ែ៊ុនទរកថាប ើក
រ ែ់ែបតេចអគ្គតហាបែនា តីបតបោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋតន្ដនរីននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ

សលែងកនងរិ
ធីប ើកបេទិកាបែដ្ឋកិចច និងធ៊ុរកិចចអាែ៊ុ-ី អ៊ុ៊ឺរ ៊ុ
៊ុ
បព្កាតតូ

ការប

ប

ក
ើ ទី ១

ទ : “ការផ្លែែ់ េូរបៅគ្នែងព្ ព្កតីភារលមី ៖

ក
ើ កតពែកា
់ រចូ

និង

រ ួតកនងសសែព្ចវាក់
តនតែែក
៊ុ
ដ្ិេតេន៍ឧែាហកតមទី ៤"

រហ៊ុភាគ្ីនិយត

នលៃទី ២៤ សស េិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ តាតរយៈព្ រ័នធេីបដ្អូ



ាំ េ អនកឧកញ ម្ោកឧកញ ម្ោក ម្ោកស្សី!
ឯកឧេេត ម្ោកជទា
ោកិចចចា ់ម្្ដីត ែ្ុាំសូតសខតេងន្ូេការស្វាគតន្៍យងកក់ម្តេជូន្ចាំម្

ធុរជន្ ន្ិងេ ិន្ិម្យគិន្ទាាំងអស់ថ្ន្ ណ្ត
េ ស្ ម្ទសអាសុី-អុ៊ឺរុ

ខដ្ បាន្ចូ

ោះឯកឧេេត ម្ោកជាំទាេ
រួតកនុងម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច

ន្ិងធុរកិចចអាសុី-អុ៊ឺរុ ម្ ីកទី ១ នាថ្ងៃម្ន្ោះ ។ កនុងនាតស្ ោជន្ ន្ិងរាជរដ្ឋឋភិបា កតពុោ ែ្ុាំពិេោមាន្
កិេេិយស ន្ិងម្មាទន្ភាពថ្ស្កខ ង កនុងការទទួ ម្រៀ ចាំម្េទិកាម្ន្ោះម្ ង
ី ោម្ ីកដ្ាំ ូង ម្ដ្ឋយស្ ស្ពឹេេម្ៅ
អតោតួយន្ឹងកិចចស្ ជុាំកាំពូ អាសុី-អុ៊ឺរុ ម្ ីកទី ១៣ ខដ្ កតពុោបាន្ទទួ ម្ធាីោមាចស់្ទោះ ។

ោការពិេ ម្េទិកាម្ន្ោះមាន្ភាពចាាំបាច់ សស្មា ់េ ិន្ិម្យគិន្ម្ធាីការកាំណេ់ ន្ិងខសាងរកឱកាស

ធុ រកិចច ន្ិង

ណិជជកតមងមីៗ ន្ិងសស្មា ់ពស្ងឹងកិចចសហស្ េិ េេិការ ន្ិងភាពោថ្ដ្គូ រវាងេ ិស័យ

ស្វធារណៈ ន្ិងឯកជន្ ោពិម្សសការផ្លាស់ ូ ដរម្យ
ម្ៅគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី៖ ការម្ ីកកតពស់ការចូ

់ម្ ីតូ

ទដ្៏មាន្ស្វរៈសាំខាន្់ គ៊ឺ “ការផ្លាស់ ូ ដរ

រួតកនុងខែែស្ចវាក់េថ្តាសក

ពហុ ភាគីន្ិយត ន្ិង

ដ្ិេេេន្៍ឧសាហកតមទី ៤” សាំម្ៅម្ ីកកតពស់សកតមភាពធុ រកិចច-េ ិន្ិម្យគ ន្ិងការអភិេឌ្ឍសងគត-

ម្សដ្ឋកិចច ម្ៅកនុងគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី ។

ាំ េ អនកឧកញ ម្ោកឧកញ ម្ោក ម្ោកស្សី!
ឯកឧេេត ម្ោកជទា
ម្យង
ី ទាាំងអស់គ្ននបាន្ម្

ញ
ី យងចាស់ថា កិចចសហស្ េិ េេិការអាសុី-អុ៊ឺរុ បាន្ចូ រួតយង

សាំខាន្់កុ ងការពស្ង
ន
ឹងទាំនាក់ទាំន្ងគ្ននម្ៅេ ិញម្ៅតកថ្ន្ស្ ោជន្ ន្ិងម្សដ្ឋកិចច ម្ដ្ីតបកា
ី រអភិេឌ្ឍរួត ។

