
 

វំឡ័ឥ-1- 

របាយការណ ៍
ថ្លែងដោយ ឯកឧត្តម សំរងំ កំសាន្ត 

សមាជិកក្កុមក្រឹកាភិបាលនន្សាកលវិទ្យាលយ័កមពជុា  
សតីព ី

 

សកឣមភាឡសណតុ ុះសណ្តត ឦឞិងកាឥសញ្ច ស់កាឥសិការសចំឆ្ន ំ ថ្លលងកនុងឡិឝីរសគឦ់សញ្ញដ សររ ថ្នន ក់សណឌិ រកិរតិឤស 
ថ្នន ក់សណឌិ រ ថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររជាឞ់ខ្ពស់ ឞិងថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររ ដឦ់ឞិសសរិថ្ដឦបាឞសញ្ច ស់កាឥសិកា នៅសាកឦ
ឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ឆ្ន ២ំ០១៤ នរកាឣអឝិសរអីពាដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឥសស់ឯកឧត្តមបណឌ តិ្ហង ់ជនួ្ណារ  នុ្ឥដឋឣន្តឞតី

រកសួងអស់ឥ ំឤុឧជឞ ឞិងកីឡា  
 

រាជធាឞីអនំនឡញ,ថ្លែវី ៣០ថ្ខ្ ឧចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ សាថ ឞីឤ៍វូឥវសសឞ៍-ឧវិយុអាសីុអានគនឤ៍ 
 

 
 សូឣនោឥឡឯកឧត្តមបណឌ ិត្ ហង ់ជនួ្ណារនុ្ឥដឋឣន្តឞតីរកសួងអស់ឥ ំឤុឧជឞ ឞិងកីឡា នឞរឡុះរាជាណ្ត

ច្រកកឣពុជា ជាវីនោឥឡដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់! 
 សូឣនោឥឡឯកឧត្តមបណឌ ិត្ ដៅ គឹមហនួ្ជារសធាឞសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាជាវីនោឥឡដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់! 
 ឯកឧរតឣ នោកជំទាឧ អស់នោក នោកស្សី ជានអញៀឧកិរតិឤសជារិ ឞិងអឞតឥជារិ ជាវីនោឥឡ! 
 គណៈរគស់រគង សាស្ត្សាត ចឥយ សុគគឦិក ឞិងឞិសសរិជ័ឤោអីទំាងអស់ នឞសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាជាវី

រាស់អាឞ! 

នលែនឞុះ ជាវិវាដ៍ឣហាឞកខរតិឬកស ថ្ដឦសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា មាឞកិរតិឤសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នោឤ
បាឞ វវួឦសាវ គឣឞ៍ ចំ្នពាុះឧរតមាឞដ៏ឧរតងគឧរតឣ ឥសស់ ឯកឧត្តមបណឌ ិត្ ហង ់ជនួ្ណារ  នុ្ ឥដឋឣន្តឞតីរកសួង
អស់ឥ ំឤុឧជឞ ឞិងកីឡា ថ្ដឦបាឞហតឦ់កិរ្តិឤស អនញ្ជ ើញចូ្ឦឥឣួជាអឝិសរីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កនុងឡិឝីរសគឦ់សញ្ញដ សររ 
សណឌិ រកិរតិឤស ឞិងសញ្ញដ សររថ្នន ក់សណឌិ រ ថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររជាឞ់ខ្ពស់ ឞិងថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររ។ 

តាងនាឣគណៈរគស់រគង សាស្ត្សាត ចឥយ សុគគឦិក ឞិងឞិសសិរទំាងអស់ នឞសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា
ឞិងកនុងនាឣខ្លួឞខ្ញុំផ្ទទ ឦ់ ខ្ញុំបាវសូឣសថ្ឣតងឞូឧអំណឥគុណយ្ងរជាឦនរៅសំហុរ ចំ្នពាុះឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ថ្ដឦ
បាឞន្លៀរឱកាសដ៍ឣមាញឹក ឞិងមាឞរនឣល អនញ្ជ ើញជាអឝិសរី ឞិងនឦើកវឹកចិ្រតដឦ់នឤើងខ្ញុំទំាងអស់ោន  ជា
ឡិនសសដឦ់នសកខសណឌិ រកិរតិឤស ឞិងឞិសសរិជ័ឤោអីថ្ដឦររូឧវវួឦសញ្ញដ សររ កនុងឱកាសដ៏ថ្សឞឥកីរាឤ
នឞុះ។  

