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សនុទរកថ 

េ កជំទវ ជ សរិ ីអគគនយកបេចចកេទស ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ែថ្លងកនងុឱកសបិទសកិខ ស្តពីី រៈសខំន់ៃនករចង្រកងសថតិិ  
ស ្ឋ គរភនេំពញ ៃថងសុ្រក ៦េកើត ែខ្រ ពណ៍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ 
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សមូេគរព! 

 គណៈអធបិត ី
 ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទីេម្រតី 

សិកខ ស្តីពី រៈសំខនៃ់នករចង្រកងសថិត ិរយៈេពលេពញមយួៃថងេនះបនឈនដល់ទីបញចប ់
្របកបេ យេជគជយ័និងែផ្លផក ដល៏្អ្របេសើរ ។ ខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណដល់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី នងកញញ ទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ ដម៏នតៃម្លចូលរមួកនុងសិកខ េនះ េដើមប ី
ែស្វងយល់ពីដំេណើ រករៃនករចង្រកងសថិតិម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងករេ្របើ្របស់សថិតិទងំេនះកនុងេគលេ េផ ង  ៗ
កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច ។  

ខញុ ំសូមបញជ កថ់ េដើមបី ចេ្របើ្របស់ផលិតផលចុងេ្រកយៃនសថិតិកនុងេគលបំណងនន ករផលិត 
សថិតិ្រតូវបនឆ្លងកតជ់េ្រចើនដំ កក់លដូចជ ករ្របមូល ករចង្រកង ករវភិគ ករបក្រ យ ករេរៀបចំ 
និងករផ ព្វផ យជេដើម ។ កនុងយុគសមយ័ៃនបេចចកវទិយ និងវទិយ ្រស្តទំេនើប សថិតិេដើរតួនទីយ៉ងសំខន ់
កនុងករផ្តល់ពត័ម៌នចបំច ់េដើមបជីំរុញ និងេលើកកមពស់ករវភិគឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ និងករេធ្វើេសចក្តី 
សេ្រមចចិត្តននទងំកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន ។  ពកព់ន័ធនឹងសថិតិេនះ េ ក Jonathan 
Rosenberg ជទី្របឹក ជីវកមម Alphabet ែដលជ្រកុមហុ៊នេមរបស់្រកមុហុ៊ន Google បនេលើកេឡើង 
ថ “statistics is the sword of the 21st century, those who wield it well, the Samurai” មននយ័ថ 
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សថិតិ េ្រប បដូចជ វកនុងសតវត ទី២១េនះ ្របសិនេបើេ្របើ្របស់បនល្អ នឹងក្ល យជ វុធដម៏ុត្រសួចបំផុត 
ដូច វ ំមូៃរ ៉។ េហតុដូេចនះ សថិតិមនិ្រតឹមែតជតួេលខធមម ប៉េុ ្ណ ះេទ ែត ែថមទងំបនេដើរតួនទីមនិ 
ចខ្វះបន និងជេ្រគ ងផ ដំច៏បំចក់នុងករេរៀបចំ ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្ល្របកបេ យ្របសិទធភព 

និង្របសិទធផលខពស់េលើែផនករយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយអភវិឌ ន្៍របេទស កនុងេគលេ ចុងេ្រកយ 
េដើមបេីលើកកមពស់ជីវភព្របជពលរដ្ឋផងែដរ ដូចបនេលើកេឡើងេ យ គមិនកនុងៃថងេនះអំពី រៈសំខនរ់បស់ 
សថិតិកនុងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិ ករេរៀបចំែផនករថវកិជតិ និងករ ម ននិង យ 
តៃម្លដំេណើ រករេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ ។  

ជមយួគន េនះ សថិតកនុងបរបិទៃន កលភវូបនីយកមម ែដលេសដ្ឋកិចចកមពុជនេពលបចចុបបននកន ់
ែតមនភព្របទក្់រក  និងសមហរណកមមសីុជេ្រមេទកនុងតំបន ់និងពិភពេ ក ត្រមូវករសិថតិកម៏នភព 
ចបំចផ់ងែដរ ស្រមបក់រវភិគ និងករេ្រប បេធៀបលទធភព្របកួត្របែជងេសដ្ឋកិចចអន្តរជតិ ករចរច 
ពណិជជកមមអន្តរជតិែផនកទំនិញនិងេស កមម និងសមហរណកមម្របពន័ធសថិតិកនុងតំបន ់។ ជកែ់ស្តង សមគម 
េសដ្ឋកិចច ៊ នែដលបនបេងកើតកនុងឆន ២ំ០១៥ មនេគលេ េលើកកមពស់កិចចសហ្របតិបតិ្តករេសដ្ឋកិចច 
នេយបយ សងគម នងិវបបធមក៌នុងតបំន ់នងិែ្របក្ល យតំបន់ ៊ នជមូល ្ឋ នផលិតកមម និងជទីផ ររមួ 
ស្រមបក់រ្របកួត្របែជងកនុងពិភពេ ក ជមយួនឹងលំហូរេ យេសរនូីវទំនិញ េស កមម ពលកមម និងករ 
វនិិេយគកនុងចំេ ម្របេទសទងំ១០ ។ កនុងែផនករេនះ ែផនកសំខនម់យួៃនដំេណើ រករេដើមបសីេ្រមចឲយ 
បននូវេគលេ សមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ នឆន ២ំ០២៥ គឺករេធ្វើសមហរណកមម្របពន័ធសថិតិ ែដល 
ត្រមូវឲយ្របេទសជសមជិក្រតូវេធ្វើបចចុបបននកមមវធិី ្រស្តចង្រកងសថិតិ និងមនភពលម្អតិ េដើមបងីយកនុង 
ករេធ្វើេគលនេយបយរមួ និងែស្វងយល់ពីត្រមូវកររបស់្របេទសនីមយួៗ។     

