សុន្ទរកថាស្វាគមន្៍
លោក/ឯកឧត្តម..................................... អភិបាលលេត្ត (រង) លេត្តបាត្់ដំបង
ថ្លែងក្នុងពិធីសិក្ខាសាលាផ្សពវផ្ាយថ្ននក្់តំបន់ ល

ើក្ទី ២ សតីពី

“អភិក្កមក្កបដណ្តប់លលើវិសយ
័ ពាណ្ិជ្ជកមម, លទ្ធផលពាក់កណ្ត
ត លគលក្ោង, ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ,
ការវាយត្ម្មៃ ន្ិងផលប៉ះពាល់ ម្ន្កមមវិធីពិពិធកមមន្ិងពក្ងីកការន ំលេញ ជ្ំហាន្ទ្ី ២
(CEDEP II) លក្កាមកមមវិធីពក្ងឹងក្កបេណ្ឌសោហរណ្កមម”
បាត់ដំបង, ថ្លៃទី ១១ ថ្ែ សីហា ឆ្នំ២០១៦
លេលាល ៉ោ ង ៖ ០៨:៣០ ព្ពឹក្ លៅសណ្ឋ
ា គារលែមរាបាត់ដំបង ១ លែតតបាត់ដំបង

3
សូមលោរព
- លលាក្ជំទាេ ត្ឹកលរង កំរង រដាល

ខាធិក្ខរព្ក្សួងពាណិជជក្មម និងស

- លលាក្ លលាក្ស្សី ព្បធាន-អនុព្បធានមនទីរថ្នលែតតទាំងព្បាំពីររួម
នជ័យ, ឧតតរ

ជិក្ព្បតិភូ ថ្នព្ក្សួងពាណិជជក្មម
ន៖ លែតតបាត់ដំបង, ថ្ប៉ោ

នជ័យ, ព្ពះេ ិហារ, លពាធិ៍សាត់ និងក្ំពង់ឆ្នំង!

- លលាក្ លលាក្ស្សី អនក្ន្ទងក្ញ្ញា ស ជិក្ ស ជិក្ខ ថ្នអងគសិក្ខាសាលា ទាំងមូ
ថ្លៃ លនះ

ែ្ំុ

នក្តី លសាមនសសរ ក្
ី រាយ

ថ្ដ

បានអល្ជើ ញ ចូ

ិ ី េគគសិក្ខាសាលាផ្សពវផ្ាយថ្ននក្់ តំបន់ ល
សាវគមន៍ លៅក្នុងក្មមេធ
យពាណិជជក្មម,

ិន, បន្ទទយ

ទធផ្

ពាក្់ក្ណ្ឋ
ត

គលព្

ជាទីលមព្តី

រួម ជាអធិ បតី

និ ង ថ្លែងសុ នទរក្ថ្ន

ើ ក្ទី ២ សតីពី “អភិព្ក្មព្ក្បដណតប់ល

ង, ក្ខរព្តួតពិនិតយ, ក្ខរវាយតថ្មែ និងផ្

ប៉ោះពា

ពិពិធក្មមនិងពព្ងីក្ក្ខរន្ទំលចញ ជំហានទី ២ (CEDEP II) លព្ក្ខមក្មមេ ិធីពព្ងឹងព្ក្បែណឌស
ក្នុងន្ទមព្ក្ុមព្បឹក្ាលែតត គណៈអភិបា

លែតត និងក្នុងន្ទមែែូនែ្ំុផ្ទទ

យ៉ោ ងក្ក្់លតតបំផ្ុតចំលពាះព្ក្សួងពាណិជជក្មម ថ្ដ
េគគសិក្ខាសាលាផ្សពវផ្ាយដ៏
ត្ឹកលរត្ កំរង រដាល

់ ថ្នក្មមេ ិធី

ហរណក្មម”។

់ ែ្ំុសូមសំថ្ដងនូេក្ិចចសាវគមន៍

បានលព្ជើសយក្លែតតបាត់ដំបង លយើងែ្ំុសព្

នសារៈសំខាន់ន្ទថ្លៃលនះ។ ជាពិលសសចំលពាះេតត

ខាធិក្ខថ្នព្ក្សួងពាណិជជក្មម និងជាមន្តនតីបលគគ

េើ ិស័

ប់ លរៀបចំ

នរបស់ លោកជ្ំទាវ

ថ្នក្មមេ ិធីពព្ងឹង ព្ក្បែណឌស

ណក្មម (Enhanced Integrated Framework) និង លលាក្-លលាក្ស្សី អនក្ន្ទងក្ញ្ញា ថ្ដ

ហរ

អល្ជើញមក្ពី

ព្ក្សួងសាាប័នលៅថ្ននក្់ជាតិ និងថ្ននក្់លព្ក្ខមជាតិ (សភាពាណិជជក្មម, មនទីរពាណិជជក្មម, មនទីរក្សិក្មម រុក្ខា
ព្ប

ញ់ និងលនសាទ, មនទីរឧសាហក្មម និងសិបបក្មម, មនទីរក្ិចចក្ខរន្ទរ ី, មនទីរអភិេឌ្ឍន៍ ជនបទ, មនទីរ

លទសចរណ៍, មនទីរក្ខរគរ និងបណុត ះបណ្ឋ
ត
បន្ទទយ

នជ័យ, ឧតតរ

ដំឡូងមីមួយចំនួន ថ្ដ

េ ិជាជជី េៈ ថ្នលែតតទាំងព្បាំពីររួម

ន៖ លែតតបាត់ដំបង, ថ្ប៉ោ

នជ័យ, ព្ពះេ ិហារ, លពាធិ៍សាត់ និងក្ំពង់ឆ្នំង), េ ិស័យឯក្ជន និងតំណ្ឋងស

ជាអនក្ទទួ

ផ្

ផ្ទទ

់ពីគលព្

- ឯក្ឧតតម, លលាក្-លលាក្ស្សី អនក្ន្ទងក្ញ្ញា ស

ិន,
គម

ង CEDEP II ។

ជិ ក្ ស

!

