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សនុទរកថា 
សម្តេចពិជ័យម្សនា ម្ទៀ បាញ ់ឧបនាយករដ្ឋតន្រនេី រដ្ឋតន្រនេីក្កសងួការពាជាតិ 

តំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ជា ហ ុន សសន 
នាយករដ្ឋតន្រនេី ននក្ពះរាជាណាចក្កកតពុជា 

សថែងកនងុ 
ពិធីក្បគ្លទ់ទួលសផនទីឋានម្លខាក្ពំសដ្នម្ោក ខាន ត ១/២៥ ០០០ 

រវាងក្ពះរាជាណាចក្កកតពុជា និងសាធារណរដ្ឋសងគតនិយតម្វៀតណាត 
គថៃព្ពហស្ផតិ៍ ៩កកើត ខែភព្ទបទ ឆ្ប ាំជូត កោស្័ក ព.ស្.២៥៦៤ 

វមិានស្នថិភាព គថៃទើ២៧ ខែស្ើហា ឆ្ប ាំ២០២០ 
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- អរគុណស្នថភិាព   !  
- អរគុណនកោបាយ ឈបះ ឈបះ   !  
- ដងឹគុណស្ថទ បនកិ មគគុកទធស្កឯ៍ក នងិព្បតបិតថកិរនកោបាយ ឈបះ ឈបះ ខដលនាំមកនូវស្នថភិាព នងិការឯកភាពជាតិ
កពញកលញ  !  

- ឯកឧតថម កោកជាំោវ ស្មាជកិព្ពទឹនស្ភា រដឌស្ភា រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ! 
- ឯកឧតថម កោកជាំោវ កោក កោកព្ស្ើ ស្មាជកិ ស្មាជកិាគនអងគពធិើោាំងមូល !  

 

គថៃកនះ ែញុ ាំមានកមាទនភាព និងកិតិថយស្ដ៏ឧតថុងគឧតថម កដ្ឋយបានទទួលការអនុញ្ញដ តដ៏ែពងែ់ពស្់ពើស្កមថចអគគមហា-
កស្នបតើកតកជា ហុ៊ន ខស្ន នយករដឌមន្រនថើ គនព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ឲ្យែញុ ាំកធវើជាអធបិតើកបុងពធិើព្បគល់ទទលួខផនទើឋាន
កលខាព្ពាំខដនកោករវាងព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា និងស្ថធារណរដឌស្ងគមនិយមកវៀតណាម ជូនកៅស្ថទ បន័ពាក់ពន័នទុកកព្បើ
ព្បាស្់ជាអចិគន្រនថយ ៍កៅតាមវសិ្័យរបស្់ែលួនតាមការចាំបាច់ នកពលកនះ ។ 

