កិច្ចប្រជុំស្ីព
ត ីការដ

ោះស្រាយរញ្ហ
ា ប្រឈមផ្នែកឯកជនននប្កុមការងារផ្នែកកមមនតាល

ស្ហ

ប្ាស្ធនតូច្និងមធយម និងស្ិរបកមម

កែងកាលដេលាននយនតការដេទិ ការាជរ ា ភិ បាលនិងផ្នែកឯកជនដលីីកទី ១៩ ផ្ែលនឹងប្តូេប្បារ
ពវដធវីីដៅនងៃទី១ ផ្ែដមា ឆ្ែុំ២០២០ខាងមែ ដប្កាមអធិរតីភាពែ៏ែង
ព ់ែពស្់ររស្់ស្ដមេច្អគ្គ
មហាដស្នារតីដតដោ ហន ផ្ស្ន នាយករែាមន្តនតីននប្ពោះរាោណាច្ប្កកមពោ ដៅប្ពឹកនងៃទី០៦
ផ្ែ កមភៈ ឆ្ែុំ២០២០ ដៅទីស្ីកា
ត រប្កស្ួង ឧស្ាហកមមនិងស្ិរបកមម បានដរៀរច្ុំកិច្ចប្រជុំស្ីព
ត ីការ
ដ

ោះស្រាយរញ្ហ
ា ប្រឈមផ្នែកឯកជនននប្កុមការងារផ្នែកកមមនតាល

ស្ហប្ាស្ធនតូច្និង

មធយម និងស្ិរបកមម ដប្កាមអធិរតីភាពឯកឧតេមកិតិដត ស្ ា រណ្ិ េ ត ច្ម ប្រស្ិទធ ដទស្រែាមន្តនតីរែា
មន្តនតីប្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិរបកមម
ធនតូច្និងមធយម និងស្ិរបកមម
ដ

និងោប្រធានប្កុមការងារផ្នែកកមមនតាលស្ហប្ាស្

និ ងស្ហប្រធានប្កុមការងារតុំ ណាងេ ិស្័យឯកជន ែឹកនាុំ

យដលាកឧកញ៉ា ផ្ត តុំងរ៉ា ប្រធានស្មព័នស្
ធ ហប្ាស្ធនតូច្និងមធយមកមពោ (FASMEC)

។ កែងដនាោះ ក៏បានការច្ូលរួមពីឯកឧតតម ស្ែ ច្ិនាតដាភា រែាមន្តនតីប្រតិភូអមនាយករែាមន្តនតី និង
ោអគ្គដលខាធិការននប្កុមប្រឹ កាអភិេឌ្ឍន៍កមពោ (CDC) នងផ្ែរ ។

មានប្រាស្ន៍ដរីីកកិច្ចប្រជុំ ឯកឧតតមកិតិដត ស្ ា រណ្ិ ឌ តដទស្រែាមន្តនតី ច្ម ប្រស្ិទធ ោប្រធាន
អងគប្រជុំ

បាននតល់ារ:ស្ុំខាន់ននកិច្ចប្រជុំដនោះ

និងស្ូមឲ្យស្មាជិកប្កុមការងារ

ពិភាការកែុំដណាោះស្រាយោក់ផ្ស្តងឲ្យបានោអតិររមាកែងកុំ រ ិត
ដហីីយដរីីរញ្ហ
ា ដយីីងមិនទាន់ដ

ោះស្រាយបានដៅទីដនោះ

និងនែគ្ូ

និ ងស្មតថកិច្ចដរៀងៗែលួន

គ្ឺដយីីងនឹងពិភាកា

ក់ឆ្លង

គ្ណ្:កមមការដាលនដោបាយដស្ែាកិច្ចនិងហិរញ្ញ េតថ និ ងអាច្ឈានែល់កែងដេទិ ការវាងរាជរ
ា ភិបាលនិងផ្នែកឯកជន នាដពលខាងមែ ។

មនឆ្លងែល់ែុំដណាោះស្រាយរញ្ហ
ា ឯកឧតេម ស្ន ដស្ងហួត អនរែាដលខាធិការប្កស្ួងឧស្ាហ
កមមនិងស្ិរបកមម

