ក្ពះរាជាណាច្ក្ររតពុជា
ជាតិ សាសនា ក្ពោះមហាកសក្ត

6

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ពុធ ៤កកើត ខែ ពិសាែ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី ៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

សសច្រតីក្រកាសព័ត្៌មានសតព
ី ី
ជំនួរសម្តតងការគួសតរវាងឯរឧត្តតអគគ រណ្ឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧរនាយររដ្ឋតន្រនត ី
រដ្ឋតន្រនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាតួយក្រុតក្រឹរាធុររិច្ចអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាសតរិរ (US-ABC)

នាកេលាក ៉ោ ង ៣:៣០ រកសៀល ថ្ងៃទី ៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២, កៅទីសតីការក្កសួងកសដ្ឋកិចច និង
ហិរញ្ញេតថុ, ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិត្សភាចារ្យ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីក្កសួងកសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញេតថុ
បានទទួលជួប

និងពិភាកាការងារជាមួយគណៈក្បតិភ្ថ្ូ នក្កុមក្បឹកាធុរកិចអា
ច សា៊ាន-សហរដ្ឋអាកមរិក

(USA-

ASEAN Business Council “US-ABC”) ដ្ឹកនាាំកោយកលាក Amb. Michael Michalak អនុក្បធានជាន់ែពស់
និងនាយកក្គប់ក្គងតាំបន់ថ្នក្កុមក្បឹកាធុរកិចចអាសា៊ាន-សហរដ្ឋអាកមរិក
ឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាកមរិកក្បចាំកៅក្បកទសកមពុជា

និងកលាក

W.Patrick

Murphy

រួមជាមួយតាំណាងក្កុមហ៊ាន
ុ ធាំៗរបស់សហរដ្ឋអាកមរិកចាំនួន

១៣ រួម ន៖ 3M, Abbott, Chevron, Amazon, Conoco Phillips, ExxonMobil, Ford, Meta, Visa,
Pernod Ricard, Philip Morris, RMS Group និង Roche ។
ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី បានសខមតងការសាាគមន៍យ៉ោងកក់កតត និងខងែងអាំណរ
គុណចាំក ោះក្កុមក្បឹកាធុរកិចអា
ច សា៊ាន-សហរដ្ឋអាកមរិក (US-ABC) ខដ្លបានបាំកពញតួនាទីយ៉ោងសកមម កនង
ុ ការ
សក្មបសក្មួល និងពក្ងឹងកិចស
ច ហក្បតិបតតកា
ិ ររវាងេិស័យសាធារណៈ និងឯកជន ថ្នតាំបន់អាសា៊ាន និងសហរដ្ឋ
អាកមរិក ជាពិកសស ការគាំក្ទ និងចូលរួមផ្តលន
់ ូេអនុសាសន៍សខា
ាំ ន់ៗ កនង
ុ កិចចក្បជុាំរដ្ឋមន្តនតីហិរញ្ញេតថុ និង
កទសាភ្ិបាលធនាគរកណា
ត លអាសា៊ាន (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors'
Meeting “AFMGM”) ខដ្លករៀបចាំកោយក្កសួងកសដ្ឋកិចច និងហិញ្េញ តថុ និងធនាគរ-ជាតិថ្នកមពុជា កាលពីថ្ងៃទី ៨
ខែ កមសា ឆ្នាំ ២០២២ កនែងកៅកនោះ ។ ធាតុចល
ូ ពី េិស័យឯកជន គឺជា េិភាគទាន និងធាតុចូលដ្៏សាំខាន់សក្ ប់
ការអនុេតតកគលនកយបាយកសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញេតថក
ុ នុងតាំបន់ សាំកៅកធាើឱ្យក្បកសើរក ើងនូេបរិយកាសធុរកិចច និង
េិនិកយគកនង
ុ តាំបន់អាសា៊ាន ។ សហរដ្ឋអាកមរិក គឺជាថ្ដ្គូ ណិជជកមម និង េិនិកយគដ្៏សខា
ាំ ន់របស់កមពុជា កោយ
តថ្មែ ណិជជកមមសរុបរវាងក្បកទសទាាំងពីរ នចាំនន
ួ សរុបក្ប ណ ៧.៩

