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សុនទកថា 

របស់           រដឋ                 វធីិ   រលឹំកអនុសាវរយ៍ី៩០ 
     ថ្ងៃបងងកើត                    

 
អងរបជំុជាទីងោរព 
                 ជាទីងោរពនិងជាទីងមរតី 
                            ចំង ោះ                          

២០១៩          ឆ្ន ំងមី   ជូត ២០២០ ង ើយ                    “       ដ៍
រាប់ ន់ឆ្ន ំ         រកុង”-“                   ”      ងរៀបចំ              រលឹំក
អនុសាវរយ៍ី       ៩០   ថ្ងៃ                         រុងងរឿង (៣       ១៩៣០- 
      ៣            ២០២០) ។ 

តាង                                                     ដល់    
                           រ                                       អនក  
ជា    ជន       បណ្តត                                                
             ងរៅរបងទស ការសាកសួរសុខទុកខ និង សពទសាធុការពរជ័យដ៏
មហារបងសើបំផុត។ 

                 ជាទីងោរពជាទីងមរតី 
                                                     

                       បតូរផ្តត ច់   ពួក              ជយ           
   ឯកភាព                                   ។ 

បនត                                ១៩                  
           ឈ្លល ន ន          ងោយខុសចិតតភាពជាទាសករ           
  ងរកាកឈរង ើងត      បន្ទទ ប់                             
           ខ្ល ំងខ្ល                        និង                 ។
ពីមាោ៌ា               របស់បណ្តត អនករាជញរងសនហាជាតិ ូតដល់បណ្តត ការងរកាកឈរ
ង ើងរបស់        មាោ៌ា រ      មូលធន។ 

                  អង់អាចមនសិការ                                 
                               មាោ៌ា ដឹកនំ្ទ         បណ្តត          
                 ។                       កផលូវ   ។ 
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        ១៩១១                  ទឹត    (គឺរបធាន  ូជីមិញជា  ងោរព
             )                                                     
             ដង ត្ើ ម        ។ 

   កនុងចិតត          ម ិចឆតា  យ៉ាងធំងធង និងកក់ងៅត  ងោករបធាន
 ូជីមិញ  សិការលិទធិ     -                       រទឹសតី         ផលូវ
សងរ គ្ ោះរបងទសជាតិ         ផលូវបដិវតតអធន ។ 

             សកមភាពងៅងរៅវរប                      ងោករបធាន
 ូជីមិញ  ពាយម                                     ផសពវផាយ
បនតិច        លទធិ     -                    ង ើយ                       
          ការ                បរសុិទធមួយ។         ៣            ១៩៣០        
              បណ្តត                             កូលូន         (របងទស   ) 
               ងោករបធាន ូជីមិញ (មគគុងទស      យ គួក)                 
     បណ្តត                                   កាល យងៅជា              
                        ។                                         
                       មាោ៌ា ដឹកន្ទំ               ។ 

ការបងងកើត                               គួបផសំ       -      
                        ។                              
ធំធាត់                                                           ។ 

គមមវធីិ                    អនុម័ត                             
                                        ចំាច់               
                   ។ 

            ផាភាា ប់     នឹង      រតូវរបជាជន        ងជឿជាក់
ជាោច់ខ្ត់ មានតត           ១៥                                          
   អនុវតតចលន្ទបដិវតតវតត     ទំាងបី គឺ ចលន្ទកំពូល          ១៩៣០-១៩៣១    
               - ងង              ការរស់ងៅ                   
(១៩៣៦-១៩៣៩)    ចលន្ទ               (១៩៣៩-     ១៩៤៥)            ១៩៤៥ 
           បដិវតតចស់ទំ                               
            ងធវើសំងរច                        ១៩៤៥ “ ភលូកទឹកភលូក  ”       
ង ើង                               ២          ១៩៤៥ (          
               ៧៥ឆ្ន ំ) ។ 
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ងរកាយងពល                       ានបងងកើត       រតូវ     
                                                        "     
       សរតូវអនកខរកមម    សរតូវ     ពីខ្ងងរៅ" ។ 

