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សនុ�រកថ 

ឯកឧត�ម ស សអំល រដ�ម�ន�ី្កកសួ បរសិ ន  
និួជ្បរន្កនម្ប�ក្ជតិក្ិោជានិអភិវរីឍន 

ក�ុួនិធីអបីកកិក សស� កថជតិ អលីកទី២ ក�ីនីករអររបវច«ិុទ�ស�ក� និួងែនករ 
កកម�ឍនបរសិ នជត ិឆ� ច២០១៦-២០២៣» 

 
ររនី្ �ចអនេ ៃថ�ទ១ី០ ងខកហី ឆ� ច២០១៦ 

 

ឯកឧត�ម អសកចំ ោ អសក អសក្ក ីតចណួ្កកសួ ស បបន រដ�បល� កថអ្កមជតិ 
ៃដគូក្ិោជាន៍ ក �ួករមិនងមនរភ� ្ិបល ោកិបិឯកន និួក�កសរនបតត៌ន  

 
 ៃថ�អនះ ខ�ុ ច៌នអកវក�ីអសមនកនរកីរិ អភិបនវូលរសមជមសិ ឯកឧត�ម អសកចំោ អសក 
អសក្កី ក�ុួនីធីអបីកកិក សស� កថជតិអលីកទី២ ក�ីនី«ិុទ�ស�ក�និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ
ឆ� ច២០១៦-២០២៣» នអនលអនះា  

 ក�ុួនម្កនម្ប�ក្ជតិក្ិោជាន៍អភិវីរឍន និួក�ុួនម្កកសួបរសិ ន ខ�ុ ចកូមកងម�ួ នូោ
ករស គមន៍ យ៍ ួកកថអ �់ វចអចះករកអ�� ីេវូលរសមរបកថឯកឧត�ម អសកចំោ អសក អសក្កី ក�ុួកិក
សសៃថ�អនះ ងដលញុចួ ងឱកិវិនិឍក្និអ្រះអ៍បលថអលីអកវក�ី្ចួិុទ�ស�ក�អនះ្ប្ន�ត�អទ្បកប
អភិឍនែុលែុក កុីអ្រ និួ្គបថ្នួអ្ជិា  

 អឆ��តក�ុួងកកអនះ ក�ុួនមររភ� ្ិបល និួ្បជនកមកុជ ខ�ុ ចកូមកងម�ួនូោកចណរ
គុណ យ៍ ួ្ជលអ្េវចអចះធនររក្ិោជាន៍អកុី 

តមរិយម្មណណ ល្បតិបត�ិករបរសិ នមហកនុតចបនថអមគ �ួ ងដលបនសិ ឧបតម�រច្ ទំចួ ងែ�កថោកិ 
បអវិកអទក និួធនរនមនុកនដលថដចអណីរករអររបវចអកវក�ី្ចួ
ឯកសរិុទ�ស�ក�ដិ៌នសរយកចរនថអនះ ា 

 ជមសិ រ� អនះងដរ ខ�ុ ចកិកូមកងម�ួនូោករអកតករអកីរ និួវិតៃម�ខកកថវចអចះកិវិខិតខច្ប�ួ

ង្បួរបកថ «្កនមករងរវចអចះកិវិ» ងដល៌នឍរកិវិទទសលបន�ុកក្មបក្មមល និួដ�កនចកិវិ្បុច

បអវិកអទក និួអររបវចកិក សសនិអ្រះអ៍បលថអលីអកវក�ី្ចួិុទ�ស�ក�និួងែនករកកម�ឍនអនះ 

ជមសិ ្កកសួ ស បបនចកថនបន� ៃដគូក្ិោជាន៍ ្គ�ះស នកិក្្សោ្ជោ ក �ួករមិនងមនរភ� ្ិបល ោកិបិ
ឯកន និួកហគមន៍មូលភ� ន ចបថតចួ  នីអនល ងដលអកវក�ី្ចួឯកសរអនះ្តតោបនដចអណីរករ 
ក�ុួងខក��  ឆ� ច២០១៥មកា  

