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សុន្ទរកថាស្វា គមន្៍ 

របសប់ណ្ឌ ិត ជា វុធណា អគគនាយកនន្អគគនាយកដ្ឋា ន្សវន្កមមនទទកនុង  

ក្កសួងសសដ្ាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

ក្នុងវគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលសដ ីេី 

“សវន្កមមផ្ទែកស ើហាន្ិភ័យ, ក្បព័ន្ធក្តួតពិនិ្តយនទទកនុងបសច្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន្ទ្យសូៅ,  

សវន្កមមសមិទ្យធកមម និ្ងរបាយការណ្៍សវន្កមម” 

សណ្ឋា គារសូហ្វីខែល ភ្នំពេញ ភ្ូពក្ត្រា ថ្ងៃទ១ី៦-១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

រាជធានីភ្នំពេញ 

7 
- សូមពគារេ ពោក្ត្រសី  Kristine Leah Mercado,ពោក្ត្រសី Katrina Fano និងពោក្  Arnold Agnila  

                             សវនក្រជាន់ែពស់ការិយាល័យអគ្គសវនក្រ, ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ី, ទីត្រក្ុងម៉ា នីល 

- សូមពគារេ ពោក្ អ ូច ចំពរើន  មន្រនី្ក្មមវិធ្ីជាន់ែពស់ថ្នស្ថា នែំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីត្របចំក្មពុជា 

- សូមពគារេ ឯក្ឧែ្ម ពោក្ជំទាវ ពោក្ ពោក្ត្រសី មិែ្សវនក្រក្មពុជា ជាទីពគារេ! 

១-   ខែពនុះ ឆ្ន ំម ន ២០១៨ ពយើងបានទទលួការបណុ្ុះបណ្្ឋលរយៈពេលែលី ពត្រកាមត្របធានបទចំនួនបនួ គឺ្ 

សវនក្មមថ្ទៃក្នុងខទែក្ពលើហានិភ្័យ, ត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុងបពចេក្វិទាេ័ែ៌មនទូពៅ, សវនក្មមសមិទធក្មម, 

និងការសរពសររបាយការណ៍សវនក្មម ខែលត្រែូវបានពរៀបចំព ើង ពោយការិយាល័យអគ្គសវនក្រថ្នធ្នាគារ

អភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ី។ ពោយខ ក្ថ្ងៃពនុះ ជាងមីម្ងពទៀែ ពយើងបានមក្ជួបជ គំាន ទទលួការបណុ្ុះបណ្្ឋលបខនាម ពលើ

ត្របធានបទែ៏សំខានព់នុះ ខែសត្រមប់មិែ្សវនក្រក្មពុជា េីត្រក្សួងចំនួន៦ ពទេង គ្ឺត្រក្សួងឧសាហ្ក្មម និង

សិបបក្មម,ត្រក្សួងក្ចិេការនារើ, ត្រក្សួងបរិស្ថា ន, ត្រក្សួងខទនការ, ត្រក្សួងយ ែ្ិធ្ម៌, និងត្រក្សួងពទសចរណ៍។ 

ព ល្ៀែឱកាសែ៏រើក្រាយពនុះ សូមអន ញ្ញា ែឱយែ្ុំែំណ្ឋងមិែ្សវនក្រទាងំអស់ ខែលទទួលប េវសិទធិ (Privilege) 

និងមនវែ្មនពៅទីពនុះ សំខែងនូវក្ិចេស្ថវ គ្មន៍ និងអំណរគ្ ណែ៏ត្រជាលពត្រៅ ចំព ុះការិយាល័យអគ្គសវន

ក្រថ្នធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ី ខែលបានបន្យក្ចិែ្ទ ក្ោក្់ជួយេត្រងឹងសមែាភាេែល់សវនក្រថ្ទៃក្នុងក្មពុជា។  

