ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

អូស្ត្រាលី និងកម្ពុជា រួម្គ្ននដាក់ឱ្យដាំណ

ើ រការបណចេកវ ិទាសម្អាតទឹកងមី ណៅណែតាបាត់

ដាំបង និងការសិកាណលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹករាតតាម្បាំពង់កុងព្ពះរាជាណាចព្កកម្ព
ន
ុជា
ថ្ងៃណនះ ឯកឧតាម្ Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលីព្បចាំណៅកម្ពុជា និង ឯកឧតាម្ ចម្

ិ ា និងនវានុវតាន៍
ព្បសិទធ ណទសរដឋម្ន្តនាី និងជារដឋម្ន្តនាី ព្កសួងឧសាហកម្ម វ ិទារស្ត្សា បណចេកវទ
(MISTI) បានរួម្គ្ននសណម្អពធ្ដាក់ឱ្យដាំណ

ិ ាចណព្ម្អះទឹករាតងមីម្ួយ ខដលព្តូវបានត
ើ រការបណចេកវទ

ណម្លើងណៅណរាងចព្កផ្លិតទឹករាតណៅណែតាបាត់ដាំបង និងផ្សពវផ្ាយអាំពីលទធផ្លថ្នការសិកា
ស្ររវព្ជាវ “ខផ្នការវ ិនិណោគ្ថ្ននក់ណែតាសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករាតណៅកម្ពុជា”។

ឯកឧតាម្ ឯកអគ្គរាជទូត Kang បានណៅទសសនាណរាងចព្កណៅណែតាបាត់ដាំបងកាលពីខែ

កញ្ញា ណហើយម្អនណសចកាីរក
ី រាយខដលណម្ើលណ

ើញបណចេកវ ិទាសម្អាតទឹករបស់អូស្ត្រាលី ព្តូវបាន

ណព្បើព្បាស់កុងការផ្គ
ន
ត់ផ្គង់ទឹករាតសព្ម្អប់ព្បជាពលរដឋកម្ពុជា។ ព្បព័នស
ធ ម្អាតទឹកណនះ ណព្បើ

ព្បាស់បណចេកវ ិទា យូណអហវ (UF) និង អាងសាុកទឹក ណដើម្បីខចកចយទឹករាត និងសុវតថិភាពចាំ
១២០ ០០០លីព្ត កនុងម្ួយថ្ងៃ ដល់ព្បជាពលរដឋព្បម្អ
ុាំខព្ពកជីក ណែតាបាត់ដាំបង។

ុះ

៥ ០០០ នាក់ណៅកនុងភូម្ិចាំនួន ១២ កនុង

កម្មវ ិធ្ីវ ិនិណោគ្កនុងវ ិស័យណហដាឋរចនាសម្ព័នធ (3i) របស់ព្បណទសអូស្ត្រាលី ខដលម្អនទឹក

ព្បាក់វ ិនិណោគ្សរុប ៤៩,៤ លានដុលាលរអូស្ត្រាលី បានសហការជាម្ួយសម្អគ្ម្ទឹកអូស្ត្រាលី

ិ ាចណព្ម្អះទឹករាតណនះម្ក
(AWA) និងសម្អគ្ម្ផ្គត់ផ្គង់ទឹកកម្ពុជា (CWA) ណដើម្បីនាាំយកបណចេកវទ
ព្បណទសកម្ពុជា។

ព្កុម្ហុន DuPont Australia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករ

ិ ាភានស យូណអហវ ណហើយ ព្កុម្ហុន
៍ បណចេកវទ

Tiger Water Solutions ផ្គត់ផ្គង់អាងសាុកទឹកខដកគ្នមនណព្ចះ ខដលម្អនចាំ

ុ ះ ១០០ ០០០លីព្ត។

ព្កុម្ហុនអូស្ត្រាលីទាំងពីរ ចប់ថ្ដគ្ូជាម្ួយព្បតិបតាិករទឹករាតណៅកម្ពុជា ខដលម្អនណ្មះថ្ន
“WE Venture” កនុងការណរៀបចាំព្បព័នធបណា
ា ញចណព្ម្អះណនះណ

ើង។

បណចេកវ ិទាណនះណព្បើព្បាស់ររធាតុគ្ីម្ីតិចជាងវ ិធ្ីរស្ត្សច
ា ណព្ម្អះទឹករាត ខដលម្អន

ស្ររប់ណៅកនុងព្បណទសកម្ពុជា ណហើយវាកាត់បនថយការចាំណាយណលើព្បតិបតាិការ និងផ្លបះពាល់
បរ ិរថន ខដលផ្ាល់ជណព្ម្ើសងមីសព្ម្អប់វ ិស័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹករាត ខដលកាំពុងខតម្អនការវវិ តាន៍ណៅម្ុ
ែ។

ិ ារស្ត្សា បណចេកវ ិទា និងនវានុវតា
តាម្រយៈ 3i អូស្ត្រាលីបានគ្នាំព្ទព្កសួងឧសាហកម្ម វទ

ិ ិណោគ្ថ្ននក់ណែតា សព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករាតណៅកម្ពុជា “PIP”
ន៍ ណលើការសិកាការខផ្នការវន
ខដលចងាុលបង្ហាញការព្គ្បដ
ការសិកាណនះ បានរកណ

