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សុន�រកថា ឯកឧត�ម ្របាក ់សុខុន ក�ុងពធិ្ីរបកសដកឱ់្យអនុវត� “យុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣”   
ៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០២១ 

សនុ�រកថា 

ឯកឧត�ម ្របាក់ សខុុន ឧបនាយករដ�ម�ន� ី
រដ�ម�ន�ី្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

ក�ងុពធិី្របកសដក់ឱ្យអនវុត� 

“យទុ�ស�ស�ករទតូេសដ�កចិ�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣ របស់

្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាត”ិ 

សណា� គារសហូ�ែីតលភ�ំេពញភគូី្រត  

ៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០២១ 

 

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រស ីអ�កនាងក��   
អង�ពិធទីងំមូលជាទីេម្រតី! 
 

ៃថ�េនះ ខ�ុ ំមានក�ីេសមនស្សរកីរយ ែដលបានចូលរមួក�ុងពិធី្របកស
ដក់ឱ្យអនុវត� «យុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣» របស់
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ។ ក�ុងឱកសេនះ ខ�ុ ំសូម
ស� គមន៍យ៉ាងកក់េក� ចំេពះវត�មានរបស់ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក 
េលក្រសី ជាតំណាង្រកសួងស� ប័ននិងតំណាងសភាពណិជ�កម�ែដលបាន
ចំណាយេពលេវលដ៏មានតៃម�អេ�� ីញចូលរមួេនក�ុងកម�វធិីេនះ។   

ជាមួយគា� េនះ ខ�ុ ំក៏សូមេកតសរេសីរនិងវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះថា� ក់
ដឹកនា ំនិង្រក�មករងរស្រមបស្រម�លករទូតេសដ�កិច�របស់្រកសួង ែដល
បានខិតខំបំេពញករងរេនះ រហូតដល់សេ្រមចបានលទ�ផលេនៃថ�េនះ។
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សុន�រកថា ឯកឧត�ម ្របាក ់សុខុន ក�ុងពធិ្ីរបកសដកឱ់្យអនុវត� “យុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣”   
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ទន�ឹមេនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ្រកសួងស� ប័នែដលបានជួយគា្ំរទ
និងផ�ល់ធាតុចូលដ៏មានសរៈសំខន់ក�ុងឯកសរយុទ�ស�ស�េនះ។ 

ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី 

គំនិតស�ីពីករប��ូ លករងរេសដ�កិច�ឲ្យេទជាសមាសភាគដ៏សំខន់
និងខនមិនបានៃនករងរករទូតរបស់េយងីមានតងំពីឆា� ដំំបូងៃនករចូល
មកកន់តំែណងជារដ�ម�ន�ីករបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិរបស់ខ�ុ ំ
មកេម�៉ះ។ បនា� ប់ពីបាន្របមូលធាតុចូល និងធាតុផ្សំល�ម្រគប់្រគាន់ស�ីពី
សមាសភាគថ�ីមួយេនះេហយីេនាះ ្រកសួងក៏បាន្របកសជាផ�ូវករជាេលីក
ដំបូង ចត់ទុកករងរករទូតេសដ�កិច�ជាករងរធំមួយក�ុងចំេណាមករងរ
ធំទងំ៥របស់្រកសួងេនេពល្របារព�សន�ិបាត្របចឆំា� រំបស់្រកសួងនាេដីម
ឆា� ២ំ០១៨។ េគាលនេយាបាយេនះ្រត�វបាន សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន�ី                         
គា្ំរទយ៉ាងេពញេលញ េដយសេម�ច បានប�� ក់ថា ករទូតេសដ�កិច�គឺជា
អទិភាពមួយស្រមាប់េគាលនេយាបាយករបរេទសកម�ុជា េដយមាន       
តួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករេធ�ីពិពិធកម�្របភពកំេណីននិងៃដគូេសដ�កិច� និង
ពណិជ�កម�។ ែផ�កេលីស� រតីេនះ េយងីបានចំណាយេពលជាង ២ ឆា�  ំេដីម្បី
សេ្រមចតក់ែតងឯកសរយុទ�ស�ស�ែដលយកមកផ្សព�ផ្សោយៃថ�េនះ។  

ឯកសរយុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣ ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡងីេនក�ុងកលៈេទសៈែដលស� នភាពពិភពេលក ក៏ដូចជាកម�ុជា 
កំពុង្របឈមេទនឹងករគំរមកំែហងធ�ន់ធ�របំផុតមិនធា� ប់ជួប ក�ុងរយៈេពល
ជាង៣ទសវត្សចុងេ្រកយេនះ។ ករគំរមគំែហងេនះបណា� លមកពីកត�
គួបផ្សគំា� ជាេ្រចីន។ កត� ធំជាងេគ២គឺ ទី១កត� ធម�ជាតិ និងទី២កត� មនុស្ស។  
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ករផ�ុះនិងកររកីរលដលៃនជំងឺឆ�ងកូវដី-១៩ បានេធ�ីឱ្យពិភពេលក
ទងំមូលរេង� ះរេង�ី។ កត� ធម�ជាតិមួយេនះ មិន្រតឹមែតប៉ះពល់ដល់វស័ិយ
សុខភិបាល ក�ុងកំរតិមិនធា� ប់មានប៉ុេណា� ះេទ វក៏បណា� លឱ្យេសដ�កិច�
ពិភពេលកទងំមូលធា� ក់ក�ុងវបិត�ិ្រជាលេ្រជ។ កូវដី-១៩ បានរុញឱ្យ្រចវក់
ផ�ត់ផ�ង់តំបន់ និងពិភពេលករអក់រអួល និងកត់ផា� ច់ក�ុងកំរតិធ�ន់ធ�រ វស័ិយ
េទសចរណ៍ធា� ក់ចុះយ៉ាងគំហុកសឹងដល់បាត វស័ិយដឹកជ��ូ ន ពិេសសផ�ូវ
អកសគាំងដំេណីរករ ទំនុកចិត�ខងធុរកិច� និងអតិថិជនចុះេខ្សោយ
េដយសរវធិានកររតឹត្បិតនានា េដីម្បឃុី្ំរគងកំុឱ្យជំងឺរលដល។ ជំងឺឆ�ង
េនះ ក៏បង�ហនិភ័យកន់ែតធំេឡងី ៃនករក្សយ័ធនែផ�កធុរកិច� ែដលនឹងបង�
ករបាត់បង់ករងររបស់មនុស្សរប់រយលននាក់។ េទះបីជាមានដំេណីរ
ករចក់វ៉ក់សងំបង� រជំងឺេនះជាបេណ�ី រៗេហីយក៏េដយ ក៏េគពំុទន់អច
្របេមីលេមីលេឃញីអំពីករវលិ្រតឡប់មកវញិ នូវ្រប្រកតីភាពៃនដំេណីរករ
េសដ�កិច�ពិភពេលកេនាះែដរ។ 

 ផលប៉ះពល់របស់កូវដី-១៩ មិន្រតឹមែតលតសន�ឹងេលីវស័ិយេសដ�កិច� 
សង�ម និងហិរ��វត�ុប៉ុ េណា� ះេទ ែតក៏ហក់ចូលក�ុងសេង��ននេយាបាយ 
េដយករេធ�ីនេយាបាយតូបនីយកម� េដីម្បយីកកំហុសៃនអសមត�ភាពរបស់
ខ�ួនក�ុងករទប់ស� ត់ជំងឺេនះ េទទំលក់ឱ្យអ�កដៃទ។ ករ្របកួត្របែជងគា�
ខងភូមិស�ស�នេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�ដ៏តនតឹងរវងមហអំណាចធំ
បំផុតទងំពីរ កំពុងឈនេទរកស�ង� ម្រតជាក់ែបបថ�ី ែដលេធ�ីឱ្យមានករ
ផា� ស់ប�ូ រយ៉ាង្រជាលេ្រជ ឆាប់រហ័ស ពិបាកប៉ាន់ស� ន និង្របកបេដយ  
េ្រគាះថា� ក់បំផុត។ កត� មនុស្សេនះ កំពុងេធ�ីឱ្យស�ិរភាព និងវបុិលភាព រយៈេពល 
ជាង៧០ឆា� ែំដលេកីតេចញពីសណា� ប់ធា� ប់អន�រជាតិែផ�កេលីពហុប៉ូលនិយម 
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និងច្បោប់អន� រជាតិេនាះ ទទួលរងភាពរេង� ះរេង�ីយ៉ាងខ� ំង។ េនះក៏
េដយសរកររេំលភបំពន និងែលងេគារពនូវគុណតៃម�ទងំឡាយ ែដល
ជាមូលដ� ន្រគឹះៃនសណា� ប់ធា� ប់េនះ និងករងកេទរកឯកេតភាគីនិយម 
ករេ្របីកំលងំបាយគាបសង�ត់្របេទសទន់េខ្សោយ។  

