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ខញុ ំសូម ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត ចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ ទងំអស់
ែដលបនអេញជ ើញចូលរមួកនុងសិកខ នេពលេនះ  ែដលេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណងផ ព្វផ យឱយបន
ទូលំទូ យអំពីអតថ្របេយជនៃ៍នករចង្រកងនិងករេ្របើ្របស់ទិនននយ័សថិតេិសដ្ឋកិចច កនុងករេរៀបចំេគល-
នេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ែផនករនងិយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន ៍និងករសិក ្រ វ្រជវននែដលពកព់ន័ធនឹង
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ េលើសពីេនះ សិកខ កមទងំអស់ែដលអេញជ ើញមកពី្រកសួង- ថ បន័ពកព់ន័ធរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ សមគមពក់ព័នធ ថ ប័នហិរញញ វតថុអន្តរជតិ អនកសិក

្រ វ្រជវ នសិ តិ វនិិេយគិន និងវស័ិយឯកជនេផ ងេទៀត នឹងមនឱកសបនជួបពភិក គន េ យផទ ល់
េដើមបែីចករែំលកទស នៈ និងែស្វងយល់ពីកតព្វកចិចនិងតួនទីរបស់ខ្លួនកនុងករចូលរមួយ៉ងសកមមស្រមប់
វស័ិយសថិតិេនកមពុជ។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទេីម្រតី! 

សិកខ េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុងេពលេវ មយួ ែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរដសំ៏ខនក់នុងតបំន ់
និងកនុងសកលេ ក ្រសបេពលែដលទិនននយ័សថិតិកនែ់តេដើរតួនទីដសំ៏ខនក់នុងបរយិកសមយួែដលមន
កររកីចេ្រមើនេទមខុជលំ ប។់ សថិតិជប ្ត ្រកុមៃនចំនួនតួេលខឬលទធផលទងំ យែដលអនកសិក
្រ វ្រជវ ្រកុមអនកវភិគ និងអនកអនុវត្តនេ៍គលនេយបយចងដ់ឹងពីពត័ម៌នទងំេនះ េហើយ្រតូវបនេគ
ែស្វងរកជ្របចនូំវទិនននយ័ ែដល ចជ្របេភទម៉្រកូនិងម្ីរក ូ មរយៈ្របភពទិនននយ័េផ ងៗគន ែដល ច
េជឿទុកចិត្តបន។ ្រគប់ប ្ត ្របេទសននេលើពិភពេ ក្រតូវករទិននន័យសថិតិជចំបច់ស្រមប់បេ្រមើ
ឱយត្រមូវករេផ ងៗេរៀងខ្លួន។ ្របសិនេបើ្របេទសមយួមនសថិតិ្របកបេ យគុណភពនិងផ ព្វផ យទន-់
េពលេវ  េនះរ ្ឋ ភបិល អនកសិក ្រ វ្រជវ ធុរជន អងគករអន្តរជតិ និងអនកេ្របើ្របស់ទិនននយ័េផ ងេទៀត 
នឹងមនលទធភព្រគប្់រគនក់នុងករេរៀបចំ ឬែកត្រមូវេគលនេយបយ នងិែផនករយុទធ ្រស្ត របស់ខ្លួនឱយ
បន្រតឹម្រតូវ ្រគប្់រជុងេ្រជយ និងមន្របសិទធភព ដូចពកយេ ក George Bernard Shaw បនេលើក
េឡើងថ “បុគគលែដលឆ្ល តៃវពិត្របកដ្រតូវេធ្វើអ្វីមួយេ យែផ្អកេលើសថិតិ” (It is the mark of a truly 

intelligent person to be moved by statistics)។ ជងេនះេទេទៀត កនុងអំឡុងេពលជងពីរទសវត រ ៍
ចុងេ្រកយេនះ បរ ិ ថ នេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុសកលកន់ែតមនភព្របទក់្រក គន  សមុគ ម ញ និង
្របកួត្របែជង ដូេចនះករចង្រកងសថិតមិយួែដលមនស្តង់ រនិងមនទំនុកចិត្ត គឺកនែ់តមនត្រមូវករខពស់
ស្រមប់គំ្រទនិង្រ យផ្លូ វកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេគលនេយបយមួយឱយបនរងឹមទំំងកនុងវស័ិយ
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ធរណៈ និងឯកជន កដូ៏ចជេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមយួសថិតិេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសែដលជៃដគូ ផងែដរ។ 
ទនទឹមេនះ សថិតិក្៏រតូវបនចតទុ់កជធតុចូលដសំ៏ខនម់យួស្រមបេ់ធ្វើឱយជីវតិកនែ់តល្អ្របេសើរ មរយៈ 
ករវភិគ និងករពយករពី ថ នភពែដល ចមនករែ្រប្របួលេនៃថងអនគត។  

