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សនុ្ទរកថាស្វា គមន្ ៍
ដោយ 

ឯកឧត្តម ត្រ ាំ អុ៊ីវត្កឹ  
រដ្ឋមន្តន្ត៊ីត្កសងួប្ត្ៃសណ៊ីយន៍្ិងទូរគមនាគមន្៍ប្ន្ត្រះរាជាណាចត្កកមពជុា 

នា 

រិធ៊ីដៃើកកិចចត្ៃជុាំថាា ក់រដ្ឋមន្តន្ត៊ីទូរគមនាគមន្ ៍ន្ិងរត័្៌មាន្វិទាអាស្វ៊ា ន្ដ ើកទ៊ី១៧ ន្ិង
កិចចត្ៃជុាំពាក់រ័ន្ធ  

ប្ងៃទ៊ី៣០ ខែវិចឆិកា ឆ្ា ាំ២០១៧, ដែត្តដសៀមរាៃ  

6 
- សូមដោរព ឯកឧត្តម ៃ៊ានិ្ ឈនិ្ ឧៃនាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ីត្ៃចាំការ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីសត៊ីទ៊ី ទទួ 
ៃន្ទុកទ៊ីសត៊ីការគណៈរដ្ឋមន្តន្ត៊ី ជាទ៊ីដោរពដ្េ៏ពងេ់ពស់ 

- ឯកឧត្តមៃណឌិ ត្ HuoLin Zhao, អគគដ ខាធិការប្ន្សហភាពទូរគមនាគមន្អ៍ន្តរជាតិ្ (ITU) 
- ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តន្ត៊ីអាស្វ៊ា ន្ និ្ងត្ៃដទសប្ដ្គូសន្ទនា  
- ឯកឧត្តមៃណឌិ ត្ Lim Hon Hin អគគដ ខាធិការរងអាស្វ៊ា ន្  
- ឯកឧត្តម  ដោកជាំទាវគណៈត្ៃតិ្ភូ, ដភញៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ 
- ដោក ដោកត្ស៊ីទាាំងអស់! 
 
នាឱកាសដ្វ៏ដិសសវសិ្វ ដន្េះ កាុងនាមត្កសងួប្ត្ៃសណ៊ី យនិ៍្ងទូរគមនាគមន្ ៍ េញុ ាំបាទសូមដោរពខងែង

អាំណរគុណដ្ដ៏ត្ជៀ ដត្ៅៃាំផុត្ច្ាំដ េះវត្តមាន្ដ្េ៏ពងេ់ពស់រៃស់ ឯកឧត្តម ៃ៊ាិន្ ឈនិ្ ឧៃនាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ី
ត្ៃចាំការ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីសត៊ីទ៊ីទទួ ៃន្ទុកទ៊ីសត៊ីការគណៈរដ្ឋមន្តន្ត៊ី ត្ាំណាងដ្៏េពង់េពស់រៃស់ សដមតចអគគមហា

ដសនាៃត្៊ីដត្ដជា ហ៊ាុន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ីប្ន្ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា ខដ្ បាន្ច្ាំណាយដព 
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ដវោដ្ម៏ាន្ត្ប្មែមកចូ្ រមួជាអធិត្៊ីនាពិធ៊ីដៃ៊ីកកិច្ចត្ៃជុាំថាា ករ់ដ្ឋមន្តន្ត៊ីទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ងពត័្ម៌ាន្វទិាអាស្វ៊ា ន្
ដ ៊ីកទ៊ី១៧ និ្ងកិច្ចត្ៃជុាំ កព់ន័្ធ (TELMIN17) កាុងប្ងៃដន្េះ។ 

