ទ ឹម្
ទ ព េះ ខ្ុំុពជឿជាក់ ថា កមួយៗជាយុវជ
ដូចដដលថាាក់ដឹកនាុំពយើ្បា ពលើកព

ឹ ្យល់ចាស្ស់េីតនម្ៃន ស្ស ិភា
ត េ ិ្ការអភិវឌ្ឍជាតិ។

ើ្ ពៅពេលណាដដលប្បពទស្សពយើ្ទទួលបា ស្ស ិតភាេ

ពេញពលញ ពស្សដាកិចចបា ទទួលការរក
ី ចពប្ម្ើ យា្ឆ្ងប់រ

័ស្ស។ ជាក់ដស្សត្ ប្គា ់ដតរយៈពេល

១៨ឆ្ងាុំ បុពណាណេះ ពប្កាយេីទទួលបា ស្ស ិភា
ត េ ១០០% កម្ពុជាបា ដប្បកាៃយេីប្បពទស្សចុំណូលទាប
(ដដលពគពៅថាប្បពទស្សប្កីប្ក) ពៅជាប្បពទស្សចុំណូលម្ធយម្។ ខ្ុំុ ស្ស្ឃឹម្ថា យុវជ ពយើ្ ឹ្ប ត
រួម្ចុំដណកអភិវឌ្ឍពស្សដាកិចចឱ្យប តពៅម្ុ ខតាម្គ ៃ្ន ការអភិ វឌ្ឍបចចុបប ា ដដល ឹ្ផ្តល់ឱ្កាស្ស
កា ់ដតពប្ចើ ដល់យុវជ ជុំនា ់ពប្កាយ កាុ្ការទទួលបា អតថប្បពយាជ ៍ ដ៏ពប្ចើ េីការរក
ី ចពប្ម្ើ
ពស្សដាកិចច ិ្ស្ស្គម្ ដូចកាុ្ប្បពទស្សអភិវឌ្ឍ ៍ នានា នាពេលអនាគត។
ិ ័យធនាគារឱ្យកា ់ដតរ្
ពដើម្បីប តរម្
ួ ចុំដណកអភិវឌ្ឍពស្សដាកិចច ក៏ដូចជាវស្ស
ឹ មាុំដងម្ពទៀត
ិ ័យ
ស្ស្សបតាម្យុទធសាស្រស្សតអភិវឌ្ឍ ៍វស្ស

ិរញ្ា វតថុ ២០១៦-២០២៥ ខ្ុំុ ស្សូម្ផ្តុំពផ្្ើម្តិ ម្ួយចុំ ួ ដល់

ឯកឧតតម្ ពោកជុំទាវ ពោក ពោកស្ស្សី នា្កញ្ញា ជាេិពស្សស្សយុវជ ទាុំ្អស្ស់ ថា ៖
១/- ស្ស ិតភាេជាគ ឹៃេះន ការអភិ វឌ្ឍពស្សដាកិចច ិ ្
ប្តូវរួម្គាាពដើម្បីរកាស្ស ិតភាេ ព

ិរញ្ា វតថុ

ិ ្អវីៗទាុំ្អស្ស់។ ដូពចាេះ “ពយើ្

ើយស្ស ិភា
ត េស្សប្មាប់ពយើ្ទាុំ្អស្ស់គាា”។

២/- ធនាគារកណា
ត លមា តួ នាទីស្សុំខា ់ កុា្ដុំពណើរការអភិវឌ្ឍពស្សដាកិចច ពប្បៀបបា

ឹ្

ពបេះដូ្ពៅកាុ្ខៃួ ដូពចាេះដដរ។ ពបើពបេះដូ្ម្ិ រ្
ឹ មាុំ ម្ ុស្សសឬស្សតវម្ិ អាចមា ស្សុខភាេលអ
បា ពទ ព

ើយរូបិយវតថុពប្បៀបដូ ចជាឈាម្ ដដលម្ិ អាចខវេះបា តិចក៏ម្ិ លអ ពប្ចើ ក៏ម្ិ លអ

ើ ិ ្ស្សុខភាេលអ។ ដូពចាេះ
ពៅកាុ្ពស្សដាកិចច ពដើ ម្បីពធវើឱ្យខៃួ ប្បាណមា ស្សកម្មភាេរស្ស់រពវក
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ពយើ្ប្តូវរួម្ចុំដណកដងរកាស្សម្ិទធផ្លដដលប្បេ័ ធធនាគារពយើ្ស្សពប្ម្ចបា រ

