ជាតិ សាេនា ប្ពះមហាក្សប្ត
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ថ្ងៃ ចន្ទ ១២ ក ើត ខែ បឋមាសាឍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្តីស័ ព.ស ២៥៦៥
រាជធាន្ីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០២១
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន

េតីពីជំនួរពិភាក្ាការងាររវាងឯក្ឧតត មអគ្គ រណ្ឌិតេភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧរនាយក្រដ្ឋមន្រនត ី
រដ្ឋមន្រនត ីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ
ជាមួយសោក្ជំទាវ EVA Nguyen Binh ឯក្អគ្គ រដ្ឋទូតននសាធារណ្រដ្ឋបារ ំង
ប្រចាំសៅប្ពះរជាណាចប្ក្ក្មពុជា

88
កៅរកសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០២១, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន
ឧបនាយ រដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តត្ី សួងកសដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ទទួលជួបលោកជំទាវ EVA Nguyen Binh
ឯ អគ្គរដ្ឋទូតថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋបារាាំង កដ្ើមបីសខមតងការគ្ួរសម ន្ិងជត្មាបលា
ជាំទាវន្ឹងបញ្ច បអា
់ ណ្តតកិ បស

នុងឱកាសខដ្ល កលា

មមការទូតកៅ មពុជា កៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុែ

កន្េះ តាមត្បព័ន្ធ Video Conference ។
នុងឱកាសកន្េះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រន្តី អូន ព័នធមុនីរ័តន បាន្ខងលង
អាំណ្រគ្ុណ្យ៉ាងត្ជាលកត្ៅចាំក េះលោកជំទាវ EVA Nguyen Binh ខដ្លបាន្បាំកពញកបស

មម

ការទូតកៅ មពុជា នុងរយៈកពល ០៤ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០១៧-ឆ្នាំ២០២១) កហើយបាន្ សាងសានថ្ដ្ ន្ិងសមិទផ
ិធ ល
ជាកត្ចើន្

នុងការរួមចាំខណ្ ដ្ល់ស មមភាពអភ្ិវឌ្ឍន្៍ដ្ល់កសដ្ឋ ច
ិ ច-សងគម មពុជា កសទ ើរត្គ្ប់ វសស័យ ជា

ពិកសស វសស័យសុខាភ្ិបាល ទឹ សាាត អគ្គិសន្ី

សិ មម ន្ិងបណ្តុេះបណ្ត
ត ល វសជាជជីវៈ

៏ដ្ូចជា

សកត្មចបាន្ន្ូវគ្កត្មាងវសន្ិកយគ្សាធារណ្ៈជាកត្ចើន្ កផេងកទៀត ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រន្តី
មិន្ត្តឹមជាត្បកទស

បា
៏ ន្កលើ ក ើងថា សាធារណ្រដ្ឋបារាាំង

ខដ្លបាន្ចូលរួម នុងស មមភាពនាាំ សុែសន្តិភាពដ្ល់ត្បកទស មពុជាប៉ាុកណ្តណេះកទ

ខត ៏ជាមិតតដ្៏ត្បថ្ព ខដ្លខតងខតជួយគាំត្ទទាាំងខផន បកចច កទស ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍ មពុជា ។
ជា ់ខសត ង, តាមរយៈ ិចចត្បជុាំពិកត្គេះកយបល់ ន្លងកៅខដ្លដ្ឹ នាាំកោយកលា ជាំទាវ, រោឋភ្ិបាល
បារាាំង តាមរយៈ AFD បាន្សន្ាថា ន្ឹងបកងកើន្ទាំហាំឥណទានសមបទាន្
លាន្អឺរូ

នុងចកនាលេះពី ១០០-១២០

ង
នុ មួយឆ្នាំ ន្ិងខងមទាាំងជួយគ ៀរ ហិរញ្ញបបទាន្ឥតសាំណ្ងពីសហគ្មអុឺរុប ន្ិងពីត្បភ្ព

កផេងកទៀតផងខដ្រ សត្មាប់រួមចាំខណ្

ុនងការអភ្ិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងសាតរកសដ្ឋ ច
ិ ច មពុជាបនាទប់ពី វសបតតិ ូ វីដ្-

