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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ល ីច័ន្ទត្លុា ប្បធាន្គណៈមមធាវ ីកនុងពធិីបទិមហាសន្នបិាត្ប្បចាំឆ្ន ាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែត្លុា ឆ្ន ាំ២០២២ 

សុន្ទរកថា 
របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទត្ុលា  

ប្បធាន្គណៈមមធាវីនន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា 
កនុងរិធបីិទមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ របស់គណៈមមធាវី 

រាជធាន្ីភ្នាំមរញ នងៃទី១៦ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០២២ 
 

-សូមគោរពឯកឧត្តម មកើត្ រិទធ រដ្ឋមន្ត ត្ីក្កសួងយុត្តិធម៌ ជាទីគោរពដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់ 
-សូមគោរពឯកឧត្តម សុិន្ រិទធ អគ្គក្ពះរាជអាជាញារង ជាតំ្ណាងរបស់ឯកឧត្តម អ ុក សាវុធ អគ្គក្ពះរាជ
អាជាញាអមសាលាឧទធរណ៍ភ្នំគពញ ជាទីគោរព 

-សូមគោរពឯកឧត្តមបណឌិត្ សាយ បរូ ីជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១ ្ិងទី២  
- សូមគោរពគលាកគមធាវី អាំង គអងថុង ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី៣ ្ិងទី៤ ជាទីគោរព 
-សូមគោរពឯកឧត្តម គ្ី ត្ចិ អ្ុក្បធា្ក្កុមក្បឹកាាអនកចាាប់ទីសតីការគ្ណៈរដ្ឋមន្ត ត្ី ក្បធា្ក្កុមគមធាវីរាជ   
រដ្ឋាភិ្បាល ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី៥ ្ិងទី៦ ជាទីគោរព 

-សូមគោរពឯកឧត្តម ជីវ សងុហាក ់រដ្ឋគលខាធិការក្កសងួយុត្តិធម៌ ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី៧ ្ិង
ទី៨ ជាទីគោរព 

-សូមគោរពឯកឧត្តម ប ុ្ ហុ្ រដ្ឋគលខាធិការក្កសួងមហាផ្ទៃ ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី៩ ្ិងទី
១០ ជាទីគោរព 

-សូមគោរពឯកឧត្តម សួ្ វសិាល រដ្ឋគលខាធិការក្កសួងយុត្តិធម៌ ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១១ 
្ិងទី១២ ជាទីគោរព 

-សូមគោរពសមាជិក-សមាជិកាក្កុមក្បឹកាាគ្ណៈគមធាវី អាណត្តិទី១០ ទំងអស់ 
-បងបអូ្សហភាតាដដ្លមា្វត្តមា្គៅទីគ្ះ ជាទីរាប់អា្ដ៏្គស្ាាះសម័ក្គ្ 

 ផ្ថៃគ្ះ ជាគលើកទី២ អងគមហាស ន្ិបាត្របស់គយើង មា្កិត្តិយសណាស់ដដ្លបា្វត្តមា្ដ៏្ខ្ពង់
ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម មកើត្ រិទធ រដ្ឋមន្ត ត្ីក្កសួងយុត្តិធម៌ ដថែងសុ ៃ្រកថាបិទមហាស ន្ិបាត្របស់គ្ណៈគមធាវី
គយើង។ វត្តមា្របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត ត្ី មិ្ដម្ជាការគធវើឱាយប ះពាល់ដ្ល់ឯករាជាយភាពរបស់គ្ណៈគមធាវី
គនាះគទ ប ុដ ត្ ជាទំនាក់ទំ្ងការងារដដ្លមា្ដចងគៅកនុងចាាប់សតីពីលកខ ត្ិកៈគមធាវី (មាក្តា ២៦) ្ិងជា
ការទតល់កិត្តិយសយ ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដ្ល់វិជាជាជីវៈគមធាវីរបស់គយើង។ 
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ខំុ្្សូមអរគុ្ណគលាកគមធាវី  យិ្ គវងកា   ក្បធា្គ្ណៈកមមការគបាះគ្នាត្គក្ជើសតាំងក្បធា្
គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១៤(២០២២-២០២៤) ដដ្លបា្គធវើរបាយការណ៍សតីពីលទធទលគ្នាត្បឋមជូ្
មហាស ន្ិបាត្។ 
ខំុ្្សូមក្បកាសលទធទលផ្្ការគបាះគ្នាត្គក្ជើសតាំងក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១៤(២០២២-

