សុនទរកថគន្លឹះរបស់
ឯកឧត្តម ឆយ ថន េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ
ែថ្លងកនុងពិធីផ្សព្វផ យ

េគលេ

របយករណ៍វឌ្ឍនភពឆំ២០១៩ ៃនករសេ្រមចបន

អភិវឌ្ឍ្របកបេ
ស

យចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០

ៃថងចនទ ១០េ ច ែខអស ជ
ុ ឆន ំជូត េទស័ក ព.ស. ២៥៦៤
គរកំបូឌីយ៉
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១២ ែខតុ
ឆំ២០២០
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េលាក និក បូែរសហ្វត Nick Boresford តំណាងអ្នកស្រមបស្រមួលអង្គការ
សហ្របជាជាតិ្របចាំេនៅកម្ពុជា!
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ រដ្ឋេលខាធិការ អនុរដ្ឋេលខាធិការ
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អភិបាល អភិបាលងរង ៃនគណៈអភិបាល រាជធានី េខត្ត
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី ៃដគូអភិវឌ
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី
១. ៃថ្ងេនះ ខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងមានេសចក្តីរីករាយជាអេនក េដាយបានមកចូលរួម

ជាអធិបតីក្នុងពិធីផ ព្វផ យ របាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩ ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅ

អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពជា
ុ ២០១៦-២០៣០ នាៃថ្ងេនះ។
២.

ជំនួសមុខឱ ្រកសួងែផនការ

និងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផាល់

ខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយា៉ង

្រជាលេ្រជៅចំេពាះកិច្ចសហការយា៉ងជិតស្និទ្ធរបស់ ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក
េលាក្រសី ជាមួយ្រកសួងែផនការ ក្នុងការផ្តល់ធាតុចូល ការពិភាក

និងផ្តល់អនុសាសន៍

ែកត្រមូវេលើេសចក្តី្រពាងរបាយការណ៍េនះ រហូតទទួលបានេជាគជ័យក្នុងការេរៀបចំេចញនូវ
ឯកសាររបាយការណ៍ ែដលមានលក្ខណៈេពញេលញ ្រគប់្រជុងេ្រជាយ និងបងាញេចញ
នូវលទ្ធផលជាក់ែស្តង ែដលបានអនុវត្តេដាយ្រកសួង សាប័នរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា
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និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ខ្ញុំក៏សូមសែម្តងនូវការអបអរសាទរ ចំេពាះលទ្ធផលល្អ្របេសើរែដល
ទទួលបានក្នុងការេធ្វើឱ សេ្រមចបាននូវចំណុចេដៅនានា ក្នុងឆាំដំបូងរបស់េគាលេដៅអភិវឌ
្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា គិត្រតឹមដំណាច់ឆាំ២០១៩េនះ។
៣.

ជាមួយគាេនះ ខ្ញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពាះៃដគូអភិវឌ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ជា

ពិេសស ការិយាល័យអង្គការសហ្របជាជាតិ្របចាំេនៅកម្ពុជា (UNRC) កម្មវិធីអភិវឌ ន៍
សហ្របជាជាតិ (UNDP) មូលនិធិសហ្របជាជាតិស្រមាប់្របជាជន (UNFPA) មូលនិធិ
សហ្របជាជាតិេដើម ីកុមារ (UNICEF) ែដលបានផ្តល់នូវកិច្ចសហការគាយា៉ងស្អិតរមួត និង
ផ្តល់ការគាំ្រទទាំងែផ្នកបេច្ចកេទស និង ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពនានា ែដលរួម
ចំែណកដល់ការេធ្វើឱ មានវឌ នភាព

ៃនការសេ្រមចេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព

កម្ពុជា និងបានរួមចំែណកគាំ្រទដល់ដំេណើរការៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩

ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពជា
ុ េនះ។
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី
៤.

