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  ថ្ងៃទី្ ០២ ម្ករា ២០២០ 
លខិិតប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ររស ់ ពុទ្ធសាសនាដ ើម្បអីភិវឌ្ឍន ៍
 
ជុំរាបសួសតិ៍សហការ ីព អ ទុំងអស់ជាទី្ដម្ស្តី្! 
 
កនុងថ្ងៃ ុំបងូថ្នង្េម្ករា ជាថ្ងៃទី្ម្យួថ្នការបុំដពញការងារកនុងឆ្ន ុំ២០២០ ដនេះ េុ្ុំសុុំស្បសិទ្ធិពរបវរសួសតី ល់ដោក
ស្សី ដោក នាងកញ្ញា  ង្ លជាសហការ ីព អ  សូម្ជួបនឹងពុទ្ធពរទុំងឡាយ៤ស្បការកុុំបីដឃលៀងឃ្លល ត្ដ ើយ។ 
 
ពុទ្ធសាសនាដ ើម្បអីភវិឌ្ឍនរ៍បស់ដយើង មានអាយុ៣០ឆ្ន ុំដហើយ។ ជា៣០ឆ្ន ុំង្ លដយើងមានដមាទ្នភាពកនុងការ
បុំដពញការងារ ដ ើម្បសី្បដោជន ៍ល់ជាតិ្ សាសនា ស្ពេះម្ហាកសស័្ត្ ដោយមានទ្សសនវស័ិយ ភារកិច្ច ដោល
បុំណង ដោលដៅ និងសកម្មភាពច្ាស់ោស់ ង្ លមានង្ច្ងដៅកនុងឯកសាររបស់ ព អ  និងមានត្ម្ែល់ដៅតាម្
សាខានិម្យួៗ។  េុ្ុំសូម្អរគុណច្ុំដ េះសហការងី្ លកុំពុងសថិត្ដៅជាម្យួ ព អ  និង សហការងី្ លបានោ
ឈបទ់ុំងអស់ ដោយកត្ញ្ាូ តាធម្។៌ 
 
ពួកដយើងចាបដ់ ត្ើម្សកម្មភាពដៅវត្តស្បាសាទ្សិរ ីជុំរ ុំសាយធូ ជាយង្ នង្េមរថ្ង ដោយមានោន តិ្ច្ជាង១០នាក ់រមួ្
ទុំងេុ្ុំង្ លជាភកិខុ១របូ នាឆ្ន ុំ១៩៩០។ បនាា បម់្ក ដៅឆ្ន ុំ១៩៩២ ដយើងកប៏ានដធវើមាតុ្ភមូ្ិនិវត្តនម៍្កកានទី់្សាន ក់
ការនាបច្ចុបបននដនេះ ង្ លមានទី្តាុំងដៅកនុងបរដិវណវត្តអនលងវ់លិ ឃុុំអនលងវ់លិ ស្សុកសង្ងែ ដេត្តបាត្ ់ុំបង។ កនុងឆ្ន ុំ
១៩៩៤ ដយើងបានចុ្េះដ ម្ េះជាម្យួស្កសួងធម្មការ ដហើយដៅឆ្ន ុំ១៩៩៩ ដយើងកប៏ានដៅចុ្េះដ ម្ េះដៅស្កសួង
ម្ហាថ្ ា្។ 
 
ភាពច្ដស្ម្ើនរងុដរឿងរបស់ដយើង គឺមានការោិល័យដកើនដ ើងពីម្យួ(១) ការោិល័យ ដៅដេត្តបាត្ ់ុំបង ដៅច្ុំនួន
ស្បាុំពីរ(៧) ៧ការោិល័យដៅតាម្ដេត្តច្ុំនួន៧  ូច្បច្ចុបបនន។ ដយើងមានច្ុំនួនសមាជិក ង្ លបានដកើនដ ើង
រហូត្ ល់ដៅ ១៥០នាក ់ដហើយដយើងកុំពុងង្ត្សថិត្ដៅកនុងបរមិាណច្ុំនួនសមាជិកស្បង្ហល៥០នាកប់ ដុ ណ្ េះ។ 
ងវកិាេពស់បុំ្ុត្របស់ដយើង គឺធ្លល បម់ាន ល់ដៅ១,១ ោន ុោល រ ង្ត្សពវថ្ងៃដនេះ ដយើងមានស្តឹ្ម្ង្ត្ស្បង្ហល៤០
ម្ុនឺ ុោល រង្ត្ប ុដ ណ្ េះ។ ដទេះជាោ ង្កតី អងគការដយើងង្ លមានម្លូោា នដៅដលើ កយដស្បៀនស្បដៅរបស់ពុទ្ធ
សាសនា (ពុទ្ធសាសនាដ ើម្បអីភវិឌ្ឍន)៍ ទ្ទួ្លយកនូវការង្ស្បស្បួលដនេះបាន ដស្ េះដយើងដជឿជាកដ់ៅដលើថ្ស្ត្
ល័កខណ៍ទុំង៣ គឺ ទុ្កខុំ អនិច្ចុំ និង អនតាត ៖ អវីទុំងអស់ង្ត្ងបាកង់្បក ង្ត្ងង្ស្បស្បួល និង ម្និអាច្បងាគ ប់បញ្ញា បាន។ 
 
