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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម ប ៊ិន្ ឈ៊ិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បច ាំការ  
ន្៊ិងជាប្បធាន្អាជាា ធរជាត្៊ិដ ោះប្ាយទាំនាសដ់្ីធលី  

ត្ាំណាងដ្៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ដមតចអគ្គមហាដសនាបត្ីដត្ដជា ហ ុន្ សសន្  
នាយករដ្ឋមន្តន្តី នន្ប្រោះរាជាណាចប្កកមពុជា  

កនងុរ៊ិធីដបើក«សន្ន៊ិបាត្បូកសរបុលទធផលការងារបរ ៊ិាា ន្ឆ្ន ាំ២០១៦  
ន្៊ិងទ៊ិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧»  

រាជធានីភ្នំពេញ រព ៀលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦  
 

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ  មាជិក  មាជិកាថ្នព្េឹទធ ភា រដ្ឋ ភា និងរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលជាទីរាប់អាន! 
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ អ ់ពោក ពោកព្ ី ថ្នន ក់ដឹ្កន ំមន្រនតីរាជការ ថ្នព្ក ួង ស្ថា ប័នពាក់េ័នធ 
រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពព្កាមជាតិ្ ពភ្ញៀវកិត្តិយ ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ និង មាជិក  មាជិកាថ្នអងគ ននិបាត្ 
ទាងំមូល ជាទីពមព្តី្! 
 

ថ្ងៃពនេះ ែញញ ំមានព ចកតីពស្ថមន សរកីរាយ ពដ្ឋយបានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក 
ពោកព្  ី និងពភ្ញៀវកិត្តិយ ទាងំអ ់ កនញងេិធី្ពបីក « ននបិាត្បូក រញបលទធផលការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ២ំ០១៦ 
និងទិ ពៅការងារឆ្ន ២ំ០១៧» នពេលពនេះ ព យីែញញ ំ ូមយកឱកា ពនេះខងែងអំណរគញណយ៉ា ងព្ជាលពព្ៅ
ចំពពាេះឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្ ី ខដ្លបានព ែ្ៀត្ពេលដ៏្មមាញឹកអព ជ្ ីញចូលរមួកនញង ននិបាត្
ដ៏្មានស្ថរៈ ំខាន់ពនេះ និងញញ ងំឱយេិធី្ពនេះព្បព្េឹត្តពៅពដ្ឋយភាេអធិ្កអធ្ម កនញងបរយិកា រកីរាយ។ 

ជាមយួគ្នន ពនេះខដ្រ ែញញ ំ ូម ខមតងនូវការពកាត្ រព រី និងវាយត្ថ្មែែព ់ចំពពាេះថ្នន ក់ដឹ្កន ំមន្រនតីរាជការ 
និងមន្រនតឧីទានញរកសថ្នព្ក ួងបរសិ្ថា នទាងំអ ់ ខដ្លបានែិត្ែំព្បឹងខព្បងយកអ ់កមាែ ងំកាយ ចិត្ត បញ្ញា  និង
ស្ថា រតី្ កនញងការបំពេញត្នួទី ភារកិចច និងពប កកមារប ់ែែួន ជូនជាតិ្ មាត្ញភូ្មិ និងព្បជាជន ពដី្មបបីញេវព ត្ញ
កិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន ការព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ។  

ការជួបជញំគ្នន ថ្ងៃពនេះ មិនព្តឹ្មខត្ជា កខីភាេបញ្ញជ ក់នូវការចូលរមួអបអរស្ថទរចំពពាេះ មិទធផលនន 
ខដ្លព្ក ួងបរសិ្ថា ន ពព្មចបានកនញងរយៈកាលកនែងមកប៉ាញព ណ្ េះពទ ប៉ាញខនតខងមទាងំជាការគ្នពំ្ទ ជំរញញ និង
ពលីកទឹកចិត្តឱយព្ក ួងបរសិ្ថា នបនតែិត្ែំបំពេញភារកិចចរប ់ែែួន ឱយបានកាន់ខត្ខាែ ងំកាែ ខងមពទៀត្ ពដី្មប ី
ព ែ្ីយត្បនឹងបំណងជាយញទធស្ថន្រ តរប ់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល កនញងការកស្ថង ងគមកមពញជាទំពនីបមួយ ខដ្លមាន 
បរសិ្ថា នលអស្ថអ ត្ និងការរ ់ពៅពដ្ឋយចីរភាេ  ព្មាប់ជនព្គប់រូប និងព្គប់ៗជំនន់។ 

ដូ្ចឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្ ី បានព្ជាបព្ស្ថប់ព យីថ្ន ការងារបរសិ្ថា នជាកិចចការ
 កល មានលកខណៈេ ញវ ័ិយ ខដ្លព្តូ្វបានេិភ្េពោកបាននិងកំេញងយកចិត្តទញកដ្ឋក់យ៉ា ងខាែ ងំ 
ព យីក៏ជាកិចចការ ខដ្លទាមទារឱយមានការចូលរមួេីព្គប់អនកពាក់េ័នធ ទាងំកនញងព្កបែ័ណឌ ជាតិ្ តំ្បន់ និង
េិភ្េពោក កនញងការរមួគ្នន ខងរកា ការពារ និងខ វងរកវធិានការពដ្ឋេះព្ស្ថយបញ្ញា ព្បឈម ពដី្មបធីានបាន



2 

 

នូវគញណភាេបរសិ្ថា ន ត្ញលយភាេថ្នព្បេ័នធពអកូឡូ ញី ការរ ់ពៅពដ្ឋយចីរភាេ និង ញវត្ាិភាេថ្នភ្េខផនដី្
ទាងំមូល។  

