
“េជឿ�ែខ�រេធ�ើ�ន”

េ�លបំណង ���រតី និងគុណតៃម� “េជឿ�ែខ�រេធ�ើ�ន”

 ករ្រសឡាញ់្រកមា គឺេលើសពីភាព្រសស់ស� តៃន្រកមា និងជាករនឹក 

េឃើញដល់ភាពអំណតត់សូ៊ ករព្យោយាមៃនសិប្បករត្បោញ្រកមា និងទឹកចិត�បន� 

ែថរក្សោមរតក វប្បធម ៌ ្របៃពណីេនះ ែដលជាករឆ�ុះប�� ំង ពីអត�ចរកឹពិត   

ៃន្របជាជាតិែខ�រ។

   ្រកមាជាអត�ស�� ណជាតិែខ�រ ជារបស់េ្របើ្របាស់ស្រមាប ់  ្របជាពលរដ� 

ែខ�រ្រគបនិ់នា� ករ ឋនៈសង�ម និង សសនា ្របជាជន្រគបគ់ា� សុទ�ែតស� ល់ 

និងេ្របើ្របាស់្រកមាក�ុងជីវតិ្របចៃំថ�  េហើយវជាេរឿងរ៉វជីវតិ និង្របវត�ិស�ស�  

ៃន្របជាជាតិែខ�រ ែដលហកដូ់ចជាបាន ចរកឹចរ ជាបនឹ់ងសរៃសរអំេបាះ  

 នីមយួៗៃន្រកមា។

  ឈនមយួជំហនេទៀត គឺេយើងនឹងនាយំកមរតក វប្បធម ៌ ្របៃពណីេនះ 

េទេធ�ើអ�ីមយួរមួគា�  គឺរមួគា� ជាមយួគា�  និងរមួគា� ទងំអស់គា�  េដើម្បបីេង�ើត 

េមាទនភាពជាតិ េលើឆាកអន�រជាតិ ែដលេនាះគឺកររមួគា� បេង�ើត “ឯតទគ�កម� 

្រកមាែវងជាងេគេនេលើពិភពេលក”។

  “េជឿថាខ�ុ ំេធ�ើបាន” ជាករេជឿដល់សក� នុពលរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ  ែដលជា 

បណា�  ឥស្សរជន ដគ៏ួរឱ្យេគារព បុគ�លែដលមានស� ៃដ សហ្រគិនេឆ�ើម 

សិល្បករ ដម៏ាន្របជា្របិយ យុវជនដម៏ានសមត�ភាព និងជាពិេសសគឺ 

្របជាជាតែិខ�រ ទងំជាង១៥លននាក ់ ែដលជាសន�តិវង្ស និងជាអ�កស�ង 

មរតកពង្សោវតរែខ�រែដលមានឈមជរ័ជាែខ�រ និងមានគំនិតៃច�្របឌិតករបេង�ើតថ�ី 

និងករ្រសវ្រជាវេលើអ�ីៗជាេ្រចើន ទងំវស័ិយវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ សិល្បៈ 

វប្បធម ៌អក្សរស�ស� ពណិជ�ស�ស� ជាេដើម។

 “េជឿថាេយើងេធ�ើបាន” ជាករទទួលស� ល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងៃនបណា�  

