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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៏ ១៤ រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ឆ្លូវ ព្តីស្័ក រ.ស្ ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំររញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណឹងសក្ាប់សារព័ត្៌ាន
សតីពី
ជំនួបពិភារាការងារ រវាង ឯរឧត្តមអគ្គ បណឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី រដ្ឋមន្តនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាមួយ ឯរឧត្ត ម Pablo Chiho Kang ឯរអគ្គ រាជទូត្វិសាមញ្ញ និងសពញសមត្ថ ភាព ននក្បសទសអូន្តសាតលី

6
រៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌតស្ភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្រនតី
រ្ដ្ឋមន្រនតព្ី កស្ួងរស្ដ្ឋកចច នងហរ្ញ្ញវតថុ បានទទួល្ជួបស្ខមតងការ្គ្ួរ្ស្ម នងរភាកាការ្ងារ្ជាមួយឯកឧតតម
Pablo Kang ឯកអគ្គោជទូត វិសាមញ្ញ នងររញស្មតថភារ ថ្នព្បរទស្អូន្រសាតល្ីព្បចាាំរៅព្រះោជាណាចព្កកមពុ ជា
រដ្ើមបីរភាកាអាំរីទាំនា ក់ទាំនងរទេភា គ្ីរ្វាងព្បរទស្ទាំងរីរ្ នងកចចស្ហព្បតបតតការ្អភ្ វឌ្ឍងមីថ្នកមមវិធីភារជា
ថ្ដ្គ្ូរ្វាងកមពុជា នងអូន្រសាតល្ី ស្ព្ាប់ការ្អភ្វឌ្ឍរស្ដ្ឋកចចព្បកបរោយភារធន់ ។
កនុងឱកាស្រនាះ, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌតស្ភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន បានខងលងអាំណ្រ្គ្ុណ្យ៉ងព្ជាល្រព្ៅ
ចាំរ ះោជរ្ោឋភ្បាល្អូន្រសាតល្ីខដ្ល្បានចូល្រ្ួមចាំខណ្កយ៉ងស្កមមកនុងការ្ផតល្់ហរ្ញ្ញបបទនឥតស្ាំណ្ងដ្ល្់
កមម វិធីចាក់វា៊ក់សាង
ាំ បងាារ្ជាំងឺកូ វីដ្-១៩ នងផតល្កា
់ រ្ឧបតថមភជាវា៊ក់សាង
ាំ នងស្ាភរ្ៈស្ុខាភ្បាល្ រដ្ើមបីចល្
ូ រ្ួម
ចាំខណ្កកនុងការ្ទប់សាាត់ការ្រ្ីកោល្ោល្់ថ្នជាំងឺកូ វីដ្-១៩ រៅកមពុ ជា ។ ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌតស្ភាចារ្យ បានស្ងាត់
ធៃន់ថា អូន្រសាតល្ីខតងខតផតល្់ការ្គាំ ព្ទដ្ល្់ក មពុ ជា កនុងការ្អភ្វឌ្ឍស្ងគម -រស្ដ្ឋ កចច តាមរ្យៈការ្ផតល្់ជាំនួយខផនក
បរចចករទស្ នងហរ្ញ្ញវតថុ រល្ើ វិស្័យស្ាំខាន់ៗជារព្ចើន ជាររស្ស្ វិស្័យកស្កមម រហោឋរ្ចនាស្មពន
័ ធ អប់រ្ំ
ថាមរល្ ។ល្។
ឯកឧតតមឯកអគ្គោជទូតអូន្រសាតល្ី Pablo Kang បានគ្ូស្បញ្ជាក់អាំរីកចចស្ហព្បតបតតការ្យ៉ងជតស្ន ទធ នង
យូរ្អខងេងមករហើយ រ្វាងោជរ្ោឋភ្បាល្អូន្រសាតល្ី នងោជរ្ោឋភ្បាល្កមពុជា រហើយឆ្នាំរនះជាែួបគ្ព្មប់ទី ៧០ ឆ្នាំថ្នការ្
ចាប់រផតើម ទាំនាក់ទាំនងការ្ទូតរ្វាងព្បរទស្ទាំងរីរ្ រោយឯកឧតតមបានគ្ូស្បញ្ជាក់ថា អូន្រសាតល្ីនឹងបនតរព្ងឹង នង
រព្ងីកកចចស្ហព្បតបតតការ្រ្បស្់ែួ លន នងបនតផតល្់ការ្គាំព្ទរ្បស្់ែួ លនរៅកមពុជា ។
ជាការ្អបអរ្សាទរ្ស្ព្ាប់ ែួ ប ទី ៧០ ឆ្នាំ រ្ វាងព្បរទស្ទាំ ង រី រ្ , ភាគ្ី អូ ន្រសាត ល្ី តាមរ្យៈមូ ល្ ន ធ
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) រព្គងនឹងផដល្់កចចស្ហព្បតបតតការ្ហរ្ញ្ញបបទនឥត
ស្ាំ ណ្ ងងមី រព្កាមកមម វិ ធី ភា រជាថ្ដ្គ្ូ ក មពុ ជា -អូ ន្រសាត ល្ី ស្ព្ាប់ កា រ្អភ្ វឌ្ឍរស្ដ្ឋ ក ចច ព្បកបរោយភារធន់

