សុន្ទរកថា
សម្តេចក្កឡាម្ោត ស ម្េង ឧបនាយករដ្ឋតន្រន្េីនន្ក្រះរាជាណាចក្កកតពជា
រដ្ឋតន្រន្េី
ុ

ក្កសួងតោនទទ ន្ិងជាក្បធាន្គណ:កម្មាធិការជាតិ ក្បយុទ្ធក្បឆ ាំងអាំម្រើជួញដ្ូរតន្ុសស គ
.ជ.ប.ជ
ក្នងទ
ាំ ០១៦
ិ ជាតិ ប្រយុទធប្រឆាំងអាំព ជ
ើ ួញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ ឆន២
ុ វា
ពៅសាលមពោប្ស្ និង ិ ័រណ៍ព ោះព ប្ជ

-

សូមថ្វាយបង្គំ ព្រះថេរានុថថេរព្រប់ព្រះអង្គ

-

ឯកឧថតម ថោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋឋភិបាល

-

ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ឯកអរគរាជទ្ូថ ឯកអរគរដ្ឋទ្ូថ ឬថំណាង្អង្គទ្ូថនានា ព្បចំថៅព្រះ

-

រាជាណាចព្កកមពុជា
កមាាធិការជាកមាាធិការជាថិ កង្កមាលំង្ព្រប់ព្បថភទ្

-

ឯកឧថតម ថោកជំទាវ អភិបាល អភិបាលរង្ សមាជិកព្កុមព្បឹកា រាជធានី ថេថត

-

ឯកឧថតម ថោកជំ ទាវ បណ្ិ ឌ ថសភាចរយ សាកលវ ិទ្ាធិការ សាកលវ ិទ្ាល័យ វ ិទ្ាល័យ
នាយក នាយិកា បណ្ិ ឌ ថ សាស្រ្សាតចរយ ថោកព្រូ អនកព្រូ សិសានុសិសស

-

ថោកឧកញ៉ា អនកឧកញ៉ា ព្បធានសាេប័ន ឯកជន

-

កង្កមាលំង្ព្បដ្ឋប់អាវុធព្រប់ព្បថភទ្

-

តាជី យាជី និ ង្បង្បអូនជនរួមជាថិ ជាទ្ី ថសនហា

ក្មពជា
ុ

កនុង្នាម សម្តេចអគគតោម្សនាបតីម្តម្ជា

ហុន្ សសន្ នាយក្រដឋមន្រននតី នប្ ោះរាជាណាចប្ក្

ក៏ដ្ូចជាកនុង្នាមរណ្ៈកមាាធិ ការជាថិ ព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដ្ូរមនុសស

េ្ំុសូមសម្មតង្នូ វកតី

ថសាមនសសរ ីករាយជាអថិ បរមា ថដ្ឋយបានចូលរួមជាអធិ បថី កុង្ឱកាសជួ
ន
បជុំ ដ្៏មថហាឡារ ឹក នាទ្ិ វា
ជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដ្ូរមនុសស ១២ធនូ នាថ្េៃថនះ ។ វថតមានដ្៏ ថព្ចើ នកុ ះក របស់ឯកឧថតម ថោក

ជំទាវ ថោក ថោកស្សី និ ង្កាួយៗ នាថរលថនះ រឺ ជាសាកខីភារ ម្ដ្លបង្ហាញយា៉ា ង្ចាស់អំរីការយក

ចិថតទ្ុកដ្ឋក់េស
ព ់ ព្បកបថដ្ឋយសាារថីទ្ទ្ួលេុសព្ថូវរបស់ថយើង្ទាំង្អស់គ្នន ទាំង្ថ្វនក់ដ្ឹកនាំ ទាំង្
ព្បជារលរដ្ឋកមពុជា ទាំង្សាេប័នរដ្ឋ សាេប័នឯកជន ក៏ដ្ូចជាសហរមន៍អនតរជាថិ កនុង្ការរួមគ្ននការពារ
1

