សុន្ទរកថា

ឯកឧត្តម ប៊ិន្ ឈ៊ិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តីប្បច ាំការ រដ្ឋមន្រន្តីសទ
ីត ី
ទទួលបន្ទកទី
សកា
ី ត រគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ន្៊ិងជាប្បធាន្ប្កុមការងារថាាក់ជាត្៊ិចុុះជួយ
ុ
ខេត្តតាកកវ កលែងកាងព៊ិ
ធីេួបខលើកទី ១៥៤ ទ៊ិវាព៊ិភពខោកកាកបាទប្កហម
ុ
អឌ្ឍចន្ទប្កហម ៨ ឧសភា ២០១៧

សាខាកាកបាទប្កហមកមកមពជា
ខេត្តតាកកវ
ុ
តាកែវ ថ្ងៃទី ០៤ កែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

-

Éែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា លោែ លោែស្សី ល្ញៀវែិត្ិតយសជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ

-

សមាជិែ-សមាជិកា យុវជន្ ន្ិងអនែសម័គ្រចិត្ត សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត យុវជន្
កាយរ ិទធិលែត្ត យុវជន្ថ្ន្សហភាពសហព័ន្ធយុវជន្ែមពុជាលែត្តតាកែវ បងបអូន្ជន្រួមជាត្ិ
ទាាំងអស់ ជាទីលមគ្ត្ី !

ថ្ងៃលន្េះ

ែញាំុមាន្ែិត្ិយ
ត ស ន្ិងមាន្លសចែតីរ ីែរាយជាអលន្ែលោយបាន្មែចូលរួមលៅែនុងពិធី
េួបខលើកទី ១៥៤ ទ៊ិវាព៊ិភពខោកកាកបាទប្កហម អឌ្ឍចន្ទប្កហម ៨ ឧសភា ២០១៧ លៅ
សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជា លែត្តតាកែវ កែលកត្ងបាន្គ្បារពវលធវើល ើងែនុងលោលលៅ រួមចាំកែែ
លលើែទឹែចិត្តែស
ព ់ែល់ែិចចគ្បត្ិបត្តិការនានា
លៅែនុងបុពវលហត្ុ មន្ុសសធម៌
ជាពិ លសសការជួយ
សាំរាលទុែខលាំបាែរបស់បងបអូន្គ្បជាជន្
កែលទទួលរងន្ូវលគ្ោេះថ្ននែ់លោយសារលគ្ោេះមហន្តរាយ
លគ្ោេះអាសន្ននានា លហើយែាំពុងគ្ត្ូវការន្ូវជាំន្ួយសលរ្គេះបនាាន្់។

ជាការពិត្ ការគ្បារពវមីទិាញនាលពលលន្េះ បាន្ប្ាញឱ្យគ្បជាជន្លែត្តតាកែវគ្រប់ៗរូបបាន្
យល់ ន្ិងគ្ជួត្គ្ជាបកាន្់ កត្ចាស់បកន្ែមលទៀត្ អាំពីសែមមភាពមន្ុសសធម៌ ន្ិងបញ្ហ
ា គ្បឈមជាសែល
នានា

កែលបាន្កាាយជាែតីែងវល់រម
ួ ថ្ន្ចលនាកាែបាទគ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម

រួមោនរិត្រូរ ន្ិងរែែាំល
គ្បសិទិភា
ធ ព។

លហើយចាំបាច់ គ្ត្ូវ

េះស្សាយ សគ្មាប់ជួយសលរ្គេះជន្រងលគ្ោេះឱ្យបាន្ទាន្់លពលលវោ ន្ិងមាន្

ែិចកា
ច រទាាំងលន្េះ

រឺជាការរួមចាំកែែយ៉ា ងសាំខាន្់ជាមួយអាជាញធរលែត្ត

ែនុងការកាត្់
បន្ែយន្ូវអគ្តា ថ្ន្ភាពគ្ែីគ្ែ ន្ិងលោេះស្សាយបាន្ន្ូវ ទុែខលាំបាែមួយចាំន្ួន្របស់គ្បជាជន្ ន្ិងជន្រង
លគ្ោេះែនុងលែត្ត។
ល្ាៀត្ឱ្កាសលន្េះ ែញាំុសូមកងាងអាំ ែររុែ ន្ិងលកាត្សរលសើរចាំល