២-    សមូអន ញ្ញា ែឱយែ្ុំរំលឹក្នូវការរួមចំខណក្ែ៏ថ្ងលថ្លល  របស់ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីចំព ុះក្មពុជា។ ត្រែឹមខែ
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ែ ោ ឆ្ន ំ២០១៩ ទំហ្ំហ្ិរញ្ាបបទានសរ ប ត្រែូវបានរាយការណ៍ពសម ើនឹង ៣,៣៦ ប ៊ីោនែ ោល រអាពមរិក្ ក្នុងពនាុះ

ហ្ិរញ្ាបបទានឥែសំណងមនចំនួន ៤៩៨ោនែ ោល រអាពមរិក្។ ពោយខ ក្ ម ែងារសវនក្មមថ្ទៃក្នុងរបស ់  

រាជរោា ភ្ិបាលក្មពុជា ខែលជាអនក្ទទួលចំខណក្េីហ្ិរញ្ាបបទានពនុះខែរ ត្រែូវបានចប់ពទ្ើមបពងកើែជាហ្ូរខហ្ េី

ឆ្ន ំ២០០៥ មក្ ពហ្ើយធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីអាចចែ់ទ ក្ជាស្ថា បនិក្ចំបងមួយ ខែលបានទ្ល់នូវជំនួយ       

បពចេក្ពទសសត្រមប់បពងកើែ និងេត្រងឹងសមែាភាេសវនក្មមថ្ទៃក្នុងមក្ទល់បចេុបបនន។ ជំនួយបពចេក្ពទសេីស្ថា -  

ប័នអន្រជាែិពនុះ ពបើនិយាយខែពលើការជួយក្ស្ថងត្រគ្ឹុះបទោា នគ្ែិយ ែ្ និងមូលោា នបពចេក្ពទសសវនក្មមថ្ទៃ

ក្នុង (មិនរលំឹក្េីទសេនក្ិចេសិក្ា វគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលក្នុងនិងពត្រៅ សមា រៈ និងការបណុ្ុះបណ្្ឋលែចូថ្ងៃពនុះ) 

គឺ្សពត្រមចបានចំនួនបីពលើក្ (រាប់ខែពលើក្ខែល ក្សហ្វ ចូលរួម) រួចមក្ពហ្ើយ គ្ឺពលើក្ទី១ ចពនាល ុះច ងឆ្ន ំ

២០០៤-២០០៥ (Nihal Fernando Pule& Sok keoreaksmey)បានជួយពរៀបចំៈ អន ត្រក្ឹែយពលែ ៤០, ស្ង់

ោសវនក្មមថ្ទៃក្នុង, ត្រក្មសីលធ្ម៌សត្រមប់វិជាា ជីវៈសវនក្មមថ្ទៃក្នុង និងពគាលការណ៍ត្រគ្ប់ត្រគ្ងថ្ទៃក្នុង, ពលើក្ទី

២ ក្នុងអំ ុងឆ្ន ំ ២០០៩-២០១១ (Danilo Cabug & Long atichbore) បានជួយពរៀបចំនីែិវើធ្ីសវនក្មមថ្ទៃ

ក្នុងលមែិែ ខែលកាល យជាមូលោា នថ្នពសៀវពៅខណនំាសវនក្មមថ្ទៃក្នុង (បានពបាុះេ មពនិងខចក្ចយរួចជូន

ត្រក្សួង ស្ថា ប័ន) និងពលើក្ទី៣ ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩ បានពត្ែពលើក្ការពធ្វើសវនក្មមសមិទធក្មម និងបពចេក្វិទា

េ័ែ៌មន ខែលបចេុបបននក្ំេ ងសា ិែក្នុងែំណ្ឋក្់កាលច ងពត្រកាយ ថ្នការពរៀបចំពចញទាយពគាលការណ៍ខណនំា

សវនក្មមពលើសមិទធក្មម និងពលើបពចេក្វិទាេ័ែ៌មន។   

ឯកឧតតម សោកជំទាវ សោក សោកក្សី និ្ងមិតតសវន្ករ ជាទ្យីរាប់អាន្ !   

