សន្ទរកថារបស់លោកជំទាវ លេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការក្កសួងកិច្ចការនារី
កនុងពិធីអបអរសាទរេួបលេើកទី១០៧ ទិវអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្ន២
ំ ០១៨
លៅក្កសួង ឧសសហកមម ន្ិង សិបបកមម
ថ្ងៃ ទី ២ ខេ មិនា ឆ្ន ំ ២០១៨
សូមគោរព ឯកឧត្តម គេសរដ្ឋមន្ត្តី រដ្ឋមន្ត្តី ក្កសួង ឧសសហកមម ្ិង សិប្បកមម !
សូមគោរព គោកជំទាវ ឯកឧត្តម អស់គោក គោកស្សី!
ប្ងប្អូ្នារ ីទាំងអស់ជាេីស្សឡាញ់រាប្់អា្!
ថ្ងៃគ្េះខ្ំញពិត្ជាមា្េឹកចិត្តគោម្សសរ ីករាយ

ដដ្លបា្មកចូ លរួមកនញងពី ធីអប្អរ

ោេរ ខួប្គលើកេី១០៧ េិវាអ្តរជាត្ិនារ ី៨មីនា ឆ្នំ២០១៨ គក្ោមក្ប្ធា្ប្េ ស្តសតីរម
ួ ោនរកា
ស្តិភាព គដ្ើមបីអភិវឌ្ឍជាត្ិ ជាមួយប្ងប្អូ្នារ ី ក្កសួង ឧសសហកមម ្ិង សិប្បកមម នាគពល
គ្េះ។

ខ្ំញសូមដងែងអំណរគញណដ្៏ក្ជាលគក្ៅចំ គ េះឯកឧត្តម គេសរដ្ឋមន្ត្តី ្ិងថ្ននក់ដ្ឹកនាំ
រប្ស់ក្កសួង ឧសសហកមម ្ិង សិប្បកមម ដដ្លបា្ប្ងកលកខណៈឱ្យមា្ោរគរៀប្ចំពីធី
ក្ប្កប្គោយអត្ថ្័យ ដ្៏ឧត្តញងគឧត្តម សក្មាប្់ស្តសតីកមពញជាគកើ ត្គេបើង គៅគពលគ្េះ។ េិវានារ ីអ្តរ
ជាត្ិនារ ី គឺជាថ្ងៃរ ំលឹកពីក្ប្វត្ត ថ្្ោរខិត្ខំគធវើោរងាររប្ស់ ស្តសតីគដ្ើមបីោថ្ភាគពស់គៅសម

រមយរប្ស់ខួ្
ែ ្ិងក្កុមក្គួោរ ជាពិគសស គឺគៅសត្វត្សេី ២០ ដដ្លកមមករ ទាំងប្ញរស ទាំងស្

ក្ត្ី េេួគលងោរជិ េះជា្់គកងក្ប្វ ័ញ្ចធៃ្់ធៃ ពី សំណាក់ មាចស់គរាងចក្ក រហូត្ប្គងកើត្បា្ជាេិវា
អ្តរជាត្ិនារ ី ៨មីនាដដ្លក្ត្ូវបា្ក្បារពធគៅេូទាំងសកលគោក។
ខ្ំញក៏សូមចូ លរួមអប្អរោេរ ្ិង មា្គមាេ្ភាព ចំគ េះលេធផលោរងារ ដដ្លប្ង
ប្អូ្នារ ីក្កសួង ឧសសហកមម ្ិ ង សិប្បកមម សំគរចបា្ ដ្ូ ចដដ្លបា្ឆែញេះប្ញ្
ច ង
ំ កនញងរបាយ
ោរណ៍ ក្ែងមកគ្េះ។

លេធផលដ្៏លក្អ ប្គសើរគ្េះ ពិត្ជាប្ញ្
ា ក់ពី សមត្ថភាព
ឈ្លែសថ្វ ថ្ឆនក្ប្ឌ្ិត្ សកមមោរងារ