មនុសសជាថិ រីភាររង្ថព្គ្នះថដ្ឋយអំថរើជួញដ្ូរមនុសស និង្ព្បឆំង្ដ្ឋច់ខាថរាល់ទ្ព្មង្់ ថ្នការរ ំថោភ
បំពាន និង្ថកង្ព្បវ ័ញ្ច ថលើមនុសសព្រប់រប
ូ ភារ ។
ថៅកនុង្ទ្ិ វាដ្៏ឧថតុង្គឧថតមថនះ េ្ំុសូមបញ្ជ
ា ក់ អំ រីជំហររបស់រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជាជាេាីមតង្ថទ្ៀថ
ថ្វ រាជរដ្ឋឋភិបាល បានចថ់ទ្ុកអំថរើជួញដ្ូរមនុសស ជាបទ្ឧព្កឹដ្ឋ និង្ថបតជា្ចិថតទ្ប់សាាថ់ និង្បង្ក្ង្ហាប
បទ្ថលាើសថនះឲ្យបានខាលំង្កាល ថដ្ឋយមិនអនុញ្ជាថឲ្យជនថលាើសមានឱកាសរព្ង្ីកសកមាភារ បង្ាភារ
រង្ថព្គ្នះដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ ថដ្ឋយមិនបានថ្លើយថបថនាះថ

ើយ ។

ដ្ូចព្រះថេរានុ ថថេរៈ ព្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧថតម ថោកជំ ទាវ ថោក ថោកស្សី បង្បអូនព្បជារលរដ្ឋ

កាួយៗនិសសិថ សិសសនុសិសស បានព្ជាបតាមរយៈរបាយការណ្៍ របស់ថោកជំទាវ អនុព្បធានអចិថ្ង្ក្នត
យ៍ រណ្ៈកមាាធិការជាថិ និ ង្បទ្យកការណ្៍ម្ដ្លបានបង្ហាញជូ នកនុង្ថរលកនលង្ថៅថនះរួចថហើយថ្វ
បទ្ថលាើសជួញដ្ូរមនុសស រឺជាា៎ឧព្កឹដ្ឋកមា្លង្ម្ដ្ន ម្ដ្លកាន់ម្ថស្សួចស្សាល និង្ថព្គ្នះថ្វនក់ជាទ្ីបំផុថ
ដ្ល់មនុសសជាថិ

ជារិ ថសស

កនុង្ចំថណាមរលករថទ្សនតរព្បថវសន៍ ម្ដ្លបានចកថចញថៅថធាើ
ការង្ហរថៅថព្ៅព្បថទ្ស និ ង្ជនថភៀសេលួន ទាំង្ថកាង្ ចស់ ព្បុសស្សី ថដ្ឋយមិនថរ ើសមុេ ។
ជនថលាើសកាន់ម្ថព្រថហើន មានកលលបិចកាន់ ម្ថេពស់ មានបណា
ត ញព្បទាក់ព្កឡាគ្ននកាន់ម្ថ
សាុព្រសាាញ ្លង្ម្ដ្នរីព្បថទ្សមួយ ថៅព្បថទ្សមួយ និង្មានព្បរ័នធទ្ំនាក់ទ្ំនង្កាន់ម្ថទ្ំថនើប ម្ដ្ល
បង្ាការលំបាកដ្ល់សមថេកិចច និង្រដ្ឋឋភិបាលថ្នបណា
ត ព្បថទ្សពាក់រ័ននា
ធ នា កនុង្ការបង្ក្ង្ហាប និង្ផតនាា
ថទាសជនថលាើសឲ្យមានព្បសិទ្ភា
ធ រ ។ ថទាះបី ជាយា៉ា ង្ថនះកតី រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា មិ នបានព្រថង្ើយ
ើយ ផាុយថៅវ ិញ ថយើង្បានរ ិះរកព្រប់ វ ិធានការ និ ង្វ ិធី សាស្រ្សត ថដ្ើ មបីការពារព្បជារលរដ្ឋរី
បទ្ថលាើសដ្៏ សព្រសា
ា ញថនះ ។ រណ្ៈកមាាធិ ការជាថិ បានជព្មុញការអនុ វថតយុទ្ធសាស្រ្សទា
ត ំង្បួ ន រឺ
ុា
កថនតើយថ

