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រ�មគ�ា កសាងពភិពេលោកឲ�កានែ់តល�បវរ
         ឯកឧត�ម សុី ជនី ភងី 

អគ�េលខាធកិារៃនគណៈកម�ាធកិារកណ�ាលគណបក�កមុ��យនសិ�ចនិនងិជា�បធានាធបិេតយ�ៃនសា
ធារណ  ◌ៈរដ��បជាមានតិចនិ

 ៃថ�ទ១ី ែខធ�� ឆ�ា២ំ០១៧ ទ�ីកងុេប ៉កាងំ�បេទសចនិ

-សមូេគោរពអ�កដកឹនាបំក��គបរ់�បៃនបណ�ា�បេទសនានា

-ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី

ជ�មាបសរួ! ៃថ�េនះ ខ��ំមានេសចក�ីេសោមនស�រ�ករាយយា៉ងខ�ាងំ
េដោយមានឱកាសចលូរ�មក��ងកចិ��បជុំជានខ់�សៃ់នបក�កមុ��យនសិ�ចនិសន�នាជាមយួគណបក�នេយោ
�ាយេនៅេលើពភិពេលោក រ�មជាមយួអ�កដកឹនាគំណបក�
នងិអង�ការនេយោ�ាយែដលមកពបីណ�ា�បេទសនានាេលើពភិពេលោក។ េនៅេពលជតិចលូឆ�ាថំ�ី
េលោកអ�កទាងំអសព់តិជាជាបរ់វលខ់�ាងំណាស ែ់ត�ានេឆ��តេពលដម៏ានតៃម�ជបួជុំគ�ាេនៅ�កងុេបក៉ាងំ
េដើម�ពីេិ�គោះពភិាក�ាអពំកីចិ�សហ�បតបិត�ិការជាមយួគ�ា។
េនះ�ានបង�ាញពកីារយកចតិ�ទកុដាករ់បសេ់លោកអ�កចេំពោះការអភវិឌ�នរ៍បសម់នសុ�ជាតិ
នងិអនាគតរបសព់ភិពេលោក។

ខ��ំសមូយកឱកាសេនះតាងនាមគណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ នងិក��ងនាមខ��នខ��ំផ�ាល់
ែថ�ងនវូការស�ាគមនយ៍ា៉ងរាកទ់ាកក់កេ់ក�ៅចេំពោះមតិ�ល�មកពបីណ�ា�បេទសនានា
ែដល�ានេធ�ើដេំណើរយា៉ងឆ�ាយេដើម�ចីលូរ�មក��ងកចិ��បជុំេនះ។
េនៅេពលេរៀបចសំមាជបក�កមុ��យនសិ�ចនិេលើកទ ១ី៩
េយើងខ��ំ�ានទទលួនវូលខិតិអបអរសាទរពអី�កដកឹនា នំងិគណប�ឬអង�ការនេយោ�ាយជាេ�ចើន
ខ��ំសមូយកឱកាសេនះែថ�ងអណំរគណុយា៉ង�ជាលេ�ជៅចេំពោះេលោកអ�ក!

សមាជបក�កមុ��យនសិ�ចនិេលើកទ ១ី៩
�ានកសាងែផនទបីង�ាញផ��វៃនការអភវិឌ�នរ៍បស�់បេទសចនិ
ែដល�គបដណ�បេ់លើដណំាកក់ាលគតិចាបត់ាងំពរីេពលេនះរហតូដលព់ាកក់ណ�ាលសតវត�រ�េនះ
នងិ�ាន�បកាសជាសាធារណៈនវូក�ីសង�មឹដេ៏ស�ោះស�័�គរបសភ់ាគចីនិអពំកីាររ�មសហការគ�ាជាមយួភា
គនីានាក��ងការកសាងសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត។ិ
គណបក�នេយោ�ាយេដើរតនួាទសីខំានក់��ង�បពន័�នេយោ�ាយៃន�បេទសមយួ
េហើយកជ៏ាកម�ាងំសខំានស់�មាបជ់រំញុការអភវិឌ�នៃ៍នអរ�យធមម៌នសុ�ជាត។ិ
េភ��វកតិ�ិយសែដលចលូរ�មក��ងកចិ��បជុំេនះជាអ�កដកឹនាៃំនគណបក� នងិអង�ការនេយោ�ាយចនំនួជតិ
៣០០ ក��ងបណ�ា�បេទសនានាេលើពភិពេលោក
ខ��ំមានភាពរ�ករាយក��ងការែចករ�ែលកគ�ាអពំទីស�នៈរបសខ់��ំជាមយួេលោកអ�ក។

-ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី

តាងំពសីមយ័បរុាណរហតូមកដលេ់ពលបច��ប�ន�
ការែស�ងរកជវីភាពរសេ់នៅដល៏�បវរគជឺាសបុនិរបសម់នសុ�ជាតិ
ែដលខតិខ�ំបងឹែ�បងេដើម�សីេ�មច�ានជាេរៀងរហតូមក។
ក��ង�បវត�ិសា�ស�អភវិឌ�អរ�យធមែ៌ដលមានរយៈកាលរាបព់ានឆ់�ាេំនោះ
មនសុ�ជាត�ិានទទលួនវូសមទិ�ផលអរ�យធមដ៌�៏តចះ�តចង់
ែតស�ង�ាមនងិការវ�វាទែតងែតេកើតមានេឡើងមនិែដលខាន �ពមទាងំេ�គោះមហន�រាយធម�ជាតិ
នងិជងំអឺាសន�េរោគ�គប�់បេភទ�ានេធ�ើឱ�មនសុ�ជាតរិងេ�គោះរាបម់និអស់
នងិមានការ�ាតប់ងដ់េ៏�ចើន។ ៃថ�េនះ “បណ�ាញអ�៊នេធើេណត” “Big Data” “Cloud
Computing” “Quantum Satellite” នងិ “Artificial Intelligence”
�ានទទលួនវូការរ�កចេ�មើនយា៉ងឆាបរ់ហស័
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ចែំណកជវីភាពរសេ់នៅរបសម់នសុ�ជាតមិានទនំាកទ់នំងស�ិតល��តែដលមនិធ�ាបម់ានកាលពមីនុ។
ជាមយួគ�ាេនោះ មនសុ�ជាតកិពំងុ�បឈមនងឹប��ាែដលមានលក�ណៈពភិពេលោក
េហើយមានចនំនួដេ៏�ចើន មាន�ទង�់ទាយា៉ងធ នំងិមានក�មតិយា៉ងសុីជេ�មៅ
ែដលមនិធ�ាបជ់បួកាលពមីនុ។ អនាគត
នងិេជោគវាសនារបស�់បជាជនៃនបណ�ា�បេទសនានា�ាន�តវូតភ�ាបន់ងឹគ�ាកានែ់តស�ិតល��ត។