េយើងមានការចាំបាច់

ក្នុងការបងាញេចញនូវលទ្ធផលៃនកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់

េយើងក្នុងរយៈេពលកន្លងមក ្រតឹមឆាំ២០១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ នភាពៃនការសេ្រមចបាន
េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា និងការរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបានេគាលេដៅ
អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពសាកល េទាះបីជាសានភាពៃនការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ១៩ េនៅបន្តរាតត តទាំងកម្ពុជា និង ពិភពេលាកក៏េដាយ។ េទាះជាដូចេនះក្តី េយើងក៏េនៅែត
អនុ វ ត្ត វិ ធា នការនានាយា៉ ង ខាប់ ខ្ជួ ន តាមការែណនាំ រ បស់ រា ជរដាភិ បា ល និ ង ្រកសួ ង សុខា
ភិបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យ និងគមាតសង្គម េនៅេពលេយើងេរៀបចំពិធីផ ព្វផ យរបស់
េយើងនាេពលេនះ។
៥.

របាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩

ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយ

េនះ គឺជារបាយការណ៍ស្រមាប់បំេពញបែន្ថម ដល់របាយការណ៍្រតួតពិនត
ិ
ចីរភាពកម្ពជា
ុ

ថាក់ជាតិេដាយស្ម្រ័ គចិត្តឆា២
ំ ០១៩

ែដល្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយមានលក្ខណៈបនាន់

តាមត្រមូវការជាក់ែស្តង គឺ្រតូវចាប់េផ្តើមេរៀបចំេនៅែខកុម្ភៈឆាំ២០១៩ និង្រតូវបញ្ចប់ឱ រួចរាល់

េនៅែខមិថុនា ឆាំ២០១៩ េ្រពាះរបាយការណ៍្រតួតពិនត
ិ ថាក់ជាតិេដាយស្ម្រ័ គចិត្តឆា២
ំ ០១៩

េនះ ្រតូវយកេទៅបងាញេនៅក្នុងេវទិកាក្រមិតខ្ពស់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ នាៃថ្ងទី១៦ ែខ
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កក្កដា ឆាំ២០១៩ េនៅទីសាក់ការកណា្ដលអង្គការសហ្របជាជាតិ នាបុរីញូយ៉ក សហរដ្ឋអា
េមរិក។

េដាយសារការេរៀបចំមានលក្ខណៈបនាន់

េយើងពុំមានព័ត៌មាននិងទិន្នន័យ្រគប់

្រគាន់ ស្រមាប់របាយការណ៍េនាះ ជាពិេសសព័ត៌មាននិងទិន្នន័យឆាំ២០១៩ ស្រមាប់សូចនាករ
ទាំងអស់របស់េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា។
ការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្តឆាំ២០១៩

េដើម ីបំេពញបែន្ថមេលើរបាយ

្រកសួងែផនការបានផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំ

របាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩ ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព

កម្ពុជា េនះ េឡើង េដាយមានកិច្ចសហការយា៉ងជិតស្និទ្ធពី្រកសួង សាប័ន ៃដគូអភិវឌ និង
ភាគីពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀត។
៦.

េគាលបំណងសំខាន់របស់របាយការណ៍វឌ នភាពេនះ

គឺបងាញពីលទ្ធផលៃនការ

តាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល េលើការសេ្រមចបាន េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព
កម្ពុជា េដាយែផ្អកេលើរបាយការណ៍ែបបគុណភាព និងទិន្នន័យែបបបរិមាណ រហូត្រតឹមឆាំ
២០១៩។ លទ្ធផលែដលសេ្រមចបានេដាយ ្រកសួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា េនះ គឺជា
ការេរៀបចំនូវគេ្រមាងែផនការ និងសកម្មភាពនានា េដើម ីអនុវត្តក្នុងេគាលបំណងេធ្វើឱ សេ្រមច
បាន នូវេគាលេដៅនានា ៃនេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា េនះ តាមវិស័យនីមួយៗ។
៧.

ៃថ្ងេនះ េយើងចូលរួមអបអរសាទរ និង្របកាសដាក់ឱ អនុវត្តជាផ្លូវការ នូវសមិទ្ធផល

ែដលេយើងទាំងអស់គាបានខិតខំរួមគាសេ្រមចបាន។

សមិទ្ធផលេនះ

គឺជាការបងាញឱ

េឃើញច ស់ ពីការែ្របកាយការេប្តជាចិត្តរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ែដលជាសមាជិកមួយ
របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ ក្នុងការអនុវត្ត និងរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបានរេបៀបវារៈឆាំ
២០៣០ របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ។ ជាមួយគាេនះ លទ្ធផលេនះក៏ជាការប

