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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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សនុ្ទររថា 
ឯរឧតតម្ ប ិន្ ឈនិ្ ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តន្តីព្បច ាំការ  

ន្ិងជារដ្ឋម្ន្តន្តីសតទី ីទទួលបន្ទុរទីសតកីារគណៈរដ្ឋម្ន្តន្តី តាំណាងដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស ់សម្ម្តច 
អគគម្ហាម្សនាបតីម្តម្ជា ហ ុន្ សសន្ នាយររដ្ឋម្ន្តន្តីនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  

រនងុរិធីម្បើរ «សន្និបាតបូរសរបុលទធផលការងារបរសិាា ន្ឆ្ន ាំ២០១៧  
ន្ិងទិសម្ៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨» 

ថ្ងៃច័ន្ទ ៨រោច ខែមិគសរិ ឆ្ន ាំរកា ព.ស ២៥៦១  
ក្រសងួបរសិ្ថា ន្ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  

 

- ឯរឧត្តម រោរជាំទាវ សមាជិរ សមាជិកាថ្ន្ក្ពឹទធសភា រដ្ឋសភា និ្ងោជរដ្ឋឋ ភិបាលជាទីោប់អាន្! 
- ឯរឧត្តម រោរជាំទាវ អស់រោរ រោរក្សី ថ្នន រ់ដឹ្រនាំ មន្រន្តីោជការ ថ្ន្ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ 
រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ រភញៀវរិត្តិយសជាតិ្-អន្តរជាតិ្ សមាជិរ សមាជិកាថ្ន្អងគសន្និបាត្ទាាំងមូល 
ជាទីរមក្តី្! 
 

ថ្ងៃរន្េះ ែញញ ាំមាន្រសចរតីរស្ថមន្សសររីោយ រដ្ឋយបាន្ចូលរួមជាមួយឯរឧត្តម រោរជាំទាវ រោរ 
រោរក្ស ី និ្ងរភញៀវរិត្តិយសទាាំងអស់ រនញងពិធី្របីរ «សន្នបិាត្បូរសរញបលទធផលការងារបរសិ្ថា ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ 
និ្ងទិសរៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨»  ខដ្លជាក្ពឹត្តិការណ៍ដ៏្មាន្ស្ថរៈសាំខាន្ម់យួ សក្មាប់វស័ិយបរសិ្ថា ន្ និ្ង
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្រៅរនញងក្ពេះោជាណាចក្ររមពញជា។ ែញញ ាំសូមយរឱកាសរន្េះ ខងែងអាំណរគញណយ៉ា ងក្ជាលរក្ៅ
ចាំរពាេះឯរឧត្តម រោរជាំទាវ រោរ រោរក្សី ខដ្លបាន្រ ែ្ៀត្រពលដ៏្មមាញឹរអរ ជ្ ីញចូលរមួរនញងពិធី្រន្េះ 
ខដ្លញញ ាំងឱយអងគសន្និបាត្ទាាំងមូលក្បក្ពឹត្តរៅរដ្ឋយភាពអធិ្រអធ្ម រនញងបរយិកាសររីោយ។ 

ជាមយួគ្នន រន្េះខដ្រ ែញញ ាំសូមសខមតងនូ្វការរកាត្សររសីរ និ្ងវាយត្ថ្មែែពស់ចាំរពាេះថ្នន រ់ដឹ្រនាំ មន្រន្តី
ោជការ និ្ងមន្រន្តីឧទាន្ញររសថ្ន្ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ ខដ្លបាន្ែិត្ែាំយរអស់រមាែ ាំងកាយ ចិត្ត បញ្ញា  និ្ងស្ថម រតី្ 
រនញងការបាំរពញត្នួទី ភាររិចច និ្ងរបសររមមរបស់ែែួន្ រដី្មបបីញពវរេត្ញរិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ ការក្គប់ក្គង
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និ្ងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព សាំរៅធានឧត្តមក្បរយជន៍្ជាតិ្ 
មាត្ញភូមិ និ្ងក្បជាជន្រយងី។ 

ដូ្ចឯរឧត្តម ស្ថយ សាំអាល់ រដ្ឋមន្រន្តីក្រសួងបរសិ្ថា ន្ និ្ងជាក្បធាន្ក្ររមក្បឹរាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយ
ចីរភាព បាន្បញ្ញជ រ់ជូន្អមាញមិញរេយីថ្ន ការជបួជញាំគ្នន ថ្ងៃរន្េះមិន្ក្តឹ្មខត្ជាសរខីភាពបញ្ញជ រ់នូ្វការចូលរមួ
អបអរស្ថទរចាំរពាេះសមិទធផលនន ខដ្លក្រសួង និ្ងក្ររមក្បឹរាជាតិ្សរក្មចបាន្រនញងឆ្ន ាំ២០១៧ប៉ាញរណាណ េះរទ 

