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កិច្ចពិគ្រោះគោបលគ់លើគេច្កតី្ាង 
គរលនគោបាយអភិវឌ្ឍ វិេយ័ទូរគមនាគមន៍បគច្ចកវិទាគមនាគមន៍  

និងព័ត៌មាន 
 

េនុទរកថាគន្ឹោះរបេឯ់កឧតតម ្បាក់ េខុុន 
រដ្ឋមន្រនតី្កេងួប្្បេណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
ទីេតកីារ្កេងួប្្បេណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

ភនំគពញ, ប្ថៃទ០ី៨ ខខមថិុនា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 

ឯកឧតតម គោកជទំាវ! 
គោក គោក្េី្ បតិបតតិករទូរគមនាគមន៍ ្បធាន្កមុហ ុនអភិវឌ្ឍវិេយ័បគច្ចក
វិទាគមនាគមន៍ នងិព័ត៌មាន!  
អរណុេេួត!ី 

ជាបឋម ក្នុងនាមរក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ខំុ្សូមសំដដងនូវការស្វវ គមនយ៍៉ា ងក្ក្ក់្តត  
ចំក្ ោះឯក្ឧត្ដម ក្ោក្ជំទាវ ក្ោក្ ក្ោក្រសីរបតិ្បត្តិក្រទូរគមនាគមន ៍ និងរបធានរកុ្មហ ុនអភិវឌឍវសិ័យ 
បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និង ពត័្ម៌ាន ដដលបានអក្ ជ្ ីញចូលរមួក្នុងកិ្ចចពិក្ររោះក្យបល់ក្ៅរពឹក្ក្នោះ ក្ដីមបី
ពិភាក្ាក្លីក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយអភិវឌឍវសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន។ 
ក្នោះគឺជាក្លីក្ទីពីរក្ហយី ដដលរក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុដម៏ានស្វរៈសំខានក់្នោះ 
ក្ដីមបពីរងឹងភាពជាប្ដគូរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល និងវសិ័យឯក្ជន ក្លីការក្រៀបចំរក្បខណឌ ក្រលនក្យបាយ និង
គតិ្យុត្ត ឲ្យរបក្បក្ដ្ឋយរបសិទធភាព ភាពស័ក្តិសិទធិ សងគតិ្ភាពនិងគណក្នយយភាព សរមាបអ់ភិវឌឍ 
វសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគន ៍និងពត័្ម៌ានរបស់ក្មពុជា។  

