+

សុន�រកថ

សេម�ច្រកឡា䬄 ស េខង

ឧបនយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រសួង
ក
មហ និងជ្របធន គ.ជ.
ក��ងពិធីបិទ
សិ�����តិស�ីពី�រេរៀបចំែផន�រសកម��ព និងថវិ���២
ំ ០១៧ របស់ គ.ជ.អ.ប
�ជ�នីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៥ ែខវិច�ិ� ��ំ២០១៦
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ជ ទ េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី រដ�េលខិ
- ឯកឧត�ម េលកំ
ធ កសមាជិក សមាជិកៃន
រជរដភ
� ិ

- ឯកឧត�ម្របធាន្រក�្
ម របឹក្សោ និងអភិបាលរជ

- េលក េលក្រសីតំណាងៃដគូអភិវ និងអងករសង
�
មសុី វិល

ជ ទ អស់េលកេលក្រសមាជិ សមាជិកអង�សិក
- ឯកឧត�ម េលកំ
ៃថ�េនះ ខ�ុម
ំ ានេសចក�ីេសមនស្សរីករយយា៉ងៃក�ុងពិធីបិទសិក�សជាតស�ីពី

ករេរៀបចំែនករសកម�ភាព និងថវិក២០១៧របស់គ.ជ.អ.ប ែដលបាន្រប្រពេទអស

រយៈេពលពរី ៃថ�កន�ងមកេនះ ្របកបេដយលទ�ផលជាែផ�ផា�តមកម�វិធីែដលបទុក។
ជ ទវ អស់េលក េល
ខ�ុស
ំ ូ មែថ�ងអំណរគុណ និងវយតៃម�ខ�ស់ចំេពឯកឧត�ម េលកំ

ទំងអស់ែដបានខិតខំ្របឹងែងអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងថវិក្របច២០១៦ និង

ចូលរួមេរៀបចំែផនកសកម�ភាព និងថវិក្របចំ២០១៧ែដលជាឆា�ំចេ្រកៃនែផនក
អនុ វ ត�៣ឆា�ដំណាក់កល២ៃនកម�វិធជ
ី ាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេត
េ្រកមជ។

េឆ��តក�ុងឱកសេនះ ក�ុងនាមរជរដ�ភិបាល និងក�ុងនាម គ. ខ�ុស
ំ ូ មែថ�ងអំណរ
គុណយា៉ង្រជាលេ្រជចំេពះៃដគូអភិវឌ្ឍន៍បន�គាំ្រទដកិច�ដេំ ណរករកំែ
ទ្រមង់ដ៏មារៈសំ ខន់េន

និងសូមវយតៃមខ�ស់ចំេពអង�ករង�មសុី វិលនានាែ
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និងផ�ល់ករគាំ្រទេនក�ុងកិច�ករៗមួយចំនួនៃនកិច�ដំេណរក

បានចូលរួមចំែណ

កំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រជរដ�ភិបាលកម�។

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្រជារួរបស់េយងទំងអស់គ
ក�ុងករគាំ្រទ និងចូលេរៀបចំ និងអនុវត�

ែផនករអនុវត៣ឆា�ដំណាក់កល១
និងែផនករអនុវត៣ឆា�ដំណាក់កល២តមរយៈ
ែផនករសកមភាព និងថវិកចឆា�របស់

គ.ជ.អ.ប

នាេពលកន�ងមបាជំរុញឱ្កិច�

ដំេណរកកំែណទ្រមងករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក
េជឿនេលឿនេទមុ

មាករវិវត�

េដបេង�តបានូវសមទ
ិ �ផលជា្របវត�ិសធំៗជាេ្រចពក់ព័ន�នឹ

្របព័ន្រគប្រគងរដ�បាលសធេនក�ុង្រពះរជាណាច្រ។

ែផ�កតមលទ�ផលៃនកសិក្វយតៃម�ពក់កណា�លអណត�ិៃនករអនុវត�កម�វិ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា

្រក�មទី្របឹឯករជមួយ្រក�ែដលមាករគាំ្រសហភាពឺអ ៉ុរ

ែដលបានេរៀបចំេឡេដ
េនក�ុងែខសីហ និង

ក�� ឆា�២០១៦កន�ងមកេនះ បានបង�ញឱ្យេឃ ករអនុវត�កម�វធីជាតិអស់រយេពល

ជា៥ឆា�ំកន�មកេនះ បាន និកំពុងេធ�ឱ
 ្យមានករផា�ស់ជវិជ�មាេនក�ុង្របព័ន�្រគប់្

រដ�បាលសធាេនថា�ក់េ្រកម ្រសបតទស្សនៈវិស័ និងេគាលេដៃនច្បោ
េរៀបចំអង�ករ និកម�វិធជ
េតយ្ ក់េ្រកមជ។
ី ាតស្រមាប់កវឌ្ឍតមែបប្របជាធិប
រ

េទះបីេនមានប��្របឈមមួយចំនួនែដល្រត�វេដះ្រសយ និងមានភាពយឺ
អនុវត�សកម�ភាពមួយចំនួន

 ក៏ប៉ុែន�ជាទូេ ្រក�មសិក្សោវយតៃម�បានកត់សមា�ល

្រកខ័ណ�គតិយុតចំបាច់
�
ស្រមាកិចដ
� ំេណរកកំែណទ្រមង់្រតបានេរៀបច និងដក់ឱ
អនុវត�។

រចនាសម�័ន និង្របព័ន�្រគប់្រគងតមែបប្របជាធ្រត�វបានបេង�េនតរដ�

បាថា�ក់េ្រកម និងកំពុង្របតិបត�ិកេដយរលូក�ុងស�រតេរៀនផងអនុវត�ផង។ ធនធា

ហិរ�� វត�ុ្រត�បាេផ�រេទឱ្យរដ�ថា�ក់េ្រកមជាតិសចត់ែចង និេ្រប្របាស់េ្រកម

សិទ�ិ និងករសេ្រមចចិរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលថា�ក់េក�ុងករផ�ល់េសសធារ

និងកអភិវឌ្មូលដ�ន

េដម្េប ឆ�យ
 តបេទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាក�ុងែដនសមត�កិច�

របស់ខួ ន។
�
ករយល់ដឹងរបសសធារណជ ន និងជាពិេសសក�ុងចំម�ន�រ
ី ជករទំ
ថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រកមជាតិអំពីទស្សនទនៃង់កម
៏ ានករេកនេឡ។

គណេនយ្យភាពសង

ករង

និងក្រ្រស័យទក់ទងរវងរដ�បាលេ្រកមជាតិជាមួ

2

ពលរដ�កម
៏ ានកររីកចេ្រមនគួរឱ្សមា�ល់ផងែដរ។ ទន�ម
ឹ គា�េនះ ្រក�មសិក្សោវក៏បា

កត់សមា�ល់ផងែដរអំពករកចេ្រមនៃទំនាក់ទំនង និងកិច�សហកកន់ែតសុីសង�ក់
រវ
ី

កម�វិធក
ី ំែណទ្រមង់សំខន់ៗទ៣របស់រជរដភ
� ិ គឺកម�វិធក
ី ំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្

