
 

ទំព័រ 1 នៃ 4 
 

 
 
 
 

សេចក្តីថ្លែងសោលជំហរ និងធាតុចូលេខំាន់ៗរបេអ់ងគការេងគមេុវីិល 
សលើខ្ែឹមសារេសងេបប្បតិបតតិ េតពីីសេចក្តីប្ាងចាប់េតពីីហរិញ្ញវតថុ 

េប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន  ំ២០២១ 
 

តាងនាមក្រមុការងារថវកិានៃអងគការសងគមស ៊ីវលិជាត ិ ៃងិអៃតរជាតិ ដែលសក្មបសក្មួលដោយដវទិកានៃអងគការមៃិដមៃ    
រោា ភបិាលសត៊ីព៊ីរមព ជា ែូចមាៃរាយនាមខាងដក្កាមដៃេះ ដយើងខ្ ុំសូមសដមតងៃូវការដកាតសរដសើរ ៃិងអបអរសាទរែល់ រែាសភា
ជាតិ ៃងិរាជរោា ភបិាល ជាពិដសស ក្រសួងដសែារិចច ៃិងហិរញ្ញ វតថ  ដែលបាៃខិតខុំបុំដពញភាររិចចក្បរបដោយដជាគជយ័នា
ដពលរៃលងមរ។ 

ដយើងខ្ ុំរសូ៏មដថលងអុំណរគ ណយ៉ា ងក្ជាលដក្ៅចុំដ េះរែាសភាជាតិ ៃិងក្រសួងដសែារិចច ៃិងហិរញ្ញ វតថ ដែលដតងដត 
អដញ្ជ ើញអងគការសងគមស ៊ីវលិ ចូលរមួដៅរន ងសិកាា សាលាសត៊ីព៊ីក្របខណ័ឌ ដោលៃដយបាយហិរញ្ញ វតថ សាធារណៈសក្មាបក់ារ
ដរៀបចុំដសចរត៊ីក្ ងចាប ់ សត៊ីព៊ីហិរញ្ញ វតថ សក្មាបក់ារក្គបក់្គងនាដពលរៃលងមរ ក្ពមទុំងបាៃដបើរឱកាសៃិងសាា គមៃៃូ៍វ
រាល់ការផ្តល់មតិដយបល់ធាត ចូល ៃិងអៃ សាសៃព៍៊ីអនរ រព់ៃ័ធនានា ដែើមប៊ីដ្ាើឲ្យក្របខណ័ឌ ដោលៃដយបាយ ៃិងដសចរត៊ី
ក្ ងចាបស់ត៊ីព៊ីហិរញ្ញ វតថ សក្មាបក់ារក្គបក់្គងក្បចុំឆ្ន ុំ មាៃភាពក្គបក់្ជុងដក្ជាយ ៃិងមាៃការចូលរមួ។ ក្រុមការងារថវកិានៃ
អងគការសងគមស ៊ីវលិដតងដតយរចិតតទ រោរដ់លើការងារដៃេះជាក្បចុំ ៃិងបាៃចូលរមួផ្តល់ៃូវមតិដយបល់ដែលជាឧតតម
ក្បដយជៃែ៍ល់ក្បជាពលរែា ជាមយួរែាសភាជាតិ ៃិងរាជរោា ភបិាលរមព ជាដលើរិចចការែម៏ាៃសារៈសុំខាៃដ់ៃេះ។ 

អងគការសងគមស ៊ីវលិ សូមដ្ាើការវាយតនមលខពស់របស់រាជរោា ភបិាល ជាពិដសសសាថ បៃ័ ក្រសួងសាម៊ី ៃិងក្រសួង
ដសែារិចច ៃិងហិរញ្ញ វតថ  ដែលបាៃខិតខុំក្បឹងដក្បងរន ងការដរៀបចុំ ៃិងផ្សពាផ្ាយៃូវ ខលឹមសារសដងាបក្បតិបតតិសត៊ីព៊ីដសចរត៊ីក្ ង
ចាបថ់វកិាឆ្ន ុំ២០២១ ដែលរែាសភាជាតិ ដក្ោងៃឹងោរព់ិភារា ៃិងអៃ មត័រន ងដពលឆ្ប់ៗ ខាងម ខដៃេះ។ 