៣-     ជាសែាន ម័ែ អងគភាេមួយអាចសពត្រមចពគាលពៅរបស់ម ែងារាមការក្ណំែ់ ពោយត្របសិទធភាេ និង

ស័ក្្ិសិទធភាេពេញពលញ ល ុះត្រាខែសពត្រមចបានទាងំត្រេម នូវពគាលពៅថ្នែំពណើរការចំបងទង និងពគាលពៅ

ថ្នែំពណើរការគំាត្រទពទេងៗទង។ ពៅពេលពរៀបចំែំពណើរការនីមយួៗ ថ្លន ក្់ែឹក្នំាអងគភាេ ខែងខែបំ ក្់នូវ

ត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុង ពែើមបីធានាឱយែំពណើរការត្របត្រេឹែ្ពៅពោយរលូន អាចពោុះត្រស្ថយឧបសគ្គបានទាន់

ពេល និងអាចទលិែបាននូវទំនិញ និងពសវាាមការរំេឹងទ ក្។ ក្៏ប៉ា ខន្ ពៅក្នុងបរិការណ៍ត្របក្បពោយភាេ

រំជលួរបស់ក្ា្ក្នុងនិងពត្រៅ េីមន សេ បពចេក្វិទា នពយាបាយ ។ល។ និង។ល។ ពគាលពៅខែលបានពត្រេៀង

ទ ក្របស់ែំពណើរការនីមួយៗ អាចនឹងេ ំសពត្រមចបានាមការក្ំណែ់។ ពហ្ែ ពនុះ ថ្លន ក្់ែឹក្នំាអងគភាេត្រែូវាម

ោនឃ្ល ពំមើលត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុងថ្នែំពណើរការនីមួយៗ ពែើមបីពធ្វើបចេុបបននភាេ និងេត្រងឹងក្ិចេត្របែិបែ្ិ

បខនាមាមការចំបាច់។ ក្៏ប៉ា ខន្ ជាសែាន ម័ែ និងអែ្ពនាម័ែ អងគភាេេ ំអាចរក្ាត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុងនិង

ត្របែិបែ្ិការបាន រងងម ំ ពោយែលួនឯងបានត្រគ្ប់ពេលពវោបានព ើយ ជាពហ្ែ ពធ្វើឱយអងគភាេអាចសា ិែក្នុងស្ថា ន

ភាេអាត្រក្ក្់ជាយថ្លពហ្ែ ។ ត្របការពនុះទាមទារឱយមនភាគ្ីទី៣ ឬពៅថ្លបនាៃ ែ់ការ រទី៣/សវនក្មមថ្ទៃក្នុង

មក្ជួយថ្លន ក្់ែឹក្នំា ពែើមបទ្ីល់អន ស្ថសន៍េត្រងឹងត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុង ល បបំបាែ់ចំណ ចែវុះខាែ េត្រងឹង

ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងហានិភ្័យ ធានាអន ពោមភាេ និងត្របសិទធភាេត្របែិបែ្ិការឈានពៅសពត្រមចពគាលពៅ

ទាងំឡាយខែលអងគភាេបានក្ំណែ់។  
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៤-      វិស្ថលភាេធ្ំពធ្ង សមុគ្ស្ថម ញនិងត្របទាក្់ត្រក្ឡាថ្នម ែងារ និងែំពណើរការរបស់អងគភាេរងសវនក្មម ត្រេម

ទាងំក្ំហ្ិែថ្នធ្នធានស្ថធារណៈ ជាមន សេ ងវិកា និងពេលពវោ ែណៈខែល្នៃៈនិងការពប្ជ្ាត្រែូវបាន

សត្រមួចពឆ្ព ុះពៅរក្គ្ ណភាេនិងត្របសិទធភាេ សវនក្រថ្ទៃក្នុងចំបាច់ត្រែូវខែពធ្វើការខទែក្ពលើមូលោា នហានិភ្័យ។ 