េះ

Éែឧត្តម លោែជាំទាវ

អនែឧែញ៉ា លោែ លោែស្សី អនែនាងែញ្ហា ជាសបបុរសជន្ជាត្ិ -អន្តរជាត្ិ កែលជាន្ិចកា
ច លកត្ងកត្
អល្ជើញចូលរួមែនុងអងគមីទិាញ ែ៏មាន្សារៈសាំខាន្់របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ន្ិង

ជាន្ិចកា
ច លកត្ងកត្ផ្តល់ន្ូវការោាំគ្ទ ែតីសងឃឹម ន្ិងភាពែែ់លតតែល់ជន្រងលគ្ោេះ គ្រួសារ្យរងលគ្ោេះ
ទាាំងឡាយ ជាពិលសសជន្ចស់ជរា ជន្ោមន្ទីពឹង ស្រសតីលមមា៉ា យ ែុមារែាំគ្

អនែរស់លៅ

ជា

មួយលមលរារលអែស៍-ជមៃឺលអែស៍ ជាលែើម។ ជាការពិត្ ទឹែចិត្ត ន្ិ ងកាយវ ិការែ៏សបបុរសទាាំងអស់លន្េះ
រឺជាចរ ិត្កសតងលចញឱ្យល

ើញ

ន្ូវការអន្ុវត្តតាមសាមរត្ី ថ្ន្
1

«វបបធម៌កចែរ ាំកលែ»

ែនុងការជួយោន

លៅវ ិញលៅមែ កែលគ្ត្ូវលធវើលៅគ្រប់ទីែកន្ាង ន្ិងលៅគ្រប់ លពលលវោលោយមិន្លរ ើសលអើង លៅែនុងគ្ោ
មាន្អាសន្ន ។ ជាងលន្េះលៅលទៀត្ែិចចែិត្ែាំគ្បឹងកគ្បងទាាំងអស់លន្េះ រឺជាការរួមចាំកែែែ៏ធាំលធង
ែល់ការពូត្ផ្តាំុែមាាាំងមន្ុសសធម៌ ន្ិងសាមរគីធម៌ កែលជាយន្តការជួយជាំរញ
ុ ឱ្យ សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ កាន្់កត្មាន្ែមាាាំងចិត្ត ន្ិងសាមរត្ី លទវល ើងកងមលទៀត្ ែនុងការបន្តបាំលពញ ត្ួនាទី
ន្ិងភារែិចច របស់ែួន្ឱ្យកាន្់
ា
កត្សែមមខាាាំងកាា ន្ិងមាន្គ្បសិទិភា
ធ ពែពស់ ។

ជាមួយោនលន្េះ ែញាំុសូមលកាត្សរលសើរ ន្ិងសូមវាយត្ថ្មាែពស់ ជាពិលសសជូន្ចាំល េះ សខមតច
ក៊ិត្ត៊ិប្ពឹទធបណឌ៊ិត្ បុន្ រ៉ាន្ី ហុន្កសន្ ប្បធាន្កាកបាទប្កហមកមពជា
កែលមាន្ទឹែចិ ត្ត
ុ
លមាេះមុត្

សល

ត សគ្បែី

លធវើការលោយឥត្ខាាចលន្ឿយហត្់

រួមជាមួយថ្ននែ់ែឹែនាាំ គ្រប់លាំោប់ថ្ននែ់ មរន្តី បុរល
គ ិែ ប
ទាាំងអស់

ថ្ន្កាែបាទគ្ែហមែមពុជា
លែើមបីអន្ុវត្តសែមមភាពមន្ុសសធម៌

ែនុងែាំ លែើការសែមមភាពមន្ុសសធម៌
ត ញអនែសម័គ្រចិត្ត ន្ិងគ្ែុមយុវជន្សម័គ្រចិត្ត

កែលបាន្ផ្តល់ការោាំគ្ទែ៏មុត្មាាំ

ន្ិងសហការយ៉ា ងជិត្សនិទធ

ែនុងគ្ែបែ័ែឌថ្ន្កផ្ន្ការយុទធសាស្រសតទាាំងអស់របស់កាែបាទ
រហូត្សលគ្មចបាន្ន្ូវសមិទិធផ្លជាលគ្ចើន្ ែនុងការបាំ លពញលបសែែមមជាគ្បវត្តិសាស្រសត

