
សុន្ទរកថាប ើករ ស់ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត្ គាត ឈន់ បៅកនុងសិក្ខា សាលាសត ីពីក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា សប់ ើក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទំព័រទី 1 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

6 
សុនទររថាប ើរ 

រ សរ់ិតតបិសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត គាត ឈន់ ឧ នាយររដ្ាម្ន្តនតពី្ ចំាការ  

និងជាព្ ធានគណ្ៈរម្មា ធិការបគាលនបោបាយបសដ្ារិចច និងហិរញ្ញវតុ្ុ្ 

ថ្លែងបៅរនុង 

“សកិាា សាលាសតីរកីារ បងកើនភារជាម្មច ស់បលើការងារថ្រទព្ម្ងក់ារព្គ ់ព្គង 

ហិរញ្ញវតុ្សាធារណ្ៈ”  

រាជធានីភ្នំាបរញ, ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែរញ្ញញ  ឆ្ន ំា២០១៥ 


 

- ឯកឧត្តម ណ្ឌ តិ្ អូន រន័ធម្ុនីរ័តន រដ្ាមន្តន្តមី្កសងួបសដ្ាកចិ្ាន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុន្ងិជា

ម្ ធាន្រណ្ៈកម្ចា ធកិ្ខរដឹ្កនំក្ខរងារកកទម្មងក់្ខរម្រ ម់្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ  

- ឯកឧត្តម, បលាកជំទាវ, សម្ចជិក, សម្ចជិក្ខ នន្រាជរដ្ឋា ភិបា   

- ឯកឧត្តម, បលាកជំទាវ, បលាក, បលាកម្ស ីជាទបីមម្ត្ ី!           
 

នងៃបន្េះ ខ្ុពំតិ្ជាម្ចន្កតិ្តយិស ន្ិងបសច្កតីបសាមន្សស រកករាយនម្កក ង បដ្ឋយបាន្

ច្ ូរួមជាមយួ   ឯកឧត្តម បលាកជទំាវ បលាក បលាកម្ស ីបៅកនុងសិក្ខា សាលាសតពី ី“ការ

 បងកើនភារជាម្មច សប់លើ  ការងារថ្រទព្ម្ងក់ារព្គ ់ព្គងហិរញ្ញវតុ្សាធារណ្ៈ” ន

ឱក្ខសបន្េះ។ ខ្ុំសូមច្ូ រួមជាមយួឯកឧត្តម ណ្ឌ តិ្រដ្ាមន្តន្ត ី អូន រ័នធម្ុនីរ័តន បដ្ើមបីសកមតង

ន្វូកិច្ាសាា រមន្យ៍៉ា ងកក់បតត  ន្ងិសូមវាយត្នមៃខពស់ច្ំប េះក្ខរបរៀ ចំ្ ន្ិងក្ខរច្ ូរួមយ៉ា ង



សុន្ទរកថាប ើករ ស់ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត្ គាត ឈន់ បៅកនុងសិក្ខា សាលាសត ីពីក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា សប់ ើក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទំព័រទី 2 

សកមាម្ ក បដ្ឋយសាា រត្សីហក្ខរ ន្ិងក្ខរទទ ួខុសម្ត្ូវខពស់រ ស់ ឯកឧត្តម បលាកជំទាវ 

បលាក បលាកម្សី កដ្ ម្ចន្វត្តម្ចន្បៅទីបន្េះ។     

ដ្ចូ្ឯកឧត្តម ណ្ឌ ិត្រដ្ាមន្តន្តី អូន រ័នធម្ុនីរ័តន បាន្រសូ ញ្ជា កប់ហើយថា កនុងរយៈក្ខ  

១០ ឆ្ន ំកន្ៃងបៅ កមាវិធីកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ បាន្សបម្មច្សមិទធផ  

រួរជាទីប ើកទឹកច្ិត្ត កដ្ ជាម ូដ្ឋា ន្យ៉ា ងសំខាន្ ់ សម្ម្ច ់ឈាន្បៅបធាើក្ខរផ្លៃ ស់ ដូរ

ម្ ពន័្ធកត្មតង រឺ ដូរពីម្ ព័ន្ធងវកិ្ខបផ្លត ត្ប ើម្ចត្កិ្ខ ឬធាត្ចុ្ ូ ន្ងិមជឈក្ខរបៅជាម្ ព័ន្ធងវកិ្ខ