ែបប្របជាធិបេតេនថា�ក់េ្រកម កម�វិធីកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និងកម�

កំែណទ្រមង់ករ្រ្រគហរិ �� វត�ុសធារណៈ ែដលជាកត�ចម្បងក�ុងករជក្រគប្រគ

រដ�បាលសធាទំងេនថា�ក់ជាតិថា�ក់េ្រកមកន់ែមាន្របសិភា តមា�ភា

គណេនយ្យភានិងឈនេទសេ្រមចបាននូវេរួមៃនកម�វិធក
ី ំែណទ្រមង់ទំងេ។

ក�ុងនាម គ.ជ.អ. ខ�ុស
ំ ូ មវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះសហភាពអឺរ៉ុបែដលបានផ�ល់ក

ដល់ករេរៀបចកសិក្សោវយពក់កណា�លអណត�ិៃនកម�វិធីជាតិេនះេឡង េដម្បីព

េមល
 េលវឌ្ឍនភាព និងប��្រៃនករអនុវត�កម�វិធីជាស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍត
្របជាធិបេត

េនថា�ក់េ្រកក�ុងរយៈេពលជា៥ឆា�ំកន�ងមកេន

និងផ�ល់នូវមតិ

េយាបលពក់ព័ន�នឹប��គន�ះឹ មួយចំនួនែដលមានភាពចំបាច់ក�ុងករយកចិត�ទុកដក់

ដំណាក់កលចេ្រកៃនកម�វិធីជាត។ លទ�ផលៃនកសិក្វយតៃម�េន ពិតជាមានស

សំខនយា៉ងខ�ទំងក�ុកេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករអនុវតដំណាក់កល៣ និងជាពិេស
ស្រមាករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនរសកម�ភាព និងថវិកឆ២០១៧ែដលេយង
 កំពុងជួបជុំគា
េរៀបចំនាេពលេន។

ជ ទវ អស់េលក េលក
ឯកឧត�ម េលកំ
កលពីម្សិលមិញ តំណាងេលខធិក គ.ជ.អ.ប បានេធ�បទបង�ញជូនអង�សិ
សលអំពីវឌ្ឍនភាព និងប��្របឈមនានាៃនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព 
២០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប។ អង�សិក សលក៏ពន
ិ ត
ិ ្ និងពិភាក្សោេទេលប��

ទំងេន េដម
 ្ បីែស�ងរកដំេណាះ្រសយ និងវិធានករនអនុវត�េនក�ុងឆា២០១៧

ខងមុខេនះ។

ក�ុងនាម គ..អ.ប ខ�ុស
ំ ូ មចូលរួមអបអរសទជាថ�ីម�ងេទៀចំេពះករសេ្រមចបា
ជ ទវ អ
សមទ
ី ជាេ្រចែដលេកត
ិ �ផលថ�ៗ
 េចញពក
ី រខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ឯកឧ េលកំ

េលក េលក្រសីែដលជាថា�ក់ដឹកនជម�ន�ៃី ន្រកសួង ស�បទំេនថា�ក់ជាតិ និងថ
េ្រកមជាតិ ស�ប័នៃដគូអភន៍ និងអង�ករសង�មសុីវិលក�ុងករគាំ្រទ និងចូចំែណក
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អនុវត�ែផនករសកមភាព និងថវិឆា�២០១៦របស់ គ.ជ.អ.ប កន�ងមកេនះ។
យា៉ងណាមិញ េយងក៏េនមានប��្របឈមមួយចំនួនែដល្រត�វបន�េដង
ក�ុងក្រមិតបេច�កេទស

និងក្រមិនេយាបាយ ែេឆ��តក�ុងឱកៃនករេរៀបចំែនក

សកម�ភាព និងថវិក្របច២០១៧ ែដលជាឆា�ំចុងេ្រកយ៣ទី២េនះ ខ�ុស
ំ ូ មផ�ល់អនុ
សសន៍េទេលកិច�ករសំៗ និងចំបាមួយចំនួនដូចខងេ្រក
ទម
ួ
អំពករេផ�រមុខង
និងធនធា
ី យ៖
ី

ជារួម េយងបានចំណាយេ
ជេ្រចឆា�មកេហយក�ុងករេរៀបចំេផ�រមុខង និងធន


ធា េទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រក េពគឺចប់តំងពីរដ�ភិបាលបក់េចញនូវអនុ

្រកឹត្យេ៦៨ ចុះៃថ�ទី១០ ែខឧសភា ឆា២០១២ ស�ីពក
ី ិច�ដំេណរករទូេទៃនេផ�រមុខងរ

និងធនធនេទឱរដ�បាលថា�េ្រកមជាតិ និដក់េចញនូវេគករណ៍ែណនរបស់

គ.ជ.អ.ប

រួមជាមួយនឹងកស្រមបស្រម�ល នគាំ្រទទំងែផ�កបេច�កេទស និងថវិក

្រកសួង ស�បែដលស�ិតក�ុងវិស័យអទិភាពក�ុងេរៀបចំកិច�ដំេណរកេផ�រមុខង

េដម
 ្ប

ធាឱ្មាកឯកភា្រស�ះ្រសគា ទំងក�ុក្រមិតថា�បេច�កេទស និងក្រមិនេយាបា

េទះយា៉ងេនះក� ក�ុងអំឡុងេពលៃនផអ៣ទ១
ពឆា�
ី
ី ២០១១ដល់ឆា�២០១៤ មានែ

្រកសួមួយចំនួនតូចប៉ុេណ
ា �ែដលបាេផ�រមុខងរេឱ្រដ�បាថា�កេ្រកជាតិ ក៏ប៉ុែន�មុខង
ែដលបានេផ�រទំងេភាគេ្រចនគឺជាករេផ�រនូវមតូចៗ

េហយេផ�រក�ុងលក�ណៈជាក

អនុវត�សល្បង និងក�ុងែបបែផនករេធ�្របភូកម�េទឱ្យរដ�ថា�ក់េ្រកមជាតិេ

មួយចំនួន គឺពុែំ មនជាករេផ�រមុខងរតមែបបែផនៃនករ្របគល់ករទទួល េដភា�ប
ជាមួយនឹងធធាជាក់លក់ និងភាពជាមា�សលស់េទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្
េឡយ។ អ្រស័យេហតុេន ផអ៣ទ២
បាបន�េផា�ជាសំខេទេលករេផ�រមុខ និង
ី

ធនធាេទឱរដ�បាលថា�ក់េ្រក ែដលក�ុងេនាះ េយក៏បានឯកភាពគា�ក�ុង្រណ�ៃន

គ.ជ.អ.ប េដកំណត់យកឆា�២០១៥ និង២០១៦ ជាឆា�ំែដល្រត�វមានករេផ�រមុខ

លក់ និងធនធានស្រសបេទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្ េដម
 ្ បីផ�ល់ស�័យភាព និងភ

