
សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង  
ការធ្វើធេសន្តរប្រវសន្៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំន្ួន្្ំបាន្េេលួន្ូវការងារ ប្ាក់ចំណូលសប្ាប់ជីវភាពប្រួសារ ន្ិងសងគមជាតិ  
ប ៉ុន្ន្តវាកា៏ន្ផលប ៉ះពាល់ដ្លស់ងគមជាតផិងន្ដ្រ កន៉ុងចំធោមអ្នកធ្វើធេសន្តរប្រធវសន្៍ន្ដ្លាន្ប្រាណជាងមយួលាន្នាក់ 

(បន្ទា យមានជ័យ)៖ន្ទព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ
២០១៦ នៅសាលានែត្តបន្ទា យមានជ័យ មាននបីកកិច្ច
ព្បជ ាំអនតរព្កសួង សតីរីការ ដករិនសាធន៍ន ីការងារ
ព្រប់ព្រង  ាំហូរមិនព្បព្កតី្ ថ្នរ ករឆ្លងកាត់្ព្រាំខដន 
នព្កាមអធិបតី្ភារដ៏ែពង់ែពស់ សម្តេចក្រឡាម្ោត 
ស ម្េង ឧបន្ទយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីព្កសួងមហាថ្ទា 
និងជាព្បធានរណៈកមាា ធិការជាតិ្ព្បយ ទធព្បឆ្ាំងអាំនរី
ជញួដូរមន សស(រ.ជ.ប.ជ) នដាយមានការអន ជ្ ីញចូ្ 
រមួកន ងរី ត្ាំណាងព្កសួង សាា ប័នពាក់រ័នធមយួច្ាំននួ និង
សាា នក ងស   កមព ជាព្បចាំនែត្តព្សៈខកវ ព្បនទសថ្ង និង
នែត្តទាំងព្រាំរីរ ជាប់ព្រាំខដនថ្ងចូ្ រមួទងខដរ។ 

 
សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង រនមាន

ព្បសាសន៍ថា៖ ការនធវីនទសនតរព្បវសន៍របស់ព្បជារ រដឋ
មយួច្ាំននួធាំរនទទ ួនូវការងារ ព្រក់ច្ាំណូ សព្មាប់
ជីវភារព្រសួារ និងសងគមជាតិ្។ ប៉ខនតវាក៏មានទ ប៉៉ះ
ពា ់ដ ់សងគមជាតិ្ទងខដរកន ងច្ាំនណាមអនកនធវីនទសនតរ
ព្បនវសន៍ខដ មានព្បមាណជាងមយួលានន្ទក់ និង
កាំរ ងខត្បនតនកីនន ងីនរៀងរា ់ថ្ងៃ រនន្ទាំមកនូវបញ្ហា
ព្បឈមជានព្ចី្នដូច្ជា៖ ការនកងព្បវ ័្ ច កមាល ាំងរ កមា 
ការរងទរ ណកមា និងការជញួដូរមន សសជានដីម ខដ 
បញ្ហា ទាំងនន៉ះកាល យជាបនា កដ៏ធៃន់ធៃរដ ់ព្រសួារ សងគម 
និងរាជរដាឋ ភិរ ។  

 
រាជរដាឋ ភិរ  រនទត ់ជនព្មីសជូនព្បជារ រដឋកន ង
ការខសវងរកការងារនធវី ទទួ រនព្រក់ច្ាំណូ  អ ខងម
ទាំងចូ្ រមួបងករ កខណៈសមបត្តិព្រប់ខបបយ៉ង ខត្ព្បជា 
រ រដឋមយួច្ាំនួនធាំរន និងកាំរ ងខសវងរកព្ច្កនច្ញនៅ
នធវីការងារនៅនព្ៅព្បនទសនដាយព្បង យព្បថាន និងរួប
ទសាំកងវ៉ះខាត្នូវវធិានការព្រប់ព្រង និងបទដាឋ នឯកភារ
ជាព្បរ័នធទងនន្ទ៉ះ រននធវីឲ្យនកីត្មាននូវភារអន្ទធិប 
នត្យយកន ងការឆ្លងកាត់្ព្រាំខដនែ សនីតិ្វធីិ។ 

