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រាជធានភី្នំសពញ, ថ្ងៃ ២៣ ខែ មិងុនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន  

េតីពីពិធីច ុះហតថសេខាសេើក្ចិចប្ពមសប្ពៀងហិរញ្ញរបទានឥតេំណង ររេ់េហភាពអឺរ  រេប្មារគ់បំ្រក្មមវិធី  

កក្រប្មងក់ារប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដណំាក្ក់ាេរី៣ 

រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាេក្មពុជា, េហភាពអរឺ  រ, និងរភីាា ក្ង់ារេហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍន ៍អនតរជាតិេ  យកអត (SIDA) 

6 
 

 រសេៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិងុនា ឆ្ន ំ ២០១៦ សេលាសមា៉ោ ង ៣:៣០ នាទី, សៅទីេត ីការប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចចនិងហិរញ្ញេតថ,ុ 

ឯក្ឧតតមរណ្ឌ ិត អូន ព័នធម នីរ័តា សទេរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច នងិហិរញ្ញេតថ ុបានចូលរួមជាអធិរតកី្នុងពិធចុីុះ

ហតថសលខាសលើក្ិចចប្ពមសប្ពៀងហិរញ្ញរបទានឥតេំណ្ងេហភាពអឺរ ុរ េប្មារ់គំប្ទក្មមេិធខីក្ទប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថុ

សាធារណ្ៈដំ្ណាក្់កាលទី ៣ រវាងរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលក្មពុជា, េហភាពអឺរ ុរខដ្លតណំាងសដ្ឋយ ឯក្ឧតតម ប្រីេតូហវ័រ ចច សអហ្គា រ 

(Christopher George Edgar) ឯក្អរគរដ្ឋទូត េិសាមញ្ញ នងិសពញ េមតថភាព ររេ់ េហភាពអឺរ ុរប្រចំប្ពុះរាជាណាចប្ក្

ក្មពុជា និងទីភាន ក្់ងារេហប្រតរិតតិការអភ្ិេឌ្ឍនអ៍នតរជាតិេ ុយខអដ្ (SIDA)តំណាងសដ្ឋយសលាក្ជំទាេ អាណា មា៉ា ចហ  េហ្គា៉ា ដ 

(Anna Maj Hultgård) ឯក្អរគរាជទូតេ ុយខអតប្រចំប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។ 

  

 ហិរញ្ញរបទានេប្មារ់គំប្ទការអនុេតតក្មមេិធខីក្ទប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈ ក្នងុដំ្ណាក្់កាលទី ៣ 

“ការផ្សារភាា រង់េកិាសៅនងឹសគលនសោបាយ” សនុះ មានងេិកាេរុរប្រមាណ្ ៣៣,១ លានអរឺ  ូេប្មារ់អនុេតតរយៈសពល ៤ 

ឆ្ន ំ (២០១៦-២០១៩) ក្នុងសនាុះ៖ 

- ងេិកាប្រមាណ្ ២១ លានអរឺ  ូជាងេិកាគំប្ទសដ្ឋយផ្ទា ល់ (Budget Support) ពីេហភាពអរឺ ុរ ដ្ល់ការអនុេតត 

ក្មមេិធខីក្ទប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈសដ្ឋយអងគភាព សប្កាមឱវាទប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហិរញ្ញេតថ ុ

និងប្ក្េួង-សាថ រ័ន សដ្ឋយសផ្ទត តសលើ៖  (១) ការខក្លមអរុណ្ភាពេថ ិតិជាតិ,  (២)  ខក្លមអប្រព័នធព័ត៌មាន េិទា

ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈ, (៣) ការពប្ងងឹេុប្ក្ឹតភាពនងិតមាា ភាពងេិកាថ្នការសផ្សារងេិកាសៅថ្នន ក្ស់ប្កាម

ជាតិ,   (៤) ការពប្ងងឹតមាា ភាពងេិកា, (៥) ការរសងកើនការអនុេតតងេិកាខផ្សអក្សលើេមិទធក្មម, (៦) ការពប្ងឹង

ប្រេិទធភាព នងិមុែងារេេនក្មម,  (៧) ការពប្ងងឹការប្រមូលចំណូ្ល នងិ (៨) ការរសងកើនតមាា ភាពលទធក្មម

សាធារណ្ៈ តាមរយៈការេប្មរេប្មួលការសរៀរចំ, ការអនុេតត, ការតាមដ្ឋន និងការប្តួតពនិិតយសដ្ឋយអរគ-

សលខាធិការរណ្ៈក្មាម ធិការដឹ្ក្នំាការងារខក្ទប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈ,  

- ងេិកាប្រមាណ្ ១២,១ លានអរឺ  ូ (េហភាពអឺរ ុរ ៩ លានអឺរ  ូនិង SIDA ៣,១ លានអឺរ )ូ សទៀត ជាងេិកាគំប្ទ 