 ករសបុចរ� ៃថ�អនះ មិន្ត�មងតជកកីឍនប�� កថនូោកររច្ ទនីកចណកថររភ� ្ិបលវចអចះ
ករអររបវចងឱ៌និុទ�ស�ក�និួងែនករបរសិ នជតិ អដីម្បី�ូិលប�� បរសិ នអទក�ុួអរលនអ៍បិ
ក្ិោជាន៍អកដ�កិវិក �ួម និួករោនិិអ៍គំចួ អន� កថជតិ និួ� កថអ្កមជតិបយុអណា ះទ បយុងន�ងថមំចួ
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ជក�ិកថឆ�ុះងឱអេេីនូោក៌នវិត�វូលរសមរច្ ទនី្គបថម្ភ� ន ក�ុួដចអណីរករអររបវចឯកសរិុទ�ស�ក�

ដិ៌នសរយកចរនថអនះ អដីម្បីអ្មីងឱឧត�ម្បអ៍ន៍របកថក �ួមជតិំចួ មូលា 

ឯកឧត�ម អសកចំ ោ អសក អសក្ក ីនិួក �ួកកិ សសំចួ មូលជទីអម្តី! 

បរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ ដូវជ ដី ទ�ក ខឱលថ ្ូគន�ស�ក� ្បនបន�អកកូនូកុី ងរ យ មនល អ្បួ 
និួឧក�បន ថ�និួខ្វថ ត្ូួ ៃ្ន និួែលិតែលៃ្នអៃ ី កតៃ្ន ធនរនមចធ ជតិ និួ កតក�ុួទ�ក 

ជ្គ�ះៃនអកដ�កិវិ ក �ួម ោប្ធមតជតិ និួកុខុ៌លឍនមនុកន �៌ កថស និួ៌នតៃម�អស ប្ណណ ឍន និួ 
តៃម�មិនអវកតថៃថ�បនា ក្៌បថកមកុជអិីួ  អដីម្បីន�អល្�នៃនករក្ិោជាអទមុខអទរត អិីួ ចច 

បវថបន�អធីករ ផ� កថប�ូររអបរបអ្បី្បកថធនរន បអ នួីន្បកិទ�ែល និួែលិតកម�នី ករអ្បី្បកថធនរន 
កតថបនិ កចណលថ និួករបចនុលំចួ ំិា ករករចរបរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ គឺជកិវិករងរ 

ដិកចរនថក្៌បថ   កមកុជ អ្ចះវីរឍនរបកថវ គឺជ្ប្នវចបួៃនកររកីវអ្មីននិួ ករក្ិោជា ក�ុួរិយ
អនលងោួា 

អិីួ បនអេេី ករក្ិោជាក �ួម និួអកដ�កិវិអលឿនជួកមតឍនស បបន និួវ្បថក្៌បថ 
ករករចរបរសិ ន និួអលឿនជួករអ្បី្បកថបអវិកោទិ្ ងដល៌នអម្តីឍនបរសិ ន និួឥរ ិ៍ បទ 
របកថមនុកន ងដល្កំេថបរសិ នា អិីួ ្តតោអភះ្សិែួងដរ រវួតៃម�ៃនករក្ិោជាក �ួម 
អកដ�កិវិរិយអនលងោួ និួករទទសលែលអកដ�កិវិរិយអនលខ�ីា «ទអ ួីតមទ �៌ បថចកថ»   គឺមិនងមន 
ជអ្មីកដិលក៏្៌បថកមកុជអទ ក្៌បថសនអទរកក �ួមជតិមសិងដល៌ននបណត ៃបតួ ៌ន 
កបូនំប ៌នឍនធនថន�ួករង្ប្បមលអកករតុ កមឍន    និរន�រឍន និួ្បកបអភិ 
វចអណះដ�ួា   

ររភ� ្ិបលកមកុជ បនចតថោរិនករជអ្វីនរសវមកអហីិ  អដីម្កីតថបនិក ក៌ ធអទអលី និួ
ករបតថប ថួបរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ តមរិយករអររបវចបអ នួីត្បនបន�តចបនថករចរធម�ជតិ និួ

