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ŬĄēĕБķĖеЮĮŀ, аℓĞ◦БỢ ЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠơ៩ 

 
– Ð‗ήĤ┌Ỳ║↑⅛ 
– Ŵ˝Ļ↑→╩ Π☻˝ĄΩ─♀↑Ω₧₣►˝◦Δ₣ Ĉ∟ ║І┤┼┼ 
– Ŵ˝Ļ↑→╩►║┘┤► Ύ̋╩►║ ̦˝ĉ ┤Ỳ₣Ĥ╤Ỳ╔◘Σ┤Ð‗ήĤ╤Ỳ╔◘◄Ą┘┤⅛ ΠŠ↑→ 
– Π☻˝ Π☻˝►◦⅛↑Ω₧₣ΣřÐΐĤ╤Ỳ♀űΘ┤ξ ┤Ỳ₣Ĥ₣ ðŁ▲◦₣ ð╩◦Ό⅛♀ỳ◘ 
– Ŵ˝Ļ↑→╩ Π☻˝ĄΩ─♀ Ĥ◦θΠ☻˝ ┤Ỳ₣Π☻˝►◦⅛ 

ៃថងេនះ ខញុមំនេសចក្តីេ មនស រកី យ នងិមនកិត្តិយសដខ៏ពងខ់ពស់ េ យបនមកចូលរមួជ
អធបិតីកនុងពធិីេបើកសិកខ ជតិស្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ 
របស់គ.ជ.អ.ប នេពលេនះ។ កនុងនម គ.ជ.អ.ប និងកនុងនមខ្លួនខញុផំទ ល់ 
ខញុ ំសូមសែម្តងនូវកិចច ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត  នងិែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ ក
ជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ ដម៏នតៃម្លេដើមបអីេញជ ើញចូលរមួ
សិកខ ជតិែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទរយៈេពញមយួៃថងេនះ។ 

ដូចសព្វមយួដងជេរៀង ល់ចុងឆន នំីមយួៗ គ.ជ.អ.បែតងែតេរៀបចំឲយមនពិធីជួបជុំគន រ ងអនក
ពកព់ន័ធននទងំ ថ បន័េនថន កជ់តិ និង ថ បន័ថន កេ់្រកមជតិ ទងំកនុង្រកបខណ្ឌ អនកេធ្វើេគល
នេយបយ អនកគ្ំរទ ម ន្រតួតពនិិតយ និងទងំកនុង្រកបខណ្ឌ អនក្របតិបត្តិផទ ល់ែដលមកពី្រកសួង 
ថ បន័ៃន ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ  និងអងគករសងគមសីុវលិកនុងសិកខ ជតិ្របចឆំន  ំ ែដល្រតូវ

បនេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបឆី្លុះបញច ំងអំពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមននៃនករអនុវត្ដ
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ែផនករសកមមភព នងិថវកិឆន ២ំ០១៩ របស់គ.ជ.អ.ប នងិផ្តល់ឱកសឱយមនករពិភក  ពិេ្រគះេយបល់
គន េដើមបរីះិរកដំេ ះ្រ យ និងែស្វងរកករឯកភពគន េលើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព និងថវកិ
ឆន ២ំ០២០ របស់គ.ជ.អ.ប។ 

ែផ្អក មកមមវធិីែដលបនេ្រគងទុកស្រមបរ់យៈេពលេពញ១ៃថងេនះ អងគសិកខ ជតិរបស់
េយើងនឹងមនរេបៀប រៈសំខន់ៗ មយួចំនួនពកព់ន័ធនឹងវឌ នភពនិងបញ្ហ ្របឈមននែដលបនអនុវ
ត្តកនុងឆន ២ំ០១៩ របស់គ.ជ.អ.ប េសចក្តី្រពងសកមមភពជ ទិភពននែដលេ្រគងនឹងសេ្រមចឱយ
បនេនកនុងឆន ២ំ០២០របស់គ.ជ.អ.ប និងេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ករវភិជនថ៍វកិរដ្ឋេទឲយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិស្រមបឆ់ន ២ំ០២០ ករចូលរមួបដិភគរបស់អងគករសងគមសីុវលិកនុងសកមមភពកំែណ
ទ្រមងស់នូល និងេវទិករសំណួរ ចេម្លើយជមយួ គមិនសំខន់ៗ ែដលមកពី្រកសួង ថ បន័មយួចំននួ។ 
កនុងកមមវធីិបទិនរេសៀលេនះ អងគសិកខ នឹងបន ្ត បនូ់វ រនេយបយនិងេគលករណ៍ែណនំ
ជគន្លឹះពកព់ន័ធនឹងកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈកររបស់ សេម្តច្រក េ ម ស េខង 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ និងជ្របធនគ.ជ.អ.ប ែដលនឹងអេញជ ើញចូលរមួជ
អធិបតីដខ៏ពងខ់ពស់កនុងពិធបីិទសិកខ េនះ។ 

