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ឯកឧត្តតមបណ្ឌិិ�ត្តសភាចារ្្យ ហង់់ជួួន ណារ្ុ�ន រ្ដ្ឋឋមន្រ្តីនត�ក្រកសួង់អប់រ្ំ យុ�វជួន ន�ង់ក�ឡា

	 សង្គគមមួយត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឱ្្យមានសិ��ភាព	 រៀពលដែ�លបុគ្គគល	
នីមួយៗកំំពុង្គរៀ�ើ�នូវអ្វីើីដែ�លជាសម�ិភាពពី�មមជា��	រៀ��ម្បីីរៀត្រូប�ជាផល
ត្រូបរៀ�ជន៍�ល់អ្វីនកំ�ទៃ�...រៀ��យកា�រៀ�ើ��ូចំរៀនះគ្គឺជា�ំរៀ���កា�ទៃនកា�	
អ្វីប់�ំ។	រៀ�លរៀ�ទៃនកា�អ្វីប់�ំ	គ្គឺបរៀត្រូង្គៀនមនុស្សនូវបញ្ហាាសំខាន់ៗតាម
�យៈចំំរៀ�ះ�ឹង្គ	 ប�ះ�ះចំ�ិ��ម៌	 ន�ង្គកា�រៀ��ពភាពទៃ�ៃ�ន���បស់	
មនុស្ស។	 កា�	 "គិ�ត្តពិ�ចារ្ណា"	 ជាត្រូបចាំំគ្គឺជាមរៀ�្�បាយផង្គ	 ន�ង្គ	
ជារៀ�លបំ�ង្គទៃនកា�អ្វីប់�ំផង្គ។	 រៀ�លបំ�ង្គទៃនគ្គ�ុរៀកាសល្យ	 គ្គឺកា�	
អ្វីប់�ំមនុស្សឱ្្យកាាយរៀ�ជាត្រូ�ព្យសម្បី�ិ��បស់សង្គគម។	
	 "អី�ដែដ្ឋលខ្ញុំំ� �ក្រសមៃមកុ�ង់ជួ�វ�ត្ត ខ្ញុំំ� �បានសម្រេក្រមចប�ណ្ឌិង់
ម្រេហើយុ។ ខ្ញុំំ� �បានក្លាាយុជាអុកម្រេសដ្ឋឋក�ចចដែដ្ឋលមានក្លារ្ទទួល
ស្គាាល់ន�ង់សរ្ម្រេសរ្ម្រេសៀវម្រេ�ម្រេសដ្ឋឋក�ចច សក្រមាប់ម្រេកេង់ជួ�នាន់
ម្រេក្រក្លាយុ...ខ្ញុំំ��សប្បាយុច�ត្តត"	ត្រូពមទាំំង្គន�ពនធរៀសៀវរៀ�បានចំំនួន៣១
ចំំ�ង្គរៀជ�ង្គរៀផ្សង្គរៀ�ៀ�	រៀត្រូ�ះស្នាាទៃ�រៀនះបានចំូល�ួមចំំដែ�កំកំស្នាង្គ
មនុស្សជំនាន់រៀត្រូកាយឱ្្យកាាយរៀ�ជាត្រូ�ព្យសម្បី�ិ��បស់សង្គគម។

	 ចាំប់ពីឆ្នាំាំ២០១៣	កំន�ង្គ�ួនា�ីជា��ឋមន្ត្រីនិីត្រូកំសួង្គអ្វីប់�ំ	យុវជន	
ន�ង្គកំីឡា	 ខ្ញុំំ�ំបានឆ្លៃង្គកា�់វិញ្ហាាស្នា�៏�ំរៀ�ើ�រៀ�សដសម�ិភាពខ្ញុំំ�ំ	 គ្គឺគ្គុ�ភាព	
ទៃនវិស័យអ្វីប់�ំ	 ដែ�ល�ង្គកា��ិះគ្គន់ជាយូ�មកំរៀ��យរៀនាះ។	 រៀ�យសិ��រៀ�
កំន�ង្គកា�ចាំប់រៀផិ�មអ្វីនុវ�ិនូវយុ�ធស្នាន្ត្រីសិទៃនកា�រៀ�ើ�កំំដែ��ត្រូមង្គ់សុីជរៀត្រូ�	
