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្រពះរជ្ណណច្ររ 
រាតិ សិ្រពចរណះ្ា 

     ះជរដ តភិណច្ររ   

េទសរដ�ម�ន�ីទទួលបន��កេបសកកម�ពិេសស 

្បបនាន ឣរិ្បជទិនរបយុប�េឹដស ំ
  

សន�រកថ 

ឯកឧ�ម េអៀងិចូិ ីេទសរដ�ម�ន�ី ្បបនាន ឣរិ្បជទិនរបយុប�េឹដសំ 

ក��បពិឣីបិទកិច�្បយុេពញឹប�ាន ឣរិ្បជទិនរបយុប�េឹដសំ េលើកទី១ ឆ� ុ២០១៧ 

រមណីជដ� នបរបសុររទិ ៃថ�ទ៦ី ែខកក�ដ ឆ� ុ២០១៧ 
 

• សូមេគារពគណៈអធិបត 
• ឯកឧប�ម សុខ លូ ៈភធបលលៃពគណៈភធបលេខប�ក�រ ពំអ� 
• ឯកឧប�ម េលកក�ំ ទ ថា កព ដ់កក�ា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក�ំ នេៈ់សង 
• ឯកឧប�ម េលកក�ំ ទ រិបៃពគណកៈក អធ�ារិាុិ្ៃដំក�ំ នេៈ់សងរកសសំ ា ដ់េលលអធ�ាដដ ៃ 

�កបិរក្មកមមុំ ៃធំ កបៃត-េខប� 
• ឯកឧប�ម េលកក�ំ ទ េលក េលករសត រិបៃេលលអធ�ាដដ ៃរិាុិ្ៃដំក�ំ នេៈ់សងរកសសំ ា ដ់

េលលអធ�ាដដ ៃ �កបិរក្មកមមុំ ៃធំ កបៃត-េខប�  
• ៈសពេលក េលករសត កំកក�  េភអ�ទំបធ ៃធំៈៃ�ាំបធំ�ំ ៈសពស់លបៃៈេនអ ត��ូលាសមកាុំ

កធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំាិសពេាតំ កេរលេៃះ 
 

ឆ�ំ�បពាាណេរលេរ�មសាររដក ស់លកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំាិសពេាតំ ំ�ំ មូលបៃេអធតិិិង � 
េដាៈៃ�ា�ូលាសមសសាំស�គស ា �ារ�លពំ�េម�តា ាសមំមសាៃដំ�ារធកព ភ� សព �ិូាិិរធេសអៃង
�ាងា ៃធំរ�លពំេជិលពជប ំរុសរុលេកះ កធ��រិកុ�ាិសពេាតំ ិិសលបៃៃូទលិ្រលពសាំ តិេៈិៃណ
សមរសិេេៃដំកមកទបវុស់លេាតំ � ពំបៃន េេេរលេៃះ ស់លខអុ �សូមសេ �ំិកូៃៈ �ំរធអត់ូ�បេេ ៖ 

តិ១ ៖ �ាៈៃុមមបំេគល�ាគង ៃូទាបា�ាគង ទវឌៃរ រិសធិ្រ ៃធំសមធិ្រលកាុំ�ា
េឆ�តាបិំបធិូល�ិូលា ៃធំរ្ុទ ធសមាេេៃដំ�ា លដលេមេ ពេៈ់សង ៃធំក� នំេៈ់សង៦សខេ ត់មឆា �
២០១៧ ស់លបៃេារិ��េដាៈព�េលលអធ�ាដដ ៃា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងន 

 

តិ២ ៖ �ាៈៃុមមបំេគល�ាគង ៃូទ េស�ក�តសេរម��ធប�ាិសពកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំា អំ អាំបធ       
រិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងស�តរតេគលេេិៃ��ាៈៃុទប�ពេរៈំសរៃ�ាសកមកររំបធិូល�ិូលា ៃធំ 
រ្ុទ ធសមាេឆ�តាបិៃដំ�ា លដលេមេ ពេៈ់សង ៃធំក� នំេៈ់សង៦សខ�ុំឆា �២០១៧ន 
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ឯកឧ�ម េលកយុជំ ឹស់េលក េលក្សី 

 េំះ តិំេរលេទលាិសពេាតំ ៈៃសបមសាររដកកររធបសមៃ សបេដាសាសបៈៃ�ា�ូលាសមជប ំ
សកមករតឯកឧប�ម េលកក�ំទ ៈសពេលក េលករសត បៃេអធតឱ្េាតំ ា�ិិសលបៃៃូទលិ្រលេេម
�ាេរគំិុក ់ូ�ស់លបៃក�គបពេេកាុំទបវុ �ិគំាិសពេាតំ ន ំ កតម�ំេិរប ខអុ �សូមសសម�ំៃូទ�ា
េ�បសាេសតា រ់េសក ះសកមរព �ិរុប��េពះសៈកធកសៈកធ�ំ�ំ ៈសពលៃកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំាិសពេាតំ ន 

