ក្ពុះរាជាណាច្ក្ររមពុជា
ជាត្ិ សាសនា ក្ពុះមហារសក្ត្

88

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ចន្ទ ៧ រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នំ ខាល ចត្វាស្័ក ព.ស្ ២៥៦៦
ោជធាន្ីភ្នំរពញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នំ ២០២២
សសច្រដីជូនដ្ំណឹងសក្ាប់ក្បព័នធសារព័ត្៌ាន
សតីពីពិធីច្ុះហត្ថសេខាសេើរិច្ចក្ពមសក្ពៀងហិរញ្ញបបទានឥត្សំណង
រវាងរាជរដ្ឋឋភិបាេរមពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាេល ឺម៉ង់ (KfW)

6
រៅព្ពឹកថ្ងៃចន្ទ ៧ រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នំខាល ចត្វាស្័ក ព.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវន្ឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែ
តុលា ឆ្នំ ២០២២, រៅទី ស្ដី កា រព្កស្ួ ង រស្ដ្ឋ កិ ចច ន្ិ ង ហិ រ ញ្ញវ តថុ ឯកឧតត ម អគ្គ ប ណ្ឌិ ត ស្ភាចារយ
អូ ន ព័នធមនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋ ម ន្រន្តី រដ្ឋ មន្រន្តីព្កស្ួង រស្ដ្ឋ កិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ន្ិង រលាកព្ស្ី Martina
Koch ព្បធាន្ខននកស្ុែភាព ន្ិង គំ ពា រស្ងគមព្បចាំ តំប ន្់អា ស្ុី ន្ិង រលាករវជជ ប ណ្ឌិត Matthias
Nachtnebel ទីព្បឹកាខនន កស្ុ ែភាព ន្ិង គំ ពារស្ងគមព្បចាំ តំបន្់អាស្ុី ថ្ន្ធនាគរអភ្ិវឌ្ឍន្៍ KfW
បាន្ចុុះហតថរលខារលើកិចចព្ពមរព្ពៀងហិរញ្ញបបទាន្ឥតស្ំណ្ង កនុងទឹកព្បាក់ស្រុបចំន្ួន្ ១៦ លាន្អឺរ៉ូ
ព្តូវជាព្បមាណ្ ១៥,៥ លាន្ដ្ុលាា រអារមរិក ស្ព្មាប់អ ន្ុវតត គ្រព្មាងរលើកកមព ស្់គ្ុណ្ភាព ន្ិង
ស្មធម៌ស្ុខា ភ្ិបាល ដ្ំណាក់កាលទី ៣ - The Health Equity and Quality Improvement
Programme III (H-EQIP III) ។
គ្រព្មាង H-EQIP III រន្ុះ មាន្រគលបំណ្ងចមបងចំន្ួន្ ៣ មាន្ជាអាទិ៍ៈ ១. រួម ចំខណ្ក
ដ្ល់ការបរងកើន្ រស្វាស្ុែភាពព្បកបរោយស្មធម៌ ន្ិង គ្ុណ្ភាពែព ស្់ដ្ល់ព្បជាជន្ព្កីព្ក ន្ិង
ជន្ងាយរងរព្គុះ រោយរធាើឱ្យព្បរស្ើររ ើងន្៉ូវការការពារ ន្ិង ការពាបាលជំ ងឺ ត្វមរយិ៍ៈម៉ូលន្ិធិ
ស្មធម៌ស្ុែភាព (Health Equity Fund); ២ .អន្ត ោ គ្មន្៍យ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្ ន្ិង ព្បកបរោយ
ព្បស្ិទភា
ធ ពែព ស្់ កនុងករណ្ីបញ្ហា ស្ុែភាពរនសងៗ រោយរធាើការខកលមអ គ្ុណ្ភាព ន្ិង ស្មតថភា ព
ថ្ន្កខន្ា ង ខងទាំស្ុែភាពសាធារណ្ិ៍ៈ; ៣. នតល់ការគំ ព្ទខននកបរចចករទស្ ន្ិង ការខកលមអ ស្មភាព
រយន្ឌ្័រ ន្ិង បរិយ ប័ន្ស្ងគ ម ។
ឯកឧតត ម អគ្គ ប ណ្ឌិតស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី បាន្ខងាង អំ ណ្រគ្ុណ្យ៉ាងព្ជាលរព្ៅ
ចំរពាុះមិតត អាលាឺម៉ាង់ ខដ្លបាន្អន្ុម័ត គ្រព្មាងរន្ុះ ន្ិងបាន្វាយតថ្មា ថា គ្រព្មាង H-EQIP III
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រន្ុះ បាន្រ្ាើយតបរៅន្ឹងរស្ចកតីព្តូវការជាអាទិភាព កនុង វិស្័យ ស្ុ ខាភ្ិបាល ដ្៉ូចមាន្ខចងកនុង យុទធ
សាន្រស្ត ចតុរកាណ្ដ្ំណាក់កាលទី ៤ របស្់ោជរោឋភ្ិបាលកមពុជា រពាលគ្ឺ បាន្រលើកកមពស្់គ្ុណ្ភាព,
ព្បស្ិទភា
ធ ព,