បផ្លត ត្ប ើ ទធផ  ឬ ធាត្បុច្ញ ន្ងិវមិជឈក្ខរ ម្ស តាម “ទសសនាទានសតីរទីិសបៅយទុធ

សាន្តសតថ្នការថ្រទព្ម្ង់ព្ រ័នធលវកិារម្ពុជា ២០១៣-២០២០” រ ស់រាជរដ្ឋា ភបិា ។  

កនុងន្័យបន្េះ ខ្ុំសូមសកមតងន្វូក្ខរវាយត្នមៃខពស ់ន្ិងកងៃងអំណ្ររុណ្ច្ំប េះ ឯកឧត្តម

 ណ្ឌ ិត្ អូន រ័នធម្ុនីរ័តន កនុងនមឯកឧត្តមជារដ្ាមន្តន្តមី្កសងួបសដ្ាកិច្ាន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិងជា

ម្ ធាន្រណ្ៈកម្ចា ធិក្ខរដឹ្កនំក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ម្ពម

ទាងំឯកឧត្តម បលាកជទំាវ ជាម្ ធាន្ម្កសួង សាថ  ន័្ទាងំអស ់ កដ្ បាន្ខិត្ខចំ្ ូរួម

ច្ំកណ្កម្ ក បដ្ឋយកិច្ាសហក្ខរ ន្ងិសាា រត្ីទទ ួខុសម្ត្ូវខពស់ កនុងក្ខរសបម្មច្បាន្ ទធផ 

ដ៏្ធំបធង រហតូ្ដ្ ន់ងៃបន្េះ។ សិក្ខា សាលារយៈបព  ១ នងៃបន្េះ ន្ឹងប ើក  ក្ខលាន្វុត្តភាពងាី

មយួបទៀត្ បដ្ើមបីកច្ករំក ក ទពិបសាធន្ ៍ន្ិងកសាងយ ព់ីគ្នន បៅវញិបៅមក អំពីក្ខរកណំ្ត្់

ន្ិងក្ខរបរៀ ច្កំផន្ក្ខរសកមាភាពនន្ក្ខរកកទម្មងក់្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ រួមទាងំ

ម្ ធាន្ ទរន្ៃឹេះមយួច្នំ្នួ្បទៀត្ សម្ម្ច ប់បាេះជំហាន្បៅក្ខន្ប់ជារជ័យប ើក្ខរកកទម្មង់ 

ជាពិបសសក្ខរ ណ្ដុ េះឆន្ទៈប ដជ្ាកកទម្មង់, ក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា ស់, ន្ងិក្ខរ ំ ក់សាា រត្នីន្

ភាពចំបាច្ន់្ិង នទ ន្់កនងុក្ខរកកទម្មង់។  

 ម្បាកដ្ណាស់ថា សមិទធផ នន្ក្ខរអភិវឌ្ឍរ ស់កមពុជាកនុងរយៈបព  ១ ទសវត្សរ៍

កន្ៃងបៅបន្េះ រឺជាសកាីភាពនន្ក្ខរឈាន្បៅមុខរ ស់កមពុជា បឆ្ព េះបៅរកសថ ិរភាពម្ច៉ា ម្ក-ូ

បសដ្ាកិច្ា ម្ ក បដ្ឋយច្ីរភាព កដ្ ម្ត្វូបាន្ឆៃុេះ ញ្ជា ងំតាមរយៈកំបណ្ើន្បសដ្ាកិច្ា ន្ិងក្ខរ



សុន្ទរកថាប ើករ ស់ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត្ គាត ឈន់ បៅកនុងសិក្ខា សាលាសត ីពីក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា សប់ ើក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទំព័រទី 3 

ពម្ងឹង ទធិម្ ជាធិ បត្យយ, ក្ខរធានបាន្ន្វូអធិ បត្យយជាត្និ្ិង ូរណ្ភាពទឹកដី្, ម្ពម

ទាងំក្ខរអភិវឌ្ឍប ើម្រ ់វិស័យ ទាងំន្បយបាយ បសដ្ាកិច្ា ន្ងិសងគម។ 

ជាក់កសតង កមពុជាបាន្ឆៃងក្ខត្ដ់្ំណាក់ក្ខ ម្ វត្តិសាន្តសតដ្៏សំខាន្់មយួ រឺដ្ំបណ្ើរ

ផ្លៃ ស់ តូរសីុជបម្ៅកនុងម្រ ទ់ិដ្ាភាពនន្សងគម ទន្ទមឹន្ឹងវ បធម៌ន្បយបាយន្ិងម្ ជាធិ បត្យយ 