រៀ�រៀល�ត្រូបព័នធអ្វីប់�ំ	ដែ�លកំំពុង្គមានវិប�ិ�រៀនះខ្ញុំំ�ំបានខ្ញុំ��ខ្ញុំំរៀ�ើ�កា�ទាំំង្គយប	់
ទាំំង្គទៃ�ៃ	 រៀសើ��ដែ��ានរៀពលសត្រូមាកំរៀ��យ	 រៀ�យមួយយប់អាចំរៀគ្គង្គបាន
ដែ�៣រៀមាោង្គបុុរៀ�ះះ។	ខ្ញុំំ�ំបានរៀបិជាាចំ��ិត្រូ�ូវដែ�រៀ�ើ�ឱ្្យត្រូបរៀស��រៀ��ង្គវិញនូវ
វិស័យអ្វីប់�ំ	 ដែ�លមានដែ�ប�ិមា��ានគ្គុ�ភាព	 ដែ�លកំំពុង្គ��ួល�ង្គ	
កា��ិះគ្គន់កាន់ដែ�ខាាំង្គរៀ��ង្គៗរៀនះ	 ឱ្្យកាាយរៀ�ជាវិស័យអ្វីប់�ំដែ�លមាន	
គ្គុ�ភាព	មានកា�រៀជឿ�ុកំចំ��ិពីត្រូបជាពល��ឋ	មហាជន	កា���ួលស្នាាល់	
កំន�ង្គត្រូកំបខ្ញុំ�ឌជា��	ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��	រៀត្រូ�ះ	"ក្លារ្អប់រ្ំក្របកបម្រេ�យុគិ�ណ្ឌិ 
ភាពិ គិឺក្លារ្ប�ម្រេពិញម្រេសចកី�ក្រត្តូវក្លារ្រ្បស់មន�ស្ស ក្លារ្ម្រេក្រត្តៀម 
ខ្ញុំួ�នសក្រមាប់ចូលក្របឡូូកកុ�ង់ពិ�ភពិក្លារ្ងារ្  ន�ង់ចូលរ្ួមវ�ភាគិ
ទានកុ�ង់វឌ្្ឍនភាពិសង់គម"				រៀ��យ				"ម្រេ�លម្រេ�ដែត្តមួយុគិត់្តមៃនក្លារ្
អប់រ្ំ គិឺបម្រេក្រង់ៀនស�ស្ស-ន�ស្ស�ត្តឱ្្យម្រេចះម្រេ�ះក្រស្គាយុបញ្ហាាជាក់
ដែសីង់។ ក្លារ្បណ្ឌិះ�ះបណាាលដែដ្ឋលម្រេគិក្រត្តូវក្លារ្គិឺក្រទឹសី� ម្រេ�ល 
គិឺទស្សនទាន។ ម្រេយុើង់ក្រត្តូវបម្រេក្រង់ៀនពិួកម្រេគិនូវច�ម្រេណ្ឌិះដ្ឋឹង់ជា
មូល�ានមៃនអត្ត�ត្តក្លាល។ ម្រេហើយុពិួកម្រេគិក្រត្តូវម្រេចះចាប់យុក 
ច�ម្រេណ្ឌិះដ្ឋឹង់ថ្មីេ�ៗបដែនែមម្រេទៀត្តម្រេ�យុក្លារ្ខ្ញុំ�ត្តខ្ញុំ�ក្របឹង់ដែក្របង់រ្បស់ 
ខ្ញុំួ�នឯង់ផ្ទាាល"់។	 "ក្របស�នម្រេបើម្រេយុើង់ទា�ង់អស់�ាចង់់ឱ្្យកមុ�ជា 
ដែក្របក្លាាយុម្រេ�ជាក្របម្រេទសអភ�វឌ្្ឍ ម្រេយុើង់ក្រត្តូវអប់រ្ំក្របជាជួន 
កមុ�ជាម្រេយុើង់ឱ្្យម្រេ�ជាក្របជាជួនអភ�វឌ្្ឍន៍ជាម�នស�ន"។

	 មាសដែ�លជីកំរៀចំញពីខ្ញុំួ�កំ្បាល	មានចំំនួនរៀត្រូចំ�នជាង្គមាស
ដែ�លជីកំរៀចំញពីកំន�ង្គ�ី	 រៀ��ម្បីី��ួលបាន�នធានមនុស្សត្រូបកំបរៀ�យកា�	
