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សនុ្ទរកថា 
សម្តេចក្កឡាម្ោត ស ម្េង  ឧបនាយករដ្ឋតន្រន្េីនន្ក្រះរាជាណាចក្កកតពុជា រដ្ឋតន្រន្េី
ក្កសងួតោនទទ ន្ិងជាក្បធាន្គណ:កម្មា ធិការជាតិ ក្បយទុ្ធក្បឆ ាំងអាំម្រើជួញដ្ូរតន្ុសស គ

.ជ.ប.ជ  
ក្នុងទវិាជាតិ ប្រយុទធប្រឆាំងអាំព ើជួញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ ឆន ាំ២០១៦  

ពៅសាលមពោប្ស្  និង ិ ័រណ៍ព ោះព ប្ជ  
 

 

- សូមថ្វា យបង្គំ ព្រះថេរានុថថេរព្រប់ព្រះអង្គ 
- ឯកឧថតម ថោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
-  ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ឯកអរគរាជទូ្ថ ឯកអរគរដ្ឋទូ្ថ  ឬថំណាង្អង្គទូ្ថនានា ព្បចំថៅព្រះ

រាជាណាចព្កកមពុជា  
- កមាា ធិការជាកមាា ធិការជាថិកង្កមាល ំង្ព្រប់ព្បថភទ្   
- ឯកឧថតម ថោកជំទាវ អភិបាល អភិបាលរង្ សមាជិកព្កុមព្បឹកា រាជធានី ថេថត  
- ឯកឧថតម ថោកជំទាវ បណ្ឌិ ថសភាចរយ សាកលវទិ្ាធិការ សាកលវទិ្ាល័យ វទិ្ាល័យ 

នាយក នាយិកា បណ្ឌិ ថ សាស្រ្សាត ចរយ ថោកព្រូ អនកព្រូ សិសានុសិសស  
- ថោកឧកញ៉ា  អនកឧកញ៉ា  ព្បធានសាេ ប័ន ឯកជន  
- កង្កមាល ំង្ព្បដ្ឋប់អាវធុព្រប់ព្បថភទ្  
- តាជី យាជី និង្បង្បអូនជនរមួជាថិ ជាទី្ថសនហា  

 

កនុង្នាម សម្តេចអគគតោម្សនាបតីម្តម្ជា  ហ ុន្ សសន្ នាយក្រដឋមន្រនតីននប្ ោះរាជាណាចប្ក្    
ក្មពុជា ក៏ដូ្ចជាកនុង្នាមរណ្ៈកមាា ធិការជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស េ្ុំសូមសម្មតង្នូវកតី
ថសាមនសសរកីរាយជាអថិបរមា ថដ្ឋយបានចូលរមួជាអធិបថីកនុង្ឱកាសជួបជំុដ៏្មថហាឡារកឹ នាទិ្វា
ជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស ១២ធនូ នាថ្េៃថនះ ។ វថតមានដ៏្ថព្ចើនកុះក របស់ឯកឧថតម ថោក
ជំទាវ ថោក ថោកស្សី និង្កាួយៗ នាថរលថនះ រឺ ជាសាកខីភារ ម្ដ្លបង្ហា ញយា៉ាង្ចាស់អំរីការយក
ចិថតទុ្កដ្ឋក់េពស់ ព្បកបថដ្ឋយសាា រថីទ្ទួ្លេុសព្ថូវរបស់ថយើង្ទំាង្អស់គ្នន  ទំាង្ថ្វន ក់ដឹ្កនាំ ទំាង្
ព្បជារលរដ្ឋកមពុជា ទំាង្សាេ ប័នរដ្ឋ សាេ ប័នឯកជន ក៏ដូ្ចជាសហរមន៍អនតរជាថិ កនុង្ការរមួគ្នន ការពារ
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មនុសសជាថិ រីភាររង្ថព្គ្នះថដ្ឋយអំថរើជួញដូ្រមនុសស និង្ព្បឆំង្ដ្ឋច់ខាថរាល់ទ្ព្មង់្ថ្នការរថំោភ
បំពាន និង្ថកង្ព្បវញ័្ច  ថលើមនុសសព្រប់របូភារ  ។  

