សន្និបាតជាតិវិសយ
័ សកម្មភាពម្ីន្
“ឆ្ពោះឆៅរកកម្ពជាម្ួ
យដែលគ្មមន្ម្ីន្ ្ន ាំ២០២៥!”
ុ
វិមានសនតិភាព ទីសកា
តី រគណៈរដ្ឋមន្តនតី ១៦-១៧ ឧសភា ២០១៨

សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
« ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែ ឧសភា ឆ្២
នាំ ០១៨

គឺជាទិវាដ្៏សខា
ាំ ន់មយ
ួ នៅក្នង
ុ ប្រវត្តសា
ិ ន្តសត ថ្នប្ពះរាជាណាចប្ក្

ក្មពជា
ុ » ប្រសាសន៍ររស់ ឯក្ឧត្តមនទសរដ្ឋមន្តនតី លី ធុជ អនុប្រធានទី១ អាជាញធ
ន រក្មពជា
ុ ប្គរ់ប្គងសក្មមភាពក្ាំចាត្់
មីន និងសនន្តគ្ះន ជនពិការនោយសារមីន។
សននិបាត្ជាត្ិវិសយ
័ សក្មមភាពមីនខដ្លមានរយៈនពលពីរថ្ងៃ ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងប្ត្ូវ
ប្បារពធនធវើន ើងនដ្ើមនបីអរអរសមិទធផលខដ្លសនប្មចបានរយៈនពល២៥ឆ្ក្
នាំ នលងមក្

និងនដ្ើមនបនី រៀរចាំខផនការនបាស

សមាអនត្មីននៅនពលខាងមុែ។ សននិបាត្ននះ គឺជាឱកាសសប្មារ់ប្រត្ិរត្តក្
ិ រ និងរុគល
គ ខដ្លរាំនរើការគរនលើវិសយ
័
នបាសសមាអត្
ន មីនបានជួរជុាំ និងខចក្រំខលក្ភាពសនិទសា
ធ ្នល ក្៏ដ្ូចជានឹងរគហនញនូវសមិទធផលនចញពីការែិត្ែាំប្រឹង
ខប្រងអស់រយៈនពល២៥ឆ្នាំ នោយបានរំនោះថ្ផៃដ្ីប្រមាណ១៧០០គី ខូ ម៉ែប្ត្កានរ៉េ ផតលន
់ ូវសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅ
ការប្រក្រការគរ ការនធវដ្
ើ ាំនណើរ និងការនលងក្ីឡាជូនដ្ល់សហគមន៍។ ប្រនោគគនលះឹ ថ្នអងគសននិបាត្គឺ «ស្ពោះ
សៅរកកម្ពជាម្
ួយដែលគ្មានម្ីន ្នាំ២០២៥» ពីនប្រះក្មពជា
ុ បាននរៀរចាំខផនការចនាស់លាស់ក្នុងការនបាស
ុ
សមាអនត្ត្ាំរន់ខដ្លដ្ឹងថាមានមីន និងសាំណល់ជាត្ិផៃុះពីសន្តគ្នម ឲនយអស់ប្ត្ឹមឆ្២
នាំ ០២៥ ។
សក្មមភាពខដ្លនឹងប្ត្ូវនលើក្ន ើងនៅក្នុងអងគសននិបាត្ មានដ្ូចជា៖
- របាយការណ៍សមិទធិផលវិសយ
័ សក្មមភាពមីនរយៈនពល២៥ឆ្នាំ យុទសា
ធ ន្តសតជាត្ិសក្មមភាពមីន ២០១៨២០២៥ និងការខផនការអនុវត្តវិស័យសក្មមភាពមីនរយៈនពល៣ឆ្។
នាំ
- ក្ិចចប្រជុាំនពញអងគ ខដ្លនឹងពិភាក្នាអាំពប្ី រធានរទសាំខាន់ៗក្នុងវិស័យសក្មមភាពមីន។
- ប្ពឹត្តិការណ៍អមមួយចាំនួនខដ្លន្តនត្នលើប្រធានរទសាំខាន់ៗទាក្់ទងវិស័យសក្មមភាពមីន។
- ពិពរណ៌តាំងរគហនញឧរក្រណ៍ និងសមិទផ
ធិ លនានាខដ្លភាគីរក្់ពន
័ ធក្នុងវិស័យមីនសនប្មចបាន។
-

