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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

សុន្ទរកថា 
របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទត្ុលា  

ប្បធាន្គណៈមមធាវីនន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា 
កនុងរធិីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទ២ី៧ របសគ់ណៈមមធាវ ី

រាជធាន្ភី្នាំមរញ នងៃទី១៦ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០២២ 
 

-សូមមោរពឯកឧត្តម ជីវ សងុហាក់ រដ្ឋមលខាធិការប្កសួងយុត្តិធម៌ ត្ាំណាងដ៏្ែពង់ែពស់របស់ មកើត្ រទិធ រដ្ឋមន្តន្តី
ប្កសួងយុត្តិធម៌ ជាទីមោរព 

-សូមមោរពឯកឧត្តម សុិន្ រទិធ អគគប្ពះរាជអាជាញនរង ជាត្ាំណាងរបស់ឯកឧត្តម អ ុក សាវធុ អគគប្ពះរាជអាជាញន
អមសាលាឧទធរណ៍ភ្នាំមពញ ជាទីមោរព 

-សូមមោរពឯកឧត្តមបណឌិត្ សាយ បរូ ីជាប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី១ និ្ងទី២  
-សូមមោរពមលាកមមធាវី អាាំង មអងងុង ជាប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី៣ ន្ិងទី៤ ជាទីមោរព 
-សូមមោរពឯកឧត្តម គី ត្ចិ អនុ្ប្បធាន្ប្កុមប្បឹកនាអនកចនាប់ទីសតីការគណៈរដ្ឋមន្តន្តី ប្បធាន្ប្កុមមមធាវីរាជ   
រដ្ឋនភិ្បាល ជាប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី៥ និ្ងទី៦ ជាទីមោរព 

-សូមមោរពឯកឧត្តម ប ុន្ ហុន្ រដ្ឋមលខាធិការប្កសួងមហាថ្ទទ ជាប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី៩ និ្ងទី
១០ ជាទីមោរព 

-សូមមោរពឯកឧត្តម សួន្ វសិាល រដ្ឋមលខាធិការប្កសួងយុត្តិធម៌ ជាប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី១១ 
និ្ងទី១២ ជាទីមោរព 

-សូមមោរពសមាជិក-សមាជិកាប្កុមប្បឹកនាគណៈមមធាវី អាណត្តិទី១០ ទាំងអស់ 
-បងបអូន្សហភាតាជាទីរាប់អាន្ដ៏្មស្ានះសម័ប្គ 

 ថ្ងៃមន្ះ ែុ្ាំពិត្ជាមាន្កតីមសាមន្សនសថ្ប្កខលង ខដ្លបាន្ម ើញសហភាតាមយើងយ នងមប្ចើន្កុះករ មក
ពីរាជធានី្ មែត្ត ទូទាំងប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា អម្ជើញចូលរួមកនុងអងគមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ 
របស់គណៈមមធាវី។ ែុ្ាំសមងេត្ម ើញថា ប្ពឹកមន្ះ សហភាតាមយើងមា្នក់ៗមាន្ទឹកមុែមោរមពញមដ្យកតី
រីករាយ ជួបប្បាប្ស័យទក់ទងោ្ន កនុងកតីនឹ្ករលឹក ភារត្ភាព សាមគគីភាព និ្ងសនិទធស្ានលោ្នយ នងកក់ម្តន។ ែុ្ាំ
សូមអរគុណចាំមោះវត្តមាន្របស់សហភាតាប្គប់ៗោ្ន ខដ្លញ នាំងឱនយអងគមហាសន្និបាត្មយើងមាន្ភាពវិមសស
វិសាល និ្ងអធិកអធមថ្ប្កខលង។ 
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

