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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០ ក ត
ើ ខែ តតិ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស្័ រ.ស្ ២៥៦៦
ច្ ិា ឆ្នាំ ២០២២
រាជធានីភ្នាំករញ, ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ិច

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតីពី
ជំនួរពិភាក្ាការងាររវាង ឯក្ឧតតមអគ្គ រណ្ឌិតេភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧរនាយក្រដ្ឋមន្តនត ី
រដ្ឋមន្តនត ីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ
ជាមួយ ឯក្ឧតត ម Pablo Kang ឯក្អគ្គ រាជទូតវិសាមញ្ញ និងសពញេមតថភាព ននប្រសទេអូន្តសាតលី
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នាព្រឹ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ិច្ចិា ឆ្នាំ ២០២២, កៅទីស្តីារព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ
ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី អូន ព័នធមន
ុ ីរ័តន រដ្ឋមន្រនតីព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ បានទទួលជួបរិភា ាារងារជាមួយឯ ឧតតម
ច្ មញ្ញ និងករញស្មតថភារ ថ្នព្បកទស្អូន្រសាតលីព្បចាាំកៅ មពុជា ស្ដ ីរី ិចចស្ហព្បតិបតតា
Pablo Kang ឯ អគ្គរាជទូត ិសា
ិ រ
កទាភាគ្ីរវាងព្បកទស្ទាំងរីរ
នុង មម ិច្ធភា
ី រជាថ្ដ្គ្ូ

នុងព្ បែ័ណ្ឌកោលនកោបាយជាំនយ
ួ អភ្ិិឌ្ឍន៍ទូកៅរបស្់ព្បកទស្អូន្រសាដលីកៅ មពុជា និង

មពុជា-អូន្រសាតលី ស្ព្ាប់ារអភ្ិិឌ្ឍកស្ដ្ឋ ិចចព្ប បកោយភារធន់ (CAP-RED) កព្ាមព្ បែ័ណ្ឌ

ហិរញ្ញបបទនឥតស្ាំណ្ងរបស្់រោឋភ្ិបាលអូន្រសាតលី ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានស្ខមតងនូិ តីកសាមនស្ស រក រាយ និងខងងងអាំណ្រគ្ណណ្ោ៉ាង
ព្ជាលកព្ៅចាំក ោះរោឋភ្ិបាល និងព្បជាជនអូន្រសាតលី ខដ្លខតងខតបនតផ្ដលន
់ ូិារោាំព្ទទាំងខផ្ន បកចច កទស្ និងហិរញ្ញិតថុ
ស្ព្ាប់ារអភ្ិិឌ្ឍកៅ មពុជាកស្ទ ើរព្គ្ប់ ិច្ស្័យ និងងមីៗកនោះ ត្វមរយៈ មម ិច្ធភា
ី រជាថ្ដ្គ្ូ មពុជា-អូន្រសាតលី CAP-RED ខដ្ល
បានស្កាពធោ ឱ្
់ យដ្ាំកណ្ើរារាលរីថ្ងៃទី ១៧ ខែ ញ្ញញ ឆ្នាំ ២០២២ ។ ារោ ឱ្
់ យដ្ាំកណ្ើរារ មម ិច្ធី CAP-RED កនោះ គ្ឺ
មិនព្តឹមខតព្ស្បករលនឹងែួបគ្ព្មប់ទី ៧០ ឆ្នាំ ថ្នទាំនា ់ទាំនងារទូតរបស្់

មពុជា-អូន្រសាតលី ប៉ាណក្ណោះកទ ខតព្ស្បកៅនឹង

ព្រឹតា
តិ រណ្៍ខដ្លព្បកទស្ មពុជា បាន និង រ
ាំ ណងកធាើជាព្បធានអាសា៊ានបតូរកិន និង រ
ាំ ណងករៀបចាំែួ ងនកដ្ើមបីកធាើជាាចស្់ផ្ទោះស្ព្ាប់
ិចចព្បជណាំ ាំរល
ូ អាសា៊ានខដ្លកព្ោងនឹងព្បព្រឹតតកៅចាប់រថ្ី ងៃទី ១០ -១៣ ខែ ិច្ចិា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមណែកនោះ ។
ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាជទូតអូន្រសាតលី បានកាតស្រកស្ើរ និងខងងងអាំណ្រគ្ណណ្ោ៉ាងព្ជាលកព្ៅព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និង
ហិរញ្ញិតថុ ខដ្លបានកដ្ើរតួនាទី និងកបដជាាោ៉ាងមណតា ាំ នុង ិចស្
ច ហារជាមួយភាគ្ីភាគ្ី

