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*

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃចន្ទ ១៤ ក ត
ើ ខែ កេស្ឋ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស្័ ព.ស្ ២៥៦៦
រាេធាន្ីភ្នាំកពញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណឹងសក្ាប់ក្បព័នធសារព័ត្៌ាន
សតីពីជំនួបសម្តតងការគួរសត រវាង ឯរឧត្តតអគគ បណឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយររដ្ឋតន្តនត ី
រដ្ឋតន្តនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាតួយ
សោរជំទាវ KIM Kyung Hee, អគគ នាយរ ននក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុននសាធារណរដ្ឋរូសរ៉េ

6
នារកស្ៀលថ្ងៃ ទី ១៣ ខែ មិ ងុនា ឆ្នាំ ២០២២, កៅទីស្តីកា រក្ ស្ួង កស្ដ្ឋ ិចច ន្ិ ង ហិរ ញ្ញវតថុ ឯ ឧតតម
អគ្គ ប ណ្ឌិ ត ស្ភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី រដ្ឋមន្តន្តក្ី ស្ួងកស្ដ្ឋ ច
ិ ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ បាន្ទទួលេួបស្
ខមតងការគ្ួរស្ម ន្ិងពិភា ាការងារ ជាមួយគ្ណ្ៈក្បតិភ្ថ្ូ ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ ដ្ឹ នាាំ កោយកោ េាំទាវ KIM
Kyung Hee អគ្គនាយ ទទួលបន្ទុ

ច
ិ ស្
ច ហក្បតិបតតកា
ិ រអភ្ិវឌ្ឍន្៍កទាភាគ្ី ន្ិងពហុភាគ្ី ថ្ន្ក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ច
ិ ច ន្ិង

ហិរញ្ញវតថថ្ុ ន្សាធារណ្រដ្ឋ កូ រ៉េ ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី បាន្ស្ខមតងន្ូវការសាាគ្មន្៍យ៉ាង

់កតត ចាំក ោះវតតមាន្

កោ េាំទាវ KIM Kyung Hee តាំណាងរោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ ក្ាើជាស្ហក្បធាន្ជាមួយឯ ឧតត ម ម្ហត
វណណ ឌី រដ្ឋកលខា្ិការ ក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ តាំណាងរាេរោឋភ្ិបាល មពុជា ដ្ឹ នាាំ ិចចក្បេុាំពិកក្រោះ
កយបល់ ក្មិតករលន្កយបាយកលើ ទី ៤ រវាងរាេរោឋភ្ិបាល មពុជា ន្ិងរោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ ខដ្ល
បាន្ករៀបចាំក ើងកៅទីស្តកា
ី រក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ច
ិ ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ នាក្ពឹ កន្ោះ ។ ភាគ្ីទាាំង ពីរ បាន្ក្ាើការពិន្ិតយ ន្ិង
ពិភា ារួម រនកលើករលន្កយបាយ, យុទសា
ធ ន្តស្ត ភាពជាថ្ដ្គ្ូ, ន្ិងកប ខភាពគ្កក្មាងអាទិភាពស្ក្មាប់ ិចចស្ក្មប
ស្ក្មួលក្ បែ័ណ្ឌឆ្នាំ ២០២២-២០២៦ ដោយដ្វើការផ្លាស្់បតូរកយបល់, ទស្សន្ទាន្, ច ខុ វិស្័យ ន្ិងករល
ន្កយបាយអាទិភាពនានា

នុងយន្តការភាពជាថ្ដ្គ្ូ

កលើ ិចចស្ហក្បតិបតតកា
ិ រអភ្ិវឌ្ឍន្៍ផ្ាូវការ

(Official

Development Assistance - ODA) របស្់សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ ទាាំង នុងក្ បែ័ណ្ឌឥណ្ទាន្ស្មបទាន្របស្់មូលន្ិ្ិ
ស្ហក្បតិបតតិការស្ក្មាប់ការអភ្ិវឌ្ឍកស្ដ្ឋ ិចច (Economic Development Cooperation Fund - EDCF/Korea
Eximbank) និងហិរញ្ញបបទាន្ឥតស្ាំណ្ង (Grant Aid) ព្រមទាំងកមម វិ្ីចែករំចែកែាំដ