ា ប់ថ្នទឹករាតតាម្បាំពង់ណៅណលើខផ្នទី ណៅទូទាំង ២២ ណែតា។

ើញថ្ន ព្បម្អ

ជា ៥០ ភាគ្រយថ្នភូម្ិសរុបណៅកម្ពុជា ព្តូវបានតភាាប់

ិ ព្បម្អ
ណៅបណា
ា ញទឹករាតតាម្បាំពង់ ណហើយកម្ពុជាព្តូវការោងតិចងវកា

ជា ១៥០ លាន

ដុលាលរណដើម្បីវ ិនិណោគ្ណលើណហដាឋរចនាសម្ព័នធ ណដើម្បីខចកចយទឹករាតដល់ភូម្ិណផ្សងណទៀត ខដល
សម្ស្រសបសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាម្បាំពង់។ លទធផ្លថ្នការស្ររវព្ជាវណនះ ក៏ជាម្ណធ្ាបាយ ឬ
ឧបករ

ិ ិណោគ្ណនាះព្បកបណដាយ
៍ ណគ្នលនណោបាយនានាណដើម្បីព្បម្ូលហិរញ្ា បបទនដល់ការវន

ព្បសិទភា
ធ ពផ្ងខដរ។
ខដលណ

ឯកឧតាម្ ឯកអគ្គរាជទូត Kang ម្អនព្បរសន៍ថ្ន “ែ្ាំុពិតជាម្អនណម្អទកភាពណាស់

ិ ាផ្លិតទឹករាតព្បកបណដាយសុវតថិភាព និង លា
ើញព្កុម្ហុនអូស្ត្រាលីនាាំយកបណចេកវទ

សព្ម្អប់បរ ិរថន ម្កកាន់ព្បណទសកម្ពុជា”។
ឧបករ

"ណយើងសងឃឹម្ថ្ន ការសិកាស្ររវព្ជាវ PIP ណនះ ក៏នឹងផ្ាល់នូវខផ្នទីបង្ហាញផ្លូវ និង

៍ ណគ្នលនណោបាយដ៏ម្អនព្បណោជន៍សព្ម្អប់រដាឋភិបាលកម្ពុជា ណដើម្បីសណព្ម្ចបាននូវ

ណគ្នលណៅរបស់ែួនកន
ល ុងការផ្ាល់ទឹករាតដល់ព្បជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្ននណៅព្តឹម្ឆ្នាំ ២០៣០"។
ឯកឧតាម្ ចម្ ព្បសិទធ ម្អនព្បរន៍ណៅកនុងពិធ្ីដាក់ឱ្យដាំណ

ិ ីថ្ងៃណនះ
ើ រការណនះថ្ន "កម្មវធ្

បានបង្ហាញអាំពីបណចេកវ ិទាកាំពុងព្តូវបានយកចិតទ
ា ុកដាក់ណព្បើព្បាស់សព្ម្អប់ព្បព័នផ្
ធ គត់ផ្ង
គ ់ទឹក
រាតណៅកម្ពុជា"។ ទក់ទងណៅនឹងរបាយការ

៍ PIP ឯកឧតាម្ ម្អនព្បរសន៍បនាថ្ន "កិចស
េ ហ

ិ ា និងនវានុវតាន៍ជាម្ួយកម្មវ ិធ្ី3iខដល
ព្បតិបតាិការរវាងព្កសួងឧសាហកម្មវ ិទារស្ត្សា បណចេកវទ
ិ ិណោគ្តាម្បណា
បានគ្នាំព្ទដល់ការសិកាខផ្នការវន
ា ណែតា (PIP) គ្ឺជាព្តីវ ិស័យដ៏ម្អនររៈ
ិ ័យទឹករាត។"
សាំខាន់សព្ម្អប់ការអភិវឌ្ឍន៍វស

3i ក៏កាំពុងផ្ាល់វគ្គប

ា លដល់ម្ន្តនាីព្កសួង និងម្នទីរទាំងណៅទីព្កុងភនាំណពញ និង
ុ ា ះបណា

តាម្បណា
ា ណែតានានា សាីពីការព្គ្ប់ព្គ្ងទិននន័យ និងការណធ្វើខផ្នការផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹករាតតាម្បាំពង់
ិ ិណោគ្ថ្ននក់ណែតាសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្ង
ណដើម្បីអាចអនុវតា ខផ្នការវន
គ ់ទឹករាតណៅកម្ពុជា។

តាម្រយៈ គ្ណព្ម្អង3i អូស្ត្រាលីបាននិងកាំពុងខតណធ្វើការជាម្ួយព្បតិបតាិករទឹករាតឯកជន

ចាំនួន ៨០ កនុងរយៈណពល ៥ ឆ្នាំចុងណព្កាយណនះ ណដើម្បីផ្ាល់ទឹករាតតាម្បាំពង់ដល់ព្គ្ួររជនបទ
កនុងព្បណទសកម្ពុជា។ កម្មវ ិធ្ីណនះនឹងជួយឱ្យព្បជាជនកម្ពុជា ជាងម្ួយលាននាក់ ទទួលបានទឹក
រាតតាម្បាំពង់សព្ម្អប់ណព្បើព្បាស់។

ទាំនាក់ទាំនងព័ត៌ម្អន៖ Media.Cambodia@dfat.gov.au