សម្តេចក្រឡាម្ោត ក៏រនអាំពាវន្ទវដ ់ប
ណាត អនកពាក់រ័នធកន ងបញ្ហា នន៉ះជយួរិចរណា និងទត ់
មតិ្នយប ់សមព្សបទាំងវធិានការច្ាំនពា៉ះម ែ និងវធិាន 
ការយ ទធសាន្រសតយូរអខងវង និងដាក់នច្ញនូវវធិានការងាីៗ 
នដីមបអីន វត្តទាំងអស់គ្នន ។ នហយីសូមឲ្យបណាត ព្កសងួ
សាា ប័នពាក់រ័នធទាំងអស់ បងាា ញរីការទទ ួែ សព្ត្វូ
តាមត្នួ្ទទី  ភារកិច្ច និងភារព្បឈមន្ទន្ទរបស់ែលួន។ 

ររួបញ្ហជ ក់ទងខដរថា នែត្តខដ ជាប់ព្រាំខដន កមព 
ជា ថ្ង រមួមាន៖ រត់្ដាំបង បន្ទា យមានជ័យ ព្រ៉ះវហិារ 
ឧត្តមានជ័យ ថ្ប៉ ិន នកា៉ះក ង និងនពាធិសាត់្ និងមាន
ព្ច្កទវ រអនតរជាតិ្០៥, ព្ច្កត្ាំបន់១២ និងព្ច្ករនបៀង
៤៣ សរ បច្ាំននួ៦០។ ព្បជារ រដឋខដ ឆ្លងកាត់្ព្រាំ
ខដន ឬព្ច្កទវ រទាំងនន្ទ៉ះព្តូ្វរនទត ់ឯកសារឆ្លងកាត់្



ច្ាំននួ ០៥ព្បនភទ៖  ិែិត្ឆ្លងខដន  ិែិត្នធវីដាំនណីរ   
ប័ណណព្រាំខដន សាំប ព្ត្ឆ្លងខដន និងប័ណណស ីជមពូ។  

 

 
 

សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង៖ 
អ្វីដែលជាកាតព្វរិចចរបសម់្ ើងក្តូវម្្វើឲ្យ
អ្សែ់ូចជាការអ្ប់រផំ្សព្វផ្ា ក្បជាព្លរែឋ 

ការចាប់ម្តេយល ់តរផ្េន្ទា ម្ោស 
(បន្ទា យមានជ័យ)ន្ទព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
នៅសាលានែត្តបន្ទា យមានជ័យ សម្តេចក្រឡាម្ោត 
រនមានព្បសាសន៍សរ បមតិ្នយ ប ់ និង ទត ់អន 
សាសន ៍ សព្មាប់ជាដាំនណា៉ះព្សាយច្ាំនពា៉ះបញ្ហា  ាំហូរ
មិនព្បព្កតី្ ថ្នរ ករឆ្លងកាត់្ព្រាំខដននន៉ះ ខដ មានែលឹម
សារដូច្ខាងនព្កាម៖ ការរិត្នហយីនយងីនធវីអវីមួយក៏
នដាយ នយងីរឹងនៅន ីកតាត អត្តនន្ទម័ត្របស់នយងី ការ
ែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបស់ នយងី ប៉ ខនតទក់ទងនឹងបញ្ហា នន៉ះ 
រឺ ព្បខហ ជាមិនអាច្នជៀសទ ត្រីការរឹងខទអកការចូ្ 
រមួសហព្បតិ្បត្តិការរី ភារីថ្ងនទ នបីសិនគ្នា នការចូ្ 
រមួសហព្បតិ្បត្តិការរងឹមាាំរីភារីថ្ង នធវីដូច្នមតច្ក៏មិន
នច្ញខដរ។ 

