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កនងុឱកសកនងុឱកសកនងុឱកសកនងុឱកសរបរពធរបរពធរបរពធរបរពធទវិទវិទវិទវិបណុយជតបិរងំេនសថ នទតូបរងំ(បណុយជតបិរងំេនសថ នទតូបរងំ(បណុយជតបិរងំេនសថ នទតូបរងំ(បណុយជតបិរងំេនសថ នទតូបរងំ(១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ែខកកកដ ឆន ំែខកកកដ ឆន ំែខកកកដ ឆន ំែខកកកដ ឆន ២ំ០១៦)២០១៦)២០១៦)២០១៦)    

 

សូមេគរព ឯកឧតតម ចម របសិទធ េទសរដឋមរនតី រដឋមរនតីរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម  
សូមរកបបងគំរពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់  
សូមសវ គមន៍តំណងអងគទូតនន   
ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី  
របិយមិតតទំងអស់ជទីរប់អន  
 

ខញុំ និងភរយិ មនេសចកតីេសមនសសកនុងករទទួលឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី 
េដមបីរបរពធបុណយជតិបរងំ១៤កកកដ េហយខញុំសូមែថលងអំណរគុណេលក-អនកែដលបនេឆលយតប
ជវជិជមនចំេពះករអេញជ ញរបស់សថ នទូត។  
 
ដូចសពវមួយដងែដរ ខញុំសូមរមលឹកេដយសេងខបអំពីករវវិតតៃនទំនងេទវភគីសំខន់ៗរបស់របេទស
េយងទំងពីរកនុងអំឡុងឆន ំកនលងេទ។  
 
ជបថម កិចចពិភកសនេយបយៃនរបេទសេយងទំងពីររតវូបនពរងឹងកនុងឱកសៃនដំេណ រទសសន
កិចចរបស់សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជហុ៊ន ែសន េនទីរកងុប៉រស៍ី កលពីែខតុលកនលងេទ។ 
ទសសនកិចចេនះបនអនុញញ តេអយមនករគូសបញជ ក់សរជថមី នូវឆនទៈរមួគន របស់របេទសេយង
ទំងពីរកនុងករពរងីកទំនក់ទំនងែដលមនតំងពីរយូរមកេហយេលរគប់វស័ិយទំងអស់។ ដំេណ រ
ទសសនកិចចេនះក៏ជឱកសកនុងករចុះកិចចរពមេរពៀងផតល់ហិរញញបបទនថមីៗផងែដរ របស់ទីភន ក់ងរ
អភិវឌឍន៍បរងំ ជពិេសសគេរមងេហដឋ រចនសមព័នធ និងករបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ។ បុ៉នម នសបត
ហ៍េរកយមក របេទសបរងំមនកិតតិយសទទួលរពះរជដំេណ រទសសនកិចចរបស់រពះករណុរពះ
បទសេមតចរពះបរមនថ នេរតតម សីហមុនី ែដលតំណងរពះរជណចរកកមពុជកនុងករចូលរមួ
សននិសីទេនទីរកុងប៉រស៍ីសតីពីបែរមបរមួលអកសធតុ េហយរពះអងគក៏បនគូសបញជ ក់អំពីករេបត
ជញ ចិតតរបស់កមពុជកនុងកររបយុទធរបឆំងបែរមបរមួលអកសធតុ។  
 
េនែខតុលខងមុខ េយងនឹងរបរពធខួបេលកទី៥០ៃនដំេណ រទសសនកិចចរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ 
ដឺេហគ ល មកកមពុជ និងខួប២៥ឆន ំៃនកិចចរពមេរពៀងរកុងប៉រស៍ី។ រពឹតតិករណ៍ទំងេនះនឹងរលឹំក
េឡងវញិថ បរងំែតងែតសថិតេនជមួយកមពុជជនិចចកនុងេពលសំខន់ៗៃនរបវតតិសរសតកមពុជ។  
របេទសបរងំក៏មនកតីរេំភបផងែដរចំេពះសមនចិតតរបស់កមពុជ កនុងេពលែដលបរងំទទួលរង
ករវយរបហរកលពីែខមករ និងែខវចិឆិកកនលងេទ េហយខញុំសូមេឆលៀតឱកសេនះែថលងអំណរគុណ



