ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន

ការប ើកដាំប

ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ើ រការកម្មវ ិធី

ភាពជាថ្ដគូកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សម្រា ់ការអភិវឌ្ឍបសដឋកិច្ចម្រ ក បោយភាពធន់
ថ្ងៃបនេះ ឯកឧត្ាម្ ម្រពឹទធសាជិក Tim Ayres ឧ ការ ីរដឋម្ន្តនាីម្រកសួងពា

ិ ជជកម្ម និងជាឧ ការ ីរដឋ

ម្ន្តនាីម្រកសួងផលិត្កម្ម រ ស់អូស្ត្រាលី ច្ូលរួម្ជាម្ួយ ឯកឧត្ាម្ វងសី វ ិសសុត្ រដឋម្ន្តនាីម្រ ត្ិភូអម្នាយករដឋម្
ន្តនាី និងជារដឋបលខាធិការម្រ ចាំការរ ស់ម្រកសួងបសដឋកិច្ច និងហិរញ្ា វត្ថុ បៅកម្ពុជា បានប ើកដាំប

ើ រការកម្ម

វ ិធីងីម ប្មេះថា ភាពជាថ្ដគូកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សម្រា ់ការអភិវឌ្ឍបសដឋកិច្ចម្រ ក បោយភាពធន់ Cambodia
Australia Partnership for Resilient Economic Development (CAP-RED) ខដលានងវ ិកា ៨៧លាន
ដុលាារអូស្ត្រាលី។
CAP-RED ជាកម្មវ ិធីងីម ានរយៈបពល៥ឆ្នាំ ខដលម្រត្ូវបាន បងកើត្ប

ើង ខផែកបលើជាំនួយជាងម្ួយ

ទសវត្សរ ៍រ ស់អូស្ត្រាលី ដល់វ ិស័យកសិកម្ម និងបហោឋរច្នាសម្ព័នធបៅកម្ពុជា តាម្រយៈកម្មវ ិធីខែសសង្វាក់
ត្ថ្ម្ាកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី (CAVAC) និងកម្មវ ិធីវ ិនិបោគបលើវ ិស័យបហោឋរច្នាសម្ព័នធ (3i) ខដលបទើ

ខត្បាន ញ្ច ់ងីៗ
ម បនេះ។ កម្មវ ិធីទាំងពីរខដលបទើ ខត្បាន ញ្ច ់បនេះ បានផាល់អត្ថម្រ បោជន៍ដល់ម្រ ជាជន
កម្ពុជាបៅតាម្ជន ទ ជាងពីរលាននាក់។

កម្មវ ិធី CAP-RED ម្រត្ូវបាន បងកើត្ប

ទាំងវ ិស័យរធារ

ើង

នាា ់ពីានការពិបម្ររេះបោ ល់ដ៏ទូលាំទូលាយជាម្ួយ

ៈ និងឯកជន អាំពីម្បធោបាយដ៏លម្រែ បសើរ ាំផុត្ បដើម្បីជួយបសដឋកិច្ក
ច ម្ពុជារារប

ើង

វ ិញ នាា ់ពីជាំងឺកូវ ីដ-១៩។ កម្មវ ិធី CAP-RED នឹងជួយដល់រាជរោឋភិបាលកម្ពុជា និងសម្ភាគីពាក់ព័នធបផស
ងៗបទៀត្

បងកើត្បរលនបោបាយនានា ខដលជាំរញ
ុ កាំប

ើ នបសដឋកិច្ចម្រ ក បោយ

រ ិោ នន ភាពធន់

និងនិរនារភាព។
ឯកឧត្ាម្ ម្រពឹទធសាជិក Tim Ayres បានានម្រ រសន៍ថា“ឆ្នាំបនេះជាែួ ទី៧០ឆ្នាំ ថ្នទាំនាក់
ទាំនងការទូត្រវាងកម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី បហើយកម្មវ ិធី CAP-RED ជាភសាុតាងរ ឹត្ខត្ច្ាស់

ខនថម្បទៀត្ថ្ន

ភាពជាថ្ដគូដ៏យូរអខងាងរ ស់បយើងជាម្ួយម្រ បទសកម្ពុជា។ បយើងរង់ចាំខច្ករ ាំខលកច្ាំប

េះដឹង និងជាំនាញ

ជាម្ួយសម្ភាគីកម្ពុជារ ស់បយើង បដើម្បី បងកើត្ រ ិោកាសអាំបោយផលសម្រា ់ ការវ ិនិបោគ ផលិ
ត្ភាព និងពា

ិ ជជកម្ម»។

បដើម្បីសបម្រម្ច្បាននូវលទធផលទាំងបនេះ

កម្មវ ិធីបនេះនឹងបធាើការោ៉ា ងជិត្សនិទធជាម្ួយម្រកសួងពាក់

ព័នធ និងខផនកពាក់ព័នធនានាកនុងវ ិស័យច្ាំនួន ី បដើម្បីជាំរញ
ុ កាំប
សិ-ខកថ្ច្ន ម្រពម្ទាំងការអភិវឌ្ឍ ពា

ើ ន៖ បសវាបហោឋរច្នាសម្ព័នធ កសិកម្មនិងក

ិ ជជកម្ម ការវ ិនិបោគ និងសហម្ររស។ កម្មវ ិធីបនេះនឹងបតាត្សាំខាន់

ខាាាំងបលើ ការខច្ករ ាំខលកការស្ររវម្រជាវ និងច្ាំប

េះដឹង ម្រពម្ទាំងបតាត្បលើ សម្ភាពបយនឌ្័រ ពិការភាព និង

រ ិោ ននសងគម្ ផងខដរ។
ឯកឧត្ាម្អគគ

ិឌ ត្សភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ ័ត្ន ឧ នាយករដឋម្ន្តនាី រដឋម្ន្តនាីម្រកសួងបសដឋកិច្ច និង

ហិរញ្ា វត្ថុ កម្ពុជា បានានម្រ រសន៍ថា “កម្មវ ិធី CAP-RED ជាការរួម្ច្ាំខ
វារៈថ្នការអភិវឌ្ឍបសដឋកិច្រច ស់កម្ពុជា ខដលរាំម្រទដល់ការរារប
វ ិធីបនេះនឹងបលើកទឹកច្ិត្ដ
ា ល់ការវ ិនិបោគរធារ

កោ៉ា ងសាំខាន់ បៅដល់រប ៀ

ើងវ ិញ ភាពធន់ និងកាំខ

ទម្រម្ង់។ កម្ម

ៈ និងឯកជន ម្រ ក បោយ រ ិោ នន បដើម្បីជួយជាំរញ
ុ

បសដឋកិច្ចបោយកាន់ខត្ានភាពច្ម្រម្រេះ និង រ ិោ នន។
តាម្រយៈភាពជាថ្ដគូបនេះ បយើងរ ាំពឹងថា ម្រគួររកម្ពុជាម្ួយច្ាំនួន ជាពិបសសម្រគួររម្កពីជន ទ

កនុង ម្រ បទសកម្ពុជា ជាពិបសស ស្ត្សីា កុារ ី កុារ ម្នុសសចស់ ជនានពិការភាព និងម្រករម្ង្វយរងបម្ររេះ
នឹងានជីវភាពម្រ បសើរប

ើង ។

ទាំ នាក់ទាំនងព័ត្៌ាន៖ Media.Cambodia@dfat.gov.au