           ងរោោះអាសនន                         ឆលងកាត់    
        “       បំផុត»             អំណ្តច    ខាីងោយ                    
                          ការត                        ។ 

        មាោ៌ា  “      ទំាងមូល”“ ងលើរគប់វស័ិយ”“         ”“ ពឹង    
        ខលួន    ជាសំខ្ន់” ពរងីកភាព      សាមគគី                  
                     ងធវើងអាយបរជ័យរាល់ឧាយកល                
សរតូវ                              និងនិទាយរដូវឆ្ន ំ ១៩៥៣-១៩៥៤ របកប
ងោយ       កំពូលងៅ                       “លបីលាញ់          ៥    
     តផន  ”                    រតូវ                                   
(ឆ្ន ំ១៩៥៤)                      ។ 

         ១៩៥៤        ១៩៧៥      ងយើង                ភូមិភាគ។ 
                   ភាគ                                      
                                     សមរភូមិខ្ងមុខង ើយ           
                              ដង ត្ើ ម     ជាតិ   ឯភាពទឹកដី។ 

ឈរងលើ      "             អស់របងសើជាជាងការ            និងមិនរពម 
        រ” “                                 "; និង        
                                     ជាមួយ        របស់            
ង ើយ                      នងធវើបរជ័យរាល់                        
                                   បរងួបបរងួមជាតិ        ៣០          
១៩៧៥ ។ 

          “                                                
                                          របស់លទិធ                      
                                                            
          ២០           មួយ                               សម័យ 
យ៉ាង      ” (                         ៤៥ឆ្ន ំ) ។ 

         រតូវរបញាប់ជំនៈពុោះ ររាល់      ដ៍            ងោយ      
បនសល់ទុក                                     ។                
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                      រតូវ            -      បង ត្ើ រ      បង ត្ើ រ          
       ការ រ                          ដ៏ពិសិដឋរបស់មាតុភូមិ           
                                                                      
      រស់រានមានជីវតិ       របងទសជាតិ។ 

ចំង ោះ                                                             
       កមមរបមូលផតុំថ្ន    និយម ងអាបរកសូបនិយម                      
        បណ្តត                                                 
នទានុវតត               ជាក់តសតង                                  ងមី    
                         និងមុនបងអស់គឺការ        ងមី  រទិៈរៈិពិចរណ្ត         
អំពី                  មាោ៌ា ផ្តល ស់បតូរងមី    ស          ។ 

មហាសននិាទទូទំាងរបងទស       ៦ របស់    (         ១៩៨៦)             
                                                              
                      “          ចំ     និង      ចំ       ងរៀបរាប់ចំ
      "           មាោ៌ា                                           
   ផលូវងៅកាន់                 ។ 

មាោ៌ា ផ្តល ស់បតូរងមីបងងកើតង ើងានងឆលើយតបជាមួយតរមូវការសាថ នភាពជាក់តសតង ថ្ន
របវតតិសាស្រសត ប ា្ ញ                                                 
                           របស់     ជាតិ។ 

                     ៦                      បំងពញបតនថមនិង
អនុវតតជាក់តសតងជាបង ត្ើ រៗថ្នមាោ៌ា ផ្តល ស់បតូរងមី                               
                     កមមវធីិនងយាយ                ជាតិ    
ដំណ្តក់កាលអនតរកាលងឆ្ព ោះ             (កមមវធីិនងយាយ     ១៩៩១    កមមវធីិ
នងយាយ                      ងៅ   ២០១១)    បណ្តត           របស់   
     បណ្តត សម័យ   ។ 

             ៩០          ២០ ឆលងកាត់ការរបឈម                
                                                                 
          ជាតិ                              ដំង ើ្ រ            ងៅ   
                                   ងលកខ្ៈ                ។ 

                                              ៦    អា្តតិ  ១២ 
                             បណ្តត    ជា                           
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        របស់     ជាតិ។      ងវៀតណ្តម        កសាង                   
                មួយថ្ងៃងៅមួយថ្ងៃកាន់តតានរពមៗជាមួយោន               
        ផ្តល ស់បតូរងមី។ 