មា�ស់ដល់រដ�បាលថា�ក់មជាតិក�ុងករផ�ល់េ និងករអភិវឌ្ឍមូលដនក�ុងែដនសមត�ក
�

របស់ខួ ន។
�

ក�ុងករអនុវតផអ៣ទ២
ី រយៈេពលជិត២ឆា�ំកន�ងមកេនះ េបេទះប្រកសួង ស�ន
ក�ុងវិស័យអទិភបាខិតខំជំរុញកិច�ដំេណរកេផ�រមុខងរេនះក៏េដ ក៏លទ�ផលជាកែស�ង
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េនពុំទន់សេ្របាតករ ំពឹងទុកដូចែដលបានឯកភាព េឡយ
 ។ ្រកសួង ស�បមួយ

ចំនួនេនពុំទនអកណ
ំ ត់បាននូវមុខងរសម្ស្រមាេផ�រេទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រ។

្រកសួងមួយចំនួនេផ្សងេទ េបេ ទះបាន្របគមុខងរជាក់លមួយចំនួនេទឱ្យរដ�

ថា�ក់េ្រជាតិរួចេហក៏េដ កេ៏ នពុំទអនុវត�បាេពញេលញតេគាលករណ៍ៃន

េផ�រមុខងរេនេឡ េដយសរមិនទន់មានករេរៀបចំ្របព័ន� និងនីតិវិធីស្រមាប

ករអនុវត�មុខងរទំងេរួមមាដូចជករេផ�ធនធានហិរ� �វត�ុករេផ�ធនធាមនុស្ និង

្រទព្យសម្បត ករកំណត់នូវស�ងដរ បទដ�នបេច�កេទ និងកផ�ល់អន�រគមន៍គាំ្នា

ដល់រដ�បាលថា�ក់េ្រកក�ុងករអនុវតមុខងរែដលបាន្របគល់ទំ ែដលជាេហតុេធ�

ឱ្រដ�បាថា�ក់េ្រកមេនែតពុមានលទ�ភក�ុងកទទួលខុស្រត�វេលក្រគប់្រគ

ក

ចតែចង និងកអនុវត�មុខងរទងេនាបាេឡយ
ំ ូ មេលកយកឧទហរណ៍ជាកែស�ង
 ។ ខ�ុស

មួយចំនួនដូចជា មុខងរ្រគប់សំ រនិងសំ ណល់រ ឹងទី្របជុជន្រត�បា្របគល់េទឱ្យរដ
រជធាន ្រក�ង ្រស តមរយៈអនុ្រកឹេលខ១១៣ ចុះៃថ�ទ២
ី ៧ ែខសីហ ឆា២០១៥។ េប
គិតមកដល់េពលេនះ ក្របគល់មុខងរេនះមានរយៈេព១ឆា�ំមកេហយ ក៏ប៉ុែន�រដ�ប

្រក�ង ្រស�កែតពុអ
ំ
ចប់េផ�មទទួលខុស្រត�វេលករ្រគប់្រគង ចត់ែអនុវត�មុខង
្រគប់្រគងសំនិងសំ ណល់រ ឹងទ្ី របជុំជទំេនា េដយ្រត�វរចលិខិតបទដ�នបេច�កេទស
និងនីតិវិធីស្រមាប់ករ្រគប់្រគង ករចត់ែចង និងករខងរទំងេែដល្រត�វេរៀបចំ
និងដក់េចញេដយ្រកសួងបរិស និង្រកសួងស�ប័នពក់ព័ន�ន ក�ុងឆា�២០១៦េនះ
មុខង្រគប់្រគងករអប់រំកុមារតូច ករអប់រំបឋមសិកករអប់រំេ្រក្របក៏្រត�វប

្របគលេទឱ្យរដ�្រក�ង ្រកតមរយៈអនុ្រត្យេល១៩១ ចុះៃថ�ទ១
ី ៤ ែខក�� ឆា�

២០១៦។ ែផ�កតមស�រតីៃនអនុ្រកឹត្យេនះ មុខងេនះ្រត�វបាន្របគល់េទឱ្យ្រក�ង
្រស�កទ១៤ក�ុងេខត�បាត់ដំបចប់ពីចុងឆា២០១៦ និងេទឱ្យរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក
េផ្សេទៀតចប់ពីឆា២០១៧តេទ។

ករណីេនះមានលក�ណៈ្របហក់្របែហលគា�

្របគល់មុខងរ្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រឹងទី្របជុំជរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក១៤ក�ុង

េខត�បាត់ដំបងេែតពុំអចចប់េផ�្រគប់្រគង ចែចង និងអនុវត�មុខងរែដលបាន្រប

ទំងេនាះេនេឡយ
 េពគឺ្រត�វរងចករដក់េចញនលិខិតបទដ�ន ែបបបទ និងនីតិវិធ

ករេផ�រធនធានហិរ��វត� ករេផ�បុគ�លិក និង្រទព្យសម្បស្រមាប់អវត�មុខងរទំងេនា
និយាយឱ្យខ

គឺេយងបា្របគលមុខងេទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រែតេនេល្រកដ។
5

ទំេនះជាេមេរៀន និងបទពិេសធែដលេយង
 ្រត�វរួមគ េដះ្រសយ ែកលម�។

ពក់ព័ន�នឹងប��េនះ ខ�ុំសូេស�ឱ្្រកសួបរ ិស�ន ្រកសួងអប់រំ យុវជ ន និងកីឡា 

្រកសួងមហៃ្រត�សហករគា�េដម្បីពេនដល់ករេរៀបចំលិខិតបទដ�នពក់ព័ន�

នាន

ផ�ល់អន�រគមន៍គាំ្រទដល់រដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិប់្រគង ចត់ែចង និងអនុវត�មុខ
ែដលបាន្របគល់ទំងឱ្យបានចប់ពីេដម២០១៧េនះតេទ។

្រកសួងេសដ�កិចនិង

ហរិ �� វត�ុ និង្រកសួងមុខងរសធ្រត�សហករជាមួយ្រកសួង ស�ប័នេផ�រម និងរដ�

បាលថា�ក់េ្រកមជាតិក�ុងករេរៀបចំធាហរិ �� វត�ុ ្រទព្យសម្បតិ� និងបុគ�លិកេទឱ្យ

ថា�ក់េ្រជាតិស្រមាប់អនុវត�មុនាែដលបាន្របគទំងេនឱ្យបេនចុងឆា�ំេន។
ជាករពិតណា

ស់ អនុ្រកឹត្យស�ីពីករ្របគទំងេនបាផ�ល់នូវេពលេវលអន�រល

ស្រមាប់ករេរៀបចំលិខិតបទដ�ន និងកិច�ករចមុននឹងឈនេដល់កអនុវត�
េពញេលញតមលក�ខ័ណ� និងេគាលករ នាៃនករ្របគមុខងរ ក៏ប៉ុែន�េយងក៏មិន្រត