បានដលីីកដេីីងពីរពវរទមួយច្ុំនួនផ្ែលប្កស្ួងឧស្ាហកមមបានអនេតត

រនាារ់ពីដេទិការាជរ ា ភិបាល និងផ្នែកឯកជនដលីីកទី១៨កនលងមក ។ កែងដនាោះដៅនងៃទី២៩ផ្ែ
មីនា ឆ្ែុំ២០១៩ឯកឧតេម គ្ឹម ទូច្ រែាដលខាធិការ តុំណាងែ៏ែពង់ែពស្់ឯកឧតតមកិតិតដស្ ា រណ្ិ ឌ ត
ដទស្រែាមន្តនតី ច្ម ប្រស្ិទធ និងោស្ហប្រធានប្កុមការងារនិងដលាក លាង ដេង អនប្រធាន
FASMEC បានដរៀរច្ុំកិច្ចពិភាការកែុំដណាោះស្រាយដលីីរញ្ហ
ា ច្ុំនួន១៩ ផ្ែលបានដលីីកដេីី
ងដ

យេ ិស្័យឯកជន ។ ោមួយាែដនោះ ប្កស្ួងបានដរៀរច្ុំដស្ច្កតីប្ាងដាលនដោបាយ

អភិេឌ្ឍន៍ ស្ហប្ាស្ធនតូច្និងមធយម ឆ្ែុំ២០២០-២០២៤និ ងរញ្ូជ នដៅគ្ណ្:កមមការដាល
នដោបាយដស្ែាកិច្ច និ ង ហិរញ្ញេតថ -បាននឹងកុំពងដរៀរច្ុំច្ោះរញ្ជីស្ហប្ាស្ធនតូច្និងមធយម
តមប្រព័នO
ធ nline និងបានជុំរញឲ្យមានការរដងេីីតរណ្ុំត ស្ហប្ាស្ធនតូ ច្និងមធយម ។ ល
។រនាារ់មក ដលាកឧកញ៉ា ផ្ត តុំងរ៉ា ោស្ហប្រធានប្កុមការងារតុំណាងេ ិស្័យឯកជន បាន
អានរញ្ហ
ា មតងមួយៗច្ុំនួន១៥រញ្ហ
ា
ការងារតុំណាងដ

ផ្ែលដលីីកដេីីងដ

យប្កស្ួងាថរ័នព័នធ ច្ូលរួមដ

យេ ិស្័យឯកជនដែីីមបីឲ្យប្កុម

ោះស្រាយតមស្មតថកិច្ចដរៀងៗែលួន ដ

មានឯកឧតេមកិតិដត ស្ ា រណ្ិ ឌ ត ដទស្រែាមន្តនតី ដធវើោអធិរតីស្ប្មរស្ប្មួល ។

យ

រញ្ហ
ា ទាុំង១៥ដនាោះរួមមាន៖ទី ១-ការប្រកួតប្រផ្ជងមិនដស្មីីភាពាែែូច្ោការទាក់ទងការរកស្ីី
ដគ្ច្ពនធទុំនិញ និងអែកប្រករអាជីេកមមប្តឹមប្តូេ ោមួយអែកដរីីកអាជីេកមមមិនមានច្ារ់ទមាលរ់
ោដែីីម ទី២-ការលុំបាកកែងការស្ុំដលីីកទឹកច្ិ តតពនធ
រទស្មគ្ាមញ
ដ

ច្ុំ ដាោះSMEs ដ

ច្ុំណាយដពលយូរ ទី៣-រញ្ហ
ា អាករតនមលរផ្នថម

យារនី តិេ ិធីផ្ររ

(VAT) ស្ប្មារ់SMEs គ្ឺ

យារស្ហប្ាស្ធនតូច្ មានការលុំបាកកែងការលក់ ទុំនិញដៅឲ្យស្ហប្ាស្ធនមធយម

និងធុំ

ដប្ាោះផ្តអាករតនមលរផ្នថមពីស្ហប្ាស្ធនតូច្មិនអាច្យកដៅដធវីីោអាករតនមលរផ្នថម

ធាតច្ូលបាន (VAT Input)ទី ៤-នីតិេ ិធី ស្គ្ា
ម
ម ញននការទទួលបានការដលីីកទឹកច្ិតតផ្នែកគ្យ
ច្ុំដាោះSMEs ទី ៥-ការនសពវនាយព័ត៌មានដលឿនប្ជុល ែវោះប្រភពច្ាស្់លាស្់និងេ ិោជជី េ:ផ្ែលដធវើ
ិ៍ ត
ឲ្យរ៉ាោះាល់ែល់ដករដឈា
ម ោះSMEsមួយច្ុំនួន ពីរណា
ត ញនសពវនាយព័ត៌មានមួយច្ុំនួន ទី៦-ែវោះ
ការាុំប្ទស្ហប្ាស្រដងេីីតងមីទី៧-ការលុំបាកការនាុំដច្ញនាុំច្ូល
នីតិេ ិធី