ដយើងម្និអាច្ស្បឆ្ុំងនឹង ទុ្កខុំ អនិច្ចុំ អនតាត  បានដទ្ ង្ត្ស្ពេះពុទ្ធបានស្បាបនូ់វវធីិដ ើម្បដីធវើោ ង្ ឲ្យដយើងអាច្
ពនារដពលម្ិនឲ្យជុំងឺទុំង៣ដនេះ ចូ្លម្កដបៀនដបៀនកនុងជីវតិ្របស់ដយើងបានដោយឆ្បដ់ពក  ូច្ជាការដលបថ្ន ុំ
ពនារអាយុអនកមានជុំងឺដអ ស៍ ូដចាន េះង្ រ។  ពួកដយើង  ព អ  រស់ម្កបាន៣០ឆ្ន ុំដហើយ ដបើដយើងគិត្ថ្ច្ងរ់ស់
ដៅ២០ឆ្ន ុំ ឬ ៣០ឆ្ន ុំដទ្ៀត្ដនាេះ គឺដយើងអាច្រស់ដៅបាន តាម្ង្ លដយើងស្បាថ្ន  ដោយ៖ 
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1. ង្ងទុំ ជួសជុល អងគស្បកបរបស់ ព អ  ឲ្យមានសុេភាពលអជានិច្ច (ទ្បទ់្ល់នឹងអនតាត ) 
2. ដធវើការផ្លល ស់បតូរច្ុំដណេះ ឹង ជុំនាញ និង ឥរោិបង ស្ពម្ទុំងសកម្មភាពរបស់ដយើង ដៅតាម្ការង្ស្បស្បួល

របស់សងគម្និងពិភពដោក (ដ ើម្បទី្បទ់្ល់នឹងអនិច្ចុំ) 
3. ដោេះស្សាយបញ្ញា  ដសច្កតីទុ្កខ ទ្ុំនាស់ របស់ពួកដយើងនិងស្កុម្ដោលដៅ ដៅតាម្វធីិដហតុ្្លគឺអរយិ

សច្ច៤ ស្បកបដោយការស្សឡាញ់ ការជួយ ោន  ការអបអរសាទ្រ ល់ោន នឹងោន  និង មានសម្ធម្ដ៌ៅកនុង
ស្កុម្ដយើងនិងសងគម្ (ដ ើម្បទី្បទ់្ល់នឹង ទុ្កខុំ) 

 
ទុំងអស់ដនេះ ជាសារសស្មាបឆ់្ន ុំងមី ឆ្ន ុំ២០២០ របស់េុ្ុំ ច្ុំដ េះសហការ ី ព អ  ទុំងអស់ ង្ លបានតាុំងចិ្ត្តរចួ្
ដហើយថ្នឹងដៅបនតការងារជាម្យួនឹង ព អ ។ ដយើងមានកិច្ចការជាដស្ច្ើន្ស់ង្ លស្តូ្វដធវើ ដហើយម្ិនអាច្ដធវើ
ដោយនរ្មាន កង់្ត្ឯងបានដទ្ គឺស្តូ្វស្បម្លូកមាល ុំងោន ដធវើជា Team  ូច្ជា Team ង្ លទត្ប់ាល់ ូដចាន េះង្ រ។  
ដបើ Team របស់ដយើងម្និលអ ដយើងនឹងបាត្ប់ងឋ់ានៈរបស់ដយើង ដយើងនឹងង្លងបានចូ្លរមួ្ស្បកួត្ជាម្យួដគដទ្ៀត្
ជាម្និខាន។ ពួកដយើងង្ត្ងង្ត្ដស្បើ កយ សាម្គគី។  សូម្ពស្ងឹងសាម្គគីឲ្យបានខាល ុំងកាល ដ ើង! 
 
ជាងមីម្តងដទ្ៀត្ េុ្ុំសូម្អរគុណ ល់សហការ ី  ព អ   ទុំងអស់ និងសុុំអដញ្ា ើញអនកទុំងអស់ោន បនតការងារទ្ប់ទ្ល់
ជាម្យួនឹងថ្ស្ត្លកខណ៍ទុំង៣ ជាម្យួនឹងេុ្ុំជាបនតដទ្ៀត្។ 
 
សូម្អរគុណនិងសូម្ជូនពរ 
ធម្មបណដិ ត្ ដហង ម្ណីចិ្នាត  

 
នាយក   

 