�បឈមនងឹសភាពការណែ៍បបេនះ មនសុ�ជាតអិាចមានជេ�មើសចនំនួពរី។ ជេ�មើសមយួគឺ
ពគួេគ�បកតួ�បែជងគ�ាក��ងេគោលបណំងអា�កក រ់ហតូដលច់�ាងំគ�ា
េដើម�ដីេណ�ើមយកអណំាចនងិសទិ�ិរបសខ់��ន
េនះ�បែហលនងឹអាចនាមំកនវូវ�បត�ិដចូេ�គោះមហន�រាយ។ ជេ�មើសមយួេទៀតគឺ
ពកួេគេដើរេឆ�ោះេទៅមខុ�សបតាមននិ�ាការអភវិឌ�នៃ៍នយគុសមយ័
រ�មសាមគ�គី�ាជាធ��ងមយួេដើម�េីដោះ�សាយប��ា�បឈមេផ�ងៗ
េធ�ើកចិ�សហ�បតបិត�ិការេនៅទទូាងំពភិពេលោក
េនះនងឹអាចបង�លក�ណៈងាយ�សលួស�មាបក់សាងសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត។ិ
េយើងទាងំអសគ់�ា�តវូក�ាបជ់ាបន់វូកាលានវុត�ភាពជា�បវត�ិសា�ស�េ�ជើសយកជេ�មើសដ�៏តមឹ�តវូ
នងិរ�មគ�ាកសាងអនាគតកានែ់តភ�ឺស�ាងរបសម់នសុ�ជាតទិាងំមលូ។

ជនជាតចិនិមាន�បវត�ិសា�ស�ដយ៏រូលង ន់ងិអរ�យធមដ៌�៏តចះ�តចង់
ែតក��ងសមយ័ទេំនើប�បេទសចនិធ�ាបជ់បួ�បទះនងឹក�ីល�ំាកដេ៏�ចើន។
�បជាជនចនិមនិែដលសុំចះុចាញច់េំពោះវាសនាេនោះេទ ែបរជា�បយទុ�តស៊ូ
នងិខតិខឧំស�ាហព៍�ាយាមជាបរ់ហតូ េហើយ�ាន�តសួ�តាយផ��វធទំលូាយមយួែខ�
េដើម�េីដើរេឆ�ោះេទៅកានទ់សិេដៅៃនការស�ារភាពរងុេរឿងដម៏ហមិារបសជ់នជាតចិនិ។
េបើរ�លកឹេឡើងវ�ញនវូ�បវត�ិសា�ស�អ�ីែដល�ទ�ទងឱ់�ជនជាតចិនិែដលមាន�បវត�ិសា�ស�ដយ៏រូអែង�ង
នងិ�ទ�ទងឱ់�អរ�ធមច៌និែដលមានអាយកុាលជាង ៥០០០ ឆ�ាវំ�វឌ�ដលេ់ពលបច��ប�ន�េនោះគឺ
ែហ�នវប�ធមែ៌ដល�ានចាកប់�សយា៉ងសុីជេ�មៅក��ងសាចស់ាេលោហតិរបសជ់នជាតចិនិ។
តាងំពសីមយ័បរុាណេរៀងមក
ជនជាតចិនិែតងែតគា�ំទនងិ�បកានខ់�ាបន់វូទស�នៈ“�គសួារែតមយួេ�កោមេមឃ”
េហើយផ��ចេផ�ើមឱ�រាបអ់ានជាមយួអ�ៗីទាងំអស �់គប�់បេទសចះុស�មងុគ�ា
�គបជ់នជាតរិាបអ់ានគ�ាដចូបងប��ន
�ពមទាងំមានក�ីសង�មឹដល៏�បវរេដើម�កីសាងពភិពេលោកែដល�បកបេដោយសលីធម៌
នងិសខុដមុរមនា។ េយើងខ��ំយលេ់ឃើញថា
េទោះបជីា�បេទសេផ�ងៗេលើពភិពេលោកមានការែខ�ងគនំតិគ�ា ឬជទំាសន់ងឹគ�ា
េហើយកម៏និអាចេជៀសផតុពកីារបះ៉ទង�ចិខ�ះៗេទ
ែត�បជាជនៃនបណ�ា�បេទសនានាេលើពភិពេលោកកពំងុរ�មរសេ់នៅជាមយួគ�ា េ�កោមេមឃេខៀវែតមយួ
េហើយមាន�សកុកេំណើតរ�មែតមយួ ដេូច�ះ េយើងទាងំអសគ់�ាគជឺា�គសួារែតមយួ។
�បជាជនៃនបណ�ា�បេទសនានា�តវូ�បកានខ់�ាបន់វូទស�នៈ“�គសួារែតមយួេ�កោមេមឃ”
លាតៃដេដើម�ឱីបគ�ា បេង�ើនការេយោគយលគ់�ា ែស�ងរកចណំ�ចឯកភាពគ�ា
នងិទទលួស�ាលច់ណំ�ចខសុគ�ា រ�មគ�ាខតិខ�ំបងឹែ�បងេដើម�សី�ាបនាសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត។ិ

េនៅឆ�ា ២ំ០១៣
ខ��ំ�ានេលើកេឡើងជាេលើកដបំងូនវូគនំតិផ��ចេផ�ើមអពំកីារស�ាបនាសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត។ិ
ខ��ំមានភាពសប�ាយរ�ករាយែដល�ានេឃើញថា
កចិ�សហ�បតបិត�ិការមតិ�ភាពរវាង�បេទសចនិនងិបណ�ា�បេទសនានា�ាន�តវូព�ងងឹ
នងិព�ងកីឥតឈបឈ់រ
ចែំណកទស�នៈអពំកីារបេង�ើតសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត�ិានទទលួនវូការគា�ំទ
នងិការយល�់ពមព�ីបជាជនកានែ់តេ�ចើន។
គនំតិផ��ចេផ�ើមេនះកពំងុែ�បក�ាយពទីស�នៈមយួេទៅជាសកម�ភាពអនវុត�ជាកែ់ស�ង។

