ក្ពះរាជាណាច្ក្ររតពុជា
ជាតិ សស្នា ត្ពោះមហាកសត្ត

6

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្តីស្័ក ព.ស្. ២៥៦៥
រាជធាន្ីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រតីក្រកាសព័ត្មា
៌ ន
សតីអព
ំ ីជន
ំ រ
ួ សម្តត ងការគួសតរវាងឯរឧត្ត តអគគ រណ្ឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧរនាយររដ្ឋតន្រនត ី
រដ្ឋតន្រនត ីក្រសួងសសដ្ឋរច្
ិ ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាតួយឯរឧត្តត Lim Jock Hoi អគគ សេខាធិការអាស៊ាន

នារកស្ៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២, កៅទីស្តីការត្កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធតន
ុ ីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តត្ី កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ បាន្ទទួលជួប ន្ិង
ពិភាកាការងារជាមួយឯកឧតតម Lim Jock Hoi អគ្គកលខាធិការអាស៊ាន្ កនង
ុ អាំឡុងកពលបាំកពញទស្សន្កិចចកៅកមពុជា
ចាប់ពថ្ី ងៃទី ១៦ ដ្ល់ ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ។
ជាមួយន្ឹងការសាគ្មន្៍យ៉ាងកក់កតតចាំក ោះឯកឧតតម Lim Jock Hoi អគ្គកលខាធិការអាស៊ាន្, ឯកឧតតម
អគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី

អូន

ព័នធតុនីរត្
័ ន

បាន្ខងលងអាំណ្រគ្ុណ្

ន្ិងវាយតថ្មលែពស្់ចាំក ោះ

កលខាធិការដ្ឋឋន្អាស៊ាន្ ខដ្លបាន្បន្ត កិចចែិតែាំត្បឹងខត្បងអស្់ពីកាំលង
ាំ កាយចិតត កនុងការគាំ ត្ទដ្ល់ដ្ាំកណ្ើរការ
កសងស្ហគ្មន្៍អាស៊ាន្កន្លងមក កនុងកគលកៅស្កត្មចបាន្ន្ូវការកធាស្
ើ មាហរណ្កមមកាន្់ខតស្ុីជកត្ៅ, ស្ថ ិរភាព
ន្ិងភាពធន្់កនុងតាំបន្់ តាមរយៈការស្ត្មបស្ត្មួល ន្ិងជាំរុញការអន្ុវតតគ្ាំន្ិតផ្តួចកផ្តើមនានា ជាពិកស្ស្ ការផ្តល់
កស្វាគាំត្ទដ្ល់ត្បធាន្អាស៊ាន្ កដ្ើមបីស្កត្មចបាន្ន្ូវលទធផ្លខផ្លផ្កាកនុងអាណ្តតិរបស្់ែួ លន្ជាករៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ឯកឧតតម
អគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី ក៏បាន្គ្ូស្បញ្ជាក់ផ្ងខដ្រថា កនុងអាណ្តតិជាត្បធាន្អាស៊ាន្កៅឆ្នាំ ២០២២,
ត្កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ន្ឹងត្តូវករៀបចាំកិចចត្បជុាំស្ាំខាន្់ៗមួយចាំន្ន្
ួ ដ្ូចជា កិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រន្តីហិរញ្ញវតថុ ន្ិង
កទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ាន្ ន្ិងកិចចត្បជុាំ ក់ពន្
័ ធ កនុងអាំឡុងចុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ កន្ោះ ។
កដ្ើមបីគាំត្ទដ្ល់មល
ូ បទអាស៊ាន្ឆ្នាំ ២០២២ ស្ត ីពី “អាស៊ាន្រួមគនកធា-ើ កដ្ឋោះត្សយបញ្ជាត្បឈមទាំងអស្់
គន (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together)”, ត្កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ កនុងនាមជាស្ហ-ត្បធាន្
ថ្ន្កិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រន្តហ
ី ិរញ្ញវតថុ ន្ិងកទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ាន្ បាន្កាំណ្ត់ន្ូវអាទិភាពចាំន្ន្
ួ ៣ រួមមាន្
៖
ិ (Recovery),
១. ការសតរកឡើង វញ

