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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ពុធ ៧ រោជ ខែ អាសាឍ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦
ោជធានីភ្នាំរពញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កកកដា ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណឹងសក្ាប់ក្បព័នធសារព័ត្៌ាន
សតីពីពិធីជំនួបពិភារាការងាររវាងឯរឧត្តមអគ្គ បណឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី រដ្ឋមន្តនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ឯរឧត្ត ម HATAEDA Mikio, អគ្គ នាយរ ទទួលបនទុ រនាយរដ្ឋឋនអាសុីអាសគ្ន យ៍ និងប៉ាសុីហវិរ
ទីសានរ់ការរណ្ត
ត ល ននទីភានរ់ងារសហក្បត្ិបត្តិការអនត រជាត្ិននក្បសទសជប៉ាុន

6
រៅព្ពឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ កកកដា ឆ្នាំ ២០២២, រៅទីសតីការព្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម
អគ្គបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីព្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួប
ពិភា កាការងារជាមួ យ ឯកឧត្ត ម HATAEDA Mikio អគ្គនា យក ទទួល បនទុ ក នាយកដាឋ នអាសុី អា រគ្ន យ៍ និ ង
បា៉ា សុីហាិក ទីសានក់ការកណ្ត
ត ល ថ្នទីភានក់ងារសហព្បត្ិបត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិថ្នព្បរទសជប៉ាុន

អមរដាយរោកព្សី

KAMEI Haruko ព្បធានទីភានក់ងារសហព្បត្ិបត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិថ្នព្បរទសជប៉ាន
ុ (JICA) ព្បចាាំរៅកមពុជា និងសហ
ការី ។
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី បានសខមតងនូវការសាាគ្មន៍យ៉ាងកក់
រតត ចាំរ ោះដ្ាំរណ្ើរបាំរពញទសសនកិចចការងាររបស់ ឯកឧត្តម HATAEDA Mikio មកកមពុជា ។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ
សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ក៏បានគ្ូសបញ្ជាក់ថា រដាឋភ្ិបាលជប៉ាន
ុ , ត្វមរយៈទីភានក់ងារសហព្បត្ិបត្តកា
ិ រអនតរ
ជាត្ិថ្នព្បរទសជប៉ាុន

(JICA), បានរដ្ើរត្ួនាទីសនូលយ៉ាងសាំខាន់កនុងការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន សព្ាប់កិចចសហ

ព្បត្ិបត្តិការអភ្ិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (Japanese ODA) ទាាំងកនុងព្កបែ័ណ្ឌហិរញ្ញបបទានឥត្សាំណ្ង, ឥណ្ទានសមបទាន
និងជាំនួយបរចចករទស ចូលរួមចាំខណ្កកនុងការអនុវត្ត រោលនរយបាយ និង យុទសា
ធ ន្តសត អភ្ិវឌ្ឍព្គ្ប់ដ្ាំណ្តក់កាល
ខដ្លោជរដាឋភ្ិបាលដាក់រចញពីមួយអាណ្ត្តិរៅមួយអាណ្ត្តិ សព្ាប់អភ្ិវឌ្ឍន៍រសដ្ឋកិចច និងសងគមកមពុជា ។ ជាក់
ខសត ង, សថ ិត្កនុងបរិការណ្៍បចចុបបនន កមពុជាកាំពុងព្បឹងខព្បងរធាើដ្ាំរណ្ើរយ៉ាងសកមម ឥត្ឈប់ឈរ រដ្ើមបីសរព្មចបាន
នូវព្កបែ័ណ្ឌរោលនរយបាយរសដ្ឋកិចចរបស់ែួ លន

