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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ អង្គារ ១២ រោច ខែ ផល្ាុន ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណឹងសក្ាប់ក្បព័នធសារព័ត្៌ាន
សតីពីជំនួបសម្តតងការគួរសត រវាង ឯរឧត្តតអគគ បណឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយររដ្ឋតន្តនត ី
រដ្ឋតន្តនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាតួយ ឯរឧត្ត ត KOO Yun Cheol, រដ្ឋតន្តនត ីទទួលបនទុ រសក្តបសក្តួលសោលនសោបាយរដ្ឋឋភិបាល
(Minister for Government Policy Coordination) ននសាធារណរដ្ឋរូសរ៉េ

6
នាររសៀល្ថ្ងៃ ទី ២៩ ខែមី នា ឆ្នាំ ២០២២ រៅទី សតី កា រត្កសួ ង រសដ្ឋ កិ ចច និ ង ហិ រ ញ្ញវ រថុ ឯកឧរត ម
អគ្ា ប ណ្ឌិ រ សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតត្ី កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុ បានទទួល្ជួប
សខមតងការគ្ួរសម និងពិភាកាការង្គរ ជាមួយ ឯកឧរតម KOO Yun Cheol, រដ្ឋមន្តនតីទទួល្បនទុកសត្មបសត្មួល្
រោល្នរោបាយរដ្ឋឋភ្ិបាល្ថ្នសាធារណ្រដ្ឋកូររ៉េ រដ្ើមបីពិភាកាអាំពីទាំនាក់ទាំនងរទេភាគ្ីរវាងត្បរទសទាំងពីរ និង
កិចចសហត្បរិបរតិការអភ្ិវឌ្ឍន៍អនតរជារិ ក៏ដ្ូចជាកិចចសហត្បរិបរតកា
ិ ររល្ើឆ្កអនតរជារិ ។
ជាមួយនឹងកិចចសាេគ្មន៍ោ៉ាងកក់រតតចាំរ ោះ ឯកឧរតម KOO Yun Cheol, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌិរសភាចារយ
ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ោ៉ាងត្ជាល្រត្ៅចាំរ ោះរដ្ឋឋភ្ិបាល្ថ្នសាធារណ្រដ្ឋកូររ៉េ
ខដ្ល្បានផត ល្់ហិរ ញ្ញបបទនអភ្ិ វឌ្ឍន៍ ផលូ វការ (Official Development Assistance - ODA) កនុងការរួម
ចាំខណ្កដ្ល្់សកមមភាពអភ្ិវឌ្ឍន៍សងាម-រសដ្ឋកិចចកមពុជា តាមរយៈមូល្និធិសហត្បរិបរតិការសត្ាប់ការអភ្ិវឌ្ឍ
រសដ្ឋកិចច (Economic Development Cooperation Fund - EDCF) និងទីភានក់ង្គរសហត្បរិបរតិការអនតរ
ជារិកូររ៉េ (KOICA) ជាភានក់ង្គរអនុវរត ។ ចាប់តាាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដ្ល្់បចចុបបនន, សាធារណ្រដ្ឋកូររ៉េបានផតល្ហ
់ ិរញ្ញបប
ទនឥរសាំណ្ងដ្ល្់កមពុជាត្បាណ្ជា ៤៣១ លាន ដ្ុលាលរអារមរិក ។ កនុងត្កបែ័ណ្ឌឥណ្ទនសមបទន គ្ិរ
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ មកដ្ល្់បចចុបបនន ភាគ្ីករូ រ៉េបានផតល្ឥ
់ ណ្ទនសមបទនដ្ល្់កមពុ ជា នូវទឹកត្បាក់សរុបត្បាណ្
ជាង ១ ២១១ លាន ដ្ុលាលរអារមរិក សត្ាប់ហិរញ្ញបបទនដ្ល្់គ្រត្ាង/កមម វិធីអភ្ិវឌ្ឍន៍ចាំនន
ួ ២៦ គ្រត្ាង
ខដ្ល្សុទស
ធ ឹងជាគ្រត្ាងអាទិភាព កនុងការផតល្់ឥណ្ទនសមបទនរបស់ែួ លន ត្សបតាមយុទសា
ធ ន្តសត អភ្ិវឌ្ឍន៍របស់
ត្ពោះោជាណាចត្កកមពុ ជា ចាប់ តាាំង ពីយុទសា
ធ ន្តសត ត្រី រកាណ្ រហូរដ្ល្់យុ ទសា
ធ ន្តសត ចរុ រកាណ្-ដ្ាំ ណាក់កាល្ទី ៤
ខដ្ល្បានរធេើឱ្យសាធារណ្រដ្ឋ កូររ៉េ កាលយជាថ្ដ្គ្ូអ ភ្ិវឌ្ឍន៍រទេភា គ្ីដ្៏សាំខាន់ ល្ាំដ្ឋប់ទី ៣ កនុងការចូល្រួម ចាំខណ្ក
ជួយ ោាំ ត្ទដ្ល្់ត្បរទសកមពុ ជា បនាទ ប់ពីសាធារណ្រដ្ឋ ត្បជាានិរចិន និង ត្បរទសជប៉ាុន ។