ខអុ �សូមៈៃុក� ប កាុំឱ�សមុៃរធអត ធិិកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំាិសពេាតំ  រ�លពកូៃៃូទ�ាច ពិាាមកគង
មសា��ៃសៃស់លិិសលបៃរតកធ��រិកុ�េៃះ់ូ�លំេរ�ម ៖ 

១. ំាសមពនេាតំ ំ�ំ ៈសពគា បៃខធបខ�ៈៃុទប�ៃូទសរៃ�ាសកមករ៦សខេ ត់មឆា �២០១៧ េេម
រកសសំ សវ មិៃំបធ ៈៃ�ាំបធ ស �ំមសុតទ ធល ំ�ំ េេថា កពំបធ ៃធំថា កពេរ�មំបធន លិ្រលស់លិិសល
បៃា�ខុសគា េេមេិសកកមក ៃធំសវ ៃរំកពសស�ំាិសពរកសសំ សវ មិៃ  កបៃតេខប�ៃតមសាៗន 

២. រិេិសកមមុំាិសពេាតំ េេសបៈៃលិ្ររព ពិរគៃព កាុំ�ារបរបរធៃធប្�ា លដល      
េមេ ពេៈ់សងឱ្ិៃ�ប� កព�ុះំិៃ�ិកប ពិេេេិរបន េាតំ ករៈៃលិ្ររំស់ា កាុំ�ារ�លព�ាស ំ� 
ៃធំរ្បលេដាឱស រិឆ�ំ េមេ ពេៈ់សង់លពៈាកស់លរប្ទ�ាន ំលិ្រល េាតំ េេត�ថ��ៃសៃ
ៈាកមកិិសលេសវបៃេកតៃេេតំ ំិៃ�ិកប ពិន េលតសរតេៃះេេេិរប មធៃៈៃាបា�ាគង ស�តរត�ាេា តស
េៈតំេេេលតៈាករបុកេមេ ពេៈ់សង ៃធំក� នំេៈ់សងេិន 

៣. សូមៈិៈាសិា��េពះរកសសំសរៃ�ា ស់លបៃសរមិសរមរល េដាដកពិន�ូ លៈាករបុក
េមេ ពេៈ់សង ៃធំក� នំេៈ់សងរកតរក េេកាុំរកងមរិំកៃស់លបៃិិសលិគនម រកតរកន 

៤. សូមៈិៈាសិា��េពះរកសសំេស ដ់កធ�� ៃធំ្ធាន�ទបវុស់លបៃឯករិិសលេអធតំរិបៃ   
ពគណកៈក អធ�ាសរមិសរមរលមូលៃធអធសកល ៃធំកសាសរមិសរសរលកាុំ�ាេរ តិរបសព ទ ធ�ិ ធ់ព
 កាដដ ភធបលកាុំ�ារ�លពរបកពសខ់លពម�ៃ�តំ ពិកធ��សៃ្ន 

៥. សូមៈិៈាសិា��េពះរកសសំ�ាិាេិស ៃធំស្រិបធិប�ធ�ាៈៃ�ាំបធស់លបៃេារិ��ំ
េលតក �់ិូំៃូទពេរៈំសរៃ�ាសកមកររិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងឆា �២០១៨ន 

៦. សូមៈិៈាសិា��េពះរកសសំទិងអម្ ៃធំទ ធ�ធរបសធលងណស់លបៃដកពិន�ូ លសរៃ�ាសកមក
ររិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សង េេកាុំសរៃ�ាសកមករាសមឆា �២០១៨ាិសពរកសសំន 

៧. ាបា�ាគង ស់លបៃិង �េេកាុំល �េៃះ ពនេេមធៃំៃពបៃិូល�ិូលា ៃធំរព ពិរកងំ
េរំាេេេេតាន េេៈៃរកសសំ សវ មិៃ  កបៃត េខប�មសា��ៃសៃមធៃំៃពបៃេរអតាបា�ាគង មក�ៃព
េលលអធ�ាដដ ៃា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងេេេេតាន 

៨. ក ធំះលប ទ ធ�េេសបំិក �មងំ កាុំ�ារ�លពលិ្រៈៃុទប�សរៃ�ាសកមករឱ្បៃ
េរ�េល�េេម�ាេរគំិុក ងករលិ្រកាុំ�ាររ តំកៈររពិ់គ� ពិេេ�ៃពភូមធស�ស� កត រកងម
េគលេេ កតបៃេិន 

 

ំមសាគា េៃះ ខអុ �សូមរ�លពកូៃៃូទៈៃុសសៃងមសា��ៃសៃ់ូ�លំេរ�ម ៖ 
១. ៈព�េលលអធ�ាដដ ៃា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សង រប្ទរិមូល លពៈៃុសសៃងំ�ំ ៈសព

