ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន

ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

អូស្រ្តាលីសហការជាមួយកមពុជា លលើការអភិវឌ្ឍលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ
ប្រករលដ្ឋយររ ិយារ័ន្ន ន្ិងន្ិរន្ារភាព

កមមវ ិធីភាពជាថ្ៃគូលៃើមបីលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ (P4I) ររស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ខៃលជាខននក
មួយថ្ន្កញ្ច រ់ជាំន្ួយរួម លលើការជាំរញ
ុ លោយមាន្ការតារល

ិ លៅកនុងតាំរន្់ ពីជាំងឺកូវៃ
ី -១៩
ើងវញ

តាមរយៈការអភិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយររយា
ិ រន្ន ន្ិងន្ិរន្ារភាព ប្តូវបាន្សលមាពធជានលូវការ លៅកនុង
ប្រលទសកមពុជា។

កមមវ ិធី P4I នាល់ជាំន្ួយជាង ១២០លាន្ៃុលាលរ លៃើមបីសហការជាមួយប្រលទស កមពុជា ឥណ្ូ ឌ

លន្សុី ឡាវ មា៉ា ល

សុី ហវីលីពីន្ ថ្ង ទីម័រខាងលកើត ន្ិងលវៀតណាម ប្ពមទាំងោត៊ាន្ លៅកនុងវ ិស័យ

ៃឹកជញ្ជូ ន្ ថាមពល ភសាុភាកមម ន្ិងទូរគមនាគមន្៍នងខៃរ។

លៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លន្េះ ឯកឧតាម Pablo Kang ឯកអគគរាជទូតថ្ន្ប្រលទស

ិ ីលន្េះជាមួយ ឯកឧតាម ខនង សុវ ិជាជលនា រៃា
អូស្រ្តាលីប្រចាំប្រលទសកមពុជា បាន្លរើកសលមាោធកមមវធ
លលខាធិការថ្ន្ប្កសួងតធារណ្ការន្ិងៃឹកជញ្ជូ ន្ ន្ិងជាតាំណាងររស់ ឯកឧតាម ស៊ាុន្ ចន្់ងុល
លទសរៃាមន្រន្ាីន្ិងរៃាមន្រន្ាីថ្ន្ប្កសួងតធារណ្ការន្ិងៃឹកជញ្ជូ ន្ លៅទីប្កុងភនាំលពញ។

ឯកឧតាម

ឱម មា៉ា ក់ធារ ិទធ អគគនាយកថ្ន្អគគនាយកដ្ឋាន្ភាពជាថ្ៃគូរវាងរៃាន្ិងឯកជន្ ថ្ន្ប្កសួងលសៃាកិចច

ិ ីលន្េះនងខៃរ។ សន្ទរកថាររស់ឯកឧតាម បាន្
ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ក៏បាន្ថ្ងលងសន្ទរកថាលៃើមបីរិទកមមវធ
ិ ជមាន្ររស់ឯកឧតាម
លតាតលៅលលើរទពិលតធន្៍វជ

ខៃលបាន្សហការជាមួយន្ឹងប្កុមការងារ

ររស់ P4I បាន្រ៉ាុនាមន្ខែកន្លងមកលន្េះ។
លៅកនុងប្រលទសកមពុជា

P4I ក៏កាំពុងខតលធវើការយា៉ា ងសកមម ជាមួយប្កសួងលសៃាកិចន្
ច ិង

ហិរញ្ញវតថុ លៃើមបីលធវើលោយប្រលសើរល

ើងន្ូវ ការនាល់ងវ ិកា ន្ិងការតារថ្ងលចាំណាយលៅកនុងវ ិស័យ

ិ ិលយាគតធារណ្ៈ ន្ិងការរលងកើន្ន្ូវសមតថភាពររស់
សាំណ្ល់រាវ ការពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងការវន្

ិ ិលយាគពីវស
ិ ័យឯកជន្ខៃលមាន្គុណ្ភាព
ប្កសួងលៃើមបីទក់ទញការវន្
សមព័ន្ធ តាមរយៈភាពជាថ្ៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលន្ិងឯកជន្។

ិ ័យលហដ្ឋារចនា
កនុងវស

ក៏កាំពុងខតលធវើកិចព
ច ិភាកាជាមួយប្កសួងតធារណ្ការន្ិងៃឹកជញ្ជូ ន្

P4I

កនុងការលធវើ

រចចុរបន្នភាពសាង់ដ្ឋរនលូវ ន្ិងលរៀរចាំយុទធតស្រ្សថា
ា ន ក់ជាតិប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់រាវ លហើយក៏កាំពុងខត
លធវើការជាមួយន្ឹងន្ិយតករទូរគមនាគមន្៍កមពុជា ប្កសួងខរន្
៉ា ិងថាមពល ន្ិងប្កសួងតថរ័ន្លនេ
ងៗលទៀត

លៃើមបីពប្ងីកកិចចសហការររស់ប្រលទសអូស្រ្តាលីជាមួយប្រលទសកមពុជា

យទូរគមនាគមន្៍ ន្ិងវ ិស័យថាមពលនងខៃរ។

ិ ័
លៅកនុងវស

ិ ីររស់ឯកឧតាម ថា គាំន្ិតនាួច
ឯកអគគរាជទូត Kang បាន្ខងលងលៅកនុងសន្ទរកថាលរើកកមមវធ

លនាើមកមមវ ិធី P4I ន្ឹងពប្ងឹងរខន្ថមលលើទាំនាក់ទាំន្ងរយៈលពល៧០ឆ្នាំ ររស់ប្រលទសកមពុជា ន្ិង

