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       ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៣ ក ើត ខែ ព្ារណ ៍ឆ្ន ាំ ជូត កោស័្  រ.ស្ ២៥៦៤ 

                           រាជធានីភ្នាំករញ, ថ្ងៃទី ២៣ ខែ   កដា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

កិចចប្រជ ុំប្កុ្មការងារផ្នែក្នីតិក្មម ពនធដារ និង អភបិាលកិ្ចច (ប្កុ្ម ឃ)  

ននសេទកិារាជរដាា ភិបាល-ផ្នែក្ឯក្ជន ស ើមបីរនតពិនិតយសដាោះប្ាយរញ្ហា ររេ់េិេយ័ឯក្ជន  
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កៅព្រឹ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ   កដា ឆ្ន ាំ ២០២០, កៅទីស្តកីារព្ សួ្ងកស្ដ្ឋ ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ,ុ កវទិការាជរដាឋ ភិ្បាល-

ខនន ឯ ជន មានករៀបច្ាំ ិច្ចព្បជ ាំព្ ុមការងារខនន នីត ិមម រនធដារ និង អភិ្បាល ិច្ច (ព្ ុម ឃ)  នុងកោលបាំណងបនតរិនិតយ 

កដាោះព្ាយបញ្ហា ខដ្លបានកលើ ក ើងកដាយវិស័្យឯ ជន ។  ិច្ចព្បជ ាំកនោះ ដឹ្ នាំកដាយឯ ឧតតមអគ្គបណឌ តិស្ភាចារយ 

អូន ព័នធម នីរ័តែ ឧបនយ រដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីព្ សួ្ងកស្ដ្ឋ ចិ្ច និង ហិរញ្ញវតថ ុ និងជាស្ហព្បធានព្ ុម “ឃ” ជាមួយនងិ 

ឯ ឧតតម Bretton G. Scaironi ស្ហព្បធានព្ ុម “ឃ” (ខាងខនន ឯ ជន) កដាយមានការច្លូរមួរីឯ ឧតតម 

កោ ជាំោវ កោ  កោ ព្សី្តាំណាងព្ សួ្ង ាថ ប័ន ជាស្ហកស្វិ ោាំងខនន រាជរដាឋ ភិ្បាល និង ោាំងវិស័្យឯ ជន 

ព្រមោាំងតាំណាងស្ភា-ពាណជិជ មម មពុជានងខដ្រ ។  

 

ឯ ឧតតមអគ្គបណឌ តិស្ភាចារយ បានរាយការណ៍ជូនអងគព្បជ ាំ ស្តីរីវិធានការកនេងៗខដ្លបានដា ់កច្ញកដាយ

រាជរដាឋ ភិ្បាល មពុជា  នងុការព្ទព្ទង់ ាត រ នងិ ជាំរ ញ ាំកណើនកស្ដ្ឋ ិច្ចច្ាំនួន ០៤ ជ ាំ បនតបនត ប់ ស្ាំកៅជយួដ្ល់វិស័្យ

ឯ ជន និង  មម រ-និកោជតិ ខដ្លទទួលរងនលប ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃររកីាររ ីរាលដាលថ្នជមៃ ឺូវីដ្-១៩ រិកស្ស្ ការឧបតថមភ

ាច់្ព្បា ជ់នូព្គ្ួារព្ ពី្  នងិ ជនងាយរងកព្ោោះ  នងុអាំ ុងករលជាំង ឺូវដី្-១៩ ខដ្លជា មមវធិ្ជីាំនយួស្ងគមមយួព្ប ប

កដាយមហចិ្ឆតាមនិធាា បម់ានរមី នម  និង គ្កព្មាង មមវិធ្ាីច់្ព្បា រ់ល មម បខនថមកលើ មមវធិ្ីជាំនយួស្ងគមខដ្លមាន

ព្ាប់កនោះ ។  

 

ឯ ឧតតមអគ្គបណឌ តិស្ភាចារយ  ប៏ានកធ្វើការគ្ូស្បញ្ហជ  ់នងខដ្រថា  ិច្ចព្បជ ាំព្ ុមការងារខនន នីតិ មម រនធដារ និង 

អភិ្បាល ិច្ច (ព្ ុម “ឃ”) ខតងខតកដាោះព្ាយបាននូវបញ្ហា ជាកព្ច្ើន ខដ្លស្ ទធខតជា ងវល់របស់្វិស័្យឯ ជន កដាយ 

