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សនុ្ទរកថា 

អគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អនូ្ ពន័្ធមនុ្រីត័ន  
ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្ត ីរដ្ឋមន្រន្តកី្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ន្ិង ហរិញ្ញវតថុ  

ន្ិង ជាក្បធាន្ក្កមុក្បកឹាជាតិគ ាំពារសងគម 
ថ្លែងកនងុ 

ពិធីសបើក «សប្តត ហគ៍ ាំពារសងគម ២០២៣»  
 

រាជធានីភនាំបពញ, នងងទី ១៣ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
  

  
 ឯកឧតតម, បោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , បោក, បោករសី! 
 សមាជិក-សមាជិកា ននអងគពិធី, ជាទីបមរតី! 

 

នងងបន , ែុំាំពិតជាមានបសចកតីបោមនសសជាអបនក បោយប្តនចូលរមួជាអធិបតី កនុងពិធី 
បបីក «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» របចាាំឆ្ន ាំ ២០២៣ ។ ែុំាំសូមសខមតងនូវការោវ គ្មន៍យ៉ា ងកក់បតត  
ចាំបពា វតតមានរបសឯ់កឧតតម, បោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , បោក, បោករសី, អនកនាង, 
កញ្ញា , សមាជិក-សមាជិកាននអងគពិធីទាាំងមូល ខែលប្តនចាំណាយបពលែ៏មមាញឹក ចូលរមួកនុង 
កមមវធីិែ៏មានោរៈសាំខាន់ នានងងបន  ។  
   

បន  ជាឆ្ន ាំទី ២ បហយី ខែលរកុមរបឹកាជាតិគាំពារសងគម ប្តនបរៀបចាំ «សប្តត ហ៍គាំពារ 
សងគម» បន បឡងី ។ ែូចឆ្ន ាំមុនខែរ, «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» ជាបវទិកាមួយខែលរតូវប្តន 
បរៀបចាំបឡងី បែីមបពិីភាកា និង ផ្លល ស់បតូរបយបល់ កនុងករមិតបគលនបយប្តយ ក៏ែូចជាពិភាកា 
និង ខសវងរកយនតការ និង ែាំបណា រោយនានា រមួគន  រវាងរកសួង-ោថ ប័នរបស់រាជរោា ភិប្តល, 
តាំណាងនិបយជក, កមមករ-និបយជិត, អងគការសងគមសីុវលិ, នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគី្ពាក់ព័នធ 
ែនទបទៀត កនុងរបព័នធគាំពារសងគម ។  

មូលបទនន «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» របស់បយងីបៅឆ្ន ាំ ២០២៣ បន  បផ្លោ តបលី ការពរងឹង 
របសិទធភាព និង តមាល ភាពរបព័នធគាំពារសងគមកមពុជា បនាទ ប់ពីការបផ្លត តបលីមូលបទ បឆ្ព  បៅការ-



សុនទរកថារបស់អគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនរីត័ន កនុងពិធីបបីកពិធី «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» ឆ្ន ាំ ២០២៣        ទាំព័រទី 2 នន 6 

អភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគមសរមាប់រគ្ប់គន  កាលពីឆ្ន ាំ ២០២២ ។ ការបរជីសបរសីយកមូលបទបន  
បង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថា រាជរោា ភិប្តលប្តនយកចិតតទុកោក់យ៉ា ងខាល ាំង បលីែាំបណី្រការរគ្ប់រគ្ង 
និង ចាត់ខចងកមមវធីិជាតិជាំនួយសងគម និង របបសនតិសុែសងគមនីមួយៗ ។ បគលការណ៍្នន 
ការពរងឹងរបសិទធភាព និង តមាល ភាព ពិតជាមានោរៈសាំខាន់កនុងការធានាថា, ទាាំងងវកិារែា 
និង ងវកិាភាគ្ទាន, ខែលបង់បោយនិបយក និង កមមករ-និបយជិត រតូវប្តនបរបីរប្តស់ 
ចាំបគលបៅ និង មិនែជ ខាជ យ ។ រសបបពលខែលការអភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគមកមពុជា ប្តន 
និង កាំពុងបប្ត ជាំហានបៅមុែកាន់ខតរបបសីរ, ការពរងឹងរបសិទធភាព និង តមាល ភាពសរមាប់
ការរគ្ប់រគ្ង កានខ់តមានភាពចាាំប្តច់បឡងីខងមបទៀត ។ 
 