កឆលៀតកបុងឱកាស្កនះ កបុងនមរាជរដ្ឋឌ ភិបាល នងិែលួនែញុ ាំផ្ទធ ល់ ែញុ ាំសូ្មស្ខមថងការកកាតស្រកស្ើរ និងវាយតគមលែពស្់
ចាំកពាះកិចចែិតែាំព្បងឹខព្បងរបស្់គណៈកមាា ធិការចព្មរះកិចចការព្ពាំខដន ខដលបានស្ហការោ៉ងជិតស្បិទនជាមួយព្កស្ួង    
ស្ថទ ប័ន រដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន និងកងកមាល ាំងព្បដ្ឋបអ់ាវុធ កបុងកិចចដាំកណើ រការករៀបចាំការងារកនះ នកពលកនលងមក ។ ដូចខដល
ឯកឧតថម វ៉ា គមឹហុង កទស្រដឌមន្រនថើទទួលបនធុកកចិចការព្ពាំខដន និងជាព្បធានគណៈកមាា ធិការចព្មរះកិចចការព្ពាំខដន បាន
ជព្មាបជូនចាស្់កហើយថា ខផនទើឋានកលខាព្ពាំខដនខាប ត១/២៥ ០០០កនះ ជាខផនទើបងាា ញពើលទនផលព្បមាណជា៨៤% 
ខដលកមពុជា និងកវៀតណាមស្កព្មចបានកលើការងារែណឍ ស្ើមា និងកបាះបកងាគ លព្ពាំខដន ខដលផលិតក ើងតាមខបបបកចចក
វទិាថាើទាំកនើប មានភាពជាក់ោក ់ កហើយខែែព្ពាំខដនកៅកលើខផនទើកនះ ព្តឹមព្តូវតាមខែែព្ពាំខដនដូចមានកៅកលើខផនទើកបាន
ខាប ត១/១០០ ០០០ កបាះពុមពកដ្ឋយព្ករមភូមិស្ថន្រស្ថ្ណឍូ ចនិ   កលើកខលងខតតាំបន់មួយចាំននួខដលពលរដឌគនព្បកទស្ោាំង
ពើរកមពុជា នងិកវៀតណាម បាននិងកាំពង់រស្់កៅដ្ឋាំដុះអាព្ស្័យផលមិនព្ស្បតាមខែែព្ពាំខដនខផនទើកបានខតប៉ុកណាត ះ កដ្ឋយ
កហតុថា រដ្ឋឌ ភិបាលគនព្បកទស្ោាំងពើរ កមពុជា និងកវៀតណាម ឯកភាពោប រកាទុកដើោាំងកនះជូនពលរដឌឲ្យបនថរស្់កៅ និង
កាន់កាប់ជាបនថកទៀត កដ្ឋយយកកោលការណ៍កដ្ឋះដូរដើ មួយកស្ាើមួយ ឈរកលើស្ថា រតើកោរពផលព្បកោជន៍ោប  និងសុ្ែដុម
រមនរបស្់ពលរដឌោាំងស្ងខាងខែែព្ពាំខដន ។  

  

យុទឌស្ថន្រស្ថរបស្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា កព្កាមការដឹកនាំដភ៏លឺស្ថវ ងរបស្ស់្កមថចអគគមហាកស្នបតើកតកជា ហុ៊ន ខស្ន 
នយករដឌមន្រនថើ គនព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កបុងការរកដាំកណាះព្ស្ថយបញ្ញា ព្ពាំខដន ជាមួយព្បកទស្ជិតខាង គចឺរចកដ្ឋយ
ស្នថិវធិើ កដ្ឋយហាត់ចត់ ចាស្់ោស្់ និងមុឺងម៉ាតប់ាំផុត កដើមផើធានបាននូវបូរណភាពទកឹដើ និងអធបិកតយយភាពជាតិកពញ
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កលញ តាមកោលការណ៍ខែែព្ពាំខដនមិនខកខព្បកព្កាយកមពុជាបានឯករាជយ។ ខផនទើខដលដ្ឋកជូ់នអងគពិធើបានក ើញនកពល
កនះ ជាស្មទិនផលដ៏ធាំកធង នងិជាព្បវតថិស្ថន្រស្ថស្ព្មាប់ព្បកទស្ជាតិ កោះបើជាការងារកនះ មនិោនប់ញ្ចប់បាន១០០%កថើ ក៏
ជាការកបាះជាំហានកៅមុែគួរឲ្យកមាទនភាពបាំផុត កហើយស្មិទនផលកនះ កកើតកចញពើការស្វះខស្វងរកដាំកណាះព្ស្ថយរមួ 
ព្បកបកដ្ឋយភាតរភាព កបុងភាពជាបងបនូន ជាមិតថភាពរាប់ស្បិឆ្ប ាំរវាងកមពុជា និងកវៀតណាម។ ជាការពិត ព្បស្ិនកបើកយើង
មិនព្បឹងខព្បងបញ្ចប់បញ្ញា ព្ពាំខដនកនះកទ កយើងនងឹកៅខតបនថមានទាំនស្់ព្ពាំខដនមនិដ្ឋច់កព្ស្ច រាប់ជាំននត់កៅមុែកទៀត 
ងាយកាល យជាកមាវតទុព្បខជងខផបកនកោបាយ កហើយភាពសុ្ែស្ថនថ និងការអភិវឌ្ណកៅតាមព្ពាំខដននឹងមនិអាចកកើតមាន   
ក ើយ ។ ជាការចាំបាច់ កមពុជាព្តូវមានកិចចស្ហព្បតិបតថិការលនជាមួយព្បកទស្ជិតខាង ខដលជាការរមួចាំខណកដ៏ធាំកធង 
មិនព្តឹមខតកលើការងារព្ពាំខដនប៉ុកណាត ះកទ ប៉ុខនថបានជួយបកងកើន និងជព្មរញកាំកណើ នកស្ដឌកិចចជាតិ ជួយកលើកកមពស្់ជើវភាព
រស្់កៅរបស្់ព្បជាពលរដឌ  តាមរយៈការខព្បកាល យតាំបន់ព្ពាំខដនឲ្យកៅជាតាំបន់កស្ដឌកិចច ពាណិជជកមា និងការអភិវឌ្ណន៍ កដើមផើ
កលើកកមពស្ជ់ើវភាពរស្់កៅ និងភាពសុ្ែស្ថនថរបស្់ព្បជាពលរដឌកៅទើកនះផងខដរ។ ទនធឹមនឹងការកបាះបកងាគ លព្ពាំខដនកៅ
តាមព្ពាំខដន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកាំពុងខតបនថកផ្ទថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់បខនទមកទៀត កលើការអភិវឌ្ណន៍កៅតាមព្ពាំខដន កហើយកិចច
ការកនះ កយើងបាននិងកាំពុងអនុវតថជាបនថបនធ ប ់  កបុងកនះមានការកស្ថងកហដ្ឋឌ រចនស្មព័នន ផលូវព្កវ៉ាត់ព្ពាំខដន ការបកងកើត   
ទើផារ និងតាំបនផ់លិតកមា កដើមផើឈានកៅដលក់ារបនថអភិវឌ្ណរមួោប កៅតាមបកណាថ យព្ពាំខដន ខដលទើបាំផុតព្បជាជននឹង
ទទួលបាននូវផលព្បកោជនព៍ើកិចចការអភិវឌ្ណន៍ោាំងអស្ក់នះ ោ៉ងពិតព្បាកដ។  

