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សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ អូន្ ព័ន្ធមនីុ្រ័ត្ន រដ្ឋមន្រន្តីក្កសួងសសដ្ឋកចិ្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ថ្លែងកនុងពិធសីបើក សវទកិាសាធារណ្ៈ  

 “ក្កបខណ័្ឌ ម៉ា ក្កូសសដ្ឋកិច្ច និ្ងថ្ែន្ការយុទធសាន្រសតលវិកាសក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៦” 

ទីសតកីារក្កសងួសសដ្ឋកចិ្ច ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ, ថ្លៃទី ០៧ ថ្ខ សមសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

(៩:១០-៩:២៥) 

 

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ រដ្ឋសេខាធកិារ អនុ្រដ្ឋសេខាធកិារ និ្ងអគ្គនាយក 

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សីជាត្ាំណាងថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន្៍អងគការជាត្ិ និ្ងអន្តរជាត្ ិ

- សភញៀវកិត្តិយសជាត្ិ អន្តរជាត្ិ និ្ងកមួយៗនិ្សសិត្ទាាំងអស់ ! 

ថ្ងៃន េះ តាងនាមឱ្យថ្នាក ់ដ ក់ឹ នាក្់ ងួងនួ ឋឹក់ច ច្ ចងហចរញ្ញវត្ថុ ខ្ុកមា ់ចត្តចយួ  ចង់តីនោម ួសរី់រាយ នោយ

បា ្ូលរងមជាអធចបត្ី់កងុការនបើ់ សវទកិាសាធារណ្ៈ តួ ីអកព ី“ក្កបខណ័្ឌ ម៉ា ក្កសូសដ្ឋកិច្ច និ្ងថ្ែន្ការយុទធសាន្រសត

លវិកាសក្មបឆ់្ន ាំ ២០១៦”។ ទ ទកមន េះ ខ្ុកួូមួម្មែងការោា គម យ៍៉ា ង់់ដនដែ   ចងវាយត្ថ្មៃខព ដួ ក្ន េះវត្តមា 

រប ដួឯ់ឧត្តម នោ់ជកទាវ នោ់ នោ់្ួ ី  ចងន្ៀ្វ់ចត្តចយួជាត្ច  ចងអ តរជាត្ចទាកងអ ដួម្ឹលបា ម់្ូលរងម់កុង

នវទចកាន េះ។ ខ្ុកួូមម្ងៃងអកណរគុណ ក្ន េះ ឯ់ឧត្ែម វងសី វិសសុត្ ម្ឹលបា កឹ់នាកនរៀប ក្ការងារទាកងអ ដួន េះ  ចង

អគគនាយ់ោឋក   ់ដព ័ធ, អគគនលខាធចការោឋក    ចងគណៈ់មាា ធចការ កឹ់នាកការងារម្់ទ្មងដការ្គបដ្គងហចរញ្ញវត្ថុោរធារ-

ណៈ ម្ឹលបា ួហការរងមគ្នក   ចងខចត្ខកនរៀប ក្នវទចកាឱ្យ្ប្ពកត្តនៅបា យ៉ា ងរល ូឹូ្នពលន េះ។ 

ជាការពចត្ណា ដួ នវទចកាោធារណៈន េះ្ប្ពកត្តន ើង ់កុងនគ្នលបកណងម្្់រំម្ល់ពត័្ម៌ា   ចងការយលដ កឹង

អកពកីារ្គបដ្ គងមា៉ា ្់ូនួ ឋឹក់ច្ ច  ចងងវិកាឆ្ក ក ២០១៦ ជ ូឹលដោធារណជ  ់៏ឹូ្ជាត្ងអងគ ់ដព ័ធនសសងៗនទៀត្      

ជាពចនួួ សែលដឱ្កាួឱ្យបា ម្ ាួងយលដកា ដម្ត្្ា ដួអកពីោថ  ភាពថ្ ការផ្លៃ ដួបតូររ្នាួមព័ ធ់កនណើ   ចងទួស - 