ីោយវ្មនះ ករងកទ្ម ថួស បបន ករន្ �ួួករកនុោត�វ្បថទបថទលថន�ួកចអនីកោិ�៌ន និួកកកម�ក�ុួ 
ករ្គបថ្គួកម្ំនអកដ�កិវិដីធ�ី និួទបថទលថន�ួករកបថៃ្ន និួករនចអៃអីវេអភិខុកវ្បថា 
អិីួ កិបនន្ �ួួ និួករចរកិទ�ិកនថកបថដីធ�ី និួអ្បី្បកថធនរនធម�ជតិរបកថកហគមន៍ា  

ិុទ�ស�ក�វតុអកណដចណកថកលទី៣ បនប�� កថ យ៍ ួវ្កថនីអបកកកម� និួករបន�អប�ជ�  

វិត�របកថររភ� ្ិបលកមកុជ អដីម្កី្ិោជាន៍អភិវីរឍន និួកតថបនិឍន្កី្ក ងដលជ 
ករអឆ�ីិតបអទន�ួអកវក�ី្ប� របកថ្បជន និួបរបិទថ�ីៃនករក្ិោជាជតិ និួកន�រជតិា ររភ� ្ិបល

បនចតថទុកនិរន�រឍនបរសិ នជកត�  តជបុអរលបកខបណណ មសិ  ក�ុួករកអ្មវងឱបន អរលអេក្ិោជាន៍ 
អភិវីរឍនអនកមកុជា កអប�ជ� វិត�ក�ុួករប��� បនិរន�រឍនបរសិ ន ករក្ិោជាអភិ៌នតុលឱឍន 
និួករវូលរសម ករគិតគូរកចនីករង្ប្បមលអកករតុ ករក្ិោជាៃបតួ និួករកតថបនិ 
ហនិ ប្ិអ្រះមហន�រិ អទក�ុួ្កបខបណណ ក្ិោជាន៍ជតិ បនងក�ួអនីួ បងនមអទរត តមរិយ
ករបអ នួីត្កនម្ប�ក្ជតិក្ិោជាន៍អភិវីរឍន ក�ុួឆ� ច២០១៥ អភិ្វបវថប�ូិលរ�  
គណយក �៌ ធិករជតិក�ីនី កង្ប្បមលអកករតុ និួ្កនម្ប�ក្ជតិក្៌បថករក្ិោជាៃបតួា 
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អភិអមីលអេេីនីឍនចចបវថ ក�ុួករអឆ�ីិតបអទន�ួដចអណីរោោិត�ន៍ និួនិន� កររកីវអ្មីនៃន

អកដ�កិវិ ក �ួម បអវិកោទិ្ ោទិ្ស�ក� កិដូវជ ករ្បៃមន�ួករង្ប្បមលអកករតុ ររភ� ្ិបល
បនបអ នួីត «្កនម្ប�ក្ជតិក្ិោជាន៍អភិវីរឍន» ងដល៌នក៌កឍនវូលរសមមកនី្កកសួ ស បបន 

និួក �ួឍនចកថនបន�នន អដីម្កី្មបក្មមលករងរអររបវចអរលនអ៍បិ ិុទ�ស�ក� និួងែនករ
កកម�ឍន អឆ�ីិតបអទន�ួប�� ្បៃមនន ក�ុួោកិបិបរសិ ន និួករ្គបថ្គួធនរនធម�ជតិា 

អិីួ ចចបវថខិតខច្ប�ួង្បួរសមរ� បន�ងថមអទរត អដីម្ី្ គបថ្គួអភិ៌ន្បកិទ�ឍនអទអលីកត�  
្មនេំចួ ំិ និួែលបយះចលថអទអលីមូលធនធម�ជតិ អភិអផ� តជនិអកក អលីករអភះ្សិ 

ធនរនហរិ��ោតុ និួកមតឍន អលីកកមកកថករិលថដ�ួកចនីតៃម� និួឍនងិរួអ្រះៃនមូលធន 
ធម�ជតិ ងដលចចបវថក្៌បថកររកីវអ្មីនអភិវីរឍន និួកុខុ៌លឍនក �ួមជតិអិីួ ា 