ែូពចនុះ ថ្លពែើហានិភ្័យអាចក្ំណែ់បានែូចពម្ច? ពៅពេលណ្ឋ? ពៅក្ខនលងណ្ឋ? ពោយពត្របើវិធ្ីស្ថន្រស្ និងនីែិ

 វិធ្ីអវី? និងថ្លពែើត្រែូវពធ្វើែូចពម្ចពែើមបពីោុះត្រស្ថយហានិភ្័យខែលបានរក្ព ើញ និងបងាក  ទប់ស្ថក ែ់ក្ ំឱយហានិ-

ភ្័យពក្ើែព ើង? មា៉ាងពទៀែ ពៅពេលអងគភាេកាន់ខែពអ ិចត្រែូនិក្ និងឌី្ជីងលព ើង ពែើម ែងារសវនក្មមនឹង

ខត្របត្របួលពៅជាយា៉ា ងណ្ឋ? ពែើចរងក្ហានិភ្័យអាចតល ស់បូ្រឬពទ? ពែើការបពងកើែត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុងងាយ

ត្រសួលឬលំបាក្ជាងម ន? ឧទាហ្រណ៍ពៅពេលរែាបាលស្ថធារណៈ កាន់ខែេឹងខទែក្ពលើបពចេក្វិទាេ័ែ៌មន 

េិពសសពៅក្នុងយ គ្សម័យ 4th Industrial Revolution ខែល Economy កាន់ខែ Digital, Government 

កាន់ខែ Electronique, មនការក្ស្ថង New Platform, Big Data, Block Chain រួមទាងំការពត្របើ AI, 

Robotic,...ជាពែើម។  

៥-       ជាការេិែ អងគភាេអាចសពត្រមចបាននូវពគាលពៅរួមបានក្ំណែ់ ខែមិនចាស់ថ្លមពធ្ាបាយខែលពត្របើ

ត្របាស់ជាមពធ្ាបាយខែលសមត្រសប និងមនែថ្មលទាប ខែលអាចពត្របើធាែ ចូល ពោយសនេសំំថ្ច និងទលិែ

ពចញនូវទល ក្នុងបរិមណ និងគ្ ណភាេ ត្របហាក្់ត្របខហ្លនិងអងគភាេែូចគាន ក្ត្រមិែឧែ្មន វែ្ខែរឬពទ។  

ពនុះជាសនិទានក្មម (Rational)មួយពទៀែ ខែលអងគភាេស្ថធារណៈភាគ្ពត្រចើនមិនទាន់យក្ចិែ្ទ ក្ោក្់ពៅ   

ព ើយ។ អាត្រស័យពហ្ែ ពនុះពហ្ើយ ពទើបែំណ្ឋក្់កាលទី៤ ថ្នការខក្ទត្រមង់ការត្រគ្បត់្រគ្ងហ្ិរញ្ាវែាុស្ថធារណៈ 

“គ្ណពនយយភាេសមទិធក្មម” របស់រាជរោា ភ្ិបាលក្មពុជា កាល យជាពគាលពៅច ងពត្រកាយ ខែលត្រែូវសពត្រមចឱយ

បានាមការពត្រគាងទ ក្ពៅឆ្ន ំ២០២៥។ ពៅពេលពនាុះ ងវិកាក្មពុជានឹងកាល យជាងវិកាេ័ែ៌មនសមិទធក្មម ជា

ងវិកាខទែក្ពលើធាែ ពចញ និងវិមជឈការ។ ការពនុះ ទាមទារនូវយន្ការត្រែួែេិនិែយបខនាម ពែើមបីបញ្ញា ក្់និងពទៃៀង

តៃ ែ់ថ្លការត្រគ្ប់ត្រគ្ងចំណ្ឋយនិងចំណូល និងសក្មមភាេគំាត្រទនានា មនពគាលពៅត្រែឹមត្រែូវ បានពត្របើ