Ŵ˝Ļ↑→╩ Π☻˝ĄΩ─♀ Ĥ◦θΠ☻˝ Π☻˝►◦⅛! 
ឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ គឺជឆន ទំី២ៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤របស់

ជរ ្ឋ ភបិលៃននីតិកលទី៦ៃនរដ្ឋសភ ជឆន ចុំងេ្រកយៃនែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី៣របស់
គ.ជ.អ.ប នងិជឆន ចុំងេ្រកយៃនករអនុវត្តកមមវធិជីតិស្រមបក់រអភវិឌ ករអភវិឌ មែបប្របជធិប
េតយយេនថន កេ់្រកមជតិ (២០១០-២០២០) េហើយកជ៏ឆន ែំដលគ.ជ.អ.ប្រតូវគិតគូរអំពកីរេរៀបចំកមម
វធិីជតិស្រមបក់រអនុវត្តដំ កក់លបនទ បផ់ងែដរ។ ្រស័យេហតុេនះ ករេរៀបចំែផនករសកមម
ភពស្រមបឆ់ន ២ំ០២០ របស់គ.ជ.អ.ប ្រតូវបនគិតគូរ្របមលូផ្តុ ំនូវបញ្ហ ជ ទិភពននែដលបន
កំណតក់នុងកមមវធិីជតិ១០ឆន  ំ េហើយែដលេយើងមនិទន់ ចសេ្រមចបនកនុងប ្ត ឆន កំន្លងមក ជមយួ
នឹងបញ្ហ ជ ទិភពននែដលេ្រគងសេ្រមចឲយបននឆន ចុំងេ្រកយៃនកមមវធិីជតិេនះេ យែផ្អកេលើ
មូល ្ឋ នៃនកមមវធិីនេយបយ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤ និងែផនករយុទធ ្រស្ត
អភវិឌ ជតិ(២០១៩-២០២៣) ្រពមទងំែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនកររកីចេ្រមើនៃនេសដ្ឋកិចច នងិសងគម។ 

 សកមមភពជ ទិភពននែដល្រតូវបនេ្រគងកនុងេសចក្ត្ីរពងបឋមៃនែផនករសកមមភព 
និងថវកិស្រមបឆ់ន ២ំ០២០ របស់គ.ជ.អ.ប ែដលនងឹ្រតូវយកមកពិនិតយ និងពភិក គន កនុងសិកខ
េនះ កម៏នករជែជកពិភក គន ជបឋមជមយួ្រកុមករងរតំ ង្រកសួង ថ បន័អនុវត្តនននេពល
កន្លងមកេហើយែដរ។ េសចក្តី្រពងបឋមៃនែផនករសកមមភពនងិថវកិឆន ២ំ០២០េនះ បនេរៀបចំេឡើង 
េ យែផ្អកេទេលើគេ្រមងថវកិសរុប្របមណជង ៣,៥្រទី នេរៀល ឬមនចំនួន្របមណជិត ៩០០ 

នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះថវកិរដ្ឋ្របមណជិត ៩៥% និងថវកិចូលរមួចំែណកពីៃដគូ
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អភវិឌ ន្៍របមណជង ៥%។ ថវកិស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ មនចំនួន្របមណជង ៣,៤ ្រទី
នេរៀល ឬមនចំនួន្របមណជង៨៥៥ នដុ ្ល រ េមរកិ។ េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៩ ថវកិ