 

- ឯកឧតថម កោកជាំោវ អស្ក់ោក កោកព្ស្ើ ! 
កឆលៀតកបុងឱកាស្កនះ អនុញ្ញដ តឲ្យែញុ ាំសូ្មកលើកក ើងបនថចិ ោក់ទិនកៅនឹងបញ្ញា ព្ពាំខដនកនះ ។ បញ្ញា ព្ពាំខដនជាបញ្ញា

អធិបកតយយជាតិ ជាអាយុជើវតិរបស្់ជាតិ ខដលតព្មូវឲ្យកយើងកធវើការងារកនះ ឲ្យបានហាត់ចត់ជាទើបាំផុត និងអាចទទួលយក
បានចាំកពាះព្គប់មជឈដ្ឋឌ ន ។ ប៉ុខនថកដ្ឋយស្ថរការងារកនះស្ាំខាន់ កទើបកចះខតមានការយកបញ្ញា កនះ កធវើជាឈាប ន់នកោបាយ 
បងកឲ្យមានវនិស្កមា ជាបនថបនធ ប ់ ។ ជាក់ខស្ថង មានការស្ិកាែលះបងាា ញថាព្ោន់ខតកបុងរយៈកពលជាង២០០ឆ្ប ាំមកកនះ 
មានស្ន្រងាគ មព្បមាណជាង៨០០ករណើ កៅកលើពិភពកោក គឺកកើតក ើងកដ្ឋយស្ថរខតបញ្ញា ព្ពាំខដនកនះឯង ។ ដូកចបះ បញ្ញា
កនះមិនខមនស្ថមញ្ដកពកកទ កហើយក៏មនិខមនជាបញ្ញា ខដលកយើងកចះខតអាចយកកៅកដើរនិោយកដ្ឋយោា នមូលកហតុ ោា ន
លិែិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថកនះបានក ើយ ។ 