រឆ្លៀរកនុងឱ្កាសរនោះ, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ សភាចារយ បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ចាំរ ោះរដ្ឋឋភ្ិបាល្ថ្នសាធារណ្រដ្ឋ
កូររ៉េ ខដ្ល្បានសរត្មចផតល្កា
់ រសនាកញ្ច ប់ឥណ្ទនសមបទនបខនថមរទៀរ តាមរយៈកិចចសត្មបសត្មួល្ត្កបែណ្ឌ
(Framework Arrangement) ងមី ខដ្ល្ានទឹ ក ត្បាក់ ត្បាណ្ ១,២ ប៊ីលាន ដ្ុលាលរអារមរិ ក សត្ាប់ ឆ្នាំ
ិ ័យ និងគ្រត្ាងអាទិភាព កនុង
២០២២ ដ្ល្់ឆ្នាំ ២០២៦ និងសងឃឹមថា ភាគ្ីទង
ាំ ពីរនឹងពិភាកាសរត្មចរៅរល្ើ វស
ការរត្បើត្បាស់កញ្ច ប់ (Framework Arrangement-F/A) ងមីរនោះ តាមរយៈកិចចពិរត្ោោះរោបល្់កត្មិររោល្
នរោបាយរល្ើកទី ៤ (4th Korea-Cambodia Integrated ODA Policy Dialogue) ខដ្ល្នឹងត្បត្ពឹរតរៅ
នារពល្ឆ្ប់ៗខាងមុែ ។ ទនទឹមរនោះ, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ សភាចារយ ក៏បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ចាំរ ោះរដ្ឋឋភ្ិបាល្ថ្ន
សាធារណ្រដ្ឋករូ រ៉េ ខដ្ល្បានោាំត្ទ និងជួយរត្ជាមខត្ជងដ្ល្់គ្រត្ាងសាងសង់សាពនមិរតភាពកមពុជា-សាធារណ្រដ្ឋករូ រ៉េ
(Cambodia-Korea Friendship Bridge) ខដ្ល្នឹងកាលយជានិមិរតរូបថ្នចាំណ្ងមិរតភាពកាន់ខររឹងា ាំរវាងកមពុជា
និងសាធារណ្រដ្ឋកូររ៉េ ។
រត្តពីឥណ្ទនសមបទនខដ្ល្ទទួល្បានពីភាគ្ីមរ
ិ តកូររ៉េ សត្ាប់យកមកអភ្ិវឌ្ឍន៍រហដ្ឋឋរចនាសមពន
័ ធចាាំបាច់
នានារៅកមពុ ជា, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌិរសភាចារយ ក៏បានានត្បសាសន៍អាំពីរ ត្មូវការវិនិរោគ្បខនថមរបស់កមពុជា
រៅរល្ើ វិសយ
័ សាំខាន់ៗដ្ថ្ទរទៀរ រួមាន រហដ្ឋឋរចនាសមព័នធថ្បរង, កសិកមម និងឧសាហកមមរទសចរណ្៍ ខដ្ល្
ជាវិស័យដ្៏ានសកាតនុពល្កនុងការជាំរញ
ុ កាំរណ្ើនរសដ្ឋកច
ិ ចកមពុជា ។ ជាងរនោះរទៀរ, ការអភ្ិវឌ្ឍវិស័យភ្សតុ ភារកមម
(Logistics) និងឌ្ីជីងល្ ក៏បានកាលយជាវិស័យអាទិភាពមួយខដ្ល្ោជរដ្ឋឋភ្ិបាល្កមពុជាបាន និងកាំពង
ុ យកចិរតទក
ុ ។
ដ្ូចរចនោះ, ការរកៀរគ្រទុនវិនិរោគ្ពី វិស័យឯកជន ទាំងកនុង និងរត្តត្បរទស ជាកតាតចាាំបាច់មិនអាចែេោះបានសត្ាប់
ការចូល្រួមចាំខណ្កដ្ល្់ការអភ្ិវឌ្ឍសងាម-រសដ្ឋកិចចកមពុជាផងខដ្រ ។
ភាគ្ីទាំង ពីរ បានពិភា កា និង របត ជាាថា នឹង បនត ជាំរុញ សកមម ភា ព