ការង្ហរបង្ហារទ្ប់សាាថ់ កិចចការពារជនរង្ថព្គ្នះ ការអនុ វថតចាប់ និ ង្ការរព្ង្ឹ ង្កិចចសហការ កនុង្ការ
ថរៀបចំ និង្ជព្មុញការថរៀបចំចាប់ ថគ្នលនថយាបាយនានា ។
កនុង្ថរលកនលង្ថៅព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា បានថដ្ឋះស្សាយបញ្ជ
ា ទាំង្ថនះយា៉ា ង្យកចិ ថទ្
ត ុក
ដ្ឋក់ ថដ្ើមបីរកានូវថុ លយភារថ្នថព្មូវការ និង្ការផគថ់ផគង្់ ព្រមទាំង្រព្ង្ឹង្សតិសុេដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ
និ ង្ថភ្ៀវបរថទ្សទាំង្ឡាយ ឲ្យសានក់ ថៅកនុង្កមពុជាព្បកបថដ្ឋយភារកក់ថៅត មានសុវថេិភារផលូវកាយ
និង្ផលូវចិថត ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជាទ្ទ្ួលសាគល់ការលំបាក និង្ភារព្បឈមថ្នព្បថទ្សទាំង្សង្ខាង្

រឺព្បថទ្សបញ្ូា ន និ ង្ព្បថទ្សទ្ទ្ួ លកនុង្ការថដ្ឋះស្សាយបញ្ជ
ា ថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្បទ្ថលាើសទាំង្
ឡាយ ម្ដ្លថកើ ថថ

ើង្កនុង្អំ

ុង្ថរលថ្នការថធាើថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្ថៅកនុង្ព្បថទ្សថគ្នលថៅ ។
ថទ្សនតរព្បថវសន៍ េុសចាប់ ម្ដ្លមានវថតកុនង្ព្បថទ្សថគ្នលថៅ និ ង្បានសានក់ថៅថធាើការថដ្ឋយមិន
មានការអនុញ្ជាថ រឺជាការព្បេុយព្បថ្វននឹង្ថព្គ្នះថ្វនក់ និង្ការខាថបង្់ និង្ភារព្បឈមទាំង្បុរគល
អនកថធាើថទ្សនតរព្បថវសន៍ ទាំង្ព្រួសារម្ដ្លថធាើចំណាកស្សុកជាមួយ ឬបានរង្់ចំការទ្ទ្ួលបានផល
ព្បថយាជន៍រីថទ្សនតរព្បថវសន៍ឯព្បថទ្សថដ្ើម ជារិថសសកុមារ ក៏ដ្ូចជាព្បថទ្សទាំង្សង្ខាង្ ម្ដ្ល
ចំបាច់ព្ថូវទ្ទ្ួលបនាុកថដ្ឋះស្សាយរាល់បញ្ជ
ា ម្ដ្លថកើ ថមាន ។ ការលំបាកទាំង្ថនះ មិនអាចភារី
ព្បថទ្សម្ថមួយថដ្ឋះស្សាយបានថ

ើយ ថហថុថនះថហើយ ថទ្ើ បបានជាទាមទារឲ្យមានកិចចសហការ
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និង្ចំបាច់ព្ថូវរព្ង្ឹង្បម្នេមថទ្ៀថនូវកិចចសហព្បថិបថតិការកនុង្ការថដ្ឋះស្សាយបញ្ជ
ា រួមគ្ននព្បកប
ថដ្ឋយការទ្ទ្ួលេុសព្ថូវ និ ង្សមធម៌ ។

ព្បថទ្សម្ដ្លមានការពាក់រ័នធ ចំបាច់ព្ថូវឯកភារគ្នន ថដ្ើមបីអនុវថតម្បបបទ្នី ថិវ ិធី ម្ដ្លបាន
ព្រមថព្រៀង្គ្ននកនុង្អនុ សសរណ្ៈ ។ កនុង្នាមជាព្បថទ្សបញ្ូា ន រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា បានបថង្ាើថនូ វ
បទ្ដ្ឋឋនរថិយុថិតជាថព្ចើន ម្ដ្លកនុង្នាះ រួមទាំង្ការអនុញ្ជាថឲ្យមានព្កុមហុន ជាថព្ចើនទ្ទ្ួលបាន