ឯកឧតតម, សោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , សោក, សោកក្ស!ី 
 

បរកាមការែឹកនាាំែ៏ឈ្លល សនវ, បិុនរបសប់, មឺុងមា៉ា ត់ និង រប្តកែនិយមរបស់ សបមតចអគ្គ- 
មហាបសនាបតីបតបជា ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករែាមន្តនតីននរព រាជាណាចរកកមពុជា, កមពុជាមាន 
សមតថភាពរគ្ប់រគ្ងសភាពការណ៍្ទល់នឹងវបិតតិនានាប្តនយ៉ា ងលអរបបសីរ  និង ប្តនកាត់បនថយ 
ផលប៉ា ពាលអ់វជិជមាន ឱ្យបៅកនុងករមិតអាចរគ្ប់រគ្ងប្តន តាមរយៈការោក់បចញនូវវធិានការ 
អនតរាគ្មន៍ចាាំប្តច់, ទាាំងកនុងខផនកបបចចកបទស និង ខផនកសងគម-បសែាកិចច, ជាបនតបនាទ ប់ របកប 
បោយរបសិទធភាព និង ស័កតិសិទធិភាពែពស់ ។ ជាក់ខសតង, កនុងឆ្ន ាំ ២០២២, បសែាកិចចកមពុជាមាន 
កាំបណី្នរបមាណ្ ៥,២% ខែលជាកាំបណី្នមួយែពស់ បបីបធៀបនឹងកាំបណី្នមធយមកនុងតាំបន់ និង 
រតូវប្តនពាករថា នឹងសបរមចប្តនកាំបណី្នរបមាណ្ ៥,៦% កនុងឆ្ន ាំ ២០២៣ ខែលនិនាន ការបន  
បង្ហា ញថា កមពុជាប្តន និង កាំពុងបប្ត ជាំហានបៅរកោថ នភាពលអរបបសីរ ែូចបពលមុនវបិតតិនន 
ជាំងឺកូវែី-១៩ បទា បីជាោថ នភាពបសែាកិចចសកលបៅមានភាពរសពិចរសពិល បោយោរការ- 
បនតអូសបនាល យននវបិតតិបៅបលីឆ្កអនតរជាតិក៏បោយ ។  

ទនទឹមនឹងការបងីបបឡងីននោថ នភាពបសែាកិចចជាទូបៅបន  ការអភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគម 
បៅកមពុជា ក៏ប្តនបនតបប្ត ជាំហានបៅមុែយ៉ា ងរបបសីរផងខែរ ែូចខែលអងគពិធីបទីបប្តនរជាប 
តាមរយៈរប្តយការណ៍្របស់ ឯកឧតតម ច្ន្ ណារទិ្ធ អនុរែាបលខាធិការរកសួងបសែាកិចច និង
ហិរញ្ាវតថុ  និង ជាអគ្គបលខាធិការរកុមរបឹកាជាតិគាំពារសងគម អមាញ់មិញ ។ ែុំាំសូមគូ្ស 
បញ្ញជ ក់ថា វឌ្ឍនភាពខែលបយងីសបរមចប្តនទាាំងបន  បកីតបឡងីបោយការែិតែាំរបស់រកសួង-
ោថ ប័នពាក់ព័នធ ជាមួយនឹងការផតល់ជាំនួយបបចចកបទសរបស់នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ ក៏ែូចជាការចូល 
រមួចាំខណ្ករបស់រគ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធ បរកាមការចងអុលបង្ហា ញបោយផ្លទ ល់របស់ សសមតច្សតសជា 
នាយករដ្ឋមន្រន្តី ខែល សសមតច្ ខតងខតចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគម ជាបគល- 