(CAP-RED) ខដ្ល្ានទឹកព្បាក់ចាំនន
ួ ព្បាណ្ AUD ៨៧ លាន (ព្បាណ្ជាង USD ៦៥ លាន) ស្ព្ាប់ រ្យៈ
ររល្ ៥ ឆ្នាំ ដ្ាំ បូ ង គ្ តចាប់ រី

ក់ក ណា
ត ល្ឆ្នាំ ២០២២ ដ្ល្់ឆ្នាំ ២០២៧ ន ងអាចបនត ផដ ល្់ បខនថមរ្ហូតដ្ល្់

AUD ៥៧ លាន (ព្បាណ្ជាង USD ៤២ លាន) ស្ព្ាប់រ្យៈររល្បខនថម ៣ ឆ្នាំបនាាប់រទៀត រោយអាចបនត
រៅដ្ល្់ ក់កណា
ត ល្ឆ្នាំ ២០៣០ ។ កមម វិធី CAP-RED ានរគល្បាំណ្ងធាំៗ ៣ គ្ឺ៖ ១.ជួយរព្ជាមខព្ជងដ្ល្់
កមពុជាកនុងការ្អភ្វឌ្ឍរល្ើខផនកកស្កមមខដ្ល្ានតថ្មលែពស្់ នងចាប់រផតើមរល្ើ វិស្័យខកថ្ចនកស្ផល្;
ជាមួយោជរ្ោឋ ភ្បាល្កមពុ ជា រល្ើកា រ្ងារ្ជុាំ វិញ រគល្នរយបាយ