  ការប្បារពធមហាសន្និបាត្នាថ្ងៃមន្ះ មាន្រមបៀបវារៈចាំនួ្ន្ ២ គឺ ទី១.រាយការណ៍ជូន្សហភាតាអាំពី
សមិទធទលការងារនិ្ងរបាយការណ៍ហិរ្ញវត្ថុរបស់គណៈមមធាវីកនុងរយៈមពល១ឆ្នាំកន្លងមកមន្ះ និ្ងទី២.
មបាះមឆ្នត្មប្ជើសតាាំងប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី១៤(២០២២-២០២៤)។ 
 ែុ្ាំសូមមធវើការកត់្សមាគនល់ថា អនុ្មលាមតាមមាប្តា១៨ ថ្ន្ចនាប់សតីពីលកខន្តិកៈមមធាវី និ្ងប្បការ៨ ថ្ន្
បទបញ្ជនថ្ទទកនុងថ្ន្គណៈមមធាវីថ្ន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា មមធាវីទាំងអស់អាចសុាំចុះបញ្ហនរបស់ែលួន្កនុង
រមបៀបវារៈ មដ្យមធវើោកនយសុាំមទ្ើជូន្ប្កុមប្បឹកនាគណៈមមធាវី ១៥ ថ្ងៃយ នងតិ្ចមុន្ថ្ងៃមហាសន្និបាត្ មដ្ើមនបី
ប្កុមប្បឹកនាមដ្ះប្សាយកនុងរយៈមពល៣ខែ មហើយកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ គណៈមមធាវីបាន្
ជូន្ដ្ាំណឹងដ្ល់សហភាតាមយើងឱនយដ្ក់សាំណូមពរឬញត្តិមកគណៈមមធាវី ខត្រហូត្មកដ្ល់មពលមន្ះ គណៈ
មមធាវីពុាំបាន្ទទួលសាំណូមពរណាមួយពីសហភាតាណាមា្នក់ម ើយ។ មហតុ្មន្ះមហើយ មទើបរមបៀបវារៈមហា
សន្និបាត្ថ្ងៃមន្ះ មាន្ខត្ចាំនួ្ន្ ២ដូ្ចមាន្ជប្មាបជូន្រួចមកមហើយ។ 
 ការណ៍មន្ះ ប្បខហលជាបញ្ហនប្បឈមនិ្ងសាំណូមពររបស់សហភាតាមយើងនាមពលកន្លងមក ប្តូ្វ
បាន្មដ្ះប្សាយតាមរយៈ៖ 
១- "មវទិកាមមធាវ"ី ខដ្លបាន្មធវើចាំនួ្ន្៥មលើករួចមកមហើយ។ ការទតួចមទតើមបមងេើត្និ្ងមរៀបចាំកមមវិធី 

មវទកិាមមធាវ ីមន្ះ ម ើងកនុងមោលបាំណងសាំខាន់្ៗដូ្ចខាងមប្កាម៖ 

- ជប្មុញមលើកទឹកចិត្តសហភាតាទាំងអស់ឱនយចូលរួមកនុងកិចចការមលើកកមពស់ឧត្តមភាពនិ្ងកិត្នានុ្ភាព
ថ្ន្វិជាជនជីវៈមមធាវី 

- ខចករំខលកបទពិមសាធការងារ ឧត្តមានុ្វត្តងមីៗកនុងការប្បកបវិជាជនជីវៈមមធាវី ពីប្បធាន្គណៈមមធាវីនិ្ង
អតី្ត្ប្បធាន្គណៈមមធាវី 

- ទទួលមតិ្មយបល់ពីសហភាតាទាំងអស់ ោក់ព័ន្ធនឹ្ងបញ្ហនប្បឈមនានាកនុងការប្បកបវិជាជនជីវៈ 
- ទទួលបាន្ធាតុ្ចូលងមីៗបខន្ថមមទៀត្ មដ្ើមនបីយកមកពិចរណាកនុងការមរៀបចាំខទន្ការសកមមភាពនាមពល
ខាងមុែ 