អ្វីភិ�វឌ្្ឍលុះត្រូតាដែ�ត្រូបរៀ�សរៀយ�ង្គមានវិស័យអ្វីប់�ំមួយត្រូបកំបរៀ�យគ្គុ�
ភាព។	រៀ�យរៀ��ុ�ូចំរៀនះរៀ��យរៀ��បរៀយ�ង្គ�កំ់រៀចំញនូវយុ�ធស្នាន្ត្រីសិ	
កំំដែ��ត្រូមង្គ់៤ចំំ�ុចំរៀល�វិស័យអ្វីប់�ំ�ូចំខាង្គរៀត្រូកាម៖
 ១.ក�ដែណ្ឌិទក្រមង់់ក្រគិប់ក្រគិង់ទូម្រេ�ទា�ង់កក្រម�ត្តជាត្ត� ន�ង់ស្គាលាម្រេរ្ៀន៖ 
រៀ�ោ�រៀល�កា�ត្រូគ្គប់ត្រូគ្គង្គត្រូបព័នធត្រូគ្គប់ត្រូគ្គង្គស្នាលា	ន�ង្គត្រូបព័នធត្រូគ្គប់ត្រូគ្គង្គ�ន
ធានមនុស្ស។	 រៀល�កំ�ឹកំចំ��ិត្រូគ្គូបរៀត្រូង្គៀន	នាយកំស្នាលាឱ្្យអ្វីនុវ�ិកា�ត្រូគ្គប់
ត្រូគ្គង្គតាមស្នាលារៀ�ៀនរៀ�តាមត្រូគ្គឹះស្នាានស�កំ្សាដែ�លមានលកំខខ្ញុំ�ឌសម
ត្រូសប។
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ច�ណាប់អារ្មេណ្ឌិ៍ ឯកឧត្តីមបណ្ឌិិ�ត្តសភាចារ្្យ ហង់់ជួួន ណារ្ុ�ន
រ្ដ្ឋឋមន្រ្តីនត�ក្រកសួង់អប់រ្ំ យុ�វជួន ន�ង់ក�ឡា សី�ពិ�ក�ដែណ្ឌិទក្រមង់់វ�ស័យុអប់រ្ំ



បរៀង្គើ��ស្នាលារៀ�ៀនជំនាន់�មី	 ប�ះ�ះប�ាលត្រូគ្គូ	 ត្រូគ្គូបនិប�ះ�ះប�ាល	
វិជាាជីវៈខ្ញុំៃ�នឯង្គ	 ទាំំង្គសើ័យស�កំ្សា	 ន�ង្គដែកំលមអវិ�ីស្នាន្ត្រីសិបរៀត្រូង្គៀន។	
រៀល�សពីរៀនះ	 រៀ�ើ��ោង្គ�ឱ្្យស្នាលា��ឋមានគ្គុ�ភាពខ្ញុំពស់	 រៀ��យត្រូគ្គូ	
បរៀត្រូង្គៀនមានឱ្កាសស�កំ្សា	ពត្រូង្គឹង្គសម�ិភាពបដែនិមរៀ�ៀ�។
២.ក�ដែណ្ឌិទក្រមង់់ក្លារ្ក្រគិប់ក្រគិង់ហ�រ្ញ្ញញវត្តែ�៖	�កំ់�ុនវិន�រៀ�គ្គរៀ�	
រៀល�ស្នាលាជំនាន់�មី			បរៀង្គើ��រៀ��ា�ចំនាសមព័នធថ្នាាកំ់រៀ�ៀនឱ្្យបានលអស្នាា�
រៀ�ៀបចំំបនើប់រៀ�ៀនរៀ�តាមមុខ្ញុំវិជាា	 ត្រូគ្គូប�ះ�ះប�ាលបដែនិមរៀ��យត្រូគ្គូ	
ត្រូ�ូវមានកំ�ចំចសន្�កា�ងា�	 ន�ង្គកា��កំ់រៀចំញរៀ�លរៀ�ពត្រូង្គឹង្គសម�ិ	
ភាព�ាល់ខ្ញុំៃ�ន។	ម្ុ�ង្គវិញរៀ�ៀ�	វិន�រៀ�គ្គរៀ�រៀល�ប�ះល័យស�វ�្ស�ី២១	
ដែ�លជាប�ះល័យមានរៀសៀវរៀ�	មានអ្វីុីនរៀ��រៀ��	មានមាោសុីនត្រូ�ជាកំ់	
