
 

 

 
 
 
 

ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា ល ីភ្នំពេញ 
 

 

សេចក្តីប្រកាេព័តម៌ាន 
ថ្ងៃទី  ០៤  ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
ពិធីប្រគល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្តនូវរងយនត្ ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ដល់ង្ែត្តចាំនួន១០ តាមរយៈ

គង្ប្ោងង្លើកាំព្់គុណភាពនិង្មធម៌្ុខាភិបាល (H-EQIP) 
  

 ភាពជាថ្ដគូរមួគ្នន មួយរវាងប្ក្ួង្ុខាភិបាល និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ខដលគួរឲ្យទុកចិត្ត បានង្ធវើឲ្យ
ោនភាពប្បាកដប្រជាថាការប្រគល់រងយនត្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ដល់ង្ែត្តចាំនួន១០ង្ៅប្រង្ទ្កមពុជាប្ត្ូវ ប្បារ
ពវង្ធវើង្ទបើងន្ទថ្ងៃង្នោះ។ 
 រងយនត្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ងមីៗទាំងង្នោះប្ត្វួបានង្ធវើលទធកមមជាខននកមួយថ្នការង្្លើយត្ររន្ទា ន់ចាំង្ ោះ
ការរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ង្ៅប្រង្ទ្កមពុជា ង្ប្កាមការគ្នាំប្ទររ្់គង្ប្ោងង្លើកកាំព្់គុណភាពនិង
្មធម៌្ុខាភិបាល(H-EQIP)ខដលជាហិរញ្ារបទនរមួគ្នន រវាងរាជរដាា ភិបាលកមពុជា ប្រង្ទ្អូស្តសាត លី 
ប្រង្ទ្អាលលឺម៉ង់ សាធារណរដាកូង្រ ៉និងធន្ទគ្នពិភពង្ោក។ 
 ន្ទពិធីខដលប្បារពធង្ធវើង្ទបើងង្ៅឃ្ល ាំងឧ្ងកមពុជា មគនតីត្ាំណាងប្ក្ូង្ុខាភិបាលនិង ប្រធាន
មនាី្ុខាភិបាលង្ែត្តប្កងុ បានសាវ គមន៍ការប្រគល់រងយនត្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ជាជាំហ៊ា នដ៏ ា្ំខាន់មួយកនុងកិចច
ង្្លើយត្រនឹងជាំងឺកូវដី១៩ររ្់កមពុជា។ 
 ពិធីង្នោះចូលរមួជាគណអធិរតី្ង្ដាយឯកឧត្តមសាស្តសាត ចារយ ង្អង ហូត្ រដាង្លខាធិការប្ក្ួង្ុ
ខាភិបាលជាមួយសាា នទូត្ប្រង្ទ្អូស្តសាត លី និងប្រង្ទ្អាលលឺម៉ង់ ការយិាល័យកយកា-KOICAប្រចាាំ
ប្រង្ទ្     កមពុជា និងធន្ទគ្នពិភពង្ោក។ 

 រន្ទា រ់ពីង្្ចកតីប្រកា្ររ្់អងរការ្ុែភាពពិភពង្ោកខដលថាជាំងឺកូវដី១៩គឺជាជាំងឺរាល
ដាលជា ្កលន្ទខែមិន្ទ ឆ្ន ាំង្នោះ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍បានដាក់ឲ្យដាំង្ណើ រការងវកិាចាំនួន១៤ោនដុោល ្ហអា
ង្មរចិ        តាមរយៈមូលនិធិ្ោគមន៍អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្។ 

 



 

 

 

 ការ្ង្ប្មចចិត្តង្នោះ ជួយកនុងការ្ប្មរ្ប្មួលការជាវទាន្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ និងង្ប្គឿងររកិាា
ង្ពទយ ក៏ដូចជាង្ដើមបពីប្ងឹងជារន្ទា ន់នូវ្មមត្ាភាពមនាីពិសាធន៍ង្ដើមបីង្្លើយត្រឲ្យបានឆ្រ់រហ័្ង្ៅនឹង
ការរាលដាលជាំងឺកូវដី១៩។ 

