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ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១០ ក ើត ខែ តតិ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស្័ រ.ស្ ២៥៦៦
ច្ ា
រាជធានីភ្នាំករញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ិច
ិ ឆ្នាំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណង
ឹ សក្ាប់ក្បព័នធសារព័ត្ា
៌ ន
សតីពីពិធីជំនួបពិភារាការងាររវាងឯរឧត្តមអគ្គបណឌិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី រដ្ឋមន្តនត ីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ឯរឧត្ត ម Masahiro MIKAMI ឯរអគ្ដ រាជទូត្ វិសាមញ្ញ និងសពញសមត្ថភាពជបុន
ក្បចាំសៅក្ពះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

6
កៅរកស្ៀលថ្ងៃទី ០៣ ខែ ិច្ចិា ឆ្នាំ ២០២២, កៅទីស្តីារព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ
ស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនរី ័ត្ន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតព្ី ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ បានទទួលជួបរិភា ាារងារជាមួយ
ឯ ឧតតម Masahiro MIKAMI ឯ អគ្ដរាជទូតិច្សាមញ្ញ និងករញស្មតថភារជបន
៉ុ ព្បចាាំកៅព្រះរាជាណាចព្

មពុជា កោយ

អមកោយមន្តនតីារទូត និងតាំណាងទីភាន ់ងារស្ហព្បតិបតតា
ិ រអភ្ិិឌ្ឍន៍អនតរជាតិជបន
៉ុ (JICA) កៅ មពុជា ចូលរួមផងខដ្រ ។
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន បានស្ខមតងនូិារសាាគ្មន៍យង

់កតតជាងមី

មតងកទៀត ចាំក ះិតតមានរបស្់ឯ ឧតតម Masahiro MIKAMI និងព្ ុមារងារ ខដ្លខតងខតផតល់ ិចចស្ហារកស្ទ ើរព្គ្ប់ ិច្ស្័
យ

ង
នុ ារចូលរួមចាំខណ្ ដ្ល់ស្ មមភារអភ្ិិឌ្ឍន៍កស្ដ្ឋ ច
ិ ច ស្ងគមកៅ មពុជា និងបានក្លៀតឱាស្ខងលងអាំណ្រគ្៉ុណ្យង

ព្ជាលកព្ៅចាំក ះ ិតតមានឯ ឧតតម Masahiro MIKAMI ខដ្លបានអកញ្ជ ញ
ើ ចូលរួម នុងរិធីព្បាស្ោ ឱ
់ យអន៉ុិតតជាផលូ ិារ
“ព្ បែណ្ឌកោលនកយបាយជាតិផលិតភារកស្ដ្ឋ ិចច មពុជា ២០២២ - ២០៣៥” ាលរី ព្រឹ ថ្ងៃ ទី ០៣ ខែ ិច្ចិា ឆ្នាំ
២០២២ កនះ ខដ្លព្ បែណ្ឌកោលនកយបាយកនះ នឹងកដ្ើរតួនាទីយងស្ាំខាន់ ស្ព្មាប់ារកធាើឱយព្បកស្ើរក ើងនូិផលិតភារ
កដ្ើមបីកលើ ស្ទួ យកស្ដ្ឋ ិចចរបស្់ព្បជារលរដ្ឋ និងស្ងគម មពុជាទាំងមូល ង
នុ រយៈករលខិង ។
ឯ ឧតតម Masahiro MIKAMI បានស្ខមតងនូិារកាតស្រកស្ើរ និងវាយតថ្មលែពស្់ ចាំក ះ ិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង
របស្់ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី និង ិចែ
ច ិតែាំព្បឹងខព្បងរបស្់រាជរោឋភ្ិបាល មពុជា និងបានស្ខមតងនូិ
ារអបអរសាទខដ្លរាជរោឋភ្ិបាល មពុជា ជារិកស្ស្ ព្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច និងហិរញ្ញិតថុ ស្កព្មចបាននូិស្មិទិផ
ធ លងមីមយ
ួ
កទៀត គ្ឺារោ ់អន៉ុិតតជាផលូិារ “ព្ បែណ្ឌកោលនកយបាយជាតិ ផលិតភារកស្ដ្ឋ ិចច មពុជា ២០២២-២០៣៥” ។
ជាមួយោនកនះ,