មានកំុំព្យ��័�	រៀ��ម្បីីឱ្្យស�ស្សត្រូស្នាវត្រូជាវ	ន�ង្គចំង្គ់រៀ�ៀន។
៣.ក�ដែណ្ឌិទក្រមង់់ក្លារ្ក្រគិប់ក្រគិង់ធនធានមន�ស្ស៖	 ផដល់ឱ្កាសឱ្្យ	
យុវជន��ួលបានកា�អ្វីប់�ំ	 ន�ង្គប�ះ�ះប�ាលជំនាញវិជាាជីវៈត្រូបកំប
រៀ�យគ្គុ�ភាពន�ង្គសម�ម៌។	 រៀល�សពីរៀនះ	 រៀល�កំ�ឹកំចំ��ិស�ស្សឱ្្យមាន
គ្គំន��ផដ�ចំរៀផដ�ម	គ្គំន��ទៃចំនត្រូបឌ្��	គ្គំន��បរៀង្គើ���មី	ន�ង្គស្នាា��ីស�ត្រូគ្គ�នភាព។	
ម្ុ�ង្គវិញរៀ�ៀ�		ផដល់ឱ្កាសឱ្្យស�ស្សមានកា�ចូំល�ួមបរៀ�ចញម��		�ស្សនៈ	
ន�ង្គរៀចំះសរៀត្រូមចំចំ��ិត្រូបកំបរៀ�យចំំរៀ�ះ�ឹង្គ។
៤.ក�ដែណ្ឌិទក្រមង់់ក្លារ្ក្រគិប់ក្រគិង់ក្លារ្ស�ក្សា៖		ជាកា��ាស់បដ��ពីវិ�ីស្នាន្ត្រីសដ
បរៀត្រូង្គៀនពីវិ�ីស្នាន្ត្រីសដបរៀត្រូង្គៀនមួយដែ�លត្រូគ្គូត្រូ�ន់ដែ�សូត្រូ�ឱ្្យស�ស្សស្នាាប់
រៀ�ជាវិ�ីស្នាន្ត្រីសដបរៀត្រូង្គៀនតាមដែបបស្នាាបនាន�យម។	រៀល�សពីរៀនះ	កា��ាស់	
បិ��វិ�ីស្នាន្ត្រីសិបរៀត្រូង្គៀន	 បរៀត្រូង្គៀនឱ្្យស�ស្សរៀចំះរៀ�ើ �សកំមមភាពសើ័យ	
ស�កំ្សារៀ�យខ្ញុំៃ�នឯង្គ	ជួយឱ្្យស�ស្សមានកា��ាស់បដ��ឥ�ិ�ប�ដែ�ល
ម�នសូវរៀចំះន��យមានភាពកាាហានហាានរៀ��ង្គន��យកំន�ង្គថ្នាាកំ់រៀ�ៀន	
ប�ះ�ះប�ាលឱ្្យស�ស្សមានទាំំង្គចំំរៀ�ះ�ឹង្គ	មានទាំំង្គបំ��ន�ន់	ន�ង្គ	
បំ��នបរៀចំចកំវិ�្�បំ��នស�វ�្ស�ី២១	ជាបំ��នត្រូ��ះ�ិះព�ចាំ��	រៀ�ះ	
ត្រូស្នាយបញ្ហាា	ត្រូបាត្រូស័យទាំកំ់�ង្គ	ន�ង្គកា�រៀ�ើ�ប�បងាាញជារៀ��ម។

	 រៀ�យដែ�កំវិស័យអ្វីប់�ំរៀ�ឧ�ដមស�កំ្សាកំន�ង្គនាមខ្ញុំំ�ំជា��ឋមន្ត្រីនិី	
ត្រូកំសួង្គអ្វីប់�ំ	យុវជន	ន�ង្គកំីឡា	ខ្ញុំំ�ំបានយកំចំ��ិ�ុកំ�កំ់រៀល�កា��ត្រូមង្គ់��ស	
កា�ស�ក្ំសា�បស់ស�ស្សដែ�លជាប់សញ្ហាាបត្រូ�ម�្យមស�ក្ំសា�ុ��យភូិម�រៀ��យ
ត្រូ�ូវរៀត្រូជ�សរៀ��សជំនាញស�កំ្សារៀ�ស្នាកំលវិ�្�ល័យឱ្ ្ យ រៀឆ្លៃ �យ�បនឹង្គ	
ប�ិប�រៀស�ឋកំ�ចំច		វប្បី�ម៌	ន�ង្គប�ិស្នាានទៃនសង្គគមកំមព�ជា។	

