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 - គណៈអធបិត ីជទេីគរព !  
- បងប្អូននរទីងំអស់ ជទេីសន  ! 
 

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុំសូមជ្រមបពី្របវត្តិនិងវរីភពៃនករតសូ៊របស់ 
នរ ីករទទួលខុស្រតូវ និងតៃម្លនរេីនកនុង្រគួ រ សងគម និងករងរកនុងឆកនេយបយ 
េដើមបីរមួចំែណកអភិវឌ ្របេទសជតិរបស់្របេទស ដូចខងេ្រកម ៖ 

 

ជេរៀង ល់ឆន ំ េនេលើពិភពេ កេសទើរែត្រគប់្របេទសទំងអស់ ែតងែតេរៀបចំពិធី 
អបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន េដើមបីរឭំកេឡើងវញិនូវវរីភពរបស់នរ ី ែដលបនតសូ៊ 
េរ ើប្រមះ និងពុះពរ្រគប់ឧបសគគ េដើមបីរេំ ះខ្លួនេចញពីករជិះជន់ និងករេរ ើសេអើងេនកនុង 
សងគម រហូតដល់សេ្រមចបនេជគជ័យ និងបនេធ្វើឱយមនសមភពរ ងបុរសនិង្រស្តី ទំងកនុង 
ករបេញចញមតិេយបល់ និងករទទួលបន្របក់េបៀវត ដូចគន ចំេពះករងរដូចគន ជេដើម ។ 
បនទ ប់មក បញ្ហ ែដលពក់ព័នធនឹង្រស្តីបនក្ល យជ្របធនបទយ៉ងសំខន់ ស្រមប់កិចចពិភក  
េនេលើេវទិកជតិនិងអន្តរជតិ េហើយតួនទីរបស់្រស្តីកន់ែត្រតូវបនទទួល គ ល់ និង 
េលើកកមពស់ជលំ ប់ មរយៈករជំរញុឱយ្រស្តីចូលរមួេនកនុងករងរសងគម ករងរេសដ្ឋកិចច 
និងនេយបយ និងករផ្តល់ ទិភពចំេពះ្រស្តីេនកនុងករអភិវឌ ធនធនមនុស  ។ល។ 

 

 េន្របេទសកមពុជវញិ េបើ ម្របវត្តិ ្រស្តបនបញជ ក់ថ ្រស្តីមន រៈសំខន់ ស់ 
ចំេពះសងគមនិង្រគួ រ ។ ្រពះនងលីវយីគឺជ្រពះម ក ្រតីយនី និងជ្រស្តីទី១ ែដល 
្រគប់្រគងនិងដឹកនំ្របេទសកមពុជ ។ បនទ ប់មក េនសម័យអងគរ ្រពះនងឥ្រនទេទវជីអគគមេហសី 
្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ និងជ្រស្តីែដលមន្របជញ ឈ្ល សៃវ បនជួយករងរសងគម និង 
េ្រជមែ្រជង្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ ជ ្វ មី ដឹកនំ្របេទសកមពុជទទួលបនេជគជ័យ និង 
មនេករ ្តិ៍េឈម ះលបីរនទឺ កនុង្របវត្តិ ្រស្តកមពុជរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ។ និយយជរួម 
វបបធម៌ែខមរេយើង េយើងេគរពនរ ីផ្តល់តៃម្លចំេពះនរ ីយកនរជីធំេនកនុងសងគមនិង្រគួ រ 
្រពមទំងបនចត់ទុក នរជីម ៃន្របេទសជតិ ំងពីយូរលង់ ស់មកេហើយ មរយៈ 
ពកយបុ ណេពលថ “ េមទព័ ” “ េមប ” និង “ មតុភូម ិឬមតុ្របេទសកមពុជ ” ជេដើម ។ ជទូេទ 
្រស្តីគឺជម ដ៏ល្អ និងជេមផទះដ៏្របៃព ែដលេចះែថទំអប់រកូំនឱយក្ល យជពលរដ្ឋល្អ ។  
 

បចចុបបនន មរយៈករងរកកបទ្រកហមកមពុជ េ្រកមករដឹកនំរបស់េ កជំទវ 
កិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហុ៊ន ែសន ្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ និងករខិតខំ្របឹងែ្របង 
របស់េ កជំទវ កនុងករទប់ ក ត់អំេពើហិង កនុង្រគួ រ ពិេសសមកេលើ្រស្តីនិងកុមរ 
ករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ករ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន និងជួយកុមរកំ្រពជេដើម េធ្វើឱយ 
បុ្រតធី និងយុវវយ័មនឱកសចូលរមួចំែណកទទួលខុស្រតូវ េលើ ល់សកមមភពកនុង្រគួ រ 
និងសងគម ក៏ដូចជទទួលបនករអប់រ ំករក ង និងករព្រងឹងសមតថភពខ្លួនឯង សំេ  



