េសចក�ី្រ�កសព័តម
៌ ន
ៃថ�ទី៤ ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ២០២១
យានយន�អគ�ិសនី ផ�ល់ថាមពលដល់អនាគតៃន្របេទសកម�ុជា
ៃថ�េនះ ឯកឧត�ម ស៊ុន ចន់ថុល េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងសធារណករនិងដឹកជ��ូ ន

ឯកឧត�ម ែកវ រតនៈ រដ�ម�ន�ី្របតិភូអមនាយករដ�ម�ន�ី និងជាអគ�នាយកអគ�ិសនីកម�ុជា ឯក

ឧត�ម Pablo Kang ឯកអគ�រជទូតអូ�ស�លី្របចំ្របេទសកម�ុជា និងេលកជំទវ Tina

Redshaw ឯកអគ�រជទូតច្រកភពអង់េគ�ស្របចំ្របេទសកម�ុជា បានចូលរួមក�ុងកិច�ពិភាក្សោ
ស�ីអំពីអនាគតៃនយានយន�អគ�ិសនី េន្របេទសកម�ុជា។

កិច�ពិភាក្សោេនះ បានេផា�តេទេលករព្រងីកនូវទីផ្សោរអន�រជាតិរបស់យានយន�អគ�ិសនី និង
ភាពសម្បូរែបបថ�ីៗ ៃនយានយន�អគ�ិសនីមួយចំនួន េន្របេទសកម�ុជា ែដលរួមមានដូចជា

រថយន� Jaguar I-Pace, Onion (e-tuks tuks), និង Thada (e-moped)។ វគ�ិនទំងអស់បាន
ពិភាក្សោពីផល្របេយាជន៍ និងប�
� ្របឈមមួយចំនួន ក�ុងករបេង�ននូវចំនួនៃនយានយន�

អគ�ិសនីេនក�ុង្របេទសកម�ុជា និងឥទ�ិពលរបស់វេទេល េសដ�កិច� បរ ិស�ន ករដឹកជ��ូ ន
ករេធ�នគរូបនីយកម� និងបណា
� ញែចកចយអគ�ិសនី។

ឯកឧត�ម ស៊ុន ចន់ថុល បានមាន្របសសន៍ថា “វ ិស័យដឹកជ��ូ នរួមចំែណកជាងពក់

កណា
� ល ៃនករេ្រប្របាស់ថាមពលសរុប របស់្របេទសកម�ុជា ក�ុងឆា�ំ២០១៨ ែដលេនក�ុង

ិ ័យដឹក
េនាះេស�រែតទំងអស់បានមកពីផលិតផលេ្របង។ ដូេច�ះ ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីដល់វស
ជ��ូ នេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាជំហ៊នដ៏សំខន់មួយស្រមាប់កត់បន�យករបំភាយកបូន
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។”

ស�នីយ៍សកថ� អចតេម�ងបានេនតមផ�ះ ករ ិយាល័យេធ�ករ រក
ឺ ែន�ងសធារណៈ ែដល
អនុ��តឲ្យអ�កេ្រប្របាស់ អចសកថ�រថយន�របស់ពួកេគបានេដយងយ�ស�ល ក�ុងជីវ ិត
្របចំៃថ�។ ឯកឧត�ម ែកវ រតនៈ បានជំរញ
ុ េអយមានកររួមផ្សំគា� រវងករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី

ដល់ករដឹកជ��ូ ននិងបណា
� ញែចកចយអគ�ិសនី េដយបានកត់សមា�ល់ថា “េហដ�រចនា

សម�័ន�សកថ�ឆា�ត អចជួយសង�មេអយមានតុល្យភាព រវងករផ�ត់ផង
� ់ និងត្រម�វករៃន
បណា
� ញែចកចយអគ�ិសនី ែដលអចបេង�តតៃម�េសដ�កិច�ស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់ ្រពមទំង
ជួយកត់បន�យករបំភាយកបូនេនក�ុងវ ិស័យដឹកជ��ូ នផងែដរ។”
រដ�ភិបាលអូ�ស�លី បានផ�ល់ជំនួយេទដល់ ្រកសួងធនធានែរន
៉ ិងថាមពល េដម្បីេរៀបចំ
យុទ�ស�ស� វយតៃម� និងេធ�សមាហរណកម�ថាមពលកេកតេឡងវ ិញ ែដលអចេដរតួជា
ប�ង់េមស្រមាប់អ�កបេង�តេគាលនេយាបាយ