គ្ែហមែមពុជា
របស់ែួន្ជូ
ា
ន្ជាត្ិ ន្ិងគ្បជាជន្លយើង។
ែនុងឱ្កាសលន្េះកែរ

Éែឧត្តមគ្បធាន្ែិត្ិតយស
អនែសម័គ្រចិត្ត

ែញាំុែ៏សូមសកមតងន្ូវការអបអរសាទរ

លោែជាំទាវគ្បធាន្រែៈែមាមធិការសាខា

ន្ិងសូមវាយត្ថ្មាែពស់ចាំល
ថ្ននែ់ែឹែនាាំ

យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវទាាំងអស់

មរន្តី

េះ

បុរគលិែ

កែលបាន្លៈបង់ែមាាាំង

កាយចិត្ត សាមរត្ី លែើមបីោាំគ្ទ ន្ិងលលើែែមពស់ន្ូវែិចចគ្បត្ិបត្តិការយ៉ា ងសែមម លលើការ្រមន្ុសសធម៌
របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ។ ពិត្

ស់ថ្ន សែមមភាពទាាំងអស់លន្េះបាន្ ន្ិង

ែាំពុងជាំរញ
ុ ឱ្យសាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ែ៏ែូចជាលៅអន្ុសាខា កាន្់កត្មាន្ែមាាាំងចិត្ត
កងមលទៀត្ែនុងការបន្តបាំលពញត្ួនាទី
លទវល ើង។
លែត្ត

ន្ិងភារែិចចរបស់ែួន្ឱ្យកាន្់
ា
កត្សែមម

ន្ិងមាន្គ្បសិទិទ
ធ ភាព

ែញាំុសូមលសៃើចសរលសើរ ន្ិងវាយត្ថ្មាែពស់ ចាំល េះអនែសម័គ្រចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែន្ាងមែលន្េះ កត្ងបាន្លធវើការគ្បមូលផ្តាំុែមាាាំង លតតត្ការយែចិត្តទុែោែ់ ែពស់ចាំល េះែិចចការ

មន្ុសសធម៌

លោយបាំលពញភារែិចចលោយការសម័គ្រចិត្ត

លេះបង់ែមាាាំងកាយលពលលវោ

លគ្បើអស់

លទធភាពធន្ធាន្ សមាារៈ ងវ ិកា កែលមាន្ែនុងបុពវលហត្ុ ជួយសគ្មាលទុែខលាំបាែជន្្យរងលគ្ោេះ
ន្ិងជន្រងលគ្ោេះលៅគ្រប់ទីែថ្ន្ាង ។ លោយក ែ គ្បសិន្លបើលយើងពិន្ិត្យលមើលសែមមភាពថ្ន្អនែ
សម័គ្រចិត្ត

យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តវ ិញ

លយើងែ៏មាន្លមាទន្ភាពកែរកែលលៅែនុង

រយៈកាលែន្ាងលៅលន្េះ សែមមភាពភាពរបស់ពួែលរ ពិត្ជាបាន្ចូលរួមចាំកែែយ៉ា ងសាំខាន្់ជាមួយ
អាជាញធរលែត្ត ែនុងការកាត្់បន្ែយន្ូ វអគ្តាថ្ន្គ្ែី គ្ែ ការលលើែែមពស់សុែុមាលភាព ន្ិង ែគ្មិត្ជីវភាព
រស់លៅរបស់គ្បជាជន្លយើងកាន្់កត្គ្បលសើរល ើងកងមលទៀត្ ។ ជាែ់ កសតងែនុងឆ្នាំ ២០១៦ ែន្ាងលៅលន្េះ

សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ បាន្បាំ លពញន្ូវត្ួ នាទី របស់ែួន្យ៉ា
ា
ងសែមម លោយទទួលបាន្
លជារជ័យយ៉ា ងលគ្ចើន្
ន្ិងគ្បែបលោយគ្បសិទិធភាពែពស់
ែនុងលបសែែមមមន្ុសសធម៌ជួយសលរ្គេះ
គ្បជាជន្រងលគ្ោេះ ។ ជាែ់កសតងែនុងឆ្នាំ ២០១៦ ែន្ាងលៅលន្េះកែរ
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លយើងែ៏លមើលល