មហជន ែដលមានករយល់េឃើញរមួគា�  និងបានដកឧ់ត�ម្របេយាជនជ៍ាតិ 

ជាធំ ករបន�េបសកកម� កសងមតិ�ភាព សមគ�ីភាព វប្បធមៃ៌នករែចក 

រែំឡកនិងភាពអនុេ្រគាះ និងទស្សនវជិា� ៃនកម�ុជា។ េនះជាស� រតីៃន្រក�ម្របជាជន 

មហជន និងយុវជនែដលរបួរមួគា�  រមួកមា� ងំកយ ចិត� ប��  និងស� រតី 

ក�ុងករកសងសមទិ�ិផល និងករពរមរតកវប្បធម ៌ ្របៃពណី និងធម�ជាតិ។ 

្របសិនេបើមានមនុស្សណាមា� កអ់ចេធ�ើអ�ីមយួបាន េដើម្បជីា្របេយាជន ៍ និង 

ជាតៃម�ស្រមាប្់របជាជាតិនិងមាតុភូមកិម�ុជាទងំមូល េនាះមាននយ័ថាេយើង 

ទងំអស់ គា� កអ៏ចេធ�ើបានដូចគា�  េ្រពះេយើងេជឿជាកេ់លើកម�ុជា។

  “េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន” អ�ីែដលមានតៃម�ខ�ស់បំផុតេនាះ គឺជាករនឹកេឃើញ 

ករចងច ំ និងបន�េទមុខេទៀតនូវភាពឧត�ុង�ឧត�មៃន្របជាជាតិកម�ុជា និងជា 

លក�ណៈពិេសសបំផុតែដលែខ�រអចរកេឃើញនូវចេម�ើយ និងដំេណាះ្រសយ 

ៃនករបន�ភាពរស់រនមានជីវតិៃន ្របជាជាតិែខ�រេដយខ�ួនឯង សុខដុមនីយ 

កម�សង�ម និងចំណងសមគ�ីភាពសង�ម   េទះបីជាែខ�រ្រត�វ្របឈម  ទទួល 

ស� ល់  និងមនិអចបដិេសធនូវស� កស� ម្របវត�ិស�ស� កប៏៉ុែន�េយើងេនែត  េជឿ 

និងបន�េជឿជាកអ់នាគតរបស់កម�ុជា។    

    ករចូលរមួរបស់មហ្រគ�សរែខ�រក�ុងករបំែបកឯតទគ�កម�   ្រកមាែវងជាង 

េគេលើពិភពេលក គឺ្រគានែ់តជាសក�ីភាពមយួក�ុងចំេណាមេបសកកម�ជាេ្រចើន 

និងជាេ្រចើនជំនាន ់ តេទមុខេទៀត ែដល្របជាជាតិែខ�រមានស� រតី “េជឿថាខ�ុ ំ 

េធ�ើបាន េជឿថាេយើងេធ�ើបាន េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន” េហើយកម�វធិីេនះ មានេគាល េដ 

ដូចខងេ្រកម ៖
េលើកកម�ស់េមាទនភាពជាតិ និងកិត្យោនុភាពជាតិេនេលើឆាកអន�រជាតិតម 

រយៈករចូលរមួ និងរមួគា�  បេង�ើតស� ៃដមយួែដលមានករទទួលស� ល់ជា 

អន�រជាតិ ែដល្របជាជាតិែខ�រទងំមូលនឹងដឹកនា ំ េហើយេធ�ើជាមា� ស់ៃន 

ស� ៃដេនះ

បង�បរយិាកសរមួចំែណកពី្របជាពលរដ�ទងំអស់ េដើម្បរីមួគា� ែថរក្សោ និង 

េលើកស�ួយមរតកវប្បធម្៌របៃពណីែខ�រ ជាមយួ្រកមា ែដលមានភាពសម��  

និងជិតស�ិទ�បំផុតក�ុងជីវតិែខ�រ និងជាអត�ស�� ណជាតិែខ�រ

ជំរុញសមគ�ីភាព ឯកភាពជាតិ ក�ុងស� រតី “េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន” េ្រកមដំបូលៃន 

កររមួគា� បេង�ើតស� ៃដដធ៏ំមយួ និងែដលបន�បេង�ើត ស� ៃដថ�ីៗដៃ៏ទេទៀត  

ស្រមាបម់នុស្សជំនានេ់្រកយ។

�រ�ន

ទតីងំ
កម�វធិី

្រពះបរមរជវងំ

សរមន�ីជាតិ

តីរវថីិ្រពះសីុសុវត�ិ
មហ

វថីិសេម�ចសុធារស (៣)