ននប្កស្ួងដនសងៗាែ

ទី ៨-ការោន់ាែនិងភាព

ទាក់ទងនិងលកខែណ្ឌនិង

មិនច្ាស្់លាស្់ររស្់តួនាទីននមនាីរ

ពិដាធន៍ ទី៩-ែវោះព័ត៌មានននការភាជរ់ទុំនាក់ទុំនងរវាងSMEs និងោមួយស្ហប្ាស្េ ិនិ ដោគ្
ទី១០-ការដប្រីីប្បាស្់ដលែកូែទុំនិញ HS Code រញ្ហ
ា ប្តង់ ថា ដៅដពលនាុំច្ូលទុំនិញមតងៗ វាន
មានការលុំបាកោ៉ា ងខាលុំងច្ុំដាោះរញ្ហ
ា ដលែកូែទុំនិញ HS Codeគ្ឺ ខាងគ្យផ្ែមរមិនទទួលាគល់
ផ្ែលដច្ញដ

យប្រដទស្នាុំដច្ញផ្ែលនាុំឲ្យមានការផ្កផ្ប្រោដប្ច្ីីនែង

ដទីីរអាច្រដញ្ចញ

ទុំនិញបាន ទី ១១-រញ្ហ
ា ការវាយតនមលគ្ិតពនធគ្យដពលនាុំទុំនិញច្ូល ទី ១២-និ តិេ ិធីស្គ្ា
ម
ម ញនន
ការស្ុំច្ារ់កាងដរាងច្ប្ក ស្ហប្ាស្ ទី ១៣-រូរិយរ័ណ្ណប្បាក់ែលាលររផ្ហក ចាស្់ប្រឡាក់
ធនាារោតិមិនប្ពមទទួលយក ទី១៤-ការយកតនមលដស្វាោន់ាែដលីីាលកស្ញ្ហញរវាងាលា
រាជធានីភុំែដពញនិងប្កស្ួងេរបធម៌ និងេ ិច្ិ ប្តស្ិលបៈ និងទី១៥-រញ្ហ
ា មិនឲ្យឡានែឹកទុំនិញច្ូល
ប្កុង ស្ប្មារ់រងយនតទមៃន់៣ដតនកនលោះ ។ ឆ្លងកាត់ការពិភាកា ឆ្លងដឆ្លើយ និងដ

ោះស្រាយរញ្ហ
ា

ោក់ផ្ស្តងរួច្មក ឯកឧតតមកិតិដត ស្ ា រណ្ិ ឌ ត ដទស្រែាមន្តនតី ច្ម ប្រស្ិទធ ោប្រធានអងគប្រជុំបាន
អរអរាទរនិងវាយតនមលែពស្់ច្ុំដាោះលទធនល

កែងកិ ច្ប្ច រជុំ ដនោះ

ដ

យមានការពនយល់រក

ស្រាយដហតនល ទាុំងនលូេច្ារ់ និងរទ ា នគ្តិយតត និងរញ្ហ
ា ោដប្ច្ីីនប្តូេបានដ
ដៅហែឹងកផ្នលង ដ

ោះស្រាយ

យាមរតី ដោគ្យល់និងទទួលែស្ប្តូេែពស្់ ។ កែងដនាោះមានរញ្ហ
ា តិច្តួច្

រុំនតផ្ែលដយីីងប្តូេ

ក់ឆ្លងការពិនិតយពិដប្ាោះដោរល់ពីណ្:កមមការដស្ែាកិច្ចនិងហិរញ្ញ េតថ

និងស្ុំដោរល់និងការស្ដប្មច្ពីាមីីប្កស្ួងាថរ័នែលោះ

។

កិច្ចប្រជុំបានរញ្ចរ់ដៅដមា៉ា ង១២:៤៥ រដស្ៀលនងៃែផ្ែល កែងររ ិោកាស្ស្ែិទធាែល និងស្ហ
ការលអ ។