២០២៤) ទែូវការគឺ្ រូបខំុ្្ មមធាវី លី ច័ន្ទត្ុលា អត្តគលខ្ ៥៨១ ក្តូ្វបា្មហាស ន្ិបាត្ក្បចំ្នាំគលើកទី
២៧ គបាះគ្នាត្គក្ជើសតាំងជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១៤(២០២២-២០២៤) គដ្យសគមែងោំក្ទ
ចំ្ួ្២០១៦ គសមើ្ឹង៩៨,៥៨ ភាគ្រយ។ ខំុ្្សូមអរគុ្ណចំគពាះបងបអូ្សហភាតាទំងអស់ដដ្លបា្
ក្សឡាញ់ រាប់អា្ ទុកចិត្ត ្ិងបា្គបាះគ្នាត្ោំក្ទខំុ្្ ប ត្គធវើជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវី១អាណត្តិគទៀត្ គឺ្    
អាណតិ្តទី១៤ (២០២២-២០២៤)។ អវីដដ្លជាការត្បសនងសងគុ្ណចំគពាះសហភាតាវិញ គឺ្ការគបតជាញា
ចិត្តប ត្ខិ្ត្ខំ្ក្បឹងដក្បងជមនះរាល់ឧបសគ្គកនុងការអ្ុវត្តគោល្គយបាយ ្ិងគបសកកមមដដ្លបា្ដ្ក់
គចញសក្មាប់ដឹ្កនាំគ្ណៈគមធាវី គដ្ើមាបីសគក្មចឱាយបា្្ូវសមិទធទលថមីៗ ្ិងគដ្ើមាបីគលើកកមពស់ឧត្តមភាព
្ិងកិត្ាា្ុភាពផ្្វិជាជាជីវៈគមធាវី ពក្ងឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃកនុង គសចកតីផ្ថែថនូរ ្ ិងក្កមសីលធម៌គមធាវី ជាពិគសស
ធានាឱាយបា្្ូវទលក្បគយជ្៍របស់គមធាវី ្ិងការទទួលសាគាល់ត្ួនាទីគមធាវីកនុងសងគម ទំងកនុងក្កបខ័្ណឌ
ជាតិ្្ិងអ ត្រជាតិ្។  
គដ្ើមាបីគលើកកមពស់ឧត្តមភាព្ិងកិត្ាា្ុភាពផ្្វិជាជាជីវៈគមធាវី សក្មាប់អាណត្តិទី២ របស់ខ្្ុំគ្ះ ខំុ្្

