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មតិស្វា គមន៍  

ថ្លែងដោយ លោកជំទាវ ជូ ប ៊ុនលេង រដ្ឋដេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុក្រធានអចិផ្្នៃយ៍ គ.ជ.ប.ជ 
រនុងពធិីដបើររមមវិធី «ទិវាជាតិក្រយុទធក្រឆាំងអាំដពើជួញដ្ូរមនុសស ១២ធនូ» 
ដៅមជឈមណ្ឌ េសននិបាត និងពិព័រណ៌្ដកាោះដពក្ជ រាជធានីភ្នាំដពញ 

ផ្លៃទីទី ១២ ថ្ែធនូ ឆន ាំ២០១៧ 
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- សូមថ្វា យបងគាំ ក្ពោះដលរានុដតេរៈ ក្គប់ក្ពោះអងគ ជាទីដោរពសកាា រៈ 
- សូមដោរពសដមៃចក្រឡាដហាម ស ដែង ឧបនាយររដ្ឋម្នៃី រដ្ឋម្នៃីក្រសងួមហាផ្ទៃ តាំណាងដ៏្ែពងែ់ពស់ សដមៃចអគគ

មហាដសនាបតី ដតដជា ហ ុនថ្សន នាយររដ្ឋម្នៃីផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា និងដោរជាំទាវ ជាទីដោរពដ៏្ែពងែ់ពស់  
- ឯរឧតៃម ដោរជាំទាវ ជាក្រធាន អនុក្រធានគណ្:រម្មម ធិការ និងជាសម្មជិរដ៏្ឧតៃងុគឧតៃមផ្នក្ពឹទធសភា រដ្ឋសភា និង 

សម្មជិរ រាជរោឋ ភ្ិបាេ 
- ឯរឧតៃម ដោរជាំទាវ តាំណាងអងគទតូនានា ផ្នបណាៃ ក្រដទសជាមិតៃ 
- ឯរឧតៃម ដោរជាំទាវ ដោរឧរញ៉ា  អនរឧរញ៉ា  អស់ដោរ ដោរក្សីដភ្ញៀវរិតៃិយសជាតិ អនៃរជាតិ ម្នៃីរាជការ  រង

រម្មែ ាំងក្រោប់អាវុធក្គប់ក្រដភ្ទ  
- សិសានុសិសស និដោជរ រមមររនិងបងរអនូជនរួមជាតិ និងអងគពិធីទាាំងមូេ ជាទីដោរពរាបអ់ាន ! 

នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្វទិវាជាតិប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសស ១២ធ្នូ ឆន ាំ២០១៧ ដ៏   
អធឹ្ក្អធ្មនៃេះ នាងខ្ុាំមាៃកិ្តតិយសដ៏ខពង់ខពស់ សូមនោរព្អៃុញ្ញា តក្នុងនាម គណ:ក្មមការនរៀរចាំពិ្ធី្ 
សូមនោរព្ថ្លែងអាំណរគុណយ៉ាងប្រជាលនប្រៅ ចាំន េះវតតមាៃជាអធិ្រតីដ៏ខពង់ខពស់ ររស់ សលមេច
ក្កឡាលោម ស លេង ឧបនាយររដ្ឋម្នៃី រដ្ឋម្នៃីក្រសងួមហាផ្ទៃ ក្រធានគណ្ៈរម្មម ធកិារជាតិ ក្រយុទធក្រឆាំងអាំដពើជញួដ្ូរ
មនុសស តាំណាងដ៏ខពង់ខពស់សលមេចេគគមោលសនាបតីលតលោ ហ ៊ុន សសន នាយររដ្ឋម្នៃីផ្នក្ពោះរាជាណា
ចក្ររមពុជា និងដោរជាំទាវ ប្រព្មទាំងសូមថ្លែងអាំណរប្រព្េះគុណ ៃិងអាំណរគុណ ចាំន េះការយង ៃិងៃិមៃត
ចូលរមួ ពី្ប្រព្េះនលរាៃុនតេរ: ប្រគរ់ប្រព្េះអងគ ៃិងការអន ជ្ ើញចូលរមួ ផ្តល់កិ្តតិយសពី្សាំណាក់្ឯក្ឧតតម 
នោក្ជាំទវ ជាថ្នន ក់្ដឹក្នាាំប្រគរ់ស្ថេ រ័ៃ រដឋសភា ប្រពឹ្ទធសភា រាជរដ្ឋឋ ភិាល តាំណាងអងគទូត ៃិងស្ថេ ៃ
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នរសក្ក្មមនានានៃប្ររនទសជាមិតតថ្ដលមាៃៃិនវសៃដ្ឋឋ ៃនៅប្រព្េះរាជាណាចប្រក្ក្មពុជា ឯក្ឧតតម នោក្ 
ជាំទវ តាំណាងអងគការសហប្ររជាជាតិ នដគូអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ-អៃតរជាតិ ឯក្ឧតតម នោក្ជាំទវ រណឌិ ត
សភាចារយ រណឌិ ត ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ នៃរាជរណឌិ តយសភាក្មពុជា ស្ថក្លវទិាល័យរដឋ ៃិងឯក្ជៃ ឯក្
ឧតតម នោក្ជាំទវ អគគសនងការ អគគសនងការរង នមរញ្ញជ ការ នមរញ្ញជ ការរង នោក្ជាំទវអភិាល 
អភិាលរងរាជធាៃីនខតត អាជ្ាធ្រប្រគរ់លាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់្ នោក្ប្រគូ អនក្ប្រគូ ក្ងក្មាែ ាំងប្រគរ់ប្ររនភទ ទាំងនជើង
ទឹក្ នជើងនោក្ នជើងអាកាស នោក្ នោក្ស្សីជាតាំណាងថ្ផ្នក្ឯក្ជៃ សងគមសីុវលិ តាំណាងក្មមក្រ 
ៃិនយជិត រុព្វជិតស្ថសនាប្រគរ់ៃិកាយ នភ្ៀវជាតិ អៃតរជាតិ យយជី តាជី ក្មួយៗយុវជៃ យុវនារ ី
ៃិសសិត សិសាៃុសិសស ប្រក្ុមយុវជៃកាយរទឹធ ៃិងយុវជៃកាក្ាតប្រក្ហមក្មពុជា ថ្ដលសររុប្ររមាណ
ជាង ៣០០០នាក់្ ាៃផ្តល់កិ្តតិយស ៃិងសថ្មតងអាំពី្ការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ខពស់ចាំន េះក្មមវធីិ្ ថ្សវង
យល់ ៃិងចូលរមួនរតជ្ាចិតតជាមួយោន ក្នុងការប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសសនានលៃដ៏ៃក្ខតតរកឹ្នៃេះ។  

 ឱកាសជួរជុាំដ៏មាៃអតេៃ័យនៃេះ គឺក្នុងនោលរាំណងរញ្ញជ ក់្ជូៃជៃរមួជាតិ ៃិងសហគមៃ៍
អៃតរជាតិឲ្យាៃប្រជារថ្ន  រាជរដ្ឋឋ ភិាលនៃប្រព្េះរាជាណាចប្រក្ក្មពុជា នៅថ្តយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្កាៃ់ថ្ត
ខ្ែ ាំងកាែ ក្នុងការការ រប្ររជាព្លរដឋ ៃិងប្ររនទសជាតិពី្ភាព្រងនប្រោេះទាំងឡាយនដ្ឋយឧប្រកឹ្ដឋក្មមជួញ
ដូរមៃុសស ថ្ដលាៃរងកឲ្យមាៃវនិាសក្មម ជាលមីដល់មៃុសសជាតិ នហើយាៃ ៃិងក្ាំពុ្ងកាែ យជាទស
ភាព្សម័យទាំនៃើរគួរឲ្យភ័យខ្ែ ច ៃិងសអរ់នខពើម ។ យុទធនាការនៃេះ ៃឹងរៃតនធ្វើយ៉ាងគប្រគឹក្គនប្រគង តាម
រណាត នខតត ៃិងតាមប្ររព័្ៃធផ្សព្វផ្ាយនានា នដើមបីរញ្ជ្ញ្ញជ រការយល់ដឹងនៅដល់ប្ររជាព្លរដឋនៅទូ
ទាំងប្ររនទស ។ 

