ទូ ទាាំ ង របកទសមានកសចកតី រក
ី រាយឥតឧបមា និ ង បានចូ លរួមអបអរោទរ
តាំបន់ របាោទសាំបូរគរពគុក កនុងប្ជីកបតិកភណ្ឌវបបធម៌ ពិភពកោក
ឆ្នាំ២០១៧ កដាយកិ ចចរបជុាំ គណ្ៈកមាមធិ

រដាក់ ប្ូច ល

លពីគងៃទី៨ ខែកកកដា

រកបតិ កភណ្ឌពិ ភពកោកគនអងគ

រ UNESCO។

រដាក់ប្ូច លកនោះគឺជាកមាទនភាពជាតិងីមមួយកទៀត ខដលរាជរដាឋភិបាលសករមចបានកនុង

រ

បងាាញពិភពកោកពី ោនគដដ៏វ ិសិដឋរបស់បុពប
វ ុរសខែមរ ខដលបានកោងរបាោទដ៏ លវអ ិចិ រត
នានាជាករចើន កលើទឹកដីសុវណ្ណ ភូមិរបស់កយើង។
ឯកឧតតម កោកជាំទាវ កោក កោកស្សី នាងកញ្ញដ ជាទីកមរតី!
កឆលៀតកនុងឱ្

សដ៏វ ិកសសវ ិោលកនោះ ែញាំុសូមជរមាបជូ នអងគសននិបាតពីោថនភាពនិង

ទសសនវ ិស័យកាំកណ្ើនកសដឋកិចចកមពុជា លទធផលចមបងៗខដលធនាោរជាតិ គនកមពុជាសករមចបាន
កៅកនុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ កនោះ និងទិសកៅ

រងារសាំខាន់ៗនាកពលខាងមុែ ដូចតកៅ៖

I/- ោថនភាពនិងទសសនវ ិស័យកាំកណ្ើនកសដឋកិចក
ច មពុជា
កៅកនុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ កនោះ កសដឋកិចចកមពុជាទទួលបានអាំ កណ្តយផលពី ភាព
របកសើ រកឡើងគនកសដឋកិចចពិភពកោក។ ភាពរបកសើ រកឡើងកនោះ ជាចមបងកដាយោរ

របនត

កកើនកឡើងគនកាំកណ្ើនកសដឋកិចចកៅកនុងរបកទសអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិកសស សហរដឋអាកមរ ិក តាំបន់អឺរ ៉ាូ
និ ងជប៉ាុ ន ែណ្ៈរបកទសចិ ន កលបឿនកាំ កណ្ើនបានបនតងយចុោះបនតិចបនតួចដូ ច

ររព
ាំ ឹ ងទុ ក។

កៅតាំ ប ន់ អា ោ៊ា ន សកមម ភា ពកសដឋ កិ ចច ប នត រ កាកលបឿនកាំ កណ្ើ នែព ស់ ជាមួ យ នឹ ង និ នាន
កកើនកឡើងបនតិចបនតួចខងមកទៀត ខដលោាំរទកដាយតរមូវ

រ

រខាងកនុងនិងអាំ កណ្តយផលពី កត្តត

ខាងករត។
សថិត កនុងបរ ិ

រណ្៍កនោះ សកមមភាពកសដឋកិចចចមបងៗរបស់ កមពុជាបានបនតកកើ នកឡើង

យ៉ា ងរ ឹងមាាំ កៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧។ វ ិស័យ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ

-2-

ត់ កដរកៅខតបនតរម
ួ ចាំខណ្កចមបងកនុងកាំ កណ្ើន

ិ ័ យ សាំ ណ្ង់ ប នត មា ន
ងវី តបិត ខតអរត្តកាំ កណ្ើនបានងមងយបនតិ ច ក៏ កដាយ កនុ ងកពលខដលវ ស
កាំកណ្ើនរ ឹងមាាំ កហើយវ ិស័យកទសចរណ្៍មានសនទុោះកាំកណ្ើនគួ រឱ្យកត់សមាគល់។ ចាំខណ្កឯវ ិស័យ
កសិកមម កាំកណ្ើនបានបនតកងើបកឡើងទន់កែាយកៅកឡើយ។ ទនទឹមកនោះ សថិរភាពមា៉ា រកូកសដឋកិចច
និងសថិរភាពហិរ្ដ វតថុរតូវបានរកាយ៉ា ងរ ឹងមាាំ ខដលជាមូលដាឋនោាំរទដល់