សុនទរកថារបស់អគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនរីត័ន កនុងពិធីបបីកពិធី «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» ឆ្ន ាំ ២០២៣        ទាំព័រទី 3 នន 6 

នបយប្តយអាទិភាពមួយរបស់រាជរោា ភិប្តល នាបពលកនលងបៅ, កនុងបចចុបបនន និង សរមាប ់
អនាគ្ត ។ 

 

ឯកឧតតម, សោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , សោក, សោកក្ស!ី 
 

របព័នធគាំពារសងគម ជាសសរសតមភខែលរួមចាំខណ្កយ៉ា ងសាំខាន់ កនុងការកោងសងគម 
មួយ របកបបោយភាពសុែែុម និង ជាមូលោា នរគឹ្ សរមាប់រទរទង់ និង អភិវឌ្ឍរបបទស 
ឱ្យមានភាពធន់រងឹមាាំ, និរនតរភាព, សមធម,៌ បរយិបនន និង ជួយឱ្យសងគមជាតិអាចឈ្លនបៅ 
សបរមចប្តននូវបគលបៅអភិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗ រសបតាមរបបៀបវារៈបគលនបយប្តយរបស់រាជ- 
រោា ភិប្តល ។ កនុងន័យបន , ការជាំរុញការអភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគម មិនរតឹមខតរតូវការជាចាាំប្តច់ 
នូវកិចចសហការរវាងរកសួង-ោថ ប័នពាក់ព័នធប៉ាុបណាណ  បទ, ប៉ាុខនតខងមទាាំងរតូវការជាចាំប្តច់ផងខែរ 
នូវការកោងយនតការអភិប្តលកិចចមួយខែលមានភាពរងឹមាាំ បោយរបកាន់ខាជ ប់នូវបគលការណ៍្ 
តមាល ភាព និង គ្ណ្បនយយភាព បែីមបធីានាឱ្យប្តននូវរបសិទធភាព និង និរនតរភាព ។ 

 ជាក់ខសតង, រកបែណ្ឌ បគលនបយប្តយជាតិគាំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ប្តន 
កាំណ្ត់យកបគលការណ៍្អភិប្តលកិចចលអ ជាមូលោា នរគឹ្ សរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងរបព័នធគាំពារសងគម 
តាមរយៈការកាំណ្ត់ឱ្យមានការខបងខចកមុែង្ហររបស់ោថ ប័នពាក់ពន័ធជា ៣ ករមិត គឺ្ក ករមិត 
បគលនបយប្តយ, ករមិតនិយត័ករ និង ករមិតរបតិបតតិករ កនុងបគលបៅធានាឱ្យមានរបតិតុ- 
លាការសរមាប់របព័នធទាាំងមូល ។ 

បនាទ ប់ពីរតូវប្តនបបងកីតបឡងីបៅឆ្ន ាំ ២០១៧, រកុមរបឹកាជាតិគាំពារសងគម ប្តនបាំបពញ 
តួនាទីជាបសនាធិការខតមួយរបស់រាជរោា ភិប្តល កនុងការពិនិតយ និង សរមបសរមួលបលីការ- 
បរៀបចាំបគលនបយប្តយ ែណ្ៈខែលការខកទរមង់ោថ ប័នពាក់ព័នធ ក៏រតូវប្តនបធវីបឡងីជាបនតបនាទ ប់ 
ែូចជាក (១).ការបរៀបចាំរចនាសមព័នធងមីរបស់ បបឡាជាតិសនតសុិែសងគម (ប.ស.ស.); (២).ការបបងកីត 
និង ោក់ឱ្យែាំបណី្រការ មូលនិធិជាតិជាំនួយសងគម (ម.ជ.ជ.); និង (៣).ការែិតែាំខកទរមង់ 
ទីភាន ក់ង្ហរបញ្ញជ ក់ចាំណាយបសវាសុខាភិប្តល ឱ្យកាល យជាោថ ប័នបញ្ញជ ក់ចាំណាយសរមាប់របព័នធ 
ខងទាាំសុែភាពសងគមទាាំងមូល ។  