ថៅកនុង្ទិ្វាដ៏្ឧថតុង្គឧថតមថនះ េ្ុំសូមបញ្ជា ក់ អំរីជំហររបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាជាេាីមតង្ថទ្ៀថ
ថ្វ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បានចថ់ទុ្កអំថរើជួញដូ្រមនុសស ជាបទ្ឧព្កឹដ្ឋ និង្ថបតជ្ាចិថតទ្ប់សាា ថ់ និង្បង្ក្ង្ហា ប
បទ្ថលាើសថនះឲ្យបានខាល ំង្កាល  ថដ្ឋយមិនអនុញ្ជា ថឲ្យជនថលាើសមានឱកាសរព្ងី្កសកមាភារ បង្ាភារ
រង្ថព្គ្នះដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ ថដ្ឋយមិនបានថ្លើយថបថនាះថ ើយ ។ 

ដូ្ចព្រះថេរានុថថេរៈ ព្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថោក ថោកស្សី បង្បអូនព្បជារលរដ្ឋ 
កាួយៗនិសសិថ សិសសនុសិសស បានព្ជាបតាមរយៈរបាយការណ៍្ របស់ថោកជំទាវ អនុព្បធានអចិថ្ង្ក្នត
យ៍ រណ្ៈកមាា ធិការជាថិ និង្បទ្យកការណ៍្ម្ដ្លបានបង្ហា ញជូនកនុង្ថរលកនលង្ថៅថនះរចួថហើយថ្វ 
បទ្ថលាើសជួញដូ្រមនុសស រឺជាា៎ឧព្កឹដ្ឋកមា្ លង្ម្ដ្ន ម្ដ្លកាន់ម្ថស្សួចស្សាល និង្ថព្គ្នះថ្វន ក់ជាទី្បំផុថ
ដ្ល់មនុសសជាថិ ជារិថសស កនុង្ចំថណាមរលករថទ្សនតរព្បថវសន៍ ម្ដ្លបានចកថចញថៅថធាើ
ការង្ហរថៅថព្ៅព្បថទ្ស និង្ជនថភៀសេលួន ទំាង្ថកាង្ ចស់ ព្បសុស្សី ថដ្ឋយមិនថរ ើសមុេ ។    

ជនថលាើសកាន់ម្ថព្រថហើន មានកលលបិចកាន់ម្ថេពស់ មានបណាត ញព្បទាក់ព្កឡាគ្នន កាន់ម្ថ
សាុព្រសាា ញ ្លង្ម្ដ្នរីព្បថទ្សមួយ ថៅព្បថទ្សមួយ និង្មានព្បរ័នធទំ្នាក់ទំ្នង្កាន់ម្ថទំ្ថនើប ម្ដ្ល
បង្ាការលំបាកដ្ល់សមថេកិចច និង្រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នបណាត ព្បថទ្សពាក់រ័នធនានា កនុង្ការបង្ក្ង្ហា ប និង្ផតនាា
ថទាសជនថលាើសឲ្យមានព្បសិទ្ធភារ ។  ថទាះបីជាយា៉ាង្ថនះកតី រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា មិនបានព្រថង្ើយ
កថនតើយថ ើយ ផាុយថៅវញិ ថយើង្បានរះិរកព្រប់វធិានការ និង្វធីិសាស្រ្សត ថដ្ើមបីការពារព្បជារលរដ្ឋរី 
បទ្ថលាើសដ៏្សាុព្រសាា ញថនះ ។ រណ្ៈកមាា ធិការជាថិ បានជព្មុញការអនុវថតយុទ្ធសាស្រ្សតទំាង្បួន រឺ 
ការង្ហរបង្ហា រទ្ប់សាា ថ់ កិចចការពារជនរង្ថព្គ្នះ ការអនុវថតចាប់ និង្ការរព្ងឹ្ង្កិចចសហការ កនុង្ការ
ថរៀបចំ និង្ជព្មញុការថរៀបចំចាប់ ថគ្នលនថយាបាយនានា ។ 