ពីសោត្ញពល

ពី ោមរត្ី

្ិង ោរខិត្ខំក្ប្ឹងដក្ប្ង រប្ស់ប្ងប្អូ្នារ ី គយើង គដ្ើមបី

ភាពរ ីកចគក្មើ្រប្ស់ោថប្័្ ្ិង គដ្ើមបីប្ញពវគហត្ញជាត្ិមាត្ញភូមិ។

ខ្ំញសូមវាយត្ថ្មែខពស់ថ្ន
លេធផលដ្៏លក្អ ប្គសើរគ្េះ ពិត្ជាមិ្អាចោត្់ផ្តតច់គចញ
ពីោរគិត្គូរ យកចិ ត្េ
ត ញកោក់ ជួយឧប្ត្ថមភោំក្េ ប្ងកលកខណៈគអាយប្ងប្អូ្នារ ី អាចគធវើ

ោរងារបា្លអ ពីសំណាក់ ថ្ននក់ដ្ឹកនាំក្គប្់លំោប្់ថ្ននក់ រប្ស់ក្កសួងឧសសហកមម ្ិងសិប្ប
កមម ។

1

គហត្ញអីបា
វ ្ជាក្កសួងកិចចោរនារ ីគក្ជើសគរ ើសក្ប្ធា្ប្េ ស្តសតីរម
ួ ោនរកាស្តិភាព គដ្ើមបីអភិវឌ្ឍ
ជាត្ិ សំរាប្់ោរអប្អរ ខួប្គលើកេី ១០៧េិវាអ្តរជាត្ិនារ ី ៨មិនា ឆ្នំ២០១៨ គ្េះ? គក្

េះ

គដ្ើមបីរ ំគលចពី ត្ថ្មែមិ្អាចោត្់ថ្ងែបា្ថ្្សញខស្តិភាព។ គប្ើោម្សញខស្តិភាព ក៏ពិត្ជាមិ្
មា្ោរអភិ វឌ្ឍក្គប្់វ ិស័យ ្ិងក្គប្់េីកដ្ែង មិ្មា្ោររស់គៅកនញងភាពសញខដ្ញ ម

រមយនា ពិគសសស្តសតី ពិត្ជាមិ្មា្ឱ្ោសប្្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ្ិងោរ សិកាគរៀ្សូក្ត្
ប្គងកើ្ ចំគណេះដ្ឹង ជំនាញវ ិជាាជីវៈ មា្ឱ្ោសចូលរួមកនញងក្គប្់កិចចោរងារ មា្លេធភាព

ប្គញ្ាញោនថ្ដ្ ្ិងបា្េេួល្ូវត្ួនាេីគធវើគសចកតីសំគរច គៅក្គប្់កំរ ិត្ រួមចំដណកកោង
ក្ប្គេសកមពញជា គអាយបា្ ឆែងផញ ត្ពី ចំណាត្់ថ្ននក់
ក្ប្គេស មា្ចំណូលមធយមកក្មិត្ទាប្។

ជាក្ប្គេសមា្ចំណូលទាប្ ោែយជា

ហេតុអ្ីបា
វ នជាហយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏ជូជត់ទាំងហនេះបានហោយហជាគ្ជ័យ?
ហ្រេះរាជរោាភិ បាលកម្ពុជា ហ្កាម្ការដឹកនាំដ៏ភឺស្វ
ល វ ង និង្បកបហោយគ្តិបណ្ិ ឌ ត របស់

ស

មេ្តច អគ្គ្ហាមេសនាបតីមេេមេោ ហន
៊ុ សសន យល់យ៉ាងច្បាស់ថា ការកស្វង និង ការររទឹក
ដី កម្ពុជា ចាំបាច្ប់្តូវការ ទាំងកម្លាំងបុ រស ទាំងកម្លាំងនរ ី។

ហេតុហនេះ រាជរោាភិបាល បានបហងកើត សម្គ្ម្នរ ីសហគ្គេះជាតិ ដដលម្នដសែរយៈតាំងពីថាាក់
កណ្ត
ា លរេូតដល់ម្ូលោានឃុាំភូម្ិ តាំងពីហ្កាយថ្ងៃរ ាំហោេះ ៧ ម្ករា ឆ្ាាំ ១៩៧៩ ហដើម្បីកាាប់សុស
ទុកខរបស់នរ ី និងយកច្បិតាទុកោក់ ហោេះស្រស្វយបញ្ហ
ា របស់បងបអូននរ ី

