ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទទ្សរដ្ឋមន្ត្តី រដ្ឋមន្ត្តីប្កសួងឧសាហកមម ្ិង
សិរបកមម ទ្ទ្ួលសញ្ញ
ា រប្ត្រណ្ឌិត្កិត្តិយស ផ្នែកប្ររ់ប្រងធុរកិចច
(Business Administration)

សាកលវ ិទ្យាល័យដ៏លបីមួយនៅទ្យីក្កុងនេអ៊ូល សាធារណរដឋក៊ូនរ ៉េ គឺសាកលវ ិទ្យា
ល័យេីនហាន (Shinhan University) ក្រគល់េញ្ញារក្ររណិឌ រកិរិយ
ត េផ្នែក
ក្គរ់ក្គងធរកិច្ច (Business Administration) ជ៊ូន ឯកឧរតមនទ្យេរដឋមន្តនតី ច្ម ក្រេិទ្យធ
រដឋមន្តនតីក្កេួងឧេាហកមមនិងេិរបកមម
នោយបានពិនិរយ វាយរម្មៃយ៉េងលអិរលអន់ ហមរ់ច្រ់ នលើលទ្យធនលសាែម្ដ រទ្យ
ពិនសាធន៍ការងារ ច្ំនណេះដឹងនិងេមរថភាពជំនាញ ររេ់ឯកឧរតមនទ្យេរដឋមន្តនតី
ច្ម ក្រេិទ្យធ រដឋមន្តនតីក្កេួងឧេាហកមម និងេិរបកមម, សាកលវ ិទ្យាល័យេី

នហាន (Shinhan University) ម្នសាធារណរដឋក៊ូនរ ៉េ បានេនក្មច្ក្រគល់ជ៊ូនន៊ូវ
េញ្ញារក្ររណិឌ រកិរិយ
ត េផ្នែកក្គរ់ក្គងធរកិច្ច (Honorary Doctorate Degree in
Business Administration) ជ៊ូនច្ំន

េះ ឯកឧរតម ច្ម ក្រេិទ្យធ នទ្យេរដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតី

ក្កេួងឧេាហកមម និងេិរបកមម។

ពិធីននេះ បានក្រក្ពឹរនត ៅនៅសាលក្រជំម្នេកលវ ិទ្យាល័យេីនហាន កែងទ្យីក្កុង
នេអ៊ូល នារនេៀលម្ងៃទ្យី១១ ផ្ែរលា ឆ្ែំ២០១៧ នក្កាមររ ិយកាេដ៏នសាមនេស
រ ីករាយ អធិកអធម កែងអរថន័យម្នកិច្ចេហក្ររិររតិការ និងមិរតភាពដ៏ជិរេែិទ្យជា
ធ
រងរអ៊ូន រវាងកមពជា និងក៊ូនរ ៉េ នោយមានការច្៊ូលរួមនលើកទ្យឹកច្ិរន
ត ងផ្ដរ ពីនលាក

ជំទាវ នទ្យព របាាក្រេិទ្យ,ធ ឯកឧរតម ឡង ឌីម៉េង់ ឯកអគគរាជទ្យ៊ូរម្នក្ពេះរាជាណាច្ក្ក

កមពជា ក្រចំនៅសាធារណរដឋក៊ូនរ ៉េ និងនលាកជំទាវ ក្ពមទាំងន្ញៀវជារិ និងអនតរ
ជារិ កមពជា-ក៊ូនរ ៉េ ជានក្ច្ើនរ៊ូរនទ្យៀរ។

ផ្ងៃងកែងពិធីទ្យទ្យួលេញ្ញារក្រនានពលននាេះ ឯកឧរតមនទ្យេរដឋមន្តនតី ច្ម ក្រេិទ្យធ
បានផ្ងៃងអំណរគណយ៉េ ងក្ជាលនក្ៅច្ំន

េះសាកលវ ិទ្យាល័យេីនហាន រួមទាំង

ថ្នែក់ដឹកនាំ និងក្កុមសាស្ត្សាតចរយទាំងអេ់ម្នសាកលវ ិទ្យាល័យ ជាពិនេេនលាក
ស្េីរណិឌ រ Kim Byung-Ok ក្រធានសាកលវ ិទ្យាល័យ ផ្ដលបានេនក្មច្ក្រគល់
ជ៊ូនឯកឧរតមន៊ូវេញ្ញារក្ររណិឌ រកិរិយ
ត េផ្នែកក្គរ់ក្គងធរកិច្ច

នៅនពលននេះ។

នៅកែងែណៈននាេះ ឯកឧរតមរណិឌ រនទ្យេរដឋមន្តនតី ច្ម ក្រេិទ្យធ បានជក្មារជ៊ូន
ន្ញៀវកិរិយ
ត េ និងក្កុម សាស្ត្សាតចរយរណិឌ រទាំងអេ់ អំពីក្រវរតិសាស្ត្េក្ត រនទ្យេ
កមពជាផ្ដលធាៃរ់រងនក្រេះ កែងនក្ជាេះមហនតរាយក្រល័យព៊ូជសាេន៍
នោយបាននធវើឱ្យក្រនទ្យេកមពជាធាៃក់ដល់នលែេ៊ូនយ