 

 



 

វំឡ័ឥ-2- 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តន្តី ជាទ្យីដោរពដ្ខ៏្ពងខ់្ពស!់ 
អងគពធិីទងំមលូជាទ្យីដោរព ន្ងិជាទ្យីដមក្ី! 
កនុងឱកាសដ៍នលលថ្នល នឞុះ សូឣអឞុញ្ញដ រឲ្យខ្ញុំបាវនឝវើនសច្កតីរាឤកាឥណ៍នោឤសនងខស សតីឡីឣូឦរសឧរតិ ឞិង

សកឣមភាឡសណតុ ុះសណ្តត ឦ ឞិងកាឥសញ្ច ស់កាឥសិកាឥសស់សអូឞៗឞិសសរិនឞសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ថ្ដឦមាឞ
ខ្ខឹឣសាឥដូច្ខាងនរកាឣៈ  

សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសនងកើរនឡើងនោឤអឞុរកឹរយនឦខ្ ៥១ អឞរក.សក ចុ្ុះនលែវី២០ ថ្ខ្ ឣិលុនា 
ឆ្ន ំ ២០០៣ ថ្ដឦមាឞវីតំាងនដើឣ សថិរនៅខាងរបូងឧមិាឞឯករាជយរសមាណ៥០ថ្ឣ្ររ។ នៅថ្ខ្រុោ ឆ្ន ំ២០១១ 
សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសតូឥវីតំាងឣកវីតំាងលមីថ្ដឦជាវីតំាងសច្ចុសបឞន សថិរនៅហលូឧណ័ឥរសរីរ សង្កក រ់វឹកថ្នល  
ខ័្ណឌ ថ្សឞសុខ្ ។ ឥហូរឣកវឦ់សច្ចុសបុឞន សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា មាឞអាឤុកាឦ ១១ឆ្ន ំនហើឤ។សាកឦ
ឧវិាឦ័ឤកឣពុជាមាឞឣហាឧវិាឦ័ឤចំ្ឞួឞរបំាឣួឤ(០៦)កំឡុងសណតុ ុះសណ្តត ឦឞិងមាឞកឣមឧឝីិសិកាចស់ឡី
សឥញិ្ញដ សររឥង សឥញិ្ញដ សររ សឥញិ្ញដ សររជាឞ់ខ្ពស់ឞិងថ្នន ក់សណឌិ រ។ ឣហាឧវិាឦ័ឤទំាងននាុះឥឣួមាឞ៖ ឣហាឧវិា
ឦ័ឤសិឦបៈ ឣឞុសសសាស្ត្សតឞិងភាសាឣហាឧវិាឦ័ឤអស់ឥ ំ ឣហាឧវិាឦ័ឤច្ាស់ ឣហាឧវិាឦ័ឤរគស់រគង 
ឣហាឧវិាឦ័ឤឧវិាសាស្ត្សតឞិងសនច្ចកឧវិាឞិង ឣហាឧវិាឦ័ឤឧវិាសាស្ត្សតសងគឣ។សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ក៏
បាឞសនងកើរឣជឍឣណឌ ឦឞិងឧវិាសាថ ឞនដើឣបីោំរវដឦ់កាឥសណតុ ុះសណ្តត ឦកាឥសិកាស្សាឧរជាឧដូច្ជា៖ ឣជឍ
ឣណឌ ឦសិកាអាសា៊ា ឞឣជឈឣណឌ ឦសិកាភាសាអង់នគលស ឞិងឧវិាសាថ ឞស្សាឧរជាឧឞិងកាឥសិកាជាឞ់ខ្ពស់។ 
រឡឣជាឣួឤនឞុះសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសនងកើរសភាឞិសសិរ សមាគឣកលឹសឡិភាកាឞិងឤុឧជឞសម័រគចិ្រត
កាកកបាវរកហឣកឣពុជា នដើឣបសីងកឦកខណៈង្កឤស្សួឦសថ្ឞថឣនវៀរដឦ់ឞិសសិរកនុងកាឥសនងកើឞ ឞិងឡរងីក
ចំ្នណុះដឹងនរៅឡីកាឥនឥៀឞកនុងថ្នន ក់ហតឦ់ឱកាសនអាឤឡួកនគបាឞចូ្ឦឥឣួរសគួររសថ្ជងកនុងឧស័ិឤអស់ឥជំាឣួឤ
រគឹុះសាថ ឞឧរតឣសិកានហសងៗ សនងកើរវំនាក់វំឞងឦអជាឣួឤឞិសសរិឣកឡីឣហាឧវិាឦ័ឤនានា ឞិងហតឦ់ឱកាស
នអាឤឡួកនគបាឞចូ្ឦឥឣួកនុងសកឣមភាឡសនរឣើ ឞិងសហគឣឞ៍ ។ 

