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ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា លី ភ្នំពេញ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត៌មាន 
កម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតអិូស្រ្តត ល ី

សម្រាប់ម្របទេសកម្ពុជា ឆ្នា 2ំ012-13 
 

 នាឆ្នា ំ2012-13ននះ រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្រា លីនឹងផាល់នូវទឹករបាប់សរបុចំនួន 94,7 លានដុលាល
អូស្ត្រា លី (របហែលជា 95,3 លានដុលាល សែរដាអានមរចិ) នរោមកមមវធីិជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវោរដល់
របនទសកមពុជា។ 
 ថវោិជាតិឆ្នា  ំ 2012-13 ក៏នឹងនោា បនូវកមមវធីិថមីមួយហដលកមពុជានឹងទទួលបាននូវរបនោជន៍
ពីកញ្ច ប់ថវោិចំនួន 208,6 លានដុលាល  ហដលនឹងរតវូផាល់សំរាប់រយៈនពលបួនឆ្នា ដំល់បណ្តា របនទស
កាុងតំបន់អាសីុខាងនកើត នដើមបបីនងកើនរបាក់ចំណូល និងនលើកកមពស់នសវាកមមសុខភាព និងអប់រ ំ
សំរាប់ជនរកីរកកាុងបណ្តា របនទសទំាងននាះផងហដរ។ 
 នលាកជំទាវ ទផនន ីរឆី្នដស ៍ (Penny Richards) ឯកអគគរាជទូតអូស្ត្រា លីរបចំានៅរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា បានមានរបរសន៍ថា «របនទសអូស្ត្រា លីនៅហតបនាខិតខំរបឹងហរបងជួយដល់
របនទសកមពុជាកាុងោរោត់បនថយភាពរកីរក ដូចហសាងន ើងតាមរយៈោរបនងកើនថវោិជំនួយរបមាណ
ជា 17,3 លានដុលាល អូស្ត្រា លី នានពលននះស្ររប់។» ោរបនងកើនថវោិជំនួយននះជាហផាកមួយននោរ
បនងកើនជំនួយអភិវឌ្ឍន៍សរបុរបស់រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្រា លី ពី 4,8 ពាន់លានដុលាល អូស្ត្រា លី ឆ្នា  ំ 2011-12 
ដល់ 5,2 ពាន់លានដុលាល អូស្ត្រា លី ឬរបហែលជា 0,35 ភាគរយននផលទុនជាតិសរបុនាឆ្នា  ំ2012-13។ 
 នរោមោររគប់រគងនដ្ឋយទីភាា ក់ងារអូស្ត្រា លីនដើមបកិីចចអភិវឌ្ឍន៍អនារជាតិ AusAID កមមវធីិ
ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អូស្ត្រា លីនៅកមពុជាបាននតា តនៅនលើោរពរងឹងនសវាកមមសុខភាព ោររា រនែដ្ឋា
រចនាសមព័នធ ោរបនងកើនផលិតកមមកសិកមមនិងរបាក់ចំណូល រពមទំាងោរបនងកើនោរទទួលបាននូវ
យុតាិធម៌។ 
 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អូស្ត្រា លីនៅកមពុជាឆ្នា 2ំ012-13 ក៏នឹងនតា តផងហដរនលើ ោរហកលមអររគឹះរថ ន 
សុខភាព ោរបណាុ ះបណ្តា លបុគគលិកបំនរ ើោរងារហផាកសុខភាព ោររា រន ើងវញិនូវរបព័នធផលូវហដក
ជាតិកមពុជា និងផលូវថាល់នានា ោរផាល់ឲកសិកររកីរកនូវោរបនងកើនផលិតភាពកសិកមម រពមទំាងោរ
