
 

 

ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា ល ីភ្នំពេញ 
 

 

សេចក្តីប្រកាេព័តម៌ាន 
 

ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

អូស្ត្រា លីប្រារព្ធទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រា លី និងែួបទី៧០ឆ្ន ាំថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្ទេភាគី
រវាងកមពុជា និងអូស្ត្រា លី 

 
 កាលពី្យប់មិញ ឯកឧតាម Pablo Kang ឯកអគគរាជទូតអូស្ត្រា លី ានរេ គមន៍ ឯកឧតាម 
លី ធុច ទ្ទសរដ្ឋមន្តនាី និងជាអនុប្របធានទី១ របស់អាជាា ធរមីន មិតាភកាិ និងថ្ដ្គូនានា មកពី្ខាងរដ្ឋឋ ភិ
ាល រា ប័នការទូត សងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន មកកាន់កមមវធីិទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រា លី ទ្ៅឯ
ទ្គហដ្ឋឋ នរបស់ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត។ ពិ្ធីទ្នេះទទួលានការចូលរមួយ៉ាងទ្ប្រចើន ខដ្លកនុងទ្នាេះ
រមួមានទាំងការចូលរមួពី្ឯកឧតាម រដ្ឋមន្តនាីមកពី្ខាងរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជា ចាំនួន ៨ របូផងខដ្រ។ 
 
 ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រា លី ជាទិវាជាតិផលូវការរបស់ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លី ខដ្លប្រតូវានប្រារព្ធជា
ទ្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ ទ្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា។ ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រា លី ជាទិវា ទ្ដ្ើមបីទ្យើងទ្ធេើការគិតអាំពី្អតា
ន័យកនុងនាមជាជនជាតិអូស្ត្រា លី ប្រព្មទាំងទ្ធេើការអបអរអូស្ត្រា លីសហសម័យ និងទទួលរគ ល់
ប្របវតាិរស្ត្សារបស់ទ្យើងផងខដ្រ។ វាជាឱកាសមួយទ្ដ្ើមបីឆលុេះបញ្ច ាំង ទ្ោរព្ និងភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងជា
មួយប្របជាជនអូស្ត្រា លីទាំងអស់។ 
 
 ទ្រឿងរា៉ា វរបស់អូស្ត្រា លីានចាប់ទ្ផាើមតាំងពី្ជាង ៦០ ០០០ ឆ្ន ាំមុនមក ជាមួយនឹងជនជាតិ
ទ្ដ្ើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander។ ការប្រារព្ធពិ្ធីប្របចាាំឆ្ន ាំ ទ្ព្លទ្នេះ ឆលុេះបញ្ច ាំងពី្
សងគមបរយិបននចប្រមរេះរបស់ទ្យើង ទ្ហើយប្រតូវានកត់សមាគ ល់ជា ប្រពឹ្តាិការណ៍្សហគមន៍ និងប្រគួររ 
ជាការឆលុេះបញ្ច ាំងពី្ប្របវតាិរស្ត្សាអូស្ត្រា លី ជាកមមវធីិផាល់ពានរង្វេ ន់ដ្ល់សហគមន៍ និងចូលសញ្ា តិ
ជាផលូវការ រេ គមន៍សមាជិកងមីនានា ពី្ប្របទ្ទសទ្ផេងៗ មកកាន់សហគមន៍អូស្ត្រា លី។ 



 

 

 

