្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម េរៀបចំពិធីអបអរ
អន្តរជតិ៨មីន ឆនំ២០២០ េនទីរម
ួ េខត្តេសៀម ប

ទរខួបអនុស រ ីយ៍េលើកទី១០៩ ទិ

ពិធីអបអរ

ទរខួបអនុស រ ីយ៍េលើកទី១០៩ ទិ អន្តរជតិ៨មីន ឆនំ២០២០ េ្រកម្របធនបទ

“មនសន្តិភព មនករេលើកកំពស់សមភពេយនឌ័រ “ ្រតូវបន្របរព្វេធ្វើេឡើងេន្រពឹកៃថងទី
០៨ ែខមីន ឆនំ២០២០ េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តមកិ តិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត ចម ្របសិទធ េទសរដ្ឋមន្
្រតី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម និ ងសិបបកមម និងេ

កជំទវ េនស

្ឋ គរ Angkor Miracle

Resort &Spaេខត្តេសៀម ប ។
បនទប់ពីេ
េ

ក្រសី ៃឡ វលកខ័ណ តំ

កជំទវ

សេម្តច្រពះម

យ

ក ្រតីយ៍នេ ត្តមមុនីនថ សីហនុ ្រពះវ ជម

សិបបកមម រួចមក េ

ន្របវត្តិនរ ី ០៨ មីន

វ ីន រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម

សកមមភព សមគមនរ ី
្រប

ងមកពីរ ្ឋ ករទឹក្រកុងភនំេពញ

នេ

យេ

ន្រពះ ជ

រ

ជតិ ែខមរ និងរបយករណ៍

ក្រសី េទព ៉ នី ្របធននរ ី្រកសួងឧស ហកមម និ ង

កជំទវ ឃឹម ចំេរ ើន រដ្ឋេលខធិករតំ

ង្រកសួងកិចចករនរ ី បនមន

សន៍ យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹ ងែ្របងរបស់្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម

េ្រកមករដឹកនំរបស់ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ តេទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ េធ្វើឲយបងប្អូននរ ី

ជម្រន្តី ជករទទួលបន

នៈតួ នទី សម

ចំេណះដឹងបនយ៉ ង្របេសើរ ។ ជក់ែស្តង

មសមតថភព និងករបណុ្ត ះប

មរបយករណ៍ ែដល

្របធននរ ី្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម េ្រកមករយកចិត្តទុក

នេ

្ត ល បេងកើនកំរ ិត

យេ

ក្រសី

ក់ដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯក

ឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ តេទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ រហូតដល់បចចុបបននេនះ ម្រន្តី ជករ និងម្រន្តី

ជនេយជិកជនរ ី មនករេកើនេឡើងគួរជទីេមទនៃ្រកែលង ពីមួយឆនំេទមួយឆនំ ទំងកនុងតួ

នទីសេ្រមចចិត្ត និងកនុង្រគប់កំរ ិតបន្តបនទប់ ។

ជមួយគនេនះ េ
យកមគ៌ម

កជំទវរេដ្ឋលខធិករក៏បនេលើកេឡើងពី្របវត្តិ

្រស្តកមពុជ ែដល្របកន់

ធិបេតយយ េហើយបចចុបបននេ្រកមករដឹកនំដ៏េវៀងៃវ្របកបេ

យកិតិប
្ត ណិ្ឌ ត

របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី នរ ីបនឈរកនុងតួនទីេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងកនុង្រគប់កំ

រ ិតទំងថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិមនចំនួនដ៏េ្រចើន េលើសសងគម
េ

ៗទំងអស់ ។ និយយ

យខ្លីគឺមនចំនួន៤១% ៃនចំនួនម្រន្តី ជករទំងអស់ ។ ជមួយគនេនះ េ

ខធិករ បនរ ំេលចេឡើងនូវ
អំពីគុណតៃម្ល ែដលមិន

កជំទវ រដ្ឋល

រៈសំខន់ ៃនករេ្រជើសេរ ើស្របធនបទខងេលើ គឺេដើមបីរ ំលឹក

ចកត់ៃថ្លបន ៃនសុខសន្តិភព អរគុណដល់សន្តិភព ែដលមន

ថ បនិកដ៏េឆនើមរបស់្របេទសកមពុជ គឺសេម្តចអគគម

េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋ

ម្រន្តី ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ែដលបនដឹកនំ្របេទសទទួលបននូវសុខសន្តិភព និងករ
អភិវឌ ន៌រ ីកចេ្រមើនរហូតដល់បចចុបបននេនះ ។

មន្រប

សន៍សំេណះសំ

លនឱកសេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ បន

បង្ហញនូវទឹកចិត្តរ ីក យ យតៃម្លខពស់ចំេពះករេរៀបចំពិធីនៃថងេនះ េនទីរម
ួ េខត្តេសៀម ប
ែដលជចំែណកមួយៃនករេលើកកំពស់វ ិស័យេទសចរណ៌របស់ជតិេយើង ។ ជេរៀង ល់ឆនំ

