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១៧  ីហា ២០២០ 

 ការរីករាលដាលននជំងកឺូវីដ្១៩ និងផលរ ៉ះពាលត់ផែក ងគមនិងឡ ដ្ឋកិច្ចដ៏្ខ្៉ាាំងក្្៉ាហនេះ រង្ហ្ញឲ្យឡ ើញនូវ
ភាពផុយប្ ួ យននប្រព័នធឡ ដ្ឋកិច្ចរច្ចុរ្បនែ ដែលជាប្រព័នធមួយតដ្លផតល់អាទ្ិភាពហៅហលើប្របក់ចាំហណ្ញឯកជន ជា
ជាងផតល់អាទ្ិភាពឡៅឡលើមនុ ្ស ប្ររមទាំងផតល់រុពវ ិទ្ធិដ្ល់ប្ពទ្្យ ម្បែិតសាជីវកមម ជាជាង ុខភាពសាធារណ្ៈ និង
 ុខុមាលភាពររ ់ ហគមន៍ហយើង។ កែុងរយៈឡពលរួនទ្ វែ្សកនលងមកឡន៉ះ ឯកជនភាវូរនីយកមមឡៅហលើហសវាសា
ធារណៈនិងសាធារណៈ ឡប្កាមរូរភាពឡ្វើឲ្យមានប្រ ិទ្ធផលហ េះ គឺជាការរឡងកើែនូវឱកា រតនែមឡទ្ៀែ ប្មារប់្កុម
ហ ុនឯកជនធាំៗ និងប្កុមហ ុនសាជ៊ីវកមមឆ្លងតដ្ន កែងុការពប្ងីកអាជីវកមមនិងរឡងកើនប្ាកចំ់្ហណ្ញររ ់ខលួន ខណៈ
តដ្លរដាឋ្ភិាល ដ្កខ្លួនឡច្ញពកីាែពវកិច្ចតដ្លមានតច្ងកែុងរដ្ឋ្មមនុញ្ញ កែុងការការពារជីវភាពរ ់ឡៅ  ុខភាព និង
 ុខុមាលភាព ររ ់ប្រជាជន។ ការង្រ កិច្ចគំពារ ងគម ការតែទំ ុខភាព ការអររំ លំឡៅដាឋ្ន ចាកឡច្ញពីភាពជា
 ិទ្ធិ ឡៅជាឡ ច្កតីប្ាថាន្ឡៅវិញ។ ឥ ូវឡន៉ះ ឡយើងកំពុងតែច្ំណាយប្ាក់កា  ឡដ្ើម្បីទ្ទ្ួលានវា។  

 ម ូតដ្លននកំឡណើនឡ្ត្ែឡៅឡលើការនំឡច្ញ ឡដាយតផែកឡៅឡលើការវិនិឡោគររឡទ្  រឡងកើែានជាប្រព័នធ
ឡ ដ្ឋកិច្ចតដ្លមានលកខណៈផុយប្ ួយនិងង្យរងឡប្គ៉ះ តដ្លមានការតរកឡខេច្ ឡប្កាយការរាែែ្ាែននជំងឺាន
ឡកើែឡ ើង ដតរ ុនម្ន ាត្ហ៍រ ុឡណា្្៉ះ។  ប្មារ់ប្រឡទ្ ឡៅអាសា ្នភាគឡប្ច្ើន កំឡណើនឡ ដ្ឋកិច្ចតដ្លឡកើែមានហ ើង
តំងពីចុ្ងវិរែតួិហិរញ្ញវែែុឡៅអា ុីកែុងឆន្១ំ៩៩៨ នឹងប្ែូវាែ់រង់អ ់ឡៅប្រតឹមតខកញ្ញ។្ ឡន៉ះមានន័យថា កំឡណើន       