េះដឹង (Knowledge

Sharing Program - KSP) កោយស្កក្មចបាន្ន្ូវការឯ ភាពរន ជាករលការណ្៍កោយបាន្ចុោះហតថកលខារួម

រន កលើឯ សារកាំ

ត់ដេតុ (Aide Memoire of 4th Integrated ODA Policy Dialogue) រវាងរាេរោឋភ្ិបាល

មពុជា ន្ិងរោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ ។
ក្ាៀត នុងឱកាស្កន្ោះ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី បាន្ស្ខមតងន្ូវការកកាតស្រកស្ើរ
ចាំក ោះលទធផ្លជាខផ្ាផ្លាយ៉ាងក្តចោះក្តចង់គ្ួរជាទីកមាទន្ភាព

នុងសាារតីថ្ន្ ិចចក្បេុាំ ពិកក្រោះកយបល់ ក្មិត

ិ យ
ករលន្កយបាយកលើ ទី ៤ រវាងរោឋភ្ិបាលទាាំងពីរ ខដ្លស្កក្មចបាន្កលើកប ភា
ខ ពគ្កក្មាងអភ្ិវឌ្ឍន្៍កៅត្វមវស្
័
អាទិភា ព

ទាាំង នុង ក្ បែ័ណ្ឌ ិចចស្ហក្បតិបតតិកា រហិរញ្ញបបទាន្

ច
ិ ចស្ក្មបស្ក្មួលឆ្នាំ

២០២២-២០២៦

(Framework Arrangement 2022-2026) ខដ្លមាន្ទាំហាំទឹ ក្បា ់ឥណ្ទាន្ស្មបទាន្ក្បមាណ្ ១,៥ បោ
៊ី ន្
ដ្ុោារអាកមរិ ន្ិងហិរញ្ញបបទាន្ឥតស្ាំណ្ងស្ក្មាប់ខផ្ន្ការ ២០២២-២០២៤ ចដែមានទាំេទ
ាំ ឹកព្ាក់ក្បមាណ្ជាង
៥០ ោន្ដ្ុោារអាកមរិ ស្ក្មាប់ហិរញ្ញបបទាន្ដ្ល់គ្កក្មាងអភ្ិវឌ្ឍន្៍នានា ដ្ូចជា ផ្ាូវជាតិ ន្ិងផ្ាូវេន្បទ, ធារាសាន្តស្ត , ថាមពល, ទឹ សាាតន្ិងអនាម័យ, ស្ុខាភ្ិបាល ន្ិង វិស្យ
័ ទូរគ្មនាគ្មន្៍ ខដ្លស្ុទស្
ធ ឹងជាគ្កក្មាង នុង
វិស្័យអាទិភាពចាំបងរបស្់រាេរោឋភ្ិបាល មពុជា ។ ទន្ទឹមកន្ោះ, ភាគ្ីទាង
ាំ ពីរ បា
៏ ន្ស្កក្មចន្ូវស្មិទផ្
ធ លមួយកទៀត
ផ្ងខដ្រ កលើការចុោះហតថកលខា ិចចក្ពមកក្ពៀង ឥណ្ទាន្ស្មបទាន្ ស្ក្មាប់គ្កក្មាងខ លមាបណា
ត ញតភាាប់េន្បទ
កោយចីរភាព (Sustainable Rural Connectivity Improvement Project) ខដ្លមាន្ទឹ ក្បា ់ឥណ្ទាន្
ស្មបទាន្ចាំន្ន្
ួ ៦០ ោន្ដ្ុោារអាកមរិ ។
ជារួម, គិតចាប់រីឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែ់ឆ្នាំ ២០២២, រោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ បាន្ផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន្
អភ្ិវឌ្ឍន្៍ផ្ាូវការ

(ODA)

