ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្លពុជា
ជាតិ ស្ថេនា ប្ពះលហាក្សប្ត

6
ប្ក្េួងសេដ្ឋក្ច
ិ ច និង ហិរញ្ញវតាុ
ថ្ងៃ ចន្ទ ១ រោច ខែ ពិសាែ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
ោជធាន្ីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េដីពីលទ្ធ ផលននការវាយតនលៃរឋលសលើស្ថានភាពមា៉ាប្ក្ូសេដ្ឋក្ិចចក្លពុជា
ររេ់ប្ក្ុលសរេក្ក្លម ននលូលនិធិរូរិយវតាុអនត រជាតិ

នាព្ពឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ រៅទីសតីការព្កសួងរសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភា
ចារយ អូន ព័នធលុនីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្ព្តី កសួងរសដ្ឋកច
ិ ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ បាន្ដ្ឹកនាាំកច
ិ ចព្បជាំសតីពល
ី ទធផល ថ្ន្ការ
វាយត្ថ្មៃបឋមរលើសាថន្ភាពម៉ា ព្កូរសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថក
ុ មពុជា រោយមន្ការអរញ្ជ ញ
ើ ចូលរួមរោយផ្ទទល់របស់ ឯក
ឧត្តម Kenji Okamura, IMF Deputy Managing Director ន្ិងព្កុមការងាររបសកកមមថ្ន្មូលន្ិធរិ ូបិយវត្ថអ
ុ ន្តរជាត្ិ
(Staff Visit) សព្មប់កមពុជា ឆ្នាំ ២០២២ ខដ្លដ្ឹកនាាំរោយរោក Alasdair Scott ព្បធាន្ព្កុមរបសកកមមរបស់មូល
ន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ ព្ពមទាំងមន្ការចូលរួមពីរោក Yasuhisa Ojima ត្ាំណាងមូលន្ិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាត្ិព្បចាាំរៅ
ឹ នាាំព្កសួងថ្ន្ព្កសួងរសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
កមពុជា ន្ិងថ្ននក់ដ្ក
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី បាន្សាំខដ្ងន្ូវការសាាគ្មន្៍យ៉ាងកក់រតតចាំរ ោះការអរញ្ជ ញ
ើ
ចូលរួមរបស់ឯកឧត្តម Kenji Okamura កនុងរបសកកមម ថ្ន្មូលន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ (Staff Visit) សព្មប់កមពុជា
ឆ្នាំ ២០២២ រហើយបាន្រលើករ ើងពីសារសាំខាន្់ថ្ន្របសកកមម ថ្ន្មូលន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ នារពលរន្ោះ កនង
ុ ការ
ពិភាកា ន្ិងផ្ទៃស់បតូររយបល់គ្ននអាំពសា
ី ថ ន្ភាពម៉ា ព្កូរសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរបស់កមពុជា កនង
ុ បរិការណ្៍ថ្ន្
ភាពមិន្ព្បាកដ្ព្បជាកាន្់ខត្ែពស់ ន្ិងភាពត្វន្ត្ឹងថ្ន្ភ្ូមសា
ិ ន្រសត ន្រយបាយ ដ្ូចជា វិបត្តិសន្រងាគមរស្ុី-អយខព្កន្
ខដ្លបាន្ន្ិងកាំពងបងកផលប៉ាោះ ល់រោយផ្ទទល់ ន្ិងព្បរយលរលើបណា
ត ព្បរទសនានាកនង
ុ សកលរោក ។
ចាំរ ោះលទធផលថ្ន្ការវាយត្ថ្មៃមករលើសាថន្ភាពរសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈកមពុជា, រោក Alasdair
Scott បាន្ជព្មបជូន្ពីការវាយត្ថ្មៃរសដ្ឋកិចចកមពុជាកនង
ុ ឆ្នាំ ២០២២ ថ្នន្ឹងសរព្មចបាន្កនុងរងាង់ ៥,១% ដ្ូចគ្ននន្ឹង
ការពាករកាលពីខែមន្ រោយសារការបន្ត រងើបរ ើង វិញរលឿន្ថ្ន្សកមមភាពសងគម-រសដ្ឋកិចច ន្ិងត្ព្មូវការខាងរព្ត
ែណ្ៈខដ្លហាន្ិភ្យ
័ មួយចាំន្ន្
ួ អាចន្ឹងប៉ាោះ ល់ដ្ល់កាំរណ្ើន្រន្ោះ រួមមន្ ការរកើន្រ ើងែពស់ថ្ន្អព្ត្វអត្ិផរណា, ការ
បន្តអូសបនាៃយថ្ន្សន្រងាគមរស្ុ-ី អយខព្កន្, ការងមងយថ្ន្រសដ្ឋកិចចចិន្, ន្ិងការរឹត្បន្តង
ឹ រគ្នលន្រយបាយរូបយ
ិ វត្ថុ
របស់ព្បរទសអភ្ិវឌ្ឍន្៍រលឿន្ជាងការរំពង
ឹ ទក ។ ជាមួយគ្ននរន្ោះ, រសដ្ឋកិចចកមពុជាកនុងឆ្នាំ ២០២៣ ព្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្មៃ
រ ើង វិញថ្នន្ឹងមន្កាំរណ្ើន្ែពស់ជាងការពាករកាលពីរពលមន្កនុងអព្ត្វ ៦,២% គ្នាំព្ទរោយន្ិនានការលអជាងការរំពឹង