២. ការកសងភាពធន្់ (Resiliency) ន្ិង
៣. ការរួបរួមគន (Togetherness) ។
ខផ្ែកកលើអាទិភាពទាំង ៣ កន្ោះ, ត្កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ បាន្ន្ិងកាំពុងករៀបចាំស្មិទិផ្
ធ លកស្ដ្ឋកិចច
អាទិភាព (Priority Economic Deliverables) កត្កាមកិចចស្ហត្បតិបតតកា
ិ រហិរញ្ញវតថអា
ុ ស៊ាន្ កដ្ឋយកផ្កតតស្ាំខាន្់កលើ
ឹ ស្កមមភាពរួមគន កនង
ការពត្ងង
ុ ការកដ្ឋោះត្សយន្ូវបញ្ជាត្បឈមនានាកនង
ុ តាំបន្់ ន្ិងស្កលកលក ន្ិងកឆ្ពោះកៅរក
ការសតរ ន្ិងជាំរញ
ុ កាំកណ្ើន្កស្ដ្ឋកិចចតាំបន្់ ត្បកបកដ្ឋយចីរភាព ន្ិងភាពធន្់ តាមរយៈការកលើកកមពស្ក
់ ិចចស្ត្មួល
ិ ិកយគ្, ការកធាើស្មាហរណ្កមមហិរញ្ញវតថអា
ណ្ិជាកមម ន្ិង វន្
ុ ស៊ាន្ ន្ិងជាមួយថ្ដ្គ្ូស្ជ
ុី កត្ៅ, ការជាំរញ
ុ ហិរញ្ញវតថុ
ត្បកបកដ្ឋយចីរភាព

(Sustainable

Finance)

កដ្ើមបីកកៀរគ្រហិរញ្ញបបទន្បខន្ថម

ស្ត្មាប់ការអភ្ិវឌ្ឍតាំបន្់

ត្បកបកដ្ឋយចីរភាព, ការជាំរញ
ុ ហិរញ្ញវតថុឌ្ជ
ី ីងល ន្ិងការធានាន្ូវស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវតថក
ុ នុងតាំបន្់ ។
ជាទិស្កៅបន្ត, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី បាន្កស្ន ើកលខាធិការដ្ឋឋន្អាស៊ាន្បន្ត
ផ្តលកា
់ រគាំត្ទ ន្ិងកត្ជាមខត្ជងដ្ល់ដ្ាំកណ្ើរការជាត្បធាន្អាស៊ាន្របស្់កមពុជា ជាពិកស្ស្ ការករៀបចាំកិចចត្បជុាំរដ្ឋមន្រន្តីហិរញ្ញវតថុ ន្ិងកទសភ្ិបាលធនាគរកណ្ត
ត លអាស៊ាន្ ន្ិងការករៀបចាំជា Showcase Event មួយ រួមជាមួយសថប័ន្
ហិរញ្ញវតថុអន្តរជាតិ កដ្ើមបីឈាន្កៅស្កត្មចបាន្ន្ូវភាពកជាគ្ជ័យ ន្ិងលទធផ្លខផ្លផ្កា ស្ត្មាប់ជាត្បកយជន្៍ដ្ល់
ការអភ្ិវឌ្ឍតាំបន្់ ត្បកបកដ្ឋយភាព រងងមា ាំ ន្ិងបរិយប័ន្ន ។ កនង
ុ ន្័យកន្ោះ, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយក
រដ្ឋមន្រន្តី ក៏បាន្ខណ្នាាំដ្ល់ត្កុមការងារបកចចកកទស្របស្់ត្កស្ួងកស្ដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ន្ិងកលខាធិការដ្ឋឋន្អាស៊ាន្
បន្តកធាើកិចចស្ហការកលើការករៀបចាំែលឹមសរថ្ន្កិចចត្បជុាំ

ក៏ដ្ច
ូ ជាកិចចការករៀបចាំកផ្សងៗកទៀត

កដ្ើមបីធានាបាន្ន្ូវ

ត្បស្ិទភា
ធ ពែពស្ថ្់ ន្ការកធាើជាត្បធាន្អាស៊ាន្របស្់កមពុជា ។
ជាកិចចបញ្ច ប់,

ភាគ្ីទង
ាំ ពីរ

ឹ កិចចស្ហការឱ្យកាន្់ខតស្ែ ិតរមួតបខន្ថមកទៀត
បាន្ឯកភាពគនបន្តពត្ងង

័ ន្ិងដ្ក
ឹ នាាំអាស៊ាន្កឆ្ពោះកៅរក
កដ្ើមបីឱ្យកមពុជាបាំកពញភារកិចជា
ច ត្បធាន្អាស៊ាន្ឆ្នាំ ២០២២ ត្បកបកដ្ឋយកជាគ្ជយ
ស្ុែ-ស្ន្តិភាព ន្ិងវិបុលភាពជារួម ស្ាំកៅបន្តកបស្កកមមកនុងការកសងស្ហគ្មន្៍អាស៊ាន្ កត្កាមចកខុ វិស្័យអាស៊ាន្
ឆ្នាំ ២០២៥ ។