- បមងេើត្បរិយកាសសាមគគី និ្ងភាពសនិទធស្ានលរវាងប្បធាន្គណៈមមធាវី និ្ងសហភាតា។ 

២-ការមរៀបចាំ "ពិធសីាំមណះសាំណាលន្ងិជខជកពភិាកនាអាំពីការប្បកបវជិាជនជវីៈមមធាវជីាមយួមមធាវី
ខដ្លមទើបមពញសទិធងិមីៗ "  ខដ្លបាន្មរៀបចាំម ើង កនុងមោលបាំណងខចករំខលកបទពិមសាធនិ្ងដ្ាំមណាះប្សាយ
លអៗកនុងការអនុ្វត្តវិជាជនជីវៈមមធាវី និ្ងពប្ងឹងការអនុ្វត្តប្កមសីលធម៌មមធាវីនិ្ងវិធាន្វិជាជនជីវៈខដ្លមាន្កាំណត់្កនុង
ចនាប់សតីពីលកខន្តិកៈមមធាវី បទបញ្ជនថ្ទទកនុងថ្ន្គណៈមមធាវីថ្ន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ងប្កមសីលធម៌មមធាវី 
ដ្ល់មមធាវីខដ្លមទើបមពញសិទធិនិ្ងចូលប្បកបវិជាជនជីវៈងមីៗ។ កនុងពិធីមន្ះ បាន្អនុ្ញ្ញនត្ឱនយមមធាវីខដ្លមទើបមពញ
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

សិទធិនិ្ងចូលប្បកបវិជាជនជីវៈងមី  ៗ មលើកបញ្ហនប្បឈមនានាកនុងការប្បកបវិជាជនជីវៈមមធាវីកន្លងមក មដ្ើមនបីពិភាកនា
និ្ងទតល់អនុ្សាសន៍្និ្ងដ្ាំមណាះប្សាយចាំមោះបញ្ហនប្បឈមទាំងមនាះ។ 

 ៣-ការមរៀបចាំ "កិចចប្បជុាំខណនាាំដ្លស់ហភាតាខដ្លកាំពងុមធវើកមមសកិនា មដ្ើមនបពីប្ងងឹការអន្វុត្តប្កម
សលីធមម៌មធាវនី្ងិការមរៀបចាំរបាយការណ៍ប្ចប់កមមសកិនា" ខដ្លបាន្មរៀបចាំម ើងកនុងមោលបាំណងពប្ងឹងការ
អនុ្វត្តប្កមសីលធម៌កនុងរយៈមពលមធវើកមមសិកនា និ្ងខណនាាំអាំពីការមរៀបចាំរបាយការណ៍ប្ចប់កមមសិកនាឱនយប្សប
តាមមសចកតីសមប្មចរបស់គណៈមមធាវី។ កនុងពិធីមន្ះ មាន្ការមធវើបទបងាហនញអាំពីលកខែណឌថ្ន្របាយការណ៍
ប្ចប់កមមសិកនានិ្ងទប្មង់ថ្ន្របាយការណ៍ប្ចប់កមមសិកនា និ្ងការខណនាាំរបស់ប្បធាន្គណៈមមធាវីអាំពីការ
អនុ្វត្តប្កមសីលធម៌មមធាវីកនុងអាំ ុងមពលមធវើកមមសិកនា ប្ពមទាំងអនុ្ញ្ញនត្ឱនយមមធាវីកមមសិកនាសួរសាំណួរនិ្ង
មលើកពីបញ្ហនប្បឈមមដ្ើមនបីមដ្ះប្សាយ។ 

 ៤-ការបមងេើត្មត្ម ប្កាមទលូវការរបស់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមមធាវី ខដ្លមាន្ម ្នះថា “សមាជិក
គណៈមមធាវថី្ន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពជុា(BAKC)” សប្មាប់ឱនយសមាជិក-សមាជិកាគណៈមមធាវីខចក
រំខលកព័ត៌្មាន្ ការមសនើសុាំកិចចអន្តរាគមន៍្នានា បញ្ហនប្បឈម និ្ងសុែទុកខរបស់មមធាវី និ្ងសប្មាប់គណៈ
មមធាវីប្សង់យកព័ត៌្មាន្ខដ្លទតល់មដ្យមមធាវី មដ្ើមនបីមាន្វិធាន្ការទន់្មពលមវលា តាមរយៈប្កុមម ល្ើយត្ប
បនាទនន់្របស់គណៈមមធាវី។ 

