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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម ប ៊ិន្ ឈ៊ិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តីប្បច ាំការ រដ្ឋមន្រន្តីសតទីី 

ទទួលបន្ទុកទីសតកីារគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ន្៊ិងជាប្បធាន្ប្កុមការងារថាា ក់ជាត្៊ិចុុះជួយ 
ខេត្តតាកកវ កលែងកាងុព៊ិធីេួបខលើកទី ១៥៤ ទ៊ិវាព៊ិភពខោកកាកបាទប្កហម 

អឌ្ឍចន្ទប្កហម ៨ ឧសភា ២០១៧ 

សាខាកាកបាទប្កហមកមកមពុជា ខេត្តតាកកវ 
តាកែវ ថ្ងៃទី ០៤ កែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 
- Éែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា  លោែ លោែស្សី ល្ញៀវែិត្តិយសជាតិ្-អន្តរជាតិ្ 

- សមាជិែ-សមាជិកា យុវជន្ និ្ងអនែសម័គ្រចិត្ត សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត យុវជន្ 
កាយរទិធិលែត្ត យុវជន្ថ្ន្សហភាពសហព័ន្ធយុវជន្ែមពុជាលែត្តតាកែវ បងបអូន្ជន្រមួជាតិ្
ទាាំងអស់ ជាទីលមគ្តី្! 

 ថ្ងៃលន្េះ ែញុាំមាន្ែិត្តិយស និ្ងមាន្លសចែតីរែីរាយជាអលន្ែលោយបាន្មែចូលរមួលៅែនុងពិធី 
េួបខលើកទី ១៥៤ ទ៊ិវាព៊ិភពខោកកាកបាទប្កហម អឌ្ឍចន្ទប្កហម ៨ ឧសភា ២០១៧ លៅ 
សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជា លែត្តតាកែវ កែលកត្ងបាន្គ្បារពវលធវើល ើងែនុងលោលលៅ រមួចាំកែែ 
លលើែទឹែចិត្តែពស់ែល់ែិចចគ្បតិ្បត្តិការនានា   លៅែនុងបុពវលហតុ្មនុ្សសធម៌   ជាពិលសសការជួយ
សាំរាលទុែខលាំបាែរបស់បងបអូន្គ្បជាជន្ កែលទទួលរងនូ្វលគ្ោេះថ្នន ែ់លោយសារលគ្ោេះមហន្តរាយ
លគ្ោេះអាសន្ននានា លហើយែាំពុងគ្ត្ូវការនូ្វជាំនួ្យសលរ គ្ េះបនាា ន់្។ 
 ជាការពិត្ ការគ្បារពវមីទាិញនាលពលលន្េះ បាន្ប ា្ ញឱ្យគ្បជាជន្លែត្តតាកែវគ្រប់ៗរបូបាន្
យល់ និ្ងគ្ជួត្គ្ជាបកាន់្កត្ចាស់បកន្ែមលទៀត្ អាំពីសែមមភាពមនុ្សសធម៌ និ្ងបញ្ហា គ្បឈមជាសែល
នានា កែលបាន្កាា យជាែតីែងវល់រមួថ្ន្ចលនាកាែបាទគ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម លហើយចាំបាច់គ្ត្ូវ
រមួោន រិត្រូរ និ្ងរែែាំល េះស្សាយ សគ្មាប់ជួយសលរ គ្ េះជន្រងលគ្ោេះឱ្យបាន្ទាន់្លពលលវោ និ្ងមាន្
គ្បសិទធិភាព។ ែិចចការទាាំងលន្េះ រឺជាការរមួចាំកែែយ៉ាងសាំខាន់្ជាមួយអាជាញ ធរលែត្ត ែនុងការកាត់្