អាំនព្ើជួញដូរមៃុសស ៃិងអាំនព្ើនធ្វើអាជីវក្មមផ្ែូវនភទគឺជារររិទស្ថក្ល ថ្ដលនៅថ្តរៃតនក្ើតមាៃ  
អាស្ស័យក្តាត សាំខ្ៃ់រី គឺ ការអរ់រ ាំសងគម  ការអៃុវតតចារ់ ៃិងការឆក់្ឱកាសពី្ជៃនលមើស  ។ ររូភាព្
នៃអាំនព្ើជួញដូរមៃុសស មិៃប្រតឹមថ្តជាការជួញដូរ ឬនក្ងប្ររវ ័្ ច ក្មាែ ាំងព្លក្មម ៃិងផ្ែូវនភទរ៉ាុនណាណ េះនទ 
ថ្តក្នុងឆន ាំក្ៃែងនៅ ក៏្មាៃនលចនចញៃូវាតុភាព្មួយចាំៃួៃ ថ្ដលមាៃទាំននារនៅរក្អាំនព្ើជួញដូរសររីាងគ 
ៃិង រទនលមើសរត់ព្ៃធ ឬជួញដូរទរក្ឆែងថ្ដៃ ថ្ដលនៅថ្ន រទអៃតរការនីៃអាំនព្ើព្ន េះជាំៃួស ។ នៃេះ
ជាក្ងវល់ ថ្ដលគណៈក្មាម ធិ្ការជាតិប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសសចាាំាច់ប្រតូវដ្ឋក់្វធិាៃការ      
នសុើរអនងកត ស្ស្ថវប្រជាវ ៃិងរញ្ជ្រក រឲ្យាៃទៃ់នព្ល ៃិងាៃក្ស្ថងចារ់ រទដ្ឋឋ ៃគតិយុតតិ ក់្ព័្ៃធ
រថ្ៃេមនទៀតនដើមបីនជៀសវាងការរកី្ដុេះដ្ឋលនៃរទនលមើស ថ្ដលនាាំឲ្យរងកនប្រោេះថ្នន ក់្កាៃ់ថ្តនប្រចើៃន ើង 
ដល់ជីវតិមៃុសស ។    

 ការនធ្វើនទសៃតរប្ររនវសៃ៍ គឺជាជនប្រមើសររស់ប្ររជាព្លរដឋ ថ្ដលមិៃអាចហាមឃាត់ាៃ 
នហើយក៏្មិៃថ្មៃសុទធថ្តជាហាៃិភ័យថ្ដលគួរនជៀសវាងថ្ដរ ។ ជានោលៃនយាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិ
ាល គឺ ផ្តល់ឱកាសជូៃប្ររជាព្លរដឋក្នុងការររ រនងកើៃប្រាក់្ចាំណូល ទាំងនៅក្នុងស្សុក្ ៃិងនៅនប្រៅ
ប្ររនទស ។ ព្លក្រមួយចាំៃួៃធ្ាំ ាៃទទួលក្នប្រមលអ ៃិងអាចនលើក្ក្មពស់ជីវភាព្តាមការរ ាំពឹ្ងទុក្ ៃិង
ទទួលាៃៃូវជាំនាញ រនចចក្នទសកាៃ់ថ្តប្ររនសើរគួរឲ្យនមាទៃៈ ។ រ៉ាុថ្ៃតអវីថ្ដលជាការារមភននាេះ គឺការ
នធ្វើនទសៃតប្ររនវសៃ៍នដ្ឋយប្ររលុយប្ររថ្នៃ មិៃមាៃការធានាថ្ផ្នក្ចារ់ ៃិងមិៃមាៃការប្រគរ់ប្រគង
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ចាស់ោស់ ថ្ដលនាាំឲ្យប្ររឈមៃឹងហាៃិភ័យនដ្ឋយអាំនព្ើនក្ងប្ររវ ័្ ច  ៃិងជួញដូរមៃុសស ។ ចាំៃួៃ
ប្ររជាព្លរដឋក្មពុជា ថ្ដលាៃនធ្វើនទសៃតរប្ររនវសៃ៍ ឬចាំណាក្ស្សុក្ឆែងថ្ដៃមិៃប្ររប្រក្តី មិៃមាៃឯក្
ស្ថរផ្ែូវចារ់ប្រតឹមប្រតវូ ាៃនក្ើៃន ើងគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ ពី្មួយឆន ាំនៅមួយឆន ាំ ។ ព្លក្រទាំងននាេះ ជា
នរឿយៗ ប្រតូវទទួលរងៃឹងការនក្ងប្ររវ ័្ ច ប្រគរ់ររូភាព្ នៅប្រគរ់តាំណាក់្កាលក្នុងវដតនៃនទសៃតរប្ររនវ
សៃ៍ តាាំងពី្នព្លនចញដាំនណើ រ ការឆែងថ្ដៃ រហូតដល់ក្ថ្ៃែងការររ ។ មួយចាំៃួៃ ាៃទទួលរងនប្រោេះ
នដ្ឋយការចារ់ឃាត់ខែួៃដ្ឋក់្ព្ៃធនាោរ ការផាក្ពិ្ៃ័យ ការចារ់រ ជ្ូ ៃប្រត រ់ ការមិៃផ្តល់ប្រាក់្ក្នប្រម
ព្លក្មមនព្ញនលញ ឬការរ ជ្ូ ៃរៃតនៅនធ្វើការពី្ក្ថ្ៃែងមួយ នៅក្ថ្ៃែងមួយ ឬនៅឆៃ យឯនាយស
មុប្រទមិៃអាចទាំនាក់្ទាំៃងនៅប្រគួស្ថរាៃ ការដក្ហូតលិខិតសមាគ ល់អតតសញ្ញា ណឬរតូរអតតសញ្ញា ណ 
ការប្ររមាលមាក់្រយ ទរណុក្មមធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ាត់ដាំណឹង ឬាត់រង់ជីវតិ ជារៃតរនាា រ់   ។ មក្ដល់
រចចុរបៃននៃេះ ព្លក្រក្មពុជាថ្ដលាៃ ៃិងក្ាំពុ្ងនធ្វើការនៅនប្រៅប្ររនទស មាៃរហូតដល់ជាងមួយោៃ
នាក់្ ទាំងស្សរចារ់ ៃិងទាំងមិៃស្សរចារ់ ថ្ដលជាចាំៃួៃដ៏នប្រចើៃ គឺជិត ១០ភាគរយ នៃចាំៃួៃប្ររជា
ជៃសររុ ៃិងប្ររមាណជា ១៤% នៃប្ររជាព្លរដឋថ្ដលនព្ញក្មាែ ាំងព្លក្មម ៃិងថ្ដលចាាំាច់ប្រតវូព្ប្រងឹង
ការប្រគរ់ប្រគង នដើមបីនលើក្ក្មពស់សកាត ៃុព្លធ្ៃធាៃនៃក្មាែ ាំងព្លក្មមនទសៃតរប្ររនវសៃ៍ដ៏នប្រចើៃនលើស
លរ់នៃេះ  ។  