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជានីតិ្កាលទី៥ បានដ្ឋក្ក់្ចញនូវយុទធស្វស្រសតចតុ្ក្កាណ ដំណាក្ក់ាលទី៣ និង
ដផនការយុទធស្វស្រសត អភិវឌឍនជ៍ាតិ្ ២០១៤-២០១៨ ក្ដីមបកី្រៀបចំនូវវធិានការ និងយុទធស្វស្រសតនានា សរមាប់
ការអភិវឌឍវសិ័យអាទិភាពជាក្រចីន រមួទាងំវសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន។ រាជ 
រដ្ឋា ភិបាលមានក្រលក្ៅក្រត្ៀមក្រៀបចំមូលដ្ឋា នសរមាបក់ារឈានក្ឡងីរបស់ក្មពុជា ក្ៅកានដំ់ណាក្ក់ាលថ្មី
ប្នការអភិវឌឍ ពិក្សសការធានាភាពរបកួ្ត្របដជងរបស់ក្មពុជាក្ៅក្នុងក្សដាកិ្ចចពុទធិ នាក្ពលអនាគត្។ ក្ហតុ្ 
ដូក្ចនោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្តត ត្អាទិភាពក្លីការក្រៀបចំក្រលនក្យបាយសរមាប់អភិវឌឍវសិ័យទូរគមនាគមន-៍ 
បក្ចចក្វទិាពត័្ម៌ាន និងគមនាគមន ៍ក្ដ្ឋយរតូ្វពិចារណាក្លីរគបទិ់ដាភាពក្សដាកិ្ចច និងសងគមកិ្ចច។ 
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ក្រលបំណងសំខានប់្នកិ្ចចរបជំុក្នោះ គឺការពិនិត្យនូវក្រលក្ៅ និងក្រលនក្យបាយយុទធស្វស្រសត និង
វធិានការនានា ដដលនឹងរតូ្វបានដ្ឋក្ក់្ចញតាមរយៈក្រលនក្យបាយក្នោះ ជាមួយនឹងក្រលក្ៅ និងដផនការ
ក្មធុរកិ្ចច និងវនិិក្យគរបស់វសិ័យឯក្ជនក្លកីារចូលរមួអភិវឌឍវសិ័យ ទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍
និងពត័្ម៌ាន។ ក្លីសពីក្នោះក្ទៀត្ ការទទួលបាននូវឯក្ស្វរក្រលនក្យបាយដល៏អ ទាមទារយ៉ា ងចាបំាចនូ់វការ
សិក្ារាល់ធាតុ្ចូល ក្ព់ន័ធទាងំអស់ ដដលរតូ្វបានចូលរមួដចក្រដំលក្ពីរគបតួ់្អងគ ក្ព់ន័ធ មិនរតឹ្មដត្ពី
សំណាក្រ់បតិ្បត្តិក្រប៉ាក្ណាណ ោះក្ទ គឺដថ្មទាងំពីសំណាក្ឧ់សាហក្រ/ផលិត្ក្រក្រគឿងសមាា របរកិាា រទូរគមនាគមន៍
ផងដដរ ជាអាទិ៍ រក្ុមហ ុន Huawei Technologies Co., Ltd., រក្ុមហ ុន ZTE Corporation និងរកុ្មហ ុន 
China Comservice។ ក្នលងមក្ក្នោះ រក្ុមហ ុនទាងំបីក្នោះ បានចូលរមួដចក្រដំលក្ផតល់នូវធាតុ្ចូលដម៏ានស្វរៈ
សំខានជ់ាក្រចីន ក្ដីមបធីានាសងគតិ្ភាពរវាងក្សចក្តីរ ងក្នោះ និងនិនាន ការប្នការវវិត្តនប៍ក្ចចក្វទិាក្ៅក្នុងតំ្បន ់
និងពិភពក្ោក្។ ក្រតពីក្នោះ ក្យងីគួររលំឹក្ផងដដរថា ក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយក្នោះ ក្ធ៏ាល បរ់ត្ូវបានចូល
រមួជួយសហការក្រៀបចំ និងផតល់អនុស្វសនល៍អៗ  ក្ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា នក្សដាកិ្ចច និងកិ្ចចការសងគមរបស់អងគការ
សហរបជាជាតិ្ (United Nations-Department of Economic and Social Affairs, UNDESA)ផងដដរ។ 
ដូចក្នោះ ក្នុងនាមរក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ខំុ្សូមដថ្លងអំណរគុណយ៉ា ងក្ស្វម ោះ ចំក្ ោះត្ំណាងវ ិ
ស័យឯក្ជន ក្ព់ន័ធទាងំអស់ដដលមានវត្តមាននាប្ថ្ងក្នោះ, ពិក្សសរក្ុមហ ុន Huawei Technologies Co., 
Ltd., រក្ុមហ ុន ZTE Corporation និងរកុ្មហ ុន China Comservice និង ក្ោក្ Richard KERBY ជាទី
របឹក្ាជានខ់ពស់អនតរតំ្បនប់្នអងគការ UNDESA។ 