ើញថ្ន សាខា

កាែបាទគ្ែហម

ែមពុជាលែត្តតាកែវ
កត្ងកត្ចូ លរួមយ៉ា ងសែមមែុងការ្រសងគ
ន
ម ជួយសលរ្គេះ
គ្បជាជន្រងលគ្ោេះលោយគ្បការលផ្សងៗលទៀត្ ែូចជាែយល់ែរនាតែ់ រន្ាៈបាញ់ សាាប់ ន្ិងរបួស អរគិ្័យ
លង់ ទឹែសាាប់ ជមៃឺលអែស៍ កែសល្ាើង្ែ់ ធាាែ់ពីលលើលែើមលឈើ សាាប់ ចស់ជរាទីទ័លគ្ែ ពិការ ពុលអា
ហារ ែមមែរលរាងចគ្ែែួលសន្ាប់ ន្ិងគ្រួសារអត្ីត្យុទធជន្ បាន្ចាំន្ួន្ ៤.៤៣៤ គ្រួសារគ្រួសារ។
ែូលចនេះ លយើងទាាំងអស់ោនគ្ត្ូវបន្តរម
ួ ោនោាំគ្ទ ទាាំងសាមរត្ី សមាារៈ ន្ិង ងវ ិកាែល់ចលនា ន្ិង
សែមម ភាពរបស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ជាពិលសស លែើមបីជាំរញ
ុ
ន្ិងលលើែទឹែចិត្ត
ែល់ចលនា ន្ិង សែមមភាព យុវជន្កាែបាទគ្ែហមែមពុជា ។ ែនុងន្័យលន្េះកែរ ែញាំុសូមអាំ វនាវែល់
ែមាាាំងយុវជន្ ទាាំងអស់គ្ត្ូវ កសវងយល់ថ្ន ការឈឺចប់របស់ជន្រងលគ្ោេះ កែលែាំពុងែលងាើយលៅ
រែការសលរ្គេះលនាេះ រឺជាការឈឺចប់របស់ សងគមទាាំងមូល លហើយយុវជន្លយើងទាាំងអស់គ្ត្ូវបលងកើន្ន្ូវ
សុ្ន្ាៈលមាេះមុត្

លែើមបីបុពវលហត្ុមន្ុសសធម៌

ន្ិង

ការអ្ិវឌ្ឍន្៍សងគមតាមរយៈការចូលរួមលៅែនុង

ចលនា ន្ិងសែមមភាពរបស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត ។

ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោកឧកញ
៉ា អស់ខោក ខោកប្សី!

ែនុងលពលបចចុបបន្នលន្េះ ពិ្ពលោែែាំ ពុងជួ បគ្បទេះន្ូវវ ិបត្តិនានា
ទាាំង លសែឋែិចច ន្លយបាយ ជលមាាេះគ្បោប់អាវុធ ជលមាាេះសាសនា ន្ិង ែាំលែើន្ថ្ន្លសចែតីគ្ត្ូវការធន្
លយើងបាន្ែឹងលហើយថ្ន

ធាន្ធមមជាត្ិ សគ្មាប់បាំលពញបកន្ែម ែល់ការអ្ិវឌ្ឍន្៍សងគម-លសែឋែិចចថ្ន្ប
ន្ិងលៅលលើពិ្ពលោែ
ល

លហើយជាពិលសស

ត គ្បលទសលៅែនុងត្ាំបន្់
រឺបញ្ហ
ា គ្បឈមន្ឹងការកគ្បគ្បួលធាត្ុអាកាស ន្ិងការ

ើងែលតតថ្ន្្ពកផ្ន្ែី កែលបញ្ហ
ា ទាាំងអស់លន្េះ រឺជាគ្បធាន្បទងមីសគ្មាប់ ពិ្ពលោែទាាំងមូល ។

សែិត្ែនុងសភាពការែ៍កបបលន្េះ ែញាំុយល់ថ្ន ពិ្ពលោែន្ឹងជួបគ្បទេះលគ្ោេះមហន្តរាយធមមជាត្ិធាំៗជា
លគ្ចើន្លទៀត្ កែលន្ឹងលែើត្ល ើងជាយថ្នលហត្ុ ជាបន្តបនាាប់លទៀត្ លៅលពលអនារត្ខាងមុែលន្េះ គ្ពម
ទាាំងបលងកើត្ន្ូវជន្រងលគ្ោេះជាលគ្ចើន្លទៀត្
រាំរាមែល់សន្តិសុែ សុវត្ែិភាព ស