ហោយបានទន់ ហពល

ហវលា។ រាជរោាភិបាល កាំ ណ្ត់ច្បាស់ថា ការជួយស្តសាីហោយបានផុតពីភាព្កី្ក នឹងហ្វើហោយ
្បជាជន បានផុតពីភាព្កី្ក ហ្រេះ ស្តសាី ដសែរម្នទម្លប់សិតសាំបាំហពញ តួ នទី ទាំង បី របស់សួន
ល
ហោយបានលអ្ពម្ៗគ្នា ហនេះគ្ឺតួនទីជាម្ាយ ជា្បពនធ និង ជាពលរដា ដដល្តូវសាំហ្វើការ្រហ្ៅ
ផទេះហោយបានលអ្បហសើរ យកស្វាថ្ដជូនអ្ងគភាពផង និង គ្ិតគ្ូរពីបាយទឹកសុសភាពស្វវម្ី កូនហៅ
ចស់ទុាំហៅកាុង្គ្ួស្វរហោយបានលអផង។ ហេតុ ហនេះ ស្តសាីតាំងពីទី្កុងដល់ជនបទ ដតងដតយក
្បាក់ច្បាំណ្ូលរបស់សួន
ល ម្កផគត់ផគង់កូនហៅ

ហ្វើឱ្យ្គ្ួស្វរ ម្នជីវភាពកាន់ដតលអ ្បហសើរ ជាលាំ

ោប់។

រាជរោាភិបាលកម្ពុជា បានបហងកើតយនកការ ហៅ្គ្ប់កាំរ ិត ហដើម្បីគ្ិតគ្ូរ ដកដ្បស្វានភាពរបស់
ស្តសាីនិងកុម្រ ហោយបានលអ្បហសើរជាលាំោប់ ដូច្បជា៖



្កសួងកិ ច្បចការនរ ី ដដលម្នដសែរយៈរបស់សួនហៅ្គ្ប់
ល
ហសតាស្រសុក
្កុម្្បឹកាជាតិ កម្ពុជាហដើម្បីស្តសាី

ដដលម្នសម្ជិកម្កពី្គ្ប់្កសួង

និងដតងដត

ម្នការ្បជុាំ្បចាំឆ្ាាំជាម្ួយ សមេ្តច នាយករដ្ឋ្ន្តនតី ហ្វើហោយ សមេ្តចមេេមេោ

2

កាន់ដតយល់បានពីបញ្ហ
ា របស់ស្តសាី និងដតងដតបានហលើកហ

ើងនូវវ ិធានការរកដាំ ហណ្តេះ

ស្រស្វយបញ្ហ
ា បានសម្ស្រសប លអ្បហសើរ ្តឹម្្តូវតម្សភាពការជាក់ដសាង


ហៅ្គ្ប់ហសតាស្រសុក ហយើងម្ន គ្ណ្ៈកម្ែ្ិការពីហ្គ្នេះហយបល់ស្តសាីនិងកុម្រ



ហៅតម្ឃុាំ ហយើងម្នគ្ណ្ៈកម្ែ្ិការកិច្បចការនរ ីនិងកុម្រ ដដលម្នហម្ឃុាំជា្បធាន និង
ម្នស្តសាីដដលជាអ្ាកទទួលបនទុកកិ ច្បចការ នរ ីនិងកុម្រ ហៅឃុាំណ្តដដលម្ិនម្នស្តសាី ហៅ



កាុង្កុម្្បឹកាឃុាំ

ហៅតម្ភូ ម្ិ កាុងច្បាំហណ្តម្អ្ាកដឹ កនាំភូម្ិច្បាំនួន ៣ នក់ ហយើងដតងដតម្នស្តសាី យ៉ា ងហោច្ប
ណ្តស់ ម្ួយនក់ តម្ការកាំណ្ត់ របស់អ្នុ្កិតយ ហលស ២២។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម្័តច្បាប់ ដ ើម្បីផ្តល់ការគាំពារ គិតគូរ ល់ផ្លប្បដោជន៍

