គងៃ ចន្ទ ៤ ក ើត ខែ កេស្ឋ ឆ្នាំេត
ូ កោស្័ ព.ស្.២៥៦៤
រាេធាន្ីភ្កនាំ ពញ គងៃទី ២៥ ខែ ឧស្ភា ឆ្នាំ២០២០
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតីពីការប្រគល់-ទទួលថវិកាឧរតថម្ភប្រចាំឆ្នរាំ រេ់កាក្បាទប្ក្ហម្ក្ម្ពុជា
ជូនម្ូលនិធិគនធ រុបាាក្ម្ពុជា

6
នារកស្ៀលគងៃចន្ទ ៤ ក ើត ខែ កេស្ឋ ឆ្នាំ េូត កោស្័

ព.ស្.២៥៦៤ ត្តូវន្ឹងគងៃទី ២៥ ខែ ឧស្ភា ឆ្នាំ

២០២០, កៅទីស្តីការកា បាទត្ ហម មពុជា, កោ េាំោវ អានន ី េុខអាន តាំណាងដ៏ែពង់ែពស្់របស្់ ស្កមតច ត
ិ ត្តិ ពឹទប
ធ ណ្ឌត
ិ
រុន រ៉ា នី ហុនសេន ត្បធាន្កា បាទត្ ហម មពុជា បាន្េួបពិភា ា ន្ិងត្បគល់ងវិកាឧបតថមភត្បចាំឆ្នាំ២០២០ ចាំន្ន្
ួ ១
០០០ ០០០ (មួយោន្)ដុោារអាកមរិ

របស្់កា បាទត្ ហម មពុជា េូន្ត្ ុមត្បឹ ាបរធន្បាលគន្មូលន្ិធគ
ិ ន្ធបុបាា

មពុជា ខដលដឹ នាាំកោយ ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌត
ិ ស្ភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី រដឋមន្តន្តត្ី ស្ួងកស្ដឋ ិចច
ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាបរធន្បាលគន្មូលន្ិធិគន្ធបុបាា មពុជា ។
នុងឱកាស្កនាោះ កោ េាំោវ អានន ី េុខអាន បាន្ពាំនាាំន្ូវការស្ួរស្ុែទុ ខពីស្ាំណា ់ ស្កមតច ត
ិ ត្តិ ពឹទប
ធ ណ្ឌត
ិ
រុន រ៉ា នី ហុនសេន ត្បធាន្កា បាទត្ ហម មពុជា ន្ិងបាន្ស្ខមែងន្ូវកស្ច ែីកោមន្ស្សរី រាយ
ពិភា ាជាមួយត្ ុមត្បឹ ាបរធន្បាលគន្មូលន្ិធិគន្ធបុបាា មពុជា ។ កោ េាំោវ

នុងការេួប

៏បាន្កលើ ក ើងពីស្ មមភាព

ស្បបុរស្ធម៌របស្់កា បាទត្ ហម មពុជា ខដលបាន្ចុោះេួយដល់បណា
ត ត្បជាេន្រងកត្រោះ ន្ិងមាន្ការែវោះខាតខនន
ី -១៩ បាន្ ន្ិង ាំពុងរាតតាត
េីវភាពរស្់កៅ ជាពិកស្ស្ នុងែណ្ៈកពលខដលេាំងឺ ូ វដ

នុងកនាោះ ៏រួមមាន្ការបន្តេួយ

ឧបតថមភងវិកាត្បចាំឆ្នាំេូន្មូលន្ិធិគន្ធបបា
ុ ា មពុជា កដើមបីេួយស្កន្ត្គោះេី វិត មា
ុ រកៅ មពុជា នងខដរ ។
ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌត
ិ ស្ភាចរយ ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី

៏បាន្ស្ខមតងន្ូវការខងាងអាំណ្រគុណ្ដ៏ែពង់ែពស្់េូន្ ស្កមតច

អគគមហាកស្នាបតីកតកជា ហុន សេន នាយ រដឋមន្តន្តីគន្ត្ពោះរាជាណាចត្

មពុ ជា ន្ិង ស្កមតច ត
ិ ត្តិ ពឹទប
ធ ណ្ឌត
ិ រន
ុ រ៉ា នី

ហុនសេន ត្បធាន្កា បាទត្ ហម មពុជា ខដលបាន្ស្ួរស្ុែទុ ខ ន្ិងខតងខតមាន្ស្មាន្ចិតត ត្ពមោាំងយ ចិតតទុ ោ ់
ែពស្់ ដល់ស្ែ
ុ ទុ ខរបស្់ត្បជាេន្ ជាពិកស្ស្ ុមារកៅ មពុជា ។
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ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌត
ិ ស្ភាចរយ ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី

បា
៏ ន្េត្មាបេូន្ កោ េាំោវ អានន ី េុខអាន អាំពីោថន្ភាព

ត្បតិបតតកា
ិ រ ន្ិងហិរញ្ញវតថុ របស្់មល
ូ ន្ិធិគន្ធបបា
ុ ា មពុជា ចប់តាំងពីមល
ូ ន្ិធត្ិ តូវបាន្ ោ ់ឱយដាំកណ្ើរការជានាូវការ កាល
ពីគងៃទី១១ ខែកមោ ឆ្នាំ២០១៨ រហូតម ដល់បចចុបបន្ន ន្ិងបាន្កលើ ក ើងនងខដរអាំពីនលបោះពល់ខដលបាន្ ន្ិង
ាំពុងក ើតមាន្ក ើងកោយោរការរាតតាតគន្េាំងឺ ូ វីដ-១៩