 
 ឆ្ន ាំទ្នេះ ទ្ដ្ឋយររកមពុជា និងអូស្ត្រា លីទ្ធេើការប្រារព្ធែួបទី៧០ឆ្ន ាំ ថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្ទេភាគី 
ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រា លីក៏ជាឱកាស ទ្ដ្ើមបឆីលុេះបញ្ច ាំងពី្ទាំនាក់ទាំនងរបស់ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លី ជាមួយ
កមពុជាផងខដ្រ។ ជនជាតិអូស្ត្រា លីជាង ៦៦ ០០០ នាក់ខដ្លមានទ្ដ្ើមកាំទ្ណ្ើ តខែមរ ានចូលរមួ
ចាំខណ្កជាខាល ាំងដ្ល់ លទធិប្របជាធិបទ្តយយព្ហុវបបធម៌ដ៏្រស់រទ្វ ើក របស់ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លី។ ឯកឧតាម 
ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ទទួលរគ ល់ការរមួចាំខណ្ករបស់ពួ្កទ្គ ទ្ៅទ្ព្លខដ្ល
ឯកឧតាម ានដ្ឋក់ឱយទ្ប្របើប្រាស់ជាផលូវការនូវនិមិតាសញ្ា គប្រមប់ែួប៧០ឆ្ន ាំ របស់ទ្យើង។ 
 
 ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ថា “នាទ្ព្លចាប់ទ្ផាើមទាំនាក់ទាំនង
របស់ទ្យើង ក៏ដូ្ចជាទ្ព្លទ្នេះ ទាំនាក់ទាំនងរវាងប្របជាជនកមពុជា និងប្របជាជនអូស្ត្រា លី ានព្ប្រងឹង
ទាំនាក់ទាំនងរបស់ទ្យើង។ ទ្យើងាននឹងកាំពុ្ងទ្ធេើការជាមួយប្របទ្ទសកមពុជា ទ្ដ្ើមបពី្ប្រងឹងទាំនាក់ទាំនង
របស់ទ្យើង ទ្ធេើឱយប្របទ្សើរទ្ ើងនូវកាំទ្ណ្ើ នប្របកបទ្ដ្ឋយចីរភាព្ និងរកាសាិរភាព្ និងលទធិប្របជាធិបទ្ត
យយ»។ 
 
 ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍បខនាមថា កមពុជា និងអូស្ត្រា លីគួរខត
អបអរទាំនាក់ទាំនងដ៏្រងឹមាាំរបស់ទ្យើងកនុងវស័ិយអប់រ ាំ និងកសិកមម។ ឯកឧតាម ានមានប្របរសន៍ថា
និសេិតអាហារបូករណ៍្កមពុជា ានមកកាន់ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លីដ្ាំបូង កនុងទសវតេរឆ៍្ន ាំ ១៩៥០ ទ្ប្រកាម
កមមវធីិ Colombo Plan។ ចាប់តាំងពី្ឆ្ន ាំ១៩៩៤ មក អូស្ត្រា លីានផាល់អាហារបូករណ៍្ ដ្ល់និសេតិ
កមពុជា ជាង៩៤៥ នាក់ ទ្ៅសិកាទ្ៅប្របទ្ទសអូស្ត្រា លី ទ្ហើយនិសិតេកមពុជា ប្របខហល ២១ ៨០០
នាក់ ានចុេះទ្ ម្ េះសិកាទ្ៅអូស្ត្រា លី តមវធីិទ្ផេងៗ។ ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានកត់
សមាគ ល់ថា មជឈមណ្ឌ លអូស្ត្រា លីសប្រមាប់ការបណ្ាុ េះបណ្តា ល ខដ្លានបទ្ងកើតទ្ ើងទ្ៅទីប្រករង
ភនាំទ្ព្ញ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ ានទ្ដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ កនុងការផាល់ការបណ្ាុ េះបណ្តា លភារអង់ទ្គលស
កប្រមិតែពស់ ដ្ល់ប្របជាជនកមពុជា។ 
 
 ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានមានប្របរសន៍បនាថា អូស្ត្រា លីានជួយនាាំមកនូវ
សនាិភាព្ដ្ល់កមពុជា ទ្ដ្ឋយទ្ដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់កនុងកិចចប្រព្មទ្ប្រព្ៀងសនាិភាព្ទីប្រករងា៉ា រសីឆ្ន ាំ 
១៩៩១ និងតមរយៈការរមួចាំខណ្កដ្ល់អាជាា ធរជាតិអនារកាលទ្ៅកមពុជា (អ ុនតក់)។ ឯកឧតាម 
ានកត់សមាគ ល់ពី្តួនាទីរបស់ឧតាមទ្សនីយឯក John Sanderson ជនជាតិអូស្ត្រា លី ខដ្លជាទ្ម



