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អគគនយកៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
 
សូមេគរព គណៈ្របតភូិ េ ក េ ក្រសជីទេីម្រត ី

 ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ េ ក េ ក្រសី េនកនុងេវទិកអនកពក់ព័នធថន ក់តំបន់េលកីទីពីរ ស្តីពគីេ្រមង
ថមពល រអីគគិសនីប៉ក់េបង។ 

 េនទូទងំពិភពេ ក មនករទទលួ គ ល់ថ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ មន រៈសំខន់ ស់ 
េនកនុងករអភិវឌ េ យចរីភព នងិសមធម៌។ បុ៉ែន្ត ករចូលរមួែដលមន្របសិទធភពរបស់អនកពក់ព័នធនន 
កន់ែតសំខន់េទេទៀត កនុងករណីេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមងថមពល រអីគគសិនកីនុង ងទេន្ល     េម
គងគេ្រកម។ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ ទទួល គ ល់ និងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់កន់ែតេ្រចីនេលីករចូលរមួ
របស់អនកពក់ព័នធនន មិន្រតឹមែតេនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនកនុង្រគប់
សកមមភពទងំអស់។ េវទកិអនកពក់ព័នធថន ក់តបំន់េលីកទមីួយ ែដលេរៀបចេំឡងីកលពីែខកុមភៈឆន  ំ២០១៧ 
េនលួង្របបង មនអនកចូលរមួចំននួ ១៨៤នក់។ 

ករផគត់ផគង់អគគិសនែីដល ចទុកចិត្តបន មន រៈសំខន់ ស់ កនុងករេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករ
េសដ្ឋកិចចែដលកំពុងលូត ស់េនកនុងតំបន់េនះ េហយី្របេទស វបនេធ្វីឲយករផគត់ផគង់ថមពល រអីគគិសន ី
ចេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករទងំេនះ ែដលជសនូលៃនកំេណីន និងករអភិវឌ របស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្ត ករអភិវឌ

ថមពល រអីគគិសនី េនេលី្របព័នធទេន្លែដលមនលកខណៈពិេសសែតមួយ ដូចជទេន្លេមគងគ ក៏ ចបងកផល
ប៉ះពល់យ៉ងេ្រចនីផងែដរ េពលគឺ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកតីេឡងីមនិ្រតមឹែតេនទីជិតៗជុំវញិទំនប់ រអីគគិ
សនេីនះបុ៉េ ្ណ ះេទ។ កររក តុលយភព ទមទរនូវករយកចតិ្តទុក ក់េ យ្របុង្របយត័នេទេលីផល ប៉ះ
ពល់ទងំេនះ េ្រពះថ ចប៉ះពល់្របជជនជេ្រចនី ននក់ ែដលពឹងែផ្អកេលីទេន្លេនះស្រមប់ករ
ចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ 

ដូចែដលពកយេ ្ល ករបស់េយងីេពលថ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ ពយយមអស់ពីលទធភពេដមីប ី
“បេំពញត្រមូវករ រក តុលយភព“  

 េដីមបេីធ្វែីបបេនះបន េយងី្រតវូដឹងថ អ្វខី្លះជត្រមូវករស្រមប់មនុស ្រគប់គន  េហយីេយងី្រតូវយល់ពី
វធិនករននែដលេយងី ចយកមកអនុវត្ត េដីមបរីក តុលយភពេនះ។ ដូចសព្វដង គណៈកមមករទេន្លេមគងគ
ទទួល គ ល់កង្វល់របស់េ ក េ ក្រសី និងេសចក្តីប៉ង្របថន របស់េ ក េ ក្រសី ែដលេលីកេឡងីេដីមបី



ឲយករអភិវឌ  និងករេ្របី្របស់្របព័នធេអកូឡូសុៃីនទេន្លពេិសសែតមយួេនះមននិរន្តរភព។ េយងីមិន ចេធ្វី
ែបបេនះបន េ យគម នទស នៈវស័ិយ និងេយបល់្របកបេ យករ ថ បនរបស់េ ក េ ក្រសីេឡយី។ 