សូមដ្ក់គចញ្ូវទិសគៅចំ្ួ្ ១៣ ចំណុចដូ្ចត្គៅ៖ 
១-ប ត្អ្ុវត្តតាមគោល្គយបាយដឹ្កនាំ្ិងគបសកកមមរបស់គ្ណៈគមធាវី ដដ្លបា្ដ្ក់គចញ 
គដ្ើមាបីសគក្មចបា្ចកខុវិស័យ “រមួោនាគដ្ើមាបឧីត្តមភាព្ងិកតិ្ាា្ភុាពផ្្វជិាជាជវីៈគមធាវី”។ 
២-ប ត្រួមចំដណកជាមួយ្ឹងរាជរដ្ឋាភិ្បាលកនុងកំដណទក្មង់ក្បព័ ធ្យុត្តិធម៌្ិងតុ្លាការ។ 
៣-ប ត្ពក្ងឹងការអ្ុវត្តចាាប់សតីពីលកខ ត្ិកៈគមធាវី ក្កមសីលធម៌ បទបញ្ជាផ្ទៃកនុង ្ិងគសចកតី
សគក្មចនានារបស់គ្ណៈគមធាវីឱាយមា្ក្បសិទធភាពខ្ពស់។ 
៤-ប ត្ពិ្ិត្ាយ្ិងពិភាកាាគលើចាាប់សតីពីលកខ ត្ិកៈគមធាវី គដ្ើមាបីគធវើវិគសាធ្កមមឱាយក្សបតាមបចចុបាប ន្
ភាពផ្្សងគម្ិងទលក្បគយជ្៍ផ្្វិជាជាជីវៈគមធាវី។ 
៥-ប ត្ពិ្ិត្ាយ្ិងការពារគមធាវីគៅកនុងការក្បកបវិជាជាជីវៈក្សបតាមចាាប់ជាធរមា្។ 
៦-ប ត្ពិ្ិត្ាយ តាមដ្្ ្ិងមា្វិធា្ការមឺុងមា ាត់្ចំគពាះគមធាវីកនុងការអ្ុវត្តវិជាជាជីវៈ ដដ្លមិ្គោរព
តាមចាាប់្ិងវិធា្របស់គ្ណៈគមធាវី ្ិងសិកាាគ ើងវិញអំពីយ ត្ការដ្ក់ទណឌកមមវិ្័យរបស់
ក្កុមក្បឹកាាគ្ណៈគមធាវី។ 
៧-ប ត្កិចចពិភាកាា្ិងគដ្ះក្សាយបញ្ហាផ្្ការអ្ុវត្តសិទធិរបស់គមធាវី គៅដំ្ណាក់កាល្គ្របាល
យុត្តិធម៌។ 
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៨-ប ត្ចត់្វិធា្ការតាមទែូវចាាប់ចំគពាះជ្ដដ្លក្បកបវិជាជាជីវៈគមធាវីខុ្សចាាប់។ 
៩-ប ត្ពិ្ិត្ាយ សគក្មច ្ិងគរៀបចំយ ត្ការ គដ្ើមាបីអ្ុវត្តគសចកតីសគក្មចសតីពីគក្គ្ឿងកិត្តិយសគ្ណៈ
គមធាវីផ្្ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា សក្មាប់ទតល់ជូ្គមធាវដីដ្លមា្សានាផ្ដ្គលចគធាលាគៅកនុងការជួយ
ដ្ល់គ្ណៈគមធាវី វិជាជាជីវៈគមធាវី ្ិងកិចចការយុត្តិធម៌សងគម។ 
១០-ប ត្ពក្ងឹងកិចចការពារកតីជូ្ជ្ក្កីក្ក ្ ិងការងារក្បតិ្ភូ្គ្ណៈគមធាវីគៅទូទំងក្បគទស ្ ិងអ្ុវត្ត
គោល្គយបាយគលខ្០៩៨/សសគ្ម/២១ ចុះផ្ថៃទី៥ ដខ្កុមភៈ ្នាំ២០២១ សតីពីការពិគក្ោះ
គយបល់្ិងការពារកតីជូ្ជ្ក្កីក្កគដ្យឥត្គិ្ត្កផ្ក្ម។ 
១១-ប ត្ទាសពវទាាយ្ិងបន្តញ្ជាបការយល់ដឹ្ង្ិងការទទួលសាគាល់ត្ួនាទីរបស់គមធាវី កនុងសងគម ទំង
គលើ្កជាតិ្្ិងអ ត្រជាតិ្ រួមទំងការអ្ុវត្តគ្គក្មាងគមធាវីចុះដ្ល់មូលដ្ឋា្ 
១២-ប ត្ពក្ងឹងគុ្ណភាព សមត្ថភាព ្ិងជំនាញដ្ល់គមធាវី តាមរយៈការបណ្តះបណាតាលជាក្បចំ 
សិកាខាសាលា ទសាស្កិចចសិកាា ទំងកនុង្ិងគក្ៅក្បគទស គដ្ើមាបីគ ែ្ើយត្ប្ឹងការវិវឌាឍសងគម គសដ្ឋកិចច 
្ិងចរ ត្ផ្្សាកលភាវូប្ីយកមម។ 
១៣-ប ត្ពក្ងីកកិចចសហក្បតិ្បត្តិការរវាងសាថាប័្ជាតិ្ ្ិងអ ត្រជាតិ្ គដ្ើមាបីពក្ងឹងការអ្ុវត្តចាាប់ ្ិង
វិជាជាជីវៈគមធាវីឱាយបា្កា្់ដត្ក្បគសើរគ ើង។ 