មពធ្ាបាយសមត្រសប អន ញ្ញា ែឱយមនការសនេសំំថ្ច ធានាបានត្របសិទធភាេ និងហ្ ចបចេ័យាមការរំេឹងទ ក្ 

ពោយេ ំបងកការលំបាក្ឬរាងំសៃុះែល់សក្មមភាេែថ្ទពទៀែ។ ពនុះជាត្របពភ្ទត្រែួែេិនិែយងមី ខែលពៅថ្លសវន-

ក្មមសមិទធក្មម និងខែលសវនក្រថ្ទៃក្នុងពយើងេ ំទាន់យល់ស ីជំពៅ និងេ ំទាន់ធាល ប់អន វែ្ពៅព ើយ។  

អងគបណ្តុ ុះបណាត   ជាទ្យីសមក្តី ! 

៦-      ការក្ំណែ់ទីសវនក្មមមនហានិភ្័យបានត្រែឹមត្រែូវ ការរក្ព ើញចំណ ចពែាយ ការក្ំណែ់ឫសគ្ល់

បញ្ញា  ការវិភាគ្បចេ័យ ការទ្ល់អន ស្ថសន៍ និងការបងាា ញលទធភាេសនេសំំថ្ច បពងកើនត្របសិទធភាេ និង

ស័ក្្ិសិទធិភាេពលើែំពណើរការណ្ឋមួយ ជាការលំបាក្ណ្ឋស់ពៅពហ្ើយ ក្៏ប៉ា ខន្ គ្មនាគ្មន៍ជាមួយសវនោា នឱយ

បានទលលែ  រងែខែមនការលំបាក្ េិពសសជាោយលក្ាណ៍អក្េរ។ សវនក្រត្រែូវេិចរណ្ឋក្នុងការពរៀបចំឃ្ល

ពឃ្ល ង និងការងលឹងខងលងពលើការពត្របើត្របាស់ ក្យពេជន៍ េិពសសស័េៃបពចេក្ពទសយា៉ា ងណ្ឋ ពែើមបីែពណ្ើមការចប់



អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមថ្ទៃក្នុង                                                                        សិកាា ស្ថោស្ីេីពគាលការណ៍ខណនំាពលើសវនក្មមបពចេក្វិទាេ័ែ៌មន 
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អារមមណ៍ និងអន ញ្ញា ែឱយសវនោា នអាចទទួលយក្ ឬទទលួយក្ពោយមិនែឹងែលួន ពោយរក្ាបាននូវែលឹមស្ថរ

សនូល និងមិនប៉ាុះ ល់ែល់ពគាលបំណងអន ស្ថសន៍សវនក្មម។ ពទាុះជាពយើងបាន ល្ងកាែ់វគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋល 

ស្ីេីត្របធានបទទាងំពនុះ និងបានសរពសររបាយការណ៍សវនក្មមជាពត្រចើនមក្ពហ្ើយក្្ី ក្ព៏យើងពៅខែត្រែូវការ

ខសវងយល់បខនាមពទៀែ ឱយកាន់ខែបានស ីជពត្រៅនិងចាស់ោស់ រួមទាងំរង់ចំទទួលនូវការខណនំាងមីៗនិងបទ

េិពស្ថសធ្នល៍ែៗ ពៅក្នុងការពរៀបចំ ខចក្ចយនិងាមោនរបាយការណ៍សវនក្មម ែូចមន ក្យព លថ្ល 

“រំលឹក្ពមពរៀនជាបិាថ្នការសិក្ា ” និង “ពរៀន ពរៀន ពរៀន”។ 

៧-     ែពូចនុះ បញ្ញា ទាងំ៤ ខាងពលើ ខែលបានបរិយាយ និងពចទសួរ ខែេ ំទាន់មនចពមលើយឬែំពណ្ឋុះត្រស្ថយ

ពនាុះ ពយើងទាងំអស់គាន នឹងអាចរក្ព ើញ ពៅក្នុងវគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលរយៈពេលបួនថ្ងៃពនុះជាមួយគាន ។ អាត្រស័យ