ក់ឱ េឃើញ

ពីការរួបរួមសាមគ្គី និងសហការគាយា៉ងជិតស្និទ្ធពី្រគប់ភាគីទាំងអស់ ទាំង្រកសួង សាប័ន
របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ៃដគូអភិវឌ សង្គមសុីវិល អង្គការមិនែមនរដាភិបាល ែផ្នកឯកជន
និ ងភាគី ែដលមានចំ ែណកពាក់ ព័ ន្ធ េផ ងេទៀត ក្នុ ង ការរួ ម ចំ ែណកេធ្វើ ឱ េកើ ត មានេឡើ ង នូ វ
សមិទ្ធផលគួរទីជាេមាទនៈ ែដលេយើងបាននិងកំពុងេធ្វើការផ ព្វផ យេនៅេពលេនះ។
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី
៨.

ការពិនិត េមើលពីលទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន

េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព

កម្ពុជា គឺជាការវាយតៃម្លពីការសេ្រមចបាន តាមឆាំនីមួយៗ របស់សូចនាករ និងចំណុចេដៅ
នានា តាមេគាលេដៅនីមួយៗ ក្នុងេគាលេដៅទាំង១៨។ ការវាយតៃម្លេនះ គឺែផ្អកជាសំខាន់េលើ
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លទ្ធផលែដលសេ្រមចបានជាក់ែស្តង

េដាយេធ្វើការេ្របៀបេធៀបេទៅនឹងតៃម្លចំណុចេដៅរបស់

សូចនាករនីមួយៗ ែដលបានកំណត់ ពីឆាំ២០១៦ ដល់២០១៩។
៩.

ក្នុងការវាយតៃម្លវឌ នភាពៃនសូចនាករនិងចំណុចេដៅទាំងេនះ

្រតូវបានែបងែចកនិង

ុ េដៅ គឺជាការបងាញឱ េឃើញពីលទ្ធផលល្អ
បងាញេចញ ជា៣ក្រមិត គឺ (១) េលើសចំណច

្របេសើរៃនការអនុវត្ត េដាយសេ្រមចបានេលើសតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់១០% េនៅក្នុង

ឆាំអនុវត្តនីមួយៗ (២) ស្ថត
ិ េលើគន្លងឈានេទៅសេ្រមចបាន គឺជាការបងាញឱ េឃើញពីលទ្ធផល

ល្អៃនការអនុវត្ត

េដាយសេ្រមចបានេនៅចេនាះពីរវាងេ្រកាមតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់

្រតឹម១០% និងេលើសតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់្រតឹម១០% េនៅក្នុងឆាំអនុវត្តនីមួយៗ
និង (៣) ទាបជាងចំណុចេដៅ គឺជាការបងាញឱ េឃើញលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ែដលសេ្រមច

បានទាបជាងតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់ពី១០% េឡើងេទៅ េនៅក្នុងឆាំអនុវត្តនីមួយៗ។
១០.

ែផ្អកេលើលទ្ធផលែដលទទួលបាន និងប

ក់ក្នុងរបាយការណ៍េនះ កម្ពុជាសេ្រមច

បានសមិទ្ធផលមួយល្អេលើសូចនាករ និងចំណុចេដៅទាំងអស់ ែដលចំណុចេដៅ្របមាណ៥៦
ក្នុងចំេណាមចំនួន៨៨ (េស្មើនឹង៦៣,៦៤%) ស្ថិតេលើគន្លងឈានេទៅសេ្រមចបាន ឬសេ្រមច
េលើស ចំណុចេដៅែដលបានកំណត់ និង មានែតចំណុចេដៅចំនួន១៤ (ជិត១៦%) ប៉ុេណាះ
ែដលសេ្រមចបានទាបជាងចំណុចេដៅែដលបានកំណត់។
១១. េទាះជាដូចេនះក្តី ក្នុងឆាំ២០១៩ មានសូចនាករ ឬចំណុចេដៅមួយចំនួន មិនមានទិន្នន័យ
ស្រមាប់វាយតៃម្លេទ។ ក្នុងចំេណាមចំណុចេដៅចំនួន៨៨ មានចំនួន១៨ (េស្មើនឹង២០,៤៥%)
គានទិន្ន័យ ែដលក្នុងេនាះ មានែត្របមាណ១ភាគ៣ ប៉ុេណាះែដលពុំមាន្របភពទិន្នន័យ ចំែណក
ឯសូចនាករ្របមាណ២ភាគ៣ េទៀត មាន្របភពទិន្នន័យគាំ្រទ ែតពុំមានវដ្តទិន្នន័យផលិត
ស្រមាប់ការវាយតៃម្លលទ្ធផលអនុវត្តេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ក្នុងឆាំ២០១៩
េនះេទ ដូចេនះ អាចចាត់ទុកថា ពុំមានទិន្នន័យក្នុងឆាំ២០១៩ ែតនឹងអាចមានទិន្ន័យគាំ្រទ
េនៅឆាំខាងមុខ ែដលមានវដ្តទិន្ន័យផលិត។ ្រកុមការងារ្រកសួងែផនការ ឯកឧត្តម េថង ប