ទទួលបានលទធនលគ្ួរឱ្យ តស់្មាគ ល់ នុងករល នាងម  កហើយតាមរយៈយនតការភារជាថ្ដ្គ្ូគ្យ-ខនន ឯ ជន និង យនតការ 

ព្ ុមការងារខនន រនធដារ និង វិស័្យឯ ជន បញ្ហា មួយច្ាំនួន នុង ព្មិតពា រ់័នធបកច្ច កទស្របស់្ព្ ុមការងារ (ឃ) ខតង 

ព្តូវបានរិនតិយ នងិ ស្ព្មបស្ព្មួលកដាោះព្ាយ, កហើយបញ្ហា មួយច្ាំនួនកទៀតខដ្លកៅមិនោន់អាច្ខស្វងរ នូវដ្ាំកណាោះ- 

ព្ាយកៅ នងុ ព្មិតព្ ុមការងារបកច្ច ោាំងរីរ ជារិកស្ស្បញ្ហា ពា រ់័នធកលើបរោិកាស្វិនិកោគ្ ធ្ រៈ ិច្ចរបស់្វស័ិ្យ 

ឯ ជន នងឹព្តូវដា ់បញ្ចូល នងុរកបៀបវារៈរបស់្ព្ ុមការងារ (ឃ) កដ្ើមបីព្បជ ាំរិនិតយ នងិ កដាោះព្ាយ ។ 

 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ច និង ហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពុជា 
ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្ Rk
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ជា ់ខស្តង, រកបៀបវារៈច្ាំនួន ៥ ព្តូវបានកលើ ក ើងកៅ នងុ ិច្ចព្បជ ាំរបស់្ព្ ុម “ឃ” កលើ កនោះ កដ្ើមបឱី្យខាងភាគ្ី

រាជរដាឋ ភិ្បាលក ា្ើយតប បាំភ្ាឺ និង កដាោះព្ាយ រួមមាន៖ ១. អព្តាការព្បា ់កលើព្បា ់ មចីរវាងប គ្គលោ ់ទិននន, ២. ការ 

អន វតតអន ព្ តឹយកលែ ៧៩ អនព្ .ព្ប  ច្ ោះថ្ងៃទី ១ ខែ មិង ន ឆ្ន ាំ២០២០ ពា ់រ័នធនឹងរិន័យអនតរការណ៍ច្ាំកពាោះអាំករើកលមើស្

កៅនឹងច្ាប់ស្តីរីគ្ណកនយយ និង ស្វន មម, ៣. ការកលើ ទ ឹចិ្តត SMEs ច្ាំកពាោះវិស័្យអាទិភារ, ៤. ការច្ ោះបញ្ជសី្មាគ្ម

អាជីវ មមបរកទស្កៅ មពុជា នងិ ៥. ការតមកល់ព្បា ់ច្ាំនួន ៣០០០ ដ្ ោា រស្ព្មាប់ការច្លូម  មពុជា ។ 
 

 ជាលទធនលថ្ន ិច្ចព្បជ ាំរបស់្ព្ មុ “ឃ” ទទួលបានដ្ាំកណាោះព្ាយស្មព្ស្បកៅតាមច្ាំណ ច្នីមួយ  ៗ នងុកនោះមាន៖ 

 

១.  អព្តាការព្បា ក់លើព្បា  ់មចរីវាងប គ្គលោ ទ់និនន៖  

 ខនន ឯ ជនបានកស្នើក ើងថា កព្កាមអព្តាការព្បា ់ទីនារខដ្លបាននេរវនាយ ប គ្គលោ ទ់ិននឹងមានកស្រីភារ

 នុងការស្កព្មច្ថាកតើការព្បា ណ់ាែាោះខដ្លងាយព្ស្ួលស្ព្មាប់ជាព្បកោជន៍ថ្នស្ហព្ោស្របស់្ែាួ ន ល ោះព្តាខតែាួ នរ ា

ទ  នូវឯ ារច្ាស់្ោស់្អាំរឥីណោន ឬប ករព្បោនាច់្ព្បា ់ខដ្លែាួ នកធ្វើ ិច្ចស្នារួមោន  ។ កស្រភីារកនោះគ្ួរមានខច្ង