ក្នុងតាំណាក់្កាលនៃការរតឹរៃតឹងចារ់ការររ ៃិងចារ់អននាត ប្ររនវសៃ៍ររស់រាជរដ្ឋឋ ភិាលនល 
ចាំន េះព្លក្រររនទសថ្ដលរស់នៅ ៃិងនធ្វើការខុសចារ់ក្នុងប្ររនទសនល ាៃនចាទជារញ្ញា លមីមួយ 
ថ្ដលរាជរដ្ឋឋ ភិាលក្មពុជា ាៃៃិងក្ាំពុ្ងសហការនដ្ឋេះស្ស្ថយយ៉ាងយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ ក្នុងការសប្រមរ
សប្រមួលផ្តល់ភាព្ស្សរចារ់ជូៃព្លក្រថ្ខមរ ។ ការព្ៃារនព្លអៃុវតតចារ់រយៈនព្ល៦ថ្ខ ៃិងរថ្ៃេមរីថ្ខ
នទៀតនដើមបីឲ្យព្លក្រនរៀរចាំរាំនព្ញថ្រររទឯក្ស្ថរស្សរចារ់ គឺជាដាំនណាេះស្ស្ថយដ៏លអមួយ សប្រមារ់
នដ្ឋេះស្ស្ថយភាព្ស្សរចារ់ដល់ព្លក្រនទសៃតរប្ររនវសៃ៍ថ្ដលាៃ ៃិងក្ាំពុ្ងស្ថន ក់្នៅ ៃិងនធ្វើការនដ្ឋយ
ខុសចារ់ក្នុងប្ររនទសនល ។ រ៉ាុថ្ៃតកិ្ចចខិតខាំប្ររឹងថ្ប្ររងនៃេះ ៃឹងមិៃអាចនឆែើយតរៃឹងតប្រមូវការដ៏នប្រចើៃ
នលើសលរ់ ររស់ព្លក្រាៃទាំងអស់ន ើយ ។ ព្លក្រនៅថ្តព្ាយម សមៃាំោក់្ខែួៃនធ្វើការនដ្ឋយ
ខុសចារ់ រង់ចាាំការផ្តល់ភាព្ស្សរចារ់ក្នុងប្ររនទសនោលនៅ ជាជាងការរាំនព្ញថ្រររទចារ់មុៃ
នព្លចាក្នចញតាមកិ្ចចប្រព្មនប្រព្ៀង ឬអៃុសសរណៈ នទវភាគី ។ ទៃាឹមៃឹងននាេះ ក៏្មាៃជៃខិលខូច ៃិង
ឧប្រកឹ្ដឋជៃជួញដូរ ៃិងរត់ព្ៃធមៃុសស នឆែៀតឱកាសនាក្ប្រាស់ ៃិងនក្ងប្ររវ ័្ ច តាមប្រគរ់វធីិ្ ។ គឺក្នុង
តាំណាក់្កាលនៃេះនហើយ ថ្ដលជាហាៃិភ័យររស់ព្លក្រនទសៃតរប្ររនវសៃ៍ាៃ ៃិងក្ាំពុ្ងជួរប្ររទេះ ។   