សច្ចុសបឞននឞុះ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា មាឞ សុគគឦិក ឞិងសាស្ត្សាត ចឥយសឥសុចំ្ឞួឞ ២៨៣នាក់ ថ្ដឦ 
កនុងននាុះសុគគឦិកឥដឋបាឦមាឞចំ្ឞួឞ ៩៨នាក់ (ស្ត្សតី ២៩នាក់) ឞិងសាស្ត្សាត ចឥយមាឞ ១៨៥ នាក់ (ស្ត្សតី២៦ នាក់)។ 

 កនុងឥឤៈនឡឦ១១ឆ្ន ំ គិរចស់ឡីឆ្ន ំ ២០០៣ ឥហូរដឦ់ឆ្ន ំ ២០១៤ នឞុះ ឞិសសិរថ្ដឦបាឞសញ្ច ស់កាឥ
សិកា នៅសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា សឥសុចំ្ឞួឞ ២០៣៦នាក់ (ស្ត្សតី៨២៤នាក់) ថ្ដឦកនុងននាុះឞិសសិរថ្នន ក់
សណឌិ រចំ្ឞួឞ ០៣នាក់ ថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររជាឞ់ខ្ពស់ ចំ្ឞួឞ ២០០នាក់ (ស្ត្សតី ៤៣នាក់) ថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររ ចំ្ឞួឞ១៦៩១
នាក់ (ស្ត្សតី ៧២៦នាក់) ឞិងថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររឥង ចំ្ឞួឞ ១៤២នាក់ (ស្ត្សតី៥៥នាក់)។  

តាឣកាឥអនងករចុ្ងនរកាឤសតីឡីឱកាសកាឥង្កឥ ចំ្នពាុះឞិសសិរថ្ដឦបាឞសញ្ច ស់កាឥសិកា នៅឆ្ន ំសិកា 
២០១២-២០១៣ កឞលងឣកនឞុះ មាឞឞិសសរិចំ្ឞួឞជាង ៩០% បាឞវវួឦកាឥង្កឥនឝវើ ឥឯី ៤%នវៀរកំឡុងសឞតកាឥ
សិកាថ្នន ក់នរកាឤសឥញិ្ញដ សររទំាងកនុង ឞិងនរៅរសនវស។ អរីរឞិសសរិសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាថ្ដឦបាឞឞឹង



 

វំឡ័ឥ-3- 

កំឡុងសិកានៅនរៅរសនវសឥឣួមាឞដូច្ជា៖ សាធាឥណៈឥដឋកូនឥ ្(ខាងរបូង) ចិ្ឞ ជសុ្ឞ ម្ានឡសីុ ហវុីឦីឡីឞ សឹងហ
សូឥ ី អូស្ត្សាត ឦី អាឦលឺឣ្ង់ អង់នគលស សហឥដឋអានឣឥកិ ឥណ្តឌ  បារាងំ ញូនហ៊ាសថ្ឦឞ ស៊ាុឤថ្អ៊ារ សាធាឥណឥដឋថ្្ក 
ឞិង ហុងកុង។ 

កនុងឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤នឞុះ ឞិសសរិថ្ដឦបាឞសញ្ច ស់កាឥសិកានោឤនជាគជ័ឤសឥសុចំ្ឞួឞ
៣៤៥នាក់ (ស្ត្សតី១៤៤នាក់) កនុងននាុះឥឣួមាឞ ថ្នន ក់សណឌិ រចំ្ឞួឞ០១នាក់  ថ្នន ក់សឥញិ្ដសររជាឞ់ខ្ពស់ចំ្ឞួឞ១៧នាក់ 
(ស្ត្សតី០៧នាក់)  ឞិងថ្នន ក់សឥញិ្ញដ សររចំ្ឞួឞ៣៣៨នាក់(ស្ត្សតី១៣៧នាក់)។  

នោឤថ្ឡក ចំ្នពាុះឞិសសរិថ្ដឦកំឡុងសិកានៅសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ទំាងអស់សឥសុ មាឞចំ្ឞួឞ 
៣០៥៩នាក់ (ស្ត្សតី១៤៣២នាក់)។  