ច្ាស់្កៅ នងុារាច្រខណនាំកលែ ៤៩០៩ ឬព្បកាស្បខនថម  នុងរកបៀបដូ្ច្ោន ខដ្លកស្រភីារកនោះ មានខច្ងោ ងច្ាស់្

កៅ នងុកស្ច្ ដីខណនាំកលែ ១៥១ ស្ព្មាប់ប គ្គលមិនោ ់ទនិ ។  

 បនា ប់រី ិច្ចរិភា ា, ស្ាំកណើកនោះនឹងព្តូវយ កៅបនតរភិា ារ ដ្ាំកណាោះព្ាយថាន  ក់ារងារបកច្ច កទស្ ខដ្ល

មានស្មាស្ភាររអីគ្គនយ ដាឋ នរនធដារ នងិ តាំណាងវិស័្យឯ ជន កដ្ើមបីគ្តិគ្ូរ នងុព្ បែណឌ /យនតការរួម ស្ាំកៅធាន

កដាោះព្ាយបញ្ហា ព្បឈមរួមរបស់្វិស័្យឯ ជន នងិ បនតខ លមអបរិកាស្ វិនិកោគ្របស់្ធ្ រជន កហើយព្ ុមការងារបកច្ច កទស្ 

កនោះព្តូវរាយការណ៍អាំរីវឌ្ឍនភារជូនអងគព្បជ ាំ វិញ នុងកវទកិាកលើ កព្កាយ ។ 

 

២.  ការអន វតតអន ព្ តឹយកលែ ៧៩ អនព្ .ព្ប  ច្ ោះថ្ងៃទ ី ១ ខែ មងិ ន ឆ្ន ាំ២០២០ ពា រ់ន័ធនងឹរនិយ័អនតរការណ ៍ 

ច្ាំកពាោះអាំករើកលមើស្កៅនងឹច្ាបស់្តរីគី្ណកនយយ នងិ ស្វន មម៖ 

 តាំណាងខនន ឯ ជនបានកស្នើស្ ាំរយៈករលអន កព្ោោះមួយ (១) ឆ្ន ាំ កដ្ើមបីអន ញ្ហញ តឱ្យវិស័្យឯ ជនមានលទធភារ 

និង ករលកវោព្គ្ប់ព្ោន ់នុងការខ ខព្បឬផ្លា ស់្បតូរ មមវធិ្ីគ្ណកនយយខដ្លអាច្កព្បើព្បាស់្ភាាខែម រ ។ ច្ាំខណ ឯការ តព់្តា 

គ្ណនីដូ្ច្ជាការច្ ោះបញ្ជីគ្ណនី ការ ត់ព្តា នងិ ការ ត់ព្តាព្បតិបតតកិារច្លូព្បរ័នធគ្ណកនយយ នងិ អាច្កព្បើកព្ច្ើនភាា 

ដូ្ច្ជា ភាាអង់កគ្ាស្ និង ភាាខែម រ រួមោាំងការកព្បើព្បាស់្របិូយបណណច្ាំរ ោះ ដូ្ច្ជា ដ្ ោា រអាកមរិ  និង ព្បា ់ករៀល ។ 

 ក ា្ើយតប រណីកនោះ, ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំបានខណនាំ និង នតល់ជាកោលការណ៍កៅព្ ុមព្បឹ ាជាតគិ្ណកនយយ 

កដ្ើមបីនតល់ភារទន់ភ្ាន់ដ្ល់វិស័្យឯ ជន នុងការអន វតតច្ាប់ស្តីរីគ្ណកនយយ នងិ ស្វន មម ខដ្លព្តូវបានដា ឱ់្យចូ្លជា 

ធ្រមាន ។ ទនាឹមនឹងកនោះ, ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំបានស្កព្មច្នតល់រយៈករលអន កព្ោោះមួយ (១) ឆ្ន ាំ កដ្ើមបីទ  ករលឱ្យ 

 វិស័្យឯ ជនស្ព្មាប់កព្តៀមែាួ ន ម ននងឹអន វតតរនិយ័អនតរការណ៍ ។ ដ្ាំកណាោះព្ាយកនោះ ព្តូវបាន វិស័្យឯ ជនបាន 

ស្ាំខដ្ង នូវអាំណរាទរច្ាំកពាោះការស្កព្មច្របស់្រាជរដាឋ ភិ្បាល ខដ្លបាននតលភ់ារទន់ភ្ានជ់ាកព្ច្ើនដ្ល់វិស័្យឯ ជន 