ខ��ំេលើកេឡើងនវូគនំតិផ��ចេផ�ើមអពំកីារស�ាបនា“ែខ��កវាតម់យួ នងិផ��វមយួ”
គេឺដើម�ជីរំញុការអនវុត�តាមទស�នៈអពំកីារស�ាបនាសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត។ិ ក��ងរយៈេពល
៤ ឆ�ាកំន�ងេទៅេនោះ ការរ�មគ�ាស�ាបនា“ែខ��កវាតម់យួ
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នងិផ��វមយួ”�ានក�ាយេទៅជាេវទកិាសហ�បតបិត�ិការដធ៏សំេម�ើមស�មាបជ់រំញុការអភវិឌ�នរ៍�មរបស់
�បេទសពាកព់ន័�េផ�ងៗ។ ស�ឹងតចូៗ�បសព�គ�ាេទៅជាមហាសម�ុទដធ៏លំ�ឹងេល�ើយ
ពន�ឺផ�ាយនមីយួៗផ��ំគ�ាបភំ�ឺលហំអវកាសឱ�មានភាពភ�ឺច�ិ�ាច។ ខ��ំេជឿជាកថ់ា
ឱ�ែតភាគនីានា�បកានខ់�ាបន់វូទស�នៈអពំកីារស�ាបនាសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាតិ
េហើយរ�មគ�ាកណំតែ់ផនការអភវិឌ�ន រ៍�មគ�ាជរំញុការអនវុត�ជាកែ់ស�ង ខតិខ�ំបងឹែ�បងជាបន�បន�ាប់
នងិឧស�ាហព៍�ាយាមមនិេចះេនឿយហត់
េគោលេដៅៃនការស�ាបនាសហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាតមិខុជានងឹអាច�តវូសេ�មចជាមនិខាន។

-ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី

ពាក�ថា“សហគមនរ៍�មវាសនាមនសុ�ជាត”ិ េពោលគ អឺនាគត
នងិេជោគវាសនារបស�់គបជ់នជាត និងិ�គប�់បេទស�តវូតភ�ាបន់ងឹគ�ាយា៉ងស�ិតល��ត។
េយើង�តវូរ�មសខុទកុ�ជាមយួគ�ា រ�មសហការគ�ា ខតិខ�ំបងឹែ�បងេដើម�កីសាងភពែផនដី
ែដលជា�សកុកេំណើតរ�មរបសេ់យើងទាងំអសគ់�ា
ឱ�េទៅជា�គសួារដធ៏មំយួែដល�បកបេទៅេដោយសខុដមុរមនា
េហើយែ�បក�ាយក�ីសង�មឹអពំជីវីភាពរសេ់នៅដល៏�បវររបស�់បជាជនៃនបណ�ា�បេទសនានាេទៅជាភាពពិ
ត��ាកដ។

េយើង�តវូខតិខកំសាងពភិពេលោកមយួ ែដលេនៅឆ�ាយពអីារម�ណភ៍យ័ខ�ាច
នងិមានសន�ិភាពទេូទៅ។ េបើសម�ឹងេមើលេទៅដេំណើរវ�វឌ�នរ៍បសអ់រ�យធមម៌នសុ�ជាតិ
ក��ងអឡំ�ងេពលរាបរ់យរាបព់ានឆ់�ាកំន�ងេទៅេនោះ
េទោះជាមនសុ�ជាតែិតងែតសង�មឹថានងឹអាចទទលួ�ាននវូសន�ិភាពជានចិ�កាលកេ៏ដោយ
កប៏៉ុែន�ស�ង�ាមមនិែដលេនៅឆ�ាយពេីយើងេទ
េហើយមនសុ�ជាតែិតងែត�បឈមនងឹការគរំាមកែំហងពេីភ�ើងស�ង�ាម។
មនសុ�ជាតទិាងំមលូរ�មរសេ់នៅជាមយួគ�ាេលើភពែផនដែីតមយួ
ការគាពំារសន�ិសខុៃន�បេទសមយួមនិអាចេទៅបផំ�ាញសន�ិសខុៃន�បេទសេផ�ងៗេទៀតេនោះេទ
ចែំណកការគរំាមកែំហងរបស�់បេទសេគកអ៏ាចក�ាយេទៅជាប��ា�បឈមរបស�់បេទសខ��នែដរ។
េនៅេពល�បឈមនងឹការគរំាមកែំហងែផ�កសន�ិសខុ ែដលមានស�ានភាពកានែ់តស��គស�ាញ
នងិមានលក�ណៈជា�បពន័�េយើងមនិអាចពងឹេលើកម�ាងំែតម�ាកឯ់ង�ានេទ
េហើយកម៏និអាចពងឹែផ�កែតេលើអេំពើហងិ�ាេនោះេទ។
េយើងទាងំអសគ់�ា�តវូែត�បកានខ់�ាបន់វូទស�នៈសន�ិសខុថ�ីែដលមានលក�ណៈជារ�ម មានភាពច�មះុ
េផ�ោតសខំានេ់លើកចិ�សហ�បតបិត�ិការ នងិមានលក�ណៈជានរិន�រភាព
េដើម�បីេង�ើតជានមិ�ាបនកម�សន�ិសខុ ែដលមានយតុ�ិធម រ៌�មគ�ាស�ាបនា នងិែចករ�ែលកគ�ា
�ពមទាងំរ�មសហការគ�ាក��ងការប�ំាតក់ត�ាែដលអាចបណ�ាលឱ�េកើតមានស�ង�ាម
រ�មគ�ាសេ�ង�ោះជវី�តរបសម់ហាជនែដលរងេ�គោះពកីាេំភ�ើងធំ
រ�មគ�ាែថរក�ាកាពារ�ស�ីនងិកមុារែដលរងេ�គោះពេីភ�ើងស�ង�ាម
េធ�ើឱ�ពន�ឺរស�ីសន�ិភាពែចងចាងំេលើភពែផនដេីយើង
នងិេធ�ើឱ�មនសុ�ជាតទិាងំមលូទទលួ�ានជវីភាពរសេ់នៅ�បកបេដោយសខុដមុរមនា។

