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អារម្ភកថា

លៅឆំ្្២០១៩លនរះ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរាន្លប្មចយកប្បធានបទ “ ល�ើកកម្ពសស់មភាពលេនឌរ័ និងការ 

គាំពារសង្គម ល�ើម្ើអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស “  លដើម្បធីរលំេចពធីការេិតេំប្បឹងបប្បងរប្់រជរដ្្ឋ ភិរាេកម្ុជាក្ុង 

ការបង្កេក្ខណៈឱ្យស្តាធីក្ាយជាកមំ្ាងចេករដ៏្កម្មក្ុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ្ង្ម និងល្ដ្ឋកិច្ច។

ប្បធានបទលនរះរានគូ្បញ្ជា ក់ពធីសារៈ្ំខាន់បនការអនុវតតាប្កបេ័ណ្លគាេនលោរាយជាតិគំាពារ្ង្ម ឆំ្្ 

២០១៦-២០២៥ លដើម្បធីធាន្រានថ្ “មិនទុកនរណាម្ាក់ឱ្យលៅឯលកា”  និងធាន្រានថ្ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ីកមុ្ជាប្គប់របូ 

នឹងទទួេរានផេប្បលោជន៍ពធីកំលណើ នល្ដ្ឋកិច្ច។ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្ូមប្្ងអំណរគុណោ៉ាងប្ជាេលប្រៅជូនចំលពារះប្បមុេរជរដ្្ឋ ភិរាេ និងប្ក្ួង ស្ាប័ន 

ទំាងអ្់ បដគូអភិវឌ្ឍន៍បដេរានគំាប្ទ និងចូេរមួោ៉ាង្កម្មបង្កេក្ខណៈឱ្យស្តាធី អាចពប្ងធីក្កាតា នុពេរប្់េ្ួន 

ក្ុងកិច្ចការពារ និងកសាងប្បលទ្ជាតិលេើប្គប់វ ិ្ ័យ៕ 



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 1

 លោកជទំាវលវជ្ជ. អុងឹ កន្ថា ផាវី រ�្ឋមនន្ើតកសងួកិច្ចការន្រី  បាន�ឹកន្ំ 

គណៈត្រតិភយូ ច យូ�តកាបបង្គគំា�ត់ពរះករណុា ជាអម្្ច សជី់វិ្ល�ើ្ ្ យូង 

តពរះមហាក្សត្ននតពរះរាជាណាចតក កម្ពជុា និងសលមដេច តពរះមហាក្សតរី 

តពរះវររាជ ម្តាជាតិខ្្មរ ជាទើលគារពសកាកា រៈ�៏្ ្ពង់្ ្ពសប់ផំុ្



2 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

 លោកជំទាវលវជ្ជ. អុងឹ កន្ថា ផាវី រ�្ឋមនន្ើតកសងួកិច្ចការន្រី អានរបាេការណ ៍ អពំើវឌ្ឍន- 

ភាពការងារ និងសមិទ្ធផិ�ខ��នស្ើកម្ពជុាទទ�ួបានគិ្មកទ�ប់ច្ចបុ្ន្ន   ថ្ាេតពរះករណុា 

តពរះបាទសលមដេចតពរះបរមន្ថ នលរា្ម្ សើហមនុើ តពរះមហាក្សត្ ននតពរះរាជាណាចតកកម្ពជុា  

និងសលមច្តពរះមហាក្សតរី នលរា្ម្ មនិុន្ថ សើហន ុតពរះវររាជម្តាជាតិខ្្មរ ក្នងុលសរីភាព 

លសចក្ន្ថលៃថ្នយូរ និង សភុមង្គ� ជាទើសកាកា រៈ�៏្ ្ពង់្ ្ពសប់ផំុ្  
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លោកជំទាវលវជជា. អុងឹ កន្ថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការ

ន្រ ធីដឹកនំ្គណៈប្បតិភូចូេប្កាបបង្ ំគាេ់ តពរះករណុាជា

អម្្ច សជ់ីវិ្ល�ើ្្ យូងតពរះមហាក្សត្ននតពរះរាជា 

ណាចតក កម្ពជុា និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះវររាជ 

ម្តាជាតិខ្្មរ ជាទធីលគារព្កា្ក រៈដ៏េង់្េ្្ បំ់ផុត លដើម្បធី 

អបអរសាទរេួបលេើកទធី១០៨ ទិវាអនតារជាតិន្រ ធី៨មធីន្ 

ឆំ្្២០១៩  លប្កាមប្បធានបទ “ លេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ 

និងការគំាពារ ្ង្មលដើម្បធីអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្្ ”  

លៅក្ងុប្រាសាទ្ិរ ធីមងេ្ កាេពធីប្ងៃលៅរ ៍៥លកើត បេមា� 

ឆំ្្ច ្ំរទឹ្្ ័ក ព.្. ២៥៦២ ប្តរូវនឹងប្ងៃទធី០៩ បេកុមៈ្ 

ឆំ្្២០១៩ ។ 

គណៈប្បតិភូចូេរមួ ជាតំណាងមកពធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

និងប្ក្ួង-ស្ាប័នន្ន្ លៅប្កម តុោការកំពូេ កងរជ 

អាវេុតល្េើបផ្ទប្បលទ្ អង្ភាពប្បឆំ្ងអំលពើពុករេួយ 

អាជាញា ធរលអដ្៍ អាជាញា ធរប្បយុទប្្បឆំ្ងលប្គឿងលញៀន គណៈ

កមា្ម ធិការប្បយុទ្ប្បឆំ្ងការជួញដូរមនុ្្ មននតាធីគ៨៥ 

្មាគម ន្រ ធីកម្ុជាលដើម្បធ្ី នតាិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍  ្មាគម 

្េប្គិនស្តាធី ប្ពមទំាង្ិេ្បៈការនិធី និងស្តាធីពិការ ្របុ 

ចំនួន១៤៩របូ ។

លោកជទំាវរ�្ឋមនន្ើ រានអានររាយការណ៍ថ្វា យ 

តពរះមហាក្សត្ និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី អំពធីវឌ្ឍន- 

ភាពការងារ និង្មិទ្ិផេបដេស្តាធីកម្ុជាទទួេរានគិត

មកទេ់បច្ចុប្បន ្។

ក្ុងឱកា្លន្រះ សលមដេចតពរះមហាក្សតរី រានប្ពរះរជ

ទានដេ់គណៈប្បតិភូន្រ ធីប្គប់ៗរូប ជាអនុ្សាវរ ធីយ៍           

នូវល្ៀវលៅប្ពរះរជ្កម្មភាព និងប្ពរះរជ្មិទ្ិផេ 

សលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះវររាជម្តា នលរា្ដេម 

មនិុន្ថ សើហន ុបនប្ពរះរជាណាចប្កកម្ុជា ជាទធីលគារព

្កា្ក រៈដ៏េ្ង់េ្្់បំផុត និងប្ពរះរជប្បទាន្វកិា ចំនួន 

៥,០០០ដុោ្រ្េរដ្ឋអាលមរកិ ជូនដេ់ប្ករុមប្បឹកសាជាតិ 

កម្ុជាលដើម្បធីស្តាធី ។

តពរះមហាក្សត្ និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះរាជត្រទាន ថវិកា 

ជ យូន��ត់ករុមត្ររឹកសាជាតិកម្ពជុា ល�ើម ើ្នស្ើ 
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ក្នុងឱកាសអបអរសាទរ្បួល�ើកទើ ១០៨ ទិវាអនរ្ជាតិន្រី ៨ មើន្  ឆ្្ន ំ២០១៩

្្ុំម្្ច ស ់ទ យូ�តពរះបង្គំលេើង្្ុំទំាងអសគ់ា្ន  ស យូមតពរះបរមរាជានញុ្ញា ្�ំឱនកាេថ្ាេ 

តពរះសព្ទសាធកុារពរ សិរីមង្គ� វិប�ុសុ្  មហាត្រលសើរ 

សយូមសលមច្តពរះមហាក្សតរី តពរះវររាជម្តាជាតិខ្្មរ ជាទើលគារពសកាកា រៈ 

�៏្ ្ពង់្ ្ពសប់ំផុ្  តពរះត្រកបលោេតពរះរាជសុ្ មុ្�ភាព�្អបរិប យូរណ ៌តពរះកាេមំ្មនួ 

តពរះទើឃាេេុឺនេយូរ ជាងរេតពរះវសសា ល�ើម្ើតទងគ់ងជ់ាមលៃប�់ត៏្ជាកល់ក្សមកសាន្

សតម្បត់្រជានរុានសទ្ យូទាំងតពរះរាជាណាចតកកម្ពុជា 

អសក់ា��េ៏ យូរអខងង្្លរៀងលៅ។

សយូមតកាបបង្គំទ យូ�ថ្ាេ សលមច្តពរះមហាក្សតរី នលរា្ម្ មនុិន្ថ 
សើហន ុតពរះវររាជម្តាជាតិខ្្មរ ក្នុងលសរីភាព 

លសចក្្នថលៃថ្នយូរ និង សភុមង្គ� 

សយូមតកាបបង្គំទ យូ�ថ្ាេពើ

ថា្ន ក�់ឹកនំ្ តពមទំាងមនន្ើរាជការទាំងអស ់ននតកសងួកិច្ចការន្រី

សម ត្េចព្រះ្ហាក្សព រ្ី

	 ព្រះវររាជមាតា

នលរា្្ម មុនិន្ថ សើហនុ
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ល្ចក្ធីដកស្ង់ប្បសា្ន៏្លមតាចលតលជា េុ៊នប្ន ន្យករដ្ឋមននតាធី ក្ុងពិធធី្លម្ាធវមិានឈរ្ះឈរ្ះ

....ហេតអុ្វីបានជាវិមានឈន្ះឈន្ះតតរូវកសាងហៅកននលែងហននះ ?  

ទធីលនរះអន្គត នឹងក្ាយជាទធីប្ករុងរណប លេើយក៏ជា 

កបនង្ បដេកម្ុជាលធវាើមា្ច ្់ផ្ទរះ្ុធីលេម្ឆំ្្២០២៣ គឺលៅ 

តំបន់ លនរះឯងបដេលយើងកំពុងកសាងោ៉ាងមមាញឹក...កបនង្ 

លនរះមិនបមនជាផ្ទរះរប្់េញាុំលន្រះលទ លេើយក៏មិនបមនជារប្់ 

អក្ណាមួយបដរ បតជារប្់ជាតិ លេើយក៏លបើកឱកា្ឱ្យ 

ប្បជាជនកម្ុជា យុវជន និ្ិ្តរប្់លយើងមកចូេលធវាើការ 

សសាវប្ជាវលៅទធីលនរះ លេើយមកលេងកមសានតាលៅទធីលនរះ និង 

លធវាើការហាត់ប្រាណ ឬក៏ចង់លធវាើអវាធីលៅតាមបំណង រប់ទំាងការ 

ចូេរមួការប្បកួតកធីឡារាេ់ទាត់ រាេ់ទរះ បេេទឹក និង 

វញិ្ញា សាលផ្ងៗ លៅតំបន់លនរះផងបដរ។ 

...ហេតអុ្វីយកថ្ងៃ ២៩ ធ្នូ ឆ្្១ំ៩៩៨ ហធ្ើជាថ្ងៃហជាគជ័យថនការបញ្ចប់ 

សង្គ្រា មទាងំតសរុង ?

 ជាប្ងៃបដេប្បមុេរដ្ឋ ន្យករដ្ឋមននតាធី ប្បធាន្ភា 

និងគណ:រដ្ឋមននតាធីទំាងមូេរប្់បេ្មរប្កេម រានមកចុរះចូេ 

ដេ់ផ្ទរះន្យករដ្ឋមននតាធី បដេលៅលេើពិភពលោកលនរះមិន 

សលមច្អគ្គមហាលសន្បរីល្លជា  ហ៊នុ ខសន 

និងសលមច្កិតិត្ពឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រា៉ា នើ ហ៊នុ ខសន អល ្្ជ ញី 
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ទាន់មានប្បលទ្ណាមួយ បដេមានការចុរះចូេកំរតិលន្រះ 

លទ មានបតតាមការចាប់េ្ួន ឬរាញ់្ម្ាប់បតប៉ាុលណាណ រះ ក៏    

ប៉ាុបនតាលៅកម្ុជាលយើងមានេទភ្ាពលធវាើឲ្យប្បធានរដ្ឋ និងជា 

ន្យករដ្ឋមននតាធី ប្ពមទំាងគណ:រដ្ឋមននតាធីទំាងមូេអាចមកចុរះ

ចូេដេ់ផ្ទរះន្យករដ្ឋមននតាធី។

...ហេតអុ្វីបានជាហយើងតតរូវមាននហោបាយឈន្ះៗ

លយើងប្តរូវដឹងពធីប្បវតតាឱិ្យរានចបា្់ោ្់។ ទធី១. ្ នង្ាម 

រានចាប់លផតាើមពធីរដ្ឋប្បហារប្ងៃ ១៨ មធីន្ ឆំ្្១៩៧០ ជាចំណុច 

ចាប់លផតាើមបនលសាកន្ដកម្មរប្់ប្បជាជនកម្ុជា។   

...ការប្បយុទ ្គ្ាអ្់រយៈលពេ៥ឆំ្្ លជាគជ័យក៏រានធ្ាក់លៅ 

លេើរណ្ិរ្សាមគ្ធ្ី លនង្ារះជាតិកម្ជុា ក៏ប៉ាបុនតាប្តរូវរានេក់ 

បន់្លដ្យពួកប្បេ័យពូជសា្ន៍ ប៉ាុេ ពត ។ ស្ាប់ក្ុង 

្នង្ាមលដ្យប្គាប់បបក ប្គាប់ល្្ងអ្់លប្ចើន ណា្់ 

លៅលេើយ ក៏ប៉ាុបនតាលយើងប្តរូវបនតាការស្ាប់ក្ុងរបបប៉ាុេពត 

តលៅលទៀត ។

...្នង្ាមលដ្យដំុ / លពេលវោ មានឥទ្ពិេអាប្កក់លេើ 

ការអភិវឌ្ឍ ល្ដ្ឋកិច្្ច ងម្

 ប្ងៃ០៧ មករ ឆំ្្ ១៩៧៩ ប្បលទ្កម្ជុារលំដ្រះលចញពធីរបប 

ប៉ាេុពត ក៏ប៉ាបុនតាលយើងប្តរូវដឹងថ្ បញ្ហា មិនប្គាន់បតផ្េួរេំំពួក 

ប៉ាុេពតលចញពធីទធីប្ករុង លចញពធីអំណាចលន្រះលទ វាប្គាន់បត 

ជាការ្្្់ប្រូទធីតំាង រវាងលយើងធ្ាប់លៅក្ងុបប្ព លយើងលចញ 

មកលៅក្ុងទធីប្ករុង ឯពួកប៉ាុេពតលចញពធីទធីប្ករុង លៅលៅក្ុង 

បប្ពមង្។ ្នង្ាមលៅបនតាលទៀតមិនទាន់ចប់លៅល�ើយលទ ។ 

លទារះបធីជា្នតាិភាពរានលកើតល�ើងលេើចំបណកភាគលប្ចើនបន

បដនដធី/លពេលវោ ឯ្នង្ាមលកើតល�ើងលដ្យដំុ និងលពេ 

លវោេរ្ះបតប៉ាុលណាណ រះ ក៏ប៉ាុបនត្ា នង្ាមលនរះវាមានឥទ្ិពេ 

អាប្កក់ បដេវាមានឥទ្ិពេលៅលេើការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច 

្ងម្ កាត់បនយ្ភាពប្កធីប្ក ប្ពមទំាងដំណាក់កាេលន្រះកម្ជុា     

ជាអធិបរី�៏្ ្ពង់្ ្ពសក់្នងុពិធើសលម្្ភ ធវិម្នឈ្នរះឈ្នរះ

ន្េករ�្ឋមនន្ើ ននតពរះរាជាណាចតកកម្ពជុា 
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ប្តរូវទទួេការេុ៊មព័ទោ្៉ាងអយុតតាិធម៌ពធី្ំណាក់ខាងលប្រៅ 