ររ ីកចករមើនរបកប

កដាយជវភាពរបស់សកមមភាពកសដឋកិចចនាកពលខាងមុែ។ ខផអកកលើោថនភាពលអរបកសើរកនោះ
សកមមភា ពកសដឋ កិ ចចក មពុ ជារតូ វ បានរ ព
ាំ ឹ ង ថា នឹងបនតកបាោះជាំហានកៅមុែយ៉ា ងោវហាប់កៅ
ឆមាសទី២ ខដលអាចកធវើឱ្យកាំកណ្ើនកសដឋកិចចកមពុជាទទួលបានកនុងអរត្ត ៧% កៅឆ្នាំ២០១៧។
កទាោះយ៉ា ងណ្ត កសដឋកិចចកមពុជាក៏ របឈមនឹ ងហានិ ភ័យមួ យចាំ នួន ខដលអាចប៉ាោះ

ល់

ដល់កាំកណ្ើនកសដឋកិចចខដរ ទាាំងកដាយកត្តតខាងករតនិងកត្តតខាងកនុង។ កត្តតខាងករតរួមមាន ៖
i/-

រកឡើ ង គងល គនរបាក់ ដុោលរអាកមរក
ិ នឹ ងអាច
រនាាំ កចញកមពុ ជា និ ង អាចមានផលប៉ា ោះ

ចាស់ោស់ពីឥទធិពលគន
កមពុជាកៅអង់ កគលស និង iii/-

ត់ ប នថយសមតថភា ពរបកួ តរបខជងចាំ ក

ោះ

ិ ័ យ កទសចរណ្៍ផងខដរ ii/-ភាពមិ ន
ល់ ដ ល់ វ ស

រចកកចញរបស់អង់ កគលសពី សហភាពអឺរប
ុ ៉ា កលើ

រនាាំកចញរបស់

រកកើនកឡើងភាពរបកួតរបខជងទាំនិញនាាំកចញរបស់កមពុជា ជាមួយ

របកទសកនុងតាំ បន់ ។ កត្តតខាងកនុងរួមមាន៖ i/បកងកើនសមាពធកលើគងលកដើមផលិតកមម និង ii/-

រកកើ នកឡើងគនរបាក់ឈួលកមម
ន
ករ ខដលអាច

រងយចុោះគងលផលិតផលកសិកមមនិងកសិឧសា-

ហកមមកុងស្សុ
ន
ក។
II- លទធផលនិងទិសកៅ រងារចមបងៗរបស់ធនាោរជាតិគនកមពុជា
ិ ័យធនាោរ និ ងរគប់ រគងរបព័ នធ
កនុងនាមជាអាជាញធររូបិយវតថុ អាជាញធររតួតពិ និតយវស
ទូ ទា ត់ ស ងរបាក់ ធនាោរជាតិ គនកមពុជាបានបនតចូលរួមយ៉ា ងសកមមកុង
ន
កាំកណ្ើនកសដឋកិចច និង

ត់បនថយភាពរកីរក ជាពិកសស ត្តមរយៈ

មា៉ា រកូកសដឋកិចច សថិរភាពហិរ្ដ វតថុ
នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ

រអភិវឌ្ឍវ ិស័យធនាោរ និង
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រោាំរទនិ ងជាំ រុញ

ររួមចាំខណ្ករកាសថិរភាព

រកធវើទាំកនើបកមមរបព័នធទូទាត់ ។

១/-

ររួមចាំខណ្ករកាសថរិ ភាពមា៉ា រកូកសដឋកិច៖ច កៅកនុងឆមាសទី ១កនោះ អរត្តអតិផរណ្ត

បនតមានករមិតទាបអាចរគប់រគងបានជាមធយម ៣,៦% កបើកធៀបនឹងរោដូចោនឆ្នាំមុន ែពស់ជាង
បនតិច កដាយោរ

រកកើ នកឡើងតគមលករបងនិងកាំ កណ្ើនកងរគនគងលមូបអាហារ។
ា

របនតរកាបាន

សថិរភាពអរត្តបតូររបាក់ករៀលកធៀបនឹ ងរបាក់ដុោលរអាកមរ ិក ខដលសថិតកនុងករមិ តមធយម ៤.០២៣
ករៀល/ដុោលរអាកមរ ិក និង