 

កដ្ឋយខ ក កៅកមពុជាក៏មិនសូ្វែុស្ោប ប៉ុនា នខដរ កបុងរបត់នកោបាយជាបនថបនធ បប់ញ្ញា ព្ពាំខដនខតងព្តូវបានកគ
យកមកកធវើអាជើវកមានកោបាយ ផែពវផាយករឿងព្បឌ្ិត កដើមផើកកងចាំកណញនកោបាយ ខដលនាំឲ្យបញ្ញា ព្ពាំខដនកាល យកៅ
ជាបញ្ញា ករ ើស្កអើងពូជស្ថស្ន៍ នងិឈានកៅរកស្ន្រងាគ មផងខដរ។ ចាំកពាះបញ្ញា កនះ ស្កមថចអគគមហាកស្នបតើកតកជា      
ហុ៊ន ខស្ន នយករដឌមន្រនថើ គនព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ធាល ប់បានអកញ្ជ ើញកៅកធវើការបាំភលឺ និងបកព្ស្ថយកៅរដឌស្ភាជាតិោ៉ង
ចាស្់ោស្់រចួមកកហើយ កាលពើគថៃទើ៩ ខែស្ើហា ឆ្ប ាំ២០១២ និងខថលងការណ៍ និងអធិបាយបាំភលឺជូនជនរមួជាតិ កៅគថៃទើ
៨ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ជាកដើម ។ កបុងកនះ ស្កមថចកតកជា នយករដឌមន្រនថើ បានបកព្ស្ថយោ៉ងចាស្់អាំពើបកចចកកទស្ខដល
កព្បើអាំពើទិដឌភាពចាប់ ព្បវតថិស្ថន្រស្ថ នងិការការពារអធិបកតយយភាពោ៉ងមុឺងម៉ាត់ កដើមផើបកងកើតខែែព្ពាំខដនមួយ ខដលជា    
ព្ពាំខដនស្នថិភាព មិតថភាព និងកចិចស្ហព្បតបិតថិការ ។ 

 

ប៉ុខនថគួរឲ្យកស្ថកស្ថថ យ ខដលកយើងកៅខតក ើញមានមជឈដ្ឋឌ នមួយចាំននួតូចកៅខតមនិទទលួស្ថគ ល់កិចចែតិែាំព្បងឹ
ខព្បងោាំងកនះ កហើយខបរជាកៅបកងកើតព័ត៌មានខកលងកាល យ កដើមផើបាំភ័នថស្ថធារណមតិជាតិ អនថរជាត ិ កបុងការកកងចាំកណញ
ផលព្បកោជនន៍កោបាយរបស្់ែលួនកៅវញិ ។ ស្កមាភាពោាំងកនះ គឺមានកោលកៅព្បជាភិថុតិោ៉ងចាស្់ កហើយមិនមាន
ការបកព្ស្ថយ និងទប់ស្ថក ត់កទ គឺជាហានិភ័យមួយខដលអាចនាំឲ្យមានស្ន្រងាគ មផងក៏ថាបាន ខដលនឹងបងកជាវនិស្កមា
ដល់ព្បកទស្ជាតិ និងព្បជាជន ។ 
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កោះជាោ៉ងកនះកថើ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលមិនថយកព្កាយកទ កបុងការកស្ថងព្ពាំខដនមួយ ខដលមានភាពព្តមឹព្តវូតាមលកខណៈ
បកចចកកទស្ព្ស្បតាមចាប់ជាតិ ោាំព្ទកដ្ឋយចាបអ់នថរជាតិ និងរកាបាននូវអធិបកតយយជាតិ ។ មាង៉កទៀត ករឿងព្ពាំខដន
តព្មូវឲ្យមានការចរចកទវភាគើ កហើយកយើងមិនអាចកៅកធវើករឿងកនះឯកកតាភាគើបានក ើយ កហើយកមពុជាផ្ទធ ល់ក៏ធាល ប់ជួប
បញ្ញា បណាថ លមកពើករណើ ខផនទើឯកកតាភាគើ កបុងព្បវតថិស្ថន្រស្ថរបស្់កយើងតាាំងពើស្ម័យមុនជាបនថបនធ ប់មក ។ ដូកចបះ 
ការងារកនះ គឺព្តូវឲ្យមានការថលឹងខថលងពិចរណាខាល ាំងណាស្់ រវាងកតាថ ោាំងអស្់ខាងកលើកនះ ។ កបុងនយ័កនះ ែញុ ាំសូ្មខថលងការ
កកាតស្រកស្ើរចាំកពាះគណៈកមាការចព្មរះែណឍ ស្ើមា និងកបាះបកងាគ លស្ើមា និងកបាះបកងាគ លព្ពាំខដនកោកកមពុជា និងស្ថទ បន័
ពាក់ព័នន ខដលែិតែាំព្បឹងខព្បងចរច កដើមផើផលព្បកោជន៍ជាតិកធវើោ៉ងណា ឲ្យស្កព្មចបានខផនទើ ខដលកយើងកាំពុងករៀបចាំ
ពិធើព្បគល់ ទទួលកៅគថៃកនះ ។ 

