សននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ្រកសួងឧស ហកមម និង
សិបបកមម បនរ ំេលចនូវសមិទធផលថមី និងកំែណទ្រមង់គួរជទី
េមទនៈ

មន្រប

សន៌

្វ គមន៌ និងេលើកេឡើងកនុងអងគសននិបតបូក

សរុបលទធផលករងរ្រកសួងឧស
២០១៩ និងេលើកទិសេ

ហកមម និងសិបបកមម ឆនំ

ឆនំ២០២០ ែដល្របរព្វេឡើង េន្រពឹក

ៃថងទី១៧ែខកុមភៈ ឆនំ២០២០ េនទីសីក
្ត រ្រកសួងឧស ហកមម
និងសិបបកមម េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តមកិតិន
្ត ីតិេកលបណិ្ឌ ត
ប៊ិន ឈិន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចំករ រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីសី្ត

ករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងជតំ

ងដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម

េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត ចម ្របសិទធ េទសរដ្ឋមន្
្រតី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម បនរ ំេលចេឡើង

នូវសមិទធផលសំខន់គួរកត់សំគល់ េ

យបនបញ
ជ ក់ថ៖

ជមួយនឹងករជួបជុំ្របរពធសននិបតរបស់្រកសួងេដើមបីបូក
សរុបនិងឆ្លុះបញ
ច ំងអំពីលទធផលករងរកនុងរយៈេពលមួយឆនំ

កន្លងេទ ្រកសួងក៏កំពុងសថិតកនុងរបត់មួយៃនករែកទ្រមង់
ន ែដលមនលកខណៈសុីជេ្រមជងេពលមុនៗ េ

ថ ប័

យសម័យ

្របជុំេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី កលពីៃថងទី៧ ែខកុមភៈ ឆនំ២០២០
កន្លងេទថមីៗេនះ បនសេ្រមចអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តី
ពីករបេងកើត្រកសួងថមី េលើមូល ្ឋ នៃន្រកសួងឧស ហកមម និង
សិបបកមមបចចុបបនន គឺ ្រកសួងឧស ហកមម វ ិទយ

្រស្ត បេចចក

វ ិទយ និងន នុវត្តន៍ [Ministry of Industry Science Technology and Innovation (MISTI)] ។

ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត េទសរដ្ឋម្រន្តី សូមេគរពសែម្តងនូវ
អំណរគុណយ៉ ង្រជលេ្រជបំផុតចំេពះ សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់ ែដលមនចកខុវ ិស័យដ៏ទូលំ

ទូ

យនិងយូរអែង្វង និងបនអនុញញតជេគលករណ៍ឱយ

្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ប្តូរេឈមះេទជ ្រកសួង

ឧស ហកមម វ ិទយ

្រស្ត បេចចកវ ិទយ និងន នុវត្តន៍ េដើមបីេឆ្លើយ

តបេទនឹងត្រមូវករៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកមពុជ

្រសបេទ

មបរ ិបទៃនបេចចកវ ិទយ វ ិទយ

្រស្ត ក៏ដូចជរបកគំ

េហើញ ែដលកំពុងវ ិវត្តន៍េទយ៉ ងឆប់រហ័ស មនជលកខណៈ
សកល និងេដើមបីេធ្វើឱយែផនក្រ

វ្រជវេលើវ ិទយ

្រស្ត បេចចក

វ ិទយ និងរបកគំេហើញេផ ងៗ (ន នុវត្តន៍) របស់កមពុជ ទទួល

បន្របសិទធភព និងព្រងីកសក្តនុពលទូលំទូ
សម័យបចចុបបនន និងេទអនគត។ មិនែតប៉ុេ

យ កនុងយុគ

្ណ ះ ក៏នឹងផ្តល់

លទធភពេ្រចើនែថមេទៀត កនុងករជំរញ
ុ និងទក់ទញវ ិស័យ
វ ិទយ

្រស្តឱយមនករ

រ ីកចេ្រមើន និងជំរញ
ុ ករេផទរបេចចកវ ិទយ ្រសប
បដិវត្តន៍ឧស ហកមម ជំនន់ទី៤.០។

មបរ ិបទៃន

ជមួយនឹងករទទួលយកនូវករផ្លស់បូររចនសមព
្ត
័នធថីរម បស់

្រកសួងេនេពលេនះ, េយើងខញំុទំងអស់គនែដលជអនកទទួល
បនទុកអនុវត្ត បន្របកដកនុងចិត្តថ េនះជវ ិញញ