អូសបនា�យេលេវលអន�រកលេនះឱ្យែវងេពកេន។

េ្រកពីេនះ ខ�ុំសូមេស�ឱ្យ្រក ស�ប័នែដលស�ិតក�ុងវិស័យអទិភាពេផ្សងបន�កិច�

ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករជំរុញកិច�ដំេណរករេផ�រមុខងររបស់ខ�ួន េដម្បីឈនេទេធ�
ចិត�កុ �ងករកំណត់និងេផ�រនូវមុខងរសំខនេផ្សងេទៀត ជាពិេសសមុខងរពក់ព័ន�នឹងវ

សុ ខភិបា កសិកម� ធនធានធម�ជាត ិ ៃ្រព ជលផល ធនធានទឹក សធាករ និង

សង�មកិចជ
� ាេដ ែដលជាកិច�ករដ៏មានសរៈសំខន់ និងជាកិច�ករែដលចំបាច់

ករចូលរួមចំែណក និកទទួលខុស្រត�វយា៉ងច្បោស់លស់របស់រដ�បាលថាជាតិេ
្រគប់លំដប់ថា� នាេពលថ�ីៗេនះ គ.ជ.អ.ប បានទទួលេគរណ៍ពី សេម�ចេតេជានាយ
រដ�ម�ន�ី ក�ុងករជំរុញឱ្រកសួង ស�ប័នេរៀបចំប�� ី មុខងរែដល្រត�វេស�េផ�រេទឱ្យរ

ថា�ក់េ្រកម។ អ្រស័យេហតុេ េលខិ
ធ ករដ�ន គ.ជ.អ.ប ្រត�វបន�ពិភាក្
ស្រម�លជាមួយ្រកសួង ស�បក�ុងវិស័យទំងេន

េដម្ បីេរៀបចំប� �ីមុខងរែដល

្រសបនេដម
 ្ បីដក់ឆ�ងកិច�្របជ គ.ជ.អ.ប ែដលេ្រគាងេរៀបចំេនចុងឆា�ំ និងេស�សុំក
សេ្រមចពី្របម រជរដភ
� ិែតម�ង។
ទព
ី រី ៖ អំពវិី មជ្ឈករហិរ��វត

េគាលបំណងសំខន់ៃនវិមជ្ឈករហិរ��វត�ុ គឺេដម្បរដ�បាលថា�ក់េ្រកមា

្របភពធនធានហិរ��វត មាន្របព័ន� មាននីតិវិធី និងមានសមត�ភាពក�ុងករ្រ កចត
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ែចង និងកេ្រប្របាស់ធនធានហិរ�វត�ុទ
�
ស្រមាអនុវត�មុខងរអណត�ទូេទ និ

មុខងែដលបានេផ�ឱ្្របកបេដ្របសិទ�ភាព តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព។ ពក់

កងេនះ ឯកឧត�មបណិ� ត អូន ព័នម
� ន
ុ រី� ត�័ េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�្ី រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�

បានគូប��ក់េនក�ុងសន�រកថាេបកសិក�សលជាតិកលពីម្សិលមិញរួចពីករវិវត

ៃនកម�វិធក
ី ំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារវិធានករបាច់នានាេដម្ប

ជំរុញករេធ�វិមជ្ឈករហិរ��វត�ុ។ ខ�ុំសូមឯកភាពទំង្រស� ែផនករសកម�ភាពសំខ

ែដលបានេលកេឡពក់ព័ន�នឹងករេលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករេ្រ និងករបេង�មូល
និធិឃុំ សង�ត់ និងមូលនិិ្រក�ង 
្រស�ក ករេរៀបចំលិខិតបទដ�នពក់ព័ន�នឹងមូលនិធិ
ធ

មានភា�ប់ល័ក�ខ័ណ ករអនុវតយន�ករផ�ល់មូលនិធិវិនិេយាគដល់រដ�បាលថា�ក់េ្រ និង
កបេង�ត្របភពចំណូលផា�ល់របស់រដ�បាលថា�ក់េ្រ។ ខ�ុស
ំ ង្ ឃឹមយា៉ងមុតមា ករផ�ល
អទភាេទេលករេធ�វិមជ្ឈករហិរ��វត�ុេនកម�វិធីកំែណទ្រង់ករ្រគប់្ហិរ�� វត�ុស

ធរណៈ នឹងធានាបាននូវភាពសុខដុមនីយកម�រវងកម�វិធីកំែណទ្រ២ េពលគឺកម�វិធ

ែកទ្រមង់ករ្រ្រគងហិរ� �វត�ុសធារណៈ និងកម�វិធីកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍត
ធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រកមជាតិ ជាពិេបាននូភាព្របទក់្រកឡាគា�រវ
មុខងរ នងករេផ�រធនធានហិរ��វត
េដមឆា�២០១៧តេទ។
បែន�មេលេនះ

និង្រទព្យសម្បេទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រចប់ព

ខ�ុេំ ស�្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ� �វត�សិក្អំពល
ី ទ�ភពេដម្ប
ប េង�នទំហំ

ធនធាៃនមូលនិធិ្រក�ង ្រស ជាពិេសធនធានស្រមែផ�កអភិវឌ្ឍមូលដឱ្យមានចំន
សម្រសបស្រមាបរដ�បា្រក�ង ្រសេ្រប្របាស់ក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាង

មូលដ ននានាេដម្បីេយតបេទនឹងត្រម�វករជាអទិភាពរបស់្របជាមូលដ�របស់
ខ�ួន។

ជាករពិតណា

េទបរ
ី ជរដភ
� ិបាលបានបេជាបន�បនា�ប់នអ្រតករេផ�

ធនធនថវិករដ�េឱ្យមូលនិធិ្រក�ង រ
្ ព០
ី ,៨% េទ ០,៩% និងឈនេទដ១%ៃន
ចំណូលចរន�ថវិកជាតិ្របចចប់ពីឆា២០១៧ខងមុខេនះក៏េដ

េកន
 េឡង
 នូវ្របាេបៀវត្សរបស់ម�ន�រជក

ប៉ុែន�េដយសរែត

និង្របាក់ឧបត�ម�របសមាជិ្រក�ម្របឹបានេធ�

ឱ្យរដ�បាល្រក�ង ្ េ្រប្របាស់មូលនិធិ្រ ្រស�កេនះេស�រែតទ្រស�ងស្រមាប់រ៉ែតេទ

េលករចំណេល្របា េបៀវត្ទំងេន និងចំណាយស្រមាប់កិចរដ�បាលែតប៉ុេណា។

ជារួម រដ�បាល្រក�ង ្កមាមូលនិធិែដលេនេសសសល់តិចតួចប៉ុេណា�ះស្រមាប់គ
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អភិវឌ្ឍមូលដ និងស្រមាប់ករផ�ួចេផ�មគំនិតក�ុងករអនុវត�មុខងរចំបាច់នាង