ទកថ្ន្ វិស័យរទសចរណ្៍ ។ ព្កុមការងារមូលន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ ក៏បាន្សាំខដ្ងន្ូវការរកាត្សររសើរែពស់ចាំរ ោះកិចច
ែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបស់ោជរោឋភ្ិបាលកមពុជា កនុងការរោោះព្សាយបញ្ហាព្បឈមទាំងកនុងទិដ្ឋភាពសងគម ន្ិងរសដ្ឋ កិចច
ព្ពមទាំងទប់សាកត្់ការ រកកោលោលថ្ន្ជាំងកកូ វកដ្-១៩ បាន្យ៉ាងសកមម ន្ិងទន្់រពលរវោ ជាពិរសស វឌ្ឍន្ភាព
ព្បកបរោយខផៃផ្ទកថ្ន្យទធនាការចាក់វា៉ាក់សាង
ាំ របស់កមពុជា ។ ព្កុមការងារ ក៏បាន្សាំខដ្ងឆន្ទៈយ៉ាងរមោះមត្កនង
ុ ការគ្នាំ
ព្ទកមពុជារធាើជាមចស់ផទោះ ន្ិងររៀបចាំកិចចព្បជក
ាំ ាំពល
ូ អាសាន្ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមែ ន្ិងរព្ត្ៀមែៃួន្រួចជារព្សច កនុងការផតល់
ការគ្នាំព្ទបខន្ថមរទៀត្ដ្ល់ោជរោឋភ្ិបាលកមពុជា