អដីម្កីអ្មវបនអជគបិក�ុួអបកកកម�របកថខ�សនូនររភ� ្ិបល និួ្បជនកមកុជ 
ក�ុួករកសួក �ួម៌នករក្ិោជាអភិវីរឍននិួបរសិ នលស៏៏ត និួឍនកុខដុមរមន ក្៌បថ 

្បជន្គបថចននថ ្កកសួបរសិ ន បនចបថអែ�ីមនីករន្ �ួួកមតឍនស បបនជមុន តមរិយ
ករអធីទចអនីបកម�ស បបន ងដលរសម៌នម ករងកក្មមលរវនកមកបន�្គបថ្គួ ករក្ិោជាធនរនមនុកន 
ករន្ �ួួ្កបខបណណ លិខិតបទភ� នគតិិុត� និួករកសួអហភ� រវនកមកបន�រូបោន�ាលា ជួអនះអទអទរត 
អភិ៌នករកនុ�� ត ជអរលករណ៍នីររភ� ្ិបល ្កកសួកិបនចបថអែ�ីមដ�កនចដចអណីរ 
ករអររបវចងកក្មមល និួកសួ្កបខបណណ វ្បថ អរលនអ៍បិ ងែនករិុទ�ស�ក� 
និួងែនករកកម�ឍនកចរនថស ក្៌បថោកិបិបរសិ នំចួ មូលែួងដរា 

ររភ� ្ិបលបន និួកចនុួកនុោត�ោធីិស�ក�នីរ្កបរ� ក�ុួអនលងតមសិ  ក�ុួករអររបវច្កមបរសិ ន 
និួអររបវចិ ុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ អដីម្រីសមវចងណកអភះ្សិប�� ្បៃម 
ចកថនបន�ន�ួករថិវុះគុណឍនបរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ ែលបយះចលថនីករង្ប្បមលអកករតុ និួ

អដីម្ទីទសលែល្បអ៍ន៍នីករក្ិោជាៃបតួា  

កិវិកហករ និួក៌ហរណកម�ឆ�ួោកិបិ ដូវជករអែ�រករទទសលខុក្តតោរវួ្កកសួបរសិ ន 
និួ្កកសួកកិកម� រុក ្ប៌េថ និួអនសទ ក�ុួករ្គបថ្គួ ក្ិរកន និួករចរ តចបនថករចរ ដី  
កម្ំនអកដ�កិវិ និួតចបនថៃ្នដ៍ៃទអទរត និួកិវិកហករកន�រ្កកសួរវួ្កកសួអទកវរណ៍ 

្កកសួបរសិ ន ្កកសួងដនដី នគររូបនីិកម� និួកចណ ថួ និួនគរបលជតិ អលីករងរ 
្គបថ្គួតចបនថអឆ�រ គឺជកមិទ�ែលគសរងឱកតថក �៌ លថ ងដល្តតោបន�ន្ �ួួ និួន្ួីកបន�អទរត តមរិយ 

ករបអ នួីតស នឍនកនុអ្រះល៏្ បអកីរងថមអទរត ដូវជ ្កមបរសិ ន និួករែ�លថធនរនមនុកន 
និួហរិ��ោតុ្បកបអភិវីរឍន និួបអវិកោទិ្ និួឧបករណ៍ោទិ្ស�ក�ក្៌បថរច្ ទដលថ 

ករកអ្មវវិត� និួករ្តមតនិនិតឱកររិករណ៍ា 

ឯកឧត�ម អសកចំ ោ អសក អសក្ក ីនិួក �ួកកិ សសំចួ មូលជទីអម្តី! 