របស់រដ្ឋបល ថន កេ់្រកមជតិឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ មនចនំួនេកើនេឡើង្របមណជិត ១,១្រទី ន
េរៀល ឬ មនចំននួ្របមណជង២៧៦ នដុ ្ល រ េមរកិ េ យ រករបេងកើនអ្រ ចូលរមួពី
ថវកិរដ្ឋេទកនុងមូលនិធឃុិំ សងក ត ់ មូលនិធិ្រកុង ្រសុក និងករបេងកើតឱយមននូវ្របភពចំណូលេផ ងៗ
េទៀតស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ ចំនួនថវកិេនះេនពុំទនប់នគិតបញចូ លនូវថវកិែដល្រតូវេផទរ
ស្រមបអ់នុវត្តមុខងរនន ែដលបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ជពិេសស
មុខងរែដល្រតូវបនេផទរេទឲយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រសបនឹងករេរៀបចំរចនសមពន័ធ្រគប្់រគង
ថមីរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មេគលករណ៍ៃនរដ្ឋបលឯកភព និងមុខងរកនុងវស័ិយសុខភិ
បលែដល្រតូវបនេផទរេទឲយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត មរយៈអនុ្រកឹតយែដលបន កេ់ចញនេពលថមីៗ
េនះ។  

កនុងនម គ.ជ.អ.ប កនុងនមគណៈកមម ធិករកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ និងកនុងនម្រកសួង
មុខងរ ធរណៈ ខញុ ំសូមេធ្វើករកតសំ់គល់ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ឯកឧត្តម 
េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលបនចូលរមួចំែណក កនុងករសេ្រមចបននូវសមទិធផល
សំខន់ៗ ជេ្រចើនកនុង ណត្តិទី៥ និងេដើម ណត្តិទី៦ៃន ជរ ្ឋ ភបិល ពិេសសកនុងឆន ២ំ០១៩េនះ 
ពកព់ន័ធេទនឹងករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលជ ទិ៍គឺ៖ កំែណទ្រមង់
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ កំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ កំែណទ្រមងច់បបន់ិង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងកំែណទ្រមង់ មវស័ិយនន។ េដើមបធីន
សេ្រមចបននូវកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤របស់ ជរ ្ឋ ភបិល កមម
វធិីកំែណទ្រមងដ់សំ៏ខនទ់ងំេនះនឹង្រតូវបេងកើនេលប នឲយបនខ្ល ងំក្ល  ្រសបគន  គ្ំរទនិងសហករគន  
មនសងគតិភពជមយួគន  និងឲយកនែ់តសីុជេ្រមបែនថមេទៀត ្រសប មេគលករណ៍ត្រមងទ់ិសកនុង
យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤ែដលត្រមូវឲយសកមមភពរបស់្រគបត់ួអងគអភវិឌ ទងំអស់ ្រតូវ
េចះស្រមបស្រមួលគន បនជ្របពន័ធតួអងគែតមយួ េ យមនិ្រតឹមែតបំេពញតួនទីេរៀងៗខ្លួនេ យមនិ
េចទ្របកនគ់ន េទវញិេទមកប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំស្រមបស្រមួល និងសហករគន យ៉ងជិតសនិទ 
េដើមបសីេ្រមចនូវេបសកកមម េគលបណំង េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងេឆ្លើយតបេទនឹង
កង្វល់ ឬសំណូមពររបស់្របជជន្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសដៃ៏ថ្លថ្ល េនះ ខញុ ំសូមអនុញញ តជ្រមបជូនអងគសិកខ ជតិអពំីករេរៀបច ំ និង
ករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈដូចខងេ្រកម៖ 

កមមវធិីកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ជកមមវធិីកំែណទ្រមងម់យួ កនុងចំេ មកមមវធិីកំែណ 
ទ្រមងសំ់ខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលែដលបនចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត ងំពីឆន ២ំ០០០ ែដលបនចូលរមួចំែណក
ជមយួកមមវធិកីំែណទ្រមងេ់ផ ងៗេទៀតេដើមបអីនុវត្តឲយបនសេ្រមចនូវកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្ត
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ចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ជពេិសសករេធ្វើទំេនើបកមម្របពន័ធអភបិលកិចច េដើមបសីេ្រមចឲយបននូវ
េគលេ យុទធ ្រស្តស្រមប ់ Ω̋Π‗Ι┤ Ł▲İ▲ ◦╩┌╩μ និង►║◦Ỳ⌐┐╧╟។ គិតមកទល់េពលេនះ េយើងេទើប
ែតបនបញចបនូ់វករអនុវត្តកមមវធិីជតកិំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈពីឆន ២ំ០១៤-២០១៨ ជមយួ
នឹងសមទិធផលធំៗជេ្រចើនពកព់ន័ធនងឹករែកលំអរគុណភពេស ធរណៈ ករ្រគប្់រគងនិងករ
អភវិឌ ធនធនមនុស  ករែកទ្រមង្់របពន័ធេបៀវត និង្របកឧ់បតថមភេផ ងៗ ករ ម ន ករ្រតួតពនិិតយ
និង យតៃម្ល និងករផ រភជ បក់រងរកំែណទ្រមងម់នលកខណៈអន្តរវស័ិយ ្រពមជមយួនឹងកិចចសហ
្របតិបត្តិករជមយួៃដគូអភវិឌ  និងប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន។ 