មិនខតប៉ាុបណាណ  , រាជរោា ភិប្តលក៏ប្តនបបងកីត និង ោក់ឱ្យែាំបណី្រការ និយត័ករសនតសុិែ 
សងគម ខែលជាបសនាធិការននអាជំាធរបសវាហរិញ្ាវតថុមិនខមនធនាគរ បែីមបបីធវីនិយត័កមម និង 
រតួតពិនិតយបលីរបតិបតតិការ កនុងរបព័នធសនតិសុែសងគមផងខែរ ។ វតតមានរបស់និយត័ករសនតិសុែ 
សងគម មានោរៈសាំខាន់ណាស ់កនុងការធានាថា កិចចែាំបណី្រការរគ្ប់រគ្ង និង ការចាត់ខចងរបប 
សនតិសុែសងគមនានា រតូវប្តនអនុវតតរបកបបោយភាពរតឹមរតូវ, តមាល ភាព និង គ្ណ្បនយយភាព 
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ចាំបពា ោធារណ្ជន, ជាពិបសស ចាំបពា និបយជក និង កមមករ-និបយជិត ខែលមានកាតពវកិចច 
បង់ភាគ្ទានចូលបៅកនុងមូលនិធិរមួគន  ។ មួយវញិបទៀត, និយត័កមមននរបព័នធសនតិសុែសងគម 
ក៏មានភាពចាាំប្តច់ និង មានោរៈសាំខាន់យ៉ា ងខាល ាំងផងខែរ សរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងមា៉ា រកូបសែាកិចច 
និង ការធានាបសថរភាពននរបព័នធហរិញ្ាវតថុរបស់ជាតិ ។ ងមីៗបន , រាជរោា ភិប្តលបទីបប្តនអនុម័ត 
អនុរកឹតយសតីពីនិយត័កមមរបព័នធសនតិសុែសងគម បែីមបីផតល់មូលោា នរគឹ្ សរមាប់ការចាប់បផតីម 
បាំបពញការង្ហររបស់និយ័តករសនតិសុែសងគម ។ ការបធវីនិយ័តកមមបលីរបព័នធសនតិសុែសងគម 
ជារបធានបទសាំខាន់មយួរបស់ «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» របស់បយងីកនុងឆ្ន ាំបន  ខែលែុំាំសូមបលីក 
ទឹកចិតត ឱ្យមានការពិភាកាបលីរបធានបទបន ឱ្យប្តនផុសផុល ។ 

 