កនុងនមជធនគរក ្ត លែដលជ ជញ ធររូបិយវតថុ មនតួនទីភរកិចចចមបងៗជេ្រចើន េដើមបី
ែថរក សថិរភពៃថ្ល សំេ ចូលរមួចំែណកកនុងករគ្ំរទនិងជំរុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស ជពិេសស
ធនគរជតិៃនកមពុជជ ថ បន័ែដលទទួលភរកិចចកនុងករ្របមលូ េរៀបច ំ ដំេឡើង នងិវភិគសថិតិចនំនួពីរគឺ 
i/- សថិតិវស័ិយេ្រក្របេទស និង ii/- សថិតិរូបិយវតថុនិងហិរញញ វតថុ។ បែនថមេលើេនះ ធនគរក ្ត លកជ៏ អនកផលិត 
អនកផ ព្វផ យ អនកេ្របើ្របស់ទិននន័យសថិតិ អនកវភិគ និងអនក យតៃម្ល ្រគប់្រជុងេ្រជយពក់ព័នធនឹងករ
េចញផ យសថិតិ ផងែដរ។ ទនទឹមេនះ គុណភពសថិតិជចំណុច ទិភពែដលធនគរជតិៃនកមពុជែតងែត
យកចិត្តទុក កខ់ពស់ មរយៈករេធ្វើបចចុបបននកមមេលើវធិី ្រស្តចង្រកង ករព្រងីកវ ិ លភពរបស់្របភព
ទិនននយ័ និងករែកលម្អវធិី ្រស្តៃនករ្របមូលទិនននយ័ ជេដើម។ ែផ្អក មបទពិេ ធនរ៍បស់្របេទសនន
កនុងតំបន់ និងរូបខញុ ំផទ ល់ សថិតិែដលមនគុណភពល្អនិងទន់េពលេវ  គឺជបុេរលកខខណ្ឌ មួយស្រមប់
ធនគរក ្ត ល ចសេ្រមចបននូវេគលេ រក សថិរភពរូបិយវតថុនិងហិរញញ វតថុ ្រពមទងំជំរុញដល់ករ
អភវិឌ វស័ិយហិរញញ វតថុែដលកំពុងរកីចេ្រមើន។ 

មរយៈសិកខ របស់េយើងនៃថងេនះ ខញុ ំេជឿជកថ់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី 
និងនងកញញ  នឹងបនែស្វងយល់បែនថមអំពីទំនកទ់ំនងៃនករចង្រកង ករផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របស់
ទិនននយ័សថិតិ មរយៈករេធ្វើបទបង្ហ ញរបស់ គមិនកិតិ្តយសែដលមនជំនញ និងបទពិេ ធនេ៍លើករងរសថិតិ 
មកពីធនគរជតិៃនកមពុជ វទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ ្រកសួងែផនករ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហិរញញ វតថុអំពី្របធនបទសំខន់ៗ ពកព់ន័ធនឹងទនិននយ័សថិតិេសដ្ឋកិចចទងំអនកផលិតនងិអនកេ្របើ្របស់ទិនននយ័
សថិតិ។ េ្រកពេីនះ ខញុកំេ៏ជឿជកផ់ងែដរថ ្រគបប់ ្ត ្រកសួង- ថ បន័ទងំកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន
នឹងរមួសហករយ៉ងសកមមកនុងករែចករែំលកពត័ម៌នទិនននយ័សថិតិ សំេ េធ្វើយ៉ង ធនឱយបននូវករ
អភវិឌ  េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។   

ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទេីម្រតី! 

ករចង្រកងសថិតិ ច្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចើន មុននឹង ចផលិតនិងផ ព្វផ យសថិតឱិយបនទន-់
េពលេវ  និង ចទុកចិត្តបន។ ្រស័យេហតុេនះេហើយ កនុងឱកសសិកខ នេពលេនះ េយើងមន
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គមិនេធ្វើបទបង្ហ ញ េដើមបែីចករែំលកបទពិេ ធនអ៍ំពកីរចង្រកងនិងករេ្របើ្របស់ទិនននយ័សថិតិ។ ខញុ ំសងឃមឹ
ថសិកខ កមទងំអស់នឹងចូលរមួ ្ត បនូ់វបទបង្ហ ញែដលមនជបន្តបនទ បន់េពលបន្តិចេទៀតេនះ។ 

មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះវត្តមនរបស់ គណៈអធិបតី ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសី នងកញញ  តំ ង្រកសួង- ថ បន័ពកព់ន័ធរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល អនកេរៀបចំេគលនេយបយ 

្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ សមគមពកព់ន័ធ ថ បន័ហិរញញ វតថុអន្តរជតិ អនកសិក ្រ វ្រជវ និស តិ 
វនិិេយគិន និងវស័ិយឯកជនេផ ងេទៀត ែដលបនចំ យេពលេវ ដម៏នតៃម្លមកចូលរមួសិកខ
នេពលេនះ។ 

ជបរេិយ ន ខញុ ំសូមជូនពរ គណៈអធិបតី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ឱយ
ជួប្របទះែតពុទធពរទងំ្រប្ំរបករ គ ឺ យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ បដិភនៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ ខញុ ំេជឿជក់
ថ អងគសិកខ របស់េយើងនឹង្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យែផ្លផក  និងទទួលេជគជយ័។ 

ខញុ ំសូម្របកសេបើកសិកខ ស្តីពី រៈសំខន់ៃនករចង្រកងសថិតិ ជផ្លូវករចប់ពីេពលេនះ
តេទ។ 

សមូអរគណុ! 