កកម�ឍនំចួ អនះគឺ ជកអឆ�ីិតបជិុទ�ស�ក�អទន�ួឍនចចបវថក�ុួករអធីទចអនីបកម� ៃន
ករ្គបថ្គួ និួក្ិបលកិវិបរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ អដីម្អីបះចហនអឆក ះអទដលថករ្គបថ្គួ 



Page 4 of 6 
 

ងដល បនគិតគូរ្គបថ្នួអ្ជិ អលី្បនបន�អកកូនូកុី និួធនរនធម�ជតិា ករអររបវចិុទ�ស�ក� 

និួងែនករកកម�ឍន បរសិ នជតិ គឺ្កបតម៌្តទី៥៩ ៃនរដ�ធម�នុ��ៃន្នះរជណវ្កកមកុជ 
និួវ្បថក�ីនីករករចរបរសិ ន និួ្គបថ្គួធនរនធម�ជតិ ឆ� ច១៩៩៦ និួ្កបតម 

អរលនអ៍បិ និួ ងែនករិុទ�ស�ក� ក្ិោជាន៍របកថររភ� ្ិបលកមកុជា 

ករងរបរសិ នជកិវិករងដល៌នលកណយកកល និួនហុោកិបិ អហីិ ងដលំមំរងឱបណ�

រភ� ្ិបល និួ្បជជតិំចួ កកថ អនអលីកកលអសក បន�ខិតខចវូលរសមវចងណក ងថរក្ករចរងឱបន
កនថងតរ� ចួ ក� ងថមអទរត អដីម្រីនងឱបននូោកររកថអនអភិវីរឍន និួកុោតិឍន ៃន្នងែនដី
ំចួ មូលា  

អភិសរវរកិលកណយនហុោកិបិៃនករ្គបថ្គួបរសិ ន ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍន       

បរសិ នជតិ ឆ� ច២០១៦-២០២៣ មិនងមនជិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍន ក្៌បថងត ្កកសួ
បរសិ នមសិ អនះអទ បយុងន�ជិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនក្៌បថ្កកសួ ស បបនជតិំចួ កកថ 

្នមំចួ ក្៌បថោកិបិឯកន ក �ួមកុីោលិ និួៃដគូរក្ិោជាន៍ននែួងដរ អដីម្ភីកថប�ូិល ករគិត
គូនីបរសិ នអទក�ុួអរលនអ៍បិ អកដកិវិ និួករោនិិអ៍គអន� កថជតិ និួ� កថ អ្កមជតិា  

ក�ុួនបិអនះ ខ�ុ ចកិកូមំេករចបថអរម�ណ៍នីកចណកថឯកឧត�ម អសកចំោ អសក អសក្កី នូោ
វចណុវកចរនថសមសិវចនសនចកថនបន�ន�ួ្ប្ននិួអរលករណ៍ជមូលភ� ន ងដល្តតោបនអ្បី្បកថ ក្៌បថ
ករអររបវចកសួឯកសរអនះា ជរសម ្កនមករងរអិីួ បនគិតគូរកចនីអរលអេអទិឍនមសិ វចនសន ងដល
ជមូលភ� ន្គ�ះ ក្៌បថកសួិុទ�ស�ក�និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ អភិកនុអសមតម
រដ�ធម�នុ��ៃន្នះរជណវ្កកមកុជ វ្បថក�ីនីកិវិករចរបរសិ ន និួករ្គបថ្គួធនធនរនធម�ជតិ 
និួិុទ�ស�ក�វតុអកណដចណកថកលទី៣ របកថររភ� ្ិបល កិដូវជ ងែនករិុទ�ស�ក�ក្ិោជាន៍
ជតិ ២០១៤-២០១៨ា  

ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ បនអររបវចអនីួ ្កបអទតមអរលករណ៍ងណនច 
ក�ីកចនី ករអររបវចតកថងតួអរលនអ៍បិ ងែនករ ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍននន 
របកថទីក�ីករគណយរដ�ម�ន�ី អហីិ ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ បនបូកប�ូិល 
រលថរតុវូលកចរនថសនន ងដលទទសលបននីកិវិ្បុចករងរ និួករនិអ្រះអ៍បលថអ្វីន

អលីកអ្វីនសរ ជមសិ ្កកសួស នបបនចកថនបន� ៃដគូរក្ិោជាន៍ ក �ួមកុីោលិ និួតចណួ 
ជនថខកកថរបកថអជ� ធរ� កថអ្កមជតិ និួមន�ីរចនេអខត� អដីម្អីធី យ៍ ួណងឱិុទ�ស�ក� និួ 
ងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិអនះា  

ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ ្តតោអឆ�ីិតបអទ ន�ួអកវក�ី 

្តតោកររបកថក �ួមជតិ និួកម្កប និួបចអនេបងនមអទន�ួ  បណ� កម�ោធីិិុទ�ស�ក� 
និួងែនករកកម�ឍនចកថនបន�ននា ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍន បរសិ នជតិកិ 

្តតោគិតគូរែួងដរកចនីកតនកិវិ និួករអប�ជ� វិត�របកថកមកុជ អនក�ុួ្កបខបណណ កិវិ្នម អ្នរួបរសិ ន 
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អទឍគី និួនហុឍគីនន អនក�ុួោកិបិដូវជ ករង្ប្បមលអកករតុ អរលអេ 

ក្ិោជាន៍អភិវីរឍន ីោយវ្មនះ និួីោយកុោតិឍន តចបនថដីអកីម អបតិក ប្ណណ ធម�ជតិ និួោប្ធមត 
ករក្ិោជាៃបតួ ករ្គបថ្គួកចណលថ និួសររតុអ្រះ� កថ ករ្គបថ្គួសរជតិ 

នុលគីមីងដលមិនបចងបកខ�សន ករករចរ្កំបថកូហនូន ករបចនុលបរសិ ន និួធនរនធម�ជតិ 
និួបរសិ ន កមុ្ទ និួលចហកមុ្ទាលា  

ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ ្តតោអដីតសនទីជងែនទីបង� េែ�ូោ ក្៌បថអររបវច 
ងែនករងដល៌នលកណយិុទ�ស�ក� និួឆ�ួោកិបិ ក្៌បថ្ កនម្ប�ក្ ជតិក្ិោជាន៍អភិវីរឍន 

និួ្កកសួក៌ិកនន ក�ុួករអកររគរធនរន អដីម្វូីលរសម វចអណកបងនមអទរត ដលថករ 
កនុោត�ងឱបនកអ្មវនូោអរលនអ៍បិ ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនននា  

ឯកឧត�ម អសកចំ ោ អសក អសក្ក ីនិួក �ួកកិ សសំចួ មូលជទីអម្តី! 

ខ�ុ ចកូមចតថទុកកិក សសៃថ�អនះ ជករ្បមូលែ�ុ ចនូោក �៌ ចួ និួធនរនមនុកនមកនី្គបថម្ 
ភ� ន អដីម្ីចរុេងឱដចអណីរករៃនករកសួឯកសរ «ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ 
ឆ� ច២០១៦-២០២៣»អនះ អដីម្ជី«្តីោកិបិ»ត្ម ថួទិកដលថបណ� ្កកសួ ស បបនចកថនបន� រដ�បល
� កថអ្កមជតិ ៃដគូក្ិោជាន៍ ក �ួករក �ួមកុីោលិ ោកិបិឯកន និួក�កចកថនបន�ំចួ កកថ ក�ុួករអររបវច
ងែនករក្ិោជាន៍របកថខ�សន អភិត្មតោងឱអិីួ ំចួ កកថរ� អវះអ្បី្បកថធនរនធម�ជតិ្បកបអភិ 
កនិំនឍន តមរិយករគិតគូរងឱបនកុីអ្រអនក�ុួ្កបខបណណ អកដ�កិវិបរសិ ន កចអេរនបននូោ
តុលឱឍនរវួករក្ិរកន និួករក្ិោជាា 

 ខ�ុ ច៌នចអនឿ យ៍ ួមុត៌ច ្កកសួ ស បបន ៃដគូក្ិោជាន៍ និួក�កចកថនបន�ំចួ កកថ ន�ួបន�ែ�លថ
នូោកិវិកហករដិលជ៏មសិ ្កកសួបរសិ ន កិដូវជ្កនម្ប�ក្ជតិក្ិោជាន៍អភិវីរឍន ក�ុួករចរុេងឱ
ដចអណីរករៃនករអររបវចអកវក�ី្ចួឯកសរអនះ្ប្ន�ត�អទអភិរលូន និួកអ្មវបនលទ�ែលជងែ�ផន
ូនររភ� ្ិបល និួ្បជនជទី្កំេថៃនអិីួ ា  