ក្ៅដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ រក្សួងប្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍បានរបកាសដ្ឋក្ឱ់្យក្របីរបាស់ជាផលូវ
ការនូវដផនការក្មបក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ានក្មពុជា ឆ្ន ២ំ០២០ ដដលរតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងីក្រកាម
ជំនួយឧបត្ថមារបស់ស្វធារណរដាកូ្ក្រ ៉ា។ ដផនការក្មក្នោះ គឺជាឯក្ស្វររគឹោះដស៏ំខានមួ់យក្នុងចំក្ណាមឯក្ស្វរ
ទាងំឡាយដដលរក្សួងប្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍បានខិត្ខំចូលរមួសហការក្រៀបចំ និងប ច្ ប ់បនាទ បពី់
សមាហរណក្មម NiDA មក្ក្រកាមដំបូលរបស់រក្សួង ក្នុងនយ័ក្ឆលីយត្បក្ៅនឹងការក្បតជ្ាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភិបា
លក្លីការក្រៀបចំរក្បខណឌ ក្រលនក្យបាយមួយដរ៏ងឹមាសំរមាបអ់ភិវឌឍនវ៍សិ័យបក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និង 
ពត័្ម៌ាន។ បនាទ បពី់ក្នាោះមក្ រក្សួងក្ប៏ានបនតក្រៀបចំក្រលនក្យបាយអភិវឌឍវសិ័យបក្ចចក្វទិាគមនាគមន៍ 
និងពត័្ម៌ាន ឱ្យមានសងគតិ្ភាព និងភាពរបទាក្រ់ក្ឡារន ជាមួយនឹងការក្រៀបចំក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយ
អភិវឌឍវសិ័យទូរគមនាគមន ៍ ដដលរតូ្វបានចាបក់្ផតីមតាងំពីក្ដីមអាណត្តិទី៥ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ បដនថមពីក្លី
ក្នោះ ក្ដីមបធីានានូវការក្បតជ្ាចិត្តរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាក្នុងការចូលរមួសមាហរណក្មមតំ្បន ់ និងពិភព
ក្ោក្ក្លីវសិ័យទូរគមនាគមន/៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន និងធានានូវរបសទិធភាព និងភាព
ស័ក្តិសិទធិប្នការក្រៀបចំក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយទាងំពីរក្នោះ រក្សួងបានសក្រមចប ច្ូ លរកុ្មការងារទាងំ
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ពីរ និងក្រៀបចំក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយដត្មួយ គឺក្រលនក្យបាយអភិវឌឍវសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្
វទិាគមនាគមន ៍និងពត័្ម៌ាន។  

ឯក្ស្វរក្នោះ រតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងីក្ដ្ឋយដផអក្ក្លី៖ 

ទី១. ការបូក្សរុប និងវាយត្ប្មលក្លសី្វថ នភាពបចចុបបននប្នវសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន៍ 
និងពត័្ម៌ានក្ៅក្មពុជា តាមរយៈឯក្ស្វរនានា ដដលរតូ្វបានផតល់ក្ដ្ឋយរបតិ្បត្តិក្រ ក្ព់ន័ធនឹង 
វសិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន និងឯក្ស្វររបស់រក្សួងប្របសណីយ ៍ និង
ទូរគមនាគមន,៍  
ទី២. ឯក្ស្វរក្រលនក្យបាយថ្មីៗ ដដលរតូ្វបានអនុមត័្ក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល ជាអាទិ៍ ដផនការក្ម
ជាតិ្ប្នវទិាស្វស្រសត និងបក្ចចក្វទិា ២០១៤-២០២០, ក្រលនក្យបាយជាតិ្សតីពីការអភិវឌឍ 
យុវជនក្មពុជា, ក្រលនក្យបាយអភិវឌឍវសិ័យឧសាហក្មម ២០១៥-២០២៥, ដផនការយុទធស្វស្រសត
សតីពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ្ក្មពុជា ២០១៤-២០២៣ និងឯក្ស្វរក្រលនក្យបាយ ក្ព់័នធក្ផេងៗ
ក្ទៀត្,  
ទី៣. ដផនការក្មបក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ានអាស្វ នឆ្ន ២ំ០១៥ និងក្សចក្តីរ ងដផនការក្ម 
បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍និងពត័្ម៌ានអាស្វ នឆ្ន ២ំ០២០,  
ទី៤. ឯក្ស្វរក្រលនក្យបាយរបស់បណាត របក្ទសមួយចំនួនក្ៅអាស្វ ន ជាអាទិ៍ ក្វៀត្ណាម ប្ថ្ និង
មា៉ា ក្ឡសុី, និង 
ទី៥. ដផនការយុទធស្វស្រសតប្នសហគមនទូ៍រគមនាគមនអ៍ាសុី-បា៉ា សុីហវកី្ ២០១៥-២០១៧ និងក្សចក្តី
សក្រមចនានាដដលរត្ូវបានអនុមត័្ក្ដ្ឋយ Plenipotentiary Conference ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់សហ
ភាពទូរគមនាគមនអ៍នតរជាតិ្ ក្ៅទីរកុ្ងប ូស្វន ស្វធារណរដាកូ្ក្រ ៉ា។  