បានរៀ�ើ�វិមជ្ឈកា�រៀល�សញ្ហាាបត្រូ�រៀ�តាមស្នាកំលវិ�្�ល័យនីមួយៗរៀ�
�ូទំាំង្គត្រូបរៀ�ស។				បានប�ះ�ះប�ាលត្រូគ្គូឱ្្យមានវិ�ីស្នាន្ត្រីសិបរៀត្រូង្គៀន
លអដែ�លរៀឆ្លៃ �យ�បនឹង្គសម�ិភាព��ួល�បស់ន �ស្ស ��រៀ�យបាន
បរៀង្គើ��បដែនិម�កំ់ឱ្្យ�ំរៀ���កា��៍វិ�្�ស្នាានគ្គ�ុរៀកាសល្យរៀ�រាជធាន	ី
ភិនរំៀពញ	ន�ង្គវិ�្�ស្នាានគ្គ�ុរៀកាសល្យរៀ�រៀខ្ញុំ�ិបា�់�ំបង្គ។		យកំចំ��ិ�ុកំ�ក់ំ
រៀ�ៀបចំំឱ្្យបានលអរៀល�កា�ត្រូប�ង្គ		ពីកំត្រូម��ថ្នាាកំ់រៀ�ៀន��ូ��ល់កា�ត្រូប�ង្គ
ប�ចប់ភិូម�ស�កំ្សាទាំំង្គកំត្រូម��ប�ះ�ះប�ាលវិជាាជីវៈ		ន�ង្គកំត្រូម��ឧ�ដម
ស�កំ្សា។	រៀយ�ង្គបានបរៀង្គើ��មជ្ឈម�ឌលអ្វីប់�ំឌ្ីជី�ល(Digital	 Educa-
tion)រៀ�ស្នាកំលវិ�្�ល័យភិូម�នើភិនំរៀពញន�ង្គវិ�្�ស្នាានបរៀចំចកំវិ�្�កំមព�ជា
	រៀ��ម្បីីប�ះ�ះប�ាលសម�ិភាពត្រូគូ្គបរៀត្រូង្គៀនរៀ�យ�ាល់	ន�ង្គសម�ិភាពទៃន
កា�បរៀត្រូង្គៀនពីចំមាាយដែ�លជាមរៀ�្�បាយមានត្រូបស��ធភាពកំន �ង្គកា�	
បរៀង្គើ�នគ្គុ�ភាពអ្វីប់�ំ	ន�ង្គត្រូសបតាមប�ិប�កំូវ��-១៩ផង្គដែ��។

	 	កំន�ង្គនាមខ្ញុំំ�ំជាត្រូបធានត្រូកំុមត្រូបឹកំ្សាភិ�បាលទៃនស្នាកំលវិ�្�ល័យ
ជា��បា�់�ំបង្គ	 ខ្ញុំំ�ំសូមចំូល�ួមត្រូបកំបរៀ�យកា�រៀបដជាាចំ��ិខ្ញុំពស់រៀ�រៀល�កា� 
រៀល�កំកំមពស់គ្គុ�ភាពអ្វីប់�ំរៀ�កំន�ង្គស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គ	
ដែ�លមានថ្នាាកំ់�ឹកំនាំ	មន្ត្រីនិីរាជកា�	ន�ង្គបុគ្គគល�កំ	ត្រូបកំបរៀ�យសម�ិភាព	
មនស�កា�វិជាាជីវៈ	ន�ង្គកា�ទៃចំនត្រូបឌ្��ខ្ញុំពស់	មានខ្ញុំៃឹមស្នា�កំមមវិ�ីស�កំ្សាតាម
ដែបប	Digital	រៀឆ្នាំះះរៀ��កំឧស្សា�កំមមជំនាន់�ី៤រៀឆ្លៃ�យ�ប�ត្រូមូវកា�	�ីផ្សា�	
កា�ងា�សង្គគមទៃនកា�អ្វីប់�ំស�វ�្ស�ី២១។	ស្នាន្ត្រីស្នាោចាំ�្យមានគ្គុ�វុឌ្្ឍ�	ន�ង្គ	
វិ�ីស្នាន្ត្រីសិបរៀត្រូង្គៀនលអរៀឆ្លៃ�យ�បត្រូគ្គប់សម�ិភាពចាំប់យកំចំំរៀ�ះ�ឹង្គ�បស់