ពដី្មបពី ែ្ីយត្បពៅនឹងកិចចការដ៏្មានស្ថរៈ ំខាន់ពនេះ ជាេិព  ពៅកនញងអាណត្តិទី៥ពនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល 
បាន និងកំេញងយកចិត្តទញកដ្ឋក់ែព ់កនញងការេព្ងឹងព្ប ិទធភាេការងារព្គប់ព្គងបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្ 
តាមរយៈការពធ្វីកំខណទព្មង់ស្ថា ប័ន និងព្កបែ័ណឌ ចាប់ ក៏ដូ្ចជាការពរៀបចំឱយមាននូវពគ្នលនពយបាយ 
និងយញទធស្ថន្រ ត ំខាន់ៗ ព្េមទាងំចាត្់វធិានការ និងអនញវត្ត កមាភាេជាក់ខ តងជាពព្ចីន។ ជាក់ខ តង 
រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលបនតអនញវត្តស្ថា រតី្បទបញ្ញជ ពលែ ០១ បប ចញេះថ្ងៃទី៧ ខែឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១២  តីេីការព្គប់ព្គង
 មបទានដី្ព ដ្ឋកិចច ពដ្ឋយព្បកាន់ជំ រមិនផតល់ មបទានដី្ព ដ្ឋកិចចងាី ព យីព្េមជាមយួពនេះ បានពធ្វី
ការព្តួ្ត្េិនិត្យ និងវាយត្ថ្មែការអនញវត្តគពព្មាងវនិិពយគអភិ្វឌ្ឍន៍ មបទានដី្ព ដ្ឋកិចចទាងំអ ់ ខដ្លកនញងពនេះ 
គពព្មាងមយួចំននួព្ត្ូវបាននិរាករណ៍ ព យីគពព្មាងមួយចំននួពទៀត្ព្តូ្វបានរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលបនតេិនិត្យ និង
តាមដ្ឋនការអនញវត្តយ៉ា ងខាជ ប់ែជួន។  

ជាមយួគ្នន ពនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលក៏បានពធ្វីការខក ព្មួលត្នួទី និងភារកិចចពាក់េ័នធនឹងការអភិ្រកស និង
ការអភិ្វឌ្ឍ ពដ្ឋយបាន ពព្មចពផេរតំ្បន់ថ្ព្េការពារ និងអភិ្រកសទាងំអ ់េីព្ក ួងក ិកមា រញកាខ ព្បមាញ់ និង
ពនស្ថទ ឱយមកពៅពព្កាមការព្គប់ព្គងរប ់ព្ក ួងបរសិ្ថា ន ព យីពផេរគពព្មាងវនិិពយគអភិ្វឌ្ឍន៍ មបទាន
ដី្ព ដ្ឋកិចចចំនួន៧៣ េីព្ក ួងបរសិ្ថា នឱយពៅពៅពព្កាមការព្គប់ព្គងរប ់ព្ក ួងក ិកមា រញកាខ ព្បមាញ់ និង
ពនស្ថទ។ ពលី េីពនេះពៅពទៀត្ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលក៏បានចាត់្វធិានការទប់ស្ថា ត់្ និងបន្រងាា បបទពលាី 
ធ្នធានធ្មាជាតិ្ តាមរយៈការបពងាីត្ «គណៈកមាការជាតិ្ ពដី្មបទីប់ស្ថា ត់្ និងបន្រងាា បបទពលាី ធ្នធាន
ធ្មាជាតិ្» ក៏ដូ្ចជាដ្ឋក់ពចញនូវស្ថរាចរខណនពំលែ ០៥  រណន ចញេះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦  តីេី
វធិានការចាបំាច់កនញងការេព្ងឹងព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្។  

ទនេឹមនឹងពនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលបានពរៀបចំឱយមានពវទិកា តីេី «ការការពារ និងការព្គប់ព្គងធ្នធាន
ធ្មាជាតិ្» កាលេីខែ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនែងពៅពនេះ ពដី្មបផីតល់ឱកា ឱយអនកពាក់េ័នធទាងំអ ់បានជបួ
េិភាកា និងព្បាព្ ័យទាក់ទងពដ្ឋយផ្ទេ ល់ជាមយួព្បមញែរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងថ្នន ក់ដឹ្កនពំ្ក ួង ស្ថា ប័នរដ្ឋ 
 ំពៅេព្ងឹងកិចច  ព្បតិ្បត្តិការ និងព្ប ិទធភាេការងារព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ខដ្លការ ពព្មចពៅ
កនញងអងគពវទិកាព ាីនឹងការ ពព្មចរប ់អងគព្បជញំរប ់គណៈរដ្ឋមន្រនតី ពដ្ឋយ ពព្មចឱយមានពវទិកាថ្នន ក់តំ្បន់ 
ចំននួ ៣ដ្ង កនញងមយួឆ្ន  ំនិងពវទិកាថ្នន ក់ជាតិ្មតងកនញងមួយឆ្ន ។ំ 

ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកព្ ី និងអងគ ននិបាត្ទាងំមូលជាទីពមព្តី្! 
អមាញ់មិញ ឯកឧត្តម ស្ថយ  អំាល់ រដ្ឋមន្រនតីព្ក ួងបរសិ្ថា ន ខដ្លជាព នធិ្ការឱយរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល

ទទលួបនេញកការងារព្គប់ព្គងបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្ បានរាយការណ៍អំេីវឌ្ឍនភាេការងាររប ់
ព្ក ួងបរសិ្ថា ននពេលកនែងមក ពដ្ឋយបានរពំលចឱយព ញីនូវស្ថា នភាេ  មិទធផល និងបញ្ញា ព្បឈមនន
ពាក់េ័នធនឹងការព្គប់ព្គងបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ពៅកនញងព្េេះរាជា្ចព្កកមពញជា។  
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 មិទធផល ំខាន់ៗ ខដ្លឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រនតីបានរពំលចកនញងរបាយការណ៍ គឺេិត្ជាបាន ែ្ញេះបញ្ញច ងំឱយ
ព ញីយ៉ា ងចា ់នូវកិចចែិត្ែំព្បឹងខព្បង និងការពបតជាញ ចិត្តដ៏្ពមាេះមញត្រប ់ថ្នន ក់ដឹ្កន ំ និងមន្រនតីរាជការថ្ន
ព្ក ួងបរសិ្ថា ន កនញងការបំពេញត្ួនទី និងភារកិចច នូលរប ់ែែួន ព្ បតាមកំខណទព្មង់ននរប ់
រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល និយយជារួម និងការពធ្វីទំពនីបកមាស្ថា ប័នរប ់ព្ក ួងបរសិ្ថា ន និយយពដ្ឋយខឡក។ 
ជារមួ  មិទធផលទាងំពនេះ គឺេិត្ជាមិនអាចកាត់្ផ្ទត ច់ពចញេីការចូលរមួ  ការេី ំ្ក់ព្ក ួង ស្ថា ប័ន
ពាក់េ័នធ រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពព្កាមជាតិ្ អងគភាេជញំវញិពែត្ត ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍ អងគការ ងគម ញីវលិ វ ័ិយឯកជន និង
ព្បជា  គមន៍មូលដ្ឋឋ នពនេះពឡយី។ 

