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អ្នកឧកញ៉ា ប្រធានជាទីគោរពរារ់អាន! 
 

កម្មវត្ថុ៖ ការប្ត្ូវការជាចាំបាច់នូវវធិានការអ្នតរាគម្ន៍គ ីម្បីធានាថាប្កុម្ហ ុនធុរកិចចគៅតត្អាចរនដ ាំគ ីរការបាន 

កនុងស្ថថ នភាពននជាំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ី១៩ 
 

 ូចត ល អ្នកឧកញ៉ា ប្រធាន បានប្ជាររួចគហីយថា ការរាត្ត្ាត្ននជាំងឺកូវ ី-១៩ កាំពុងរងកផលរ៉ា៉ះពាល់យ៉ា ង
ធងន់ធងរម្កគលីប្រគទសកម្ពុជា គោយគស ឋកិចចម្ួយតផនកធាំកាំពុងជួរប្រទ៉ះនូវវរិត្តិធងន់ធងរ និងអាចអូ្សរនាា យរយៈគពលយូរ
ផងត រ។ ប្កុម្ហ ុនធុរកិចចជាគប្ចីនកាំពុងប្រឈម្មុ្ខនឹងការជិត្ ួលរលាំ និងការ ួលរលាំទាំងប្សុងរនាា រ់ពីពួកោត្់
បានពាយម្រនដ ាំគ ីរការអាជីវកម្មចរ់តាំងពីមានការធាា ក់ចុ៉ះប្បាក់ចាំ ូលយ៉ា ងធាំគធងត លចរ់គផដីម្តាំងពីគ ីម្ឆ្ន ាំ 
២០២០ កនាងគៅគន៉ះ។ 

ប្រសិនគរីោម នការជួយោាំប្ទរតនថម្គនា៉ះគទ ការរិទអាជីវកម្មជាទូគៅគៅគសាីរតត្ប្គរ់កតនាងទាំងអ្ស់ នឹងរងកការគាំរាម្
កាំតហងយ៉ា ងធងនធ់ងរចាំគពា៉ះ ការងារ និងជីវភាពរស់គៅររសព់លរ ឋកម្ពុជារារ់លាននាក។់ ផលរ៉ា៉ះពាល់គន៉ះនងឹគធវីឱ្យពល
រ ឋជាគប្ចីននាក់ធាា ក់គៅកនុងស្ថថ នភាពជាំពាក់រាំ ុល និងភាពប្កីប្ក។ កតត គន៉ះនឹងរងកការរា ាំងសា៉ះ ល់វរុិលភាព និង
កាំគ ីនគស ឋកិចចឈានមុ្ខគគត លប្រគទសកម្ពុជាសគប្ម្ចបានរហូត្ម្ក ល់គពលគន៉ះផងត រ។ 

ប្កុម្ហ ុនធុរកិចចប្តូ្វខិត្ខាំគធវីយ៉ា ងណារកាតុ្លយភាពរវាងការផគត់្ផគង់ នងិត្ប្ម្ូវការ ត លកតត គន៉ះគធវីឱ្យរ៉ា៉ះពាល់យ៉ា ង
ធងន់ធងរ ល់ប្បាក់ចាំ ូល និងប្បាក់រប្មុ្ងររស់ខាួន  គហយីប្កុម្ហ ុនធុរកិចចជាគប្ចីនខវ៉ះខាត្លាំហូរស្ថច់ប្បាកជ់ាចាំបាច់
គ ីម្បីរនតគរីកប្បាក់គរៀវត្សជូនរុគគលិក រង់នលាឈនួល គសវាគប្រីប្បាស់ទូគៅ និងពនធគផសងៗជាគ ីម្។ វរិត្តិលាំហូរស្ថច់
ប្បាក់គន៉ះបានរងកផលវបិាកយ៉ា ងធងន់ធងរ គោយស្ថរប្កុម្ហ ុនធុរកិចចប្ត្ូវរងខាំចិត្តឈរ់ទូទត្់ប្បាក់ជូនអ្នកផគត្់ផគង់ ឬលុរ
គចលកាត្ពវកិចចកិចចសនាគផសងៗគទៀត្ ត លនឹងមានផលរ៉ា៉ះពាល់យ៉ា ងធាំគធងគៅកនុងតខសប្ចវាក់ផគត្់ផគង់ និងតផនក 
គស ឋកិចចកាន់តត្ធាំគៅៗ គោយស្ថរស្ថថ នភាពគន៉ះអាចរនតរ៉ា៉ះពាល់ ល់វសិ័យជាគប្ចនីគផសងគទៀត្។  