ធន

្របតិភូរាជរដាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកែផនការ នឹងេធ្វើបទបងាញលម្អិតពីលទ្ធផល
ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា េនះ។
ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី
១២.

េដាយេយាងតាមសំណូមពររបស់្រកសួង សាប័នរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា និង

ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ្រកសួងែផនការ ក្នង
ុ នាមរាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានយល់េឃើញពីភាព
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ចាំបាច់ ក្នង
ុ ការពិនិត េមើលេឡើងវិញនូវបញ្ជីសូចនាករ និងចំណុចេដៅ របស់េគាលេដៅអភិវឌ
្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ជាពិេសសសូចនាករ ែដលពុំមានទិន្នន័យគាំ្រទ។ ភាពខ្វះចេនាះ
ទិន្នន័យេនះ េធ្វើឱ ការវាយតៃម្លពីវឌ នភាពៃនការសេ្រមចបាន េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយ
ចីរភាពកម្ពុជា មានលក្ខណៈមិនេពញេលញ។ េទាះជាដូចេនះក្តី េយើងគួរេផាតែតេលើសូចនាករ
ែដលពុំមាន្របភពទិន្នន័យគាំ្រទ្របមាណ១ភាគ៣ ៃនសូចនាករែដលពុំមានទិន្នន័យគាំ្រទ
ប៉ុេណាះ។
១៣.

បែន្ថ ម េលើ កា រពិ និ ត េមើ ល សូ ច នាករែដលពុំ មា ន្របភពទិ ន្ន័ យ គាំ ្រទ េយើ ង ក៏ នឹ ង

ពិចារណាទទួលយកសូចនាករនានា ែដលេស្នើេឡើងេដាយ្រកសួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
និងែដលរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបាន ចំណុចេដៅ និងេគាលេដៅនានា របស់េគាលេដៅអភិវឌ

្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសូចនាករ។ ជាមួយគាេនះ េដាយសារការ

រីករាលដាលៃនេមេរាគ-កូវីដ១៩ និងតាម្របសាន៍ែណនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សេម្តចអគ្គមហា

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយរដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ែថ្លងក្នុងេវទិកា
េសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក កាលពីៃថ្ងទី២២ ែខក

ឆាំ២០២០ ែដលបានេស្នើឱ អង្គការសហ

្របជាជាតិពិនិត េមើលេឡើងវិញពីេគាលេដៅ ចំណុចេដៅរបស់េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរ

ភាព ២០១៦-២០៣០ ថាេតើគួររក ឆាំកំណត់្រតឹម២០៣០ ដែដល ឬ្រតូវពន រេពល
េដាយសារេយើងមិនដឹងថា កូវីត-១៩ ចប់េនៅេពលណា េយើងក៏្រតូវពិនិត េមើលេឡើងវិញផង

ែដរ នូវតៃម្លចំណុចេដៅតាមឆាំនីមួយៗ របស់សូចនាករេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព
កម្ពុជា។

១៤. កាលពីៃថ្ងទី១៦ ែខកក្កដា ឆាំ២០២០ ្រកសួងែផនការបានដឹកនាំេរៀបចំកិច្ច្របជុំពភា
ិ ក

ម្តងរួចេហើយ ពីការែកស្រមួលេនះ ែតពុំបានេផាតការយកចិត្តទុកដាក់ខាំងេលើផលប៉ះពាល់ពី
កូវីដ-១៩។ ដូចេនះ ខ្ញុំសូមឱ ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី េមតាពិនិត

េមើលបន្តេទៀត ថាេតើតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់ស្រមាប់សូចនាករនីមួយៗ មានការ
ចាំបាច់្រតូវែកស្រមួល េដាយសារផលប៉ះពាល់ពីសានភាពៃនការរីករាលដាល កូវីដ-១៩ឬ

េទ។ ្រកសួងែផនការនឹងេនៅែតបន្តសហការ និងទទួលយកការែកស្រមួលពីឯកឧត្តម េលាក
ជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី បែន្ថមេទៀត។

១៥.