ការពធ្វីទំពនីបកមាស្ថា ប័នរមួទាងំការខក ព្មួលរចន មព័នធព្គប់ព្គងរប ់ព្ក ួងបរសិ្ថា ន គឺេិត្ជា
បានរមួចំខណកយ៉ា ង ំខាន់កនញងការេព្ងឹងស្ថា រតី្ស្ថមគគីភាេ ឯកភាេថ្ផេកនញង ការេព្ងឹង មត្ាភាេមន្រនតី
រាជការ ការេព្ងឹងរពបៀបរបបការងាររដ្ឋបាល និង រិ ា្វត្ាញ  និងការេព្ងឹងការអនញវត្តចាប់ ក៏ដូ្ចជាបាន
រមួចំខណកយ៉ា ង ំខាន់ដ្ល់ដំ្ពណីរការអនញវត្តកមាវធីិ្ជាតិ្ «កំខណទព្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ» «កំខណទព្មង់
ការព្គប់ព្គង រិ ា្វត្ាញស្ថធារណៈ» និង «កំខណទព្មង់វមិជឈការ និងវ ិ មជឈការ» រប ់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល។ 
ការពធ្វីទំពនីបកមាស្ថា ប័នពនេះ គឺបានពធ្វីឱយកិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន ការព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ 
និងការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ កាន់ខត្មានព្ប ិទធភាេ និងមានភាេព្បព ីរពឡងីជាលំដ្ឋប់។  

កនញងនមរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងកនញងនមែែួនែញញ ំផ្ទេ ល់ ែញញ ំេិត្ជាមានពមាទនភាេចំពពាេះ មិទធផលខដ្ល
ព្ក ួងបរសិ្ថា ន ពព្មចបានកនែងមក ព ែ្ីយត្បពៅនឹងអនញស្ថ ន៍ដ៏្ថ្ងែថ្នែ រប ់  ពមតចអគគមហាព នបតី្
ពត្ពជានយករដ្ឋមន្រនតី ខងែងពៅកនញងេិធី្ ពមាព ធ្ «អគ្នរមរត្កពត្ពជា» និងពបីក ននិបាត្ព្ក ួងបរសិ្ថា ន កាលេី
ខែកញមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ព យីែញញ ំ ូមពលីកទឹកចិត្តឱយព្ក ួងបរសិ្ថា នបនដការែិត្ែំព្បឹងខព្បងបំពេញត្ួនទី និង
ភារកិចចរប ់ែែួន ពដី្មប ីពព្មចបាន មិទធផលងាីៗបខនាមពទៀត្។ 

ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកព្ ី និងអងគ ននិបាត្ទាងំមូលជាទីពមព្តី្! 
ព្ បពេលខដ្លព្បពទ ជាតិ្មាន ញែ នតិភាេ  ាិរភាេនពយបាយ និងការអភិ្វឌ្ឍពលពី្គប់វ ័ិយ  

កំពណីនព្បជាជនពៅតាមទីព្បជញំជន និង កមាភាេអភិ្វឌ្ឍន៍ព ដ្ឋកិចច ងគមក៏មានការពកីនពឡងីយ៉ា ងឆ្ប់
រ ័  ខដ្លបាននមំកនូវបញ្ញា ព្បឈមជាពព្ចីន និងបងាឱយមានផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានដ្ល់គញណភាេបរសិ្ថា ន 
ត្ញលយភាេព្បេ័នធពអកូឡូ ញី ពស្ថភ័្ណភាេទីព្ករង និង ញែមាលភាេ ងគម។ ប ត្ ទីព្បជញំជនព្ករងធំ្ៗបាន
និងកំេញងព្បឈមនឹងការពកីនពឡងីនូវបរមិាណ ំណល់រងឹ រាវ ការរខំានពដ្ឋយ ពមែង បញ្ញា កក េេះ
ចរាចរណ៍ កំពណីនត្ព្មូវការថ្នមេល ក៏ដូ្ចជា កងវេះលំ ថ្បត្ង ខដ្លត្ព្មូវឱយព្ក ួង ស្ថា ប័នពាក់េ័នធ 
និងអាជាញ ធ្រមាន មត្ាកិចចព្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ព្ត្ូវែិត្ែំរកដំ្ព្េះព្ស្ថយជាបនេ ន់ និងបពងាីនការយកចិត្ត
ទញកដ្ឋក់កនញងការបំពេញនូវត្ួនទី និងភារកិចចរប ់ែែួនពដ្ឋយស្ថា រត្ីទទួលែញ ព្ត្ូវែព ់។ ទនេឹមនឹងពនេះ 
ការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញក៏បានជេះឥទិធេលអវជិជមានដ្ល់ព្គប់ កមាភាេអភិ្វឌ្ឍន៍ព ដ្ឋកិចច ងគម និង ញវត្ាិភាេ
ព្បេ័នធពអកូឡូ ញផីងខដ្រ ខដ្លទាមទារឱយពយងីទាងំអ ់គ្នន ព្តូ្វបនត  ការគ្នន ឱយបានជិត្ និទធ កនញងការខ វងរក
វធិានការព ែ្ីយត្បឱយបាន មព្ ប និងទាន់ពេលពវោ។ 
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កនញងន័យពនេះ ែញញ ំ ូមព នីឱយ មាជិក  មាជិកាថ្នអងគ ននិបាត្ទាងំមូល ពមតាត យកចិត្តទញកដ្ឋក់ចូល
រមួផដលពយបល់ និងេិភាការកវធិានការ មព្ ប និងកំណត់្ការងារជាអាទិភាេ ខដ្លព្ បនឹងចកខញវ ័ិយ
រប ់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល កនញងការេព្ងឹងព្ប ិទធភាេការងារព្គប់ព្គងបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្។ ែញញ ំ ងឃមឹថ្ន 
 ននិបាត្រយៈពេលបីថ្ងៃពនេះ នឹងផតល់ឱកា ព្គប់ព្គ្នន់ដ្ល់ថ្នន ក់ដឹ្កន ំ មន្រនតីរាជការថ្នព្ក ួងបរសិ្ថា ន និង
អនកពាក់េ័នធទាងំអ ់ បានេិនិត្យ េិភាកា និងវាយត្ថ្មែពលីលទធផលការងារព្បចាឆំ្ន រំប ់ែែួន ពដី្មបខី វងរក
ជពព្មី ដ៏្ព្បព ីរ កនញងការកំណត់្ទិ ពៅការងារនិងខផនការ កមាភាេ ព្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