ប៉ាញខន្តខងមទាាំងជាឱកាសសក្មាប់រយងីទាាំងអស់គ្នន ចូលរមួពិនិ្ត្យវាយត្ថ្មែវឌ្ឍន្ភាពការងារ ខដ្លសរក្មច
បាន្រនញងអាំឡញងរពល៤ឆ្ន ាំ គិត្ចាប់តាំងពីរដី្មអាណត្តិោជរដ្ឋឋ ភិបាលនី្តិ្កាលទី៥ថ្ន្រដ្ឋសភា។  
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រនញងនមសរមតចអគគមហារសនបតី្រត្រជា ហ ុន្ សសន្ នយររដ្ឋមន្រន្តីថ្ន្ក្ពេះោជាណាចក្ររមពញជា 
និ្ងរនញងនមែែួន្ែញញ ាំផ្ទទ ល់ ែញញ ាំសូមចូលរមួអបអរស្ថទរចាំរពាេះសមិទធផលសាំខាន់្ៗជារក្ចីន្ ខដ្លក្រសួង  និ្ង
ក្ររមក្បឹរាជាតិ្សរក្មចបាន្រេូត្មរដ្ល់រពលរន្េះ រេយីែញញ ាំរ៏សូមយរឱកាសដ៏្ក្បថ្ពរន្េះ សខមតងនូ្វ
ការគ្នាំក្ទ និ្ងរលីរទឹរចិត្តឱយថ្នន រ់ដឹ្រនាំ និ្ងមន្រន្តីោជការថ្ន្ស្ថា ប័ន្ទាាំងពីរបន្តែិត្ែាំបាំរពញភាររិចចរបស់ែែួន្
ឱយបាន្កាន់្ខត្ខាែ ាំងកាែ ខងមរទៀត្ រដី្មបរី ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងបាំណងជាយញទធស្ថន្រសតរបស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល រនញងការ
រស្ថងសងគមរមពញជាឱយកាែ យរៅជាសងគមទាំរនី្បមួយ ខដ្លមាន្បរសិ្ថា ន្លអស្ថអ ត្ និ្ងការរស់រៅរដ្ឋយ
ចីរភាព សក្មាប់ក្បជាជន្ក្គប់ៗរូប និ្ងក្គប់ៗជាំនន់្។ 

ែញញ ាំសងឃមឹថ្ន សន្និបាត្រយៈរពលបីថ្ងៃរន្េះ នឹ្ងផតល់ឱកាសក្គប់ក្គ្នន់្ដ្ល់ថ្នន រ់ដឹ្រនាំ មន្រន្តីោជការ
ថ្ន្ស្ថា ប័ន្ទាាំងពីរ និ្ងអនរពារ់ព័ន្ធបាន្ពិនិ្ត្យ ពិភារា និ្ងវាយត្ថ្មែរលីលទធផលការងារ និ្ងខសវងររ
ជរក្មីសដ៏្ក្បរសីររនញងការរាំណត់្ទិសរៅការងារ និ្ងខផន្ការសរមមភាពសក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ រ៏ដូ្ចជាឆ្ន ាំបន្ត
បនទ ប់រទៀត្។ 

ឯរឧត្តម រោរជាំទាវ រោរ រោរក្សី និ្ងអងគសន្និបាត្ទាាំងមូលជាទីរមក្តី្! 
ដូ្ចខដ្លរយងីទាាំងអស់គ្នន បាន្ដឹ្ងរេយីថ្ន ការងារបរសិ្ថា ន្ជារិចចការសរល និ្ងមាន្លរខណៈ

អន្តរវស័ិយ ខដ្លក្តូ្វបាន្ពិភពរោរយរចិត្តទញរដ្ឋរ់យ៉ា ងខាែ ាំងរនញងរពលបចចញបបន្នរន្េះ រេយីរ៏ជារិចចការ
ខដ្លទាមទារឱយមាន្ការចូលរមួពីក្គប់មជឈដ្ឋឋ ន្ ទាាំងរនញងក្របែ័ណឌ ជាតិ្ ត្ាំបន់្ និ្ងពិភពរោរ រនញងការ
រមួគ្នន ខងររា ការពារ និ្ងខសវងររវធិាន្ការរដ្ឋេះក្ស្ថយបញ្ញា ក្បឈម រដី្មបធីានឱយបាន្នូ្វគញណភាព
បរសិ្ថា ន្ ត្ញលយភាពថ្ន្ក្បព័ន្ធរអរូឡូសញី ការរស់រៅរដ្ឋយចីរភាព និ្ងសញវត្ាិភាពថ្ន្ភពខផន្ដី្។  