កែលបញ្ហ
ា គ្បឈមទាាំងលន្េះ

ែ៏ន្ឹងបងកជាមូលលហត្ុថ្ន្ការ

ត ប់ធានប់សងគម ន្ិងការរស់លៅរបស់មន្ុសសជាត្ិលៅលលើែពិ្ព

កផ្ន្ែីលយើងលន្េះ ។ ែនុងលនាេះគ្បជាជន្ ន្ិងទឹែែីថ្ន្គ្ពេះរាជា
ចគ្ែែមពុជាលយើង ែ៏ន្ឹងទទួលផ្ល
ប៉ាេះ ល់ពីបញ្ហ
ា ទាាំងអស់លន្េះផ្ងកែរ លហើយអាចន្ឹងបលងកើត្ជាបន្ាុែសគ្មាប់ជាត្ិ ទាាំងមូលផ្ងកែរ ។
ែនុងន្័ យលន្េះ
លយើងអាចវាយត្ថ្មាបាន្ថ្ន
លយើងន្ឹងមាន្ត្គ្មូវការលគ្ចើន្កងមលទៀត្ពី
សែមមភាព របស់សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត ជាពិលសសត្គ្មូវការពីការចូលរួម របស់
អនែ
សម័គ្រចិត្ត ន្ិងយុវជន្កាែបាទគ្ែហម ។ ជារួមលយើងបាន្ែឹងលហើយថ្ន

«លៅគ្រប់សម័យកាល

គ្រប់

សងគម យុវជន្មិន្គ្ត្ឹមកត្ជាែមាាាំងែ៏ស្សួចស្សាវ មាន្ែមាាាំងកាយ ែមាាាំងចិត្ត ន្ិងសាមរត្ី្ឺាសាវង មាន្
ទឹែចិត្កា
ត ា ហាន្ ពុេះ
ប៉ាុកន្តកងមទាាំងចាស់

» លទៀត្ផ្ង

រ គ្បយុទធគ្រប់ឧបសរគ ន្ិង ទុែល
ខ ាំបាែនានា លោយោមន្ការរាករែប៉ាុល

ណ េះលទ

ស់ ថ្នយុវជន្ រឺជាសសរគ្ទូងថ្ន្បចចុបបន្នភាព ន្ិងអនារត្របស់គ្បលទសជាត្ិ

។ លែខែៈ ែ៏ពិលសសលន្េះលហើយ បាន្លធវើឱ្យយុវជន្កាាយលៅជាធន្ធាន្ែ៏ មាន្ត្ថ្មា មិន្

លចេះរ ីងសៃួត្ ន្ិង មិន្អាចែវេះបាន្ល
គ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម ។

ើយ លហើយកាន្់កត្សាំខាន្់ ែនុងចលនាមន្ុសសធម៌ របស់កាែបាទ
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តាមមត្ិ សាវរមន្៍ ប្ាញថ្ន

រហូត្មែែល់បចចុបបន្នលន្េះ

យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម

ែមពុជាលែត្តតាកែវ មាន្ចាំន្ួន្លែើន្ែល់ ៣.៣៨៣នាែ់ លហើយកែលបាន្ ន្ិងែាំពុងលធវើសែមមភាព
ចគ្មុេះវ ិស័យែនុងភារែិចជា
ច ភានែ់្រ ថ្ន្ការតាស់បូរឥរ
ត
ិយបទែនុងសហរមន្៍ ន្ិ ងជាមិ ត្តអប់រ ាំមិ ត្តលៅែនុង
គ្រឹេះសាែន្សិែា ែកន្ាងបាំលពញការ្រ ន្ិ ង សែមមភាពមន្ុសសធម៌ជាលគ្ចើន្លទៀត្ ។ តាមរយៈលន្េះកែរ
ែញាំុលជឿជាែ់ ថ្ន
សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ
ន្ឹ ងគ្ត្ូវបន្តត្ួនាទីែុងនាមជាលសនាធិ
ន
ការ
ែ៏សាំខាន្់ ឱ្យអាជាញធរលែត្ត លលើវ ិស័យមន្ុសសធម៌ លែើមបីរម
ួ ចាំកែែជួយលោេះស្សាយបញ្ហ
ា ទាាំងអស់លនាេះ
សគ្មាប់ជាឧត្តមគ្បលយជន្៍ ជាត្ិ ន្ិងគ្បជាជន្ គ្ពមទាាំងការលលើែែមពស់លសចែតីថ្ងាងូររុ
ន ែធម៌ ត្ថ្មា
មន្ុសសជាត្ិ

ន្ិងការចូលរួមចាំកែែែល់ការកាត្់បន្ែយភាពគ្ែីគ្ែ

ែូចអវីកែលលយើងបាន្លលើែល

របស់គ្បជាជន្លយើងផ្ងកែរ

ើងថ្ន (ទី

មាន្ទុែល
ខ បា
ាំ ែ ទីលនាេះមាន្កាែបាទគ្ែហម) ។ ែនុងសាមរត្ី
វអាំនាវ បកន្ែមលទៀត្ែល់គ្បជាជន្ មហាជន្គ្រប់ ស្សទាប់ជាន្់ថ្ននែ់ មន្ាីរ អងគភាព