២.ស្ហការ្

ណ្ជា កមម នងវិនរយគ្ ព្រមទាំង អភ្ វឌ្ឍន៍

ស្ហព្គស្ រដ្ើមបីជយ
ួ រព្ជាមខព្ជងកមពុជាកនង
ុ ការ្រព្ងីកទីផារ្រ្បស្់ែួ លន នងគាំព្ទអាជីវកមមកមពុជា រដ្ើមបីរល្ើកកមព ស្់
ិ រយគ្រដ្ើមបីរព្ងីកវិស្យ
ស្ត ង់ោ គ្ុណ្ភាររ្បស្់ែលូន រដ្ើមបីអាចនាាំចល្
ូ រៅទីផារ្នានា នង ៣.បនត វន
័ រហោឋរ្ចនា
ស្មព័នធព្បកបរោយគ្ុណ្ភាររៅកមពុជា ជាររស្ស្ កនុងវិស្័យទឹក ថាមរល្ នងភ្ស្តុ ភារ្ ។ កមម វិធីងមីរនះព្តូវបាន
ផតួ ចរផតើ ម រ ើ ង ន ងគ្ តគ្ូ រ្ យ៉ ងល្អ តល្អ ន់ ព្ស្បតាមយុ ទ ធសា ន្រស្ត ចតុ រកាណ្-ដ្ាំ ណា ក់ កា ល្ទី ៤ ន ងខផនការ្
យុទសា
ធ ន្រស្ត អភ្វឌ្ឍន៍ជាត ២០១៩-២០២៣ នងព្តូវបានអនុវតត បនាាប់រីទទួល្បានល្ទធផល្រជាគ្ជ័យថ្នការ្
អនុវតតកមម វិធខី ែែស្ងាេក់តថ្មលកស្កមមកមពុជាជាំហានទី ១ នងទី ២ (CAVAC I & II) នងកមម វិធី វិនរយគ្កនុងវិស្័យ
រហោឋរ្ចនាស្មព័នធ ។
កនុងឱកាស្រនាះខដ្រ្, ឯកឧតតម Pablo Kang ក៏បានស្ខមតងនូវការ្រកាតស្រ្រស្ើរ្ដ្ល្់កចចែតែាំព្បឹងខព្បង
រ្បស្់ោជរ្ោឋភ្បាល្កមពុជា ខដ្ល្ស្រព្មចបាននូវស្មទធផល្ខផលផ្កាជារព្ចើន ជាររស្ស្ ការ្ចាត់ វិធានការ្យ៉ងល្អ
ឺ ូ វីដ្-១៩ ។ ឯកឧតតមបានគ្ូស្បញ្ជាក់ផងខដ្រ្ថា ឯកឧតតម
ព្បរស្ើរ្កនុងការ្បងាារ្ នងទប់សាាត់ការ្រ្ីកោល្ោល្ថ្នជាំងក
នឹងបនតែតែាំរព្ងឹង នងរព្ងីកកចចស្ហព្បតបតតការ្រល្ើព្គ្ប់ វិស្័យអាទភាររ្បស្់ោជរ្ោឋភ្បាល្កមពុជា ជាររស្ស្
នឹងបនតជាំរ្ុញការ្អភ្វឌ្ឍវិស្យ
័ កស្កមម កស្-ឧស្ាហកមម នងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងធាោសាន្រស្ត ឲ្យកាន់ខតរ្ីកចរព្មើន
បខនថមរទៀត ។
ជាទីបញ្ច ប់, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌតស្ភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន បានខងលងអាំណ្រ្គ្ុណ្ចាំរ ះរ្ោឋភ្បាល្ នង
ព្បជាជនអូន្រសាតល្ី ខដ្ល្បានជួយអភ្វឌ្ឍន៍ស្ ងគម នងរស្ដ្ឋ កចច រៅកមពុ ជា នងស្ខមត ងនូវការ្គាំព្ទររញទាំហឹង
ចាំរ ះការ្របត ជាាផដល្់ហរ្ញ្ញបបទនឥតស្ាំណ្ងបខនថមស្ព្ាប់ វិធីងមីខាងរល្ើរនះ ខដ្ល្នឹង ជួយដ្ល្់ការ្អភ្ វឌ្ឍ
វិស្័យកស្កមម កស្-ឧស្ាហមម

ណ្ជា ក មម នងវិន រយគ្រៅកមពុ ជា រោយគ្ូស្បញ្ជាក់ថា រទះបីជារភ្រ

រលាកកាំរុងស្ថ តកនុងសាថនភារព្បឈមរៅនឹងជាំងឺកូ វីដ្-១៩ ខដ្ល្ប៉ះ ល្់ដ្ល្់ស្កមមភាររស្ដ្ឋកចច

ណ្ជាកមម

នងជីវភាររ្ស្់រៅព្បចាាំថ្ងៃយ៉ងណាកដី, ោជរ្ោឋភ្បាល្កមពុជារៅខតែតែាំ នងរព្តៀមល្កខណ្ៈជារព្ស្ច កនុងការ្ផតល្់
កចចស្ហការ្ នងបនតការ្គាំព្ទដ្ល្់ កចចស្ហព្បតបតតការ្នានាបខនថមរទៀត រ្វាងព្បរទស្ទាំងរីរ្ រដ្ើមបីស្រព្មច
បាននូវស្មទធផល្ល្អ ព្បរស្ើរ្ ងមីៗបខនថ មរទៀត ។
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