អងគការសងគមស ៊ីវលិ សុំណូមពរឱយរាជរោា ភបិាល ដ្ាើការផ្សពាផ្ាយ ៃិងផ្តល់ដសចរត៊ីក្ ងចាបថ់វកិាដពញដលញ 
សក្មាបក់្បជាពលរែា ៃិងបដងកើតឱយមាៃរិចចពិភារា រវាងរែាសភា ក្រសួង ក្បជាពលរែា ៃិង អងគការសងគមស ៊ីវលិ ដែើមប៊ីបៃត
ចូលរមួចុំដណរជាមយួៃឹងរាជរោា ភបិាលរមព ជា រន ងការពក្ងឹងតមាល ភាពថវកិាដែលជាដផ្នរមយួនៃរមមវ ិ្ ៊ីដរទក្មងក់ារ
ក្គបក់្គងហិរញ្ញ វតថ សាធារណៈ ដោយបដងកើតយៃដការសារលបងដែើមប៊ីចូលរមួជាសាធារណៈ រន ងអុំឡ ងដពលរសាងដផ្ៃការ
ថវកិាទុំងថ្នន រជ់ាតិ ៃិងថ្នន រដ់ក្កាមជាតិ។ ជាមយួោន ដៃេះដែរ រាជរោា ភបិាលគួរបដងកើតដវទិកា ឬយៃតការដទៀងទតម់យួ
សក្មាបស់ាធារណជៃចូលរមួវភិាគទៃជាបែិមតិ រន ងៃយ័សាថ បនារន ងែុំដណើ រការក្តួតពិៃិតយការអៃ វតតថវកិា ដែលបាៃ
អៃ មត័រចួ។ 

ក្រុមការងារថវកិាជាតិនៃអងគការសងគមស ៊ីវលិ សូមអៃ ញ្ញញ តដលើរយរដោលជុំហរ ធាត ចូលសុំខាៃ់ៗ ៃិងអៃ សាសៃ ៍
ដែលដចញមរព៊ីការសិរាក្សាវក្ជាវ វភិាគនានា1 របស់ទ៊ីក្បឹរាឯររាជយ ៃិងក្រមុការងារ ជូៃែល់រែាសភាជាតិ ៃិងក្រសួង
ដសែារិចច ៃងិហិរញ្ញ វតថ ែូចខាងដក្កាម៖ 

 
1 ការសិរាវភិាគដលើខលឹមសារសដងាបក្បតិបតតិ សត៊ីព៊ីដសចរត៊ីក្ ងចាបស់ត៊ីព៊ីហិរញ្ញ វតថ សក្មាបក់ារក្គបក់្គងឆ្ន ុំ ២០២១ ដែលដចញផ្ាយដលើដគហទុំពរ័

ក្រសួងដសែារិចច ៃិងហិរញ្ញ វតថ  កាលព៊ីនថៃទ៊ី២៣ ដខត លា ឆ្ន ុំ២០២០ រៃលងដៅថម៊ី ដៗៃេះ ៃិងក្របខណ័ឌ មា៉ា ក្រូដសែារិចច ៃិងដោលៃដយបាយហរិញ្ញ វតថ សាធារណៈ 
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ជារមួដយើងសដងកតដ ើញថ្ន ថវកិាជាតិឆ្ន ុំ២០២១ ៃងឹមាៃការថយច េះជាម្យមក្បមាណ៤% ដបើដក្បៀបដ្ៀបៃងឹចាប ់
ឆ្ន ុំ២០២០។ អា៊ីដែលគួរឱយរតស់មាគ ល់គឺថវកិាថ្នន រដ់ក្កាមជាតិធាល រច់ េះែល់ដៅ២២.៥% ដែលជាការក្ពយួបារមភ ថ្នការអភវិឌ្ឍ
ដៅមូលោា ៃភូម ិ  ុំ ក្សរុៃឹងមាៃភាពយឺតយ៉ា វ ដហើយគដក្មាងវៃិិដយគ  ុំសងាក តម់យួចុំៃួៃៃឹងក្តវូពៃារ។ 