កនុងឥឤៈនឡឦកឞលងឣក ក៏ដូច្ជាសច្ចុសបឞន ឞិងនៅអនាគរ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាបាឞឞឹងកំឡុងស
ណតុ ុះសណ្តត ឦ ឞិសសរិនោឤអឞុឧរតតាឣថ្ហឞកាឥឤុវធសាស្ត្សតឥសស់ខ្ខួឞ ថ្ដឦស្សសនៅឞឹងនោឦឞនយបាឤ 
ឞិងថ្ហឞកាឥជាឤុវធសាស្ត្សតឥសស់រាជឥោឋ អិបាឦនរកាឣកាឥដឹកនំារសកសនោឤគរិសណឌិ រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឥសស់ស
ដមតចអគ្គមហាដសនាបីដត្ដជា ហ នុ្ ថ្សន្នាឤកឥដឋឣន្តឞតី នឞរឡុះរាជាណ្តច្រកកឣពុជា ថ្ហឞកាឥឤុវធសា
ស្ត្សតឥសស់រកសួងអស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកីឡា ឞិងសតង់ោជារិទំាង៩ ឥសស់គណៈកមាម ឝិកាឥវវួឦសាគ ឦ់គុណភាឡ
អស់ឥនំឞកឣពុជា កនុងកាឥធានាឦវធភាឡហតឦ់កាឥអស់ឥ ំ រសកសនោឤគុណភាឡ នដើឣបីន្លើឤរសនៅឞឹងររឣូឧកាឥ
កាឥង្កឥទំាងកនុងស្សុក កនុងរំសឞ់ ឞិងអឞតឥជារិ។ នដើឣបីសនរឣច្បាឞវិសនៅនឞុះ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ជា
ឞិច្ចកាឦ ថ្រងបាឞអអិឧឌ្ឍកឣមឧឝីិសិកា សមាា ឥៈឥសូឧឞត ឞិងសមាា ឥៈសឥកិាខ ឥថ្ដឦោំរវឲ្យកាឥសិកា ឞិងកាឥ
សនរងៀឞ នដើឣបីថ្រសកាល ឤសាកឦឧវិាឦ័ឤ នៅជាសាថ ស័ឞអស់ឥឈំាឞឣុខ្ឣួឤ កនុងកាឥជួឤឥថំ្ឦកសឞទុកឥសស់រាជ
ឥោឋ អិបាឦកនុងកាឥសណតុ ុះសណ្តត ឦឝឞធាឞឣឞុសសរសកសនោឤគុណភាឡខ្ពស់។ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា ក៏
បាឞនផ្ទត រកាឥឤកចិ្រតវុកោក់ខាល ំងនៅនឦើកាឥស្សាឧរជាឧ ឞិងកាឥនបាុះឡុឣពហាឤ នដើឣបវុីកជាចំ្នណុះដឹងដឦ់
អនកសិកាស្សាឧរជាឧជំនាឞ់នរកាឤ។  

នឦើសនឞុះនវៀរ នដើឣបធីានាគុណភាឡនឞកាឥសណតុ ុះសណ្តត ឦ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាបាឞនឝវើកិច្ច
សហរសរិសរតិកាឥជាឣួឤនដគូអអិឧឌ្ឍថ្ហនកអស់ឥកំនុងរកសខ័្ណឌ ជារិដូច្ជាជាឣួឤកាកបាវរកហឣកឣពុជា រកសួង
កិច្ចកាឥនាឥ ី សមាគឣរគឹុះសាថ ឞឧរតឣសិកា សហឡ័ឞធសហភាឡឤុឧជឞកឣពុជា សមាគឣអអិឧឌ្ឍសុខ្ភាឡរសជា
ជឞឞិងជាឣួឤសាថ ស័ឞអឞតឥជារិឡីសណ្តត រសនវសនហសងៗោន  ដូច្ជាសហឥដឋអានឣឥកិ រសនវសជសុ្ឞ រសនវសកូនឥ ្
រសនវសនល រសនវសអីុស្សាថ្អ៊ាឦ រសនវសឥណ្តហ  រសនវសឥណឌូ នឞសីុ ឞិងរសនវសចិ្ឞ ។ កិច្ចសហរសរិសរតិកាឥ
ទំាងអស់នឞុះ ហតឦ់ឱកាសឲ្យឞិសសិរវវួឦបាឞសវឡិនសាឝឞ៍សថ្ឞថឣកនុងកាឥសិកា ក៏ដូច្ជាកាឥផ្ទល ស់សតូឥសវ
ឡិនសាឝឞ៍កនុងកាឥរគស់រគងឧឝីិសាស្ត្សតសនរងៀឞ ឞិងកាឥសិកាស្សាឧរជាឧឥឣួោន  ។ សកឣមភាឡនឞុះនៅថ្រជាកតាត
អាវិភាឡឣួឤកនុងចំ្នណ្តឣ កតាត អាវិភាឡជានរច្ើឞនវៀរ ថ្ដឦសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞឞឹងកំឡុងនផ្ទត រកាឥ
ឤកចិ្រតវុកោក់។ ជាក់ថ្សតង សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសហកាឥជាឣួឤសាកឦឧវិាឦ័ឤជានដគូកនុងកាឥ
នឥៀសចំ្ជាសិកាខ សាោនដើឣបីថ្ច្កឥថំ្ឦកសវឡិនសាឝឞ៍ ឧឝីិសាស្ត្សតសនរងៀឞ ឞិងឧឝីិសាស្ត្សតស្សាឧរជាឧដឦ់សាស្ត្សាត