ស់លបៃៈៃុមមបំេគល�ាគង េេកាុំកធ��រិកុ�េៃះ េេេារិ��ិ ន� ពិៃូទាបា�ាគង ំបធទវឌៃរ 
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ៃធំសមធិ្រល៦សខេ ត់មឆា �២០១៧ ៃធំពេរៈំសរៃ�ាសកមករំបធិូល�ិូលា ៃធំរ្ុទ ធសមាេឆ�តា
បិេេៃដំ�ា លដលេមេ ពេៈ់សង ៃធំក� នំេៈ់សង៦សខ�ុំឆា �២០១៧ន 

២. េលតក ដិក�ធប�កូៃសៈកធកា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងំ�ំ េេថា កពំបធ ៃធំថា កពេរ�ម
ំបធ ឱ្ខធបខ�ិេ �ំតៃសកមកររិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងេ ត់មងត្ ៃេេសេរម�ឱ្បៃៃូទេគលេេសូៃ្ តិន 
ៃធំេដាសេកសរៈ ពិរកសសំសុលភធបល កាុំ�ាៈៃុទប�េគលេេ៩០-៩០-៩០ ឱ្បៃសេរម�េេឆា �
២០២០ ៃធំេគលេេ៩៥-៩៥-៩៥ ឱ្បៃសេរម�េេឆា �២០២៥ន 

៣. ិៃ�ៈៃុទប�េស�ក�តសេរម��ធប�លៃកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សង េលតក តិ
១ ឆា �២០១៧ ស់លបៃៈៃុមមបកេរលេៃះន 

៤. ិៃ�កូៃរកសសំេស ដ់កធ�� ៃធំ្ធាន�ទបវុេអធត�ាសរមិសរមរលេលត�ាទ ធៃធេជព ទ ធ�ំបធិសៃវម
េិរប េ ត់មងតរេៃ��ៃកាុំ�ាសេរម�ឱ្បៃៃូទេគលេេសូៃ្ តិេេម�ាេរគំិុកន 

៥.   ល់ពូៈភធទវឌៃងំបធ ៃធំៈៃ�ាំបធរប្ទិៃ��ារ�លពក�ៃសាំ�ំ ិេ��កេិស សៈម ា ៃធំ ទ ធ�់លព
កមកទ ធអតរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងេេកមមុំបេេេិរប ៃធំឱ្បៃេរ�តៃំំមុៃិសៃវមេិរប េ ត់មងតឱ្កមមុំ 
ៈៃលិ្ររព ពិរគៃព្ៃេេសេរម�បៃេំពកមាកាុំ�ាលុិ �ិបបពក� នំេៈ់សងំសវ រាន 

 

ឯកឧ�ម េលកយុជំ ឹស់េលក េលក្សី 

មុៃៃដំិន� ពិ ខអុ �សូមស �ំៈ�គាពុគកូៃ��េពះឯកឧប�ម េលកក�ំទ ៈសពេលក េលករសត
ប�ណំរកសសំ សវ មិៃ  កបៃត េខប� ៃធំល់ពូៈភធទវឌៃងំបធ ៃធំៈៃ�ាំបធំ�ំ ៈសពស់លបៃៈេនអ ត�
�ូលាសមេេកាុំកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំ រ់ៈៃសាណស�លៃពកេរលេៃះន មាាណ�ា�ូលាសមជប ំសកមក រ�លព
ៃូទព�ៃធបល�ៗ  ាសមំមសាៃដំមបធសកលម� រ់ៈៃបលម� ា�ឱ្េាតំ ាកេេេរ តិរបសពកាុំ�ាសកសរមរល�ា
ៈៃុទប��ាងារិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សងឱ្�ៃពសបៈៃរិសធិ្រស មមសាករមធបេិរបន 

ខអុ �សូមសសម�ំៃូទ�ាេ�បសាេសតារំស់ា��េពះ ៈព�េលលអធ�ាដដ ៃា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំ
េៈ់សង ស់លបៃខធបខ�េារិ��កធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំេៃះឱ្រិររដប�េេបៃេដាាលូៃ ៃធំេំពកមាន 

ំ�ុំេរ�ា ខអុ �សូមរិសធិ្រាកូៃ ឯកឧប�ម េលកក�ំទ ៈសពេលក េលករសត ំល់ពូៈភធទវឌៃង
ំបធ ៃធំៈៃ�ាំបធំ�ំ ៈសពៃូទរុិ្រាំ�ំ ិសៃរិ�ាពនាាុ ទគនណ សុខណ រលណ ៃធំេអធត �់េគត ាទ ធលរបេ ពិ
េេ�ៃពេព្ដដ ៃទ ធ�រិកិេដាសុទបវធរន 

ខអុ �សូមរិ�ស ធិិកធ��រិកុ�េរ�ៈ �ំា អំ អាំបធរិាុិ្ៃដំក� នំេៈ់សង េលតក តិ១  ឆា �២០១៧ 
ច ពិរតេរលេៃះបេេន 

      

    សូមៈាពុគ! 


