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       I/- សភពករណ៍ទូេទៃនេសដ្ឋកចិចពភិពេ ក តបំន ់នងិកមពុជ 
 

េនកនុងឆន ំ២០១១ េសដ្ឋកិចចពិភពេ កមនអ្រ កំេណើ នទបជងឆន ំ២០១០ េ យ រ 
បញ្ហ ្របឈម ប ្ត លមកពីបញ្ហ អតុលយភពហិរញញវតថុពិភពេ ក វបិត្តិបំណុល ធរណៈ 
េនតំបន់អឺរ ៉បុធងន់ធងរ ខណៈែដល្របេទសអភិវឌ ន៍ ជពិេសស សហរដ្ឋ េមរកិ េនមនអ្រ  
និកមមភពខពស់ ជំេនឿទុកចិត្តរបស់វនិិេយគិននិងអនកេ្របើ្របស់េនទប និងេនប ្ត ្របេទស 
ជេ្រចើន ករ ្ត រេឡើងវញិពីេ្រគះធមមជតិពំុទន់បនបញច ប់ជ ថ ពរ ។ បញ្ហ ទំងេនះបន 
ក្ល យជបញ្ហ ្របឈមចំេពះទស នវស័ិយសំខន់ៃនេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ។ 

 

មករប៉ន់ ម នរបស់មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) េនេដើមឆន ំ២០១២ បនបង្ហ ញថ 
កំេណើ នេសដ្ឋកិចចពិភពេ កបនថយចុះពី ៥,២% េនឆន ំ២០១០ មក ៣,៨% េនឆន ំ២០១១ 
កនុងេនះេសដ្ឋកិចច្របេទសអភិវឌ ន៍ ដូចជ សហរដ្ឋ េមរកិមនអ្រ កំេណើ ន ១,៨% និងអឺរ ៉បុ 
១,៦% ។ ទនទឹមេនះ គួរកត់សមគ ល់ថ ខណៈែដលេសដ្ឋកិចចតំបន់ សីុមនមូល ្ឋ នរងឹមំនិង 
បនរមួចំែណកគំ្រទដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក េ យ្របេទសចិនមនអ្រ កំេណើ ន 
៩,២% ឥ ្ឌ  ៧,៤% និង ៊ នធំ្របំ ៤,៨% េទះបីេសដ្ឋកិចចជបុ៉នមនកំេណើ ន -០,៩% 
ក៏េ យ ។  

 

េនឆន ំ២០១១ េសដ្ឋកិចចកមពុជបនបង្ហ ញលទធផលល្អគួរកត់សមគ ល់ េ យ ថ នភព 
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចចរក សថិរភពយ៉ងល្អ្របេសើរ េទះបីជមនផលប៉ះពល់ពីេ្រគះទឹកជំនន់េន 
តំបន់ខ្លះក្តី ។ សថិតកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្តនេយបយ រេពើពនធនិងរបិូយវតថុ 
សម្រសបរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនពយករណ៍ថ នឹងមនកំេណើ ន្របមណ 
៦,៩% ែដលជពិេសស ្រទ្រទង់េ យកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយកសិកមម ១,៤% ឧស ហកមម 
១៤,១% េហើយែដលកនុងេនះវស័ិយកត់េដរ ២១% និងេស កមម ៥%  ។ 

 

្របតិបត្តិករជញជ ីងទូទត់របស់្របេទសកមពុជមន ថ នភព្របេសើរជងឆន ំមុន ែដល 
ឆ្លុះបញច ំង មរយៈករថយចុះៃនឱនភពសមតុលយគណនីចរន្ត (មិន ប់បញចូ លបែង្វរផ្លូវករ) 
ពី ១០% មក ៨% ៃនផសស ខណៈែដលសមតុលយរមួមនអតិេរក ១,៧% ៃនផសស ។ ទុន 
ប្រមុងអន្តរជតិដុលបនេកើនេឡើងដល់ជង ៣ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដល ចធនករ 
នំចូលបន ៤,៩ ែខ ។ ធនគរជតិៃនកមពុជបនបន្ត្រគប់្រគងទុនប្រមុងអន្តរជតិ េ យ 
្របុង្របយ័តន ែផ្អកេលើេគលករណ៍ : ទី១/- សុវតថិភព ទី២/- សនទនីយភព និង ទី៣/- ចំណូល ។ 
ករេកើនេឡើងៃនទុនប្រមុងអន្តរជតិរបស់្របេទសេនះ ឆ្លុះបញច ំងពីភពរងឹមំនិងសថិរភព 
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចចជតិ ។ 
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II/- លទធផលករងរែដលធនគរជតៃិនកមពុជសេ្រមចបនេនឆន ២ំ០១១កន្លងមក 
 

កនុងនមជ ជញ ធររបិូយវតថុ និងជ ជញ ធរ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយេលើ្របព័នធធនគរេន 
កមពុជ ធនគរជតិៃនកមពុជបនខិតខំសេ្រមចឱយបននូវសថិរភពៃថ្ល មរយៈករអនុវត្ត
េគលនេយបយរូបិយវតថុ្របុង្របយ័តន សំេ រួមចំែណកព្រងឹងសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និង 
្រទ្រទង់សថិរភព្របព័នធហិរញញវតថុ ។ កនុងឆន ំ២០១១ អ្រ អតិផរ បនែ្រប្របួលកនុងអ្រ មធយម 
្របចំឆន ំ្រតឹម ៥,៥% ែដលជក្រមិតមួយ ច្រគប់្រគងបន។ ្របក់េរៀលបនេឡើងៃថ្ល ៣,១% 
េធៀបនឹងឆន ំមុន េ យ រករេកើនេឡើងៃនត្រមូវករ្របក់េរៀលកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចច ។ 
វនិិេយគផទ ល់បរេទស្រតូវបនប៉ន់ ម នថ មនទំហំ្របមណ ៦៧៧ នដុ ្ល រ េមរកិ ។  