លន្េះកែរ ែញាំុសូមអាំ
អាជាញធរកែន្ែី ែ់ព័ន្ទា
ធ ាំងអស់ សូមបន្តែិត្ែាំ យែចិត្តទុែោែ់ចូលរួមចាំ កែែ សហការោនឱ្យកាន្់

កត្សែមម ន្ិងរស់រលវ ើែកងមលទៀត្ជាមួយសាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ លែើមបីឱ្យ សាខាមាន្
លទធភាពលោេះស្សាយបញ្ហ
ា គ្បឈមទាាំងឡាយ ។ ចាំល
យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត
សុ្ន្ាៈមុត្មាាំែុងការ្រមន្ុ
ន
សសធម៌

េះមុែលន្េះកែរលយើងចាំបាច់ គ្ត្ូវបន្ត ជាំរញ
ុ ចលនា

លន្េះឱ្យកាាយជាែាំោង
ាំ

ែ៏ស្សួចស្សាវពិត្គ្បាែែ

ឈាន្លៅសលគ្មចបាន្ន្ូវសាមរត្ីកែលលយើងបាន្ែាំែត្់ល

មាន្
ើងរឺ

(លធវើឱ្យបាន្កាន្់កត្លគ្ចើន្ជាងមុន្ លធវើឱ្យបាន្កាន្់កត្លអជាងមុន្ ន្ិងលធវើឱ្យបាន្កាន្់កត្ សុីជលគ្ត ន្ិង
លៅឱ្យបាន្កាន្់កត្ឆ្ៃយជាងមុន្)។

ឈរលលើទសសន្ៈទាាំ់ងអស់លន្េះ

លែើមបីរម
ួ ចាំកែែែល់ការសលគ្មចបាន្លជារជ័យ

តាម

ចែខុវ ិស័យរបស់កាែបាទគ្ែហមែមពុជា
ន្ិ ងស្សបតាមចែខុវ ិស័យរួមរបស់រាជរោឋ្ិ បាល
ែនុងការ
អ្ិវឌ្ឍន្៍សងគម-លសែឋែិចចជាត្ិលយើង
ែញាំុសូមលលើែល ើងន្ូវអន្ុ សាសន្៍មួយចាំ ន្ួន្
សគ្មាប់សាខា
កាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្តតាកែវ ន្ិងអងគភាពសាែប័ន្ ែ់ព័ន្ធយែលៅអន្ុវត្ត ឱ្យមាន្គ្បសិទធភាព
ែូចត្លៅៈ

ទី១. គ្ត្ូវបន្តលលើែែមពស់សាមរត្ីជាំរញ
ុ ន្ិងលលើែទឹែចិត្តបកន្ែមលទៀត្ែល់យុវជន្ អនែសមគ្រ័ចិត្ត
វ ័យលែមងរបស់លយើងកែលបាន្ ន្ិ ងែាំពុងកត្សែមមបាំលពញភារែិចចរបស់ែួន្លៅតាមែកន្ា
ា
ងនានា លែើមបី
បលងកើន្គ្បសិទភា
ធ ព

ន្ិងការទទួលែុសគ្ត្ូវ

រុែភាពការ្រែឹែនាាំ

។

ែនុងលនាេះែ៏គ្ត្ូវបន្តការយែចិ ត្ទ
ត ុ ែោែ់ លលើការពគ្ងឹង
គ្រប់គ្រងលៅគ្រប់ទីលាំោប់ថ្ននែ់ផ្ងកែរ
លែើមបីធានាឱ្យបាន្ន្ូវវឌ្ឍន្ភាព

ថ្ន្ែមាាាំងមន្ុសសធម៌វ ័យលែមង ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្បែបលោយចីរភាព ។ លោយក

ែ គ្ត្ូវបន្តជាំរញ
ុ ការ

បែុត េះប ត លជាំនាញ បាំ ែិន្ជីវ ិត្ ជាែ់កសតងលែើមបីល្ាើយត្បលៅន្ឹងលសចែតីគ្ត្ូវការលលើការលគ្បើ គ្បាស់
បលចចែវ ិជាជ លលើែែមពស់សមត្ែភាព ន្ិងការចូលរួមលោេះស្សាយបញ្ហ
ា គ្បឈមែនុងសងគមជាត្ិ ។ ជារួម
គ្ត្ូវលធវើឱ្យយុវជន្មាន្សមត្ែភាព មុន្លពលពួែលរជួយអនែែថ្ទ។