 វិួ័យនួ ឋឹក់ច ច្្ពមទាកងួមចទធសលធកៗ ម្ឹលរាជរោឋក ្ចបាលួន្ម្បា នានពល់ ៃងម់។ ់កុងោា រត្ីន េះ នវទចកា

ន េះ កងន ើឹរត្ងយ៉ា ង កួខា ដ់កងុការនលើ់់មព ដួ  ចងព្ងី់់ច ចួ្  ទនា ជាពចនួួ ព្ងកងត្មាៃ ភាពថ្ ់ច ច្នរៀប ក្ម្ស ការ

អ្ចវឌ្ឍជាត្ច  ចងការប តអ ុវត្តការម្់ទ្មងដកា ដម្ត្ួុជីន្ៅ ន ៃ្ើយត្បនៅតាម្ ទៈ  ចងបកណង្បាថ្នាក រប ដួ្បជាជ 

់មពុជា  ចងការសារភាា បដកា ដម្ត្ជចត្ កួ ចទធរវាងរាជរោឋក ្ចបាលជាមងយ កងមជឈោឋក  ោធារណៈ,  វិួ័យឯ់ជ   ចងថ្ឹគូ

អ្ចវឌ្ឍ ៍ ់កុង់ច ច្រងមគ្នក អ្ចវឌ្ឍជាត្ច នោយួន្ម្បា  ូវ់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច្្ ប់បនោយ្ីរភាព, ួមធម៌  ចងសតលដ ូវ

ភាពួុខឹុមរមនាឹលដ្ បជាពលរ ឋឹក់មពុជា។ 

 



2 
 

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សី សភញៀវជាត្ិអន្តរជាត្ ិនិ្ងកមួយៗនិ្សសិត្! 

់កុងទួវត្សរ៍់ មៃងម់ រាជរោឋក ្ចបាល់មពុជាធានាបា  ូវ ថួ ចរភាពមា៉ា ្់ូនួ ឋឹក់ច ច្, ការ្គបដ្គងបា  ូវអត្ចសរ-

ណា, ការធានា ថួ ចរភាពថ្ អ្តាបតូរ្បា់ដ  ចងការព្ងកងួមត្ថភាព្ប់ងត្្បម្ជងថ្ នួ ឋឹក់ច្ ចជាត្ច តាមរយៈការបនងកើ  

សលចត្ភាពថ្ វិួ័យ់ ចួ់មា, ការ់ោងមូលោឋក  នួ ឋឹក់ច្ ចជ បទ, ការពន ៃឿ ពចពចធ់មានួ ឋឹក់ច ច្ នោយព្ងកង

បរិយកាួអកនណាយសលួ្មាបដទា់ដទាញការវិ ចនយគឯ់ជ  ម្ឹល្បការទាកងអ ដួន េះបា បនងកើត្ការងារជ ូ្បជា-

ជ ់មពុជា ពចនួួយុវជ ជាន្្ើ ម្ួ នា់ដ ់កងុមងយឆ្ក កៗ។ ជា់ដម្ ែួង់កុងពីរទួវត្សរ ៍្បនទួ់មពុជា្ត្ូវបា អងគការ

អ តរជាត្ច ចាត្ដបញ្ចូលជា្់ុម្បនទួ ឯកទគ្គករកាំសណ្ើន្ ទាកង្បាកបីនៅ់កងុពច្ ពនោ់ (Olympians of Growth) 

ម្ឹលមា ់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច្ខព ដួ  ចងរងឹមា ក។ នៅឆ្ក ក ២០១៤ ន េះ ោថ  ភាព់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច្ ់មពុជាួន្ម្បា ់កងុ