 

ជរមួ កនុងអំឡុងមួយទសវត រេ៍នះ អ្រ ប្តូរ្របក់េរៀលេធៀបនឹង្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
មនសថិរភពល្អ្របេសើរ ែដលបនរមួចំែណកព្រងឹងជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណជនមកេលើ 
របិូយវតថុជតិ ្របព័នធធនគរ និងេសដ្ឋកិចចជតិ ។ ករផគត់ផគង់របិូយវតថុទូេទ (M2) ក៏បនេកើន 
េឡើង ២១,៥% េធៀបនឹងឆន ំ២០១០ ។ ករេកើនេឡើងៃនរូបិយវតថុេនះ បនជួយជំរុញឱយមន 
កំេណើ នេសដ្ឋកិចច មរយៈករបេងកើនឥណទនចំេពះវស័ិយសំខន់ៗ មួយចំនួន ដូចជ 
វស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម និងសំណង់ ។  

 

  េ្រកពីករចូលរមួព្រងឹងសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ធនគរជតិៃនកមពុជបនរមួចំែណក 
អនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុរយៈេពលែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េហើយសេ្រមចបន 
លទធផលល្អ្របេសើរដូចខងេ្រកម ៖              
 

១/- ករព្រងងឹរចនសមពន័ធ្រគប្់រគងនងិ្របតបិត្តកិរធនគរក ្ត ល : េ យេឃើញពីករវវិត្ត 
រកីចេ្រមើនៃនវស័ិយធនគរនិងហិរញញវតថុេនកមពុជជប់ជ្របចំ ្រកុម្របឹក ភិបលធនគរ 
ជតិៃនកមពុជបនសេ្រមចេធ្វើកំែណទ្រមង់រចនសមព័នធ្រគប់្រគងធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបី 
ព្រងឹង្របតិបត្តិករធនគរក ្ត ល េ យបនែកស្រមួល្របកសស្តីពីរចនសមព័នធរបស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ បេងកើតឱយមនអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស អគគនយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយ 
និងនយក ្ឋ នេផ ង េៗទៀត េដើមបីែបងែចកមុខងរ-ភរកិចចជលកខណៈបេចចកេទសឱយចបស់ ស់ 
តួនទីអនក្រតួតពិនិតយ បញញត្តិករ និងអនក្រគប់្រគងេគលនេយបយរូបិយវតថុ ្រសប មករ 
អនុវត្តជអន្តរជតិ និងករវវិត្តរកីចេ្រមើនៃនេសដ្ឋកិចចជតិនេពលបចចុបបនន ។ 

 

២/- កររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយធនគរ : បចចុបបនន វស័ិយធនគរេនកមពុជកន់ែតមនភព 
រងឹមំ មនសុវតថិភព និងមនកររកីចេ្រមើនគួរឱយកត់សមគ ល់ ទំងវ ិ លភពនិងទំហំ 
្របតិបត្តិករ ។ វស័ិយេនះបនេដើរតួនទីសនូលកនុងកររួមចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ ។ 
ជក់ែស្តងេនឆន ំ២០១១ កន្លងមក មនធនគរខន តអន្តរជតិចំនួន៣ បនមកេបើក ខ 
របស់ខ្លួនេនកមពុជ គឺធនគរ ICBC, ធនគរ Mega International Commercial Bank 
របស់ចិនៃត ៉ន់ និងធនគររបស់េវៀត ម MB ។ ែផនកវ ិ លភព បចចុបបននេន្របេទស 
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កមពុជេយើងមនធនគរពណិជជមនចំនួន ៣១ ធនគរឯកេទសចំនួន ៧ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូ 
ហិរញញវតថុែដលមន ជញ ប័ណ្ណចំនួន ៣២ កនុងេនះមន្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមនសិទធិ 
ទទួល្របក់បេញញើចំនួន ៧ ។ សូចនករេនះបនបង្ហ ញពីករេកើនេឡើងៃនជំេនឿទុកចិត្ត និង 
ករគំ្រទរបស់វនិិេយគិនបរេទសមកេលើទីផ រធនគរ និងេគលនេយបយអភិវឌ ន៍ 
េសដ្ឋកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ។  

 