 ង្ពលខងលង្ុនារកថាកនុងពិធីង្នោះ ឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគររាជទូត្អូស្តសាត លីប្រចាាំប្រង្ទ្
កមពុជា បានោនប្រសា្ន៍រញ្ញា ក់មតងង្ទៀត្នូវការង្រតជាា ចិត្តររ្់អូស្តសាត លីកនុងការជួយគ្នាំប្ទប្ក្ួង្ុខា
ភិបាលង្្លើយត្រង្ៅនឹងជាំងឺកូវដី១៩ និងការអនុវត្តខននការង្មង្្លើយត្រង្ៅនឹងជាំងឺកូវដី១៩ររ្់កមពុជា។ 
ង្ោកអគររាជទូត្ Kang បានោនប្រសា្ន៍ថា “ង្នោះគឺជាឲ្កា្ដ៏ោនសារៈ ា្ំខាន់មួយ និងង្កើត្ង្ទបើង
ចាំង្ពលខដលជាំនួយគ្នាំប្ទររ្់អូស្តសាត លី្ប្ោរ់ការង្្លើយត្រនឹងជាំងឺកូវដី១៩ររ្់កមពុជា្ាិត្ង្ៅជួរមុែ
និងចាំណុចកណាត លថ្នទាំន្ទក់ទាំនងររ្់ង្យើង”។ 
 ប្រង្ទ្អូស្តសាត លីនតល់ជាំនួយខដលោនទាំហាំទឹកប្បាក់ចាំនួន៥០ោនដុោល អូស្តសាត លីចាំង្ ោះ
គង្ប្ោងង្លើកកាំព្់គុណភាពនិង្មធម៌្ុខាភិបាល្ប្ោរ់រយៈង្ពលប្បាាំឆ្ន ាំ។ ង្យើងអាចរង្ញ្ចញទឹក
ប្បាក់ប្រករង្ដាយភាពរត់្ខរននិងឆ្រ់រហ័្ង្ប្កាយពីោនង្្ចកតីង្្នើ្ុាំពីប្ក្ួង្ុខាភិបាល កនុងការ
ទិញង្ប្គឿងររកិាា ចាាំបាច់ដូចជា រងយនត្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ដរ់ង្ប្គឿងង្នោះ និងពប្ងឹង្មត្ាភាពកនុងស្្ុកង្ដើមបី
ង្្លើយត្រនឹងជាំងឺកូវដី១៩។  
 

ក៏ដូចគ្នន ង្នោះខដរ ង្ោកស្្ី អីុងង្ហរណា ដូប្បា (Inguna Dobraja)  ន្ទយិកាប្គរ់ប្គងធន្ទគ្នរពិភព
ង្ោកប្រចាាំកមពុជា ោនប្រសា្ន៍ថា ការទទួលបានហិរញ្ាវត្ាុទន់ង្ពលង្វោង្ដើមបីគ្នាំប្ទដល់គង្ប្ោង
ង្លើកកមព្់គុណភាព និង្មធម៌្ុខាភិបាល (H-EQIP  )ង្នោះ បានជួយដល់កមពុជាកនុងការប្រឈមមុែ
នឹងភាពអា្ននខននក្ុែភាពពិភពង្ោកខដលមិនធាល រ់ោនពីមុនមក។  

ង្ោកស្្ី អីុងង្ហរណា ដូប្បា  ោនប្រសា្ន៍ថា «ង្ដាយការង្ធវើការរមួគ្នន  កមពុជាទទួលបាន
ង្ជាគជ័យកនុងការប្រមូលធនធានង្ដើមបនីរត់្នរង់ឱ្ង និង្ោា រៈររកិាា ង្ពទយបានប្គរ់ប្គ្នន់ង្ដើមបីង្ធវើង្រាគ
វនិិចឆ័យ និងពាបាលជាំងឺកូវតី្១៩ កាត់្រនាយង្លបឿនថ្នការ្លងរាលដាល ពប្ងឹង្មត្ាភាពកនុងការង្្លើយ
ត្រជារន្ទា ន់ និងចូលរមួកនុងការសាត រង្ ើងវញិទាំងប្រជាពលរដា និងង្្ដាកិចច»។ 

រងយនត្ង្គ រ្ ោះរន្ទា ន់ងមីជួយរខនាមកិចចអភិវឌ្ឍន៍ខដលោនរយៈង្ពលខវងជាងមុន ខដលថ្ដគូរមូល
និធិពហុោច ្់ជាំនួយកនងង្ន្ទោះរមួោនអូស្តសាត លី អាលលឺម៉ង់ សាធារណៈរដាកូង្រ និងធន្ទគ្នពិភពង្ោកខដល
កាំពុងខត្ជួយគ្នាំប្ទដល់វ ិ្ ័យ្ុខាភិបាល។  

"ខនែកង្ៅង្លើភាពជាថ្ដគូរវាងប្ក្ួង្ុខាភិបាល និង ប្កុមថ្ដគូ្ហការថ្នគង្ប្ោង H-EQIP ែាុាំ
ង្ជឿជាក់ថាប្រង្ទ្កមពុជានឹងទទួលបានង្ជាគជ័យង្លើការប្រយុទធប្រឆ្ាំង COVID-19។សាធារណរដាកូង្រ ៉
ោនង្ោទនភាពខាល ាំងណា្់ខដលបានង្ធវើជាមិត្ត និងថ្ដគូ្ហការជាមួយប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាង្ដើមបី
ង្ធវើការរមួគ្នន ្ប្ោរ់ជាប្រង្យាជន៍ដល់ប្រជាជនកមពុជាទាំងអ្់ ង្ហើយង្យើងនឹងង្រតជាា ចិត្តកនុងការជួយ