ស�ប័នពុំបានអនុវត� ប៉ុែជមុខងរស្រមាប់េឆ�យតបេទត្រម�វករចំបាច់របស់មូ។
អ្រស័យេហេនះ

្រកសួងេសដ�កិច�

និងហរិ �� វត�ុគប្ស
ប ិ ក្សោលទ�ភាពនានាេដម្បី

រជរដភ
� ិបាលកករបេង�នទំហំៃនមូលនិធ ិ្រក�ង ្រក�ុងអ្រសម្រសបមួយេធៀបនឹ

ចំណូលចរន�ថវិកជាតិ្របច

េដម
 ្ បីបេង�នធនធែផ�កអភិវឌ្ឍមូលដឱ្យបានដអ្រ

០,៥%េធៀបេទនឹងចំណ លចរន�ថវិកជា្របចំឆចបពឆា�
ី ២០១៩តេទ ដូចែដលេយង
 បា
កំណត់ និងឯកភាពគា�ក�ុង៣ទ២
ី ។

ទប
រដ�បាលថា�ក់េ្រក
ី ៖
ី អំពករអភិវឌ្ឍស�
ី

ករបន�ព្រងឹងករអភិវឌ្ឍស�ប័នរដ�បេ្រកមជឱ្យក�យេរដ�បាដរ៏ ឹងម ា

មានែបបែផ្រគប់្រគងតមេគាលករណ៍រដ�ប

មាថាមភ

និងមាលទ�ភា

ទទួលខុស្រត�វយា៉ងេពញេលញក�ុងករ្រគង ករចត់ែច និងករអនុវត�នូមុខងរ និ

ធនធាននានាែដេផ�រឱ្យ ក៏េនែតជាចំណុចេដជាអទិភាពដ៏មានសរៈសំ
េយង
 ្រត�វបន�ខិតខំសេ្រឱ្យបានេនក�ុង២០១៧។
ពក់ព័ន�នឹងកិច�ករេន

អគ�នាយកដ�នរដ�បាល្រកសួងមហៃផបន�េផា�តករ

ចិត�ទុកដក់ឱ្យបានខ�ំងក�បែន�មេទៀតក�ុងកិច�សហករជាមួយ្ រកសួង ស�ប័ន និងអ
នានាេដម្បីបន�ព្រងឹងករអភិវឌ្របស់រដ�បាលថា�ក់េ្រកែដលក�ុងេនាះ រួមមាន

ពន
ិ ិត្យេមលេឡងវិញអំពី្របសិទ�ភារចនាសម�័ន ្របព័ន� និងនីតិវិធីករែដលកំពុងអនុវត�

បច�ុប្បន� ្រពមទំងផ�អន�រគមន៍ជាសំខនេលករេលកកម�ស់សមត�ភាស�ប័ន និ

ធនធានមនុស្សរបស់រដ� ថា�ក់េ្រកមជាតិ ជាពិេសសរដ�បាល្រក េដម្ បីធាន

រដ�បាលទំងេមានលទ�ភាព្រគប់្រគាន់ក�ុងក្រគង ចត់ែចងករផ�ល់េសវន
បាេផ�រេទឱនាេពលកន�ងមក និងែដលេ្រេផ�របែន�មេទៀតចប់ពីេដមឆា២០១៧តេទ។
នាេពលថ�ីៗកន�ងមកេនះ រជរដ�ភិបាលបានដក់អនុ្រកឹត្យេ១៩២ស�ីពក
ី

បេង�តសលជាតិរដ�បាលមូល ក�ុងេគាលបំងេរៀបចំឱ្យមយន�ករច្បោស់ែដល

ធានាដល់្របសភាពៃនករអភិវឌ្ឍសភាពរបស់ម�ន�ីរជករ សមាជិក្របឹក្សោរ

រដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ ្ចូលរួមចំែណកដ៏សំខន់ក�ុករសិក្សោ្រសវយតៃម
េដម្ែប កលម�េគាលនេយាបាយ និងលិខិតបទដ�នគតិយុត�នានាពក់ព័ន�នឹងកំក
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អភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្ ក់េ្រកមជា អ្រស័យេហតុេនះ េដម្បីធានា
ចប់េផ�មេរៀបចំបេង�ត និងករ្រប្រពឹត�េទៃនសលជាតិរដ�បាល អគ�នាយកដ
រដ�បាល្រកសួងមហៃផ�្រត�វសហករជាមួយ្រកសួង ស�ប័នពក់ព័ន�ក�ុងករសិក្
ែផនកេមឱ្យបានច្លស់មួេនក�ុងឆា២០១៧េនះ េដម្េប ធ�ែផនទីបង�ផ�ូវស្រមាប់
េរៀបចំេហដ រចនាសម�័ន�រូបវន�រចនាសម�័ន�្រគប់្រគរេរៀបចំកម�វិធស
ី ិ ក្សោ និងករ្រគប

កិច�ដំេណរកសលជរដ�បាលមូលដេនះ។

ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងបុគ�លិករដ�បាលថា�ក់េ

្រកសួងមុខង

សធារ្រត�វជំរុញកេរៀបចំលិខិតបទដ�នគតិយុត� និងេគលករណ៍ែណនាំនានាស

អនុវត�លក�និក
� ៈេដយែឡស្រមាប់បុគ�លិករដ�បាលថា�ក់េ្រក ែដលនឹងចូលជាធរម
ចប់ពៃថ�ទ០
�័យភាព
 ្ធានាដល់ករេលកកម�ស់ស
ី ១ ែខមករ ឆា២០១៧េនះតេទ េដម
ប

រដ�បាថា�ក់េ្រកមជាតិក�ុងករ្រគ ចតែចង និងេ្រប្របាស់បុគ�របស់ខួ ន
�
សំេដ

េលកកម�ស់គណេនយ្យភាពរបស់បុលិកចំេពះរដ�បាលថា�ក់េ្រក និងបង�លក�ណៈង
្រស�លក�ុងករេផករ្រគប់្រគងបុគ�លិកភជាមួយនឹងករេផ�រមុខនាេទឱ្យរដ�បាលថ
េ្រកមជផងែដរ។
រដ�បាលថា�ក់េ្រក្រត�វបន�ព្រងឹងករ្្រគង ករចត់ែចងម�ន�ីឱ្យបករង

តមែបបបទ និងនីតិវិធីអនុវត�ករងរែដលបានក េដយ្រតមានករ្រត�តពិនិត្យត
និងវយតៃមជា្របចំ។ ជាមួយគា ចំបាច់្របន�ព្រងឹករេរៀបចំល័ក�ខ័ណ�ករងររ

ម�ន�ីមា�ក់ឱ្យបានច្លស់ និង្រត�វធានាដល់ករ្របគល់ ភារកិច�ដលម�ន�ី និងអង�
ភាឱ្យ្រតមជំនាញ និងក�ខ័ណ�ករង ្រពមទ្រត�វេផា�តករយកចិត�ទុកដក់េ
កបណុ � ះបណា�លថា�ក់ដឹកនាំ និងម�ន�រដ�បារជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក

អំពី

្រកបខណ�ច្បោប ្រកបខណ�ៃនករអនុវត�កំែណទ្រម និងជំនាញជាក់លរបស់ម�ន�នានាែ
ី
បំេពញករងក�ុងមុខដំែណងតមអង�ភាពមួយៗ េដយ្រត�វេ្រគាងកថវិករជធានី េ
របស់ខួ នឱ្យបានច្បោសស្រមាប់គាំ្រទដល់ភាអភិវឌ្ឍសមតភាទំងេន។
�
ទប
ួ ៖ អំពករេធ�អ
ិ
ី ន
ី
ធ ករកិច�េលករអនុវត�ករងររបស់រដ�បាលថា�ក់