         េយើង�តវូខតិខកំសាងពភិពេលោកមយួ
ែដលេនៅឆ�ាយពភីាព�ក�ីកនងិមានភាពរងុេរឿងរ�មគ�ា ។ េនៅពភពិេលោកនាបច��ប�ន� ករំ�តបេច�កេទសស
ម�ារៈ�ានរ�កចេំរើនដលដ់ណំាកក់ាលមយួែដលបពុ�បរុសពុំែដល�សៃមដលែ់ដរ ប៉ុែន�ការអភវិឌ�នអតលុ�
ភាពនងិមនិេពញេលញេនៅជាប��ាទេូទៅមយួ គម�ាតអភវិឌ�នរ៍វាងភាគខាងត��ងនងិភាគខាងេជើងេនៅ
ែតឆ�ាយពគី�ា ភាព�ក�ីកនងិភាពេ�សកឃ�ានេនៅែតធ�នធ់�រ ចេន�ោះឌជីថីលថ�ីកពំងុេកើតេឡើង �បជាជន
េនៅ�បេទសជាេ�ចើនេលើពភិពេលោក�ានជបួភាពល�ំាកសរំាបជ់វីភាពរសេ់នៅ ។ �បសនិេបើអនវុត�នវូត
ក�វ�ជ�ាចាសម់យួែដលអ�កចាញខ់��ំឈ�ះ អ�កឈ�ះយកទាងំអស ់�បសនិេបើេ�បើរេបៀបេធ�ើចាសម់យួែដល
មានការែក�ងបន�ំឬ�បវ��នគ៍�ាេទៅវ�ញេទៅមក ទម�ាកភ់ាពល�ំាកនងិេ�គោះថ�ាកេ់ទៅអ�កជតិខាង េនះនងឹ
បណ�ាលឲ�បទិទ�ាររបសអ់�កដៃទ ក�៏ានរារាងំផ��វរបសខ់��នែដរ បផំ�ិចបផំ�ាញឬសគលអ់ភវិឌ�នរ៍បសខ់��
ន េធ�ើឲ�ខចូអនាគតសរំាបម់នសុ�ជាតទិាំងមលូ ។ េយើងគរួែត�បកានខ់�ាបន់វូគនំតិមយួែដលអ�កល� ខ��ំ
ល� អ�កទាងំអសគ់�ាល�ជាមយួគ�ា ជរំញុសកលភាវ�បនយីកម�ែផ�កេសដ�កចិ��បកបេដោយការេបើកចហំ 
ការប���លគ�ា ភាពអនេុ�គោះទេូទៅ តលុ�ភាពនងិឈ�ះរ�មគ�ា បង�លក�ខណ�ដល៍�មយួសរំាបអ់ភវិឌ�នរ៍�ម