រនញងក្របែណឌ ជាតិ្  ការងារបរសិ្ថា ន្ទាមទារឱយមាន្ការចូលរមួពីក្គប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាលថ្នន រ់
រក្កាមជាតិ្ វស័ិយឯរជន្ និ្ងអនរពារ់ព័ន្ធ រនញងការអន្ញវត្តរគ្នលន្រយបាយ យញទធស្ថន្រសត ចាប់ និ្ងលិែិត្
បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្តពារ់ព័ន្ធនឹ្ងវស័ិយបរសិ្ថា ន្និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ក្សបតមរគ្នលរៅអភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាព។ 
រៅចាំរពាេះមញែរិចចការដ៏្ចមបងរន្េះ ោជរដ្ឋឋ ភិបាលបាន្ក្បកាន់្ខាជ ប់នូ្វជាំេរវជិជមាន្ រនញងការពក្ងឹងក្បសិទធភាព
ការងារក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ រដ្ឋយបាន្ជាំរញញឱយក្រសួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងអនរពារ់ព័ន្ធ បន្តចូល
រមួអន្ញវត្តឱយបាន្រជាគជ័យនូ្វយញទធស្ថន្រសតចត្ញរកាណដ្ាំណារ់កាលទី៣ របស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល និ្ងខផន្ការ
យញទធស្ថន្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ្ តមរយៈការពក្ងឹងត្ួនទីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាព ខដ្លជា
យន្តការសក្មបសក្មួលការររៀបចាំរគ្នលន្រយបាយ ខផន្ការយញទធស្ថន្រសត ខផន្ការសរមមភាព និ្ងលិែិត្
បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្តននពារ់ព័ន្ធនឹ្ងរិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ ការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
ការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ ការរក្បីក្បាស់បរចចរវទិាថ្បត្ង និ្ងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព។ល។  

ជាមយួគ្នន រន្េះ ក្រសួងបរសិ្ថា ន្បាន្និ្ងរាំពញងរដី្រត្ួយ៉ា ងសាំខាន្រ់នញងនមជាស្ថា ប័ន្និ្យត្ររ រនញងការ
ររៀបចាំ និ្ងផតួចរផតីមឱយមាន្ការរធ្វីរាំខណទក្មង់សាំខាន់្ៗរៅរនញងវស័ិយបរសិ្ថា ន្និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ រ៏ដូ្ចជា
ជាំរញញឱយអនរពារ់ព័ន្ធទាាំងអស់ចូលរមួអន្ញវត្តរមមវធីិ្រាំខណទក្មង់ទាាំងរន្េះឱយមាន្ក្បសិទធភាព រដី្មបធីានររា
ឱយបាន្នូ្វត្ញលយភាពរវាងការអភិររសនិ្ងការអភិវឌ្ឍ។ តមរបាយការណ៍ឯរឧត្តម ស្ថយ សាំអាល់ រដ្ឋមន្រន្តី
ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ និ្ងជាក្បធាន្ក្ររមក្បឹរាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាព បាន្បងាា ញឱយរ ញីថ្ន សក្មាប់
រយៈរពលជាង៤ឆ្ន ាំរន្ែងមររន្េះ រដ្ឋយមាន្រិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងរនញងការរធ្វីទាំរនី្បរមមស្ថា ប័ន្ ស្ថា ប័ន្ទាាំងពីរ
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សរក្មចបាន្រជាគជ័យគរួឱយរត់្សមាគ ល់នូ្វរាំខណទក្មង់ស្ថា ប័ន្ រគ្នលន្រយបាយនិ្ងចាប់ ការអន្ញវត្ត
ងវកិារមមវធីិ្ ការអន្ញវត្តវមិជឈការនិ្ងវសិេមជឈការ ការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្មន្ញសសនិ្ងរិចចគ្នាំពារសញែញមាលភាព
មន្រន្តីោជការ ការអភិវឌ្ឍរេដ្ឋឋ រចនសមព័ន្ធរូបវន្ត និ្ងការផគត់្ផគង់មរធ្ាបាយ និ្ងសមាា រៈ ខដ្លជាមូលដ្ឋឋ ន្ក្គឹេះ
សក្មាប់រលីររមពស់រិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ ការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និ្ងការអភិវឌ្ឍ
រដ្ឋយចីរភាព។ ទន្ទឹមនឹ្ងរន្េះ ឯរឧត្តមរដ្ឋមន្រន្តីរ៏បាន្រ ាំរលចឱយរ ញីនូ្វភាពចាាំបាច់រនញងការពិនិ្ត្យ ពិភារា 
និ្ងរួមគ្នន ខសវងររដ្ាំរណាេះក្ស្ថយរលីបញ្ញា ក្បឈមនន រដី្មបីជាក្តី្វស័ិយត្ក្មង់ទិស សក្មាប់ពក្ងឹង
ក្បសិទធភាពការងារក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ រៅរនញងក្ពេះោជាណាចក្ររមពញជា។ រទាេះជាយ៉ា ង
ណារ៏រដ្ឋយ សមិទធផលទាាំងរន្េះ គឺពិត្ជាមិន្អាចកាត់្ផ្ទត ច់រចញពីការចូលរមួសេការ និ្ងការគ្នាំក្ទពី
សាំណារ់ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ អងគភាពជញាំវញិរែត្ត ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ អងគការសងគម
សញីវលិ វស័ិយឯរជន្ និ្ងក្បជាសេគមន៍្មូលដ្ឋឋ ន្រនេះរឡយី។  

ការរធ្វីទាំរនី្បរមមស្ថា ប័ន្ គឺជារិចចការខដ្លក្គប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ក្តូ្វបន្តរធ្វី និ្ងរធ្វីជាប់ជាក្បចាាំ 
រដី្មបពីក្ងឹងក្បសិទធភាពការងារ និ្ងភាពក្បរសីររឡងីថ្ន្ការផតល់រសវាស្ថធារណៈ សាំរៅរ ែ្ីយត្បរៅនឹ្ង
ដ្ាំរណីរវវិឌ្ឍន៍្ថ្ន្សងគមជាតិ្។  

