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សុនទរកថគន្លឹះរបស់ 
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ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ រដ្ឋេលខាធិការ អនុរដ្ឋេលខាធិការ  

េលាក្រសី អាលីសា ឆាគ័រ (Alissar Chaker) តំណាងកម្មវិធីអភិវឌឍន៍សហ្របជាជាតិ 
(UNDP) ្របចាំេនៅកម្ពុជា! 

េលាក យី សុខថា (Yi Soktha) តំណាងមូលនិធិសហ្របជាជាតិស្រមាប់្របជាជន 
(UNFPA) ្របចាំេនៅកម្ពុជា! 

េលាក លឹម សាគី (Lim Saky) តំណាងយូនីេសហ្វ (UNICEF) ្របចាំេនៅកម្ពុជា! 

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី តំណាង្រកសួង សាប័ន ៃដគូអភិវឌឍ អង្គការមិនែមនរដា
ភិបាល ែផ្នកឯកជន  

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី 

១.  ៃថ្ងេនះ ខ្ញុំមានេសចក្តីរីករាយជាេអនក េដាយបានមកចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម 
េលាកជំទាវ េលាក េលា្រសី ក្នុងសិកា្ខសាលាផ ព្វផ យ របយករណ៍ យតៃម្លពក់
ក ្ត ល ណត្តិ ឆន ២ំ០២១ ៃនករអនុវត្ត ែផនករយទុធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ នាេពលេនះ។ េយើងេរៀបចំសិកា្ខសាលានាេពល
េនះ ្រសបេពលែដលរាជរដាភិបាលកម្ពុជា បាន្រគប់្រគងបានយ៉ាងល្អ និងទប់ទល់មិនឱ បន្ត
មានការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ-១៩ ជាពិេសស េមេរាគបំែលងថ្មីអូមី្រកុង ែដលបាន
អំេណាយផលយ៉ាងល្អដល់កម្ពុជាក្នុងការេធ្វើជាមាស់ផ្ទះេរៀបចំកិច្ច្របជំុកំពូលអាស៊ាន េលើកទី
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៤០ និង ៤១ និងកិច្ច្របជំុកំពូលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងនាមជា្របធានអាស៊ានប្តូរេវន ឆំា២០២២ េនះ ។   

២. ក្នុងនាមថាក់ដឹកនំា្រកសួងែផនការ និងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផាល់ សូមែថ្លងអំណរគុណ
យ៉ាង្រជាលេ្រជៅ ចំេពាះ ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសីទំាងអស់ ែដលបានមកចូល
រួមក្នុងសិកា្ខសាលានាេពលេនះ តាមការអេញ្ជើញរបស់្រកសួងែផនការ។ ជាមួយគាេនះ សូម
អរគុណផងែដរចំេពាះ ៃដគូអភិវឌ នានា ជាពិេសស កម្មវិធីអភិវឌ ន៍សហ្របជាជាតិ 
(UNDP) និងមូលនិធិសហ្របជាជាតិស្រមាប់្របជាជន (UNFPA) និង យូនីេសហ្វ 
(UNICEF) ែដលបានគំា្រទ ទំាងបេច្ចកេទស និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្រមាប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍ 
ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ េនះ រួមទំាងដំេណើរការៃនសិកា្ខសាលាផ ព្វផ យរបាយ
ការណ៍េនះ នាេពលេនះ។ 

៣. ដូចឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី្រជាបេហើយថា រាជរដាភិបាលកម្ពុជា 
បានផ្តល់សិទ្ធិ្របទានដល់្រកសួងែផនការស្រមាប់ដឹកនំាស្រមបស្រមួល និងការេរៀបចំរបាយ
ការណ៍វាយតៃម្លពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍
ជាតិ ២០១៩-២០២៣។ េដាយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ពីឯកឧត្តម េលាកជំទាវ 
េលាក េលាក្រសី ែដលតំណាង្រកសួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការផ្តល់ធាតុចូល 
ស្រមាប់េរៀបចំ របាយការណ៍វាយតៃម្លពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការ
យុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ េនះ និងការផ្តល់អនុសាសន៍ និងការបំេពញ
បែន្ថមេលើេសចក្តី្រពាង េនៅក្នុងកិច្ច្របជំុអន្តរ្រកសួង ទំាងក្រមិតបេច្ចកេទស និងក្រមិត
នេយាបាយ បានេធ្វើឱ ការេរៀបចំរបាយការណ៍េនះទទួលបានេជាគជ័យ ្រតូវបានបញ្ចប់ជា
សាពរ និងទទួលបានការអនុម័តពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជា នាៃថ្ងទី៣ ែខតុលា ឆំា២០២២ 
កន្លងេទៅ។    