 មដ្យសារបញ្ហនប្បឈមនិ្ងសាំណូមពររបស់សហភាតាប្តូ្វបាន្ទទួល និ្ងមដ្ះប្សាយបាន្មួយចាំនួ្ន្ 
មៅកនុងមវទិកាមមធាវី កិចចប្បជុាំជាបន្តបនាទនប់ ការម ល្ើយត្បតាមមត្ម ប្កាមទលូវការ និ្ងបាន្មដ្ះប្សាយជាបន្ត
បនាទនប់ជាប្បចាំមន្ះមហើយ មនាះមទើបពុាំមាន្សហភាតាដ្ក់សាំណូមពរឬញត្តិជូន្ប្កុមប្បឹកនាពិនិ្ត្នយនិ្ងសមប្មច
ខបបមន្ះ។ មទះជាយ នងមន្ះកតី ែុ្ាំនិ្ងប្កុមប្បឹកនាគណៈមមធាវីខត្ងខត្មប្ត្ៀមលកខណៈកនុងការទទួលនិ្ងមដ្ះ
ប្សាយរាល់សាំណូមពរនិ្ងត្ប្មូវការរបស់បងបអូន្សហភាតាមយើងជានិ្ចច។ 

គណៈអធបិត្ ីបងបអនូ្សហភាតាជាទមីោរពរាបអ់ាន្! 

 ឆ្នាំ២០២២មន្ះ គឺជាឆ្នាំទី២ ថ្ន្អាណត្តិទី១ របស់ែ្ុាំកនងុការដឹ្កនាាំគណៈមមធាវីថ្ន្ប្ពះរាជាណាចប្ក
កមពុជា មហើយក៏ជាឆ្នាំទី២ខដ្លែុ្ាំបាន្បន្តែិត្ែាំប្បឹងខប្បងជមនះរាល់ឧបសគគកនុងការអនុ្វត្តមោលន្មយបាយ 
និ្ងមបសកកមមខដ្លបាន្ដ្ក់មចញសប្មាប់ដឹ្កនាាំគណៈមមធាវី មដ្យបាន្លះបង់មពលមវលានិ្ងកមា្នាំងកាយ
ចិត្ត ប្បាជាញន ស្ានរតី្កនុងការបាំមពញការងារ មដ្ើមនបីសមប្មចឱនយបាន្នូ្វសមិទធទលងមីៗ និ្ងមដ្ើមនបីមលើកកមពស់ឧត្តម
ភាពនិ្ងកិត្នានុ្ភាពថ្ន្វិជាជនជីវៈមមធាវី ពប្ងឹងសាមគគីភាពថ្ទទកនុង មសចកតីថ្ងលងនូរ និ្ងប្កមសីលធម៌មមធាវី ជា
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

ពិមសសធានាឱនយបាន្នូ្វទលប្បមយជន៍្របស់មមធាវី និ្ងការទទួលសាគនល់ត្ួនាទីមមធាវីកនុងសងគម ទាំងកនុងប្កប
ែ័ណឌជាតិ្និ្ងអន្តរជាតិ្។ 
ចាំមោះមោលន្មយបាយដឹ្កនាាំគណៈមមធាវីទាំង ៨ ចាំណុចរបស់ែ្ុាំ ែុ្ាំសូមរំលឹកម ើងវិញដូ្ចខាង

មប្កាម៖ 
១. រឹត្បន្តឹងការសុាំចូលប្បកបវិជាជនជីវៈមមធាវីតាមបទពិមសាធតាមមាប្តា៣២ ថ្ន្ចនាប់សតីពីលកខន្តិកៈ