       អនុវតតជាក់តសតង  បណ្តត                   ដំងណ្តោះស្រសាយ
ជាក់                 អភិាល                                   ។    
           ោក់ងចញមាោ៌ា ផ្តល ស់បតូរងមី            សត           កាន់ខ្ា ប់ និង
      ជា                    វធិានការវចិរវឡិា            -      
   សតិអារមម្៍       ។                                       ងោោះស្រសាយ
ដ៏លអ     បណ្តត ចំ្ង                             ងខឿន             
  ទិស        ;                       "             សា      
   ងដើមបី     ";         ភាា ប់ជាមួយ       ផ្តល ស់បតូរងមី                  ផ្តល ស់
បតូរងមី     ;                  ជាមួយ                              ។
គួបផសំ                                   -                      
                   ជាមួយ       ;                     មាា ស់ការ
                      ។                             ងធវើ      
។ល។    ឯកទិស ោម ន         ោម នអតងន្ទមត មិនងោត                 
   ងន្ទោះងទ។ 

                       ៣៥           ផ្តល ស់បតូរងមី                   
                                       ចា -                        
                                                              
                  ;                  មាន          វភាពខ្ង     
     សាម រតី                               ។                     
              ;      មហាសាមគគីភាព                ានពរងឹងងោយ
ឥតឈប់ឈរ;       សងគមាន                -               
                   រងឹមាំ;                                         
                      ។ 

                                              
         ១០០                                ២,៨០០             
ងលើ         ;                           ជា                        
                                       ។ 
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                             ជាងលើកទី២           មិន            
                             ។ 

                         សងរមចាន ងវៀតណ្តម               
           ងវៀតណ្តម            មាន                       
                ។ 

                   
        ជាក់តសតង         សមបូរតបប                               

   ៩០                                   ភលឺសាវ ង               
                                        ង ើង              ងៅកនុង     
      ។ 

                                                            ាន
ហាត់ពត់លត់ដំុ    មួយថ្ងៃងៅមួយថ្ងៃកាន់តត                                 
               ជំងនឿ                              ។ 

ភាពជាក់តសតងងន្ទោះ                                    មួយ
ងទៀត                                                          
                                                  នំ្ទ          
                         ងនោះ          ងផសងៗងទៀតងន្ទោះងទ។ 

                                                               
បងងកើតង ើង                                                    ពរងីក។ 
                                                           
        របកាន់ខ្ា ប់ជាមួយទិសងៅ                    ភាា ប់ជាមួយ 
                     លទធិ     -          សតិអារមម្៍       ។ 

                                  មាោ៌ា ;                 
                               សទធិ    -                                
           មាោ៌ា រតឹម                                               ។ 

                                                
របកាន់                 គឺជារងបៀបរស់ងៅ និងងោលងៅខិតខំ។         
              មានអ ក្ រចត់ទំាង         មឹងមា៉ា ត់                 
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របមូលផតុំ          ទិងទៀននិងសវ័យទិងទៀន                 ។         
                ភកតីភាព ងសាម ោះសរ                             ។ 

                 ៩០                                      
                              វងិសសវសិាល                       
យ៉ាងរជាលងរៅទីបំផុតចំង ោះ      ន        - អគគមគគុងទទសក៏មហា          
        ងវៀតណ្តម ជាងោក                         -                      
   ឥសសរជនវ            ។ 

ងោករបធាន ូជីមិញ       អស់មួយ         ងោក             
                                                                     ងធវើ 
ងអាយ        ងយើង               ជាតិ    រងុងរឿង” ។ 

     ជាតិមួយថ្ងៃងៅមួយថ្ងៃ               របជាជនមួយថ្ងៃ     សមបូរ
                         បុពវង តុ        សទីល    ងោករបធាន
                                        អំភូលភលឺ                    
                                        ។ 

        និងដឹងគុ្ចំង ោះគុ្បំណ្តចដ៏ធំងធង             បុពវ    រពឹទាធ
ចរបដិវតត រគួសារមាន         ជីវតិអនកមាត យវរិៈជន យុទធជនពិការ យុទធជនមានជំងឺ
 រគួសារមានគុ្ចំង ោះជាតិ រួមទំាងជនរួមជាតិ យុទធជនទូទំាងរបងទស           
  យអងអាច                                                    
          ងដើមបី                                 និងងធវើការរបយុទធ      ថ្ចនរបឌិត 
                                                                   ។ 

                អនក់                               "   
            មហា     តម៉ាន!                         !" 