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទីេម្រតី! 

េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលនេយបយដូចេរៀប បខ់ងេលើ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផលខពស់ 
ទិនននយ័ែដលមនគុណភព និងទនេ់ពលេវ  ចបំច្់រតូវេ្របើ្របស់ជធតុចូលដសំ៏ខន ់ េដើមបេីរៀបចំ 
េគលនេយបយ និងែផនទីវថីិស្រមបក់រអនុវត្តជជំ ន  ៗ្រពមទងំជសូចនករស្រមបប់ំភ្លផឺ្លូវេលើដេំណើ រ 
េឆព ះេទកនេ់គលេ នីមយួៗែដលបនេ្រគងទុក ។ ចំេពះករ្របមូល នងិករចង្រកងសថិតផិ្លូវករេនកមពុជ 
េបើេទះជមនចបបស់្តីពសីថិតិស្រមប្់រទ្រទងស់កមមភពទងំេនះក្តី ករផលិតសថិតិ្របកបេ យគុណភព 
និងទនេ់ពលេវ េនែតជបញ្ហ ្របឈមរបស់្រកសួង ថ បន័ចង្រកងសថិតិ េ យ រកង្វះកិចចសហករល្អ 
េលើករែចករែំលកទិនននយ័ ទងំវស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន ្រពមទងំករយល់ដឹងពី រៈសំខនៃ់នតួនទ ី
សថិតិកនុងដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចននទងំថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ ។ េហតុដូចេនះ ខញុ ំសងឃមឹយ៉ង 
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មុតមថំ សិកខ ៃថងេនះ បនផ្តល់ជូនជគត ិនងិទស នទនសំខនម់យួចំនួនអពំីភពចបំចរ់បស់សថិតិ 
េហើយរពំឹងថ សិកខ កមមកពី្រកសួង ថ បន័នីមយួៗ នឹងចូលរមួេលើកកមពស់ករែចករែំលកទិនននយ័ដល់ 
្រកសួង ថ បន័ចង្រកងសថិតិផ្លូវករ េ យអនុេ ម មចបបស់្តីពីសថិតិ កនុងេគលបំណងផលិតសថិតិែដល 
មនគុណភពខពស់និងវ ិ លភពទូលំទូ យ េដើមបេី្របើ្របស់ជធតុចូលកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ 
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ែផនករនិងយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន ៍និងករសិក ្រ វ្រជវនន ែដលពកព់ន័ធនឹង្របធនបទ 
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ។  

មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណដល់្រកសួង ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ 
និងវស័ិយឯកជនមយួចំននួ ែដលែតងែតសហករផ្តល់ទិនននយ័ជ្របចដំល់ធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបផីលិត 
សថិតិម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ជពិេសស សថិតិជញជ ីងទូទត ់ នងិសថិតិរូបិយវតថុ  ស្រមបប់េ្រមើដល់ករវភិគ នងិករេរៀបចំ 
េគលនេយបយរូបិយវតថុ េសថរភពហិរញញ វតថុ និងបទបញញ តិ្ត្របុង្របយ័តនស្រមប់្របព័នធធនគរនេពល 
កន្លងមក ។ ខញុ ំកសូ៏មេកតសរេសើរ និងែថ្លងអំណរគុណចំេពះវទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ ែដល 
ែតងែតចូលរមួសហករគ្ំរទកនុងកិចចករ ព្រងឹងគុណភព និងវ ិ លភពសថិតិ។ 

ជទីបញចប ់ខញុ ំសូមជូនពរ គណៈអធិបតី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ទងំអស់ 
ឱយជួប្របទះែតពុទធពរទងំ្រប្ំរបករគ ឺ យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ បដិភនៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 

ខញុ ំសូម្របកសបិទសិកខ ស្តីពី រៈសំខនៃ់នករចង្រកងសថិត ិចបព់ីេពលេនះតេទ។ 
 
 

សមូអរគណុ! 
 

 