មមធាវី និ្ងការប្ប ងចូលមរៀន្វិជាជនជីវៈមមធាវីតាមមាប្តា៣១ ថ្ន្ចនាប់សតីពីលកខន្តិកៈមមធាវី មដ្យយកគុណ
ភាពនិ្ងសមត្ថភាពជាមោល។ 
២. ពប្ងឹងមលើកកមពស់សមត្ថភាពមមធាវីតាមរយៈការបមងេើន្វគគបណ្ ះបណាតនល សិកាខនសាលា ការដ្ក

ប្សងនិ់្ងផ្្នស់បតូរបទពិមសាធ ទសនសន្កិចចសិកនា ទាំងកនុងនិ្ងមប្្ប្បមទស។ 
៣. ពប្ងឹងកិចចសហការ ការទតល់ត្ថ្មល និ្ងការមយគយល់ោ្នជាមួយសាថនប័ន្ជាតិ្និ្ងអន្តរជាតិ្។ 
៤. បមងេើន្ការទនសពវទនាយឱនយកាន់្ខត្ទូលាំទូលាយអាំពីតួ្នាទីរបស់មមធាវី និ្ងកិចចការទាំងឡាយ ខដ្ល

មមធាវីអាចទតល់ឱនយអតិ្ងិជន្។ 
៥. ពប្ងីកទាំហាំការងារខដ្លមមធាវីអាចទតល់ឱនយអតិ្ងិជន្ឱនយកាន់្ខត្មប្ចើន្ និ្ងប្បឆាំងនឹ្ងការប្បកួត្ប្បខជង

ែុសចនាប់ពីសាំណាក់បុគគលខដ្លមិន្មាន្សិទធិជាមមធាវី។ 
៦. បមងេើត្យន្តការទតល់ត្ថ្មលនិ្ងកិត្តិយសដ្ល់មមធាវីខដ្លមាន្ស្ានថ្ដ្មលចមធា្នមៅកនុងការជួយដ្ល់គណៈ

មមធាវី វិជាជនជីវៈមមធាវី និ្ងកិចចការយុត្តិធម៌សងគម។ 
៧. បន្តអនុ្វត្តនិ្ងពប្ងីកយន្តការសុែុមាលភាពមមធាវីទាំងអស់ ជាពិមសសយន្តការទក់ទង នឹ្ងមូល

និ្ធិសប្មាប់ជួយមមធាវីខដ្លមាន្វ័យចស់ន្ិងមាន្ជាំងឺធៃន់្ធៃរ។ 
៨.បមងេើន្អន្តរកមមរវាងគណៈមមធាវីនិ្ងមមធាវី និ្ងការទតល់មសវាឱនយកាន់្ខត្ប្បមសើរជូន្ដ្ល់មមធាវី

ទាំងអស់។ 
មដ្ើមនបីអនុ្វត្តមោលន្មយបាយដឹ្កនាាំគណៈមមធាវីទាំង ៨ ចាំណុចមន្ះ គណៈមមធាវីបាន្ដ្ក់មចញ

នូ្វមបសកកមមចាំនួ្ន្ ៣ គឺ៖ 

ទី១-ការពប្ងកីន្ិងពប្ងឹងការចលូរួមបមប្មើវសិយ័យតុ្តិធម៌ 

មដ្ើមនបីអនុ្វត្តមបសកកមមមន្ះ គណៈមមធាវីបាន្កាំណត់្មចញជាសកមមភាពការងារចាំនួ្ន្៥កនុងមោល
បាំណងចូលរួមមលើកកមពស់សិទធិទទួលបាន្យុត្តិធម៌ តាមរយៈការទតល់ជាំនួ្យខទនកចនាប់មដ្យឥត្គិត្កថ្ប្ម 
ប្បកបមដ្យប្បសិទធភាព និ្ងទន់្មពលមវលាដ្ល់ជន្ប្កីប្ក ជាពិមសសដ្ល់ន្តសតីន្ិងអនី្តិ្ជន្។ 