 េ យបនេរៀនសូ្រតពីដេំណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនពីរេលកីកន្លងមកេន យ៉បូ៊រ ី នងិដុន
ហុង េយងីបនបេងកនីតម្ល ភព នងិកិចច្របឹងែ្របង កនុងករេរៀបចំេ យមនករចូលរមួកន់ែតេ្រចីនពីភគីពក់
ព័នធនន ទងំេនថន ក់តំបន់ និងថន ក់ជតិផងែដរ។ េវទកិេនះ គឺ្រគន់ែតជែផនកមួយៃនកចិចផ្តួចេផ្តីមទងំេនះ
បុ៉េ ្ណ ះ។ េនៃថងេនះ េ ក េ ក្រសី នឹងបន្រជប់នូវកិចចផ្តួចេផ្តីមដៃទេទៀត ែដលេយងីបនអនុវត្ត េដីមបី
បង្ហ ញឲយេឃញីលទធផលៃនដេំណីរករពិនិតយខងបេចចកេទស ដល់ ធរណជនទូេទ េហយីខញុ ំសូមអេញជ ីញ
េ ក េ ក្រសីសិក ព័ត៌មនដ៏េ្រចីនេនេលីេវប យរបស់េយងី អពំីគេ្រមងប៉ក់េបង ដំេណីរករៃនករ
ពិនិតយ និងដំេណីរករៃនករពិេ្រគះេយបល់ជមុន។    

េ យេហតុថេនះជេវទកិចុងេ្រកយ េនមុនករបញច ប់ដេំណីរករពិេ្រគះេយបល់ផ្លូវករជមុន
ែដលមនរយៈេពល្របមំយួែខ ខញុរំកី យេ យេឃញីមនករចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំកនុងចំេ មអនកពក់ព័នធន
ន ក៏ដូចជ ្រកុមដៃទេទៀតជេ្រចីនែដលមនវត្តមនេនទីេនះផងែដរ។ េនេពលែដលេយងីចូលរមួេនកនុង
េវទិកនៃថងេនះ ្ត ប់នូវអ្វីែដលេយងីសេ្រមចបន េ យគិតចប់ពីេវទិកេលកីមុនេនលួង្របបង យកចិត្ត
ទុក ក់ ្ត ប់អនកឯកេទស និងអនកជនំញករននែដលបង្ហ ញអំពកីរពិនិតយខងែផនកបេចចកេទសដំបូងៃន
គេ្រមង ថមពល រអីគគសិនីប៉ក់េបង នងិបនទ ប់ពីេនះ ពិភក  ែចករែំលកទស នៈ េយបល់ និងអនុ សន៍
ននអំពីគេ្រមងេនះ។  

េនៃថងេនះ អនកទងំអស់ក៏នឹងបន្រជបផងែដរអំពីែផនកររបស់េយងីស្រមប់បញច ប់ដេំណីរករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមុនរយៈេពល្របមំួយែខេនះ និងអ្វីែដលេយងីេ្រគងេធ្វី េនេ្រកយបញច ប់ជផ្លូវករនូវ
ដំេណីរករពេិ្រគះេយបល់ជមុន េដមីបបីន្តេបីកចហំឲយមនករចូលរមួេ យតម្ល ភពេនកនុងខណៈែដល 

គេ្រមងេនះ កំពុងបន្តអនុវត្តិ។ 

េ កអនកជទីេម្រតី! 

 ករពិភក ្របកបេ យែផ្លផក របស់េយងីកនុងេវទកិេលីកដបូំងេនលួង្របបង បនផ្តល់េយបល់ និង
គំនិតននដ៏មនតៃម្ល។ រហូតមកទល់េពលេនះ េយងីបន ក់បញចូ លនូវេយបល់ និងគំនិតនន សរុបចនំួន 