អ្តា ៧% នាកមុខនោយ វិួ័យឧួាហ់មា ម្ឹលមា ់កនណើ  ១០,៤%  ចង វិួ័យនួវា់មាម្ឹលមា ់កនណើ  

៩,១% នធៀបនៅ កងឆ្ក ក ២០១៣។ ជាមងយគ្នក ន េះ អត្ចសរណាមា ់្មចត្ទាប, អ្តាបតូរ្បា់ដមា ថួ ចរភាព នហើយ វិួ័យ 

ហចរញ្ញវត្ថុកា ដម្ត្រី់លតូ្ោ ដួ  ចងរ់ាបា  វូភាពទា់ដទាញវិ ចនយគច ។ ម្សែ់នលើមូលោឋក  ្គកេះឹ៏ រឹងមា ក់ កងុឆ្ក ក 

២០១៤ ន េះ នួ ឋឹក់ច ច់្ មពុជានៅឆ្ក ក ២០១៥  ចង ២០១៦ ្ត្វូបា ពា់រណ៍ថ្នា កងប តន់ើ ន ើង់កុងរងាងដ ៧%។ 

នទាេះជាយ៉ា ងណា់៏នោយ នួ ឋឹក់ច ច្់ មពុជាបា ឈា ឹលដ កឹណា់ដកាលថ្ ប រិការណ៍អ្ចវឌ្ឍ ៍ងាីមងយ គឺ់កពុង

កាៃ យខៃួ ជា្បនទួ ក្ណូលមធយម់្មចត្ទាប  ចង់កពុង ថួ ចត្់កងុ កឹនណើរការថ្ ការផ្លៃ ដួបតូររ្នាួមព ័ធនួ ឋឹក់ច ច្  ចង  

ួងគម។ ់កុង ័យន េះ ន ើឹមបបី តធានា់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច្ជាមធយម្បមាណ ៧% ់កុងមងយឆ្ក ក នោយម្បងម្្់ម្សៃផ្លក ថ្ 

់កនណើ ្ប់បនោយួមធម៌ ម្ឹលជាមូលោឋក  មច អា្ខាេះបា ួ្មាបដការបនងកើត្ការងារ  ចងឱ្កាួរ់្បា់ដ្ កណូល

ួមរមយ ្ពមទាកងប ត្ូលរងម់កងុការកាត្ដប ថយភាព្់ី្ ់  ចងនលើ់ ់មព ដួជីវភាពរ ដួនៅរប ដ្ួ បជាជ ទូនៅ ់មពុជា្ត្ូវ

ម្ត្ប តនធាើពចពចធ់មានួ ឋឹក់ច ច្ តាមរយៈការព្ងកង  ចងព្ងី់វិួ័យជាមូលោឋក  ម្ឹលជករុញ់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច្ ជាពចនួួ

នៅនលើ វិួ័យឧួាហ់មាធ ុ្ោល  ចងមធយម។ ជាមងយគ្នក ន េះ ់មពុជា់៏់កពុង ថួ ចត្នៅ់កុងបរិបទនួ ឋឹក់ច ច្  ចង នយ-

បាយត្កប ដ  ចងួ់លម្ឹល់កពុងម្្ប្បលួឥត្ឈបដឥត្ឈរ។ ់កុង យ័ន េះ ្បនទួ់មពុជា្ត្ូវជករុញការម្់ទ្មងដឱ្យបា 

កា ដម្ត្ួីុជន្ៅម្ងមនទៀត្ នហើយអ ុវត្តឱ្យបា កា ដម្ត្មា ្ប ចួទធភាព ន ើឹមបីួន្ម្នគ្នលនៅអ្ចវឌ្ឍ ៍ជាត្ច  ចងបនងកើ 

ភាព្ប់ងត្្បម្ជងរប ដួនយើង់កងុត្កប ដ  ចង់កងុពច្ពនោ់ ពចនួួួហគម ៍នួ ឋឹក់ច ច្ឤោ៊ា  ។ 

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សី សភញៀវជាត្ិអន្តរជាត្ ិនិ្ងកមួយៗនិ្សសិត្! 