របស់ស្តសតី លប់ បាំបាត់ការដរ ើសដអើងដលើស្តសតី និងកាត់ បនថយអាំដ ើហិងាដលើស្តសតី ូច្បជា៖ ច្បាប់សី ត
ីការទប់ស្កាត់ អាំដ ើហិងាកនុងប្គួស្ករនិងកិច្បចការពារជនរងដប្គោះ

ច្បាប់ ប្បឆាំងការជួញ ូរ

ម្នុសសនិងដកងប្បវ ័ញ្ចផ្លូវដភទ ច្បាប់អាពាហ៍ ិពាហ៍និងប្គួស្ករ និង ច្បាប់ភូម្ិបាល ជាដ ើម្

ដ ល បតីប្ប នធ ប្តូវដតមានកម្មសិទិធរម្
ួ ដលើប្ទ យសម្បតតិ ដប្ពាោះ មាប្ាទី ៣៦ ននរ ាធម្មនុញ្ញ
បានដច្បងថា ការងារដម្ផ្ទោះ មានតនម្លដសមើគននឹង កនប្ម្ ដ លបានម្ក ីការងារដធវើដៅដប្ៅផ្ទោះ។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដតងដតជាំ រញ
ុ ្គ្ប់្កសួងស្វាប័ ន ្គ្ប់ ថាាក់ ្គ្ប់វ ិស័យ ហោយ អ្នុ វតា
នូវហគ្នលនហយបាយសម្ភាពហយនឌ័រ

បងកលកខណ្ៈហោយស្តសាី

បានច្បូលរួម្ច្បាំដណ្កយ៉ា ង

សកម្ែ កាុងកិច្បកា
ច រររ និង អ្ភិវឌងសងគម្ សហ្ម្ច្បបាននូវលទធផល គ្ួរជាទីហម្ទនៈភាព ដូច្ប

សពវថ្ងៃ ដនោះ។ ជាមួយ្ឹងោររ ីកចំ គរ ើ្រប្ស់េឹកដ្ី ត្ួ នាេី ្ិងឋា្ៈរប្ស់ស្តសតីគៅកនញងសងគមក៏
មា្ោរដក្ប្ក្ប្ួលលអក្ប្គសើរជាប្្តប្នាាប្់ដដ្រ។ ជាក់ដសតង ប្ចចញប្ប្នគ្េះ គយើងមា្៖


ស្តសតី ១រូប្ ជាឧប្នាយករដ្ឋមន្ត្តី



ស្តសតី៣រូប្ ជារដ្ឋមន្ត្តី។



ស្តសតី ៣៧ រូប្ ជារដ្ឋគលខាធិោរ



ស្តសតី ៥៦ រូប្ ជាអ្ញរដ្ឋគលខាធិោរ



ស្តសតី ៦ រូប្ ជាឯកអគគរាជេូត្ គឺ គៅក្ប្គេសអង់គគែស ក្ប្គេសអាលែឺម៉ង់ ក្ប្គេស
ជប្៉ញ្ ក្ប្គេសមា៉ គេសញី ក្ប្គេសហវីលីពី្ ្ិង ក្ប្គេសចិ្។



ស្តសតី ២៣ នាក់ ជាអគគនាយក (១១%)



ស្តសតី ១០៨ នាក់ ជាអគគនាយករង (១៤%)



ស្តសតី ១០៨ នាក់ជាក្ប្ធា្នាយកោឋ្ (១១%)



ស្តសតី ៦៨១ នាក់ជា អ្ញក្ប្ធា្នាយកោឋ្ (២០%)



ស្តសតី ១រូប្ ជាអភិបាលគខត្ត



ស្តសតី ២៦ រូប្ ជាអភិបាលរងរាជធា្ីគខត្ត
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កនញងចំគណាម ១៩៧ ស្សុក ក្កុង ខ័ណឌ គយើងមា្ស្តសតី ៧រូប្ ជាអភិបាលស្សុក គឺគៅ
គខត្តដកប្ គខត្តរត្្គីរ ី គខត្តកំពង់សឺ ព គខត្តកំពត្ គខត្តគសៀមរាប្ ្ិងគខត្តថ្ក្ពដវង