 

វំឡ័ឥ-4- 

ចឥយនដើឣបអីអិឧឌ្ឍចំ្នណុះដឹងឞិងសវឡិនសាឝឞ៏ សរមាស់កាឥនឦើកកឣពស់ឞិងឡរងឹងគុណភាឡ ឞិងរសសិវធភាឡ
កនុងកាឥអស់ឥ ំ ឞិងកាឥនហទឥចំ្នណុះដឹង។ វឞទឹឣននាុះ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞជំឥញុ ឞិងសងកឦកខណៈនអាឤ
សាស្ត្សាត ចឥយ សុគគឦិកនៅសឞតកាឥសិកានៅសឥនវសនវៀរហង។   

ឣ្ាងនវៀរ នដើឣបីជាកាឥចូ្ឦឥឣួចំ្ថ្ណកជាឣួឤរាជឥោឋ អិបាឦកនុងកាឥការ់សឞថឤភាឡរកីរកឥសស់រសជា
ជឞ សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាបាឞថ្សវងឥកនដគូហតឦ់ជំឞួឤ នហើឤបាឞហតឦ់អាហាឥសូកឥណ៍ដឦ់ឞិសសរិរកីរកថ្រ
ឡូថ្កសិកា ថ្ដឦបាឞរសឡងជាស់សញ្ញដ សររ ឣឝយឣសិកាវុរិឤអូឣិ ឥហូរឣកដឦ់សច្ចុសបឞនបាឞចំ្ឞួឞសឥសុ
២៧២០នាក់ (នោឤឡំុរាស់សញ្ជូ ឦអាហាឥឥសូកឥណ៍ថ្ដឦសាកឦឧវិាឦ័ឤបាឞហតឦ់ជូឞឥសសឥជឞជាឞ់ខ្ពស់នឞ
រាជឥោឋ អិបាឦឞិងអាហាឥសួកឥណ៍ច្ញ្ចុ ុះនលលសិកា)។   

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តន្តី ជាទ្យីដោរពដ្ខ៏្ពងខ់្ពស!់ 

អងគពធិីទងំមលូជាទ្យីដោរព ន្ងិជាទ្យីដមក្ី! 

ឦវធហឦដ៍ររច្ុះររច្ង់ដូច្បាឞនឥៀសរាស់នោឤសនងខសខាងនឦើ គឺឡិរជាបាឞឣកឡីកាឥខិ្រខ្រសឹងថ្រសង
ឥសស់ថ្នន ក់ដឹកនំាគណៈរគស់រគង សាស្ត្សតចឥយ ឞិងសុគគឦិក នោឤមាឞកាឥោំរវយ្ងសកឣមឡីសំណ្តក់អាណ្ត
ឡាបាឦ ឞិសសរិ ជាឡិនសសគឺបាឞឣកឡីកាឥជួឤនរជាឣថ្រជងយ្ងខាល ំងកាល របស ់ ឯកឧត្តមបណឌ ិត្ហារហុុី
សា ហាន្ោ់ ថ្ដឦជាឞិច្ចកាឦនោក ថ្រងថ្រហតឦ់អាហាឥសូកឥណ៍ដឦ់ឞិសសិរនឤើងជានឥៀងរាឦ់ឆ្ន ំ។ រឡឣ
ជាឣួឤននាុះ នោកសណឌិ រRikhiThakralរសធាឞរកុឣហ៊ាុឞThakralHoldingLtd. នឞរសនវសសឹងហសុឥ ី រកុឣ
ហ៊ាុឞChina Fairwind Cambodia Investment Company Limitedរកឣុហ៊ាុឞ ថ្ខ្មឥ រស៊ាូនឧ ើឥសុីឥ ី នស្ងហួរ អិុឞនឧស
នឣឞ ខូ្អីឦឝីឌី្រឡឣទំាងសសបុឥសជឞជានរច្ើឞនវៀរ ក៏បាឞជួឤឧសរថឣាហងថ្ដឥ។  