ឹ និងរព្ងី
នុងអាណ្ិតតបាំករញភារ ិចចារទូតកៅ មពុជា, ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាជទូត បានែិតែាំរព្ងង

ិចចស្ហ-

ព្បតិបតតិារកលើព្គ្ប់ ិច្ស្័យអាទិភាររបស្់រាជរោឋភ្ិបាល មពុជា ព្រមទាំងបនតារោាំព្ទនូិារផតល់ហរិ ញ្ញបបទនស្ព្មាប់ ិចចស្ហព្បតិបតតិារអភ្ិិឌ្ឍន៍ផលូិារ (ODA) ទាំង នុងព្ បែ័ណ្ឌហិរញ្ញបបទនឥតស្ាំណ្ង, ឥណ្ទនស្មបទន និងជាំនួយ
បកចច កទស្ ជារិកស្ស្ ជាំរញ
៉ុ ារអភ្ិិឌ្ឍិច្ស្័យឯ ជននានាកៅ មពុ ជា និ ង ស្ូ មខងល ង អាំ ណ្រគ្៉ុ ណ្ ចាំ ក ះឯ ឧតត ម អគ្គ បណ្ឌិត ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋ ម ន្តនតី

៏ ដ្ូ ច ជា ព្បម៉ុ ែ រាជរោឋ ភ្ិ បា ល មពុ ជា និងសាថប័ន

់រន
័ ធ ខដ្លខតងខតបានផតលន
់ ូិ

ិចចស្ហព្បតិបតតិារដ្៏លអព្បកស្ើរ រវាងព្បកទស្ មពុជា-ជប៉ុន នាករល នលងម ។ ក្លៀត នុងឱាស្កនាះ, ឯ ឧតតមឯ អគ្គ ៏ ស្ូមកស្ន ើ ស្៉ុាំនូិ ិ ចចអនត រា គ្មន៍ និងារជួយោាំ ព្ទបខនថ ម កទៀតកលើ គ្កព្មាង ិច្និ កយគ្របស្់ព្ ុមហ៉ុនជប៉ុន

រាជទូតជប៉ុន
កៅ មពុជា

ច្ ិកយគ្រី ិច្ស្័យឯ ជន និង ិច្និកយគ្ិនជបន
ង
នុ ទិស្កៅទ ទ
់ ញារិន
៉ុ ចូលម

មពុជា បខនថមកទៀត ជា ់ខស្ត ង

ព្ ុមហន
៉ុ តូយត្វ
ូ ជប៉ុន ខដ្លនឹងកព្ោងនឹងកបើ ព្បតិបតតិារករាងចព្ តកមលើងយនយនត (Toyota Vehicle Assembly) កៅ
មពុជាឆ្ប់ៗខាងម៉ុែកនះ និងផារ AEON Malls ជាកដ្ើម ។
ច្ ិកយគ្
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ បានស្ខមតងនូិកស្ច តីកសាមនស្សរី រាយ និងសាាគ្មន៍ ចាំក ះរាល់គ្កព្មាង ិន
នានា

ុ ហ៉ុនតូយត្វ
នុង ិច្ស្័យឯ ជន ជារិកស្ស្ គ្កព្មាងបកងកើតករាងចព្ តកមលង
ើ យនយនតរបស្់ព្ ម
ូ
(Toyota Vehicle