សមបទនមានទឹកព្ាក់ព្បមា

ទឹកព្ាក់សរុបព្បមា

ជាង

១,៧

បលា
៊ី នដុលាារអាដមរិក

១,៣ ប ៊ីលានដុលាា រអាដមរិក និងេិរញ្ញបបទនឥតសាំ

កនុងដ េះ

ឥ

ទន

ងមានទឹក ព្បមា

ជាង ៤៥៥ លានដុលាា រ អាដមរិក ។ ការោក់ដែញនូវដោែនដោាយថ្ន្ការផ្តលហ
់ ិរញ្ញបបទាន្អភ្ិវឌ្ឍន្៍ផ្ាូវការពី
សាធារណ្រដ្ឋ កូ រ៉េ គ្ឺចអែកតាមខផ្ន្ការយុទសា
ធ ន្តស្ត អភ្ិវឌ្ឍន្៍ជាតិរបស្់រាេរោឋភ្ិបាល មពុជា (NSDP), យុទសា
ធ ន្តស្ត
ភាពជាថ្ដ្គ្ូ (Country Partnership Strategy-CPS), យុទសា
ធ ន្តស្ត ថ្ន្ការក្គ្ប់ក្គ្ងបាំណ្ល
ុ (Debt Strategies)
ព្សបតាមយុទសា
ធ ន្តស្ត ចតុកកាណ្ ដ្ាំណា ់កាលទី ៤ ៏ដ្ូចជា អន្ុកោមផ្ងខដ្រ កៅន្ឹងយុទសា
ធ ន្តស្ត ន្ិង មា វិ្ីសាតរ
ន្ិងេាំរុញ ាំកណ្ើន្កស្ដ្ឋ ិចច នុងការរស្់កៅជាមួយេាំងឺ ូ វីដ្-១៩ ត្វមគ្ន្ាងក្បក្ តីភាពងាី ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ។
ជាមួយរនកន្ោះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ បាន្ខងាងអាំណ្រគ្ុណ្ដ្ល់រោឋភ្ិបាលថ្ន្សាធារណ្រដ្ឋ ូករ៉េ
ខដ្ល ន្ាងម

បាន្ផ្តល់ឥណ្ទាន្ស្មបទាន្ស្ក្មាប់ មា វិ្ីក្ាើយតបបនាទន្់កៅន្ឹងេមៃឺ ូ វីដ្-១៩ (Program Loan

for Covid-19 Emergency Response) ខដ្លមាន្ទឹ ក្បា ់ឥណ្ទាន្ចាំន្ន្
ួ ៥០ ោន្ដ្ុោារអាកមរិ

កដ្ើមបី

ី -១៩ ។
កលើ ស្ទួ យ ន្ិងសាតរកស្ដ្ឋ ិចចរបស្់ មពុជា នុងដ្ាំណា ់កាលដ្៏ខស្ន្លាំបា កោយសារផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ន្េមៃឺ ូ វដ្
កោ េាំទាវ KIM Kyung Hee បាន្ស្ខមតងន្ូវការកកាតស្រកស្ើរ ន្ិងវាយតថ្មាែពស្់ចាំក ោះ ិចច ែិតែាំ ក្បឹង
ខក្បងរបស្់រាេរោឋភ្ិបាល មពុជា នុងការស្កក្មចបាន្ន្ូវលទធផ្លលាក្បកស្ើរ នុងការក្បយុទក្ធ បឆ្ាំ ងន្ឹង វិបតតិេាំងឺ ូ វី
ដ្-១៩ ជាពិកស្ស្បាន្ក្ាើឱយ មពុជាក្ត ប់ម រ ក្បក្ តីភាពថ្ន្ការកបើ ក្បកទស្ក ើងវិញ។

ជាមួយរនកន្ោះ ភាគ្ីទាង
ាំ ពីរ បាន្ស្ន្ាថា ន្ឹងបន្តពក្ងឹង ន្ិងពក្ងី កលើ ិចចស្ហក្បតិបតតិការអភ្ិវឌ្ឍន្៍ផ្ាូវការ
(Official Development Assistance - ODA) ទាាំង នុង ក្ បែ័ណ្ឌ ឥណ្ទាន្ស្មបទាន្ និងហិរ ញ្ញបបទាន្ឥត
ស្ាំណ្ង ព្រមទាំង កមម វ ិ្ ី ច ែករំច ែកែាំ ដ

េះដ ឹ ង (Knowledge Sharing Program - KSP) ជាពិកស្ស្

ិចចស្ហក្បតិបតតិការ ង
នុ ក្ បែ័ណ្ឌភាពជាថ្ដ្គ្ូរវាងរដ្ឋ ន្ិងឯ េន្ (Public Private Partnership - PPP) ន្ិង ការវិន្ិកយគ្ឯ េន្ ។
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