ជាវិសនៅឞិងសឣមភាឡសរមាស់ឆ្ន ំ២០១៥ ខាងឣុខ្នឞុះសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាឞឹងនសើកដំនណើ កាឥ
ឣហាឧវិាឦ័ឤលមីឣួឤគឺឣហាឧវិាឦ័ឤឡ័ររមាឞឞិងគឣនាគឣឞ៏(College of Media and Communications)

ថ្ដឦហតឦ់កឣមឧឝីិសិកាករឣិរសឥញិ្ដសររឥង សឥញិ្ញដ សររឞិងសាោនរនជាថ្សឞកិច្ចកាឥឥោឋ អិបាឦឞិងវំនាក់
វំឞងអឞតឥជារិ(TechoSen School of Government and International Relations) ថ្ដឦហតឦ់កឣមឧឝីិសិកា
ករឣិរសឥញិ្ញដ សររជាឞ់ខ្ពស់ឞិងថ្នន ក់សណឌិ រ។សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសំនឡញថ្សសសវថ្ហនកច្ាស់នសនើសំុ
នៅរកសួងអស់ឥ ំ ឤុឧជឞឞិងកីឡាឥចួ្រាឦ់នហើឤ គឺនៅឥង់ចំថ្រ ឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ឡិឞិរយឞិងឤឦ់រឡឣតាឣ
សំនណើ ឥសស់សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជាសុ្នណ្តណ ុះ។ នឤើងខ្ញុំសងឍឣឹថ្ន ឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ឡិឞិរយឞិងសនរឣច្តាឣ
សំនណើ ឥសស់សាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជា នោឤអឞុនរោុះ ឞិងនសច្កតីនោឥឡដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ! 

នៅវីសញ្ច ស់ កនុងនាឣគណៈរគស់រគង សាស្ត្សាត ចឥយ សុគគឦិក ឞិងឞិសសរិទំាងអស់ នឞសាកឦឧវិា 

ឦ័ឤកឣពុជា ខ្ញុំបាវសូឣសថ្ឣតងឞូឧនសច្កតីដឹងគុណ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំ្នពាុះឯកឧត្តម បណឌ ិត្ ហង ់ ជនួ្ណារ  នុ្ 
ឥដឋឣន្តឞតីរកសួងអស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកីឡាថ្ដឦបាឞចំ្ណ្តឤនឡឦនឧោដ៏ឣមាញឹកឞិងមាឞរនឣល អនញ្ជ ើញចូ្ឦឥឣួ
ជារសធាឞគណៈអឝិសរីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ កនុងឡិឝី រសគឦ់សញ្ញដ សររ នឞសាកឦឧវិាឦ័ឤកឣពុជានានលែនឞុះ។ 



 

វំឡ័ឥ-5- 

សូឣថ្លលងអំណឥគុណចំ្នពាុះ គណៈអឝិសរី ឯកឧរតឣ នោកជំទាឧ អស់នោក នោកស្សី នអញៀឧ
កិរតិឤស ជារិ ឞិងអឞតឥជារិទំាងអស់ ថ្ដឦបាឞអនញ្ជ ើញចូ្ឦឥឣួជាកិរតិឤសកនុងឡិឝីនឞុះ ឞិងសូឣនោឥឡជូឞឡឥ
ឯកឧរតឣ នោកជំទាឧ អស់នោក នោកស្សី នអញៀឧកិរតិឤសជារិ ឞិង អឞតឥជារិ រឡឣឣទំាងសអូឞៗឞិសសរិ ទំាង
អស់សូឣឲ្យ បាឞរសកសនោឤ នជាគជ័ឤ សិឥឣីងគឦ ឞិង ឧសុិឦសុខ្រគស់រសកាឥ កំុសីន្លៀងឃ្លល រនឡើឤ។ 

សមូអរគ្ណុ! 