 

កបើកោះបើជាខផនទើកនះតាំណាងឲ្យការកបាះបកងាគ លព្ពាំខដនខដលមិនោន់ព្គប់១០០%កថើ ក៏ចាំននួព្បមាណ៨៤%កនះ 
គឺជាស្មិទនផលមួយគួរជាទើកមាទនៈ ។ ព្ពាំខដនកមពុជាស្ម័យទាំកនើប គឺព្តូវបានកាំណត់ ប៉ុខនថជាខែែព្ពាំខដនទូកៅប៉ុកណាត ះ 
កហើយបកងាគ លព្ពាំខដនជាក់ខស្ថង គឺពុាំោន់បានកបាះកបុងចាំនួនកព្ចើនដូចកពលកនះក ើយ ។ ខផនទើបចចុបផនបកនះ ជាខផនទើ
ទាំកនើបស្ម័យឌ្ើជើថល“៤.០” បកងាគ លនើមួយៗមានភាជ ប់ឈើប ខដលបងាា ញពើទើតាាំងភូមិស្ថន្រស្ថ បងាា ញចាស្់ោស្់នូវខែែ
ព្ពាំខដន បកងាគ លព្ពាំខដន រមួនឹងស្ថទ នភាពភូមិស្ថន្រស្ថកលើដើជាក់ខស្ថងោ៉ងជាក់ោក់ ខដលងាយព្ស្លួកបុងការកព្បើព្បាស្់ កបុង
កពលខដលខផនទើកបានខាប ត១/១០០ ០០០ គឺមានព្តឹមខតខែែព្ពាំខដនទូកៅប៉ុកណាត ះ ។ 

 

ការកាំណត់ព្ពាំខដនបានចាស្់ោស្់ ព្ស្បតាមលកខណៈបកចចកកទស្ រកាបាននូវអធិបកតយយភាព នងិមានការស្ហ
ការពើភាគើពាក់ព័នន នងិព្បកទស្ជតិខាង គឺមានស្ថរៈស្ាំខាន់ណាស្់ កបុងការកស្ថងព្ពាំខដនមួយ ខដលជាព្ពាំខដនស្នថិភាព 
មិតថភាព នងិកចិចស្ហព្បតបិតថិការ ខដលោាំងកនះគជឺាព្គឹះស្ព្មាប់នាំឲ្យមានស្នថិភាព នងិការអភិវឌ្ណន៍កៅតាមព្ពាំខដន ។ 

