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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពជា
ុ

ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្

ថ្ងៃ អង្គារ ១០ រោច ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្តីសក
័ ព.ស ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
សេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែក្ឯក្ជន

កិចចប្រជប្ុំ ក្ុមការងារ“ប្ក្ុម ឃ”- ផ្នែក្នីតិក្មម ពនធដ្ឋរ និង អភិបាលក្ិចច
ស ើមបីរនត ពិនិតយសដ្ឋោះប្ាយរញ្ហ
ា ររេ់ េិេ័យឯក្ជន ផ្ លក្ុំពងប្រឈមក្ែុង ណា
ុំ
ក្់កាល
ននការឆ្ល ងរាលដ្ឋលននជុំងឺរលាក្នលូេ សងាម
ើ ធ្ង ន់ធ្ងររងកសដ្ឋយេីរេក្ូ េី -១៩
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រៅត្ពឹកថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, តាមរយៈត្រព័នធ វីរេអូ (Video Conference), ឯកឧតតមអគ្ារណ្ឌិត
សភាចារយ អូន ព័នធមនីរត
័ ែ ឧរនាយករេឋមន្តនតី រេឋមន្តនតត្ី កសួងរសេឋកិចច និងហិរញ្ញវតថុ និងជាសហត្រធានត្កុមការង្គរខននក
នីតិកមម ពនធដារ និងអភ្ិបាលកិចច “ត្កុម ឃ” ថ្នរវទិកាោជរដាឋភ្ិបាល-ខននកឯកជន រួមជាមួយនឹងរោក អានូេ ដាក
(Arnaud Darc) សហត្រធាន “ត្កុម ឃ” (ខាងខននកឯកជន) េឹកនាាំ កិចចត្រជុាំ “ត្កុម ឃ” កនុងរោលរាំណ្ងរនត ពិនិតយ
រដាោះត្សាយរញ្ហាខេលវិស័យឯកជនកាំពុងត្រឈម និងជួរត្រទោះ កនុងេាំណាក់កាលថ្នការឆ្លង រីកោលដាលថ្នជាំងរឺ ោក
នលូវេរងាើមធ្ៃនធ្
់ ៃររងករដាយវីរុសកូ វីេ-១៩ ។ កិចចត្រជុាំរនោះ មានការអរញ្ជ ញ
ើ ចូលរួមពីសហរសវិកទាំងខននកោជរដាឋភ្ិបាល វិស័យ
ឯកជន និងតាំណាងសភាពាណ្ិជជកមមកមពុជានងខេរ ។
ជាកិចចចារ់រនតើម, ឯកឧតតមអគ្ារណ្ឌត
ិ សភាចារយ បានចូលរួមមរណ្ទុកខជូនចាំរពាោះ ឯកឧតតម Bretton G. Sciaroni
អតីតសហត្រធានត្កុមការង្គរខេលបានមរណ្ៈកាលពីរពលងមីៗរនោះ ។ ឯកឧតតម Bretton G. Sciaroni បានរួមចាំខណ្ក
យា៉ាងរត្ចើនជាមួយោជរដាឋភ្ិបាល និងបានរនសល់ទុកនូវសមិទន
ធ លយា៉ាងរត្ចើន កនុងការចូលរួមកសាងនូវររិយាកាសធ្ុរកិចច
ការវិនិរយាគ្រៅកមពុជា លអត្ររសើរ ។ ឯកឧតតមអគ្ារណ្ឌត
ិ សភាចារយ ក៏បានសាំខេងនូវការអរអរសាទរ និងសាាគ្មន៍រោក
អានូេ ដាក ខេលរទើរត្តូវបានោជរដាឋភ្ិបាលទទួលសាាល់ជានលូវការ តាមសាំរណ្ើររស់សភាពាណ្ិជជកមមកមពុជា ជា សហត្រធាន
ត្កុមការង្គរខននកនីតិកមម ពនធដារ និងអភ្ិបាលកិចច “ត្កុម ឃ” ខននកឯកជន ថ្នរវទិកាោជរដាឋភ្ិបាល-ខននកឯកជន ។
កងាល់អាទិភាពររស់ វិស័យឯកជនខេលកាំពុងត្រឈមកនុងរពលរចចុរបនន រនោះ ត្តូវបានអងាត្រជុាំរធ្ាើការពិភាកាគ្ឺ