1

សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ៊ុន សែន កនុងពិធីម្ ី កម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច ន្ិង ធុរកិចចអាសុី-អុ៊ឺរុ ម្ ី កទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេ ិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី

ោតួយគ្នន កិចចសហស្ េិ េេិការម្ន្ោះ ម្ៅមាន្សកាដន្ុ ព
ម្ដ្ីតបីម្ ីក កតព ស់កិចច អភិ េឌ្ឍសងគត -ម្សដ្ឋកិចច អា សុី- អុ៊ឺរុ
មាន្ចាំខណកស្ មាណ ៦៥ ភាគរយថ្ន្ម្សដ្ឋកិចចសក
ោ ៥៥ ភាគរយថ្ន្ ណិជជកតមសក
រ ាំពឹងថា ន្ឹងស្ស្វកស្ស្វន្ដនាម្ព

ោម្ស្ចីន្ម្ទៀេ ខដ្

ម្យីងស្េូេចា ់យក

។ ោក់ខសដ ង ទាំ ហាំម្សដ្ឋកិចច អា សុី -អុ៊ឺ រុ

ែណៈខដ្ ទាំហាំ ណិជជកតម មាន្ស្ មាណ

។ ោទិសម្ៅម្ៅតុែ ែណៈខដ្ េ ិ េេិជាំង៊ឺកូេ ីដ្-១៩ ស្េូេបាន្

ដ្៏ឆ្ ់ខាងតុ ែ ការជាំរុញស្ ស្កេីភាពថ្ន្រ ាំហូ រ

ណិជជកតម ធុ រកិចច

ន្ង
ី សក គោ
ី បស្វ
ិ េ ិន្ម្ិ យគ ឱយស្ស ម្ៅន្ង
ឹ ការផ្លាស់ ូ េរងមោ
៊ឺ ការងារសាំខាន្់ ន្ិង នាទន្់ ម្ដ្ត
ី េ រ ន្ង
ិ
ជរាំ ុញការអភេិ ឌ្ឍេ ិស័យសងគត-ម្សដ្ឋកិចចអាសុ-ី អុរ៊ឺ ុ ម្ ង
ី េ ិញ ។
ម្ទាោះោយងម្ន្ោះកដី ពិភពម្ោកម្ៅខេស្ ឈតន្ឹង ញ្ហាសមុគស្វមញម្្ែងៗម្ទៀេ ខដ្ រួតមាន្ :

(១). ការធាាក់ចុោះថ្ន្ស្ចវាក់េថ្តាសក
ន្ូ េស្ ព័ន្ធពហុ ូ

ន្ិងស្ចវាក់្ ិេកតមសក

(២). ការម្ ចម្

ន្ិងភាពតាន្េឹងភូ តិស្វ ស្តសេន្ម្យបាយ (៣). ការធាាក់ចុោះ្

ង
ី កាន្់ខេចាស់
ិេភាពសក

(៤). ការម្កីន្ម្ ង
ាំ ន្ិងម្ ឿន្ ថ្ន្ការផ្លាស់
ី ថ្ន្េ ិសតភាពសងគត ន្ិងភាពស្កីស្ក (៥). ចរន្េកាន្់ខេខាាង
ទតា
ាំ ម្រាងចស្ក្ េ
ី ង
ិ កតម ខដ្

ងកម្ ង
ថ្ន្សស្តងាគត ណិជជកតម ន្ិង ម្ចចកេ ិទា
ី ម្ដ្ឋយស្វរឥទធព
ិ

ែ្ុាំសូតយកឱកាសម្ន្ោះ ម្ ក
ី ម្

ង
ី ន្ូេទសែន្ៈតួយចាំន្ួន្ ខដ្ ម្យង
ី ស្េូេយកចេ
ិ េទុកដ្ឋក់ សាំម្ៅស្វេរ

ន្ិង (៦). ការម្កីន្ម្

ង
ី ថ្ន្្

ោះ

់ពីការខស្ ស្ ួ

អាកាសធាេុ ោម្ដ្ីត ។ កនុង រការណ
៍ ម្ន្ោះ
ិ

ម្ ង
ី េ ិញន្ូេការអភិេឌ្ឍសងគត-ម្សដ្ឋកិចច ដ្ូចខាងម្ស្កាត ៖

ទី១. កនុងស្ក ែណឌពហុភាគី ម្យីងសម្ងកេម្ ញ
ី ថា ស្ ម្ទសតួយចាំន្ួន្ម្ៅមាន្ទសែន្ៈ
ខែាងគ្នន កនុងការជាំរុញកិចចសហស្ េិ េេិការ ណិជជកតម ន្ង
ិ ការអភិេឌ្ឍសងគត-ម្សដ្ឋកិចច េាំ ន្់ ន្ិង
សក