 
ែ្ ាំច្ង់ឲ្យនយងីរមួគ្នន រិចរណា ែ្ ាំនឹងដឹកន្ទាំព្បជ ាំនែត្តជាប់
ព្រាំខដនព្បខហ នៅច្ ងឆ្ន ាំនន៉ះ នយងីនឹងដាក់បញ្ហា នន៉ះ 
បន្ទា ប់រីជខជករិភាកាជាមួយព្កសួងពាក់រ័នធដូច្ជា 
ព្កសួងការងារ ព្កសួងការបរនទស ព្កសួងមហាថ្ទានបី
ព្សរ៉ះព្ស ួ គ្នន នយងីនឹងអាច្ន ីកបញ្ហា នន៉ះ ខដ មាន 
២ ច្ាំណ ច្រឺ៖ 
ទី១- នសនថី្ងក ាំឲ្យបតូរផ្លល ស់ន ឿននរក នដីមបសីព្មបច្ាប់
ឲ្យរ ករកាំរ ងសាន ក់នៅែ សច្ាប់ ។ 
ទី២- ជយួទប់សាក ត់្ ាំហូរចូ្ ងាី កា ណាន ញីរ ករ 
ងាីនៅសូមក ាំទទួ  (ឲ្យព្ករមហ  នន្ទន្ទក ាំទទួ  យក 
រ ករងាី) ។ 
សម្តេចក្រឡាម្ោត រនទត ់អន សាសន៍ដ៏មាន
សារៈសាំខាន់ដ ់សាា ប័ន ព្កសួងពាក់រ័នធ “អវីខដ ជា
កាត្រវកិច្ចរបស់នយងីព្ត្វូនធវឲី្យអស់ ដូច្ជាការអប់រ ាំ
ទសរវទាយព្បជារ រដឋ ការចប់នមែយ ់ មកទតន្ទា នទស”
។ ។ នហយីរនបៀងព្តូ្វបិទឲ្យអស់ភារកិច្ចរបស់នយងីទាំង
ខាងកងទ័រ និងខាងនរររ  រឺព្តូ្វបិទព្ច្ករនបៀងឲ្យ
រនក ាំរប់រិត្ ជាមយួអនករត់្រនធមន សសឲ្យនសា៉ះ។  
សម្តេចក្រឡាម្ោត មានព្បសាសន៍ខងលងអាំណរ
រ ណ និងនកាត្សរនសីរច្ាំនពា៉ះការែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបស់ 
ត្អួងគពាក់រ័នធទាំងអស់ ខដ រនរមួច្ាំខណកព្បយ ទធព្ប 
ឆ្ាំងការជញួដូរមន សស នទ៉ះបីជា ទធទ មិនទន់រន
ជាទីនរញចិ្ត្ត ប៉ ខនតនយងីរនទទ ួការវាយត្ថ្មល ន ែ២ 
រីសហរដឋអានមរកិ ខដ នន៉ះជានជារជ័យរបស់នយងី។  
សម្តេចក្រឡាម្ោត  រននធវកីារកត់្សមាគ  ់ច្ាំននួ 
៣ ច្ាំណ ច្ ដូច្ខាងនព្កាម៖ 