1

ជិក្ខ ថ្នអងគសក្ខ
ិ ា សាលាទាំងមូ

ជាទីរាប់អាន

សាិតក្នុងមលន្ទសល្ចតន្ទដ៏ថ្សនរ ំលភើបរ ីក្រាយលនះ ែ្ំុសូមល្ែៀតឱក្ខសដ៏
ឧតតមគណៈអធិបតី, លលាក្ លលាក្ស្សី ស

ជិក្ ស

ជិក្ខ ទាំងមូ

នតថ្មែ លដើមបីជព្

បជូនឯក្

លមត្តតព្ជាប អំពី សាានភាពទូលៅ និង

សំខាន់ៗ ទាក្់ទងនឹងេ ិស័យពាណិជជក្មម របស់លែតតបាត់ដំបងដូចតលៅ ៖

សក្ខតនុព




ជាលមីមតងលទៀត ក្នុងន្ទមព្ក្ុមព្បឹក្ាលែតត គណៈអភិបា លែតត និ ង ក្នុ ងន្ទមែែូ នែ្ំុ ផ្ទទ

់ ែ្ំុ សូ ម គាំ ព្ទយ៉ោ ង

លពញទំ ហឹ ង ចំ លពាះក្ខរលរៀបចំ សិ ក្ខា សាលាផ្សពវ ផ្ាយ សតី ពី “អភិព្ក្មព្ក្បដណតប់ល
ទធផ្

ពាក្់ក្ណ្ឋ
ត

គលព្

ង, ក្ខរព្តួតពិនិតយ, ក្ខរវាយតថ្មែ និងផ្

ប៉ោះពា

ក្ខរន្ទំលចញ ជំហានទី ២ (CEDEP II) លព្ក្ខមក្មមេ ិធីពព្ងឹងព្ក្បែណឌស
នសារះសំខាន់សព្
ដ

បាននូេព័ត៌

ិ ័ យ ពាណិជជក្មម និ ងលគា
់ក្ខរអភិ េឌ្ឍន៍ េស

ក្មពស់ក្ខរចូ

់ ថ្នក្មមេ ិធីពិពិធក្មមនិងពព្ងីក្

ហរណក្មម” ថ្ដ

ប់ សាាប័ន និងភាគី ពាក្់ព័នធលៅថ្ននក្់លព្ក្ខមជាតិ ជាពិលសសសព្

មន្តនតីរាជក្ខរ លៅត្តមបណ្ឋ
ត លែតត ឲ្យទទួ

េើ ិស័យពាណិជជក្មម,
ជាព្ពឹតតក្ខរណ៏ដ៏
ប់ថ្ននក្់ ដឹក្ន្ទំ និង

ន និង ចំលណះដឹងលមីៗបថ្នាមលទៀត លដើមបីចូ

នលយបាយរបស់ រាជរដ្ឋាភិ បា

ក្នុងក្ខរជព្មុញ និងល

រួមរបស់សាាប័នរដា េ ិស័យឯក្ជន សហព្គាសខានតតូច និងមធយម លដើមបីបលងកើនផ្

លធវើ ពិ ពិ ធ ក្មម និ ង ពព្ងី ក្ ក្ខរន្ទំ លចញផ្

ិ ត ផ្

សក្ខត នុ ព

រួមគាំព្ទ
ើក្

ិតភាព, ក្ខរ

របស់ក្មពុជា លៅក្ខន់ទីផ្ារក្នុងតំបន់និងអនតរ

ជាតិឲ្យបានក្ខន់ថ្ត លព្ចើនបថ្នាមលទៀត។
ជាចុងប្ចប់លនះ ែ្ំុសូមថ្លែងអំណរគុណដ
ក្ញ្ញាទាំងអស់ ថ្ដ

បានចំណ្ឋយលព

ទឹក្ដីបាត់ដំបងក្នុងរយៈលព
លភ្ៀេក្ិតិតយសទាំងអស់
ែៈ ព

លេលាចូ

់ លលាក្ជំទាេ រដាល

ខាធិក្ខរ, លលាក្ លលាក្ស្សី អនក្ន្ទង

រួមេគគសិក្ខាសាលាផ្សពវផ្ាយ និងបានមក្សានក្់លៅល

ើ

ប៉ោុន្ទមនថ្លៃលនះ។ ែ្ំុសូមជូនពរ លលាក្ជំទាេ លលាក្-លលាក្ស្សី គណៈអធិបតី និង

ន សុែភាព

អ សិរ ីសួសីត និងជួបព្បទះថ្តពុទធពរទាំង ៤ ព្បក្ខរ គឺ អាយុ េណណៈ

ៈ ក្ុំបីឃ្លែងឃ្លែតលឡើយ។

សូមអរគុណ្
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សុ