ចំេពះទំហំ្របតិបត្តិករវញិ ្របក់បេញញើកនុង្របព័នធធនគរបនេកើនេឡើងចំនួន ២០,៤% 
និងឥណទនដល់វស័ិយឯកជនបនេកើនេឡើងចំនួន ៣៣,៥% េធៀបនឹង្រគដូចគន េនឆន ំ២០១០ ។           
វស័ិយែដលមនកំេណើ នឥណទនខពស់ គឺវស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម សំណង់ និងពណិជជកមម ។ 
អនកេផញើ្របក់មនចំនួន ១.២៦៦.៤១២ នក់ និងអនកខចីឥណទនមនចំនួន ២៩៤.៥៣៣ នក់ ។ 
គិត្រតឹមឆន ំ២០១១ មរយៈអន្តរករយិកមមធនគរ វនិិេយគិនទទួលបនឥណទន្របមណ 
៤.០៧២ នដុ ្ល រ េមរកិ ។ តួេលខេនះេធៀបនឹងឆន ំ២០១០ មនកំេណើ នចំនួន ៣៣,៥% ។ 
ករវវិត្តរកីចេ្រមើនេនះ គួបផ ំនឹងករអនុវត្តវធិនករ្របុង្របយ័តនផងេនះ បនេធ្វើឱយឥណទន 
មិនដំេណើ រករថយចុះជបន្តបនទ ប់ មក្រតឹម ២,៤៣% ៃនកញច ប់ឥណទនសរបុ ។ 

 

៣/- វស័ិយម្ីរកហូរិញញ វតថុ : មនកររកីចេ្រមើនយ៉ងខ្ល ំង និងមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធរងឹមំ 
ដល់ជនបទ ។ វស័ិយេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជវស័ិយគន្លឹះកនុងកររមួចំែណកេលើកកមពស់ 
ក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកមពុជេនជនបទ និងកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន 
កមពុជ ។ ឥណទនៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់ េ យចំនួនអតិថិជន 
បនេកើនេឡើងដល់ ១.១៤១.៩១៣ នក់ និងឥណទនសរបុមនចំនួន ២៥៩១,២៦ ពន់ ន 
េរៀល គឺេកើនេឡើង្របមណ ៤៦% េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន េនឆន ំ២០១០ ។ ្របក់បេញញើមន 
ចំនួន ៤៥៩,៤៧ ពន់ នេរៀល ពីអនកេផញើ្របក់ចំនួន ២៤២.១១៦ នក់ ។ អនុបតឥណទន 
មិនដំេណើ រករមនចំនួនែត ០,២២% បុ៉េ ្ណ ះ គិត្រតឹមដំ ច់ឆន ំ២០១១េនះ ។  

 

កររកីចេ្រមើនេនះបនរមួចំែណកអភិវឌ ជីវកមមធុនតូចនិងមធយម និងវស័ិយកសិកមម 
េនកមពុជ ។ វឌ នភពេនះបនបញជ ក់ឱយេឃើញថ ្របជពលរដ្ឋកមពុជកន់ែតមនករយល់ដឹង 
ពី រៈសំខន់ៃនេស មី្រកូហិរញញវតថុ និង គ ល់ពីវបបធម៌ឥណទនកន់ែត្របេសើរេឡើង ។  

 

៤/- ករងរ្រតួតពិនិតយ្រគះឹ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ : កនុងនមជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ 
េ យមនករចូលរួមពីអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ េយើងបនចុះេទ្រតួតពិនិតយ 
ដល់ទីកែន្លងនិង្រតួតពិនិតយេលើឯក រ េដើមបីជួយព្រងឹងអភិបលកិចចល្អនិងភពរងឹមំរបស់ 
្រគឹះ ថ នធនគរ ។ េនឆន ំ២០១១ ធនគរជតិៃនកមពុជបនបញច ប់ករ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លង 
ចំេពះធនគរពណិជជចំនួន២១ ធនគរឯកេទសចំនួន៤ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមន 
សិទធិទទួល្របក់បេញញើចំនួន៧, ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុេផ ងេទៀតចំនួន៩, និង្របតិបត្តិករ 
ឥណទនជនបទចំនួន ៥ ។  
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ចំេពះវធិនករ្រតួតពិនិតយែដលបចចុបបននេយើងបននិងកំពុងអនុវត្ត គឺឈនពីករ្រតួត 
ពិនិតយេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នចបប់ (Rule based) េឆព ះេទករ្រតួតពិនិតយេ យែផ្អកេលើ 

និភ័យ (Risk based) និងករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលើទស នវស័ិយអនគត (Forward looking) 
សំេ បន្តព្រងឹងសុវតថិភព្របព័នធធនគរទំងមូល ។ អ្វីែដលគួរឱយកត់សមគ ល់េនះ គឺធនគរ 
ជតិៃនកមពុជបនអនុវត្ត និងបញច ប់េ យេជគជ័យនូវកមមវធីិបេងកើនេដើមទុនធនគរ ពី ៥០ 
ពន់ នេរៀល ដល់ ១៥០ ពន់ នេរៀលចំេពះធនគរពណិជជ និងពី ១០ ពន់ នេរៀល 
ដល់ ៣០ ពន់ នេរៀលចំេពះធនគរឯកេទស ។ 

 

ជរួម ថ នភពហិរញញវតថុរបស់្រគឹះ ថ នធនគរមនភពល្អ្របេសើរ និងេគរព ម 
វធិនករ្របុង្របយ័តន ។ ចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរមួយចំនួនែដលមនចំណុចខ្វះខត េយើងបន 
ផ្តល់អនុ សន៍េដើមបីែកត្រមូវ និងមនវធិនករេ ះ្រ យ ម ថ នភពជក់ែស្តងផងែដរ ។ 

 

