ំហនទី១
កម�វិធីពិពិធកម� និងព្រងីកករនា ំេចញរបស់កម�ជាជ
ុ

សិក�សលថា�ក់តំបន់សព
ី � ីករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង
ករ្រត�តពិនិត្យ , វយតៃម� និងផលប៉ះពល់
សុន�រកថាស�គមន៍
ឯកឧត�ម ...................................... អភិបាល្រក�ង្រពះសីហនុ

ៃថ�ទី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�ំ២០១៦
សណា
� គារ មូនជូលី (Moon Julie) េខត�្រពះសីហនុ
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សូមេគារព
- ឯកឧត�ម េម៉ ថូរ៉ រដ�េលខធិ ករ្រកសួងពណិជ�កម� និង សមាជិ ក្របតិ ភូ ៃន្រកសួងពណិជ�កម�
- េលក េលក�សី អ�កនាងក�� សមាជិ ក សមាជិ ក ៃនអង�សិក�សល ទំងមូ លជាទី េម្រតី
ៃថ� េនះ

ខ�ំុ មានក�ី េសមនស្សរ ក
ី រយ

ែដលបានអេ��ញចូ លរួម ជាអធិ បតី

និ ងែថ�ង សុ ន�រកថា

ស�គមន៍ េនក�ុង សិក�សលថា�ក់ តំបន់ សី ព
� ី ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពក់ កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិ និ

ត្យ,

ិ ី ពិពិធកម� និ ងព្រងី កករនាំ េចញរបស់កម�ុជាជំ ហ៊នទី ១
វយតៃម� និ ងផលប៉ះពល់ ៃនកម� វធ

(Cambodia Export Diversification and Expansion Program I, េហកត់ ថា CEDEP I ) ។

ក�ុងនាមអភិ បាល្រក�ង្រពះសីហនុ និ ង ក�ុងនាមខ�ូនខ�ំុផា�ល់ ខ�ំុសូមសំែដងនូ វកិច�ស�គមន៍ យា៉ងកក់ េក�

បំ ផុតចំ េពះ្រកសួងពណិជ�កម� ែដលបានេ្រជ សយក្រក�ង្រពះសីហនុ េយងខ�ំុស្រមាប់ េរៀបចំ សិក�សលដ៏

មានសរៈសំខន់ នាៃថ�េនះ។ ជាពិ េសសចំ េពះវត�មានរបស់ ឯកឧត�ម េម៉ ថូរ៉ រដ�េលខធិក្រកសួង

ពណិជ�កម� និងជា្របធានគណ:កម�ករអភិវន្ឍន៍ និងជំរញ
ុ វ ិស័យសូ្រតកម�ុជា និងេលក-េលក�សី អ�កនាង

ក�� ជាសមាជិ ក្រក�មស�ូល ែដលអេ��ញមកពី ្រកសួងស�ប័ ននានា រួមមាន៖ មន�ីរពណិជ�កម�, មន�ីរ
កសិកម�រក
ុ � ្របមា៉ ញ់ និ ងេនសទ, មន�ីរេទសចរណ៍, មន�ីរកិច�ករនារ ី, មន�ីរឧស្សោហកម� និ ងសិប្បកម�, មន�ីរ
អភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ, និ ងសភាពណិជ�កម�។

- េលកជំ ទវ, ឯកឧត�ម, េលក េលក�សី អ�កនាងក�� សមាជិ ក សមាជិក ៃនអង�សក
ិ � សលទំងមូល
ជាទីរប់អន !
ស�ិតក�ុងមេនាសេ��តនាដ៏ ែសនរ ំេភ បរ ីករយេនះ ខ�ំុសូមេឆ��តឱកសដ៏ មានតៃម� េដ ម្បីជ្រមាបជូ នឯក

ឧត�ម គណៈអធិ បតី េលកជំ ទវ ឯកឧត�ម, េលក េលក�សី សមាជិ ក សមាជិ ក ទំងមូ លេមត�្រជាប អំពី
ស�នភាពទូ េទ និងសក�នុ ពលសំខន់ ៗរបស់្រក�ង្រពះសីហនុដូចតេទ ៖
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ជាថ�ីម�ងេទៀត ក�ុងនាមអភិបាល្រក�ង្រពះសីហនុ និ ងក�ុងនាមខ�ួនខ�ំុផា�ល់ ខ�ំុសូមគាំ្រទយា៉ ងេពញទំ ហឹង

ចំ េពះករេរៀបចំសិក�សលថា�ក់ តំបន់ សីព
� ី

ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពក់ កណា
� លគេ្រមាង

ករ្រត�ត

ិ ី ពិពិធកម� និ ងព្រងី កករនាំ េចញរបស់កម�ុជាជំ ហ៊នទី ១
ពិ និត្យ, វយតៃម� និ ងផលប៉ះពល់ ៃនកម�វធ

(Cambodia Export Diversification and Expansion Program I, េហកត់ ថា CEDEP I ) េនះ ែដលជា
្រពឹត�ករណ៏ដ៏ មានសរៈសំខន់ ស្រមាប់ ភាគី ពក់ ព័ន�

ជាពិ េសស

សមាជិ ក្រក�មស�ល
ូ

ចំ េណះដឹ ងថ�ីៗបែន�មេទៀត េដ ម្បីចូលរួមគាំ្រទដល់ករអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យពណិជ�កម�

ឲ្យទទួ លបាននូ វ

និ ងេគាលនេយាបាយ

របស់រជរដ�ភិ បាលក�ុងករជ្រម�ញ និ ងេលកកម�ស់ករចូ លរួមរបស់ស�ប័ នរដ� វ ិស័យឯកជន សហ្រគាស
ខ�តតូ ច និ ងមធ្យម េដ ម្បីបេង�នផលិតភាព, ករេធ�ពិពិធកម� និ ងព្រងី កករនាំេចញផលិតផលសក�នុ ពល
របស់កម�ុជា េទកន់ ទីផ្សោរក�ុងតំ បន់និងអន�រជាតិ ឲ្យបានកន់ ែត េ្រចនបែន�មេទៀត។
ជាចុ ងប��ប់ េនះ ខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់ ឯកឧត�ម េម៉ ថូរ៉ រដ�េលខធិក ្រកសួងពណិជ�កម�

និងជា្របធានគណ:កម�ករអភិវន្ឍន៍ និងជំរញ
ុ វ ិស័យសូ្រតកម�ុជា , េលក េលក�សី អ�កនាងក��ទំងអស់

ែដលបានចំ ណាយេពលេវលចូ លរួមសិក�សល

និ ងបានមកស�ក់េនេលទឹកដី ្រក�ង្រពះសីហនុ កុ�ងរយៈ

ប៉ុ នា�នៃថ�េនះ។ ខ�ំុសូមជូ នពរ េលកជំ ទវ ឯកឧត�ម េលក-េលក�សី គណៈអធិ បតី និ ងេភ��វកិ តិ �យសទំង
អស់មាន សុខភាពល� សិរ ីសួសី � និ ងជួ ប្របទះែតពុទព
� រទំង ៤ ្របករ គឺ អយុ វណ�ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃា�ង
ឃា�តេឡយ។

សូមអរគុណ
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