គទ៉ះរីជារាជរោឋ ភិបាលបានគ្ាីយត្រយ៉ា ងឆ្រ់រហ័សកនុងការអ្នុវត្តវធិានការោាំប្ទសប្មារ់ប្កុម្ហ ុនធុរកិចចគៅកនុងវសិ័យ
ត លបានគប្ជសីគរសីម្ួយចាំននួយ៉ា ងណាកដី រ៉ាុតនតវធិានការទាំងគន៉ះពុាំបានគធវឱី្យប្រគសីរគ ងី លល់ាំហូរស្ថច់ប្បាក់គ យី 
គហីយប្កុម្ហ ុនធុរកិចចគៅកនុងវសិ័យជាគប្ចីនគផសងគទៀត្កាំពុងប្រឈម្នឹងស្ថថ នភាពធាា ក់ចុ៉ះប្បាក់ចាំ ូល នងិការជារ់
រាំ ុលគៅគលីនលាជួល ប្បាក់គរៀវត្សរុគគលិក ក៏ ូចជាការចាំណាយគផសងៗគទៀត្ផងត រ។ ជាងគន៉ះគៅគទៀត្ គទ៉ះរី
រាជរោឋ ភិបាល និងធនាោរជាត្ិននកម្ពុជា បានជាំរុញឱ្យមាច ស់ជួលអ្ចលនប្ទពយ និងប្គ៉ឹះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុផដល់ការោាំប្ទ នងិ



ភាពរត្់តរនកាន់តត្គប្ចីន ល់តផនកឯកជនយ៉ា ងណាកដី រ៉ាុតនតមាច ស់ជួលអ្ចលនប្ទពយ និងស្ថថ រ័នទាំងគនា៉ះភាគគប្ចីន
រ ិគស ម្ិនអ្នុវត្តតម្ការអ្ាំពាវនាវគន៉ះគ យីគោយស្ថរតត្ការរ ាំពឹងទុកមានលកខ ៈម្ិនប្សរតម្ភាពជាក់តសតង។ 

គោយប្កុម្ហ ុនតលងទទួលបាននូវគ ីម្ទុនលមីៗ និងោម នម្គធាបាយគ ីម្បីរគងកីនប្បាក់ចាំ ូល គហតុ្ ូចគន៉ះ ពុាំមានវធិី
ណាម្ួយត លអាចឱ្យប្កុម្ហ ុនទាំងគន៉ះរនត ាំគ ីរការអាជវីកម្មររសព់ួកោត្់បានគ យី ត លកតត គន៉ះនងឹគធវីឱ្យការងារ
ររស់ពលរ ឋជាគប្ចីនគទៀត្នឹងប្តូ្វបាត់្រង់។  ូគចន៉ះ ប្កុម្ហ ុនធុរកិចច ត លសថិត្កនុងវរិត្តិហរិញ្ញវត្ថុទាំងគន៉ះពិត្ជាប្ត្ូវការ
ទុនរងវលិលមគី មី្បបី្ទប្ទង់ ាំគ ីរការអាជីវកម្ម គរីកប្បាក់គរៀវត្សជូនរុគគលិក និងអ្នកផគត្់ផគង់ររស់ពកួោត្់គៅកនុងរយៈ
គពល ល៏ាំបាកគន៉ះ។ 

