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ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្
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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ អង្គារ ១៣ រោច ខែ ពិសាែ ឆ្នាំជូត រោស័ក ព.ស ២៥៦៤
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃ ទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០
សេចក្តី ប្រកាេព័ ត៌មា ន
េតី ពី

ជំ នួរ ពិភា ក្ាការងាររវាងឯក្ឧតដ មអគ្គ រ ណ្ឌិត េភាចារយ អូ ន ព័ នធមុនីរ័ តន
ឧរនាយក្រដ្ឋម ន្រនត ី រដ្ឋម ន្រនត ីប្ក្េួង សេដ្ឋក្ិចច និង ហិរញ្ញ វ តថុ
និ ងឯក្ឧតត ម Pablo Kang ឯក្អគ្គ រ ដ្ឋទូត ប្រសទេអូ ន្ររតលី ប្រចាំក្ មពុ ជា
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រៅររសៀលថ្ងៃ ទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០, រៅទី សដីការក្កសួងរសដ្ឋ កិ ចច និងហិរញ្ញវតថុ, ឯកឧតដមអគ្ាបណ្ឌិត សភាចារយ អូ ន ព័ នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋ មន្រនតី រដ្ឋ មន្រនតីក្កសួង រសដ្ឋ កិ ចច និង ហិ រញ្ញវតថុ បានទទួល ជួ ប ពិភាកា
ការង្គរជាមួយឯកឧតតម Pablo Kang ឯកអគ្ា រដ្ឋ ទូត វសាសា មញ្ញ និង រពញសមតថភាពថ្នក្បរទសអូន្រសាតលី ក្បចាាំ ក មពុ ជា ។
កនុងជាំនួបពិភាការនាោះ, ឯកឧតតមអគ្ាបណ្ឌត
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន បានខងែងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ាងក្ជាលរក្ៅ
ចាំរ ោះរដ្ឋឋភ្ិបាល និងក្បជាជនអូន្រសាតលី ខដ្លបានផ្តលហ
់ ិរញ្ញបបោនឥតសាំណ្ងរួមចាំខណ្កដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចច និង
សងាមរៅកមពុជា ជាពិរសស រលើ វសាស័យអប់រំ សុខាភ្ិបាល កសិកមម រហដ្ឋឋរចនាសមព័នធ និងអភ្ិបាលកិចច ។ ចាំណ្ងមិតតភាព
និងកិចចសហក្បតិបតតិការរវាងក្បរទសោាំងពីរ កមពុជា និងអូន្រសាតលី ក្តូវបានពក្ងឹង និងពក្ងីកជាបនតបនាាប់ រហើយបាននាាំ
មកនូវលទធផ្លក្បកបរដ្ឋយថ្ផ្ែផ្កា ។ ជាក់ខសត ង, កនុងរពលខដ្លោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាកាំពង
ុ ក្បយុទក្ធ បឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូ វីដ្-១៩
រដ្ឋឋភ្ិបាលអូន្រសាតលី ក៏បានជួយបខនថមរទៀតដ្ល់ វសាស័យសុខាភ្ិបាល ក៏ដ្ូចជាបានតក្មឹមកិចចសហក្បតិបតតិការអភ្ិវឌ្ឍន៍
របស់ែួ ែនសាំរៅជួយសាតរសមបោរសដ្ឋកិចចកមពុជារ ង
ើ វសាញ ។
ឯកឧតត មឯកអគ្ា រដ្ឋ ទូត Pablo Kang បានវាយតថ្មែ ែព ស់ចាំរ ោះោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុ ជា ខដ្លមកទល់ រពល
រនោះសរក្មចបានលទធផ្លលអក្បរសើរកនុងការបង្គារ និងទប់សាាត់ការរីកោលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ រដ្ឋឋភ្ិបាលអូន្រសាតលី
នឹងបនតជួយឧបតថមភគាំក្ទដ្ល់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាកនុងការក្បយុទក្ធ បឆ្ាំងនឹងជាំងឺរនោះ