ត្ព្មង់ទិសរឆ្ពោះរៅចកខុ វិស័យកាលយជាព្បរទសាន

ចាំណ្ូល

ិ យ
មធយមកព្មិត្ែពស់ រៅឆ្នាំ ២០៣០ និងព្សបត្វមគ្នលងាោ៌ាអភ្ិវឌ្ឍន៍ ខដ្លបានដាក់រចញនូវ “ចកខុ វស
័ កមពុជា ឆ្នាំ
២០៥០”, កិចចសហព្បត្ិបត្តកា
ិ រអភ្ិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) របស់មិត្តជប៉ាុន ជាធាត្ុចល
ូ មួយយ៉ាងសាំខាន់ ខដ្លបាន
រ្លើយត្បរៅនឹង រសចកតីព្ត្ូវការជាអាទិភាព និង រោលនរយបាយសាំខា ន់ៗនានារបស់ោ ជរដាឋភ្ិបាលកមពុ ជា ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី សូមរកាត្សរសើរ និងអរគ្ុណ្ចាំរ ោះរដាឋភ្ិបាលជប៉ាុន
និងព្បជាជនជប៉ាុន ជាត្វមការផ្តល់ Japanese ODA អនុវត្តរដាយ JICA សឹងខត្ព្គ្ប់ វិស័យរៅកមពុជា ជា
ពិរសស រៅកនុងព្កបែ័ណ្ឌអភ្ិ វឌ្ឍន៍ រហដាឋរចនាសមព័នធ រូបវនត រួមាន កាំពង់ខផ្សមុព្ទអនត ជាត្ិ , ផ្លូវងនល់-សាពន,
អគ្គិ សនី, ព្បព័នធធាោសាន្តសត , មនទីររពទយ, សាោររៀន និង រោងចព្កផ្លិត្ទឹកសាាត្ ជារដ្ើម ។ល។ សកមមភាព
ទាាំងរនោះ បាន្លុោះបញ្ជចង
ាំ យ៉ាងចាស់ថា ព្បរទសជប៉ាន
ុ រៅខត្ជាមិត្តភ្័កតដ្ព្៏ បថ្ព និងជាថ្ដ្គ្ូយុទសា
ធ ន្តសត អភ្ិវឌ្ឍន៍ដ្៏
សាំខាន់មយ
ួ សព្ាប់ព្បរទសកមពុជា ។
រ្លៀត្កនុងឱកាសរនាោះ, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ក៏បានសខមតងនូវការរសាកសាតយ
ចូលរួមរំខលកមរណ្ទុកខជាមួយរដាឋភ្ិបាល និងព្បជាជនជប៉ាុន ចាំរ ោះមរណ្ភាពរបស់ឯកឧត្តម Shinzo Abe
អត្ីត្នាយករដ្ឋមន្តនតជ
ី ប៉ាន
ុ ខដ្លជាការបាត្់បង់ដ្៏ធាំរធង នូវឥសសរជនដ្៏រ្នើម នារពលងមីៗកនលងមក ។
ឯកឧត្តម HATAEDA Mikio សូមខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ចាំរ ោះការចូលរួមរំខលកទុកខរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ
សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ោជរដាឋភ្ិបាលកមពុជា និងព្បជាជនកមពុជា និងសខមតងនូវោរវកិចចដ្៏ែពង់ែពសច
់ ាំរ ោះ ឯក
ឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ខដ្លបានចាំណ្តយរពលរវោដ្៏ានត្ថ្មល និងមាញឹក អនុញ្ជញត្ឲ្យ
ព្កុមការងារ JICA ទទួលជួបសខមតងការគ្ួរសម និងពិភាកាការងាររៅថ្ងៃរនោះ ។ ឯកឧត្តម HATAEDA Mikio បាន
វាយត្ថ្មលែពសច
់ ាំរ ោះកិចចែត្
ិ ែាំព្បឹងខព្បងរបស់ោជរដាឋភ្ិបាលកមពុជា

រព្កាមការដ្ឹកនាាំ ព្បកបរដាយគ្ត្ិបណ្ឌិត្

របស់ សសមត ច្សត្សជានាយររដ្ឋមន្តនត ី ចាំរ ោះចាំណ្តត្់ការ និង វិធានការនានា ខដ្លោជ-រដាឋភ្ិបាលបានដាក់
រចញ កនុងការព្បយុទព្ធ បឆ្ាំងរៅនឹងថ្នជាំងឺកូ វីដ្-១៩ ។ ឯកឧត្តម HATAEDA Mikio សនាបរងកើនឥណ្ទាន
សមបទានរទាដ្ង សព្ាប់មយ
ួ ឆ្នាំៗ រដ្ើមបីរ្លើយត្បរៅនឹងត្ព្មូវការអភ្ិវឌ្ឍន៍របស់ព្បរទសកមពុជា និង ហិរញ្ញបបទាន
សហព្បត្ិបត្តកា
ិ រនានាបខនថមរទៀត្ រដ្ើមបីជួយោាំព្ទ ដ្ល់សកមមភាពអភ្ិវឌ្ឍន៍រសដ្ឋកិចច-សងគមរៅកមពុជា ។
ភាគ្ីទាាំង ពីរ ក៏បា នពិភា កាផ្លល ស់បតូ រ រយបល់ និង បទពិ រសាធន៍ រៅវិញ រៅមក រលើ គ្រព្ាងមួ យ ចាំនួន
ខដ្លកាំពុងដ្ាំ រណ្ើរ ការ

និ ង របកខភាពគ្រព្ាងងមីៗត្រៅមុែរទៀត្

កនុងព្កបែ័ណ្ឌឥណ្ទានសមបទានពីព្បរទស

ជប៉ាុន (Japanese ODA Loan) ។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី បានផ្តលអ
់ នុសាសន៍ និង
សាំណ្ូមពរដ្ល់ JICA ចាំរ ោះរបកខភាពគ្រព្ាងនីមួយៗ ខដ្លកាំពុងសថ ត្
ិ កនុងដ្ាំណ្តក់កាលសិកាសមិទល
ិ ធ ទធភាព
គ្ួរព្ត្ូវបានគ្ិត្គ្ូរ និងសូមបនតយកចិត្តទុកដាក់ែពស់រៅរលើព្បសិទភា
ធ ព, ចីរភាព សាំខាន់ការរួមបញ្ចូ លោនរវាងទិស
រៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ វិស័យរសដ្ឋកច
ិ ច-្ សងគម ឱយានភាពព្បទាក់ព្កឡាជាមួយរោលនរយបាយ និងយុទសា
ធ ន្តសត
និងរ្លើយត្បផ្ងខដ្រ រៅនឹងខផ្នការយុទសា
ធ ន្តសត អភ្ិវឌ្ឍន៍ជាត្ិរបស់កមពុ ជា ។
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