ប៉ុខនថោ៉ងណាក៏កដ្ឋយ នកពលថាើៗកនះ អបកនកោបាយព្បឆ្ាំង នងិមជឈដ្ឋឌ នអគតិមួយចាំនួនកៅខតបនថកធវើជាមិន
ដឹងមនិយល់ដខដល នងិបានកលើកយកបញ្ញា ព្ពាំខដនមកកធវើជាអាជើវកមាជាថាើមថងកហើយមថងកទៀត ពួកកគបនថកោស្នបាំផុស្
បាំផុល បាំគភល បាំកភលើស្ និងកាគ ការពិត ស្ភាពការណ៍ោក់ទងនឹងបញ្ញា ព្ពាំខដនជាមួយកវៀតណាម ព្បកបកដ្ឋយឧបាយកល
ទុចចរតិ ្តកអៀនខាា ស្់ កបុងកោលកៅបកងកើតឲ្យមានការភាន់ព្ច ាំ និងការយល់ដឹងមនិព្តឹមព្តូវកលើបញ្ញា ព្ពាំខដនកនះ កហើយ
កបាកបកញ្ញោ តកធវើអាជើវកមាកលើទឹកចតិថកស្បហាជាតពិតិព្បាកដរបស្់បងបនូនព្បជាពលរដឌខែារ ចាំកពាះជាតិមាតុភូមិជាទើកស្បហា
របស្់ែលួន កដើមផើកកងយកផលចាំកណញនកោបាយ កដ្ឋយមិនខាវ យែវល ់ និងោា នការទទលួែុស្ព្តូវ ចាំកពាះកជាគវាស្ន 
និងផលព្បកោជន៍របស្់ព្បកទស្ជាតិក ើយ ។ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ខតងព្បកាន់ខាជ បនូ់វឆនធៈកស្បហាជាតិ ស្ថា រតើគនការទទលួែុស្ព្តូវែពស្ ់ នងិការកបថជាញ ចិតថដ៏
កមាះមុត្តងាកករ កបុងការធានការពារឲ្យបានដ្ឋច់ខាតនូវអធិបកតយយជាតិ នងិបូរណភាពទឹកដើ បានចត់វធិានការបនធ ន់ 
និងចាំបាច់ននកបុងព្គបទ់ិដឌភាពោាំងអស្់ ោាំងទដិឌភាពចាប់បកចចកកទស្ និងនកោបាយការទូត កដើមផើ ៖ 

ទើ១៖ ធានតមាល ភាពចាំកពាះព្បជាជាតិោាំងមូល និងបញ្ញជ ក់ឲ្យកាន់ខតចាស្់ខថមកទៀត អាំពើភាពហាត់ចត ់ ភាពព្តឹម
ព្តូវពិតព្បាកដ និងការទទួលែុស្ព្តូវែពស្់បាំផុតរបស្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា កៅកបុងការករៀបចាំ និងការអនុវតថ
ការងាររបស្់ែលួន កបុងការកាំណត់ និងការកបាះបកងាគ លព្ពាំខដនរវាងព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ជាមួយព្បកទស្
ជិតខាង ។  

ទើ២៖ បកញ្ច ៀស្ និងបញ្ចប់នូវការញុះញង់កដ្ឋយោា នការទទួលែុស្ព្តូវ និងមិនខព្កងរខអងកលើការបាំពារបាំពានចាប់  
ស្ាំកៅបកងកើតស្ថា រតើជាតិនិយមព្ជរល កធវើឲ្យមានការខបកបាក់ជាតិ នងិបកងកើតភាពភន័ថព្ច ាំ កៅកបុងចាំកណាម
ស្ថធារណៈមតិជាតិ និងអនថរជាតិ កដើមផើកកងចាំកណញខាងនកោបាយ កដ្ឋយមជឈដ្ឋឌ នមួយចាំនួនកៅកបុង
ព្បកទស្កមពុជា ខដលជាព្បការអាចបកងកើតកព្ោះមហនថរាយដធ៏ាំកធង ស្ព្មាប់កមពុជាោាំងមូល ព្ពមោាំង
ស្ព្មាប់សុ្ែស្នថិភាពរវាងកមពុជា ជាមួយព្បកទស្ជិតខាងកបុងតាំបន់ ។ 



4 

 