៥/- ករព្រងងឹអភបិលកចិចល្អ : ស្រមប់្របតិបត្តិករធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជបនយកចិត្តទុក ក់ព្រងឹងករងរសវនកមមៃផទកនុង និងករងរអធិករកិចចៃផទកនុង 
្របតិបត្តិកររបស់ធនគរជតិេយើង ឱយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀត ។ េយើងបនបំពក់ 
្របព័នធព័ត៌មនវទិយ និងបនេលើកកមពស់សមតថភព្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ស្រមប់ ន ក់ករក ្ត ល 
និងប ្ត ខធនគរជតិៃនកមពុជ ឱយកន់ែតសីុជេ្រមែថមេទៀត ។ េនឆន ំ២០១១ ម្រន្តី 
ជំនញេយើងបនចុះេធ្វើសវនកមមេន ខធនគរជតិៃនកមពុជ េខត្ត ្វ យេរៀង កំពង់ឆន ំង 
និង ជធនីភនំេពញ និងបនផ្តល់អនុ សន៍មួយចំនួនេដើមបីែកលម្អចំណុចខ្វះខតទំងេនះ ។ 

 

ចំេពះករងរអធិករកិចចវញិ េយើងបនចុះឆមក់្រតួតពិនិតយេ យមិនជូនដំណឹងជមុន 
េន ខធនគរជតិៃនកមពុជបនចំនួន៧ េ យេផ្ត តេទេលើករងរ្រគប់្រគងសុវតថិភព 
ឃ្ល ំង្របក់ ករ្រគប់្រគង ច់្របក់ និងបនផ្តល់អនុ សន៍ែណនំេដើមបីព្រងឹងគុណវុឌ ិ 
វន័ិយករងរម្រន្តីបុគគលិក និង្របសិទធភពករងរេន ម ខឱយកន់ែត្របេសើរ ។ ជលទធផល 
េយើងពិនិតយេឃើញថ ្របតិបត្តិករធនគរជតិៃនកមពុជ្រតូវបនព្រងឹង និង្រប្រពឹត្តេទេ យ 
រលូន និងមនលកខណៈល្អ្របេសើរ ។ 

 

៦/- ករេរៀបចយុំទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញ វតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ : េ យយល់េឃើញពី 
រៈសំខន់ៃនតួនទី ថ ប័នធនគរនិងហិរញញវតថុ កនុងកររួមចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ 

េទើបកលពីៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុម័តេលើឯក របចចុបបននកមម 
ឯក រ “ យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០០៦-២០១៥ ” ឱយេទជ “ យុទធ ្រស្ត 
អភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០១១-២០២០ ” េដើមបីេធ្វើជែផនកររកិំល ឱយ្រសប ម ១/- ករវវិត្ត 
រកីចេ្រមើនៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ េ្រកមបរយិកសអំេ យផលៃនសថិរភពនេយបយ សន្តិភព 
និងសន្តិសុខសងគមកនុងរយៈេពលមួយទសវត រក៍ន្លងមក ២/- ករែ្រប្របួលៃន ថ បតយកមមហិរញញវតថុ 
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និងេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក បនទ ប់ពីវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ កនេពលថមីៗេនះ និង ៣/- ត្រមូវករ 
អភិ្រកមអភិវឌ ន៍ថមី េដើមបីគំ្រទកំេណើ នេសដ្ឋកិចចរងឹមំ និងអន្តរវស័ិយរ ងែផនកននៃន 
េសដ្ឋកិចចជតិ ែដលកនុងេនះវស័ិយហិរញញវតថុេដើរតួនទីគំ្រទសំខន់ជ្របព័នធ និង្របទក់ 
្រក គន  ។ ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ មនលកខណៈជែផនកររកិំល និងជមគ៌ស្រមប់ 
អភិវឌ វស័ិយហិរញញវតថុឱយរងឹមំ មនលកខណៈសមហរណទំងេនកនុង្រសុកនិងេនកនុងតំបន់ 
និងគំ្រទដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកមពុជ្របកបេ យចីរភព ្រសប មេគលនេយបយ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។  

 

កនុងនមជេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុមករងរេធ្វើបចចុបបននកមមឯក រយុទធ ្រស្តេនះ 
ធនគរជតិៃនកមពុជបនេដើរតួនទីជអនកស្រមួបស្រមួលផង និងសហករយ៉ងជិតសនិទធ 
ជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ្រកសួងពណិជជកមម ្រកសួងយុត្តិធម៌ គណៈកមមករមូលប្រត 
កមពុជ និង្រកសួង- ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត េ្រកមជំនួយបេចចកេទសរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ។ 
 

៧/- ករអភវិឌ ទផី រអន្តរធនគរនងិរូបយិវតថុ : ជករងរ ទិភពរបស់េយើង ។ កនុងខណៈ 
ែដលទីផ រមូលប្រតនិងទីផ រទុនេនកមពុជ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេពលថមីៗេនះ េយើងបន 
និងកំពុងបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីជំនញ និងផ ព្វផ យឱយ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុយល់ដឹង 
ពី រៈសំខន់ និងផល្របេយជន៍ៃនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ធនគរជតិៃន 
កមពុជបនេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិមួយចំនួន េដើមបីេធ្វើមូលប្រតនីយកមម្របក់បេញញើមន 
កលកំណត់របស់្រគឹះ ថ នធនគរេនធនគរជតិៃនកមពុជ ។  

 

៨/- ករព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងករអភវិឌ ្របពន័ធជតិទូទតស់ង្របក ់: បចចុបបនន េ យ 
យល់េឃើញពីកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយហិរញញវតថុេនកមពុជ និងេ យមនជំនួយឧបតថមភពីធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ធនគរជតិៃនកមពុជេយើងកំពុងអភិវឌ ្របព័នធទូទត់ជតិ េដើមបីស្រមួល 
ដល់ករទូទត់ឱយកន់ែតមន្របសិទធភពកនុងករទូទត់ពណិជជកមមែថមេទៀត ។  