កនុង្ថរលកនលង្ថៅព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា បានថដ្ឋះស្សាយបញ្ជា ទំាង្ថនះយា៉ាង្យកចិថតទុ្ក
ដ្ឋក់ ថដ្ើមបីរកានូវថុលយភារថ្នថព្មូវការ និង្ការផគថ់ផគង់្ ព្រមទាំង្រព្ងឹ្ង្សតិសុេដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ 
និង្ថភ្ៀវបរថទ្សទំាង្ឡាយ ឲ្យសាន ក់ថៅកនុង្កមពុជាព្បកបថដ្ឋយភារកក់ថៅត  មានសុវថេិភារផលូវកាយ 
និង្ផលូវចិថត ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាទ្ទួ្លសាគ ល់ការលំបាក និង្ភារព្បឈមថ្នព្បថទ្សទំាង្សង្ខាង្ 
រឺព្បថទ្សបញ្ាូ ន និង្ព្បថទ្សទ្ទួ្លកនុង្ការថដ្ឋះស្សាយបញ្ជា ថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្បទ្ថលាើសទំាង្ 
ឡាយ ម្ដ្លថកើថថ ើង្កនុង្អំ ុង្ថរលថ្នការថធាើថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្ថៅកនុង្ព្បថទ្សថគ្នលថៅ ។ 
ថទ្សនតរព្បថវសន៍េុសចាប់ម្ដ្លមានវថតកនុង្ព្បថទ្សថគ្នលថៅ និង្បានសាន ក់ថៅថធាើការថដ្ឋយមិន
មានការអនុញ្ជា ថ រឺជាការព្បេុយព្បថ្វននឹង្ថព្គ្នះថ្វន ក់ និង្ការខាថបង់្ និង្ភារព្បឈមទំាង្បុរគល
អនកថធាើថទ្សនតរព្បថវសន៍ ទំាង្ព្រួសារម្ដ្លថធាើចំណាកស្សុកជាមួយ ឬបានរង់្ចំការទ្ទួ្លបានផល
ព្បថយាជន៍រីថទ្សនតរព្បថវសន៍ឯព្បថទ្សថដ្ើម ជារិថសសកុមារ ក៏ដូ្ចជាព្បថទ្សទំាង្សង្ខាង្ ម្ដ្ល
ចំបាច់ព្ថូវទ្ទួ្លបនាុកថដ្ឋះស្សាយរាល់បញ្ជា ម្ដ្លថកើថមាន ។ ការលំបាកទំាង្ថនះ មិនអាចភារី
ព្បថទ្សម្ថមួយថដ្ឋះស្សាយបានថ ើយ ថហថុថនះថហើយ ថទ្ើបបានជាទាមទារឲ្យមានកិចចសហការ 
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និង្ចំបាច់ព្ថូវរព្ងឹ្ង្បម្នេមថទ្ៀថនូវកិចចសហព្បថិបថតិការកនុង្ការថដ្ឋះស្សាយបញ្ជា រមួគ្នន ព្បកប
ថដ្ឋយការទ្ទួ្លេុសព្ថូវ និង្សមធម៌ ។  