ររគប់រគងបរ ិមាណ្ផគត់ផគង់រប
ូ ិ យវតថុឱ្យសថិតកនុងករមិ តសមស្សប

បានរួមចាំខណ្កយ៉ា ងសាំ ខាន់ កុង
ន

ររកាសថិរភាពគងល និ ងសថិរភាពមា៉ា រកូកសដឋកិចច។ អតិផរណ្ត

រព
ាំ ឹ ងថានឹ ងបនតសិ ថតកនុងករមិ តទាបរបមាណ្ ៣,៤% កៅឆមាសទី ២ និ ង ជាមធយម ៣,៥%
សរមាប់ ឆ្នាំ២០១៧ កដាយោរអតិ ផរណ្តនាាំចូលរព
ាំ ឹ ងថាមានករមិ តទាប កនុងកពលខដលគងល
ករបងឥនធនៈមានសថិរភាព និងកាំកណ្ើនឥណ្ទានបនតងមងយ ជាមួយនឹង

របនតអនុវតតកោល-

នកយបាយរកាសថិរ ភាពរបាក់ ករៀល។ ទនទឹ ម កនោះ កដាយោរកាំ កណ្ើ នតរមូវ
និង

ររបាក់ ករៀល

ររគប់រគងកដាយរបសិទភា
ធ ពកលើទុនបរមុងអនតរជាតិ ធនាោរជាតិ គនកមពុជាគរពូ នទុន

បរមុងអនតរជាតិ ដល់របមាណ្ ៧,៧ ប៊ាី ោនដុ ោលរអាកមរ ិក ខដលអាចធានា

រនាាំចូលទាំនិញ

និងកសវាបានរហូតដល់ ៦ខែ គឺែពស់ជាងពីរដងគនករមិតខដលរបកទសកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គួរមាន។
របឈមនឹងោថនភាពដុោលរូបនី យកមមែពស់ រាជរដាឋភិបាល ក៏ ដូចជាធនាោរជាតិ គន
កមពុជា បានដាក់កចញនូវវ ិធាន

រជាបនតបនាទប់ កលើ

ខដលមានលកខណ្ៈទន់ភន
ល ់និងខផអកកលើយនត
កលើ ផ លប៉ាោះ

រកលើកកមពស់

រទីផារ ករ

ម

រករបើ របាស់របាក់ ករៀល

រសិកាកដាយរគប់រជុងករជាយ

ល់ ម កកលើ កសដឋ កិ ចច ។ កលើ ប នាទ ត់ កោលនកយបាយកនោះ ឧបករណ្៍ កោល-

នកយបាយរូបិយវតថុ កាំពុងរតូវបានអភិវឌ្ឍ ដូចជា មូលបរតអាចជួញដូរបាន (NCD) របតិបតតិ
ផតល់សនទនីយភាពកដាយមាន

រធានា (LPCO) កហើយខផលតហវមរបស់ធនាោរជាតិ គនកមពុជា

(NBCP) កាំពុងករតៀមដាក់ឱ្យដាំកណ្ើរ
និងរូបិយប័ណ្ណ និ ង របតិ ប តតិ

រ

រកដើមបីសរមួល

រ LPCO។

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ
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រជួញដូរ NCD,

រទិញលក់រប
ូ ិ យវតថុ

២/-

រអភិវឌ្ឍវ ិស័យធនាោរនិង

ររកាសថិរភាពហិរ្ដវតថុ៖ វ ិស័យធនាោរកមពុជាបាន

បនតរ ីកចករមើនរបកបកដាយភាពរ ឹងមាាំ មានលកខណ្ៈរបកួតរបខជង និងបរ ិយប័នន។ គិតរតឹម
ឆមាសទី១ កនោះ រទពយសកមមវ ិស័យធនាោរមានកាំកណ្ើនដល់ ១៥០% គនផ.ស.ស របាក់បក្ដើ
មានកាំ កណ្ើនដល់ ៨៥% គនផ.ស.ស កហើយឥណ្ទានកៅ
ដល់ ៩២% គនផ.ស.ស។ កយងត្តម
វ ិស័យធនាោររបស់កមពុជាកនុងដាំ ណ្តក់
កដាយចីរភាព។ ទនទឹមនឹង

