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ក្រសួងសសដ្ឋរច្
ិ ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃ អង្គារ ១០ រោច ខែ ភទ្របរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦
ោជធានីភនាំរពញ, ថ្ងៃរី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹងេម្រាប់សារព័ត៌ាន

េតីពជ
ី ំនួបេម្តតងការគួរេតរវាង ឯក្ឧតតតអគគបណឌិតេភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័តន ឧបនាយក្រដឋតន្រនត ី
រដឋតន្រនត ីម្រក្េួងសេដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ
ជាតួយសោក្ Jean-Pierre Marcelli នាយក្ AFD ម្របចាំតំបន់អាេុីអាសគនយ៍

88
រៅររសៀលថ្ងៃរី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២, រៅរីសីកា
ដ រទ្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ាវត្ថ,ុ ឯកឧត្តមអគ្ាបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីទ្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ បានររួលជួបសខមតងការគ្ួរសម
និងពិភាកាការង្គរ ជាមួយរោក Jean-Pierre Marcelli នាយករីភានក់ង្គរបាោាំងសទ្ាប់ការអភិវឌ្ឍ (The Agence
Française de Développement - AFD) ងមី ទ្បចាាំត្ាំបន់អាសីអារគ្នយ៍ អមដ្ាំរណ្ើររោយរោកទ្សី Sandrine
Boucher នាយក AFD ងមី ទ្បចាាំកមពុជា ។
ឯកឧត្តមអគ្ាបណ្ឌិត្សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី អូន ព័នធតុនីរ័តន បានស្វាគ្មន៍យ៉ាងកក់រតត និងអបអរសាទរ
ចាំរ ោះរោក Jean-Pierre Marcelli ដែលររើបទ្ត្ូវបានខត្ងត្វាំងជានាយក AFD ទ្បចាាំត្ាំបន់អាសីអារគ្នយ៍ និងរោកទ្សី
Sandrine Boucher ខដ្លររើបទ្ត្ូវបានខត្ងត្វាំងជានាយក AFD ទ្បចាាំកមពុជា និងានរជឿជាក់យ៉ា ងមត្ាាំ ថា រទ្កាមការ
ដ្ឹកនាាំ របស់រោក Jean-Pierre Marcelli និងរោកទ្សី Sandrine Boucher កិចចសហការរវាងោជរោឋភិបាលកមពុជា និង
AFD នឹងទ្ត្ូវបានពទ្ងឹង និងពទ្ងីកឥត្ឈប់ឈររហើយនាាំមកនូវលរធ ផលទ្បកបរោយខផែផ្កា ។
ឯកឧត្តមអគ្ាបណ្ឌិត្សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋ មន្រនតី ក៏បានខងែ ងអាំណ្រគ្ ណ្ និងវាយត្ថ្មែ ែពស់ ចាំរ ោះ AFD
ខដ្លបានចូ ល រួមចាំខណ្កយ៉ា ងសកមម ដ្ល់ ការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋ កិចច

និងសងាមរៅកមពុ ជា

ត្វមរយៈការផដល់ ហិរញ្ាបបទាន

ដ្ល់គ្រទ្ាងអភិវឌ្ឍន៏របស់ ោ ជរោឋភិបាលកមពុ ជា និង ផដល់ ហិរញ្ាបបទានដ្ល់ វិស័ យឯកជន ។ ជាក់ខសតង, កនុងរយៈរពល
៣០ ឆ្នាំចងរទ្កាយរនោះ, ត្វមរយៈ AFD, ស្វធារណ្រដ្ឋបាោាំង បានផតលហ
់ ិរញ្ាបបទានសរបទ្បាណ្ ៨៨៨ ោន អឺរូ
ដ្ល់កមពុ ជា កនុ ងរនាោះាន ឥណ្ទានសមបទានចាំនួន ៥៣៣ ោនអឺរូ និងហិរញ្ាបបទានឥត្សាំណ្ងចាំនួន ១៧៨ ោនអឺរូ
រោយរផ្កដត្រលើការអភិវឌ្ឍរហោឋរចនាសមព័នធដ្ូ ច ជា៖ ផែូ វ ជនបរ ធាោស្វន្រសត កសិ ក មម រឹ ក ស្វា ត្ អគ្ាិ ស នី អប់ រំ
និ ង ស ខាភិ បា ល ។ ហិ រ ញ្ាបបទានសហទ្បត្ិបត្តិការរនោះ បានរ្ែើយត្បនឹងត្ទ្មូវការថ្នការអភិវឌ្ឍ និងទាន់រពលរវោ
ទ្សបត្វមកមម វិធី និ ង រោលនរយបាយរបស់ោជរោឋភិបាលកមពុជា ជាពិរសស បានអនរោមរៅនឹងខផនការយរធ ស្វន្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ, យរធ ស្វន្រសតចត្រកាណ្, យរធ ស្វន្រសតសីព
ត ីការទ្គ្ប់ទ្គ្ងបាំណ្លស្វធារណ្ៈ, ទ្កបែណ្ឌយរធ ស្វន្រសតកមម វិធីស្វតរ
និង ជាំរញកាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចចកមពុជា កនុងការរស់រៅជាមួយ កូ វីដ្-១៩