ឯកឧតតម គោកជទំាវ គោក គោក្េ!ី 
 ឧសាហក្មមទូរស័ពទចល័ត្ បានក្ដីរតួ្នាទីយ៉ា ងសំខានក់្ៅក្នុងក្សដាកិ្ចចពិភពក្ោក្ ជាឧបក្រណ៍នវា
នុវត្តនស៍រមាបក់្សវាថ្មីៗ។ បណាត ញទូរស័ពទចល័ត្ ផតល់នូវកាោនុវត្តភាព ក្ដីមបទីទួលបានអតិ្ថិ្ជនថ្មីៗ និង
ក្ធវីជាឧបក្រណ៍ ក្ដីមបរីក្របាក្ពី់ផលិត្ផល និងក្សវា។ ឧសាហក្មមក្នោះ បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានការផេផំគុ ំនូវ
ចំនួន «ដផននវានុវត្តន»៍ ក្ៅក្លពិីភពក្ោក្។ បរសិ្វថ ននវានុវត្តនប៍្នទូរស័ពទចល័ត្ ចូលរមួចំដណក្ក្នុងការផតល់
អំណាចដល់បុគគល និងសងគម មិនរតឹ្មដត្តាមរយៈកាោនុវត្តន ៍ដដលពួក្រត្ប់ក្ងកីត្ក្នាោះក្ទ ក្ប៏៉ាុដនតតាមរយៈ
ដំក្ណាោះរស្វយ និងក្សវា ដដលពួក្រត្ផ់តល់ផងដដរ។  
 ការត្ភាជ បទូ់រស័ពទចល័ត្ បានតល ស់បតូររចួក្ហយីនូវជីវតិ្របចាបំ្ថ្ងរបស់មនុសេក្ៅក្លីពិភពក្ោក្។ 
ទូរស័ពទចល័ត្កំ្ពុងក្ដីរតួ្នាទីយ៉ា ងខាល ងំក្ៅក្នុងការអភិវឌឍសងគម-ក្សដាកិ្ចច ក្ៅក្នុងតំ្បនកំ់្ពុងអភិវឌឍ។ 
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ទូរស័ពទចល័ត្បាននាមំក្នូវក្សវាសក្មលង និងការក្របីរបាស់អិុនធឺក្ណត្ ក្ៅដល់តំ្បនដ់ដលមិនធាល បម់ានការ 
ត្ភាជ បចូ់លរមួកាត្ប់នថយគមាល ត្ឌីជីថ្លនិងផតល់អំណាចក្ៅសហគមន។៍ 

ក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយអភិវឌឍនវ៍សិ័យទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍និងពត័្ម៌ាន ឆ្ន ំ
២០២០ របស់ក្មពុជា មានចក្ាុវសិ័យនាកំ្មពុជាឈានក្ៅរក្សនធិភាព (Connectedness) និងក្មមញភាព 
(Readiness) ប្នបក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន នាក្ពលអនាគត្។ ដូចក្នោះ ក្ដីមបធីានាឲ្យកិ្ចចពិក្ររោះ
ក្យបល់ក្នោះ បានកានដ់ត្សក្មម និងក្ធវីឲ្យក្សចក្តរី ងក្រលនក្យបាយក្នោះកានដ់ត្របក្សីរក្ឡងី ខំុ្សូមចូល
រមួដចក្រដំលក្ និងក្សនីដល់កិ្ចចពិក្ររោះក្យបលពិ់និត្យក្លីចំណុច  អាទិភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រកាម៖ 