ពិធីរាំរក្់នប្គឿងឥសនសរិយយសផតលកា
់ រនលើក្ទឹក្ចិត្។
ត

ការនបាសសមាអត្
ន មីនគឺជាការគរមួយដ្៏លាំបាក្ និងប្រក្រនៅនោយនប្រះថា្ក្
ន ់ ខដ្លទាមទារនូវរនចចក្នទស
ងវិកា និងការនរតជាច
ញន ិត្តែស
ព ់នទើរអាចសនប្មចបាននជាគជ័យ។ ប្ក្ុមការគរបានសិក្នា ពិនប្រះនោរល់ នហើយផលិត្
បាននូវខផនការយុទធសាន្តសតជាត្ិមួយខដ្លជាមារស
ន ប្មារ់វស
ិ ័យននះ។

នៅថ្ងៃខសែក្

សននិបាត្នៅវិមានសនតិភាព

េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតីសតសជា ហន
ុ ដេន នាយក្រដ្ឋមន្តនតីថ្នប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា នឹងសនមាពធ
ន ោក្់
ឲនយនប្រើប្បាស់ខផនការយុទសា
ធ ន្តសតជាត្ិសក្មមភាពមីន

២០១៨-២០២៥

នហើយននាះគឺជាថ្ងៃខដ្លប្រក្រនៅនោយ

នមាទនភាពសប្មារ់ប្រជាជនក្មពុជាទាាំងអស់។
ខផនការយុទសា
ធ ន្តសតជាត្ិសក្មមភាពមីន ២០១៨-២០២៥ គឺជាសមិទធផលដ្៏ធាំនធងររស់វស
ិ ័យសក្មមភាពមីន
និងជាឯក្សារមួយរគហនញនូវមហិចឆតែពស់ ខដ្លខរងខចក្ជានរលនៅយុទធសាន្តសតចាំនួន ៨ សប្មារ់ខណនាាំដ្ល់ថ្ដ្គូ

អភិវឌនឍន៍នានា នដ្ើមនបីសនប្មចឲនយបាន ក្មពជា
ុ ជាប្រនទសរមន
ន មីន និងជាប្រនទសខដ្លប្រជាជន និងនសដ្ឋក្ច
ិ ច-សងគម
មានការអភិវឌនឍន៍រើក្ចនប្មើន។
សននិបាត្ជាត្ិ នឹងរគហនញនូវក្ិចចែិត្ែាំប្រឹងខប្រងររស់រាជរោឋនភិបាល សហគមន៍អនតរជាត្ិ និងសងគមសុីវិល។
រទពិនសាធន៍ គាំនិត្ងមីៗនលើការថ្ចនប្រឌិត្ និងមនធនោបាយនក្ៀរគរធនធាន នឹងប្ត្ូវនលើក្យក្មក្ពិភាក្នាជាមួយភាគី
រក្់ព័ន។
ធ តមរយៈក្ិចចពភា
ិ ក្នានពញអងគ សតព
ី ីប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផលថ្នក្ិចចប្រត្ិរត្តិការនបាសសមាអនត្មីន ក្ិចច
សនន្តគ្នះជនពិការ ក្ិចចសហប្រត្ិរត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិនលើវិសយ
័ សក្មមភាពមីន និងក្ិចចពិភាក្នានរលននោបាយក្ប្មិត្
ែពសន់ លើការនក្ៀរគរធនធាន

ក្មពុជានឹងសនប្មចបាននរលនៅចុងនប្កាយ

គឺជាប្រនទសមួយខដ្លរមន
ន មីននៅឆ្នាំ

២០២៥។
រញ្ហនមីននិងសាំណល់ជាត្ិផះៃុ ពីសន្តគ្នម នៅក្មពជា
ុ គឺជាលទធផលរននសល់ទុក្ពីជនមា្នះថ្ផៃក្នុង និងនៅក្នុងត្ាំរន់
ចារ់តាំងពីរក្់ក្ណាដនលទសវត្នសរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ រហូត្ដ្ល់ចុងឆ្១
នាំ ៩៩៨។ នោងតមការប្សាវប្ជាវសតីពីផលរ៉ែះរល់
នៅទូទាាំងប្រនទសក្នង
ុ ឆ្២
នាំ ០០២ ភូមិចន
ាំ ួន ៦.៤១៦ (៤៦% ថ្នភូមិទាាំងអស់នៅក្នុងប្រនទសក្មពុជា) ខដ្លមានថ្ផៃ
ដ្ីទាំហាំ ៤.៥៤៤ គី