ប្រព្េះនលរាៃុនតេរៈ ប្រគរ់ប្រព្េះអងគជាទីនោរព្សកាក រៈ សលមេចក្កឡាលោម ឧបនាយករដ្ឋមន្រនេី 
និង លោកជំទាវោទីលោរពដ្៏េពង់េពស ់ ឯក្ឧតតម នោក្ជាំទវ នោក្នោក្ស្សី ៃិងក្មួយៗ ជាទី
នោរព្រារ់អាៃ 

សេិតក្នុងស្ថេ ៃភាព្នៃេះ គណៈក្មាម ធិ្ការជាតិប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសស ថ្ដលមាៃការ
ចូលរមួពី្រណាត ប្រក្សួងស្ថេ រ័ៃជាសមាជិក្ប្រគរ់លាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់្ ប្រព្មទាំងនដគូ ក់្ព័្ៃធជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ
នានា ាៃ ៃិងក្ាំពុ្ងរមួនដោន  នធ្វើសក្មមភាព្ឥតឈរ់ឈរ ប្ររក្រនដ្ឋយការលេះរង់ខពស់ នប្រកាមការ
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ដឹក្នាាំដ៏ឈ្លែ សនវររស់ប្ររមុខរាជរដ្ឋឋ ភិាល សដមៃចអគគមហាដសនាបតីដតដជា ហ ៊ុន សសននាយររដ្ឋម្នៃីផ្នក្ពោះ
រាជាណាចក្ររមពុជា  នងិសដមៃចក្រឡាដហាម ស លេង ឧបនាយររដ្ឋម្នៃី រដ្ឋម្នៃីក្រសងួមហាផ្ទៃ និងជាក្រធានគណ្ៈរម្មម   
ធិការជាតិ ក្រយុទធក្រឆាំងអាំដពើជួញដ្ូរមនសុស នដ្ឋយរៃតខិតខាំពុ្េះ រ ប្រគរ់ឧរសគគៃិងការលាំាក្នានា នដើមបនីដ្ឋេះ
ស្ស្ថយរញ្ញា ដ៏នៅត គគុក្នៃេះអស់ពី្សមតេភាព្ ។   

ក្នុងក្មមវធីិ្ជួរជុាំដ៏មាៃស្ថរៈសាំខ្ៃ់នៃេះ គណៈក្មាម ធិ្ការជាតិ ាៃដ្ឋក់្នចញៃូវប្ររធាៃរទ
នោលដ៏សាំខ្ៃ់មួយគឺ ៖ «រមួោន ព្ប្រងឹងប្ររព័្ៃធសុវតេិភាព្ ៃិងព្ប្រងឹងការអៃុវតតចារ់ នដើមបកីារ រមៃុសស
ប្រគរ់ររូពី្អាំនព្ើជួញដូរមៃុសស» នដើមបជីាយុទធនាការដ៏ទូលាំទូោយ ផ្សព្វផ្ាយការយល់ដឹង ៃិងអាំ វ
នាវការចូលរមួពី្សាំណាក់្ឯក្ឧតតម នោក្ជាំទវ ៃិងជៃរមួជាតិ ប្រគរ់ទិសទី ក្នុងសក្មមភាព្ប្ររយុទធ
ប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសសទាំងអស់ោន   ។ 