Assembly) កៅ មពុជា ខដ្លកនះជាារកលើ កស្ទ ើយដ្ល់ ិច្ស្័យិច្និកយគ្ឯ ជន និង ជា
៏ ារផតលន
់ ូិទាំន៉ុ ចិតតដ្៏ស្ាំខាន់កៅ
ដ្ល់ ិច្និកយគ្ិន ម រីព្បកទស្ជប៉ុន និងព្បកទស្ដ្ថ្ទ កហើយ ៏ជាារនាាំម នូិក រកតិ៍ ្មះរបស្់ព្ ុមហ៉ុនជបន
៉ុ ម ាន់ មពុជា ។
ជារួម, រាជរោឋភ្ិបាល មពុជា ោាំ ព្ទចាំក ះខផនារគ្កព្មាង ិច្និកយគ្ និងកលើ ទឹ ចិតតដ្ល់បណា
ត ិច្និកយគ្ិនជប៉ុន និង
ែិតែាំបនតជាំរញ
៉ុ បខនថមកៅាន់សាថប័ន

ច្ ិកយគ្ស្ព្មាប់
រ
់ ន
័ ធ កដ្ើមបីអាចផតលឱ
់ ាស្ និងជាំរញ
៉ុ បរច្យាស្អាំកណាយផល ិន

ិច្និកយគ្ិនជបន
៉ុ បខនថមកទៀត ។
ភាគ្ីទង
ាំ រីរ បា
៏ នរិភា ាផ្លលស្់បតូរកយបល់កលើគ្កព្មាងខដ្ល ាំរង
៉ុ ដ្ាំកណ្ើរារ និងកប ភា
ខ រគ្កព្មាងអភ្ិិឌ្ឍន៍ងមីៗ
នុងព្ បែ័ណ្ឌឥណ្ទនស្មបទនរីព្បកទស្ជប៉ុន (JICA ODA Loan) កោយ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ បានកស្ន ើដ្ល់
រោឋភ្ិបាលជបន
៉ុ បនតជយ
ួ ោាំព្ទបខនថមកទៀតដ្ល់គ្កព្មាងខដ្ល ាំរ៉ុងដ្ាំកណ្ើរារ និងស្ូមបនតយ ចិតតទ៉ុ ោ ់ែពស្់កៅដ្ល់
កប ខភារគ្កព្មាងនានា កដ្ើមបីធានាបាននូិនិរនតភារ និងព្បស្ិទភា
ធ រថ្នារកព្បើព្បាស្់ហិរញ្ញិតថុ ឱយមានភារព្បទ ់ព្ ឡា
ជាមួយកោលនកយបាយ និងយ៉ុទសា
ធ ន្តស្ត
មម និងារកលើ

រ
់ ន
័ ធ។ ភាគ្ី ទាំង រី រ បានរិភា ា និងកបតជាាថា នឹងបនតជាំរ៉ុញស្ មមភារ ណ្ិជជ-

មពស្់ារិច្និកយគ្រី ិច្ស្័យឯ ជន កដ្ើមបីទ ់ទញអន ិច្និ កយគ្ិន ជប៉ុន ឲ្យបានកព្ចើន បខនថ មកទៀត ។

ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនរី ័ត្ន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី

៏ស្ូមខងលងអាំណ្រចាំក ះ ិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង

និងសានថ្ដ្ជាកព្ចើនរបស្់ឯ ឧតតម Masahiro MIKAMI ឯ អគ្ដរាជទូត ចាំក ះព្បកទស្ មពុជា ព្រមទាំងស្ហារី រួមមានទី
ភាន ់ងារស្ហព្បតិបតតិារអនត រជាតិថ្នព្បកទស្ជប៉ុន (JICA) ខដ្លខតងខតផតល់ ិចចស្ហារយងលអ ព្បថ្រ

នល ងម

និង

ស្ូមជូនររឯ ឧតតមឯ អគ្ដរាជទូត និងព្ ុមារងារទាំងអស្់ ស្ូមទទួលបាននូិស្៉ុែភារលអ, មានកស្ច តីស្៉ុែ នុងព្ ុមព្គ្ួសារ
និងទទួលបាននូិកជាគ្ជ័យព្គ្ប់ព្បារ ។
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