ជារមួ ែញញ ាំអាចវាយត្ថ្មែបាន្ថ្ន ការរធ្វីទាំរនី្បរមមស្ថា ប័ន្រៅរនញងវស័ិយបរសិ្ថា ន្និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្
ពិត្ជាបាន្រមួចាំខណរយ៉ា ងសាំខាន់្ រនញងការរលីររមពស់ក្បសិទធភាពថ្ន្ការអន្ញវត្តរមមវធីិ្ជាតិ្រាំខណទក្មង់
រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ រាំខណទក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិ ា្វត្ាញស្ថធារណៈ និ្ងរាំខណទក្មង់វមិជឈការ និ្ងវសិេ
មជឈការរបស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល ជាពិរសសក្បសិទធភាពក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ រនញងនម
ោជរដ្ឋឋ ភិបាល និ្ងរនញងនមែែួន្ែញញ ាំផ្ទទ ល់ ែញញ ាំមាន្ជាំរន្ឿយ៉ា ងមញត្មាាំថ្ន ក្រសួង និ្ងក្ររមក្បឹរាជាតិ្ នឹ្ងបន្ត
ស្ថម រតី្ែិត្ែាំក្បឹងខក្បងរនញងការដឹ្រនាំ និ្ងសក្មបសក្មួលការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ទាាំង
រក្មិត្រគ្នលន្រយបាយ និ្ងបរចចររទស។  

ឯរឧត្តម រោរជាំទាវ រោរ រោរក្សី និ្ងអងគសន្និបាត្ទាាំងមូលជាទីរមក្តី្! 
ក្សបរពលខដ្លក្បរទសជាតិ្មាន្សញែសន្តិភាពរពញរលញ សាិរភាពន្រយបាយ និ្ងការអភិវឌ្ឍរលី

ក្គប់វស័ិយ រាំរណីន្ក្បជាជន្រៅតមទីក្បជញាំជន្ និ្ងសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍្រសដ្ឋរិចចសងគមរ៏មាន្ការររីន្រឡងី
យ៉ា ងឆ្ប់រេ័ស ខដ្លបាន្នាំមរនូ្វបញ្ញា ក្បឈមជារក្ចីន្ និ្ងបងកឱយមាន្ផលប៉ាេះពាល់អវជិជមាន្ដ្ល់គញណភាព
បរសិ្ថា ន្ ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ត្ញលយភាពក្បព័ន្ធរអរូឡូសញី រស្ថភ័ណភាពទីក្ររង និ្ងសញែមាលភាពសងគម។ 

បណាត ទីក្បជញាំជន្ក្ររងធ្ាំៗបាន្និ្ងរាំពញងក្បឈមនឹ្ងការររីន្រឡងីនូ្វបរមិាណសាំណល់រងឹ ោវ ការងយចញេះ
គញណភាពទឹរ ដី្ និ្ងែយល់ ការរ ាំខាន្រដ្ឋយសរមែង បញ្ញា ររសទេះចោចរណ៍ រាំរណីន្ត្ក្មូវការថ្នមពល 
រ៏ដូ្ចជា រងវេះលាំេថ្បត្ង ខដ្លត្ក្មូវឱយក្រសួងស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ និ្ងអាជាញ ធ្រមាន្សមត្ារិចចក្គប់លាំដ្ឋប់ថ្នន រ់ 
ក្តូ្វពិចារណាខសវងររដ្ាំរណាេះក្ស្ថយឱយបាន្សមក្សប។  ទន្ទឹមនឹ្ងរន្េះ បញ្ញា ថ្ន្ការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ
រ៏បាន្រមួចាំខណរជេះឥទិធពលអវជិជមាន្ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចសងគម និ្ងសញវត្ាិភាពក្បព័ន្ធរអរូឡូសញីផងខដ្រ 
ខដ្លទាមទារឱយរយងីទាាំងអស់គ្នន ក្តូ្វបន្តសេការឱយបាន្ជិត្សនិទធ រនញងការខសវងររវធិាន្ការរដ្ឋេះក្ស្ថយ។  

រនញងន័្យរន្េះ ែញញ ាំសូមរសនីឱយសមាជិរ សមាជិកាថ្ន្អងគសន្និបាត្ទាាំងមូលរមតត យរចិត្តទញរដ្ឋរ់ស្ថត ប់
នូ្វបទបងាា ញសតីពីវឌ្ឍន្ភាពការងារ បញ្ញា ក្បឈមចាំរពាេះមញែ និ្ងសាំណូមពរ រដី្មបរីមួគ្នន ខសវងររវធិាន្ការ
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សមក្សប និ្ងរាំណត់្ទិសរៅការងារ សាំរៅរ ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងចរខញវស័ិយរបស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល រនញងការពក្ងឹង
ក្បសិទធភាពការងារក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្រៅរមពញជា។ រដី្មបជីាមូលដ្ឋឋ ន្សក្មាប់ឱយអងគ
សន្និបាត្ពិនិ្ត្យ ពិភារា និ្ងខសវងររដ្ាំរណាេះក្ស្ថយរលីបញ្ញា ក្បឈម និ្ងត្ក្មូវការចាាំបាច់នន ែញញ ាំសូមផតល់
នូ្វអន្ញស្ថសន៍្មយួចាំន្នួ្ដូ្ចខាងរក្កាម៖ 