៤. របយករណ៍ពក់ក ្ត ល ណត្តិ ឆន ២ំ០២១ េនះ គឺជាលទ្ធផលៃនការ
វាយតៃម្លការអនុវត្ត ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣  ក្នុងរយៈេពលពីរឆំា
កន្លះ ពីឆំា២០១៩ ដល់ែខមិថុនា ឆំា២០២១។ លទ្ធផលៃនការអនុវត្តែផនការជាតិេនះ 
តាមវិស័យ ែដលសេ្រមចបានេដាយ្រកសួង សាប័ននានា  និងភាគីពាក់ព័ន្ធ េនៅក្នុងរយៈ
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េពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិតំបូង ្រតូវបានបងាញក្នុងរបាយការណ៍េនះ។ ការពិនិត េមើលនិង
វាយតៃម្លពី លទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន ឬមិនសេ្រមចបាន គឺជាការពិនិត េមើលពីលទ្ធផល
ៃនការអនុវត្តជាក់ែស្តង េធៀបនឹងេគាលេដៅេគាលនេយាបាយ និងែផនការ ែដលបានកំណត់
ក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ជាពិេសស ក្នុងជំពូកទី៣ និងទី៤។ 

៥. ការពិនិត និងវាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការអនុត្ត ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ 
២០១៩-២០២៣ េនះ ក៏្រតូវរួមបញ្ចូលផងែដរថា នូវប ្របឈមនានាែដលបានជួប្របទះ 
ក្នុងអំឡុងេពលៃនការអនុវត្តែផនការ េនះ។ ផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ១៩ 
និងេមេរាគបែម្លងថ្មីនានា មកេលើដំេណើរការៃនការអនុវត្ត និងលទ្ធផលៃនការអនុវត្តែផនការ
េនះ ក៏្រតូវបានដាក់បញ្ចូលផងែដរក្នុងរបាយការណ៍េនះ។ េដាយែឡក ចំេពាះលទ្ធផល
នានាៃនការអនុវត្តបណា្ដេគាលនេយាបាយ ែផនការ តាមវិស័យ ែដលបានកំណត់េនៅក្នុង 
ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២ និងប ្របឈមនានា ែដលស្រមចបាន 
និងជួប្របទះ េ្រកាយែខមិថុនា ឆំា២០២១ មិន្រតូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង របាយការណ៍ពាក់
កណា្ដលអាណត្តិេនះេទ។ 

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី 

៦. ជាការពិត េដាយសារការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ-១៩ លទ្ធផលៃនការអនុវត្ត 
ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២ ក្នុងរយៈេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិដំបូង
េនះ មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អ្របេសើរតាមការេ្រគាងទុករបស់េយើងេទ។ វត្តមានរបស់េមេរាគ
កូវីដ-១៩ េនៅកម្ពុជា ចាប់តំាងពីែខកុម្ភៈ ឆំា២០២០  មក បានេធ្វើប៉ះពាល់េស្ថរភាពម៉ា្រកូេសដ្ឋ
កិច្ចកម្ពុជា រំាងស្ទះដល់ដំេណើរការអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងបានបងាក់ដំេណើរការៃន
ការឈានេទៅសេ្រមចបានចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាែដលេ្រគាងថា នឹងចាកេចញពីសានភាព
្របេទសែដលមានចំណូលមធ មក្រមិតទាប េហើយកាយជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ ម
ក្រមិតខ្ពស់េនៅឆំា២០៣០ និង កាយជា្របេទសែដលមានចំណូលខ្ពស់ េនៅឆំា២០៥០។   

៧. េនៅេពលបន្តិចេទៀតេនះ ្រកុមការងារៃនអគ្គនាយកដានែផនការ ្រកសួងែផនការ 
ដឹកនំាេដាយ ឯកឧត្តម េថង ប ធន ្របតិភូរាជរដាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុក អគ្គនាយក
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ែផនការ នឹងេធ្វើបងាញជូន ពីលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ  
២០២៩-២០២៣ ក្នុងរយៈេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ដំបូង ពីឆំា២០១៩ ដល់ែខមិថុនា ឆំា
២០២១ និងប ្របឈមនានាែដលបានជួប្របទះក្នុងអំឡុងេពលៃនការអនុវត្តេនះ ែដល
បានដាក់បញ្ចូលក្នុង របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ែដលេយើងកំពុងេធ្វើការផ ព្វផ យ
េនះ ប៉ុែន្ត ខ្ញុំសូមអនុ តពីអង្គសិកា្ខសាលា េលើកេឡើងេដាយ្រតួសៗជារួម នូវសានភាពរួម
ៃនម៉ា្រកូេសដ្ឋកិច្ច ជាក់ែស្តង ែដលជាលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត និងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកតា
រំាងស្ទះេផ ងៗ រួមទំាង ការរីករាលដាលៃនកូវីដ-១៩ ផងែដរ។  