បន្ែយនូ្វអគ្តា ថ្ន្ភាពគ្ែីគ្ែ និ្ងលោេះស្សាយបាន្នូ្វ ទុែខលាំបាែមួយចាំនួ្ន្របស់គ្បជាជន្ និ្ងជន្រង
លគ្ោេះែនុងលែត្ត។ 

 ល្ាៀត្ឱ្កាសលន្េះ ែញុាំសូមកងាងអាំែររុែ និ្ងលកាត្សរលសើរចាំល េះ Éែឧត្តម លោែជាំទាវ 
អនែឧែញ៉ា  លោែ លោែស្សី អនែនាងែញ្ហា  ជាសបបុរសជន្ជាតិ្-អន្តរជាតិ្ កែលជានិ្ចចកាលកត្ងកត្ 
អល ជ្ ើញចូលរមួែនុងអងគមីទាិញ ែ៏មាន្សារៈសាំខាន់្របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ និ្ង
ជានិ្ចចកាលកត្ងកត្ផ្តល់នូ្វការោាំគ្ទ ែតីសងឃឹម និ្ងភាពែែ់លតត ែល់ជន្រងលគ្ោេះ គ្រួសារ្យរងលគ្ោេះ
ទាាំងឡាយ ជាពិលសសជន្ចស់ជរា ជន្ោម ន្ទីពឹង ស្រសតីលមមា៉ាយ ែុមារែាំគ្  អនែរស់លៅ      ជា
មួយលមលរារលអែស៍-ជមៃឺលអែស៍ ជាលែើម។ ជាការពិត្ ទឹែចិត្ត និ្ងកាយវកិារែ៏សបបុរសទាាំងអស់លន្េះ 
រឺជាចរតិ្កសតងលចញឱ្យល ើញ នូ្វការអនុ្វត្តតាមសាម រតី្ថ្ន្ «វបបធម៌កចែរ ាំកលែ» ែនុងការជួយោន
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លៅវញិលៅមែ កែលគ្ត្វូលធវើលៅគ្រប់ទីែកន្ាង និ្ងលៅគ្រប់លពលលវោលោយមិន្លរ ើសលអើង លៅែនុងគ្ោ
មាន្អាសន្ន ។ ជាងលន្េះលៅលទៀត្ែិចចែិត្ែាំគ្បឹងកគ្បងទាាំងអស់លន្េះ រឺជាការរមួចាំកែែែ៏ធាំលធង
ែល់ការពូត្ផ្តុាំែមាា ាំងមនុ្សសធម៌ និ្ងសាមរគីធម៌ កែលជាយន្តការជួយជាំរញុឱ្យ សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ កាន់្កត្មាន្ែមាា ាំងចិត្ត និ្ងសាម រតី្ លទវល ើងកងមលទៀត្ ែនុងការបន្តបាំលពញ តួ្នាទី 
និ្ងភារែិចច របស់ែាួន្ឱ្យកាន់្កត្សែមមខាា ាំងកាា  និ្ងមាន្គ្បសិទធិភាពែពស់ ។ 
 ជាមួយោន លន្េះ ែញុាំសូមលកាត្សរលសើរ និ្ងសូមវាយត្ថ្មាែពស់ ជាពិលសសជូន្ចាំល េះ សខមតច
ក៊ិត្ត៊ិប្ពឹទធបណឌ៊ិ ត្ ប ុន្ រ៉ា ន្ី ហ ុន្កសន្ ប្បធាន្កាកបាទប្កហមកមពុជា កែលមាន្ទឹែចិត្ត 
លមាេះមុត្ សល ត សគ្បែី លធវើការលោយឥត្ខាា ចលន្ឿយហត់្ ែនុងែាំលែើ ការសែមមភាពមនុ្សសធម៌ 
រមួជាមួយថ្នន ែ់ែឹែនាាំ គ្រប់លាំោប់ថ្នន ែ់ មរន្តី បុរគលិែ ប ត ញអនែសម័គ្រចិត្ត និ្ងគ្ែុមយុវជន្សម័គ្រចិត្ត
ទាាំងអស់ ថ្ន្កាែបាទគ្ែហមែមពុជា កែលបាន្ផ្តល់ការោាំគ្ទែ៏មុត្មាាំ និ្ងសហការយ៉ាងជិត្សនិទធ 
លែើមបីអនុ្វត្តសែមមភាពមនុ្សសធម៌ ែនុងគ្ែបែ័ែឌ ថ្ន្កផ្ន្ការយុទធសាស្រសតទាាំងអស់របស់កាែបាទ
គ្ែហមែមពុជា រហូត្សលគ្មចបាន្នូ្វសមិទធិផ្លជាលគ្ចើន្ ែនុងការបាំលពញលបសែែមមជាគ្បវត្តិសាស្រសត