ណ្ិជជកមម និ ង ការរល្ើកកមព ស់ កា រ

វិនិរោគ្រល្ើ វិស័យឯកជន រដ្ើមបីទក់ទញអនក វិនិរោគ្កូររ៉េឱ្យមកបណា
ត ក់ទុនរត្ចើនបខនថមរទៀរ ។
ឯកឧរតម KOO Yun Cheol បានសខមតងនូវការរការសររសើរ និងវាយរថ្មលែពសច
់ ាំរ ោះកិចចែិរែាំត្បឹងខត្បង
របស់ ោ ជរដ្ឋឋ ភ្ិ បា ល្កមពុ ជា កនុ ង ការសរត្មចបាននូ វ ល្ទធផ ល្ល្អ ត្បរសើ រ កនុ ង ការត្បយុ ទ ធ ត្បឆ្ាំ ង នឹ ង វិ ប រតិ ជាំ ងឺ
កូ វីដ្-១៩ ជាពិរសស ការទប់សាតរ់ផល្ប៉ាោះ

ល្់ អ វិជជានមករល្ើស កមម ភា ពរសដ្ឋ កិ ចច កនុងរយៈរពល្កនល ងមក

រហើយឯកឧរតមសូមជូនពរឱ្យកមពុ ជាបាំរពញភារកិចចជាត្បធានអាសានឆ្នាំ ២០២២ ត្បកបរដ្ឋយរជាគ្ជ័យ និង
ដ្ឹកនាាំ អាសានរឆ្ពោះរៅរកសុ ែសនតិភាព និង វិបុល្ ភាពជារួម សាំ រៅបនត របសកកមម កុនងការកសាងសហគ្មន៍
អាសាន ក៏ដ្ូចជាការចូល្រួមោ៉ាងសកមមរបស់អាសានកនុងឆ្កអនតរជារិ រត្កាមចកខុ វិស័យអាសានឆ្នាំ ២០២៥ ។
ជាទីបញ្ច ប់, ឯកឧរតមអគ្ាបណ្ឌរ
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ោ៉ាងត្ជាល្រត្ៅចាំរ ោះ
ឯកឧរតម KOO Yun Cheol និងគ្ណ្ៈត្បរិភ្ូ រាំណាងឱ្យរដ្ឋឋ ភ្ិ បា ល្ថ្នសាធារណ្រដ្ឋ កូររ៉េ ខដ្ល្បានរឆ្លៀរ
រពល្រវលាដ្៏ានរថ្មល មកបាំរពញទសសនកិចចរៅត្ពោះោជាណាចត្កកមពុជា និងសូមជូនពរឯកឧរតម KOO Yun
Cheol និងគ្ណ្ៈត្បរិភ្ូ ទទួល្បាននូវសុែភាពល្អ , សុភ្មងាល្កនុងត្កុមត្គ្ួសារ និងទទួល្បាននូវរជាគ្ជ័យកនុង
ត្គ្ប់ភារកិចច ។
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