4

គ�ារបសម់នសុ�ជាតទិាងំមលូ រ�មគ�ាជរំញុអភវិឌ�នន៍ងិភាពរងុេរឿងៃនបណ�ា�បេទសេលើពភិពេលោក រ�
មគ�ាលបុប�ំាតន់វូភាព�ក�ីកនងិថយេ�កោយពេីគែដល�បជាជនេនៅ�បេទសជាេ�ចើនេនៅែត�ានជបួ�ប
ទះ រ�មគ�ាផ�លជ់វីភាពដល៍�ែដលមនិ�ាច�់ពយ�ារម�ពសីេម��កបពំាកន់ងិអារហារសរំាបក់មុារទទូាងំពភិ
ពេលោក េដើម�ឲី�ផល�បេយោជនព៍អីភវិឌ�ន�៍តវូ�ានែចករ�ែលកេដោយបណ�ា�បេទសេលើពភិពេលោក 
ឲ��បជាជន�គបរ់�បនងឹមានជវីភាពធរូធាេហើយទទលួ�ានសខុសន�ិភាព ។ 
        េយើង�តវូខតិខកំសាងពភិពេលោកមយួ
ែដលេនៅឆ�ាយពកីារបទិទ�ារនងិមានការេបើកចហំនងិការប���លគ�ា ។ មានពាក�សភុាសតិចនិមយួថា  
វត��ធាត�ុគបយ់ា៉ង�ានរ�កលតូលាសរ់�មគ�ាពុំែដលខចូគ�ាេទ �ពះអាទតិ�នងិ�ពះចន័��ានដេំណើការតាមគ
ន�ងេរៀងៗខ��ន រដវូទាងំ៤�ានផ�ាសប់��រគ�ាតាមក��នធម�ាជាតពិុំែដលផ��យពគី�ា ។ ភាពរងុេរឿងរបសអ់រ�យ
ធម ៌ ការរ�កចេំរើនរបសម់នសុ�ជាត ិមនិអាចផ�ាចព់េីគោលការណម៍យួែដលែស�ងរកេគោលជហំរ�មគ�ា រ
ក�ាទកុមតេិយោបលខ់សុគ�ា នងិ ការេបើកចហំនងិដាកប់���លគ�ា មនិអាចផ�ាចព់កីារផ�ាសប់��រខាងអរ�យ
ធមន៍ងិការេរៀនស�ូតគ�ាេទៅវ�ញេទៅមក ។ �បវត�សា�ស��ានអពំាវនាវឲ�អរ�យធមរ៍បសម់នសុ�ជាតសិេំរ
ចការរ�កចេំរើនរ�មគ�ា អរ�យធមខ៍សុគ�ាគរួែតអភវិឌ�នេ៍ដោយភាពសខុដមុរមនា េហើយជរំញុគ�ាេទៅវ�ញ
េទៅមក េដើម�រី�មគ�ាផ�លក់ម�ាងំស�រតដីលអ់ភវិឌ�នម៍នសុ�ជាត ិ។ េយើង�តវូ�បកានខ់�ាបន់វូគនំតិមយួែដ
លពភិពេលោក�ានសបំរូេទៅេដោយពណ�៌គបម់ខុ អរ�យធម�៍ានមានរ�បរាង�គបែ់បបយា៉ង ឲ��គបអ់រ�
យធមែ៍ដលបេង�ើតេឡើងេដោយមនសុ�ប��ាងំពន�ឺគ�ាេទៅវ�ញេទៅមក គរូគនំរូមយួដស៍�ាត រ�មគ�ាលបុប�ំា
តន់វូរ�ាងំែផ�កវប�ធមក៍��ងជវី�ត�បចាំៃថ� រ�មគ�ាទបទ់លន់ងឹកហំសុខាងគនំតិែដល�ានរារាងំនវូការផ�ាស់
ប��រចតិ�របសម់នសុ� រ�មគ�ាកម�ាតរ់�ាងំែផ�កស�រតែីដលរារាងំទនំាកទ់នំងរបសម់នសុ�ជាត ិឲ��គបអ់រ�យ
ធម�៍ានអភវិឌ�ន�៍បកបេដោយភាពសខុដមុរមនា ឲ�មនសុ��គបរ់�បទទលួ�ានអត��បេយោជនព៍វីប�ធម៍
 ។ 
         េយើង�តវូខតិខកំសាងពភិពេលោកមយួ
ែដលេទសភាពធម�ជាតលិ�នងិមានភាព�សសស់�ាត ។ ែផនដជីាផ�ះរ�មមយួរបសម់នសុ�ជាត ិកជ៏ាផ�ះ
ែតមយួគតរ់បសម់នសុ�ជាតនិាបច��ប�ន� ។  ឥឡ�វេនះ មានមនសុ�ខ�ះកពំងុែ់ស�ងរកផ�ះថ�ីសរំាបម់នសុ�
ជាតកិ��ងអាវាកាស កប៏៉ុែន�េនះេនៅជាសបុនិ�មយួែដលឆ�ាយពេីយើង ។ េនៅអនាគតមយួែដលេយើងអាច
េមើលេឃើញ មនសុ�ជាតេិយើង�តវូបន�ស�ាកេ់នៅេលើែផនដេីនះ ។ េនះជាការពតិមយួែដលមនិអាចផ�ាស់
ប��រ�ានេទ ។   េយើង�តវូរ�មគ�ាែថទាពំភិពេលោកែដលជាផ�ះរបសេ់យើងឲ��ានល� េដើម�ខី��នឯងផងនងិ
េដើម�កីនូេចៅេយើងផង ។ េយើង�តវូ�បកានខ់�ាបន់វូគនំតិមយួែដលមនសុ�ជាតនិងិធម�ជាតគិរួែតរសេ់នៅ
ជាមយួគ�ានងិរ�កចេំរើនរ�មគ�ា �តវូយកចចិ�ទកុដាកខ់�សច់េំពោះបរ�ស�ានដចូចេំពោះជវី�តមនសុ� �តវូមានកា
រស�បែ់ស�ងពចីតិ�ចេំពោះធម�ជាត ិមានេសចក�ីេគោរពចេំពោះធម�ជាត ិេធ�ើអ�ីតាមក��នធម�ជាតនិងិការពារធ
ម�ជាត ិរ�មគ�ាការពារែផនដែីដលមនិអាចជនំសួ�ានេទ រ�មគ�ាឲ�របសួនានារបសប់រ�ស�ាន�តវូ�ានឆាប់
ជា រ�មគ�ាកសាងផ�ះមយួែដលមនសុ�ជាតអិាចស�ាកេ់នៅ�ាននងិ�បកបេដោយភាពសខុដរុមនា ឲ�ធម�
ជាតមិានេពលស�មាក នងិស�ារេឡើងវ�ញ ឲ�មនសុ��គបរ់�បអាចេមើលេទសភាពធម�ជាតដិ�៏សសស់�ាត 
។
         -ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី
        នាបច��ប�ន� រចនាសម�័ន�ពភិពេលោកកពំងុែ�ប�បលួ រចនាសម�័ន�ែផ�កអភវិឌ�នក៍ពំងុែ�ប�បលួ គ
ណបក�នេយោ�ាយនានា�តវូែត�សបេទៅនងឹចរន�អភវិឌ�នរ៍បសស់មយ័ ក�ាបន់វូននិ�ាការវឌ�នភាពរប
សម់នសុ�ជាត ិ�សបនងឹក�ីសង�មឹរ�មរបស�់បជាជន ឲ�ការអភវិឌ�នរ៍បសខ់��នតភ�ាបជ់ាមយួនងឹការអភិ
វឌ�នរ៍បស�់បេទស ជនជាតនិងិមនសុ�ជាតយិា៉ងជតិស�ិទ ។ េយើង�តវូមានឧត�មគតឧិត��ង�ឧត�មក��ងចិ
ត� ហា៊នទទលួការខសុ�តវូ
គតិអពំ�ីបេទសខ��ននងិពភិពេលោក គតិអពំសីភាពការណទ៍េូទៅនងិរយៈេពលែវង ទទលួេបសកកម�ៃន
សមយ័កាលយា៉ងសកម� ។ េយើង�តវូែស�ងយលព់ជីវីភាពរសេ់នៅរបស�់បជាជនឲ��ានសុីជេ�មៅបែន�
មេទៀត ឲ�តរំ�វការរបស�់បជាជនែ�បក�ាយេទៅជាគនំតិ េគោលបណំងនងិេគោលេដៅរបសគ់ណបក�ន
េយោ�ាយ េរៀបចែំផនការអនវុត�ែដល�សបនងឹភាពជាកែ់ស�ង ។ កសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួរបសម់
នសុ�ជាត ិ�តវូការចលូរ�មរបស�់បជាជនព�ីបេទសនានា ។ េយើង�តវូ�បមលូមតេិយោបលរ់�មរបស�់បជា
ជនែដលជាជនជាតខិសុគ�ា មានជេំនឿសាសនាខសុគ�ា មានវប�ធមខ៍សុគ�ានងិមកពតីបំនខ់សុគ�ា េដើ
ម�រី�មគ�ាសេំរចនវូបពុ�កចិ�មយួដអ៏ស�ារ�គ ឺ កសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួរបសម់នសុ�ជាត ិ។ 
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        ការសេំរចនវូសបុនិ�ដអ៏ស�ារ�មយួ�តវូការ��ាជ�ានងិកម�ាងំព�ីគបម់ជ�ដ�ាន ។ េយើង�តវូ�បមលូគំ
នតិព�ីគបេ់�ជោង�ជយុ �គបថ់�ាកន់ងិ�គបវ់�សយ័ ដកបទពេិសោធនព៍�ីបតបិត�ិការជាកែ់ស�ង ែស�ងរកគនំិ
ត ឲ�គនំតិកានែ់តល��បេសើរេឡើង ទទលួយកកម�ាងំ ។ គណបក�នេយោ�ាយព�ីបេទសខសុគ�ា�តវូប
េង�ើនការេជឿទកុចតិ�គ�ាេទៅវ�ញេទៅមក បេង�ើនទនំាកទ់នំងជាមយួគ�ា ឲ�កចិ�សហ�បតបិត�ិការគ�ាកានែ់ត
ជតិស�ិទ ឈរេលើមលូដ�ានរបសទ់នំាកទ់នំងអន�ជាតែិបបថ�ី េដើម�ែីស�ងរកកសាងទនំាកទ់នំងគណប
ក�នេយោ�ាយថ�ីែដលែស�ងរកេគោលជហំរ�មគ�ា រក�ាទកុមតេិយោបលខ់សុគ�ា ការេគោរពគ�ាេទៅវ�ញេទៅម
ក នងិការេរៀនស�ូតគ�ាេទៅវ�ញេទៅមក កសាងបណ�ាញកចិ�សហ�បតបិត�ិការនងិទនំាកទ់នំងសរំាបគ់
ណបក�នេយោ�ាយអន�រជាតែិដលមានែបបបទជាេ�ចើននងិថ�ាកជ់ាេ�ចើន �បមលូកម�ាងំដខ៏�ាងំខ�ាសរំា
បក់ារកសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួ ។ 
        េបើសនិចង�់ានបពុ�កចិ�មយួ េយើងគែួតេធ�ើការជាមនុ េបើសនិចង�់តសួ�តាយផ��វមយួ េយើងគរួែត
េដើរេទៅជាមនុ ។ ការកសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួជាដេំណើរការ�បវត�ិសា�ស�មយួ មនិអាចសេំរច�ាន
ែតមយួេភ�ត កគ៏�ាដេំណើរការមយួែដល�បកបេដោយភាពរលនូជាេរៀងរហតូ �តវូការខតិខ�ំបងឹែ�បងរ
េយោៈ េពលែវង ។  េដើម�កីសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួ េយើង�តវូខតិខ�ំបងឹែ�បងឥតឈបឈ់រ កុំឲ�
េ�ោះបងេ់ចោលនវូសបុនិ�េដោយសារការពតិមានភាពស��គស�ាញ កុំឲ�េ�ោះបងេ់ចោលការែស�ងរកេដោយ
សារមានចម�ាយឆ�ាយពឧីត�មគត ិ។ 
          -ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី
         គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិជាគណបក�មយួែដលពានំាសំភុមង�លជនូ�បជាជនចនិ កជ៏ាគណ
បក�មយួែដលខតិខ�ំបងឹែ�បងេដើម�បីពុ�កចិ�វឌ�នភាពរបសម់នសុ�ជាតែិដរ ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចិ
នជាគណបក�នេយោ�ាយធជំាងេគេលើពភិពេលោក ។ ខ��ំធ�ាបម់ាន�បសាសនថ៍ា ធ�ំតវូមានរ�បរាងដធ៏ំ
មយួ ។ អ�ៗីែដលបក�កមុ��យនសិ�ចនិ�ានេធ�ើ សទុ�ែតេដើម�សីភុមង�លរបស�់បជាជនចនិ េដើម�កីារស�ារ
េឡើងវ�ញរបសជ់នជាតចិនិ េដើម�សីន�ិភាពនងិអភវិឌ�នរ៍បសម់នសុ�ជាត ិ។ េយើង�តវូចាតែ់ចងកចិ�ការ
ខ��នឯងឲ��ានល� េនះជាវ�ភាគទានសរំាបក់ារកសាងេជោគវាសនារ�មែតមយួ ។ េយើងក�៏តវូបង�ឳកាស
អភវិឌ�នឲ៍��ានេ�ចើនបែន�មេទៀតសរំាបព់ភិពេលោកតាមរយៈការជរំញុអភវិឌ�ន�៍បេទសចនិ តាមរយៈ
ែស�ងយលក់��នអភវិឌ�នស៍ង�មនងិមនសុ�ជាតពិ�ីបតបិត�ិការជាកែ់ស�ងរបសខ់��ន េហើយនងឹែចករ�ែលក
ជាមយួនងឹ�បេទសនានា  ។ េយើងមនិនាចំលូរបបពបីរេទស កម៏និនាេំចញរបបចនិេទៅបរេទស មនិប
ង�ឲំ��បេទសេផ�ងៗចម�ងរេបៀបេធ�ើរបស�់បេទសចនិ ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិនងឹេធ�ើចណំ�ចខ�ះជា
េរៀងរហតូគ�ានការងាកេរេទែដលដចូខាងេ�កោម៖