ពហ្ែ ពនុះ ែ្ុំសមូពសន ើែលស់ិកាា កាមពមា្ែិែែំត្រែងត្រាប់ េិពត្រគាុះ និងពចទសួរជត្រមុះចមៃល ់ ទាក្់ទងនឹង

ត្របធានបទខាងពលើ់ឱយបានទ សទ ល និងពជឿជាក្់ថ្លវគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលរបស់ពយើង នឹងសពត្រមចលទធទលបាន

លែត្របពសើរ។ 

៨-  ជាងមីម្ងពទៀែ ែ្ុំសូមែំណ្ឋងឱយសវនក្រជាសិកាា កាមខែលមនវែ្មនពៅទីពនុះ សូមសំខែងនូវការអរ

គ្ ណ និងែឹងគ្ ណែ៏ត្រជាលពត្រៅជូនចំព ុះរាជរោា ភ្បិាលក្មពុជា, េិពសសចំព ុះឯក្ឧែ្មអគ្គបណឌ ិែសភា-    

ចរយ  អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្រែាមន្រនី្ រែាមន្រនី្ត្រក្សួងពសែាក្ិចេនិងហ្ិរញ្ាវែាុ និងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស  ី

ខែលមនជំហ្រឥែងាក្ពរ ក្នុងការពត្រជាងម ែងារសវនក្មមថ្ទៃក្នុង ឱយកាន់ខែឈានែពស់ព ើងខងមពទៀែ។ ពយើង

ែ្ុំសូមវាយែថ្មលែពស់ ចំព ុះការិយាល័យអគ្គសវនក្រថ្នធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ី ខែលបានព ល្ៀែពេលពវោ 

មក្ខចក្រខំលក្ចំពណុះែឹង និងចំពណុះពធ្វើាមរយៈវគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលពលើត្របធានបទែ៏មនស្ថរៈសំខាន់ពនុះ 

ត្រេមទាងំសងឃឹមយា៉ា ងម ែមថំ្ល ការិយាល័យអគ្គសវនក្រ នឹងបន្ពរៀបចំវគ្គបណុ្ុះបណ្្ឋលពលើត្របធានបទងមីៗ

ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ពៅទីពនុះ ឬក្ខនលងពទេង ពែើមបីបន្េត្រងឹងសមែាភាេសវនក្មមថ្ទៃក្នុងរបស់រាជរោា ភ្ិបាល      

ក្មពុជា។ ជាច ងពត្រកាយ ខែជាអងគភាេខែលមិនអាចែវុះបាន ពយើងែ្ុំសូមខងលងអំណរគ្ ណ និងពកាែសរពសើរ 

ចំព ុះស្ថា នែំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីត្របចំក្មពុជា និងពោយខ ក្ចំព ុះពោក្ អ ចូ ចពំរើន មន្រនី្គ្ពត្រមង

ជាន់ែពស់ ខែលខែងខែបានយក្ចិែ្ទ ក្ោក្់ ជួយពត្រជាមខត្រជងបញ្េូលម ែងារសវនក្មមថ្ទៃក្នុង ពៅក្នុងគ្ពត្រមង

េត្រងឹងសមែាភាេរបស់ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ី និងជំរ ញការអន វែ្ត្របក្បពោយពជាគ្ជ័យជាពរៀងរាល់ពលើក្។   

៩-   ជាទីបញ្េប់ ែ្ុំសូមពគារេជូនេរ ឯក្ឧែ្ម ពោក្ជទំាវ អសព់ោក្ ពោក្ត្រស ីនាងក្ញ្ញា  មែិ្សវនក្រ 

សមូមនស ែភាេលែ   បរិបូណ៌ និងត្របក្បពោយេ ទធេរទាងំបួនត្របការ គ្ឺ អាយ  វណណៈ ស ែៈ និងេលៈ ក្ ំបី 

ព ល ៀងឃ្ល ែព ើយ។ សូមអរគ្ ណ។ 

-0) 