អាជា្ប័ណ្ណថដ្ើមបីថធាើការថព្ជើសថរ ើស បណ្ុត ះបណា
ត ល និ ង្បញ្ូា នថដ្ឋយស្សបចាប់ ។ ម្ថទ្នាឹមនឹង្ថនាះ
ក៏ការអនុវថតថៅម្ថមានភារេាះចថនាលះទាំង្សង្ខាង្ ម្ដ្លនាំឲ្យបញ្ជ
ា កាន់ ម្ថសាុព្រសាាញ ។ ការថដ្ឋះ

ស្សាយថដ្ឋយផតល់ភារស្សបចាប់ ថៅព្បថទ្សថគ្នលថៅ ព្គ្នន់ម្ថជាដ្ំថណាះស្សាយបថណា
ត ះអាសនន
ម្ថប៉ាុថណាណះ ។ បនាាប់រីការថដ្ឋះស្សាយថនះរួច ចំបាច់ព្ថូវម្ថរិ ភាកាគ្ននថ

ើង្វ ិញ ថដ្ើមបីថធាើកិចចការបនត

ថទ្ៀថ ឲ្យរលូនជាមួយគ្នន និង្ថដ្ើមបីជាបទ្ដ្ឋឋនសតង្់ដ្ឋមួយ ម្ដ្លង្ហយស្សួលកនុង្ការអនុ វថត និង្ថជៀស
វាង្ការហូរចូលថ្នថទ្សនតរព្បថវសន៍ មិនព្បព្កថី ម្ដ្លនាំឲ្យមានភារព្បឈមថកើថថ

ើង្ជាេាីថទ្ៀថ ។

ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា គ្នំព្ទ្ការថធាើថទ្នតរព្បថវសន៍ ម្ដ្លមានសុវថេិភារ ថរៀបរយ និង្ស្សប
ចាប់ ថដ្ើមបីបថញ្ាៀសហានិភ័យរបស់រលករ រី ការថកង្ព្បវ ័ញ្ច ការរ ំថោភបំពាន និង្ ការរថ់រនធជន
ថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្រាល់ទ្ព្មង្់ថ្នអំថរើ ជួញដ្ូរមនុសស ។ ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ក៏ ព្ថូវការរកានូ វ
ថុលយភារថ្នកមាលំង្រលកមាកុង្ស្សុ
ន
ក ម្ដ្លជាថសចកតីព្ថូវការសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ េួន
ល ផង្ម្ដ្រ
។ ថដ្ើមបីថ្លើយថបថៅនឹង្ទ្ិ សថៅថនះ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា បានេិថេំអភិ វឌ្ឍន៍ព្រប់ វ ិស័យ ថដ្ឋយ
រព្ង្ីកការវ ិនិ ថយារថដ្ើមបីថលើកកមពស់វ ិស័យថទ្សចរណ្៍ វ ិស័យកសិកមា វ ិស័យសំណ្ង្់ ថហដ្ឋឋរចនា
សមព័នធ វ ិស័យឧសាហកមា សិបបកមា ពាណ្ិជាកមា ជាថដ្ើ ម ម្ដ្លអាចបថង្ាើនការង្ហរ និង្មុេរបរជូន
ព្បជារលរដ្ឋ រាប់ោននាក់ និង្មានការរ ីកចថព្មើនរួរឲ្យកថ់សមាគល់ ។ ថ្ដ្មាខង្ថទ្ៀថ រឺេិថេំ ទ្ំនាក់
ទ្ំនង្រព្ង្ីកឱកាសការង្ហរថៅថព្ៅព្បថទ្សតាមនី ថិវ ិធី ស្សបចាប់ ជាមួយព្បថទ្សម្ដ្លមានថសចកតី
ព្ថូវការ ។ កនុង្ន័ យថនះ សថមតចអរគមហាថសនាបថីថថថជា ហុន ម្សន នាយករដ្ឋមង្ក្នីតថ្នព្រះរាជាណា
ចព្កកមពុជា បានបញ្ជ
ា ក់ថ្វ៖
ទ្ី១. រាជរដ្ឋឋភិបាល បាននិង្កំរុង្អនុវថតថសចកតីម្េលង្ការណ្៍អាសាន សតីរីការការពារ និង្ថលើក
កមពស់ សិទ្ិរ
ធ លករថទ្សនតព្បថវសន៍ តាមរយៈេិថេំជួយរលករ ម្ដ្លថធាើការថៅបរថទ្ស ថដ្ើមបីធានាបាន
នូវផលព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ និង្ជួយផតល់ភារស្សបចាប់ដ្ល់រលករ ។
ទ្ី២. រាជរដ្ឋឋភិបាលកំរុង្សហការជាមួយព្បថទ្សជាថ្ដ្រូ ទ្ទ្ួលសាគល់រលករម្ដ្លមានជំនាញ
ថៅវ ិញថៅមកជាមួយកមពុជា ។
ទ្ី៣.