ិ និង វន
ិ រិ យាគ្ិន ខេលរធ្ាើេាំរណ្ើរចូលមកកមពុជា
ការតត្មូវឱ្យរធ្ាច
ើ តាតឡីសក
័ សត្មារ់នវា
ិ សនជន មាចស់អាជវី កមម និរយាជក
កនុងេាំណាក់កាលថ្នការឆ្លងោលដាលថ្នជាំងឺរោកនលូវេរងាើមធ្ៃនធ្
់ ៃររងករដាយវីរុសកូ វីេ-១៩ រនោះ ។ កងាល់រនោះ ត្តូវបាន
ពិភាការកេាំរណាោះត្សាយមតងរួចរហើយ រៅកនុងកិចចត្រជុាំរវាងវិស័យឯកជន និងអនុគ្ណ្ៈកមមការត្គ្រ់ត្គ្ងត្ចកទាររចញចូលត្ររទស និងការរធ្ាើចតាតឡីស័ក ។
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រេើមបីរដាោះត្សាយរញ្ហាត្រឈមររស់ វិស័យឯកជន រកាបាននូវសកមមភាពធ្ុរៈកិ ចច ជាមួយនឹងការរកាបាននូវ
ឧតត មត្ររយាជន៍ សុវតថិភាព សុ ែភាពររស់ត្រជាពលរេឋ កុនងកាលៈរទសៈេ៏លាំបា កថ្នការរីកោតតាតថ្នជាំ ងឺកូ វីេ-១៩,
អងាត្រជុាំ បានពិភា ការលើរញ្ហាខេលបានរលើក រឡើង រដាយវិស័យឯកជន, រទអនត ោគ្មន៍រ រស់មន្តនតី ជាំនាញខនន ក សុខា ភ្ិបាល, អនុគ្ណ្ៈកមមការត្គ្រ់ត្គ្ងត្ចករចញ-ចូលត្ររទស និងការរធ្ាើចតាតឡីស័ក រួមទាំង តាំណាងត្កសួង-សាថរ័នពាក់ពន
័ ធ
រនសងៗ ។ ជាមួយនឹង “ការររៀនរស់រៅតាមគ្នលងងមី (New Normal)”, ឯកឧតតមអគ្ារណ្ឌត
ិ សភាចារយ បានរសន ើ និងជាំរញ
ុ
ឱ្យភាគ្ីពាក់ពន
័ ធ ទង
ាំ អស់ ថ្នខននកោជរដាឋភ្ិបាល, អនុគ្ណ្ៈកមមការត្គ្រ់ត្គ្ងត្ចករចញ-ចូលត្ររទស និងការរធ្ាើចតាតឡីស័ក
រនត ែិតែាំរខនថ មរទៀត សហការឲ្យកាន់ខតជិតសន ិទជា
ធ មួយខនន កឯកជន យកចិតតទុកដាក់ តាមដានោល់រញ្ហាររស់ខននក
ឯកជនឱ្យជារ់ជាត្រចាាំ និងរដាោះត្សាយរៅតាមករណ្ីជាក់ខសត ង ពិរសស ពាក់ពន
័ ធរយៈរពលថ្នការរធ្ាើចតាតឡីសក
័ , ការ
កាំណ្ត់សណា
ឋ ោរសត្មារ់សានក់រៅកាំឡុងរពលរធ្ាើចតាតឡីសក
័ ជារេើម រេើមបីរងកលកខណ្ៈង្គយត្សួលេល់អនក វិនិរយាគ្ិន
ឺ ូ វីេ-១៩ ចូលកនង
រ៉ាុខនតជាមួយោនរនោះរៅខតអាចរកាឲ្យបានការទរ់សាកត់ការនាាំជាំងក
ុ សហគ្មន៍ ។ កិចចការទាំងរនោះ គ្ឺជា
អាទិភាព

រួមចាំខណ្កធានាបានររិយាកាសលអត្ររសើរសត្មារ់ វិស័យឯកជន

សត្មារ់ការសាតររសេឋកិចចជាតិរឡើង វិញ

រត្កាយ វិរតតក
ិ ូ វីេ-១៩ ។
ជាទីរញ្ច រ់, ឯកឧតតមអគ្ារណ្ឌត
ិ សភាចារយ បានវាយតថ្មលែពស់ចាំរពាោះសភាពាណ្ិជជកមមកមពុជា កនុងតួនាទីជាអនក
សត្មរសត្មួលការង្គរខាងខននកឯកជន ពិរសស “ត្កុម ឃ” ថ្នរវទិកាោជរដាឋភ្ិបាល-វិស័យឯកជន និងបានរលើកទឹកចិតត
េល់សភាពាណ្ិជជកមមកមពុជាឱ្យរនតនូវតួនាទីជាអនកសត្មរសត្មួលត្កុមការង្គរខាងខននកវិស័យឯកជន

សាំរៅរធ្ាឱ្
ើ យវិស័យ

ឯកជនកាន់ខតមានជវភាព, ភាពជាមាចស់ និងជាថ្េគ្ូ រឹងមា ាំររស់ោជរដាឋភ្ិបាល រួមចាំខណ្កសាតររសេឋកិចចជាតិរឡើង វិញ
រត្កាយវិរតតិកូ វីេ-១៩, ជាំរញ
ុ ពិពិធ្កមម និងកាំរណ្ើនរសេឋកិចចជាតិកមពុជា ។
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