ករ្របែជងគា� រវងមហអំណាចអេមរកិ និងចិន ែដលនាេដីមអណត�ិ
របស់្របធានាធិបតី Trump បានចប់េផ�ីមពីករបង�ស�ង� មពណិជ�កម�
េនាះ បានរកីរលដលដល់សមរភូមិេផ្សងេទៀតមាន េសដ�កិច� វទិ្យោស�ស� 
បេច�កវទិ្យោ េយាធា ចរកម� ែល្បងទំលកក់ំហុស និងប�� សិទ�មិនុស្ស     
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងមេនាគមវជិា� ។ េទះបីជាមានករព្យោករណ៍ថា 
្របធានាធិបតជីាប់េឆា� តថ�ីរបស់អេមរកិ (េលក ចូ ៃបដិន) អចផា� ស់ប�ូរ
ទិសេដេគាលនេយាបាយករបរេទស ពី «អេមរកិជាចម្បង» មកេផា� តេលី 
«្របព័ន�ពហុភាគីនិយម» វញិក៏េដយ ក៏ពំុមានស�� ណណាមួយបង� ញថា 
ករ្របែជងឥទ�ពិល និងអំណាចេនះបានថមថយចុះេនាះេទ។ ផ�ុយេទវញិ វ
អចបែន�មនូវថាមវន�កន់ែតខ� ងំ និងបង�នូវករលំបាក ករ្របឈម និងកង�ល់
ស�ុគស� ញដល់្របេទសតូចៗ ដូចកម�ុជា ទងំនេយាបាយ ទងំេសដ�កិច�ផង។  

អ�ីែដលធ�ន់ធ�រេនាះ គឺកររួមប��ូ លគា� ៃនកត� ទំងពីរក�ុងេពលែត       
មួយ េពលគឺរដ� ភិបាល ្រត�វចត់វធិានករ្របយុទ�្របឆាងំនឹងជំងឺកូវដីផង 
និងេដះ្រសយប�� ្របឈមខងេសដ�កិច� និងសង�ម ែដលបណា� លមកពី
កររតត្បោតៃនជំងឺេនះផង។ េហីយធ�ន់ធ�របំផុតេទេទៀតសំរប់កម�ុជា គឺ
ែថមពីេលីអែ្រមកទងំសងខងស� របស់េយីង គឺករដករបបអនុេ្រគាះពន�
េ្រកម្របព័ន� EBA 20%។  
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ៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០២១ 

“ទណ� កម�” ែដល EU បានសេ្រមចដក់មកេលីកម�ុជា ក�ុង្រគាែដល
្របេទសតូចរបស់េយងីកំពុង្របមូលកិច�្របឹងែ្របង្រគប់យ៉ាង ធនធាន្រគប់
្របេភទ និងមេធ្យោបាយចំរុះ េដីម្បទីបទ់ល់នឹងកររលដលៃនជំងកូឺវដី-១៩ 
ផង និងទប់កំុឱ្យេសដ�កិច�ដួលរលំំផង ្រត�វបាន សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន� ី
េហយ៉ាងច្បោស់ក�ុងសុន�រកថាេទកនម់ហសន�ិបាត អ.ស.ប. េលីកទី៧៥ 
ថាជា “ភាពអយុត�ិធម”៌។ 