១៩ តាមកគលន្កយបាយ ន្ិងយុទសា
ធ ន្រសត អភ្ិវឌ្ឍន្៍ជាតិរបស់ មពុជា ។
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កលា ជាំទាវឯ អគ្គរដ្ឋទត
ូ ថ្ន្សាធារណ្ៈរដ្ឋបារាាំងបាន្កលើ ក ើងថា ជាការពិត មពុជា ន្ិង
បារាាំង មាន្ទាំនា ់ទាំន្ងយូរអខងែងម កហើយ ពិកសស ិចចសហការត្បតិបតតិការអភ្ិវឌ្ឍន្៍ជាមួយ AFD ។
ិចច សហត្បតិប តតិកា រកន្េះ

គ្ឺបា ន្ចូល រួម ចាំខណ្ ដ្៏ សាំ ខា ន្់ នុង ការក្ែើត្បតិប តតិកា រអភ្ិ វឌ្ឍន្៍រ បស់

ត្បធានា្ិបតីបារាាំង Emmanuel Macron ខដ្លបាន្កបតជាាសកត្មចកគលកៅ

នុងការបកងកន្
ើ ហិរញ្ញ-

បបទាន្សហត្បតិបតតកា
ិ រ ODA ឲ្យបាន្ ០,៥៥% ថ្ន្ផសស កៅឆ្នាំ ២០២២ កដ្ើមបីចល
ូ រួម អភ្ិវឌ្ឍន្៍
កែឿន្កសដ្ឋ ិចចរបស់ត្បកទស ាំពុងអភ្ិវឌ្ឍន្៍ ពិកសស មពុជា កោយកតតតជាសាំខាន្់កៅកលើការបខត្មបត្មួលអាកាសធាតុ ត្សបតាមែលឹមសារថ្ន្ ិចចត្ពមកត្ពៀងទីត្ ុងបា៉ា រីស ឆ្នាំ២០១៥ ។ កលា ជាំទាវ
៏

បាន្វាយតថ្មលែពស់ចាំក េះ ច
ិ ចែិតែាំត្បឹងខត្បងរបស់រាជរោឋភ្ិបាល មពុជា កត្កាមការដ្ឹ នាាំរបស់ េសមតច
សតសជានាយក្រដ្ឋមន្រនត ី ខដ្លសកត្មចបាន្ ាំកណ្ើន្កសដ្ឋ ិចចែពស់ ន្ិងត្ប ប កោយចីរភាព នុងរយៈ
កពលជាងពីរទសវតេ ន្លងម កន្េះ ។ ជាមួយគនកន្េះ, កលា ជាំទាវ ៏សខមតងន្ូវកមាទន្ភាពខដ្លរាជរោឋភ្ិបាល មពុជា បងកប រសយកាសវសន្កិ យគ្ឯ ជន្ដ្៏លាត្បកសើរ ន្ិងកលើ ទឹ ចិតត វសន្ិកយគ្គ្ិន្បរកទស
ពិកសស ម ពីត្បកទសបារាាំងឱយម ខសែ ងយល់តទល់ ន្ិងបណ្ត
ត ់ទុន្ វសន្ិកយគ្កៅ មពុជា ។
កលា ជាំទាវ

ស ន្ការ
បា
៏ ន្សខមតងន្ូវការគាំត្ទយ៉ាងកពញទាំហង
ឹ
ចាំក េះចាំណ្តត់ការ ន្ិង វធា

នានា ខដ្លរាជរោឋភ្ិបាលបាន្ន្ិង ាំពុងោ ់កចញ
១៩ ។ ការោ ់កចញន្ូវកគលការណ្៍ ៣

ង
នុ ការត្បយុទកធ ៅន្ឹងការរាលោលថ្ន្ជមៃឺ ូ វីដ្-

ុាំ ៣ ការ រ, វសធាន្ការបិទែទបក់ ោយគមន្ការបិទ ត្បកទស

ទាាំងមូល ន្ិងការជាំរញ
ុ យ៉ាងស មម នុងការចា ់វា សា
់ ង
ាំ ត្បឆ្ាំងជាំងឺ ូ វីដ្-១៩ ជាកដ្ើម ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រន្តី
ថា