។ កនុងន្័យម្ន្ោះ ម្យីងមាន្ភាពចាាំបាច់ស្េូេពស្ងឹងស្វតគគីភាព ន្ិងេតក ់្

ស្ ម្យជន្៍

ស្ ោព រដ្ឋោធាំ ម្ដ្ឋយស្ កាន្់ខាជ ់ន្ូេយន្េការពហុភាគន្
ី យ
ិ ត កនុងការម្ដ្ឋោះស្ស្វយ ញ្ហា កនុងស្គ ់
េ ិស័យ ន្ិងពម្ន្ាឿន្ការេភាជ ់រវាងសងគត -ម្សដ្ឋកច
ី បជ
ិ ច ម្ដ្ត
ី រាំ ុញរម្ ៀ វារៈថ្ន្ការអភេិ ឌ្ឍរ ស់ម្យង
ី
ស្ ក ម្ដ្ឋយចរី ភាព ន្ង
ន្ន ។
ិ រយ
ិ
ទី២.

ណិជជកតមអន្េរោេិ គ៊ឺោកា មាសុីន្តួយសាំខាន្់សស្មា ់ជាំរុញកាំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច

ន្ិង ម្ងកីេការងារជូន្ស្ ោជន្ ។ ោតួយន្ឹងន្ិនានការថ្ន្ផ្លាស់ ូ េរម្ៅកនុង ណិជជកតម ន្ិងខែែស្ចវាក់
្គេ់្គង់សក
ែ្ុាំយ ់ម្ ញ
ី ថា េាំ ន្់ម្យង
ី ទាាំងពីរ ស្េូេខេ ម្ងកីន្ការយកចិេេទុកដ្ឋក់ម្ ីការគ្នាំស្ទ
ស្ ព័ន្ធ ណិជជកតម ពហុភាគី ោពិម្សស ការជាំរុញការម្ធាីម្សរភាេូ
ន្ីយកតម ន្ិងកិចចសស្តួ
ី
ឱយកាន្់ខេសុជ
ី ម្ស្ៅ ខន្ែតម្ទៀេ តាតរយៈការ ុ
ម្ដ្ត
ី បទា
ី ញយកសកាេន្ុព

ណិជជកតម

ាំបាេ់របាាំងសស្មា ់ ណិជជកតម ន្ិងការេ ិន្ិម្យគ

ោអេិ រមាពក
ី ច
ិ ចសហស្ េិ េេិការ

ណិជជកតមអាសុី-អុ៊ឺរុ ។

ទី៣. កនុង រការណ
៍ ថ្ន្ ដ្ិេេេន្៍ឧសាហកតមទី៤ ការសស្ត ែាួន្ម្ៅន្ឹងគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី
ិ

ន្ឹងជាំរុញកាន្់ខេខាាង
ាំ ដ្ ់ការចា ់យក ម្ចចកេ ិទាឌ្ីជីង សស្មា ់ការរស់ម្ៅ ការអភិេឌ្ឍឧសាហកតម
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សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ៊ុន សែន កនុងពិធីម្ ី កម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច ន្ិង ធុរកិចចអាសុី-អុ៊ឺរុ ម្ ី កទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេ ិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី

ន្ិងការម្ធាីឧសាហូ ន្ីយកតមម្សដ្ឋកិចច ។ អាស្ស័យម្ហេុម្ន្ោះ ម្យង
ី ស្េូេរួតគ្ននទាញយកស្ ម្យជន្៍
ពី ដ្ិេេេន្ឧ
៍ សាហកតមទី៤ ម្ន្ោះ ឱយបាន្ោអេិ រមា ោពិម្សសសស្មា ់ស្ ម្ទស ខដ្ មាន្កស្តិេ
ថ្ន្ការអភិ េឌ្ឍម្សដ្ឋ កិចចេិ ចេួច ម្ដ្ឋយស្េូេ្េ
ឌ្ីជីង