្របេទសកមពុជ បនេរៀបចំយុទធនករទិ អន្តរជតិនរ ី ៨ មីន េដើមបីរ ំលឹកពីករតស៊ូទមទរ
សិទិេធ សរ ីភព និងឆ្លុះបញ
ច ំងអំពីវឌ នភព សមិទិផ
ធ ល បញ
្ហ ្របឈម ករេប្តជញចិត្ត និងវ ិធន

ករជវ ិជជមនននកនុងករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកើនភពអង់
ដល់្រស្តី និងេកមង្រសី ទិ េនះពិតជមន

រៈសំខន់

ចែផនកេសដ្ឋកិចច

ស់ស្រមប់បងប្អូននរ ី្រគប់ៗរូប មិន

ថេន្របេទសកមពុជ ឬេនកនុងពិភពេ
កេនះេទ។ ទិ េនះ្រតូវបនចប់បដិសនធិេឡើងចប់
ំងពីឆនំ១៩១១ េបើគិតមកទល់េពលេនះមន រយៈេពល១០៩ឆនំ។ ចំេពះ្របេទសកមពុជ
េ្រកមករដឹកនំដ៏ឈ្លសៃវ និង្របកបេ

យគតិបណិ្ឌ តរបស់សេម្តចអគគម

េសនបតីេតេជ

ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និងជអនុ្របធនកិតិយ
្ត ស្រកុម្របឹក
ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី បនបង្ហញពី ករេប្តជញចិត្តកុងករេលើ
ន
កកមពស់ ថ នភពជី វភព សិទិធ

នៈ តួនទី និងសុខុមលភពរបស់្រស្តី

មរយៈករបេងកើតជេសនធិករ្របតិបត្តិជេ្រចើ ន

ែដលរួមមន្រកសួងកិ ចចកិចចករនរ ី ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី ែដលមន សេម្តច្រពះ
ម

ក ្រតី នេ ត្តម មុនិនថ សីហនុ ្រពះវរ ជម

ជតិែខមរ ជ្រពះ្របធនកិតិ្តយស គណៈក

មមធិករជតិេលើកកមពស់សីលធ៌មសងគមតៃម្ល្រស្តី និង្រគួ
ភពនិងអភិវឌ ន៍ថនក់ក
្របធនកិតិ្តយស និងេ

រែខមរ សមគមនរ ីកមពុជេដើមបីសន្តិ

្ត ល ែដលមនសេម្តចកិតិ្រ្ត ពឹទធបណិ្ឌ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុនែសន ជ

កជំទវ ែម៉ន សំអន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់

ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិ ករកិចច ជ្របធនសមគមនរ ីកមពុជ េដើមបីសន្តិភព និង

អភិវឌ ន៍ ្រកុមករងរេយនឌ័រ និងគណៈកមមករ្របតិបត្តិ
ភព និងអភិវឌ ន៍ េន

ម្រកសួង -

មទិដ្ឋភពេនះេយើង េមើលេឃើញថ

ថ ប័នទំងអស់ ។

ជរ ្ឋ ភិបលមនករយកចិត្តទុក

ករងរប្រញ
ជ បេយនឌ័រ េដើមបីបេងកើនភពអង់
នរ ី និងកុមរ ី ។

ខសមគមនរ ីកមពុជ េដើមបីសន្តិ
ក់ខពស់បំផុតេលើ

ច ករសេ្រមចចិត្ត និ ងេសចក្តីៃថ្លថូរបស់
ន
្រស្តី

ជ ក់រ ំលឹកផងែដរថ៖ទនទឹមនិងករយកចិ ត្តទុក
ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត ក៏បនបញ

ក់របស់

ជរ ្ឋ ភិបលនិង្រកសួងេល◌ីករងរប្រញ
ជ បេយនឌ័រ កនុង្រគប់វ ិស័យ ្រស្តីខួនេយ◌ី
្ល
ង ែដល

កំពុងមនតួ នទីដ៏សំខន់កុងេខឿនេសដ្ឋ
ន
កិចច និង្រគួ

ព្រងឹង

រ ្រតូវខិតខំបេងក◌ីនចំេណះជំនញ

មគគីភពៃផទកុង
ន និងជពិេសសេធ្វ◌ីជបេងគល្រគួ

រដ៏រ ឹងមំ េដ◌ីមបី្រគួ

ររុងេរឿង

និងសងគមជតិរង
ុ េរឿងរួមគន ។

សថិតកនុងឱកសេនះ អងគពិធីក៏បនេរៀបចំពិធី ្របគល់បច់ផក និងវតថុអនុស វរ ីយ៍ជូនគនេទវ ិញ

េទមក កនុងចំេ

មគណ:អធិបតី ថនក់ដឹកនំជ្រស្តី និងរ ង្រគួ

កិតិ្តេស ្ឋ បណិ្ឌ ត និងេ

រ។េ

យែឡកឯកឧត្តម
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