 

ធនគរជតិៃនកមពុជបននិងកំពុងអភិវឌ ្របព័នធជតិទូទត់សង្របក់ េ យបនបំពក់ 
Hardware និងបនដំេឡើងែផនក Software េនកនុងមជឈមណ្ឌ លរក ទុកទិននន័យ និងមជឈមណ្ឌ ល 
សេ្រងគ ះទិននន័យចប់សព្វ្រគប់ ្រពមទំងេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់្របព័នធជតិទូទត់សង្របក់ 
េដើមបីេធ្វើជមូល ្ឋ នគតិយុត្តិកនុងករ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយ្របព័នធទូទត់េនកមពុជ ។ េយើង 
កំពុងបនបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីជំនញេលើែផនកែបងែចកមុខងរ និងែផនកដំេណើ រករៃន្របព័នធ 
េនះ េហើយសងឃឹមថ ្របព័នធេនះនឹងដំេណើ រករេនឆន ំ២០១២ េនះ ។ 

 

៩/- ករព្រងឹងករេ្របើ្របស់្របកេ់រៀល : ដុ ្ល របូនីយកមមេនកមពុជបននំមកនូវគុណ 
សមបត្តិផងនិងគុណវបិត្តិផង បុ៉ែន្តគុណវបិត្តិមនេ្រចើនជងគុណសមបត្តិចំេពះេសដ្ឋកិចចនិង 
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សងគម ។ បញ្ហ ដុ ្ល របូនីយកមមេនកមពុជមិនែមនេកើតេឡើងេ យ រករសេ្រមចចិត្តរបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបលេទ គឺេ យ រ្របវត្តិ ្រស្តបនបន ល់ទុក េហើយបនក្ល យេទជបញ្ហ រមួ 

របស់េយើងទំងអស់ បនទ ប់ពីជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណជនទូេទមកេលើ្របក់េរៀលបន 
ធ្ល ក់ចុះ េ្រកយរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត ។ បញ្ហ េនះបនក្ល យេទជបញ្ហ ្របឈម 
ចំេពះករអនុវត្តេគលនេយបយរបិូយវតថុ ែដលត្រមូវឱយ ជញ ធរជអនកេរៀបចំេគលនេយបយ 
និងថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នហិរញញវតថុ េរៀបចំេគលនេយបយនិងែផនករយុទធ ្រស្តចបស់ ស់ 
និង្របុង្របយ័តន ។ 

 

កនុងខណៈេពលែដលទីផ រមូលប្រតនិងទីផ រទុន្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ យយល់ 
េឃើញពីគុណវបិត្តិ និងគុណសមបត្តិៃនដុ ្ល របូនីយកមមេនកនុងេសដ្ឋកិចច ជរ ្ឋ ភិបលបន 
គំ្រទនិងេលើកកមពស់ឱយភន ក់ងរេសដ្ឋកិចចេ្របើ្របស់្របក់េរៀល ឱយកន់ែតទូលំទូ យ សំេ  
េធ្វើបដិដុ ្ល របូនីយកមមពីេសដ្ឋកិចចជតិ និងបនយកេទែចងកនុងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយ 
ហិរញញវតថុឆន ំ២០១១-២០២០ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ េនះគឺជបញ្ហ រមួរបស់េយើងទំងអស់គន  ។ 
ដូេចនះ េយើង្រតូវរមួគន េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ ្របកបេ យបុព្វេហតុនិងមនសិករជតិ ។ 

 

១០/- ករព្រងងឹ្របតិបត្តកិរ ខធនគរជតៃិនកមពុជ ជធន-ីេខត្ត : េដើមបីចូលរមួអនុវត្ត 
មកមមវធីិកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលជំ នទី២ ឱយ 

កន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀត េយើងបនខិតខំព្រងឹង្របតិបត្តិករៃផទកនុងរបស់ខ្លួន មរយៈ 
ករែកលម្អកែន្លងេធ្វើករ បំពក់្របព័នធព័ត៌មនវទិយេដើមបីឱយេឆ្លើយតប មត្រមូវករ ករងរ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកករងរ្របតិបត្តិករនិងជំនញ IT និងេរៀបចំករងរចត់ ំងម្រន្តី 
បុគគលិកេន ម ខ ជធនី-េខត្ត ្រសប មករងរជក់ែស្តង ។  

 

ទនទឹមេពលជមួយគន  េយើងបន ក់ឱយអនុវត្តកមមវធីិ្របព័នធធនគរសនូល (CBS) និង 
ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ទំងែផនកបេចចកេទសនិងករងរ្រគប់្រគងយ៉ងរងឹមំ 
េដើមបីឱយ្របតិបត្តិកររបស់េយើងកន់ែតទូលំទូ យ សីុជេ្រម និងមនព័ត៌មន្រតូវគន រ ង 
ទី ន ក់ករក ្ត លនិង ខ ជធនី-េខត្ត ។ រហូតមកដល់េពលេនះ ករងរេនះេយើងបន 
អនុវត្តេ យរលូននិងមន្របសិទធភព ។  
 