ព្បថទ្សម្ដ្លមានការពាក់រ័នធ ចំបាច់ព្ថូវឯកភារគ្នន  ថដ្ើមបីអនុវថតម្បបបទ្នីថិវធីិ ម្ដ្លបាន
ព្រមថព្រៀង្គ្នន កនុង្អនុសសរណ្ៈ ។ កនុង្នាមជាព្បថទ្សបញ្ាូ ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បានបថង្ាើថនូវ
បទ្ដ្ឋឋ នរថិយុថតិជាថព្ចើន ម្ដ្លកនុង្នាះ រមួទាំង្ការអនុញ្ជា ថឲ្យមានព្កុមហ ុន ជាថព្ចើនទ្ទួ្លបាន
អាជ្ាប័ណ្ណថដ្ើមបីថធាើការថព្ជើសថរ ើស បណ្តុ ះបណាត ល និង្បញ្ាូ នថដ្ឋយស្សបចាប់ ។  ម្ថទ្នាឹមនឹង្ថនាះ 
ក៏ការអនុវថតថៅម្ថមានភារេាះចថនាល ះទំាង្សង្ខាង្ ម្ដ្លនំាឲ្យបញ្ជា កាន់ម្ថសាុព្រសាា ញ ។ ការថដ្ឋះ
ស្សាយថដ្ឋយផតល់ភារស្សបចាប់ ថៅព្បថទ្សថគ្នលថៅ ព្គ្នន់ម្ថជាដំ្ថណាះស្សាយបថណាត ះអាសនន
ម្ថប៉ាុថណាណ ះ ។ បនាា ប់រីការថដ្ឋះស្សាយថនះរចួ ចំបាច់ព្ថូវម្ថរិភាកាគ្នន ថ ើង្វញិ ថដ្ើមបីថធាើកិចចការបនត
ថទ្ៀថ ឲ្យរលូនជាមួយគ្នន  និង្ថដ្ើមបជីាបទ្ដ្ឋឋ នសតង់្ដ្ឋមួយ ម្ដ្លង្ហយស្សលួកនុង្ការអនុវថត និង្ថជៀស
វាង្ការហូរចូលថ្នថទ្សនតរព្បថវសន៍មិនព្បព្កថី ម្ដ្លនំាឲ្យមានភារព្បឈមថកើថថ ើង្ជាេាីថទ្ៀថ ។  

ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា គំ្នព្ទ្ការថធាើថទ្នតរព្បថវសន៍ ម្ដ្លមានសុវថេិភារ ថរៀបរយ និង្ស្សប
ចាប់ ថដ្ើមបីបថញ្ា ៀសហានិភ័យរបស់រលករ រីការថកង្ព្បវញ័្ច  ការរថំោភបំពាន និង្ ការរថ់រនធជន
ថទ្សនតរព្បថវសន៍ និង្រាល់ទ្ព្មង់្ថ្នអំថរើជួញដូ្រមនុសស ។ ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ក៏ព្ថូវការរកានូវ
ថុលយភារថ្នកមាល ំង្រលកមាកនុង្ស្សុក ម្ដ្លជាថសចកតីព្ថូវការសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់េលួន ផង្ម្ដ្រ 
។ ថដ្ើមបីថ្លើយថបថៅនឹង្ទិ្សថៅថនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បានេិថេំអភិវឌ្ឍន៍ព្រប់វស័ិយ ថដ្ឋយ
រព្ងី្កការវនិិថយារថដ្ើមបថីលើកកមពស់វស័ិយថទ្សចរណ៍្ វស័ិយកសិកមា វស័ិយសំណ្ង់្ថហដ្ឋឋ រចនា
សមព័នធ វស័ិយឧសាហកមា សិបបកមា ពាណិ្ជាកមា ជាថដ្ើម ម្ដ្លអាចបថង្ាើនការង្ហរ និង្មុេរបរជូន
ព្បជារលរដ្ឋ រាប់ោននាក់ និង្មានការរកីចថព្មើនរួរឲ្យកថ់សមាគ ល់ ។ ថ្ដ្មាខ ង្ថទ្ៀថ រឺេិថេំទំ្នាក់
ទំ្នង្រព្ងី្កឱកាសការង្ហរថៅថព្ៅព្បថទ្សតាមនីថិវធីិស្សបចាប់ ជាមួយព្បថទ្សម្ដ្លមានថសចកតី
ព្ថូវការ ។ កនុង្ន័យថនះ សថមតចអរគមហាថសនាបថីថថថជា ហ ុន ម្សន នាយករដ្ឋមង្ក្នតីថ្នព្រះរាជាណា
ចព្កកមពុជា បានបញ្ជា ក់ថ្វ៖  