១. សក្មាប់ការងាររដ្ឋបាលនិ្ងេរិ ា្វត្ាញ និ្ងការរធ្វទីាំរនី្បរមមស្ថា ប័ន្ 
- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តរធ្វីទាំរនី្បរមមស្ថា ប័ន្ និ្ងរធ្វីជាប់ជាក្បចាាំ រដី្មបពីក្ងឹងក្បសិទធភាព
ការងារ ការរស្ថងទាំន្ញរចិត្ត និ្ងភាពក្បរសីររឡងីថ្ន្ការផតល់រសវាស្ថធារណៈ សាំរៅរ ែ្ីយ
ត្បរៅនឹ្ងដ្ាំរណីរវវិត្តន៍្ និ្ងត្ក្មូវការជារ់ខសែងរបស់សងគមជាតិ្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តរលីររមពស់ និ្ងជាំរញញការអន្ញវត្តឱយបាន្ទូលាំទូោយនូ្វរគ្នលន្រយបាយ 
គ្នាំពារមន្រន្តីោជការ  រដ្ឋយខផអររលលីទធភាពជារ់ខសតង។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្ែការខរលមអការររៀបចាំខផន្ការងវកិា និ្ងការរក្គ្នងងវកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ ក្ពមទាាំង
តមដ្ឋន្ ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្ថ្មែការអន្ញវត្តងវកិារមមវធីិ្ឱយបាន្េមត់្ចត់្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តផសពវផាយលិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្ត និ្ងជាំរញញការអន្ញវត្តមញែងារ ខដ្លបាន្
រផទរជូន្រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងរិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ អប់រ ាំផសពវផាយបរសិ្ថា ន្ ការក្គប់
ក្គងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្និ្ងសេគមន៍្ត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ និ្ងការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្ត្ូវសេការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន្ ន្ិងថ្ដ្គូពារ់ព័ន្ធ រនញងការអន្ញវត្ត 
«យញទធស្ថន្រសត និ្ងខផន្ការសរមមភាពបរសិ្ថា ន្ជាតិ្ ២០១៦-២០២៣» ឱយមាន្ក្បសិទធភាពែពស់ 
បនទ ប់ពីោជរដ្ឋឋ ភិបាលអន្ញម័ត្ និ្ងដ្ឋរ់ឱយរក្បីក្បាស់ជាផែូវការ។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តសេការជាមយួក្រសួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងថ្ដ្គូពារ់ព័ន្ធ រនញងការពរន្ែឿន្
ការប ច្ ប់រសចរតីក្ពាង «ក្រមបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ថ្ន្ក្ពេះោជាណាចក្ររមពញជា» 
ខដ្លជាលិែិតូ្បររណ៍គតិ្យញត្ត និ្ងជាឯរស្ថរត្ក្មង់ទិសដ៏្សាំខាន់្ សក្មាប់ការក្គប់ក្គង
បរសិ្ថា ន្  និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ 

២. សក្មាប់ការងារគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ 
- ក្រសួងក្តូ្វដឹ្រនាំសក្មបសក្មួលការររៀបចាំនិ្ងអន្ញវត្តខផន្ការសរមមភាព និ្ងការខសវងររ
រ ច្ ប់ងវកិាសក្មាប់វនិិ្រយគរលីគរក្មាងស្ថត រនិ្ងអភិវឌ្ឍរេដ្ឋឋ រចនសមព័ន្ធក្គប់ក្គងសាំណល់ 
និ្ងពិនិ្ត្យលទធភាពបរងកីន្ងវកិាថ្ន្រ ច្ ប់រសវាអនម័យបរសិ្ថា ន្ សក្មាប់ពក្ងីរវសិ្ថលភាព
ការងារក្គប់ក្គងសាំណល់ទីក្បជញាំជន្ ជាពិរសសសេការជាមយួក្រសួង ស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ រនញងការ
ជាំរញញឱយរដ្ឋបាលោជធានី្ រែត្ត ក្ររង ក្សររ ែណឌ  អន្ញវត្តអន្ញក្រឹត្យរលែ១១៣ អន្ក្រ.បរ 
សតីពីការក្គប់ក្គងសាំោម សាំណល់រងឹទីក្បជញាំជន្ ឱយកាន់្ខត្មាន្ក្បសិទធភាពក្បរបរដ្ឋយស្ថម រតី្
ទទលួែញសក្តូ្វែពស់។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តជាំរញញការអន្ញវត្តចាប់ និ្ងលិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្តពារ់ព័ន្ធ រដី្មបទីប់ស្ថក ត់្ 
កាត់្បន្ាយ និ្ងស្ថត រការបាំពញលបរសិ្ថា ន្ពីសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍្នន ជាអាទិ៍ ការវាយត្ថ្មែ
រេត្ញប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្និ្ងរិចចសន្ាការពារបរសិ្ថា ន្ ការចញេះក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យជាក្បចាាំតមក្បភពបាំពញល 
និ្ងការរដ្ឋេះក្ស្ថយោល់បណតឹ ងត្វា៉ា របស់ក្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លរងផលប៉ាេះពាល់ពីការបាំពញលបរសិ្ថា ន្។ 
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- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ និ្ងក្រសួង ស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធក្តូ្វររៀបចាំបរងកីត្យន្តការក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការក្គប់ក្គង 
និ្ងការបរ ច្ញសាំណល់ពីត្ាំបន់្រសដ្ឋរិចចពិរសស និ្ងត្ាំបន់្ឧសាេរមម រដី្មបទីប់ស្ថក ត់្ការ
បាំពញលបរសិ្ថា ន្ និ្ងធានការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ ក្តូ្វបន្តនិ្ងបរងកីន្រិចចសេក្បតិ្បត្តិការជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ អងគការអន្តរជាតិ្ 
និ្ងវស័ិយឯរជន្ រនញងការរគៀរគធ្ន្ធាន្សក្មាប់គ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ និ្ងការការពារសញែភាព
ស្ថធារណៈ។ 