ទី២. គ្ត្ូវទទួលសាគល់ត្ួនាទីែ៏មាន្សារៈសាំខាន្់របស់យុវជន្ កែលជាភានែ់្រនាាំឱ្យមាន្ការ
តាស់បូរឥរ
ត
ិយបងលៅែនុងគ្រប់ស្សទាប់សងគម

ទាាំងលៅែនុងមជឈោឋន្ថ្ននែ់ ែឹែនាាំ

ន្ិងលៅតាម

សហរមន្៍ មូលោឋន្ ។ តាមរយៈលន្េះ លយើងគ្ត្ូវបន្តបាំផ្ុសចលនាយុវជន្ ឱ្យពួែលរយល់ពីត្ថ្មា ន្ិង
4

សកាតន្ុពលរបស់ែួន្
ា លោយលធវើឱ្យទឹែចិត្តរបស់យុវជន្ បាន្ផ្ារភាជប់ោនជាមួយន្ឹងការឈឺចប់របស់
ជន្រងលគ្ោេះលែើមបីជាំរញ
ុ ែល់ការចូ លរួមែនុងចលនាមន្ុសសធម៌ របស់កាែបាទគ្ែហម-អឌ្ឍចន្ាគ្ែហម។

ទី៣. ជាំរញ
ុ យុវជន្ឱ្យកាន្់កត្ខាាាំងកងមលទៀត្ ែនុងការែសាង ន្ិងអន្ុវត្តកផ្ន្ការលលើែមពស់
សមត្ែភាពសហរមន្៍ ន្ិងការ្រសលរ្គេះជន្រងលគ្ោេះ ទាាំងយុវជន្លៅែនុងគ្រឹ េះសាែន្សិែា ែកន្ាង
ការ្រ ន្ិងសហរមន្៍។

ទី៤. គ្ត្ូវបន្តលតតត្ការយែចិត្តទុែោែ់បកន្ែមលទៀត្ែល់យុវជន្ ែនុងសែមមភាព មិត្អ
ត ប់រ ាំមិត្ត
ទាាំងែនុង ន្ិងលគ្តគ្បពន្ធ័ ទាាំងលៅែនុងសហរមន្៍ សាោលរៀន្ ែកន្ាងការ្រ កែលែិចកា
ច រលន្េះ
ជាវ ិធាន្ការទប់សាកត្់ ន្ិង លុបបាំបាត្់ លចលន្ូវសែមមភាពអវ ិជជមាន្នានា កែលបងកផ្លប៉ាេះ ល់ែល់
សុែសុវត្តិភាព ន្ិងស

ត ប់ធានប់លៅែនុងសងគម ន្ិងជាពិលសស ជួយសហរមន្៍ ែនុងការល្ាើយត្បបាន្
យ៉ា ងគ្បលសើរលៅន្ឹងលគ្ោេះមហន្តរាយ លលើែែមពស់ការអប់រ ាំ កងទាាំសុែភាព ន្ិងការែសាងវបបធម៌
អហិងា ន្ិង សន្តិភាព។
ែនុងន្័យែូ ចបាន្លលើែល ើងមែលន្េះ
ែញាំុសងឃឹមយ៉ា ងមុត្មាាំថ្ន
លយើងទាាំងអស់ោនន្ឹងបន្ត
អន្ុវត្តសែមមភាពមន្ុសសធម៌ ែ៏លគ្អ បថ្ពលន្េះ លៅតាមត្ួនាទី ន្ិ ងភារែិចចរបស់ែួន្
ា
ន្ិងគ្បកាន្់ជាប់
ជាន្ិចចន្ូវការលបតជាញចិត្តបាំលពញលបសែែមមរបស់ែួន្
ា

លោយឈរលលើសាមរត្ីយែចិត្តទុែោែ់បន្តពគ្ងឹង

ន្ិងពគ្ងីែការទទួលែុសគ្ត្ូវែពស់ អ្ិវឌ្ឍសាែបន្័ ន្ិងធន្ធាន្ ឈាន្លៅការែសាងបាន្ន្ូវសងគមមួយ
កែលលោរពែល់លោលការែ៍គ្រឺេះ ន្ិងត្ថ្មាមន្ុសសធម៌

