
សេចក្តីរាងក្មមវធីិ 
ទិវានារអីនតជាតិ សលើក្ទី១០៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

េតីអាំពី “ស្រេតីក្មពុជាផ្លល េ់បតូរសដើមបេីនតិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍i” 
ថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

មជ្ឈមណ្ឌ លលីឡា  
ផទះសលែ៣៦ ផលូវ៥០៨ កាច់រជ្ងុផលូវ១០៣ រាជ្ធានីភនាំសពញ 

សោលបាំណ្ង៖ 
១. ពិនិតយសលើបញ្ហា ស្រេតី និងការរកី្ចាំសរ ើនកាលពី១ឆ្ន ាំក្នលងសៅ។ 
២. បសងកើតឱកាេដល់ស្រេតីមក្ពីររប់ទីក្ខនលង និងររប់ខផនក្ក្នុងការខចក្រ ាំខលក្ពីការរពយួ
បារមមណ៍្បញ្ហា អទិភាព និងភាពរងឹមាំរបេ់ោត់។ 
៣. ក្សាងសាមរគីភាពរវាងស្រេតីររប់ខផនក្ក្នុងការតេូ៊មតិសដើមបីសធវើការផ្លល េ់បតូរសោល
នសោបាយ និង ផាភាា ប់េាំសលងស្រេតីសដើមបទីាំងអេ់សៅទីសាធារណ្ៈ។ 

 

សម៉ង ក្មមវធីិ អនក្េរមបេរមួល 
ក្មមវធីិសពលរពឹក្ 
7:00-8:00 ការមក្ដល់ និងចុះស ម្ ះ - ក្ញ្ហា  រីម ហ្គិច បួយ  

- WPM:  
- ក្ញ្ហា  សោ ស្េី តន់ 
- ក្ញ្ហា  បី េុសែម៉រ ី
- ក្ញ្ហា  សក្ើត ចន្ទ្នាទ  
- ក្ញ្ហា       ដានី 
 

8:00-8:15 -ការចាប់សផតើមក្មមវធីិ 
-សោរពសភលងជាតិថ្នរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
-របកាេក្មមវធីិ 

ក្ញ្ហា  សជ្ឿន សាែន របធានបណាត ញ 
ស្រេតីវយ័សក្មងរបចាាំសែតតក្ាំពង់ធាំ 

8:15-8:30 មតិសាវ រមន៍ និងសបើក្ក្មមវធីិ  សោក្ស្េី រេ់ េុភាព          
នាយិការរបតិបតតិថ្នអងគការ សយនឌ័្រ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា 

8:30-9:00 រាយការណ៍្ថ្នលទធផលេសងេបយុទធនាការ
ទិវានារអីនតរជាតិសលើក្ទី១០៣ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សោក្ស្េី អរណុ្ រេមី នាយិការ
របតិបតតិថ្នអងគការស្រេតីខែមរ 

9:00-9:25 ការបង្ហា ញអាំពីបញ្ហា ជាក់្ខេតងនិងភាពរងឹមាំ៖ 
1.                   ស្រេតីរងសរោះខផនក្
ហិ្ងា               

អនក្ស្េី ែឹម ស្េីមុ៉ម              
     ថ្នអងគការេីលការ 



2.                  
           សរាងចរក្ SL 
3.                            
                           
                       
4.                             
                                     
                            

9:25-9:40 េាំរាក្ពិសារអាោរេាំរន់៉  
9:40-11:20 ការផតល់នូវអនុសាេន៍រមួ និងយល់រពម

េសរមច សលើញ្ហា តិរមួរបេ់ទាំងអេ់ោន  
ក្ញ្ហា  សលៀង បូ៊លីន មន្ទ្នតីរសរមងថ្ន 
អងគការផ្លល េ់បតូរេនតិភាពេរមប់ស្រេតី 

11:20-11:30 -ការអស ា្ ើញស្រេតីដឹក្នាាំបស េ្ ញនូវចាំណាប់ 
អារមមណ៍្ និងសារេរមប់ទិវានារអីនតរជាតិ 
-ការេរបុលទធផល និងបិទក្មមវធីិ  

សោក្ស្េី ធីដា ឃិះ នាយិការបតិបតតិ
ថ្នអងគការេីលការ និងជារបធានដឹក្ 
នាាំ រ.េ.ន 

11:30-12:10 ការរាាំសាមរគីភាព ជាមួយនិងបទចសរមៀង ស្រេតី
ចាំនួន៥បទ ៥ចង្ហវ ក់្ 
-ឆ្ ឆ្ 
-មឌី្ហ្សូន 
-       
-សារវ៉ាន់ 
-និងរាាំវង់ 

អនក្នាង             និង អនក្នាង ពិន 
ម៉រនិ 

ក្មមវធីិសពលរសេៀល 
03:00-03:30 ការជួ្បជុ្ាំោន តាមរក្ុមសដើមបីសៅរាាំសៅ 

ទីសាធារណ្ៈ  
រក្ុមទី១៖សៅេួនចារវតតបទុមវតតី 
រក្ុមទី២៖សៅេួនចារមត់ទ    
រក្ុមទី៣៖សៅសាត តអូឡាាំពិច 
រក្ុមទី៤៖សៅេួនចារ សដអិន 

មន៥រក្ុម៖ 
1.                 