គ្ណៈអធបិត្ ីបងបអូ្ សហភាតាជាទគីោរព រាបអ់ា្ 

ទ ៃ្ឹម្ឹងសមិទធទលដ្៏លអក្បគសើរដដ្លគ្ណៈគមធាវីសគក្មចបា្ គយើងគៅគ ើញមា្បញ្ហាក្បឈម
្ិងការលំបាកខ្ែះដដ្រ ដដ្លខំុ្្សូមគ ែ្ៀត្យកវត្តមា្របស់ ឯកឧត្តម មកើត្ រិទធ រដ្ឋមន្តន្តីប្កសួងយុត្តធិម ៌
្ិង ឯកឧត្តម អ ុក សាវុធ អគ្គក្ពះរាជអាជាញាផ្្មហាអយាយការអមសាលាឧទធរណ៍ភ្នំគពញ  គលើកគ ើង
្ូវបញ្ហាក្បឈមមួយចំ្ួ្ដូ្ចត្គៅ៖ 

- សិទធិមួយចំ្ួ្របស់គមធាវីក្តូ្វបា្បំពា្ គហើយកិចចការមួយចំ្ួ្របស់គមធាវីក្តូ្វបា្គធវើគដ្យ
ជ្បរគទស ឬតាមរយៈអ ត្រការី គៅតាមសាថាប័្មួយចំ្ួ្ដូ្ចជា គៅតុ្លាការ ្ិងក្កសួង ម ៃ្រី
្ិងសាថាប័្ជំនាញមួយចំ្ួ្ 

- គទះបីជាមា្ការផ្លាស់បតូរជាវិជជមា្ខ្ែះ ប ុដ ត្ការគោរព្ិងទទួលសាគាល់សិទធិគមធាវីគៅដំ្ណាក់
កាលមន្ត ត្ី្គ្របាលយុត្តិធម៌ កនុងករណីផ្្ការគសុើបអគងេត្បឋមផ្្បទគលមើសមិ្ជាក់ដសតង គៅដត្
ជាបញ្ហាក្បឈមដ្ដដ្ល 

- ការថត្ចមែងសំណុំគរឿងរបស់ជ្ក្កីក្កពំុបា្គពញគលញជូ្គមធាវី។ 
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បដ ថ្មពីគ្ះ ខំុ្្ក៏សូមសមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈគមធាវីទំងអស់ ចូលរួមសហការជាមួយគយើងខំុ្្ គដ្ើមាបី
គដ្ះក្សាយ្ូវបញ្ហាក្បឈមមួយចំ្ួ្ដូ្ចត្គៅ៖ 