ន�ស្ស��។	រៀសវាកំមមអ្វីប់�ំលអ	ប�ិស្នាានស្នាកំលវិ�្�ល័យស្នាា�		សមាា�ៈ�ូបវ័នដ
សម្បី��ដែបប	 ថ្នាាកំ់រៀ�ៀនត្រូបកំបរៀ�យ�សុខ្ញុំភាព	 ន�ស្ស��ដែ�លរៀចំញពី	
ស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គ	មានសម�ិភាពកំត្រូម��ជា��	ន�ង្គអ្វីនិ�
ជា��កំន�ង្គកា���ួលបានកា�ងា�	 ន�ង្គបរៀង្គើ��កា�ងា�	 ដែ�លមានត្រូបាកំ់កំទៃត្រូម	
ខ្ញុំពស់	គឺ្គរៀ�យស្នា�កា�អ្វីប់�ំន��យជា�ួម		ន��យរៀ�យដែ�កំស្នាកំលវិ�្�	
ល័យជា��បា�់�ំបង្គបាន�ួមចំំដែ�កំសរៀត្រូមចំ��សរៀ�ត្រូបាកំ់ចំំ�ូល	
ម�្យមកំត្រូម��ខ្ញុំពស់ឆ្នាំាំ២០៣០។	 ស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គមាន		
កំ��ិ�នាមល្បីី�នើឺទាំំង្គថ្នាាកំ់ជា��	ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��។

"ស្គាកលវ�ទ្យាល័យុជាត្ត�បាត់្តដ្ឋ�បង់នា�អុកម្រេ�ក្លាន់ភាពិរ្�ង់ម្រេរ្ឿង់"
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ឯកឧត្តតម ស ស�ខា រ្ដ្ឋឋម្រេលខាធ�ក្លារ្ក្រកសួង់អប់រ្ំ យុ�វជួន ន�ង់ក�ឡា

	 មូល�ានត្រូគ្គឹះចំម្បីង្គទៃនកា�អ្វីភិ�វឌ្្ឍត្រូបរៀ�សជា��ត្រូ�ូវពឹង្គរៀល��ន
ធានមនុស្ស។				រៀប�រៀយ�ង្គត្រូកំរៀ�កំរៀម�លប�ិប��ំបន់ន�ង្គសកំលរៀលាកំ			ជា	
ព�រៀសសប�ព�រៀស្នា�ទៃនប�ាត្រូបរៀ�សរៀជាគ្គជ័យគ្គឺ			រៀ�ោ�សំខាន់រៀល��ន	
ធានមនុស្សដែ�លជាសស�សិមភទៃនកា�អ្វីភិ�វឌ្្ឍរៀស�ឋកំ�ចំចជា��។						រៀ�កំន�ង្គ
ស�វ�្ស�ី២១រៀនះ	 យុវជនត្រូ�ូវដែ���ួលបាននូវឱ្កាសកំន�ង្គកា�ពត្រូង្គឹង្គន�ង្គ
អ្វីភិ�វឌ្្ឍសម�ិភាព�បស់ខ្ញុំៃ�នរៀពញរៀលញ�ូចំជា	កា�ត្រូ��ះ�ិះសុីជរៀត្រូ�	�ំនាកំ់	
�ំនង្គ	កា�ស�កា�	កា�ទៃចំនត្រូបឌ្��	 អ្វីនិ�វប្បី�ម៌	 ន�ង្គកា�ភាាប់�ំនាកំ់�ំនង្គ	
រៀ��ម្បីី��ួលបានរៀជាគ្គជ័យកំន�ង្គអាជីពកា�ងា�នាយុគ្គបរៀចំចកំវិ�្�រៀស�ឋ	
កំ�ចំចឌ្ីជី�ល។	 កំន�ង្គន័យរៀនះកា�រៀល�កំកំមពស់សម�ិភាពយុវជនគ្គឺជាកំតាោ