រខនថម (Complementary Support) ខដ្លអនុេតតសដ្ឋយផ្ទា លស់ដ្ឋយេហភាពអឺរ ុរ នងិ ទីភាន ក្់ងារេហ-

ប្រតិរតតិការអភ្ិេឌ្ឍនអ៍នតរជាតេិ ុយខអដ្ (SIDA) សលើការខក្លមអរុណ្ភាពេថ ិតជិាតិ, ពប្ងងឹការប្រមូល

ចំណូ្ល, ខក្លមអប្រេិទធភាព នងិតមាា ភាពេេនក្មមឯក្រាជយ នងិពប្ងងឹតមាា ភាពងេិកា សដ្ឋយេហការ

ជាមួយនងឹប្ក្េួងខផ្សនការ, អាជាា ធរេេនក្មមជាត ិនងិអងគភាពពាក្់ពន័ធ ។  
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 ឯក្ឧតតមរណ្ឌ ិតសទេរដ្ឋមន្តនត ីបានមានប្រសាេន៍រូេរញ្ជា ក្់ថ្ន  ក្ិចចប្ពមសប្ពៀងហិរញ្ញរបទានសនុះសក្ើតសចញពកី្ិចច

ែិតែបំ្រឹងខប្រង នងិក្ិចចេហប្រតិរតតិការរួមគន រវាងរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលក្មពុជា េហភាពអឺរ ុរ និងប្រសទេេ ុយខអត 

ខដ្លឆាុុះរញ្ជច ងំពកីាររីក្ចសប្មើនក្នុងក្ិចចទំនាក្ទំ់នង ប្ពមទាងំជាេក្ខីក្មមអំពកីារទទួលសាគ លរ់រេ់េហភាពអឺរ ុរសលើ

េឌ្ឍនភាពដ៏្លអប្រសេើរថ្នការអនុេតតក្មម េិធីខក្ទប្មង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈ ។ ឯក្ឧតតមរណ្ឌ ិតសទេរដ្ឋមន្តនត ី

ក្៏បានខងាងអំណ្ររុណ្ដ៏្ប្ជាលសប្ៅចំសពាុះេហភាពអឺរ ុរ ទីភាន ក្់ងារេហប្រតិរតតកិារអភ្ិេឌ្ឍនអ៍នតរជាតេិ ុយខអត (SIDA) 

នងិថ្ដ្រអូភ្េិឌ្ឍនន៍ានា ខដ្លខតងខតរនតការគំប្ទដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលក្មពុជា ។  

  

 ជាមួយគន សនុះ តំណាងេហភាពអឺរ ុរ នងិតណំាងទីភាន ក្់ងារេហប្រតិរតតិការអភ្ិេឌ្ឍនអ៍នតរជាតិេ ុយខអត (SIDA) 

បានសកាតេរសេើរ និងវាយតថ្មាែពេ់សលើក្ិចចែិតែំប្រឹងខប្រង ក្នុងសាម រតីេហប្រតិរតតិការោ៉ោ ងេអ ិតលមួតររេ់ថ្ដ្រូអភ្ិេឌ្ឍន៍

ពាក្់ពន័ធ និងប្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិចនិងហិរញ្ញេតថ ុ ជាពិសេេអរគសលខាធកិារដ្ឋឋ នរណ្ៈក្មាម ធិការដឹ្ក្នំាការងារខក្ទប្មង់ការ

ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញេតថសុាធារណ្ៈ  ក្នុងការងារេប្មរេប្មួលសលើការសរៀរចំក្ិចចប្ពមសប្ពៀងហិរញ្ញរបទាន ប្រក្រសដ្ឋយភាព

សជារជ័យ ។ 

 ឯក្ឧតតម ប្រីេតូហវ័រ ចច សអហ្គា រ (Christopher George Edgar) ឯក្អរគរដ្ឋទូតេហភាពអឺរ ុរប្រចំ

ប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ក្៏បានមានប្រសាេនរ៍ខនថមថ្ន េហភាពអឺរ ុរ ពិតជា រីក្រាយក្នុងការកាា យជាខផ្សនក្មួយថ្នរសប្មាង

ខដ្លជួយគំប្ទសធវើឲ្យកាន់ខតប្រសេើរស ើង នូេតមាា ភាពនងិរណ្សនយយភាព ក្នងុការប្ររ់ប្រងងេិកាជាតិ។ ទំនាក្់ទំនងខដ្ល

បានរសងកើតស ើងរវាងប្រសទេេ ុយខអត នងិ សាថ រ័ននានាររេ់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលក្មពុជា ជាកាលានុេតតភាពក្នងុការខចក្រំខលក្

នូេឧតតមានុេតតន៍ សៅក្នងុ េិេ័យខដ្លមានសារៈេំខានេ់ប្មារ់ការអភ្ិេឌ្ឍនាសពលអនារត សដ្ើមបីផ្សតលជ់ាប្រសោជនដ៍្ល់

ប្រជាពលរដ្ឋក្មពុជា" ៕ 
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