ួ្មាបដឆ្ក ក ២០១៦ ក្កបខ័ណ្ឌ សោេន្សោបាយម៉ា ក្កូសសដ្ឋកចិ្ច និ្ងសោេន្សោបាយហិរញ្ញវត្ថុ    

សាធារណ្ៈ មា នគ្នលនៅធានាឱ្យបា ់កនណើ នួ ឋឹក់ច ច់្ កុង់្មចត្ ៧% តាមរយៈការព្ងកងភាព្ប់ងត្្បម្ជង   

ទាកង់កងុការទា់ដទាញវិ ចនយគ, ការបនងកើ សលចត្ភាព្គបដ វិួ័យ ជាពចនួួ់កុង វិួ័យ់ ចួ់មា, ការជករញុការនធាើពចពចធ-

់មានួ ឋឹក់ច ច់្ កុងួ ទុេះងាី, ការ្គបដ្ គងហា ច្ ័យថ្ ់កនណើ  ន ើឹមបីរ់ា ថួ ចរភាពមា៉ា ្់ូនួ ឋឹក់ច ច្  ចង ថួ ចរភាពហចរញ្ញវត្ថ ុ
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 ចងការប ែនផ្លត ត្កា ដម្ត្ួីុជន្ៅនៅនលើការបនងកើ គុណភាព  ចង្ប ចួទធភាពថ្ នួវាោធារណៈ ន ើឹមបីួ ន្ម្បា 

 ូវនគ្នលបកណងនគ្នល នយបាយគ ៃកេះៗ  ចងប ែ្ល ការថ្ ការម្់ទ្មងដឱ្យរន ថើ នៅមុខ ឹូ្ម្ឹលបា ោ់ដន្ញនៅ

់កុង យុទធសាន្រសតច្ត្ុសកាណ្ ដ្ាំណាកក់ាេទី៣ ន ើឹមប ីកាំសណ្ើន្, ការងារ, សមធម៌  ចង ក្បសិទធភាព នៅ់មពុជា  ចង 

ថ្ែន្ការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាត្ ិ ២០១៤-២០១៨។ ជាមងយគ្នក ន េះ រាជរោឋក ្ចបាល់មពុជា់ប៏ា ោ់ដន្ញ 

សោេន្សោបាយអភិវឌ្ឍន៍្ វិស័យឧសហហកមម ២០១៥-២០២៥ ម្ឹលមា នគ្នលនៅព្ងកង  ចងព្ងី់មូលោឋក  

នួ ឋឹក់ច ច្ជាត្ច តាមរយៈការជករុញសលចត្់មាការនលើ់់មព ដួសលចត្ភាពភាព្ប់ងត្្បម្ជងថ្ វិួ័យ់មា តោល ជាពចនួួ

ួ្មាបដភាពចាកបា ដ្រប ដ់ួ មពុជា ់កុងការនរៀប ក្ខៃួ ន ើឹមបបីនងកើ ួមត្ថភាព្ប់ងត្្បម្ជង់កុង្់បខណ័ឌ ពច្ពនោ់  ចង

ត្កប ដ  ចងការចាបដនសែើមថ្ ួហគម ន៍ួ ឋឹក់ច ច្អាោ៊ា  ឆ្ក ក ២០១៥។ 

ន ើឹមបីួន្ម្ ូវនគ្នលនៅទាកងន េះ រាជរោឋក ្ចបាល់មពុជា់៏ប តអ ុវត្ត កមមវិធីថ្កទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណ្ៈ  ចងការម្់ទ្មងដរ្នាួមព័ ធចាកបា ដ្នានា ្ពមទាកងប តជករញុ ូវនគ្នល នយបាយោរនពើព ធ នោយ