ក្ខន្ក់ត្ឈាន្បៅរកភាពចសទ់ុ ំ កដ្  ញ្ជា កឱ់យប ើញថា កមពុជាបាន្ន្ិងកពំុងបដ្ើរប ើផៃូវ

ម្ត្ូវ កនុងក្ខរសាថ  នន្ងិអភិវឌ្ឍម្ បទសជាត្ិ  បម្មើ ុពាបហត្នុន្ឧត្តមម្ បយជន្៍ជាត្ិ ន្ិង

ម្ ជាព រដ្ា។ បទាេះយ៉ា ងបន្េះកដី កមពុជា បៅម្ចន្ ញ្ជា ម្ ឈមមយួច្ំន្នួ្ ជាអាទិ៍ ភាពមនិ្

ម្បាកដ្ម្ ជានន្បសដ្ាកិច្ាន្ិងហិរញ្ញវត្ថុពភិពបលាក, ភាពបជឿទុកច្ិត្តសមម្ស ពីសាធារណ្-

ជន្ មកប ើបសវាសាធារណ្ៈ, សមត្ថភាពសាថ  ័ន្ន្ិងធន្ធាន្មន្ុសស សម្ម្ច ម់្ទម្ទងក់្ខរ

អភិវឌ្ឍបសដ្ាកិច្ាសងគម, ម្ពមទាងំក្ខរកកទម្មង់រច្នសមពន័្ធនផទកនុងចំបាច្់ សម្ម្ច ប់ធាើសម្ច-

ហរណ្កមាបៅកនុងត្ំ ន្ន់្ងិសក បលាក។ ម្បាកដ្ណាស់ថា បដ្ើមបបីឆៃើយត្ បៅន្ងឹកតាត ទាងំ

បន្េះ បយើងពតិ្ជាមិន្អាច្ក្ខត្ផ់្លត ច្ប់ច្ញពីក្ខរកក មអបៅកនុងក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

បាន្ប ើយ ពបីម្ េះក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ មនិ្ម្ត្ឹមកត្ម្ចន្មុខងារកសាងរក

ងវិក្ខ វិភាជងវិក្ខ ន្ិងធានក្ខរបម្ ើម្បាសង់វកិ្ខ ម្ ក បដ្ឋយម្ សិទធភាពន្ិងស័កតិសិទធភាព

 ៉ាុបណាណ េះបទ កងមទាងំម្ចន្ត្នួទជីាឃ្នន ស់បសដ្ាកិច្ា ន្ិងជាឧ ករណ្៍ម្ទម្ទង់បគ្ន ន្បយ-

បាយសាធារណ្ៈ រ ស់ជាត្ិ បៅម្រ ់កផនក ន្ិងម្រ ់ វិស័យបទៀត្ផង។ 

 ទន្ទឹមបន្េះ ឯកឧត្តម ណ្ឌ ិត្រដ្ាមន្តន្ត ី អូន រ័នធម្ុនីរ័តន បាន្រូស ញ្ជា កអ់ំពី

ករណ្យីកិច្ា កដ្ បយើងម្ត្ូវពុេះ រជមនេះ ញ្ជា ម្ ឈម ក្ខរ បំាក ន្ិងភាពសាុរសាា ញ

នន កដ្ បកើត្បច្ញពកី្ខរងារកកទម្មង់ ជាពបិសស ក្ខរ ញ្ា ដ់្ំណាក់ក្ខ ទ២ី ន្ងិក្ខរ

បម្ត្ៀមច ់បផដើមដ្ំណាកក់្ខ ទ៣ី។ បៅកនុងវឌ្ឍនក្ខរបន្េះ សទិធិអំណាច្ន្ិងក្ខរទទ ួខុស

ម្ត្ូវប ើក្ខរងារម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រ ស់ម្កសងួ សាថ  ន័្ ន្ងឹម្ត្ូវ បងកើន្ប ើងជា