១១/- ករងរសមគមម្រន្តបុីគគលិកធនគរជតៃិនកមពុជ : បចចុបបនន មនកររកីចេ្រមើនគួរ 
ឱយកត់សមគ ល់ ទំងែផនកបរមិណ និងទំហំមូលនិធិ ។ សមគមេនះបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ 
និងបេ្រមើផល្របេយជន៍ម្រន្តីបុគគលិករបស់េយើងយ៉ងេ្រចើន ។ ករលំបករបស់ម្រន្តីបុគគលិក 
េយើងមន ក់ ែៗតងមន ថ នភព ទំហំ និងទ្រមង់ខុសៗគន ែដរ សូមសមគមពិនិតយពីេគលករណ៍ 
ជួយរមួចំែណកស្រមលករលំបករបស់ម្រន្តីបុគគលិករបស់េយើង េទ ម ថ នភពជក់ែស្តង 
បែនថមេទៀត ។  
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េ កជទំវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទេីម្រតី 
 

ចំេពះកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជលកខណៈេទ្វភគីនិងពហុភគីវញិ  ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ ប័នហិរញញវតថុអន្តរជតិ និងធនគរក ្ត លៃន 
្របេទសកនុងតំបន់ េហើយសេ្រមចបនសមិទធផល ដូចតេទ ៖ 

 

១/- មូលនធិរូិបយិវតថុអន្តរជត ិ(IMF) : េនឆន ំ២០១១ មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) បន 
ចត់ ំងេ ក Faisal Ahmed េធ្វើជតំ ងរបស់ IMF ្របចំេន្របេទសកមពុជ និងចត់េ ក 
Arnaud de VILLEPOIX ទី្របឹក ទូេទរបស់ IMF ្របចំេនធនគរជតិៃនកមពុជ ជំនួសេ ក 
Thierry BANGRATZ ែដលបនបញច ប់ ណត្តិ េហើយវលិ្រតឡប់េទបំេពញភរកិចចថមីេន 
ធនគរក ្ត លប ងំវញិ ។ ្រកុមេបសកកមម IMF បនមកបំេពញេបសកកមមេនធនគរជតិ 
ៃនកមពុជចំនួន៣េលើក ទី១)- ពីៃថងទី២១-២៨ ែខមីន ឆន ំ២០១១ េដើមបី យតៃម្លពីជំនួយ 
បេចចកេទសដល់ធនគរជតិៃនកមពុជ ទី២)- ពីៃថងទី៥-១១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េដើមបីពិនិតយ 
ពី ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងពិភក េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងសថិរភពហិរញញវតថុកមពុជ 
និង ទី៣)- ពីៃថងទី២៨ ែខ វចិឆិក ដល់ៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ ្រកុមេបសកកមម IMF ម្រ ទី IV 
បនអេញជ ើញមកេដើមបីពិភក អំពីករអភិវឌ រកីចេ្រមើនៃនេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុកមពុជ បញ្ហ  
្របឈម និងករអនុវត្តេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចឆន ំ២០១១ និងឆន ំ២០១២ របស់កមពុជ ។  

 

ជរមួ អងគករមូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) បន យតៃម្លល្អ ្របកបេ យសុទិដ្ឋិនិយម 
អំពី ថ នភពនិងទស នវស័ិយេសដ្ឋកិចចកមពុជ ។ IMF ក៏បនេកតសរេសើរចំេពះករខិតខំ 
្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រពមទំងបន យតៃម្លខពស់ចំេពះសមិទធផលនន ែដលេកើត 
េចញពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងកររក សថិរភពហិរញញវតថុ ។  

 

២/- ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB) : បនេកតសរេសើរចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបល និយយ 
ជរមួ និងនិយយេ យែឡក ចំេពះធនគរជតិៃនកមពុជែដលបនេដើរតួនទីសនូលកនុងករ 
អនុវត្តគេ្រមងករងរេនកនុងអនុកមមវធីិទី៤ េ យរលូន និងេជគជ័យ ្រសប មយុទធ ្រស្ត 
អភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុ ។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស េដើមបីេធ្វើ 
បចចុបបននកមមឯក រយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០១១-២០២០ និងអភិវឌ ្របព័នធ 
ជតិទូទត់សង្របក់ និងផត់ទត់មូលបបទនប្រតនិងឧបករណ៍ទូទត់េផ ង េៗទៀត ជលកខណៈ 
មជឈករ េដើមបីស្រមួលដល់ករទូទត់ពណិជជកមមឱយកន់ែតមន្របសិទធភពនិងសុវតថិភព 
្រសប មកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយហិរញញវតថុនិងេសដ្ឋកិចចជតិ ។ ជមួយគន េនះ ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជក៏បនសហករជមួយ ជីវកមមហិរញញវតថុអន្តរជតិ (IFC) កំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពង 
ចបប់ស្តីពី្របព័នធជតិទូទត់សង្របក់ផងែដរ ។ 
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៣/- ្រកមុ្របេទស ៊ ន (ASEAN) : ្របតិភូធនគរជតិៃនកមពុជបនចូលរមួជ្របចំ 
កនុងកិចច្របជំុថន ក់នេយបយ និងបេចចកេទសសំខន់ៗរបស់ ៊ ននិង ៊ នបូកបី ែដល 
ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ម ន ថ នភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុកនុងតំបន់ អនុវត្ត 
ែផនទីមគគុេទទសក៍ៃនសមហរណកមមរបិូយវតថុ-ហិរញញវតថុ ៊ ន ព្រងឹងទីផ រសញញ ប័ណ្ណកនុង 
តំបន់ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តសហគមន៍េសដ្ឋកិចច ៊ ន ។  