របឆំ្នងនឹងបទឧរកឹដា និងោរពរងឹងសុវតថិភាពនៅតាមសែគមន៍។ 
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 នលាកជំទាវឯកអគគរាជទូត រឆី្នដស ៍ ក៏បានមានរបរសន៍បហនថមថា «របនទសអូស្ត្រា លី
មានបំណងជួយដល់របនទសកមពុជា នដើមបសីនរមចឲបានកាុងឆ្នា  ំ 2014-15 នូវនោលនៅ ៖ 80 ភាគ
រយននោរផាល់កំនណើ ត នឹងរតវូបានរបរពឹតាន ើងនដ្ឋយមានោរចូលរមួរបស់បុគគលិកសុខាភិបាល
ហដលបានទទួលោរបណាុ ះបណ្តា លរតឹមរតូវ និងទិសនៅ ៖ 85 ភាគរយននរបជាជនសរបុនឹងរតូវ
ទទួលបាននូវោរផាល់ែិរញ្ញបបទានសុខភាព និងនសវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ នែើយរែូតដល់ឆ្នា  ំ
2016 អូស្ត្រា លីនឹងអាចជួយដល់កសិកររកីរកនៅកមពុជាសរបុចំនួន 230.000 នាក់ កាុងោរបនងកើន
របាក់ចំណូលរបស់ពួកនគ។ » 
 កាុងចននាល ះឆ្នា  ំ2012-2015 អូស្ត្រា លីនឹងជួយកមពុជាកាុងោរអនុវតាមូលដ្ឋា នទិនាន័យបទឧរកឹដា
ថាា ក់ជាតិ និងោរចុះបញ្ជ ីតុលាោរ នដើមបពីរងឹងកិចចោរងាររដាបាលហផាកចាប់និងយុតាិធម៌នៅទូទំាង
របនទស។ អូស្ត្រា លីក៏នឹងបនាជួយដល់ោរនបាសសំអាតមីននលើនផៃដី 35 គម2។ 
 នលាកជំទាវឯកអគគរាជទូតបានបនាថា «ជំនួយអូស្ត្រា លីកាុងោរនបាសសំអាតមីន និងនលើក
កមពស់ោរយល់ដឹងកាុងសែគមន៍ បានជួយោត់បនថយអរតាជនរងនរោះនដ្ឋយរររោប់មីននៅ
កមពុជាបានរបមាណជា 76 ភាគរយ ពី 875 ករណីកាុងឆ្នា  ំ2005 មករតឹម 211 ករណីកាុងឆ្នា  ំ2011។» 
 ស្រសបតាមោរនបាជាា ចិតារបស់របនទសអូស្ត្រា លី រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្រា លីបានដ្ឋក់នចញនូវរកប
ខ័ណឌ នោលននោបាយជំនួយទូនៅថមីមួយ នានថៃទី 8 ហខឧសភា ឆ្នា ំ 2012។ រកបខ័ណឌ ននះបងាា ញ
នូវចកខុវស័ិយកាុងរយៈនពលបួនឆ្នា ំខាងមុខ សំរាប់ជំនួយអូស្ត្រា លី ហដលកំណត់ោ៉ងចាស់ថានតើ
អូស្ត្រា លីនឹងផាល់នូវជំនួយជាទឹករបាក់ចំនួនបុ៉នាម ន នៅឯណ្តខលះ និងនដ្ឋយររអវី រែូតដល់ឆ្នា  ំ
2015-16។ 
 ចកខុវស័ិយទំាងននះនឹងជួយឲរដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្រា លី សែោរបានោន់ហតលអ ជាមួយរាជរដ្ឋា
ភិបាលកមពុជានដើមបកីរងហផនោរ និងអនុវតាកមមវធីិជំនួយរបនសើរជាងមុន កាុងរយៈនពលបួនឆ្នា ំ
ខាងមុខ ហដលនឹងអាចផាល់លទធផលោន់ហតលអរបនសើរបហនថមនទៀតជូនរបជាជនកមពុជា។ 

 
ទំនាក់ទំនងពត៌មាន៖  

នលាក ទដវ ហ្កចដ ៍អាកនំាពាកយរបចំារថ នទូតអូស្ត្រា លី  
នលខទូរស័ពៃ 023 213 470 នលខបនា 502 

រថ នទូតអូស្ត្រា លី ភាំនពញ 
នថៃទី9 ហខឧសភា ឆ្នា 2ំ012 

 

 

 