អងគការសងគមស ៊ីវលិសាទរចុំដ េះការដបតជ្ាចិតតរបស់រាជរោា ភបិាលរន ងការបដងកើៃចុំណូលសរ បថវកិារែា ឬថវកិាជាត។ិ 
ដទេះប៊ីជាយ៉ា ងណាសងគមស ៊ីវលិដៅដតមាៃការបារមភរន ងការក្បមូលចុំណូលសដក្មចដៅតាមដផ្ៃការ។ ែូចដៃេះសងគមស ៊ីវលិ
ដលើរទឹរចិតតឱយរាជរោា ភបិាលគិតគូរឱយបាៃហមតច់ត ់ រន ងការធានាបាៃៃូវការក្បមូលចុំណូលដនាេះក្បរបដោយការទទួលខ ស
ក្តវូខពស់។ ចុំណូល ៃិងចុំណាយ គឺក្តវូដតដ្ាើដឡើងឱយមាៃសមត លយោន  ដក្ េះដបើមៃិែូដចនេះដទៃឹងដ្ាើឱយរោា ភបិាល បដងកើៃការខច៊ី 
ព៊ីបរដទសកាៃដ់តដក្ចើៃដថមដទៀត ដែលដក្ោងថ្នៃឹងមាៃការដរើៃដឡើង រន ងរក្មតិ ១ ៥០០ លាៃ SDR គឺដរើៃដឡើង ១០០ 
លាៃ SDR ដ្ៀបៃងឹឆ្ន ុំ ២០២០។ សងគមស ៊ីវលិសូមដសនើក្រសួងសាថ បៃ័ទុំងអស់ចូលរមួកាតប់ៃថយៃូវចុំណាយណាដែលមៃិ
ចុំបាច ់ៃិងដលើរទរឹចតិត ឱយរោា ភបិាលដរៀរគរសងគមស ៊ីវលិ ៃិងវស័ិយឯរជៃចូលរមួចុំដណររន ងរចិចអភវិឌ្ឍៃ។៍ អងគការសងគម
ស ៊ីវលិ សូមដសនើរាជរោា ភបិាល ៃិងរែាសភា ពិចរណារន ងការបៃថយចុំណាយដលើវស័ិយការ រជាតិ សៃតិស ខ ៃងិសណាត ប់
ធាន បស់ាធារណៈ ដោយគួរដតយរចិតតទ រោរដ់លើវស័ិយដសែារិចច ៃងិវស័ិយសងគមឱយបាៃដក្ចើៃ។ 

សងគមស ៊ីវលិ ោុំក្ទចុំដ េះ បទអៃតរាគមៃទ៍រទ់ងៃឹងជុំងឺរូវ ៊ីែ ១៩ រន ងដនាេះរសូ៏មដសនើរាជរោា ភបិាល ជាពិដសស
ក្រសួងស ខាភបិាល ជួយ គតិគូរបដៃថមដទៀតដលើជុំងឺមៃិឆ្លង។ ចុំដ េះការអភវិឌ្ឍដសែារិចច សងគមស ៊ីវលិសូមដសនើ រាជរោា ភបិាល 
ៃិងរែាសភា ពិចរណាដលើការវភិាជថវកិាសក្មាបវ់ស័ិយអបរ់ ុំ ៃិងបណត េះបណាត លជុំនាញបដចចរដទសវជិាជ ជ៊ីវៈ គួរក្តវូបាៃបដងកើៃ 
ដលើសព៊ីឆ្ន ុំម ៃៗ ដោយបដងកើត ៃិងបដងកើៃអៃតររមមរវាងវស័ិយទុំងព៊ីរដៃេះ ដែើមប៊ីវស័ិយដៃេះមាៃលទធភាពបដងកើតរមមវ ិ្ ៊ីសិរា ៃិង
វ ិ្ ៊ីសាស្រសតដរៀៃៃិងបដក្ងៀៃថម៊ី  ៗ ដឆ្លើយតបៃឹងតក្មូវការ ដលើររមពស់ការក្តតួពិៃតិយវាយតនមល ៃិងផ្តល់រិចចោុំ របដចចរដទស
នានាបដៃថម។ 