ទី្១. រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បាននិង្កំរុង្អនុវថតថសចកតីម្េលង្ការណ៍្អាសា ន សតីរីការការពារ និង្ថលើក
កមពស់ សិទ្ធិរលករថទ្សនតព្បថវសន៍ តាមរយៈេិថេំជួយរលករ ម្ដ្លថធាើការថៅបរថទ្ស ថដ្ើមបធីានាបាន
នូវផលព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ និង្ជួយផតល់ភារស្សបចាប់ដ្ល់រលករ ។ 

 ទី្២. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកំរុង្សហការជាមួយព្បថទ្សជាថ្ដ្រូ ទ្ទួ្លសាគ ល់រលករម្ដ្លមានជំនាញ
ថៅវញិថៅមកជាមួយកមពុជា ។ 

ទី្៣. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកំរុង្សហការជាមួយបណាត ព្បថទ្សអាសា ន កនុង្កិចចសហព្បថិបថតិការ 
ថលើវស័ិយរបបសនតិសុេសង្គម ថដ្ឋយធានាចំថពាះរលករស្សបចាប់ថៅព្រប់ព្បថទ្សថៅថរលមាន
ថព្គ្នះថ្វន ក់ដ្ល់ជីវថិ ឲ្យទ្ទួ្លបានសំណ្ង្តាមចាប់។ រលករទំាង្អស់អាចថផារព្បាក់ធានារា៉ាប់រង្
សង្គម  ថព្គ្នះថ្វន ក់ការង្ហរ  និង្ព្បាក់ធានារា៉ាប់រង្សុេភារមកព្កុមព្រួសាររលករថៅស្សកុកំថណ្ើ ថ។ 
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 ទី្៤. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកំរុង្សហការជាមួយបណាត ព្បថទ្សអាសា ន កនុង្ការអនុវថតរបបថសាធន៍
និវថត  ថដ្ឋយរលករអាចថផារសមាជិកភារ អថីថភារការង្ហរ និង្ការបង់្វភិារទាន ថបឡាសនតិសុេសង្គមរី
ព្បថទ្សមួយ បនាា ប់រីបានបញ្ច ប់កិចចសនាការង្ហរ  ថដ្ើមបីថធាើជាមូលដ្ឋឋ នរិថព្បាក់ថសាធននិវថតន៍ 
ថហើយផលព្បថយាជន៍ទំាង្ថនាះរលករនឹង្ទ្ទួ្លបានថៅឆន ំ២០១៩។ 

 ទី្៥. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកំរុង្សព្មួលម្បបបទ្ជូនរលករថៅបរថទ្ស អាចថផារសិទ្ធិជូនព្រួសារ 
ថៅកនុង្ព្បថទ្សឲ្យថធាើជាថំណាង្ ថដ្ើមបីថសនើសំុលិេិថថថ្វា លថទាស លិេិថរដ្ឋបាល ឬលិេិថបញ្ជា ក់អថត
សញ្ជា ណ្ផ្ទា ល់េលួន ថដ្ឋយរំុចំបាច់ឲ្យសាមីេលួនវលិព្ថលប់មកស្សុកកំថណ្ើ ថវញិ។ ថដ្ឋយម្ កសព្មាប់
រលករថធាើការថៅព្បទ្សថ្េព្ថូវបានអនុញ្ជា ថឲ្យថព្បើព្បាស់ឯកសារេថចមលង្ព្ថឹមព្ថូវតាម ចាប់ថដ្ើម 
ថដ្ើមបីបំថរញម្បបបទ្ស្សបចាប់។ ទំាង្ថនះ រឺជាអថេព្បថយាជន៍សព្មាប់រលករថទ្សនតរព្បថវសន៍ ។  