 

  េនៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ំ២០១១ ធនគរជតិៃនកមពុជបនេធ្វើជមច ស់ផទះេរៀបចំកិចច្របជំុ 
ថន ក់េទ ភិបលរងនិងអនុរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងហិរញញវតថុ (ASEAN Deputies) េលើកទី៤ េនទី្រកុង 
ភនំេពញ កនុងេគលបំណងេដើមបីជំរញុករេធ្វើសមហរណកមមវស័ិយហិរញញវតថុនិងរបិូយវតថុ ៊ ន 
្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច ៊ ន (AEC) ឆន ំ២០១៥ ។ 
 

  េ្រកពីេនះ ្រកុមករងរបេចចកេទសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជបនចូលរមួ្របជំុ្រកុម 
ករងរបេចចកេទស ៊ ន និង ៊ ន+៣ជប់ជ្របចំ េដើមបីេ្រត មលកខណៈេរៀបចំកិចច្របជំុ 
ថន ក់េទ ភិបលរង និងថន ក់េទ ភិបលធនគរក ្ត ល ៊ ន េនទី្រកុងភនំេពញ េន 
ចុងែខមីន ឆន ំ២០១២ ខងមុខេនះ ។ 

 

៤/- មជឈមណ្ឌ ល SEACEN : េយើងបនទទួលេធ្វើជមច ស់ផទះេរៀបចំកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ 
្របតិបត្តិៃនមជឈមណ្ឌ ល ៊ សិន (SEACEN-EXCO) េលើកទី៩ កលពីៃថងទី១៩-២១ ែខមក  
ឆន ំ២០១១ េន ជធនីភនំេពញ និងបនបញជូ នម្រន្តីជំនញជបន្តបនទ ប់ឱយចូលរមួសិកខ  
វគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងកិចច្របជំុសំខន់ៗនន េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របតិបត្តិករ ៊ សិន ។  

 

 កលពីៃថងទី២៤-២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ្របតិភូធនគរជតិៃនកមពុជបនេទចូលរមួ 
កិចច្របជំុថន ក់េទ ភិបល SEACEN េលើកទី៤៦ េនទី្រកុងកូឡំុបូ ្របេទស្រសីលងក  ។ កនុង 

ណត្តិែដលធនគរជតិៃនកមពុជ ជ្របធន្រកុម្របឹក េទ ភិបល SEACEN និង 
គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ SEACEN ធនគរជតិៃនកមពុជបនស្រមបស្រមួលឱយធនគរ 
ក ្ត លចិន្របជមនិត (PBC) បនចូលជសមជិកេពញសិទធិទី១៧របស់ SEACEN បន 
េ យេជគជ័យ ។  
 

កលពីៃថងទី១១-១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១២ ្របតិភូធនគរជតិៃនកមពុជបនេទចូលរមួ 
កិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិរបស់ ៊ សិន (SEACEN EXCO) េនទី្រកុងកូឡំុបូ ្របេទស 
្រសីលងក  េដើមបីពិភក អំពីបញ្ហ ្របឈមកនុងករដឹកនំធនគរក ្ត ល និងករអនុវត្តេគល 
នេយបយរបិូយវតថុេ្រកយវបិត្តិ ។   

 

េនេពលឆប់ៗខងមុខេនះ មជឈមណ្ឌ ល SEACEN នឹងមនធនគរក ្ត ល វ 
និងឥ ្ឌ  ចូលជសមជិកទី១៨ និងទី១៩ របស់មជឈមណ្ឌ ល SEACEN ថមីបែនថមេទៀត ។  
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៥/- កចិច្របជុធំនគរក ្ត លៃន្រកមុ្របេទសនយិយភ ប ងំ (Francophone) : ្របតិភូ 
ធនគរជតិៃនកមពុជែតងែតបនេទចូលរមួកិចច្របជំុ្របចំឆន ំរបស់ធនគរក ្ត លៃន្រកុម 
្របេទសនិយយភ ប ងំ (Francophone) ជេរៀង ល់ឆន ំ ។ កិចច្របជំុេនះមន រៈសំខន់ 

ស់ស្រមប់ធនគរជតិៃនកមពុជ ក៏ដូចជ្របេទសជតិេយើង េ្រពះបនបង្ហ ញពីកិចច 
សហ្របតិបត្តិកររបស់កមពុជ និងមុខមត់កមពុជកនុង្រកបខ័ណ្ឌ តំបន់និងអន្តរជតិ ។  

 

កលពីៃថងទី១១-១៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ ធនគរជតិៃនកមពុជបនេធ្វើជមច ស់ផទះ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ Francophone េលើកទី១៨ េនេខត្តេសៀម ប េដើមបីពិភក អំពីតួនទីធនគរ 
ក ្ត ល បញ្ហ ្របឈម និងដំេ ះ្រ យចំេពះវបិត្តិ ។ មរយៈកិចច្របជំុេនះ ្របេទសជ 
សមជិក Francophone បន យតៃម្លខពស់ពីករអភិវឌ រកីចេ្រមើនរបស់្របេទសកមពុជេលើ 
្រគប់វស័ិយ ជពិេសស កររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយធនគរកនុងរយៈេពល១២ឆន ំៃនដំេណើ រកមពុជ 
បនទ ប់ពីមនសុខសន្តិភព១០០% េនទូទំង្របេទស េនេ្រកយឆន ំ១៩៩៩ មក ។ 