របស់ែាួន្ជូន្ជាតិ្ និ្ងគ្បជាជន្លយើង។ 
 ែនុងឱ្កាសលន្េះកែរ ែញុាំែ៏សូមសកមតងនូ្វការអបអរសាទរ និ្ងសូមវាយត្ថ្មាែពស់ចាំល េះ

Éែឧត្តមគ្បធាន្ែិត្តិយស លោែជាំទាវគ្បធាន្រែៈែមាម ធិការសាខា ថ្នន ែ់ែឹែនាាំ មរន្តី បុរគលិែ 
អនែសម័គ្រចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវទាាំងអស់ កែលបាន្លៈបង់ែមាា ាំង
កាយចិត្ត សាម រតី្ លែើមបោីាំគ្ទ និ្ងលលើែែមពស់នូ្វែិចចគ្បតិ្បត្តិការយ៉ាងសែមម លលើការ្រមនុ្សសធម៌
របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ។ ពិត្ ស់ថ្ន សែមមភាពទាាំងអស់លន្េះបាន្ និ្ង
ែាំពុងជាំរញុឱ្យសាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ែ៏ែូចជាលៅអនុ្សាខា កាន់្កត្មាន្ែមាា ាំងចិត្ត
កងមលទៀត្ែនុងការបន្តបាំលពញតួ្នាទី និ្ងភារែិចចរបស់ែាួន្ឱ្យកាន់្កត្សែមម និ្ងមាន្គ្បសិទធិទភាព
លទវល ើង។ 
 ែញុាំសូមលសៃើចសរលសើរ និ្ងវាយត្ថ្មាែពស់ ចាំល េះអនែសម័គ្រចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម 
លែត្ត ែន្ាងមែលន្េះ កត្ងបាន្លធវើការគ្បមូលផ្តុាំែមាា ាំង លតត ត្ការយែចិត្តទុែោែ់ែពស់ចាំល េះែិចចការ
មនុ្សសធម៌ លោយបាំលពញភារែិចចលោយការសម័គ្រចិត្ត លេះបង់ែមាា ាំងកាយលពលលវោ លគ្បើអស់
លទធភាពធន្ធាន្  សមាា រៈ  ងវកិា  កែលមាន្ែនុងបុពវលហតុ្  ជួយសគ្មាលទុែខលាំបាែជន្្យរងលគ្ោេះ  
និ្ងជន្រងលគ្ោេះលៅគ្រប់ទីែថ្ន្ាង ។ លោយក ែ គ្បសិន្លបើលយើងពិនិ្ត្យលមើលសែមមភាពថ្ន្អនែ
សម័គ្រចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តវញិ លយើងែ៏មាន្លមាទន្ភាពកែរកែលលៅែនុង
រយៈកាលែន្ាងលៅលន្េះ សែមមភាពភាពរបស់ពួែលរ ពិត្ជាបាន្ចូលរមួចាំកែែយ៉ាងសាំខាន់្ជាមួយ
អាជាញ ធរលែត្ត ែនុងការកាត់្បន្ែយនូ្វអគ្តាថ្ន្គ្ែីគ្ែ ការលលើែែមពស់សុែុមាលភាព និ្ង ែគ្មិត្ជីវភាព
រស់លៅរបស់គ្បជាជន្លយើងកាន់្កត្គ្បលសើរល ើងកងមលទៀត្ ។ ជាែ់កសតងែនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ែន្ាងលៅលន្េះ
សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ បាន្បាំលពញនូ្វតួ្នាទីរបស់ែាួន្យ៉ាងសែមម លោយទទួលបាន្
លជារជ័យយ៉ាងលគ្ចើន្ និ្ងគ្បែបលោយគ្បសិទធិភាពែពស់ ែនុងលបសែែមមមនុ្សសធម៌ជួយសលរ គ្ េះ