ចំម្ណ្កឯរលករកនុង្ស្សកុ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា ក៏បាននិង្កំរុង្ថលើកកមពស់ សិទ្ធិ និង្អថេ
ព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ជាថព្ចើន តាមរយៈការដ្ឋក់ថចញ នូវថគ្នលនថយាបាយជាបនតបនាា ប់ ជាអាទ្ិ៍ 
ការថថមលើង្ថបៀរថសរថ៍រៀង្រាល់ឆន ំ ការផតល់របបថសាធននិវថតន៍ដ្ល់កមាករ ការថលើកកមពស់លកខ័ណ្ឌ
ការង្ហរសមស្សប ការផតល់ឱកាសឲ្យស្រ្សតីមានថ្ផាថពាះ និង្ស្រ្សតីមានទារក បានទ្ទួ្លនូអថេព្បថយាជន៍
បម្នេមជាថដ្ើម ។ មិនម្ថប៉ាុថណាណ ះ ការថលើកកមពស់ កព្មឹថជំនាញបថចចកថទ្សរបស់រលករ ក៏ព្ថវូបាន 
និង្កំរុង្ម្ថយកចិថតទុ្កដ្ឋក់ផង្ម្ដ្រ ។   

ព្រះថេរានុថថេរៈព្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថភ្ៀវកិថតិយាជាថិ និង្អនតរជាថិ ថោក 
ថោកស្សី កនួយៗ សមាជិកសមាជិកា ថ្នអង្គរិធីជាទី្រាប់អាន 

ការថរៀបចំរិធីទិ្វាជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស រឺជាយុទ្ធនាការដ៏្ធំមួយ ម្ដ្លរាជរ
ដ្ឋឋ ភិបាល មានឱកាសផសរាផាយការយល់ដឹ្ង្ ឪ្យកាន់ម្ថទូ្លំទូ្ោយ និង្ បានសម្មតង្នូវការថបតជ្ា
ចិថាូនជនរមួជាថិ និង្សហរមន៍អនតរជាថិអំរី្នាៈដ៏្មុះមុថ និង្កិចចេិថេំព្បឹង្ម្ព្បង្ទំាង្ឡាយ កនុង្
ការថគ្នររសិទ្ធិមនុសស ការការពារសុវថេិភារ និង្សនតិសុេព្បជារលរដ្ឋ រីការរថំោភបំពានព្រប់របូ
ភារ ។ ថទាះបីជា អំថរើជួញដូ្រមនុសស ថៅម្ថមិនទាន់សៃប់សាៃ ថ់ និង្ថៅម្ថថលចថចញនូវរបូភារម្ដ្ល
ជនថលាើសរាយាមបថង្ាើថថ ើង្ ថដ្ើមបីបំភ័នតម្ភនកកតី ក៏រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ថៅម្ថបនតរព្ងឹ្ង្ការអនុវថត និង្
ដ្ឋក់ថចញនូវវធិានការ ជាបនតបនាា ប់មិនឈប់ឈរថ ើយ ។ 