្ិង ស្តសតី ១៨៥ រូប្ ជាអភិបាលរងស្សុកខ័ណឌ។



គយើងក៏មា្ស្តសតី ៥៧ រូប្ ជាក្ប្ធា្ម្ាីររាជធា្ីគខត្ត



ស្តសតី ៣០៦ រូប្ ជាអ្ញក្ប្ធា្ម្ាីររាជធា្ីគខត្ត



ស្តសតី ៣៤៦ រូប្ ជាក្ប្ធា្ោរ ិយាល័យស្សុកក្កុង



្ិង ស្តសតី ៤៣៩ រូប្ ជាអ្ញក្ប្ធា្ោរ ិយាល័យស្សុកក្កុង។

កនញងវ ិស័យត្ញ ោោរ គយើងមា្ ស្តសតី ៣៨ រូប្ ជាគៅក្កម ស្តសតី ២៣ រូប្ ជាក្ពេះរាជអាជា្ ្ិង
ស្តសតី ១៦៥ រូប្ ជាក្កឡាប្ញ្ាីរ ។
ចំគ


េះស្តសតី ដដ្លមា្ត្ួនាេី អាស្ស័យគោយោរគបាេះគឆ្នត្វ ិញ គយើងមា្៖
ស្តសតី ១០ រូប្ ជាសមាជិក ក្ពឹ េធសភា (គ្េះជា េិ្ន្័យមញ្ោរគបាេះគឆ្នត្ ថ្ងៃ ២៥ កញមៈភ ក្ែង
គៅគ្េះ)



ស្តសតី ២៥ រូប្ ជាសមាជិក រដ្ឋសភា



ស្សី ១រូប្ ជា ក្ប្ធា្ ក្កុមក្ប្ឹកា គខត្តកំពង់ឆ្នំង



ស្តសតី ៦៤ រូប្ ជាសមាជិកក្កុមក្ប្ឹការាជធា្ីគខត្ត



ស្តសតី ២រូប្ ជាក្ប្ធា្ក្កុមក្ប្ឹកាស្សុក គឺគៅស្សុក គីរ ីោគរ រប្ស់គខត្តគោេះកញង ្ិង ស្សុក




ពញ្ាដក្កករប្ស់គខត្តត្បូងឃមំញ

្ិង ស្តសតី ៤០៤រូប្ ជាសមាជិកក្កុមក្ប្ឹកាក្កុងស្សុកខ័ណឌ។
សពវថ្ងៃ គយើងមា្ ស្តសតី ១៣០ នាក់ ជាគមឃញំ ។ កនញងចំ គណាម គ្េះ គយើងមា្ស្តសតី ១៦ នាក់

ដដ្លបា្ជាប្់គឆ្នត្ជាគមឃញំ បា្ ៤ អាណត្តិជាប្់ៗោន តំងពីោរគបាេះគឆ្នត្ក្កុមក្ប្ឹកា
ឃញំសងាកត្់គលើកដ្ំប្ូង។

ោនថ្ដ្គ្េះ គឺ អាស្ស័យោមរត្ី សកមម

ដដ្លដត្ងដត្សាេះោារ ខិត្ខំគោេះស្ោយប្ញ្
ា

រប្ស់ ប្ងប្អូ្នារ ីគយើង
រប្ស់ក្ប្ជាជ្គៅមូលោឋ្ គធវើឱ្យក្ប្ជា

ជ្ ស្សេាញ់ គជឿជាក់គលើោរដ្ឹកនាំ រប្ស់នារ ី។


ចំ្ួ្ស្តសតីជាជំេប្់ ្ិងជាសមាជិកក្កុមក្ប្ឹកាឃញំ ក៏មា្ោរគកើ្ គេបើងជាលំោប្់ ដដ្រ។
សពវថ្ងៃគ្េះ គយើងមា្ ស្តសតី ២៧២ នាក់ ជាជំេប្់េី ១