់ អា ទិភា ពដ្

់ កា រកស្វងរដ្ឋឋភិ បា

ម្ដ្ីតបី ម្ងកីេោចន្ទ ់កាំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចចតួយងមី ខដ្ រងមាាំ
។
ឹ

ន្ិង ម្សដ្ឋកិចច

ទ៤
ី . ោតួយគ្នន ការជាំរុញការអភិេឌ្ឍសហស្គ្នសធុន្េូច ន្ិងតធយត ក៏ោកិចចការអាទិភាព

ដ្៏សាំខាន្់តួយ្ងខដ្រ ។ ស្ ការម្ន្ោះ ទាតទារន្ូេការម្ ីកកតពស់កិចចសហការរវាងេ ិស័យស្វធារណៈ
ន្ិងឯកជន្ ទាាំងកនុងស្ក ែណឌម្ទាភាគី ន្ិងពហុភាគី ម្ដ្ីតបទា
ី ក់ទាញការេ ិន្ិម្យគ អភិេឌ្ឍធន្ធាន្តន្ុសែ ន្ិងជាំរុញឱយមាន្ការម្្ទរចាំម្ណោះដ្ឹង ន្ិង ម្ចចកេ ិទា ស្ស តាតគន្ាងស្ ស្កេីងមី ម្ដ្ឋយម្ផ្លេេ
ោសាំខាន្់ ម្ ីការជាំរុញដ្ ់ ការចា ់យកសកាេន្ុ ព
រេេេ
ិ កតមឌ្ីជីង

ន្ិងការអភិេឌ្ឍ

ពី ដ្ិេេេន្៍ឧសាហកតម ទី៤ ការម្ ីកកតពស់

ណិជជកតម តាតស្ ព័ន្ធម្អ

ច
ិ ស្េូន្ិក ោម្ដ្ីត តាតរយៈការម្ ីក

កតពស់ការទទួ បាន្ការគ្នាំស្ទ ទាាំងខ្នកម្គ្ន ន្ម្យបាយ ន្ិងហរិ ញ្ញ បទាន្ ។

ទ៥
ី . ការជាំរុញការអភិេឌ្ឍថ្ េង ក៏ោតូ ដ្ឋឋន្ស្គឹោះថ្ន្ការស្ទស្ទង់កិចចអភិេឌ្ឍន្៍សងគត-ម្សដ្ឋកិចច

សស្មា ់រយៈម្ព

ខេង ខដ្

ន្ឹងជួយម្ ីកកតពស់ស្ សិទធភាពម្សដ្ឋកិចច ស្ពតទាាំងពស្ងឹងភាពធន្់

ម្ៅន្ឹងអាកាសធាេុ ។ កនុងន្័យម្ន្ោះ ម្យីងស្េូេពស្ងឹង ន្ិងពស្ងីកកិចចសហស្ េិ េេិការ ទាាំងកនុង
ស្ក ែណឌេាំ ន្់ ន្ិងសក ម្ដ្ីតបជ
ី ាំរុញការអភិេឌ្ឍថ្ េងម្ន្ោះ ោពិម្សស ការជាំរុញេ ិស័យឯកជន្
ឱយ ម្ងកីន្ការេ ិន្ិម្យគថ្ េង ពស្ងឹងស្ សិទធភាពថ្ន្ការេ ិន្ិម្យគ កនុងស្គ ់េ ិស័យ
ទឹកចិេេកុ ងការអភ
ន
ិេឌ្ឍឧសាហកតមថ្ េង ន្ិងការម្ស្ ីស្បាស់ ម្ចចកេ ិទាថ្ េង ។

ក់ព័ន្ធ ន្ិងម្ ីក

ាំ េ អនកឧកញ ម្ោកឧកញ ម្ោក ម្ោកស្សី!
ឯកឧេេត ម្ោកជទា
ម្្ាៀេឱកាសដ្៏កស្តម្ន្ោះ ែ្ុាំសូតជស្មា ជូន្អងគស្ ជុាំម្ដ្ឋយសម្ងេ អាំពីស្វែន្ភាពថ្ន្ជាំង៊ឺកូេ ីដ្-១៩

ម្ៅកតពុោ ។ ោតួយន្ង
អ ូេស្វែន្ភាពជាំងក
៊ឺ ូេ ីដ្-១៩ គេ
ឹ ការស្គ ់ស្គងបាន្ ន្
ិ ស្េត
ឹ ថ្ងៃទី ១៨ ខែេ ិចឆិកា