ន់លានដ្ុលាែរ និង េិនិកយគពីសហរដ្ឋ

អាកមរិកមកកមពុជាបានកកើនដ្ល់ ៨៦៣ លានដ្ុលាែរ កនង
ុ ឆ្នាំ ២០២១ ។
កលាក Amb. Michael Michalak អនុក្បធានជាន់ែពស់ និងជានាយកក្គប់ក្គងតាំបន់ថ្ន US-ABC បាន
សខមតងនូេការអបអរចាំក ោះកជាគជ័យថ្នការករៀបចាំកិចចក្បជុាំ AFMGM របស់ក្កសួងកសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញេតថុ និង
ធនាគរជាតិថ្នកមពុជា ខដ្លបានអនុញ្ញញតឱ្យថ្ដ្គូ ក់ពន
័ ធ ជាពិកសស េិស័យឯកជនាែស់បតររកយបល់ និងទសសន

េិស័យជុាំ េិញឱ្កាស និងបញ្ញាក្បឈមនានា សាំកៅឈានកៅសកក្មចបាននូេការកសាងភាពធន់ថ្នកសដ្ឋកិចច និង
ហិរញ្ញេតថុកៅកនុងតាំបន់អាសា៊ាន ។ US-ABC ក៏បានវាយតថ្មែែពស់ចាំក ោះកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងរបស់រាជរោឋភ្ិបាលកមពុជា
កនុងការអនុេតតកគលនកយបាយ កនុងការក្គប់ក្គងផ្លប៉ោោះ ល់ពីជង
ាំ ឺកូ េីដ្-១៩ ជាពិកសស ការសកក្មចបាននូេការ
ចក់វា៉ាក់សាង
ាំ ជូនក្បជាជនទូទាង
ាំ ក្បកទសបានក្ប ណ ៩០% និងបានឈានដ្ល់ការកបើកដ្ាំកណើរការសកមមភាព
កសដ្ឋកិចចបានកពញកលញនាកពលបចចុបបនន ។ ជាទិសកៅកៅមុែ, US-ABC បានកសន រា
ើ ជរោឋភ្ិបាល កាតតការយក
ចិតតទុកោក់កលើចាំណច
ុ មួយចាំនន
ួ សាំកៅកលើកកមពស់ប រិយកាសេិនិកយគកនុងក្បកទសកមពុជា និងសកក្មចបាននូេ
ការសាតរកសដ្ឋកិចចក្បកបកោយចីរភាព និងបរិយបនន ដ្ូចជា៖ ១. អនុេតតកគលនកយបាយកាត់បនថយការកក្បើ
ក្បាស់រងយនដខដ្លបានកក្បើក្បាស់រួច កនុងកគលកៅកាត់បនថយផ្លប៉ោោះ ល់កៅកលើប រិសាថន និងកលើកកមពស់ េិស័យ
ឧសាហកមមផ្លិតរងយនតកនុងក្បកទសកមពុជា, ២. ជាំរញ
ុ ការកសាងសមតថភាពរបស់សហក្គសធុនតូច និងមធយម,
៣. អភ្ិេឌ្ឍជាំនាញបកចចក េិទា និងការទូទាត់ឌ្ជ
ី ីងល កដ្ើមបីគាំក្ទដ្ល់កសដ្ឋកិចចឌ្ីជីងល, ៤. ពក្ងឹងក្បសិទភា
ធ ពថ្ន
ិ ិកយគក្គប់ក្គន់សក្ ប់ េិស័យសុខាភ្ិបាល, និង ៦.
ការក្បមូលពនធ, ៥. ធានានូេការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន និង េន
ជាំរញ
ុ ការកធាើអនតរកាលថាមពលសក្ ប់ការអភ្ិេឌ្ឍក្បកបកោយចីរភាព ។
ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី បានគូសបញ្ញជក់អព
ាំ សា
ី ម រតីបុករសកមមរបស់រាជរោឋភ្ិបាល
កមពុជា កនុងការកលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់ េិស័យឯកជនកនុងការសាដរ និងជាំរញ
ុ កាំកណើនកសដ្ឋកិចចជាតិ ត្វមរយៈការ
ជាំរញ
ុ ការអនុេតតកគលនកយបាយសាំខាន់ៗ ខដ្លបានោក់កចញកនែងមក រួម ន៖ “ក្កបែណឌកគលនកយបាយ
ិ ីសាតរ និងជាំរញ
កសដ្ឋកិចច និងសងគមឌ្ីជីងលកមពុជា ២០២១-២០៣៥”, “ក្កបែណឌយុទសា
ធ ន្តសត និងកមម េធ
ុ កាំកណើន
កសដ្ឋកិចចកមពុជា កនង
ុ ការរស់កៅជាមួយកូ េីដ្-១៩ ត្វមគនែងក្បក្កតីភាពងមី សក្ ប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣”, “ចាប់សតី
ពី េិនិកយគងម”ី , “ចាប់សតីពីភាពជាថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន” ក្ពមទាាំងកាំពង
ុ កក្តៀមោក់កចញនូេកគលនកយបាយ
សាំខាន់ៗ មួយចាំនន
ួ កទៀត ដ្ូចជា “កគលនកយបាយសារកពើពនធកដ្ើមបីជរាំ ញ
ុ ការកក្បើក្បាស់យនជាំនោះិ ខដ្លមិនប៉ោោះ
ល់ដ្ល់ប រិសាថន”, “កគលនកយបាយជាតិសតព
ី ីក្បសិទភា
ធ ពថាមពល”, “យុទសា
ធ ន្តសត អភ្ិេឌ្ឍន៍សហក្គសធុនតូច
និងមធយមឆ្នាំ ២០២២-២០២៦” និង “ខផ្នទីបងាាញផ្ែរេសក្ ប់ការធានារា៉ា ប់រងសុែភាពជាសកល” ជាកដ្ើម ។
សក្ ប់ការគាំក្ទដ្ល់ការកធាើជាក្បធានអាសា៊ានរបស់កមពុជា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យ
ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី

ឹ នាាំកព
បានវាយតថ្មែែពស់ចាំក ោះការករៀបចាំឱ្យ នកិចចពភា
ិ ការវាងថានក់ដ្ក
ាំ ល
ូ អាសា៊ានជាមួយ

ស គមធុរកិចរច បស់សហរដ្ឋអាកមរិក កនង
ុ អាំ ង
ុ កពលថ្នកិចចក្បជុាំកព
ាំ ល
ូ ពិកសសអាសា៊ាន-សហរដ្ឋអាកមរិក ខដ្លនឹង
ក្បក្ពឹតតកៅកៅថ្ងៃទី ១២-១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ កៅសហរដ្ឋអាកមរិក ខាងមុែ កដ្ើមបីអបអរែួបថ្នទាំនាក់ទាំនង
ឹ កិចចសហក្បតិបតតិការកនង
រវាងភាគីទាង
ាំ ពីរកនង
ុ រយៈកពលជាងបួនទសេតសរ៍ និងពក្ងង
ុ េិស័យសាំខាន់ៗ ដ្ូចជា ការ
ក្ែើយតបនឹងជាំងឺកូ េីដ្-១៩ និងភាពត្វនតឹងភ្ូមសា
ិ ន្តសត នកយបាយ, ការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភ្ិេឌ្ឍក្បកប
កោយចីរភាព, ការអភ្ិេឌ្ឍធនធានមនុសស និងការតភាជប់កសដ្ឋកិចច ជាកដ្ើម ។
ជាកិចចបញ្ច ប់, ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី បានខងែងអាំណរគុណជាងមីមតងកទៀតដ្ល់
US-ABC សក្ ប់ការគាំក្ទដ្ល់ការអភ្ិេឌ្ឍសងគម និងកសដ្ឋកិចចកមពុជា ជាពិកសសត្វមរយៈការផ្តល់មតិកយបល់
កលើការអនុេតតកគលនកយបាយកាំខណទក្មង់, ហិរញ្ញបបទាន និង ការកផ្េរចាំកណោះដ្ឹង និងបកចចក េិទា កផ្សងៗ ។
ភាគីទាង
ាំ ពីរ បានឯកភាពគនបនតពក្ងឹងកិចចសហការឱ្យកាន់ខតសអ ិតរមួតបខនថមកទៀត កដ្ើមបីជួយឱ្យកមពុជាបាំកពញភារ
កិចចជាក្បធានអាសា៊ានឆ្នាំ ២០២២ ក្បកបកោយភាពកជាគជ័យ និងដ្ឹកនាាំ អាសា៊ានកឆ្ពោះកៅរកការកធាើ ស ហរណ
កមមកសដ្ឋកិចចតាំបន់ ក្បកបកោយភាពក្បកួតក្បខជង និង េិបល
ុ ភាព ។