ពដី្មបជីាមូលដ្ឋឋ នេិចារ្  ព្មាប់ការពដ្ឋេះព្ស្ថយបញ្ញា ព្បឈម និងព ែ្ីយត្បពៅនឹងត្ព្មូវការ
ចំពពាេះមញែ ែញញ ំ ូមផតល់នូវអនញស្ថ ន៍គនែឹេះមយួចំននួដូ្ចខាងពព្កាម៖ 

១. ការពធ្វីទំពនីបកមាស្ថា ប័ន៖ ព្ក ួងព្តូ្វបនតេព្ងឹងការអនញវត្តកំខណទព្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ
ឱយ ពព្មចបានពជាគជ័យ ពដ្ឋយព្តូ្វបនតែិត្ែំកស្ថងធ្នធានមន្រនតីរាជការ ទាងំបរមិាណ និង មត្ាភាេ 
ព ែ្ីយត្បនឹងទំ កំារងារចំពពាេះមញែរប ់ព្ក ួង តាមរយៈការពរៀបចំខផនការបណតញ េះប ត្ ល ការកស្ថង
 មត្ាភាេ ទាងំកនញងជំនញរដ្ឋបាល  រិ ា្វត្ាញ និងភាេជាអនកដឹ្កន។ំ  

ជាមយួគ្នន ពនេះខដ្រ កនញងព្កបែ័ណឌ ការងារព្គប់ព្គង រិ ា្វត្ាញ ព្ក ួងព្តូ្វបនតជំរញញការអនញវត្តកំខណ
ទព្មង់ រិ ា្វត្ាញស្ថធារណៈតាមងវកិាកមាវធីិ្ ពដី្មបធីានឱយបាននូវគណពនយយភាេ ត្មាែ ភាេ ព្ប ិទធភាេ 
និង ងគតិ្ភាេងវកិារដ្ឋ ក៏ដូ្ចជាបនតផតល់ព វាស្ថធារណៈតាមការយិល័យព្ចកពចញចូលខត្មយួឱយកាន់ខត្
មានត្មាែ ភាេនិងគណពនយយភាេ ព្េមទាងំដ្ឋក់ឱយពព្បីព្បា ់ព្បេ័នធព្គប់ព្គង រិ ា្វត្ាញខបបងាី  ំពៅធានឱយ
បាននូវព្ប ិទធភាេកនញងការអនញវត្តចាប់លទធកមាស្ថធារណៈ និងការេព្ងឹងការចញេះប ជ្ ីស្ថរពេីភ័្ណឌ ចលនព្ទេយ 
និងអចលនព្ទេយរប ់រដ្ឋ។  

ជាងពនេះពៅពទៀត្ ព្ក ួងព្តូ្វបនតេព្ងឹងការព្តួ្ត្េិនិត្យ និងការពធ្វីអធិ្ការកិចចពលីចំណញ ចអវជិជមាន 
និងចពនែ េះែវេះខាត្ កនញងការបំពេញត្នួទី និងភារកិចចរប ់មន្រនដ ីប ត្ អងគភាេ និងមនេីរពព្កាមឱវាទព្ក ួង 
ពដី្មបពី្ប ិទធភាេការងារ ព ែ្ីយត្បនឹងការពធ្វីទំពនីបកមាស្ថា ប័ន។ 

កនញងព្កបែ័ណឌ ចាប់ ពគ្នលនពយបាយ និងយញទធស្ថន្រ ត ែញញ ំ ូមឱយព្ក ួងបរសិ្ថា នបនដស្ថា រតី្  ការ
លអជាមយួព្ក ួង ស្ថា ប័នពាក់េ័នធ ជាេិព  ព្ក ួងក ិកមា រញកាខ ព្បមាញ់ និងពនស្ថទ ព្ក ួងធ្នធានទឹក 
និងឧត្ញនិយម ព្ក ួងខរ ៉ា និងថ្នមេល និងព្ក ួងឧ ា កមា និង ិបបកមា កនញងការេពនែឿនដំ្ពណីរការ
ពរៀបចំ «ព្កមបរសិ្ថា ន» និង «យញទធស្ថន្រ ត និងខផនការ កមាភាេបរសិ្ថា នជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៣» ខដ្ល
ជាលិែិត្តូ្បករណ៍គតិ្យញត្ត និងជាឯកស្ថរត្ព្មង់ទិ ដ៏្ ំខាន់  ព្មាបធ់ានដ្ល់ព្ប ិទធភាេការងារ កនញង
កិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន ការព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ។ 

២. កិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន៖ ព្ក ួងព្ត្ូវបនតយកចិត្តទញកដ្ឋក់ពលីការងារព្គប់ព្គង ំណល់រងឹ រាវ និង
ជំរញញឱយរដ្ឋបាលថ្នន ក់ពព្កាមជាតិ្បនតែិត្ែំអនញវត្ត «ក ច្ ប់ងវកិាព វាអនម័យបរសិ្ថា ន» ឱយមានព្ប ិទធភាេ 
ជាេិព  ព្ត្ូវជំរញញការអនញវត្តពគ្នលការណ៍ 3R (Reduce Reuse Recycle) ពដី្មបកីាត់្បនាយបរមិាណ
 ំរាម និង ំណល់រងឹ។ ចំពពាេះវធិានការទប់ស្ថា ត់្ការបំេញលបរសិ្ថា នព្គប់ព្បពភ្ទ ព្ក ួងព្តូ្វបនតតាមដ្ឋន 
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ព្តួ្ត្េិនិត្យការព្គប់ព្គងគញណភាេទឹក ដី្ ែយល់ និង ំពឡង ពដី្មបជីាមូលដ្ឋឋ នវាយត្ថ្មែេីស្ថា នភាេបំេញល 
និងដ្ឋក់ពចញនូវវធិានការបងាា រទញកជាមញន  ំពៅធានបាននូវគញណភាេបរសិ្ថា ន  ញវត្ាិភាេជីវៈចព្មរេះ និរនតរភាេ
ថ្នព្បេ័នធពអកូឡូ ញី និងការរ ់ពៅពដ្ឋយចីរភាេ។ ព្ក ួងព្ត្ូវបនតជំរញញការ ិកាវាយត្ថ្មែព ត្ញប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន និង ងគម ពលីរាល់គពព្មាងវនិិពយគស្ថធារណៈ និងឯកជន ព យីព្តូ្វបពងាីនការតាមដ្ឋន 
ព្ត្ួត្េិនិត្យ និងពធ្វីអធិ្ការកិចចពលីការបំេញលបរសិ្ថា នឱយបានមញឺងមា៉ា ត់្ ពដី្មបឱីយព្គប់គពព្មាងវនិិពយគមាន
ដំ្ពណីរការ ព្ បតាមលកខែណឌ ដូ្ចមានខចងកនញងកិចច នា។ ទនេឹមនឹងពនេះ ព្ក ួងព្ត្ូវជំរញញការអនញវត្តអនញព្កឹត្យ
ពលែ ២៣៨ អនព្ក.បក ចញេះថ្ងៃទី២១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦  ដីេីការបពងាីត្ «មូលនិធិ្បរសិ្ថា ន និង ងគម» 
ឱយមានព្ប ិទធភាេ ពដី្មបសី្ថត របរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ខដ្លទទលួរងការែូចខាត្េី កមាភាេអនញវត្ត
គពព្មាង ក៏ដូ្ចជាពដី្មបពី ែ្ីយត្បនឹងត្ព្មូវការជាក់ខ តងរប ់  គមន៍មូលដ្ឋឋ ន។ 

៣. ការព្គប់ព្គងតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ និងការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ៖ ព្ក ួងបរសិ្ថា នព្តូ្វបនតេព្ងឹង
ព្ប ិទធភាេការងារព្គប់ព្គងតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ តាមរយៈការេព្ងឹងការអនញវត្តចាប់ និងលិែិត្បទដ្ឋឋ ន
គតិ្យញត្តខដ្លមានព្ស្ថប់ និងបនតពរៀបចំចាប់ និងលិែិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យញត្តិចាបំាច់នន ពដី្មបទីប់ស្ថា ត់្ និង
បន្រងាា បបទពលាី ធ្នធានធ្មាជាតិ្។ ព្ក ួងព្ត្ូវបនត ិកាវាយត្ថ្មែព្បេ័នធពអកូឡូ ញី ព្បពភ្ទ ត្វ និងរញកខជាតិ្ 
ពៅកនញងតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ ពដី្មបពីរៀបចំព្បេ័នធតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ពឡងីវញិ និងពរៀបចំបពងាីត្ឱយមាន
រពបៀងអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងពដី្មបកំីណត់្តំ្បន់ និងពរៀបចំខផនការព្គប់ព្គង ក៏ដូ្ចជា ព្មាប់ការពបាេះ
បពងាគ លព្េំព្បទល់តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ឱយបានចា ់ោ ់  ំពៅេព្ងឹងព្ប ិទធភាេការងារព្គប់ព្គង
ធ្នធានធ្មាជាតិ្ និងកាត់្បនាយទំន ់ថ្នការពព្បីព្បា ់ដី្ធ្ែី។ ជាមយួគ្នន ពនេះខដ្រ ព្ក ួងក៏ព្ត្ូវបនតពរៀបចំ
ខផនការយញទធស្ថន្រ តព្គប់ព្គងព្បេ័នធតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ឱយបានជាក់ោក់ និងព្ត្ូវបនតេិនិត្យលទធភាេពរៀបចំ
បពងាីត្តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ងាីៗ បខនាមពទៀត្ ពដ្ឋយខផអកពលី កាត នញេលខផនកធ្នធានធ្មាជាតិ្ ជីវៈចព្មរេះ 
វបបធ្ម៌ និងព្បវត្តិស្ថន្រ ត។ ព្ក ួងព្ត្ូវបនដេព្ងឹង មត្ាភាេមន្រនតីជំនញ និងមន្រនដីឧទានញរកសតាមរយៈវគគបណដញ េះ
ប ដ្ លនន ក៏ដូ្ចជាពរៀបចំខផនការពព្បីព្បា ់កមាែ ងំមន្រនតីឧទានញរកសពៅតាមតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្នីមយួៗ
ឱយបាន មព្ ប ពដី្មបពី ែ្ីយត្បពៅនឹងទំ តំំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ និងវសិ្ថលភាេការងារ។  

ជាងពនេះពៅពទៀត្ ព្ក ួងព្ត្ូវបនតជំរញញការ ិកា និងការអនញវត្តគពព្មាងពរដ្បូក (REDD+) តាមរយៈ
ការវាយត្ថ្មែកព្មិត្ពជឿជាក់ខផនទីបខព្មបព្មួលគព្មបថ្ព្េពឈ ីការកស្ថងខផនទីគព្មបថ្ព្េពឈ ី និងការពរៀបចំ
ខផនការ កមាភាេអនញវត្តស្ថរពេីភ័្ណឌ កាបូនថ្ព្េពឈ ី ពៅតាមទីតាងំអនញវត្តគពព្មាងពរដ្បូកស្ថកលបង។ 
ទនេឹមនឹងពនេះ ព្ក ួងក៏ព្តូ្វ ិកា និងពរៀបចំការអនញវត្តពគ្នលការណ៍ «ការបង់ថ្ងែព វាកមាព្បេ័នធពអកូឡូ ញី» 
ស្ថកលបងពៅតាមតំ្បន់ននខដ្លមាន កាត នញេល។ 

