អង�សន�ិបាបូកសរ ុបលទ�ផលករងឆា �២០១៨ និងទិសេដបន
បានបិទេ្រកមអធិបតីភាពឯកេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ

បនា�ប់ពីដំេណីរករអស់រយៈេ២

ៃថ�កន�ះរួចមកសន�ិបាតប ូកសរុបលទ�ផលករងរ២០១៧

និងេលីកទិសេដករងរឆ ២០១៨ របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ ្រត�វបាន្របារព�ពិធ
េ្រកមអធិបតី ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី  ចម ្របសិទ រដ�ម�ន�្ី រកសួងឧសហកម�  និងសប
ិ ្បកម�
េនរេសៀលៃថ�ពុធ ១៣េរជ ែខផល�ុ ឆា�ំរក នព�ស័ក ព. ២៥៦១ ្រត�វនឹងៃថ�ទ១៤ ែខមីនា
ឆា�២០១៨ េនទីស�ីករ្រកស
ែថ�ងក�ុងពិធីបូកសរុបលទ�ផលករងរ មុននឹងឈនដល់ពិធីបិទអងសន�
�
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី
ចម ្របសិទ បានគាំ្រទរបាយករណ៍លទ�ផ ែដល្រកសួងសេ្រមចបានក�ុងស�រតីរួមស
នង
ិ ទទួលខុស្រត�ខ�ស់ េហីយែស�ងេចញនូវលទ�ផលគួរជាទីេមាទនៈ និងគាំ្រទចំេពះទិសេ
នាឆា�ំបនា

្រពមទំងែណនាំឲ្យអង�សន�ិបាត យកចិត�ទុកដក់ចំេពះមតិែណនាំ និ

ិ ឈន
ទំ១០ចំណុ ច របស់ ឯកឧត�ម ប៊ន
ិ  ឧបនាយករដ�ម�ន�ី្របចរ នង
ិ ជារដ�ម�ន�ីស�ីទីទទួល
បន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេ ជា ហ៊

ែសន

នាយករដ�ម�ន�

ៃន្រពះរជាណាច្រក

ែដលឯកឧត�ម

បានផ�ល់កិត�ិយសអេ� �ីញជាអធិបតីក�ុងពិធីេបីកសន�ិ កលពីរយៈេពលពីរៃថ�មុនេនះ
េឆ��តឱកសេនេដីម្បីធាតុចូលឲ្យអង�សន�ិបានែស�ងយលបែន�ម ទក់ទងឹងករវ
ិវឌ្ឍន៍េខ
ន
ៃនវ ិស័យេសដ�កិច�កម�ុជ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ� បានង�ត់ធ�ន់េទេលីេគ
ស
ាលន
ឈ�ះ

ឈ�ះ

របស់សេម�ចេតេជា ហ៊ុន

ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្

នាំឲ្យ្របេទសជាតិទំងមូលទទួលខសន�ភាពទូទំង្របេទស ែដលពុំធា�
ិ
ក�ុងរយៈកលកន�ងមក ៃន្របវត�ិស�ស�កម�

កត�េនះេហីយបានផ�ល់ឱកសឲ្យក

កសងបាននូវេសដ�កិច�មួយមានភាពរឹងមាំអចបា៉ន់ ជាក់ែស�ងរយៈេពលពីរទស្សវត្ស
ចុងេ្រកយេ កម�ុជារក្សោបាននូវកំេណីនេសដ�កិច�របស់ខ�ក
� ់៧,៧% ជាមួយឹងស�ិរភ
ួ ុ �ងរងង
ន
មា៉្រក�េសដ�កិច� អតិផរណាទប និងអ្រតប មានលំឹង
ន
អ្រតកត់បន�យភាព្រកី្រកកម�ុជាបានទទួលចំណាត់ថា�ក់ជា្រ៤
ក�ុងករកត់បន�យភា្ព រកី្រក។ ក�ុងេនាះ តមរយៈសូច

េលីពភ
ិ ពេលក

គឺករេកីនេឡីងៃនផលិតផល

ក�ុង្រស�សរុប (ផសស) ក�ុងមនុស្សមា�ក់ព ១.០៤២ ដុល�រអេមរិក េន២០១៣ មក ១.៤៣៥
ដុល�រអេមរិក េន២០១៧ ។
ស�ិតក�ុងឱកសេនា

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី

បានបង�ញ

គិត្រតឹមដំណាច់ឆ២០១៧

េរងច្រកធុនធំ ែដលបានចុះប��ីមានចំនួនស ១.៥២២ េរងច្រក េស�ីនឹ ១៣៧% េធៀបនង
ឹ ឆា�ំ
២០១៣ ក�ុងេនាះែផ�កឧស្សោហកម�ត កត់េដរសំេលៀកបំពក់ ែស្បកេជីងនិងកបូបមានច
១.០៣១ េរងច្រក េស�ីនឹ ១២៩% និងពលកម�សរុប មានចំនួន ៩៨២.២០៣ នាក់ េស�ីនឹង
១៤៣% េ្របៀបេធៀបនឹងឆា� ២០១៣។ ចំែណក សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្ប
មានចំនួនសរុប

១៥៥.៦៤០

មូលដ�

េស�ីនង
ឹ

េហីយបានផ�ល់ករងរជូន្របជាពលរដ�ចំនួ

១៣០%

េធៀបនង
ឹ ឆា�ំ

២០១៣

១.១០៦.៧៤៥នាក់ េស�ីនឹង

២២៩%

េធៀបនឹងរយៈេពលដែដលេនះ។  ចំណុ ចេនះ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានទញករចប់អរម�
ក�ុងទដ
ិ �ភាពបច�ុប្ប

