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ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១ ក ើត ខែ ព្ារណ៌ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ព្តីស្័ រ.ស្ ២៥៦៥
រាជធានីភ្នាំករញ, ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ស្ីហា ឆ្នាំ ២០២១
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន

េតីពីជំនួរពិភាក្ាការងាររវាងឯក្ឧតត មអគ្គ រណ្ឌត
ិ េភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧរនាយក្រដ្ឋមន្តនត ី
រដ្ឋមន្តនត ីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ច
ិ ច និងហិរញ្ញ វតថុ
ជាមួយសោក្ប្េី Maryam Salim ប្រធានប្គ្រ់ប្គ្ងររេ់កា រិយាល័យធនាគារពិភពសោក្
ប្រចាំក្មពុជា

6
កៅរកស្ៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែ ស្ីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯ ឧតតមអគ្គបណឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនរី ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី
រដ្ឋមន្តនតព្ី ស្ួងកស្ដ្ឋ ិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ទទួលជួបស្ខមតងការគ្ួរស្ម និងរិភា ាការងារជាមួយកោ ព្ស្ី Maryam
Salim ព្បធានព្គ្ប់ព្គ្ងងមី របស្់កា រិយាល័យធនាគាររិភ្រកោ ព្បចាាំ មពុជា តាមរយៈព្បរ័នធ Video Conference ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ័តន បានស្ខមតងនូវកស្ច្ តីកាមនស្សរី រាយ
និងាាគ្មន៍យា៉ាង

់កតត

ច្ាំក ោះវតតមានរបស្់កោ ព្ស្ី

ព្គ្ប់ព្គ្ងងមីរបស្់កា រិយាល័យធនាគាររិភ្រកោ

Maryam

Salim

ព្បចាាំព្រោះរាជាណាច្ព្

ខដ្លកទើបព្តូវបានខតងតាាំងជាព្បធាន

មពុជា ។ ជាមួយគានកនោះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណឌត
ិ

ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី បា
៏ នរំលឹ ក ង
ើ រី ិច្ចស្ហព្បតិបតតិការដ្៏លអ និងរឹងមា ាំ រវាងរាជរដ្ឋឋភ្ិបាល មពុជា និងធនាគារ
រិភ្រកោ

ង
នុ រយៈករលជាងរីរទស្សវតស៍ នលងម

រដ្ឋឋភ្ិបាល មពុជា

ខដ្លខស្ត ងកច្ញច្ាស្់តាមរយៈការច្ូលរួមយា៉ាងស្ មមជាមួយរាជ-

ង
នុ កាលៈកទស្ៈដ្៏លាំបា កលើ ិច្ចការព្បយុទ ធ និងព្គ្ប់ព្គ្ងការរី រាលដ្ឋលថ្នជាំងឺ ូ វីដ្-១៩ ចាប់តាាំងរី

មានការរាតតាតកៅ មពុជា នាកដ្ើមឆ្នាំ ២០២០ ។ ាថនភារថ្នការឆ្លងមិនទាន់មានភារព្ា ព្់ ានកៅក ើយ,

មពុជា

៏

ាំរុងព្បឈមនឹងកមករាគ្បាំខបលងងមីព្បកភ្ទ Delta ខដ្លគ្ិតម ដ្ល់បច្ចុបបនន មានការរី រាលដ្ល់រាជធានីកែតតច្ន
ាំ ួន ២០ ។
នុង កគាលកៅព្គ្ប់ ព្គ្ងការរី រាលដ្ឋលកនោះ, រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល បានដ្ឋ ់ កច្ញនូវ យុ ទា
ធ ន្តស្ត គ្នលោះឹ ច្ាំនួន ៤ រួ មមាន៖
១. យុទនា
ធ ការថ្នការចា ់វា៉ា ា
់ ង
ាំ ង
នុ ព្ បែណឌព្បកទស្, ២. ការអនុញ្ញញតឱ្យកព្បើព្បាស្់នូវកតស្ត រហ័ស្កដ្ើមបីខស្ា ងរ អន
ក ើតជាំងឺ ូ វីដ្-១៩, ៣.

ិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បង នុងការដ្ឋ ឱ្
់ យកៅកដ្ឋយខ

និងការរាបាល, និង ៤.

ិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បង

ទប់ាាត់ ការច្មលងកដ្ឋយអនុវតតនូវ វិធានការស្ុខាភ្ិបាលយា៉ាងតឹង រឹង ។
ជាមួយគានកនោះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី

៏បានជព្មាបជូន អាំរខី ែនការយុទា
ធ ន្តស្ត ថ្ន

ការាតរស្ងគម-កស្ដ្ឋ ិច្ចក ង
ើ វិញ បនាាប់រី ូ វីដ្-១៩ តាមរយៈអភ្ិព្ មច្ាំនួន ៣ រួមមាន៖ ១. ការាតរ (Recovery) កតតតកៅកលើ
វិស្័យស្ុខាភ្ិបាល, ការែតលហ
់ រិ ញ្ញបបទានដ្ល់ វិស្័យឯ ជន, កគាលនកយាបាយារករើរនធ, វិស្័យ ស្ិ មម, វិស្័យកទស្ច្រណ៍,
និងវិស្័យកាត់កដ្រ, ២. ការខ ទព្មង់ (Reforms) ស្ាំកៅកលើការ ាងមូលដ្ឋឋនព្គ្ឹោះរឹងមា ាំស្ព្មាប់ ាំកណើន, រិរិធ មម និង
ភារព្ប ួតព្បខជង, និង ៣. ភារធន់ (Resiliency) កតតតកៅកលើ វិស្័យ ជ
ី ីងល, ការអភ្ិវ ឍវិស្័យស្ហព្គាស្ធុនតូច្ និង
មធយម, ការអភ្ិវ ឍជាំនាញ, ការាតរកស្ដ្ឋ ិច្ចក ើងវិញល ខណៈថ្បតង, និងការរព្ងឹងព្បរ័នធគាាំ រស្ងគម ។