ជារិកស្ស្ បានរនារករលអន វតតរិនយ័អនតរការណ៍រយៈករលមួយ (១) ឆ្ន ាំ កនោះ ។ 

 

៣. ការកលើ ទ ឹច្តិត SMEs ច្ាំកពាោះវសិ្យ័អាទភិារ៖  

 តាំណាងខនន ឯ ជនបានកស្នើសូ្មអគ្គនយ ដាឋ នរនធដារ  នងុការដា ់កច្ញជាលិែិតខណនាំ កដ្ើមបីបញ្ហជ  ឱ់្យ

បានច្ាស់្ោស់្រពី្បកភ្ទឯ ារគ្ណកនយយ នងិ ឯ ារពា រ់័នធកនេងៗ (ដូ្ច្ជា៖ វ ិកយ័បព្ត បងាក ន់ថ្ដ្បង់ នងិទទលួ

ព្បា ់ ស្ ខីបព្តច្ ោះបញ្ជ ី។ល។) ខដ្លស្ហព្ោស្ SMEs គ្ួរមាន នងិ គ្ួរករៀបច្ាំកដ្ើមបីទទលួបានការកលើ ទឹ ចិ្តត ។ 
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 ក ា្ើយតប រណីកនោះ, ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំបានកស្នើឱ្យព្ ុមព្បឹ ាជាតគិ្ណកនយយ និង អគ្គនយ ដាឋ នរនធដារ

កដ្ើមបីស្ហការោន ករៀបច្ាំជាសិ្កាខ ាោ ឬវគ្គបណតុ ោះបណាត លកនេងៗកដ្ើមបបីន្តញ្ហជ បការយល់ដឹ្ងដ្ល់ វិស័្យឯ ជនពា រ់័នធ  

នឹងកោលការណ៍នងិស្តងដ់ារគ្ណកនយយ និងវិធានថ្នការកធ្វើស្វន មម កដ្ើមបីធានបាននូវតមាា ភារ នងិ គ្ណកនយយភារ។ 

  

៤. ការច្ ោះបញ្ជសី្មាគ្មអាជវី មមបរកទស្កៅ មពុជា៖ 

 កោ  Bretton G. Scaironi ស្ហព្បធានព្ ុម ឃ បានកលើ ក ើងថាមានស្មាគ្មអាជីវ មមបរកទស្មួយ 

ច្ាំនួន (ដូ្ច្ជា៖ស្ភាពាណជិជ មមអាកមរ ិកៅ មពុជា ស្ភាពាណិជជ មមអូន្តាត លីកៅ មពុជា ស្ភាពាណិជជ មមអនតរជាតថិ្ន

 មពុជា ស្មាគ្មន៍អាជីវ មមជប  នកៅ មពុជា ។ល។) មានបាំណងច្ ោះបញ្ជីអាជីវ មមកដាយព្ស្បច្ាប់កៅ នុងព្រោះរាជាណា-

ច្ព្  មពុជា ប  ខនតកៅកព្កាមព្បរ័នធបច្ចុបបននកនោះ គ្ឺមិនអាច្ទទលួបានការច្ ោះបញ្ជីក ើយ ។ 

 បនា ប់រីាត ប់ការប ព្ាយរបស់្ព្ សួ្ង-ាថ ប័នមានស្មតថ ចិ្ចពា ់រ័នធ ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំបានកស្នើឱ្យតាំណាង 

ព្ សួ្ង-ាថ ប័នខដ្លពា រ់័នធោាំង ៤ គ្៖ឺ ព្ សួ្ងការបរកទស្ នងិ ស្ហព្បតបិតតកិារអនតរជាតិ, ព្ សួ្ងមហាថ្នា, ព្ សួ្ង 

ពាណិជជ មម និង ព្ សួ្ងកស្ដ្ឋ ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ កដ្ើមបីជួបរភិា ាជាមួយតាំណាងខាងវិស័្យឯ ជន ជារិកស្ស្ តាំណាង 

ស្មាគ្ម អាជីវ មមបរកទស្ នងុការរិភា ាខស្វងរ ដ្ាំកណាោះព្ាយ នងិ នីតិវិធ្ីខដ្លស្មព្ស្ប ។  នងុតាំណា ក់ាល 