ទ១ី-បន�រ�មចែំណកក��ងការសខុសន�ិភាពពភិពេលោក ។ ជតិ១០០ឆ�ាមំនុ
គណបក�កមុ��យន�ិចនិ �តវូ�ានបេង�ើតេឡើងក��ងសង�មចនិ�បកបេដោយ�ចបកូ�ចបល់
តាងំពទីសវត�រទ៏៥ី០សតវត� ទ១ី៩ �បេទសចនិ�ានធ�ាកច់លូេសោកនាដកម�ដេ៏ខ�ោចផ�ា
ភារកចិ�មយួដស៏ខំានរ់បសគ់ណបក�
កមុ��យនសិ�ចនិេនៅេពលបេង�ើតេឡើងគបឺ��បស់�ង�ាមរាុៃំរ�នងិទកុ�េវទនារបស�់បជាជនចនិ ។
ចាបព់ឆី�ា១ំ៩២១េទៅឆ�ា១ំ៩៤៩ េដើម�សីេំរចសន�ិភាព ស�ិរភាពរបស�់បេទសចនិនងិសខុមុាលភាព
របស�់បជាជនចនិ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ�ានប�ងបួប�ងមួដកឹនា�ំបជាជនចនិេធ�ើការ�បយទុ�
េដោយ�បដាបអ់ាវធុអសរ់យៈេពល២៨ឆ�ាំ េហើយ�ានេធ�ើពលកិម�ដធ៏េំធង ។ េហតេុនះេហើយ
គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិយលដ់ងឹច�ាសព់តីៃម�ៃនសន�ិភាព េហើយកម៏ាន
ការេប�ជ�ាចតិ�ដរ៏�ងមាេំដើម�ពី�ងងឹសន�ិភាព ។ �បេទសចនិនងឹបន��បកានយ់កសនភិាព ការអភវិឌ�
កចិ�សហ�បតបិត�ិការ ឈ�ះ-ឈ�ះរ�មគ�ា
ែតងែតេដើរតាមមាគា៌អភវិឌ�េដោយសន�ិភាពនងិមនិែដលងាកេរេចញពី ការេប�ជ�ាចតិ�េនះ
ជរំញុយា៉ងសកម�នវូការបេង�ើតទនំាកទ់នំងភាពជាៃដគទូទូាងំពភិពេលោក
ចលូរ�មេដោយសកម�ក��ងដេំណើរការដេំណោះ�សាយនេយោ�ាយេលើប��ា�បឈមនងិ�ពតឹ�ិការណ៍
េក�ៅគគកុក��ងអន�រជាតិ ។ គតិដលប់ច��ប�ន�េនះ �បេទសចនិ�ានប���ន
កងកម�ាងំរក�ាសន�ិភាពមកួេខៀវសរបុជាង៣មុឺន៦ពានន់ាក់ េហើយ�ានក�ាយេទៅជា�បេទស
សខំានខ់ាងការប���នកម�ាងំរក�ាសន�ិភាពមកួេខៀវនងិការផ�លថ់វ�កា ក��ងសកម�ភាពរក�ា
សន�ិភាពៃនអង�ការសហ�បជាជាតិ ។ ក��ងេពលេនះ កម�ាងំរក�ាសន�ិភាពមកួេខៀវរបសច់និ
ចនំនួជាង២៥០០នាកក់ពំងុបេំពញេបសកកម�់េនៅតបំនេ់បសកកម�រក�ាសន�ិភាពចនំនួ៨ េដោយ
មនិខ�ាចការល�ំាកនងិេ�គោះថ�ាក េ់ហើយ�ានរ�មចែំណកក��ងការរក�ាសខុសន�ិភាពេនៅតបំន ទ់ាងំេនះ
។ �បេទសចនិនងឹចលូរ�មយា៉ងសកម�ក��ងការែកទ�មងន់ងិការកសាង�បពន័� អភ�ិាលកចិ�សកល
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េយើងនងិជរំញុដេំណើរការៃនការបេង�ើតបទប��តអិន�រជាតឱិ�មាន ភាពយតុ�ិធមន៌ងិសមធម៌ ។
មនិថា�បេទសចនិអភវិឌ�េទៅដលក់�មតិណា េយើងមនិ
េ�បើអនតុ�រភាពឬការប៉ុនបង៉េធ�ើសកម�ភាពព�ងកីទកឹដជឹាដាចខ់ាត ។ េយើងសមូអពំាវនាវ
គណបក�នេយោ�ាយ�បេទសនានាទទូាងំពភិពេលោក�ពតួៃដគ�ាជាមយួគណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ
េធ�ើស�ាបនកិ ៃនសន�ិភាពពភិពេលោក េហើយរ�មចែំណកក��ងការអភវិឌ�សកលេលោក នងិរក�ា
សណ�ាបធ់�ាបអ់ន�រជាត ។ិ