ស្តសតី ២៨៥ នាក់ ជា ជំេប្់ េី ២

្ិង មា្ ស្តសតី ១.៦១១ នាក់ ជាសមាជិកក្កុមក្ប្ឹកាឃញំ។
សពវថ្ងៃគ្េះ កនញងចំគណាម មន្ត្តីរាជោរទាំងអស់ ស្តសតី មា្ចំ្ួ្៤១% ្ិងកនញងចំ គណាម
មន្ត្តីដដ្លមា្ត្ួនាេីចាប្់ពីថ្ននក់អ្ញក្ប្ធា្ោរ ិយាល័យគេបើងគៅ ស្តសតី មា្ចំ្ួ្ ២៤%។
ចំគ

េះសិសសដដ្លក្ប្លងប្ញ្ចប្់មធយមសិកាេញត្ិយភូមិបា្្ិគេាស A គប្ើគយើងគិត្ពីគដ្ើម

អាណត្តិេី ៥គ្េះ គឺពីឆ្នំ ២០១៣មកដ្ល់ឆ្នំ ២០១៧ គយើងគឃើញថ្ន មា្ចំ្ួ្ ក្ប្ហាក់
ក្ប្ដហលោន។ ជាក់ដសតង៖
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ឆ្នំ ២០១៣ កនញង ចំ គណាមសិសស្ិ គេាស A ៨៦ នាក់ សិសសស្សី មា្ចំ្ួ្ ៤៥ នាក់
ក្ត្ូវជា ៥២,៣២%



ឆ្នំ ២០១៤ កនញង ចំ គណាមសិសស្ិ គេាស A ១១ នាក់ សិសសស្សី មា្ចំ្ួ្ ៥នាក់ ក្ត្ូវ
ជា ៤៥,៤៥%



ឆ្នំ ២០១៥ កនញង ចំ គណាមសិសស្ិ គេាស A ១០៨ នាក់ សិសសស្សី មា្ចំ្ួ្ ៤៩ នាក់
ក្ត្ូវជា ៤៥,៣៧%



ឆ្នំ ២០១៦ កនញង ចំគណាមសិសស្ិ គេាស A ៤០៥ នាក់ សិសសស្សី មា្ចំ្ួ្ ២០៤នាក់
ក្ត្ូវជា ៥០,៣៧%



ឆ្នំ ២០១៧ កនញង ចំ គណាមសិសស្ិ គេាស A ៤២៤ នាក់ សិសសស្សី មា្ចំ្ួ្ ២១១នាក់
ក្ត្ូវជា ៤៩,៧៦% ។

េិ្ន្័យសិសសស្សីដដ្លពូដកគ្េះ បា្ផតល់្ូវកតីសងឃឹមដ្៏មញត្មាំថ្ន គៅថ្ងៃអនាគត្ ហ្កាម្ការ
ដឹកនាំ ្បកបហោយគ្តិបណ្ិ ឌ ត និង្បកបហោយការគ្ិតគ្ូរច្បាំហរេះសម្ភាព

ហយនឌ័រ របស់

សមេ្តច អគ្គ្ហាមេសនាបតីមេេមេោ ហន
៊ុ សសន ហយើងនឹងម្នច្បាំនួនស្តសាី ដដលម្នតួនទី
ហ្វើហសច្បកាីសាំហរច្ប កាន់ដតហ្ច្បើនជាងហនេះ។ ការបង់ នធដលើប្បាក់ដបៀវតស ដ លម្ុនដនោះ ប្តឹម្ដត
៨០ ម្ុ៉ឺនដរៀលដតបុដ្ណោះ ដ លប្តូវជាប់ នធ ដតឥឡូវដនោះ ដឡើងដៅ ល់ ១ លាន ២ ដសន
ដរៀល ដទើបជាប់ នធ ដ ើម្បីជួយដៅ ល់កម្មករ/ការ ិនី ម្ន្តនតីរាជការ និដោជិកទាំងអស់ ដៅ