ន់ វ ិស័ យឯកជនបានកកើ នកឡើង

រវាយតគមលរបស់មូលនិ ធិរប
ូ ិ យវតថុអនតរជាតិ

រអភិវឌ្ឍ

លបចចុបបនន កៅខតបនតជាំរញ
ុ កាំកណ្ើនកសដឋកិចចរបកប

ររ ីកចករមើនយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័សគនវ ិស័យធនាោរ ធនាោរជាតិ គនកមពុជា

បានដាក់ កចញវ ិធាន រមា៉ា រកូនិងមីរកូរបុងរបយ័តន ត្តមដាំណ្តក់
ោថនភាពជាក់ ខសតង រពមទាាំ ង ពរងឹ ង

លនិងជាបនតបនាទប់ ស្សបត្តម

ិ ័ យ ធនាោរ ជាពិ កសសខផអក កលើ
ររតួត ពិ និ តយវ ស

ហានិភ័យនិងទសសនៈអនាគត សាំកៅរកាសថិរភាពហិរ្ដ វតថុ។ មា៉ា ងកទៀត របព័នធខចករ ាំខលក
ព័ត៌មានឥណ្ទានរតូវបានពរងឹងនិងកធវើឱ្យរបកសើរកឡើង កដើ មបីរម
ួ ចាំខណ្កកនុង
ហានិភ័យឥណ្ទាន និងបកងកើនតមាលភាព។ កលើសពីកនោះ គករមាង

រ

រ

ត់បនថយ

រអនកដាក់របាក់បក្ដើ

ក៏កាំពុងរតូវបានអភិវឌ្ឍ សរមាប់ពរងឹងជាំកនឿទុកចិតតរបស់អនកដាក់ របាក់បក្ដើកុងវ
ន ិស័យធនាោរ
បខនថមកទៀត។
កដើមបីជួយសរមាលបនទុករបស់របជាពលរដឋ ឱ្យទទួ លបានឥណ្ទានកនុងតគមលសមរមយ
័ ឌ ក និ ង កជៀសវាង
សរមាប់ ប ងកប កងកើនផលនិ ង ពរងី កអាជី វ កមម កផសងៗ ទប់ ោកត់ បាំណ្ុលវណ្
រពឹទិធកមមរបស់រគឹោះោថនហិរ្ដ វតថុមួយចាំនួនតូច ធនាោរជាតិគនកមពុជាបានសករមចដាក់ពិដាន
អរត្ត

ររបាក់ ១៨% ចាំក

ោះឥណ្ទានខដលផតល់កដាយរគឹោះោថនមី រកូហិរ្ដ វតថុនិងរបតិបតតិករ

ឥណ្ទានជនបទកៅកមពុជា ករ
ប៉ាោះ

ល់។

យពីបានសិកាយ៉ា ងលអិតលអន់និងរគប់រជុងករជាយពីផល-

រដាក់ពិដានកនោះ ក៏ មានកចតនាជាំរញ
ុ ឱ្យរគឹ ោះោថនមីរកូហិរ្ដ វតថុនិងរបតិបតតិករ

ឥណ្ទានទាាំងកនាោះ បកងកើនរបសិទធភាពរបតិ បតតិ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ
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រអាជីវកមមត្តមរយៈ

រ

ត់បនថយចាំណ្តយ

ឬ

ររចបាច់ប្ូច លោនផងខដរ។ ទនទឹមកនោះ

រកលើកកមពស់អកខរកមមហិរ្ដ វតថុកៅខតជាកោល-

នកយបាយអាទិភាពរបស់ធនាោរជាតិ គនកមពុជា ខដលរតូវបានបនតពរងឹង ត្តមរយៈ
យុទធនា

រកធវើ

រ “កត្តោះ! និយយពីលុយ”។ មា៉ា ងកទៀត ធនាោរជាតិគនកមពុជាបានកធវើយុទធនា

ទូទាាំងរបកទសត្តមរយៈ
ត្តមមូលដាឋន និង
អាចកធវើឱ្យមាន

រផសពវផាយត្តមទូរស័ពទគដ និងរបព័នផ
ធ សពវផាយនានា

រ

រចុោះពនយល់

របតូរោលកសញ្ញដរបស់រគឹ ោះោថនធនាោរនិ ងមី រកូហិរ្ដ វតថុមួយចាំ នួន ខដល

រភាន់ រចឡាំដល់របជាពលរដឋថារគឹ ោះោថនហិរ្ដ វតថុទាាំងកនាោះជារបស់រដឋ។

ស្សបកពលខដលរបកទសនានាកលើពិភពកោកបានករបើរបាស់បកចចកវ ិទា កដើមបីបនថយ
ចាំ ណ្តយនិ ង ពរងី ក