ទី១- ទក់ទងនឹងរ ករកមព ជាកាំរ ងនធវកីារនៅព្បនទស
ថ្ង ខដ អងគព្បជ ាំនិយយរី ាំហូរចូ្ មិនព្ប  ព្កតី្ នន៉ះ
រនន័យថា រ.ជ.ប.ជ ទទួ ែ សព្តូ្វរមួទាំងអស់។ ឯក
ឧត្តម ន្ទយឧត្តមនសនីយ ៍ ន ៉ ច័្នាតារា រនន ីកន ងី
នហីយ អាំរីការែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបស់នយីងកន ងការនដា៉ះ
ព្សាយឯកសារទលូ វច្ាប់ នដីមបីសព្មបសព្មួ ច្ាប់
ដ ់រ ករនធវីការែ សច្ាប់នៅថ្ង។ ដូនច្ន៉ះ សូមឲ្យព្ករម
ការងារដឹកន្ទាំនដាយ ឯកឧត្តម អ តិ្ សាំនហង រដឋមន្រនតី
ព្កសងួ ការងារ  ព្តូ្វែិត្ែាំព្បឹងខព្បងទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយ
ថ្ងបនតនទៀត្ នដីមបនីធវីឲ្យព្រកដព្បជាទក់ទងនឹងនគ្ន 
ការណ៍ និងវធិានការទាំងឡាយនដីមប ី ឈាននៅនដា៉ះ
ព្សាយបញ្ហា នន៉ះឲ្យរនឆ្ប់ជាង។  
ទី២- ទក់ទងនឹងការទប់សាក ត់្ ាំហូរចូ្ ងាី ខដ 
បញ្ហា ដូច្ខដ បទអនតរារមន៍ន្ទន្ទរនន ីកន ងី
រិនសស ឯកឧត្តម ច័្នា ស ទ  រនន ីកន ងីរីការ
អប់រ ាំព្បជារ រដឋ និងការទប់សាក ត់្ច្ាំនពា៉ះការនព្ជីសនរសី 
រ ករខដ មិនព្សបច្ាប់មានហានិភ័យែពស់ អាច្ឈាន 
នៅដ ់ការជញួដូរមន សស។ ទនាឹមនន៉ះ នយងីព្តូ្វនផ្លត ត្ 
ន ី ២ ច្ាំណ ច្រឺ៖  
-ការែិត្ែាំការទក់ទញវនិិនយរ នដីមបបីនងកីត្ការងារ
រននព្ចី្ន និងនរៀបច្ាំ ័កខែ័ណឌ ការងារសព្មាប់ ព្បជា
រ រដឋ នដីមបទីក់ទញក ាំឲ្យរកួគ្នត់្នៅរកការងារនៅ
បរនទស។ 
-ការបណត ៉ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ មានសារសាំខាន់ណាស់នបី
គ្នត់្មានជាំន្ទញគ្នត់្អាច្ទទ ួរនព្រក់កថ្ព្មនព្ចី្ន ខត្
នបីមិនមានជាំន្ទញនទ នៅនធវីការនព្ៅព្បនទស ក៏រន
កថ្ព្មព្បខហ កន ងព្សរកខដរ។  
នឆ្លីយត្បនឹង ឯកឧត្តម សនួ បវរ ខដ រនន ីកន ងី
ទក់ទងនឹងការស ាំនបីកព្ច្កបខនាម ខដ នៅថា រនបៀង
រឺព្ត្វូខត្បិទ ប៉ ខនតការនបីកព្ច្កបខនាម នយងីព្តូ្វរិនិត្យ
តាមការចាំរច់្កន ងការនបីកព្ច្កសព្មាប់ការនច្ញចូ្  
ឧទហរណ៍ព្បជារ រដឋនៅឆ្ៃ យរីព្ច្កនន្ទ៉ះ គ្នត់្មិន
អាច្នច្ញចូ្ ព្រឹកលាៃ ច្រននទ ដូនច្ន៉ះព្តូ្វនរៀបច្ាំ និង
សូមប ជ្ូ នសាំនណីមក នយងីនឹងរិភាកាជាមយួព្កសួង
ការបរនទស នដីមបចី្រចជាមយួភារីថ្ង នព្ពា៉ះព្តូ្វមាន

ការព្រមនព្រៀង រីភារីថ្ង។ "សូមឲ្យយ ់ថា ខដ នៅ
ថារនបៀងរឺបិទ" នព្ពា៉ះនយងីមានព្ច្កនហយី នយងីនបីក
ព្ច្កឲ្យនព្ចី្ននៅ សព្មាប់ការនច្ញចូ្ ព្រឹកលាៃ ច្របស់
ព្បជារ រដឋ នជៀសវាង ួច្នច្ញចូ្ តាមព្ច្ករនបៀង ។  
ទី៣- ទក់ទងនឹងការនព្ត្ៀមជយួសនន្រងាគ ៉ះនរ ខដ 
រ កររងនព្គ្ន៉ះ នដាយការប ជ្ូ នព្ត្ ប់មកវញិ ឬរត់្ 
នរច្ែលួន ឬរងនព្គ្ន៉ះព្រប់ខបបយ៉ងតាមរយៈការនព្បីព្រស់ 
កមាល ាំងរ កមា រឺនយងីនព្ត្ៀមដូច្ខដ នយងីធាល ប់រននធវី
កនលងមក នហយីនយងីនឹងបនតនធវីនទៀត្ ។ 

 

 

 
 
 