ថមីមួយេទៀត

ែដល្រតូវែរកពុន ពុះពរ
េ

យ ល់បញ
្ហ ្របឈមននកនុងរបត់ថី។
ម ម៉យងវ ិញ

ះ្រ

េទៀត េនះក៏ជបនទុកទទួលខុស្រតូវកន់ែតខពស់ជងមុន ែដល

ទមទរឱយម្រន្តីេយើងខញំុ េកៀក

ម គន ឯកភពគន ្របកបេ

យឆ

នទៈមុត្រសួច និងមនមនសិកវ ិជជជីវៈ កនុងករបំេពញ

េបសកកមមថីេម នះ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងទំនុកចិត្តរបស់ សេម្តច
េតេជ ្របមុខ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជទីេគរព្រស

ករេជឿទុកចិត្តពី

ញ់ដ៏្រជលេ្រជ និង

ថ ប័ននីតិបញញ តិ។
្ត ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ

បណិ្ឌ ត បនបែនថមថ ឆនំ២០១៩ កន្លងេទ គឺជរយៈេពលជង
មួយឆនំៃនករអនុវត្តកមមវ ិធីនេយបយ និងយុទធ
េកណ ដំ

ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលកនុងេនះ

មនករងរកំែណទ្រមង់ជេ្រចើន ែដល្រតូវបន
េ

្រស្តចតុ
ក់េចញ

យ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស ករបន្តអនុវត្តកំែណទ្រមង់រដ្ឋ

បល

ធរណៈ, កំែណទ្រមង់វ ិមជឈករ និងវ ិសហមជឈករ,

កំែណទ្រមង់ហិរញញ វតថុ

ធរណៈ និងកំែណទ្រមង់្របព័នធេបៀវ

ត ។ល។ ជមួយគនេនះ ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត បនេឆ្ល ត
យកេវទិកេនះ យករណ៍ជូន អងគសននិបតទំងមូល នូវ
ចំណុចេគលៗមួយចំនួន អំពីវឌ នភពៃនលទធផលបំេពញភរ
កិចច

មវ ិស័យជំនញ មនដូចជ៖១- វ ិស័យឧស ហកមម និង

សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងសិបបកមម ២- វ ិស័យទឹក
៣- ករអភិវឌ វ ិស័យស្តង់
្រគប់្រគង ដឹកនំ

រ ៤- ករងរម្រ

្អ ត

្រស្ត ៥- ករ

ថ ប័ន និងអភិបលកិចច ជេដើម ។

ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ តេទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ បន
បញ
ជ ក់បែនថមថ៖ករែថ្លងនូវបទអន្ត

គមន៍ ចំ

និងសំណូមពរេផ ងៗ ែដលេលើកេឡើងេ

យ

ប់

រមមណ៍

ថ ប័នពក់ព័នធ

ងវ ិស័យឯកជន អងគករ សមគម និងអងគភពេ្រកមឱ

តំ

ទរបស់្រកសួង នឹងក្លយជធតុចូលដ៏សំខន់ស្រមប់្រកសួង
ឧស ហកមម និងសិបបកមម េ
សំេយគ និងឯក
្រកសួងសងឃឹមថ
ពិេ

យ្រតូវចង្រកងេធ្វើជឯក

រ

រេយងស្រមប់អងគសននិបត។ េហតុដូេចនះ
គមិនទំងអស់ នឹងជួយែចករ ំែលកនូវបទ

្ហ ្របឈម, ចំណុចជ
ធន៍លៗ
្អ , ចំណុចខ្លំង, េខ យ, បញ

វ ិធនករគន្លឹះ ជជំនួយ

ម រតីស្រមប់្រកសួងឧស ហកមម

និងសិបបកមម ដក្រសង់េរៀនសូ្រត ែកលម្អ និងេធ្វើករែកទ្រមង់
េនេពលខងមុខ សំេ

េឆ្លើយតប និងអនុវត្តឱយបនសេ្រមចនូវ

សូចនករសំខន់ៗៃន «េគលនេយបយអភិវឌ ន៍វ ិស័យ
ឧស ហកមមកមពុជ ឆនំ២០១៥-២០២៥» និងយុទធ

េកណដំ

្រស្តចតុ

ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុង

ណត្តិទី៦ ៃនរដ្ឋសភ។
មន្រប

សន៌េបើកអងគសននិបត ឯកឧត្តមកិតិន
្ត ីតិេកល

បណិ្ឌ ត ប៊ិន ឈិន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចំករ រដ្ឋម្រន្តីទទួល

បនទុកទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងជតំ

អគគម
ជ

ងដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តច

េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ

ច្រកកមពុជ កនុងឱកសដ៏មេ

នូវករផ្តំេផញើ

អរគុណពីសំ

កសួរសុខទុកខេ

ក់ សេម្ដចអគគម

ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
ថនក់ដឹកនំ, ម្រន្តី ជករ្រគប់លំ