រាជរដ្ឋឋភិបាលកំរុង្សហការជាមួយបណា
ត ព្បថទ្សអាសាន កនុង្កិ ចចសហព្បថិ បថតិការ
ថលើវ ិស័យរបបសនតិសុេសង្គម
ថដ្ឋយធានាចំ ថពាះរលករស្សបចាប់ថៅព្រប់ព្បថទ្សថៅថរលមាន
ថព្គ្នះថ្វនក់ដ្ល់ជីវ ិថ ឲ្យទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្តាមចាប់។ រលករទាំង្អស់អាចថផារព្បាក់ធានារា៉ា ប់រង្
សង្គម ថព្គ្នះថ្វនក់ការង្ហរ និង្ព្បាក់ធានារា៉ា ប់រង្សុេភារមកព្កុមព្រួសាររលករថៅស្សុកកំ ថណ្ើថ។
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ទ្ី៤. រាជរដ្ឋឋភិ បាលកំរុង្សហការជាមួ យបណា
ត ព្បថទ្សអាសាន កនុង្ការអនុ វថតរបបថសាធន៍

និវថត ថដ្ឋយរលករអាចថផារសមាជិ កភារ អថី ថភារការង្ហរ និ ង្ការបង្់ វ ិភារទាន ថបឡាសនតិសុេសង្គមរី
ព្បថទ្សមួយ បនាាប់រីបានបញ្ចប់កិចស
ច នាការង្ហរ

ថដ្ើមបីថធាើជាមូលដ្ឋឋនរិថព្បាក់ថសាធននិវថតន៍

ថហើយផលព្បថយាជន៍ទាំង្ថនាះរលករនឹង្ទ្ទ្ួលបានថៅឆនំ២០១៩។
ទ្ី៥. រាជរដ្ឋឋភិបាលកំរុង្សព្មួលម្បបបទ្ជូនរលករថៅបរថទ្ស អាចថផារសិទ្ិធជូនព្រួសារ
ថៅកនុង្ព្បថទ្សឲ្យថធាើជាថំណាង្ ថដ្ើមបីថសនើសុំលិេិថថថ្វាលថទាស លិេិថរដ្ឋបាល ឬលិេិថបញ្ជ
ា ក់អថត
សញ្ជាណ្ផ្ទាល់េួន
ល ថដ្ឋយរុំ ចំបាច់ឲ្យសាមី េួនវ
ល ិលព្ថលប់មកស្សុកកំ ថណ្ើថវ ិញ។ ថដ្ឋយម្ កសព្មាប់
រលករថធាើការថៅព្បទ្សថ្េព្ថូវបានអនុញ្ជាថឲ្យថព្បើព្បាស់ឯកសារេថចមលង្ព្ថឹមព្ថូវតាម ចាប់ថដ្ើម
ថដ្ើមបីបំថរញម្បបបទ្ស្សបចាប់។ ទាំង្ថនះ រឺជាអថេព្បថយាជន៍សព្មាប់រលករថទ្សនតរព្បថវសន៍ ។
ចំម្ណ្កឯរលករកនុង្ស្សុក រាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា ក៏បាននិង្កំ រុង្ថលើកកមពស់ សិទ្ិ ធ និង្អថេ