គ្បជាជន្រងលគ្ោេះ ។ ជាែ់កសតងែនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ែន្ាងលៅលន្េះកែរ  លយើងែ៏លមើលល ើញថ្ន សាខា
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កាែបាទគ្ែហម ែមពុជាលែត្តតាកែវ  កត្ងកត្ចូលរមួយ៉ាងសែមមែនុងការ្រសងគម ជួយសលរ គ្ េះ
គ្បជាជន្រងលគ្ោេះលោយគ្បការលផ្សងៗលទៀត្ ែូចជាែយល់ែរនាត ែ់  រន្ាៈបាញ់សាា ប់  និ្ងរបួស  អរគិ្័យ  
លង់ទឹែសាា ប់  ជមៃឺលអែស៍  កែសល្ាើង្ែ់  ធាា ែ់ពីលលើលែើមលឈើសាា ប់ ចស់ជរាទីទ័លគ្ែ ពិការ ពុលអា
ហារ ែមមែរលរាងចគ្ែែួលសន្ាប់ និ្ងគ្រួសារអតី្ត្យុទធជន្ បាន្ចាំនួ្ន្ ៤.៤៣៤ គ្រួសារគ្រួសារ។ 
 ែូលចនេះ លយើងទាាំងអស់ោន គ្ត្ូវបន្តរមួោន ោាំគ្ទ ទាាំងសាម រតី្ សមាា រៈ និ្ង ងវកិាែល់ចលនា និ្ង
សែមម ភាពរបស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ជាពិលសស លែើមបីជាំរញុ និ្ងលលើែទឹែចិត្ត
ែល់ចលនា និ្ង សែមមភាព យុវជន្កាែបាទគ្ែហមែមពុជា ។ ែនុងន័្យលន្េះកែរ ែញុាំសូមអាំ វនាវែល់
ែមាា ាំងយុវជន្ ទាាំងអស់គ្ត្ូវ កសវងយល់ថ្ន ការឈឺចប់របស់ជន្រងលគ្ោេះ កែលែាំពុងែលងាើយលៅ
រែការសលរ គ្ េះលនាេះ រឺជាការឈឺចប់របស់ សងគមទាាំងមូល លហើយយុវជន្លយើងទាាំងអស់គ្ត្ូវបលងកើន្នូ្វ
សុ្ន្ាៈលមាេះមុត្ លែើមបបុីពវលហតុ្មនុ្សសធម៌ និ្ង ការអ្ិវឌ្ឍន៍្សងគមតាមរយៈការចូលរមួលៅែនុង
ចលនា និ្ងសែមមភាពរបស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត ។ 
 ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោកឧកញ៉ា  អសខ់ោក ខោកប្ស ី! 
 លយើងបាន្ែឹងលហើយថ្ន ែនុងលពលបចចុបបន្នលន្េះ ពិ្ពលោែែាំពុងជួបគ្បទេះនូ្វវបិត្តិនានា 
ទាាំង លសែឋែិចច ន្លយបាយ ជលមាា េះគ្បោប់អាវធុ ជលមាា េះសាសនា និ្ង ែាំលែើ ន្ថ្ន្លសចែតីគ្ត្វូការធន្
ធាន្ធមមជាតិ្ សគ្មាប់បាំលពញបកន្ែម ែល់ការអ្ិវឌ្ឍន៍្សងគម-លសែឋែិចចថ្ន្ប ត គ្បលទសលៅែនុងត្ាំបន់្    
និ្ងលៅលលើពិ្ពលោែ     លហើយជាពិលសស    រឺបញ្ហា គ្បឈមនឹ្ងការកគ្បគ្បួលធាតុ្អាកាស និ្ងការ
ល ើងែលតត ថ្ន្្ពកផ្ន្ែី កែលបញ្ហា ទាាំងអស់លន្េះ រឺជាគ្បធាន្បទងមីសគ្មាប់ពិ្ពលោែទាាំងមូល ។ 
សែិត្ែនុងសភាពការែ៍កបបលន្េះ ែញុាំយល់ថ្ន ពិ្ពលោែនឹ្ងជួបគ្បទេះលគ្ោេះមហន្តរាយធមមជាតិ្ធាំៗជា
លគ្ចើន្លទៀត្ កែលនឹ្ងលែើត្ល ើងជាយថ្នលហតុ្ជាបន្តបនាា ប់លទៀត្ លៅលពលអនារត្ខាងមុែលន្េះ គ្ពម