ទ២ី-ការពប្ងឹងន្ិងមលើកកមពស់ត្ថ្មលវជិាជនជវីៈ សមត្ថភាព ន្ិងសែុុមាលភាពរបសម់មធាវ ី
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

មដ្ើមនបីអនុ្វត្តមបសកកមមមន្ះ គណៈមមធាវីបាន្កាំណត់្មចញជាសកមមភាពការងារចាំនួ្ន្១១ កនុង
មោលបាំណងពប្ងឹងវិជាជនជីវៈមមធាវី និ្ងត្មេល់ឧត្តមប្បមយជន៍្វិជាជនជីវៈមមធាវីនិ្ងមមធាវីជាចមនបង តាមរយៈការ
ពប្ងឹងយន្តការប្តួ្ត្ពិនិ្ត្នយមលើការមោរពប្កមសីលធម៌និ្ងវិធាន្វិជាជនជីវៈមមធាវី ការបមងេើន្សមត្ថភាពដ្ល់មមធាវ ី
ការបមងេើត្យន្តការទតល់ការមលើកទឹកចិត្តដ្ល់មមធាវីខដ្លមាន្ស្ានថ្ដ្កនុងការជួយដ្ល់យុត្តិធម៌សងគម វិជាជនជីវៈ
មមធាវី និ្ងគណៈមមធាវី ការមលើកកមពស់សុែុមាលភាពមមធាវី និ្ងការទប់សាកនត់្ការប្បកបវិជាជនជីវៈមមធាវីមដ្យ
ជន្ខដ្លមិន្ខមន្ជាមមធាវី។ 

ទី៣-ការពប្ងីកន្ងិពប្ងងឹកចិចសហប្បត្ិបត្តកិារជាមយួសាថនប័ន្ជាត្និ្ិងអន្តរជាត្ិ 

មដ្ើមនបីអនុ្វត្តមបសកកមមមន្ះ គណៈមមធាវីបាន្កាំណត់្មចញជាសកមមភាពការងារចាំនួ្ន្៣ កនុងមោល
បាំណងទនសពវទនាយវិជាជនជីវៈមមធាវីនិ្ងតួ្នាទីមមធាវីកនុងសងគមឱនយកាន់្ខត្ទូលាំទូលាយ និ្ងពប្ងីកទាំហាំការងារ
របស់មមធាវី ប្ពមទាំងផ្្នស់បតូរបទពិមសាធនិ្ងខចករំខលកចាំមណះដឹ្ងខទនកចនាប់កនុងវិស័យមទនសងៗមទៀត្
ដ្ល់មមធាវី។ 

ចាំមោះសមិទធទលការងារខដ្លបាន្សមប្មចកនុងរយៈមពល១ឆ្នាំកន្លងមក និ្ងរបាយការណ៍ហិរ្ញវត្ថុ
កនុងរយៈមពល១ឆ្នាំមន្ះ មលាកអគគមលខាធិការគណៈមមធាវី លីវ សវុណាណន នឹ្ងរាយការណ៍ជូន្អងគពិធីនាមពល
បន្តិចមទៀត្មន្ះ។ 

សមិទធទលជាមប្ចើន្ខដ្លសមប្មចបាន្ជាឧត្តមប្បមយជន៍្របស់គណៈមមធាវីនិ្ងវិជាជនជីវៈមមធាវីមៅ
កនុងរយៈមពល១ឆ្នាំមន្ះ ក៏ដូ្ចជា១អាណត្តិរបស់ែ្ុាំមន្ះ អាចមកើត្មាន្បាន្អាប្ស័យមដ្យការចូលរួមនិ្ងកិចច
សហការយ នងលអន្ិងសកមមពីសាំណាក់សមាជិក-សមាជិកាប្កុមប្បឹកនាគណៈមមធាវី បងបអូន្សហភាតា
មមធាវីទាំងអស់ ថា្នក់ដឹ្កនាាំនិ្ងបុគគលិកទាំងអស់ថ្ន្គណៈមមធាវីនិ្ងមជនឈមណឌលបណ្ ះបណាតនលវិជាជនជីវៈ
មមធាវី។ កនុងនាមគណៈមមធាវីន្ិងែលួន្ែុ្ាំផ្ទនល់ ែុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណដ្ល់អនកទាំងអស់ោ្នចាំមោះការ
ប្សឡាញ់ រាប់អាន្ និ្ងោាំប្ទចាំមោះែុ្ាំ ចាំមោះសកមមភាពនិ្ងមោលន្មយបាយរបស់ែ្ុាំ និ្ងសូមអនកទាំងអស់
ោ្នបន្តចូលរួមជាមួយគណៈមមធាវីបន្តមទៀត្។ 