៣. សក្មាប់ការងារការពារ និ្ងអភិររសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ 
- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តពក្ងឹងក្បសិទធភាពការងារក្គប់ក្គងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ និ្ងររបៀង
អភិររសជីវៈចក្មរេះក្បព័ន្ធត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ តមរយៈការពក្ងឹងការអន្ញវត្តចាប់និ្ងលិែិត្
បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្ត រដី្មបទីប់ស្ថក ត់្ និ្ងបន្រងាក បបទរលមសីធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ និ្ងក្តូ្វបន្តររៀបចាំ
លិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្តចិាាំបាច់ននបខន្ាមរទៀត្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តពក្ងឹងការអន្ញវត្តការរផទរមញែងារក្គប់ក្គងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ និ្ង
សេគមន៍្ត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្រៅឱយរដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វជាំរញញការសិរារាំណត់្ត្ាំបន់្ក្គប់ក្គង របាេះបរងាគ លក្ពាំត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ 
និ្ងររៀបចាំខផន្ការក្គប់ក្គងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ឱយបាន្ចាស់ោស់ រដី្មបពីក្ងឹងក្បសិទធភាព
ការងារក្គប់ក្គងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ កាត់្បន្ាយការទន្រនទ ន្កាន់្កាប់ដី្ថ្ក្ពរដ្ឋយែញសចាប់ 
កាត់្បន្ាយទាំនស់ថ្ន្ការរក្បីក្បាស់ដី្ថ្ក្ព និ្ងទប់ស្ថក ត់្បទរលមីសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វសិរាអាំពីសកាែ ន្ញពលធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ជីវៈចក្មរេះ វបបធ្ម៌ និ្ងក្បវត្តិស្ថន្រសត 
រដី្មបរីរៀបចាំបរងកីត្ត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ និ្ងសេគមន៍្ត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្បខន្ាមរទៀត្។  

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្ែពក្ងឹងសមត្ាភាពសេគមន៍្ត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្ និ្ងជាំរញញការសិរា
រាំណត់្សកាត ន្ញពលសេគមន៍្នី្មួយៗ រដី្មបីជួយដ្ល់សេគមន៍្រនញងការរបរងកីត្មញែរបរងមី 
ការអភិវឌ្ឍរសិរមម និ្ងការផែល់រសវារមមរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ សាំរៅរលីរសទួយជីវភាព
សេគមន៍្ រ៏ដូ្ចជាការចូលរមួរបស់ពរួគ្នត់្រនញងការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តពក្ងឹងរិចចសេក្បតិ្បត្តិការជាមួយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ រដី្មបរីរៀរគរធ្ន្ធាន្
ងវកិា និ្ងបរចចររទស សក្មាប់គ្នាំក្ទដ្ល់ការអន្ញវត្តគរក្មាងននពារ់ព័ន្ធនឹ្ងការពារ និ្ង
អភិររសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ពិរសសការអន្ញវត្តគរក្មាងររដ្បូរ និ្ងគរក្មាងជយួដ្ល់សេគមន៍្
មូលដ្ឋឋ ន្រៅរនញងត្ាំបន់្ការពារធ្មមជាតិ្។ 

៤. សក្មាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាព 
- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាពក្តូ្វបន្តសក្មបសក្មួល និ្ងសេការជាមួយក្គប់
ក្រសួងស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ និ្ងរដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ រនញងការររៀបចាំលិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្ត 
រគ្នលន្រយបាយ ខផន្ការយញទធស្ថន្រសត និ្ងខផន្ការសរមមភាព រដី្មបរីលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍ
រដ្ឋយចីរភាព សាំរៅធានបាន្ត្ញលយភាពរវាងការអភិររស និ្ងការអភិវឌ្ឍ។ 

- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្ក្តូ្វជាំរញញការសិរាក្ស្ថវក្ជាវខបបវទិាស្ថន្រសត និ្ងបរចចរវទិា រដី្មបជីាមូលដ្ឋឋ ន្
ត្ក្មង់ទិសការររៀបចាំ ការអន្ញវត្ត និ្ងការវាយត្ថ្មែរគ្នលន្រយបាយ និ្ងក្របែណឌ គតិ្យញត្ត
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ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចថ្បត្ង និ្ងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព ជាពិរសសការររៀបចាំ
និ្ងអន្ញវត្ត «ខផន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ទីក្ររងនិ្រន្តរភាព»។ 

- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្ក្តូ្វបន្តសេការជាមយួក្រសួង ស្ថា ប័ន្ពារ់ព័ន្ធ រនញងការសិរាអាំពីលទធភាព
ថ្ន្ការពក្ងីរការរក្បីក្បាស់ថ្នមពលរររីត្រឡីងវញិ ជាពិរសសថ្នមពលពន្ែឺក្ពេះអាទិត្យ
សក្មាប់ផលិត្អគគិសនី្។ 

- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្ក្តូ្វសិរាររៀបចាំរគ្នលន្រយបាយ «ការទូទាត់្ថ្ងែរសវារមមក្បព័ន្ធរអរូឡូសញី» 
និ្ង «រថ្ក្មរលីការបាំពញល» រដ្ឋយខផអររលីបទពិរស្ថធ្ថ្ន្ការអន្ញវត្តគរក្មាងស្ថរលបងក្បរភទរន្េះ។ 

- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្ក្តូ្វបន្តសក្មបសក្មួល និ្ងសេការជាមួយក្គប់ភាគី រនញងការអន្ញវត្តរិចច
ក្ពមរក្ពៀងអន្តរជាតិ្ឱយកាន់្ខត្មាន្ក្បសិទធភាព រដី្មបរីលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចថ្បត្ង 
ការរ ែ្ីយត្បនឹ្ងការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការក្គប់ក្គងជីវសញវត្ាិភាព 
និ្ងការសិរាក្ស្ថវក្ជាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្បរចចរវទិាថ្បត្ង។ 

- ក្ររមក្បឹរាជាតិ្ក្តូ្វបន្តសក្មបសក្មួលនិ្ងសេការជាមួយក្គប់ភាគីពារ់ព័ន្ធ រនញងការបន្រញ្ញជ ប
រគ្នលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍្ថ្បត្ង និ្ងការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញរៅរនញងខផន្ការវនិិ្រយគ និ្ង
អភិវឌ្ឍន៍្ ទាាំងរៅថ្នន រ់ជាតិ្ និ្ងថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ សាំរៅរមួចាំខណរដ្ល់ការអន្ញវត្តខផន្ការ
យញទធស្ថន្រសតរ ែ្ីយត្បនឹ្ងការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញរមពញជា របាយការណ៍សតីពីការចូលរមួរបស់
រមពញជា រនញងការអន្ញវត្តអន្ញសញ្ញា ក្របែណឌ សេក្បជាជាតិ្សតីពីការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ និ្ង
រិចចក្ពមរក្ពៀងទីក្ររងបា៉ា រសីសតីពីការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ។ 

៥. សក្មាប់ការងារអប់រ ាំផសពវផាយបរសិ្ថា ន្ 
- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបរងកីន្ការផសពវផាយព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ សាំរៅរលីររមពស់ការយល់ដឹ្ងជា
ស្ថធារណៈអាំពីបរសិ្ថា ន្តមក្គប់មរធ្ាបាយនិ្ងរូបភាព រដី្មបខីរខក្បទាាំងផនត់្គាំនិ្ត្ និ្ង
ឥរយិបងរបស់ក្បជាពលរដ្ឋឱយក្សឡាញ់បរសិ្ថា ន្ និ្ងមាន្ស្ថម រតី្ចូលរមួរនញងរិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ 
ការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និ្ងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្តពក្ងឹងរិចចសេការជាមយួក្រសងួ ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ 
និ្ងថ្ដ្គូពារ់ព័ន្ធ ជាពិរសសជាមយួក្រសួងអប់រ ាំ យញវជន្ និ្ងរីឡា រនញងការពក្ងឹងសរមមភាព
សិរា ក្ស្ថវក្ជាវ អប់រ ាំ បណតញ េះបណាត ល ផសពវផាយ ពិរក្គ្នេះរយបល់ និ្ងបន្រញ្ញជ បចាំរណេះដឹ្ង
សតីពីបរសិ្ថា ន្ឱយបាន្កាន់្ខត្សញីជរក្ៅនិ្ងទូលាំទូោយ។ 

- ក្រសួងបរសិ្ថា ន្ក្តូ្វបន្ែររៀបចាំបរងកីត្ក្បព័ន្ធទិន្នន័្យបរសិ្ថា ន្ និ្ងរសវារមមព័ត៌្មាន្ភូមិស្ថន្រសត 
រដី្មបីជាមូលដ្ឋឋ ន្សក្មាប់ពក្ងឹងក្បសិទធភាពថ្ន្ការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ 
រ៏ដូ្ចជាសក្មាប់ររៀបចាំរគ្នលន្រយបាយ យញទធស្ថន្រសត និ្ងរបាយការណ៍សតីពីស្ថា ន្ភាព
បរសិ្ថា ន្ជាតិ្។ 

