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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ ពុធ ១១ ក ើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្តីស័ ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០២១
សេចក្តីជូនដំណង
ឹ េម្រាប់សារព័តា
៌ ន

េតីពីជំនួបេម្តតងការគួរេតរវាងឯក្ឧតតតអគគ បណឌិតេភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័តន ឧបនាយក្រដឋតន្រនត ី
រដឋតន្រនត ីម្រក្េួងសេដឋក្ច
ិ ច និងហិរញ្ញវតថុ
ជាតួយឯក្ឧតតត Jacques PELLET ឯក្អគគ រដឋទត
ូ វិសាតញ្ញ និងសពញេតតថភាព
ននសាធារណរដឋបារ ំង ម្របចាំម្រពះរជាណាចម្រក្ក្តពុជា

88
កៅរកសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០២១, កៅទីសដីការត្ សួងកសដ្ឋ ិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ អូន ព័នធតុនរី ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីត្ សួងកសដ្ឋ ិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ បានទទួលជួប និងពិភា ាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម Jacques PELLET

ង
នុ ដែលែណ្ៈឯ ឧតតមទ ើបបានដែងតាំងជាឯ អគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និងកពញសមតថភាពងមី

ថ្នសាធារណ្រដ្ឋបារាាំងត្បចាាំត្ពះរាជាណាច្ត្

មពុជា ។ ទៅក្នុងជាំនួបទ ោះ ក្៏មានវែតមានពីមន្រនតីការ ូែ និងែាំណាងទីភ្នាក់ងារ

អភិវឌ្ឍន៍បារាំង (AFD) ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលរួម្ផងដែរ ។
ជាមួយនឹងការសាាគ្មន៍យ៉ាង

់កតត និងអបអរសា រច្ាំក ះ ឯក្ឧតតត Jacques PELLET ដែល

ដែងតាំងជាឯ អគ្គរដ្ឋទូតងមី ត្បចាាំត្ពះរាជាណាច្ត្

ួលបានការ

មពុជា, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី អូន ព័នធតុនរី ត
័ ន

បានរំលឹ ពីទាំនា ់ទន
ាំ ងកទាភាគ្ី មិតភា
ត ពជិតសន ិទិ ធ រវាងបារាាំង និង មពុជា ខដ្លមានតាំងពីយូរលុងណាស់មក្ទ ើយ ។
បារាាំងបានកដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់សត្មបសត្មួល

ង
នុ ិច្ដ្
ច ាំកណ្ើរសនតភា
ិ ពកៅ មពុជា កោយឈានដ្ល់សនធិសញ្ញញសនតភា
ិ ព

ទីត្ ុងបា៉ា រីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ជាកដ្ើម ។ សាធារណ្រដ្ឋបារាាំង
កសដ្ឋ ិច្ច-សងគម មពុជា កសទ ើរត្គ្ប់ វិស័យ ជាពិកសស

បា
៏ នចូលរួមច្ាំខណ្ ក្នង
ុ ការអភ្ិវឌ្ឍន៍ដ្ល់

នុង វិសយ
័ សុខាភ្ិបាល ទឹ សាាត អគ្គស
ិ នី

សិ មម អប់រំ និងគ្កត្មាង

វិនិកយគ្សាធារណ្ៈជាកត្ច្ើន ។ ជា ខ់ សត ង, ទៅក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០២១ ទនោះ, បារាាំង- មពុជា បានច្ុះហតថកលខាកលើ ិច្ចត្ពមកត្ពៀង
ហិរញ្ញបបទានស ប្បែិបែតិការច្ាំនន
ួ ពីរ មានទឹ ត្បា ់សរុបប្បមាណ ២០,៣០ លានអឺរូ កដ្ើមបីគាំត្ទដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍវិសយ
័
សិ មម ទឹ និងការត្បយុទត្ធ បឆ្ាំងនឹងបខត្មបត្មួលអាកាសធាតុ ។
ឯ ឧតតមឯ អគ្គរដ្ឋទូត Jacques PELLET បានសខមតងនូវការអរគ្ុណ្ច្ាំក ះការសាាគ្មន៍យ៉ាង
អគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី និងបានកលើ ក ង
ើ ថា ជាការពិត