 ដំ្ឋ  ់ជាពបិសស បៅកនងុដ្ំណាក់ក្ខ ទ៣ី ខាងមុខបន្េះ កដ្ ចំបាច្ត់្ម្មវូឱយម្កសងួ 



សុន្ទរកថាប ើករ ស់ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត្ គាត ឈន់ បៅកនុងសិក្ខា សាលាសត ីពីក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា សប់ ើក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទំព័រទី 4 

សាថ  ័ន្  បងកើន្សុឆន្ទៈប ដជ្ាកកទម្មង ់ ប ើកកមពស់ភាពជាម្ចា ស ់ ន្ងិម្ ក្ខន្ខ់ាា  ់សាា រត្ី

ទទ ួខុសម្ត្ូវ បទើ អាច្បម្ ើម្បាស់សិទធិអណំាច្ ន្ិងធានទទ ួខុសម្ត្វូបាន្ ម្ ក បដ្ឋយ

ម្ សិទធភាពន្ិងស័កដិសិទធភាព ច្បំ េះក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រ ស់ខៃួន្។ 

 

 ឯរឧតតម្ បលារជំាទាវ បលារ បលារព្សី ! 

  

 ជាក្ខរពតិ្ ក្ខរងារកកទម្មង់ បច្ៀសមិន្ផតុ្ព ីញ្ជា ម្ ឈមប ើយ ទាងំបៅកម្មតិ្

ដឹ្កនំ កម្មិត្ម្រ ់ម្រង ន្ងិកម្មិត្ម្ ត្ិ ត្តកិ្ខរ បច្ាកបទស។ បន្េះពុំកមន្ជា ញ្ជា បដ្ឋយ

ក កសម្ម្ច ក់មពុជាប ើយ បន្េះរឺជា ញ្ជា សក  កដ្ ម្ បទសននប ើសក បលាក ធាៃ  ់

បាន្ឆៃងក្ខត្រ់ចួ្មកបហើយបៅប ើវិងីកកទម្មង់រ ស់ខៃួន្។ កនងុច្កាុវិស័យបន្េះ ខ្ុំសូមគំ្នម្ទអន្-ុ

សាសន្៍កណ្នំរ សឯ់កឧត្តម ណ្ឌ តិ្រដ្ាមន្តន្ត ី អូន រ័នធម្ុនីរ័តន ន្ិងសូមប ើកទឹកច្តិ្តឱយ

សម្ចជិក សម្ចជិក្ខ នន្អងគសិក្ខា សាលានបព បន្េះ បមតាត យកច្ិត្តទុកដ្ឋកអ់ន្ុវត្តអន្ុ-

សាសន្៍ទាងំបន្េះ ឱយសបម្មច្បាន្ន្វូកផៃផ្លក  បច្ញជាកផន្ក្ខរសកមាភាព មអតិ្ យ៉ា ងម្ចន្

សងគត្ភិាព ន្ិងបពញប ញម្រ ់ម្ជុងបម្ជាយ ម្ស តាមទិសបសាៃ ករ ស់ សបមដច្អរគមហា

បសន ត្បីត្បជា ហ ុន ថ្សន នយករដ្ាមន្តន្តនីន្ម្ពេះរាជាណាច្ម្កកមពុជារឺ “កកទម្មង ់រស,់ 

ប ើមនិ្កកទម្មង ់សាៃ  ”់។   

 កនុងនមរណ្ៈកម្ចា ធកិ្ខរបគ្ន ន្បយបាយបសដ្ាកិច្ាន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុខ្ុំសូមរ ំឹកជាងាីមតង

បទៀត្អំពភីាពចំបាច្ន់ន្ត្នួទីរន្ៃឹេះ ជាត្ួអងគនំមុខរ ស់ម្កសងួបសដ្ាកិច្ាន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុកនុង

ក្ខរដឹ្កនំក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ន្ិងត្នួទរីន្ៃឹេះជាត្ួអងគអន្-ុ

វត្ត រ ស់ម្រ ម់្កសួង សាថ  ័ន្ កដ្ ត្ម្មូវឱយម្ចន្ជាចំបាច្ន់្វូឆន្ទៈប ដជ្ាកកទម្មង់,  បងកើន្

ភាពជាម្ចា ស់, ពម្ងឹងភាពជាអនកដឹ្កនំ ន្ិងម្ ក្ខន្់ខាា  ន់្វូសាា រត្ទីទ ួខុសម្ត្ូវខពស់ តាម