រ
់ ន
័ ធនានា ខដ្លអនណិតតគ្កព្ាង

កព្ាមជាំនួយអភ្ិិឌ្ឍន៍របស្់ព្បកទស្អូន្រសាតលីនាករល នងងម ។ ឆ្នាំ ២០២២ កនោះ គ្ឺ ជា ែួ ប គ្ព្មប់ ទី ៧០ ឆ្នាំ ថ្នទាំ នា ់
ទាំ ន ងារទូ ត និ ង ិចចស្ហព្បតិបតតិារដ្៏ជិតស្ន ិទរធ វាងព្បកទស្ទាំងរីរ

មពុជា-អូន្រសាតលី ។ ឯ ឧតត ម ឯ អគ្គ រា ជទូ ត

បានផ្ដ ល់ ដ្ាំ ណ្ឹ ង ថា រោឋភ្ិបាលអូន្រសាតលី នឹងបនតរព្ងី ចាំណ្ង ិចចស្ហព្បតិបតតា
ិ ររវាងព្បកទស្ទាំងរីរកអាយាន់ខតស្ណី
ជកព្ៅ កហើយកព្ោងនឹងផ្ដលន
់ ូិជាំនយ
ួ អភ្ិិឌ្ឍន៍ដ្ល់ព្បកទស្ មពុជា ព្បាណ្ ៨១ លានដ្ណលាងរអូន្រសាដលី ស្ព្ាប់ឆ្នាំ
២០២២-២០២៣ កដ្ើមបីជួយោាំ ព្ទ មពុ ជាក្ងើយតបនឹង ិច្បតតិ ូ ិកដ្-១៩ និងសាដរកស្ដ្ឋ ិចច មពុ ជាក ើង ិច្ញ នុងអនត រាល
ព្ប បកោយភារធន់ និង បរច្ោប័នន កដ្ើមបីឈានកៅាន់ព្បកទស្ខដ្លានចាំណ្ូលមធយមព្តឹមឆ្នាំ ២០៣០ ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី បានខងងងអាំណ្រគ្ណណ្ចាំក ោះ ិចចែិតែាំព្បឹងខព្បងរបស្់ ឯ ឧតតម
ឯ អគ្គរាជទូត

ង
នុ ារជួយជាំរញ
ណ កអាយានិឌ្ឍនភារព្ប បកោយខផ្ងផ្កាថ្ន មម ិច្ធី CAP-RED កព្ាម ិចចស្ហាររីភាគ្ី

់រ័នធនានា

និងបានវាយតថ្មង ែពស្់ចាំក ោះបចចុ បបនន ភារអាទិភារកោលនកោបាយជាំនួយអភ្ិ ិឌ្ឍន៍រ បស្់រោឋ ភ្ិបាល

អូ ន្រសាដលី ស្ព្ាប់ មពុ ជា ខដ្លានល ខ ណ្ៈព្ស្បោននឹង អាទិភារកោលនកោបាយអភ្ិិឌ្ឍន៍ កស្ដ្ឋ ិ ចចនិង ស្ងគ ម មពុ ជា
នាករលបចចុបបនន

និង ស្ងឃឹមកជឿជា ថា
់ អាទិភារកោលនកោបាយជាំនយ
ួ អភ្ិិឌ្ឍន៍ខដ្លព្ស្បកៅនឹងទស្សនិច្ស្័យរួម

មពុជា-អូន្រសាតលី នឹងជួយជាំរញ
ណ
ិចចស្ហព្បតិបតតិាររវាងព្បកទស្ទាំងរីរឱ្យស្កព្មចបាននូិផ្លទធផ្លាន់ខតលអព្បកស្ើរ ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនតី អូន ព័នធមន
ុ ីរ័តន និង ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាជទូត Pablo Kang បាន
ស្ខមតងនូិស្ណទិដ្ឋិនិយមចាំក ោះារបនតរព្ងឹង ិចចស្ហព្បតិបតតិារកទាភាគ្ី
ស្ហារោនអនណិតត មម ិច្ធភា
ី រជាថ្ដ្គ្ូ

មពុជា-អូន្រសាតលី កលើព្គ្ប់ ិច្ស្័យ ជារិកស្ស្ រួម

មពុជា-អូន្រសាតលី ស្ព្ាប់ារអភ្ិិឌ្ឍកស្ដ្ឋ ិចចព្ប បកោយភារធន់ (CAP-RED) ឱ្យ

អនណិតតកៅព្ប បកោយភារកជាគ្ជ័យ និងទទួលបានលទធផ្លជាខផ្ងផ្កាគ្ួរជាទីកាទន ៕
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