ទី១. ការអភិវឌឍក្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន គឺជាក្តាត លី
ក្រគនលឹោះ សរមាបធ់ានាបានការត្ភាជ ប ់ការទទួលពត័្ម៌ាន ការវភិាគពត័្ម៌ាន និងការក្របីរបាស់ពត័្ម៌ាន
សរមាបជ់ារបក្យជនដ៍ល់របជាជនរគប់ៗ រន  ក្នុងក្រលបំណង និងក្រលក្ៅខុសៗរន  ក្ដីមបចូីលរមួ
អភិឌឍក្សដាកិ្ចច និងសងគមរបក្បក្ដ្ឋយចំក្ណោះដឹងជាមូលដ្ឋា ន។ ការអភិវឌឍរបពន័ធដខេកាបលិ៍ក្រកាម
បាត្សមុរទ នឹងចូលរមួចំដណក្ដស៏ំខាន ់ ក្ដីមបសីក្រមចទិសក្ៅខាងក្លីក្នោះ ក្ហតុ្ក្នោះ ក្យងីសូម
ក្លីក្ទឹក្ចិត្តដលក់ារអភិវឌឍក្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធក្នោះ។ ក្ប៏៉ាុដនត រក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 
នឹងចាត្វ់ធិានការតឹ្ងរងឹចំក្ ោះរក្ុមហ ុនណាដដលររនដ់ត្ក្សនីសុំអាជ្ាបណណ ក្ដីមបយីក្ក្ៅទុក្ក្ចាល 
ក្ដ្ឋយរម នដផនការក្ម ឬវនិិក្យគចាស់ោស់ ឬក្ដីមបរីរនដ់ត្ដសវក្រក្ថ្វកិា     វនិិក្យគពីក្រត
របក្ទស ដដលទាងំក្នោះនឹងបងកការរាងំសទោះដល់វនិិក្យគិនក្ផេងដដលមានឆនទៈពិត្របាក្ដ និងចាស់
ោស ់ ក្ហយីអាចបងកក្ឡងីនូវបញ្ញា របឈមធងនធ់ងរដល់រក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ដដល
ពំុអាចធានាការក្របីរបាស់អិុនធឺក្ណត្ក្លបឿនក្លឿនដល់របជានជនរគបទី់ក្ដនលង។   
ទី២. ការរគបរ់គងរបភពធនធានក្រម ជាពិក្សសវសិ្វលគមនក៍្ស្រហវក្ងស់៍ មានស្វរៈសំខានស់រមាប់ 
របតិ្បតិ្តក្រទូរគមនាគមន ៍ អនក្ក្របីរបាស់ និងថ្វកិាជាតិ្។ បចចុបបនន មានរបតិ្បត្តិក្រមួយចំនួន ដដល
បានទទួលសិទធិក្របីរបាស ់ក្ស្រហវក្ងស់ ៍ក្ហយីដបរជាមិនក្របីរបាស់ធនធានទាងំក្នាោះឲ្យអស់សកាត នុពល 
ក្ៅក្ពលមានរបតិ្បត្តិក្រខលោះកំ្ពុងរតូ្វ ការក្ស្រហវក្ងស់៍បដនថម ក្ដីមបពីរងីក្ទំហ ំ និងសមត្ថភាពប្នការ 
ផតល់ក្សវាទូរគមនាគមន ៍ ពិក្សសក្សវាទំក្នីបចុង ក្រកាយ ៤G ឲ្យបានក្ៅដល់អនក្ក្របីរបាស់រគបទី់ 
ក្ដនលង។ ស្វថ នភាពគួរឲ្យបារមាក្នោះ បានបងាំឲ្យរក្សួង និងប ា្ត្តិក្រទូរគមនាគមនក៍្មពុជា ពិចាណារ
អំពីវធិានការតឹ្ងរងឹ និងរសបតាមចាប ់ ក្ដីមបកី្ធវីការក្ដ្ឋោះរស្វយ។ រសបក្ពលជាមួយរន ក្នោះដដរ 
