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        សនុទរកថ 
ឯកឧតដមកិតតិបណឌិ ត េពរជ បុ៊នធិន រដឋមរនតីរកសងួមុខងរសធរណៈ 

ែថលងកនងុពិធីបិទអងគសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និង  
េលកទិសេដករងរឆន ២ំ០១៩ របសរ់កសងួមុខងរសធរណៈ 

ៃថងទី២៧ ែខមីន ឆន ២ំ០១៩, េភជនីយដឋ នទេនលបសក់ ២ 

 

- ឯកឧតតម េលកជទំវ សមជិក សមជិកៃនគណៈកមម ធិករែកទរមងរ់ដឋបលសធ 
រណៈ ជទីេគរព 

- ឯកឧតតម េលកជទំវ តំណងរគប់រកសួង សថ ប័ន និងរជធនី េខតត  
- ឯកឧតតម េលកជទំវ អស់េលក េលករសី ថន ក់ដឹកនរំកសួងមុខងរសធរណៈ និង 
មនទីរមុខងរសធរណៈរគប់រជធនី េខតត និង 

- េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់ែដលមនវតតមនេនៃថងេនះជទីរសលញ់រប់អន  
 

 ៃថងេនះខញុមំនេសចកតីេសមនសសរកីរយ និង កិតតិយសដ៏វេិសសវសិល ែដលបនចូលរមួកនុង

ពិធីបិទអងគសននិបតបូកសរុបលទធផលករងររបចឆំន ២ំ០១៨ និង េលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០១៩ 

របស់រកសួងមុខងរសធរណៈ។ ជបឋម ខញុ ំសូមអរគុណដល់ ឯកឧតតម រពំុ សខុ រដឋេលខធិករ

របចកំរ ែដលបនដឹកនអំងគសននិបតរយៈេពលមួយៃថងកនលះរបកបេដយេជគជ័យ និង បនអន

របយករណ៍បូកសរុបលទធផលយ៉ងពិសត រជូនអងគសននិបតទងំមូលនេពលេនះ។ 

 កនុងនមខញុ ំជរបធនសថ ប័ន និងជេសនធិកររបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករដឹកនរំកសួង

មុខងរសធរណៈ  ខញុសូំមសែមតងករេកតសរេសីរនិងវយតៃមលខពស់ចំេពះឯកឧតដម េលកជំទវ ជ

រដឋេលខធិករ អនុរដឋេលខធិករ អគគនយក អគគ ធិករ និងថន ក់ដឹកន ំ រពមទងំមរនតីរជកររគប់

លំដប់ថន ក់ ែដលបនេបតជញ ចិតតខពស់ និង ខិតខំរបឹងែរបងយកចិតតទុកដក់េលីករដឹកន ំរគប់រគង និង
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អភិវឌឍវស័ិយមុខងរសធរណៈ និងករងរែកទរមង់រដឋបលសធរណៈយ៉ងសកមម របកបេដយ

របសិទធភព។  

 កនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមមិនេរៀបរប់េឡងីវញិេទអំពីសមិទធផលែដលសេរមចបនកនុងរយៈេពល 

កនលងមកេនះ េរពះេបីេយងេលីរបយករណ៍ៃនអងគសននិបត េយងីេឃញីថរកសួងមុខងរសធ

រណៈ ពិតជបនខិតខំរបឹងែរបងនិងសេរមចបនលទធផលករងរជេរចីនកនុងឆន កំនលងមកេនះ។ 

េដយែឡក ែផអកេលីលទធផលៃនកិចចពិភកសតមរកុមកលពីៃថងទី២៦ ែខមីន មសលិមិញេនះ េយងីក៏

អចវយតៃមលបនេដយចបស់លស់ថ អងគសននិបតបនផតល់ករយកចិតតទុកដក់ខពស់ចំេពះករ

េលីកកមពស់កររគប់រគងនិងករអភិវឌឍធនធនមនុសសនិងសថ ប័ន ករពរងឹងអភិបលកិចចនិងករេលីក

កមពស់េសវសធរណៈ រពមជមួយនឹងករគិតគូរដល់ករបេងកីនរបសិទធភព ផលិតភព និងរបសិទធ

ផលករងររបស់មរនតីរជករនិងអងគភពសធរណៈ។ ចំណុចទងំអស់េនះ គឺពិតណស់សថិតេនកនុង

រកបខណឌ ៃនេគលបំណង យុទធសរសត និងសកមមភពែដលបនចងអុលបងហ ញេដយយុទធសរសតចតុ

េកណដំណក់ទី ៤ របស់រជរដឋ ភិបល។ 

 ខញុ ំសូមបញជ ក់ដល់អងគសននិបតថ រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងនីតិកលទី៦ ៃនរដឋសភ បនដក់

េចញនូវយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ េដយេផត តេលីអទិភព៤ គឺ៖ មនុសស ផលូវ ទឹក 

េភលីង។ រជរដឋ ភិបលបនតមកល់អទិភពទី១ េទេលី “មនុសស”។ ចតុេកណទងំបួនៃនយុទធសរសត

េនះមន៖ (១).ករអភិវឌឍធនធនមនុសស (២).ករេធវីពិពិធកមមេសដឋកិចច (៣).ករអភិវឌឍវស័ិយ

ឯកជននិងករងរ និង (៤).ករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភពនិងបរយិប័នន។ ចតុេកណនីមួយៗ រតូវ

បនគរំទេដយសនូលៃនយុទធសរសតចតុេកណ គឺ “ករបេងកីនេលបឿនៃនករែកទរមង់អភិបលកិចច” 

ែដលមនមំុចំនួន៤៖  

 ១).ករែកទរមង់និងេលីកកមពស់សមតថភពសថ ប័ន  

 ២).ករពរងឹងភពសអ តសំអេនកនុងរដឋបលសធរណៈ  

 ៣).ករពរងឹងរបសិទធភពអនុវតតករងរ និង  

 ៤).ករពរងឹងអភិបលកិចចវស័ិយឯកជន  
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ឯកឧតតម េលកជទំវ អស់េលក េលករសី អនកនងកញញ ! 

 ឈរេលីមូលដឋ នខងេលី រកសួងមុខងរសធរណៈ គឺជសរសរសតមភគនលឹះមួយ េដីមបជំីរុញករ

អនុវតតសនូលៃនយុទធសរសតចតុេកណ ជពិេសសករទទួលខុសរតូវេលីករអនុវតតមំុែដលពក់ព័នធគឺមំុទី១	

មំុទី២	 និង	 មំុទី៣។ កនុងន័យេនះ អងគសននិបតរបស់េយងី ពិតជបនផតល់នូវធតុចូលដ៏មនសរៈ

សំខន់ដល់រកសួងមុខងរសធរណៈ កនុងករេរៀបចំនិងដក់េចញនូវសកមមភពជក់ែសតងសរមប់

រយៈេពលខល ី មធយម និងែវង េនកនុងករដឹកន ំ រគប់រគង និងអភិវឌឍវស័ិយមុខងរសធរណៈ 

ក៏ដូចជកនុងករេរៀបចំនិងដក់ឲយអនុវតតកមមវធីិជតិកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ។   

 ែផអកេលីលទធផលៃនអងគសននិបតនិងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី ៤ របស់រជរដឋ ភិបល 
រកសួងមុខងរសធរណៈ រតូវកំណត់ទិសេដករងរជអទិភពសរមប់ឆន ២ំ០១៩និងបណត ឆន ខំង

មុខ ទងំសរមប់រកសួងមុខងរសធរណៈខលួនឯង ទងំសរមប់កមមវធីិជតិកំែណទរមង់រដឋបល
សធរណៈ េដយេផត តេលីសកមមភពសំខន់ៗដូចខងេរកម៖ 

1. ករពរងឹងមុខងរ ភរកិចច រចនសមព័នធរគប់រគងរបស់រកសួង រពមជមួយករេលីកកមពស់របសិទធ
ភពៃនករសរមបសរមួលអនតរសថ ប័នតមរយៈសកមមភពរបទក់រកឡនិងគរំទគន  ពិេសស

យនតករដឹកននិំងសរមបសរមួលករងរែកទរមង់េនថន ក់ជតិនិងរដឋបលថន ក់េរកមជតិ  
2. ករពរងឹងភពជអនកដឹកន ំ សម រតីមច ស់កររបកបេដយករទទួលខុសរតូវខពស់ ករេរៀបចំនិង
អនុវតតហមត់ចត់នូវរកមរបតិបតតសិរមប់បំេពញករងរ រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ េគលករណ៍
វសិមិតភពមុខងរនិងទំនស់ផលរបេយជន៍េនកនុងករបំេពញករងររបស់មរនតីរជករ 