រ ឹកេនះ បនពំនំ

យក្តីនឹករលឹក និងែថ្លងនូវករ
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន
ច្រកកមពុជ ជូនចំេពះ

ប់ថនក់ៃន្រកសួងឧស ហ

កមម និងសិបបកមម និង្រគប់ែផនកពក់ព័នធដៃទេទៀត ែដលបន
ចូលរួមបំេពញភរកិចច កតព្វកិចច

មមុខសញញេរៀងៗខ្លួន េធ្វើឱ្

យ ជរ ្ឋ ភិបលកន់ែតព្រងឹងបនឧត្តមភព និងសេ្រមច
េជគជ័យ បននូវសូចនករសំខន់ៗ ៃនយុទធ
ដំ

ស្តចតុេកណ

ក់កលទី៤ កនុងនីតិកលទី៦េនះ។ ជមួយគនេនះ ឯកឧត្

តមកិតិន
្ត ីតិេកលបណិ្ឌ ត បន យតៃម្លខពស់ចំេពះ លទធផល

ករងរ ែដល្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមមសេ្រមចបនរ
យៈេពលមួយឆនំកន្លងមក ជសមិទធផលរួម កនុង

ម រតីសហករ

និងករទទួលខុស្រតូវខពស់ ។ ម៉យងេនះក៏ជឱកសល្អមួយ

្ត រ្រកសួងឧស ហកមម
ស្រមប់រប
ូ ឯកឧត្តម ែដលបនមកទីសីក
និងសិបបកមមជេលើកទី២ កនុងរយៈេពល៣ឆនំកន្លងេទ។ អ្វី

ែដលខញំុបនេឃើញមុនេគ េហើយែប្លកពីេពលមុន គឺករ ្ឋ ន

សំណង់អគរទីសីក
្ត រថមីរបស់្រកសួងឧស ហកមម និងសិបប
កមម កមពស់១៨ជន់ ែដលកំពុងដំេណើរករ
ខងមុខ េហើយែដល

ងសង់ េនែផនក

ចចត់ទុកថ ជសមិទធផលថមីមួយេទៀត

ូ វន្តេន
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធរប
ជធនីភំេន ពញ និងជកររួមចំែណកដល់ករេលើកសទួយមុខ

មត់ ្រពមទំងែកលម្អេ

ភ័ណភព ជធនីភំេន ពញ ែដលជ

េបះដូងរបស់្របេទសជតិ។ករក
េ

ងសមិទធផលថមីេនះេទៀត

ត ក៏្រសបេពលែដល ជរ ្ឋ ភិបល េទើបែតបនអនុម័តនូវ

េសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីករបេងកើត្រកសួងឧស ហកមម វ ិទយ
្រស្ត បេចចកវ ិទយ និងន នុវត្តន៍ េលើមូល ្ឋ នៃន្រកសួងឧស ហ
កមម និងសិបបកមមបចចុបបនន ឯកឧត្តមេជឿជក់ថ សំណង់អគរទី
ស្តីករថមីេនះ នឹងេឆ្លើយតបបនេទនឹងករផ្លស់បូរ្ត េរៀបចំរចន

សមព័នធរបស់្រកសួងថមីេនេពលខងមុខ និងបំេពញបននូវេសច

្ហ កែន្លងេធ្វើករ
ក្តី្រតូវកររបស់ម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទ អំពីបញ
្របចំៃថង ក៏ដូចជបងកភពងយ្រសួលជងមុន កនុងករបេ្រមើេស
រដ្ឋបលជូន្របជពលរដ្ឋ ឬធុរជន។

ឯកឧត្តមកិតិន
្ត ីតិេកលបណិ្ឌ ត ប៊ិន ឈិន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី

្របចំករ មនក្តីសងឃឹមយ៉ ងមុតមំថ េទះបី្រកសួងឧស ហ
កមម និងសិបបកមមទទួលយកនូវករែកទ្រមង់រចនសមព័នធដឹកនំ
្រគប់្រគងកនុងរបត់ថីក
ម ៏ពិតែមន ប៉ុែន្តេ្រកមករដឹកនំរបស់ ឯក

ឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត េទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ និងសំណុំឆន្
ទៈជធ្លុងមួយរបស់ថនក់ដឹកនំ និងម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទ,

្រកសួងេនះ នឹងេនែតបំេពញបនល្អតួនទីជេសនធិករជូន
ជរ ្ឋ ភិបល េហើយេឆ្លើយតបបនេទនឹងេគលនេយបយ

និងយុទធ

្រស្តចតុេកណដំ

ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិប

ល េដើមបី «កំេណើន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព» និង
អភិវឌ ន៍ជតិ មតុភូមិ និង្របជជនេយើង្របកបេ
ភព និងសុខសន្តិភព។

យវ ិបុល