រក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ បានទទួលការឯក្ភាពពីរបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល ក្ដីមបដឹីក្នាំ
រកុ្មការងារសិក្ា និងកំ្ណត្ស់មត្ថកិ្ចចក្លកីារក្របីរបាស់ក្ស្រហវក្ងស់៍ ៧០០Mhz ដដលក្ពុំងរត្ូវបាន
កានក់ាបន់ាក្ពលបចចុបបននសរមាបវ់សិ័យក្ស្វត្ទសេន។៍ ក្យងីសងឃមឹថា ឌីជីថ្លឌីវដិិន (Digital 
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Dividend)  ក្នោះ នឹងចូលរមួចំដណក្ក្នុងការបក្ងកីនសមត្ថភាពប្នការផតល់ក្សវា 4G ក្ៅរគបទី់ក្ដនលង
ក្ៅក្នុង    រពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រសបតាមនិនាន ការប្នសមាហរណក្មមក្ស្រហវក្ងស់ ៍ ៧០០Mhz 
របស់សហគមនទូ៍រគមនាគមនអ៍ាសុ-ីបា៉ា សុីហវកី្ និងក្សចក្តីសក្រមចរបស់សហភាពទូរគមនាគមន៍
អនតរជាតិ្ ក្ៅឆ្ន ២ំ០១២។ 
ទី៣. ការអភិវឌឍនូវក្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ និងការរគបរ់គងនូវធនធានក្រមរបក្បក្ដ្ឋយរបសិទធភាព នឹង
ចូលរមួចំដណក្យ៉ា ងសំខានក់្នុងការក្ធវីឱ្យរបក្សីរក្ឡងីប្នការផតល់ និងការក្របីរបាស់ក្សវាអិុនធឺក្ណត្ 
ក្លបឿនក្លឿន ដល់របជាជនរគប់ៗ រន ជាពិក្សសក្សវាអិុនធឺក្ណត្ក្លបឿនក្លឿនតាមរយៈទូរស័ពទ 
ចល័ត្។     
ទី៤. ការអភិវឌឍនធ៍នធានមនុសេ និងគមាល ត្ឌីជីថ្ល ក្ៅដត្ជាបញ្ញា របឈមសំខាន ់និងបនាទ ន ់ដដល
រគបត់្ួអងគទាងំអស់រតូ្វចូលរមួសហការរក្ដំក្ណាោះរស្វយ។ ការក្ធវីពិពិធក្មមក្សវាបក្ចចក្វទិា
គមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ានរបក្បក្ដ្ឋយភាពសមបូរដបប និងរបសិទធភាព ក្ជ៏ាអាទិភាពមួយដស៏ំខាន ់
ក្ដីមបធីានាថា របជាជនរគបរូ់ប អាចយល់ពីស្វរៈសំខាន ់ និងផលរបក្យជនប៍្នការក្របីរបាស់ក្សវា
ទាងំក្នោះ។ ក្នុងនយ័ក្នោះ ខំុ្សូមក្លីក្ទឹក្ចិត្តដល់រគបតួ់្អងគទាងំអស់ ជាពិក្សសរបតិ្បត្តិក្រ ឧសាហ
ក្រទូរគមនាគមន-៍បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន រក្សួង-ស្វថ បន័ក្រៀបចំក្រលនក្យបាយ និង
រក្សួង-ស្វថ បន័អបរ់ ំ និងបណតុ ោះបណាត លជំនាញវជិាជ ជីវៈ រមួសហការអភិវឌឍក្សវាបក្ចចក្វទិា
គមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ាន ក្ដីមបចូីលរមួចំដណក្ពរងឹង និងពរងីក្ការក្ស្វងសមត្ថភាព និងការកាត្់
បនថយគមាល ត្ឌីជីថ្ល។ 