តាមរយៈការផ្តលហ
់ រិ ញ្ញបបោនឥត

សាំណ្ងសក្ាប់អនុវតតគ្រក្ាង ឬកមម វសាធនា
ី នា ខដ្លជួយខកលមអគ្ុណ្ភាពថ្នរសវាសុខាភ្ិបាល, រលើកកមពស់សនតិសែ
ុ
រសបៀង, និងខកលអជីវភាពរបស់ក្បជាជន ជាពិរសស ក្បជាជនរៅជនបទ អនកបាត់បង់ការង្គររៅទីក្កុង ន្រសត ីរងរក្គោះ
សា ិរយគ្រលើរហដ្ឋឋរចនាសមពន
រដ្ឋយសារអាំរពើហង
ឹ ា និងជនពិការ ។ បខនថមរលើរនោះ, ក៏ានគ្រក្ាងវន
័ ធរៅជនបទផ្ងខដ្រ
ានដ្ូចជា ក្បព័នធធាោសាន្រសត បណ្ត
ត ញទឹកសាអត និងបណ្ត
ត ញខចកចាយអគ្ាិសនី ជារដ្ើម ។

ឯកឧតត មអគ្ា បណ្ឌិត សភាចារយ អូ ន ព័ នធមុនីរ័តន បានសខមត ង នូ វអាំ ណ្រគ្ុណ្ចាំ រ ោះរដ្ឋឋភ្ិបាលអូន្រសាតលី ខដ្ល
បនត ជួយគាំ ក្ទដ្ល់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុ ជាកនុងក្គដ្៏លាំបាករនោះ

និងបានចូល រួមយ៉ាងសកមម និងោន់ រពលរវលាកនុង

របសកកមម ក្បយុ ទក្ធ បឆ្ាំ ងនឹងការរីកោលដ្ឋលថ្នជាំ ងឺកូ វីដ្-១៩ រៅកមពុ ជា ។ បចចុ បបនន , កនុងនាមោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុ ជា,
ក្កសួង រសដ្ឋ កិចច និងហិ រញ្ញវតថុ បាននិងកាំពុងយកចិ តតទុកដ្ឋក់ ែព ស់រលើ ជីវភាពរស់ រៅរបស់ ក្បជាជន ក៏ ដ្ូចសាថនភាព
សា ិរយគ្ពីបររទស ខដ្លកាំពង
ថ្នធុរកិចច រួមោាំង វន
ុ ទទួលរងរក្គោះរដ្ឋយសារជាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ ក្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវតថុ
ានរសចកតីរសាមនសសរីកោយកនុងការសហការជាមួយថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍នានា រដ្ើមបីរកៀរគ្រធនធានហិរញ្ញវតថុសក្ាប់អនុវតត
រគលនរយបាយក្បយុ ទក្ធ បឆ្ាំ ង នឹង ជាំ ងឺកូ វីដ្-១៩, ក្ទក្ទង់ ដ្ល់កាំ រណ្ើន រសដ្ឋ កិ ចច, និងគាំ

រសងា ម ជាពិ រសស រផ្កតត

រលើកា រជួយដ្ល់ក្បជាជនក្កីក្ក និងជនង្គយរងរក្គោះ ។
ជាទីបញ្ច ប់ ឯកឧតតមអគ្ាបណ្ឌត
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន បានខងែងអាំណ្រគ្ុណ្ជាងមីមតងរទៀតដ្ល់រដ្ឋឋភ្ិបាល
និង ក្បជាជនអូន្រសាតលីខដ្លបានរួម វសាភាគ្ោនដ្៏ថ្ងែ ថ្លែដ្ល់ការអភ្ិ វឌ្ឍរសដ្ឋ កិ ចច និង សងា មរៅកមពុ ជា ។ ភាគ្ីោាំងពីរ
នឹង បនត ពូន ក្ជុាំមូល ដ្ឋឋនក្គ្ឹោះថ្នចាំ ណ្ងមិ តតភាព និងកិ ចចសហក្បតិ បតតិការខដ្លានក្សាប់ ឲ្យកាន់ ខតរឹងា ខាំ ងមរទៀត ។
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