គោយស្ថរការរង់នលាឈនួលអ្ចលនប្ទពយគឺជាតផនក ៏ធាំរាំផុត្ម្ួយននការចាំណាយជាប្រចាំសប្មារ់ ប្កុម្ហ ុនធុរកិចច គនា៉ះ
លទធភាពរនត ាំគ ីរការររស់ប្កុម្ហ ុនទាំងគន៉ះគឺអាប្ស័យគៅគលី្នាា នុសទិធិររស់មាច ស់អ្ចលនប្ទពយគៅកនុងការផដល់ភាព
អ្នុគប្ោ៉ះគៅកនុងរយៈគពលមានវរិត្តិគន៉ះ។ ប្រសិនគរីមាច ស់អ្ចលនប្ទពយម្ិនយល់ប្ពម្កាត្់រនថយនលាឈនួលគទ គនា៉ះ
ប្កុម្ហ ុនធុរកិចចនឹងប្ត្ូវរងខាំចិត្តចកគចញឈរ់ជួល គហីយមាច ស់អ្ចលនប្ទពយនឹងោម នអ្នកជួលគៅកនុងរយៈគពលម្ិន
ចាស់លាស ់៏យូរអ្តងវងគន៉ះ ប្ពម្ទាំងម្ិនអាចទទលួបាននលាឈនួលជលួរនតគទៀត្បានគ យី។ កតត គន៉ះរងកផលអ្វជិជមាន
ទាំងគៅគលីមាច ស់អ្ចលនប្ទពយ និងអ្នកជួល ប្ពម្ទាំងរ៉ា៉ះពាល់ ល់លទធភាពររស់ប្កុម្ហ ុនធុរកិចចកនុងការគរៀរចាំឱ្យមាន
 ាំគ ីរការគ ងីវញិភាា ម្ៗគៅគប្កាយវរិត្តិជាំងឺកូវ ី ១៩ គន៉ះផងត រ។ រោឋ ភិបាលគៅរណាដ ប្រគទសគផសងៗគទៀត្បាន
ោក់គចញនូវវធិានការហាម្ជារគណាដ ៉ះអាសននចាំគពា៉ះការរគ ដ ញគចញ នងិគគប្មាងគាំរតូ លត្ប្ម្ូវឱ្យមាច សអ់្ចលនប្ទពយ
កាត្់រនថយនលាឈនួលសប្មារ់អ្នកជួលគធវអីាជីវកម្មត លប្រឈម្នឹងវរិត្តិហរិញ្ញវត្ថុឱ្យប្សរនងឹការធាា ក់ចុ៉ះយ៉ា ងធងន់ធងរតផនក
ពា ិជជកម្ម។ 

គយងីខ្ុ ាំទទលួស្ថគ ល់ថា រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាគរដជ្ាគោរពតម្គោលការ ៍ម្ិនគធវីអ្នតរាគម្ន៍គៅគលីទីផារ រ៉ាុតនតគន៉ះគជឺា
ស្ថថ នភាពពិគសសម្ិនធាា រ់គកតី្មានត លត្ប្ម្ូវឱ្យមានវធិានការសគប្ម្ចោច់ខាត្ និងគមា៉ះមុ្ត្។ កនុងស្ថថ នភាពមានវរិត្តិ
ប្គរ់ទីកតនាងតររគន៉ះ រាជរោឋ ភិបាលគឺជារណាដ ញជួយសគរងាគ ៉ះតត្ម្ួយគត្់សប្មារ់ធានា ល់ការរនតប្រត្ិរត្តិការររស់ 
វសិ័យឯកជន គោយស្ថរយនតការវភិាគហានិភ័យត លប្គ៉ឹះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុនានាគៅកម្ពុជាបានគប្រីប្បាសម់ានលកខ ៈម្និ
សម្ប្សរគ យីសប្មារ់ស្ថថ នភាពរចចុរបននគន៉ះ។ 

