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ជាត្ិ សាសនា ក្ពុះមហារសក្ត្

*

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ អង្គារ ០១ ក ើត ខែ កេស្ឋ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស្័ ព.ស្ ២៥៦៦
រាេធានីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧស្ភា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីក្រកាសព័ត្៌មានរួម
សតីពីជំនួរពិភារាការងារ និងការច្ុះហត្ថសេខាសេើរិច្ចក្ពមសក្ពៀងហិរញ្ញរបទានសហក្រត្ិរត្តិការ
រវាងរាជរដ្ឋឋភិបាេ ននក្ពុះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងរដ្ឋឋភិបាេននសាធារណរដ្ឋសហព័នធអាេលឺម៉ង់

6
កៅព្ពឹ ថ្ងៃអង្គារ ១ ក ើត ខែកេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស្័

ព.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែឧស្ភា ឆ្នាំ

២០២២ កៅទីស្ដីការព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញវតថុ ឯ ឧតតមអគ្ាបណ្ឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធមនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី
រដ្ឋ ម ន្រនតីព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និង ហិរ ញ្ញវតថុ បានទទួល េួប ជាមួ យ ឯ ឧតត ម Christian Berger ឯ អគ្ារ ដ្ឋ ទូ ត
វសាមមញ្ញ និងកពញស្មតថភាពថ្នមធារណ្រដ្ឋ ស្ហព័នធអាលល ឺម៉ង់ព្បចាាំ កៅ មពុ ជា កដ្ើមបីស្ខមដងការគ្ួរស្ម និង
េព្ាបលា ង
នុ ឱកាស្ឯ ឧតតមនឹងបញ្ច បអា
់ ណ្តតកិ បស្

មមការទូត កៅចុងខែមិងុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុែកនេះ។

នុងឱកាស្កនាេះ ឯ ឧតតមអគ្ាបណ្ឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធមនីរ័ត្ន បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ងព្ជាលកព្ៅ និង
កកាតស្រកស្ើរចាំក េះ ឯ ឧតតម Christian Berger អាំពកា
ី រង្គរស្កព្មចបានគ្ួរឱយ ត់ស្ាាល់ ុង
ន ព្ បែ័ណ្ឌថ្ន
ិចចស្ហព្បតិបតតិការកទាភាគ្ីរវាងព្បកទស្ទាំងពីរ

នុងរយៈកពល ៣ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០១៩-ឆ្នាំ២០២២) ថ្នការបាំកពញ

កបស្ មមការទូតរបស្់ឯ ឧតតមកៅ មពុជា ។ ជា ់ខស្ត ង ស្មិទិផ
ធ លជាកព្ចើន

នុងអាណ្តតិរបស្់ឯ ឧតតម

នុងកនាេះរួម

ាន ការចូលរួមអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ងាម កស្ដ្ឋ ិចចព្ប បកោយចីរភាព និង ការចូលរួមចាំខណ្ ព្បយុទព្ធ បឆ្ាំងនឹងការរី រាល
ោលថ្នេាំងឺ ូ វីដ្-១៩

កៅ មពុជា

ត្វមរយៈ មម វសាធគ
ី ាំ រស្ុែភាពស្ងាម

(Social

Health

Protection

Program) និង មម វសាធី ាំណ្ត់អតតស្ញ្ញញណ្ មមព្គ្ួមរព្ ីព្ (Identification of Poor Households-ID Poor)
ត្វមរយៈទីភាន ់ង្គរអាលលឺម៉ងស្
់ ព្ាប់ ច
ិ ចស្ហព្បតិបតតកា
ិ របកចច កទស្ (GIZ)។ កលើស្ពីកនេះ

នុងព្ បែ័ណ្ឌហិរញ្ញ

បបទនស្ហព្បតិបតតិការ រោឋភ្ិបាលមធារណ្រដ្ឋស្ហព័នធអាលលម
ឺ ៉ង់ បានកបើ ព្ច ព្បភ្ពហិរញ្ញបបទនងមីស្ព្ាប់
មពុជា គ្ឺជាការផតល់ឥណ្ទនស្មបទន ត្វមរយៈធនាគរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាលល ឺម៉ង់ (KfW) ។
ឥណ្ទនស្មបទន ពីរោឋភ្ិបាលមធារណ្រដ្ឋស្ហព័នធអាលលឺម៉ង់ ត្វមរយៈធនាគរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាលលឺម៉ង់
(KfW) កលើ ទី១ មពុ ជាទទួលបានកៅឆ្នាំ២០១៩ ចាំនួន ៣០ លានអឺរូ ស្ព្ាប់គាំព្ទការអនុវតតគ្កព្ាងព្បស្ិទភា
ធ ព