៨. កម្ពុជាបានជួប្របទះនូវកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានេលើកដំបូង ក្នុងរយៈេពលមួយ
ទសវត រចុងេ្រកាយ ក្នុងក្រមិត -៣,១% ក្នុងឆំា២០២០ ែដលមូលេហតុចម ងបណា្ដលមកពី
ការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ-១៩ បុ៉ែន្ត្រតឹមែតរយៈេពលខ្លី េនៅឆាំ២០២១ ែតេសដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាបានស្ទុះេងើបេឡើងវិញ មក្រតឹមក្រមិត ២,៤% េនៅឆំា២០២១ ែដលជាលទ្ធផលៃន
្រគប់្រគងការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ-១៩ បានយ៉ាងល្អរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា រួម
ទាំង ការចាក់េ្រសាចវាំក់សំាងជូន្របជាជនកម្ពុជា និងជនបរេទស្រគប់រូបេនៅកម្ពុជា េដាយ
ឥតគិតៃថ្ល។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ និងរួមទំាងការដាក់េចញនិងអនុយុទ្ធសា្រស្ត
សារេសដ្ឋកិច្ចេ្រកាយកូវីដ-១៩ ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសីុបានការព ករថា េសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាច
នឹងេកើនេឡើងដល់ ៥,៥% េនៅក្នុងឆំា២០២២។  េនៅឆំា២០១៩ វិស័យែដលនំាមុខេគក្នុង
េសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គឺវិស័យឧស ហកម្ម ែដលបានរួមចំែណកក្នុងផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបក្នុង
ក្រមិត ៣៨,៣% និង វិស័យេសវាកម្ម ែដលបានរួមចំែណកក្នុងផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបក្នុង
ក្រមិត ៣៨,១%។ េទាះជាដូចេនះក្តី េសដ្ឋកិច្ចតាមវិស័យមានការធាក់ចុះយ៉ាងខំាង រួមទំាង 
វិស័យកម្មន្តសាល សំណង់ វិស័យេទសចរណ៍ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀត។  

៩. ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបស្រមាប់មនុស មាក់ េនៅក្នុងអំឡុងេពលៃនការអនុវត្ត 
ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ មាន្របមាណ ១ ៧០០ដុលារអាេមរិក 
ទន្ទឹមគានឹងអតិផរណា បានេកើនេឡើងដល់ ៣,៤% ក្នុង្រតីមាសទី២ ឆំា២០២១ បុ៉ែន្តេនៅែត
ស្ថិតក្នុងក្រមិតអាច្រគប់្រគងបាន។ ចំណាយសាធារណៈមានចំនួនេលើសចំណូលរបស់រដ្ឋ
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ក្នុងក្រមិត ៧,២% និង ១១,៣% េរៀងគា។ ការរីករាលដាលៃនកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ ្របតិបត្តិ
ការមូលធនអនុវត្តបានែតក្នុងក្រមិតមួយបុ៉េណាះ និងបានេធ្វើឱ ប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាព
េសដ្ឋកិច្ចទំាងមូល។ េមេរៀនពីការរំាងស្ទះេដាយសារការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េនះ 
្រតូវបានរាជរដាភិបាលកម្ពុជាេ្របើ្របាស់ស្រមាប់េ្រគាងនូវវិធានការសម្រសប េដើម ីជំរុញ
ផលិតកម្មក្នុងរយៈេពលែវង។ 

១០. សន្ទស ន៍បំណុលេធៀបនឹងផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប ្រតូវបានរក ឱ េនៅក្នុង
ក្រមិតស្ថិរភាព គឺេ្រកាម ៣០%។ េបើេ្របៀបេធៀបនឹងបំណុលសាធារណៈេធៀបនឹងផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុបរបស់្របេទសៃថ មានក្រមិត ៥០,៥% ្របេទសេវៀតណាមមានក្រមិត ៤៦,៧% 
និង្របេទសឡាវមានក្រមិត ៥៥,៦៦%។  