ទាាំងបលងកើត្នូ្វជន្រងលគ្ោេះជាលគ្ចើន្លទៀត្ កែលបញ្ហា គ្បឈមទាាំងលន្េះ ែ៏នឹ្ងបងកជាមូលលហតុ្ថ្ន្ការ
រាំរាមែល់សន្តិសុែ សុវត្ែិភាព ស ត ប់ធាន ប់សងគម និ្ងការរស់លៅរបស់មនុ្សសជាតិ្លៅលលើែពិ្ព
កផ្ន្ែីលយើងលន្េះ ។ ែនុងលនាេះគ្បជាជន្ និ្ងទឹែែីថ្ន្គ្ពេះរាជា ចគ្ែែមពុជាលយើង ែ៏នឹ្ងទទួលផ្ល
ប៉ាេះ ល់ពីបញ្ហា ទាាំងអស់លន្េះផ្ងកែរ លហើយអាចនឹ្ងបលងកើត្ជាបន្ាុែសគ្មាប់ជាតិ្ទាាំងមូលផ្ងកែរ ។ 
 ែនុងន័្យលន្េះ លយើងអាចវាយត្ថ្មាបាន្ថ្ន លយើងនឹ្ងមាន្ត្គ្មូវការលគ្ចើន្កងមលទៀត្ពី
សែមមភាព របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត ជាពិលសសត្គ្មវូការពីការចូលរមួ របស់     អនែ

សម័គ្រចិត្ត និ្ងយុវជន្កាែបាទគ្ែហម ។ ជារមួលយើងបាន្ែឹងលហើយថ្ន «លៅគ្រប់សម័យកាល គ្រប់
សងគម យុវជន្មិន្គ្តឹ្មកត្ជាែមាា ាំងែ៏ស្សួចស្សាវ មាន្ែមាា ាំងកាយ ែមាា ាំងចិត្ត និ្ងសាម រតី្្ាឺសាវ ង មាន្
ទឹែចិត្តកាា ហាន្ ពុេះ រ គ្បយុទធគ្រប់ឧបសរគ និ្ង ទុែខលាំបាែនានា លោយោម ន្ការរាករែប៉ាុល ណ េះលទ 
ប៉ាុកន្តកងមទាាំងចាស់ ស់ ថ្នយុវជន្ រឺជាសសរគ្ទូងថ្ន្បចចុបបន្នភាព និ្ងអនារត្របស់គ្បលទសជាតិ្

» លទៀត្ផ្ង ។ លែខែៈ ែ៏ពិលសសលន្េះលហើយ បាន្លធវើឱ្យយុវជន្កាា យលៅជាធន្ធាន្ែ៏មាន្ត្ថ្មា មិន្
លចេះរងីសៃួត្ និ្ង មិន្អាចែវេះបាន្ល ើយ លហើយកាន់្កត្សាំខាន់្ ែនុងចលនាមនុ្សសធម៌របស់កាែបាទ
គ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម ។  
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 តាមមតិ្សាវ រមន៍្ប ា្ ញថ្ន រហូត្មែែល់បចចុបបន្នលន្េះ យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ មាន្ចាំនួ្ន្លែើន្ែល់ ៣.៣៨៣នាែ់ លហើយកែលបាន្ និ្ងែាំពុងលធវើសែមមភាព
ចគ្មុេះវស័ិយែនុងភារែិចចជាភាន ែ់្រ ថ្ន្ការតា ស់បតូរឥរយិបទែនុងសហរមន៍្ និ្ងជាមិត្តអប់រ ាំមិត្តលៅែនុង
គ្រឹេះសាែ ន្សិែា ែកន្ាងបាំលពញការ្រ និ្ង សែមមភាពមនុ្សសធម៌ជាលគ្ចើន្លទៀត្ ។ តាមរយៈលន្េះកែរ
ែញុាំលជឿជាែ់ថ្ន សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ នឹ្ងគ្ត្ូវបន្តតួ្នាទីែនុងនាមជាលសនាធិការ
ែ៏សាំខាន់្ឱ្យអាជាញ ធរលែត្ត លលើវស័ិយមនុ្សសធម៌ លែើមបីរមួចាំកែែជួយលោេះស្សាយបញ្ហា ទាាំងអស់លនាេះ 
សគ្មាប់ជាឧត្តមគ្បលយជន៍្ជាតិ្ និ្ងគ្បជាជន្ គ្ពមទាាំងការលលើែែមពស់លសចែតីថ្ងាងនូររុែធម៌ ត្ថ្មា
