
 

 

ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា ល ីភ្នំពេញ 
 

 

សេចក្តីប្រកាេព័តម៌ាន 
 

ថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
 

អូស្ត្រា លី និងកម្ពុជា រមួ្គ្នន ដាក់ឱ្យដាំណ ើ រការបណចេកវទិាសម្អា តទឹកងមី ណៅណែតាបាត់
ដាំបង និងការសិកាណលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តតាម្បាំពង់កនុងព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 

 
ថ្ងៃណនះ ឯកឧតាម្ Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រា លីព្បចាំណៅកម្ពុជា និង ឯកឧតាម្ ចម្ 

ព្បសិទធ ណទសរដឋម្ន្តនាី និងជារដឋម្ន្តនាី ព្កសួងឧសាហកម្ម វទិារស្ត្សា បណចេកវទិា និងនវានុវតាន៍ 
(MISTI) បានរមួ្គ្នន សណម្អព ធ្ដាក់ឱ្យដាំណ ើ រការបណចេកវទិាចណព្ម្អះទឹករា តងមីមួ្យ ខដលព្តូវបានត
ណម្លើងណៅណរាងចព្កផ្លិតទឹករា តណៅណែតាបាត់ដាំបង និងផ្សពវផ្ាយអាំពីលទធផ្លថ្នការសិកា
ស្ររវព្ជាវ “ខផ្នការវនិិណោគ្ថ្នន ក់ណែតាសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តណៅកម្ពុជា”។   

ឯកឧតាម្ ឯកអគ្គរាជទូត Kang បានណៅទសសនាណរាងចព្កណៅណែតាបាត់ដាំបងកាលពីខែ
កញ្ញា  ណហើយម្អនណសចកាីរកីរាយខដលណម្ើលណ ើញបណចេកវទិាសម្អា តទឹករបស់អូស្ត្រា លី ព្តូវបាន
ណព្បើព្បាស់កនុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តសព្ម្អប់ព្បជាពលរដឋកម្ពុជា។ ព្បព័នធសម្អា តទឹកណនះ ណព្បើ
ព្បាស់បណចេកវទិា យូណអហវ (UF) និង អាងសាុកទឹក ណដើម្បីខចកចយទឹករា ត និងសុវតថិភាពចាំ ុះ 
១២០ ០០០លីព្ត កនុងមួ្យថ្ងៃ ដល់ព្បជាពលរដឋព្បម្អ  ៥ ០០០ នាក់ណៅកនុងភូមិ្ចាំនួន ១២ កនុង
 ុាំខព្ពកជីក ណែតាបាត់ដាំបង។ 

កម្មវធីិ្វនិិណោគ្កនុងវស័ិយណហដាឋ រចនាសម្ព័នធ (3i) របស់ព្បណទសអូស្ត្រា លី ខដលម្អនទឹក
ព្បាក់វនិិណោគ្សរបុ ៤៩,៤ លានដុលាល រអូស្ត្រា លី បានសហការជាមួ្យសម្អគ្ម្ទឹកអូស្ត្រា លី 
(AWA) និងសម្អគ្ម្ផ្គត់ផ្គង់ទឹកកម្ពុជា (CWA) ណដើម្បីនាាំយកបណចេកវទិាចណព្ម្អះទឹករា តណនះម្ក
ព្បណទសកម្ពុជា។ 

ព្កុម្ហ ុន DuPont Australia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករ ៍បណចេកវទិាភាន ស យូណអហវ ណហើយ ព្កុម្ហ ុន 
Tiger Water Solutions ផ្គត់ផ្គង់អាងសាុកទឹកខដកគ្នម នណព្ចះ ខដលម្អនចាំ ុះ ១០០ ០០០លីព្ត។ 



 

 

 

ព្កុម្ហ ុនអូស្ត្រា លីទាំងពីរ ចប់ថ្ដគូ្ជាមួ្យព្បតិបតាិករទឹករា តណៅកម្ពុជា ខដលម្អនណ ម្ ះថ្ន 
“WE Venture” កនុងការណរៀបចាំព្បព័នធបណាា ញចណព្ម្អះណនះណ ើង។ 

បណចេកវទិាណនះណព្បើព្បាស់ររធាតុគី្មី្តិចជាងវធីិ្រស្ត្សាចណព្ម្អះទឹករា ត ខដលម្អន
ស្ររប់ណៅកនុងព្បណទសកម្ពុជា ណហើយវាកាត់បនថយការចាំណាយណលើព្បតិបតាិការ និងផ្លប ះពាល់
បររិថ ន ខដលផ្ាល់ជណព្ម្ើសងមីសព្ម្អប់វស័ិយផ្គត់ផ្គង់ទឹករា ត ខដលកាំពុងខតម្អនការវវិតាន៍ណៅមុ្
ែ។ 