េដម្បីរម
ួ ប��ូ លថាមពលកេកតេឡងវ ិញេន

ក�ុងបណា
� ញែចកចយអគ�ិសនី។ អូ�ស�លីក៏ជា ស�បនិកឧបត�ម�កម�វ ិធីសបា�ហ៍ថាមពល

ស�ត

ឆា�ំ២០២១

(Clean

Energy

Week

2021)

ែដលបាន្រប្រពឹត�េឡងកលពី

សបា�ហ៍មុន។
ករវ ិភាគបឋមេនក�ុងយុទ�ស�ស�េនះបានបង�ញថា កររួមប��ូ លថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ
និងខ្យល់េអយបានកន់ែតេ្រចន

អចេធ�ឲ្របព័ន�អគ�ិសនីមានតៃម�ទបជាងមុន

េហយ

យានយន�អគ�ិសនីក៏អចជួយកត់បន�យ នូវតៃម�ៃនេហដ�រចនាសម�័នម
� ួយចំនួនផងែដរ។
ឯកឧត�ម Pablo Kang ឯកអគ�រជទូតអូ�ស�លី្របចំ្របេទសកម�ុជា ក៏បានមាន្របសសន៍

ថា “្របេទសកម�ុជាមានឱកសដ៏ល� ក�ុងករឈនេទ មុខេគេលករេ្រប្របាស់ថាមពល

ស�ត និងយានយន�អគ�ិសនី េដយេ្រប្របាស់សក�នុពលៃនថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ និង
ថាមពលខ្យល់េនក�ុង្របេទសែដលមានតៃម�ទប។ អូ�ស�លីពិតជាមានេមាទនភាព ែដល
បានែចករ ំែលកចំេណះដឹង និងជំនាញរបស់េយង ជាមួយនឹង្របេទសកម�ុជាេនក�ុងជំពូកថ�ី
ដ៏គួរេអយរេំ ភបេនះ។”

យានយន�អគ�ិសនីមានលក�ណៈស�ត េដយសរែតវមិនដុតឥន�នៈ េហយអចជួយកត់
បន�យករបំពុលខ្យល់េនក�ុងទី្រក�ងបាន ដូចជាទី្រក�ងភ�ំេពញជាេដម។ េលកជំទវ Tina

Redshaw ឯកអគ�រជទូត ច្រកភពអង់េគ�ស្របចំ្របេទសកម�ុជា ក៏បានេលកេឡងពីសរៈ

សំខន់ៃនករផ�ល់ថាមពលអគ�ិសនីដល់ករដឹកជ��ូ ន េដម្បីកត់បន�យករបេ�� ញឧស�័ន

ក�ុងខណៈេពលែដលេមដឹកនាំពិភពេលកកំពុងជួបជុំគា� ចរចរេលប�
� អកសធាតុអន�រ
ជាតិេនកិច�្របជុំ COP26 េនក�ុងទី្រក�ង Glasgow ។ “កិច�្របជុំ COP26 ្រត�វ ជំរញ
ុ ឲ្យមានករ

ផា�ស់បូរថាមពលសកល
�
េទជាករដឹកជ��ូ នេដយមិនបេង�តករបំភាយឧស�័ន។
អំឡុងេពលែដលេយងកំពុងែតស�រេសដ�កិចេ� ឡងវ ិញ

អគ�ិសនីអចជំរញ
ុ េអយមានករបេង�តករងរ

ក�ុង

យានយន�

និងែខ្សសង�ក់ផ�ត់ផង
� ់ថី។
�

ខ�ំុពិតជាមាន

េមាទនភាពែដលបានដឹកនាំយន�ករេនះ ក�ុងនាមជាឯកអគ�រជទូតដំបូង ែដលមានយាន

យន�អគ�ិសនី។”