រ៉េល ពរ

ផ្ដលជាសាថនភាពដ៏ធន
ៃ ់ធៃរ

មិនផ្ដលមាននៅនលើពិ្ពនលាក។ រ៉េផ្នត ជា្័ពេ
វ ំណាង ផ្ដលកមពជា ក្រូវបាន
គណរកសក្រជាជនកមពជា

និងេនមតច្អគគមហានេនាររីនរនជា

ហន

ផ្េន

នាយករដឋមន្តនតីរច្ចរបនែ ផ្ដលនាេម័យននាេះ េនមតច្ជាថ្នែក់ដឹកនាំជាន់ែពេ់មួយ
រ៊ូរម្នគណរកសក្រជាជនកមពជា បានដឹកនាំការរេ៊ូ រ ំនោេះក្រនទ្យេជារិនច្ញនរ
ពីរររក្រល័យព៊ូជសាេន៍ដ៏យង់ឃ្ង
ែ
និងពួរម្ដរែ

នធវើពលីកមមក្គរ់ផ្ររយ៉េ ង

សាតរ និងកសាងមារ្៊ូមិកមពជាជាងមីនឡើងវ ិញនលើគំនរទ្យកខននេះនង់ នែេច្ខ្េំ ផ្ដល
រនសល់ទ្យកនៅនក្កាយម្ងៃរ ំនោេះទ្យឹកដី ម្ងៃ៧ ផ្ែមករា ឆ្ែំ១៩៧៩។ ឯកឧរតមនទ្យេ
រដឋមន្តនតី ច្ម ក្រេិទ្យធ បានរញ្ញ
ា ក់ជ៊ូនអងគពិធីក្ជារថ្ន រ៊ូរឯកឧរតមផ្ទេល់ មាន
េំណាង នោយបានេថិរកែងច្ំនណាមរញ្ញាវនតច្ំនួន ៦៤រ៊ូរ នៅរេ់រានមានជីវ ិរ
នហើយក្រូវបានេនមតច្នរនជានាយករដឋមន្តនតី ហន ផ្េន អនញ្ញារ និងនតល់ឱ្កាេ
ឱ្យច្៊ូលរនក្មើការងារជ៊ូន រោឋ្ិបាល ក៏ដ៊ូច្ជាបានរនក្មើការងារជ៊ូនេនមតច្នោយ
ផ្ទេល់នៅែទ្យេកាល័យេនមតច្នរនជា តំងពីដំណាក់កាល កសាងក្រនទ្យេរនណើត រ
ការ

រជារិរនណើត រ និងកែងក្រផ្ដលេនមតច្នរនជា ហន ផ្េន មានរួនាទ្យីជា

រដឋមន្តនតីក្កេួងការររនទ្យេ
រដឋមន្តនតី

និងជាឧរនាយករដឋមន្តនតី,

និងរនតមកជានាយក

នហើយបានរនតដល់ដំណាក់កាលផ្ដលេនមតច្នរនជានាយករដឋមន្តនតី

ដឹកនាំការច្រចផ្េវងរកេនតិភាព នសេះនាជារិ រក្ងួមរក្ងួមជារិ ចរ់ពីឆ្ែំ១៩៩១
រហ៊ូរដល់ក្រនទ្យេកមពជា

េនក្មច្បានការនបាេះនឆ្ែរជារិនលើកដំរ៊ូងកែងឆ្ែំ

១៩៩៣ ផ្ក្រកាៃយនៅជា ក្ពេះរាជាណាច្ក្កកមពជាដល់រច្ចរបនែ។ ជាពិនេេនៅ
នទ្យៀរ នក្កាមការដឹកនាំក្រករនោយភាពឈ្លៃេម្វ រិនក្រេរ់ គរិរណិឌ រររេ់ េ
នមតច្នរនជានាយករដឋមន្តនតី ហន ផ្េន បាននធវើឱ្យកមពជា ជួរេែេនតិភាព នពញ
នលញររ ិរ៊ូរណ៌ នក្កាមននយបាយ «ឈ្ែេះ-ឈ្ែេះ» នៅឆ្ែំ១៩៩៨ ផ្ដលជាដំណាក់
កាលងមីមួយនទ្យៀរមិនធាៃរ់មានពីមន នរើកនៃ៊ូវ ឱ្យកមពជាឈ្លននៅរកភាពរ ីកច្នក្មើន