១១. េដើម ីធានានូវចីរភាពចំណូល រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តួចេផ្តើមេកៀរគរចំណូល 
តាមរយៈេគាលនេយាបាយចំណូលថ្មី  និង្រកបខណសាប័ន េដាយេធ្វើការព្រងឹងការ្រគប់
្រគងចំណូល សវនកម្មពន្ធ និងេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងការតាមដាន្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល។ ក្នុង
ឆាំ២០១៩ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បាន្របកាសដាក់ឱ េ្របើ្របាស់យុទ្ធសា្រស្តេកៀរគរចំណូល 
ជាមួយនឹងកម្មវិធីេធ្វើទំេនើបកម្ម្របព័ន្ធចំណូលសារេពើពន្ធ េដើម ីេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការ
េកើនេឡើងៃនគុណភាពេសវាកម្ម ការធានាសមធម៌សង្គម និងចីរភាព្របាក់ចំណូល។ រាជរដា
ភិបាលកម្ពុជា ក៏បានព្រងឹងផងែដរនូវេគាលនេយាបាយសារេពើពន្ធ និងេគាលនេយាបាយ
មិនែមនសារេពើពន្ធ ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ។ ្របាក់ចំណូលក្នុងរយៈេពលពីរែខដំបូងៃនឆំា
២០២១ មានចំនួន ៣,១៨្រទីលានេរៀល មានការធាក់ចុះ ្របមាណ ១០,៦% េធៀបនឹងរយៈ
េពលដូចគាក្នុងឆំា២០២០ េដាយសារែតការធាក់ចុះៃនពន្ធេលើទំនិញ និងេសវា ែដលបណា្ដល
មកពីការេ្របើ្របាស់មានការធាក់ចុះ។  

១២. សានភាពជញ្ជីងទូទាត់មានអតិេរកជាមធ ម្របមាណ ៤% េធៀបនឹងផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុប េនៅក្នុងរយៈេពលពីឆាំ២០១៩ ដល់ឆមាសទី១ ឆាំ២០២១។ េនៅឆំា២០២០ 
ឱនភាពគណនីចរន្តបានថយចុះដល់ ៨% ៃនផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប េហើយេនៅឆមាសទី១ 
ឆាំ២០២១ ឱនភាពគណនីចរន្តបានបន្តេកើនេឡើង េដាយសារការេកើនេឡើងឱនភាពពាណិជ្ជ
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កម្មទំនិញ និងចំណូលបឋម ្រសបេពលែដលគណនីេសវាសុទ្ធបន្តមានឱនភាព។ ក្នុង
ឆមាសទី១ ឆាំ២០២១ ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានេកើនេឡើងដល់ ៤២,៧% ៃនផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុប ែដលបណា្ដលមកពីការនំាចូលេកើនេឡើងេលឿនជាងការនំាេចញ។  

១៣. ទុនប្រមុងអន្តរជាតិ េទាះបីជាមានការេកើនេឡើងពី ១៤,៦បី៊លានដុលារអាេមរិក 
េនៅឆំា២០១៨ ដល់ ២១,៣បី៊លានដុលារអាេមរិក េនៅឆំា២០២០ ក្តី បុ៉ែន្តេដាយសារការ
ចំណាយេលើសលុបរបស់រាជរដាភិបាល ក្នុងការទប់សា្កត់ការរីករាលដាលកូវីដ-១៩ និងជួយ
សេ្រងា្គះ្របជាជនក្នុងរយៈេពលៃនការរីករាលដាលៃនេមេរាគេនះ ទុនប្រមុងអន្តរជាតិ បាន
ថយចុះ្របមាណ ៥% មក្រតឹម ២០,២បី៊លានដុលារអាេមរិក េនៅចុងែខមិថុនា ឆំា២០២១។
ទុនប្រមុងអន្តរជាតិ អាចធានាបានការនំាចូលទំនិញនិងេសវាស្រមាប់្រគាបនាន់ ្របមាណ៩
ែខ និងអាចអនុ តឱ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាមានលទ្ធភាព្រគប់្រគាន់ក្នុងការ្រគប់្រគងអ្រតា
ប្តូរ្របាក់ និងការផ្គត់ផ្គង់ត្រមូវការសន្ទនីយភាពនិងរក បានភាពធន់ៃន  វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ េនៅ
េពលមានការប៉ះទង្គិចពីវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចជាយថាេហតុ។  

