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ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្

*

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ ចន្ទ ១០ រោច ខែ កត្តក
ិ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្ត្ីសក
័ ព.ស ២៥៦៥
ច្ ិា ឆ្នាំ ២០២១
ោជធាន្ីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វច
លទ្ធ ផលស្តព
ី ីជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង

ឯក្សឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌត្
ិ ស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនរី ័ត្ន ឧបនាយក្សរដ្ឋមន្រនត ី រដ្ឋមន្រនត ីក្ក្សស្ួងសស្ដ្ឋក្សិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាមួយនឹងសោក្សជំទាវ Carmen Moreno ឯក្សអគ្គ រដ្ឋទ្ត្
ូ ននស្ហភាពអឺរុបក្បចាំក្សមពុជា
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នាត្ពឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ វច្ចិា ឆ្នាំ ២០២១ រវលារ ៉ោ ង ០៩:៣០ នាទី, រៅទីសតីារត្កសួងរសដ្ឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តីត្កសួងរសដ្ឋកច
ិ ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិងជាត្បធាន្
គ្ណ្ៈក ា ធិារដ្ឹកនាាំារងារខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ បាន្ទទួលជួបពិភាកាារងារជាមួយរលាកជាំទាវ
Carmen MORENO ឯកអគ្គរដ្ឋទូត្ ថ្ន្សហភាពអឺរ៉ុបត្បចាាំកមពុជា ។
ជាមួយន្ឹងកិចសា
ច ា គ្មន្៍យ៉ោងកក់រដៅ ន្ិងខងលងអាំណ្រគ្៉ុណ្ចាំរ ោះសហភាពអឺរ៉ុប ខដ្លបាន្ជួយគាំត្ទដ្ល់កមា វច្ធី
ខកទត្មង់ារត្គ្ប់ ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ រហូត្មកដ្ល់បចចុបបន្ន ក៏ដ្ូចជាារគាំត្ទចាំរ ោះកមា វច្ធី
ខកទត្មង់រសេងៗរទៀត្របស់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី ក៏បាន្ជត្ បជូន្ថា
រដ្ើមបីរត្ត្ៀមែលួន្រដ្ឋោះត្សាយហាន្ិភ្័យចមបងៗជាយថារហត្៉ុ ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា បាន្ររៀបចាំ ន្ិងកាំព៉ុងជាំរញ
៉ុ ដ្ឋក់ឲ្យអន្៉ុវត្ត

ច្ ីសាតរ ន្ិងជាំរ៉ុញកាំរណ្ើន្រសដ្ឋកិចចកមពុជាកនុងាររស់រៅ
នារពលឆ្ប់ៗខាងម៉ុែរន្ោះន្ូវ “ត្កបែណ្ឌយ៉ុទសា
ធ ន្រសត ន្ិងកមា វធ
ី -១៩ តមគ្ន្លងត្បត្កត្ីភាពងាី សត្ ប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣” ខដ្លឈររលើសសរសត មភបី (រៅថា 3Rs) គ្ឺ៖
ជាមួយកូវដ្
សសរសត មភទី ១ “ារសាតរ (Recovery)”, សត្ ប់សាតររ ើង វច្ញន្ូវ វច្ស័យខដ្លទទួលរងន្ូវឥទធិពលអវច្ជជ ន្ខាលាំងរបស់ជង
ាំ ឺ
ច្ ិរយគ្
កូ វីដ្ ១៩; សសរសត មភទី ២ “ារខកទត្មង់ (Reforms)”, ខកទត្មង់ត្គ្ប់ខសនក ត្គ្ប់ វច្ស័យសត្ ប់ទាក់ទាញារវន្
ន្ិងសសរសត មភទី ៣ “ារកសាងភាពធន្់ (Resiliency)” រដ្ើមបីធានាបាន្ន្ូវចីរភាពរសដ្ឋកិចច ន្ិងភាពត្បកួត្ត្បខជង ជា
រដ្ើម ។
លោកជំទាវឯកអគ្គរ្ដ្ឋទត្
ូ ក៏បាន្សខមតងន្ូវារអបអរសាទរ ន្ិងខងលងាររាត្សររសើរចាំរ ោះកិចចែិត្ែាំត្បឹងខត្បង
របស់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា

កនុងារអន្៉ុវត្តកមា វច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

រហូត្ដ្ល់សរត្មចបាន្ន្ូវ

សមិទស
ធ លជារត្ចើន្ ន្ិងចាត្់ទ៉ុកថាកមា វច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈគ្ឺជា “ឆ្អង
ឹ ែនង” រដ្ើមបីគាំត្ទារខក
ទត្មង់ វច្ស័យរសេងរទៀត្ សាំរៅអភ្ិវឌ្ឍន្៍រសដ្ឋកិចច-សងគមត្បកបរដ្ឋយរជាគ្ជ័យ ចីរភាព ន្ិងបរច្យប័ន្ន ។ សត្ ប់ជហា
ាំ ន្
បនាទប់, សហភាពអឺរ៉ុបន្ឹងបន្តារគាំត្ទដ្ល់កមា វច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ រដ្ឋយលោកជំទាវឯកអគ្គរ្ដ្ឋទត្
ូ
បាន្ជត្ បបខន្ថមថា ត្កបែណ្ឌលទធសលថ្ន្កិចចត្ពមរត្ពៀងហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណ្ងងាីរវាងោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា ន្ិងសហ-
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ភាពអឺរប
៉ុ ន្ឹងរតតត្រលើស សធាត្៉ុគ្ន្លឹោះថ្ន្ារខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ រួម ន្៖ ារពត្ងឹងាររកៀរគ្រ
ចាំណ្ូលកនង
ុ ត្សុក,

ត្បព័ន្ធបរចចកវច្ទាព័ត្៌ ន្សត្ ប់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ,

ងវច្ាសារភាជប់រៅន្ឹងរគល

ន្រយបាយ, ារត្គ្ប់ត្គ្ងវច្ន្ិរយគ្សាធារណ្ៈសារភាជប់ជាមួយារខត្បត្បួលអាាសធាត្៉ុ ន្ិងារពត្ងឹងត្បសិទភា
ធ ពលទធកមា
សាធារណ្ៈ ។
ជាថ្មីមតងលទៀត្, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រ្តី ខងលងន្ូវអាំណ្រគ្៉ុណ្យ៉ោងត្ជាលរត្ៅជូន្ចាំរ ោះ
សហភាពអឺរ៉ុប ខដ្លបាន្ទទួលសាគល់ន្វូ កិចចែត្
ិ ែាំត្បឹងខត្បងរបស់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាកន្លងមក ពិរសស គាំត្ទ ទាាំងជា
ជាំន្ួយហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណ្ង ន្ិងជាំន្ួយបរចចករទស ដ្ល់ារអន្៉ុវត្តកមា វច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
ន្ិងបាន្គ្ូសបញ្ជជក់ថា ារដ្ឋឋន្ខកទត្មង់អាទិភាពខដ្លបាន្រសន ើរ ើងរដ្ឋយត្បត្ិភ្ូសហភាពអឺរ៉ុប ត្សបតមអាទិភាពថ្ន្កមាវច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ដ្ាំកក់ាលទី ៣ បូក ២ ន្ិងយ៉ុទសា
ធ ន្រសត សនូ លថ្ន្កមា វច្ធីខកទត្មង់ារត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកមពុជា ។ ជាមួយគនរន្ោះ, រដ្ើមបីឱ្យារររៀបចាំត្កបែណ្ឌលទធសលសត្ ប់កិចចត្ពមរត្ពៀង
ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណ្ងងាីរន្ោះ បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារ្យ បាន្ខណ្នាាំដ្ល់ត្កុមារងារបរចចករទសទាាំង
ពីរភាគ្ី ខាងោជរដ្ឋឋភ្ិបាល ន្ិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់រសតើមរធាា
ើ ររួមគនឲ្យបាន្ឆ្ប់ ។

6

2