រប់ទំាងអង្ការ្េប្បជាជាតិ លៅបនតាឱ្យពួកប៉ាេុពតអង្យុ 

លៅទធីលន្រះ លបើលទារះបធីជាដឹងថ្ពួកប៉ាេុពតរាន្ម្ាប់ប្បជា

ជនកម្ុជាោ៉ា ងលប្ចើន។ ក្ុងដំណាក់កាេលនរះទាមទារ 

ឱ្យលយើងប្តរូវ រកដំលណារះសសាយ លន្រះចាប់លផតាើមពធ្ី នង្ាមលនរះ 

លេើយបដេលយើងប្តរូវរកដំលណារះសសាយ។ 

...អុ៊នតាក់ចាយេុយជាង ២ ពាន់ោនដុោ្រ បតមិនអាច 

បញ្ច ប់្នង្ាមរាន  

 ទធី២. លៅក្ុងទធីលនរះ គឺការរកដំលណារះសសាយលដើម្បធី 

បញ្ច ប់្នង្ាមលផ្ើមលចញពធីការចរចា ្ ធីេនុ–េុ៊នប្ន លៅ 

បេ៊វារអង់តាឌឺន័រ និងការចរចាលៅតាមលវទិកាដបទៗលទៀត 

រេូតលៅដេ់្ន្ិ ធ្ីទទធីប្ករុងរា៉ា រ ធ្ី  រេូតដេ់បលង្កើតរាន

កិច្ចប្ពមលប្ពៀងមួយលដើម្បធីលដ្រះសសាយបញ្ហា លន្រះ។ 

ប៉ាុបនតាេញាុំ្ូមបញ្ជា ក់លៅទធីលនរះឱ្យរានប្ជាបថ្ អវាធីបដេកិច្ច 

ប្ពមលប្ពៀងទធីប្ករុងរា៉ា រ ធ្ី ចង់រាន ប៉ាុបនតាអុ៊នតាក់មិនអាច 

្លប្មចរាន គឺលៅលពេបដេអុ៊នតាក់រានដកប្ត�ប់លៅ 

វញិ លៅប្ងៃទធី ២៤  បេកញ្ញា  ឆំ្្ ១៩៩៣ លៅលពេបដេ្ភា

ធម្មនុញញាក្ាយលៅជា្ភាជាតិ គឺអុ៊នតាក់បន្េ់ទុកឱ្យកម្ជុា 

ជាប្បលទ្មួយបដេមានតំបន់ប្តរួតប្តា ២ និងរដ្្ឋ ភិរាេ 

២ លេើយ្នង្ាមលៅបនតាឆ្បលេរះលៅក្ុងបផ្ទប្បលទ្រប្់ 

លយើង អុ៊នតាក់រានចាយេុយអ្់ជាង ២ ពាន់ោនដុោ្រ 

្េរដ្ឋអាលមរចិ ក៏ប៉ាុបនតាអុ៊នតាក់មិនអាចបញ្ច ប់្នង្ាម 

លៅកម្ុជារានលទ។ បតលយើងក៏មិនលភច្គុណរប្់អុ៊នតាក់ 

រប្់អងក្ារ្េប្បជាជាតិ បដេរានរមួចំបណកលដ្រះ         
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សសាយបញ្ហា ជាលប្ចើន្ប្មាប់ប្បលទ្រប្់លយើង។ កុ្ង 

ចំលណាមភាគធី ៤ មានភាគធី ៣ បដេរានចូេរមួលៅកុ្ង   

រជរដ្្ឋ ភិរាេចំររុះ លេើយចូេរមួលៅក្ុងការលរារះលឆ្្ត 

លេើកបេងបតបេ្មរប្កេម ។                                                                           

...ខលែលឹមសារស្នូល ៣ ថននហោបាយឈន្ះឈន្ះ 

...ចំណុចទធី១ ការធាន្អាយុជធីវតិ និងរបូកាយ ។ លនរះជា 

បញ្ហា ដ៏មានសារ្ំខាន់បំផុត អក្បដេរាន្្ច់េ្នួលចញពធី 

បេ្មរប្កេមមិនប្តរូវទទួេរាននូវការចាប់ចង ឬក៏ការលធវាើទុក្ខ 

បុកលមញ្រេូតលៅដេ់ការ្ម្ាប់លន្រះលទ ។ ដ្ច់ខាត 

លរឿងលនរះ គឺជាលរឿងបដេប្តរូវលធវាើលដ្យប្បរុងប្បយ័តបំ្ផុត 

ធាន្ថ្អាយុជធីវតិរប្់លគ និងរូបកាយរប្់លគ មិន 

ប្តរូវទទួេរានការប៉ារះពាេ់ ។  គា្ម នអក្ណាចូេជាមួយលយើង 

យេ់ប្ពមមកលៅជាមួយលយើង លៅលពេបដេលគចាកលចញ 

ពធីជួរមា្ខ ងលទៀត លេើយប្តរូវរាន្ម្ាប់ ឬប្តរូវរានចាប់ដ្ក់ 

គុកលន្រះលទ ។ ចំណុចលនរះជាបទពិលសាធន៍ធំណា្់ បដេ 

អ្់លោកជំន្ន់លប្កាយប្តរូវបនតាចងចំា ។

...ចំណុចទធី ២ គឺធាន្អាជធីព និងមុេរបរ ក៏ជាចំណុចដ៏

មានសារ្ំខាន់ខំ្ាងណា្់ ។ ប៉ាុបនតាការធាន្អាជធីព និង 

មុេរបរ ប្ប្ិនប្គាន់បតនិោយធាន្អាជធីព និងមុេរបរ   

លេើយមិនរានបញ្ជា ក់អំពធីអតន័្យរប្់វា ក៏ពិរាកបដរ ។ 

...ចំណុចទធី ៣ បននលោរាយឈ្រះឈ្រះ គឺការធាន្ 

កម្្ម ទិ ្ទំាងចេនប្ទព្យ និងអចនប្ទព្យ។ បងប្ូនមានអវាធី 

គឺរកសាលន្រះ។ មានដធីធ្ធីប៉ាុន្្ម ន គឺរកសាដធីធ្ធីលន្រះ ។ មានម៉ាូតូ 

មានឡាន មានផ្ទរះ គឺជាកម្្ម ទិរ្ប្់បងប្ូន ។ 

នលោរាយឈរ្ះឈរ្ះ ចាប់លផ្ើមលៅ បេ កុម:្ ១៩៩៦

ការដ្ក់លចញលនរះ អនុវតតាចាប់លផ្ើមរប្់លយើងដំបូង 

គឺលធវាើលៅតំបន់ឱរ៉ាេ់ លៅក្ុងបេកុម:្ ឆំ្្ ១៩៩៦ ។ ្ូមកំុ 

យេ់ប្ច�ំថ្ នលោរាយឈរ្ះឈរ្ះ លកើតល�ើងលៅប្តឹមប្ងៃ 

ទធី ២៩ បេធ្ូ ឆំ្្ ១៩៩៨ ។ លយើងដំលណើ រការអនុវតតានូវនលោ-

រាយឈ្រះឈ្រះ រយ:លពេជាង ២ឆំ្្ គឺចាប់លផ្ើមពធីឆំ្្ 

១៩៩៦ រេូតមកបញ្ច ប់លៅប្ងៃទធី២៩ បេធ្ ូ ឆំ្្១៩៩៨ លដ្យ

ចាប់លផ្ើមសាកេ្បងពធីតំបន់ឱរ៉ាេ់ បដេដឹកនំ្ លដ្យ លោក 

បកវ ពង្ លៅលពេលន្រះ ។ 

...មនូលហេតុ៣នែលយកផ្នះនាយករែ្ឋមង្ន្វីហធ្ើជាកននលែងជួប និងជា 

និម្ិត្រនូបថនការចុនះចនូល 

...មូេលេតុលន្រះគឺ េញាុំមានបំណងលផញាើសារបធីោ៉ាងជូន 

លចញលៅខាងលប្រៅ។

សារទធី១. លផញាើសារជូនលៅកមំ្ាងបេ្មរប្កេម បដេលៅ 

ល្្្េ់ ឱ្យបញ្ឈប់ការប្បយុទ្តលទៀតលប្ពារះលមដឹកនំ្ 

រប្់អក្ទំាងលន្រះ ប្តរូវចុរះចូេដេ់ផ្ទរះន្យករដ្ឋមននតាធីរចួ 

លស្ចលៅលេើយ ។  សារទធី២. គឺចង់ជប្មាបជូនចំលពារះប្បជា-

ជនកម្ុជារានប្ជាបថ្ ្នង្ាមរានចប់ទំាងស រ្ុង លេើយ 

ប្បជាជនទន្ទឹងរង់ចំានូវការចប់្នង្ាមលនរះ ។  ដូលច្រះ 

លយើងប្តរូវបត ជូនសារជាក់ោក់តាមរយ: បនការយកផ្ទរះ      

ន្យករដ្ឋមននតាធីលធវាើជាកបនង្បនការជួបជំុ និងជានិម្មិតតារបូ 

បនការចុរះចូេ ឬការស្រុរះស្រួេគ្ាបតម្ង ។ សារទធី៣. គឺជា 

សារជូនលៅ ្េគមន៍អនតារជាតិ ្ូមអលញជា ើញមកលធវាើ 

វនិិលោគ ឬលធវាើលទ្ចរណ៍លៅកម្ុជា លប្ពារះកម្ុជាគា្ម ន 

្នង្ាមលទៀតលទ ។ 

 ...អត្ថនយ័ និងផលត្រហោជនពិ៍តតរាកែ ថន នហោបាយឈ្នះឈ្នះ

 ...ចំណុចទធី១. ្នង្ាម និងជលម្ារះប្បដ្ប់អាវុធ 

គឺប្តរូវរានបញ្ច ប់ទំាងស រ្ុង ការស្ាប់ ឬរបួ្ ឬការប្ពាត់ 

ប្រា្់ លដ្យសារ្នង្ាម គឺមិនមានលទៀតលទ រយ:លពេ 

២០ឆំ្្ ចុងលប្កាយលនរះ។  បងប្នូប្តរូវដ្ក់តំាងជា្ំណួរថ្ 

ប្ប្ិនលបើរយ:លពេ២០ឆំ្្លនរះ ្នង្ាមលៅបតបនតា 

លតើជធីវតិមនុ្្ស្ាប់អ្់ប៉ាុន្្ម ន ? ពិការប៉ាុន្្ម ន ? 

ប្តរូវលប្បើ្វកិាប៉ាុន្្ម ន លដើម្បធីប្ទប្ទង់ជាមួយ្នង្ាមលនរះ  

លេើយ  លតើលយើងមានេទភ្ាពលដើម្បធីកសាងប្បលទ្ ដូច 

្ពវាប្ងៃលនរះឬលទ ? លន្រះលេើយជា្ំណួរ បដេ មនុ្្ប្គប់របូ 

្ូម្បធីបតអ្កបដេប្បឆំ្ង ្្ក ប់មុេដេ់ណាក៏លដ្យ 

ក៏្ូមទទួេស្ាេ់នូវការពិតលនរះ។ អក្រានចូេមហា 

វទិយាេ័យ អក្រានចូេសាោ អក្រានលធវាើដំលណើ រលៅប្គប់

ទធីកបន្ងលៅក្ុងបផ្ទប្បលទ្ គឺវារានចាប់លផ្ើមលចញពធី 

ការបញ្ច ប់្នង្ាមទំាងស្រុង លេើយយុទជ្ន យុទ្ន្រ ធីរប្់ 
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លយើង គឺមិនមានការស្ាប់ ឬរបួ្ ឬការប្ពាត់ប្រា្គ្ាណា 

លទៀត ក្ុងរយៈលពេ ២០ឆំ្្កនង្ផុតលៅលេើយ។ 

...ចំណុចទធី២. ដំលណើ រការបញ្ច ប់្នង្ាមតាមរយៈ 

នលោរាយ ឈរ្ះឈរ្ះ ពធីលដើមឆំ្្១៩៩៦ ដេ់ចុងឆំ្្ ១៩៩៨ 

ជាងពធីរឆំ្្ លនរះ លយើងមិនរានលប្បើប្រា្់ប្គាប់កំាលភ្ើង្ូម្បធី

មួយប្គាប់  លដើម្បធីលដ្រះសសាយលន្រះលទ ។ លយើងលដ្រះសសាយ 

លដ្យការលោគយេ់ លជឿជាក់រវាងបេ្មរ និងបេ្មរ លដ្យ 

គា្ម នការបង្ាប់ បញ្ជា ពធីបរលទ  ្។ ការលជឿទុកចិតតាគ្ាលនរះលេើយ  

បដេលធវាើ ឲ្យលយើងមាន្នតាិភាពរងឹមំា  រយៈលពេ ២០ឆំ្្ 

កន្ងមក ។ លនរះជាចំណុចពិល្្ខំ្ាងណា្់ ។

 ប្បលទ្េ្រះមានកិច្ចប្ពមលប្ពៀងឈប់រាញ់  ប៉ាបុនតាកិច្ចប្ពម 

លប្ពៀងឈប់រាញ់មិនរានអនុវតតាលទ ។  ទំាងប្បលទ្លៅ 

ក្ុងតំបន់លយើងលនរះ និងមានប្បលទ្លៅលប្រៅតំបន់លយើង      

្ុទប្តមានកិច្ចប្ពមលប្ពៀងឈប់រាញ់  ក៏ប៉ាុបនតានលោរាយ

ឈ្រះឈ្រះរប្់លយើងេញាុំ ពំុមានកិច្ចប្ពមលប្ពៀងណាមួយ 

លន្រះលទ  ្ូម្បធីមួយតួអក្រ  ប្គាន់បតជាលគាេនលោរាយ 

៣ ចំណុច ដូចបដេេញាុំរានបញ្ជា ក់បតប៉ាុលណាណ រះ  ្ មូបញ្ជា ក់

លមើេគា្ម នឯកសារណាបដេប្តរូវចុរះេតល្េខាទំាង្ង 

ខាងលន្រះលទ ។  ប៉ាបុនតាលយើងេញាុលំជឿទុកចិតតាគ្ា  លេើយេញាុចូំេលៅ

កាន់តំបន់អតធីតបេ្មរប្កេម  េញាុំបតងបតនិោយថ្ លនរះមិន 

បមនជាការចុរះចាញ់ ឬការសារភាពលន្រះលទ  ក៏ប៉ាុបនតាលនរះជា

កាតពវាកិច្ចកូនបេ្មរ  បដេប្តរូវេិតេំបញ្ច ប់ជលម្ារះ  លដ្យអក្ 

ជំន្ន់មុនរានបលង្កើត  បតពួកលយើងជាលក្មងជំន្ន់លប្កាយ 

េិតេំរេំត់  ។ 

-ហ៊ានលធវាើហ៊ានទទួេេុ្ប្តរូវ  ហ៊ានេរះបង់ លទើបអាច 

បលង្កើតរាន្នតាិភាព / ការលជឿទុកចិតតា 

 លពេលន្រះមាតា យេញាុំ និងមាតា យធំេញាុំ មានការប្ពរួយរារម្ 

ខំ្ាងណា្់  បន្្ទ ប់ពធីេញាុំរានចូេលៅមតាងលេើយ គាត់រាន

ល�ើញក្ុងទូរទ្្ន៍ទំាងមាតា យបលង្កើត ទំាងមាតា យធំ រាន 

ចូេលៅក្ងុបន្ទប់រប្់េញាុ ំលេើយប្រាប់េញាុថំ្ “ ឯងចូេលៅក្ងុ 

តំបន់រប្់លគ  លតើមិនខ្ាចលគរាញ់្ម្ាប់លទអធី ? “  លពេ

លន្រះេញាុំរានលេ្ើយជាមួយនឹងមាតា យេញាុំថ្ ” ប្ប្ិនលបើេញាុំស្ាប់ 

ក៏ស្ាប់បតេញាុំ និងអក្លៅជាមួយេញាុំបតប៉ាុន្្ម នន្ក់បតប៉ាុលណាណ រះ  

ប្ប្ិនលបើរានមកវញិ  គឺរានបផនដធីទំាងមូេបតមតាង “  ។

លយើងប្តរូវហ៊ានលធវាើ ហ៊ានទទួេេុ្ប្តរូវ លេើយប្តរូវហ៊ាន 

េរះបង់ លទើបអាចបលង្កើតល�ើងនូវ្នតាិភាព លទារះបធីជាកមំ្ាង 

មួយ កងពេចូេលៅការពារ ក៏មិនអាចនឹងទទួេរាន 

លជាគជ័យបដរ ។ េបំ្ផុតលៅគ្ាតិច និោយឱ្យមានការលជឿ 

ទុកចិតតាគ្ា លៅវញិលៅមក ជំលនឿទុកចិតតាលន្រះលេើយបដេលធវាើ

ឱ្យលយើង  េញាុំមិនចំារាច់មានកិច្ចប្ពមលប្ពៀងឈប់រាញ ។

 - ពធីកងទ័ពអតធីតបួនភាគធី  មកលៅបតមួយភាគធី ក្ាយលៅ

ជាកងទ័ពជាតិមួយក្ុងប្បវតតាិសាស្តាកម្ុជា

រយៈកាេ២០ឆំ្្លនរះ  ក៏គា្ម នការលេចល�ើងណាមួយ 

ជលម្ារះរវាងប្ករុមលនរះ ឬប្ករុមលន្រះលទ ។ លនរះជាលរឿងដ៏វលិ្្ 

វសិាេបំផុត  ពធីកងទ័ពអតធីតបួនភាគធី មកលៅបតមួយភាគធីបត 

ប៉ាុលណាណ រះ  លេើយក្ាយលៅជាកងទ័ពជាតិបតមួយលៅក្ុង 

ប្បវតតាិសាស្តា លៅក្ុងប្បលទ្រប្់លយើង ។

...ចំណុចទធី៣. ្ ខំាន់បំផុត លនរះគឺជាការឯកភាពទឹកដធីជា 

លេើកដំបូងក្ុងប្បវតតាិសាស្តាដ៏យូរេង់ និងឈឺចាប់រប្់ 

កម្ុជា។

...លពេបដេកិច្ចប្ពមលប្ពៀងរា៉ា រ ធ្ី ប្តរូវរានអនុវតតា បន្្ទ ប់ 

ពធីការលរារះលឆ្្ត ប្បលទ្កម្ុជាពធីឆំ្្១៩៧៩ ដេ់១៩៩៣ 

ប្បលទ្កម្ុជាមួយតំបន់ប្តរួតប្តា ៤ ប៉ាុបនតាដេ់លពេពធីឆំ្្ 

១៩៩៣ ដេ់ចុងឆំ្្ ១៩៩៨ លពេបដេអុ៊នតាក់ដកលចញ  

ប្បលទ្កម្ជុាមួយ  មានតំបន់ប្តរួតប្តា ២ រដ្្ឋ ភិរាេ ២  និង 

កងកមំ្ាងប្បដ្ប់អាវធុ ២ បនត្ា នង្ាមតលៅលទៀត ។  ប៉ាុបនតា 

ចាប់ពធីប្ងៃទធី ២៩  ធ្ូ  ឆំ្្១៩៩៨  រេូតមកដេ់បច្ចុប្បនល្នរះ 

កមុ្ជារានក្ាយលៅជាប្បលទ្បដេមានតំបន់ប្តរួតប្តា 

មួយ  រដ្ឋធម្មនុញញាមួយ  ប្ពរះមហាក្ប្តបតមួយ  រជរដ្្ឋ - 

ភិរាេបតមួយ  និងកងកមំ្ាងប្បដ្ប់អាវធុបតមួយ  លនរះជា

លេើកដំបូងបង្្ រ់ប្់ប្បវតតាិសាស្តារប្់កម្ុជា ។ 

...ចំណុចទធី៤. ប្បជាជនបដេលៅតំបន់ប្បយុទ្បេងភ័យ

ខ្ាច ដូចលពេមុន លពេបដេមាន្នង្ាមឪពុកមាតា យ 

ប្បពន ្កូន និងប្ករុមប្គរួសារកងទ័ព ឈប់ភ័យប្ពរួយពធី្ុវតិ្ 
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ភាពបនកូនលៅបតាធី ធ្ីេ្ួន ។