មៅកនុងមហាសន្និបាត្មលើកទី២៧មន្ះ ក៏មាន្ការមបាះមឆ្នត្មប្ជើសតាាំងប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី
១៤(២០២២-២០២៤) បន្តិចមទៀត្មន្ះ មលាកមមធាវ ី យនិ្ មវងកា ប្បធាន្គណៈកមមការមបាះមឆ្នត្នឹ្ង
ជប្មាបជូន្សហភាតាអាំពីចាំណុចសាំខាន្់ៗខដ្លបាន្កាំណត់្កនុងបទបញ្ជននិ្ងនី្តិ្វិធីមបាះមឆ្នត្ និ្ងមរៀបចាំដ្ាំ
មណើការមបាះមឆ្នត្។ ម ល្ៀត្កនុងឱកាសមន្ះ ែុ្ាំសូមអាំោវនាវដ្ល់គណៈកមមការមបាះមឆ្នត្ សូមបាំមពញភារកិចច
របស់ែលួន្ មដ្យមោរពយ នងខាជនប់ែជួន្តាមបទបញ្ជនន្ិងនី្តិ្វិធីមបាះមឆ្នត្ និ្ងមសចកតីសមប្មចនានាោក់ព័ន្ធ
នឹ្ងការមបាះមឆ្នត្មន្ះ។ 
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុ្លា ប្បធាន្គណៈមមធាវី កនុងពិធីមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុ្លា ឆ្នាំ២០២២ 

ជាងមីមតងមទៀត្ ែុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណយ នងប្ជាលមប្ៅចាំមោះវត្តមាន្របស់គណៈអធិបតី្ និ្ងសហ
ភាតាខដ្លបាន្អម្ជើញមកចូលកនុងមហាសន្និបាត្នាថ្ងៃមន្ះ និ្ងមសនើសុាំឱនយសហភាតាខដ្លមាន្សិទធិមបាះ
មឆ្នត្ សូមអម្ជើញមបាះមឆ្នត្មប្ជើសតាាំងប្បធាន្គណៈមមធាវីអាណត្តិទី១៤ឱនយបាន្ប្គប់ៗោ្ន។ 

មយើងរួមោ្នមដ្ើមនបីឧត្តមភាពន្ិងកិត្នាន្ភុាពថ្ន្វជិាជនជវីៈមមធាវ។ី 

ជាទីប្ចប់ ែុ្ាំសូមជូន្ពរដ្ល់គណៈអធិបតី្ និ្ងសហភាតាទាំងអស់ សូមមាន្មសចកតីសុែ មសចកតី
ចមប្មើន្ មាន្ជ័យជាំន្ះប្គប់ភារកិចច មចៀសទុត្ពីជមៃឺប្គប់ខបបយ នង និ្ងសូមប្បកបមដ្យពុទធពរទាំងបួន្
ប្បការគឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ ពលៈ កុាំបីម លៀងឃ្្នត្ម ើយ និ្ងសូមប្បកាសមបើកមហាសន្និបាត្ប្បចាំឆ្នាំមលើក
ទី២៧ របស់គណៈមមធាវីចប់ពីមពលមន្ះត្មៅ។                                                 

                                                                        សមូអរគណុ 