តាម្រយៈ 3i អូស្ត្រា លីបានគ្នាំព្ទព្កសួងឧសាហកម្ម វទិារស្ត្សា បណចេកវទិា និងនវានុវតា
ន៍ ណលើការសិកាការខផ្នការវនិិណោគ្ថ្នន ក់ណែតា សព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តណៅកម្ពុជា “PIP” 
ខដលចងាុលបង្ហា ញការព្គ្បដ ា ប់ថ្នទឹករា តតាម្បាំពង់ណៅណលើខផ្នទី ណៅទូទាំង ២២ ណែតា។ 
ការសិកាណនះ បានរកណ ើញថ្ន ព្បម្អ ជា ៥០ ភាគ្រយថ្នភូមិ្សរបុណៅកម្ពុជា ព្តូវបានតភាា ប់
ណៅបណាា ញទឹករា តតាម្បាំពង់ ណហើយកម្ពុជាព្តូវការោ ងតិចងវកិាព្បម្អ ជា ១៥០ លាន
ដុលាល រណដើម្បីវនិិណោគ្ណលើណហដាឋ រចនាសម្ព័នធ ណដើម្បខីចកចយទឹករា តដល់ភូមិ្ណផ្សងណទៀត ខដល
សម្ស្រសបសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាម្បាំពង់។ លទធផ្លថ្នការស្ររវព្ជាវណនះ ក៏ជាម្ណធ្ាបាយ ឬ
ឧបករ ៍ណគ្នលនណោបាយនានាណដើម្បីព្បមូ្លហិរញ្ាបបទនដល់ការវនិិណោគ្ណនាះព្បកបណដាយ
ព្បសិទធភាពផ្ងខដរ។ 

ឯកឧតាម្ ឯកអគ្គរាជទូត Kang ម្អនព្បរសន៍ថ្ន “ែ្ុាំពិតជាម្អនណម្អទកភាពណាស់ 
ខដលណ ើញព្កមុ្ហ ុនអូស្ត្រា លីនាាំយកបណចេកវទិាផ្លិតទឹករា តព្បកបណដាយសុវតថិភាព និង លា
សព្ម្អប់បររិថ ន ម្កកាន់ព្បណទសកម្ពុជា”។ 

"ណយើងសងឃមឹ្ថ្ន ការសិកាស្ររវព្ជាវ PIP ណនះ ក៏នឹងផ្ាល់នូវខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូវ និង
ឧបករ ៍ណគ្នលនណោបាយដ៏ម្អនព្បណោជន៍សព្ម្អប់រដាឋ ភិបាលកម្ពុជា ណដើម្បសីណព្ម្ចបាននូវ
ណគ្នលណៅរបស់ែលួនកនុងការផ្ាល់ទឹករា តដល់ព្បជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នន ណៅព្តឹម្ឆ្ន ាំ ២០៣០"។ 

ឯកឧតាម្ ចម្ ព្បសិទធ ម្អនព្បរន៍ណៅកនុងពិធី្ដាក់ឱ្យដាំណ ើ រការណនះថ្ន "កម្មវធីិ្ថ្ងៃណនះ
បានបង្ហា ញអាំពីបណចេកវទិាកាំពុងព្តូវបានយកចិតាទុកដាក់ណព្បើព្បាស់សព្ម្អប់ព្បព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹក
រា តណៅកម្ពុជា"។ ទក់ទងណៅនឹងរបាយការ ៍ PIP ឯកឧតាម្ ម្អនព្បរសន៍បនាថ្ន "កិចេសហ
ព្បតិបតាិការរវាងព្កសួងឧសាហកម្មវទិារស្ត្សា បណចេកវទិា និងនវានុវតាន៍ជាមួ្យកម្មវធីិ្3iខដល
បានគ្នាំព្ទដល់ការសិកាខផ្នការវនិិណោគ្តាម្បណាា ណែតា (PIP) គឺ្ជាព្តីវស័ិយដ៏ម្អនររៈ
សាំខាន់សព្ម្អប់ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយទឹករា ត។" 



 

 

 

3i ក៏កាំពុងផ្ាល់វគ្គប ាុ ះបណាា លដល់ម្ន្តនាីព្កសួង និងម្នទីរទាំងណៅទីព្កងុភនាំណពញ និង
តាម្បណាា ណែតានានា សាីពីការព្គ្ប់ព្គ្ងទិននន័យ និងការណធ្វើខផ្នការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តតាម្បាំពង់ 
ណដើម្បីអាចអនុវតា ខផ្នការវនិិណោគ្ថ្នន ក់ណែតាសព្ម្អប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករា តណៅកម្ពុជា។   

តាម្រយៈ គ្ណព្ម្អង3i អូស្ត្រា លីបាននិងកាំពុងខតណធ្វើការជាមួ្យព្បតិបតាិករទឹករា តឯកជន 
ចាំនួន ៨០ កនុងរយៈណពល ៥ ឆ្ន ាំចុងណព្កាយណនះ ណដើម្បីផ្ាល់ទឹករា តតាម្បាំពង់ដល់ព្គ្ួររជនបទ
កនុងព្បណទសកម្ពុជា។ កម្មវធីិ្ណនះនឹងជួយឱ្យព្បជាជនកម្ពុជា ជាងមួ្យលាននាក់ ទទួលបានទឹក
រា តតាម្បាំពង់សព្ម្អប់ណព្បើព្បាស់។ 
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