ថាមពលស្ព្ាប់ការផាត់ផាង់អគ្ាិស្នីេនបទ និងបនាាប់ម

កៅឆ្នាំ ២០២០ ខដ្លានចាំនួន ៣០ លានអឺរូ ដ្ូចគន

ស្ព្ាប់ហិរញ្ញបបទនដ្ល់ មម វសាធីអភ្ិវឌ្ឍន៍កហោឋរចនាស្មព័នធេនបទស្ព្ាប់ មពុជា ។
បនាាប់ពីេាំនួបពិភា ាកនេះ ឯ ឧតត ម អគ្ា បណ្ឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធមនីរ័ត្ន និង ឯ ឧតតម Christian
Berger បានចុេះហតថកលខាកលើ ិចចព្ពមកព្ពៀងហិរញ្ញបបទនស្ហព្បតិបតតិការ ជា ិចចព្ពមកព្ពៀងព្ បែ័ណ្ឌ ខដ្ល
រោឋ ភ្ិ បា លមធារណ្រដ្ឋស្ហព័នធអាលលឺម៉ង់ ស្នាផតល់ឥណ្ទនស្មបទនមួយងមីកទៀត ចាំនួន ៣០ លានអឺរូ
ស្ព្ាប់គ្កព្ាងព្បស្ិទភា
ធ ពថាមពលស្ព្ាប់ការផាត់ផាង់ អគ្ាិស្នីេនបទ II (Energy Efficienty in Rural
Power Supply II Project)។ ព្ ស្ួ ង កស្ដ្ឋ ិ ចច និ ង ហិ រ ញ្ញវតថុ នឹ ង ចុេះហតថកលខាកលើ ច
ិ ចព្ពមកព្ពៀងឥណ្ទន
ស្មបទន ជាមួយធនាគរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាលលឺម៉ង់ (KfW) កៅកពលកព្កាយ បនាាប់ពីស្ិ ាលមអត
ិ ព្តូវបានកធារើ ួចរាល់។
ការបនត គាំព្ទផដ ល់ឥណ្ទនស្មបទនបខនថ ម ស្ព្ាប់គ្កព្ាងព្បស្ិទភា
ធ ពថាមពលស្ព្ាប់ការផាត់ផា ង់
អគ្ាិស្នីេនបទ II កនេះ ជាការបាំកពញបខនថមកៅដ្ល់ ិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង និងការផតល់ ិចចស្ហព្បតិបតតិការលអ
ព្បកស្ើរជាបនតបនាាប់របស្់រាេរោឋភ្ិបាល មពុជា

នុងការបកងកន
ើ និងគាំព្ទឱយបានទូលទ
ាំ លា
ូ យនូវព្បស្ិទិភា
ធ ពថាមពល

និងការផាតផ
់ ាង់ថាមពលកៅត្វមទីេនបទកៅ នុងព្បកទស្។
ជារួម

នុងរយៈកពលព្បាណ្ ៣០ ឆ្នាំកនេះ ព្បកទស្អាលលឺម៉ង់ ជាថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ដ្៏ស្ាំខាន់មួយ ខដ្លបាន

ស្នាផតល់ហិរញ្ញបបទនឥតស្ាំ ណ្ងកព្ចើន ជាងកគ្ កបើកព្បៀបកធៀបនឹ ងបណ្ត
ត ព្បកទស្ជាស្ាេិ ស្ហភាពអឺរុប
ដ្ថ្ទកទៀត។ គ្ិតចាប់ពឆ្
ី ន ាំ ១៩៩២ ដ្ល់ដ្ាំណ្តច់ឆ្នាំ ២០២១ រោឋភ្ិបាលមធារណ្ស្ហព័នធអាលលឺម៉ង់ បានផតល់
ហិរញ្ញបបទនស្ហព្បតិបតតកា
ិ រដ្ល់ មពុជាស្រុបព្បាណ្ ៧២០ លានដ្ុលាលរអាកមរសា ( នុងកនាេះ ឥណ្ទនស្មបទន
ានចាំនួនព្បាណ្ ៧០ លានដ្ុលាលរអាកមរសា និងហិរញ្ញបបទនឥតស្ាំណ្ងចាំនន
ួ ព្បាណ្ ៦៥០ លានដ្ុលាលរអាកមរសា )។
ជាទីបញ្ច ប់ ឯ ឧតតមអគ្ាបណ្ឌិតស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋ មន្រនតី បានស្ខមដ ងនូវមូល វសាចារណ្៍ថ្ងលថាល និង
ខងលងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ងព្ជាលកព្ៅ ចាំក េះឯ ឧតតមឯ អគ្ារដ្ឋ ទូត វសាមមញ្ញ រោឋភ្ិបាលថ្នមធារណ្រដ្ឋស្ហព័នធ
អាលលឺម៉ង់ និងព្បជាេនអាលលឺម៉ង់ ខដ្លបាននិងបនដគាំព្ទ ទាំងេាំនាញបកចច កទស្ និងទាំងហិរញ្ញវតថុ

នុងការរួម

ចាំខណ្ ដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍន៍ព្បកទស្ មពុជា និងបានេូនពរឯ ឧតតមឯ អគ្ារដ្ឋទត
ូ ឱយបានទទួលកជាគ្េ័យងមីៗ ជា
បនតបនាាប់កទៀត កៅ នុងភារ ិចចដ្៏ឧតតុងឧតតមរបស្់ឯ ឧតតម ខដ្លរោឋភ្ិបាលថ្នមធារណ្រដ្ឋអាលល ឺម៉ង់ព្បគ្ល់េន
ូ ។
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