កោ ព្ស្ី Maryam Salim
រាជាណាច្ព្

៏បានស្ខមតងនូវកស្ច្ តីកាមនស្សរី រាយ ខដ្លបានម បាំករញភារ ិច្ចកៅព្រោះ-

មពុជាារជាងមីមតងកទៀត និងបានស្ខមតងនូវការកកាតស្រកស្ើរច្ាំក ោះ ិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បងរបស្់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល

មពុជា ខដ្លស្កព្មច្បាននូវស្មិទែ
ធ លខែលតាជាកព្ច្ើន រិកស្ស្ ការដ្ឋ ់កច្ញនូវកគាលកនកយាបាយដ្៏មុតព្ស្ួច្ស្ាំកៅព្បយុទ ធ
ការ រស្ុែភារអាយុជី វិតរបស្់ព្បជាជន រ ាលាំនង
ឹ កស្ដ្ឋ ិច្ច និងជីវភាររស្់កៅរបស្់ព្បជាជន ។ កោ ព្ស្ី
ារទរ ច្ាំក ោះភារកជាគ្ជ័យរបស្់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល នុងការចា វា
់ ៉ា ា
់ ង
ាំ ជូនព្បជាជនតាមកគាលកៅ

៏អបអរ-

ង
នុ កលបឿនកលឿន និង

អាច្កធាើឱ្យ មពុជាចាប់កែតើមកបើ ស្ មមភារកស្ដ្ឋ ិច្ចក ើងវិញ នុងករលដ្៏ឆ្ប់ខាងមុែ ។ បខនថមរីកនោះ កោ ព្ស្ី ៏វាយតថ្មល
ែពស្់ច្ាំក ោះច្ាំណាត់ការដ្៏រហ័ស្

និងទាន់ករលកវោរបស្់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល

នុងការដ្ឋ ់កច្ញនូវយុទនា
ធ ការចា វា
់ ៉ា ា
់ ង
ាំ

ស្ព្មាប់ មា
ុ ររីអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដ្ល់កព្កាម ១៨ ឆ្នាំ និងការចា វា
់ ៉ា ា
់ ង
ាំ ដ្ូស្ជាំរញ
ុ ខដ្លនឹងកធាើឱ្យ មពុជាស្ថ ត
ិ ង
នុ ច្ាំកណាម
ព្បកទស្ខដ្លបានចា វា
់ ៉ា ា
់ ង
ាំ ជូនព្បជាជនបានកព្ច្ើន ។
ភាាប់ជាមួយកនោះ, ដ្ូច្បានកលើ ក ើង នុងជាំនួបរិភា ាជាមួយកោ ជាំទាវអនុព្បធានធនាគាររិភ្រកោ នាករល
នលងម , កោ ព្ស្ី Maryam Salim បងាាញជាំហរបនតគាាំព្ទរាជរដ្ឋឋភ្ិបាល មពុជា រិកស្ស្

នុងការែតល់ជាធាតុច្ល
ូ

បខនថមកលើខែនការាតរកស្ដ្ឋ ច្
ិ ចក ើង វិញកព្កាយ វិបតតិ ូ វីដ្-១៩ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ និងខ ស្ព្មួលឯ ារព្ បែណឌ
ថ្នភារជាថ្ដ្គ្ូរវាងរាជរដ្ឋឋភ្ិបាលជាមួយធនាគាររិភ្រកោ

(Country Partnership Framework 2019-2023) ឱ្យ

កឆ្លើយតបកៅនឹងបរិការណ៍បច្ចុបបនន និងព្ស្បតាមខែនការាតរកស្ដ្ឋ ិច្ចក ើងវិញកព្កាយវិបតតិ ូ វីដ្-១៩ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣
របស្់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល មពុជា ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណឌត
ិ ស្ភាចារយឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី

បា
៏ នខងលងអាំណរគ្ុណយា៉ាងព្ជាលកព្ៅច្ាំក ោះ ិច្ចស្ហការដ្៏លអ

និងាាគ្មន៍ច្ាំក ោះការច្ូលរួមច្ាំខណ របស្់ធនាគាររិភ្រកោ

និងកជឿជា ់ថាយា៉ាងមុតមា ាំថាកបស្

កោ ព្ស្ី នឹ ង រួមច្ាំ ខណ ដ្ល់ កា របនត រ ព្ងឹ ង

ិ ច្ចស្ហព្បតិ បតតិ កា ររវាងរាជរដ្ឋឋ ភ្ិ បាល មពុ ជាជាមួ យ

និ ងរព្ងី

ធនាគាររិភ្រកោ ឱ្យកាន់ខតរឹងមា ាំបខនថ មកទៀត ។
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មម ការងាររបស្់