េ្ុំសូមថ្លៀថកនុង្ឱកាសថនះ ថដ្ើមបីម្េលង្នូវការថកាថសរថសើរចំថពាះព្រប់កិចចេិថេំព្បឹង្ម្ព្បង្របស់
ថ្វន ក់ដឹ្កនំានិង្មង្ក្នតីព្រប់ព្កសួង្ សាេ ប័ន ទំាង្ថៅថ្វន ក់ជាថិ និង្ថ្វន ក់ថព្កាមជាថិ អង្គការមិនម្មនរដ្ឋឋ ភិបាល
កនុង្ស្សុក និង្អនតរជាថិ ព្រមទំាង្វស័ិយឯកជនទំាង្ឡាយ ម្ដ្លម្ថង្បានព្បឹង្ម្ព្បង្រមួគ្នន ថដ្ឋះស្សាយបញ្ជា
ចំថពាះមុេថដ្ឋយមិនខាល ចថនឿយហថ់ រុះពារព្បឆំង្ដ្ឋច់ខាថថៅនឹង្សកមាភាររបស់ឧព្កឹដ្ឋជន ស្សបថៅ
តាមទិ្សថៅថ្នថគ្នលនថយាបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ។ ជាការរិថណាស់ ព្បសិនថបើមិនមានការព្បឹង្ម្ព្បង្
ថទ្ថនាះ អំថរើជួញដូ្រមនុសស អំថរើថកង្ព្បវញ័្ច  រថំោភបំពាន នឹង្កាន់ម្ថសកមា កាន់ម្ថថោរថៅ និង្រកីរាល
ដ្ឋល  និង្ថធាើឲ្យសាេ នភាររថឹម្ថអាព្កក់ជាង្ថនះថៅថទ្ៀថ ។  រឯីព្បជារលរដ្ឋកាន់ម្ថថព្ចើននឹង្ជួបថព្គ្នះ
មហនតរាយ ថហើយ សង្គមជាថិ នឹង្មិនមានថសចកតីសុេ និង្ថសេរភារបានថ ើយ ។ ថយើង្មិនព្ថូវអនុញ្ជា ថឲ្យ
ជនថលាើស ថធាើសកមាភារតាមអំថរើចិថតថ ើយ  ថហើយព្ថូវម្ថអនុវថតនីថិវធីិផតនាា ថទាសតាមចាប់ម្ដ្លបាន
កំណ្ថ់ ឲ្យបានព្ថឹមព្ថវូ ។  
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កនុង្នាមរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា េ្ុំក៏សូមអំពាវនាវ ដ្ល់បណាត ព្បថទ្សពាក់រ័នធទំាង្អស់ ម្ដ្ល
បាន ចុះហថេថលខារមួគ្នន ថលើអនុសសរណ្: និង្កិចចព្រមថព្រៀង្ថទ្ាភារី រហុភារី ថដ្ើមបីរមួគ្នន ព្បយុទ្ធ
ព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស របបីជព្មុញការអនុវថតឲ្យមានព្បសិទ្ធភារេពស់ និង្រមួគ្នន រិនិថយថលើ
ចំណុ្ចេាះខាថថ្នការអនុវថត ថហើយរមួគ្នន ម្កលមអឲ្យបានទាន់ថរលថវោ ។ ជារិថសសព្បថទ្ស ម្ដ្ល
ទ្ទួ្លរលករកមពុជា សូមរកាការសនាកនុង្កិចចព្រមថព្រៀង្ ម្ដ្លរូសបញ្ជា ក់អំរីការទ្ទួ្លយករល
ករស្សបចាប់រីកមពុជា និង្សូមថមតាត ជួយម្េទំាកមាល ំង្ទំាង្ថនាះ ដូ្ចរលរដ្ឋរបស់េលួន ព្រមទំាង្ជួយ
ការពាររីការរថំោភបំពាន ថកង្ព្បវញ័្ច  ម្ដ្លអាចថកើថមានជាយថ្វថហថុ ។ កនុង្ករណី្ម្ដ្លរលករ
កមពុជាបានព្បព្រឹថតេុស្គង្ សូមថមតាត អប់រ ំឬបញ្ាូ នព្ថ ប់មកកមពុជាវញិ តាមផលូវចាប់ ។  

ជាេាីមតង្ថទ្ៀថ េ្ុំសូមរលឹំក ដ្ឋស់ថថឿនចំថពាះមង្ក្នតីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលទំាង្ឡាយ ម្ដ្លបាន និង្
កំរុង្ម្ថសាង្បញ្ជា  ឃុបឃឹថ និង្សហការជាមួយជនថលាើសជួញដូ្រមនុសស និង្អំថរើពាក់រ័នធទំាង្
ឡាយ ថទាះបីថដ្ឋយថចថនាកតី អថចថនាកតី ព្ថូវឆប់ដ្កេលួនជាបនាា ន់ និង្ម្កេឡួនឲ្យបានលអ ថព្ពាះមិន
អាចសំងំ្ោក់ថលៀមសកមាភារទំាង្ថនះបានថទ្ៀថថ ើយ ថហើយនឹង្ព្ថវូបានផតនាា ថទាសតាមចាប់ ។   