យ៉េ ងឆ្រ់រហ័េ នេេើរផ្រមិននឹកសាមនដល់ ដ៊ូច្ផ្ដលនយើងបាននឃ្ើញទាំងអេ់រែ
នានពលននេះ។

ឯកឧរតម ច្ម ក្រេិទ្យធ ក៏បានផ្ងៃងអំណរគណច្ំន

េះេនមតច្នរនជានាយករដឋមន្តនតី

ហន ផ្េន ផ្ដលបាននតល់ការនជឿទ្យកច្ិរត ក្រគល់ភារកិច្េ
ច ំខ្ន់ៗជានក្ច្ើនដល់
ឯកឧរតម កែងការច្៊ូលរួមអ្ិវឌឍនេដឋកិច្ចជារិ ពិនេេ ការេនក្មច្បានន៊ូវការ
ច្រចច្៊ូលជាេមាជិកទ្យី១៤៨ ម្នអងគការ

ណិជកមមពិ្ពពនលាក នៅផ្ែរលា

ឆ្ែំ២០០៤ ផ្ដលជាម៊ូលោឋនក្គឹេះដ៏េំខ្ន់ នរើកនៃ៊ូវឱ្យកមពជាអាច្ពក្ងីកទ្យីនារបាន
យ៉េ ងទ្យ៊ូលំទ្យ៊ូលាយនៅនលើពិ្ពនលាក និងរងករពវរទ្យរនងកើនការវ ិនិនយគ រនងកើរ
នរាងច្ក្កជានក្ច្ើនរយ

ន់នៅកមពជា ដល់រច្ចរបនែ។ ឯកឧរតមនទ្យេរដឋមន្តនតី បាន

រញ្ញ
ា ក់េងករ់ធន
ៃ ់ថ្ន នរើរមនការដឹកនាំររេ់េនមតច្នរនជានាយករដឋមន្តនតី

ហន

ផ្េន តំងពីនដើមមកននាេះ កមពជានឹងពំមានអវីៗដ៊ូច្ម្ងៃននេះនទ្យ រារ់ទាំងរ៊ូរែញំនង ក៏
មិនមានឱ្កាេទ្យទ្យួលបានច្ំនណេះដឹង

រទ្យពិនសាធន៍រំនពញការងារ

និងរនក្មើ

ការងារជ៊ូនក្រជាជនកមពជា

និងក្រនទ្យេជារិររេ់នយើងែញំននាេះផ្ដរ។

កែងន័យននេះ ឯកឧរតមនទ្យេរដឋមន្តនតី ច្ម ក្រេិទ្យធ បាននររពេផ្មតងន៊ូវករញ្ា៊ូត
ធម៌ដ៏ក្ជាលនក្ៅ ជ៊ូនច្ំន

េះ េនមតច្អគគមហានេនាររីនរនជា ហន ផ្េន និងេ

នមតច្កិរិក្ត ពឹទ្យរ
ធ ណិឌ រ រន រានី ហន ផ្េន និងជ៊ូនច្ំន

េះថ្នែក់ដឹកនាំម្នរាជរោឋ្ិបា

ល រដឋេភា ក្ពឹទ្យធេភា ផ្ដលបានយកច្ិរតទ្យកោក់ែេ
ព ់ច្ំន
អរ់រ ំ ផ្ណនាំ

េះការរណតេះរណា
ត ល

នតល់ដំរ៊ូនាមនលអៗជាក្រចំដល់មន្តនតីនក្កាមឱ្វាទ្យ

និងបានដឹកនាំ

ក្រនទ្យេកមពជាកែងមំេែេនតិភាព និងមានការអ្ិវឌឍននលើក្គរ់វ ិេ័យ នាំមកន៊ូវ
ឧរតមក្រនយជន៍ជ៊ូនជារិ

និងក្រជាជនកមពជា។

មននឹងរញ្ចរ់ ឯកឧរតម ច្ម ក្រេិទ្យធ បានរញ្ញ
ា ក់អេះអាងសាជាងមី ជាមួយនឹងការ
នរតជាញច្ិរែ
ត េ
ព ់ កែងការរនតយកច្ំនណេះដឹង និងរទ្យពិនសាធន៍ររេ់ែួន
ៃ
រួមទាំង
កមាៃំងកាយច្ិរត

រនក្មើរាជរោឋ្ិបាល

និងក្រជាជនកមពជាក្រករនោយភាព

នមាេះមរ និង្កតីភាព នដើមបីរម
ួ ច្ំផ្ណកអ្ិវឌឍន៍ជារិ មារ្៊ូមិជាទ្យីនេែហាម្ននយើ
ង។ ទ្យនេឹមនឹងននេះ េ៊ូមផ្ច្ករ ំផ្លកកិរិយ
ត េផ្ដលទ្យទ្យួលបាននៅនពលននេះ ជ៊ូនដល់
ក្គរ់ថ្នែក់ដឹកនាំទាំងអេ់ ក៏ដ៊ូច្ជាក្រជាជនកមពជា ក្ពមទាំងេហការ ីនក្កាមឱ្វាទ្យ
ក្កេួង និងរងរអ៊ូនញារិមិរនា
ត នានងផ្ដរ។