 
ឯកឧតតម គោកជទំាវ គោក គោក្េ!ី 
 មុននឹងប ច្ បសុ់នទរក្ថា ខំុ្សូមជូនពត័្ម៌ាន និងក្លីក្ទឹក្ចិត្តចំក្ ោះវសិ័យឯក្ជន និងតួ្អងគទាងំអស់ 
ដដលមានវត្តមានក្ៅប្ថ្ងក្នោះ ក្ដីមបកី្រត្ៀមចូលរមួឱ្យបានរគប់ៗ រន ក្នុងរពឹត្តិការណ៍ចំនួនបី ក្ៅក្ពលខាងមុខក្នោះ
គឺ៖ 

ទី១. ក្ៅប្ថ្ងទី២៥ ដខមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០១៥ រក្សួងប្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍នឹងក្រៀបចំការរបកួ្ត្
របដជងដក្ណដី ម នរងាវ នប់ក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និងពត័្ម៌ានសរមាបក់្មពុជា និងបុណយគរមបខួ់ប
១៥០ ឆ្ន រំបស់សហភាពទូរគមនាគមនអ៍នតរជាតិ្។ ក្នុងស្វម រតី្ក្នោះ ការក្លីក្ក្ឡងីនូវគំនិត្ប្ចន 
របឌិត្នានា នឹងរតូ្វបានទទួលស្វវ គមន។៍  
ទី២. ពីប្ថ្ងទី១២ ដល់ប្ថ្ងទី១៥ ដខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៥ សហភាពទូរគមនាគមនអ៍នតរជាតិ្ នឹងក្រៀបចំ
រពឹត្តិការណ៍របចាឆំ្ន  ំ គឺ ITU World ក្ៅទីរកុ្ងប ុដ្ឋក្ប៉ាសត របក្ទសហុងស្រហគ។ី ខំុ្សូមក្លីក្ទឹក្ចិត្តដល់
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រកុ្មហ ុនវយ័ក្ក្មង និងរកុ្មហ ុនធុនតូ្ច និងមធយម ចូលរមួយ៉ា ងសក្មមក្នុងកិ្ចចរបជំុនានា និងការ
ក្រៀបចំពិពរ័ណ៌ ក្ដីមបទីទួលបាននូវបទពិក្ស្វធនល៍អៗ  និងបក្ងកីត្បណាត ញធុរកិ្ចចរបស់ខលួន។  
ទី៣. ក្ៅដខវចិឆកា ឆ្ន ២ំ០១៥ សហភាពទូរគមនាគមនអ៍នតរជាតិ្ នឹងក្រៀបចំសននិសីទពិភពក្ោក្សតីពី
វទិយុគមនាគមន ៍ ក្ៅទីរកុ្ង Geneva។ ខំុ្ក្សូ៏មក្លីក្ទឹក្ចិត្តដល់របតិ្បត្តិក្រ និងឧសាក្រ/ 
ផលិត្ក្រក្រគឿងបរកិាា រទូរគមនាគមន ៍ បក្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ ចូលរមួជាមួយរក្សួង ក្ដីមបបីនតតាម
ដ្ឋនការវវិត្តនប៍្នការក្របីរបាស់ធនធានក្រមក្នោះនាក្ពលអនាគត្។  
 
ក្ឆលៀត្ឱ្កាសក្នោះ ខំុ្សូមវាយត្ប្មលខពស់ចំក្ ោះរកុ្មការងាររបស់រក្សួងប្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍

ដដលបានក្រៀបចំក្សចក្តីរ ងក្រលនក្យបាយក្នោះ និងកិ្ចចរបជំុក្នោះក្ឡងី។ ខំុ្ក្សូ៏មអរគុណចំក្ ោះរក្ុមហ ុន 
Huawei Technologies (Cambodia) Co., Ltd ដដលបានជួយសរមួលដល់ការងារឡូជីសទីក្ក្នុងការក្រៀបចំ
កិ្ចចរបជំុក្នោះ។ 

ចុងប ច្ បក់្នោះ ខំុ្សូមជូនពរដល់អនក្ចូលរមួទាងំអស់ ប្នកិ្ចចរបជំុក្នោះ សូមរបក្បក្ដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន
របការ គឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ និងពលៈ កំុ្បីក្ឃលៀងឃ្លល ត្ក្ឡងី និងសូមឲ្យកិ្ចចរបជំុបានទទួលប្ផលតក លអរបក្សីរ។  

សូមអរគុណ! 