រករបើ របាស់ កសវាហិ រ ្ដ វតថុ ធនាោរជាតិ គនកមពុជាក៏ បានអនុ ញ្ញដតឱ្យ

ិ ាហិ រ ្ដ វ តថុ និងរគឹោះោថនហិរ្ដ វតថុផតល់កសវាហិរ្ដ វតថុខផអកកលើបកចចកវ ិទា
រកុមហ៊ាុនបកចចកវ ទ
ឌ្ីជីងល (Fintech) ផងខដរ។ ទនទឹមកនោះ ធនាោរជាតិ គនកមពុជាក៏បានត្តមដានយ៉ា ងរបុងរបយ័តន
កលើ

រវ ិវតតគនបកចចកវ ិទាហិរ្ដ វតថុ កដើមបីធានាថាបកចចកវ ិទាហិរ្ដ វតថុនឹ ង ល យជាមកធាបាយ

មួយកទៀត រួមចាំខណ្កដល់

រកលើកកមពស់បរ ិយប័ ននហិរ្ដ វតថុរបកបកដាយចី រភាព។ គិតរតឹម

ឆមាសទី១កនោះ របជាជនកពញវ ័យរបមាណ្ ៥៥% គនរបជាជនកពញវ ័យសរុបកាំពុងករបើរបាស់
កសវាហិរ្ដ វតថុផលូវ

រ ខដលមានដូ ចជា កសវាដាក់ របាក់ បក្ដើ ឥណ្ទាន ទូ ទាត់ និ ងភតិ សនា

ហិរ្ដ វតថុ។
៣/ដល់

រកធវើទាំកនើបកមមរបព័នទ
ធ ូទាត់និង

រកលើកកមពស់សុវតថិភាពបកចចកវ ិទា៖ កដើមបីោាំរទ

ររ ីកចករមើនសកមមភាពកសដឋកិចច របព័នធទូទាត់ក៏រតូវបានកធវើទាំកនើបកមមជាបនតបនាទប់ សាំកៅ

កធវើឱ្យរបតិបតតិ

រទូទាត់ របរពឹ តិកត ៅកដាយសុវតថិភាព ឆ្ប់រហ័សនិងចាំ ណ្តយទាប។ កនុងោមរតី

កនោះ បនាទប់ពីរបព័នធសរមាប់កសវាទូទាត់ រហ័ស (FAST) រតូវបានដាក់ឱ្យដាំកណ្ើរ

ររបកបកដាយ

កជាគជ័យ របព័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) ខដលតភាជប់មា៉ាសុីនដករបាក់ស័យ
វ របវតតិ
(ATM) និ ងមា៉ា សុីនឆូត

ត (POS) របស់រគឹោះោថនហិរ្ដ វតថុែុ សៗោន កាំ ពុងរតូវបានដាក់ឱ្យ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ
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ករបើរបាស់ោកលបង កហើយរ ាំពឹងថានឹងដាក់ឱ្យករបើ របាស់ជាផលូវ

រកៅឆមាសទី ២ ខាងមុែ។

ម៉ាាងកទៀត របព័នធទូទាត់ដុលភាលមៗ (RTGS) ក៏កាំពុងរតូវបានអភិវឌ្ឍ កដើមបីសរមួលដល់

រ

ទូទាត់សងរបាក់តគមលធាំ ជាកអឡិចរតូនិក។ កលើសពីកនោះ ធនាោរជាតិ គនកមពុជាកាំ ពុងសិ កា
កលើ

រករបើរបាស់បកចចកវ ិទា Blockchain កដើមបីកធវើឱ្យរបព័នធទូទាត់

និង

ត់បនថយចាំណ្តយរបតិបតតិ

ន់ខតរ ឹងមាាំ សុវតថិភាពែពស់

របខនថមកទៀត។

ិ ារតូ វ បានករបើ របាស់ កុន ងរបព័ នធ ហិ រ ្ដ វ តថុ
កនុងោថនភាពខដលបកចចក វ ទ

ន់ ខតករចើ ន

ធនាោរជាតិគនកមពុជាក៏បានពរងឹងសុវតថិភាពបកចចកវ ិទា កដើ មបីទប់ោកត់ហានិភ័យគន
ទិ ននន័យ កធវើឱ្យរបព័ នធមិនដាំ កណ្ើរ
កនោះកធវើកឡើ ង ត្តមរយៈ

