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សនុទរកថា 
ឯកឧត្តម ប្រាក ់សខុុន 

រដ្ឋមន្រនតីប្រកសងួប្ប្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
ថ្លែងកនងុពិធីសម្ភោ ធដាក់ឲ្យដ្ំម្ណើ រការជាផែូវការ 

ម្សវាដ្ឹកអ្នកដ្ំម្ណើ ររបសប់្ប្របសណីយក៍មពុជា 
រាជធានីភនពំពញ ថ្ងងទី២៩ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

  ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោកឧកញ៉ា  ពោក ពោកររ ីជាទីរាបអ់ាន! 

 ថ្ងងពនេះ ែំុ្មានពរចកតីរបាយរកីរាយជាអពនកពោយបានចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក
ឧកញ៉ា  ពោក ពោកររី ពៅកនុងពិធីរពមាោ ធោក់ឲ្យដំព ីរការជាផលូ វការថ្ន ពរវាដឹកអនកដំព ីររបរ់
ថ្របរ ីយក៍មពុជា ។ 

តាមរបាយការ ៍ ឯកឧត្តម ពអាក បូរា៉ា  អគ្គនាយកថ្របរ ីយ៍កមពុជា អំបាញ់មិញពនេះ បានគូ្រ
បញ្ជា ក់ថា ថ្របរ ីយ៍កមពុជា មកដល់ពពលពនេះមានអាយុ៤ឆ្ន ំព ីយ ព ីយអងគភាពពនេះ បានឆលងកាត្់
ឧបរគ្គ និងការលំបាកជាពរចីន រ ូត្រពរមចបានលទធផលគួ្រជាទីពមាទនៈ ពលីការោា នកំខ ទរមង់របព្នធ
រគ្បរ់គ្ងរដាបាល អាជីវកមម និងគ្ ពនយយរបរ់ែលួន រពមជាមួយនឹងការពកីនព ងីនូវ ចំ ូលពីមួយឆ្ន ពំៅ
មួយឆ្ន ជំាលំោប់។ តាងនាមឲ្យថាន ក់ដឹកនាំរករួង ក៏ដូចជារូបែំុ្ផ្ទទ ល់ ែំុ្រូម    រខមតងការពកាត្ររពរីរ
ចំព េះរមិទធិផលខដលថ្របរ ីយក៍មពុជារពរមចបានកនលងមក ពោយទទួលបានរបាក់ចំព ញ៤ឆ្ន ជំាប់ៗ
គ្នន  បំ កនូ់វបពចចកវទិាពត្្ម៌ានដល់រគ្បស់ាខារាជធានី-ពែត្ត ផតល់រង្វវ នរ់រពរីរដល់និពោជិត្ជាពរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
រពមទាងំអាចរនសទុំនវនិិពោគ្ររមាបទិ់ញរងយនត១០ពរគ្ឿងររមាបដឹ់កបព ញ្ីកនុងររុកផ្ទទ ល់ែលួនពទៀត្ផង ។  

 ពជាគ្ជ្យខដលរពរមចបានពនេះ គឺ្ខរតងពចញពីកិចចែិត្ែំរបឹងខរបងរបរ់ ឯកឧត្តម ពោក ពោកររី 
នាងកញ្ជញ  ជារកុមរបឹកាភិបាល មន្រនតីរតួ្ត្ពិនិត្យរដា ថាន ក់ដឹកនាថំ្របរ ីយ៍កមពុជា និងនិពោជិត្ទាងំអរ់
ខដលបាននឹងកំពុងបពរមីការពៅទីចាត្ក់ារកណ្តត ល កដូ៏ចជាពៅតាមសាខានានាទូទាងំរបពទរផងខដរ។ 