អនក្ស្េី ែឹម ស្េីមុ៉ម,  
ក្ញ្ហា  ឈុន េុធារ ី

2. ក្ញ្ហា  សេង រាេី,  
ក្ញ្ហា  សោ ស្េីតន់, 
សោក្ស្េី ជួ្ន ណារុ ាំ 

3. អនក្នាង ចាន់ រនាធ ,  
ក្ញ្ហា  េុ៊ម ដានី ,  
សោក្ស្េី សពរជ្ បូ៉ខលត 

4. សោក្ស្េី ចាន់ សសាភណ្ឌ័  , 
សោក្ស្េី ពិន ម៉រនិ 
ក្ញ្ហា  បី៊ េុខែម៉រ ី

03:30-4:00 ការសធវើដាំសណ្ើ រសចញសឆ្ព ះសៅទីតាាំងក្ាំណ្ត់    អនក្ដឹក្នាាំរក្ុមនិមួយៗ 



និមួយៗ 
04:00-06:30 -ការសរៀបរាប់ពីដាំសណ្ើ រការថ្នយុទធនាការទិវា 

នារអីនតរជាតិ និងអតថន័យរបធានបទ 
-ការរាាំសាមរគីភាពសដើមបីេនតិភាព និងការ
អភិវឌ្ឍ 
-ការេាំភាេនិងេួរេាំនួរសារធារណ្ៈជ្ន
សៅតាមទីក្ខនលងសារធារណ្ៈនិមួយៗ ក្នុង
ការ  ផតល់មតិចាំណាប់អារមមណ៍្ និងផតល់ជា
សារ 
-ការខចក្ែិតបណ្ណ័   

អនក្ដឹក្នាាំរក្ុមនិមួយៗ 

06:30-07:00 បស េ្ ញេាំសលង និងបនទររួមោន ថ្នសារទាំង
អេ់ 

អនក្ដឹក្នាាំរក្ុមនិមួយៗ 

េូមរក្ាេិទធិខក្ខរបក្មមវធីិក្នុងក្រណី្ចាាំបាច់! 

                       
i ការផ្លល ស់ប្តូរផ្នត់គំនិតគឺជាមូលដ្ឋា នសំរាប់្ការយល់ឃ ើញនិងសកមមភាពទាក់ទងនិងឃយនឌ័រ។ដូឃ្នេះ

ស្រសតីខ្មមរបានឃ្វើការជាមួយគ្នន ឃដើមបី ការផ្លល ស់ប្តូរមលួនឯង និងទាមទារឃៅអនកដទទ ឃដើមបីឲ្យមានយុតតិ្ម៌និង
គណឃនយយភាពសងគម។ដូ្ឃោកមហាតមតគនធីបានឃរប្ៀនរប្ឃៅថា<អនករតូវខ្តជាគំរកូនុ ងការផ្លល ស់ប្តូ រ 
ខ្ដលអនក្ង់ឃ ើញកនុងពិភពឃោក> ។កនុងឆ្ន ំ២០១៥ឃនេះរប្ធានប្ទឃយើងឃផ្លត តឃៅឃលើការចាប់្ឃផ្តើម ពីមលួន
ឃយើងផ្លា ល់ រតូវឈានជំហា៊ា នទីមួយ ឃដើមបីប្ឃចេញនូវការស្សឡាញ់ និងការយក្ិតតទុកដ្ឋក់ជាមួយគ្នន
ឃៅវញិឃៅមក ឃដើមបីឃ្វើឲ្យមានការផ្លល ស់ប្តូរ។ ដូ្ខ្ដល សឃមត្សងឍដ្ឋទលឡាមានសងឃដីការថា <សនតិ
ភាពមិនខ្មនមានខ្តការមិនមានទំនាស់ឃនាេះឃទ ឃររេះការយល់មុសគ្នន ឃៅខ្តមានជានិ្េ ។សនតិភាពមាន
ឃៅឃពលណាខ្ដលឃយើងឃ្េះឃដ្ឋេះស្ាយវប្កញ្ហា ឃដ្ឋយសនតិវ ិ្ ី  តាមការ្រចាពិភាកាគ្នន  តាមការឃរៀន
សូតត ការឃ្េះដឹង និងតាមការឃ្លើយឃ្វើជាមួយគ្នន ឃដ្ឋយសីល្ម៌>។ 

កនុងការលប់្បំ្បាត់រាល់ទរមង់ទនការឃរ ើសឃអើង សនតិភាពអា្ចាប់្ឃផ្តើមពីមលួនឃយើង ជាមួយរគួារ និងកនុង
សងគម ខ្ដលមានពីការឃមើលឃៅឃលើពូជាសន៍ ជនជាតិភាគតិ្ គណប្កសនឃោបាយ រឃឺយនឌ័រ។ 
<សិទធស្រសតីគឺជាសិទធមនុសស សិទធមនុសស គឺជាសិទធស្រសតី > ឃនេះរកយឃាល ករប្ស់ឃោកស្សីហីឡារគីលីនតុន ។
ដូឃ្នេះឃយើងរតូវអនុវតតសិទធឃយើង ដូ្រកយឃាល កខ្មមរបានឃលើកឃឡើងថា <សំណាប្ឃោងដី ស្រសតីឃោង
បុ្រស >។កនុងករណីយឃនេះ គឺការ្ូលរមួ និងការគឹតគូរ ឃដ្ឋយឃសមើភាព រវាងបុ្រសនិងស្រសតីឃៅរគប់្កំរតឹ កនុង
ការសឃរម្្ិតត និងឃ្វើឲ្យឃយើងមានការផ្លល ស់ប្តូរកនុងជីវតិឃយើងទំាងអស់គ្នន ។ 
 