ការបញ្ច ប់្នង្ាមនំ្មកនូវការបប្ងរួបបប្ងរួមជាតិ  

ឯកភាពជាតិ  និងការអភិវឌ្ឍជាតិ

...ចំណុចទធី៥. ការបញ្ច ប់្នង្ាមនំ្មកនូវការបប្ងរួប 

បប្ងរួមជាតិ ឯកភាពទឹកដធីទំាងស រ្ុង ផតាេ់ឱកា្មា្ 

ឱកា្លពប្ជ ្ប្មាប់ឱ្យលយើងប្បមូេផតាុំកមំ្ាងមនុ្្  

កមំ្ាងប្រាជាញា កមំ្ាងប្ទព្យ ្ ម្បតិតា លដើម្បធីអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច 

្ងម្ កាត់បនយ្ភាពប្កប្កធី ។ 

រយៈលពេ ២០ឆំ្្កន្ងផុតមកលនរះ  លយើងរានេិតេំបំ្្ញ 

អាវធុរប់្ិបមឺុនលដើម  កាត់បនយ្កងទ័ពរប់មឺុនន្ក់  

បន្យការចំណាយលេើវ ិ្ យ័ការពារជាតិ មកបលង្កើនការ 

ចំណាយលេើវ ិ្ យ័អប់រ ំ្ ខុាភិរាេ និង្ងម្កិច្ចវញិ ។ 

ទំាងអ្់លនរះរានរមួចំបណកដេ់ការរ ធីកេូតោ្់បន 

ល្ដ្ឋកិច្ចជាតិ  បដេលធវាើឱ្យលយើងរានេ្ងផុតពធីប្បលទ្ 

បដេមានប្រាក់ចំណូេទាប លៅជាប្បលទ្មានប្រាក់ 

ចំណូេមធ្យមកប្មិតទាប ។ ឆំ្្១៩៩៨ ប្រាក់ចំណូេរប្់ 

ប្បជាជនកម្ជុាលៅលពេលន្រះមានប្បបេេជា ២០០ ដុោ្រ 

ឬលប្កាម ២០០ដុោ្របនតាិច   ប៉ាុបនតា ២០ឆំ្្លប្កាយ ប្បជាជន 

កមុ្ជាម្ាក់ មានប្រាក់ចំណូេរេូតលៅដេ់ ១.៦០៧ 

ដុោ្រក្ុងម្ាក់ ។

លនរះជាលជាគជ័យធំ្លម្បើមរប្់ប្បជាជនកម្ជុា  លេើយ

លយើងមានមេិច្ឆតារញុប្បលទ្រប្់លយើងឱ្យក្ាយលៅជា   

ប្បលទ្ បដេមានប្រាក់ចំណូេមធ្យមកប្មិតេ្្ ល់ៅឆំ្្ 

២០៣០  នឹងក្ាយលៅជាប្បលទ្បដេមានប្រាក់ចំណូេ

េ្្ ល់ៅឆំ្្ ២០៥០ ។

...អនុវតតាយុទស្ាស្តា ២៖ បប្បអតធីត្មរភូមិជាតំបន់ 

អភិវឌ្ឍន៍  កសាងប្ពំបដន្នតាិភាព / ្េប្បតិបតតាិការ

្របុមក លយើងអនុវតតាលដ្យលជាគជ័យនូវយុទស្ាស្តា 

២៖ យុទស្ាស្តាធីទធី១. លយើងបប្បក្ាយតំបន់អតធីត្មរភូមិ    

ទំាងអ្់ឱ្យក្ាយលៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ។ ្ មូបងប្ូនទំាង 

ឡាយលមើេលៅចុរះ ពធីតំបន់ បដេធ្ាប់វាយប្បយុទគ្្ាកាេ

ពធីលពេមុន  រាន ក្ាយលៅជាតំបន់ដំ្ដុរះ  ទធីផសារ  ្ ណា្ឋ គារ  

រានក្ាយលៅ ជាលរងចប្កអ្់លៅលេើយ ។ ... ប្បជាពេរដ្ឋ 

កំពុង្បបាយរ ធីករយជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍការទទួេ 

ផេ។ 

“ ្ូមអក្ទំាងឡាយ កំុរខំានប្បជាជនកម្ុជា “ 

...្ូមឱ្យអ្កទំាងឡាយកាតា ប់ឲ្យជាប់លមលរៀនពធីអតធីតកាេ 

ប្បលទ្មួយចំនួន កំុកសាងកំេុ ល្េើកទធី៣ ។ កំេុ ល្េើក 

ទធី១ អក្តំាងេ្ួនជាប្បលទ្ប្បជាធិបលតយ្យ បតអក្រាន 

គំាប្ទរដ្ឋប្បហារលោធា លតើលន្រះជាេទ្ិប្បជាធិបលតយ្យ 

ឬលោធានិយម ?  កំេុ្លេើកទធី២  អក្ធ្ាប់រានគំាប្ទ  

ប៉ាេុពត  បដេ្ម្ាប់មនុ្្  បដេមិនរានគិតគូរអំពធ្ី ទិ្ិ 

មនុ្្លន្រះលទ ។ អ្ករានគំាប្ទពួកលគឱ្យលៅអង្ុយ 

លៅអងក្ារ ្ េប្បជាជាតិរយៈលពេ ១២ឆំ្្ ដូលច្ារះ ្ ង្ឹម 

ថ្ ប្បលទ្ទំាងលន្រះមិនលធវាើ កំេុ្លេើកទធី៣ បដេដ្ក់ 

ទណ្កម្មចំលពារះអក្បដេរានេិតេំលធវាើការរកសា្នតាិភាព  

ល្ចកតាធី្ុេ និងអាយុជធីវតិ រប្់ប្បជាជនលដើម្បធីធាន្ដេ់

ការអភិវឌ្ឍ លន្រះលទ ។  ្ូមបញ្ជា ក់ល�ើងវញិ ជាង ៩០% 

បនតំបន់អតធីត្មរភូមិ  លពេលនរះ្ូមអលញជា ើញលៅលេង 

តំបន់លន្រះ រប់ទំាងតំបន់លន្រះក្ាយលៅជាតំបន់លទ្ចរណ៍ 

បដេមានការទាក់ទាញ  ។ 

យុទស្ាស្តាទធី ២.  លយើងរានបប្បក្ាយតំបន់ប្ពំបដន ទំា

ងអ្់ឲ្យក្ាយលៅជាតំបន់ប្ពំបដន្នតាភិាព មិតតាភាព ្ េ-

ប្បតិបតតាិការ  និងការអភិវឌ្ឍរចួលស្ចលៅលេើយ ។ 

ការបញ្ច ប់្នង្ាមនំ្ឱ្យកម្ុជាបំលពញតួន្ទធី និងកិច្ច 

្េប្បតិបតតាិការលេើឆ្កអនតារជាតិ ។

...ចំណុចទធី៦. បញ្ច ប់រាន្នង្ាម កមុ្ជារានចូេរមួ 

ចំបណក ក្ុងការពប្ងឹង្នតាិភាពក្ុងតំបន់ និងចូេរមួលដ្រះ

សសាយកិច្ចការអនតារជាតិ។

ក្ុងតំបន់រប្់លយើង  លយើងរានចូេរមួក្ុងប្កបេណ្ 

អាស៊ាន ប្កបេណ្អនុតំបន់  មានអនុតំបន់លមគងម្ាន 

អិុចមិច (ACMECS)  មាន្ុធីអិេអឹមវ ធី (CLMV) មាន 

្ុធីអឹេវ ធី (CLV)  លេើយលយើងមានយនតាការលមគង-្ឡានឆ្ង  

លមគង្-ជប៉ានុ  លមគង្-កូលរ ៉ាខាងត្ូបង  លមគង-្្េរដ្ឋអាលមរកិ 
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លយើងធ្ាប់លធវាើ ជាប្បធានអាស៊ាន ២ ដង   លដ្យរប់ទំាងការ 

ចូេកិច្ចប្ពមលប្ពៀងពាណិជជាកម្មល្រ ធី  និងកប្មិតមធ្យម 

អា្ុធីបូព៌ា លយើងរានចូេរមួក្ុងប្កបេណ្ បនកិច្ចប្បតិ បតតាិ 

ការអនតារជាតិ  លដ្យរានបញជាូ នកងកមំ្ាងរកសា្នតាិភាព 

លៅកាន់ប្បលទ្ជាលប្ចើន ដូចជាបច្ចុប្បនល្យើងមាន កងទ័ព 

រប្់លយើងលៅ ប្បលទ្្ូ៊ដង់  ្ូ៊ដង់ខាងត្ូបង  េធីបង់  

មា៉ា េធី និងអានេវាកិកណាតា េ  លេើយមុនលនរះ មានលៅ 

ឆ្តផងបដរ ។  លយើងរានេិតេំលដ្យការទទួេេុ្ប្តរូវ 

លៅឆំ្្២០២០ លយើងនឹងលធវាើមា្ច ្់ផ្ទរះលៅក្ុងប្កបេណ្បន 

កិច្ចប្បជំុអា្ុធី-អឺរបុ លៅទធីប្ករុងភ្ំលពញ ។

ការបញ្ច ប់្នង្ាមនំ្មកនូវលទ្ចរ   និងវនិិលោគិន 

...ចំណុចទធី៧. អ្់្នង្ាមលៅកម្ុជា វនិិលោគិន 

និងលទ្ចរបរលទ្ ក៏ចូេមកបណាតា ក់ទុនោ៉ាងលប្ចើន 

្ន្ឹក្ន្្ប់។ 

ឥ�ូវទំេំពាណិជជាកម្មរប្់កម្ុជា លកើនល�ើងរេូតដេ់

២៥ពាន់ោនដុោ្រ្េរដ្ឋអាលមរកិ  បដេក្ងុលន្រះកមុ្ជា

រាននំ្លចញប្បមាណ ១២ពាន់ោនដុោ្រអាលមរកិ ។  ពធី 

ចាប់លផតាើម ០ លទ្ចរ  ឥ�ូវលនរះលទ្ចរមកលេងកម្ុជា 

ប្បមាណជិត ៦ោនន្ក់   លេើយ្ង្មឹថ្លកើនល�ើង 

លប្ចើនប្មលទៀត  ។  លន្រះលេើយជាលជាគជ័យបននលោរាយ 

ឈរ្ះឈរ្ះបដេជារប្់លយើងទំាងអ្់គ្ា នឹងប្តរូវេិត េំរកសា 

ឱ្យខាងបតរាន  ៕

ប្បជាពេរដ្ឋចូេទ្្ន្ ្តាង់ពិព័រណ៌រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លៅវមិានឈរ្ះឈរ្ះ
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 ឯកឧតតាម េុ៊ន មា៉ានធី ប្បធានគណៈកម្មការទធី៧បនរដ្្ឋ ភា និងថ្្ក់ដឹកនំ្ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

លៅ្តាង់ពិព័រណ៌រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លៅវមិានឈរ្ះឈរ្ះ

្ិ្្និ្្តិទ្្ន្្តាង់ពិព័រណ៌រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លៅវមិានឈរ្ះឈរ្ះ
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សលម្ចល្លជា ហ៊ុន ខសន ន្យករដ្ឋមននតាធី 

បនប្ពរះរជាណាចប្កកម្ុជា និង សលមច្កិតិត្ពទឹ្ធបណិ្្ 

ប៊នុ រា៉ា នើ ហ៊នុ ខសន  រានអលញជា ើញចូេរមួជាអធិបតធីក្ុង  

ពិធធីប្បកា្ជាផូ្វការ ប្ករុមប្បឹកសាវប្បធម៌ឤ្ុធីបដេរាន 

ប្បប្ពឹតតាលៅលៅឧទយានអងរ្ ប្ពរះោនជេ់ដំរ ធីបដេជាទឹកដធី

វប្បធម៌នឹងអរយិធម៌ដ៏រងុលរឿងរប្់បេ្មរ និងជាលបតិកភ័ណ្

ពិភពលោករប្់មនុ្្ជាតិ។ ប្ករុមប្បឹកសាវប្បធម៌ឤ្ុធី ជា 

ស្ាប័នមួយបលង្កើតល�ើង ក្ុងប្កបេណ្អងក្ារ្ន្ិ ធ្ីទ 

អនតារ ជាតិបនបណាតា គណបក្នលោរាយលៅឤ្ុធី តំណាង 

ឱ្យ៥២ប្បលទ្ លដើម្បធីលេើកកម្្ វ់ ិ្ យ័វប្បធម៌ និងបលង្កើន 

កិច្្ច េប្បតិបតតាិការរវាងប្បលទ្លៅក្ុងតំបន់ និងអនតារ 

ជាតិ ។ 

សលមច្ល្លជា រានបញ្ជា ក់ថ្ ការលរៀបចំឱ្យមានការជួប 

ជំុគ្ារវាងអក្នលោរាយ និង ថ្្ក់ដឹកនំ្្ំខាន់ៗលៅ 

ទវាធីបឤ្ុធី និងលភញាៀវកិតតាិយ្មកពធី ឤលមរកិឡាទធីន ឤនេវាិក 

និងតំបន់ឤ្ុធីរា៉ា ្ុធីេវាិកក្ុងពិធធី ប្បកា្ជាផ្ូវការប្ករុម 

ប្បឹកសាវប្បធម៌ឤ្ុធី ន្លពេលនរះ ពិតជាមានសារៈ្ំខាន់ 

ក្ុងការលបើកទំព័រ្្មធីបនកិច្្ច េប្បតិបតតាិការអនតារជាតិបផក្ 

វប្បធម៌ លដើម្បធីផេប្បលោជន៍មនុ្្ជាតិលៅក្ងុតំបន់ ស្ប 

ជាមួយនឹងទធីតំាងភូមិសាស្តាកម្ុជា បដេ្្តិលៅចំណុច 

ប្ប្ពវារវាងអរយិធម៌ធំៗលៅឤ្ុធី បដេជាទវាធីប្ម្ូបរលដ្យ

ប្បវតតាិសាស្តាយូរអបងវាង និងវប្បធម៌ចប្មរុរះ បដេប្បជាជន 

ឤចរ្់លៅជាមួយគ្ាលដ្យ្ុេ្នតាភិាព លដើម្បធីលេើកកម្្ ់ 

អរយិធម៌មនុ្្ជាតិទំាងមូេរមួមាន៖ ឤ្ុធី ខាងលកើត 

និងឤ្ុធីខាងត្ូបង ក៏ដូចជាតំបន់ឤ្ុធីខាងលជើង 

ឤ្ុធីកណាតា េ និងឤ្ុធីបូព៌ា រមួទំាងមជ្ឹឈមបូព៌ាបដេ 

តភាជា ប់គ្ា លដ្យផ្ូវ្ូប្តតំាងពធីបុរណកាេមក។ ដូលច្រះ     

ការតភាជា ប់ រវាង វប្បធម៌ និងវប្បធម៌ មនុ្្ និងមនុ្្នឹង

សលមច្ល្លជា ហ៊នុ ខសន និងសលមច្កិតិត្ពទឹ្ធបណិ្្  
ក្នងុពិធើត្រកាសជាផលៃយូវការនន
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បលង្កើតអវាធីបដេលយើងឤចលៅថ្ មា៉ារ៉ាតុងវប្បធម៌មួយ បដេ 