- សមត្ថភាពរបស់គមធាវីកនុងការក្បកួត្ក្បដជងគៅកនុងទីទាារវិជាជាជីវៈគៅមា្កក្មិត្ ក្សបគពលផ្្ការគធវើ
សាកលភាវូប្ីយកមម ្ិងសមាហរណកមមកនុងអាសា ា្ ្ិងអ ត្រជាតិ្។ វត្តមា្វិ្ិគយគិ្្បរគទស
មា្ការគកើ្គ ើង គធវើឱាយត្ក្មូវការគមធាវីជំនាញកា្់ដត្គក្ចើ្គ ើង។ គដ្ើគមាបើគដ្ះក្សាយបញ្ហាគ្ះ 
ខំុ្្គសនើសុំសហភាតាមានាក់ៗក្តូ្វបគងេើ្្ូវចំគណះដឹ្ង ពក្ងីក្ូវជំនាញ ្ិងជាពិគសសសូមចូលរួម
កនុងសិកាខាសាលាដដ្លគរៀបចំគដ្យគ្ណៈគមធាវីឱាយបា្ក្គ្ប់ៗោនា 

- បញ្ហាភាសា ្ិងភាពទ្់សម័យផ្្បគចចកវិទាា គឺ្ជាឧបសគ្គចមាបង។ គមធាវីមួយចំ្ួ្មិ្ទ្់
អាចគក្បើក្បាស់ភាសាបរគទសបា្ គហើយមិ្អាចគក្បើក្បាស់មគធាាបាយទំនាក់ទំ្ង្ប់រហ័ស 
ដូ្ចជា អ ៊ីដម ល ឬមគធាាបាយទំនាក់ទំ្ងគអ ិចក្តូ្្ិចគទាសងគទៀត្ ដដ្លគធវើឱាយខាត្បង់គពលគវលា 
្ិងមិ្អាចគ ែ្ើយត្បទ្់សភាពការណ៍។ គដ្ើមាបីគដ្ះក្សាយបញ្ហាគ្ះ ខំុ្្គសនើសុំសហភាតាមានាក់ៗ
ក្តូ្វបគងេើ្្ូវចំគណះដឹ្ងដទនកបគចចកវិទាា ្ិងភាសាបដ ថ្មគទៀត្ 

- សិទធិមួយចំ្ួ្របស់គមធាវីក្តូ្វបា្បំពា្ គហើយកិចចការមួយចំ្ួ្របស់គមធាវីក្តូ្វបា្គធវើតាមរយៈ
អ ត្រការី គៅតាមសាថាប័្មួយចំ្ួ្ដូ្ចជា គៅតុ្លាការ ្ ិងក្កសួង ម ៃ្ីរ្ ិងសាថាប័្ជំនាញមួយចំ្ួ្។ 
គដ្ើគមាបើគដ្ះក្សាយបញ្ហាគ្ះ ខំុ្្គសនើសុំសហភាតាមានាក់ៗក្តូ្វគធវើជាដភ្នករបស់គ្ណៈគមធាវី តាមរយៈ
ការរាយការណ៍មកគ្ណៈគមធាវីអំពីការបំពា្គលើវិជាជាជីវៈគមធាវី គហើយក៏មិ្ក្តូ្វសហការជាមួ ួអនក
ដដ្លោ្ា្សិទធិគនាះគទ 

- ការអ្ុវត្តកាត្ពវកិចចបង់ភាគ្ទ្របស់សមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈគមធាវីមួយចំ្ួ្តូ្ច មិ្ទ្់
គពលគវលា។ មួយចំ្ួ្គទៀត្មិ្ក្ពមបំគពញកាត្ពវកិចចបង់ភាគ្ទ្ដដ្លបងាហាញឱាយគ ើញ្ូវការ
មិ្យកចិត្តទុកដ្ក់ ្ិងមិ្គក្ជាមដក្ជងដ្ល់វិជាជាជីវៈរបស់ខ្ែួ្។ ខំុ្្សូមសហភាតាដដ្លមិ្ទ្់
អ្ុវត្តកាត្ពវកិចចគ្ះ ចូលរួមបង់ភាគ្ទ្ឱាយបា្ទ្់គពលគវលា។ 