 

 

 

អភិវឌ្ឍប្រករង្ដាយង្ចរភាពង្ៅកមពុជា។ ង្យើងនឹងទនាឹងរងចាាំង្មើលលទធនលថ្នការែិត្ែាំប្រឹងខប្រងររ្់
ង្យើងកនុងការរង្ងកើនទាំន្ទក់ទាំនង្ហប្រតិ្រត្តិការប្រករង្ដាយភាត្រៈភាពរវាងកមពុជានិងកូង្រឈ៉ានង្ៅមុែ
មួយកប្មិត្ខងមង្ទៀត្។" 

ង្ោក Benjamin Knoedler, ភារៈធារបី្រចាាំសាា នទូត្អាលលឺម៉ង់ប្រចាាំប្រង្ទ្កមពុជាបានោន
ប្រសា្ន៍ថាជាំងឺកូវដី១៩បានរង្ប្ងៀនង្យើងថា វាគឺជាសាមគរីភាពខដលោនសារៈ ា្ំខាន់កនុងអាំទបុងង្ពល
ថ្នវរិត្តិ។ ប្រង្ទ្អាលលឺម៉ង់ឈរជាមួយប្រជាជនកមពុជាកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវដី១៩។ 
ង្ោក Benjamin Knoedler បាននិយាយថា ង្យើងោនង្ោទនភាពកនុងការគ្នាំប្ទង្្វា្ុខាភិបាល និង
គ្នាំ ្ងរមឲ្យកាន់ខត្រងឹោាំង្ទបើងកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាង្ដើមបីការ រប្កមុខដល្យរងង្ប្គ្នោះជាង
ង្គពីនលរ៉ោះ ល់ង្ដាយវរិត្តិជាំងឺ១៩។ 
 
 

អាំពីគង្ប្ោងង្លើកកមព្ គុ់ណភាព និង្មធម៌្ុខាភិបាល 

គង្ប្ោងង្លើកកមព្់គុណភាព និង្មធម៌្ុខាភិបាល )H-EQIP) កសាង និងពប្ងីកង្ ើងពី
ភាពថ្ចនប្រឌិ្ត្ ខដលគ្នាំប្ទង្ដាយរាជរដាា ភិបាលកមពុជា និង ពហុោច ្់ជាំនួយ រមួោន អូស្តសាត លី អាលលឺម៉ង់ 
សាធារណរដាកូង្រខ៉ាងត្បូង និងធន្ទគ្នរពិភពង្ោក កនុងរយៈង្ពលជាង ១៥ ឆ្ន ាំកនលងង្ៅ ។  

គង្ប្ោង )H-EQIP)  ោន ង្គ្នលរាំណងង្ធវើឱយប្រង្ ើ្រង្ ើងកនុងការទទួលបានង្្វា្ុខាភិបាល
ប្រករង្ដាយគុណភាព ្ប្ោរ់ប្កុមប្រជាជនង្គ្នលង្ៅ ទនាឹមគ្នន  នឹងការទរ់សាក ត់្នូវភាពប្កីប្កខដលរ
ណាត លមកពីការរង់ថ្ងលង្្វា្ុខាភិបាលង្ៅកនុងប្រង្ទ្កមពុជា ង្ហើយក៏ង្ដើមបនីតល់នូវការង្្លើយត្រជា
រន្ទា ន់ និងប្រករង្ដាយប្រ្ិទាិភាពកនុងករណីោនវរិត្តិ ឬអា្នន ។ គង្ប្ោងង្លើកកមព្់គុណភាព និង
្មធម៌្ុខាភិបាល ខកលមែនូវការនតល់ធនធាន និងការប្គរ់ប្គងគាំនិត្នតួចង្នតើម ា្ំខាន់ៗកនុងវ ិ្ ័យ្ុខា
ភិបាល រមួោន មូលនិធិ្មធម៌្ុខាភិបាល )HEFs( និងមូលនិធិនតល់ង្្វា្ុខាភិបាល )SDGs( ង្ដើមបី
ធាន្ទនិរនតរភាពររ្់សាា រ័ន និងហិរញ្ាវត្ាុស្្រង្ៅតាមខននការយុទាសាស្ត្ត្ ុខាភិបាលង្លើកទី៣ ររ្់
រាជរដាា ភិបាលកមពុជា )២០១៦-២០២០(  ។ 

 

ទាំន្ទក់ទាំនងព័ត៌្ោន៖  
សាា នទូត្អូស្តសាត លី៖ Australian.Embassy.Cambodia@dfat.gov.au 

ធន្ទគ្នពិភពង្ោក៖ ង្ោករ៊ាូ សាង្រឿន អីុខមល sbou@worldbank.org  

ទូរ្័ពា +855 12414 088 +855 12414 088 

KOICA: cambodia@koica.go.kr 
KfW: KfW.Phnompenh@kfw.de 
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