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី 

១៤. ជាទូេទៅ សានភាពវិវត្តសង្គមេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ដូចជាលទ្ធផលៃនការអនុវត្តែផន
ការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ េនៅក្នុងអំឡុងេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិដំបូង
ៃនែផនការ ពំុមានភាពល្អ្របេសើរេទ ប៉ុែន្តេដាយសារកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រាជរដាភិបាល
កម្ពុជា  ក្នុងការ្រគប់្រគងការរីរាលដាលកូវីដ-១៩ ការដាក់េចញនិងអនុវត្តនូវវិធានការនានា រួម
ទាំងយុទ្ធសា្រស្តសារអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច េ្រកាយកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ េសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាននឹង
កំពុងេកើនេឡើងជាបេណ្ដើរៗ និងជាបន្តបនាប់។ េនៅេពលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ែផនការេនះ 
េយើងរពឹងថា ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបកម្ពុជានឹងេកើនេឡើងក្នុងក្រមិត ្របមាណ ៦,២%។  

១៥. ការងារចំេពាះមុខរបស់េយើង្រគប់គា គឺេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើ ការអនុវត្តនូវ
វិធានការេគាលនេយាបាយែដល្រតូវបានែកស្រមួលឬបន្តអនុវត្ត និងវិធានការេគាលនេយា
បាយថ្មីៗែដល្រតូវេលើកេឡើង េដើម ីេដាះ្រសាយប ្របឈមនានា ពីឆំា២០២១ ដល់ឆំា
២០២៣ កំណត់េនៅក្នុងជំពូកទី៤ (ជំហានបនាប់) របស់របាយការណ៍េនះ។   
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១៦. ខ្ញុំេជឿជាក់ថា របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្ត ែផនការ
យុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០២៩-២០២៣ េនះ នឹងជួយបង្អុលបងាញទិសដល់ឯកឧត្តម 
េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី ក្នុងការអនុវត្តវិធានការេគាលនេយាបាយរបស់រាជរដាភិបាល 
តាមវិស័យ េដើម ីជំរុញេណើនកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចឱ បានក្រមិតខ្ពស់េឡើងវិញ េដើម ីឈានេទៅ
សេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា និងសេ្រមចបានទស នវិស័យរបស់
កម្ពុជា ឆំា២០៣០ កាយជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ មក្រមិតខ្ពស់ និងឆំា២០៥០ កាយ
ជា្របេទសែដលមានចំណូលខ្ពស់។ ម ៉ងវិញេទៀត េដាយសារេនៅេដើមឆំា២០២៣ ខាងមុខ 
្រកសួងែផនការ នឹងដឹកនំាស្រមបស្រមួល ក្នុងការេរៀបចំែផនការជាតិថ្មី ស្រមាប់អាណត្តិកាល 
២០២៤-២០២៨។ ដូចេនះ ខ្ញុំក៏េជឿជាក់ផងែដរថា របាយការណ៍េនះ ក៏នឹងកាយជាឯកសារ
េយាង ស្រមាប់ផ្តួចេផ្តើមកំណត់នូវេគាលនេយាបាយ យុទ្ធសាស្ត និងសកម្មភាព ស្រមាប់ដាក់
បញ្ចូលក្នុងែផនការថ្មីផងែដរ។   

១៧. ជាថ្មីម្តងេទៀត ខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពាះកិច្ចសហការដ៏មានតៃម្ល របស់ឯកឧត្តម 
េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី ទាំងអស់ ែដលបានចំណាយេពលេវលាដ៏មមាញឹក មកចូលរួម
ក្នុងសិកា្ខសាលាេនះ។ ខ្ញុំសងឃឹមថា សិកា្ខសាលារបស់េយើងនាៃថ្ងេនះ នឹងទទួលបានលទ្ធផល
ល្អ្របេសើរ ដូចការេ្រគាងទុក។ 

១៨. ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូម្របសិទ្ធពរជូនដល់ឯកឧត្ដម េលាកជំទាវ អស់េលាក េលាក្រសី
ទំាងអស់ នូវពរទំាង៤្របការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខ ពលៈ កំុបីេឃ្លៀងឃាតេឡើយ និងសូមទទួល
បានេជាគជ័យនិងរីករាយ េនៅក្នុងឱកាសទិវាឆ្លងចូលឆំាសាកល ឆំា២០២៣ នាេពលខាងមុខ
េនះ កំុបីឃាងឃាតេឡើយ។ 

១៩. ខ្ញុំសូម្របកាសេបើកជាផ្លូវការនូវ សិកា្ខសាលាផ ព្វផ យរបាយការណ៍ពាក់ក
ណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្ត ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍
ជាតិ  ២០១៩-២០២៣ ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ។  
 

សូមអរគុណ! 