- សហភាតាមួយចំ្ួ្ពំុបា្យកចិត្តទុកដ្ក់គលើការទតល់ព័ត៌្មា្ តាមរយៈ Channel គត្គ ក្កាម 
ដដ្លមា្គ ្ាះ “គ្ណៈគមធាវផី្្ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា(BAKC)” គត្គ ក្កាមទែូវការរបស់
សមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈគមធាវីដដ្លមា្គ ្ាះថា “សមាជិកគ្ណៈគមធាវីផ្្ក្ពះរាជាណា
ចក្កកមពុជា(BAKC)” ្ិងគទកគហវសប ុករបស់គ្ណៈគមធាវី។ គ្ណៈគមធាវីបគងេើត្ក្បព័ ធ្ទំនាក់
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ទំ្ងសងគមគ្ះគ ើង កនុងគោលបំណងបញ្ជូ្ព័ត៌្មា្ទែូវការរបស់គ្ណៈគមធាវីដ្ល់សហភាតា
្ិងសក្មាប់ឱាយសមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈគមធាវីដចករំដលកព័ត៌្មា្ ចំគណះដឹ្ង ការគសនើសុំកិចច
អ ត្រាគ្ម្៍នានា បញ្ហាក្បឈម ្ ិងសុខ្ទុកខរបស់គមធាវី ្ ិងសក្មាប់គ្ណៈគមធាវីក្សង់យកព័ត៌្មា្
ដដ្លទតល់គដ្យគមធាវ ីគដ្ើមាបមីា្វិធា្ការទ្់គពលគវលា ្ ិងទតល់ពត៌័្មា្ទែូវការ្ិងគសចកតីសគក្មច
នានារបស់គ្ណៈគមធាវីដ្ល់សមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈគមធាវី។ ខំុ្្គសនើសុសំហភាតាយកចិត្តទុក
ដ្ក់ចូលគមើល្ិងោំក្ទក្បព័ ធ្ទំនាក់ទំ្ងសងគមរបស់គ្ណៈគមធាវីគយើងទង។ 

- កងវះខាត្ការចូលរួមពីសហភាតា ដូ្ចជាការបគញ្ចញមតិ្គយបល់គលើក្បធា្បទដដ្លគ្ណៈគមធាវី
គសនើឱាយសហភាតាទំងអស់រួមចំដណកជួយ គដ្ើមាបីជាក្បគយជ្៍រួមផ្្វិជាជាជីវៈគមធាវី។ គដ្ើមាបីគដ្ះ
ក្សាយបញ្ហាគ្ះ ខំុ្្គសនើសុំសហភាតាមានាក់ៗ សូមជួយទតល់គយបល់ តាមរយៈលិខិ្ត្លាយលកខណ៍
អកាសរ ឬតាមរយៈក្កុមគត្គ ក្កាម “សមាជិកគ្ណៈគមធាវីផ្្ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា BAKC”។ 

ខំុ្្គក្ត្ៀមខ្ែួ្រួចជាគក្សច កនុងការសហការជាមួយសមាជិក-សមាជិកាក្កុមក្បឹកាាគ្ណៈគមធាវី ្ិង
បងបអូ្សហភាតាទំងអស់ គដ្ើមាបីឧត្តមភាព្ិងកិត្ាា្ុភាពផ្្វិជាជាជីវៈគមធាវីរបស់គយើង។ សមូរមួគ្នា
ជាមួយខ្ញុំដ ើមបឧីត្តមភាពនិងកិត្ានញភាពននវិជាា ជីវៈដមធាវី!!! គជាគ្ជ័យរបស់គ្ណៈ
គមធាវី គឺ្ជាគជាគ្ជ័យរបស់គយើងទំងអស់ោនា។ 