១៥០ េហយីេយងីបនពយយមបញចូ លគំនិតេយបល់ទងំេនះេទកនុងដំេណីរករពិនតិយែផនកបេចចកេទស។ ខញុ ំ
សងឃមឹថ េវទកិេនះនឹងព្រងឹងបែនថមេលី្រពឹត្តិករណ៍េលីកដបូំងេនះ េហយីេវទិកេនះ ក៏ដូចេវទិកេលីកមុន
ែដរ ក៏នងឹបនទទលួចំ ប់ រមមណ៍ជវជិជមនផងែដរ។ 

 េនកនុងអំឡុងេពលៃនេវទកិេលីកទមីួយ េយងីបនចក់ផ យផទ ល់ែផនកសំខន់ៗៃនករ្របជុេំនះ 
េហយីេយងីក៏កពុំងផ យផទ ល់នូវែផនកខ្លះៗេនេលីេហ្វកបុ៊ក េនៃថងេនះផងែដរ ដូេចនះេ ក េ ក្រសី ច
ចូលរមួេនកនុងករពិភក ដ៏រស់រេវកី នងិជវជិជមន េនះបន។ េយងីនឹងបន្តជ្រមុញ ករងរេនះរហូតសេ្រមច
បនសំេ ចុងេ្រកយៃនរបយករណ៍ពិនិតយបេចចកេទស និងករពភិក េនកនុងសម័យ្របជុពំិេសសរបស់គ



ណៈកមម ធកិររមួៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ ែដលនងឹបិទបញច ប់ជផ្លូវករអំឡុងេពល្របមំួយែខៃនករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមុនេនះ។ 

េយងី យតៃម្លខពស់ចំេពះវភិគទនរបស់េ ក េ ក្រសី។ េយងីមនករេប្តជញ ជួយគ្ំរទប ្ត
្របេទសកនុងតបំន់េមគងគ េដីមបបីេំពញត្រមូវករអភិវឌ ន៍របស់ជតិ ទនទមឹនឹងេនះ រក តុលយភព និងទទលួ
គ ល់កង្វល់របស់អនកទងំ យ ែដលពឹងែផ្អកេលី្របព័នធទេន្លេនះ។ កនុងន័យេនះ ករកំណត់រក្រគប់វធិនករ

សមេហតុផល េដីមបបីេញជ ស កត់បនថយឲយេនក្រមតិអបបរម និងបនធូរបនថយ ផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនែដល ច
េកីតមន សថតិេនជសនូលៃនដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេនះ ដូេចនះ េយបល់របស់េ ក េ ក្រសីមន
រៈសំខន់ ស់ កនុងករធនថ ដំេណីរករេនះពតិជកណំត់េឃញីផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន និង

វធិនករសម្រសបស្រមប់េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ទងំេនះ ផងែដរ។ 

 ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស វ ែដលចូលរមួេធ្វជីអនក
ចត់ែចងេវទកិអនកពក់ព័នធថន ក់តំបន់េលីកទពីីរេនះ។  

 ខញុ ំសូមេកតសរេសីរជពេិសស នងិែថ្លងអំណរគុណេ យេ ម ះសម័្រគចំេពះេ កជំទវ Mrs 
Monemany Nhoybouakong អនុរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងធនធនធមមជតិ នងិបរ ិ ថ ន ែដលមនវត្តមនេនកនុងៃថង
េនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថ េយងីនឹងបនទទលួទស នៈ និងេយបល់នន ក៏ដូចជ អនុ សន៍ពីអនកចូលរមួនន 
ែដលមនវត្តមនេនទីេនះ និងពសីំ ក់រ ្ឋ ភបិល វផងែដរ។ 

ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណ និង យតៃម្លខពស់ផងែដរចំេពះបុគគលិកេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្ល  េម
គងគ ែដលបនេធ្វីករយ៉ងសកមម នងិករយកចិត្តទុក ក់េរៀបចឯំក រទងំអស់េនះ ែដលបនែចកចយ
ទន់េពលេវ  និងយ៉ងមនរេបៀបេរៀបរយ។ 

ខញុ ំរពំឹងថនងឹមនេឃញីករពិភក ្របកបេ យែផ្លផក ពីសំ ក់េ ក េ ក្រសីទងំអស់។ 

សូមអរគុណ! 

 