នផ្លត ត្ជា កួខា ដនលើរ ឋឹកបាល ក្ណូល  ចងការម្់លមែអ្ចបាល់ច ច្្ពមទាកងការរឹត្ប តកង ក្ណាយ ន ើឹមបីកាត្ដប ថយឱ្ ភាព 

ងវិកាឱ្យម់្ត្កម់្មចត្មងយួមរមយ  ចងបនងកើ លកហងវកិា។ ់កងុោា រត្ីន េះ ្់បខ័ណឌ នគ្នល នយបាយហចរញ្ញវត្ថ ុ   

ោធារណៈឆ្ក ក ២០១៦  កងជករុញការអ ុវត្ត យុទធសាន្រសតសកៀរគ្រច្ាំណូ្េរយៈសពេមធយម២០១៤-២០១៨ ួន្ម្

ឱ្យបា  ូវការ្បមូល ក្ណូល្រ តួរុបបម្ ថមឱ្យបា  ០,៥ ពច ទុភាគរយថ្ ស.ួ.ួ.់កងុមងយឆ្ក ក។ ្់ ងួងនួ ឋឹក់ច ច្  ចង

ហចរញ្ញវត្ថុ  កងប តខចត្ខក្បកងម្្បង់កុងកាន់ៀរគរ ក្ណូលរយៈនពលខៃ ី ចងមធយមឱ្យបា កា ដម្ត្ន្្ើ ម្ងមនទៀត្ តាមរយៈ 

ការអ ុវត្តយ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត្ដ ូវ វិធា ការនានាម្ឹលបា ់កណត្ដ់កងុ សោេន្សោបាយសកៀរគ្រច្ាំណូ្េរយៈសពេមធយម 

២០១៤-២០១៨។ ជាពចនួួ  វិួ័យ ់ដព ័ធជាឤទចភាពនានពលប ច្ុបប ក ចង់កុងរយៈនពលមធយមខាងមុខន េះ កង

នផ្លត ត្នលើវិធា ការម្់ទ្មងដរ ឋឹកបាល, ការម្់លមែនគ្នល នយបាយោរនពើព ធ  ចងមច ម្ម ោរនពើព ធ ្ពមទាកងការ

ព្ងកងការ្ត្ួត្ពច ចត្យ  ចងវាយត្ថ្មៃ។ 

ទ ទកមន េះ ្់បខ័ណឌ ក្ណាយ កងនផ្លត ត្ កួខា ដឹលដការសារភាា បដងវិកានៅ កងនគ្នល នយបាយរប ដួរាជរោឋក -  

្ចបាល ជាពចនួួការប ត កឹន ើង្បា់ដនបៀវត្សជ ូមន្រ តីរាជការ ន ើឹមបីឱ្យមន្រ តីរាជការទាកងអ ដួទទងលបា ្បា់ដនបៀវត្ស

ន្្ើ ជាង ១ោ នរៀល ្ត្កមឆ្ក ក ២០១៨។ ្់ ងួងនួ ឋឹក់ច ច្  ចងហចរញ្ញវត្ថុ់ ៏កងប តត្្មងដទចួនៅថ្ នគ្នល នយបាយ

ងវិកា នោយនធាើការវិភាជ ៍នឆ្ព េះនៅរ់សលចត្ភាព, ការបនងកើ ភាព្ប់ងត្្បម្ជង  ចងមា ល់ខណៈបរិយប័ ក ់កងុននាេះ

ប តការយ់ ច្ត្តទុ់ោ់ដបនងកើ ក្ណាយនលើការអ្ចវឌ្ឍជកនាញួ្មាបដយុវជ , ការព្ងកងវិួ យ័អបដរ,ំ ការនលើ់់មព ដួ  

 វិួ យ័ួុខា្ចបាល, ការបនងកើ សលចត្ភាព់ ច់ួ មា, ការ់ោង  ចងម្់លមែនហោឋក រ្នាួមព ័ធរូបវ ត  ចងការប តនរៀប ក្ 