ឤចតភាជា ប់គ្ាពធីតំបន់មួយ លៅតំបន់មួយ និងពធីទវាធីបមួយលៅ 

ទវាធីបមួយលទៀត លដើម្បធីបលង្កើតរានអូឡាពិំកវប្បធម៌មួយ ក្ុង 

លគាេលៅលេើក្្ទយួវប្បធម៌ លដើម្បធ្ី េុ្នតាិភាព និងការ 

អភិវឌ្ឍប្បកបលដ្យចធីរភាព។

កម្ុជាពិតជាមានកិតតាិយ្ដ៏ឧតតាុងឧ្តតាមបដេកំពុងលដើរ    

តួន្ទធីដឹកនំ្ស្ាប័នប្ករុមប្បឹកសាវប្បធម៌ឤ្ុធី លេើយក៏ជា 

ប្បលទ្ទធី ១ លៅឤ្ុធីបដេរាន្េការេបំ្ផុតជាមួយ

អង្ការយូលណ្្ក ូក្ងុការកសាង្មត្ភាពេួ្ន លដើម្បធីលធវាើជា

គំរកូ្ុងការប្គប់ប្គង និងអភិរក្លបតិកភ័ណ្មនុ្្ជាតិ 

ប្បកបលដ្យលជាគជ័យ បន្្ទ ប់ពធីកម្ុជាទទួេរាន្ុេ 

្នតាិភាពលពញលេញ ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដធីទំាង 

ស រ្ុងលៅចុងឆំ្្ ១៩៩៨ តាមរយៈការអនុវតតានលោរាយ 

ឈរ្ះឈរ្ះ បដេជាប្ពឹតតាកិារណ៍ប្បវតតាសិាស្តាដំបូងបង្្ ល់ៅ

កម្ុជា បដេពំុធ្ាប់មានអ្់រយៈលពេជាង ៥០០ ឆំ្្ 

កនង្លៅលនរះ។

 លដើម្បធីលេើក្្ទយួវប្បធម៌លៅក្ងុតំបន់ឱ្យមានប្ប្ិទភ្ាព 

្ុេ្នតាិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្បកបលដ្យចធីរភាព សលមច្ 

ល្លជាន្េករ�្ឋមតនតាធី ្ូមល្្ើឱ្យប្ករុមប្បឹកសាវប្បធម៌ 

ឤ្ុធីអនុវតតានូវលប្កកម្្ម ខំាន់ៗរប្់េ្នួបដេរានបចង

ក្ុងកិច្ចប្ពមលប្ពៀងប្បកបលដ្យប្ប្ិទ្ភាព និងតម្ាភាព  

និងលគារពឱ្យរានខាជា ប់េជាួននូវលគាេការណ៍ ៣ ោ៉ា ងគឺ 

ការលោគយេ់គ្ាលៅវញិលៅមក ការលគារពគ្ាលៅវញិលៅ 

មក និងការផតាេ់ផេប្បលោជន៍ឱ្យគ្ាលៅវញិលៅមក លដើម្បធី

ទទួេរាននូវ្ុេ្នតាិភាពជានិច្ចនិរនតារ។៍

ប៊នុរា៉ា នើ ហ៊នុខសន អល ្្ជ ញីជាអធិបរី 
តករុមត្ររឹកសាវប្ធមអ៌ាសុើ
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សិកាខា សាោជាតិស្ើពើ ការលរៀបចខំផនការសកម្មភាព និងថវិកា ឆ្្ន  ំ២០១៩ ននគណៈកម្្ម

លៅក្ុងពិធធីបិទ្ិកា្ខ សាោ ្្ធីពធី ការលរៀបចំបផនការ 

្កម្មភាព និង្វកិាឆំ្្២០១៩ បនគណៈកម្មការជាតិ្ប្មាប់ 

ការអភិវឌ្ឍតាមបបបប្បជាធិបលតយ្យលៅថ្្ក់លប្កាមជាតិ 

(គ.ជ.អ.ប) បដេមានការអលញជា ើញចូេរមួពធីតំណាងប្ក្ួង 

ស្ាប័នពាក់ព័នល្ៅថ្្ក់ជាតិ និងថ្្ក់លប្កាមជាតិ បដគូអភិ- 

វឌ្ឍន៍ និងអងក្ារ្ងម្្ុធីវេិ។

 ្ លមច្ប្កឡាលហាម  ស   ល្ ង  ឧបន្យករដ្ឋមននតាធីរដ្ឋមននតាធី 

ប្ក្ួងមហាបផ្ទ និង  ជាប្បធាន (គ.ជ.អ.ប) រានគូ្បញ្ជា ក់ 

ោ៉ាងចបា្់ថ្ ផអ៣ទធី៣   គឺជាការចាប់លផតាើមឆំ្្ទធី ១ បនការ 

អនុវតតាបផនការ រយៈលពេ ៣ ឆំ្្ ដំណាក់កាេទធីបធី ( ផអ៣ទធី៣) 

បន្្ទ ប់ពធីបផន- ការអនុវតតារយៈលពេ ៣ឆំ្្ ដំណាក់កាេ់ទធី ២ 

(ផអ៣ ទធី ២) ប្តរូវរានបញ្ច ប់លៅចុង ឆំ្្២០១៧  ។ 

ផអ៣ទធី៣  រានបនតាល ត្ា តការយកចិតតាទុកដ្ក់ឱ្យមានការ 

េិតេំប្បឹងបប្បងបបនម្លទៀតលៅលេើការបនញ្ជា បលយនឌ័រ 

ការលេើកកម្្ ប់រោិប័ន ្និង្មធម៌្ងម្ លដើម្បធីធាន្នូវ 

ការផតាេ់្ិទ្ិដេ់ប្ករុមលផ្ងៗ ជាពិល្្ប្ករុមជនងាយ 

គណៈអធិបតធីក្ុង្ិកា្ខ សាោជាតិ ្តាធីពធីការលរៀបចំបផនការ្កម្មភាព និង្វកិាឆំ្្ ២០១៩ បនគណៈកមា្ម ធិការជាតិ្ប្មាប់ 

ការអភិវឌ្ឍតាមបបបប្បជាធិបលតយ្យលៅថ្្ក់លប្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)
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ធិការជាតិសតម្បក់ារអភិវឌ្ឍតាមខបបត្រជាធិបល្េ្យលៅថា្ន កល់តកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

្លមច្ប្កឡាលហាម  ស ល្ង  ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី 

រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងមហាបផ្ទ ក្ុងពិធធីប្បកា្លផ្ទរភារៈកិច្ច 

និងបតងតំាងមុេតំបណង លោកជំទាវ មិថនុ្ ភ យូថង   

ជាអភិរាេបនគណៈអភិរាេ លេតតាលការះកុង 

រងលប្គារះ និងប្ករុមជនប្កធីប្កឱ្យទទួេរានឱកា្្មស្ប

ក្ុងការចូេរមួ និងទទួេរានផេប្បលោជន៍លដ្យមិន 

លរ ើ្ លអើងពធីការផតាេ់ល្វា និងពធីការអភិវឌ្ឍមូេដ្្ឋ ន ។ 

ពាក់ព័ននឹ្ងកិច្ចការលនរះ េញាុំ្ូមល្្ើប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

និងលេខាធិការដ្្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនតាការ្ប្មប្ប្មរួេ 

និងគំាប្ទប្ក្ួង ស្ាប័ន រដ្ឋរាេថ្្ក់លប្កាមជាតិ និងអក្ 

ពាក់ព័នន្្ន្ ក្ុងការលរៀបចំបនញ្ជា បកិច្ចការក៏មានសារៈ 

្ំខាន់ លៅក្ុងប្បព័ន្ប្គប់ប្គងរប្់ស្ាប័នលដើម្បធីធាន្ឱ្យ

រានថ្ រេ់ការលធវាើល្ចកតាធី្លប្មចចិតតាលេើការលរៀបចំលគាេ 

នលោរាយ យុទ្សាស្តាបផនការ្កម្មភាព និង្វកិាន្ន្

រប្់ស្ាប័ននធីមួយៗប្តរូវរានគិតគូរ និងយកចិតតាទុកដ្ក់ 

អំពធីការលេើកកម្្់លយនឌ័រ បរោិប័ន ្និង្មធម៌្ងម្ ។

ជាមួយគ្ាលនរះលេខាធិការដ្្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និងប្ក្ួងកិច្ច 

ការន្រ ធីប្តរូវផតាេ់អាទិភាពលៅលេើការជំរញុ និងគំាប្ទដេ់ 

រដ្ឋរាេថ្្ក់លប្កាមជាតិ ក្ុងការអនុវតតាបផនការយុទស្ាស្តា 

្តាធីពធីការបលង្កើនចំនួនស្តាធីក្ងុមុេដំបណងប្គប់ប្គងលៅរដ្ឋរាេ 

ថ្្ក់លប្កាមជាតិ បដេមានការលរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវតតាន្ឆំ្្ 

២០១៧ កន្ងមកផងបដរ។ ក្ុងន័យលនរះ េញាុំ្ូមឱ្យថ្្ក់ដឹក

នំ្ប្គប់ប្ក្ួង ស្ាប័ន និងរដ្ឋរាេថ្្ក់លប្កាមជាតិចាត់     

ទុកកិច្ចការលនរះជាអាទិភាពមួយលៅក្ងុការដឹកនំ្ ប្គប់ប្គង 

និង ចាត់បចងការងារលៅកុ្ងស្ាប័នរប្់េ្ួន លដើម្បធីធាន្ 

ដេ់ការ ផតាេ់ល្វា និងការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ចលៅតាមមូេ   

ដ្្ឋ នប្បកបលដ្យ្ុេដុមរមន្លៅក្ុង្ងម្ ។  

 ្ លមតាចប្កឡាលហាម ស ល្ង ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី 

រដ្ឋមននតាធី ប្ក្ួងមហាបផ្ទ និងជាប្បធាន គ.ជ.អ.ប ជានិច្ច 

ជាកាេបតងបតយកចិតតាទុកដ្ក់គិតគូរ និងគំាប្ទដេ់ន្រ ធី  

ដូចជាក្ុងការប្ប�ងលប្ជើ្លរ ើ្ មននតាធ្ី ្មធី ការបតងតំាង 

ការតលម្ើង តួន្ទធី ឋានៈ ការអភិវឌ្ឍ្មតភ្ាពស្តាធីកុ្ងថ្្ក់ 

លធវាើល្ចកតាធ្ី លប្មចលៅថ្្ក់ជាតិ និងថ្្ក់លប្កាមជាតិ បដេលធវាើ 

ឱ្យចំនួនស្តាធីជាថ្្ក់ដឹកនំ្មានការលកើនល�ើងជាបនតាបន្្ទ ប់   

និងមាន្មតភ្ាពក្ុងការបំលពញការងារប្បកបលដ្យ 

ប្ប្ិទភ្ាព ៕
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សលមច្កិតិ្តពឹទ្ធបណ្ិ្ ប៊នុ រា៉ា នើ ហ៊នុខសន 

ជាស្តាធីទធី១ បនប្បលទ្កម្ជុា ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ជុា 

ជានិច្ចជាកាេបតងចុរះជួយប្បជាពេរដ្ឋទធីទ័េប្ក ជនេវារះ 

ទធីពឹង លប្គារះទឹកជំនន់ ជាក់ប្តាងកាេពធីលពេ្្មធីៗ សលមច្ 

កិតិប្ណិ្្ និងគណៈប្បតិភូអមដំលណើ រ រានអលញជា ើញជួប 

្ំលណរះ្ំណាេ ្ួរ្ុេទុក្ខ និងផតាេ់អំលណាយមនុ្្

ធម៌ជូនដេ់ចា្់ជរគា្ម នទធីពឹង ស្តាធីលមមា៉ា យកូនលប្ចើន 

កុមារកំប្ពា ជនពិការ និងអក្រ្់លៅជាមួយលមលរគលអដ្៍ 

ចំនួន ១.៣៥៨ប្គរួសារ រ្់លៅក្ងុភូមិចំនួន ១៥ �ំុចំនួន ៣ 

បនស្រុកបកវ ធ្ីមា លេតតាមណ្េគិរ ធី។ 

ក្ុងឱកា្លន្រះបដរ ប្គរួសារនធីមួយៗទទួេរាន ៖ អង្ករ 

៣០គធី�ូប្កាម  មធី១លក្ ប្តធីេ១០កំប៉ាុង មុង១ ភួយ១ 

សារងុ១ ប្កមា១ អាវយឺត១ ទឹក្ុទ១្ដប និងនំប័ុង១លដើម។ 

ជាមួយគ្ាលនរះ ប្គរួសារនធីមួយៗលៅទទួេរានប្កណាត់្ 

១ដំុ និង្វកិា១មឺុនលរៀេលទៀត ជាអំលណាយរប្់ សលមច្ 

ល្លជា និងសលមច្កិតិ្តពឹទ្ធបណ្ិ្។ លដ្យប�ក 

្ិ្សានុ្ិ្្ចំនួន ២០០ន្ក់ ក្ុងម្ាក់ៗទទួេរាន 

ល្ៀវលៅ្រល្រ ២កបាេ បិ៊ច ១លដើម និង្វកិា ១មឺុនលរៀេ 

ផងបដរ ។

ជាមួយគ្ាលន្រះសលមច្កិតិត្ពឹទ្ធបណិ្្ រានឧបតម្្ 

្វកិា ២០ោនលរៀេ ្ ប្មាប់ជួយ្ប្មាេជធីវភាពរ្់លៅ

រប្់ជនម៉ាូ្្ធីម បនវហិារឥស្ាម ប្ពមទំាងប្ង្អំណរគុណ

ដេ់្ប្ុបរ្ជនទំាងអ្់បដេរានឧបតម្្្ វកិាចំនួន 

១៧.០០០ដុោ្រ (មួយមឺុនប្រំាពធីរពាន់ដុោ្រអាលមរកិ)         

្ប្មាប់ជួយសាង្ង់របងបនវហិារឥស្ាមផងបដរ៕

កាកបាទតកហមកម្ពុជាផ្�អ់ំលណាេ
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្លមតាចកិតតាិប្ពឹទប្ណិ្ត បុ៊ន រ៉ានធី េុ៊នប្ន ចុរះ្ួរ្ុេទុក្ខ និងផតាេ់អំលណាយជូនដេ់ចា្់ជរគា្ម នទធីពឹង ស្តាធីលមមា៉ាយកូនលប្ចើន 

កុមារកំប្ពា ជនពិការ និងអក្រ្់លៅជាមួយលមលរគលអដ្៍ លៅស្រុកបកវ ធ្ីមា 

មនុស្សធម៌លៅល្្្មណ្�គិរី
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សលមច្កិតិត្ពឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុរា៉ា នើ ហ៊នុខសន ជា 

ស្តាធីទធី១ បនប្បលទ្កម្ុជា ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ុជា 

ជានិច្ចជាកាេបតងចុរះជួយប្បជាពេរដ្ឋទធីទ័េប្ក ជនេវារះ 

ទធីពឹង និងលប្គារះទឹកជំនន់ ។ កាេពធីប្ងៃទធី២៣-២៤ បេមករ 

ឆំ្្២០១៩ សលមច្កិតិត្ពទឹ្ធបណិ្្ ប៊នុ រា៉ា នើ ហ៊នុខសន 
ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ជុា និងគណៈប្បតិភូអមដំលណើ រ 

រានអលញជា ើញជួប្ំលណរះ្ំណាេ ្ួរ្ុេទុក្ខ  និងផតាេ់ 

អំលណាយមនុ្្ធម៌ជូនដេ់ចា្់ជរគា្ម នទធីពឹង ស្តាធី 

លមមា៉ា យកូនលប្ចើន កុមារកំប្ពា ជនពិការ និងអក្រ្់លៅ 

ជាមួយលមលរគលអដ្៍រានចំនួន ៣ភូមិ ល្្មើនឹង ៥.០៧៧ 

ប្គរួសារ ( ក្ុងលន្រះមានជនជាតិបេ្មរ-ឥស្ាមចំនួន ៧៣ 

ប្គរួសារ )  រ្់លៅលេតតាបប៉ាេិន។  ប្គរួសារនធីមួយៗទទួេរាន៖ 

អង្ករ ៣០គធី�ូប្កាម មធី១លក្ ប្តធីេ១០កំប៉ាុង មុង១ ភួយ១ 

សារងុ១ ប្កមា១ អាវយឺត១ ទឹក្ុទ្១ដប និងនំប័ុង ១លដើម។ 

ជាមួយគ្ាលនរះ ប្គរួសារនធីមួយៗទទួេរានប្កណាត់្ ១ដំុ 

និង្វកិា១មឺុនលរៀេ ជាអំលណាយរប្់ សលមច្ល្លជា 
ន្េករ�្ឋមនន្ើ និងសលម្ចកិត្ិតពឹទ្ធបណ្ិ្ ។ 

