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សុន្ទរកថាស្វា គមន្ ៍ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្ សុក សុ៊ីផាន្ណ់ា ប្បធាន្ប្កមុប្បឹកាភបិាល នន្វទិ្យាស្វា ន្ វបសអ-

CDRI កនុងពិធ៊ីបបើក សន្នសិ៊ីទ្យចកខុវស័ិយប្បបទ្យសកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៦ បលើប្បធាន្បទ្យ 

“ជំរុញការងារទៅមុខ៖ ទេដ្ឋា រចនាសមពន័្ធទៅក្នុងប្រទេស និ្ងក្នុងតំរន្ ់និ្ង  
ឡូជីសទីក្សប្ារក់ារតភ្ជា រ ់កំ្ទ ើ ន្ និ្ងអភវិឌ្ឍន្”៍ 

នងៃទ្យ៊ី៧ ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
សណាា គារ សូហ្ា៊ីខត្ល ភនាំបពញ បោគ៊ីប្ា 

 

- សបមតចអគគមហាបសនាបត្៊ីបត្បជា ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ាមន្តន្ត៊ីនន្ប្ពះរាជា
ណាចប្កកមពុជា  
ជាទ្យ៊ីបគារពដ្ែ៏ពងែ់ពស់ 

- ឯកឧត្តម អនកឧកញ៉ា  បោកជាំទាវ អស់បោក បោកប្ស៊ី ជាទ្យ៊ីបគារព
រាបអ់ាន្! 

 
កនុងនាមជាប្បធាន្ប្កុមប្បឹកាភបិាល នន្វទិ្យាស្វា ន្បណ្តុ ះបណាត ល និ្ង ប្ស្វវប្ជាវ

បដ្ើមប៊ីអភវិឌ្ឍន្ក៍មពុជា ែុ្ាំមាន្បសចកត៊ីបស្វមន្សសរ ៊ីករាយយ៉ា ងនប្កខលង សូមសខមតងនូ្វ 
ការស្វា គមន្យ៍៉ា ងកកប់តត បាំផុត្ជូន្ដ្ល់ សបមតចអគគមហាបសនាបត្៊ីបត្បជា ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ាមន្តន្ត៊ីនន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឯកឧត្តម អនកឧកញ៉ា  បោកជាំទាវ អស់បោក 
បោកប្ស៊ី ចាំប ះការអប ជ្ ើញមកចូលរមួកនុង សន្និស៊ីទ្យ ចកខុវស័ិយប្បបទ្យសកមពុជាឆ្ន ាំ
២០១៦ បន្ះ ខដ្លសហ្ការបរៀបចាំប ើងបោយ វទិ្យាស្វា ន្ បណ្តុ ះបណាត ល និ្ង
ប្ស្វវប្ជាវ បដ្ើមប៊ីអភវិឌ្ឍន្ក៍មពុជា និ្ង ធនាគារ ANZ Royal ។  

នាឱកាសដ្វ៏បិសសវសិ្វលបន្ះ បយើងែុ្ាំសូមសខមតងនូ្វកត្ត្ ូូ ាធមដដ្ ៏ ប្ជាលបប្ៅ 
បាំផុត្ជូន្ ចាំប ះ សបមតចអគគមហាបសនាបត្៊ីបត្បជា ហ ៊ុន សែន ខដ្លបាន្ផតល់ការជួយ  គាាំ
ប្ទ្យជាបរៀងរហូ្ត្មកដ្ល់ សន្និស៊ីទ្យចកខុវស័ិយប្បបទ្យសកមពុជាប្បចាំឆ្ន ាំ ជាពិបសស សប្មាប់
ែួបបលើកទ្យ៊ី១០នន្សន្នសិ៊ីទ្យបន្ះ ប្ពមទាាំងផតល់ត្នមៃដ្ល់ការងារប្ស្វវប្ជាវឯករាជយខផនក
បគាលន្បយបាយអភវិឌ្ឍន្រ៍បស់វទិ្យាស្វា ន្បយើងែុ្ាំ។  

 
បយើងែុ្ាំកសូ៏មអរគុណ្ជាពន្ៃឹកផងខដ្រ ដ្ល់ ធនាគារ ANZ Royal ចាំប ះ កិចច

សហ្ការ ជានដ្គូដ្ល៏អប្បបសើរ និ្ងការាាំងចិត្តែពស់កនុងការចូលរមួបរៀបចាំ សន្និស៊ីទ្យចកខុវស័ិ
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យជាបន្តបនាទ ប ់ជាពិបសសបយើងែុ្ាំសូមអរគុណ្ដល់ បោក Grant Knuckey នាយក
ប្បតិ្បត្តធិនាគារ ANZ Royal ខដ្លបាន្ជួយ គាាំប្ទ្យ និ្ងចូលរមួការងារយ៉ា ងសកមម។ 
សប្មាបស់ន្និស៊ីទ្យឆ្ន ាំ២០១៦ បន្ះ បយើងែុ្ាំកទ៏្យទួ្យលបាន្ជាំនួ្យគបំ្េផងខដ្រព៊ី ប្កុមហ្ ុន្
ធានារា៉ា បរ់ង Manulife ។ 