3. ដក់េចញនូវវធិនករណ៍ជក់ែសតងកនុងករេធវីរបតិភូកមមអំណច ករេផទរមុខងរ ករេផទរធន
ធន និងែចករែំលកបេចចកេទស ដល់អងគភពរដឋបលរគប់ករមិតេរកមឱវទរកសួង និងដល់
រដឋបលថន ក់េរកមជតិ ទនទឹមនឹងករកំណត់ឱយបនចបស់លស់នូវគណេនយយភព និងករ
ទទួលខុសរតូវរបស់អងគភពសធរណៈនិងមរនតសីធរណៈ  

4. ករេលីកកមពស់គុណធិបេតយយកនុងករេរជីសេរសី ករែតងតងំ ករតេមលីងថន ក់និងឋននតរស័កត ិ

និង ករសរមិតសរមងំរកមរនតីមនសមតថភពខពស់និងគុណវុឌឍលអរបេសីរសរមប់ករែតងតងំ
មុខតំែណងដឹកនេំនកនុងមុខងរសធរណៈ រពមទងំករេលីកទឹកចិតតនិងករផតល់អតថរបេយជន៍ 
ដល់មរនតីសធរណៈនិងអងគភពសធរណៈ ករេរៀបចំលិខិតបទដឋ ននិងរកបខណឌ អភិវឌឍន៍
មូលធនមនុសសែដលទក់ទញអនកមនសមតថភពជំនញនិងេទពេកសលយសំេដពរងឹងសមតថ

ភពរគប់រគងវស័ិយសធរណៈ  
5. េរៀបចំករដំេឡងីេបៀវតសជូនមរនតីរជករសីុវលិ និងកងកមល ងំរបដប់អវុធរគប់របេភទ រពម
ទងំរបក់េសធននិវតតន៍ជូននិវតតជននិងអតីតយុទធជន និងេរៀបចំេបីកផតល់តមរបព័នធធនគរ
កនុងរយៈេពល២ សបត ហ៍មតង 
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6. េរៀបចំនិងដក់ឱយអនុវតតជដំណក់កលៗរបព័នធរគប់រគងសមិទធកមមកនុងវស័ិយសធរណៈ
េដយេរបីរបស់សូចនករសមិទធកមមគនលឹះ រពមជមួយករពរងឹងយនតករអធិករកិចចនិងសវនកមម  

7. េរៀបចំនិងដក់ឲយអនុវតតចបប់សតីពីេសវសធរណៈ រពមជមួយករជំរុញករេរៀបចំករផតល់

េសវសធរណៈជកញច ប់   ករដក់ឱយអនុវតតយនតករតមដននិងវយតៃមលគុណភពេសវ
សធរណៈ និងករេរៀបចំនិងករអនុវតតយនតករទទួលព័ត៌មនរតឡប់និងេដះរសយបណតឹ ង
តវ៉របស់អនកេរបីរបស់េសវ  

8. ករេរបីរបស់បេចចកវទិយព័ត៌មនេដីមបេីលីកកមពស់របសិទធភពកររគប់រគងទិននន័យមរនតីសធ

រណៈ និងករផតល់េសវសធរណៈ រមួទងំករផសពវផសយជសធរណៈនូវព័ត៌មនបចចុបបនន
ភពសតីពីេសវសធរណៈ លិខិតបទដឋ នគតិយុតត និងឯកសរេគលនេយបយជតិ  

9. ជំរុញនវនុវតតន៍កនុងរដឋបលសធរណៈនិងចលនៃនកររបឡងរបណងំកនុងករផតល់េសវសធ
រណៈ េដីមបធីនរបសិទធភព ទងំកនុងករបំេពញមុខងរ និងទងំកនុងករេរបីរបស់ធនធន។ 

 

 ឯកឧតតម េលកជទំវ អស់េលក េលករសី អនកនងកញញ ! 