                                                    ជួយឧបថមភ
ដ៏សំខ្ន់           បណ្តត                                                
       ៥                                    របងទស       ឯកភាព        
                                                   ។ 

                   
បចាុបបននបកសទំាងមូល របជាជនទំាងមូល និងកងទ័ពទំាងមូលកំពុងខិតខំអនុវតតកមមវធីិ 

ងយាយរបស់បកស រដឋធមមនុញ្ដរដឋ ជំរុញងលើរគប់វស័ិយ និងការងធវើសមកាលកមផ្តល ស់បតូរងមី
ងធវើឧសា ូបនីយកមម, ទំងនើបកមម, អភិវឌឍងសដឋកិចាទីផារតាមតបបសងគមនិយមងបើកទាវ រ
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ការងធវើសមា រ្កមមអនតរជាតិអនុវតតភារកិចាយុទធសាស្រសតពីរថ្នការកសាង និងការ រមាតុភូមិ
ងដើមបីរបជាជនសំបូររងុងរឿងរបងទសរងឹមាំខ្ល ំងកាល របជាធិបងតយយយុតតិធម៌ានិងអរយិធម៌ា។ 

ងនោះគឺជាបពង តុបដិវតតដ៏ធំងធងមហាអសាា រយជា ការរបយុទធដ៏ធំមួយដូចតដងោក
របធាន ូជីមិញានមានរាសថា ប៉ាុតនតវាក៏ពិាកនិងសមុគសាម ញផងតដរ បរបិទនិងសាថ នភាព
អនតរជាតិនិងងៅកនុងរបងទសទនទឹមនឹងតផនក្យស្រសួល ឱកាសវាក៏មានការលំាក និង 
ការរបឈមជា ងរចើនផងតដរ។ ងយើងរបឈមមុខនឹងបញ្ហា ងមីៗជាងរចើន រតូវងោោះស្រសាយ 
ងរឿងសមុគសាម ញ ជាងរចើនរតូវងោោះស្រសាយ។ សាថ នភាពងនោះទាមទារងអាយបកសទំាងមូល 
របជាជនទំាងមូល កងទ័ពទំាងមូលរបស់ងយើងជាងងពលណ្តៗទំាងអស់ រតូវងលើកកមពស់
របថ្ព្ីងសនហាជាតិ និងបដិវតតសាម រតីសាមគគីភាព និងទំនួលខុសរតូវ ខិតខំងដើមបីជំនោះរាល់
ការលំាក និងឧបសគគ ងដើមបីកសាងមាតុភូមិកាន់តតស្រសស់សាអ ត និងស្រសស់បំរពងជាងងនោះ
ងទៀត។ 

ការតស ូ និងភាពថ្ចនរបឌិតរបស់របជាជនទំាងមូលរគប់តផនកនិងថាន ក់មូលោឋ ន វស័ិយ 
ងសដឋកិចា គឺជាកតាត សំខ្ន់បំផុតសរមាប់ការអភិវឌឍរបងទសរបស់ងយើង។ 

បកសងយើងរតូវតតខិតខំជំរុញការកសាង និងតកតំរូវបកសងធវើឱយកាន់តតសាអ ត និងខ្ល ំងកាល
រងឹមាំ បំងពញទំនួលខុសរតូវគឺជាបុពង តុបដិវតតឈ្លនមុខងគងៅកនុងរយៈងពលងមី។ 