 
សន្និស៊ីទ្យចកខុវស័ិយប្បបទ្យសកមពុជាបលើកទ្យ៊ី១០ បន្ះ វទិ្យាស្វា ន្ CDRI និ្ង ធនាគារ 

ANZ Royal បាន្រមួសហ្ការគាន បរៀបចាំប ើងបលើប្បធាន្បទ្យ “ជំរុញការងារទៅមុខ៖ 
ទេដ្ឋា រចនាសមពន័្ធទៅក្នុងប្រទេស និ្ងក្នុងតំរន្ ់ និ្ង ឡូជីសទីក្សប្ារក់ារតភ្ជា រ ់
កំ្ទ ើ ន្ និ្ងអភវិឌ្ឍន្”៍ ។ ជាងម៊ីមតងបទ្យៀត្ សន្និស៊ីទ្យប្បចាំឆ្ន ាំបន្ះ បាន្អប ជ្ ើញថាន កដឹ់្កនាាំ
ព៊ីប្គបវ់ស័ិយ មកជួបជុាំគាន បដ្ើមប៊ីពិនិ្ត្យព៊ីសមទិ្យធផល ខដ្លកមពុជា សបប្មចបាន្ បធាើការ
ផាៃ ស់បតូរមតិ្ បយបល់គាន  និ្ងពិោកាព៊ីយុទ្យធស្វន្តសតសប្មាប ់ ការអភវិឌ្ឍ និ្ងការរ ៊ីក
ចបប្មើន្នន្ ប្បបទ្យសកមពុជាបៅអនាគត្ ប្ពមទាាំងចងប្កងជាអនុ្ស្វសន្ខ៍ផនក បគាល
ន្បយបាយ សប្មាបក់ារបធាើសកមមោព។ 

 
សន្និស៊ីទ្យចកខុវស័ិយបលើកបន្ះ ប្បារពធប ើងចាំបពលដ្ស៏ាំខាន្ម់យួ បនាទ បព់៊ីប្បបទ្យស 

កមពុជាចូលរមួសបប្មចបាន្នូ្វ សហ្គមន្ប៍សដ្ាកិចចអាស្វ ន្ឆ្ន ាំ២០១៥ ប៉ាុខន្តប្តូ្វបធាើការងារ 
ជាបប្ចើន្បទ្យៀត្ បដ្ើមប៊ីចបយ់កឱកាសលអ និ្ងទាញយកអត្ាប្បបយជន្ឲ៍្យបាន្បប្ចើន្ជា អតិ្
បរមាព៊ីសហ្គមន្ប៍ន្ះ។ ជាងម៊ីមតងបទ្យៀត្ សន្និស៊ីទ្យនឹ្ងបផាត ត្បលើបញ្ហា សាំខាន្់ៗ ខដ្ល ជា
កាត កាំណ្ត្ស់ប្មាបឲ់្យប្បបទ្យសកមពុជា សបប្មចបាន្អនាគត្ដ្រ៏ុងបរឿង។បញ្ហា ទាាំងបន្ះ រមួ
មាន្  

(១)បត្ើប្តូ្វបធាើអា៊ីែៃះបដ្ើមប៊ីបោះប្ស្វយបញ្ហា ខដ្លបយើងកាំពុងប្បឈម កនុងការពប្ង៊ីក 
និ្ងពប្ងឹង ូជ៊ីសទ៊ីក និ្ងបហ្ោា រចនាសមពន័្ធកនុងប្បបទ្យស និ្ងកនុងត្ាំបន្ ់ បដ្ើមប៊ីបបងកើន្ ការ
ត្ោជ ប ់កាំបណ្ើ ន្ និ្ងការអភវិឌ្ឍឧសាហ្កមម,  

 
(២)បត្ើមាន្ត្អួងគសាំខាន្់ៗ ណាែៃះ និ្ងបត្ើមាន្បញ្ហា បចទ្យចមបងៗអា៊ីែៃះ ខដ្លបយើង

ប្តូ្វយកចិត្តទុ្យកោកក់នុងការបធាើខផន្ការ ការអនុ្វត្តការងារ និ្ងការកស្វង ប្កបែណ័្ឌ ចាប់
និ្ងបទ្យប្ូត្ត ិនិ្ង  
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(៣)បត្ើមាន្កាត សាំខាន្់ៗ អា៊ីែៃះខដ្លកាំណ្ត្ប់ជាគជយ័របស់បយើង កនុងការបធាើ
ការងាររមួគាន  បដ្ើមប៊ីសបប្មចបាន្ាមបគាលបៅអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាតិ្ទាាំងបន្ះ?  