លដ្យប�ក្ប្មាប់ជនពិការ ទទួេរានរលទរះជនពិការ 

បបនម្ចំនួន ១លប្គឿង និង្វកិា ១០០.០០០លរៀេ។

ក្ុងពិធធីជួប្ំលណរះ្ំណាេ និងបចកអំលណាយជូន 

ប្បជាពេរដ្ឋទំាងអ្់ សលមដេចកិតិដេតពឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រា៉ា នើ 
ហ៊នុខសន រាន្បមតាងកតាធី្បបាយរ ធីករយ និងពំានំ្នូវ 

ប្ពរះរជបណាតា ំ្ រួ្ េុទុក្ខ កតាធីនឹករេឹក និងអាណិតស្ឡាញ់ 

ពធី សលមច្តពរះមហាក្សតរី តពរះវររាជម្តាជាតិខ្្មរ      
ប្ពរះប្បធានកិតតាិយ្កាករាទប្កេមកម្ុជា បដេប្ពរះអង្

បតងបតយកប្ពរះទ័យទុកដ្ក់ពធី្ុេទុក្ខរប្់ប្បជានុរស្តា

រប្់ប្ពរះអង្ ៕

កាកបាទតកហមកម្ពុជាផ្�អ់ំលណាេ
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មនុស្សធម៌លៅល្្្នប៉ា�ិន
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លោកជំទាវកិតិ្សង្គហបណ្ិ្ ខម៉ាន សំអន 

ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយរដ្ឋ 

្ភា-ប្ពឹទ្្ ភា និងអធិការកិច្ច និងជាប្បធាន្មាគមន្រ ធី 

កម្ជុា លដើម្បធ្ី នតាភិាព និងអភិវឌ្ឍន៍ រានអលញជា ើញជាអធិបតធី 

ក្ុងពិធធីរេឹំកេួបអនុ្សាវរ ធីយ៍គប្មប់ ៤០ឆំ្្ បនប្ងៃកំលណើ ត 

្មាគមន្រ ធីកមុ្ជា លដើម្បធ្ី នតាភិាព និងអភិវឌ្ឍន៍ បដេមាន 

្មាជិក ្ មាជិកាចូេរមួប្បមាណជាង ៦០០ន្ក់ បដេ

ពិធធីលនរះប្តរូវរានលរៀបចំល�ើងលៅរជធានធីភំ្លពញ ន្ប្ពឹក 

ប្ងៃប្ពេ្្បតិ៍ ៥លរច បេមិគ្ិរ ឆំ្្ច ្ំរទិ្ិ្័ក ព.្ 

២៥៦២ ប្តរូវនឹងប្ងៃទធី ២៧ បេធ្ូ ឆំ្្២០១៨។

លោកជំទាវកិត្ិសង្គហបណិ្  ្រានមានប្បសា្ន៍ 

លេើកល�ើងថ្ រយៈលពេ៤០ឆំ្្កនង្មកលនរះ បងប្ូនន្រ ធី 

ទំាងអ្់ រានេង្កាត់ភាពេំរាក្្មគុសា្ម ញ និងលប្គារះថ្្ក់ 

ជាទធីបំផុត ប៉ាុបនតាលទារះបធី្្តិក្ុងកាេៈលទ្ៈណាកតាធី ក៏ស្តាធី 

កម្ុជារានប្បឹងបប្បងជមរ្ះប្គប់ឧប្គ ្ហ៊ានលធវាើពេិកម្ម 

ឥតរញុរលដើម្បធីប្បលទ្កម្ុជាមាន្ុេ្នតាិភាព ល្រ ធីភាព 

ប្បជាធិបលតយ្យ អពយាប្កឹត និងវឌ្ឍនភាព្ងម្។ 

             

្បួអនសុសាវរីេគ៍តមប ់៤០ឆ្្ន ំ របសស់ម្គមន្រីកម្ពុជា

លោកជំទាវកិតតាិ្ងេ្បណិ្ត បម៉ាន ្ំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយរដ្្ឋ ភា-ប្ពឹទ្្ ភា 

និងអធិការកិច្ច និងជាប្បធាន្មាគមន្រ ធីកម្ុជា លដើម្បធ្ី នតាិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ជួប្ំលណរះ្ំណាេ 

ជាមួយមននតាធី្មាគមន្រ ធីកម្ុជារជធានធីភ្ំលពញ
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ពិធើសលម្្ព ធអាគារមណ្�សុ្ ភាពគគីរ ល្្ស្្ាេលរៀង

លោកជំទាវកិតតាិ្ងេ្បណិ្ត បម៉ាន ្ំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយរដ្្ឋ ភា-ប្ពឹទ្្ ភា

និងអធិការកិច្ច អលញជា ើញកាត់បេ្បូណ៌ ក្ុងពិធធី្លម្ាធអាគារមណ្េ្ុេភាពគគធីរ ស្រុករមា្បេក 

លៅប្ងៃទធី២៧ បេមករ ឆំ្្២០១៩ លោកជទំាវកិតិ ្

សង្គហបណិ្្ ខម៉ាន សំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធី

ប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋ្ភា-ប្ពឹទ្្ភា និង 

អធិការកិច្ច  រានអលញជា ើញជាអធិបតធី ក្ុង ពិធធី្លម្ាធអាគារ 

មណ្េ្ុេភាពគគធីរ បដេជាគំនិត ផតាួចលផតាើមរប្់ 

សលមច្អគ្គមហាលសន្បរីល្លជា  ហ៊នុ ខសន និង 

សលមច្កិតិត្ពឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រា៉ា នើ ហ៊នុ ខសន ។ 

លោកទំាងពធីររានយកចិតតាទុកដ្ក់ និងមានបំណងផតាេ់ 

ល្វាប្ទំា្ុេភាពដេ់ ប្បជាពេរដ្ឋលដ្យ ឥតគិតប្្ 

ជាពិល្្ ស្តាធីនិងកុមារ បដេរងលប្គារះ លដ្យសារសារធាតុ 

គធីមធី អាលមរកិទម្ាក់លដើម្បធីកំលទច គប្មបបប្ពលឈើ និងកងទ័ព        

លវៀតណាមខាងលជើង និងទ័ពលវៀតកុងលៅចលន្្រះឆំ្្ ១៩៦១-

១៩៧១ ។

ប្ក្ួង្ុខាភិរាេ រានរកល�ើញថ្ ប្បជាពេ រដ្ឋលៅ 

ទធី លន្រះ បដេទទួេរងផេ ប៉ារះពាេ់លដ្យសារធាតុគធីមធី 

ល ្្ម រះ អឺបជន អូលរ ៉ាន (Agent Orange) ជាសារធាតុេឺបធីសាយ 

(Herbicide)សារធាតុគធីមធីលនរះ រាន បណាតា េឱ្យលកើតលចញជា

លរគ្ញ្ញា មិនប្បប្កតធីមួយចំនួនដូចជា កបាេធំ ្វាតិបដ 

្វាតិលជើង ្ប់ដលងហាើម ប្បតិកម្មប្្បក និងរមា្់ជាលដើម ៕
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លៅលេតតាល្ៀមរប កាេពធីប្ងៃទធី១៤-១៧ បេមករ 

ឆំ្្២០១៩ កម្ុជារានលធវាើជាមា្ច ្់ផ្ទរះ ក្ុងកិច្ចប្បជំុប្បចំាឆំ្្

លេើកទធី២៧ បនលវទិកា ្ ភាអា្ុធី-រា៉ា្ុធីេវាកិ (APPF)  បដេ 

មាន ្ មាជិក្ភាមកពធីប្បលទ្ចំនួន២៧ ចូេរមួ ។ 

កិច្ចប្បជំុលនរះ ដឹកនំ្លដ្យ លោកជំទាវ  ឃនួ សោុរី 

អនុប្បធានទធី២ បនរដ្ឋ្ភាជាតិប្បធានប្ករុម្ភាជាតិ 

កម្ជុាបនអ្ក នលោរាយ  ្ ភាស្តាធី APPF ។

 ក្ុងឱកា្លន្រះ លោកជំទាវលវជជា. អុងឹ កន្ថា ផាវី 

រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ច ការន្រ ធីរានប្ង្្ន្ទរកថ្គូ្បញ្ជា ក់ 

ថ្៖ ប្បលទ្កម្ជុាគឺជាប្បលទ្គំរដ៏ូេមួ្យ បដេ បងាហា ញ 

ឱ្យល�ើញថ្ ការលបតាជាញា ចិតតា និងភាពជាបដគូលៅកប្មិតេ្្ ់ 

មានសារៈ្ំខាន់ោ៉ាងខំ្ាង្ប្មាប់ បលង្កើត និងពប្ងឹងរចន្

្ម្័ន្ស្ាប័នបដេលេើកកម្្់ ្មភាពលយនឌ័រក្ុង      

ប្កប េណ្រដ្្ឋ ភិរាេទំាងមូេ។ ចាប់ តំាងពធីឆំ្្២០០៥មក 

ប្ករុមការងារបនញ្ជា បលយនឌ័រប្តរូវ រានបលង្កើត ល�ើងលៅតាម 

ប្គប់ប្ក្ួងស្ាប័នទំាងអ្់។ 

ពធី ឆំ្្២០១៥ កម្ជុារានក្ាយលៅជាប្បលទ្បដេមាន 

ចំណូេមធ្យមកប្មិតទាប ។ ស្ានភាពល្ដ្ឋកិច្ចរងឹមំា បបប 

លនរះ ប្តរូវរានេ្ុរះបញ្្ច ំងតាមរយៈភាពលជឿនលេឿន បន 

្ន្្ទ ្ន៍ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្្ លដ្យប្បលទ្កម្ុជា

ជាប្បលទ្មួយក្ុងចំលណាមប្បលទ្បដេមានកំលណើ ន  

្ន្្ទ ្ន៍អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្្ឆ្ប់រេ័្ជាងលគលៅ 

ក្ុងតំបន់លនរះ។

អងប្្បជំុរានពិភាកសាលេើប្បធានបទចំនួន ៣ ៖ 

១. ពប្ងឹងភាពជាបដគូលដើម្បធ្ី មភាពលយនឌ័រ និងការ 

បលង្កើន ភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី លដើម្បធ្ី នតាភិាព និង 

គណៈធិបតធី រប្់កិច្ចប្បជំុ APPF លៅលេតតាល្ៀមរប

កិច្ចត្រជុំសម្ជិកសភានស្ើល�ើកទើ២៧ 

ពតងឹងភាពជាន�គយូសភា ល�ើម្ើសន្ិភាព
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លោកជំទាវ �ួន ្ុដ្រ ធី អនុប្បធានទធី ២ បនរដ្្ឋ ភា ដឹកនំ្អង្ប្បជំុ លៅលេតតាល្ៀមរប

អភិវឌ្ឍន៍ប្បកបលដ្យចធីរភាព។

២. ធាន្ការទទួេរានការអប់រ ំបណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ 

ព័ត៌មានវទិយា ប្បកបលដ្យបរោិប័នល្ដើម្បធ្ី នតាិភាព និង 

ការអភិវឌ្ឍប្បកបលដ្យចធីរភាព ។ 

៣. លេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ និងផតាេ់ភាពអង់       

អាច ដេ់ស្តាធី ក្ុងការលធវាើល្ចកតាធី្លប្មចលៅប្គប់កប្មិត ។

ននលវទិកាសភាអាសុើ-បា៉ា សុើហ្ិក (APPF)៖ 

សន្ិសុ្  និងការអភិវឌ្ឍត្រកបលោេចើរភាព

លោកជំទាវ អឹុង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ប្ង្្ន្ទរកថ្
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ន្រល្ៀេប្ងៃទធី២៩ បេវចិ្ឆិកា ឆំ្្២០១៨ លោកជទំាវ 

លោក ល្ង ប្បធានគណៈកម្មការ្ុខាភិរាេ ្ ងម្កិច្ច 

អតធីតយុទ្ជន យុវនធីតិ្ម្បទា ការងារបណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ 

និងកិច្ចការន្រ ធី បនរដ្្ឋ ភារានដឹកនំ្្មាជិក ្មាជិកា 

ជំន្ញ ចុរះ្ិកសាប្វាងយេ់ពធីការងាររប្់ប្ក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធី ។ ក្ុងឱកា្លនរះបដរ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានលធវាើបទ 

បងាហា ញពធីការលបតាជាញា ចិតតាេ្្ រ់ប្់រជរដ្្ឋ ភិរាេកមុ្ជា បដេ 

រានផតាេ់អាទិភាពេ្្់លៅលេើការងារលេើកកម្្់្មភាព 

លយនឌ័រ និងពប្ងឹងភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងពធីចបាប់ 

លគាេនលោរាយន្ន្ លដើម្បធីលេើកកម្្់្មភាពលយនឌ័រ។ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រាន្ំណូមពរដេ់ស្ាប័នរដ្្ឋ ភា 

បដេមានគណៈកម្មការទធី៨ ទទួេបន្ទកុកិច្ចការន្រ ធី ្ មូឱ្យ 

បនញ្ជា បលយនឌ័រលៅតាមគណៈកម្មការបលច្ចកលទ្ និងចុង 

លប្កាយ្ូមឱ្យពប្ងឹងវប្បធម៌្ន្ទន្ រវាងស្ាប័ននធីតិបញញាតតាិ 

និងនធីតិប្បតិបតតា ិលដើម្បធីការពារផេប្បលោជន៍ស្តាធី ។ លេ្ើយតប 

នឹង្ំណូមពរទំាងអ្់លនរះ លោកជទំាវ លោក ល្ង 

ប្បធានគណៈកម្មការទធី៨ បនរដ្្ឋ ភានធីតិកាេទធី៦ រានគំាប្ទ 

ោ៉ាងលពញទំេឹង លេើយទទួេយកនូវ្ំណូមពរទំាងអ្់ 

លនរះ លប្ពារះជាការងារបដេ្ំខាន់៕

គណៈកម្មការទើ ៨ ននរ�្ឋសភា ចរុះសិកសាខសង្េ�ព់ើ 
វិសេ័ការងារលៅតកសងួកិច្ចការន្រី

្កម្មភាពកិច្ចប្បជំុ រវាងគណៈកម្មការទធី ៨ បនរដ្្ឋ ភា និងថ្្ក់ដឹកនំ្រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី
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មនន្ើតកសងួកិច្ចការន្រី បានទទ�ួបណ័្ណ  លបោជាតិរបបសន្ិសុ្ សង្គម 
(ប.ស.ស) ពើសាថា បន័លបោជាតិរបបសន្ិសុ្ សង្គម

កាេពធីប្ងៃទធី ៨ បេមករ ឆំ្្២០១៩ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

្េការជាមួយស្ាប័នលបឡាជាតិរបប្នតាិ្ុេ្ង្ម 

បនប្ក្ួងការងារ បណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ រានលធវាើពិធធី 

ប្បគេ់ទទួេប័ណណ្មាជិក ប.្.្ និងផ្ពវាផសាយ អំពធី 

លគាេនលោរាយ បនការអនុវតតារបប្នតាិ្ុេ្ង្ម ជូន 

ដេ់មននតាធីរជការ និងបុគ្េិកជាប់កិច្ច្នយា បនប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី ពធីថ្្ក់កណាតា េដេ់រជធានធីលេតតា/ប្ករុង/ស្រុក 

េ័ណ្ មានចំនួន ៩៣៥ ន្ក់ ។

លោកជំទាវ អុងឹ កន្ថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួង កិច្ចការន្រ ធី 

រានមានប្បសា្ន៍ថ្  ប័ណណ្មាជិក ប.្.្ លនរះ 

ជាបផ្កមួយ បនការអនុវតតាលគាេនលោរាយជាតិគំាពារ 

្ង្ម ២០១៦-២០២៥ ឱ្យមននតាធីរជការ និងបុគ្េិកទំាង

អ្់អាចទទួេរានការពយារាេ និង ពិនិត្យ្ុេភាព    

លដ្យឥតគិតប្្លៅតាមមន្ទធីរលពទ្យរដ្ឋ និង ឯកជនបដេ 

រានចុរះកិច្ចប្ពមលប្ពៀងជាមួយលបឡាជាតិរបប្នតាិ្ុេ

្ង្មលនរះ៕

លោកជំទាវរ�្ឋមនន្ើ ទទួេប័ណណ ប.្.្ ពធី ឯកឧ្ម្ អ៊កុ សមវិទយា ន្យកលបឡាជាតិរបប្នតាិ្ុេ្ង្ម

លោកជំទាវរ�្ឋមនន្ើ ប្បគេ់ប័ណណ ប.្.្ ជូនមននតាធីរជការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងប្បធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាមណ្េគធីរ ធី
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មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាបន្្ទ យមានជ័យរានទទួេប័ណណប្្ មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតារាត់ដំបង

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាប្កលចរះ

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកណាតា េ មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពត

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពង់្្ឺ

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា ល្ៀមរប មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា កំពង់ចាម

មនន្ើរាជការលៅតាមមន្ទើរកិច្ចការន្រីរាជធានើ-ល្្ ្
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មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីរជធានធីភ្ំលពញ មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា ប្ពរះវហិារ

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតារតនគិរ ធី មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាឧតតារមានជ័យ

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា្្ទឹងបប្តងមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាប្ពរះ ធ្ីេនុ

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា លការះកុង

ទទ�ួបានបណ័្ណ លបោជាតិរបបសន្ិសុ្ សង្គម

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពង់ឆំ្្ង
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កិច្ចត្រជុំពិភាកសាជាមេួគណៈត្រតិភយូ ធន្គារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុើ

កាេពធីប្ងៃទធី៤ បេកុមៈ្ ឆំ្្២០១៩ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី លោកជំទាវលវជជា. អុងឹ កន្ថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី រានអនុញ្ញា តឱ្យប្ករុមលប្កម្មលរៀបចំ យុទស្ាស្តា 

ភាពបដគូប្បចំាប្បលទ្រប្់ធាន្គារអភិវឌ្ឍន៍អា្ុធី (ADB) 

បដេដឹកនំ្លដ្យលោកស ធ្ី Sunnuya Durrain-Jamal 

ន្យិកាប្បចំាប្បលទ្ រប្់ ADB ចូេជួបពិភាកសា 

កាេពធីប្ងៃទធី១១ បេកុមៈ្ ឆំ្្២០១៩ លោកជំទាវលវជជា.      