កា ព៊ីដ្ៃឆ់្ា ាំមុន្ ដេត្តដសៀមរាៃធ្លែ ៃប់ាន្ទទួ ដធា៊ីជាមាច ស់ផទេះកាុងការដរៀៃច្ាំកិច្ចត្ៃជុាំថាា ករ់ដ្ឋមន្តន្ត៊ី   
ទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ងពត័្ម៌ាន្វទិាអាស្វ៊ា ន្ដ ៊ីកទ៊ី៧។ េញុ ាំដជឿជាកថ់ា សហការ ៊ីនិ្ងគណៈត្ៃតិ្ភូមួយច្ាំន្ួន្ ខដ្ 
មាន្វត្តមាន្ដៅទ៊ីដន្េះ កធ៏្លែ ៃប់ាន្ចូ្ រមួកាុងកិច្ចត្ៃជុាំដនាេះផងខដ្រ។ ដៅដព ដនាេះ កិច្ចត្ៃជុាំត្តូ្វបាន្ដរៀៃច្ាំ
ដ ៊ីង ដត្កាមត្ៃធ្លន្ៃទ “ៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្៖ ដឆ្ព េះដៅកាន្ទ់៊ីជន្ៃទ”។ ដយ៊ីងបាន្ពិភាកា
និ្ងផ្លែ ស់ៃតូរដោៃ ់អាំព៊ីការដធា៊ីឱយត្ៃដស៊ីរដ ៊ីងប្ន្ដហោឋ រច្នាសមពន័្ធទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ងៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្៍
និ្ងព័ត៌្មាន្ ដ្ ់ទ៊ីជន្ៃទ រមរយៈការោកដ់ច្ញនូ្វសកមមភាពនិ្ងវធិ្លន្ការនានា ដដ្៊ីមប៊ីធ្លនាការផត ់ដសវា
ទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ងៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្ ត្ៃកៃដោយសមភាព និ្ងមាន្ត្ប្មែសមរមយ ដ្ ់
សហគមន្ជ៍ន្ៃទ និ្ងត្ាំៃន្ោ់ច្ត់្សោ  ត្ពមទាាំងជាំរុញការទទួ េុសត្តូ្វសងគមរៃស់ត្កសួង ស្វា ៃន័្   
អងគភាព អងគការអន្តរជាតិ្ វសិ័យឯកជន្ និ្ងៃុគគ  កព់ន័្ធដផេងដទៀត្កាុងសងគមពត៌្ម័ាន្វទិា។ 

ដៅឆ្ា ាំដន្េះ ដយ៊ីងកាំណត្យ់កត្ៃធ្លន្ៃទ “សន្ធភិាព និ្ងកមមញ្ញភាពវសិយ័ៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ង
ពត័្ម៌ាន្៖ ដឆ្ព េះដៅសហគមន្មួ៍យខដ្ ត្តូ្វបាន្ដធា៊ីសមាហរណកមមឌ៊ីជ៊ីង ” ដោយដហតុ្ថា ដយ៊ីងច្ងឱ់យមាន្
ការខត្ៃកាែ យដោយរ ូន្មួយដៅថាា កត់្ាំៃន្ ់ ឈាន្ដៅកស្វងដសដ្ឋកិច្ចខដ្ ត្ទត្ទងដ់ោយៃដច្ចកវទិាឌ៊ីជ៊ីង  
ដោយដផ្លត ត្ដ ៊ីត្ៃធ្លន្ៃទដោ  និ្ងសាំខាន្់ៗជាដត្ច្៊ីន្ ជាអាទិ៍ ការៃដងក៊ីន្ការត្ភាា ៃ់ដៅកាុងត្ាំៃន់្, ការ
ជាំរុញការដត្ៃ៊ីត្បាសៃ់ដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្ដៅកាុងសហត្ោសខាា ត្ម៊ីត្កូ តូ្ច្ និ្ងមធយម, ការៃណតុ េះ
ៃណាត  ន្វានុ្វត្តន្ ៍ ការប្នាត្ៃឌិត្ និ្ងសហត្គិន្ភាព, និ្ងការៃដងក៊ីន្សន្តសុិេពត័្ម៌ាន្វទិា និ្ងការត្គៃត់្គង
ទិន្ាន្យ័ឌ៊ីជ៊ីង ។  