មនុ្សសជាតិ្ និ្ងការចូលរមួចាំកែែែល់ការកាត់្បន្ែយភាពគ្ែីគ្ែ របស់គ្បជាជន្លយើងផ្ងកែរ 
ែូចអវីកែលលយើងបាន្លលើែល ើងថ្ន (ទី មាន្ទុែខលាំបាែ ទីលនាេះមាន្កាែបាទគ្ែហម) ។ ែនុងសាម រតី្
លន្េះកែរ ែញុាំសូមអាំ វអាំនាវ បកន្ែមលទៀត្ែល់គ្បជាជន្  មហាជន្គ្រប់ស្សទាប់ជាន់្ថ្នន ែ់  មន្ាីរ  អងគភាព  
អាជាញ ធរកែន្ែី ែ់ព័ន្ធទាាំងអស់ សូមបន្តែិត្ែាំយែចិត្តទុែោែ់ចូលរមួចាំកែែ សហការោន ឱ្យកាន់្
កត្សែមម និ្ងរស់រលវ ើែកងមលទៀត្ជាមួយសាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ លែើមបីឱ្យ សាខាមាន្
លទធភាពលោេះស្សាយបញ្ហា គ្បឈមទាាំងឡាយ ។ ចាំល េះមុែលន្េះកែរលយើងចាំបាច់គ្ត្ូវបន្ត ជាំរញុចលនា
យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត លន្េះឱ្យកាា យជាែាំោាំង ែ៏ស្សួចស្សាវពិត្គ្បាែែ មាន្
សុ្ន្ាៈមុត្មាាំែនុងការ្រមនុ្សសធម៌ ឈាន្លៅសលគ្មចបាន្នូ្វសាម រតី្កែលលយើងបាន្ែាំែត់្ល ើងរឺ 
(លធវើឱ្យបាន្កាន់្កត្លគ្ចើន្ជាងមុន្ លធវើឱ្យបាន្កាន់្កត្លអជាងមុន្ និ្ងលធវើឱ្យបាន្កាន់្កត្ សីុជលគ្ត និ្ង
លៅឱ្យបាន្កាន់្កត្ឆ្ៃ យជាងមុន្)។ 
 ឈរលលើទសសន្ៈទាាំ់ងអស់លន្េះ លែើមបីរមួចាំកែែែល់ការសលគ្មចបាន្លជារជ័យ តាម
ចែខុវស័ិយរបស់កាែបាទគ្ែហមែមពុជា និ្ងស្សបតាមចែខុវស័ិយរមួរបស់រាជរោឋ ្ិបាល ែនុងការ
អ្ិវឌ្ឍន៍្សងគម-លសែឋែិចចជាតិ្លយើង   ែញុាំសូមលលើែល ើងនូ្វអនុ្សាសន៍្មួយចាំនួ្ន្    សគ្មាប់សាខា
កាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ និ្ងអងគភាពសាែ ប័ន្ ែ់ព័ន្ធយែលៅអនុ្វត្ត ឱ្យមាន្គ្បសិទធភាព
ែូចត្លៅៈ 
 ទី១. គ្ត្ូវបន្តលលើែែមពស់សាម រតី្ជាំរញុ និ្ងលលើែទឹែចិត្តបកន្ែមលទៀត្ែល់យុវជន្ អនែសមគ្រ័ចិត្ត
វយ័លែមងរបស់លយើងកែលបាន្ និ្ងែាំពុងកត្សែមមបាំលពញភារែិចចរបស់ែាួន្លៅតាមែកន្ាងនានា លែើមបី
បលងកើន្គ្បសិទធភាព និ្ងការទទួលែុសគ្ត្ូវ ។ ែនុងលនាេះែ៏គ្ត្ូវបន្តការយែចិត្តទុែោែ់លលើការពគ្ងឹង
រុែភាពការ្រែឹែនាាំ គ្រប់គ្រងលៅគ្រប់ទីលាំោប់ថ្នន ែ់ផ្ងកែរ លែើមបីធានាឱ្យបាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាព
ថ្ន្ែមាា ាំងមនុ្សសធម៌វយ័លែមង ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្បែបលោយចីរភាព ។ លោយក ែ គ្ត្ូវបន្តជាំរញុការ