បា
៏ ន្ជត្មាបជូន្កលា ជាំទាវឯ អគ្គរដ្ឋទូត

មពុជាបាន្ោ ់កចញន្ូវ “ខផន្ការយុទសា
ធ ន្រសតយុទនា
ធ ការជាតិ ចា វា
់ សា
់ ង
ាំ បង្កករជាំងឺ

ី -១៩”
ូវដ្

សាំកៅបកងកត
ើ ឱយបាន្ន្ូវភាពសាុ ស
ាំ ងគម-កសដ្ឋ ិចចកៅ មពុជា នុងឆ្នាំ ២០២១ ។ ក លគ្ឺការចា វា
់ សា
់ ង
ាំ
បង្កករជាំងឺ ូ វីដ្-១៩ ដ្ល់ត្បជាជន្ចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំក ើងកៅឱយបាន្ត្គ្ប់ៗគនកៅទូទាង
ាំ ត្បកទស ។
ជាមួយគនកន្េះ, កដ្ើមបីកឆ្លើយតបកៅន្ឹងបរសការណ្៍បចចុបបន្ន,

នុងែណ្ៈបន្តត្បយុទត្ធ បឆ្ាំងន្ឹងជាំងឺ ូ វីដ្-

១៩, មពុជា បាន្ោ ់ឱយអន្ុវតតន្ូវ វសធាន្ការអន្តរាគ្មន្៍ជាកត្ចើន្ រួមជាមួយន្ឹងការគ្ិតគ្ូរជាយុទសា
ធ ន្រសត
បន្តអន្ុវតតន្ូវកគលន្កយបាយហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ

កគលន្កយបាយរូបយ
ិ វតថុ

ទត្មង់រចនាសមពន្
័ ធ សាំកៅរ ាលាំន្ឹងកសដ្ឋ ិចច ន្ិងសងគម

ស ន្ការខ
ន្ិង វធា

ស
៍ដ្ូចជា ជាំរុញ ាំកណ្ើន្កសដ្ឋ ិចចក ើង វញ

បនាទប់ពីជាំងឺ ូ វីដ្-១៩ តាមរយៈ បន្តបកងកើន្ភាពត្ប ត
ួ ត្បខជង, បន្តជាំរុញការក្ែើពិព្
ិ មមកសដ្ឋ ិចច ន្ិង
បន្តជាំរញ
ុ ការខ ទត្មង់រចនាសមព័ន្ធ ។ រាជរោឋភ្ិបាល មពុជា បាន្ផដលអា
់ ទិភាពែពសច
់ ាំក េះខផន្ការយុទ ធ
ស , ការខ
សាន្រសត ថ្ន្ការសាតរសងគម-កសដ្ឋ ិចចក ើង វសញ តាមរយៈអភ្ិត្ មចាំន្ួន្បីគ្ឺ៖ ការសាតរក ើង វញ
ទត្មង់ ន្ិងការ សាងភាព្ន្់ ។
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ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រន្តី

បា
៏ ន្សខមតងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ាងត្ជាលកត្ៅ

ចាំក េះកលា ជាំទាវអគ្គរដ្ឋទត
ូ រោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋបារាាំង ន្ិងត្បជាជន្បារាាំង ខដ្លបាន្ន្ិង
បន្តគាំត្ទ ទាាំងជាំនាញបកចច កទស ន្ិងទាាំងហិរញ្ញវតថុ រួមចាំខណ្ ដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍន្៍ត្បកទស មពុជា ន្ិង
ជូន្ពរកលា ជាំទាវ ឱយបាន្ទទួលកជាគ្ជ័យងមីៗជាបន្តបនាទប់កទៀត កៅ នុងភារ ិចចដ្៏ឧតតុងឧតតមរបស់
កលា ជាំទាវ ។
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