៤.   គមនត៍្បំនក់ារពារធ្មាជាត្៖ិ ព្ក ួងព្តូ្វបនតយកចិត្តទញកដ្ឋក់ពលីការេព្ងឹង មត្ាភាេ
  គមន៍តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ខដ្លមានព្ស្ថប់ ព្េមទាងំពរៀបចំបពងាីត្  គមន៍តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ងាីៗ
បខនាមពទៀត្ កនញងពគ្នលបំណងពលីកកមព ់កព្មិត្ជីវភាេរ ់ពៅរប ់  គមន៍ ក៏ដូ្ចជាជំរញញការចូលរមួ
រប ់  គមន៍កនញងការងារព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ អភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងរកាត្ថ្មែវបបធ្ម៌ និងព្បថ្េណី
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រប ់បងបអូនជនជាតិ្ពដី្មភាគតិ្ច។ កនញងន័យពនេះ ព្ក ួងព្ត្ូវបនតពធ្វីបចចញបបនភាេទិននន័យេ័ត៌្មាន  គមន៍
តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ ពដី្មបកំីណត់្ កាត នញេលតំ្បន់  គមន៍នីមយួៗ  ព្មាប់ពរៀបចំកមាវធីិ្ និងគពព្មាង
ពលីក េួយជីវភាេ  គមន៍នន ដូ្ចជា ការអភិ្វឌ្ឍក ិកមា និងពទ ចរណ៍ធ្មាជាតិ្។ ជាមួយគ្នន ពនេះខដ្រ 
ព្ក ួងក៏ព្ត្ូវ ិកាកំណត់្ កាត នញេល ព្មាប់ពរៀបចំបពងាីត្រពបៀងពទ ចរណ៍ធ្មាជាតិ្ជាលកខណៈព្បេ័នធ។ 

ទនេឹមនឹងពនេះ ព្ក ួងព្ត្ូវបនតេិនិត្យ និងតាមដ្ឋនការអនញវត្តគពព្មាងវនិិពយគអភិ្វឌ្ឍន៍ពទ ចរធ្មាជាតិ្
រប ់ព្ករម  ញនទាងំអ ់ ពៅកនញងតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្នន ពដី្មបធីានថ្ន គពព្មាងទាងំពនេះព្តូ្វបានអនញវត្ត
ព្ បតាមពគ្នលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ្ ខដ្លបានកំណត់្ ជាអាទិ៍ កិចច នា និងខផនការពម។ 

អនញវត្តតាមស្ថា រតី្ថ្នពវទិកាជាតិ្ តីេី «ការការពារ និងអភិ្រកសធ្នធានធ្មាជាតិ្» កាលេីថ្ងៃទី២២ 
ខែ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលបាន ពព្មចផតល់ងវកិាជាតិ្ព្បមាណ ១ពាន់ោនពរៀល កនញងឆ្ន ២ំ០១៧ 
 ព្មាប់អនញវត្តគពព្មាងស្ថកលបងអភិ្វឌ្ឍន៍  គមន៍តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្មយួចំននួ តាមរយៈការបពងាីត្
មញែរបរងាីៗ ពដី្មបពីលីកកមព ់ជីវភាេរប ់ព្បជា  គមន៍ និងពដី្មបកីាត់្បនាយការេឹងអាព្ ័យពលីផល 
និងអនញផលថ្ព្េពឈ ី និងការព្បមាញ់ ត្វ ដូ្ពចនេះ ព្ក ួងបរសិ្ថា នព្តូ្វយកចិត្តទញកដ្ឋក់ពរៀបចំ និងជំរញញការ
អនញវត្តគពព្មាងស្ថកលបងទាងំពនេះឱយមានព្ប ិទធភាេ និងទទលួបានពជាគជ័យ។ 

កនញងព្កបែ័ណឌ  ិរ ា្បបទាននិរនតរភាេ ព្ក ួងព្តូ្វបនតយកចិត្តទញកដ្ឋក់កនញងការខចករខំលកផល
ព្បពយជន៍ ខដ្លបានមកេីការអនញវត្តកមាវធីិ្ និងគពព្មាងនន ជាេិព   គពព្មាងពរដ្បូក និងគពព្មាង 
«ការបង់ថ្ងែព វាកមាព្បេ័នធពអកូឡូ ញី» ពដី្មបជីយួគ្នពំ្ទដ្ល់ការពលីកកមព ់ជីវភាេ  គមន៍ ក៏ដូ្ចជាការ
ចូលរមួរប ់  គមន៍ពៅកនញងការព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្។ 

ជាងពនេះពទៀត្ ព្ក ួងបរសិ្ថា ន និងព្ក ួងក ិកមា រញកាខ ព្បមាញ់ និងពនស្ថទ ព្តូ្វេិនិត្យលទធភាេ
កនញងការពផេរ «  គមន៍ថ្ព្េពឈ»ី ខដ្លពៅកនញង និងពៅជាប់តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្ មកឱយព្ក ួងបរសិ្ថា ន 
ពដី្មបពីរៀបចំជា «  គមន៍តំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្»។ 

ព្ក ួងព្ត្ូវបនត ិកា និងពរៀបចំបពងាីត្តំ្បន់ពបតិ្កភ្ណឌ ធ្មាជាតិ្ងាីៗបខនាមពទៀត្ និងកំណត់្តំ្បន់
ការពារធ្មាជាតិ្ជញំវញិព្បាស្ថទ និងបញរាណស្ថា នកនញងតំ្បន់ការពារធ្មាជាតិ្នន។ 