់កតតពីឯ ឧតតម

មពុជា និងបារាាំង មានទាំនា ់ទន
ាំ ងយូរអខងាងម

កហើយ ពិកសស ិច្ចសហការត្បតិបតតិការអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាមួយ AFD ។ ិច្ចសហត្បតិបតតិការកនះគ្ឺបានច្ូលរួមច្ាំខណ្ ដ្៏សាំខាន់
នុងត្បតិបតតិការថ្នមហិច្ត
ឆ អភ្ិវឌ្ឍន៍របស់ត្បធាននាធិបតីបារាាំង Emmanuel Macron ខដ្លបានការកបតជាា សកត្មច្កគល
កៅ នុងការបកងកន
ើ ហិរញ្ញបបទានសហត្បតិបតតិការ ODA របស់ែួ លនឲ្យបាន ០,៥៥% ថ្នផ.ស.ស កៅឆ្នាំ ២០២២ កដ្ើមបីច្ូល
រួមអភ្ិវឌ្ឍន៍កែឿនកសដ្ឋ ិច្ចរបស់ត្បកទស ាំពុងអភ្ិវឌ្ឍន៍ រួមមាន

មពុជា ផងខដ្រ ។ រោឋភ្ិបាលបារាាំង, តមរយៈ AFD,
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សនាថានឹងបកងកន
ើ ទាំហាំឥណទានសមបទាន និងែិតែាំជយ
ួ ទគៀរគហិរញ្ញបបទានឥតសាំណ្ងពីសហគ្មអឺរុប និងពីត្បភ្ពកផេង
កទៀតសត្មាប់រួមច្ាំខណ្ អភ្ិវឌ្ឍ និងសាតរកសដ្ឋ ិច្ច មពុជា បនាទប់ពី វិបតតិ ូវវីដ្-១៩ ត្សបតមកគលនកយបាយ និងយុទសា
ធ
ន្រសត អភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់ មពុជា ។
ជាទិសកៅកៅមុែ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានជត្មាបជូនថា

មពុជានឹងោ ់កច្ញនូវ

ី -១៩” ខដ្លជាឯ សារបងាាញផលូវកដ្ើមបី មពុជា
“យុទសា
ធ ន្រសដ សដព
ី កា
ី ររស់កៅតមខបបគ្នលងត្បត្ តីភាពងមី ង
នុ បរិបទថ្នជាំងឺ ូ វដ្
ចា កច្ញពី វិបតតិថ្នជមៃឺ ូ វីដ្-១៩ កឆ្ពះកៅរ មាគ៌ាថ្ន ាំកណ្ើន និងការអភ្ិវឌ្ឍសងគម-កសដ្ឋ ិច្ចក ើងវិញត្ប បកោយសុវតថិភាព
ច្ីរភាព និងបរិយប័នន ។ “ឯ សារបងាាញផលវូ ” គ្ឺជាត្ បែណ្ឌយុទសា
ធ ន្រសត និង មម វិធសា
ី ត រ និងជាំរញ
ុ
ាំកណ្ើនកសដ្ឋ ិច្ច មពជា
ុ
តមគ្នលងត្បត្ តីភាពងមី ង
នុ ទិសកៅកលើ

មពស់ច្ីរភាព ាំកណ្ើន និងការ សាងភាពរាាំងមា ាំថ្នសងគម-កសដ្ឋ ិច្ច មពុជា ។

កឆ្លៀត នុងឱកាសកនះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី

៏បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ាងត្ជាលកត្ៅ

ច្ាំក ះរោឋភ្ិបាលថ្នសាធារណ្រដ្ឋបារាាំង និងត្បជាជនបារាាំងជាងមីមតងកទៀត ខដ្លបាន និងបនតគាំត្ទ ទាាំងជាំនាញបកច្ច កទស
និងទាាំងហិរញ្ញវតថុ

៏ដ្ូច្ជាបានផតលន
់ ូវ ិច្ចសហត្បតិបតិការលាត្បកសើររវាង មពុជា-បារាាំង នាកពល នលងកៅ កហើយបានកសន ើឲ្យ

ិ ិកយគ្គ្ិនបារាាំង និងអឺរុប ម វិនិកយគ្កៅ មពុជាឲ្យបានកត្ច្ើនបខនថមកទៀត ។
បារាាំងបនតជយ
ួ សត្មបសត្មួលទា ់ទាញអន វន
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី សូមជូនពរឯ ឧតតម Jacques PELLET និងសហការី ត្ពម
័
ទាាំងែាំណាង AFD ប្បចាំទៅក្មពុជា ទទួលបានកជាគ្ជយ
ង
នុ ការបាំកពញភារ ិច្ង
ច មីកៅ មពុជា ។
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