អងគការសងគមស ៊ីវលិសូមដសនើ រាជរោា ភបិាល ដ្ាើចុំណាតថ់្នន រស់ក្មាបក់ារដក្បើក្បាស់ថវកិារែាបាលថ្នន រដ់ក្កាមជាតិ
ក្បរបដោយតមាល ភាព ៃិងមាៃក្បសិទធភាពខពស់ជាពិដសសដតត តដលើការដក្បើក្បាស់ថវកិាសក្មាបក់ារអៃ វតតម ខងាររបស់ គ.រ.
ស.រ ៃងិគ.រ.ៃ.រ រន ងការផ្តល់ដសវាសងគមសក្មាបក់្បជាពលែាជាពិដសសស្រសត៊ី ជៃមាៃពកិារភាព ៃិងរ មារ។ ការដក្បើក្បាស់
ថវកិារែាបាលថ្នន រដ់ក្កាមជាតិ គួរដតត តដលើការបុំដពញម ខងាររបស់មៃទ៊ីរជុំនាញ ដែលបាៃទទួលការដផ្ទរម ខងារព៊ីថ្នន រជ់ាតផិ្ង
ដែរ។ ជាមយួោន ដៃេះ ការដក្បើក្បាស់ថវកិារែាបាលថ្នន រដ់ក្កាមជាតិផ្តល់អាទិភាពផ្ងដែរ ចុំដ េះការអៃ វតតម ខងាររបស់ដសវាក្ចរ
ដចញដតមយួក្បរបដោយគ ណភាព ៃិងដបងដចរថវកិាសក្មាបអ់ៃ វតតដផ្ៃការយ ទាសាស្រសតគណដៃយយភាពសងគមជុំហាៃទ៊ី២ 
ដោយដជាគជយ័ៃងិពក្ងងឹភាពជាមាច ស់របស់រោា ភបិាល។ សូមបដងកើៃការចូលរមួរបស់ក្បជាពលរែា ៃិងអងគការសងគមស ៊ីវលិជា
ពិដសសជៃដែលងាយរងដក្ោេះដៅរន ងែុំដណើ រដរៀបចុំដផ្ៃការ ៃិងថវកិារបស់រែនបាលថ្នន រដ់ក្កាមជាតិឱយបាៃក្បដសើរដឡើង ៃិង
ធានាបាៃ គណដៃយយភាពដៅរន ងការផ្តល់ៃូវដសវាសាធារណៈ។ 
 រន ងក្របខណឌ មា៉ា ក្រូដសែារចិច ដយើងខ្ ុំសូមដសនើ ក្រសួងដសែារិចច ៃិងហិរញ្ញ វតថ  ពាររណ៍ឱយបាៃស ក្រិត ដជៀសវាង
ការដ្ាើៃិយត័ ឬវចិរណរមមដក្ចើៃែង។ ខាងដក្កាមដៃេះគឺជាដសចរត៊ីដសនើលមអតិ៖ 

១. ការក្បមូលចុំណូល៖ រែាគួរដតក្បមូលចុំណូលឲ្យអស់លទធភាព ឈរដលើដោលការណ៍យ តតិ្ម ៌ ៃិងសម
្ម ៌ ដែើមប៊ីកាតប់ៃថយវសិមភាពសងគម ៃងិររាបាៃៃូវដសថរភាពរុំដណើ ៃដសែារចិច។ ការបដងកើៃ ៃូវពៃធ
អាររបដៃថមដលើផ្លិតផ្លដែលដ្ាើឲ្យប៉ាេះ ល់ែល់ស ខភាពែូចជាដក្គឿងក្សវងឹ ៃងិដភសជជៈដែលមាៃ
រសជាតិដផ្អមដហើយ វភិាជដៅដលើវស័ិយស ខាភបិាល។ 

