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ែ៊ុនទរកថា 

ែម្តេចអគ្គតហាម្ែនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន  
នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ 

សលែងកន៊ុងម្េទិកាអភិេឌ្ឍន៍ថាតរលកាបូនទាប នលយាន ឆ្ន ាំ ២០២១ 
ម្ព្កាតតូលបទ «ថាតរល អាកាែធាត៊ុ បរសិ្ថា ន» 

រាជធានីភនាំម្រញ តាតរយៈការលតេីម្ដ្អូទ៊ុកោត៊ុន, នលៃទី ០៣ កញ្ញា  ២០២១ 
 

− ឯកឧេេត លី ែឺឈាង (Li Keqiang) នាយករដ្ឋតន្តន្េី ថន្សាធារណរដ្ឋប្បោមានិ្េចិន្; 
− ឯកឧេេត, ម្ោកជាំទាេ ប្បតុែរដ្ឋ និ្ងប្បតុែរដ្ឋឋ ភិបាល; 
− ឯកឧេេត, ម្ោកជាំទាេ, ម្ោក, ម្ោកប្សី; 

ោបឋត, ែ្ុ ាំសូតសថ្តេងនូ្េម្សចកេីរកីរាយ និ្ងម្ប្េកអរយា៉ា ងថប្កថ្លង ម្ដ្ឋយបាន្ចូលរួត
ថ្លែងសុន្ទរកថាតាតប្បព័ន្ធេមី្ដ្អូ ន្ិងសូតម្កាេសរម្សីរ ន្ិងវាយេថតែែពស់ចាំម្ ោះសាធារណរដ្ឋប្បោ-
មាន្ិេចិន្ ថ្ដ្លបាន្ម្រៀបចាំ ម្េទិកាអភិេឌ្ឍន្៍ថាតពលកាបូន្ទាប ថលយាន្ ឆ្ន ាំ ២០២១ ម្ប្កាតតូលបទ 
«ថាតរល អាកាែធាត៊ុ បរសិ្ថា ន» ដ្៏មាន្សារៈសាំខាន្់ម្ន្ោះម្ ងី ។  

កនុងបរកិារណ៍ថ្ដ្លពិភពម្ោកទាាំងតូល បាន្ន្ិងកាំពុងប្បយុទធន្ឹងជាំងឺកូេដី្-១៩, ការម្រៀបចាំ
ម្េទិកាម្ន្ោះ គឺោការម្ប្កីន្រ ាំលឹកកុាំឱ្យម្យងីទាាំងអស់គ្នន  បាំម្ភែចម្ោលនូ្េបញ្ញា ថាតពល, អាកាសធាេុ 
ន្ិងបរសិាា ន្ ថ្ដ្លទាតទារឱ្យបន្េមាន្ការយកចិេេទុកដ្ឋក់ ន្ិងការទទួលែុសប្េូេ តាតរយៈការគិេ
គូរោប់ោន្ិចច កនុងការថ្សែងរកដ្ាំម្ណ្តោះប្សាយសកលរតួ ។ កនុងបរកិារណ៍ថ្ដ្លបណ្តេ ប្បម្ទសោ
ម្ប្ចីន្ បាន្ន្ិងកាំពុងគិេគូរម្រៀបចាំថ្ែន្ការសាេ រសងគត-ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីេញិ, ការម្រៀបចាំម្េទិកាម្ន្ោះ ន្ឹង
បម្ងកីេោកាោនុ្េេេភាពដ្៏លអតួយ កនុងការជាំរុញសតទុោះថន្ការអភិេឌ្ឍថាតពលកាបូន្ទាប សាំម្ៅ
ម្ដ្ឋោះប្សាយបញ្ញា ថាតពល, អាកាសធាេុ ន្ិងបរសិាា ន្ ន្ិងឈាន្ម្ៅសម្ប្តចបាន្នូ្េម្គ្នលម្ៅ
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អភិេឌ្ឍន្៍ប្បកបម្ដ្ឋយចីរភាព ន្ិងម្គ្នលម្ៅថន្កិចចប្ពតម្ប្ពៀងទីប្កុងបា៉ា រសី សដីពីការថ្ប្បប្បួល
អាកាសធាេុ ។  