វថីិ្រពះអង�យុគន�រ (១៩)

ជ

 ៤១
�ប់��ើម

 ែខ កុមៈ    ២០១៨ ���ទី

(រហូតបាន១,០០០ែម្៉រតយ៉ាងតិច)

រល់ៃថ� ០៨:០០នាទី ្រពឹក  - ០៩:០០នាទី យប់

គឺេជឿថា្របជាជាតិែខ�រ មានសមត�ភាព្រគប្់រគាន ់មានសក� នុពល និង កល

នុវត�ភាព កដូ៏ចជាមាន េជាគវសនារមួគា�   ក�ុងករសេ្រមច  េជាគជយ័ស� ៃដ 

និងសមទិ�ិផលែដលជា   េមាទនភាពជាតិ  និងែដលេលើកតេម�ើង  កិត្យោនុភាព 

ជាតិេលើឆាកអន�រជាតិ៕

ឆា� ំ



C A M B O D I A

សហ�រេរៀបចំេ�យ
កម�វ�ធីបំែបកឯតទគ�កម�

�ក�ែវង�ងេគេលើពិភពេ�ក

�ំមកជូនេ�យ

សាលារាជធាន�ភ�ំេពញ្រកសងួ្រពះបរមរាជវាំង

សលពិពរ័ណ៍

បន�បទឹ់កសធារណៈ

ពិពរ័ណ៍តម្រតីមាស

េរងផ�ល់ពតម៌ាន ្រចកេចញចូល

អហរដ� ន

េរងេភសជ�ៈ

ផ្សោរសិប្បកម�

“ចូលរួម�មួយ��� ចូលរួម�ំងអស់���”

     កម�វធិី បំែបកឯតទគ�កម� ្រកមាែវងជាងេគេនេលើពិភពេលក គឺជាសក�ីភាព 

មយួ ក�ុងចំេណាមលទ�ភាពែដល្របជាជាតិែខ�រអចេធ�ើអ�ីៗរមួគា� ជាមយួគា�  និង 

រមួគា� ទងំអស់គា�  ក�ុងស� រតី “េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន”។ ក�ុងនយ័េនះ េយើងទងំ 

អស់គា�  ជា្របជាជាតិែខ�រទងំេនក�ុង និងេនេ្រកទឹកដីៃន ្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា កដូ៏ចជាបណា� មតិ�បរេទស និងេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិ អចចូលរមួ 