រយៈឡពលពីរទ្ វែ្ស ប្ែូវាែ់រង់អ ់ប្ែឹមតែរយៈឡពល៦តខរ ុឡណា្្៉ះ។ ឡន៉ះមិនប្គនត់ែជាការរង្ហ្ញថាឡែើវិរែតិ
ឡ ដ្ឋកិច្ច មាន ភាព្ងន់្ ងរោ ្ងណាហ េះហេ គឺវាដែមទាំងរង្ហ្ញឲ្យឡ ើញ ថាឡែើកំឡណើនរយៈឡពល២០ឆន្ចំ្ុង
ឡប្កាយឡន៉ះ មានភាពរាកក់ំតភល មិនស ៊ីជហប្រៅ ោ ្ងណាខ្លេះ។ ប្ទ្ព្យ ម្បែតរិរ ់សាជីវកមមប្រតូវបនពប្ងីកបដនែម ការ
នំឡច្ញមានការឡកើនឡ ើង ផលិតផលកនុងប្រស កសរ ប (GDP) ឡកើនឡ ើងខ្្ំង រ ុតនត ភាពប្កីប្កនិងវិ មភាពក៏មានការ
ឡកើនឡ ើងតដ្រ។ ឡ វាសាធារណៈ កិច្ចគំពារ ងគម ការមានការង្រអច្ិន្នតយ៍ តដ្ល ុទ្ធតែមានសារៈ ំខន់ ប្មារ់
ភារធន់ររ ់ឡ ដ្ឋកិច្ច តររជាមានការធា្្ក់ច្ុ៉ះឡៅវិញ។ តមរយៈការហធវើឡ ដ្ឋកួិចចក្ន់ដតមានលកខណ្ៈហប្រៅប្របរ័នធ វា
កាន់តែមានភាពរែ់តរនឡប្ច្ើន រ ុតនតវាកាន់តែ មានភាពផុយប្ ួយខ្៉ាាំងតដ្រ។ ខ្ សឆង្យពីភាព្ន់ដ្ូច្ឫ ្សី តដ្លអាច្
ប្ ូរយកភាពរនធត់និងហរតមខ្យល់ព្យុ៉ះឡន៉ះ ឡ ដ្ឋកិច្ចតដ្លផុយប្ ួយ ានដបកខច្ែខ់ច្យដ្ូច្កញ្ចក់។  

 ក្រជាំរ ញមិនឈប់ឈរហែើម៉ាប៊ីឲ៉ាយ “មានភារបត់ដបន” កនងុរយៈហរលប នេសវត៉ាសច ងហប្រក្យហនេះ បន
វាយបាំបក់ក្រគាំពារសងរម និងក្រគាំពារក្រងារ ដែលមានសារៈសាំខនច់ាំបច់សប្រមាប់ភារធនដ់ផនកហសែឋកិចច។ 
រាជរដាឋ៉ាភិបល ហប្របើប្របស់សនទស៉ាសន៍ភារងាយប្រស លកនុងក្រហធវើអាជ៊ីវកមមរបស់ធ គររិភរហោក ជាវិធានក្រវាស់



ដវងក្ររីកចហប្រមើន។ ក្រហកើនហ ើងននលាំដាប់ថ្ន៉ាក់សប្រមាបភ់ារងាយប្រស លកនងុក្រហធវើអាជ៊ីវកមមហនេះ មានន័យថ្ ជាក្រ
ដណ្ ាំឲ៉ាយក្ន់ដតមានភារបតដ់បន និងក្រហធវើនិយ័តកមមហ ើងវិញ ដែលរ ញឲ៉ាយអ្នកហធវើក្រក្ន់ដតហប្រចើន ធា្៉ាកច់ូលហៅ   
កនងុសភារក្រងារដែលគម៉ានសនតិស ខ្ (តាមរយៈក្រហធវើក្រងារតាមកិចចសន៉ាា និងក្រផតល់ធនធានរ៊ីហប្រៅហៅវិញ) 
ប្ររមទាំង ក្ន់ដតហកើនហ ើងនូវហសែឋកិចចហប្រៅផលូវក្រដែលគម៉ាននិយ័តកមម។ ឧទហរណ្៍ ប្របហេសនែ ប្រតូវបនហគយល់
ហ ើញថ្ ជាហជាគជ័យម យ ហៅហរលដែលប្របហេសហនេះ ហកើនរ៊ីលាំដាប់៣៤ ហៅ ២១ ហៅកនុងលាំដាប់ថ្ន៉ាកន់នភារងាយ
ប្រស លកនងុក្រហធវើអាជ៊ីវកមម។ ប  ដនត ប្រសបហរលជាម យគន៉ាហនេះ អាប្រតាភារប្រក៊ីប្រកហកើតហ ើងែល់១០% ហដាយមានមន ស៉ាស
២ោន ក់ហផ៉ាសងហេៀត ប្រតូវបនធា្៉ាក់ចូលហៅកនុងភារប្រក៊ីប្រក។ ក្ន់ដតសាំខនហ់ េះ គឺក្រដែលមន ស៉ាសកនុងលាំដាប់
ហប្រក្មបាំផ តចាំន ន ៤០% ននរបយប្របកច់ាំណ្ូល ហៅកនុងប្របហេសនែ េេ លបនប្របក់ឈនួលធា្៉ាកច់ េះ និងប្របក់ចាំណ្ូល
ធា្៉ាកច់ េះ។ ហហើយហរឿងហនេះ បនហកើតហ ើងតាាំងរ៊ីម នក្ររាតត៉ាាតនិងវិបតតិហដាយសារជាំងឺកូវីែ១៩ មកហម លេះ។  