បែតុ េះប ត លជាំនាញ បាំែិន្ជីវតិ្ ជាែ់កសតងលែើមបីល្ាើយត្បលៅនឹ្ងលសចែតីគ្ត្ូវការលលើការលគ្បើគ្បាស់
បលចចែវជិាជ  លលើែែមពស់សមត្ែភាព និ្ងការចូលរមួលោេះស្សាយបញ្ហា គ្បឈមែនុងសងគមជាតិ្ ។ ជារមួ 
គ្ត្ូវលធវើឱ្យយុវជន្មាន្សមត្ែភាព មុន្លពលពួែលរជួយអនែែថ្ទ។ 
 ទី២. គ្ត្ូវទទួលសាគ ល់តួ្នាទីែ៏មាន្សារៈសាំខាន់្របស់យុវជន្ កែលជាភាន ែ់្រនាាំឱ្យមាន្ការ
តា ស់បតូរឥរយិបងលៅែនុងគ្រប់ស្សទាប់សងគម ទាាំងលៅែនុងមជឈោឋ ន្ថ្នន ែ់ែឹែនាាំ និ្ងលៅតាម
សហរមន៍្មូលោឋ ន្ ។ តាមរយៈលន្េះ លយើងគ្ត្វូបន្តបាំផុ្សចលនាយុវជន្ ឱ្យពួែលរយល់ពីត្ថ្មា និ្ង 
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សកាត នុ្ពលរបស់ែាួន្ លោយលធវើឱ្យទឹែចិត្តរបស់យុវជន្ បាន្ផ្ារភាជ ប់ោន ជាមួយនឹ្ងការឈឺចប់របស់
ជន្រងលគ្ោេះលែើមបីជាំរញុែល់ការចូលរមួែនុងចលនាមនុ្សសធម៌របស់កាែបាទគ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម។ 
 ទី៣. ជាំរញុយុវជន្ឱ្យកាន់្កត្ខាា ាំងកងមលទៀត្ ែនុងការែសាង និ្ងអនុ្វត្តកផ្ន្ការលលើែមពស់
សមត្ែភាពសហរមន៍្ និ្ងការ្រសលរ គ្ េះជន្រងលគ្ោេះ ទាាំងយុវជន្លៅែនុងគ្រឹេះសាែ ន្សិែា ែកន្ាង
ការ្រ និ្ងសហរមន៍្។ 
 ទី៤. គ្ត្ូវបន្តលតត ត្ការយែចិត្តទុែោែ់បកន្ែមលទៀត្ែល់យុវជន្ ែនុងសែមមភាព មិត្តអប់រ ាំមិត្ត 
ទាាំងែនុង និ្ងលគ្តគ្បពន្ធ័ ទាាំងលៅែនុងសហរមន៍្ សាោលរៀន្ ែកន្ាងការ្រ កែលែិចចការលន្េះ
ជាវធិាន្ការទប់សាក ត់្ និ្ង លុបបាំបាត់្លចលនូ្វសែមមភាពអវជិជមាន្នានា កែលបងកផ្លប៉ាេះ ល់ែល់
សុែសុវត្តិភាព និ្ងស ត ប់ធាន ប់លៅែនុងសងគម និ្ងជាពិលសស ជួយសហរមន៍្ ែនុងការល្ាើយត្បបាន្
យ៉ាងគ្បលសើរលៅនឹ្ងលគ្ោេះមហន្តរាយ លលើែែមពស់ការអប់រ ាំ កងទាាំសុែភាព និ្ងការែសាងវបបធម៌
អហិងា និ្ង សន្តិភាព។ 
 ែនុងន័្យែូចបាន្លលើែល ើងមែលន្េះ ែញុាំសងឃមឹយ៉ាងមុត្មាាំថ្ន លយើងទាាំងអស់ោន នឹ្ងបន្ត
អនុ្វត្តសែមមភាពមនុ្សសធម៌ែ៏លអគ្បថ្ពលន្េះ លៅតាមតួ្នាទី និ្ងភារែិចចរបស់ែាួន្ និ្ងគ្បកាន់្ជាប់
ជានិ្ចចនូ្វការលបតជាញ ចិត្តបាំលពញលបសែែមមរបស់ែាួន្ លោយឈរលលើសាម រតី្យែចិត្តទុែោែ់បន្តពគ្ងឹង 
និ្ងពគ្ងីែការទទួលែុសគ្ត្ូវែពស់ អ្ិវឌ្ឍសាែ បន័្ និ្ងធន្ធាន្ ឈាន្លៅការែសាងបាន្នូ្វសងគមមួយ 
កែលលោរពែល់លោលការែ៍គ្រឺេះ និ្ងត្ថ្មាមនុ្សសធម៌ មាន្ការរស់លៅគ្បែបលោយសុែមាលភាព 