ព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ជាថព្ចើន តាមរយៈការដ្ឋក់ថចញ នូវថគ្នលនថយាបាយជាបនតបនាាប់ ជាអាទ្ិ៍
ការថថមលើង្ថបៀរថសរ ៍ថរៀង្រាល់ឆនំ

ការផតល់របបថសាធននិវថតន៍ដ្ល់កមាករ

ការថលើកកមពស់លកខ័ណ្ឌ

ការង្ហរសមស្សប ការផតល់ឱកាសឲ្យស្រ្សីមា
ត នថ្ផាថពាះ និង្ស្រ្សីមា
ត នទារក បានទ្ទ្ួលនូអថេព្បថយាជន៍
បម្នេមជាថដ្ើម ។ មិនម្ថប៉ាុថណាណះ ការថលើកកមពស់ កព្មឹថជំនាញបថចចកថទ្សរបស់រលករ ក៏ព្ថូវបាន
និង្កំរុង្ម្ថយកចិថទ្
ត ុកដ្ឋក់ផង្ម្ដ្រ ។
ព្រះថេរានុថថេរៈព្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថភ្ៀវកិថិតយាជាថិ និង្អនតរជាថិ ថោក
ថោកស្សី កនួយៗ សមាជិកសមាជិកា ថ្នអង្គរិធីជាទ្ី រាប់អាន
ការថរៀបចំរិធីទ្ិវាជាថិ ព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដ្ូរមនុសស រឺ ជាយុទ្នា
ធ ការដ្៏ធំមួយ ម្ដ្លរាជរ
ដ្ឋឋភិបាល មានឱកាសផសរាផាយការយល់ដ្ឹង្ ឪ្យកាន់ម្ថទ្ូលំទ្ូោយ និង្ បានសម្មតង្នូវការថបតជា្
ចិថូនជនរួ
ា
មជាថិ និង្សហរមន៍អនតរជាថិ អំរី្នាៈដ្៏ មុះមុ ថ និ ង្កិ ចចេិថេំព្បឹ ង្ម្ព្បង្ទាំង្ឡាយ កនុង្
ការថគ្នររសិទ្ិម
ធ នុសស ការការពារសុវថេិភារ និង្សនតិសុេព្បជារលរដ្ឋ រី ការរ ំថោភបំពានព្រប់រប
ូ
ភារ ។ ថទាះបីជា អំថរើជួញដ្ូរមនុសស ថៅម្ថមិនទាន់សប
ៃ ់សាៃថ់ និង្ថៅម្ថថលចថចញនូវរូបភារម្ដ្ល
ជនថលាើសរាយាមបថង្ាើថថ

ើង្ ថដ្ើមបីបំភ័នតម្ភនកកតី ក៏រាជរដ្ឋឋភិបាល ថៅម្ថបនតរព្ង្ឹ ង្ការអនុវថត និង្

ដ្ឋក់ថចញនូ វវ ិធានការ ជាបនតបនាាប់មិនឈប់ឈរថ

ើយ ។

េ្ំុសូមថ្លៀថកនុង្ឱកាសថនះ
ថដ្ើ មបីម្េលង្នូវការថកាថសរថសើរចំថពាះព្រប់ កិចេ
ច ិថេំព្បឹង្ម្ព្បង្របស់
ថ្វនក់ដ្ឹកនាំនិង្មង្ក្នី តព្រប់ព្កសួង្ សាេប័ន ទាំង្ថៅថ្វនក់ជាថិ និង្ថ្វនក់ថព្កាមជាថិ អង្គការមិនម្មនរដ្ឋឋភិបាល
កនុង្ស្សុក និង្អនតរជាថិ ព្រមទាំង្វ ិស័យឯកជនទាំង្ឡាយ ម្ដ្លម្ថង្បានព្បឹង្ម្ព្បង្រួមគ្ននថដ្ឋះស្សាយបញ្ជ
ា
ចំថពាះមុេថដ្ឋយមិនខាលចថនឿយហថ់ រុះពារព្បឆំង្ដ្ឋច់ខាថថៅនឹង្សកមាភាររបស់ឧព្កឹដ្ឋជន ស្សបថៅ
តាមទ្ិសថៅថ្នថគ្នលនថយាបាយរបស់រាជរដ្ឋឋភិបាល ។ ជាការរិថណាស់ ព្បសិនថបើ មិនមានការព្បឹង្ម្ព្បង្
ថទ្ថនាះ អំថរើ ជួញដ្ូរមនុសស អំ ថរើ ថកង្ព្បវ ័ញ្ច រ ំថោភបំពាន នឹង្កាន់ម្ថសកមា កាន់ម្ថថោរថៅ និង្រ ីករាល
ដ្ឋល