 ូគចន៉ះ វសិ័យឯកជន ប្ត្ូវការជាចាំបាច់នូវការោាំប្ទ ៏រងឹមាាំពីសាំណាក់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាគ ីម្បធីានាទីផារគ ងីវញិ។ 
កនុងររកិារ ៍គន៉ះ គយងីខ្ុ ាំសូម្គសនី ល់រាជរោឋ ភិបាលគម្តត ផដល់មូ្លនិធចិាំបាច់ ល់ប្គ៉ឹះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុ នងិធានាឥ 
ទនអ្នុគប្ោ៉ះគ ីម្បទីរ់ទល់នងឹហានិភ័យគន៉ះ។ ខាងគប្កាម្គឺជាសាំគ ីគគប្មាងគាំរឥូ ទនអ្នុគប្ោ៉ះ ោម នប្ទពយរញ្ច ាំ 
និងជាទុនរងវលិត លអាចអ្នុវត្តគៅកនុងប្រគទសកម្ពុជាគោយមានការោាំប្ទពីសាំណាក់រាជរោឋ ភិបាល៖ 

• ឥ ទនផដល់ជូនសប្មារ់ប្កុម្ហ ុនត លបានចុ៉ះរញ្ជ ីទាំងអ្ស់គោយម្ិនគិត្ពីទាំហាំគ ីយ (ជាអ្នកជារ់ពនធ
តូ្ច ម្ធយម្ ឬធាំ) រនាា រ់ពី ាំគ ីរការននការប្តួ្ត្ពិនិត្យរញ្ជ ក់អ្ាំពីភាពប្ត្ឹម្ប្ត្ូវត លមានភាពឆ្រ់រហ័សនិង
ងាយប្សួល។ 



• ឥ ទនអាចមានចាំនួនគសមនីងឹប្បាក់ចាំ ូលររស់ប្កុម្ហ ុនរហូត្ ល់ ៣ តខ (គោយតផែកគលីត្ួគលខឆ្ន ាំ២០១៩ 
ត លបានប្រកាសជូនអ្គគនាយកោឋ នពនធោរ) ឬគសមីនងឹចាំណាយគរៀវត្សរុគគលកិររស់ប្កមុ្ហ ុនរហូត្ ល់ ២ ឆ្ន ាំ។ 

• ប្កុម្ហ ុនទទួលផលប្ត្ូវតត្គរដជ្ារការុគគលកិររសខ់ាួនគៅគលីរញ្ជ ីប្បាក់គរៀវត្សឱ្យបានយ៉ា ងត្ិច ៥០%។ 

• ម្ិនត្ប្ម្ូវឱ្យសងឥ ទនគៅកនុងឆ្ន ាំទមី្ួយ រ៉ាុតនតឥ ទនគន៉ះប្ត្ូវសងវញិទាំងអ្ស់គៅកនុងរយៈគពល ៦ ឆ្ន ាំ។ 

គប្ៅពីឥ ទនអ្នុគប្ោ៉ះ និងោម នប្ទពយរញ្ច ាំគន៉ះ គយងីខ្ុ ាំសូម្គសនីជារនាា ន់ឱ្យ៖  
• ពប្ងីកការគលកីតលងស្ថរគពីពនធ គរឡាជាត្ិរររសនតិសុខសងគម្ នងិប្បាក់រាំណាចអ់្ត្តី្ភាព (មុ្នឆ្ន ាំ២០១៩ និង

ឆ្ន ាំ២០២០-២០២១) ត លបានផដលជូ់នវសិយ័គទសចរ ៍ នងិកាត្់គ រ ឱ្យបាន លវ់សិ័យទាំងអ្ស់ត លជួរ
វរិត្តិហរិញ្ញវត្ថុ គ មី្បកីាត្រ់នថយសមាព ធគលីទុនរងវិលចាំគពា៉ះប្កុម្ហ ុនទាំងឡាយត លជួរប្រទ៉ះការធាា ក់ចុ៉ះប្បាក់
ចាំ ូលយ៉ា ងធងន់ធងរ។ 

• ពប្ងីកគសចកដីត នាាំររស់ធនាោរជាតិ្ននកម្ពុជាសដីពីការគរៀរចាំឥ ទនគ ងីវញិឱ្យមានវសិ្ថលភាពគលីស
ពីវសិ័យអាទិភាពទាំងរួនគៅ ល់វសិ័យទាំងអ្ស់គ ីម្បសីប្មាលរនាុកររសអ់្នកខច។ី  