ជមសិ រ� អនះងដរ ខ�ុ ចកិកូមអក�ីងឱ«្កនមករងរវចអចះកិវិ» កូមបន�អធីករជមសិៃដគូក្ិោជាន៍ 
និួក�កចកថនបន�ំចួ កកថ អភិអធី យ៍ ួណងឱ ឯកសរអនះ៌នលកណយបតថងបន ងដលអវកនុោត�បន 
និួ៌នតៃម�្គបថកលយអទកយ អហីិ ខ�ុ ចកិកូមងឱក៌ិក ក៌ិក ៃនក �ួកិក សសំចួ មូល 

អមត� វូលរសមងវករ ចងលកនូោបទនិអសធនិួគចនិតលស៏ អដីម្ងីឱកិក សសអនះ ្ប្ន�ត�អទ្បកបអភិ 
ឍនអជគបិ តមករអ្រួទុកា  

ខ�ុ ចកូមិកងកកអនះកចចោនោដលថឯកឧត�ម អសកចំោ អសក អសក្កី ជវគ�ិននិួក�កវូល
រសមំចួ កកថ កូមអមត� ិកវិត�ទុកភកថនិចរណអលីមូលភ� នកចរនថសមសិ វចនសនអទរត ដូវជ ករកចណតថ

ប�� អទិឍន កត� កមតឍន កត� លទ�ឍន និួត្មតោករ របកថ្បជន កិដូវជ កត� ោប្ធមត អដីម្ី
រន្បកិទ�ឍនៃនករកនុោត� «ិុទ�ស�ក�និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ ឆ� ច២០១៦-២០២៣» 

អនក�ុួក �ួមជតិរបកថអិីួ ា អរលគចនិតកចរនថក�ុួវចណុវអនះគឺ អធី យ៍ ួណងឱំចួ កកថរ� ិលថ 
ស� ៃដងដល្បកូតអវេមកអនះ គឺជស� ៃដរបកថអិីួ ំចួ កកថរ� និួកិជស� ៃដអដីម្បុីនអហតុបរសិ នា 
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ជរសម ខ�ុ ចវ ថួអេេី្គបថឍគីចកថនបន�ំចួ កកថអដីរអលីែ�ូោងតមសិ  អ្កមដចបូលៃនស� រតី៌ិកថករ អ៌ទនឍន 

ជតិ និួករឯកឍនជតិជធ�ុួមសិ ា ខ�ុ ចិលថ ៌នងតឍនអឿជកថ និួឍន៌ិកថករអលីខ�សនឯួអទ 
ងដលអវអធីងឱអិីួ រសមរ� ជក �៌ ចួ និត ក្៌បថចរុេករក្ិោជាអលី្គបថោកិបិ ្បកបអភិនិរន�រឍនា 

ជថ�ីម�ួអទរត ក�ុួនមររភ� ្ិបលកមកុជ និួក�ុួនម្កកសួបរសិ ន ខ�ុ ចកូមកងម�ួ នូោកចណរ
គុណ យ៍ ួ្ជលអ្េវចអចះធនររក្ិោជាន៍អកុី ងដលបនសិ រច្ ទដលថដចអណីរអររបវចឯកសរជតិដិ
៌នសរយកចរនថអនះ អហីិ ខ�ុ ចកិកូមកចចោនោងឱ្គបថឍគីចកថនបន�ំចួ កកថ បន�សិ ចរុេករងរអនះ ងឱ
កអ្មវបនអជគបិ តមងែនករកចណតថា 

ជទីប�ិបថ ខ�ុ ចកូមអររនូននរ កូមឯកឧត�ម អសកចំោ អសក អសក្កី ្បកបអភិនុទ�នរ
ំចួ បសន្បករគឺអិុ ោណាយ កុខយ និួនលយកុចបីអេ��ួឃ� តអនីិ  និួកូម៌នកុ្ម �ួល្គបថ្កនម្គមសរា 

ខ�ុ ចកូម្បកកអបីកកកិ សសក�នីី ិុទ�ស�ក� និួងែនករកកម�ឍនបរសិ នជតិ ឆ� ច២០១៦-
២០២៣ ចបថនីអនលអនះតអទ! 

           កូមករគុណ!  