បណាត ញសគត្ដសគងដ ូជី ទួ ី់ ឱ្យមា ល់ខណៈរល ូជាន ើឹម។ ទ ទកមន េះ ថ្ែន្ការយុទធសាន្រសតលវិកាឆ្ន ាំ ២០១៦ គនឺធាើ

ន ើង់កុងនគ្នលនៅនរៀប ក្  ចងត្្មងដទចួនគ្នល នយបាយឱ្យ្ួមតាមវិួ័យ  ចងួ់មាភាពរប ដួ្់ ងួងនានា។ 
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ជាមងយគ្នក ន េះ ម្ស ការយុទធោន្រ តួងវិកា់៏គចត្គូរយ៉ា ងម៉ាត្ដ្ ត្ដអកពតី្្មូវការួ្មាបដការអ ុវត្ត សោេន្សោបាយ

អភិវឌ្ឍន៍្វិស័យឧសហហកមម ២០១៥-២០២៥ ្ប់បនោយនជាគជយ័តាមការ់កណត្ដ់ កុងយុទធោន្រ តួសងម្ឹរ ។ 

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សី សភញៀវជាត្ិអន្តរជាត្ ិនិ្ងកមួយៗនិ្សសិត្! 

មុ  កងបញ្ចបដ ខ្ុកួូមបញ្ជា ់ដជាងាីមតងនទៀត្ថ្នា នពលន េះជាងនពលណាៗទាកងអ ដួ ម្ឹលនយើង្ត្ូវនធាើការរងមគ្នក

់កុងវបបធម៌ពចន្គ្នេះនយបលដ  ចងួហ្បត្ចបត្តចការកា ដម្ត្ សីុជសក្ៅកនុងេកខណ្ៈសាថ បនា ន ើឹមបីួ តចភាព, ថួ ចរភាព, 

ការអ្ចវឌ្ឍ  ចង វិបុលភាពនៅថ្ងៃអនាគត្នៅ់មពុជា។ ការអ ុវត្តការម្់ទ្មងដ់កុង្គបដវិួ័យរប ដួនយើង កងមច ឤ្   

ួន្ម្នៅបា ន ើយ ្ប ចួ នបើមច មា ការម្់លមែ់ច ច្ួហការ  ចងួហ្បត្ចបត្តចការរវាង្់ ងួង  ចងោថ ប័ នានា, 

ការព្ងកង ោថ ប័ ់កុងរយៈនពលម្វង  ចងួមត្ថភាព វិជាា ជីវៈរប ដួមន្រ តី ន ើឹមបជីករញុ  ចងអ ុវត្តការម្់ទ្មងដ  ចង្បព ័ធ

រ ឋឹកបាល្ប់បនោយ្ប ចួទធភាព។ ់កងុ យ័ន េះ ខ្ុក់ ៏នជឿជា់ដថ្នា នយើង កងទទងលបា  វូមត្ចនយបលដ  ចងអ ោុួ ៍

ឹ៏លែ្ប់បនោយការោថ បនាពីនវទចការប ដួនយើងនានពល្ពក់ ន េះ។ 

ជា្ុងន្កាយ ខ្ុកួូមជ ូពរឱ្យនវទចកានៅថ្ងៃន េះ្ប្ពកត្តនៅ្ប់បនោយនជាគជយ័  ចងួូមជ ូពរឯ់ឧត្តម 

នោ់ជកទាវ នោ់ នោ់្ួ ី ចង់ាួយៗទាកងអ ដួ ម្ឹលមា វត្តមា នៅទីន េះ ួូម្ប់បនោយពុទធពរទាកងបង ្បការ 

គឺ អាយុ វណ្ណ ៈ សខុៈ ពេៈ ់ុកបីន ៃ្ ៀងឃ្លៃ ត្ន ើយ។ 

 

សមូអរគុ្ណ្ ! 

 

 

 