 

វធិានការពិគសសទាំងគន៉ះ (ឥ ទនត លធានាគោយរាជរោឋ ភិបាល និងការគលីកតលងស្ថរគពីពនធ) គជឺាម្គធាបាយ
តត្ម្ួយគត្់គ ីម្បសីគរងាគ ៉ះគស ឋកិចចររស់គយងីត លកាំពុងតត្លិចលង់តម្រយៈកិចចខិត្ខាំប្រឹងតប្រងរមួ្ររស់ភាគីពាក់ព័នធ
ទាំងអ្ស៖់ រាជរោឋ ភិបាលប្ត្ូវជួយតម្រយៈការផដលក់ាធានាចាំបាច់សប្មារ់ឥ ទន នងិគលីកតលងគចលនូវចាំ ូល
ស្ថរគពពីនធ វសិយ័ឯកជនប្ត្ូវជួយតម្រយៈការគធវីកចិចសនារាំ ុល នងិគរដជ្ារកាចាំនួនរុគគលិកររស់ខាួន រុគគលកិប្ត្វូ
ជួយតម្រយៈការគធវីការងារម្និគពញគមា៉ា ង។ 

មានតត្កិចចខិត្ខាំតប្រងរមួ្ទាំងគន៉ះរ៉ាុគណាណ ៉ះគទរីអាចឱ្យវសិ័យឯកជន្ាងកាត្់នូវវរិត្តិគន៉ះ គោយធានាថា ប្កមុ្ហ ុនធុរកិចច
មានភាពរងឹមាាំប្គរ់ប្ោន់គ ីម្បីគ្ាីយត្រចាំគពា៉ះត្ប្ម្ូវការត លចរ់គផដីម្រនតគ ីងវញិគៅគពលវរិត្តិផុត្រលត់្ គ មី្បចូីល
រមួ្ចាំត កគៅកនុងការស្ថដ រគស ឋកិចចររស់ប្រគទសកម្ពុជាឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស។  

គយីងខ្ុ ាំមានការប្ពួយបារម្ភយ៉ា ងខាា ាំងថា ប្រសិនគរី មានអូ្សរនាា យគពលគៅកនុងការតសវងរក ាំគណា៉ះប្ស្ថយ ៏សម្
ប្សរគ ីម្បជីួយសគរងាគ ៉ះវសិ័យឯកជន គនា៉ះប្កុម្ហ ុនអាជីវកម្មកាន់តត្គប្ចីននឹងប្ត្ូវកសយ័ធនត លគធវីឱ្យបាត្់រងក់ារងារ
សប្មារ់ពលរ ឋជាប្ទង់ប្ទយធាំ និងឈានគៅ ល់ស្ថថ នភាពម្ិនអាចសងរាំ ុលគៅកនុងវសិ័យម្ីប្កូហរិញ្ញវត្ថុទាំងមូ្ល 
ត លនឹងរងករញ្ា ជាប្រពន័ធសប្មារ់គស ឋកិចចប្រគទសកម្ពុជាទាំងមូ្ល។ 

អាប្ស័យ ូចបានជប្មារជូនខាងគលី គយងីខ្ុ ាំសូម្គសនឱី្យ អ្នកឧកញ៉ា ប្រធាន គម្តត គលីកគ ងីអ្ាំពីរញ្ា រនាា ន់គន៉ះ 
និងសាំគ ីវធិានការរតនថម្ខាងគលីគៅ ល់រាជរោឋ ភិបាល កនុងគោលគៅគ ីម្បីរកាសថិរភាពគស ឋកិចច និងសងគម្គៅកនុង
ប្ព៉ះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ 
 
សូម្ អ្នកឧកញ៉ា ប្រធាន គម្តត ទទលួនូវការគោរពរារអ់ាន ៏ខពង់ខពសព់ីគយងីខ្ុ ាំ៕ 