សេម�ច បានែថ�ងថានាឱកសេនាះថា៖ «េរឿងអយុត�ធម៌េនះ រលឹំកខ�ុ ំ
អំពី “ស� កស� ម” ្របវត�ិស�ស�។ ្របមាណជាង៤០ឆា� មុំន កម�ុជា្រត�វបាន
រេំដះេចញពីរបប្របល័យពូជសសន៍ែខ�រ្រកហម ែដល្របជាជនកម�ុជា ជាង
២លននាក់ បានបាតប់ង់ជីវតិេនក�ុងរបបដ៏ៃ្រពៃផ្សេនះ។ អ�ករស់រនមាន
ជីវតិទងំបាក់ស� រតី នងិសល់ែតបាតៃដទេទ គឺជាអ�កែដលស� រ្របេទសជាតិ
ពីគំនរេផះផង់។ អ�ីែដលគួរឱ្យហួសចិត� គអឺ�កែដលរស់រនមានជីវតិទងំេនាះ 
ែបរជាទទួលរងទណ� កម�ពីសមាជិកភាគេ្រចីន ៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ 
ែដលែថមទងំបានអនុ�� តឱ្យេមពិឃាតែខ�រ្រកហម កន់អសនៈរបស់     
កម�ុជាេនអង�ករសហ្របជាជាតិេទវញិ។ រដ� ភិបាលទងំេនាះ ែដលបាន
ផ្សព�ផ្សោយឥតឈប់ឈរអំពីលទ�ិ្របជាធិបេត្យ និងសិទ�ិមនុស្ស គឺជាអ�កែដល
បានររងំ្របជាជនេយងីពីករទទួលបាននូវសិទ�ិមូលដ� នបំផុតរបស់មនុស្ស 
គឺ ចំណីអហរ សុខុមាលភាព ករអប់រ ំ ផ�ះសែម្បង ករអភិវឌ្ឍ និងជា
ពិេសសសុខសន�ិភាព អស់រយៈេពលជាង១២ឆា� ។ំ 

ករណ៍ែដលសហភាពអឺរ ៉ុបដកហូត EBA  មួយែផ�កពីកម�ុជា េន
េពលែដល្របេទសេនះកំពុង្របឹងែ្របងតសូ៊ជម�ះជំងឺរតត្បោតកូវដី-១៩ គឺជា
េរឿង្រចំែដលៃន្របវត�សិ�ស�។ េទះបីយ៉ាងណាក៏េដយក៏កម�ុជាេនែតេប�ជា�
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ចិត�យ៉ាងេពញទំហងឹ ដូចែដលខ�ួនធា� ប់បានេធ�ីអស់រយៈេពល៤០ឆា� កំន�ង
មកេនះ ក�ុងករករពរនូវអ�ីែដលខ�ួនេជឿជាក់ថាជាមាគ៌ាដ៏្រតមឹ្រត�វ េនាះគឺ
ករពរអធិបេតយ្យជាតិ និងែថរក្សោសន�ិភាព ែដលកសងបានយ៉ាងលំបាក
លំបិន និងទទួលបានករសទរេពញទំហងឹេដយ្របជាជាតិកម�ុជាទងំមូល 
ែដលបានឆ�ងកត់េសកនាដកម�ដ៏េខ� ចផ្សោបផុំត និងកពុំងែតេងីបឈរ
េឡងីជា្របជាជាតិមួយ េស�ីមុខមាត់ េស�ភីាព និងេស�ីសិទ�ិ ជាមួយបណា�
្របេទសេនក�ុងតបំន់ និងសកេលក។» 

 
ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី 
ក�ុងរយៈេពលជាង២០ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ េ្រកមករដឹកនាដំឈ៏� សៃវ 