ោការពិេ, បញ្ញា ថាតពល, អាកាសធាេុ ន្ិងបរសិាា ន្ ោពិម្សសការថ្ប្បប្បួលអាកាសធាេុ 
ម្ៅថ្េោបញ្ញា ប្បឈតដ្៏ចតបង ន្ិងម្ដដ គគុក សប្មាប់តនុ្សសោេិទាាំងតូល ថ្ដ្លបន្េគាំរាតកាំថ្ែង
ដ្ល់សុែភាពតនុ្សស, សន្េិសុែម្សបៀង, ម្ែដ្ឋឋ រចនាសតព័ន្ធសងគត-ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងប្បព័ន្ធម្អកូ ូសីុ   
ោរតួ ោពិម្សសតាតរយៈការបងកនូ្េម្ប្គ្នោះធតមោេិ ដូ្ចោម្ប្គ្នោះទឹកជាំន្ន្់ ន្ិងម្ភែីងម្ ោះថប្ព ោម្ដ្ីត ។ 
ការណ៍ម្ន្ោះ  ែុោះបញ្ញច ាំងឱ្យម្ ញីពីភាពោាំបាច់ថន្ «ការម្ធែីបដ្ិេេេថាតពល ឱ្យបាន្ម្លឿន្ ន្ិងប្បកប 
ម្ដ្ឋយយុេេិធត៌ ន្ិងសតធត៌ ម្ដ្ីតបផី្លែ ស់បេូរពីការែលិេ ន្ិងម្ប្បីប្បាស់ថាតពលថ្ដ្លបម្ចចញកាបូន្
ម្ប្ចីន្ម្ៅកនុងបរយិាកាស ម្ឆ្ព ោះម្ៅការែលិេ ន្ិងម្ប្បីប្បាស់ថាតពលសាអ េ, អាចកម្កីេម្ ងីេញិ ន្ិង
មាន្ប្បសិទធភាពោងតុន្» ។ ោតួយគ្នន ម្ន្ោះ, ការអភិេឌ្ឍថាតពលកាបូន្ទាប ដូ្ចោបម្ចចកេទិាធយូង
លមសាអ េ ការម្ប្បីប្បាស់បម្ចចកេទិាសេុកទុកកាបូន្ ការម្ប្បីបម្ចចកេទិាែលិេអុីប្ដ្ូថ្ែសន្ពីធយូងលម ោម្ដ្ីត 
ន្ឹងកាែ យោេធិីសាន្តសេដ្៏ោាំបាច់កនុងការប្បយុទធន្ឹងការថ្ប្បប្បួលអាកាសធាេុកនុងប្ទង់ប្ទាយធាំ ។ 

− ឯកឧេេត, ម្ោកជាំទាេ, ម្ោក, ម្ោកប្សី! 
លែីេបេិថ្េកតពុោោប្បម្ទស ថ្ដ្លមាន្កប្តិេថន្ការអភិេឌ្ឍទាប, រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកតពុោមាន្

ការម្បេោ្ចិេេែពស់ ន្ិងកាំណេ់យកបញ្ញា ថាតពល, អាកាសធាេុ ន្ិងបរសិាា ន្ ោរម្បៀបវារៈម្គ្នល
ន្ម្យាបាយដ្៏សាំខាន្់ ន្ិងសប្មាប់រយៈម្ពលថ្េង ម្ប្កាតអភិប្កត “ោបញ្ញា រតួ ប៉ាុថ្ន្េការអនុ្េេេម្ែសងៗ
គ្នន ម្ៅតាតការទទួលែុសប្េូេ ន្ិងសតេាភាពម្រៀងៗែែួន្” ។ ោក់ថ្សេង, កាលពីថលៃទី ៣១ ថ្ែ ធនូ ឆ្ន ាំ 
២០២០, កតពុោបាន្ដ្ឋក់ជូន្ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន្ថន្អនុ្សញ្ញា ប្កបែណឌ សែប្បោោេិ សេីពីការថ្ប្ប
ប្បួលអាកាសធាេុ នូ្េរបាយការណ៍បចចុបបន្នភាពថន្ការចូលរតួចាំថ្ណករបស់ោេិ ម្ដ្ឋយបាន្កាំណេ់
ម្គ្នលម្ៅកាេ់បន្ាយការបម្ចចញឧសម័ន្ែទោះកចចក់ឱ្យបាន្ប្បមាណ ៦៤,៦ ោន្ម្តាន្ សតតូលឧសម័ន្ 
កាបូន្ិក ប្េឹតឆ្ន ាំ ២០៣០ ម្ៅកនុងេស័ិយថប្ពម្ឈី, ថាតពល, ឧសាែកតម, កសិកតម និ្ងការ
ប្គប់ប្គងសាំណល់ ។  បថ្ន្ាតម្លីម្ន្ោះ, កតពុោក៏បាន្ន្ិងកាំពុងែិេែាំម្រៀបចាំយុទធសាន្តសេរយៈម្ពលថ្េង 
ប្បកបម្ដ្ឋយអពាប្កឹេភាពកាបូន្ ម្ដ្ឋយរ ាំពឹងថាន្ឹងចប់សពែប្គប់ម្ៅចុងឆ្ន ាំ ២០២១ ម្ន្ោះ ។  