ឯរឧត្តម រោរជាំទាវ អស់រោរ រោរក្សី និ្ងអងគសន្និបាត្ទាាំងមូលជាទីរមក្តី្! 
ែញញ ាំមាន្ជាំរន្ឿយ៉ា ងមញត្មាាំថ្ន តមរយៈសន្និបាត្រយៈរពលបីថ្ងៃរន្េះ រយងីទាាំងអស់គ្នន នឹ្ងទទលួបាន្

នូ្វឱកាសយ៉ា ងរពញរលញ រនញងការចូលរមួខចររ ាំខលរចាំរណេះដឹ្ង និ្ងបទពិរស្ថធ្ រនញងការងារក្គប់ក្គង 
បរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ខដ្លជារិចចការដ៏្ចមបងចាំរពាេះមញែ និ្ងត្ក្មូវឱយរយងីទាាំងអស់គ្នន  បន្តចូលរមួ 
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ក្គប់ក្គង និ្ងរដ្ឋេះក្ស្ថយបញ្ញា ឱយបាន្កាន់្ខត្ក្បរសីរខងមរទៀត្។ ែញញ ាំសូមរសនីឱយអងគសន្និបាត្ទាាំងមូល 
រមតត យរចិត្តទញរដ្ឋរ់ែពស់ រនញងការរាំណត់្បញ្ញា អាទិភាព ទិសរៅការងារ និ្ងខផន្ការសរមមភាព សក្មាប់ 
រ ែ្ីយត្បត្ក្មូវការចាំរពាេះមញែរបស់សងគមជាតិ្ ទាាំងរនញងរពលបចចញបបន្ន និ្ងរៅអនគត្ រេយីែញញ ាំសងឃមឹថ្ន 
មន្រន្តីរយងីទាាំងអស់គ្នន នឹ្ងបន្តអន្ញវត្តឱយបាន្រជាគជ័យនូ្វោល់ភាររិចច ខដ្លោជរដ្ឋឋ ភិបាលក្បគល់ជូន្ រដី្មបី
ឧត្តមក្បរយជន៍្របស់ជាតិ្ មាត្ញភូមិ និ្ងក្បជាជន្រមពញជាក្គប់ជាំនន់្។  

មញន្នឹ្ងប ច្ ប់ ែញញ ាំសូមឱយក្រសួងបរសិ្ថា ន្ ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងអនរពារ់ព័ន្ធបន្តនូ្វវបបធ្ម៌សេការ
រដី្មបរីលីររមពស់ក្បសិទធភាពរិចចគ្នាំពារបរសិ្ថា ន្ ការក្គប់ក្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និ្ង
ការរស់រៅរដ្ឋយចីរភាព។ ជាមយួគ្នន រន្េះខដ្រ ែញញ ាំរ៏សូមអាំពាវនវដ្ល់ក្គប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន្ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង
អនរពារ់ព័ន្ធទាាំងអស់ សូមបន្តផតល់នូ្វរិចចសេការនិ្ងការគ្នាំក្ទដ្ល់ក្ររមក្បឹរាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍្រដ្ឋយចីរភាព 
រដី្មបឱីយស្ថា ប័ន្មយួរន្េះមាន្លទធភាព រនញងការបន្រញ្ញជ បការអភិវឌ្ឍរដ្ឋយចីរភាព រៅរនញងរគ្នលន្រយបាយ 
ខផន្ការយញទធស្ថន្រសត លិែិត្បទដ្ឋឋ ន្គតិ្យញត្ត ខផន្ការសរមមភាព និ្ងទិសរៅការងាររបស់ក្រសួងស្ថា ប័ន្
ររៀងែែួន្ ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចថ្បត្ង ការខក្បក្បួលអាកាសធាត្ញ ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និ្ងជីវៈ
សញវត្ាិភាព។  

ជាទីប ច្ ប់ ែញញ ាំសូមជូន្ពរឯរឧត្តម រោរជាំទាវ រោរ រោរក្សី រភញៀវរិត្តិយសជាតិ្និ្ងអន្តរជាតិ្
ទាាំងអស់ សូមក្បរបរដ្ឋយសិរសីួសត ី ជ័យមងគល វបិញលសញែក្គប់ក្បការ និ្ងសូមឱយអងគសន្និបាត្ទាាំង
មូលក្បក្ពឹត្តិរៅក្បរបរដ្ឋយភាពរជាគជ័យ និ្ងទទួលបាន្លទធផលជាខផែផ្ទក ។ 

ែញញ ាំសូមក្បកាសរបីរ «សន្និបាត្បូរសរញបលទធផលការងារបរសិ្ថា ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ និ្ងទិសរៅការងារ
ឆ្ន ាំ២០១៨» ចាប់ពីរពលរន្េះត្រៅ៕       

សមូ្អរគុណ! 

 