ូតដល់

បចចុបប ា ពោយបា ឆ្ៃ្កាត់ ដុំណាក់កាលលុំបាកៗជាពប្ចើ ។
៣/- ប តេប្្ឹ្សាម្គគីភាេនផ្ទកុា្ ពចេះជួយគាា

ិ្មា សាមរតីទទួលខុ ស្សប្តូវកាុ្ការងារ

ពដើម្បីកាៃយជាអាកប តពវ ប្បកបពោយគុណវុឌ្ឍិ ិ្គុណធម្៌ា
៤/- ខិតខុំប តដុេះខាត់ចុំពណេះដឹ្ ិ្េប្្ឹ្ស្សម្តថភាេជុំនាញជាប្បចុំ ពដើម្បីពលើកកម្ពស្ស់
ប្បស្សិទធភាេការងារ ស្សុំពៅរួម្ចុំដណកទាុំ្អស្ស់គាាកាុ្ការប តអភិវឌ្ឍប្បេ័ ធធនាគារដ៏រ្
ឹ មាុំ ិ្
៥/- ស្សូម្ប្បតិ បតតិតាម្ឱ្យបា ខាាប់ខួា
មា

ូវេុទធឱ្វាទដដលបា ស្សដម្ត្ថា អបបមាទៈ ស្សម្ាទ ៈ

័យថា ចូលអាកបុំពេញករណីកិចចទាុំ្ឡាយពោយពស្សចកតីម្ិ ប្បមាង។

ជាងមីម្ត្ពទៀត តា្នាម្ធនាគារជាតិន កម្ពុជា ខ្ុំុ ស្សូម្ស្សដម្ត្ការដឹ ្គុណយា្ប្ជាលពប្ៅ
បុំផ្ុតចុំព

េះ ស្សពម្តចអគគម្ហាធម្មព

ស្សពម្តចអគគម្ហាពស្សនាបតីពតពជា
េុេះ

ធិសាល ជា ស្សុីម្ ស្សពម្តចអគគម្ហាេញចប្កី ព
ុ

ដស្ស

្ ស្សុំរ ិ

ិ្

ប្េម្ទាុំ្ ឥស្សសរជ ដខមរពយើ្ទាុំ្អស្ស់ ដដលបា

រឧបស្សគគប្គប់ដបបយា្កាុ្ការស្សពន្រងាគេះជាតិមាតុភូម្ិ

ពយាបាយ ម្កដល់បចចុបប ា។ ខ្ុំុក៏ស្សូម្ដងៃ្អុំណរគុ ណផ្្ដដរចុំព

ិ្ការ

រស្ស ិតភាេ ិ្ស្សថិរភាេ

េះអតី តពទសាភិ បាល ស្សមាជិក

ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល ម្ន្រ ីត-បុ គគលិកធនាគារជាតិន កម្ពុជាប្គប់ ជា ់ ថាាក់ ប្កស្សួ្-សាថប័

ិ្នដគូ

អភិវឌ្ឍ ៍នានា ដដលបា ខិតខុំរួម្ចុំដណកកសា្ស្សម្ិទធផ្លកាុ្ប្បេ័ ធធនាគារពៅកម្ពុជាឱ្យមា
ការរ ីកចពប្ម្ើ ប្បកបពោយភាេរ្
ឹ មាុំ។

3

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុំុ ស្សូម្ដងៃ្អុំណរគុណចុំព

េះ ពោកជុំទាវ ឯកឧតតម្ ពោក ពោកស្ស្សី នា្កញ្ញា

ដដលបា អពញ្ាើញចូលរួម្កាុ្អ្គេិធីព េះ ិ្ស្សូម្ជូ េរឱ្យជួបប្បទេះដតេុទធេរទាុំ្បួ ប្បការ គឺ
អាយុ វណណ ៈ ស្សុខៈ េលៈ កុុំបីព្ៃៀ្ឃ្លៃតព

ើយ។

សូមអរគុណ
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