ទន្ទឹមនឹងការងារ្របយុទ្ធ្របឆាំងនឹងការរីករាលដាលៃនេមេរាគកូវីដ-១៩

េយើងក៏

េនៅែតបន្តកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយើងនិងសេ្រមចបាននូវសមិទ្ធផលជាេ្រចើនផងេទៀត។
េនៅេពលេយើងេធ្វើការផ ព្វផ យឯកសាររបាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩
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ៃនការសេ្រមច
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បានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពជា
ុ នាេពលេនះ ្រកសួងែផនការក៏បានែចកជូន

ិ ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត
ផងែដរនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធចំនួន២េទៀត គឺ របាយការណ៍្រតួតពិនត

ុ ។ខ្ញុំេជឿជាក់ថា
ឆាំ២០១៩ និង កូនេសៀវេភៅតូចេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពជា
ឯកសារទាំងេនះ នឹងរួមចំែណកផ្តល់នូវការែស្វងយល់ និង្រសាវ្រជាវបែន្ថម ដល់ ឯកឧត្តម
េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី។

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ េលាក េលាក្រសី
ឯកសាររបាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩

១៦.

ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ

្របកបេដាយចីរភាពកម្ពជា
ុ េនះ មានសារសំខាន់ណាស់ ស្រមាប់បងាញពីលទ្ធផលៃនកិច្ចខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់េយើងទាំងអស់គាកន្លងមក។ បនាប់ពីពិធីផ ព្វផ យនាៃថ្ងេនះេនៅថាក់ជាតិ

្រកសួងែផនការនឹងបន្តេធ្វើការផ ព្វផ យ ឯកសាររបាយការណ៍វឌ នភាពេនះ និងឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធចំនួន២េទៀត េនៅថាក់េ្រកាមជាតិចំនួន៣តំបន់ ជាបន្តេទៀត។

មុននឹងបញ្ចប់ ជាថ្មីម្តង ខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពាះ ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អ្នក

១៧.

ឧកញា៉េលាក េលាក្រសី ទាំងអស់ ែដលបានចំណាយេពលេវលាដ៏មមាញឹក មកចូលរួមក្នុង
ពិធីផ ព្វផ យរបាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ២០១៩

ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកប

នាេពលេនះ។ ខ្ញុំមានេជឿជាក់ថា ឯកសាររបាយការណ៍វឌ នភាព ឆាំ
េដាយចីរភាពកម្ពជា
ុ

២០១៩េនះ នឹងផ្តល់នូវមូលដានស្រមាប់ការេរៀបចំែផនការសកម្មភាពអនុវត្តេដើម ីឱ សេ្រមច
បាននូវេគាលេដៅ និងចំណុចេដៅ េនៅក្នុងអាណត្តិែដលេនៅសល់។ ស្រមាប់ផលប៉ះពាល់ពី

ការរីករាលដាលេមេរាគកូវីដ-១៩ ឯកសារេនះ នឹងកាយជាឯកសារមូលដានស្រមាប់ែកស្រមួល
បញ្ជីសូចនាករ និងតៃម្លចំណុចេដៅ។
១៨.

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញស
ុំ ម
ូ ្របសិទព
្ធ រជូនដល់ ឯកឧត្ដម េលាកជំទាវ អ្នកឧកញា៉ អស់េលាក

ំ េី ឃ្លៀងឃាតេឡើយ និង
េលាក្រសីទាំងអស់ នូវពរទាំង៤្របការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខ ពលៈ កុប

សូមឱ ជំងដ
ឺ ៏កាចសាហាវ កូវដ
ី ១៩ បានរលាយចាកផុតពីកម្ពជា
ុ កុប
ំ ីខាន។
ខ្ញុំសូម្របកាសេបើកជាផ្លូវការនូវ

២០១៩

ពិធីផ ព្វផ យរបាយការណ៍វឌ នភាពឆាំ

ៃនការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា

២០១៦-២០៣០ ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ។

សូមអរគុណ!
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