ត្វមគ្នែងទ្បទ្កត្ីភាពងមី សទ្ាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣

និងកមម វិធី វិនិរយគ្ស្វធារណ្ៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២២ - ២០២៤ ជារដ្ើម ។
ភាាប់ជាមួយោនរនោះ, ឯកឧត្តមអគ្ាបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ក៏បានគ្ូសបញ្ញាក់ថា រទាោះបីកមពុជាររួលបាននូវរជាគ្ជ័យ
ធាំរធង រៅកនុងសមរភូមិទ្បយរធ នឹងជាំងឺកូ វីដ្-១៩ រដ្ើមបីការ រអាយជី វិត្ និងលាំនឹងជីវភាពទ្បជាជន រហើយបានរបើក
ទ្បររសរលើទ្គ្ប់ វិស័យ រដ្ើមបីស្វតរ និងជាំរញកាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចចរ ើង វិញកតី ប៉ាខនត ការមកដ្ល់ថ្ន វិបត្តិជាបនតបនាាប់ររៀត្
Page 1 of 2

ដ្ូចជា ការរកើនរ ើងែព ស់ថ្នអទ្ត្វអត្ិផរណា និងអទ្ត្វការទ្បាក់, ការងមងយរសដ្ឋកិចចរៅទ្បររសអភិវឌ្ឍ និងទ្បររស
ចិន, និងវិបត្តិសន្រង្គាមរៅអយខទ្កន, ទ្ពមទាាំងបញ្ញាភូមិស្វន្រសតនរយបាយកនុងត្ាំបន់ និងអនតរជាត្ិ បាន និងកាំពងបងាផល
ប៉ាោះ ល់អ វិជា
ា នដ្ល់កិចចដ្ាំរណ្ើរការស្វតរ

និងជាំរញ

កាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចចរ ើង វិញរបស់កមពុជា

ក៏ដ្ូចជាការរងើបរ ើង វិញ

ថ្នរសដ្ឋកិចច ពិភពរោកទាាំងមូល ។ ចាំរ ោះមែ, ោជរោឋភិបាលកមពុជា នឹងបនតជាំរញការរធាើកាំខណ្រទ្មង់រចនាសមព័នធ រោយ
រផ្កតត្រលើ វិស័យអារិភាពនានា ដ្ូចជា៖
សទ្មួល ណ្ិជក
ា មម