3 

េធ្វើខ្លួនឱយក្ល យេទជកូនល្អ មិត្តល្អ សិស ល្អ មិនេ្របើអំេពើហិង  មិនេសពេ្រគ ងេញ ន 
រមួចំែណកធនស ្ត ប់ធន ប់សងគម និងចូលរមួអភិវឌ ជតិមតុភូមិជទីេសន របស់េយើង 
បនេធ្វើឱយតៃម្ល្រស្តី និងសីលធម៌សងគម ្រតូវបនេលើកតេមកើងជលំ ប់ ទំងកនុងេវទិកជតិ 
និងអន្តរជតិ ។ ខញុំសេងកតេឃើញថ បចចុបបនន ្រស្តីេចះអភិវឌ និងេលើកកមពស់ខ្លួនឯង េដើមបី 
ចូល្របឡូកកនុង្រគប់កិចចករសងគម ចប់ ំងពីកមមកររហូតដល់មន នៈ និងតួនទីខពស់ 
េនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល រដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភជេដើម ។ 

 

 េ យែឡក េនធនគរជតិៃនកមពុជេយើងវញិបចចុបបនន មនម្រន្តីបុគគលិកសរបុទូទំង 
្របេទសចំនួន ១.២៥៦ នក់ កនុងេនះថន ក់ដឹកនំ និងម្រន្តីបុគគលិកជនរមីនចំនួន ៥៤១ នក់ ។ 
ចំនួនេនះបញជ ក់ថ សមម្រតម្រន្តីបុគគលិកជ្រស្តី ចប់ ំងពីថន ក់េទ ភិបលរងដល់ 
បុគគលិកធមម  េកើនដល់ ៤៥% ៃនចំនួនសរុប ។ ្រស្តីេនធនគរជតិៃនកមពុជភគេ្រចើន 
ទទួលខុស្រតូវេលើករងរដឹកនំនិង្រគប់្រគង ករងរជំនញបេចចកេទស និងករងរ្របតិបត្តិករ 
ជេដើម ។ សមម្រតដ៏ធំេនះបនបង្ហ ញឱយេឃើញអំពីសមតថភព ករេលើកកមពស់្រស្តី និង 

រៈសំខន់របស់្រស្តីចំេពះករងរ ្រពមទំងមនករេជឿជក់កនុងករបំេពញតួនទីភរកិចច 
េន្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃនករ្រគប់្រគងធនគរ ។  
 

- គណៈអធបិត ីជទេីគរព !  
- បងប្អូននរទីងំអស់ ជទេីសន  ! 

 

 ករ្របរពធទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីនេនឆន ំ២០១២េនះ មិន្រតឹមែតរឭំកេឡើងវញិនូវខួប 
េលើកទី១០១ ៃនករទទួលបនសិទធិេសរភីពរបស់្រស្តីេសើមនឹងបុរសបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទំង 
េដើមបីរឭំកខួបទី៣១ៃនសនធិសញញ លុបបំបត់នូវ ល់ករេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តី ខួបទី១៦ៃន 
សននិសីទពិភពេ កស្តីពី្រស្តី និងខួបទី១១ៃនេគលេ អភិវឌ សហស វត ផងែដរ ។ 
 

 មរយៈ្របធនបទ្របចំឆន ំ២០១២េនះ េយើង ចបញជ ក់បនថ ជរ ្ឋ ភិបល 
កន់ែតយកចិត្តទុក ក់ និងទទួល គ ល់នូវសមតថភព និងសក្ត នុពលរបស់្រស្តីកនុងករ 
អភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏បនបេងកើតែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ 
េដើមបីជំរុញករចូលរួមរបស់្រស្តីេនកនុងករងរសងគមនិងនេយបយ និងេលើកកមពស់ែផនក 
សុខភព្រស្តី រមួទំងករអប់រ្ំរស្តីនិងេកមង្រសី និងេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងសងគម និង 
ករផ ព្វផ យនូវរបូភពអសីលធម៌ ។ល។ 
 

  ជទីបញច ប់ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី 
និងនងកញញ ទំងអស់ ែដលបនចូលរមួកនុងពិធីេយើងៃថងេនះ និងសូមជូនពរឱយជួប្របទះែត 
ពុទធពរទំង៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ  ។ 

សមូអរគណុ! 
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