េនេពលែដលមុខងរ និងធនធាន្រត�វបាេទឱ្រដ�បាថា�ក់េ្រកម ្រកសួង
ស�ប័េនថា�កជាតេ្រកមានតួនាទីក�ុងករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ លិខិ ស�ងដ
់
បេច�កេទស និងផ�ល់អន�រគមន៍គាំ ក៏មានតួនានិងសិទ�ិអំណាចសំខន់មួយេផ្សងេទៀត
9

ករេធ�អិ
ជាតបា្រគប់្រគង ចត់ែចង និងទ
ធ ករកិេដម្ធានាថា រដ�បាលថា�ក
ប
ខុស្រត�ក�ុងករអនុវត�នូវមុខងរ និងធនែដលបានេផ�ទំងេន ្របតមច្បោប់ លិ

បទដ�នគតិយុត ្របព័ន នត
់ នានាែដលបានកំណ ជាទូេទ ករេធ�អិ
ី វិធ
ិ ន
ី ិងស�ងដ
ធ ក

កិច�មាេគាបំណងេលកកម�ស់ករទទួលខុស្រត�វ និងស�័ពរបស់រដ�បាលថា�ក់េ្
ជាតិ ជំរុញដល់ ករេលកកម�ស់អភិបាលកិច�ល និងទប់ស�ត់ភាពមិន្រតឹម្រតករេ្រ

្របាស់ធនសធារ។

ករេរៀបចំ និងដក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�អធិករកិច�េនះ គឺជាលទ�ផលរំពឹងទុកដ៏

សំខនមួយៃនផអ៣ទ២
 ្ បីធានាដល់ករសេ្រមចបាននូវលទ�ផលរំពឹង ្រកសួ
ី ។ េដម

មហៃផ�្រត�វបន�ស្រមបស្រម�លជាមួ យ្រកសួង ស�ប័នពក់ព័េរៀបចំលិខិតបទដ�ន

និងេសចក�ែី ណនាស�ីពន
ី ត
ី ិវិធីេធ�អធិ
 ករកិច� េដម្ធានាដល់ចប់េផ�មអនុវត�ករេធ�អធិ
កិច�េទេលករអនុវត�ករងររដ�បាលថា�ក់េ្រកេនក�ុងឆា២០១៧េនះ។
ទ្ី រប៖ អំពករងរគណេនយ្យភាព
ី

ករបង�លក�ណៈងយ្រស�លជូន្របជាឱ្ទទួលបាននូវព័៌
ត នសំ ខន់ៗអំពីក
េ្រប្របាស់ថវ និងករផ�ល់េសរបស់រដ�បាលឃុំ សង�ត់ និងអង�ភាពផ�ល់េសវេនម
មួយចំនួន ដូចជាសលេរៀន និងមណ�លសុ ្រពមទកេលកកម�ស់ករចូលរួមរបស

្របជារដ�កុ ងកតមដ្រត�តពិនិត្យេលរបំេពញករងររបស់រដ�បាលមូលដ
�
ែផនករយុទ�ស�ដស
៏ ំ ខន់ៃករងរគណេនយ្សង�ម

គឺជ

និងជាសរធាតុជាគន�

អភិបាលកិច�មូលដ� េដម្ បីចូលរួមចំែណព្រងឹ្របសិទ�ភាពៃនករផេសវ និងករអភិវ

េសដ�កិច�មូលដ�។ ក�ុងឆា�២០១៦េនះ េដយមានករគាំ្រទ និងចូលរួមយា៉ង្រកសួ
អប់រ ំ យុវជន និងកឡា និង្រកសួងសុខភិបា
មទំអង�ករសង�មសុីវិមួយចំនួនបានេធ�
ី
ឱ្ករងរេនយ្យភាពសង�មេនះ្រត�វបានអនុវត�េនតម្រក�ង ្រមួយចំនួន

្របកបេដយភាពរល និងទទួលបានលទ�ផលគួរជាទីេមាទនៈ។ ក�ុង២០១៧ខងមុខេនះ
េលខិ
ធ ករដ�ន គ.ជ.អ ្រត�បន�ខិតខំស្រមបស្រម�ល និងសហករជ្រកសួង ស�ប

ពក់ពន
័ �នាន អង�ករសង�មសុីវិជាៃដគូ េដម្បីបព្រងីកកនុវត�ករងរគណេនយ្
សង�មេនះេទតឃុំ សង�តនានាក�្រក�ង ្រស�កេគាលេដចំនួនេផ្សងេទៀត េដយែផ
េលេមេរៀន និងបទពេិ សធន៍ែដលបានអនុវត�នាេពលកន�។
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ទ្ី របមួយ៖ អំពក
ី របន�េលកកម�ស់ករងរេយនឌ័រ  បរិយាបនិងសមធម៌សង�ម

ផអ៣ទី២ បានបន�េផា�តករយកចិត�ទុកដក់ឱ្យមានក្របឹងែ្របែន�មេទៀតេទ

េលករប���បេយនឌ័ ករេលកកម�ស់បរិយាប័ និងសមធម៌សង�ម េដម
 ្ បីធានានូវករ

សិទ�ិដល់្រក�មេផ្ស ជាពិេស្រក�ជនងរងេ្រគ និង្រក�មជ្រកី្រកឱ្យទទួលបា
សម្រសបក�ងករចូលរួ

និងពីករអភិវឌ្ឍមូលដ។

និងទទួលបាផល្របេយាជេដយមិនេរសេអពករផ�ល់េស
ី
េនះគឺជល័ ក�ខ័ណ�ដ៏ចំបាច់មួយេនកកេរៀបចំេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត�ែផ�កេយាបេនតមមូលដនម
ួ ៗ។ ផអ៣ទ២
ី យ
ី ក៏បានកំណត់នូវវិធក
និងជេ្រមសនេដម្ បីធានាដលប���បេយនឌ័រ

េលកកម�ស់បរ ិយាប័ន� និងសមធម

សង�មេទក�ុងលទ�ផលរ ំពឹងទុកទំងអស់ ពក់ព័ន�នឹងកិច�ករេន ខ�ុស
ំ ូ មេស�្រកសួងកិច�ក

នារី និងេលខធិករ គ.ជ.អ.ប បន�ករស្រមបស្រមនិងគាំ្្រកសួង ស�ប័ន រដ�
ថា�ក់េ្រកមជាតិ និងអ�កពក់ព័ន�នានេរៀបចំប���បកិចករ
�
៏មានសរៈសំខន
ដ
េទ

ក�ុង្របព័ន�្រគប់្របស់ស�ប័េដម
 ្ បីធានាឱ្យ រល់ករេធ�េសចក�េ្រមចចិត�នេទ
េលករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� ែផនករសកម�ភាព និរបស់ស�ប័