ូជីសាីក ថាមពល ជាំនាញ ឌ្ីជីងល សហទ្ោសធនត្ូច និងមធយម និងកិចច

ទ្ពមទាាំងការខកលមា ប រិយកាសវិនិរយគ្

និងធរកិចច

រដ្ើមបីជាំរញការរធាើពិពិធកមម រសដ្ឋ កិចច

ការទ្រទ្រង់កាំរណ្ើន និងការរលើកកមពស់ភាពទ្បកួត្ទ្បខជង ទ្ពមទាាំង ការជាំរញការនាាំរចញ ទាាំងកនង
ុ ទ្កបែណ្ឌកិចចទ្ពមរទ្ពៀង
ណ្ិជក
ា មមរសរីររា ភាគ្ី និងពហភាគ្ី ក៏ដ្ូចជា ទាាំងកនុងនិនានការថ្នការផ្កែស់រីត្វាំង វិនិរយគ្ (Investment Relocation)
រៅកនុងត្ាំបន់ផងខដ្រ ។
រោក Jean-Pierre Marcelli បានសខមតងនូវអាំណ្រស្វររចាំរ ោះោជរោឋភិបាលកមពុជា ក៏ដ្ូចជាទ្កសួង រសដ្ឋកិចច
និងហិរញ្ាវត្ថុ ខដ្លសរទ្មចបានលរធ ផលដ្៏ទ្ត្ចោះទ្ត្ចង់កនុងការទ្គ្ប់ទ្គ្ងា៉ា ទ្កូរសដ្ឋកិចច និងររួលបានកាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចច គ្ួរ
ឱ្យកត្់សាាល់ កនុងបរិការណ្៍ខដ្លពិភពរោកកាំពងទ្បឈមនឹងវិបត្តិរសដ្ឋកិចច ខដ្លបណា
ដ លមកពីការរីកោលោលថ្នជាំងឺ
កូ វីដ្ ១៩ និងសន្រង្គាមរវាង រសសី និងអយខទ្កន ។ រោក Jean-Pierre Marcelli បានវាយត្ថ្មែែពស់ចាំរ ោះ ោជរោឋភិបាល
កមពុជា ខដ្លបានទ្គ្ប់ទ្គ្ងការរីកោលោលថ្នជាំងឺកូ វីដ្ ១៩ យ៉ាងានទ្បសិរធភាព និង ចាប់រផដើមរបើកទ្បររស និងរសដ្ឋកិចច
រ ើងវិញយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស និងបានគ្ូសបញ្ញាក់ផងខដ្រថា AFD នឹងបនតោាំទ្រោជរោឋភិបាលកមពុជា រោយសនាបរងាើន
រាំហាំហិរញ្ាបបទានសហទ្បត្ិបត្តិការសទ្ាប់កមពុជាឱ្យទ្សបរៅនឹងបរិការណ្៍បចចុបបនន ។
កនុងភាពជាថ្ដ្គ្ូអភិវឌ្ឍន៍ រោក Jean-Pierre Marcelli បានគ្ួសបញ្ញាក់ថា រោឋភិបាលបាោាំង រៅខត្រកាកិចច
សហទ្បត្ិបត្តិការហិរញ្ាបបទានកនុងរាំហាំឥណ្ទានសមបទានទ្បចាាំឆ្នាំ ចរនាែោះពី ១០០-១២០ ោនអឺរូ សទ្ាប់រួមចាំខណ្ក
កនុងការអភិវឌ្ឍ និងស្វតររសដ្ឋកិចចកមពុជាបនាាប់ពី វិបត្តិកូ វីដ្-១៩ ទ្សបត្វមរោលនរយបាយ និងយរធ ស្វន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ
របស់កមពុជា និងយរធ ស្វន្រសតរបស់ AFD (Country Strategy 2022-2026) ខដ្លរផ្កតត្រៅរលើរោលរៅសាំខាន់បី៖ ១.
ការអភិវឌ្ឍខដ្លបនាាំរៅនឹងបខទ្មបទ្មួលអាកាសធាត្ និងកាត្់បនថយការបាំភាយឧសម័នកាបូន

២.

ការចូលរួមបរងាើត្

ការង្គរ និងកាំរណ្ើនរសដ្ឋ កិចច និង ៣. ការអភិវឌ្ឍ រហោឋរចនាសមព័នធទ្បកបរោយចីរភាព និងអភិបាលកិចចលា ។
ជាងមីមតងររៀត្, ឯកឧត្តមអគ្ាបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនដី បានខងែងអាំណ្រគ្ណ្យ៉ាងទ្ជាលរទ្ៅចាំរ ោះ
AFD ក៏ដ្ូចជារោឋភិបាល និងទ្បជាជនបាោាំង ខដ្លបានបនតោាំទ្រ និងបានផតល់ហិរញ្ាបបទានដ្៏ថ្ងែថាែរួមចាំខណ្កដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ
ទ្បររសកមពុជា និងបានជូនពររោក

Jean-Pierre Marcelli

និងរោកទ្សី Sandrine Boucher ររួលបាន

រជាគ្ជ័យកនុងការបាំរពញភារកិចចងមី ។

88

Page 2 of 2