 ពទាេះបីជាោ៉ា ងណ្តក៏ពោយ ពជាគ្ជ្យខដលពយងីទទួលបានកនុងរយៈពពល៤ឆ្ន ជំាប់ៗគ្នន ពនេះ គឺ្ភាគ្
ពរចីនបានមកពីការពធវីអាជីវកមមពលីការផតល់ពរវាកមមថ្របរ ីយត៍ាមខបបរបថ្ព ី ដូចជាការពផី្ររំបុរត្ជា
ពដីម។ ការខរបរបួលោ៉ា ងឆ្បរ់ ្ររបរ់បពចចកវទិា ពរដាកិចច រងគម និងការខរបរបួលងមីថ្នត្រមូវការ កដូ៏ចជា
ការខរបរបួលិរោិបងរបរ់មនុរស ទាមទារឲ្យថ្របរ ីយក៍មពុជា ពធវីែលួនឲ្យពឆលីយត្បទាន់ពពលពវោពៅនឹង
ការខរបរបលួទាងំពនាេះ ទាងំកនុងការដឹកនា ំការរគ្ប់រគ្ងធនធានមនុរស និងការរគ្ប់រគ្ងខែសរង្វវ ក់ការង្វរ។ 
ការគិ្ត្គូ្រពលីការបំ ក់នូវបពចចកវទិាងមីៗ និងរមររបពៅនឹងពរចកតីរតូ្វការរបរ់អាជីវកមម ក៏គ្ួរពធវីការ
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ពិចារណ្តផងខដរ ព លគឺ្ពធវីការរិកាអំពីការោកទុ់នវនិិពោគ្កនុងការបំ ក់បពចចកវទិាងមីៗឧបករ ៍ទំពនីប ៗ 
ពរ េះផលកអ៏ាច ុចបានមកវញិពីការបំ កប់ពចចកវទិាងមីៗពនាេះខដរ។ 

 ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោកឧកញ៉ា  ពោក ពោកររី! 

ពៅកនុងសាថ នភាពមួយខដលមានការរបកួត្របខជងជាមួយរបតិ្បត្តិករដថ្ទពទៀត្ ខដលកាន់ខត្មានភាព
តឹ្ងខត្ងព ងីពីមួយថ្ងងពៅមួយថ្ងង ជាពិពររពៅពពលខដល កមពុជាពយងីនឹងចូលជារមាជិករ គ្មន៍ពរដា
កិចចអាសាន នពៅពដីមឆ្ន ២ំ០១៦ខាងមុែពនេះ ការរបកួត្របខជងអាចជាការរបឈម និងជាការគ្រមាម ខត្ក៏អាច
ជាឱការរបរ់ថ្របរ ីយក៍មពុជាផងខដរ។  

 ពរវាដឹកជ ា្ូ នកនុងររុករបរ់ថ្របរ ីយក៍មពុជា មិនរតឹ្មខត្ចូលរួមចំខ កជាមួយរាជរោា ភិបាល
កនុងការពរងឹង ការផតល់ពរវាសាធារ ៈជូនរបជាពលរដាប៉ាុពណ្តណ េះពទ ប៉ាុខនតក៏អាចបពងកីននូវទំនុកចិត្តដល់អនក
ពរបីរបារ់ខដលមានភាពបត្ខ់បនតាមរភាពការ ៍ថ្នការរកីចំពរនីរបរ់រងគមបចចុបបនន និងក៏នាមំកនូវរបភព
ចំ ូលងមផីងខដរ ។ ព តុ្ដូចពនេះ ការពរងីកពរវាដឹកជ ា្ូ នកនុងររុករបរ់ថ្របរ ីយក៍មពុជា ពនេះក៏ជាយុទធ
សាន្ររតមួយកនុងការរបកួត្របខជងជាមួយរបតិ្បត្តិករថ្របរ ីយព៍ផសងពទៀត្ខដរ ។ 

ទនទឹមនឹងពនេះ ការពរងឹង និងពរងីកពរវាខដលមានរសាបក់ច៏ាបំាចរ់តូ្វគិ្ត្គូ្រផងខដរ ដូចជាការបពងកីន
ពមា៉ា ងខចកបព ញ្ីពៅតាមប ា្ រឲ្យពលីរពីពមា៉ា ង ៥:៣០ នាទីោង ច និងការបពងកីនការខចកបព ញ្ីឲ្យដល់ថ្ដអនក
ទទួល តាមទិរពសាល ក “from door to door service” ពដីមបរីមួចំខ កបំពពញតាមត្រមូវការ និងបពងកីន
ជំពនឿទុកចិត្តពីអតិ្ងិជន។ គួ្រពធវីការពរង្វយសាខាឲ្យបានរគ្ប់ទីកខនលង ឬការោក់ប ា្ រពៅជាមួយគ្នន ជាមួយ
ទីតាងំអគ្នរលកទំ់និញ ឬអគ្នរផតល់ពរវាពផសងពទៀត្ ពដីមបពីធវីោ៉ា ងណ្តបងខិត្ពរវាថ្របរ ីយឲ៍្យពៅជិត្ និង
ពៅរួមជាមួយទីតាងំផតល់ពរវាពផសងពទៀត្ ខដលពនេះគឺ្ជាការចង់បានរបរ់អតិ្ងិជនភាគ្ពរចីន ព យីក៏អាច
កាត្ប់នថយបានការចំណ្តយពលីការសាងរងស់ាខាងមី និងការចំណ្តយមូលោា ន ។ 