ការម្ដ្ឋោះប្សាយបញ្ញា ថាតពល, អាកាសធាេុ ន្ិងបរសិាា ន្ គឺោកិចចការដ្៏លាំបាកតួយ ថ្ដ្ល
ទាតទារឱ្យមាន្ការចូលរតួ ប្បកបម្ដ្ឋយសាម រេីទទួលែុសប្េូេ ន្ិងការម្បេោ្ចិេេែពស់ ពីប្គប់ភាគី
 ក់ព័ន្ធទាាំងអស់ ។ កនុងន្័យម្ន្ោះ, ែ្ុ ាំសូតអាំ េនាេឱ្យមាន្ការពប្ងឹងកិចចសន្ទនា ន្ិងកិចចសែ-
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ប្បេិបេេិការអន្េរោេិរវាងប្គប់ភាគី ក់ព័ន្ធ កនុងម្គ្នលបាំណងបម្ងកីេឱ្យបាន្នូ្េអនាគេថបេងរតួគ្នន
តួយ ប្បកបម្ដ្ឋយចីរភាព ម្ដ្ឋយតិន្ទុកន្រណ្តមាន ក់ម្ោលម្នាោះម្ យី ។ ែ្ុ ាំក៏សូតអាំ េនាេែងថ្ដ្រ 
ឱ្យមាន្ការម្បេោ្ចិេេថ្ែនកន្ម្យាបាយ កនុងការចូលរតួឱ្យអស់លទធភាពពីប្គប់ប្បម្ទសទាាំងអស់ ម្ៅ
តាតដ្ាំណ្តក់កាលថន្ការអភិេឌ្ឍប្បម្ទសន្ីតួយៗរបស់ែែួន្ កនុងការជាំរុញកាំម្ណីន្ថបេង, ការកាេ់
បន្ាយការបម្ចចញកាបូន្ ន្ិងការធានាឱ្យប្បោពលរដ្ឋប្គប់រូប ទទួលបាន្នូ្េថាតពលន្ិរន្េរភាព 
កនុងេថតែសតរតយ ន្ិងមាន្ការបម្ចចញកាបូន្ទាប ។ ោតួយគ្នន ម្ន្ោះ, ែ្ុ ាំក៏សូតម្លីកទឹកចិេេឱ្យមាន្
ការជួយគ្នន ម្ៅេញិម្ៅតក ប្បកបម្ដ្ឋយសាម រេីសាតគគីភាព ោពិម្សសតាតរយៈការម្ែទរបម្ចចកេទិា 
ន្ិងការែេល់ែរិចាបបទាន្ ោពិម្សសម្ៅដ្ល់បណ្តេ ប្បម្ទសថ្ដ្លមាន្ធន្ធាន្ទាប ។ 

ទន្ទឹតម្ន្ោះ, កតពុោក៏បាន្កេ់សមាគ ល់ម្ដ្ឋយយកចិេេទុកដ្ឋក់ែងថ្ដ្រ នូ្េគាំន្ិេែេួចម្ែេីតបម្ងកីេ
ថ្ែន្ការ ណិជជកតមទីែារជួញដូ្រកាបូន្ម្ៅកនុងប្បម្ទសចិន្ ។ ប្បម្ទសកតពុោទទួលបាន្ម្ោគជ័យ
កនុងការចូលរតួទីែារកាបូន្សម័ប្គចិេេ កនុងរយៈម្ពលោម្ប្ចីន្ឆ្ន ាំកន្ែងម្ៅម្ន្ោះ ម្ែយីកតពុោកាំពុង
ម្រៀបចាំការងារតួយចាំន្ួន្បថ្ន្ាតម្ទៀេ ម្ៅម្ប្កាតកិចចប្ពតម្ប្ពៀងទីប្កុងបា៉ា រសី សេីពីការថ្ប្បប្បួល
អាកាសធាេុ ។ កតពុោោេ់ទុកឥណទាន្កាបូន្ោប្បភពធន្ធាន្ែរិចាបបទាន្ ប្បកបម្ដ្ឋយចីរភាព
ដ្៏សាំខាន្់តួយ សប្មាប់សកតមភាពកាេ់បន្ាយការបម្ចចញឧសម័ន្ែទោះកចចក់ ម្ែយីកតពុោម្បីកចាំែ
ទទួលការចូលរួតនូ្េកនុងភាពោថដ្គូោតួយបណ្តេ ប្បម្ទស ន្ិងេស័ិយឯកជន្នានា ថ្ដ្លមាន្
ចាំណ្តប់អារតមណ៍ ។ 

ោទីបចចប,់ ែ្ុ ាំសូតជូន្ពរឱ្យម្េទិកាម្ន្ោះប្បប្ពឹេេម្ៅ ប្បកបម្ដ្ឋយភាពម្ោគជ័យ ន្ិងសូតជូន្
ពរឱ្យឯកឧេេត, ម្ោកជាំទាេ, ម្ោក, ម្ោកប្សី មាន្សុែភាពលអបរបូិរណ៍ ន្ិងទទួលបាន្ម្ោគជ័យ
ចាំម្ ោះប្គប់ភារកិចច ៕ 

សូតអរគុណ! 
 

 

 

 

 

 