នម
ួ ៗ្រត�វបានគិតគូរ យកចិត�ទុកដក់អកេលកកម�ស់េយនឌ័រ បរ ិយាប័ន� និងសមធម
ី យ
សង�ម។ ជាមួយគា�េនះែ េលខិ
ធ ករដ�ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួងកិច�ករនារី្រត�វ

ភាពេទេលករេរៀបចំ និងេចញនូវយុទ�ស�សជាក់លក់េដមបេង�នចំនួន�ស�ីកុ ងមុ
� ខ
ដំែណងនានា ជាពិេសសក�ុងមុខដំែដលមាតួនាទេធ�េ សចក�ស
ី េ្រមចចិត�េនដ�បា

ថា�ក់េ្រកម។ ក�ុងន័យេនះ ខ�ុស
ំ ូ មឱ្យថា�ក់ដឹក្រគប់្រកសួ ស�ប័ន និងរដ�បាលថា�

េ្រកមជចត់ទុកកិច�ករេនះជាអទិភាពមួយេនក�ុងដឹកនាំ ្រគប់្រគង និងច

េនក�ុងស�បរបស់ខួ ន
�
េដម្ធានាដល់ករផ�ល់េ
និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�េនត
ប
ដ�ន្របកបេដយសុខដុមេនក�ុងសង�ម

ទ្ី របាំព៖ ករ្របា្រស័យទក់ទង និងករែចករំែលក

ករេធ�ឱ្យមានភាពល�្របេសរេឡងក�ុងករ្របា្រស័យទក់ទង និងករែចក

ឱ្យបានទូលំទូលយ និងទន់េពលេវលអំពីចក�ុវ អំព្ី រកបខ័ណ�ច្បោប់ អំព្ី រកបខណ�ៃន
ករអនុវតកម�វិធីកំែណទ្រមងជាទូេក�ុងចំេណាមសធជន ជាពិេសសរវងតួអង�្របត�ិ

ពក់ព័ននា គឺជាកត�ដ៏សរសំ ខនៃនករេធ�ឱ្យមាចូលរួមចំែណកកន់ែតទូល

ទូលយ និងកន់ែតសកម�េនក�ុងកិច�ដំេណរករកំែណទ្រមង់របស។ នេពលកន�ងមក
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េទះបីជាមានករដក់េច្បោប លិខិតបទដ�គតិយុត� និងេគាលករ ែណនាំនា

េ្រចនក�ី កក
៏ យល់ដឹងរបស់ម�ន�ីភាគេ្រចទំងេនថា�ក់ និងថា ក់េ្រកមជ ក៏ដូចជ
សធារណេនែតពុំទមានលក�ណសុី ជេ្រអំពក
ី ំែណទ្រមងេនេឡយ។

អ្រសេហតុេនះ ក�ុងឆា�២០១៧ខងមុខេនះ េលខធិករដ�ន គ.ជ. ្រត�បេង�ន

ករយកចិត�ទុកដឱ្យបខ�ំងក�បែនេទៀតេទេលករព្រងឹងយន្របា្រស័យទ

និងករែចករំែលក័
ព ៌មា
ត
នេនះ េដយ្ពន
ិ ត
ិ ្េមល
 េឡងវិ
 ញ និងែកស្រម�លនូវយុទ�ស�
្របា្រស័យទ េដម
 ្ប
 ជឧបករណ៍ មេធ្យោបាយ សមចំបាច់នានាែដលធ
ប េង�ត

ករ្របា្រស័យទក់ទកផ្សពផ្សព័តម
៌ ានឱ្យមានលកកន់ែខ�ី សម� ែតង
យល់ និង្របកបេដយទំេនបក និង្រត�វជំរុកអនុវត�យុទ�ស�ស�្របា្រស័យទក់ទងេ
បានទូលំទូលទំងេថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រកមជាតិ ្រមានករចូលរួមពីអង�
សង�មសុី វិល និងអក
� ពក់ព័ន�នាន

ទ្ី របាំបី៖ កិច�សហករកម�វិធក
ី ំែណទ្រមងស�ូលទំ៣

កំែណទ្រមង់ស�ូលទ៣ េពលគកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិប
ថា�ក់េ្រកមជាតិ កំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និងកំែណទ្រមង់ហិរ �� វត�ុ

សធារណៈ គឺជាកំែណទ្រមង់ែដលមានលក�ណៈអន�រវិស័យ និងមានេគាលបំណងរួ
គឺករេលកកម�ស់អភិបាលកិច�ល�ៃនស�ប័នសទំេនថា�ក់ជា និងថា�ក់េ្រកម
សំ េដបេង�ន្របសិភព និងគុណភាពៃនករផ�ល់េសធារណ និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិ

សង�ម្របកេដយករេឆ�យតបេទងត្រមវកររបស់្របជ។

កំែណទ្រមង់ករអវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេេ្រកតិ េផា�តេទេល

េផ�រសិទ�ិអំណាច និេផ�រមុ ខងេទឱ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រសំេដបង�ិតកេធ� េសចក�ី

សេ្រមចចិតេលកេ្រប្របាស់ធនធានសធារណៈរផ�ល់េសវ និងករអភិវឱ្យេ

េកៀកជិត

និងមានគេនយ្ភាពផា�ល់ជាមួយ្របជាព

កំែណទ្រមង់រដ�ប

សធារណ េផា�តេេលកេលកកម�ស់្របសិទ�ភាព្របព្រគប់្ងម�ន�សធារណៈទំ
ី

ថា�ក់ជាតនងថា�ក់េ្រ
ជាត េដម្ បីែ្របក�យម�ន�ីសធារណៈឱ្យក�យជាម�ន�ីែដ
ិ

សីលធម៌ និងមានវិជា�ជីវៈច្បោស់លស់ក�ុងករបេ្រម និងផ�ល់េសវសន្រប

ពលរដ�្របកបេដយ្របសភា។ កំែណទ្រមង់ក្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈេផា�ត

ករែកលម�្របព័ន�ថវិក េដធានាទក្រមូលចំណូល និងកចំណាធនធាសធារ
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េឆ�យ
 តបេទនឹងេគនេយាបាយ េគាលបំណង និងលទ�ផលរំពឹងទុករស�ប័នសធា
្រគប់ថា�ក់។ ក�ុងន័យេ កំែណទ្រមង់ស�ូលទ៣េនះ ចំបាច់្រត�វេរៀបចំ និងអនុឱ្យម
ភាពសុីសង�ក់ និង្រប្រកឡាគា� េទបអចធានាដល់ករសេ្រមចបាននូវេ
របស់កំែណទ្រមង់ទ៣។
អ្រស័យេហតុេនះ េធិករដ�នៃនកម�វិធីកំែណទ្រមង់ស�ូល៣្រត�វខិតខបន�កិច�

សហករគា�កន់ែជិតស�ិទ�បែន�មេទៀត

តមរយៈករេរៀបកិច្� របជុំពិនិត្យពិភគា�ជា

ជា្របច និងេរៀបចំជាែនកររួមមួយស្រមាបច�កនានាែដលមានភាព្របទក់្រ
កំែណទ្រមង់ទ៣
េនះ។

េដម្ បីធានាសង�តិភាព និង្របសិទ�រអនុវត�កំែណទ្រមង់ទ

ទ្ី របាំបួន៖ ករេរៀបចំែផនករអន៣ឆា�ំដំណាក់ក៣

ដូចខ�ុំបានគូសប��ក់ពីខងេមថា ឆា២០១៧គឺជាឆា�ំចុងេ្ៃនផអ៣ទ២
ី ។ េដម្ ប
ធានាដកអនុវត�ដំណាក់កលេសសសល់ចុងេ្រកយៃនកម�វិីធ ត្រម�វឱ្យមាចប

េផ�មេរៀបចំែផនករអនុវត�ដំណាក់ក៣ក�ុងឆា�២០១៧ខងមុខេន។ ក៏ប៉ុែន� េដស

កម�វិធជ
ី ាតិរយៈេព១០ឆា�ំរបស់េយងនឹង្រត�វប ប់េនឆា២០១៩

ដូេច�ះែផនករអនុវត

ដំណាក់កទ៣
ី ៃនកម�វិធជ
ី ាតិេនអចមានរយៈេ២ឆា� គឺឆា�២០១៨ និងឆា�២០១៩។
េទះយា៉ងេនះក� េយងអ
ពិចរណាេទេលករពន្យោករអនុវតកម�វិធីជាត


រយៈ

េពល១ឆា�ំបែន�មេទៀ េដម្ បីធានេយង
 មានេពលេវល្រគប់្ក�ុងករសេ្រមចេគា

នានារបស់កម�វិធីជ។ េយង
 នឹងេលកយកប��េនះេទពនិត្យ និងពិភាក្សោក�ុងកិច�្របជុំ

អ.ប នាេពលខងមុខេន េដម
�
ចប់េផ�មេរៀបចំែផនករអនុវត�ដំណ
 ្ បីេធ�ជាមូលដនក�ុ
កលទ៣ៃនកម�វិធីជាតេនះឱ្ បានរួចរល់មុនបំណាចឆា�២០១៧។
ជ ទវ អស់េលក េលក
ឯកឧត�ម េលកំ

ជាទូេទកំែណទ្រមង់វិមជ្ឈករគឺជាកំែណទ្រមង់ែដលមានលក�ណៈស�ុ
គស

និង្រត�វអនុវត�េដយ្រប�ង្របយ័ត� មានករស្រមបស្រម�ល និង្របកបេដយស

េលបរ ិបទ្របវត�ិស�ស� នេយា សង�ម េសដ�កិច�ជាក់ែស�ងរបស់្របេទសកម�ុជាេយ

កំែណទ្រមងេនះមនផលប៉ះពលទំែផ�កនេយបាយ និងែផ�ករដ�បាលរបស�ប័នទ
អស់ទំងេនថាជាតិ និងថា�ក់េ្រក។ េទះជាយា៉ងេនះ កំែណទ្រមង់េនេនែត
ជេ្រមសដ៏ល�ៃន្ព័ន�្រគប្រគងរដ�បាលសធែដលបណា�្របេទេ្រចនេនេលស
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េលកកំពុង្របកននាេពលបច�ប្បន�េនះ។ ស្រមាប់កម� ររដ�ភិលមាកតំចិត�
ែផ�កនេយបាយា៉ច្បោលសអំពីកអនុវត�កំែណទ្រមងេនះ េដម្ បីធានាដល់ករេឆ�
េទនឹករ រីកចេ្រមរបស់សង�មែដលេធ�ឱ
 ្យមានករេកនងនូវត្រម�វករៃនករផ�ល់េ
ធារណៈ និងករអភិវឌ្ឍមូលដ�ន្របកដេដយលក�ណៈេ

បែន�មេទៀតជូន្របជាពលរដ

និងកន់ែតទូលំទូល

ក�ុ ងករអនុវត�កម �វិធីកំែណទ្រមង់េន េយង េនែត្រត�ករកគាំ្ដ៏ចំបាពី ៃដគូ

អភិវឌ្ឍនននក�ុងរយៈេពលមធ្យមមួបែន�មេទៀតេដម
 ្ បីធានាដល់កេឆា�េទសេ្រម

េគាលបំណងចុងេ្រកយៃនកំែណទ្រ ជំនួសមុខឱ្្របជាពលរដនិងរជរដភ
� ិកម�ុជា

ខ�ុស
ំ ូ មែថ�ងអំណរគុណយា៉្រជេ្រដល់ៃដគូអភិវឌ្ឍនទំងអស់ែដលបា
និងកំពុងបន�
ផ�ល់កគាំ្្របកេដភាេយាគយលដល់កិច�ដេំ ណរកកំែណទ្រមងេនកម�ុ។ ខ�ុស
ំ ូម
ធាអះអថា ជំនួយទំេនះនឹង្រត�បាេ្រប្រប្របកេដគណេនយ្យភា និងតមា
ភាព។ខ�ុំក៏សូមែថ�ងអំណរគុ ណយា៉ង្រជាលេ្រជចំេពះករចូលរួមចំែណកយា៉ង
អង�កសង�មសុី វិលនានាក�ុងកិច�ដេំ ណរករជាទូេទៃនកំែណទ្រមង់ដ៏មានសរ
េនះ និងសូ មេលកទក
ឹ ចិត�ឱ្យមានករបន�កិច�សហករដ៏ល�ទំងេនះជាបន�េ
ជាថ�ីម�ងេទៀ

ខ�ុស
ំ ូ មែថ�ងអំណរគុណយា៉ង្រេ្រជចំេពះឯកឧ

េលជំទវ

អស់េលក េលក្រសីទំងអសបាចំណាេពលេវលដម
៏ ាតៃម� េដម្ បីចូលរួម និ

ផ�ល់មតិេយាបលក�ុងសិក សជាតរយៈេពលពីរៃថ�េនះ

និងសូ មែថ�ងអំណរគុ ណដល់

េលខធិក ដ�ន គ.ជ.អ.ប ែដលបានខិតខំ្របឹងែ្េរៀបចំ និងស្រមស្រម�រលកិច�ក
ែដលេធ�ឱ្សិក សទទួលបាលទ�ផលជែផ�ផា តកេ្រគទុក។

ជាទីប� �ប់ ជាមួយសមិទ�ផលែដលសេ្រមចបានក�ុងសិក�សល

ក�ុងនាម

ររដ�ភិបាលកម�ុ ក�ុងនាម គ.ជ.អ.ប  និងក�ុងនាមខ�ួនខ�ុំផា�ល់ ខ�ុំសូម្របសិទ�ិព
ជ ទវ អស់េលក េលក្រសីទំងអស់ទទួលបទំបួន្របករគឺ អ
ឯកឧត�ម េលកំ

វណ�ៈ សុ ខៈ ពលៈកុំបឃ
ី ា�ងឃា�តេឡ និងសូ ម្របកសបិទសិកជាតិស�ីពកេរៀបចំ
ែផនករសកម�ភាព និងថវិក២០១៧
ែបប្របធិបេតយ្េនថា�េ្រកមជ។

របស់គណៈកមា�ិ
ធ ករជស្រមាកអភិវឌ្ត
សូមអរគុណ។
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