ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

អូស្ត្រាលីប្រារព្ធទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលី និងែួបទី៧០ឆ្នាំថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្ទេភាគី
រវាងកមពុជា និងអូស្ត្រាលី
កាលព្ីយប់មិញ ឯកឧតាម Pablo Kang ឯកអគគរាជទូតអូស្ត្រាលី ានរេគមន៍ ឯកឧតាម
លី ធុច ទ្ទសរដ្ឋមន្តនាី និងជាអនុប្របធានទី១ របស់អាជាាធរមីន មិតភ
ា កាិ និងថ្ដ្គូនានា មកព្ីខាងរដ្ឋឋភិ
ាល រាប័នការទូត សងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជន មកកាន់កមមវ ិធីទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលី ទ្ៅឯ
ទ្គហដ្ឋឋនរបស់ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត។ ព្ិធីទ្នេះទទួលានការចូលរួមយ៉ា ងទ្ប្រចើន ខដ្លកនុងទ្នាេះ
រួមមានទាំងការចូលរួមព្ីឯកឧតាម រដ្ឋមន្តនាីមកព្ីខាងរដ្ឋឋភិាលកមពុជា ចាំនួន ៨ រូបផងខដ្រ។

ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលី ជាទិវាជាតិផូវការរបស់
ល
ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលី ខដ្លប្រតូវានប្រារព្ធជា

ទ្រៀងរាល់ឆ្នាំ ទ្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា។ ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលី ជាទិវា ទ្ដ្ើមបីទ្យើងទ្ធេើការគិតអាំព្ីអតា
ន័យកនុងនាមជាជនជាតិអូស្ត្រាលី ប្រព្មទាំងទ្ធេើការអបអរអូស្ត្រាលីសហសម័យ និងទទួលរគល់

ប្របវតាិរស្ត្សរា បស់ទ្យើងផងខដ្រ។ វាជាឱកាសមួយទ្ដ្ើមបីឆុេះបញ្
ល
ច ង
ាំ ទ្ោរព្ និងភាាប់ទាំនាក់ទាំនងជា
មួយប្របជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់។

ទ្រឿងរា៉ា វរបស់អូស្ត្រាលីានចាប់ទ្ផាើមតាំងព្ីជាង ៦០ ០០០ ឆ្នាំមុនមក ជាមួយនឹងជនជាតិ
ទ្ដ្ើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander។ ការប្រារព្ធព្ិធីប្របចាាំឆ្នាំ ទ្ព្លទ្នេះ ឆលុេះបញ្
ច ង
ាំ ព្ី
សងគមបរ ិយបននចប្រមរេះរបស់ទ្យើង ទ្ហើយប្រតូវានកត់សមាគល់ជា ប្រព្ឹតិកា
ា រណ្៍សហគមន៍ និងប្រគួររ
ជាការឆលុេះបញ្
ច ាំងព្ីប្របវតាិរស្ត្សអ
ា ូស្ត្រាលី ជាកមមវ ិធីផាល់ពានរង្វេន់ដ្ល់សហគមន៍ និងចូលសញ្
ា តិ
ជាផលូវការ រេគមន៍សមាជិកងមីនានា ព្ីប្របទ្ទសទ្ផេងៗ មកកាន់សហគមន៍អូស្ត្រាលី។

ឆ្នាំទ្នេះ ទ្ដ្ឋយររកមពុជា និងអូស្ត្រាលីទ្ធេើការប្រារព្ធែួបទី៧០ឆ្នាំ ថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្ទេភាគី

ទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលីក៏ជាឱកាស ទ្ដ្ើមបីឆុេះបញ្
ល
ច ាំងព្ីទាំនាក់ទាំនងរបស់ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលី ជាមួយ
កមពុជាផងខដ្រ។ ជនជាតិអូស្ត្រាលីជាង ៦៦ ០០០ នាក់ខដ្លមានទ្ដ្ើមកាំទ្ណ្ើតខែមរ ានចូលរួម