៥. ការអប់រផំសេវផាយបរសិ្ថា ន៖ ព្ក ួងបរសិ្ថា នព្តូ្វបនតគិត្គូរឱយបាន ញីជពព្ៅពលីការពលីកកមព ់
ការយល់ដឹ្ងអំេីបរសិ្ថា ន ពដី្មបខីកខព្បទាងំផនត់្គំនិត្ និងឥរយិបងរប ់ព្បជាេលរដ្ឋឱយព្ ឡាញ់បរសិ្ថា ន 
និងមានស្ថា រតី្ចូលរមួកនញងកិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន ការការពារធ្នធានធ្មាជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងការរ ់
ពៅពដ្ឋយចីរភាេ។ ពដី្មប ីពព្មចពគ្នលពៅពនេះ ព្ក ួងបរសិ្ថា នព្តូ្វបនតេព្ងឹងកិចច  ការជាមយួព្ក ួង 
ស្ថា ប័ន និងថ្ដ្គូពាក់េ័នធ ជាេិព  ជាមយួព្ក ួងអប់រ ំយញវជន និងកីឡា កនញងការេព្ងឹង កមាភាេ ិកា 
ព្ស្ថវព្ជាវ អប់រ ំបណតញ េះប ត្ ល ផសេវផាយ និងេិពព្គ្នេះពយបល់ តីេីបរសិ្ថា ន ឱយបានកាន់ខត្ទូលំទូោយ 
តាមរយៈការអភិ្វឌ្ឍកមាវធីិ្ ិកាបរសិ្ថា នព្គប់កព្មិត្ ការអនញវត្តកមាវធីិ្ស្ថោពមព្តី្ភាេបរសិ្ថា ន ពៅតាម
ព្គឹេះស្ថា ន ិកាស្ថធារណៈនិងឯកជន ការជំរញញការអនញវត្តកមាវធីី្អារាមពមព្តី្បរសិ្ថា ន ការបំផញ ចលន
ភូ្មិដ្ឋឋ នថ្បត្ង និងចលនផេេះពមព្តី្បរសិ្ថា ន។ 
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ព្ក ួងបរសិ្ថា នព្តូ្វបនតបន្រញ្ញជ បចំពណេះដឹ្ងបរសិ្ថា នឱយដ្ល់ព្បជាេលរដ្ឋព្គប់មជឈដ្ឋឋ ន  ំពៅខព្បកាែ យ 
«ចំពណេះដឹ្ងបរសិ្ថា នឱយពៅជាការព្បតិ្បត្តបិរសិ្ថា ន» និងព្តូ្វបនតជំរញញចលនព្បឡងព្ប្ងំតាមព្គប់រូបភាេ
ពៅទូទាងំព្បពទ  និងផតល់រងាវ ន់ដ្ល់អនកមានស្ថន ថ្ដ្ព ន្ីម កនញងការព្បតិ្បត្តិពមព្តី្ភាេបរសិ្ថា ន  ំពៅរមួ
ចំខណកពលីកទឹកចិត្តដ្ល់រូបវនតបញគគល នីតិ្បញគគល ស្ថា ប័នរដ្ឋ ព្គឹេះស្ថា នស្ថធារណៈ វ ័ិយឯកជន អងគការ
 ងគម ញីវលិ និង  គមន៍មូលដ្ឋឋ ន។ ជាមយួគ្នន ពនេះខដ្រ ែញញ ំ ូមឱយព្ក ួងបរសិ្ថា នបនតពធ្វីមជឈការទិននន័យ
បរសិ្ថា ន និងព វាកមាេ័ត៌្មានភូ្មិស្ថន្រ ត ពដី្មបជីាព្បភ្េទិននន័យរមួ  ព្មាប់ព្ក ួងេព្ងឹងព្ប ិទធភាេថ្ន
ការងារព្គប់ព្គងកមាវធីិ្បរសិ្ថា នជាតិ្។ 

៦. ការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ៖ ព្ករមព្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេព្តូ្វបនតែិត្ែំ ព្មប ព្មួល 
និង  ការជាមយួព្គប់ព្ក ួង ស្ថា ប័នពាក់េ័នធ និងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ពព្កាមជាតិ្ កនញងការពរៀបចំលិែិត្បទដ្ឋឋ ន
គតិ្យញត្ត ពគ្នលនពយបាយ ខផនការយញទធស្ថន្រ ត និងខផនការ កមាភាេ ពដី្មបពីលីកកមព ់ការងារអភិ្វឌ្ឍ
ពដ្ឋយចីរភាេ ពៅតាមវ ័ិយនន ព្ បតាមយញទធស្ថន្រ តចត្ញពកាណដំ្្ក់កាលទី៣ ខផនការយញទធស្ថន្រ ត
អភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងពគ្នលពៅអភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ  ំពៅធានឱយបាននូវត្ញលយភាេរវាងការអភិ្រកស និង
ការអភិ្វឌ្ឍ។ 

កនញងន័យពនេះ ែញញ ំ ូមឱយព្ករមព្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ បនតជំរញញ និងពលីកកមព ់ការ ិកា
ព្ស្ថវព្ជាវខបបវទិាស្ថន្រ ត និងបពចចកវទិា ពដី្មបជីាមូលដ្ឋឋ នត្ព្មង់ទិ ដ្ល់ការពរៀបចំ ការអនញវត្ត និងការវាយ
ត្ថ្មែពគ្នលនពយបាយ និងព្កបែ័ណឌ គតិ្យញត្តពាក់េ័នធនឹងការអភិ្វឌ្ឍព ដ្ឋកិចចថ្បត្ង ខដ្លបព ច្ញកាបូនតិ្ច 
និងការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ។ ជាេិព   ព្ក ួងព្ត្ូវបនតជំរញញការពរៀបចំ និងអនញវត្ត «ខផនការអភិ្វឌ្ឍន៍
ទីព្ករងពដ្ឋយនិរនតរភាេ» ពដ្ឋយព្ត្ូវពរៀបចំ និងអនញវត្តគពព្មាងស្ថកលបងជំហានទី១ តាមពគ្នលការណ៍ 
«ការបង់ថ្ងែព វាកមាព្បេ័នធពអកូឡូ ញី» និង «កថ្ព្មពលីការបំេញល» ពៅទីព្ករងខកប ពដី្មបី ិកាដ្កបទ
េិពស្ថធ្ និងជំរញញការអនញវត្តបនត  ំពៅពលីកកមព ់ព្ប ិទធភាេកនញងការវភិាជមូលធ្នធ្មាជាតិ្ និងការកាត់្
បនាយការបំេញលបរសិ្ថា ន។  

ជាងពនេះពៅពទៀត្ ែញញ ំ ូមឱយព្ករមព្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ បនតែិត្ែំ ព្មប ព្មួល និង
  ការជាមយួព្គប់ភាគី កនញងការអនញវត្តកិចចព្េមពព្េៀង អនញ ញ្ញា  េិធី្ស្ថរ ទាងំកនញងព្កបែណឌ ជាតិ្ តំ្បន់ 
និងេិភ្េពោក ឱយកាន់ខត្មានព្ប ិទធភាេ ពដី្មបជំីរញញការ ិកាព្ស្ថវព្ជាវ និងអភិ្វឌ្ឍន៍បពចចកវទិាថ្បត្ង
ព្េមទាងំការអនញវត្តកមាវធីិ្ និងគពព្មាងនន ពាក់េ័នធនឹងការអភិ្វឌ្ឍព ដ្ឋកិចចថ្បត្ង ការព ែ្ីយត្បនឹងការ
ខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងការព្គប់ព្គងជីវ ញវត្ាិភាេ។  