ូខម៉ែប្ត្ប្ក្ឡា ប្ត្ូវបានចាត្់ទុក្ជាត្ាំរន់សងនស័យថាមានមីន និងសាំណល់ជាត្ិផះៃុ ពីសន្តគ្នម។ មាន

ជនរងនប្រះថា្នក្់នោយសារមីន និងសាំណល់ជាត្ិផះៃុ ពីសន្តគ្នមសរុរចាំនួន ៦៤.៧២០នាក្់ ទាាំងនោធា និងជនសុី
វិល ខដ្លបាននធវឲ
ើ នយរាាំងសៃះដ្ល់ការអភិវឌនឍន៍នសដ្ឋក្ិចច-សងគម។
«ចរិក្ថ្នរញ្ហម
ន ីននិងសាំណល់ជាត្ិផះៃុ ពីសន្តគ្នមនៅក្មពុជា មានភាពសមុគសាមញ
ន ខា្នាំង។ ការនបាសសមាអត្
ន មីន
គឺជានរសក្ក្មមដ្៏នមាះមុត្ររស់នយើងទាាំងអស់រ្ន។ នប្កាមចក្ខវុ ិស័យររស់ េសម្ីចសតសជា នាយក្រដ្ឋមន្តនតី និងជា
ប្រធានអាជាញធ
ន រមីន នយើងប្ត្ូវនធវើការរួមរ្នជាមួយរាជរោឋនភបា
ិ ល ប្រជាជន ថ្ដ្គូអភិវឌនឍន៍ និងភាគីរក្់ព័នធ ក្នង
ុ ក្ិចច
ែិត្ែាំប្រឹងខប្រង នឆពះន នៅរក្ក្មពុជាមួយខដ្លរមន
ន មីន ឆ្២
នាំ ០២៥។ នៅនពលខដ្លនយើងបានរួមរ្ននបាសសមាអនត្មីន
និងសាំណល់ជាត្ិផះៃុ ពីសន្តគ្នមនចញអស់ពីថ្ផៃដ្ីប្រនទសក្មពជា
ុ
ថ្ងៃងន
មី ឹងនក្ើត្មានន ង
ើ » ប្រសាសន៍ររស់ ឯក្ឧត្តម
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មានថ្ផៃដ្ខី ដ្លរងផលរ៉ែះរល់ប្រមាណ ២.០០០ គី
« ក្មមវិធីអភិវឌនឍន៍អងគការសហប្រជាជាត្ិ

ូខម៉ែប្ត្កានរ៉េ នទៀត្ខដ្លប្ត្ូវនបាសសមាអនត្។

នរតជាញនរាំប្ទនរលនៅអភិវឌនឍន៍ប្រក្រនោយចីរភាពទី១៨

ររស់

ប្រនទសក្មពុជា គឺ ក្មពុជាមួយខដ្លរមននមីន ឆ្២
នាំ ០២៥។ ននះគឺជានរលនៅដ្៏មានមហិចឆតមួយខដ្លនយើងនឹងអាច
សនប្មចបាន។ វាបានរំឭក្នយើងអាំពសា
ី រៈសាំខាន់ថ្នក្ិចចែត្
ិ ែាំប្រឹងខប្រងជារនតនៅក្នុងវិស័យននះ។ សក្មមភាពមីន
រនងកើត្មូលោឋននប្គឹះខដ្លអាចក្សាងសនតិភាព និងការអភិវឌនឍប្រក្រនោយនិរនតរភាព។ នយើងនប្ត្ៀមែលន
ួ រួចជានប្សច
នដ្ើមនបីរាំប្ទដ្ល់រាជរោឋនភបា
ិ លក្មពុជានិងអាជាញនធរមីន នដ្ើមនបីសនប្មចបាននូវនរលនៅជាប្រវត្តិសាន្តសតននះ នោយមាន
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៌ ន
ឯក្ឧត្តម ប្ពាំ សុភមងគល
អគគនលខាធិការ អាជាញនធរមីន
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