អុងឹ កន្ថា ផាវី   រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានដឹកនំ្ 

គណៈប្បតិភូប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លដើម្បធីចូេរមួក្ងុ ពិធធីប្បកា្ 

ចូេកាន់មុេតំបណងប្បធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាបប៉ាេិន 

រប្់លោកស ធ្ី ចន្ទ ថ្វ ធី  ជំនួ្លោកស ធ្ី ល្ៀង ្ុនធីដ្ 

បដេរានចូេនិវតតាន៍។ ពិធធីលនរះប្រារព្ល�ើងលប្កាមអធិបតធីភាព 

រប្់ លោកជទំាវរ�្ឋមនន្ើ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  ឯកឧតតាម 

ប្បធានប្ករុមប្បឹកសាលេតតា អភិរាេលេតតា ប្ពមទំាងមានការ 

អលញជា ើញចូេរមួរប្់ឯកឧតតាមលោកជំទាវ អភិរាេរងលេតតា 

មននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងមន្ទធីរជំុវញិលេតតា ្ របុ ១៧៥ន្ក់ ។

លដើម្បធីពិនិត្យ លមើេេទ្ភាពបនការលរៀបចំយុទស្ាស្តាភាពជា

បដគូរប្់ ADB ជាមួយរជរដ្្ឋ ភិរាេកម្ុជា ឆំ្្២០១៩- 

២០២៣ ។ លៅក្ងុយុទស្ាស្ត្ា ្មធីលនរះ លប្គាងល ត្ា តលេើ្ ្រ 

្តាមចំ្នួន៣រមួមាន៖ (១)-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្  ្ការអប់រ ំ

បណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ និងកិច្ចគំាពារ្ងម្ (២)-ការអភិវឌ្ឍ 

បបតង និង(៣)-អភិរាេកិច្ច និង្មតភ្ាព ស្ាប័ន៕

ពិធើត្រកាសចយូ�កានម់ុ្ ្ំខណង ត្រធានមន្ទើរកិច្ចការន្រីល្្ ្នប៉ា�ិន

អបអរសាទរ លោកស ធ្ី ចន្ទ ថ្វ ធី ចូេកាន់មុេតំបណង្្មធី
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ទស្សនៈ  ល�ើកកម្ពសស់មភាពលេនឌរ័ និងគាពំារសង្គម ល�ើម ើ្អភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស

លោកស ធ្ី លចន ្ុភាព ស្ាបនិកកធីតមបាញបេ្មរ៖ 

ន្ងេញាុំលមើេល�ើញ និងចាប់អារម្មណ៍ថ្ៈ លៅក្ុង្ងម្មួយបដេមាន 

្នតាភិាពលពញលេញ ទំាងក្ងុប្គរួសារ និង្ងម្ជាតិ ប្តរូវមានការចូេរមួទំាង 

បុរ្ និងស្តាធីលន្រះលទើបមានការអភិវឌ្ឍ។ ពួកលគជាបដគូ បដេ មិនអាចេវារះ 

រានទំាងក្ងុប្គរួសារ និងស្ាប័នការងារធុរៈកិច្ចក៏ដូចជា ការទំន្ក់ ទំនងលផ្ងៗ 

លេើយជាកមំ្ាងចេករោ៉ាង្ំខាន់ក្ុងការចូេរមួប្គប់កិច្ចការ ទំាង ការងារ 

្ងម្  នលោរាយ ក៏ដូចជាការចូេរមួចំបណកអប់រកូំនលៅឱ្យលចរះសាមគ្ធីគ្ា 

លោគយេ់អធយាស្័យគ្ា និងប្តរូវលធវាើអវាធីៗបដេជាប្បលោជន៍ លដើម្បធីក្ាយជាធនធានមនុ្្ ជាទំពំាង្ង្ ឬ្្ធីលៅប្ងៃ 

អាន្គត។ ប្គប់្កម្មភាព ទលងវាើ ឥរោិប្រប្់ឪពុកមាតា យ ជាគំររូប្់កូនៗ ។ លនរះជាការបណតាុ រះគំនិតធនធានមនុ្្

ឱ្យកាន់បតពូបកពធីមួយជំន្ន់លៅមួយជំន្ន់។ កតាតា ទំាងលនរះលធវាើឱ្យប្បលទ្ជាតិ លយើង មាន ភាព ្ េុដុមរមន្ និងភាពរ ធីក 

ចលប្មើន៕លេមរ

លោកជំទាវ អុងឹ កន្ថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី៖ 

លដើម្បធីចូេរមួអបអរសាទរទិវាអនតារជាតិន្រ ធី ៨មធីន្េួបលេើក 

ទធី១០៨ ឆំ្្២០១៩ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានលេើកប្បធានបទ 

‘’លេើកកម្្  ់្ មភាពលយនឌ័រ និងការគំាពារ្ងម្ លដើម្បធី 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុ្្ ’’ លដើម្បធីរលំេចជូន្ង្មបេ្មរ 

លយើងឱ្យយេ់ថ្ៈ ្ មភាពលយនឌ័រ ការពប្ងឹងភាពអង់អាច 

ដេ់ ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី និងការផតាេ់ល្វាគំាពារ្ងម្ដេ់ 

ប្បជាពេរដ្ឋប្កធីប្ក និងជនងាយរងលប្គារះ គឺជាកតាតា ចំារាច់បំផុតលដើម្បធីធាន្រាននូវដំលណើ រការ្ងម្ប្បកបលដ្យ្ុេ

ដុម រមន្។ រជរដ្្ឋ ភិរាេកម្ជុា  រានផតាេ់ការយកចិតតាទុកដ្ក់ោ៉ាងខំ្ាង ក្ងុការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ និងពប្ងឹង 

ភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ីឱ្យពួកលគចូេរមួក្ុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ ្ ងម្ និងល្ដ្ឋកិច្ច ។ លៅក្ុងយុទស្ាស្តាចតុលកាណ

ដំណាក់កាេទធី៤ លដើម្បធីកំលណើ នការងារ្មធម៌ និងប្ប្ិទិភ្ាព បផនការយុទស្ាស្តាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងលគាេលៅអភិ- 

វឌ្ឍន៍ ប្បកបលដ្យចធីរភាពរប្់រជរដ្្ឋ ភិរាេ រានដ្ក់លចញ នូវការងារលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ និង ពប្ងឹង 

ភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី លេើយរានបញ្ជា ក់ចបា្់ លេើលគាេការណ៍ ក៏ដូចជាល ត្ា តអាទិភាពមិនឱ្យនរណា ម្ាក់ 

រ្់លៅលដ្យឯលកាលទ អាស្័យលេតុលនរះ លយើងល�ើញលេើយថ្ ការងារមានសារៈ្ំខាន់ ណា្់លៅលេើការអនុវតតា លគាេ 

នលោរាយគំាពារ្ងម្ ក៏ដូចជាការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយន ឌ័រក្ុងលគាេនលោរាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្្។

ក្ុងឱកា្លនរះបដរន្ងេញាុំ្ូមអំពាវន្វដេ់បងប្ូនន្រ ធីទំាងអ្់បដេរ្់លៅក្ុង្ងម្បេ្មរ ឱ្យពុរះពារតលៅមុេ 

លទៀតក្ុងជធីវតិរ្់លៅ ក៏ដូចជាជធីវតិការងារ ។ ្ូមឱ្យបុរ្បដេជាបដគូ ជាសាវា មធី ជាឪពុក ជាពូ ប្តរូវមានការលោគយេ់ 

ជួយលេើកទឹកចិតតាន្រ ធីផង លៅលពេមានឱកា្មកដេ់ លប្ពារះន្រ ធីមិនហ៊ាន្លប្មចចិតតានូវរេ់កិច្ចការធំៗ ឬតួន្ទធីកប្មិត 

េ្្ ល់ន្រះលទ លដ្យសារន្រ ធីមានការគិតពធីរដងមុននឹង្លប្មចចិតតាលធវាើអវាធីមួយ។ អញ្ច ងឹលេើយទាេ់បតមានខាង ្ ងម្ ប្គរួសារ 

ក៏ដូច ្ ងម្ខាងលប្រៅជួយផតាេ់កមំ្ាងចិតតាលទើបន្រ ធីអាចចូេរមួោ៉ាង្កម្មដូចបុរ្បដរ ្ មូឱ្យ បដគូទំាង ពធីរលោគយេ់គ្ា 

លដើម្បធីរមួគ្ាលធវាើដំលណើ រកសាង្ង្មមួយប្បកបលដ្យភាព្ុេដុមរមន្៕ លេមរ
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លោក  លការះ  ្ ៊មូា៉ាប្តា មននតាធីមកពធីមន្ទធីរការងារ និងបណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ លេតតាល្ ៀមរប៖ 

លបឡាជាតិរបប្នតាិ្ េុ្ងម្រានផតាេ់ការការពារដេ់មននតាធី រជការនិវតតាន៍ជន 

កម្មករកម្មការ ធីនធីលរងចប្ក និងបុគេិ្កប្ករុមេុ៊ន។ េញាុំធ្ាប់លៅមន្ទធីរលពទ្យរដ្ឋលដ្យ 

លប្បើបណណ័  ប.្.្ លនរះ។ បុគ្េិកលៅមន្ទធីរលពទ្យយកចិតតាទុកដ្ក់ចំលពារះេញាុ ំ។ េញាុយំេ់ 

ល�ើញថ្ បណណ័ លនរះផតាេ់ភាពងាយស្រួេដេ់្មាជិក ប.្.្ មិនថ្ស្តាធី ឬបុរ្ 

ទទួេរានការគំាពារ្ុេភាពដូចៗគ្ា ។

កញ្ញា  ប្ ម ចិន្តា  បុគេិ្កបផក្េក់បនលភាជនធីយដ្្ឋ នលអស៊ាន ប្�វារលេតតាល្ ៀមរប៖

 ន្ងេញាុយំេ់ល�ើញថ្”លបឡាជាតិរបប្នតាិ្ េុ្ងម្ ( ប.្ .្ ) លនរះ េ្្ ប្មាប់ 

ពួកេញាុ ំពធីលប្ពារះវាជួយកាត់បនយ្ការចំណាយក្ងុប្គរួសារ។ ជាពិល្្ លពេបុគេិ្ក 

ស្តាធីមានបផ្ទលពារះ គាត់អាចលៅពិនិត្យបផ្ទលពារះរប្់គាត់តំាងពធីពរលពារះ បេដំបូងរេូត 

ដេ់លពេ្ប្មាេ។ េញាុំអាចទទួេល្វាកម្មបផក្្ុេភាព និង ហានធីភ័យការងារ 

លដ្យ ប្គាន់បងាហា ញបណណ័  ប.្.្ លនរះលៅប្គប់មន្ទធីរលពទ្យរដ្ឋ និង មន្ទធីរលពទ្យឯកជន 

បដេរាន្េការជាមួយល្វាកម្មលនរះ។ ក្ុងន្មេញាុំជាស្តាធីមួយរបូ េញាុំយេ់ថ្       

ល្វាលបឡាជាតិរបប្នតាិ្ េុ្ង្មពិតជាមានសារៈ្ំខាន់ដេ់ស្តាធី និងបុរ្ប្គប់របូ ប្ពមទំាងប្ករុមប្គរួសាររប្់ពួកលគ 

ដូលចរ្ះពួកលគអាចមានឱកា្អភិវឌ្ឍេ្ួនឯង។ 

លោក  កាយ   បូរនិ គណលនយ្យករ មកពធីលភាជនធីដ្្ឋ នលអស៊ាន្ប�វារ លេតតាល្ៀមរប៖ 

េញាុំយេ់ល�ើញថ្ លបឡាជាតិរបប្នតាិ្ុេ្ង្មលនរះមានសារៈប្បលោជន៍ោ៉ាង 

លប្ចើនដេ់ប្បជាពេរដ្ឋ ។ េញាុំមានមិតតារមួការងារធ្ាប់លប្គារះថ្្ក់ចរចរ ។ ប.្.្ 

រានជួយការចំណាយលេើការពយារាេរប្់គាត់ដេ់មន្ទធីរលពទ្យលៅក្ុងលេតតា 

និងមន្ទធីរលពទ្យលៅលប្រៅលេតតា បដេជាបដគូខាង ប.្.្ រេូតដេ់គាត់រានជា 

្ៈល្្បើយ ។ េញាុំ្ូម្ំណូមពរដេ់មន្ទធីរ្ំរកពយារាេទំាងអ្់ ប្ប្ិន 

លោកស ធ្ី ផេ ោត និវតតាន៍ជនមន្ទធីរ្ុខាភិរាេលេតតាល្ៀមរប៖

 េញាុំ្ូម្ំនូមពរឱ្យនិវតតាន៍ ជនបដេមានប័ណណ  ប.្.្  ប្ប្ិនលបើលោកមាន 

ជំងឺឈថឺ្្ក ត់ ្ មូឱ្យលោក កាន់ប័ណណ ប.្.្ លនរះលៅមន្ទធីរលពទ្យ ។ លេើយក៏្ូម

ឱ្យលោកប្គរូលពទ្យលៅទធីលន្រះលបើល�ើញពួកលយើងបដេជានិវតតាន៍ជនកាន់ប័ណណលនរះលៅ 

្ូមឱ្យគាត់យកចិតតាទុកដ្ក់ពិនិត្យ ឬ្លនង្ារះឱ្យរានទាន់លពេលវោ។ លបើអ្កជំងឺ 

ឈធឺងៃន់ ្ូមឱ្យពិនិត្យមុនលគ លេើយលបើឈេឺ្មមៗ ្ូមចំាតាមលេេលរៀង ៕

ប្បជាពេរដ្ឋ បដេមានប័ណណ ប.្.្  លៅពយារាេលៅទធីលន្រះ ្ូមប្គរូលពទ្យយកចិតតាទុកដ្ក់ជាមួយគាត់ ផតាេ់ការ 

ពយារាេមួយដ៏ េប្្បល ើ្រ្ប្មាប់គាត់ លដើម្បធីឱ្យគាត់ប្ត�ប់មកលធវាើការងារតាមធម្មតាវញិ៕  

ទស្សនៈ  ល�ើកកម្ពសស់មភាពលេនឌរ័ និងគាពំារសង្គម ល�ើម ើ្អភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស
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ទស្សនៈ  ល�ើកកម្ពសស់មភាពលេនឌរ័ និងគាពំារសង្គម ល�ើម ើ្អភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស
ទស្សនៈ  ល�ើកកម្ពសស់មភាពលេនឌរ័ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស 

ក្នងុមុ្ វិជា្ជ វិទយាសានស ្( STEM )

លោក េួន រ ធីណយ និ្្តិឆំ្្ទធី៥ ជំន្ញវ ិ្ វាកម្មវទិយាសាស្តា និងបលច្ចកវទិយាអាហារ 

បនវទិយាស្ាន បលច្ចកវទិយាកម្ជុា៖ វ ិ្ យ័ STEM មានសារៈ្ំខាន់លធវាើឱ្យប្បលទ្ រ ធីកចលប្មើន 

លៅមុេ។ េញាុំយេ់ល�ើញថ្ ្ិ្្ស ធ្ីគួរបតចាប់លផតាើមពប្ងឹងមូេដ្្ឋ នប្គឹរះរប្់មុេវជិាជា  

វទិយាសាស្តា ដូចជាគណិតវទិយា របូវទិយា គធីមធីវទិយា តំាងបតលៅអនុវទិយាេ័យ និងវទិយាេ័យ។ 

ពួកេញាុំជាបុរ្ប្តរូវការបដគូជាស្តាធីលដើម្បធី្េការគ្ាលដើម្បធីអភិវឌ្ឍប្បលទ្ជាតិ។ 

ជាចុងលប្កាយបុរ្ ក៏ប្តរូវការស្តាធី លដើម្បធីលរៀនជាមួយ និងជាកំោងំចិតតាផងបដរ៕  

កញ្ញា  េិុន ដ្េធី និ្្តិឆំ្្ទធី៥ជំន្ញវ ិ្ វាកម្មវទិយាសាស្តា និងបលច្ចកវទិយាអាហារ បនវទិយាស្ាន 