ទនទឹមនឹងសមទិធផលខងេលើេនះ េយើងេនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេ ះ្រ យ
ជបនទ ន ់ នងិជ ទិភពេនេពលដខ៏្លីខងមុខ មរយៈករ កេ់ចញនូវ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តែដលេផ្ត ត
េលើករ្របមូលផ្តុ ំសមទិធផលតូចៗបញចូ លគន  េដើមបែី្របក្ល យឲយេលចជរូបភពធំជងមុន និងជកែ់ស្តង
និយម ករគតិគូរអំពីករដំេឡើង្របកេ់បៀវត េដើមប្ីរសូបយកអនកមនេទពេកសលយ សមតថភព ជនំញ
វជិជ ជីវៈេដើមបជំីរុញនិងេលើកកមពស់ផលិតភពនិងសមតថភពរបស់ ថ បន័ ធរណៈ ករែកទ្រមងម់ុខ
ងរ ធរណៈេឆព ះេទរក្របពន័ធនិេយជនេ៍ យសំេ េទេលើអភ្ិរកមែផ្អកេលើលទធផល និងករជំរុញ
ករែកទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈឲយមន្របសិទធភពជងមុន និងបេងកើនេលប នជងមុន។ 

ឆន ២ំ០១៩េនះ គឺជឆន ចំបេ់ផ្តើមៃនករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈែដល
មនរយៈេពល១២ឆន (ំ២០១៩-២០៣០)េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤ 
និងបេងគ លចរឆន ២ំ០៣០ កនុងករែ្របក្ល យ្របេទសកមពុជេទជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមតិខពស់ 
និងជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ កមមវធិីជតិេនះ បនកំណតនូ់វចកខុវស័ិយដច៏បស់

ស់មយួគឺ ករធនឲយបននូវរដ្ឋបល ធរណៈេផ្ត តេលើ្របជជនជសនូល 
ែដលមនលកខណៈខ្ល ងំ ្អ តស្អំ និងឆ្ល តៃវ។ 
រដ្ឋបល្រតូវ ក្់របជជនជសនូលៃនករផ្តល់េស ធរណៈ និងឈរេលើ្រពហម
វ ិ រធមេ៌ យមនករចូលរមួពី្របជជនកនុង្រគបដំ់ កក់លៃនករេរៀបចំ ករអភវិឌ  ករផ្តល់ពត័ម៌ន
្រតលប ់ និងករ្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល។ រដ្ឋបល ធរណៈ្រតូវែតខ្ល ងំ មនសមតថភពរងឹម ំ មន
វជិជ ជីវៈ ន នុវត្តន ៍ និង ចបតែ់បនេឆ្លើយតប្របកបេ យនិរន្តរភពនិង្របសិទធភព។ ម្រន្តី្រតូវ្របកន់
យកេគលករណ៍សុចរតិធម ៌ បំេពញករងរេ យតម្ល ភព គណេនយយភព នងិករទទួលខុស្រតូវ 
ឈរេលើអភ្ិរកម ឆ្លុះកញចក ់ ងូតទកឹ ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត។់ រដ្ឋបល ធរណៈេ្របើ្របស់
ន នុវត្តន ៍ នងិអភវិឌ ្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ នងិបេចចកេទសទនស់មយ័្របកបេ យភពៃវឆ្ល ត កនុងករ
ផ្តល់េស ឲយកនែ់តមន្របសិទធភព នងិ្របេសើរជលំ ប។់ 