 
នាប្ពឹកបន្ះបយើងែុ្ាំមាន្ភព័ាសាំណាងជាអបន្កនិ្ងមាន្កិត្តយិសដ្ែ៏ពងែ់ពស់បោយ 

សបមតចអគគមហាបសនាបត្៊ីបត្បជា ហ ៊ុន សែន អប ជ្ ើញចូលរមួផតល់មតិ្ខណ្នាាំ និ្ង 
ចកខុវស័ិយ អាំព៊ីបញ្ហា ដូ្ចបាន្បលើកប ើងបៅខាងបលើ។ 

 
បៅកនុងកិចចពិោកាផាៃ ស់បតូរបយបល់គាន យ៉ា ងសកមមកនុងនងៃបន្ះ បយើងែុ្ាំសងឃមឹថា 

នឹ្ងអាចចូលរមួចាំខណ្កកនុងការខវកខញក និ្ងបលើកជាអនុ្ស្វសន្ខ៍ផនកបគាលន្បយបាយ 
ទាកទ់្យងនឹ្ងសាំណួ្រសាំខាន្់ៗ  
ដូ្ចត្បៅ៖ 

 បត្ើបហ្ោា រចនាសមពន័្ធ ការដឹ្កជ ជ្ូ ន្ និ្ងប្បពន័្ធ ូជ៊ីសទ៊ីកខបបណា ខដ្លសម
ប្សបបាំផុត្សប្មាបជ់យួ ឲ្យប្បបទ្យសកមពុជាសបប្មចបាន្ាម បគាលបៅអភវិឌ្ឍ
ន្រ៍បស់ែៃួន្? 

 
 បត្ើយន្តការអា៊ីែៃះមាន្ប្បសិទ្យធោពបាំផុត្ សប្មាបប់លើកកមពស់ការសប្មបសប្មួល 

និ្ង សហ្ប្បតិ្បត្តកិារ បដ្ើមប៊ីសបប្មចបាន្លទ្យធផលប្បកបបោយបជាគជយ័? 
 

 បត្ើការបបងកើត្ប្កុមការងារ ូជ៊ីសទ៊ីក និ្ងដឹ្កជ ជ្ូ ន្ថាន កជ់ាតិ្ ជាយន្តការមាន្
ប្បបយជន្ ៍ និ្ងងាយអនុ្វត្តប៉ាុណាា ខដ្របដ្ើមប៊ីជួយ បបងកើន្ោពរលូន្គាន ខផនកបគាល 
ន្បយបាយនិ្ងកិចចសហ្ការឈាន្បៅសបប្មចបគាលបៅអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាតិ្? 

 
 បត្ើបយើងបធាើយ៉ា ងណាអាចបប្បើប្បាស់បាន្ប្បបសើរបាំផុត្នូ្វ ធនាគារវនិិ្បយគបហ្

ោា រចនាសមពន័្ធអាសុ៊ី (AIIB), the Silk Road Fund និ្ង ោពជានដ្គូមាន្ប្ស្វប់
ជាមយួអងគការពហុ្ោគ៊ីដ្នទ្យបទ្យៀត្ទនាោះ?  
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នាឱកាសបន្ះ បយើងែុ្ាំមាន្កិត្តយិសដ្ែ៏ពងែ់ពស់បាំផុត្បោយ សបមតចអគគមហា បសនា

បត្៊ី បត្បជា ហ ៊ុន សែន បាន្អ ជ្ ៊ីញចូលរមួជាអធិបត្៊ី ផតល់នូ្វមតិ្ខណ្ នាាំបាំផុសគាំនិ្ត្ និ្ង
ផតល់ជាបរកិារណ៍្សប្មាបកិ់ចចពិោកា របស់អងគសន្និស៊ីទ្យ។  

 
ាងនាម ឲ្យវទិ្យាស្វា ន្បណ្តុ ះ បណាត ល និ្ង ប្ស្វវប្ជាវបដ្ើមប៊ីអភវិឌ្ឍន្ក៍មពុជា និ្ង 

ធនាគារ ANZ Royal ែុ្ាំមាន្កិត្តយិសដ្ែ៏ពងែ់ពស់បាំផុត្ សូមបគារពអប ជ្ ើញ  សបមតចអគគ
មហាបសនាបត្៊ីបត្បជា ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ាមន្តន្ត៊ីនន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ខងៃងសុន្ទរ
កថាគន្ៃឹះបបើកសន្នសិ៊ីទ្យចកខុវស័ិយប្បបទ្យសកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៦ និ្ងផតល់មតិ្ខណ្ នាាំ ដ្ល់អងគ
សន្និស៊ីទ្យ។ 

 
សូមអរគុណ្! 