ឯកឧតតម, សោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , សោក, សោកក្ស!ី 
 

សរមាប់ឆ្ន ាំ ២០២៣ បន , រាជរោា ភិប្តលនឹងបនតពរងឹងរបព័នធគាំពារសងគមទាាំងមូល
ឱ្យកាន់ខតលអរបបសីរ ។ បទា បីបចចុបបនន ឥទធិពលននជាំងឺកូវែី-១៩ ប្តនងមងយក៏បោយ, ក៏ប៉ាុខនត 
វបិ្តកអវជិជមានបលីោថ នភាពសងគម-បសែាកិចច និង ជីវភាពរស់បៅរបស់របជាជន បៅខតមាន 
គ្ួបផសាំនឹងជបមាល   រវាងរុសសុី និង អ ុយខរកន ខែលប្តនបធវីឱ្យកមពុជាទទួលរងនូវសមាព ធនន 
ការបឡងីនងលទាំនិញ និង ភាពមិនរប្តកែរបជាជាបរចីន ។ កនុងបរកិារណ៍្បន , ែុំាំសូមរបកាស 
បញ្ញជ ក់ជាងមីថា រាជរោា ភិប្តលសបរមចបនតអនុវតត កមមវធីិឧបតថមភោច់រប្តក់ជូនរគួ្ោររកីរក និង 
ង្ហយរងបរគ  កនុងអាំឡុងបពលរបយុទធនឹងជាំងឺកូវែី-១៩ កនុងឆ្ន ាំ ២០២៣ បទៀត បែីមបបីនតជួយ 
គាំរទរគួ្ោររកីរក និង ង្ហយរងបរគ  កនុងែាំណាក់កាលននការោោ រជីវភាពបឡងីវញិ ។ កមមវធីិបន  
រតូវប្តនអនុវតតអស ់៣១ ខែ រចួមកបហយី និង ប្តនផតល់រប្តកឧ់បតថមភរបចាាំខែជូនរគួ្ោររកីរក 
និង ង្ហយរងបរគ  ចាំនួនរបមាណ្ជាង ៧០ មឺុនរគួ្ោរ ខែលមានសមាជិកចាំនួនរបមាណ្ ២,៧ 
ោននាក់ បៅទូទាាំងរបបទស បោយប្តនបរបីរប្តស់ងវកិាជាតិសុទធោធ សរុបចាំនួនរបមាណ្ 
៩៣២ ោនែុោល រអាបម៉ារកិ ។ 

បលីសពីបន , រគួ្ោរង្ហយរងហានិភ័យ ខែលមានជីវភាពខកបរនឹងបនាទ ត់ននភាពរកីរក 
ក៏រតូវប្តនគិ្តគូ្រផងខែរ បោយរាជរោា ភិប្តលប្តនោក់បចញ នូវកមមវធីិជាំនួយសងគមជាោច់ 
រប្តក់ កនុងអាំឡុងបពលរងសមាព ធអតិផរណា និង រងផលប៉ា ពាល់ធងន់ធងរពីបរគ ទឹកជាំនន់ បែីមប ី
ជួយរកាលាំនឹងជីវភាពរបស់ពួកគត់ ។ ជារមួ, កនុងឆ្ន ាំ ២០២៣ បន , រាជរោា ភិប្តលបរគង 
ចាំណាយងវកិាចាំនួន ៤៦៥ ោនែុោល រអាបម៉ារកិ សរមាប់កមមវធីិឧបតថមភោច់រប្តក់ជូនរគួ្ោរ 
រកីរក និង ង្ហយរងបរគ  និង រគួ្ោរង្ហយរងហានិភ័យ ។ 
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ទនទឹមនឹងវឌ្ឍនភាព បៅកនុងការអនុវតតការង្ហរកនលងមក និង កិចចរបឹងខរបងជាំរុញអនុវតត 
ទិសបៅរយៈបពលែលចីាំបពា មុែ, រាជរោា ភិប្តលក៏ប្តន និង កាំពុងគិ្តគូ្រអាំពីបគលបៅរយៈបពល 
ខវង សរមាប់បនតអភិវឌ្ឍរបព័នធគាំពារសងគម ឱ្យមានលកខណ្ៈកាន់ខតរគ្ប់រជុងបរជាយ, សមាហរណ្, 
មានភាពធន់, និង ជារបព័នធខបបសវ័យរបវតតិកមម កនុងការរទរទង់សុែុមាលភាពរបជាពលរែា 
បៅតាមែាំណាក់កាលននវែតជីវតិ, ជាពិបសស កនុងអាំឡុងបពលមានវបិតតិ ឬ បរគ អាសនន ។ 
កនុងន័យបន , រកុមរបឹកាជាតិគាំពារសងគមកាំពុងបរៀបចាំបធវីបចចុបបននភាព រកបែណ្ឌ បគលនបយ- 
ប្តយជាតិគាំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ឱ្យកាន់ខតមានភាពលអរបបសីរ ខែលធាតុផសាំសាំខាន់  ៗ
ននរកបែណ្ឌ បគលនបយប្តយជាតិងមី នឹងបផ្លត តបលីចាំណុ្ចសាំខានច់ាំននួ ៥ ជាអាទិ៍ក 