បលច្ចកវទិយាកម្ុជា៖ ្ ប្មាប់គំនិតរប្់េញាុំ វ ិ្ យ័ STEM ពិតជា្ំខាន់្ប្មាប់អភិវឌ្ឍប្បលទ្

ជាតិ។ ស្តាធី និងបុរ្គួរបតចូេរមួក្ុងវ ិ្ យ័វ ិ្ វាកម្ម និងបលច្ចកវទិយាឱ្យរានលប្ចើន ពធីលប្ពារះពួក     

លយើងជាធនធានលដើម្បធីអភិវឌ្ឍប្បលទ្ជាតិ។ លេើយេញាុំក៏្ូមលេើកទឹកចិតតាឱ្យប្ូនស ធ្ីបដេមាន 

បំណងចង់លរៀនជំន្ញបបបវទិយាសាស្តា ្ូមកំុឱ្យពួកគាត់គិតថ្ ការលរៀនបបបវទិយាសាស្តា 

សាសសាតា ចារ្យ មិតតា ហា្ិកា បលប្ងៀនបផក្មធីប្ករូជធីវសាស្តា និងការប្រកសាអាហារ បនវទិយាស្ាន 

បលច្ចកវទិយាកម្ជុា៖ និ្្តិន្រ ធីនិងបុរ្មានចំនួនប្បបេេគ្ាក្ងុមុេវទិយាគធីមធីចំណធី អាហារ។ 

និ្្តិន្រ ធីក៏មាន្មតភ្ាពដូចនិ្ិ្តបុរ្បដរ ។ ពួកលគអាចចូេរមួប្បកួតប្បបជង លដើម្បធី 

យកនូវអវាធីបដរគាត់ចង់រាន ឧទាេរណ៍ដូចជាអាហារបូករណ៍ជាលដើម។ េញាុំ្ូម្ំណូមពរឱ្យ

លោកឪពុកអ្កមាតា យ លមតាតា ជួយជប្មរុញកូនស ធ្ីរប្់ពួកគាត់មានការ្ិកសាឱ្យរានេ្្ ់ 

និង្ិកសាមុេវជិាជា វទិយាសាស្តា លនរះឱ្យរានលប្ចើន លដើម្បធីចូេរមួអភិវឌ្ឍ្ងម្ជាតិរប្់លយើង។ 

លោកស ធ្ីសាសសាតា ចារ្យ អិុន ្ុេន្ង បលប្ងៀនបផក្្ុវត្ិភាពអាហារ បនវទិយាស្ានបលច្ច

កវទិយាកម្ុជា៖ ន្ងេញាុំយេ់ល�ើញថ្ មុេវជិាជា វទិយាសាស្តា (STEM) មានសារៈ ្ំខាន់ 

្ប្មាប់ប្បលទ្កម្ុជា ពធីលប្ពារះប្បលទ្មួយអភិវឌ្ឍលៅរានទាេ់បតវ ិ្ ័យវ ិ្ វាកម្ម 

ឬក៏វទិយាសាស្តាមានការរ ធីកចលប្មើន ដូលចរ្ះ STEM ជាមូេដ្្ឋ នប្គឹរះបនការលេើក្្ទយួ និង កា

ររ ធីកចលប្មើនល្ដ្ឋកិច្ចរប្់ប្បលទ្លយើង។ ស្តាធីមានតួន្ទធីចូេរមួលៅក្ងុវ ិ្ យ័លនរះ ដូចបុរ្បដរ 

ពធីលប្ពារះពួកគាត់ជាធនធានមនុ្្្ំខាន់លដើម្បធីលេើក្្ទយួវ ិ្ យ័ល្ដ្ឋកិច្ចជាតិរប្់លយើង។ ្ិ្្ និ្្តិទំាងបុរ្ 

និងន្រ ធី ្ូមចូេរមួ្ិកសាមុេវជិាជា វទិយាសាស្តាលនរះឱ្យរានលប្ចើនជាពិល្្លៅលេើមុេវជិាជា គណិតវទិយា របូវទិយា គធីមធីវទិយា 

លដើម្បធីអាច្នចាប់យកជំន្ញវ ិ្ វាកម្ម និងបលច្ចកវទិយាលផ្ងៗតាមសាកេវទិយាេ័យ លៅលពេបដេ ប្នូៗប្បេងជាប់ 

្ញ្ញា ប័ប្តទុតិយភូមិ។ ជាពិល្្ ការលេើកទឹកចិតតា និងការគំាប្ទពធីប្ករុមប្គរួសារមានសារៈ្ំខាន់ ណា្់ ។ េញាុំ្ ណូំមពរ 

ដេ់អាណាពយារាេលេើកទឹកចិតត្ា ិ្ ្ន្រ ធី ឱ្យ្ិកសាលេើវ ិ្ យ័ STEM លនរះលដើម្បធីអន្គតរប្់ពួកគាត់ និងប្បលទ្ជាតិ។ 

ពិរាក ។ មុេវជិាជា លនរះមិនរានឱ្យលយើងបលញ្ច ញកំោងំកាយខំ្ាងលន្រះលទ។ ផ្ទយុលៅវញិ វាជាការលរៀនលដ្យលប្បើគំនិតបញ្ញា  

បដេលយើងមានពធីកំលណើ ត។ ដូចលនរះ្ូមកំុឱ្យប្ូនស ធៗ្ី គិតថ្ លនរះជាជំន្ញ្ប្មាប់បតបុរ្ លយើងជាន្រ ធីក៏អាចលរៀន 

ជំន្ញលនរះរានបដរឱ្យបតលយើងស្ឡាញ់ ។ ្ិ្្ស ធ្ីក៏លរៀនពូបកដូច្ិ្្ប្បរុ្បដរ។ 
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ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្េការជាមួយប្ក្ួងល្ដ្ឋកិច្ច និង 

េិរញញាវត្ ុរានលរៀបចំ្ិកា្ខ សាោ្តាធីពធី " ការប្គប់ប្គងប្ទព្យ្ម្បតតាិ 

រដ្ឋ និងផ្ពវាផសាយកម្មវធិធីបកទប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញញាវត្ុសាធា-

រណៈ " បដេប្បប្ពឹតតាលៅកាេពធីប ង្ៃទធី ២១-២២ បេធូ្ ឆំ្្ ២០១៨ 

លៅ្ណា្ឋ គារអងរ្រា៉ា រ៉ាឌធី លេតតាល្ៀមរប លប្កាមអធិបតធីភាព 

លោកជទំាវ ល្ង សវំា៉ា ោ រដ្ឋលេខា ធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី។

សិកាខា សាោស្ើពើ " ការតគបត់គងតទព្យសម្តិ្រ�្ឋ

និងផ្សពផ្សាេកម្មវិធើខកទតមង ់ការតគបត់គងហិរ ញ្ា វ្ថាុសាធារណៈ "

លគាេបំណង បន្ិកា្ខ សាោ គឺលដើម្បធីបលង្កើនការយេ់ដឹង 

អំពធីនធីតិវធិធី និងេិេិតបទដ្្ឋ នគតិយុតតាលេើការប្គប់ប្គងប្ទព្យ 

្ម្បតតាិរដ្ឋ និងលរៀបចំបញជា ធីសារលពើភណ្ប្ទព្យ្ម្បតតាិ ប្ពមទំាង 

ទិ្លៅ បនការបកទប្មង់ ការប្គប់ប្គងេិរញញាវត្ ុសាធារណៈដេ់ 

ថ្្ក់ដឹកនំ្ មននតាធី រជការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងប្បធាន-អនុប្បធាន 

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីរជធានធី/លេតតា ចំនួន ១០៤ន្ក់ (ស្តាធី ៧៧ន្ក់) ៕

កិច្ចត្រជុំជាមេួបណ្ាញអ្នកសារព័្ ម៌្ន 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្េការជាមួយប្ក្ួងព័ត៌មាន និងក្ិប 

អក្កាប្ត រានលរៀបចំកិច្ចប្បជំុជាមួយបណាតា ញអក្សារព័ត៌មាន 

លប្កាមប្បធានបទ “ ការអនុវតតាន៍ប្កមប្បតិបតតាិ្ប្មាប់ការរយ- 

ការណ៍អំពធីេិងសាលេើស្តាធី “ ន្ប ង្ៃទធី០៣-០៤ បេធូ្ ឆំ្្២០១៨ លៅ 

្ណា្ឋ គារភ្លំពញ ក្ងុលគាេបំណង លដើម្បធីពប្ងឹងបណាតា ញទំន្ក់ 

ទំនងជាមួយនឹងអ្កកាប្ត ក្ងុការបលង្កើនការយេ់ដឹង និងគំាប្ទ 

លោកជំទាវ មា៉ា ន ចិន្តា  រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយអ្កចូេរមួ

ការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ ជាពិល្្ជំរញុការអនុវតតាន៍    

ប្កមប្បតិបតតាិប្បព័នផ្្ពវាផសាយ ្ប្មាប់ការរយការណ៍ព័ត៌មាន 

អំលពើេិងសាលេើ ស្តាធីឱ្យ្មស្ប បដេមានការចូេរមួពធីមននតាធី 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  មននតាធីប្ក្ួងព័ត៌មាន ក្បឹអក្កាប្ ត  ្ មាគមន៍ 

អក្និពន ្ពិធធីករ-ពិធធីការនិធី ្ិ្្មកពធីលដរា៉ា តឺម៉ាង់ប្បព័នផ្្ពវា 

ផសាយ និងសារគមន្គមន៍ ( DMC ) ្របុចំនួន ១២០ន្ក់ ៕

គណៈធិបតធី និងអក្ចូេរមួក្ុង្ិកា្ខ សាោ លៅលេតតាល្ៀមរប



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 39

ទិវាទយ្ូ សឆុន្ទៈភាពជាអ្នក�ឹកន្ំឆ្្ន ំ២០១៨

កាេពធីប្ងៃទធី១២ បេធ្ូ ឆំ្្២០១៨ លៅប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

រានលរៀបចំពិធធីផ្ពវាផសាយទិវាទូត្ុេន្ទៈភាពជាអ្កដឹកនំ្ 

ឆំ្្២០១៨ លប្កាមប្បធានបទ  “ អវាធីៗប្គប់ោ៉ាង គឺលដ្យសារ 

បតេញាុំ លេើយេញាុំគឺជាប្បភពបនអវាធីៗប្គប់ោ៉ាង - Everything is 

Because of Me and I am the Source of Everything “ លដ្យ 

មានការចូេរមួរប្់ថ្្ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ប្ករុម 

ការងារលយនឌ័រ តាមប្ក្ួង-ស្ាប័ន ស្តាធីជាថ្្ក់ដឹកនំ្ 

រជធានធី-លេតតា ស្តាធីក្ុងវ ិ្ យ័ឯកជន និ្្តិ និងមហាជន 

្របុចំនួន៤០០ន្ក់។ លគាេបំណងបនទិវាលនរះគឺ លដើម្បធី 

រមួគ្ាកសាង្ងម្ ភាពជាអក្ដឹកនំ្ដ៏េ ្្ នលៅរកការ 

ទទួេេុ្ប្តរូវេ្្ ក់្ងុការបំលពញការងារ ជាពិល្្លេើក 

កម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ ៕ 

លោកជំទាវ �ឹម ចំលរ ើន រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងអ្កចូេរមួក្ុងទិវាទូត្ុេន្ទៈ ភាពជាអ្កដឹកនំ្

កាេពធីប្ងៃទធី ២៥ ដេ់ប្ងៃទធី ២៧ បេធ្ូ ឆំ្្២០១៨ ន្យក 

ដ្្ឋ ន្មភាពលយនឌ័រប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានលរៀបចំកិច្ច   

ប្បជំុប្បចំាឆំ្្២០១៨ រប្់ប្ករុមការងារបនញ្ជា បលយនឌ័រ 

អនតារប្ក្ួង លដើម្បធីពិនិត្យលេើវឌ្ឍនភាព្ំខាន់ៗ បចករបំេក 

ព័ត៌មាន បទពិលសាធន៍ បញ្ហា ប្បឈម កំណត់រកអភិប្កមគន្រឹះ 

កិច្ចត្រជុតំ្រចាឆំ្្ន ២ំ០១៨ របសត់ករុមការងារបនញ្្ជ បលេនឌរ័អនរ្តកសងួ

និងទិ្លៅបនតា លដើម្បធីលេើកកម្្់្មភាពលយនឌ័រលៅ 

ប្គប់វ ិ្ យ័ឱ្យមានប្ប្ិទ្ភាព។ កិច្ចប្បជំុលនរះ ដឹកនំ្លដ្យ 

លោកជំទាវ គឹម សុើផា្ ់ រដ្ឋលេខាធិការ បដេមាន 

ការចូេរមួពធីលោកជំទាវ ឯកឧតតាម លោក លោកស ធ្ី 

ប្ករុមការងារចំនួន ១៧០ន្ក់ មកពធី ៣០ ប្ក្ួង-ស្ាប័ន ៕

គណៈធិបតធី និងប្ករុមការងារបនញ្ជា បលយនឌ័រអនតារប្ក្ួង លៅលេតតាល្ៀមរប
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លោកជំទាវ អុមឹ សុើខថ រដ្ឋលេខាធិការជាអធិបតធី ក្ុង 

កិច្ចប្បជំុប្វាងរកកិច្្ច េការ ក្ុងការបនញ្ជា បលយនឌ័រលេើ 

វ ិ្ ័យអប់រកំប្មិតឧតតាម្ិកសា លៅ្ណា្ឋ គារភ្ំលពញ ។ 

្មា្ភាពចូេរមួ ជាថ្្ក់ដឹកនំ្ និងមននតាធីប្ក្ួងកិច្ច ការ 

កិច្ចត្រជុខំសង្រកកិច្ចសហការក្នងុការបនញ្្ជ បលេនឌរ័ ក្នងុវិសេ័អបរំ់កតមិ្ឧ្ម្សិកសា

លោកជំទាវ ចន័្ទ ស យូរីេ ៍រដ្ឋលេខាធិការជាអធិបតធី 

ក្ុងវគ្បណុ្រះបណ្ាេ ្្ធីពធីការតំាងពិព័រណ៍ផេិតផេ 

្េគមន៍ លៅលេតតាលពាធិសាត់ ជូនដេ់មននតាធីប្ក្ួង និង 

វគ្គបណដេុ រះបណាដេ � សដេើពើការតាងំពិពរ័ណផ៍�ិ្ផ�សហគមន៍

មននតាធីមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី រជធានធី-លេតតាចំនួន៨ រមួមានលេតតា 

លពាធិ៍សាត់ កំពង់្្ឺ កំពត បកប ប្ពរះ ធ្ីេនុ លការះកុង 

កណ្ាេ និងរជធានធីភ្ំលពញ ្របុអក្ចូេរមួ ៤៧ន្ក់។

ន្រ ធី តំណាងនិ្្តិសាកេវទិយាេ័យ ចំនួន៤៖ សាកេវទិយា 

េ័យកម្ជុា សាកេវទិយាេ័យ ភូមិន្ទភំល្ពញ សាកេ វទិយា 

េ័យភូមិន្ទក្ិកម្ម សាកេវទិយាេ័យភូមិន្ទនធីតិសាស្តា និង 

វទិយាសាស្តាល្ដ្ឋកិច្ច ចំនួន៤៥ន្ក់ (ស្តាធី ៣២ន្ក់)។

គណៈធិបតធី និង្ិកា្ខ កាម លៅលេតតាលពាធិ៍សាត់

គណៈធិបតធី និង្ិកា្ខ កាម លៅ្ណា្ឋ គារភ្ំលពញ ប្ងៃទធី ៧ បេវចិជាិកា ឆំ្្២០១៨
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សិកាខា សាោ ស្ើពើ នស្ើអាស៊ាន សន្ភិាព និងសន្សិុ្   

្ិកា្ខ សាោ្តាធីពធី ស្តាធីអាស៊ាន  ្នតាិភាព និង្នតាិ្ុេ 

រានប្បប្ពឹតតាលៅកាេពធីប្ងៃ ទធី១៣-១៤ បេធ្ូ ឆំ្្២០១៨ 

លៅទធីប្ករុង ល្បូ៊ ប្បលទ្េវាធីេធីពធីន បដេមានការចូេរមួពធី

គណៈប្បតិភូអាស៊ានចំនួន ១០ ប្បលទ្ និងវាគ្មិនមកពធី 

អងក្ារ្េប្បជាជាតិ  ្ របុចំនួន ៥០ន្ក់   លដើម្បធីកំណត់នូវ 

បផនការ ្ កម្មភាព ្ប្មាប់អាស៊ាន ក៏ដូចជារដ្្ឋ មាជិក

អាស៊ាននធីមួយៗឱ្យអនុវតតាលដ្យប្ប្ិទ្ភាពលេើល្ចកតាធី  

ប្ង្ការណ៍រមួរប្់ស្តាធី ្ នតាភិាព និង្នតាិ្ េុ ( បដេរាន 

អនុម័តកាេពធីប្ងៃទធី ០៣ បេវចិ្ឆិកា ឆំ្្២០១៧ លៅប្បលទ្ 

េវាធីេធីពធីន ) ។  លោកជំទាវ ោ ំោរិនើ រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួង 