ចាំខណ្កជាខាលាំងដ្ល់ លទធិប្របជាធិបទ្តយយព្ហុវបបធម៌ដ្៏រស់រទ្វ ើក របស់ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលី។ ឯកឧតាម
ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ទទួលរគល់ការរួមចាំខណ្ករបស់ព្ួកទ្គ ទ្ៅទ្ព្លខដ្ល
ឯកឧតាម ានដ្ឋក់ឱយទ្ប្របើប្រាស់ជាផលូវការនូវនិមិតាសញ្ាគប្រមប់ែួប៧០ឆ្នាំ របស់ទ្យើង។
ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ថា “នាទ្ព្លចាប់ទ្ផាើមទាំនាក់ទាំនង
របស់ទ្យើង ក៏ដ្ូចជាទ្ព្លទ្នេះ ទាំនាក់ទាំនងរវាងប្របជាជនកមពុជា និងប្របជាជនអូស្ត្រាលី ានព្ប្រងឹង

ទាំនាក់ទាំនងរបស់ទ្យើង។ ទ្យើងាននឹងកាំព្ុងទ្ធេើការជាមួយប្របទ្ទសកមពុជា ទ្ដ្ើមបីព្ប្រងឹងទាំនាក់ទាំនង
របស់ទ្យើង ទ្ធេើឱយប្របទ្សើរទ្

ើងនូវកាំទ្ណ្ើនប្របកបទ្ដ្ឋយចីរភាព្ និងរកាសាិរភាព្ និងលទធិប្របជាធិបទ្ត

យយ»។
ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍បខនាមថា កមពុជា និងអូស្ត្រាលីគួរខត

អបអរទាំនាក់ទាំនងដ្៏រ ឹងមាាំរបស់ទ្យើងកនុងវ ិស័យអប់រ ាំ និងកសិកមម។ ឯកឧតាម ានមានប្របរសន៍ថា
និសេិតអាហារូបករណ្៍កមពុជា ានមកកាន់ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលីដ្ាំបូង កនុងទសវតេរ ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ ទ្ប្រកាម

កមមវ ិធី Colombo Plan។ ចាប់តាំងព្ីឆ្នាំ១៩៩៤ មក អូស្ត្រាលីានផាល់អាហារូបករណ្៍ ដ្ល់និសេិត
កមពុជា ជាង៩៤៥ នាក់ ទ្ៅសិកាទ្ៅប្របទ្ទសអូស្ត្រាលី ទ្ហើយនិសិតេកមពុជា ប្របខហល ២១ ៨០០

នាក់ ានចុេះទ្្មេះសិកាទ្ៅអូស្ត្រាលី តមវ ិធីទ្ផេងៗ។ ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានកត់
សមាគល់ថា មជឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសប្រមាប់ការបណ្ុា េះបណ្ត
ា ល ខដ្លានបទ្ងកើតទ្

ើងទ្ៅទីប្រករង

ភនាំទ្ព្ញ កនុងឆ្នាំ១៩៩៣ ានទ្ដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ កនុងការផាល់ការបណ្ុា េះបណ្ត
ា លភារអង់ទ្គលស
កប្រមិតែពស់ ដ្ល់ប្របជាជនកមពុជា។

ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានមានប្របរសន៍បនាថា អូស្ត្រាលីានជួយនាាំមកនូវ
សនាិភាព្ដ្ល់កមពុជា ទ្ដ្ឋយទ្ដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់កុងកិ
ន
ចប្រច ព្មទ្ប្រព្ៀងសនាិភាព្ទីប្រករងា៉ា រ ីសឆ្នាំ

