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ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពជា
ុ

ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ក្រ្ក្ត្

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ ពុធ ៦ រោច ខែ ភទ្របរ ឆ្នាំ

ឯ ស័ក ព.ស ២៥៦៣

ោជធានីភរនាំ ពញ, ថ្ងៃ ៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ក្ិចចប្រជុំគណៈក្មាាធិការសោលនសោបាយសេដ្ឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ (គ.ស.ហ)
េតីពកា
ី រសធវ អា
ើ ទិភាវូរនីយក្ម្ា ក្នុងការជួេជល និងសាងេង់ផ្លូវថ្នល់ ប្រព័នធរសំ

ោះទឹក្ស្លៀង និងប្រព័នធទក្
ឹ ក្ងវក្់

ក្នុងសេតត ប្ពោះេីហន

6
រោយមានការចង្អល
ុ បង្ហាញដ៏ែពង្់ែពស់របស់ េសម្តចអគគម្ហាសេនារតីសតសោ ហន សេន កនុង្ឱកាសកិចច
ទ្បជុាំរពញអង្គគណៈរដឋមន្តនរី កាលពីថ្ងៃរី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ កនលង្មក, នាទ្ពឹកថ្ងៃរី ៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩,
គណៈកមាាធិការរោលនរោបាយរសដឋកិចច និង្ ហិរញ្ាវត្ថុ (គ.ស.ហ) ដឹកនាាំរោយឯកឧត្រមអគគបណឌិត្សភាចារយ អូន
ព័នធម្នីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្តនរី រដឋមន្តនរីទ្កសួង្រសដឋកិចច និង្ហិរញ្ាវត្ថុ និង្ជាទ្បធាន គ.ស.ហ បានររៀបចាំកិចចទ្បជុអ
ាំ នររ
ទ្កសួង្-ស្ថថប័នពាក់ពន
័ ធ ជាបនាាន់, រដើមបីពន
ិ ត្
ិ យ

អាំពី “ការរធវអា
ើ រិភាវូបនីយកមា កនង្
ុ ការជួសជុល និង្

ស្ថង្សង្់ផ្វលូ ងនលក
់ ង្
នុ រែត្រទ្ពះសីហនុ” ។ កិចចទ្បជុាំររៀបចាំរៅរីសដីការទ្កសួង្រសដឋកិចច និង្ហិរញ្ាវត្ថុ និង្បានការអរញ្ជ ញ
ើ
ចូលរួមពីឯកឧត្រម ោ េផារ៉ា ឧបនាយករដឋមន្តនរី រដឋមន្តនរទ្ី កសួង្ររៀបចាំខដនដី នគរូបនីយកមា និង្សាំណង្់, ឯកឧត្រម
េន ចាន់ថ្ល ររសរដឋមន្តនរី រដឋមន្តនរីទ្កសួង្ស្ថធារណការ និង្ដឹកជញ្ជូ ន, ឯកឧត្រម សោង េន រដឋមន្តនរីទ្កសួង្
ររសចរណ៍, ឯកឧត្រម សាយ េុំអាល់ រដឋមន្តនរីទ្កសួង្បរិស្ថថន, ឯកឧត្រម តឹក្សរ៉ាត េុំសរច រដឋមន្តនរទ្ី បត្ិភូអមនាយក
រដឋមន្តនរី និង្ជាទ្បធានទ្កុមការង្ហរថ្ននក់ជាត្ិចុះមូលោឋនទ្កុង្ទ្ពះសីហនុ, ឯកឧត្រម គួច ចុំស រើន អភិបាលថ្នគណៈ
ឹ នាាំជាន់ែពសថ្់ នទ្កសួង្-ស្ថថប័នពាក់ព័នធរបស់ោជរោឋភិបាល ។
អភិបាលរែត្រទ្ពះសីហនុ និង្ថ្ននក់ដក
បខនថមរលើរសចករីសរទ្មចរបស់កិចចទ្បជុាំ គ.ស.ហ កាលពីថ្ងៃរី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ និង្រដើមបីរ្លយ
ើ ត្បឲ្យ
កាន់ខត្មានទ្បសិរភា
ធ ពែពសតា
់ មរសចករីទ្ត្ូវការចាាំបាច់ជាក់ខសរ ង្រៅរែត្រទ្ពះសីហនុ,

កិចចទ្បជុាំ

គ.ស.ហ

បនាាន់រនះ

បានពិនត្
ិ យ និង្ពិភាការលើការកាំណត្់ជាអារិភាព ររៀបចាំទ្កបែណឌ យនរការថ្នការអនុវត្រការង្ហរឱយបានចាស់លាស់
ចាំរពាះការជួសជុល កស្ថង្ផ្លូវកនុង្ទ្កុង្ ផ្លូវវាង្ទ្កុង្ ទ្បព័នធរំរោះរឹករភលៀង្ និង្ទ្បព័នធរឹកកង្វក់ កនុង្រែត្រទ្ពះសីហនុ រដើមបី
ធានាបាននូវទ្បសិរភា
ធ ពការង្ហរ សាំណង្់ទ្បកបរោយគុណភាព ទាន់រពលរវលា ក៏ដូចជា ត្ថ្មលថ្នងវិកា ។ ជាលរធផ្ល,
ិ ការ និង្រោលការណ៍បខនថម
អង្គទ្បជុាំ បានឯកភាពរលើ វធា
១.