ទើ៣៖ បញ្ញជ ក់ជាថាើមថងកហើយមថងកទៀត អាំពើការកបថជាញ ចិតថដ៏កមាះមុត្តងាកកររបស្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាកបុងការ     
អនុវតថកោលនកោបាយមួយចាំនួន ស្ាំកៅកស្ថងខែែបនធ ត់ព្ពាំខដនមួយចាស្់ោស្់ ព្បកបកដ្ឋយស្នថិភាព 
មិតថភាព ស្ហព្បតិបតថិការ នងិការអភិវឌ្ណន៍ជាមយួព្បកទស្ជិតខាង ។ 

 

- ឯកឧតថម កោកជាំោវ អស្ក់ោក កោកព្ស្ើ ! 
កមពុជាអាចកស្ថងបាននូវស្មិទនផលកៅកពលកនះបាន ក៏កដ្ឋយស្ថរស្ថទ នភាពព្បកទស្ជាតិកយើងមានសុ្ែស្នថិភាព 

ស្ទិរភាពនកោបាយ ឯកភាពជាតិ និងទឹកដើោាំងព្ស្រង អាព្ស្័យកដ្ឋយនកោបាយឈបះ ឈបះ ខដលបានកស្ថង និងដឹកនាំ
អនុវតថផ្ទធ ល់កដ្ឋយស្ថទ បនិក មគគុកទធស្កឯ៍ក ស្កមថចអគគមហាកស្នបតើកតកជា ហុ៊ន ខស្ន នយករដឌមន្រនថើ គនព្ពះរាជាណា
ចព្កកមពុជា កដើមផើបព្ងបួបព្ងួមផែះផារជាតិ កធវើឲ្យភាគើព្បដ្ឋប់អាវុធនន ខដលធាល ប់ចាាំងោប មករមួរស្់ជាមួយោប កដ្ឋយ
កស្ចកឋើសុ្ែស្ថនថវញិ ។ 

 

ស្មិទនផលកនះ បានអនុញ្ញដ តឲ្យកយើងកស្ថងបាននូវព្ពាំខដនសុ្ែស្នថិភាព ព្ពាំខដនកស្ទរភាព និងការអភិវឌ្ណព្បកទស្
ជាតិោាំងមូល ខដលកយើងោាំងអស្់ោប សូ្មស្ខមថងនូវការដឹងគុណ នងិសូ្មអរគុណដ៏ព្ជាលកព្ៅបាំផុត ចាំកពាះរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
កព្កាមការដឹកនាំដ៏ែពង់ែពស្់របស្ស់្កមថចអគគមហាកស្នបតើកតកជា ហុ៊ន ខស្ន នយករដឌមន្រនថើ គនព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា 
ខដលបាននាំមកនូវសុ្ែស្នថិភាពកពញកលញ ជូនព្បជាពលរដឌកមពុជាទូោាំងព្បកទស្ ។   

កបុងនមរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ែញុ ាំពិតជាមានកមាទនភាព ខដលកយើងអាចទមលុះនូវការលាំបាក និងកស្ធើរខតបញ្ចប់
ោាំងព្ស្រងការកធវើព្ពាំខដនកោករវាងកមពុជា នងិកវៀតណាម ។ ែញុ ាំសូ្មកកាតស្កស្ើរវាយតគមលែពស្់កដ្ឋយកស្ថា ះ ចាំកពាះវ ើរភាព ការ
ពុះពារ តស្៊ូ  បថូរផ្ទថ ច់ នងិលះបងែ់ពស្់របស្គ់ណៈកមាា ធិការចព្មរះកចិចការព្ពាំខដន ព្ករមបកចចកកទស្ព្ពាំខដន ព្កស្ួង ស្ថទ ប័ន
ពាក់ព័នន អាជាញ ធរខដនដើកៅជាប់ព្ពាំខដនព្គប់លាំដ្ឋប់ថាប ក់ កងកោធពលកែមរភូមនិធ ខដលែិតែាំបាំកពញការងារជាព្បវតថិ
ស្ថន្រស្ថកនះ កដ្ឋយកជាគជ័យ ។  

 