២. រាជរោា ភបិាលក្តូវដក្តៀមខលួៃឲ្យបាៃរចួរាល់រន ងការដរៀបចុំៃូវវស័ិយដែលក្ទក្ទងរ់ុំដណើ ៃដសែារិចច ែូចជា
វស័ិយដទសចរណ៍ ដោយបដៃថមៃូវម ខងារឲ្យបាៃដក្ចើៃែូចជាដទសចរណ៍សិបបៃមិតិត ្មមជាតិ ៃងិវបប
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្ម ៌ ជាដែើម។ វស័ិយរសិរមម ក្រសួង រព់ៃ័ធគួរមាៃយៃតការរន ងការផ្លិតដែើមប៊ីឲ្យដឆ្លើយតបដៅៃឹង
តក្មូវការទ៊ីផ្ារ ដែលរន ងដនាេះ រសិឧសាហ៍រមមគួរដតក្តូវបាៃយរចិតតទ រោរ។់ បៃតជុំរ ញការអភវិឌ្ឍវ ិ
ស័យរសិរមម ដោយយរចិតតទ រោរប់ដៃថម ៃិងដលើរទរឹចិតតក្បជាពលរែាផ្លិតឱយបាៃដក្ចើៃ ក្ពមទុំង
គិតគូរែល់ការបដងកើៃក្បពៃ័ធដក្សាចក្សព ៃងិ ដចរពូជែល់រសិររ។ 

៣. ការចុំណាយ៖ សូមដសនើរាជរោា ភបិាលយរចិតតទ រោររ់ន ងការកាតប់ៃថយៃូវចុំណាយដែលមៃិចុំបាច ់ឬ
តល ស់បតូរៃូវរដបៀបដ្ាើការែូចជា៖ ការច េះជួបរមមររ រមមការៃ៊ី គួរផ្តល់សិទធែិល់អាជ្ា្រថ្នន រដ់ក្កាមជាតិរន ង
ការដ្ាើរិចចការងារដៃេះ ជាជាងចុំណាយរន ងការដរៀបចុំដវទិកា្ុំៗដែលដ្ាើឱយមាៃការចុំណាយដក្ចើៃ។ ក្តូវ
ធានាថ្ន រាល់ការចុំណាយគឺដឆ្លើយតប ដៅៃងឹដោលៃដយបាយដោយដតត តដលើវស័ិយអាទិភាពមយួ
ចុំៃួៃ ែូចជាវស័ិយស ខាភបិាល ដលើជុំងឺឆ្លង ៃិងជុំងឺមៃិឆ្លង។ 

៤. រាជរោា ភបិាលគួរដតត តសុំខាៃដ់លើវស័ិយអបរ់ ុំ ៃិងបណត េះបណាដ លបដចចរដទសៃិងវជិាជ ជ៊ីវៈដែើមប៊ីដឆ្លើយតប
តក្មូវការអភវិឌ្ឍៃ ៍ ជាពិដសសតក្មូវការទ៊ីផ្ារការងារ ៃិងៃវាៃ វតតអបរ់ ុំក្បរបដោយបរយិបៃន ដោយ
ធានាបាៃៃូវបរយិបៃ័នសងគម ែូចជា រ) ពក្ងឹងដលើក្បពៃ័ធស វតតិភាព ៃិងរិចចោុំ រសងគម ខ) កាតប់ៃថយ
ការរ ុំដលាភបុំ ៃសិទធិស្រសត៊ី ៃងិសិទធិរ មារ ការដរ ើសដអើងនៃពិការភាព ៃិងអតតសញ្ញញ ណដយៃឌ្រ័។ 

៥. ពក្ងឹងការដឆ្លើយតបឲ្យមាៃក្បសិទាភាពខពស់ដផ្នរស ខាភបិាល រ) អាទិភាពដលើវស័ិយអបរ់ ុំពិដសសការ
ដឆ្លើយតបទៃស់ភាពការបនាទ បព់៊ីបញ្ចបក់ាររ ៊ីររាលោលនៃជុំងឺរូវ ៊ីែ-១៩ ដលើររមពស់ ៃងិររាឲ្យបាៃៃូវ
បទោា ៃសតងោ់រស វតថិភាព អនាមយ័ ៃិងទរឹសាអ ត ដៅតាមសាលាដរៀៃ ខ) ការបណត េះបណាត លវជិាជ ជ៊ីវៈ 
ៃិងជុំនាញដែលដឆ្លើយតបទ៊ីផ្ារនានាបចច បបៃន សក្មាបក់ារក្បរួតក្បដជងនាដពលអនាគត។ 