ដូចជាការងយចុោះគន្ទាំហប
ាំ រិចចគពីស្ាំណា ់ស្បបុរស្េន្

នានា ជាពិកស្ស្នលបោះពល់កោយោរការធាា ់ចោះុ គន្កភ្ញៀវកទស្ចរណ្៍អន្ត រជាតិកៅកែតតកស្ៀមរាប ខដលកធវើឱយ
ការឧបតថមភត្បចាំត្តីមាស្របស្់ត្គឹោះោថន្អងគរេូន្មូលន្ិធិ

ពីការកាត់ គត្មស្ាំបុត្តចូលទស្សនាតាំបន្់រមណ្ីយោឋន្

អងគរ មាន្ការងយចុោះ ។ កោោះយងណា ការឧបតថមភរបស្់រាេរោឋភ្ិបាល មពុជា ន្ិងកា បាទត្ ហម មពុជាស្ត្មាប់
ិ ជមាន្
មូលន្ិធិ គឺពុាំមាន្ការងយចុោះកនាោះកទ កបើកោោះបីជាការរាតតាតគន្េាំងឺ ូ វីដ-១៩ បាន្ ន្ិង ាំពុងមាន្នលអវេ
ចាំកពោះកស្ដឋ ិចច ន្ិងស្ងគម មពុជា ៏កោយ ។
ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌត
ិ ស្ភាចរយ ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី

ក៏ លើ ក ើងអាំពីការបាត់បង់កោ ោន្តោតចរយកវេជបណ្ឌិត

Beat Richner ោថបន្ិ មន្ទីរកពទយគន្ធ បុបាា ន្ិង កោ ោន្តោតចរយកវេជ ប ណ្ឌិត Peter Studer អតីតអន្ុត្បធាន្
ត្ ុមត្បឹ ាភ្ិបាល ន្ិងជានាយ ត្បតិបតតិមល
ូ ន្ិធិគន្ធបបា
ុ ា ស្វ ីស្

នងខដរ ខដលកោ ោាំងពីរបាន្លោះបង់ មាា ាំងកាយ

ចិតត កដើមបីបុពវកហតុ ុមារកៅ មពុជា ។
កោ េាំោវ អានន ី េុខ អាន បាន្ខងា ង អាំ ណ្រគុ ណ្យ ងត្ជាលកត្ៅចាំកពោះ ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌិតស្ភាចរយ
ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី ន្ិងមូលន្ិធិគន្ធបុបាា មពុជា ចាំកពោះ ិចចែិតែាំត្បឹងខត្បង ន្ិងការយ ចិតតទុ ោ ែ
់ ពស្់ចាំកពោះ មន្ទីរកពទយ
គន្ធ បុបាា ។ កោ េាំោវ

៏បា ន្ខងា ង រំខល ទុ ខដ៏ កត្ ៀមត្ ាំ ចាំកពោះមរណ្ៈភាព របស្់ កោ ោន្តោត ចរយកវេជ ប ណ្ឌិត

Beat Richner ន្ិង Peter Studer ន្ិងបាន្ខងាងអាំណ្រគុណ្ដ៏ វិកស្ស្វិោលចាំកពោះការលោះបង់របស្់កោ ោាំង
ពីរ កដើមបីបុពវកហតុ ុមារកៅ មពុជា នាកពល ន្ាងម
កពទយោាំងអស្់

ខដលបាន្

។ កោ េាំោវ

ន្ិង ាំពុងបាំកពញកបស្

មមពិន្ត
ិ យ

៏បាន្ផ្ែកាំ នញស្
ើ ួរស្ុែទុ ខដល់កោ ត្គូ អន ត្គូ

ពិកត្រោះ

ន្ិងពាបាលេាំងឺេូន្ មា
ុ រកៅ មពុជា

ត្ប បកោយគុណ្ភាព ន្ិងត្ មស្ីលធម៌ វិជាជេីវៈែពស្់ ។
ឯ ឧតតមអគគបណ្ឌត
ិ ស្ភាចរយ ឧបនាយ រដឋមន្តន្តី បាន្ស្ខមតងន្ូវការកកាតស្រកស្ើរដ៍ែពង់ែពស្់ចកាំ ពោះការដឹ នាាំ
ត្ប បកោយភាពឈ្លាស្គវរបស្់ ស្កមតច ត
ិ ត្តិ ពឹទប
ធ ណ្ឌត
ិ រុន រ៉ា នី ហុនសេន ខដលបាន្កធវើឱយកា បាទត្ ហម មពុជា
មាន្ការរី ចកត្មើន្យងខាាាំង ន្ិងបាន្កាាយជាោថប័ន្មន្ុស្សធម៌ដ៏ រឹងមា ាំមួយកៅត្ពោះរាជាណាចត្

មពុជា ន្ិងបាន្ខងាង

អាំណ្រគុណ្យងត្ជាលកត្ៅេូន្ចាំកពោះ កោ េាំោវ អានន ី េុខអាន ខដលបាន្ចាំណាយកពលកវោ នុងការេួបពិភា ា
ន្ិងត្បគល់ងវិកាឧបតថមភត្បចាំឆ្នាំ២០២០ ចាំន្ន្
ួ ១ ០០០ ០០០ (មួយោន្) ដុោារអាកមរិ របស្់កា បាទត្ ហម មពុជា
េូន្ត្ ុមត្បឹ ាបរធន្បាលគន្មូលន្ិធិគន្ធបុបាា មពុជា ខដលត្បគល់បន្តដល់មន្ទីកពទយគន្ធបុបាា ។
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