 ពយងីករ៏តូ្វគិ្ត្គូ្រផងខដរអំពីឱការថ្នការពធវីអាជីវកមម តាមរយៈការពធវីពិពិធកមមពរវាកមមរបរ់ែលួនឲ្យ
កាន់ខត្រមបូរខបប និងការគិ្ត្គូ្រពីការបពងកីត្ឲ្យមានជាពរវាត្ថ្មលបខនថម ខដលរតូ្វចំនឹងពរចកតីរតូ្វការខដល
មានការរកីចពរមីន ខរបរបួលិត្ឈប់ឈររបរ់អនកពរបីរបារ់។ ជាក់ខរតងបចចុបបននពនេះ ពរវាពអ ចិរតូ្វនិច 
(e-service) កំពុងខត្ពពញនិយម និងមានរកាត នុពលែពរ់។ ការចាប់យកក ច្ ប់ណ្តមួយ ឬខផនកណ្តមួយ
ថ្នពរវាពអ ចិរតូ្និច ពិពររ E-commerce ពនេះមកពរងីកអាជីវកមមរបរ់ែលួន អាចនឹងទទួលបានពជាគ្ជ្យ 
របមូលបានចំ ូលបខនថមពីពលីពរវាខបបរបថ្ព ីខដលថ្របរ ីយក៍មពុជមានរពវថ្ងង។ កនុងន្យពនេះ ែំុ្រូម
ពរនីឲ្យថាន កដឹ់កនារំករួង កដូ៏ចជាថ្របរ ីយក៍មពុជា គ្នរំទ  និងយកចិត្តទុកោកព់លីការពធវីពិពិធកមមពរវាកមម 
តាមរយៈការពរងឹងការអនុវត្ត E-commerce ឲ្យមានរបរិទធភាព ពៅកនុងដំព ីរការ និងរង្វវ ក់អាជីវកមម
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របរ់ែលួន ររបពៅនឹងការវវិត្តនរ៍បរ់វរិ្យពនេះ ពៅកនុងតំ្បន ់និងរកលពោក ពោយពធវីការរ ការឲ្យបាន
ជិត្រនិទធជាមួយនឹងអគ្គនាយកោា នបពចចកវទិាគ្មនាគ្មន៍ និងពត្៌មាន និងអគ្គនាយកោា នថ្របរ ីយ ៍និង
ទូរគ្មនាគ្មន។៍  

ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកររី! 

ខាងពលីពនេះ គឺ្ជាការគិ្ត្គូ្រមួយចំនួនខដលែំុ្ពលីកព ងីពដីមបជូីនជាការពិចារណ្តកនុងនាមជារករួង
អាណ្តពាបាលមួយរបរ់ថ្របរ ីយក៍មពុជា។ ពដីមបរីពរមចបានតាមការគិ្ត្គូ្រខដលបានពលីកព ងីខាង
ពលីពនេះ ថ្របរ ីយក៍មពុជា រតូ្វមានធនធានមនុរសមានរមត្ថភាព និងមានិរោិបទជាអនកពធវីអាជីវកមម ឬ
ជាអនករករុី និងជាអនកបពរមីពរវាសាធារ ៈ។ 

 តាមរយៈពិធីរពមាោ ធ និងការចូលរមួរបរ់ ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកររី នាងកញ្ជញ  នាថ្ងង
ពនេះ ែំុ្រងឃឹមថានឹងផតល់ជាការពលីកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាការគ្នំរទ ដល់ការផតល់ពរវា និងការអភិវឌ្ឍរបរ់
ថ្របរ ីយក៍មពុជា ឲ្យកានខ់ត្លអរបពរីរ ពជាគ្ជយ្ និងរកីចំពរនីបខនថមពទៀត្។ 

 ជាទីប ច្បជំ់នួរមុែឲ្យថាន កដឹ់កនារំករួង ែំុ្រូមរបរិទធិពរជយ្បវររបពរីរជូនចំព េះ ឯកឧត្តម ពោក
ជំទាវ ពោក ពោកររី និងនិពោជិត្ ថ្របរ ីយក៍មពុជាទាងំអរ់ រូមរបកបខត្នឹងពុទធពរទាងំបួនរបការគឺ្ 
អាយុ វ ណៈ រុែៈ ពលៈ កំុបីឃ្លល ងឃ្លល ត្ព ីយ និងរូមោក់ឲ្យដំព ីរការពរវាដឹកអនកដំព ីររបរ់
ថ្របរ ីយក៍មពុជា ចាបពី់ពពលពនេះត្ពៅ។ 

រូមអរគុ្ ! 

 