ិ ា (Cybercrime)។
រ និ ងឧរកិ ដឋកមមបកចចកវទ

រពរងឹ ង

ិ ាកដាយកតត តកលើ ៖
រអនុ វ តត កោលនកយបាយសុ វ តថិ ភា ពបកចច ក វ ទ

i/-

ិ ា,
ររគប់ រគងរបព័ នធព័ត៌មានវទ

ii/-

ររគប់រគងកលើ

ររកាទិ ននន័យ និ ង

រ

រ

ិ ា និ ង
រវរី ុសព័ ត៌មានវទ

រករបើ របាស់កសវាព័ ត៌មានវ ិទា។ ម៉ា ាងកទៀត មូលដាឋនទិ ននន័យ (Database)

នឹងរតូវបកងកើតកឡើងនិងកធវើស័យ
វ របវតតិកមមកដើមបីរកាទុក, កធវើមជឈ
ទិនន
ន ័យ ខដលនឹ ងរួមចាំ ខណ្កកលើ កកមពស់របសិទធភាព
៤/-

រលួច

ររបឆ្ាំង

រ និងពរងឹងភាពរតឹមរតូវគន

រងារបានមួ យករមិតខងមកទៀត។

រសមាអតរបាក់និងហិរ្ដបបទានកភរវកមម៖ កៅកនុងោថនភាពខដល

របព័នធធនាោរកាំពុងខតអភិវឌ្ឍយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សនិងមានភាពរបទាក់រកឡា អងគភាពកសុើប
ហិរ្ដ វតថុកមពុជា (ស.ហ.ក) បានពរងឹង
រអនុវតត

តពវកិចចរបឆ្ាំង

និ ងហិរ្ដ វតថុ រពមទាាំង
បណ្ត
ត រកសួ ង -ោថ ប័ ន
ទាមទារឱ្យមាន

រងាររបកបកដាយរបសិទធភាព ត្តមរយៈ

រណ្៍

រពរងឹង

រសមាអតរបាក់ និងហិរ្ដ បបទានកភរវកមមរបស់រគឹោះោថនធនាោរ

រពរងឹ ងកិ ចចសហរបតិ បតតិ

រទាាំងកនុងនិ ងករតរបកទសជាមួយនឹង

ក់ ព័ នធ ។ កទាោះយ៉ា ងណ្ត ចាំ កណ្ោះដឹ ង របស់ បុ គគ ល រាយ

រកលើកកមពស់បខនថមកទៀត

កហើយសមតថភាពជាំ នាញវ ិភាគនិងរតួតពិ និតយក៏

ចាំបាច់រតូវបនតពរងឹងផងខដរ ខដលទាាំងអស់កនោះជាអាទិភាពចមបងរបស់ស.ហ.ក។
នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ

រណ្៍ កៅ

-7-

៥/-

រពរងឹ ង កិ ចច ស ហរបតិ ប តតិ

ចាំ ខណ្កយ៉ា ងសកមម កុន ង

រអនត រ ជាតិ ៖ ធនាោរជាតិ គនកមពុ ជាបានបនត រួ ម

ិ ័ យ ហិ រ ្ដ វ តថុ កនុ ងកោលកៅជាំ រុ ញ
រពរងឹ ង សមាហរណ្កមម វ ស

សមាហរណ្កមមហិរ្ដ វតថុ រកាសថិរភាពហិរ្ដ វតថុ និ ង កលើ ក កមពស់ ប រ យ
ិ ប័ នន ហិ រ ្ដ វ តថុកនុ ង
តាំបន់ ករ

មឆ័រតសហគមន៍កសដឋកិចអា
ច ោ៊ាន (AEC) ខតមួយ។ ទនទឹមកនោះ យនត

និងរគប់រគងវ ិបតតិ ករ

របងាករ

មពហុភាវូបនីយកមមគាំនិតផតួចកផតើមកឈៀងគម៉ា (CMIM) អាោ៊ាន+៣

ខដលជាសាំណ្តញ់សុវតថិភាពតាំបន់ ក៏រតូវបានពរងឹងជាលាំដាប់ សាំកៅរកាភាពរ ឹងមាាំគនវ ិស័យ
ហិ រ ្ដ វ តថុ តាំ ប ន់ ។ ករតពី កនោះ ធនាោរជាតិ គនកមពុ ជា បានបនត ព រងឹ ង កិ ចច ស ហរបតិ ប តតិ
អនតរជាតិកដើមបីទទួលបានជាំ នួយបកចចកកទស តលស់បូរបទពិ
ត
កោធន៍ និងកិចចសហ