និង្ថធាើឲ្យសាេនភាររ ឹថម្ថអាព្កក់ជាង្ថនះថៅថទ្ៀថ ។

រ ីឯព្បជារលរដ្ឋកាន់ម្ថថព្ចើននឹង្ជួបថព្គ្នះ

មហនតរាយ ថហើយ សង្គមជាថិ នឹ ង្មិនមានថសចកតីសុេ និង្ថសេរភារបានថ
ជនថលាើស ថធាើសកមាភារតាមអំ ថរើចិថតថ

ើយ

ើយ ។ ថយើង្មិនព្ថូវអនុញ្ជាថឲ្យ

ថហើយព្ថូវម្ថអនុវថតនីថិវ ិធីផតនាាថទាសតាមចាប់ ម្ដ្លបាន

កំណ្ថ់ ឲ្យបានព្ថឹមព្ថូវ ។
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កនុង្នាមរាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា េ្ំុក៏សូមអំពាវនាវ ដ្ល់បណា
ត ព្បថទ្សពាក់រ័នទា
ធ ង្
ំ អស់ ម្ដ្ល

បាន ចុះហថេថលខារួមគ្ននថលើអនុសសរណ្: និង្កិចចព្រមថព្រៀង្ថទ្ាភារី រហុភារី ថដ្ើមបីរម
ួ គ្ននព្បយុទ្ធ
ព្បឆំង្អំថរើ ជួញដ្ូរមនុសស

របបីជព្មុញការអនុវថតឲ្យមានព្បសិទ្ធភារេពស់

និង្រួមគ្ននរិនិថយថលើ

ចំណ្ុចេាះខាថថ្នការអនុវថត ថហើយរួមគ្ននម្កលមអឲ្យបានទាន់ថរលថវោ ។ ជារិថសសព្បថទ្ស ម្ដ្ល
ទ្ទ្ួលរលករកមពុជា សូមរកាការសនាកនុង្កិ ចចព្រមថព្រៀង្ ម្ដ្លរូ សបញ្ជ
ា ក់ អំរីការទ្ទ្ួ លយករល

ករស្សបចាប់រីកមពុជា និង្សូមថមតាតជួ យម្េទាំកមាលំង្ទាំង្ថនាះ ដ្ូ ចរលរដ្ឋរបស់េួន
ល ព្រមទាំង្ជួ យ
ការពាររី ការរ ំថោភបំ ពាន ថកង្ព្បវ ័ញ្ច ម្ដ្លអាចថកើ ថមានជាយថ្វថហថុ ។ កនុង្ករណ្ីម្ដ្លរលករ
កមពុជាបានព្បព្រឹ ថតេុស្គង្ សូមថមតាតអប់ រ ំ ឬបញ្ូា នព្ថ ប់ មកកមពុជាវ ិញ តាមផលូវចាប់ ។

ជាេាីមតង្ថទ្ៀថ េ្ំុសូមរ ំលឹក ដ្ឋស់ថថឿនចំថពាះមង្ក្នីរា
ត ជរដ្ឋឋភិបាលទាំង្ឡាយ ម្ដ្លបាន និង្
កំរុង្ម្ថសាង្បញ្ជ
ា ឃុបឃឹថ និង្សហការជាមួយជនថលាើសជួញដ្ូរមនុសស និង្អំថរើពាក់រ័នធទាំង្
ឡាយ ថទាះបី ថដ្ឋយថចថនាកតី អថចថនាកតី ព្ថូវឆប់ ដ្កេលួនជាបនាាន់ និង្ម្កេឡួនឲ្យបានលអ ថព្ពាះមិ ន
អាចសំង្ំោក់ថលៀមសកមាភារទាំង្ថនះបានថទ្ៀថថ