ប្គប់ទីកដនលង។ ម្ន្តនតីរាជការជាាំស្តសតីដ លសាំរាលបុប្ត ក៏បានទទួលការឈប់សាំរាក ៣ដែ និង
ប្បាក់ឧបតថម្ភ ៨០ម្ុ៉ឺនដរៀល ដ ល ីម្ុនបានដត ៦០ម្ុ៉ឺនដរៀល។
គណៈអធិប្ត្ី ជាេីគោរព!
គោកជំទាវ ឯកឧត្តម អស់គោក គោកស្សី ្ិង ប្ងប្អូ្នារ ីទាំងអស់ជាេីស្សឡាញ់
រាប្់អា្!
ស្តសាីកម្ពុជាពិ តជាម្ិ នោច្បបាំ ហភលច្ប បានហទ ថា កាលពី ហ្កាយថ្ងៃរ ាំហោេះ៧ម្ករា ឆ្ាាំ ១៩៧៩ ហយើង
្តូវសិតសាំហ្វើការ្រ ហដើម្បីច្បិញ្ចឹម្កូ នហៅ កាុងស្វានភាព ្បហទសម្ួយដដល្តូវបាំផ្លលញដល់

ហលសសូនយ ដដល្កី្ក សវេះហសបៀង ម្ិនម្ន្នធានម្នុសែ ជា្បហទសដដលទទួលរងនូវ
ការេុ៊ុំព័ទធខាងហសដាកិច្បច ម្នសនាិភាពផង នឹងម្នសគ្គម្ផង។

ស្តសាីម្ិនតិច្បហទ ដដល្តូវ

ហ្វើជាម្ាយ ផង ហ្វើជាឪពុកផង ហ្រេះ ្តូវលេះបង់បីាសី កូនហៅ ហដើម្បីបុពហវ េតុជាតិម្តុភូម្ិ។
ហយើងបានសិតសាំរម្
ួ គ្នា
កាន់ដត្បហសើរ

ហដើម្បីហ្វើឲ្យជីវភាពហសដាកិច្បចសងគម្ស្ម្ប់្បជាជនរបស់ហយើង

ដដលកាលពីម្ុនហនេះ

១០០% គ្ឺ្កទាំងអ្ស់គ្នា។ ប៉ាុដនា ឥ

ភាព្កី ្ក្គ្បដណ្ាប់នូវទូ ទាំង្បហទសកាុងអ្្ត

ូវហនេះ អ្្តថ្នភាព្កី្ក របស់ហយើង បានធាលក់ម្កហៅ
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្តឹម្ដត ១៣% ។ ហៅតម្ដងផលូវ បច្បចុបបនាហនេះ ហររហពញហៅហោយរងយនា ហទច្ប្កយនយនា
និងម្ហ្ោបាយដឹ កជញ្ូជ នហសអកសកេះ រេូតហៅដល់សេះ
ទ ច្បរាច្បរណ្៍ ជាញឹកញាប់។

ហយើងលាំបាកណ្តស់ ទ្ម្ាំរកបាននូវសនដិភាព ដដលផដល់ឱ្កាសស្ម្ប់ការអ្ភិ វឌង្បហទស
ជាតិរបស់ហយើង។ ឥ
ហៅហ

ទ
ងឡាយ ហៅម្ិនទន់ហោេះអ្ស់
ូវហនេះ ្គ្នប់ម្ីន និ ង្គ្នប់ ម្ិនទន់ផុេះទាំ

ើយហទ វាហៅតម្្បោរជីវ ិត្បជាជនតហៅហទៀត។

ហយើង្ុញងប់នឺងច្បរាច្បរដដលកកសទេះ ដដលបងខាំហោយហយើង្តូវសទុេះស្វទរហ្កាកពី្ពលឹម្ម្ក
ហ្វើការ ដតហយើងក៏ម្នហម្ទនភាពច្បាំហរេះការេូរច្បូលថ្នហទសច្បររាប់លាននក់ និងការ

វ ិនិ ហយគ្ជាបនាបនទប់ ដដលបហងកើតការ្រជាហ្ច្បើន ហ្វើហោយស្តសាីជាហ្ច្បើ នម្នការ្រដដល
ម្ន្បាក់កាំថ្រ