 មុននឹងបញច ប់ ខញុ ំសូមទញចំណប់អរមមណ៍របស់ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី

អនកនងកញញ ទងំអស់រជបថ កតត េជគជ័យេលីករអនុវតតករងរកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ 

គឺមិនែមនេទេលឿនេទ ែតរតូវេទដំណលគន  និងទងំអស់គន ។ ទសសនទនេនះ មនន័យថរកសួង

មុខងរសធរណៈ/គណៈកមម ធិករែកទរមង់រដឋបលសធរណៈ មិនែមនរតឹមែតតក់ែតងេរៀបចំកមមវធីិ 

ឬ សកមមភព និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតពិក់ព័នធនឹងកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ េហយីេធវីែតឯង

េនះេទ ែតរតូវបេងកីនចំេណះដឹង ចំេណះេធវី និងសមតថភពជំនញដល់អនកដឹកននិំងអនកអនុវតតេន

តមរគប់រកសួង សថ ប័នថន ក់ជតិ និង រដឋបលថន ក់េរកមជតិ េដីមបបីេងកីនករចូលរមួ ករគរំទ ករ

អនុវតត ភពជមច ស់ និងករទទួលខុសរតូវពិតរបកដេលីករងរកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ 

ែដលជសនូលៃនកំែណទរមង់អភិបលកិចចលអរបស់រជរដឋ ភិបល។ កនុងន័យេនះែដរ រកសួង សថ ប័ន

ថន ក់ជតិនិងរដឋបលថន ក់េរកមជតិ រតូវទទួលខុសរតូវេលីករេរៀបចំនិងអនុវតតសកមមភពែកទរមង់ 

តមរយៈករដក់បញចូ លសកមមភពទងំេនះេទកនុងថវកិកមមវធីិរបស់រកសួង សថ ប័នថន ក់ជតិនិងរដឋ

បលថន ក់េរកមជតិ េរៀបចំចត់តងំសមសភពធនធនមនុសសសរមប់ដឹកន ំ រគប់រគង និងជំរុញ

អនុវតតកនុងែដនសមតថកិចចេរៀងៗខលួន រពមទងំរតូវផតល់របយករណ៍អំពីវឌឍនភពជេទៀងទត់តមករ

កំណត់មកគណៈកមម ធិករែកទរមង់រដឋបលសធរណៈេដីមបរីយករណ៍ជូនរជរដឋ ភិបល។ 
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 ជថមីមតងេទៀត កនុងនមខញុ ំផទ ល់ជរបធនសថ ប័ន ជំនួសមុខឲយរជរដឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូម

េកតសរេសីរនិងវយតៃមលខពស់ចំេពះករខិតខំរបឹងែរបង និងករេបតជញ ចិតតខពស់របស់ថន ក់ដឹកន ំ រពម

ទងំមរនតីរជកររគប់ឋនុរកមទងំេនថន ក់ជតិ និងរដឋបលថន ក់េរកមជតិ េហយីខញុមំនកតីសងឃមឹ

យ៉ងមុតមចំំេពះករចូលរមួចំែណករបស់េយងីទងំអស់គន  កនុងករអភិវឌឍវស័ិយមុខងរសធរណៈ 

និងករងរែកទរមង់រដឋបលសធរណៈ ឲយសេរមចបននូវសមិទធផលជេរចីនេទៀតេឆលីយតបេទនឹង

េគលនេយបយ និងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ របស់រជរដឋ ភិបល។  

 ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមបួងសួងដល់វតថុស័កតិសិទធិទងំអស់កនុងេលក េទវតឆន ចំស់ និងយងេទវត

ឆន ថំមេីនៃថងខងមុខ ជូនពរបវសួសតី សិរមីងគល មនលភ មនជ័យមហរបេសីរជូន ឯកឧតដម េលក

ជំទវ និងអស់េលក េលករសីជថន ក់ដឹកន ំ រពមទងំមរនតីរជកររគប់ឋនុរកមទងំអស់ឲយសេរមច

បនេជគជ័យករងរ មនសុភមងគលរគប់រកុមរគួសរ និងជួបរបទះែតពុទធពរទងំបួនរបករ គឺអយុ 

វណណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃលៀងឃល តេឡយី។ 

 ខញុ ំសូមរបកសបិទអងគសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និង េលីកទិសេដករងរ

ឆន ២ំ០១៩  ចប់ពីេពលេនះតេទ៕ 

  សូមអរគុណ! 