ើយ ថហើយនឹង្ព្ថូវបានផតនាាថទាសតាមចាប់ ។

កនុង្នាមសថមតចអរគមហាថសនាបថីថថថជា ហុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមង្ក្នីត និង្កនុង្នាមរណ្:កមាាធិ
ការជាថិ ព្បយុទ្ព្ធ បឆំង្អំថរើជួញដ្ូរមនុសសថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពជា
េ្ំុសូមព្បកាសជាឧឡារ ឹកកនុង្
ុ
ទ្ិវាជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដ្ូរមនុសស ឆនំ២០១៧ថនះ ចំថពាះមុេសហរមន៍ជាថិ និង្អនតរជាថិ

នូវការថបតជា្ចិថតរបស់រាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជាកនុង្ការបនតព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើ ជួញដ្ូរមនុសស ថដ្ឋយ បនត

េិថេំព្បឹង្ម្ព្បង្ ថដ្ើមបីឲ្យព្បជាជនកមពជា
ុ និង្មនុសសជាថិ ទ្ទ្ួលបានការថគ្នររសិទ្ិធ ថសចកតីថ្េលេូរន ផល
ព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ និង្ភារសុេុដ្ុមរមនា ថដ្ឋយ រួមសហការជាមួយបណា
ត ថ្ដ្រូពាក់រ័ននា
ធ នា កនុង្
ថំបន់ និង្ថលើរិភរថោក ថដ្ើមបីរម
ួ គ្ននបង្ក្ង្ហាបអំថរើជួញដ្ូរមនុសស ព្រប់រប
ូ ភារ និង្ផតនាាថទាសជនថលាើស
ឲ្យបានមុឺង្មា៉ា ថ់ថដ្ើមបីកាថ់បនេយ និង្លុបបំបាថ់ព្បសិទ្ភា
ធ របទ្ថលាស
ើ ។
ថេ្ើសូមម្េលង្អំណ្ររុណ្ និង្សូមថលើកទ្ឹកចិថត ឲ្យព្រប់សមាសភារកនុង្រាជរដ្ឋឋភិ បាល ថ្ដ្រូ

អង្គការមិនម្មនរដ្ឋឋភិ បាលជាថិ និ ង្អនតរជាថិ ព្រមទាំង្វ ិស័យឯកជន បនតរម
ួ ថ្ដ្គ្នន អនុវថតសកមាភារ
ព្រមៗគ្នន រព្ង្ឹង្ព្បរ័នស
ធ ុវថេិភារ រព្ង្ឹង្ការអនុវថតចាប់ ថដ្ើមបីការពារមនុសសព្រប់រប
ូ រីអំថរើជួញដ្ូរ
មនុសស ។
ជាទ្ីបញ្ចប់ េ្ំុព្រះករុណាេ្ំុ និ ង្ភរ ិយា សូមព្បថរនររស័រាសាធុកាចំថពាះព្រះថេរានុថថេរ:ព្រប់

ព្រះអង្គ និង្សូមឧទ្ាឹសបួង្សួង្ដ្ល់រុណ្ព្រះរថន:ព្ថ័យ បារមី វថេុស័កិស
ត ិទ្ិ ធ សូមព្បទានររជ័យ សិរ ី
មង្គល វ ិបុលសុេព្រប់ព្បការ ជូនឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថភ្ៀវកិថិយ
ត សជាថិ និង្អនតរជាថិ ថោក
ថោកស្សី នាង្កញ្ជា កាួយៗ បង្បអូនជនរួមជាថិ សូមព្បកបថដ្ឋយរុទ្ធររទាំង្បួ នព្បការ រឺ អាយុ វណ្ណ :
សុេ: រល: កុំបីថឃលៀង្ោលថថ

ើយ ។

សូតអរក្រះគុណ
សូតអរគុណ
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