អនតរកាល ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំ បានកស្នើឱ្យបនតអន វតតនតីិវធិ្ីនិងយនតការខដ្លមានព្ាប់ តាមរយៈការច្ ោះបញ្ជីកៅ 

ព្ សួ្ងពាណិជជ មម និង អគ្គនយ ដាឋ នរនធដារ កដ្ើមបនីតលក់ារស្ព្មួលដ្ល់ការច្ ោះបញ្ជីស្មាគ្មអាជីវ មមបរកទស្ រហូត 

ដ្ល់មានការដា ់កច្ញនូវនតីិវធិ្ីងមីខដ្លស្មព្ស្បណាមួយ ។ 

 

៥. ការតមកលព់្បា ច់្ាំននួ ៣០០០ ដ្ ោា រស្ព្មាបក់ារច្លូម  មពុជា៖  

 ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំ បានស្ាំខដ្ងការាទរច្ាំកពាោះខនន ឯ ជន ខដ្លបានាវ គ្មន៍ច្ាំកពាោះវិធានការោាំងឡាយ

ខដ្លរាជរដាឋ ភិ្បាល មពុជាបានដា ់កច្ញ ជារិកស្ស្  នងុរយៈករលងមីៗ នាងម កនោះ និង បានខងាងអាំណរគ្ ណដ្ល់

 វិស័្យឯ ជន ខដ្លបាននតល់នូវព្បតិ មមភាា មៗដ្ល់រាជរដាឋ ភិ្បាលពា ់រន័ធនឹងបញ្ហា ព្បឈមោាំងឡាយ  នងុាថ នភារ

 វិបតតិខដ្លបណាត លរីជាំងរឺោ នាូវដ្កងាើមធ្ៃន់ធ្ៃរ បងកក ើងកដាយជាំង ឺូវដី្-១៩ កនោះ ។ ស្ហព្បធានអងគព្បជ ាំ ប៏ានគ្សូ្ 

បញ្ហជ  ់នងខដ្រថា ម នចាត់វធិានការោាំងកនោះ ព្ ុមការងារបានកធ្វើការរិកព្ោោះកោបល់ជាមួយវិស័្យឯ ជន កដ្ើមបធីាន 

ថា  វិធានការោាំងឡាយខដ្លបានដា ់កច្ញ អាច្ក ា្ើយតបតាមតព្មូវការធ្ រ ិច្ច អាជីវ មមរបស់្ខនន ឯ ជន កដាយមិន 

កធ្វើឱ្យមាននលអាព្  ់ម កលើស្ងគមជាតិ, ធានបានការងារកធ្វើ, អាជីវ មមដ្ាំកណើរការ, ធាន ាំកណើនកស្ដ្ឋ ិច្ច, ច្ាំណូល 

របស់្ព្បជារលរដ្ឋ, កធ្វើឱ្យវិនិកោគ្ិន និង ធ្ រជនងមីៗកទៀតកមើលកឃើញ មពុជា ជាកៅតាាំងស្ព្មាប់កធ្វើការវិនិកោគ្ព្ប ប 

កដាយស្កាត ន រល កហើយបនតចូ្លម  មពុជា  នុងាថ នភារឈនោះ-ឈនោះ ខដ្លកធ្វើឱ្យ មពុជា ៏ទទួលបាននលព្បកោជន៍ 

ធ្ រជន ៏ទទលួបាននលព្បកោជន ៍ នងិ ព្បជាជន ៏ទទួលបាននលព្បកោជន៍ ។ អាំរីការកស្នើស្ ាំលិែិតធាន 

រាជរដាឋ ភិ្បាលបានស្កព្មច្ថា ដា អ់ន វតតតាមព្បរ័នធបកច្ច វិទារត័ម៌ាន កដាយមាន Platform ឱ្យដ្ាំកណើរការតាម 

តាំណរភាជ ប់ នងុកគ្ហទាំរ័ររបស់្ព្ ុម ព្បឹ ាអភិ្វឌ្ឍន៍ មពុជា ព្ សួ្ងពាណិជជ មម ព្ សួ្ងស្ ខាភ្ិបាល ោាំងការកស្នើស្ ាំ នងិ 

អន ម័ត កដ្ើមបឱី្យកលឿនកព្បើរយៈករល ព្តឹមខតមយួថ្ងៃ ខដ្លនងឹព្តូវអន វតតកៅកដ្ើមស្បាត ហ៍កព្កាយកនោះ ។ 
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