ឆ្ន ាំ ២០២១ ម្ន្ោះ រាជរដ្ឋឋភបា
សម្ស្តចការចាក់វាក់ស្វង
ាំ បាន្ កនុងអស្តាោង ៨៨% ថ្ន្ចាំន្ន្
ួ ស្ ោជន្
ិ
កនុងស្ ម្ទស សរុ ១៦ ោន្នាក់ ។ ោតួយគ្ននម្ន្ោះ រាជរដ្ឋឋភិបា កតពុោ បាន្ន្ង
ិ កាំពុងែេ
ិ ែាំម្រៀ ចាំ
ន្ិងដ្ឋក់ឱយអន្ុ េេេេ ិធាន្ការម្គ្ន

ន្ម្យបាយចាស់ោ ស់ ម្ដ្ីតបីទាក់ទាញការេ ិន្ិម្យគ រម្ទស

ខន្ែតម្ទៀេ តាតរយៈការកស្វងម្ហដ្ឋឋរចនាសតព័ន្ធ ន្ិងការខក តអស្ ព័ន្ធដ្ឹកជញ្ជូ ន្ ទាាំងខ្នកទន្់

ន្ិងរ ង
ឹ ការម្ ីក កតព ស់ កិចច សស្តួ
ម្ចចកេ ិទាព័េ៌មាន្ ន្ង
ិ ឌ្ជ
ី ីង

ណិជជកតម ការអភិ េឌ្ឍធន្ធាន្តន្ុ សែ ការម្រៀ ចាំ ស្ ព័ន្ធ -

ន្ង
ិ ការអភេិ ឌ្ឍេ ិស័យហរិ ញ្ញេេែុ ។ ោក់ខសដង រាជរដ្ឋឋភិបា បាន្

ពស្ងីកទី្ារនាាំម្ចញកាន្់ខេទូ ាំទូោយ តាតរយៈការ ម្ងកីេន្ូេកិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរនានា
ី
កនុងម្នាោះ រួត មាន្ (១). កិចចស្ពតម្ស្ពៀងភាពោថ្ដ្គូ ម្សដ្ឋកិចច ស្គ ់ស្ជុ ងម្ស្ោយេាំ ន្់ (RCEP)

(២). កិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរកតព
ី ុ ោ-ចិន្ ន្ិង(៣). កិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរកតព
ី ុ ោ-កូម្រ
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សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ៊ុន សែន កនុងពិធីម្ ី កម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច ន្ិង ធុរកិចចអាសុី-អុ៊ឺរុ ម្ ី កទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេ ិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី

ខដ្ ន្ឹងចូ

ោធរមាន្ នាម្ព ឆ្ ់ៗខាងតុែ ។ ោរួត ការេ ិេេេោេ ិជជមាន្ទាាំងម្ន្ោះ បាន្ន្ិងកាំពុង

ខស្ កាាយកតពុោ ឱយម្ៅោទីតាង
ាំ ្ ិេកតម ធុរកិចច ន្ិងេ ិន្ិម្យគតួយកាន្់ខេសាំខាន្់ ន្ិងមាន្សកាដន្ុព

ម្ៅកនុងេាំ ន្់ ម្ហយ
ី មាន្ទី្ារនាាំម្ចញ កាន្់ខេធាំ ស្ ក ម្ដ្ឋយភាពស្ កួេស្ ខជងសស្មា ់េ ិន្ិម្យគិន្
ពីស្គ ់តជឈដ្ឋឋន្ ោពិម្សស ពីេាំ ន្់អុ៊ឺរុ ។

ោទី ញ្ច ់ ែ្ុាំសូតជូន្ពរឱយអងគម្េទិការ ស់ម្យង
ី ស្ ស្ពឹេេម្ៅស្ ក ម្ដ្ឋយ ទធ្ ោខ្ាផ្លក ន្ិង
ទទួ បាន្ម្ោគជ័យស្េចោះស្េចង់ ម្ដ្ីតបោ
ី ឧេេតស្ ម្យជន្៍ជូន្ដ្ ់ស្ ោោេិម្យង
ី ទាាំងអស់គ្នន ៕

ែ្ុាំសូតស្ កាសម្ ី កោ្ាូេការន្ូេម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច ន្ិងធុ រកិចចអាសុី -អុ៊ឺ រុ ម្ ី កទី ១ នាម្ព ម្ន្ោះ!
សូ តអរគុ ណ!
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