ចប់តំាងពីសមាជបកសងលើកទី ១២ រ ូតមកដល់បចាុបបនន បកសងយើងានលោះបង់
ងពលងវោ និងការខំរបឹងតរបងជាងរចើនកនុងការកសាងបកស ចត់ទុកការកសាងបកសគឺជា
ការ្រសំខ្ន់។ន្ទងពលងមីៗងនោះបកសទំាងមូលានអនុវតតការកសាងនិងតកលំអរបកសកនុង
សាម រតីថ្នងសចកតីសងរមចចិតតថាន ក់កណ្តត ល ៤ អា្តិតទីXI និង XIIទទួលានលទធផល
និងបទពិងសាធន៍ដំបូងមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់រួមចំត្កកនុងការការ រនិងបង ត្ ញ រុញ 
ងចលភាពអវជិាមានងធវើងអាយរបងសើរង ើងនូវសមតថភាពដឹកនំ្ទ និង កមាល ំងរបយុទធរបស់បកស។ 

ក៏ប៉ាុ តនតការកសាងបកសងៅតតមានការ្រជាងរចើនតដលរតូវងធវើ  ជាពិងសស
កនុងការរបយុទធរបឆំ្ងនឹងការធាល ក់ចុោះថ្នមងន្ទគមវជិាា នងយាយ សីលធម៌ា រងបៀបរស់ងៅ; 
ការប ា្ ញភាព "របរពឹកងោយខលួនឯង", "ការតរបធាតុងោយរខលួនឯង"; អំងពើពុករលួយខាៈខ្ា  
ការយិនិយម ងឃលៀតឆ្ន យពីរបជាជន ... 

កមាល ំងអមិតងៅតតតសវងរកមងធាាយងដើមបីបំផ្តល ញបុពវង តុបដិវតត របស់របជាជន 
ងយើង។ពួកងគពាយមនិយយបំភាន់មួលប ក្ ច់និយយអរកកអំពីបកសងយើងនិងរដឋងយើងវាយ
របហារងោយផ្តទ ល់ងលើមងន្ទគមវជិាា មា៌ា កមមវធីិនងយាយបកស ញុោះញង់ បំតបកបំាកថ្ផទកនុង
បកស ការបំតបកបកស និងរដឋពីរបជាជនប៉ាុនប៉ាុងងធវើឱយតបកាក់បកសងយើង របបងយើងពីឬស 
ពីខ្ងកនុងគឺពឹសពុលនិងងរោោះថាន ក់។ 
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ទិសងៅរមួថ្នការសាថ បន្ទនិងតកតរមូវបកសគឺបនតងលើកកមពស់របថ្ព្ីលអងលើកសទួយនិង
ពរងឹងលកខ្ៈបដិវតតនិងភាពឈ្លនមុខរបស់បកស។ កសាងបកសពិតជាសាអ តសអំរងឹមាំទំាងតផនក
នងយាយ មងន្ទគមវជិាា  សីលធម៌ា អងគការចត់តំាង កមាម ភិាល ផ្តល ស់បតូរងមីតបបតផនដឹកនំ្ទ 
ពរងឹងទំន្ទក់ទំនងសាច់ឈ្លមរវាងបកសនិងរបជាជន ធាន្ទសរមាប់បកសមានសមតថភាពដឹកនំ្ទ 
បុពវង តុអភិវឌឍន៍របងទស។ 

កនុងបរបិទតដលបកសងយើងជាបកសកាន់អំណ្តចងធវើរបតិបតិតការកនុងបរយិកាសអភិវឌឍន៍
ងសដឋកិចាទីផារងបើកចំ សមា រ្កមម កមាម ភិាល និងសមាជិកបកសតដលមានភារកិច
ជាងរចើនរបឈមនឹងការលបួងលុយរទពយសមបតតិកាទិញទឹកចិតត ងញៀនអំណ្តចផ្តទ ល់ខលួនកាន់តត
ងរចើន ងយើងរតូវយកចិតតទុកោក់រកាលកខ្ៈ និងចរតិបដិវតត និងការឈ្លនមុខរបស់បកស។ 