ទី ១. ការគិ្តគូ្រពរងីកវោិលភាពកមមវធីិជាតិជាំនួយសងគម និង របបសនតិសុែសងគមជា 
ជាំហាន  ៗបោយខផអកបលីភាពរទរទង់ប្តនននងវកិា (ទាាំងងវកិារែា និង ងវកិាភាគ្ទាន); 

ទី ២. ការបធវីោថ ប័នូបនីយកមមយនតការបឆលីយតបនឹងបរគ អាសនន; 
ទី ៣. ការបធវីឌី្ជីងលូបនីយកមមនូវនីតិវធីិអនុវតត; 
ទី ៤. ការពរងឹងយនតការតាមោន និង វាយតនមល; និង 
ទី ៥. ការពរងឹងយនតការបន្តញ្ញជ បចាំបណ្ ែឹង, ទាំនាកទ់ាំនងោធារណ្ៈ, ទាំនាក់ទាំនងរវាង 

ោថ ប័ន និង ការផសពវផាយ ។ 
 

បខនថមបលីការបធវីបចចុបបននភាពរកបែណ្ឌ បគលនបយប្តយបន , រកុមរបឹកាជាតិគាំពារ 
សងគម ក៏ប្តន និង កាំពុងបរៀបចាំឯកោរបគលនបយប្តយគាំរទមយួចាំនួនបទៀត រមួមានក 

១.ខផនទីបង្ហា ញផលូវបឆ្ព  បៅការរគ្បែណ្ត ប់សុែភាពជាសកល; 
២.ខផនការយុទធោន្តសតសតីពីការពរងឹងការចុ បញ្ជ ីរបបសនតិសុែសងគម; 
៣.កមមវធីិជាតិជាំនួយសងគមកនុងរកបែណ្ឌ កញ្ច ប់រគួ្ោរ; និង 
៤.រកបែណ្ឌ កិចចគាំពារសងគមបែីមបបីឆលីយតបនឹងបរគ អាសនន ជាបែីម ។ 

 

ឯកឧតតម, សោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , សោក, សោកក្ស!ី 
 

ការបរៀបចាំ «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» ឆ្ន ាំ ២០២៣ បន  ក៏ជាខផនកមួយននការចូលរមួពរងឹង 
បគលការណ៍្អភិប្តលកិចចលអ កនុងរបព័នធគាំពារសងគមផងខែរ ។ ការបបងកីតឱ្កាសឱ្យអនកបរៀបចាំ 
បគលនបយប្តយ ប្តនោត ប់កិចចពិភាកា និង ទទួលែឹងឮ អាំពីលទធផលននការោក់បចញនូវ 
បគលនបយប្តយនានា ជាធាតុចូលែ៏សាំខាន់សរមាប់ការគិ្តគូ្របរៀបចាំអនាគ្ត ឱ្យកាន់ខតរបបសីរ ។ 
កនុងនាមជារបធានរកុមរបឹកាជាតិគាំពារសងគម, ែុំាំសូមបលីកទឹកចិតតឱ្យរគ្ប់រកសួង-ោថ ប័ន, 



សុនទរកថារបស់អគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនរីត័ន កនុងពិធីបបីកពិធី «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម» ឆ្ន ាំ ២០២៣        ទាំព័រទី 6 នន 6 

នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគី្ពាក់ព័នធទាាំងអស់ ចូលរមួផតល់បយបល ់កនុងន័យោថ បនា, ទាាំងបលីបគល- 
នបយប្តយគាំពារសងគម, និយយជារមួ, និង បលីការអនុវតតរបបសនតិសុែសងគម ឬ កមមវធីិជាតិ 
ជាំនួយសងគមជាក់ោក់ណាមួយ, និយយបោយខឡក, បែីមបឱី្យោថ ប័នទទួលបនទុកអនុវតត មាន 
លទធភាពពិនិតយ និង ពិចារណាខកតរមូវភាពែវ ចបនាល  នានា សាំបៅធានាឱ្យរបព័នធគាំពារសងគម 
កមពុជា កាល យជារបព័នធមួយខែលមានរបសិទធភាព, ចីរភាព, សមធម៌ និង បរយិបនន ។  