ឯកឧត�ម ស៊ុន ចន់ថុល បានប�
� ក់ថា ្រកសួងសធារណករនិងដឹកជ��ូ ន កំពុងែតេរៀបចំ

េគាលនេយាបាយ និងជំនួយស្រមាប់យានយន�អគ�ិសនី េដយមាន្របសសន៍ថា “េយង
្រត�វែតធានាថាេហដ�រចនាសម�័ន�ទំងមូល

ស្រមាប់យានយន�អគ�ិសនីកុ�ង្របេទសកម�ុជា

្រត�វបានេរៀបចំេឡង ែដលមានស�នីយ៍សកថ� កែន�ងផ�ល់េសវកម� េ្រគ�ងបនា�ស់ កម�ករ
មានជំនាញ និងកែន�ងបន្សល់ថ�។ េយងចង់ធានាថាយានយន�អគ�ិសនីែដលមានគុណភាព
ល� ្រត�វបាននាំចូលមកក�ុង្របេទសកម�ុជា - េយងពុំចង់មានករនាំចូលនូវថ�ែដលមានគុណ
ភាពមិនល� េហយនឹងក�យជាកកសំណល់េនេពលេ្រកយ។”

ឯកឧត�ម ស៊ុន ចន់ថុល ក៏បានបែន�មថា “ខ�ំុបានេធ�ដំេណរមកដល់កិច�ពិភាក្សោេនះេដយ

រថយន� I-Pace electric jaguar - េនះ ជាបទពិេសធន៍ដ៏អស�រ្យមួយ ម្យោ៉ ងវដូចជារថយន�
ែដលេ្រប្របាស់មា៉សុីនសំងធម�ត ែតម្យោ៉ ងវ ិញេទៀតវជារថយន�ស្រមាប់ៃថ�អនាគត ែដល
មានលក�ណៈទំេនប រលូន ស�ត់ មាន្របសិទ�ភាព និងអច្រគប់្រគងបានល�េនេលផូ�វ។”
កិច�ពិភាក្សោទំងមូល
Cambodia

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនេលេគហទំព័រេហ�សប៊ុករបស់

ស�តទូតអូ�ស�លី្របចំ្របេទសកម�ុជា

្របេទសកម�ុជា។

ទំ នាក់ទំនងព័ត៌មាន៖

Media.Cambodia@dfat.gov.au
Sokanha.Vuthy@fcdo.gov.uk
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និងស�តទូតច្រកភពអង់េគ�ស្របចំ

សេង�ប
ឯកឧត�មស៊ុន ចន់ថុល េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងសធារណករនិងដឹកជ��ូ ន ឯកឧត�ម

ែកវ រតនៈ រដ�ម�ន�ី្របតិភូអមនាយករដ�ម�ន�ី និងជាអគ�នាយកអគ�ិសនីកម�ុជា ឯកឧត�ម
Pablo Kang ឯកអគ�រជទូតអូ�ស�លី និងេលកជំទវ Tina Redshaw ឯកអគ�រជទូតច្រក
ភពអង់េគ�ស បានពិភាក្សោេលអនាគតៃនយានយន�អគ�ិសនីេន្របេទសកម�ុជា ែដលមានឌី

េជ ណាណា ជាអ�កស្រមបស្រម�ល ក�ុងកិច�ពិភាក្សោេនះ។ វគ�ិនទំងអស់បានមកដល់កិច�

ពិភាក្សោេនះ េនសណា
� គារ Raffles le Royal េដយរថយន�អគ�ិសនី Jacquar I-Pace ចំនួន
ពីរេ្រគ�ង។ កិច�ពិភាក្សោេនះក៏បាន្រត�វផ្សព�ផ្សោយបន�ផា�ល់តមេហ�សប៊ុកផងែដរ។
្រពឹតិក
� រណ៍េនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយ EnergyLab ជា្រពឹតិក
� រណ៍េរៀបចំេ្រកយកម�វ ិធី
សបា�ហ៍ថាមពលស�តឆា�ំ២០២១ (Clean Energy Week 2021) ែដលេធ�េឡងេនៃថ�ទី២១
ដល់ ២៨ ក�ុងែខតុល កន�ងមក។ EnergyLab ជាអង�ករែដលបានបេង�តេឡងេដម្បីគាំ្រទ

ដល់ករបេង�ននូវថាមពលស�តេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។