៦. ទិែាភាពបុំណ ល ៃិងរមច៊ីបរដទស៖ សាថ ៃភាពបុំណ ល៖ រោា ភបិាលមាៃបាៃក្បកាៃខ់ាជ បៃូ់វដោល
ការណ៍គៃលឹេះចុំៃួៃ ៥ ដែលរន ងដនាេះមាៃោរច់ុំណ ចមយួគឺ ដក្បើក្បាស់ឥណទៃក្បរបដោយតមាល ភាព 
គណដៃយយភាព ក្បសិទធភាព ៃិងស័រតិសិទធភាពខពស់បុំផ្ ត។ យ៉ា ងណាសងគមស ៊ីវលិសូមដសនើ រាជរោា ភបិា
លជាពិដសសគឺក្រសួងដសែារិចច ៃងិអនរក្តតួពិៃតិយការអៃ វតតគដក្មាងយរចតិតទ រោរប់ដៃថមដទៀតដលើ
ការអៃ វតតគដក្មាងទុំងអស់ដោយសាម រត៊ីមៃសិការជាត។ិ សូមដសនើរាជរោា ភបិាលដក្បើក្បាស់ៃូវរមច៊ីដៃេះ
ក្បរបដោយក្បសិទធភាព ៃិងស័រតិសិទធភាពដោយធានាឲ្យបាៃៃូវការចូលរមួែឹងឮព៊ីក្គបភ់ាគ៊ី រព់ៃ័ធជា
ពិដសសទរទ់ងៃងឹការពក្ងងឹការងារលទធរមមសាធារណៈ។ រមច៊ីបរដទសគួរដតផ្តល់អាទិភាពមៃិក្តមឹដត
ដលើរចនាសមពៃ័ធរូបវៃ័តប៉ា ដណាណ េះដទ ដតគួដតក្តូវពិចរណាផ្ងដែរដៅដលើការអភវិឌ្ឍៃដ៍ផ្នរដសែារិចចសងគម
ែូចជាការរសាងជុំនាញវជិាជ ជ៊ីវៈែល់រមមររ ៃិងពិពិ្រមមដសែារិចច។ រាជរោា ភបិាលគួរពិភារា ៃងិដសនើ
ស ុំការពៃា ដពលសងែល់្នាោរដផ្សងៗដែលរោា ភបិាលបាៃខច៊ី។ 

៧. បញ្ញា ការរ ៊ីររាលោលនៃជុំងរូឺវ ៊ីែ-១៩៖ រោា ភបិាលគួរគិតគូរបដៃថមដលើការយរចតិតទ រោរព់៊ីផ្លប៉ាេះ
 ល់របស់ក្បជាពលរែាជាពិដសសអនរដ្ាើការដក្ៅក្បពៃ័ធ។ ជុំរ ញឱយមាៃដផ្ៃការចាស់លាស់រន ងការ
អភវិឌ្ឍ្ៃធាៃមៃ សសដតត ត ដលើជុំនាញវជិាជ ជ៊ីវៈ ៃិងបដចចរដទស ជាពិដសសរន ងែុំណារក់ាលនៃការរ ៊ីរ
រាតតាតនៃជុំងរូឺវ ៊ីែ ១៩ ែូចជាជក្មុញការបដងកើតៃងិដលើររមពស់ ការបដក្ងៀៃ ៃិងដរៀៃតាមដបប ឌ្៊ីជ៊ី
ថល ជាដែើម។ 

៨. ការប៉ាេះ ល់នៃការបាត ់ ការអៃ ដក្ោេះពៃធដលើម ខទុំៃញិមយួចុំៃួៃរន ងក្របខណ័ឌ ទុំៃិញក្គបដ់បបយ៉ា ង 
ដលើរដលងស ា វ ្ (EBA) ដ្ាើឲ្យប៉ាេះ ល់ែល់វស័ិយការងារ ៃិងចុំណូលរបស់ពលរែា ដែលសូមដសនើឲ្យ
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រាជរោា ភបិាល ជុំរ ញឲ្យមាៃវធិាៃការដឆ្លើយតបចុំដ េះរតាត ក្បឈម ែូចជាផ្តល់ក្បារឧ់បតថមភ បដងកើត
ការងារ ដរៀរគររការវៃិិដយគបដៃថម។ 

