សិក�សលផ្សព�ផ្សោយថា�ក់តប
ំ ន់េលកទី១

“ករអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ ពណិជ�កម�, អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវស
ិ យ
័ ពណិជ�កម�,

៖លទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,វយតៃម� និងផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមាង CEDEP
I និង CEDEP II េ្រកមកម�វិធព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម� ”
េខត�រតនគិ រ ី ៃថ�ទី២៨ ែខឧសភា ឆា�ំ២០១៥
សុនរ� កថាស�គមន៍ េដយ ឯ.ឧ ……………………………អភិបាលៃនគណៈអភិបាលេខត�រតនៈគិរ ី
ឯកឩត�មេលកជំទវ
ម�ន�ីែដលអេ��ញ
 មកពី្រកសួងពណិជ�កម�
តំណាងមកពីមន�ីរេខត�
ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និង សមាជិក្រក�មករងរស�ល
ូ
អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង

េលកេលក�សីនាងក��
ៃថ�េនះខ�ំុមានក�ីេសមនស្សរ ីករយែដលបានអេ��ញចូ លរួមជាអធិ បតី និ ងែថ�ងសន�រកថាស�គមន៍

េនក�ុងកម�វ ិធី សិក�សលថា�ក់ តំបន់ សីព
� ី “ករអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យពណិជ�កម�, អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យ
ពណិជ�កម�៖ លទ�ផលពក់ កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,វយតៃម� និ ងផលប៉ ះពល់ៃនគេ្រមាងពិ ពិធ

កម� និ ងព្រងី កករនាំេចញរបស់កម�ុជាជំ ហ៊នទី១ និងទី ២ (CEDEP I & CEDEP II) េ្រកមកម�វ ិធីព្រងឹង

្រកបខណ�សមាហរណកម�”។

ក�ុងនាមខ�ំុនិងតំណាងឲ្យថា�ក់ ដឹកនាំេខត� ម�ន�ីរជករ និ ងកងកំ លង
ំ ្របដប់អវុធ ក�ុងេខត�រតនគិ រ ី
ទំងមូ ល ខ�ំុសូមសំែដងនូវកិ ច�ស�គមន៍យា៉ងកក់េក�បំ ផុតចំេពះ្រកសួងពណិជ�កម� ែដលបានេ្រជ សយក
េខត�រតនគិ រ ីេយងខ�ំុ

ស្រមាប់ េរៀបចំ សិក�សលផ្សព�ផ្សោយដ៏ មានសរៈសំខន់ នាៃថ�េនះ។

ជាពិ េសស

ចំ េពះវត�មានរបស់ េលកជំទវ តឹកេរ ៉ត កំរង រដ�េលខធិក្រកសួងពណិជ�កម� និងជាជនបេង�ល
កម�វ ិធីព្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�

និងេលក

េលក�សី

នាងក��

ែដលអេ��ញមកពី ្រកសួង

ស�ប័ នេនថា�ក់ ជាតិ , ថា�ក់េ្រកមជាតិ (មន�ីរសភាពណិជ�កម�, មន�ីរពណិជ�កម�, មន�ីរកសិកម�រក
ុ � ្របមាញ់
និ ងេនសទ, មន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�, មន�ីរកិ ច�ករនារ ី, និងមន�ីរអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទ ៃនេខត�ទំង្របាំ
រួមមានេខត�កំពង់ ចម ស�ឹងែ្រតង ្រពះវ ិហរ រតនគិរ ី និ ងេខត�្រកេចះ), និ ងវ ិស័យឯកជន ែដលជាអ�កទទួល
ផលពីគេ្រមាងេដយផា�ល់។
េឆ��តឱកសេនះ ខ�ំុសូមជំ ្រមាបជូន ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� ពី ស�នភាព

ទូ េទ និ ងសក�នុ ពលសំខន់ ៗរបស់េខត�រតនគិ រ ីដូចតេទ ៖
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ជាថ�ីមង
� េទៀត ជំ នួសមុ ខេអយអជា�ធរេខត� ខ�ំុសូមគាំ្រទយា៉ ងេពញទំ ហឹងចំេពះ ករេរៀបចំ សិក�
សលផ្សព�ផ្សោយស�ីពី “ករអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យពណិជ�កម�, អភិ ្រកម្រគបដណ�ប់ េលវ ិស័យពណិជ�កម� ៖
លទ�ផលពក់ កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,វយតៃម� និ ងផលប៉ ះពល់គេ្រមាង CEDEP I និ ង CEDEP
II េ្រកមកម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម� ”ែដលជា្រពឹ ត�ករណ៏ដ៏ មានសរះសំខន់ ស្រមាប់ ស�ប័ន
និ ងភាគី ពក់ព័ន�េនថា�ក់េ្រកមជាតិ ជាពិ េសស ស្រមាប់ ថា�ក់ដឹកនាំ និងម�ន�ីរជករេនក�ុងេខត�រតនគិ រ ី
ឲ្យទទួ លបាននូវព័តមាន

និងចំេណះដឹ ងថ�ីៗបែន�មេទៀត

េដ ម្បីចូលរួមគាំ្រទដល់ករអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យ

ពណិជ�កម� និ ង េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាល ក�ុងករជ្រម�ញនិ ងេលកកម�ស់ករចូ លរួមរបស់
ស�ប័ នរដ�វ ិស័យឯកជន សហ្រគាសខ�តតូច និ ងមធ្យមេដម្បីបេង�នផលិតភាព,ករេធ�ពិពិធកម� និ ងព្រងី ក
ករនាំេចញផលិតផលសក�នុ ពលរបស់កម�ុជា
បែន�មេទៀត។

េទកន់ ទីផ្សោរក�ុងតំបន់ និងអន�រជាតិឲ្យបានកន់ ែតេ្រច ន

ជាចុ ងប��ប់េនះខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុណដល់

នាងក��ទំងអស់

េលកជំទវរដ�េលខធិក

ែដលបានចំណាយេពលេវលចូ លរួមសិក�សល

េខត�រតនគិ រ ី ក�ុងរយៈប៉ុនា�នៃថ�េនះ។

ខ�ំុសូមជូនពរ

េលកជំ ទវ

េលក

េលក�សី

និ ងបានមកស�ក់ េនេលទឹកដី

េលក

េលក�សី

គណៈអធិបតី

និ ងេភ��វកិតិ យ
� សទំងអស់ មានសុខភាពល� សិរ ីសួសី � និងជួប្របទះែតពុទ�ពរទំង៤្របករ គឺ អយុ វណ� ៈ
សុខៈ ពលៈ កុំបីឃា�ងឃា�តេឡយ។

សូមអរគុណ!
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