 ហែើម៉ាប៊ី “កសាងឡ ើងវញិឲយ្កាន់តែប្រឡ ើរ” ហយើងប្រតូវក្រសាត៉ារអ្វ៊ៗី ហ ើងវិញដែលប្រតូវបនែ លរលាំ និងប្រតូវបន
ហបេះបង់ហចល ហដាយសារដត ភារបត់ដបន។ ហយើងប្រតូវក្រហធវើជាតិតូបន៊ីយកមមហៅហលើឧស៉ាាហកមមនិងហសវាកមម
សាំខន់ៗ  ហដាយរាប់បញ្ចូលទាំង ស ខភិបល ថ្មរល េឹក ក្រែឹកជញ្ជូន និងសាត៉ារហ ើងវិញ ក្រចាំណាយសាធា
រណ្ៈ ហែើម៉ាប៊ីគាំប្រេែល់ក្រអ្ប់រ ំ លាំហៅដាឋ៉ាន មហូបចាំណ្៊ីនិងអាហារូបតែមភ ក៏ែូចជាក្រគាំពារសងរម និងក្របហងកើត
ក្រងារ។ ហយើងប្រតូវក្រកសាងភារធន់កនុងហសែឋកិចច ដែលស ៊ីគន៉ាហៅនឹងភារមានធនធានប្រគប់ប្រគន ់ និងភារធន់
សប្រមាបស់ហគមន៍របស់ហយើង និងហែើម៉ាប៊ីបាំហរញហសចកត៊ីប្រតូវក្ររបស់ប្របជាជន។ ហយើងប្រតូវក្រ ហបេះបង់ ភារងាយ
ប្រស លកនងុក្រហធវើអាជ៊ីវកមមរបស់ធ គររិភរហោក ជាវិធានក្រវាស់ដវងក្ររីកចហប្រមើន ហហើយផទុយមកវិញ ប្រតូវក្រ
អ្េះអាងជាែម៊ីមតងហេៀត ហៅហលើសិេធិរែឋធមមន ញ្ញរបស់ប្របជាជន កនុងក្រេេ លបបនក្រគាំពារសងរម ស ខ្ មាលភារ
សងរម និងហែើម៉ាប៊ីធា ថ្ ជ៊ីវីតមានតនមលសកតិសមនឹងេេ លបនហសចកត៊ីនែលែនូររបស់មន ស៉ាស។ ហែើម៉ាប៊ី “កសាងឡ ើងវញិ
ឲ្យកានត់ែប្រឡ ើរ” ហយើងប្រតូវកសាងវាសប្រមាបម់ន ស៉ាសប្រគប់គន៉ា គឺមិនដមនសប្រមាបដ់តមន ស៉ាសម យចាំន នតូចដែលមាន
ប រវសិេធិហ ើយ។ ហយើងប្រតូវក្រកសាងហសែឋកិចចដែលមានច៊ីរភារដផនកហអ្កូ ូស ៊ី ដែលបហប្រមើែល់ប្របជាជននិងដែល
ក្រពារបរិសាថ៉ាន ដែលហយើងរស់ហៅ។ ហែើម៉ាប៊ី  “កសាងឡ ើងវញិឲយ្កាន់តែប្រឡ ើរ” ហយើងប្រតូវហធវើឲ៉ាយបនប្របហសើរជាង
ហនេះ។ 