កម�ុជាកំពុងែតផា�ស់ប�ូររចនាសម�័ន�េសដ�ក

វ ិស័យកសក
ិ ម�េទជា្របេទសពឹងែផ�កេលីវិស័យឧស្ស
តមតួរេលខបង�ញថា៖ វិស័យឧស្ស

ពី្របេទសែដលពឹងែផកេលី

នង
ិ េសវកម�។ ជាក់ែស�

បានចូលរួមចំែណកៃនកេណីនផលទុនសរុបក�ុង្រស

មានករេកីនេឡីងជាេរៀងរល គឺពីទំហំ  ២៤.១% េនឆា២០១៣ ដល់ទំហំ  ៣០.៩%េនឆា�

២០១៧

្រសបេពលែដលវិស័យកសិកម� មចំនន
ួ

េធ�ីឲ្យកម�ុជា ែ្របក�យពី្របេទសមានច

២៤.៩%

េនឆា២០១៧។  ្របករេ

េទជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមកំ

និងកំពុងបន�ដំេណីរឈនេទជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមកំរិតខ� ស់២០៣០។
ទក់ទងនឹងកង�ល់ និងសំណូមពរ នានាែដលបានេលីកេឡីងក�ុងអង�សន ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី
ចម

្របសិទ� បានេដះ្រសយប��ជា

ជ្រម�ញ្របសិទ�ិភាពករផ�ល់េសវ,

និងែណនាំបែន�មេលីកងរជាេ្រចីន 
អនុវត�ឲ្យបានខ�ប់ខ�ួនតម

ស�ីពីក

េធ�ី្របតិភូកមអំណាចវិស័យឧស្សោហកម�េទថា�ក់េ្, ជ្រម�ញឲ្យមានករចុះតមលក�ណ
ផ�ូវច្បោនូវេរងច្រក សហ្ និងសិប្បកម, យកចិត�ទុកដក់ករ្រត�តពិនិត្យ េរងច្រក ស
ែដលផលតផល
តផល 
ិ
ិ

មន
ិ ្រសបតមស�ង់ដរ ប៉ះពល់ដល់សុខភាព និងប,

យកចត
ិ �ទុកដក់េលីសុវត�ិភាពឡចំ,
េលខេរងច្រកបេង�ីតថ

កំណត់យន�ករតមដននិងកត់្រតច្បោស់ល

និងេរងច្រក្របិទ,

ព្រងឹងវិស័យស�ង់ដរ និងមា្រត,

ព្រងឹងមន�ីរពិេសធន៍ឧស្សោ, យកចិត�ទុកដក់ឲ្យកន់ែតខ�ំងក េលីវ ិស័យផលិតទឹកស�
ដល់្របជាពលរដ�េនតមទី្រក�ង និងទី្រ

ជាពិេសសជ្រម�ញឲ្យ្របតិបត�ិករទឹកស�ត

ប�� ីគណេនយ្យឯកភាពគា�ែតម ជាមួយគា�េនឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានែណនាំឲ្យអង�សន�
យកេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សោហក២០១៥-២០២៥

ជា្រតីវិស

សំេដព្រងឹងករេធ�ីពិពិធកម�ផលិតផល ឧស្សោហកម�និង ទ
េដយែឡកជាវិធានករជាក់ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានប��ក់ថ ចំេពះមុខេនេពលែដ
ម�ន�ីេនវិទ្យោសង់ដរទទួលប នីតិសម្បទជាម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌ វ ិទ្យោស�នស�ង
នឹងព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យេលីករប��្រគប់្រ

និងស�ង់ដរផលិតផ

ដល់ករេលីកកម�ស់កិច�ករពរសុខមាលភាពរបស់្រប

េដីម្បីរួមចំែណ

និងបេង�ីនសមត�ភាព្របកួត្របែ

របស់សហ្រគាសផលិតកម�្ទំ ករព្រងីកសក�នុពលរបស់ផលិតផលកម�ុជា។ ចំែណក ច
មួយេទៀត
ជាដច់ខ

គ្ឺ រគប់មា�ស់សិប្បកម�ផលិតអំ

ទំងអស់្រត�វែតប��ូលជាតិអុីយ៉ូតក�ុងអំ

រីឯផលិតកម�ផលិតទឹក្រតីក៏ដូចគា�ែដរ ្រត�វប ��ូលជាតិែដកក�ុងទឹ

េដីម្បីជួយដល់ប��កង�ះអហរូបត�ម� ជាពិេសរ  និង�ស�ី េនតមជន កុំឲ្យទទួលភាព្រក
អន់ប�� េស�កស�ំង និងជំងឺពកក

ក�ុងចុងកម�វ ិធី  ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី

ចម

្របសិទ

បាន្របគល់្របកសស�ីពីករ្របគល់ភ

ដល់មន�ីរឧស្សោហកមនង
ិ សប
ិ ្បកម រជធានេខត� ក�ុងករ្របមូលេសវសធារណៈ េលីករងរ

ករនុ��តឲ្យដំេណីរករ និងករអនុ��តេផ្សងៗចំេពះសហ្រគាសធុនតូច  និងសិប្បកម�
ជាមួយឹងករ្រ
បគល់សមា�របរិក� ដល់មន�ីរឧស នង
ន
ិ សប
ិ ្បកម� ទ២៥ រជធានី េខ
ទុកស្រមាប់បេ្រមីករងរស�ូល្របចំៃថ�ក�
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