និងបុិន្របសប់របស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 
នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្របេទសេយងីសេ្រមចបាននូវ     
សន�ិភាព ស�ិរភាពនេយាបាយ និងស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� ជាមួយនឹង
កំេណីនជាមធ្យមជាង៧% ក�ុងមួយឆា�  ំ និងបានែ្របក� យខ�ួនពី្របេទស
មានចំណូលក្រមិតទប េទជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមិតទបក�ុង
ឆា� ២ំ០១៥ ្រពមទងំ្រត�វបានសហគមន៍អន�រជាតិ្របសិទ�នាមេនឆា� ២ំ០១៦
ថាជា «ខ� េសដ�កិច�ថ�េីនអសីុ»។ ជាមួយសមិទ�ផលទងំេនះ រជរដ� ភិបាល
បានកំណត់ចក�ុ វស័ិយមួយច្បោស់លស់ េដីម្បែី្របក� យកម�ុជាឱ្យេទជា
្របេទសមានចណូំលមធ្យមក្រមិតខ�ស់េនក�ុងឆា� ២ំ០៣០ និងជា្របេទស
ែដលមានចំណូលក្រមិតខ�ស់េនឆា� ២ំ០៥០។ ប៉ុែន�ផលអ្រកក់ៃនកូវដី-១៩ 
បានទុចដំេណីរកររកីចេំរនីៃនេសដ�កិច�ជាតិេយងី និងេធ�ីឱ្យប៉ះពល់យ៉ាង
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ធ�ន់ធ�រដល់វស័ិយជាេ្រចនី ក�ុងេនាះប៉ះពល់ខ� ងំជាងេគគឺ ឧស្សោហកម� 
េទសចរណ៍ ដឹកជ��ូ ន និងអចលន្រទព្យ។ 

េនចំេពះមុខសភាពករណ៍ែបបេនះ រជរដ� ភិបាលបានដក់េចញនូវ
វធិានករបនា� ន់ ហ�ត់ចត់ សីុជេ្រម និងមាន្របសិទ�ភាព េដីម្បីគា្ំរទវស័ិយ
េសដ�កិច�-សង�ម សំេដជួយរក្សោលំនឹងផលិតកម� អជីវកម� និងជីវភាព
រស់េនរបស់្របជាពលរដ�ែដលទទួលរងេ្រគាះ។  

បែន�មពីេលីេនះ រជរដ� ភិបាលក៏បានដក់េចញជាបន�បនា� ប់នូវវធិាន
ករែកទ្រមង់មុត្រស�ចនានា ដូចជា ករែកលម�ច្បោប់វនិិេយាគ និង្របព័ន�
េលីកទឹកចិត� េដីម្បជីយួស្រមបស្រម�ល បង�បរយិាកសកន់ែតល� និងទក់
ទញធុរជន និងវនិិេយាគិននានាបែន�មេទៀត។  វធិានករបែន�ម េដីម្បបីន�
្រគប់្រគងផលប៉ះពល់របស់ជំងឺកូវដី-១៩ េលីវស័ិយេសដ�កិច�-សង�មសំខន់ៗ  
និងេដីម្បសី� រ និងជំរុញកំេណីនេសដ�កិច�កម�ុជាេនាះ បានឈនដល់ជំុទី៧
រចួេទេហយី។ វធិានករទងំេនាះសំេដជួយ្រទ្រទង់វស័ិយសុខភិបាល 
ឧស្សោហកម�កត់េដរនងិែស្បកេជីង  េទសចរណ៍  អកសចរណ៍សីុវលិ  
SMEs  ជួយទំនុកបំរុងពលករ គាពំរសង�ម គា្ំរទកំេណីន បន�ូរបន�យបន�ុក  
ពន�។ល។ 

រជរដ� ភិបាលក៏កពុំងេរៀបចំច្បោប់ស�ីពី PPP គំេរងធានាឥណទនរបស់
រដ� ករចុះប�� ីតម្របព័ន�Online គំនិតផ�ួចេផ�ីមេរៀបចំេសដ�កិច�ឌីជីថល។ល។ 
ករចុះហត�េលខេលីកចិ�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�េសរកីម�ុជា-ចិន និងកចិ�្រពម
េ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយតំបន់ (RCEP) ក៏ដូចជាដំេណីរ
េឆា� ះេទមុខៃនករចរចកិច�្រពមេ្រពៀងដូចគា� ជាមួយសធារណរដ�កូេរ ៉ គឺ
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ជាសមទ�ិផលថ�ីរបស់រជរដ� ភិបាល ក�ុងករកត់បន�យផលប៉ះពល់នានាផង 
និងជំរុញករស� រ និងព្រងឹងេសដ�កិច�េឡងីវញិេ្រកយ Covid-19 ផង។ 
  

ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី 
ស� នករណ៍ដូចបានេរៀបរប់ខងេលីេនះ កន់ែតប�� កឱ់្យេយងី

េឃញីច្បោស់ពីភាព្រតឹម្រត�វ និងចបំាច់បំផុត ក�ុងករផា� ស់ប�ូររេបៀបរបប
ករងរ ពីករេធ�ីករទូត្របៃពណី មកជាករទូតែដលេផា� តសំខន់ដល់ករ
េលីកស�ួយេសដ�កិច� វប្បធម៌ និងេទសចរណ៍ េពលគឺករអនុវត�េគាល
នេយាបាយករបរេទសមួយែដលយកវបុិលភាពេសដ�កិច�េធ�ីជាស�ូល។ គា� ន
្របេទសណាែដលបានទទួលេជាគជ័យ េដយមិនយកប�� េសដ�កិច�េធ�ី
ជារេបៀបវរៈសំខន់របស់ខ�ួនេឡយី។  

េដយទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនកររួមចំែណករបស់វស័ិយករ
បរេទសេទេលីករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� រយៈេពលជាង២ឆា� ំេនះ ្រកសួង        
ករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ បានខិតខំជំរុញករងរករទូត
េសដ�កិច� តមរយៈករព្រងឹងសមត�ភាពធនធានមនុស្ស ករបណ�ុ ះបណា� ល
អ�កករទូតឱ្យមានវជិា� ជីវៈ ករេរៀបចំ្របមូល និងចង្រកងផា� ងំព័ត៌មានអំពី
េសដ�កិច� ពណិជ�កម� វនិិេយាគ និងេទសចរណ៍ ស្រមាប់អ�កករទូតេយងី
េ្របី្របាស់ និងជួប្របា្រស័យជាមួយេភ��វ ធុរជន ពលរដ� និងថា� ក់ដឹកនាៃំន
្របេទសមា� ស់ផ�ះជាមិត� និងចូលរួមពិធីតងំពិព័រណ៌ ពណិជ�-កម� វប្បធម៌ 
ករេធ�ីបទបង� ញទក់ទញវនិិេយាគ និងករជួយស្រមបស្រម�លនូវដំេណីរ 
និងសំេណីរបស់ធុរជន និង្រក�មហុ៊នបរេទសនានា។  
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ជាងេនះេទេទៀត ្រកសួងករបរេទសបានេប�ជា� េរៀបចំតក់ែតងនូវ
យុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�េនះ េដីម្បជីា្រតីវស័ិយក�ុងករព្រងឹង្របសិទ�ភាព
ករងរែផ�កករទូតេសដ�កិច� និងេដីម្បីចូលរួមជាវភិាគទនព្រងឹងជន�ល់
កំេណីនេសដ�កិច� កត់បន�យករពឹងែផ�កេលីជំនួយពីខងេ្រក និងេលីក
កម�ស់ផល្របេយាជន៍កម�ុជាេនក�ុងតំបន់ និងអន�រជាតិ េដយេផា� តេទ
េគាលេដ ០៤ធំៗ រួមមាន៖ ១) ករជំរុញពណិជ�កម�អន�រជាតិ, ២) ករ
ទក់ទញ ករវនិិេយាគទុនផា� ល់ពីបរេទស ៣) ករេលីកកម�ស់វស័ិយ 
េទសចរណ៍ និង ៤) ករជំរុញករផា� ស់ប�ូរវប្បធម ៌(រមួទងំករផ្សព�ផ្សោយពី
មុខម�ូបែខ�រផងែដរ)។ 