ចាំំបាចំ់ដែ�លម�នអាចំខ្ញុំើះបាន	 រៀ��ម្បីីកំស្នាង្គរៀស�ឋកំ�ចំចឌ្ីជី�ល�៏�ឹង្គមាំរៀ�
កំមព�ជា។		រៀឆ្លៃ��កំន�ង្គឱ្កាសរៀនះ			ខ្ញុំំ�ំសូមសដែមិង្គនូវកា�អ្វីបអ្វី�ស្នា��ចំំរៀ�ះ
វឌ្្ឍនភាពទៃនកា�រៀ�ើ�កំំដែ��ត្រូមង់្គស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គ	 �ួមមាន	
ទាំំង្គដែផនកំ�ឹង្គន�ង្គ�ន់ត្រូបកំបរៀ�យភាពរៀជាគ្គជ័យ	ន�ង្គបានរៀ�ើ�ឱ្្យស្នាកំល	
វិ�្�ល័យរៀបាះជំហានមួយកំត្រូម��រៀ�ៀ�គឺ្គជាស្នាកំលវិ�្�ល័យ	ដែ�លមាន	
វិបុលភាពត្រូសបតាមន�នាាកា�កំន�ង្គ�ំបន់	ន�ង្គសកំលរៀលាកំ។

	 ជាកា�ព��	 កា��កំ់រៀចំញនូវរៀ�លនរៀ�បាយកំំដែ��ត្រូមង្គ់
វិស័យអ្វីប់�ំឧ�ដមស�កំ្សា	 ន�ង្គតាមកា�ដែ�នាំ�បស់ត្រូកំសួង្គអ្វីប់�ំ	 យុវជន	
ន�ង្គកំីឡា	 ន�ង្គអ្វីនុវ�ិនូវ�ស្សនាទាំន�មី	 "គិនួង់ជួ�វ�ត្តថ្មីេ�កុ�ង់វ�ស័យុអប់រ្"ំ	
ដែ�ល�ត្រូមូវឱ្្យស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គត្រូ�ូវបនិរៀល�កំកំមពស់				ន�ង្គ	
ពត្រូង្គឹង្គសម�ិភាព�បស់ខ្ញុំៃ�នកំន�ង្គកា�ប�ះ�ះប�ាល�នធានមនុស្សត្រូបកំប
រៀ�យគ្គុ�ភាពខ្ញុំពស់ដែ�លជាធា�ុសំខាន់មួយសត្រូមាប់អ្វីភិ�វឌ្្ឍត្រូបរៀ�ស
កំមព�ជាឱ្្យកាាយរៀ�ជាត្រូបរៀ�សមានត្រូបាកំ់ចំំ�ូលម�្យមកំត្រូម��ខ្ញុំពស់រៀ�	
ឆ្នាំាំ២០៣០	ន�ង្គជាត្រូបរៀ�សមានត្រូបាកំ់ចំំ�ូលខ្ញុំពស់រៀ�ឆ្នាំាំ២០៥០។	

	 ស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គត្រូ�ូវរៀល�កំមពស់គ្គុ��ទៃមៃជា
មន្ត្រីនិីរាជកា�លអ	ត្រូគ្គូបរៀត្រូង្គៀនលអ		ត្រូកំមសីល�ម៌វិជាាជីវៈ	រៀ��ពឱ្្យ�ទៃមៃរៀ�
វិញរៀ�មកំរៀ��ម្បីីរៀល�កំសើ�យកំ��្�នុភាព	ឧ�ដមភាពសត្រូមាប់កំូនដែខ្ញុំម�ត្រូគ្គប់
ជំនាន់ន�ង្គសត្រូមាប់ចំូល�ួមចំំដែ�កំកំន�ង្គកា�រៀល�កំកំមពស់វិស័យអ្វីប់�ំឧ�ដម
ស�កំ្សា	 កា�កំស្នាង្គ�នធានមនុស្សសត្រូមាប់សង្គគមពុ�ធ�	 ន�ង្គត្រូបកំបរៀ�យ	
សីល�ម៌	 �ំនួលខ្ញុំុសត្រូ�ូវកំន�ង្គសង្គគមត្រូគ្គួស្នា�	 កំំរៀ��នរៀស�ឋកំ�ចំចកំន�ង្គត្រូសុកំ	