៖

បនរអនុវត្រន៍រោលការណ៍ខដលបានសរទ្មចកនុង្កិចចទ្បជុាំ គ.ស.ហ កាលពីថ្ងៃរី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ
ិ នការ
២០១៩ កនលង្រៅ ចាំរពាះ វធា

កនុង្ការស្ថររអូរធមាជាត្ិទាង្
ាំ ៥

ខដលសពវថ្ងៃកាំពុង្ររួលរង្ការរំរលាភយកចាំណីអូរ និង្ទ្បឡាយ រដើមបី
។

រី ២.

កនុង្ការស្ថររ ជួសជុលផ្លូវកនុង្ទ្កុង្

ផ្លូវវាង្ទ្កុង្ ការស្ថររររៀបចាំអូររំរោះរឹករភលៀង្ និង្ទ្បព័នធរឹកកង្វក,់

កិចចទ្បជុាំ បានកាំណត្់អារិភាព និង្វាយត្ថ្មលពីរាំហាំថ្នការស្ថររ និង្ជួសជុលកាំណាត្់ផ្លូវ

២២ ខែែ

និង្ផ្លូវវាង្ទ្កុង្ តាមបរោឋនសរ ង្់ោ ខដលសិការោយគណៈកមាាធិការជាត្ិទ្គប់ទ្គង្ និង្អភិវឌ្ឍត្ាំបន់
រ្នរសមុទ្រកមពុជា រោយផ្ារភាជប់ជាមួយនឹង្គុណភាព, រស្ថភណឌភាព, សុវត្ថភា
ិ ព, ត្ទ្មូវការហិរញ្ាបបទាន,
ត្ទ្មូវការថ្នការរោះទ្ស្ថយផ្លប៉ះពាល់ កនង្
ុ រនាះ ទ្ត្ូវរតរត្រលើបរចចកររសកនុង្ការស្ថង្សង្់ ការ
ទ្ត្ួត្ពិនត្
ិ យគុណភាពសាំណង្់, រាំហាំផ្លូវ, ការបង្កបទ្់ បព័នធខែែកាប, រូរស័ពា, បាំពង្់រឹកស្ថអត្ និង្បណា
រ ញ
រឹកកែវក់/រឹករភលៀង្ ជារដើម ។
រី ៣.

ចាំរពាះទ្បភពហិរញ្ាបបទាន,

បខនថមរលើការឯកភាពជារោលការណ៍របស់ទ្បមុែោជរោឋភិបាល

ខដល

អនុញ្ញាត្ឲ្យរទ្បើទ្បាស់ង វិកាសនែរបស់
ាំ
ោជរោឋភិបាល ចាំនន
ួ ១០០ លានដុលាលរអារមរិក, ទ្ត្ូវអនុវត្រ
រោលការណ៍

“យកសល ក
ឹ រតានត្ែចបស
់ ក ររតានត្”

ខដលជាការខណនាាំដ៏ែពង្់ែពស់របស់

េសម្ត ចសតសោ

នាយក្រដ្ឋម្ន្រនត ី ចាំរពាះការស្ថថបនា ជួសជុល កស្ថង្ផ្លូវកនុង្ទ្កុង្ ផ្លូវវាង្ទ្កុង្ ទ្បព័នធររំ ោះរឹករភលៀង្
និង្ទ្បព័នធរឹកកង្វក់ កនុង្រែត្រទ្ពះសីហនុរនះ ។
ជារីបញ្ច ប់, អង្គទ្បជុាំ ក៏បានរបរជាាអនុវត្រតាមរសចករីសរទ្មចដ៏ថ្ងលថ្នលរបស់ទ្បមុែោជរោឋភិបាល ក៏ដូចជាស្ថារត្ី
អង្គទ្បជុាំ

គ.ស.ហ

និង្បនរផ្រលក
់ ិចស
ច ហការទ្បកបរោយស្ថារត្ីររួលែុសទ្ត្ូវែពសក
់ នុង្ការអនុវត្រន៍កិចកា
ច ររនះ

។

ឯកឧត្រមអគគបណឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធម្នីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្តនរី និង្ជារដឋមន្តនរីទ្កសួង្រសដឋកិចច និង្ហិរញ្ាវត្ថុ ត្ាំណាង្
ឲ្យអង្គទ្បជុទា
ាំ ង្
ាំ មូល ក៏បានខងលង្អាំណរគុណោ៉ង្ទ្ជាលរទ្ៅជូនចាំរពាះ េសម្តចអគគ ម្ហាសេនារតីសតសោ ហន សេន
នាយករដឋមន្តនរី ខដលខត្ង្ខត្បានយកចិត្រ
រ ុកោក់ែពស់ ខណនាាំចង្អុលបង្ហាញ និង្ោក់រចញវិធានការណ៍ជាបនរបនាាប់កនុង្
ការរោះទ្ស្ថយបញ្ញា សាំរៅរលើកកមពសជ
់ ីវភាពរស់រៅរបស់ទ្បជាពលរដឋកមពុជា និោយជារួម និង្រោយខែក កនង្
ុ
ការស្ថររ និង្កស្ថង្រហោឋរចនាសមពន
័ ធកង្
នុ រែត្រទ្ពះសីហនុរនះ ។
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