 

 

 

បញ្ា ការ កងកមាល ាំងខផនកទ្យធាអនារជាតិដ៏្រងឹមាាំរបស់អ ុនតក់ ចាំនួន ១៦ ០០០ នាក់ និងការចូលរមួ
ចាំខណ្ករបស់កងទ័ព្អូស្ត្រា លី ចាំនួនជាង ១ ២០០ នាក់ ខដ្លានបទ្ប្រមើការង្វរជាមួយអ ុនតក់។ 
 
 អូស្ត្រា លីក៏ានទ្ដ្ើរតួនាទីជាយូរអខងេងមកទ្ហើយ កនុងការជួយដ្ល់វស័ិយកសិកមមទ្ៅកមពុ
ជា រមួទាំងតមរយៈការជួយបទ្ងកើតវទិារា នស្ររវប្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជា (CARDI) និង
តមរយៈកមមវធីិកសិកមមជាបនាបនាា ប់ ខដ្លជួយរា រទ្ ើងវញិនូវប្របព័្នធធារារស្ត្សា និងផលិតកមម
កសិកមមរបស់កមពុជា។ ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានខងលងអាំណ្រគុណ្ដ្ល់សភាពាណិ្ជាកមម
អូស្ត្រា លីទ្ៅកមពុជា ខដ្លភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងប្របជាជនកមពុជា និងអូស្ត្រា លី កនុងវស័ិយជាទ្ប្រចើន រមួមាន 
ហិរញ្ាវតាុ ការអប់រ ាំ ទ្ទសចរណ៍្ និងកសិកមម។ 
 
 ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានមានប្របរសន៍ផងខដ្រថា ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លីាន
ជួយោាំប្រទប្របព័្នធសុខាភិាលរបស់ប្របទ្ទសកមពុជា អស់រយៈទ្ព្លជាយូរមកទ្ហើយ រមួទាំងកនុងអាំ ុង
ទ្ព្លមានជាំងឺរាតតាតទ្នេះផងខដ្រ។ ប្របទ្ទសអូស្ត្រា លីានផាល់ងវកិាចាំនួន ៣៥,៧ លានដុ្លាល រ
ទ្ដ្ើមបីជួយដ្ល់ការទទួលានវា៉ាក់រាំង និងជួយដ្ល់យុទធនាការចាក់វា៉ាក់រាំងរបស់ជាតិ ទ្ៅកនុង
ប្របទ្ទសកមពុជា។ វា៉ាក់រាំង Pfizer-BioNtech ចាំនួន ២,៣៥ លានដូ្ស ខដ្លជាជាំនួយរបស់ទ្យើង 
ខដ្លានមកដ្ល់ កាលពី្ឆ្ន ាំមុនទ្នេះ បចចុបបននកាំពុ្ងប្រតូវានខចកចាយចាក់ជូនប្របជាជន ទ្ដ្ើមបីជួយ
ការពារប្របជាជនកមពុជា ពី្វរីសុទ្នេះ។ ទ្យើងក៏កាំពុ្ងទ្ធេើការជាមួយ អងគការយូនីទ្សហេ អងគការសុែភាព្
ពិ្ភព្ទ្លាក និងប្រកសួងសុខាភិាល ទ្ដ្ើមបខីចករ ាំខលកព័្ត៌មានប្រតឹមប្រតូវអាំពី្ជាំងឺកូវដី្-១៩ និងអាំពី្វា៉ាក់
រាំង ទ្ៅទូទាំងប្របទ្ទសកមពុជា ប្រព្មទាំងទិញសឺរុាាំង ផាល់ដ្ាំបូនាម នបទ្ចចកទ្ទស និងធានាថាជនមាន
ពិ្ការភាព្ និងប្រករមង្វយរងទ្ប្រោេះទ្ផេងទ្ទៀត ប្រតូវានរមួបញ្ចូ លទ្ៅកនុងយុទធនាការចាក់វា៉ាក់រាំង
ទ្នេះ។ 
 