ទ២ី-បន�រ�មចែំណកក��ងការអភវិឌ�រ�មៃនពភិពេលោក ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិេចញពី
�បជាជន េហើយទទលួ�ានការរ�កចេ�មើនេដោយពងីែផ�ក�បជាជន មានមេនោសេ��ោតនាេ�ជៅ�ជះ
ជាមយួ�បជាជនជាេរៀងរហតូ ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិមនិ�គានែ់តមានមេនោសេ��ោតនា
េ�ជៅ�ជះជាមយួ�បជាជនចនិ េហើយកម៏ានមេនោសេ��ោតនាេ�ជៅ�ជះជាមយួ�បជាជនទទូាងំ
ពភិពេលោក មនិ�គានែ់តចងផ់�លផ់ល�បេយោជនេ៍ទៅកាន�់បជាជនចនិ េហើយកច៏ង់
ផ�លផ់ល�បេយោជន៍ េទៅកាន�់បជាជនទទូាងំពភិពេលោក ។ ជាេ�ចើនឆ�ាកំន�ងមក
�បេទសចនិ�ានផ�លជ់នំយួឥតសណំង កម�ីសម�ទានជាេ�ចើន �ពមទាងំការគា�ំទខាងបេច�កេទស
ធនធានមនសុ�នងិ��ាជ�ាស់រំាប�់បេទសកពំងុអភវិឌ� �ានជយួ�បេទសកពំងុអភវិឌ�េធ�ើគេ�មោង
ជាេ�ចើនែដលអាចផ�លផ់លេយោជនស៍រំាបក់ារអភវិឌ�េសដ�កចិ�នងិសង�ម នងិការែកលម�ជវីភាព
រសេ់នៅរបស�់បជាជនេនៅ�បេទសទាងំេនះ ។ សព�ៃថ�់េនះ មានអ�កវ�ទ�ាសា�ស�វ�ស�ករ សហ�គនិ
អ�កបេច�កេទស �គេូពទ �គបូេ�ងៀន បគុ�លកិ នងិអ�កស�័�គចតិ�ចនិរាបម់ុឺនរ់ាប់ពានន់ាកក់ពំងុេធ�ើ
ការេនៅទកឹដ�ឹបេទសកពំងុអភវិឌ�ជាេ�ចើន �ពតួៃដគ�ាជាមយួ�បជាជនេនៅទេីនោះ ជយួពកួេគប��រ
េជោគវាសនា ។ េយោងតាមែផនការែដលដាកេ់ចញេនៅមហាសន�ិ�ាតទទូាងំ�បេទសេលើកទ១ី៩
គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ �បេទសចនិនងឹបេង�ើត�ាននវូសង�មែដល�បកបេដោយវ�បលុភាព
�គបស់ព�ែបបយា៉ងេនៅឆ�ាំ ២០២០ នងឹសេំរចជាទេូទៅនវូទេំនើបកម�សង�មនយិមេនៅឆ�ា២ំ០៣៥
េហើយនងឹបេង�ើត�ាននវូ�បេទសសង�មទេំនើបកម��បកបេដោយសខុដមុរមនា �បជាធបិេតយ�
សុីវ�លយ័ �សស�់បមឹ�បយិេ៍នៅទសវត�រទ៏៥ី០សតវត�ទ២ី១ ។ �បការេនះនងឹអាចផ�លផ់ល
�បេយោជនេ៍ទៅកាន�់បជាជនចនិកដ៏ចូជា�បជាជន�បេទសនានាេនៅេលើពភិពេលោក ។ េយើងសមូ
អពំាវនាវគណបក�នេយោ�ាយ�បេទសនានាទទូាងំពភិពេលោក�ពតួៃដគ�ាជាមយួគណបក�
កមុ��យនសិ�ចនិ េដើម�បីេង�ើតកាលានវុត�ភាពេធ�ើកចិ�សហ�បតបិត�ិការកានែ់តេ�ចើន សរំាប ព់ភិពេលោក
ខតិខជំរំញុវ�បលុភាពនងិការអភវិឌ�រ�មៃន�បេទសទាងំអសទ់ទូាងំពភិពេលោក ។