បឆលៀតកនុងឱ្កាសបន , ែុំាំសូមគូ្សរ ាំបលចផងខែរថា ការពិនិតយ និង ពាប្តលកុមារ របកប 
បោយគុ្ណ្ភាព និង បោយមិនគិ្តនងល បៅមនទីរបពទយគ្នធបុប្តផ  ក៏ជាខផនកមួយននការផោល់កិចច- 
គាំពារសងគម ខែលែុំាំសូមសខមោងនូវការបកាតសរបសីរ និង ខងលងអាំណ្រគុ្ណ្យ៉ា ងរជាលបរៅ ែល ់
ឯកឧតតម, បោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , បោក, បោករសីទាាំងអស់ ចាំបពា ការចូលរួម 
បរចិាច គ្ជូនមូលនិធិគ្នធបុប្តផ កមពុជា កនុងការរួមគន រកានិរនតរភាពននកិចចែាំបណី្រការរបស់មនទីរ 
បពទយបន  ។ កនុងឱ្កាសែ៏នងលថាល បន , ែុំាំសូមបលីកទឹកចិតតឱ្យមានការចូលរមួបរចិាច គ្បន  កាន់ខត 
សកមមបឡងីខងមបទៀត កនុងោម រតី «ខែមរជយួខែមរ» បោយែលួនឯង បែីមបភីាពញញឹមរបស់កុមារ 
ខែលជាអនាគ្តែ៏ភលឺោវ ងរបស់កមពុជា ។ 

មុននឹងបញ្ច ប់,  ែុំាំសូមខងលងអាំណ្រគុ្ណ្ ឯកឧតតម, បោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , 
បោក, បោករសីទាាំងអស ់ជាងមីមោងបទៀត សរមាប់ការចូលរមួកនុង «សប្តោ ហ៍គាំពារសងគម» នានងងបន  
និង សូមខងលងអាំណ្រគុ្ណ្នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគី្ពាក់ព័នធផងខែរ ខែលប្តនចូលរមួយ៉ា ងសកមម 
កនុងការគិ្តគូ្របរៀបចាំ និង គាំរទបវទិកាបន  ។ ែុំាំសងឃមឹយ៉ា ងមុតមាាំថា បវទិកាបន នឹងែាំបណី្រការ 
បោយរលូន និង របកបបោយខផលផ្លក  តាមការរ ាំពឹងទុក ។ 
 ជាទីបញ្ច ប់, ែុំាំសូមរបសិទធពរជ័យជូន ឯកឧតតម, បោកជាំទាវ, អនកឧកញ៉ា , ឧកញ៉ា , បោក, 
បោករសីទាាំងអស់ របកបបោយសុែភាពលអបរបូិរណ៍្, មានសុភមងគលកនុងរកុមរគួ្ោរ និង ទទលួ 
ប្តនបជាគ្ជ័យកនុងរគ្ប់ភារកិចច បរកាមមលបែ៏់រតជាក់ននសុែសនតិភាពបពញបលញទូទាំងផ្ទៃប្រទទស 
ដែលនាំមកជូនប្រជាជន និង ប្រទទសជាតិទយើងទោយ សទមេចអគ្គមហាទសនរតើទតទជា 
ហ ុន្ ថ្សន្ នយករែឋមន្រនេើផ្នប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា ។ 
 

ែុំាំសូមរបកាសបបីកជាផលូវការ «សប្តត ហ៍គាំពារសងគម ២០២៣» ចាប់ពីបពលបន តបៅ ។ 
 

 

សមូអរគ្ណុ្ ! 
 