១៩៩១ និងតមរយៈការរួមចាំខណ្កដ្ល់អាជាាធរជាតិអនារកាលទ្ៅកមពុជា (អុនតក់)។ ឯកឧតាម

ានកត់សមាគល់ព្ីតួនាទីរបស់ឧតាមទ្សនីយឯក John Sanderson ជនជាតិអូស្ត្រាលី ខដ្លជាទ្ម

បញ្
ា ការ កងកមាលាំងខផនកទ្យធាអនារជាតិដ្៏រ ឹងមាាំរបស់អុនតក់ ចាំនួន ១៦ ០០០ នាក់ និងការចូលរួម
ចាំខណ្ករបស់កងទ័ព្អូស្ត្រាលី ចាំនួនជាង ១ ២០០ នាក់ ខដ្លានបទ្ប្រមើការង្វរជាមួយអុនតក់។
អូស្ត្រាលីក៏ានទ្ដ្ើរតួនាទីជាយូរអខងេងមកទ្ហើយ កនុងការជួយដ្ល់វ ិស័យកសិកមមទ្ៅកមពុ

ជា រួមទាំងតមរយៈការជួយបទ្ងកើតវ ិទារានស្ររវប្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជា (CARDI) និង
តមរយៈកមមវ ិធីកសិកមមជាបនាបនាាប់ ខដ្លជួយរារទ្

ើងវ ិញនូវប្របព្័នធធារារស្ត្សា និងផលិតកមម

កសិកមមរបស់កមពុជា។ ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានខងលងអាំណ្រគុណ្ដ្ល់សភាពាណ្ិជាកមម
អូស្ត្រាលីទ្ៅកមពុជា ខដ្លភាាប់ទាំនាក់ទាំនងប្របជាជនកមពុជា និងអូស្ត្រាលី កនុងវ ិស័យជាទ្ប្រចើន រួមមាន
ហិរញ្ា វតាុ ការអប់រ ាំ ទ្ទសចរណ្៍ និងកសិកមម។

ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏ានមានប្របរសន៍ផងខដ្រថា ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលីាន
ជួយោាំប្រទប្របព្័នធសុខាភិាលរបស់ប្របទ្ទសកមពុជា អស់រយៈទ្ព្លជាយូរមកទ្ហើយ រួមទាំងកនុងអាំ
ទ្ព្លមានជាំងឺរាតតាតទ្នេះផងខដ្រ។ ប្របទ្ទសអូស្ត្រាលីានផាល់ងវ ិកាចាំនួន ៣៥,៧ លានដ្ុលាលរ

ង
ុ

ទ្ដ្ើមបីជួយដ្ល់ការទទួលានវា៉ា ក់រង
ាំ និងជួយដ្ល់យុទធនាការចាក់វា៉ាក់រង
ាំ របស់ជាតិ ទ្ៅកនុង
ប្របទ្ទសកមពុជា។ វា៉ា ក់រង
ាំ Pfizer-BioNtech ចាំនួន ២,៣៥ លានដ្ូស ខដ្លជាជាំនួយរបស់ទ្យើង

ខដ្លានមកដ្ល់ កាលព្ីឆ្នាំមុនទ្នេះ បចចុបបននកាំព្ុងប្រតូវានខចកចាយចាក់ជូនប្របជាជន ទ្ដ្ើមបីជួយ

ការពារប្របជាជនកមពុជា ព្ីវ ីរុសទ្នេះ។ ទ្យើងក៏កាំព្ុងទ្ធេើការជាមួយ អងគការយូនីទ្សហេ អងគការសុែភាព្
ព្ិភព្ទ្លាក និងប្រកសួងសុខាភិាល ទ្ដ្ើមបីខចករ ាំខលកព្័ត៌មានប្រតឹមប្រតូវអាំព្ីជាំងឺកូវ ីដ្-១៩ និងអាំព្ីវា៉ាក់
រាំង ទ្ៅទូទាំងប្របទ្ទសកមពុជា ប្រព្មទាំងទិញសឺរាុង
ាំ ផាល់ដ្ាំបូនាមនបទ្ចចកទ្ទស និងធានាថាជនមាន
ព្ិការភាព្ និងប្រករមង្វយរងទ្ប្រោេះទ្ផេងទ្ទៀត ប្រតូវានរួមបញ្ូច លទ្ៅកនុងយុទធនាការចាក់វា៉ាក់រង
ាំ
ទ្នេះ។