លសចែតីថ្ងាងនូរ និ្ង លសចែតីសុែលែសមែាន្ត ែនុងនាមជាមនុ្សសជាតិ្លៅលលើ្ពកផ្ន្ែី ។ ទន្ាឹមលន្េះ 
លយើងែ៏គ្ត្ូវចូលរមួចាំកែែធានាឱ្យបាន្នូ្វភាពគ្រប់គ្ោន់្ និ្ងសែិរភាពហិរ ា្វត្ែុរបស់សាខាកាែបាទ
គ្ែហមែមពុជាលែត្ត   លែើមបីឱ្យសាែ បន័្មួយលន្េះបន្តលបសែែមមែនុងបុពវលហតុ្សលរ គ្ េះគ្បជាជន្របស់លយើង 
ឱ្យរចួផុ្ត្ពីភាព្យរងលគ្ោេះ ការឈឺចប់ និ្ង បលងកើន្បាន្នូ្វទាំនាែ់ទាំន្ងកាន់្កត្សអិត្រមួត្ជាមួយ
ប ត សហរមន៍្គ្បជាជន្្យរងលគ្ោេះលៅទូទាាំងលែត្ត។ 
 ឯែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា  អស់លោែ លោែស្សី!        
 ជាងមីមតងលទៀត្ ែញុាំសូមកងាងអាំែររុែ និ្ងលសចែតីលកាត្សរលសើរលោយលសាម េះជូន្ចាំល េះថ្នន ែ់
ែឹែនាាំ មរន្តី បុរគលិែ អនែសមគ្រ័ចិត្ត និ្ងយុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត គ្ពមទាាំងមន្ាីរ 
អងគភាព ែ់ពន្ធ័ទាាំងអស់ កែលជានិ្ចចកាលកត្ងបាន្ែិត្ែាំគ្បឹងកគ្បងអស់ពីែមាា ាំងកាយចិត្ត ែនុងការ
បាំលពញតួ្នាទី  និ្ងភារែិចចរបស់ែាួន្ឱ្យទទួលបាន្នូ្វលជាថ្រជ័យ  និ្ងសមិទធផ្លែ៏ធាំលធង  កែលល្ាើយ
ត្បបាន្យ៉ាងស័ែិតសម និ្ងទាន់្លពលលវោលៅនឹ្ងត្គ្មូវការជាបនាា ន់្ ថ្ន្ការ្រជួយសលរ គ្ េះ
ជន្រងលគ្ោេះ។ 
 ល្ាៀត្ែនុងឳកាសលន្េះកែរ ែញុាំែ៏សូមកងាងអាំែររុែយ៉ាងគ្ជាលលគ្ៅចាំល េះ ឯែឧត្តម 
លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា  អស់លោែ លោែស្សី នាងែញ្ហា  សបបុរសជន្ អងគការមិន្កមន្                            
រោឋ ្ិបាលជាតិ្ អន្តរជាតិ្ និ្ងថ្ែរូសហគ្បតិ្បត្តិការទាាំងអស់ កែលបាន្ចូលរមួជួយោាំគ្ទជាងវកិា 
សមាា រៈ សាម រតី្ និ្ង បលចចែលទស សគ្មាប់គ្បតិ្បត្តិការមនុ្សសធម៌របស់សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ លៅគ្រប់កាលៈលទសៈ។ 
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 លៅទីប ច្ ប់លន្េះ ែញុាំសូមជូន្ពរ  ឯែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា  លោែ លោែស្សី 
នាងែញ្ហា  ល្ញៀវែិត្តយសជាតិ្-អន្តរជាតិ្ សបបុរសជន្ អនែសមគ្រ័ចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ និ្ង សមាជិែ-សមាជិកា អងគមីទិាញទាាំងមូល សូមគ្បែបលោយគ្ពេះពុទធពរទាាំង ៤ 
គ្បការរឺ អាយុ វែណៈ សុែៈ ពលៈ ែុាំបីល ាៀងឃ្លា ត្ល ើយ។ 
 
             សមូអរគុណ! 