ន្ិង

ស្មធម៌ថ្ន្ស្ុែភាពព្បជាជន្

រដ្ើមបីគំព្ទដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុស្ស,

កំរណ្ើន្រស្ដ្ឋកិចច ន្ិង វឌ្ឍន្ភាពស្ងគម ព្បកបរោយចីរភាព ត្វមរយិ៍ៈការបន្តច៉ូលរួមជំរុញការអន្ុវតត
ខនន្ការមួយចំន្ួន្ មាន្ដ្៉ូចជា៖ ១.ខនន្ការយុទសា
ធ ន្រស្ត ស្ុខាភ្ិបាល ២០២២-២០៣០; ២.ព្កបែណ្ឌ
យុទសា
ធ ន្រស្ត ន្ិង កមមវិធីសាតរ ន្ិង ជំ រុញ កំរណ្ើន្ រស្ដ្ឋ កិចច កមពុ ជា កនុង ការរស្់រៅជាមួយក៉ូ វីដ្-១៩ ត្វម
គ្ន្ាងព្បព្កតីភាពងមី ស្ព្មាប់ឆ្នំ២០២១-២០២៣ ន្ិង ៣. ខនន្ការព្គ្បដ្ណ្តប់ស្ុែភាពជាស្កល ជា
រដ្ើម ។
រលាកព្ស្ី Martina Koch បាន្រលើករ ើងថា កនុងរយិ៍ៈរពលមួយទស្វតសរ៍ចុងរព្កាយរន្ុះ
សាធារណ្រដ្ឋស្ហព័ន្ធអាលាម
ឺ ៉ាង់

ត្វមរយិ៍ៈ KfW បាន្នតល់ហិរញ្ញបបទាន្ឥតស្ំណ្ងព្បមាណ្ ៧០

លាន្អឺរ៉ូ ដ្ល់ការពព្ងឹងព្បព័ន្ធស្ុខាភ្ិបាល ន្ិងការការពារស្ុែភាពស្ងគម ត្វមរយិ៍ៈគ្រព្មាង ដ្៉ូចជា
១. គ្រព្មាងអាហារ៉ូបតថមភរៅកមពុ ជា, ២. គ្រព្មាងពព្ងឹងព្បព័ន្ធអប់រំមុន្រពលបរព្មើការងារស្ព្មាប់
មន្រន្តីស្ុខាភ្ិបាល ន្ិង ៣. គ្រព្មាង H-EQIP ខដ្លរយើងបាន្ចុុះហតថរលខារៅថ្ងៃរន្ុះ។ រលាកព្ស្ី
បាន្កត់ស្ំគល់រ ើញ ថា គ្រព្មាងខាងរលើ បាន្ជួយពព្ងឹង រស្វាកមម ស្ុខា ភ្ិបាល (ពិរស្ស្រស្វា
អាហាររ៉ូបតថមភ ), ពព្ងីកការនតល់ហិរញ្ញវតថុ , នតល់ស្មធម៌ស្ុខាភ្ិបាល ដ្ល់ព្បជាជន្ព្កីព្ក ន្ិងធានា
បាន្ន្៉ូវព្បព័ន្ធស្ុខាភ្ិបាលព្បកបរោយន្ិរន្តភាព ន្ិងព្បស្ិទភា
ធ ព រដ្ើមបីឈាន្រៅស្រព្មចបាន្ន្៉ូវការ
ព្គ្បដ្ណ្តប់ស្ុែភាពជាស្កល (UHC) ក៏ដ្៉ូចជាបាន្ច៉ូលរួមចំខណ្កកនុងការព្បយុទព្ធ បឆ្ំងរៅន្ឹង
ជមៃឺ COVID-19 នងខដ្រ ។
ឯកឧតត ម អគ្គ ប ណ្ឌិតស្ភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋ មន្រន្តី

បាន្គ្៉ូស្បញ្ហចក់ថា ការចុុះហតថរលខា

រលើកិចចព្ពមរព្ពៀងថ្ងៃរន្ុះ គ្ឺជាន្ិមិតតរ៉ូប ថ្ន្ភាពជាថ្ដ្គ្៉ូ ន្ិងកិចចស្ហព្បតិបតតិការដ្៏លអព្បរស្ើររវាង
ព្បរទស្ទាំងរយើងពីរ ខដ្លបាន្ន្ឹងកំពុងពព្ងីក ន្ិងពព្ងឹងឱ្យកាន្់ខតរឹងមា ំបខន្ថមរទៀត។ ជាក់ខស្ត ង
កនុងព្កបែណ្ឌថ្ន្កិចចស្ហព្បតិបតតិការហិរញ្ញបបទាន្ ចាប់ពី ១៩៩៣ ដ្ល់បចចុបបន្ន សាធារណ្រដ្ឋ
ស្ហព័ន្ធអាលាម
ឺ ៉ាង់ បាន្នតលហ
់ ិរញ្ញបបទាន្អភ្ិវឌ្ឍន្៍នាូវការព្បមាណ្ ៨៣៨ លាន្ដ្ុលាារ អារមរិក ,កនុង
រនាុះ ហិរញ្ញបបទាន្ឥតស្ំណ្ង ចំន្ួន្ ៧៦៨ លាន្ដ្ុលាារអារមរិក ន្ិងឥណ្ទាន្ស្មបទាន្ចំន្ួន្
៧០ លាន្ដ្ុលាារអារមរិក ស្ព្មាប់រួម ចំខណ្កកនុងការអភ្ិ វឌ្ឍស្ងគម ន្ិង រស្ដ្ឋ កិចច រៅកមពុ ជា ។
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