ទ្ដ្ើមបីជួយអបអរែួបទី៧០ឆ្នាំ ថ្នទាំនាក់ទាំនងទ្នេះ ប្រករមទ្លាោនទ្សៀកកមពុជាហាេរានសាំខដ្ង

ទ្សៀកជូនទ្ភាៀវទ្ៅកនុងកមមវ ិធីផងខដ្រ អាជីវកមមរបស់ប្រករមទ្លាោនទ្សៀកកមពុជាហាេរ ខដ្លជាប្រករមទ្សៀក
កមពុជា ានទទួលរងផលប៉ាេះពាល់យ៉ាងខាលាំង ទ្ដ្ឋយររការធាលក់ចុេះថ្នវ ិស័យទ្ទសចរណ្៍ អាំ

ង
ុ

ទ្ព្លមានជាំងឺកូវ ីដ្-១៩ ទ្នេះ។ រានទូតសងឃឹមថាប្រព្ឹតិកា
ា រណ្៍ទ្នេះ នឹងបទ្ងកើតអាជីវកមមបខនាមទ្ទៀត
សប្រមាប់ ប្រករមទ្លាោនទ្សៀកកមពុជាហាេរ ទ្ហើយទ្យើងនឹងមានទ្ប្របើប្រាស់ប្រព្ឹតិកា
ា រណ្៍នានា ទ្ព្ញមួយ

ែួបទី៧០ទ្នេះ ទ្ដ្ើមបីបង្វាញព្ីអាជីវកមមនានា របស់កមពុជា និងអូស្ត្រាលី ខដ្លជាខផនកមួយថ្នការរារ
ទ្សដ្ឋកិចចទ្

ើងវ ិញព្ីការរាតតាតជាំងឺទ្នេះ។

ឯកឧតាម ឯកអគគរាជទូត Kang ានមានប្របរសន៍ថា “ប្រកទ្

កទ្មើលព្ីសមិទិផ
ធ លជា

ទ្ប្រចើនខដ្លអូស្ត្រាលី និងកមពុជា សទ្ប្រមចានរួមោន កនុងរយៈទ្ព្ល៧០ឆ្នាំ ចុងទ្ប្រកាយទ្នេះ ទ្យើងទ្

ើញ

ថាវាជាដ្ាំទ្ណ្ើរដ្៏ខវងឆ្ៃយ។ អូស្ត្រាលីរ ីករាយរង់ចាាំបនាកិចចសហប្របតិបតាិការទ្នេះ ជាមួយកមពុជាទ្ៅរ

យៈទ្ព្ល៧០ឆ្នាំ បនាទ្ៅមុែទ្ទៀត និងរាប់ឆ្នាំទ្លើសព្ីទ្នាេះទ្ៅទ្ទៀត។ ឆ្នាំទ្នេះ ទ្យើងរ ីករាយរង់ចាាំជួយ
ោាំប្រទអាទិភាព្របស់កមពុជា ទ្ៅកនុងឆ្នាំខដ្លកមពុជាជាប្របធានអារន។ ទ្លើសព្ីទ្នេះ ទ្រឿងរា៉ា វរបស់

ទ្យើងជាទ្រឿងរា៉ា វថ្នការរ ីកចទ្ប្រមើន ទាំនាក់ទាំនងដ្៏រ ឹងមាាំរវាងប្របជាជននិងប្របជាជន និងជាទាំនាក់ទាំនង
រ ឹងមាាំនិងទ្ឆ្ពេះទ្ៅមុែ។ ទ្យើងមានមូលទ្ហតុធាំចមបងៗជាទ្ប្រចើន ខដ្លទ្ធេើទ្អាយទ្យើងប្រារព្ធែួបទ្នេះ
ជាមួយោន»។

ទាំនាក់ទាំនងព្័ ត៌មាន៖ Media.Cambodia@dfat.gov.au