 

៦/- កចិចសហ្របតបិត្តកិរជមយួ្រកមុ្របេទស សីុប៉សីុហ្វកិ : េនឆន ំ២០១១ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ  
ៃនករងរសហ្របតិបត្តិករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម អងគភពេសុើប- 
ករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ (CAFIU) បនចូលរមួសហករយ៉ងសកមមជមួយ្រកសួង- ថ ប័នរបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបល និងសហគមអន្តរជតិ កនុងករទប់ ក ត់បទេលមើសៃនករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ពក់ព័នធនឹងករេ្របើ្របស់្របព័នធធនគរនិងហិរញញវតថុ េដើមបីសម្អ ត្របក់ 
និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ េនឆន ំ២០១១ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជក៏បនចុះ 
ហតថេលខេលើឯក រផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនជមួយអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុជបុ៉នផងែដរ ។ 

 

៧/- កចិចសហ្របតបិត្តកិរេទ្វភគ ី: េយើងបនព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ 
ធនគរក ្ត លៃថ កូេរ ៉ប ងំ េវៀត ម វ ម៉េឡសីុ លុចហ ំបួរ ល្លឺម៉ង់ និងធនគរ 
ក ្ត លៃនប ្ត ្របេទស ៊ នមួយចំនួនេទៀត ។ កលពីៃថងទី២៥-២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 
្របតិភូធនគរជតិៃនកមពុជបនេទចូលរមួ្របជំុេទ្វភគី ជមួយធនគរក ្ត លមុ៉ងេ គ លី 
កនុងេគលបំណងេដើមបីព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍កនុងវស័ិយហិរញញវតថុ 
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  ។ ចប់ពីៃថងទី៩-១៣ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ េនទី្រកុង 
ភនំេពញ ្របតិភូធនគរក ្ត ល វបនចូលរមួកិចច្របជំុេទ្វភគីជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ  
េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរនិងបទពិេ ធន៍កនុងករដឹកនំធនគរក ្ត ល និងករអនុវត្តេគលនេយបយ 
របិូយវតថុេ្រកយវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលរ ង្របេទសទំងពីរ ។ ជរមួ មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
េទ្វភគីេនះ ទំនក់ទំនងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ្រតូវបនព្រងឹង និងមនករវវិត្តរកីចេ្រមើន 
ជលំ ប់ ទំងែផនកសហ្របតិបត្តិករមិត្តភព ែផនកបេចចកេទស ករ្រតួតពិនិតយធនគរឆ្លងែដន 
និងករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនស្តីពីធនគរនិងេសដ្ឋកិចច ។ 



Governor’s Office: Annual Conference on 8 Feb 2012 -11- 
 

េ កជទំវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទេីម្រតី 
 

សរុបមក សមិទធផលទំង យែដលេយើងមនសព្វៃថងេនះ គឺេកើតេចញពីករខិតខំ 
្របឹងែ្របងបំេពញករងរ ្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់របស់ម្រន្តីបុគគលិកធនគរជតិ 
ៃនកមពុជ្រគប់ជន់ថន ក់ទំងអស់ និងករចូលរមួសហករពី្រកសួង- ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 
េដើមបី្រជបពីសមិទធផលលម្អិតេផ ងេទៀត សូមអងគសននិបតេម ្ត យកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់បទ 
ឧេទទសនមរបស់ថន ក់ដឹកនំរបស់េយើង ែដលនឹង យករណ៍លម្អិតជូនអងគសននិបតកនុងេពល 
បន្តិចេទៀតេនះ ។  

 

ជថមីម្តងេទៀត ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះកិចចសហករ និងករខិតខំ 
្របឹងែ្របងរបស់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលនិងម្រន្តីបុគគលិកទំងអស់ ែដលបនរមួចំែណក 
ក ងធនគរជតិៃនកមពុជឱយទទួលបនលទធផលល្អ្របេសើរគួរជទីេមទនៈ ។ ខញុំេនែតមន 
ជំេនឿេជឿជក់ថ  េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី នងកញញ  េនែតបន្ត ម រតី មគគីគន  
ជ្របៃពណីេនះតេទេទៀត ។ អងគសននិបតរបស់េយើងនឹង្រប្រពឹត្តេទរយៈេពលពីរៃថង សូម 
េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ខិតខំ ្ត ប់របយករណ៍ស្តីពីលទធផល 
ករងរែដលអនុវត្តកន្លងមក និងេលើកទិសេ ករងរស្រមប់ឆន ំ២០១២ េដើមបីយកេទអនុវត្ត 
ករងររបស់ខ្លួនឱយបនេជគជ័យនិងមន្របសិទធភព ។  

 

ជទីបញច ប់ ខញុំសូមជូនពរដល់ េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី និងនងកញញ  
ែដលមនវត្តមនេនកនុងអងគសននិបតេនះ សូមជួប្របទះែតពុទធពរទំងបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ 
សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ េហើយទនទឹមនឹងេនះ សូមឱយអងគសននិបតរបស់េយើងមន 
ដំេណើ រករ្របកបេ យេជគជ័យ ។ 

 

ខញុសូំម្របកសេបើកអងគសននបិតជផ្លូវករចបព់េីពលេនះតេទ ។ 
      

 សមូអរគណុ! 
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