មាន្ការរស់លៅគ្បែបលោយសុែមាលភាព

លសចែតីថ្ងាងូរន ន្ិង លសចែតីសុែលែសមែាន្ត ែនុងនាមជាមន្ុសសជាត្ិលៅលលើ្ពកផ្ន្ែី ។ ទន្ាឹមលន្េះ
លយើងែ៏ គ្ត្ូវចូលរួមចាំកែែធានាឱ្យបាន្ន្ូវភាពគ្រប់គ្ោន្់ ន្ិងសែិរភាពហិរ្ា វត្ែុរបស់សាខាកាែបាទ
គ្ែហមែមពុជាលែត្ត លែើមបីឱ្យសាែបន្័មួយលន្េះបន្តលបសែែមមែុងបុ
ន
ពលវ ហត្ុ សលរ្គេះគ្បជាជន្របស់លយើង
ឱ្យរួចផ្ុត្ពីភាព្យរងលគ្ោេះ ការឈឺចប់ ន្ិង បលងកើន្បាន្ន្ូវទាំនាែ់ទាំន្ងកាន្់កត្សអិត្រមួត្ជាមួយ
ប

ត សហរមន្៍ គ្បជាជន្្យរងលគ្ោេះលៅទូទាាំងលែត្ត។
ឯែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា អស់លោែ លោែស្សី!

ជាងមីមតងលទៀត្ ែញាំុសូមកងាងអាំែររុ ែ ន្ិងលសចែតីលកាត្សរលសើរលោយលសាមេះជូន្ចាំល េះថ្ននែ់
ែឹែនាាំ មរន្តី បុរគលិែ អនែសមគ្រ័ចិត្ត ន្ិងយុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហមែមពុជាលែត្ត គ្ពមទាាំងមន្ាីរ
អងគភាព

ែ់ពន្ធ័ទាាំងអស់ កែលជាន្ិចកា
ច លកត្ងបាន្ែិត្ែាំគ្បឹងកគ្បងអស់ពីែមាាាំងកាយចិត្ត ែនុងការ
បាំលពញត្ួនាទី ន្ិ ងភារែិចចរបស់ែួន្ឱ្យទទួ
ា
លបាន្ន្ូវលជាថ្រជ័យ ន្ិងសមិទធផ្លែ៏ធាំលធង កែលល្ាើយ
ត្បបាន្យ៉ា ងស័ែិស
ត ម

ន្ិងទាន្់លពលលវោលៅន្ឹងត្គ្មូវការជាបនាាន្់

ថ្ន្ការ្រជួយសលរ្គេះ

ជន្រងលគ្ោេះ។
ល្ាៀត្ែនុងឳកាសលន្េះកែរ

លោែជាំទាវ

លោែឧែញ៉ា

ែញាំុែ៏សូមកងាងអាំែររុែយ៉ា ងគ្ជាលលគ្ៅចាំល
អស់លោែ លោែស្សី នាងែញ្ហា
សបបុរសជន្

េះ

ឯែឧត្តម

អងគការមិន្កមន្

រោឋ្ិបាលជាត្ិ អន្តរជាត្ិ ន្ិងថ្ែរូសហគ្បត្ិបត្តិការទាាំងអស់ កែលបាន្ចូ លរួមជួយោាំគ្ទជាងវ ិកា
សមាារៈ

សាមរត្ី

ន្ិង

បលចចែលទស

សគ្មាប់គ្បត្ិបត្តិការមន្ុសសធម៌របស់ សាខាកាែបាទគ្ែហម

ែមពុជាលែត្តតាកែវ លៅគ្រប់កាលៈលទសៈ។
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លៅទីប្ចប់លន្េះ ែញាំុសូមជូន្ពរ ឯែឧត្តម លោែជាំទាវ លោែឧែញ៉ា លោែ លោែស្សី
នាងែញ្ហា ល្ញៀវែិត្យ
ត សជាត្ិ -អន្តរជាត្ិ សបបុរសជន្ អនែសមគ្រ័ចិត្ត យុវជន្សាខាកាែបាទគ្ែហម
ែមពុជាលែត្តតាកែវ ន្ិង សមាជិែ-សមាជិកា អងគមីទិាញទាាំងមូល សូមគ្បែបលោយគ្ពេះពុទធពរទាាំង ៤
គ្បការរឺ អាយុ វែណៈ សុែៈ ពលៈ ែុាំបីល

ៀា ងឃ្លាត្ល

ើយ។

សូមអរគុណ!
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