ជាថមីមតងគទៀត្ ខំុ្្សូមអរគុ្ណយ ាងក្ជាលគក្ៅចំគពាះសហភាតាទំងអស់ ដដ្លបា្គបាះគ្នាត្
គក្ជើសតាំងរូបខំុ្្ជាក្បធា្គ្ណៈគមធាវីអាណត្តិទី១៤ ប ត្។ 
ខំុ្្សូមអរគុ្ណ ឯកឧត្តម ដកើត្ រទិ្ធ រ ឋមន្តនតីក្កសងួយញត្តិធម៌ ្ ិងឯកឧត្តម សុិន្ រិទធ អគ្គ

ក្ពះរាជអាជាញារង ជាតំ្ណាងរបស់ ឯកឧត្តម អ ញក សាវញធ អគ្គក្ពះរាជអាជាញាផ្្មហាអយាយការអមសាលា
ឧទធរណ៍ភ្នំគពញ ដដ្លបា្ទតល់កិត្តិយសចូលរួមជាគ្ណៈអធិបតី្ ្ិងដថែងសុ ៃ្រកថាជូ្ដ្ល់អងគមហា   
ស ន្ិបាត្គលើកទី២៧ របស់គ្ណៈគមធាវីផ្្ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា នាគពលប ត្ិចគទៀត្គ្ះ។ 
ខំុ្្សូមអរគុ្ណសមាជិក-សមាជិកាក្កុមក្បឹកាាគ្ណៈគមធាវី ដដ្លមា្វត្តមា្កនុងមហាស ន្ិបាត្នា

ផ្ថៃគ្ះ។ 
ខំុ្្សូមអរគុ្ណទងដដ្រចំគពាះក្បធា្្ិងសមាជិកគ្ណៈកមមការគបាះគ្នាត្ ដដ្លបា្ខិ្ត្ខំ្បំគពញ

ភារកិចចក្បកបគដ្យគោរពតាមវិធា្នានា គដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ មា្ត្មាលាភាព ្ិងក្បកបគដ្យភាពអត់្ធមត់្ 
នាផ្ថៃគ្ះ ដដ្លនំាឲាយការគបាះគ្នាត្គ្ះ ទទួលបា្លទធទលមួយក្ត្ឹមក្តូ្វតាម្ីតិ្វិធី ្ិងមា្ត្មាលាភាព។ 



6 

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ល ីច័ន្ទត្លុា ប្បធាន្គណៈមមធាវ ីកនុងពធិីបទិមហាសន្នបិាត្ប្បចាំឆ្ន ាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែត្លុា ឆ្ន ាំ២០២២ 

ខំុ្្ក៏សូមអរគុ្ណចំគពាះសមាជិកគ្ណៈកមមការគរៀបចំមហាស ន្ិបាត្គលើកទី២៧ ដដ្លបា្បំគពញ
ភារកិចចរបស់ខ្ែួ្គដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ ក្បកបគដ្យស្ាារតី្ទទួលខ្ុសក្តូ្វខ្ពស់ ្ិងទតល់ការសហការបា្
យ ាងលអក្តឹ្មក្តូ្វជាមួយគ្ណៈកមមការគបាះគ្នាត្្ិងបងបអូ្សហភាតាគយើង។  

ជាទីបញ្ចប់ ខំុ្្សូមគោរពជូ្ពរដ្ល់គ្ណៈអធិបតី្ ្ិងសហភាតាទំងអស់ សូមមា្គសចកតីសុខ្ 
គសចកតីចគក្មើ្ មា្ជ័យជំ្ះក្គ្ប់ភារកិចច គចៀសទុត្ពីជមៃឺក្គ្ប់ដបបយ ាង ្ិងសូមក្បកបគដ្យពុទធពរទំង
បួ្ក្បការគ្ឺ អាយុ វណណៈ សុខ្ៈ ពលៈ កំុបីគ ែៀងឃ្លាត្គ ើយ។                                             

                                                                        សមូអរគ្ណុ 