មួយវញិដទៀត្និ្ងកាន្ខ់ត្ជាកច់្ាស់ជាងដន្េះ នាអាំ ុងដព ប្ន្កិច្ចត្ៃជុាំថាា ករ់ដ្ឋមន្តន្ត៊ីទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ង
ពត័្ម៌ាន្វទិាអាស្វ៊ា ន្ដ ៊ីកទ៊ី១៧ ដន្េះ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីអាស្វ៊ា ន្ទាាំងអស់ នឹ្ងផ្លែ ស់ៃតូរដោៃ ់ោា ដ ៊ីការអភិវឌឍៃដច្ចក-
វទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្ និ្ងពិភាកាដ ៊ីរបាយការណ៍រៃស់កិច្ចត្ៃជុាំឧត្តមមន្តន្ត៊ីទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ង
ពត័្ម៌ាន្វទិាអាស្វ៊ា ន្ ដ ៊ីច្ាំណុច្មួយច្ាំនួ្ន្ ដូ្ច្ជា វឌឍន្ភាពនិ្ងសមិទធផ ប្ន្កិច្ចសហត្ៃតិ្ៃត្តិការដ ៊ីវសិ័យ
ៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្ឆ្ា ាំ២០១៧ ខដ្ រមួមាន្៖ អនុ្ស្វសន្រ៍ៃស់កិច្ចត្ៃជុាំឧត្តមមន្តន្ត៊ី
ទូរគមនាគមន្ ៍ និ្ងពត័្ម៌ាន្វទិាអាស្វ៊ា ន្ និ្ងការពិនិ្ត្យចុ្ងដត្កាយដ ៊ីយុទធស្វន្តសតសត៊ីព៊ីកិច្ចសហត្ៃតិ្ៃត្តិការ 
សន្តិសុេៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្អាស្វ៊ា ន្, របាយការណ៍សត៊ីព៊ីសកមមភាពរៃស់ត្កុមត្ៃឹកានិ្យត័្ករ
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ទូរគមនាគមន្អ៍ាស្វ៊ា ន្, ការអនុ្វត្តសកមមភាពការងារឆ្ា ាំ២០១៧ និ្ង ទធផ , ត្ួដ េសូច្នាករ (KPI) 
សត្មាៃដ់ធា៊ីការវាយត្ប្មែសមិទធផ ប្ន្ការអនុ្វត្តខផន្ការដមៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្ ៍ និ្ងពត័្ម៌ាន្អាស្វ៊ា ន្ឆ្ា ាំ
២០២០, និ្ងស្វា ន្ភាពប្ន្មូ និ្ធិៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងពត័្ម៌ាន្អាស្វ៊ា ន្ និ្ងគដត្មាងងវកិាសត្មាៃក់ារ
អនុ្វត្តខផន្ការដមៃដច្ចកវទិាគមនាគមន្និ៍្ងព័ត្ម៌ាន្អាស្វ៊ា ន្ ឆ្ា ាំ២០២០។ 

ជាងដន្េះដៅដទៀត្ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីអាស្វ៊ា ន្នឹ្ងជួៃពិភាកាផ្លែ ស់ៃតូរដោៃ ់ោា ជាមួយនឹ្ងរដ្ឋមន្តន្ត៊ីមកព៊ីប្ដ្គូ
សន្ទនានិ្ងអគគដ ខាធិការប្ន្សហភាពទូរគមនាគមន្អ៍ន្តរជាតិ្ សត៊ីព៊ីៃញ្ហា និ្ង/ឬកិច្ចត្ពមដត្ពៀងខដ្ មាន្ 
កាុងកិច្ចសហត្ៃតិ្ៃត្តិការជាមួយភាគ៊ីខាងដត្ៅ រមួមាន្សាំដណ៊ី  និ្ង/ឬខផន្ការការងារខដ្ បាន្ដសា៊ីដ ៊ីងដោយ
ប្ដ្គូសន្ទនានិ្ងសហភាពទូរគមនាគមន្អ៍ន្តរជាតិ្។ 

ជាទ៊ីៃញ្ចៃ ់កាុងនាមអងគកមមវធិ៊ីទាាំងមូ  េញុ ាំបាទសូមដោរពជូន្ពរ ឯកឧត្តមឧៃនាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ី
ត្ៃចាំការ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីសត៊ីទ៊ី ទទួ ៃន្ទកុទ៊ីសត៊ីការគណៈរដ្ឋមន្តន្ត៊ី ន្ងិជាត្ាំណាងដ្៏ែពង់ែពស់
រៃស ់សដមតចអគគមហាដសនាៃត្៊ីដត្ដជា ហ៊ាុន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ីប្ន្ត្រះរាជាណាចត្ក
កមពុជា ត្ៃកៃដោយសុេភាព អ សុភមងគ  និ្ងដជាគជយ័កាុងដៃសកកមមៃដត្ម៊ីជាតិ្ និ្ងត្ៃជាជន្។ 

េញុ ាំកសូ៏មដោរពជូន្ពរដ្ ់ឯកឧត្តម ដោកជាំទាវ ដោក ដោកត្ស៊ី ទាាំងអស ់ ខដ្ មាន្វត្តមាន្ដៅទ៊ី
ដន្េះ ឱយត្ៃកៃដោយសុេភាព អ សុភមងគ  និ្ងដជាគជយ័កាុងកិច្ចការងារ។ 

សូមដោរពខងែងអាំណរគុណ និ្ងសូមអរគុណ។ 
 