ទ៣ី-
បន�រ�មចែំណកក��ងការផ�ាសប់��រនងិការេរៀនស�ូតពគី�ាេទៅវ�ញេទៅមករវាងអរ�យធមេ៌ផ�ងៗគ�ាេលើពភិព
េលោក ។ េយើងែតងែតនយិាយថា ថ�ភ�ំេផ�ងេទៀតអាចេធ�ើត��ង�ាន ។ គណបក�
កមុ��យនសិ�ចនិ�បកានខ់�ាបទ់ស�នៈវ�សយ័ពភិពេលោក េរៀនស�ូតយា៉ងសកម�ពសីមទិ�ិផល
អរ�យធមែ៌ដល�បជាជន�បេទសនានាបេង�ើត េហើយដក�សងន់ងិេ�បើ��ាស�់សបតាម
ស�ានភាពជាកែ់ស�ងរបស�់បេទសចនិ ។ លទ�ិមា៉ក�គជឺា�ទសឹ�ីពតិនងិវ�ទ�ាសា�ស�ែដលគណបក�
កមុ��យនសិ�ចនិេរៀនស�ូតពបីរេទស ។ េយើងអនវុត�លទ�ិមា៉ក��សបតាមស�ានភាពជាកែ់ស�ងរបស់
�បេទសចនិ នងិបន�ែកស�មលួលទ�ិមា៉ក�ឱ�មានលក�ណៈពេិសសចនិ ទានស់មយ័នងិេពញនយិម
េដើម�កី�ាយេទៅជា�ទសឹ�ីវ�ទ�ាសា�ស� ែដលែណនា�ំបជាជនចនិេឆ�ោះេទៅមខុេដោយឥតឈបឈ់រ
េ�កោមការដកឹនាពំគីណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ�បកានយ់កទស�នវ�សយ័
េបើកចហំចេំពោះ សមទិ�ិផលអរ�យធមែ៌ដល�បជាជន�បេទសនានាបេង�ើត នងឹមានបណំងេធ�ើ
កចិ�សន�នានងិសហ�បតបិត�ិការជាមយួ�បជាជននងិគណបក�នេយោ�ាយពភិពេលោក គា�ំទ
�បជាជន�បេទសនានាបេង�ើនការផ�ាសប់��រក��ងវ�សយ័សង�មសុីវ�ល ។ ៥ឆ�ាខំាងមខុេនះ គណបក�
កមុ��យនសិ�ចនិនងឹផ�លឱ់កាសឱ�ម�ន�ីគណបក�នេយោ�ាយបរេទសចនំនួ១៥០០០នាកម់កសកិ�ា
នងិបណ��ះបណ�ាលេ់នៅ�បេទសចនិ ។ េយើងសមូអពំាវនាវកចិ�សន�នាជានខ់�សរ់វាង
គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិនងិបណ�ាគណបក�នេយោ�ាយពភិពេលោកក�ាយេទៅជាយន�ការមយួ
េដើម�ផី�លេ់វទកាជានខ់�ស់ ែដលមានលក�ណៈទលូទំលូាយនងិឥទ�ិពលអន�រជាតិ សរំាប់
េធ�ើកចិ�សន�នានេយោ�ាយ ។

ឯកឧត�ម េលោកជទំាវ េលោក េលោក�សី
ជាង២០០០ឆ�ាមំនុ ទស�នវ�ទចូនិសមយ័បរុាណខងុជមឺាន�បសាសនថ៍ា េធ�ើមតិ�ជាមយួមនសុ�បី

�បេភទនងឹមាន�បេយោជនស៍រំាបខ់��ន គឺមនសុ�េស�ោះ�តង់មនសុ�មានភាពសចុរ�ត នងិមនសុ�
មានចេំណះដងឹេ�ចើន ។ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិចងេ់ធ�ើជាមតិ�របសប់ណ�ាគណបក�នេយោ�ាយ
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ទទូាងំពភិពេលោក ។ បច��ប�ន�េនះ គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិរក�ាទនំាកទ់នំងជា�បចាជំាមយួ
គណបក�នេយោ�ាយនងិអង�ការនេយោ�ាយចនំនួជាង៤០០ ក��ងតបំនន់ងិ�បេទសជាង១៦០េលើ
ពភិពេលោក �កមុមតិ�របសគ់ណបក�កមុ��យនសិ�ចនិ�ានព�ងកីធជំាបន�បន�ាប់ ។
េដើម�េីឆ�ោះសេំដៅអនាគត គណបក�កមុ��យនសិ�ចនិមានបណំងបេង�ើនការផ�ាសប់��រនងិ
កចិ�សហ�បតបិត�ិការជាមយួប់ណ�ាគណបក�នេយោ�ាយទទូាងំពភិពេលោក ែចករែលក
បទពេិសោធនអ៍ភ�ិាលកចិ� េធ�ើការផ�ាសប់��រនងិកចិ�សន�នាេទៅវ�ញេទៅមករវាងអរ�យធមេ៌ផ�ងៗគ�ា
បេង�ើនការទនំកុចតិ�យទុ�សា�ស�ពគី�ាេទៅវ�ញេទៅមក រ�មគ�ាជាមយួ�បជាជន�បេទសនានាេលើ
ពភិពេលោក កសាងសហគមនៃ៍នអនាគតរ�មសរំាបម់នសុ�ជាតនិងិពភិពេលោក�សសស់�ាត ។

េនៅចងុប��ប ខ់��ំសមូជនូពរកចិ�សន�នាជានខ់�សរ់វាងគណបក�កមុ��យនសិ�ចនិនងិបណ�ាគណបក�
នេយោ�ាយពភិពេលោកទទលួ�ាននវូលទ�ផលដល៏��តេចះ�តចង ។់

សមូអរគណុ