៩.  រាជរោា ភបិាល គួរបៃតយរចតិតទ រោរប់ដៃថមដទៀត ដលើក្បសិទធភាពនៃការដបងដចរថវកិាថ្នន រដ់ក្កាមជាត ិ
 ដោយសារមាៃការថយច េះែល់ដៅ២២.៥% ដែលជាការក្ពួយបារមភ ថ្នការអភវិឌ្ឍដៅមូលោា ៃភូម ិ  ុំ 
ក្សុរៃឹងមាៃភាពយឺតយ៉ា វ ដហើយគដក្មាងវៃិិដយគ  ុំសងាក តម់យួចុំៃៃួៃឹងក្តូវពៃារ ក្ពមទុំងពក្ងឹង
ៃូវយៃតការចុំណាយឲ្យមាៃក្បសិទធភាព ៃិងតមាល ភាព ដោយមាៃការចូលរមួព៊ីក្បជាពលរែាមូលោា ៃ 
ក្សបតាមដោលៃដយបាយអភវិឌ្ឍតាមដបបក្ប្បិដតយយ ៃិងរមមវ ិ្ ៊ីគណដៃយយភាពសងគម ែុំណារ់
កាលទ៊ី២។ 

 
អាក្ស័យែូចបាៃដោរពជក្មាបជូៃខាងដលើ សូមរដ្ឋសភាជាតិ និងក្រសួងដសែារិចច ៃងិហិរញ្ញ វតថ  ដមតាត ទទួលយរៃូវ 

ធាត ចូលសុំខាៃ់ៗ របស់អងគការសងគមស ៊ីវលិ ដែើមប៊ីពិចរណា ដោយដសចរត៊ីអៃ ដក្ោេះ។ ក្រុមការងារដយើងខ្ ុំ ដក្តៀមខលួៃជា
ដក្សច រន ងការជួបពិភារា តល ស់បតូរមតិដយបល់ រន ងដោលបុំណងចូលរមួចុំដណរអភវិឌ្ឍៃក៍្បដទសរមព ជា ឲ្យបាៃរ ៊ីរចដក្មើៃ
ដឆ្ព េះដៅសដក្មចដោលដៅអភវិឌ្ឍៃក៍្បរបដោយច៊ីរភាព។ 

 
សូម ដមតាត ទទួលៃូវដសចរត៊ីដោរពែខ៏ពស់ខពងអ់ុំព៊ីដយើងខ្ ុំ។ 
 

បញ្ជា ក៖់ ការវភិាគលម្អតិមានជូនភាា បម់្កជាម្យួ។ 
សូម្អរគុណ។ 

          នថៃស ក្រ ៥ ដរើត ដខមគិសិរ ឆ្ន ុំជូត ដទស័រ ព.ស.២៥៦៤  
         រាជធាៃ៊ីភនុំដពញ នថៃទ៊ី ២០ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២០ 
 
តុំណាងក្រុមការងារថវកិា នៃអងគការសងគមស ៊ីវលិជាតិ ៃងិអៃតរជាត ិ
 

១. ដវទិកានៃអងគការមៃិដមៃរោា ភបិាលសត៊ីព៊ីរមព ជា ៦. អងគការរមមវ ិ្ ៊ីអភវិឌ្ឍៃ៍្ ៃធាៃយ វជៃ 
២. អងគការតមាល ភាពរមព ជា ៧. អងគការភាពជានែគូអបរ់ ុំនៃអងគការដក្ៅរោា ភបិាល 
៣. វទិាសាថ ៃតស ូមត ិៃងិដោលៃដយបាយ ៨. គណរមមការសក្មបសក្មលួសរមមភាពស ខភាព 
៤. អងគការសមពៃ័ធភាពនែគូដែើមប៊ីការអភវិឌ្ឍតាម

ដបបក្បជា្ិបដតយយ 
៩. 

១០. 
អងគការសមពៃធសិទធិរ មាររមព ជា 
អងគការសមពៃ័ធគណដៃយយភាពសងគមរមព ជា 

៥. អងគការសាត ររមព ជា ១១. អងគការអ រសាា មរមព ជា 
 