នឆែៀតក្នុងឱកាសនៃេះ ខ្ុាំសូមសថ្មតងៃូវការដឹងគុណ ៃិងអាំណរគុណនដ្ឋយនោរព្ ចាំន េះ       
សលមេចក្កឡាលោម ក្បធានគណៈកម្មា ធកិារោតិ ថ្ដលាៃដឹក្នាាំ ចងអុលទិសឲ្យថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ
ៃិងសមាជិក្គណៈក្មាម ធិ្ការជាតិប្រគរ់លាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់្ៃិងនដគូជាតិ ៃិងអៃតរជាតិទាំងអស់ាៃខិតខាំ
ប្ររឹងថ្ប្ររង ៃិងចូលរមួអៃុវតតសក្មមភាព្ប្រព្មៗោន  នដ្ឋយមិៃខ្ែ ចនៃឿយហត់ រហូតទទួលាៃៃូវលទធ
ផ្លគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ក្ៃែងមក្ ។   

នាងខ្ុាំសូមនោរព្ថ្លែងអាំណរគុណយ៉ាងប្រជាលនប្រៅ ចាំន េះការចូលរមួទាំងក្មាែ ាំងកាយចិតត 
ៃិងធ្ៃធាៃ ៃិងរនចចក្នទសពី្ប្រក្សួងស្ថេ រ័ៃ ក់្ព័្ៃធ ក៏្ដូចជាវស័ិយឯក្ជៃ អងគការនដគូជាមិតត 
ថ្ដលញ៉ាុ ាំងឲ្យក្មមវធីិ្ទិវាជាតិប្ររឆាំងការជួញដូរមៃុសសនានលៃនៃេះប្ររប្រពឹ្តតនៅយ៉ាងអធឹ្ក្អធ្មនប្រក្ថ្លង 
។ សូមថ្លែងអាំណរគុណដល់ ប្រក្ុមការររទូរទសសៃ៍ BTV News ៃិង PNN ថ្ដលាៃចូលរមួសហការ
ជាមួយអគគនលខ្ធិ្ការដ្ឋឋ ៃគណៈក្មាម ធិ្ការជាតិប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសសយ៉ាងសក្មមផ្លិត 
ជារទយក្ការណ៍ដ៏មាៃស្ថរៈសខ្ៃ់ នដ្ឋយាៃឆែុេះរញ្ញច ាំងពី្សភាព្ការណ៍ពិ្តនៅក្មពុជា ក់្ព័្ៃធ
ៃឹងកិ្ចចខិតខាំប្ររឹងថ្ប្ររងររស់រាជរដ្ឋឋ ភិាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ ៃិងកិ្ចចការ រប្ររជាព្លរដឋពី្អាំនព្ើ
ជួញដូរមៃុសស ។  

ជាលមីមតងនទៀត ជាំៃួសមុខអគគនលខ្ធិ្ការដ្ឋឋ ៃនៃគណ:ក្មាម ធិ្ការជាតិ ប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញ
ដូរមៃុសស ៃិងគណ:ក្មមការនរៀរចាំក្មមវធីិ្ នាងខ្ុាំសូមនោរព្ជូៃព្ររវរមហាប្ររនសើរ ជូៃ សលមេច
ក្កឡាលោម ស លេង ឧបនាយររដ្ឋម្នៃី ប្រព្មទាំង ដោរជាំទាវ សូមប្ររក្រនដ្ឋយនជាគជ័យ សិរមីងគល 
វរុិលសុខ ប្រគរ់ប្ររការ សូមថ្នវ យ ៃិងប្ររនគៃព្រ ប្រព្េះនលរាៃុនតេរប្រគរ់ប្រព្េះអងគ ជូៃព្រឯក្ឧតតម នោក្
ជាំទវ នភ្ៀវកិ្តតិយសជាតិ អៃតរជាតិ សមាជិក្ សមាជិកានៃអងគពិ្ធី្ទាំងអស់ ថ្ដលាៃចាំណាយនព្ល
នវោដ៏មាៃតនមែចូលរមួផ្តល់កិ្តតិយសក្នុងក្មមវធីិ្ប្រារព្វទិវាជាតិប្ររយុទធប្ររឆាំងអាំនព្ើជួញដូរមៃុសស 
១២ ធ្នូ នានលៃនៃេះ សូមមាៃសុខភាព្លអរររូិណ៍ ក្មាែ ាំងខ្ែ ាំងកាែ  ប្រាជ្ាឈ្លែ សនវ ទទួលាៃនជាគជ័យ
ប្រគរ់ភារកិ្ចច ៃិងសូមទទួលាៃៃូវពុ្ទធព្រទាំងប្រាាំប្ររការ គឺអាយុ វណណៈ សុខៈ ព្លៈ ៃិងរដិភាណៈ កុ្ាំ
រីន្ែៀងឃាែ តន ើយ  ។  

      សមូេរក្ពះគ៊ុណ! សមូេរគ៊ុណ! 