ទនេឹមនឹងពនេះ ែញញ ំ ូមឱយព្ករមព្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេបនត ព្មប ព្មលួ និង  ការ
ជាមយួព្គប់ភាគីពាក់េ័នធ កនញងការបន្រញ្ញជ បការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញពៅកនញងការពរៀបចំខផនការវនិិពយគ និង
អភិ្វឌ្ឍន៍ ទាងំថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់ពព្កាមជាតិ្ ក៏ដូ្ចជាការពកៀរគរធ្នធាន ព្មាប់អនញវត្ត កមាភាេ ពដី្មបី
េព្ងឹង មត្ាភាេបនាញ ំ និងភាេធ្ន់នឹងការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ ក៏ដូ្ចជា ពដី្មបពីលីកកមព ់ការអភិ្វឌ្ឍ
ថ្បត្ងខដ្លបព ច្ញកាបូនតិ្ច ព្ បតាមខផនការយញទធស្ថន្រ តជាតិ្ព ែ្ីយត្បនឹងការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ 
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និងរបាយការណ៍ តីេីការចូលរមួរប ់កមពញជា កនញងការអនញវត្តអនញ ញ្ញា ព្កបែ័ណឌ   ព្បជាជាតិ្ តីេីការ
ខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ កនញងនមភាគី មាជិកកិចចព្េមពព្េៀងទីព្ករងបា៉ា រ ី  តីេីការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ។ 

ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ អ ់ពោក ពោកព្ ី និងអងគ ននិបាត្ទាងំមូលជាទីពមព្តី្! 
ែញញ ំមានជំពនឿយ៉ា ងមញត្មាថំ្ន តាមរយៈ ននិបាត្រយៈពេលបីថ្ងៃពនេះ ពយងីទាងំអ ់គ្នន នឹងទទលួបាន

នូវឱកា យ៉ា ងពេញពលញ កនញងការចូលរមួខចករខំលកចំពណេះដឹ្ង និងបទេិពស្ថធ្ កនញងការងារព្គប់ព្គង 
បរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មាជាតិ្ ខដ្លជាកិចចការត្ព្មូវឱយពយងីបនតចូលរមួ ព្គប់ព្គង និងពដ្ឋេះព្ស្ថយបញ្ញា ឱយ
បានកាន់ខត្ព្បព ីរខងមពទៀត្ ព យីអងគ ននិបាត្នឹងកំណត់្បាននូវបញ្ញា អាទិភាេ ទិ ពៅការងារ និង
ខផនការ កមាភាេ ព ែ្ីយត្បនឹងត្ព្មូវការចំពពាេះមញែរប ់ ងគមជាតិ្។ ែញញ ំ ងឃមឹថ្ន មន្រនតីពយងីទាងំអ ់គ្នន
នឹងបនតអនញវត្តឱយបានពជាគជ័យនូវរាល់ភារកិចច ខដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលព្បគល់ជូន ពដី្មបពី ែ្ីយត្បត្ព្មូវការ
ជាក់ខ តង និងបញ្ញា ព្បឈមចំពពាេះមញែរប ់ ងគមកមពញជា នពេលបចចញបបនន និងពៅអនគត្។  

មញននឹងប ច្ ប់ ែញញ ំ ូមឱយព្ក ួងបរសិ្ថា ន ព្ក ួង ស្ថា ប័ន ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងអនកពាក់េ័នធបនតនូវវបប
ធ្ម៌  ការលអពដី្មបពីលីកកមព ់ព្ប ិទធភាេកិចចគ្នពំារបរសិ្ថា ន ការព្គប់ព្គងធ្នធានធ្មាជាតិ្ និងការអភិ្រកស
ជីវៈចព្មរេះ។ ជាមយួគ្នន ពនេះខដ្រ ែញញក៏ំ ូមអំពាវនវដ្ល់ព្គប់ព្ក ួង ស្ថា ប័ន ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងអនកពាក់េ័នធ
ទាងំអ ់  ូមបនតផតល់នូវកិចច  ការ និងការគ្នពំ្ទដ្ល់ព្ករមព្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ពដី្មបឱីយ
ស្ថា ប័នពនេះមានលទធភាេព្គប់ព្គ្នន់ កនញងការបន្រញ្ញជ ប «ការអភិ្វឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ» ពៅកនញងពគ្នលនពយបាយ 
ខផនការយញទធស្ថន្រ ត លិែិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យញត្ត ខផនការ កមាភាេ និងទិ ពៅការងាររប ់ព្ក ួងស្ថា ប័ន
ពរៀងែែួន ពាក់េ័នធនឹងការអភិ្វឌ្ឍព ដ្ឋកិចចថ្បត្ង ការខព្បព្បួលអាកា ធាត្ញ ការអភិ្រកសជីវៈចព្មរេះ និងជីវ
 ញវត្ាិភាេ។  

ជាទីប ច្ ប់ ែញញ ំ ូមជូនេរឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្ ី ពភ្ញៀវកិត្តិយ ជាតិ្និងអនតរជាតិ្
ទាងំអ ់  ូមព្បកបពដ្ឋយ ិរ ីួ ត ី ជ័យមងគល វបិញល ញែព្គប់ព្បការ និង ូមជូនេរឱយអងគ ននិបាត្
ទាងំមូលព្បព្េឹត្តិពៅព្បកបពដ្ឋយភាេពជាគជ័យ និងទទលួបានលទធផលជាខផែផ្ទា ។ 

ែញញ ំ ូមព្បកា ពបីក « ននិបាត្បូក រញបលទធផលការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ២ំ០១៦ និងទិ ពៅការងារឆ្ន ំ
២០១៧» ចាប់េីពេលពនេះត្ពៅ៕       

សមូអរគ្ុណ! 