រ

រ

រងារ

រួមោននានា។
៦/-

ររគប់ រគងនិ ង អភិ វ ឌ្ឍធនធានមនុ សស៖ បចចុ បបនន កយើ ង បានបកងកើ ន មូ ល ធន

មនុ សសទាាំងបរមា
ិ ណ្និងគុ ណ្ភាព កដាយគិតមករតឹ មឆមាសទី ១ កនោះ ចាំ នួនបុ គគលិកកយើង
បានកកើនដល់ ១.៥៦៩ នាក់ កកើនកឡើង ១០% កធៀបនឹងរោដូចោនឆ្នាំកនលងកៅ។ ធនាោរជាតិ
គនកមពុជា បានបនតផតល់អាទិភាពែពស់ចាំក
ត្តមរយៈ

របណ្ុត ោះបណ្ត
ត លគផទកុង
ន

ែលីនិងរយៈកពលខវង និង

រហាត់

ោះកោលនកយបាយអភិវឌ្ឍសមតថភាពធនធានមនុសស

រប្ូជ នមន្តនតីជាំនាញកៅសិកាកៅបរកទសទាាំងរយៈកពល
រងារ។

ឯកឧតតម កោកជាំទាវ កោក កោកស្សី នាងកញ្ញដ ជាទីកមរតី!
កដើមបីរជាបពី លទធផលលមអិតខដលធនាោរជាតិ គនកមពុជាសករមចបាន និ ងទិ សកៅ រងារ
សាំខាន់ៗ សាំកៅទទួលបានសមិទធផលងមីៗខងមកទៀត ក៏ដូចជាកដាោះស្ោយបញ្ញ
ា របឈមនានា
ែញាំុ សូ ម អងគ ស ននិ បា តកមត្តត រតងរត្តប់ ោតប់ ប ទឧកទទ ស នាមរបស់ ថាន ក់ ដឹ ក នាាំ កយើ ង ខដលនឹ ង
រាយ

រណ្៍ជូនអងគសននិបាតនាកពលបនតិចកទៀតកនោះ។

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ
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ជាងមីមតងកទៀត ែញាំុ សូមខងលងអាំ ណ្រគុ ណ្ជាភិ កយាភាព ចាំ ក

ោះរកុមរបឹ កាភិ បាល និ ង

មន្តនតីបុ គគ លិ ក រគប់ ជា ន់ ថាន ក់ រ បស់ ធ នាោរជាតិ គនកមពុ ជា ខដលបានែិ ត ែាំ របឹ ង ខរបងកនុ ង

រ

បាំកពញមុែងារ-ភារកិចច របកបកដាយោមរតីទទួលែុសរតូវែពស់ កដើមបីសករមចបានសមិទធផល
ដ៏របកសើរជាបនតបនាទប់នារយៈកពលកនលងមក។ ែញាំុក៏សូមខងលងអាំ ណ្រគុ ណ្ជាអកនកចាំ ក

ោះរគប់

រកសួង-ោថប័ ននានា កៅកនុងវ ិស័យោធារណ្ៈនិងឯកជន រពមទាាំងគដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអស់
ខដលបានោាំរទនិងរួមចាំ ខណ្កកៅកនុងសមិ ទផ
ធ លកនោះ។
ជាទីប្ចប់ ែញាំុសូមជូនពរដល់ ឯកឧតតម កោកជាំទាវ កោក កោកស្សី និង នាងកញ្ញដ ឱ្យ
ជួបរបទោះខតពុទធពរទាាំងបួនរប

រ គឺ អាយុ វណ្ណ ៈ សុែៈ ពលៈ កុាំបីក្លៀងឃ្លលតកឡើយ។ ែញាំុសូម

ឱ្យអងគសននិបាតរបស់កយើងរបរពឹតតកៅរបកបកដាយកជាគជ័យ និងខផលតក។

ែញាំុសម
ូ រប

សកបើកអងគសននិបាតជាផលូវ

រចប់ពីកពលកនោះតកៅ។

សូមអរគុណ!

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានរសច្ចកសេេ
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