ក្ពះរាជាណាច្ក្ររតពុជា
ជាត្ិ សាសនា ក្ពះតហារសក្ត្
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ថ្ងៃ ពុធ ៩ ក ើត ខែ

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តិ ឆ្នំ ខាល ចត្វាស័ ព.ស ២៥៦៦

ច្ ិា ឆ្នំ ២០២២
រាជធានីភ្នំកពញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ ិច
សសច្រដីជូនដ្ំណឹង
សតីពីជំនួបសម្តតងការគួរសតរវាង ឯរឧត្តតអគគ បណឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធតន
ុ រី ត្
័ ន
ឧបនាយររដ្ឋតន្រនត ី រដ្ឋតន្រនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាតួយឯរឧត្តត Stefan Messerer ឯរអគគ រដ្ឋទត្
ូ វិសាតញ្ញ និងសពញសតត្ថភាពនន
សាធារណរដ្ឋសហព័នធអាល្លឺត៉ង់ក្បចាំសៅក្ពះរាជាណាច្ក្ររតពុជា

6
កៅរកសៀលថ្ងៃទី ០២ ខែ ិច្ចិា ឆ្នំ ២០២២, កៅទី សដី ា រក្ សួ ង កសដ្ឋ ិ ចច និ ង ហិ រ ញ្ញិតថុ ,
ឯ ឧតត ម អគ្គ ប ណ្ឌិ ត សភាចារយ អូន ព័នធតុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតក្ី សួងកសដ្ឋ ិចច និង
ហិរញ្ញិតថុ បានទទួលជួប និងសខមតងារគ្ួរសមរបស់ឯ ឧតតម Stefan Messerer ខដ្ល ឯ ឧតតម
ក្តូិបានរដ្ឋឋ ភ្ិបាលសាធារណ្រដ្ឋ សហព័នធអាលលឺម៉ង់ ខតងត្វំ ង ជាឯ អគ្គរ ដ្ឋ ទូត ិច្សាមញ្ញ និង កពញ
សមតថភា ពថ្នសាធារណ្រដ្ឋ ស ហព័នធអាលលឺម៉ ង់ងមីក្បចាំ ក្ពះរាជាណាចក្

មពុ ជា ។

ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានខងលង អំ ណ្រគ្ុណ្ យ៉ងក្ជាលកក្ៅ
ចំក ះរដ្ឋឋ ភ្ិបាលថ្នសាធារណ្រដ្ឋ ស ហព័នធអាលលឺម៉ ង់ , ក្បជាជនអាលលឺម៉ង់ ុនងារគំ ក្ទ និងចូលរួម
ចំខណ្ ដ្ល់ារអភ្ិិឌ្ឍន៍ក្បកទស មពុជា

នុងរយៈាល នលងម

។

នុងនាមជាថ្ដ្គ្ូអភ្ិិឌ្ឍន៍ដ្មា
៏ នសារៈ

សំខាន់មយ
ួ , សាធារណ្រដ្ឋសហព័នធអាលលឺម៉ង់ បានកដ្ើរតួនាទីយ៉ងសំខាន់ នុងារផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន
អភ្ិិឌ្ឍន៍ផ្លូិារដ្ល់ មពុ ជា រួមទាំង ជំនួយ បកចច កទស ហិរញ្ញបបទានឥតសំណ្ង និងឥណ្ទាន
សមបទាន ខដ្លបានក្លើយតបកៅនឹងតក្មូិារអភ្ិិឌ្ឍន៍របស់ មពុជា ។ ជា ់ខសត ងងមីៗ កនះ អាលលឺម៉ង់
ត្វមរយៈធនាគរអភ្ិិឌ្ឍន៍ KfW បានផ្តល់ហិរញ្ញបបទានឥតសំណ្ងចំនន
ួ ១៦ លានអឺរូ ជាសហ
ហិរញ្ញបបទានជាមួយ WB, KOICA និង DFAT ត្វមរយៈ Multidonor Trust Fund (MTDF)
សក្មាប់អនុិតតគ្កក្មាងកលើ

មពស់គ្ុណ្ភាព និងសមធម៌សុខាភ្ិបាល ដ្ំណា ់ាលទី ៣ ។ គ្កក្មាង

កនះ បានក្លើយតបកៅនឹងកសច តីក្តូិ ារជាអាទិភា ព នុង ិច្ស័យសុខាភ្ិបាល ក លគ្ឺ កលើ

មពស់
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គ្ុណ្ភាព ក្បសិទភា
ធ ព និងសមធម៌ ថ្នសុែភាពក្បជាជន ត្វមរយៈារបនតចល
ូ រូមជំរុញារអនុិតត៖
១. ខផ្នារយុទសា
ធ ន្រសត សុខាភ្ិបាល, ២. ក្ បែណ្ឌយុទសា
ធ ន្រសត និង មម ិច្ធីារសាតរ និងជំរញ
ុ
ំកណ្ើន
កសដ្ឋ ិចច មពុជា នុងាររស់កៅជាមួយ ូ ិីដ្-១៩ ត្វមគ្នលងក្បក្ តីភាពងមីឆ្នំ ២០២១-២០២៣ ។
ឯ ឧតតមឯ អគ្គរដ្ឋទត
ូ បានកាតសកសើរ និងខងលងអំណ្រគ្ុណ្ក្ សួងកសដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ
ខដ្លបានកដ្ើរតួនាទីយ៉ងសំខាន់ សថ ិត នុងបរច្ារណ្៍បចចុបបនកនះ និង សូមខងល ង អំ ណ្រគ្ុណ្ផ្ងខដ្រ
ដ្ល់ក្ សួង -សាថប័ន ខដ្លបានផ្តល់ ិចចសហារយ៉ងលអ ក្បថ្ព នាកពល នលងម
ត់សមាគល់ក ញ
ើ ថា ទំនា ់ទំនងមិតតភាព រវាងក្បកទសទាំងពីរ