ម្នឋានៈកាន់ដតលអ្បហសើរកាុង្គ្ួស្វរនិ ងកាុងសងគម្ ោស្រស័យសនាិភាព

ដដលហយើងរកម្កបានហោយលាំបាក
ហ្រេះមានសនតិភា

ហេើយដដលហយើង្តូវដតរួម្គ្នាដងរកាហោយបានលអ

ដទើបមានដទសច្បរ ដទើបមានវ ិនិ ដោគ ដទើបមានលទធិប្បជាធិបដតយយ។

ការដសវងរកសនដិភា វាលាំបាក្ស់ ដតការបាំផ្លលញសនដិភា

គ៉ឺវាងាយស្សួល។ លទធិប្បជា

ធិបដតយយ និងការដគរ សិទិម្
ធ នុសស ការដបាោះដឆនតដ លអាច្បប្បប្ ឹតតដៅបាន វាក៏ប្តូវដត
ាំដណ្ើរការដៅកនុងប្កបែណ្ឌ ននប្បដទសដ លមានសនដិភា ដតបុដ្ណោះ។ ដបើដយើងច្បង់បាន

ប្បជាធិបដតយយ ដយើងប្តូវ សកម្មច្បូលរួម្រកាសនដិភា
ស្
ដ ប់ធ្ននប់សងគម្

ដសថរភា នដោបាយ និង

សនដិសុែ

ដ លជាកាតធាំបាំផ្ុតសប្មាប់ធ្ននា ល់ការអភិវឌ្ឍ ធ្ននាដអាយមាន

ការងារដធវើដអាយ បានជាប់លាប់ ឳកាសដរៀនសូប្តជាំនាញ ដ ើម្បីបដងាើនសម្តថភា

និង

បដងាើនប្បាក់ច្បាំណ្ូល។
ទនទឹម្នឹងការរ ីកច្បាំដរ ើន ដយើងក៏ដៅមានបញ្ហ
ា ប្បឈម្នានា ដ លតប្ម្ូវដអាយដយើងប្តូវែិតែាំ
បនតដទៀត

ដ ើម្បីដអាយដយើងកាន់ដតមានធនធ្ននម្នុសសទាំងប្បុសទាំងស្សី

ប្បកបដដ្ឋយ

សម្តថភា

បដងាើតបាននូវស្កនន ធាំ ៗដែម្ដទៀត កនុងការអភិ វឌ្ឍន៍សងគម្ដយើង និ ង កនុងការងារ
ដឆពោះដៅកាន់សម្ភា ដយនឌ្័ររបស់ដយើង។
ដហតុដនោះ ដទើបដយើងអបអរស្កទរទិវាអនតរជាតិ នារ ី ៨ម្ិនា ឆនាំ ២០១៨ ដនោះ ជាម្ួយនឹង
ប្បធ្ននបទ ស្តសតីរម
ួ ោនរកាស្តិភាព គដ្ើមបីអភិវឌ្ឍជាត្ិ ។
ម្ុននឹងបញ្ចប់ដនោះ ែ្ាំុសូម្ ដែលងអាំណ្រគុណ្ជាែមីម្តងដទៀតច្បាំ ដពាោះ ឯកឧត្តម គេសរដ្ឋមន្ត្តី ្ិង
ថ្ននក់ដ្ឹកនាំក្គប្់លំោប្់ថ្ននក់រប្ស់ ក្កសួង ឧសសហកមម ្ិង សិប្បកមម ដដ្លបា្យកចិត្ត

េញកោក់ជំរញ
ញ ោរអនុវតតដគលនដោបាយសម្ភា ដយនឌ្័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដធវើដអាយ
ឋានៈ តួនាទី របស់ស្តសតី មានការដកដប្បលអប្បដសើរជាលាំដ្ឋប់ ។ ឆនាំដប្កាយ ែ្ាំុសងឍឹម្ដជឿជាក់
ថា ប្កសួងនឹងមានច្បាំ នួនស្តសតីកុនងតួនាទីដធវើដសច្បកតីសាំដរច្បកាន់ដតដប្ច្បើនជាងដនោះ។
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សូម្ដគរ ជូន រដលាកជាំទវ ឯកឧតតម្ឯកឧត្តម គេសរដ្ឋមន្ត្តី រដ្ឋមន្ត្តី ក្កសួង ឧសសហកមម
្ិង សិប្បកមមឯកឧត្តម គោកជំទាវ អស់ដលាក ដលាកស្សី នាងកញ្ហញទាំងអស់ សូម្ប្បកប
ដដ្ឋយសុែភា លអ និងដជាគជ័យកនុងការងារ និង កនុងជី វ ិត។
សូមអរគញណ។
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