ជាមួយនឹងស្មិទនផលស្កព្មចបានខាងកលើ កបុងនមរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ែញុ ាំសូ្មផថលអ់នុស្ថស្នជូ៍នឯកឧតថម កោក
ជាំោវ កោក កោកព្ស្ើ ខដលមានភារកិចចពាកព់័នន ដូចតកៅ ៖ 

១.ែិតែាំរមួោប បាំកពញភារកិចចដម៏ានស្ថរៈស្ាំខាន់ និងជាព្បវតថិស្ថន្រស្ថ កបុងការបញ្ចបក់ារងារែណឍ ស្ើមា និងកបាះ
បកងាគ លព្ពាំខដនកោកខដលកៅស្ល់ ឲ្យបានបញ្ចបជ់ាស្ថទ ពរ តាមការខណនាំរបស្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បានដ្ឋក់កចញកបុងកោល
បាំណងបនថពព្ងងឹបខនទមកទៀត នូវកចិចការពារអធិបកតយយភាព បូរណភាពទឹកដើគនកយើង ។  

 

២.ព្គប់ព្កស្ួង ស្ថទ ប័ន និងអាជាញ ធរខដនដើខដលទទួលបានខផនទើឋានកលខាព្ពាំខដនខាប ត ១/២៥ ០០០កនះ សូ្ម  
ខថរកាឲ្យបានគង់វងែយូរឆ្ប ាំ និងយកកៅកព្បើព្បាស្់កដ្ឋយស្ថា រតើទទួលែុស្ព្តូវកបុងការបកព្មើព្បកោជន៍ជាតិមាតុភូមិគន
កយើងព្បកបកដ្ឋយព្បស្ិទនភាពែពស្់ នងិសូ្មអាំពាវនវដល់ព្បជាពលរដឌ សូ្មចូលរមួជាមួយោប  ខថរកាបកងាគ លព្ពាំខដនឱយ
បានលន ស្ទិតកស្ទរគងវ់ងែ និងរមួោប ខព្បកាល យតាំបន់ព្ពាំខដនឱយកៅជាព្ពាំខដនស្នថិភាព មិតថភាព ស្ហព្បតិបតថិការ និងអភិវឌ្ណ
ជានិចចនិរនថរ ៍កដើមផើភាពសុ្ែស្ថនថរបស្់ព្បកទស្ជាតិតករៀងកៅ ។ 

 

៣.ស្ថទ ប័នមានស្មតទកិចចពាក់ព័នន រដឌបាលមូលដ្ឋឌ នព្គប់លាំដ្ឋប់ថាប ក់ ព្តូវចត់វធិានការតាមផលូវចាប់ ឲ្យមានព្បស្ិទន
ភាពោន់កពលកវោ ចាំកពាះជនោាំងឡាយណា ព្ករមណាមាប ក់ ឬគណបកែណាមួយ ខដលបកងកើតពត័៌មានខកលងកាល យ មាន
ស្កមាភាពកព្បើមកធាបាយព្បជាភិថុតិ មានការញុះញង់ ខដលបងកអស្ទិរភាពនកោបាយ ឬចលនកបុងស្ងគម នាំឲ្យកព្ោះ
ថាប ក់ព្បកទស្ជាតិ នងិព្បជាជន តាមរយៈការកធវើឲ្យខបកបាក់ស្ថមគគើជាតិ និងឯកភាពជាតិ បងកឲ្យមានអារភិាពជាតិស្ថស្ន ៍
និងការបងកព្បឆ្ាំងទាំនកទ់ាំនងមិតថភាព ស្ហព្បតបិតថិការ និងអបកជតិខាងលនជាប់ព្ពាំខដនោប ។ 

  

ជាទើបញ្ចប់កនះ ែញុ ាំសូ្មជូនពរឯកឧតថម កោកជាំោវ កោក កោកព្ស្ើ សូ្មព្បកបកដ្ឋយពុទនពរព្បាាំព្បការ គឺអាយុ       
វណតៈ សុ្ែៈ ពលៈ និងបដិភាណៈ កុាំបើក លៀងោល តក ើយ ។ 

សូ្មអរគុណ ! 