ក�ុងកម�វធិី បំែបកឯតទគ�កម� ្រកមាែវងជាងេគេនេលើពិភពេលក តមរយៈ៥ 

ចំនុចដូចខងេ្រកម៖

     “េធ�ើជាអ�កចូលរមួត្បោញ” គឺមកចូលរមួេដយផា� ល់េនវល្រពះេមរុ ខងមុខ 

សរមន�ីរជាតិ ចបព់ីៃថ�ទី១៣ ែខកុម�ៈតេទ េដយនាមំកជាមយួនូវ មតិ�ភក�ិ 

និង្រក�ម្រគ�សរ េហើយអចមកចូលរមួេអយបានេ្រចើនដង រហូតដល់ទទួល 

បាន្រកមា្របែវង១០០០ែម្៉រត។ ករចូលរមួត្បោញេនះ អចេធ�ើេឡើងជាលក�ណៈ 

បុគ�ល ្រគ�សរ និងស� បន័។

    “េធ�ើជាអ�កគា្ំរទ” គឺផ�ល់សមានចិត� ទឹកចិត� និងសនា� នចិត�គា្ំរទដល់កម�វធិី 

តងំពីករចបេ់ផ�ើម រហូតដល់ចប ់ តមរយៈករេដើរ តួនាទីជា “អ�កស�័្រគចិត� 

េរៀបចំកម�វធិី” េនវល្រពះេមរុ ឬ “អ�កឧបត�ម�កម�វធិី” ជាមយួករបរចិ� គ 

សប្ុបរសធម។៌ ករចុះេឈ� ះជាអ�កស�័្រគចិត� ឬជាអ�កឧបត�ម� អចេធ�ើេឡើង 

េដយករទកទ់ងផា� ល់ជាមយួ្រក�មករងរចលនា GoGoCambodia ឬេវប 

សយ www.gogocambodia.asia។

  “េធ�ើជាអ�កនាសំរ” គឺចូលរមួថត និងបេង� ះរូបភាពេនេលើបណា� ញទំនាក ់

ទំនងសង�មផា� ល់ ខ�ួន រមួមាន Facebook, Instagram, Twitter ជាេដើម 

ឬចូលរមួ Like, Comment, Tag friends, Share ពតម៌ាន រូបភាព 

និងវេីដអូែដលបេង� ះេនេលើបណា� ញទំនាកទ់ំនងសង�មរបស់ ចលនា GoGo

Cambodia។ 

  “េធ�ើជាអ�ករមួចំែណក” គឺចូលរមួបេង�ើត ៃច�្របឌិត ឬេរៀបចំសកម�ភាព និង 

សហ្រគិនភាព ជាលក�ណៈរបួរមួគា�  ក�ុងស� រតី “េជឿថាខ�ុ ំេធ�ើបាន េជឿថា 

េយើងេធ�ើបាន េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន” េនតម ្រគ�សរ និងស� បន័េរៀងៗខ�ួន េដយ 

េ្របើ្របាស់្រកមាជាមេធ្យោបាយ។ ជាឧទហរណ៍ តមរយៈតួនាទីេនះ គឺនិស្សតិ 

េនតមសកលវទិ្យោល័យ និង្រគឹះស� នអបរ់ទំងំឡាយ អចនាគំា�  កសង 

ស� ៃដ ឬរូបសំណាកមយួែដលេធ�ើពី្រកមា េហើយដកត់ងំេនទីធា� បរេិវណ 

ស� បន័។ ្រក�មហុ៊ន ឬស� បន័ទងំឡាយ អចេលើកទឹកចិត�េអយបុគ�លិក េ្របើ 

្របាស់្រកមាជាវត�ុអនុស្សោវរយី ៍ឬករតុបែតងេផ្សងៗ។

 “េធ�ើជាទូតសុឆន�ៈ” គឺេដើរតួនាទីេពញមយួជីវតិ និងបន�ដល់កូនេចជំនាន ់

េ្រកយនូវទស្សនៈ និងមេនាគមវជិា�  “េជឿថាែខ�រេធ�ើបាន” េដយេមាទនភាព 

ៃនករបន�មរតកពង្សោវតរែខ�រ និងករេជឿជាកេ់លើេជាគវសនា អនាគតៃន 

្របជាជាតិកម�ុជា កដូ៏ចជាកររមួគា� ជាមយួគា�  និងរមួគា� ទងំអស់គា�  េដើម្ប ី

កសងស� ៃដ សមទិ�ិផល និងេមាទនភាពស្រមាប្់រគ�សរ សង�ម និង្រពះរជា 

ណាច្រកកម�ុជាទងំមូល៕

សលពិពរ័ណ៍

សួនកុមារ

សលតម្បោញ្រកមា ១០០០ែម្៉រត
សលចុះេឈ� ះ និងេរៀនតម្បោញ

សលសែម�ង

កែន�ងប�� ំងភាពយន�

GoGoCambodia

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
ទូរស័ព�៖ ១២៧៩

េគហទំពរ័៖ www.gogocambodia.asia

អុីែមល៖ admin@gogocambodia.asia

(+៨៥៥)៩៦ ៩៩៩ ៣៩៣៣

បន�បទឹ់កសធារណៈ
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