តមរយៈយុទ�ស�ស�ខងេលី ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករ
អន�រជាតិនឹងេដីរតួនាទី៖ (ទ១ី). ជាអ�កស្រមបស្រម�ល និងជំរុញយន�ករ
ែដលមាន្រសប់ េដីម្បទីក់ទញករវនិិេយាគទុនផា� ល់ពីបរេទស ជំរុញឱ្យ
មានកំេណីនៃនករេធ�ីពណិជ�កម�េទ�ភាគី និងពហុភាគី និងទក់ទញេភ��វ
េទសចរណ៍តមរយៈករព្រងឹងតៃម�វប្បធម៌ែខ�រេនេ្រក្របេទស, និង(ទ២ី). 
អភិវឌ្ឍធនធានអ�កករទូតជំនានថ់�ី្របកបេដយវជិា� ជីវៈ សមត�ភាពខ�ស់សកម�
ករពរ និងេលីកស�ួយផល្របេយាជន៍ជាតិេលី្រគប់វស័ិយ។ 

េនក�ុងន័យេនះ អនុ�� តឱ្យខ�ុ ំគូសប�� ក់បែន�មជូន ឯកឧត�ម េលក
ជំទវ អស់េលក េលក្រសី ជាតំណាង្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�ថា េនក�ុងករ
េរៀបចំអនុវត�យុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�េនះ ្រកសួងករបរេទសពំុមានភារកិច�
េដីរតួនាទីជំនួសឱ្យ្រកសួងស� ប័នជំនាញ ែដលកំពុងអនុវត�ករងរេនះ្រសប់
េនាះេទ។  
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ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី 

េដីម្បធីានាអនុវត�សេ្រមចេដយេជាគជ័យនូវយុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�
កិច�េនះ ទមទរឱ្យមានករចូលរមួពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ដូចជា ស� នតំណាង
កម�ុជា្របចេំនបរេទស  ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�ៃនរជរដ� ភិបាលកម�ុជា និង    
វស័ិយឯកជនផងែដរ។ ដូចេនះ ខ�ុ ំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាថំា ្រកសួងស� ប័ន
ជំនាញ និងភាគីពក់ព័ន�នានា នឹងបេង�ីនករគា្ំរទដល់ករអនុវត�ឯកសរ
យុទ�ស�ស�េនះ េពលគឺករជំរុញ និងព្រងីកផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�ជាតិ។ 

ជាថ�ីម�ងេទៀត ខ�ុ ំសូមេឆ��តក�ុងឱកសេនះសែម�ងនូវករេកតសរេសីរ 
េដយេស� ះជូនចំេពះថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ីរបស់្រកសួង្រគប់លំដប់ថា� ក់ ជា
ពិេសស្រក�មករងរស្រមបស្រម�លករទូតេសដ�កិច� ែដលបានខិតខំ្របឹង
ែ្របង និងរមួចំែណកយ៉ាងសកម�ក�ុងករេរៀបចំយុទ�ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�
េនះ ្រពមទងំបានេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភមុខម�ូបែខ�រ ែដលមានេឈ� ះថា    
«The Taste of ANGKOR» ឱ្យេចញជារូបរងេឡងី។ ទន�ឹមនឹងេនះ ខ�ុ ំសូម
សែម�ងនូវអំណអរគុណដ៏េស� ះចំេពះ្រកសួង និងស� ប័នជំនាញ ែដលបាន
ផ�ល់កិច�សហករនិងគាំ្រទដល់ករេរៀបចំកម�វធិី ក៏ដូចជាករេរៀបចំយុទ�
ស�ស�ករទូតេសដ�កិច�េនះ។       
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 ជាទីប�� ប់ ខ�ុ ំសូម្របកសដក់ឱ្យអនុវត� «យុទ�ស�ស�ករទូត    
េសដ�កិច�ឆា� ២ំ០២១-២០២៣»  និងដក់ឱ្យេ្របី្របាស់េសៀវេភមុខម�ូបែខ�រ 
ែដលមានេឈ� ះថា « The Taste of ANGKOR » ចប់ពីេពលេនះតេទ និង
សូមជូនពរ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក��  សូម
្របកបេដយពុទ�ពរទងំ៤្របករគឺ៖ អយុ វណ�ៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ��ង
ឃា� តេឡយី។ 

 

សូមអរគុណ!   