កនង
ុ ទិដ្ឋភាពជាជាំន្ួយបរចចករទស

ន្ិងការផតលអ
់ ន្សាសន្៍រគ្នល

ន្រយបាយចាាំបាច់នានា ។
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី បាន្រធាកា
ើ រវាយត្ថ្មៃែពស់ចាំរ ោះលទធផលការងាររបស់ព្កុម
ការងារ សព្មប់កមពុជា ឆ្នាំ២០២២ ន្ិងបាន្កត្់សមគល់ពភា
ី ពព្បហាក់ព្បខហលគ្ននថ្ន្ការវាយត្ថ្មៃសាថន្ភាពម៉ា ព្កូរសដ្ឋកិចច
កមពុជាកនុងរយៈរពលែៃី ន្ិងមធយម ។ រោយបរិបទបចចុបបន្នថ្ន្ភាពមិន្ព្បាកដ្ព្បជាែពស់, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ
បាន្រសន ើឱ្យព្កុមការងារថ្ន្មូលន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ ពិន្ិត្យរមើលរលើបញ្ហាសាំខាន្់ៗចាំន្ន្
ួ
៣ សព្មប់ព្កុមការងារ
របសកកមម Article IV ខដ្លរព្គ្នងន្ឹងររៀបចាំកនុងរយៈរពលប៉ានាមន្ខែខាងមែ រួមមន្៖ ១. ការរកើន្រ ង
ើ ថ្ន្អព្ត្វអត្ិ
ផរណារោយសារសន្រងាគមរស្ុី ន្ិងអយខព្កន្ ន្ិងឥទធិពលមករលើរសដ្ឋកិចចកមពុជា ជាពិរសស រលើ វិស័យកសិកមម, ២.
បញ្ហាថ្ន្ការរកើន្រ ើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័សថ្ន្ឥណ្ទន្កនង
ុ វិស័យឯកជន្ ន្ិងហាន្ិភ្យ
័ រលើរសដ្ឋកច
ិ ច ជាពិរសសសព្មប់ វិស័យ
សាំណ្ង់ ន្ិងអចលន្ព្ទពយ, ន្ិង ៣. ការពិន្ត្
ិ យរ ង
ើ វិញថ្ន្យទធសាន្រសត ព្បមូលចាំណ្ូល ន្ិងព្បភ្ពហិរញ្ញបបទន្សព្មប់
ដ្ាំណាក់កាលបនាទប់ ។
រឆៃៀត្កនុងឱ្កាសរន្ោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី បាន្ខងៃងអាំណ្រគ្ណ្ចាំរ ោះ មូលន្ិធិ
័ ថ្ន្កិចចព្បជាំរដ្ឋមន្រន្តហ
រូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ កនុងការចូលរួមចាំខណ្កដ្ល់ភាពរជាគ្ជយ
ី ិរញ្ញវត្ថុ ន្ិងរទសាភ្ិបាលធនាគ្នរ
កណា
ត លអាសាន្ (AFMGM) ព្ពមទាំងកិចព្ច បជាំរដ្ឋមន្រន្តហ
ី ិរញ្ញវត្ថុ ន្ិងរទសាភ្ិបាលធនាគ្នរកណា
ត លអាសាន្បូកបី ។
កមពុជា ទន្ទឹងរង់ចាាំការបន្តគ្នាំព្ទ ន្ិងការរួមចាំខណ្កសព្មប់ភាពរជាគ្ជ័យថ្ន្កិចចព្បជាំកព
ាំ ល
ូ អាសាន្ ន្ិងកិចចព្បជាំ ក់ព័ន្ធនារពលខាងមែ

រួមទាំង

"2nd ASEAN Global Dialogue"

រព្កាមព្បធាន្បទ

"Post COVID-19

Comprehensive Recovery" ខដ្លន្ឹងព្បព្ពឹត្តរៅរៅចងឆ្នាំរន្ោះ ។
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី
មូល ន្ិ ធិរូបិយ វត្ថុអន្ត រជាត្ិ

បាន្ខងៃងអាំណ្រគ្ណ្យ៉ាងព្ជាលរព្ៅជាងមីមតងរទៀត្ចាំរ ោះ

ខដ្លបាន្បន្ត ផត ល់ ជាជាំន្ួយ បរចច ក រទស

ន្ិងការបណ្តុោះបណា
ត លដ្ល់ មន្រន្តីថ្ន្ព្កសួង

រសដ្ឋ កិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្ពមទាំងការវាយត្ថ្មៃរលើសាថន្ភាពម៉ា ព្កូរសដ្ឋកិចច ន្ិងការអន្វត្តរគ្នលន្រយបាយហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណ្ៈ ក៏ដ្ូចជាការផតលអ
់ ន្សាសន្៍រគ្នលន្រយបាយលអៗ ន្ិងចាាំបាច់ កនង
ុ បរិបទថ្ន្ភាពមិន្ព្បាកដ្ព្បជាកាន្់ខត្
ែពស់នារពលបចចុបបន្ន រដ្ើមបីជយ
ួ ត្ព្មង់ទិសការអភ្ិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចចកមពុជាឱ្យកាន្់ខត្ព្បរសើររ ង
ើ កនង
ុ ដ្ាំណាក់កាលសាតរ
រសដ្ឋកិចចរ ើង វិញកនង
ុ ន្ិងរព្កាយបរិការណ្៍កូ វកដ្-១៩ ។