កនុង្នាមសថមតចអរគមហាថសនាបថីថថថជា ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមង្ក្នតី និង្កនុង្នាមរណ្:កមាា ធិ
ការជាថិ ព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសសថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា េ្ុំសូមព្បកាសជាឧឡារកឹកនុង្
ទិ្វាជាថិព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស ឆន ំ២០១៧ថនះ ចំថពាះមុេសហរមន៍ជាថិ និង្អនតរជាថិ 
នូវការថបតជ្ាចិថតរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាកនុង្ការបនតព្បយុទ្ធព្បឆំង្អំថរើជួញដូ្រមនុសស ថដ្ឋយ បនត
េិថេំព្បឹង្ម្ព្បង្ ថដ្ើមបឲី្យព្បជាជនកមពុជា និង្មនុសសជាថិ ទ្ទួ្លបានការថគ្នររសិទ្ធិ ថសចកតីថ្េលេនូរ ផល
ព្បថយាជន៍ស្សបចាប់ និង្ភារសុេុដុ្មរមនា ថដ្ឋយ រមួសហការជាមួយបណាត ថ្ដ្រូពាក់រ័នធនានា កនុង្
ថំបន់ និង្ថលើរិភរថោក ថដ្ើមបរីមួគ្នន បង្ក្ង្ហា បអំថរើជួញដូ្រមនុសស ព្រប់របូភារ និង្ផតនាា ថទាសជនថលាើស
ឲ្យបានមឺុង្មា៉ា ថ់ថដ្ើមបកីាថ់បនេយ និង្លុបបំបាថ់ព្បសិទ្ធភារបទ្ថលាើស ។  

ថេ្ើសូមម្េលង្អំណ្ររុណ្ និង្សូមថលើកទឹ្កចិថត ឲ្យព្រប់សមាសភារកនុង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ថ្ដ្រូ
អង្គការមិនម្មនរដ្ឋឋ ភិបាលជាថិ និង្អនតរជាថិ ព្រមទំាង្វស័ិយឯកជន បនតរមួថ្ដ្គ្នន  អនុវថតសកមាភារ
ព្រមៗគ្នន  រព្ងឹ្ង្ព្បរ័នធសុវថេិភារ រព្ងឹ្ង្ការអនុវថតចាប់ ថដ្ើមបីការពារមនុសសព្រប់របូរីអំថរើជួញដូ្រ
មនុសស ។ 

ជាទី្បញ្ច ប់ េ្ុំព្រះករណុាេ្ុំ និង្ភរយិា សូមព្បថរនររស័រាសាធុកាចំថពាះព្រះថេរានុថថេរ:ព្រប់
ព្រះអង្គ និង្សូមឧទ្ាឹសបួង្សួង្ដ្ល់រុណ្ព្រះរថន:ព្ថ័យ បារមី វថេុស័កតិសិទ្ធិ សូមព្បទានររជ័យ សិរ ី
មង្គល វបុិលសុេព្រប់ព្បការ ជូនឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថភ្ៀវកិថតិយសជាថិ និង្អនតរជាថិ ថោក 
ថោកស្សី នាង្កញ្ជា  កាួយៗ បង្បអូនជនរមួជាថិ សូមព្បកបថដ្ឋយរុទ្ធររទំាង្បួនព្បការ រឺ អាយុ វណ្ណ: 
សុេ: រល: កំុបីថឃលៀង្ោល ថថ ើយ ។  

 
       សតូអរក្រះគុណ  
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