េលកអនកទំងអស់ែដលបនសែមតងនូវសមគគីភពចំេពះរបេទសបរងំ។ ដូចករេលកេឡងរបស់
ថន ក់ដឹកនំរបេទសទំងពីរ កររបយុទធរបឆំងនឹងេភរវកមម និងករែថរកសសនតិភព េនែតជេគល
េដរមួរបស់របេទសទំងពីរ េហយគូសបញជ ក់ពីករេបតជញ ចិតតរបស់េយងេនរបេទសម៉លី លីបង់ 
សធរណរដឋអរហវិកណត ល េរកមឆ័រតអងគករសហរបជជតិ។ ម៉យងវញិេទៀត ករចូលសំចត
របស់នវលបតបរងំវង់៉ែដែមញរ េនកំពង់ែផរកងុរពះសីហនុនេពលកនលងេទ គឺជឱកសមួយៃន
កររតិចំណងមិតតភពរវងកងនវេជងទឹករបេទសទំងពីរ។  
 
ដំេណ រទសសនកិចចរបស់េលក ហវុីលីប វ៉រុងំ តំណងពិេសសសរមប់ទំនក់ទំនងេសដឋកិចចជមួយ
របេទសអស៊ន និងដំេណ រទសសនកិចចរបស់អគគនយករតនគរបរងំ បនបញជ ក់ថ ទំនក់ទំនង
េសដឋកិចច និងហិរញញវតថុរវងរបេទសទំងពីរកំពុងបនតពរងឹងបែនថម។ បមល ស់បតូរពណិជជកមមេទវភគី
បនតេកនេឡង េហយករវនិិេយគរបស់បរងំេនកមពុជក៏បនតេកនេឡងផងែដរ។ កនុងន័យេនះ ករ
េបះទីតំងរបស់ធនគបរងំ BRED ែដលជធនគរអឺរ ៉បុដំបូងេគេនកមពុជេនចុងឆន ំេនះ គឺជ
សញញ វជិជមនមួយ។ ជងេនះេទេទៀត ករសេមព ធសថ នីយ៍អនកដំេណ រថមីេនអកសយនដឋ នអនតរ
ជតិភនំេពញ និងេសៀមរប េធវេឡងេដយរកមុហុ៊នវុងំសីុ បនគូសបញជ ក់នូវករេបតជញ ចិតតរបស់
រកមុហុ៊នបរងំកនុងករជួយរបេទសកមពុជេអយទទួលបននូវេហដឋ រចនសមព័នធ ែដលមនលកខ
ណៈសតង់ដអនតរជតិ។ ខញុំក៏សូមបញជ ក់ផងែដរថ សថ នទូតបរងំមនេសចកតីេសមនសស ែដល
បនចូលរមួចំែណកជមួយសហគមន៍ធុរកិចចបរងំកនុងករេរៀបចំកររបកួតរបែជងរកមុហុ៊នែដល
មនករទទួលខុសរតវូសងគម េដយយកចិតតទុកដក់ទំងេទេលមនុសស និងធមមជតិ។ 
  
ដូចេលកអនកបនរជបេហយថ ករអប់រ ំ និងវបបធម៌ េនែតមនសរសំខន់កនុងទំនក់ទំនង
របេទសេយងទំងពីរ េទះបីជែបបបទៃនសកមមភពរបស់េយងមនករវវិឌឍន៍កតី។ ខញុំមនេសមន
សសរកីរយេដយេហតុថ កលពីែខវចិឆិកឆន ំមុន េយងបនបេងកតបណត ញអតីតនិសសតិកមពុជែដល
ធល ប់បនេទសិកសេនរបេទសបរងំ  េដមបរីបមូលផតុំអតីតនិសសតិ ែដលបនេទសិកស ែផនកចបប់ 
េសដឋកិចច េវជជសរសត វសិវករ េកសរតសរសត ឬមនុសសសរសតជេដម។ ខញុំក៏សូមវយតៃមលខពស់ផងែដរ
ចំេពះសកមមភពរស់រេវ ករបស់វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ ែដលជកែនលងបងហ ត់បេរងៀន ជែជក
ពិភកស និងែចករែមលកភពសបបយរកីរយែតមួយគត់េនភនំេពញ។ ខញុំក៏សេងកតេឃញផងែដរពីករ
េកនេឡងនូវចំនួនសិសសេនសលេដកត ែដលឆលុះបញច ងំេអយេឃញនូវភពទក់ទញរបស់
រគឹះសថ នអប់រមួំយេនះ និងភពឈនមុខៃនគុណភពបេរងៀន។ ឆន ំេនះ សិសសសលេដកតបន
របឡងជប់មធយមសិកសទុតិយភូមិ១០០%! ខញុំេជឿថឯកឧតតម ចម របសិទធ ផទ ល់ែដលជអតីត
សិសសសលេដកតមន ក់ែដរេនះ ក៏មនេសចកតីរេំភបចំេពះលទធផលេនះផងែដរ។ ជងេនះេទ
េទៀត ខញុំមនេសមនសសរកីរយចំេពះេជគជ័យរបស់រកុមសិលបករកមពុជេនរបេទសបរងំ ទំង