ងបើមិនានយល់ដឹងងរឿងងនោះងទរបសិនងបើកមាម ភិាលនិងសមាជិកបកសមិនសកមមនិង
តស ូលត់ដំកនុងការប ត្ុ ោះបណ្តត លនិងសិកាវា្យនឹងធាល ក់ចុោះងខាយនិងអន់ងយតរបធាតុ។
បញ្ហា ថ្នការតងរការងឺមំាចរតិបស់បកស- បកសកុមមុយនិសតមួយជាបកសបដិវតតសុចរតិ សកមមភាព 
ងដើមបីបុពវង តុវ ណ្ៈកមមករ របស់របជាជាតិងដើមបីផលរបងយជន៍របស់ របជាជនជាបញ្ហា
មូលោឋ ននិងសំខ្ន់។ 

ងោករបធាន ូជីមិញធាល ប់មានរបសាសរពមានថា៖“ របជាជាតិមួយបកសមួយនិង
មុនសសមួយកាលពីមសិលមិញមហាអសាា រយមានរបជាជនរាយធំមានការការទាក់ទាញដ៏
អសាា រយ, មិនរាកដថាថ្ងៃងនោះនិងថ្ងៃតសអកងៅតត នឹងរតូវានងគស្រសឡាញ់និងសរងសើរងន្ទោះ
ងទងបើងបោះដូងតលងមានភាពបរសុិទធងបើធាល ក់ចូលងៅកនុងបុគគលនិយម។ 

ងសចកតីសងរមចចិតតគ្ៈកមាម ធិការកណ្តត ល ៤ អា្តិតទីXI និង XII អំពីការកសាង
បកសានអោះអាងថា រតូវតតកសាងនិងតកតរមូវបកសងោយសាម រតីវជិាមានងបតជាញ ចិតតនិងរងឹមំា 
ងដើមបីបងងកើតការផ្តល ស់បតូរគួរឱយកត់សមាគ ល់បតនថមងទៀតងៅងលើរគប់តផនក រារាំង និងរុញងយ
ងរកាយ ភាពតរបធាតុ  រកាពរងឹងភាពសថិតងសថរខ្ា ប់ខាួនងលើងោលងៅ ឧតតមគតិបដិវតត; បងងកើន
ឯកភាពឆនទៈ និង សកមមភាព។ ពរងឹងអងគការចត់តំាងជិតសនិទធ បងងកើនទំន្ទក់ទំនងជិតសនិទធ
ជាមួយរបជាជន; ងលើកកមពស់ សមតថភាពដឹកន្ទំ និងសមតថភាពរបយុទធរបស់បកស ចត់ទុកងនោះ
ជាបញ្ហា សំខ្ន់ជាលខខ្ៈអយុជីវតិរបស់បកស និងរបបរបស់ងយើង។ 

បកសបដិវតតបរសុិទមានមាោ៌ា រតឹមរតូវមានអងគការចត់តំាងរងឹមំា មឺងមា៉ា ត់ ានងរៀបចំ
យ៉ាងលអ មានជួរមរនតី សមាជិកបកស សាអ ត  សអំ គំរូងសាម ោះរតង់ ឧសាយមការ្រភាា ប់សាច់
ឈ្លមជាមួយរបជាជន ងោយមានការោំរទពីរបជាជនបកស ងន្ទោះមានអំណ្តចអប៉ាៈរាជ័យ 
ោម នកមាល ំងណ្តអាចបញ្ឈប់ានងៅងលើផលូវដឹកនំ្ទរបជាជនវឌឍនភាព។ 

សមមិតត និងជនរមួជាតិជាទីស្រសឡាញ់ 
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ឆ្ន ំងនោះងយើងរារពវពិធីថ្ងៃបងងកើតបកសងៅងពលមានអតថន័យពិងសស៖ ឆ្ន ំ ២០២០ គឺជា 
ឆ្ន ំចុងងរកាយថ្នអា្តតិសមាជងលើកទី ១២ ឆ្ន ំងធវើសមាជបកសរគប់ជាន់ថាន ក់ រ ូតដល់សមាជ 
ទូទំាងរបងទសងលើកទី ១៣ របស់បកស  ន្ទន ំរារពធរពឹតតិការ្៍នងយាយសំខ្ន់ៗជាងរចើន ន្ទន ំ 
ងវៀតណ្តមងដើរតួជារបធានអាសា ន និងជាសមាជិកមិនអចិថ្រនតយ៍ ថ្នរកុមរបឹកាសនតិសុខ 
អងគការស របជាជាតិ។ 