េដើមបសីេ្រមចបននូវចកខុវស័ិយខងេលើេនះ េយើងនឹងេ្របើ្របស់នូវយុទធ ្រស្តចំនួន៣ គឺ៖ 
ទី១៖ ករជំរុញន នុវត្តន ៍និងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយពត័ម៌នកនុងរដ្ឋបល ធរណៈ ទី២៖ ករជំរុញ
និងករ កឲ់យអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្់រគងែផ្អកេលើសមទិធកមម និងទី៣៖ ករផ រភជ បស់កមមភពកំែណទ្រមង់
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រដ្ឋបល ធរណៈជមយួនឹងកមមវធិែីកទ្រមងន់នរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ជមយួគន េនះ កមមវធិជីតិ
េនះ នឹង្រតូវ កឲ់យអនុវត្តជបីដំ កក់លដូចខងេ្រកម៖  

ដំ កក់លទី១(២០១៩-២០២៣)៖ ជដំ កក់លករព្រងឹងសមទិធកមមកនុងរដ្ឋបល ធរណៈ 
េ យេផ្ត តេលើករែកទ្រមងនិ់ងករេលើកកមពស់សមតថភព ថ បន័ ធរណៈ ករព្រងឹងភព ្អ តស្អំ
កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ និងករព្រងឹង្របសិទធភពៃនករអនុវត្តករងរ។ 

ដំ កក់លទី២ (២០២៣-២០២៧) ជដំ កក់លៃនករអនុវត្តនិងករ្រតតួពិនិតយ យ
តៃម្ល្របពន័ធ្រគប្់រគងែផ្អកេលើសមទិធកមមកនុងរដ្ឋបល ធរណៈេ យេផ្ត តេលើករបន្តព្រងឹងសមទិធកមម
កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ ករ កឲ់យអនុវត្ត នងិករ្រតួតពិនតិយ យតៃម្ល្របពន័ធ្រគប្់រគងែផ្អកេលើសមទិធកមម។  

ដំ កក់លទី៣ (២០២៧-២០៣០) ជដំ កក់លៃនករេលើកកមពស់គណេនយយភព
សមទិធកមមចំេពះេស ធរណៈ េ យេផ្ត តេទេលើករបន្តអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល្របពន័ធ
្រគប្់រគងសមទិធកមមកនុងរដ្ឋបល ធរណៈ ករផ្តល់េស ធរណៈ្របកបេ យឧត្តមភព  
និងករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្លគណេនយយភពសមទិធកមមចំេពះេស ធរណៈ។ 

Ŵ˝Ļ↑→╩ Π☻˝ĄΩ─♀ Ĥ◦θΠ☻˝ Π☻˝►◦⅛! 
េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវអំណរគុណចំេពះករបន្តគ្ំរទទងំជំនួយែផនកហិរញញ វតថុ 

និងែផនកបេចចកេទសរបស់ៃដគូអភវិឌ នន៍នដល់ករអភវិឌ នេ៍លើ្រគបវ់ស័ិយ និងកិចចដំេណើ រករកំែណ
ទ្រមងសំ់ខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ខញុ ំកសូ៏មអរគុណដល់ករចូលរមួចំែណកកនុងភពជៃដគូដសំ៏ខន ់
និង្របកបេ យលកខណៈ ថ បនរបស់អងគករសងគមសីុវលិននេនកនុងករបំេពញករងររបស់ ជរ ្ឋ
ភបិលផងែដរ។ 

មុននឹងបញច ប ់កនុងនមគ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមសែម្តងនូវជំេនឿេជឿជកយ៉់ងមុតមេំលើករចូលរមួផ្តល់
េយបល់ដម៏នតៃម្លរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី េនកនុងករេរៀបចំែផនករ
សកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ របស់គ.ជ.អ.ប េហើយខញុ ំសងឃមឹថ សិកខ ជតិេនះនឹងទទលួបន
លទធផលជែផ្លផក មេគលបំណងែដលបនេ្រគងទុក។  

ជមយួគន េនះ ខញុ ំសូម្របសិទធពរបវរម ្របេសើរជូនចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសីទងំអស់ សូម្របកបេ យសុខភពល្អបរបិូរណ៍ វបិុលភព  នងិសេ្រមចបនេជគជយ័្រគប់
ភរកិចចរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំសូម្របកសេបើកសិកខ ជតសិ្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព នងិថវកិឆន  ំ
២០២០ របស់គ.ជ.អ.ប ចបពី់េពលេនះតេទ។   

₤РņΒũÐ Н‗ ! 