។ ឯ ឧតតម បាន

ំពុងមានភាពរឹងមា ំ និងសុីជកក្ៅ

កហើយអាលលឺម៉ង់នឹង បនត គំក្ទដ្ល់ ិ ចចសហក្បតិបតតិារកលើ ក្គ្ប់ ិច្ស័យរបស់ មពុ ជា ពិកសស បាន
វាយតថ្មល ែពស់ចំ ក ះរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល មពុ ជា ខដ្លសកក្មចបានលទធផ្លលអ ក្បកសើ រ ុនងារទប់សាាត់
ាររី រាលដ្ឋលថ្នជំងឺ ូ ិីដ្-១៩ និងកបើ ដ្ំកណ្ើរារកសដ្ឋ ិចចក ើង ិច្ញយ៉ងឆ្ប់រហ័ស ។ រដ្ឋឋភ្ិបាល
អាលលឺម៉ង់ នឹងបនតជយ
ួ ឧបតថមភគំក្ទដ្ល់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល មពុជា នុងារខ លមអ គ្ុណ្ភាពថ្នកសវាសុខា
ភ្ិបាល សមធម៌ ដ្ល់ក្បជាជនក្ ីក្

និងជនងាយរងកក្គះ, ារផ្តល់មូលនិធិសមធម៌សុែភាព ារ

ខ លមអគ្ុណ្ភាពថ្ន ខនលងខងទាំសុែភាពសាធារណ្ៈ សមភាព កយនឌ្័រ និងបរច្យប័ន សងគម ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានគ្ូសបញ្ជា ់ប ខនថ មថា នារយៈកពល
២ ឆ្នំ ចុងកក្ាយកនះ, ិច្ិបតតថ្ិ នជំងឺ ូ ិីដ្-១៩ COVID- 19 បានបងានូិផ្លអិច្ជាមានជាកក្ចើនដ្ល់សុែភាព
សាធារណ្ៈ និងស មមភាពសងគម-កសដ្ឋ ិចច មពុជា ខដ្លជាបទពិកសាធន៍សំខាន់សក្មាប់បនតារដ្ឋឋន
ថ្នារខ ទក្មង់របស់ មពុជា ។ ចំក ះមុែ,
សាតរ

មពុជា បានដ្ឋ ់កចញនូិក្ បែណ្ឌយុទសា
ធ ន្រសត

និងជំរញ
ុ
ំកណ្ើនកសដ្ឋ ិចច មពុជា នុងាររស់កៅជាមួយ ូ ិីដ្-១៩

មម ិច្ធីារ

ត្វមគ្នលងក្បក្ តីភាពងមី

ឆ្នំ

២០២១-២០២៣ ខដ្លមានកគលបំណ្ងសាតរ និងពក្ងឹងសាតនុពលថ្នចនទុល ំកណ្ើនកសដ្ឋ ិចចឲ្យ
រស់រកិី

និងក្ត ប់កៅ ំកណ្ើនក្ប បកដ្ឋយចីរភាព និងបរច្យប័ន និង សាងភាពធន់ រង
ឹ មា ំថ្នសងគម-

ច្ , ២. ារខ ទក្មង់ និង ៣. ារ
កសដ្ឋ ិចច អនុកលាមត្វមអភ្ិក្ មចំនួន ៣ គ្ឺ៖ ១. ារសាដរក ើង ិញ
សាងភាពធន ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានអបអរសាទរចំក ះ ច
ិ ចក្បជុំពិកក្គះ
កយបល់សតីពី ិចចសហក្បតិបតតា
ិ រអភ្ិិឌ្ឍន៍ សក្មាប់ឆ្នំ ២០២២ រវាងរាជរដ្ឋឋភ្ិបាល មពុ ជា និងរដ្ឋឋ
ភ្ិបាលសាធារណ្រដ្ឋ សហព័នធអាលលឺម៉ង់ ាលពីថ្ងៃទី ១៩-២០ ខែ តុលា ឆ្នំ ២០២២ ខដ្លសកក្មចបាន
លទធផ្លក្ប បកដ្ឋយខផ្លផ្កា ។ ភាគ្ីទាំងពីរ បានឯ ភាពគនកលើកប ខភាពគ្កក្មាង/ មម ិច្ធីចន
ំ ួន ៧
សក្មាប់ឆ្នំ ២០២៣-២០២៤ ខដ្លអាចចូលរួមចំខណ្

នុងារជំរញ
ុ ិច្សយ
័ កសដ្ឋ ិចច

ណ្ិជា មម

គំ រ និងសុែមាលភាពសងគម សុខាភ្ិបាល រួមទាំងារពក្ងឹងិច្សយ
័ វាយនភ្ណ្ឌកៅ មពុជា ។

6
ទំព័រ | 2