 ទ្ដ្ើមបីជួយអបអរែួបទី៧០ឆ្ន ាំ ថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្នេះ ប្រករមទ្លាោ នទ្សៀកកមពុជាហាេ រានសាំខដ្ង
ទ្សៀកជូនទ្ភាៀវទ្ៅកនុងកមមវធីិផងខដ្រ អាជីវកមមរបស់ប្រករមទ្លាោ នទ្សៀកកមពុជាហាេ រ ខដ្លជាប្រករមទ្សៀក
កមពុជា ានទទួលរងផលប៉ាេះពាល់យ៉ាងខាល ាំង ទ្ដ្ឋយររការធាល ក់ចុេះថ្នវស័ិយទ្ទសចរណ៍្ អាំ ុង
ទ្ព្លមានជាំងឺកូវដី្-១៩ ទ្នេះ។ រា នទូតសងឃឹមថាប្រពឹ្តាិការណ៍្ទ្នេះ នឹងបទ្ងកើតអាជីវកមមបខនាមទ្ទៀត
សប្រមាប់ ប្រករមទ្លាោ នទ្សៀកកមពុជាហាេ រ ទ្ហើយទ្យើងនឹងមានទ្ប្របើប្រាស់ប្រពឹ្តាិការណ៍្នានា ទ្ព្ញមួយ
ែួបទី៧០ទ្នេះ ទ្ដ្ើមបបីង្វា ញពី្អាជីវកមមនានា របស់កមពុជា និងអូស្ត្រា លី ខដ្លជាខផនកមួយថ្នការរា រ
ទ្សដ្ឋកិចចទ្ ើងវញិពី្ការរាតតាតជាំងឺទ្នេះ។ 



 

 

 

  
 ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ថា “ប្រកទ្ កទ្មើលពី្សមិទធិផលជា
ទ្ប្រចើនខដ្លអូស្ត្រា លី និងកមពុជា សទ្ប្រមចានរមួោន  កនុងរយៈទ្ព្ល៧០ឆ្ន ាំ ចុងទ្ប្រកាយទ្នេះ ទ្យើងទ្ ើញ
ថាវាជាដ្ាំទ្ណ្ើ រដ៏្ខវងឆ្ៃ យ។ អូស្ត្រា លីរកីរាយរង់ចាាំបនាកិចចសហប្របតិបតាិការទ្នេះ ជាមួយកមពុជាទ្ៅរ
យៈទ្ព្ល៧០ឆ្ន ាំ បនាទ្ៅមុែទ្ទៀត និងរាប់ឆ្ន ាំទ្លើសពី្ទ្នាេះទ្ៅទ្ទៀត។ ឆ្ន ាំទ្នេះ ទ្យើងរកីរាយរង់ចាាំជួយ
ោាំប្រទអាទិភាព្របស់កមពុជា ទ្ៅកនុងឆ្ន ាំខដ្លកមពុជាជាប្របធានអារ ន។ ទ្លើសពី្ទ្នេះ ទ្រឿងរា៉ា វរបស់
ទ្យើងជាទ្រឿងរា៉ា វថ្នការរកីចទ្ប្រមើន ទាំនាក់ទាំនងដ៏្រងឹមាាំរវាងប្របជាជននិងប្របជាជន និងជាទាំនាក់ទាំនង
រងឹមាាំនិងទ្ឆ្ព េះទ្ៅមុែ។ ទ្យើងមានមូលទ្ហតុធាំចមបងៗជាទ្ប្រចើន ខដ្លទ្ធេើទ្អាយទ្យើងប្រារព្ធែួបទ្នេះ
ជាមួយោន »។ 
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