សន ៃដសិលបៈែដលដក់តំងជូនេភញៀវទសសនជេរចនែខេនទីរកុងលីល ក៏ដូចជែខសភពយនតែខមរ
ែដលបនចូលរមួរបកួតរបែជងេនទីរកងុកន។  
 
អងគករេរករដឋ ភិបលបរងំបនបនតបំេពញករងរដ៏ធំេធងកនុងករបេរមរបជពលរដឋកមពុជ។ អងគ
ករទំងេនះមនេរចន បុ៉ែនតខញុំសូមេលកេឡងែតអងគកររគួសរថមី ែដលេទបរបរពធខួប២៥ឆន ំរបស់
ខលួនេរកមរពះរជធិបតីភពរបស់រពះករណុរពះបទសេមតចរពះបរមនថ នេរតតមសីហមុនី និង
អងគករេដមបីភពញញឹមៃនកុមរ ែដលនឹងរបរពធខួប២០ឆន ំរបស់ខលួនេនេពលខងមុខ។  
 
ជទីបញច ប់ ខញុំមនេសចកតីសបបយរកីរយេដយសររបេទសបរងំទទួលបនករេទទសសនកន់
ែតេរចនេទៗពីសំណក់របជពលរដឋែខមរ។ េបេយងពិនិតយចំនួនទិដឋ ករែដលបនផតល់ គឺបនេកន
េឡង៥០%កនុងរយៈេពល៥ឆន ំចុងេរកយេនះ។ 
 
ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី  
 
បរងំជមិតតរបស់កមពុជ េហយបនបំេពញករងរជេរចនេដមបីេអយកមពុជទទួលបនមកវញិនូវ
សនតិភព និងេសថរភព។ បុ៉ែនតរបវតិតសរសតបនបេរងៀនេយងថ គម នអវីែដលលអជនិរនតេនះេឡយ។ 
កតីរបថន ធំបំផុតរបស់បរងំ គឺេធវយ៉ងណេអយសថ ប័នននរបស់កមពុជមនដំេណ រកររបកប
េដយភពសុខដុម េនកនុងបរយិសេគរពនីតិរដឋនិងសិទធិមនុសស ែដលជល័កខខ័ណឌ ចំបច់ៃនករ
រកីចេរមនែផនកនេយបយ េសដឋកិចច និងសងគម។  
 
ជចុងេរកយ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណយ៉ងរជលេរជចំេពះសណឋ គរ សូហវីែតល ភនំេពញ និង
េលករសី ៃអ អីុវ៉សគី ែដលបនបករសយចេរមៀងេគរពទង់ជតិ និងសូមែថលងអំណរគុណអនក 
ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំពិធីេនះទំងអស់គន ។  
 
េនេពលេនះ ខញុំសូមេគរពអេញជ ញឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី េលកែកវេឡង
េដមបជូីនពរដល់របជពលដឋកមពុជ និងអនកែដលបនបំេពញករងរេដមបីពរងឹងទំនក់ទំនងមិតតភព
រវងរបេទសេយងទំងពីរ េហយក៏សូមេលកែកវេឡងេដមបរីពះរជសុខភពរពះករណុសេមតចរពះ
បរមនថ នេរតតម សីហមុនី និងរពះវររជមតជតិែខមរ មុនិនថ សីហនុ។  
 
ជេយរពះរជណចរកកមពុជ! ជេយសធរណរដឋបរងំ!  