ជា���ំបន់	ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��។	រៀ��ម្បីីសរៀត្រូមចំបាននូវដែផនកា�យុ�ធស្នាន្ត្រីសិ
ដែ�លបាន�កំ់រៀចំញស្នាកំលវិ�្�ល័យជា��បា�់�ំបង្គ	 ត្រូ�ូវបនិអ្វីនុវ�ិភា�	
កំ�ចំច�ូចំ�រៀ�៖	 ១)បនិ�ួមចំំដែ�កំប�ះ�ះប�ាល�នធានមនុស្សត្រូបកំប
រៀ�យគុ្គ�ភាព	សម�ិភាព	ចំំរៀ�ះ�ឹង្គ	ចំំរៀ�ះរៀ�ើ�	ន�ង្គសីល�ម៌លអ	រៀ��ម្បីី	
សត្រូមបខ្ញុំៃ�នកំន�ង្គកា��ស់រៀ�កំន�ង្គសង្គគមពុ�ធ�	 ២)បនិអ្វីភិ�វឌ្្ឍសម�ិភាពត្រូគ្គូ	
បរៀត្រូង្គៀនតាម�យៈកា�បរៀង្គើ�នកំត្រូម��គ្គុ�វុឌ្្ឍ�	 ពត្រូង្គឹង្គត្រូកំមសីល�ម៌វិជាាជីវៈ	
ន�ង្គជំ�ុញកា�ស�ក្ំសាត្រូស្នាវត្រូជាវបដែនិមរៀ�ៀ�	៣)បនិអ្វីភិ�វឌ្្ឍន�ង្គរៀ�ើ�អ្វីនិ�ជា��
នីយកំមមរៀល�កំមមវិ�ីអ្វីប់�ំន�ង្គកំមមវិ�ីវិន�រៀ�គ្គរៀផ្សង្គៗរៀ��ម្បីីរៀឆ្លៃ�យ�បរៀ�នឹង្គ
�ត្រូមូវកា��ីផ្សា�កា�ងា�ន�ង្គមុខ្ញុំ�ប�ទាំំង្គកំន�ង្គត្រូកំបខ្ញុំ�ឌជា��ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��	
៤)បនិពត្រូង្គឹង្គន�ង្គអ្វីភិ�វឌ្្ឍរៀ��ា�ចំនាសមព័នធ	បំ�កំ់សមាា�ស�កំ្សាត្រូគ្គប់
ត្រូបរៀភិ�សត្រូមាប់បរៀត្រូម�ឱ្្យកា�ប�ះ�ះប�ាលត្រូបកំបរៀ�យគ្គុ�ភាព	
៥)បនិពត្រូង្គឹង្គកំ�ចំចស�ត្រូប��ប�ិ�កា�ជា��ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��រៀ��ម្បីី�កំ្សាបាននូវ
កំ��្�នុភាព	ឧ�ដមភាព	កា�រៀជឿ�ុកំចំ��ិ	ន�ង្គន��និ�ភាព�បស់ស្នាកំល
វិ�្�ល័យទំាំង្គរៀពលបចំច�ប្បីននន�ង្គអ្វីនាគ្គ�។					កំន�ង្គនាមត្រូបធានគ្គ�ៈកំមមកា�
ត្រូគ្គប់ត្រូគ្គង្គ		ខ្ញុំំ� ំព��ជាមានសុ���ឋ�ន�យម�ោង្គចំ្បាស់ថ្នានារៀពលអ្វីនាគ្គ�
ស្នាកំលវិ�្�ល័យរៀនះនឹង្គមានរៀកំ�តិរៀ�ាះល្បីីកាន់ដែ�ខាាំង្គរៀ��ង្គកំន�ង្គត្រូកំប
ខ្ញុំ�ឌជា��	ន�ង្គអ្វីនិ�ជា��។	
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