សាថ នភាពអនតរជាតិ និងកនុងរបងទសបងងកើតឱកាស និងអំងណ្តយផលជាងរចើន ក៏ប៉ាុតនតក៏ 
បងកការលំាក និងឧបសគគជាងរចើនផងតដរ ទាមទារឱយបកសទំាងមូល របជាជនទំាងមូល 
និងកងទ័ពទំាងមូលរតូវខិតខំរបឹងតរបង និងងបតជាញ ចិតតខពស់ ខិតខំបំងពញការ្ររបកបងោយ 
ងជាគជ័យ ភារកិចាថ្នឆ្ន ំ ២០២០ ងោយងផ្តត តងលើការសំងរចាននូវកំរតិខពស់បំផុតថ្ន ភារកិចា
អភិវឌឍន៍ងសដឋកិចាសងគម។ ពរងឹងងសថរភាពមា៉ា រកូងសដឋកិចា ជំរុញការអនុវតតន៍នូវ វាយសំរុកជា
យុទធសាស្រសតមានលកខ្ៈទមលោះ 

 ងរៀបចំង ើងវញិរចន្ទសមព័នធងសដឋកិចាតដលផារភាា ប់ជាមួយការផ្តល ស់ បតូរងមីរុបមន
កំង ើ្ ន ធាន្ទសនតិសុខសុពលភាពសងគម និងសុខមាលភាពសងគម តកលំអរជីវភាពរស់ងៅ 
របស់របជាជន។ 

តងរកាឯករាជយរងឹមំា អធិបងតយយភាព និងបរយិកាសសនតិភាព ងសថរភាពសរមាប់
អភិវឌឍ របងទស ជំរួញទំន្ទក់ទំនងបរងទស។ ងផ្តត តងលើការងរៀបចំសមាជបកសរគប់ជាន់ថាន ក់ 
ងោយងជាគជ័យងឆ្ព ោះងៅសមាជទូទំាងរបងទសងលើកទី ១៣ របស់បកស ភាា ប់ងៅនឹងការ 
បនតអនុវតតងសចកតីសងរមចចិតតមជឈិម ៤, អា្តិតទី X, អា្តតិ XII សតីពី ការកសាងបកស 
សារាចរងលខ ០៥ របស់ការយិល័យនងយាយមជឈឹមបកស សតីពីការជំរុញការ សិកា និង
ការអនុវតត មងន្ទគមវជិាា  សីលធម៌ា និងឥរយិបងរបស់ ូជីមិញ។ 

ជាមួយកតីសបាយរកីរាយនិងងមាទនភាព ងយើងងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា បកសកុមមុយនីសត
ងវៀតណ្តមនឹងសំងរចងជាគជ័យភារកិចាដ៍សំខ្ន់របស់ខលួន។ បកសទំាងមូល របជាជនទំាងមូល 
និងកងទ័ព ទំាងមូលានរួបរួមោន ជាឯកចឆ័នទចិតតតតមួយឆនទៈតតមួយ និងខិតខំកសាងរបងទស
ងវៀតណ្តមសនតិភាព ឯកភាព ឯករាជយ របជាធិបងតយយ រុងងរឿង និងវបុិលភាពងាោះជំហាន
រងឹមាំឈ្លនងៅសងគមនិយម។ 

រងុងរឿងជាកមមសិទធិជានិចារបស់របជាជាតិងវៀតណ្តមអរយ និងវរីភាព! 
ងជាងយ  បកសកុមមុយនិសតងវៀតណ្តមរងុងរឿង! 
ងជាងយ សាធារ្រដឋសងគមនិយមងវៀតណ្តម! 
ងោករបធាន ូជីមិញដ៍ម ិមារាងៅជានិចាកនុងបពវង តុរបស់ងយើង! 
សូមអរគុ្ ។ 