ប្រលទសអូស្រ្តាលី ប្ពមទាំងពលន្លឿន្ន្ូវការអភិវឌ្ឍលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធខៃលមាន្គុណ្ភាព លៃើមបី
ជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍប្រករលដ្ឋយររយា
ិ រន្ន ន្ិងភាពធន្់ លៅកនុងប្រលទសនងខៃរ។

ឯកអគគរាជទូត Kang ក៏បាន្មាន្ប្រតសន្៍ថា “អូស្រ្តាលីមាន្លករលិ៍ ា ្មេះៃ៏យូរអខងវងន្ិង

គួរលោយលជឿជាក់ កនុងការនាល់ជាំន្ួយលៅៃល់ការអភិវឌ្ឍន្៍លហដ្ឋារចចនាសមព័ន្ធខៃលមាន្គុណ្ភាព
លៅកនុងតាំរន្់ ន្ិងកនុងប្រលទសកមពុជា។”

“កមពុជាក៏បាន្រងាាញន្ូវចាំណារ់ោរមមណ្៍ររស់ែួន្
ល កនុងការទញយកន្ូវជាំនាញ ន្ិងរទ

ពិលតធន្៍ខននកលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធររស់អូស្រ្តាលី លៃើមបីល្លើយតរលៅន្ឹងតាំរវូ ការជាលប្ចើន្ខររររស់

ែលួន្ កនុងវ ិស័យលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ ន្ិងលៃើមបីជាំរញ
ុ លោយមាន្ការតារលសៃាកិចច ប្រករលដ្ឋយររ ិ
ី -១៩ នងខៃរ។ លយើងន្ឹងរង់ចាំលមើលន្ូវនល
យារន្ន ន្ិងភាពធន្់ ពីការរក
ី រាលដ្ឋលថ្ន្ជាំងឺកូវៃ
ប្រលយាជន្៍ររស់ភាពជាថ្ៃគូកុងវ
ន ិស័យលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ង
ធ ីមមួយលន្េះ លៅកនុងប្រលទសកមពុជា។”

ិ ជ លនា រៃាលលខាធិការថ្ន្ប្កសួងតធារណ្ការន្ិងៃឹកជញ្ជូ ន្ ក៏បាន្
ឯកឧតាម ខនង សុវជា

ខងលងអាំណ្រគុណ្ៃល់ប្រលទសអូស្រ្តាលី ចាំល

េះមិតាភាពៃ៏មាាំមួន្ជាមួយប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា

ិ ័យលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ
ន្ិងការលរាជាាចិតាលៃើមបីនល
ា ់ជាំន្ួយលៅៃល់ោទិភាពជាតិកុងវ
ន ស
កមមវ ិធី P4I ។

តាមរយៈ

ិ ជ លនា ក៏បាន្មាន្ប្រតសន្៍ថា “កនុងប្រលទសមួយៗ លយើងជួរប្រទេះន្ូវ
ឯកឧតាម ខនង សុវជា

រញ្ហ
ា ថ្ន្កាំលណ្ើន្ចាំន្ួន្ប្រជាជន្ ការលកើន្ល

ើងថ្ន្ន្គរូរន្ីយកមម ន្ិងហាន្ិភ័យថ្ន្រខប្មរប្មួល

ោកាសធាតុមួយចាំន្ួន្ ខៃលទមទរលោយមាន្ៃាំលណាេះស្រតយ។ លៅកនុងឆ្នាំខៃលប្រលទសកមពុ
ជាលធវើជាប្រធាន្ោត៊ាន្ លយើងកាំពុងខតលតាតសាំខាន្់លៅលលើការពប្ងឹងន្ូវតាំណ្ភាជរ់ តាមប្ពាំខៃន្
លៃើមបីពប្ងីកទីនារ ន្ិងពប្ងឹងវ ិស័យ

ណ្ិជជកមម។”

ិ ិលយាគ ន្ិងការអភិវឌ្ឍជាលប្ចើន្លៅកនុងវ ិស័
“លៃើមបីអន្ុវតាសកមមភាពលន្េះ លយើងប្តូវការការវន្

យលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ។

លយើងតវគមន្៍ជាំន្ួយររស់ប្រលទសអូស្រ្តាលី

លៃើមបីកតងសមតថភាព

ររស់ប្រលទសកមពុជា លៃើមបីលរៀរចាំ ន្ិងអន្ុវតា ន្ូវគាំលរាងអភិវឌ្ឍន្៍លហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធខៃលមាន្ររ ិ
យារន្ន ន្ិងភាពធន្់ សប្មារ់នលប្រលយាជន្៍ររស់ប្រជាជន្កមពុជា។”

P4I នាល់ន្ូវលទធភាពបាន្រហ័ស កនុងការទទួលបាន្ន្ូវអនករលចចកលទសខៃលមាន្សមតថ

ិ ពិភពលលាក លៃើមបីលធវើលោយប្រលសើរន្ូវការ
ភាពែពស់មកពីប្រលទសអូស្រ្តាលី កនុងតាំរន្់ ន្ិងជុាំវញ

ិ ីលន្េះ
លរៀរចាំ ការនាល់ងវ ិកា ន្ិងការលធវើអភិបាលកិចច លៅលលើការអភិវឌ្ឍលហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធ។ កមមវធ
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