ការពារជាតិ  រានដឹកនំ្គណៈ ប្បតិភូ ចំនួន៥របូ លដើម្បធីចូេរមួ 

្ិកា្ខ សាោលនរះ ក្ុងលន្រះប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី មានចំនួន 

២របូ ។  ប្បលទ្អាស៊ានរាន បលង្កើត និង អនុវតតាចបាប់ លគាេ 

នលោរាយ និងកម្មវធិធីជាលប្ចើនបដេល ត្ា ត្ំខាន់លេើការ 

ផតាេ់កិច្ចគំាប្ទ និងជួយដេ់ស្តាធី បដេមានភាពទន់លេសាយ 

និងមានតប្មរូវការ ប្ពមទំាងរានពប្ងឹង និងពប្ងធីក ការចូេ

រមួរប្់ស្តាធីក្ុងប្គប់វ ិ្ យ័ ។ លដ្យប�កប្បលទ្កម្ុជា   

មានការចូេរមួពធីស្តាធីជាលប្ចើនក្ុងវ ិ្ យ័លោធា នគររាេ 

ពិល្្ការចូេរមួក្ងុលប្កកម្មរកសា្នតាភិាព លប្កាមេ័ប្ត 

អងក្ារ្ េប្បជាជាតិ ។ អង្្ កិា្ខ សាោ  ក៏រានល្ ្ើឱ្យមាន 

កិច្ចប្បជំុលេើប្បធានបទលនរះជាបនតាបន្្ទ ប់ លដើម្បធីជាឱកា្  

បចករបំេក បទពិលសាធន៍ពធីគ្ាលៅវញិលៅមក ប្ពមទំាង 

បលង្កើតកម្មវធិធីលទវាភាគធី និងពេុភាគធី លដើម្បធី េវាឹកហាត់ដេ់ 

ប្ករុមអក្ជំន្ញការលេើបផក្ស្តាធី ្នតាិភាព និង្នតាិ្ុេ ៕

គណៈប្បតិភូកម្ុជាចូេរមួ្ិកា្ខ សាោ ្តាធីពធីស្តាធីអាស៊ាន 

្នតាិភាព និង្នតាិ្ុេ លៅទធីប្ករុងល្បូ៊ ប្បលទ្េវាធីេធីពធីន 

សន្នសិើទស្ើពើការបនញ្្ជ បលេនឌរ័ក្នងុសហគមនល៍ស�្ឋកិច្ចអាស៊ាន

កាេពធីប្ងៃទធី ១០-១៣ បេេ្ូ ឆំ្្២០១៨ លោកជំទាវ រនុ 

សវុណ្ណ លទវី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរាន 

ចូេរមួ្និ្្ ធីទ្តាធីពធី ការបនញ្ជា បលយនឌ័រក្ុង្េគមន៍ 

ល្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន លៅទធីប្ករុងមា៉ានធីឡា ប្បលទ្េវាធីេធីពធីន ។   

្ន្ិ្ ធីទប្បប្ពឹតតាលៅលប្កាមអធធីបតធីភាពឯកឧត្ម Dr.Rhodona- 

M.Bueoy រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងល្ ដ្ឋកិច្ច ប្បលទ្េវាធីេធីពធីន ។ 

អក្ ចូេរមួមានចំនួន ១០០ន្ក់ ជា្មាជិក បនគណៈកមា្ម - 

ធិការចំនួន ១៣ រប្់អាស៊ាន ក្ុងលន្រះប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

មានចំនួន ២ន្ក់  ។ 

្ន្ិ ធ្ីទលនរះមានលគាេបំណងបលង្កើនការយេ់ដឹង          

្តាធីពធីការបនញ្ជា បលយនឌ័រលៅកុ្ងបផនការ្កម្មភាព បន 

្េគមន៍ល្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ៕

ប្បតិភូតំណាងបណាតា ប្បលទ្ ចូេរមួក្ុង្ន្ិ្ិទ្តាធីពធីការ 

បនញ្ជា បលយនឌ័រ ក្ុង្េគមន៍ល្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
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លោកស ធ្ី សយូ សុ្ ណា ជាស្តាធីបេ្មរដំបូង និងមានបត  

ម្ាក់ គត់ ក្ុងប្បលទ្កម្ុជាបដេអាចបញ្ជា យនតាលហារះ 

លេើរយៈ កម្្់េ្្ បំ់ផុត។ 

លោកស ធ្ីរានបញ្ច ប់ការ្ិកសាទុតិយភូមិលៅឆំ្្១៩៩២ 

បន្្ទ ប់មកលៅបនតាការ្ិកសាបផក្បញ្ជា យនតាលហារះលនរះលៅ      

ប្បលទ្ប្ ក្ុងឆំ្្១៩៩៤ រយៈលពេ១៥បេ។ លពេប្ត�ប់ 

មកវញិ លោកស ធ្ីរានចូេបំលរ ើការងារលៅប្ពោនយនតា 

លហារះអនតារជាតិលពាធិ៍ចិនតុង បផក្បញ្ជា យនតាលហារះកំរតិទាប។ 

លដ្យការតំាងចិតតាេ្្  ់លៅឆំ្្២០០១ លោកស ធ្ីរានលរៀន 

ពធីបលច្ចកលទ្បញ្ជា យនតាលហារះបបនម្ក្ុងប្បលទ្កម្ុជា        

រយៈ ៦បេលទៀតលដ្យប្គរូជនជាតិប្ លដើម្បធីរានអាជាញា ប័ណណ 

បផក្បញ្ជា យនតាលហារះរយៈកម្្ ម់ធ្យម និងេ្្  ់។

្្ិតក្ុងទឹកមុេញញឹមបង្កប់លដ្យភាពមឺុងមា៉ា ត់  

លោកស ធ្ី ស យូ សុ្ ណា រានប្រាប់អ្កយកព័ត៌មាន 

ន្រ ធីរតនៈលយើងថ្ៈ ” េញាុំមានលមាទនភាពខំ្ាងបមនបទនបដេ

មានបតេញាុំម្ាក់គត់ជាស្តាធីបញ្ជា យនតាលហារះលេើរយៈកម្្ ់ 

េ្្់បំផុត លនរះលដ្យសារេញាុំប្បឹងបប្បងលរៀន្ូប្តលដើម្បធី 

ពប្ងឹង្មត្ភាព រមួផ្នឹំងសា្ម រតធីទទួេេុ្ប្តរូវកុ្ងការ 

ងារ ” ។

លោកស ធ្ី ស យូ សុ្ ណា  បញ្ជា ក់ថ្ៈ េញាុំចូេបំលរ ើការងារ 

ក្ុងប្ករុមេុ៊នល្វាកម្ម ចរចរណ៍ផ្ូវអាកា្កម្ុជារយៈ- 

លពេ ២៥ឆំ្្ លេើយការងារលនរះប្តរូវមានការតំាងចិតតាោ៉ាង 

រងឹមំា ត្ូ៊េ្្  ់លបើលយើងលធវ្ា ប្បបេ្បតមួយពប្ពិចបភក្

អាចមានលប្គារះថ្្ក់ដេ់យនតាលហារះភ្ាមៗ លប្ពារះយនតាលហារះ  

លហារះដូចប្មាមបដ ។  លពេេរ្ះលោកស ធ្ីអាចបញ្ជា ជិត ២០ 

យនតាលហារះក្ងុលពេបតមួយ ។ លបើគា្ម នអ្កនំ្ផ្វូលទ យនតាលហារះ 

មិនអាចលហារះលេើលម�លដ្យេ្ួនឯងរានល�ើយ ។ លោក

ស ធ្ីអាចបញ្ជា យនតាលហារះរានប្គប់ប្បលភទ ឱ្យបតលហារះកាត់

លេើបដនអាកា្ស រ្ុកបេ្មរ គឺប្តរូវបតមានទំន្ក់ទំនងជា 

មួយអក្បញ្ជា ។

លោកស ធ្ីរាន ត្ា លំផញាើដេ់បងប្ូនន្រ ធី៖ ្ូមកំុរញុរប្តរូវ 

ប្បឹងបប្បងហាត់លរៀន ការងារអវាធីក៏ស្តាធីអាចលធវាើរាន ដូចបុរ្ 

បដរ ្ំខាន់ប្តរូវមានការតំាងចិតតាេ្្ ់ ដូចជារបូេញាុំជាគំរ ូ           

សសាប់ពធីមុនគិតថ្ការងារលនរះ្្មគុសា្ម ញ ដេ់លពេេំតំាង 

ចិតតាេ្្  ់និង មានជំលនឿលេើេ្ួនឯង ក៏ទទួេរានលជាគជ័យ 

លនរះជាលមាទនភាព្ប្មាប់ប្គរួសារក៏ដូចប្បលទ្ជាតិ 

ទំាងមូេបដរ ។

លោក ស េទុ្ធជិិ្ ប្បធានប្គប់ប្គងបផ្កបញ្ជា  យនតា 

លហារះមានប្បសា្ន៍ថ្ៈ លោកស ធ្ី សយូ សុ្ ណា ជា          

ស្តាធីគំរទូធី១ បផក្បញ្ជា យនតាលហារះរយៈកម្្ េ់្្ ជ់ាងលគលៅ

ប្បលទ្កម្ុជា លនរះក៏លដ្យសារការអំណត់ និងមានេន្ទៈ 

ក្ងុការងាររមួនឹង ធ្ីេធម៌ ្ុជធីវធម៌រប្់លោកស ធ្ីផង      

បដរ ។ លោកបនតាថ្ៈ លៅក្ុងបផក្បញ្ជា យនតាលហារះលនរះមាន

បុគេិ្ក្របុ ១៣០ន្ក់ (ស្តាធី ១២ន្ក់) ក្ុងលន្រះមានលៅ 

លេតតាល្ៀមរប ២ន្ក់ លេើយមានបតលោកស ធ្ី សយូ សុ្ - 

ណា ម្ាក់គត់បដេបញ្ជា យនតាលហារះរយៈកម្្់េ្្់ជាងលគ 

លប្រៅពធីលន្រះបញ្ជា ក្ុងរយៈកម្្់ទាប និងមធ្យម ។ លោក 

រាន្ំណូមពរផងបដរ ្ូមឱ្យន្រ ធីចូេរមួក្ុងការងារ 

លនរះឱ្យរានលប្ចើន លប្ពារះេង្តាមបទពិលសាធន៍កនង្មក        

ន្រ ធីអាចលធវាើការងារលនរះរានេជ្ាងបុរ្ លដ្យសារន្រ ធី   

មាន្លមង្ចបា្់ បផម្ស្ទន់ លពេបញ្ជា លៅកាន់អ្ក 

លបើកយនតាលហារះ លនរះក៏ជាការផតាេ់កមំ្ាងចិតតាដេ់បុរ្ បដេ

អាចកាត់បនយ្ភាពតានតឹងអារម្មណ៍ បដេជាបផ្កមួយ 

ជួយឱ្យការងារទទួេរានលជាគជ័យ៕ លេមរ

នស្ើខ្្មរ�បំ យូង ខ��បញ្្ជ េនល្ហារះរេៈកម្ពស់្ ្ពសប់ផំុ្  

លោកស ធ្ី ្ួ ្ុេណា កំពុងបញ្ជា យនតាលហារះលប្តៀមចុរះចត
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សាប៊ យូស យូត្ភ យូមិន្ទ

សាបូ៊្ូប្តភូមិន្ទប្តរូវរានផេិតលដ្យប្ករុមការងាររប្់

លោកស ធ្ីសាសសាតា ចារ្យ លភឿក ចាន់រទិ ្។  បច្ចបុ្បនល្ោកស ធ្ី

ជាអនុប្បធានលដរា៉ាតឺម៉ាង់វ ិ្ វាកម្មជធីវសាស្តា និងជាអនុប្បធាន 

ប្ករុមបកបចផ្េិតផេ្ូប្ត (Silk Innovation Team) បនមហា

វទិយាេ័យវ ិ្ វាកម្មរប្់សាកេវទិយាេ័យភូមិន្ទភំ្លពញ ។     

ប្ករុមបកបចផ្េិតផេ្ូប្តមានចំនួន៩ន្ក់ក្ុងលន្រះមាន 

ស្តាធី៧ន្ក់។ ឯកឧតតាម មុធី កេយាណ ជាប្បធានប្ករុមប្បឹកសា 

ភិរាេបនសាកេវទិយាេ័យភូមិន្ទភ្ំលពញ និងជាទធីប្បឹកសា 

ជាន់េ្្ រ់ប្់រជរដ្្ឋ ភិរាេរានផតាចួលផតាើមគំនិតបកបចស្ាបូ៊ 

្ូប្ត ។ 

គំនិតបចស្ាបូ៊្ូប្ត គឺរានមកពធីការ្ិកសាសសាវប្ជាវ 

តាមបបបវទិយាសាស្តា និងគំនិតបដេរានរកល�ើញពធីប្បលទ្ 

មួយចំនួនដូចជា ជប៉ាុន ចិន កូលរ ៉ា និងប្ជាលដើម បដេពួកលគ

ធ្ាប់រានបកបច្្ បូ្តលអាយលៅជាផេិតផេលផ្ងៗរចួមក

លេើយ។ លោកស ធ្ីសាសសាតា ចារ្យរានលេើកល�ើងថ្ ” លៅបផក្ 

ខាងលប្រៅបដេរុព័ំទ្្រប្្ូប្តមានប្បរូលតអុធីនដ៏មានគុណ

ប្បលោជន៍បដេលៅថ្ប្បរូលតអុធីនល្រ ធ្ី ុធីន (Sericin)។ 

ប្បលតអុធីន លនរះមានតួន្ទធី្ំខាន់យកមកផេិតផេលប្គឿង

្ំអាង ។ វាជួយប្្បកមាន្ំលណើ ម ្ ភ្រឺលោង កមា្ច ត់មុន 

បងា្ក រភាពប្ជធីវប្ជរួញ និងការពារប្្បកពធីកំារ្្មធី UV រប្់ 

ប្ពរះអាទិត្យ ។ ”  ការ្ កិសាសសាវប្ជាវ និងការលធវាើលត្តាគុណភាព 

បនផេិតផេសាបូ៊្ូប្តរានបងាហា ញថ្ សាបូ៊្ូប្តភូមិន្ទ 

មានប្ប្ិទភ្ាពេប្្បល ើ្រ និងមាន្ុវត្ិភាពចំលពារះអក្ 

លប្បើប្រា្់ ។ ការផេិតសាបូ៊្ូប្តមានបធីដំណាក់កាេ 

្ំខាន់ៗ (ទធី១) ការចំរញ់ដកយកប្បរូលតអុធីន្ូប្តពធី្ំបុក 

ដង្កូវន្ង (ទធី២) ការោយផ្រំវាង ប្បរូលតអុធីន្ូប្ត និងសាបូ៊ 

ធម្មតា ប្ពមទំាងធាតុបន្្ទ ប់បន្ ំ(ទធី៣) ចាក់ពុម ្និងលវចេ្ចប់។ 

 ការសសាវប្ជាវលនរះអាចទទួេរានលជាគជ័យលដ្យ

សារទទួេរានការគំាប្ទនិងលេើកទឹកចិតតាពធ្ី ណំាក់គណៈ

ប្គប់ប្គងបនស្ាប័ននិងរជរដ្្ឋ ភិរាេ តាមរយៈការផតាេ់ 

ជំនួយឧបតម្ទំ្ាង្វកិា និង្ម្ារៈឧបករណ៍លប្បើប្រា្់ 

្ប្មាប់លធវាើការសសាវប្ជាវ និងចងាវា ក់ផេិតកម្ម។ លោកស ធ្ី 

រានបនតាថ្ “ន្ងេញាុំ្ូម លេើកទឹកចិតតាស្តាធីតមបាញ បេ្មរលយើង 

ចាប់លផតាើមសារល�ើងវញិ នូវកិច្ចការទំាងលនរះលដើម្បធីការសាតា រ 

ល�ើងវញិនូវវ ិ្ ័យ្ូប្តរប្់បេ្មរលយើង បដេមានតំាង 

ពធីយូរេង់មកលេើយ ។ របកគំលេើញបនការបកបចផ្េិតផេ

សាបូ៊្ូប្តលនរះ នឹងលធវាើឱ្យវ ិ្ យ័្ូប្តរ ធីកចលប្មើនលកើនល�ើង 

លដើម្បធីលេើក្្ទយួល្ដ្ឋកិច្ចជាតិ ។”  លោកស ធ្ីសាសសាតា ចារ្យ 

មានលដើមកំលណើ តលៅ ភូមិភ្តូំចត្ូបង �ំុភ្តូំច ស្រុកមងេ្បូរ ធី 

លេតតារាត់ដំបង ។ បច្ចុប្បន្លោកស ធ្ីក៏ជាលបក្ខជនបណិ្ត 

បផក្វទិយាសាស្តា ឯកលទ្គធីមធីជធីវៈ ឆំ្្ ២០១៩-២០២២ លៅ  

សាកេវទិយាេ័យអូលមៀ Umeå University ប្បលទ្ 

្ុ៊យបអត។

ទិដ្ឋភាពបន្ទប់ពិលសាធន៍សាបូ៊្ូប្តភូមិន្ទ 

លៅសាេវទិយាេ័យភូមិន្ទភ្ំលពញ
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