អភិម្កម  ុបរសកមា សកមា ន្ិងអន្តរកមា កដ្ ជា ុបរ កាណ្ៈសមបត្តិ សម្ម្ច ់ធាន

បជារជ័យនន្ក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈបៅម្ពេះរាជាណាច្ម្កកមពុជា។  

 មុន្ន្ឹង ញ្ា  ់ខ្ុំសូមកងៃងអំណ្ររុណ្យ៉ា ងម្ជា បម្ៅជនូ្ច្ំប េះថាន ក់ដឹ្កនំ ន្ិងមន្តន្តី



សុន្ទរកថាប ើករ ស់ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា  ណ្ឌ ិត្ គាត ឈន់ បៅកនុងសិក្ខា សាលាសត ីពីក្ខរ បងកើន្ភាពជាម្ចា សប់ ើក្ខរងារកកទម្មង់ក្ខរម្រ ់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទំព័រទី 5 

រាជក្ខរម្រ  ់ដំ្ឋ ថ់ាន ក់ នន្ម្រ ់ម្កសួង សាថ  ន័្ កដ្ បាន្ជំរញុក្ខរអន្វុត្ត “រម្ាវិធីថ្រ

ទព្ម្ងក់ារព្គ ់ព្គងហិរញ្ញវតុ្សាធារណ្ៈ” កនងុរយៈបព កន្ៃងបៅ ន្ងិសូមប ើកទឹកច្តិ្ត

ឱយ ន្តឆន្ទៈកកទម្មង,់ ភាពជាម្ចា ស,់ សាា រត្ទីទ ួខុសម្ត្ូវ, កិច្ាខតិ្ខំម្ ឹងកម្ ង ន្ិងក្ខររួម

ច្ំកណ្ក ម្ពមទាងំកិច្ាសហម្ ត្ិ ត្តកិ្ខរដ្៏ អ ក្ខន្ក់ត្រកកដុ្េះដ្ឋ  រងងម្ចបំ ើងជា ដំ្ឋ  ់

សំបៅជំរញុអន្វុត្ត “ ញ្ច ់ដ្ំាណារក់ាលទ២ី និងឈានបៅច ់ប ត្ើម្ដ្ំាណារក់ាលទី

៣ ថ្នរម្ាវិធីថ្រទព្ម្ងក់ារព្គ ់ព្គងហិរញ្ញវតុ្សាធារណ្ៈ” ម្ ក បដ្ឋយបជារជ័យ

តាមក្ខររពំឹងទកុ កនុង ុពាបហត្ុ បម្មើឧត្តមម្ បយជន្ម៍្ បទសជាត្និ្ងិម្ ជាព រដ្ាកមពុជា។ 

  ខ្ុំសូមម្ សិទធពរ វរមហាម្ បសើរជូន្ច្ំប េះឯកឧត្តម បលាកជទំាវ បលាក បលាកម្សី

ទាងំអស ់សូមម្ ក បដ្ឋយសុខភាព អ រិ ូរណ្ ៍សិរកមងគ   វិ ុ ភាព ជាភិបយោភាព ន្ងិ

សបម្មច្បាន្បជារជ័យម្រ ភ់ារកិច្ាបរៀងៗខៃួន្ តាមក្ខរម្ រ រ់ សស់បមតច្អរគមហាបសន

 ត្បីត្បជា ហ ុន ថ្សន នយករដ្ាមន្តន្តនីន្ម្ពេះរាជាណាច្ម្កកមពុជា ន្ងិជាពបិសសទទ ួ

បាន្ន្ូវបជារជ័យ ន្ិង ទធផ ជាកផៃផ្លក ពសីកិ្ខា សាលាបន្េះ។  

 ខ្ុំរួមជាមយួឯកឧត្តម ណ្ឌ តិ្រដ្ាមន្តន្ត ីអូន រ័នធម្ុនីរ័តន ន្ងិរណ្ៈអធិ ត្ ីសូមម្ ក្ខស

ជាផៃូវក្ខរប ើក សកិាា សាលាសតីរកីារ បងកើនភារជាម្មច ស់បលើការងារថ្រទព្ម្ងក់ារព្គ -់

ព្គងហិរញ្ញវតុ្សាធារណ្ៈ ច ព់បីព បន្េះត្បៅ។ 

  

 សូមអររុណ្!  

 


