
 

 
   

 
សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 

អូស្ត្រា លីផ្ដល់ថវិកា ៤ លានដុលាា រអូស្ត្រា លីរន្នែមស ៀត សដើមបីពប្រឹរភាពធន់ និរការស្ាើយតរររេ់ក្មពុជា 

ចំស ោះវិរតាិក្ូវីដ-១៩  
 

រាជធានភី្នពំេញ ថ្ងៃទ១ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១៖  រដ្ឋា ភ្ិបាលអូស្ត្រា លីបានច ុះកិចចព្េមពព្េៀងមួយ
ជាមួយនឹង កមមវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍សហព្រជាជាតិ (UNDP) ព ីមបផី្ដល់ងវកិា ៤ លាន  លាា រអូស្ត្រា លរីខនែមពទៀត 
សព្ារ់កាត់រនែយផ្លរ ុះពាល់ថ្នជំងកូឺវ ី-១៩ មកពលីពស ាកិចច នងិេលរ ាកមព ជា។ កិចចព្េមពព្េៀងពនុះនឹង
ចារ់ពផ្ដីមអន វតាភាា មៗខតមដង។  

ងវកិាខ លផ្ដល់ពនុះ គជឺាងវកិារខនែមពលីមូលនិធិេព្ងឹងភាេធន់ររស់អូស្ត្រា លី-UNDP ជាយនាការមយួ
ព្រករពដ្ឋយភាេទន់ភ្ាន់ ខ លបាននងឹកំេ ងផ្ដល់ការគពំ្ទ ល់កមព ជា កន ងការព្ាីយតរ និងរដ រផ្លរ ុះពាល់
សងគមពស ាកចិច ខ លរងកព ងីពដ្ឋយររការរាតតាតជាសកលថ្នជំងកូឺវ ី-១៩។  

គិតរហូតមក ល់ពេលរចច របននពនុះ មូលនិធិពនុះបានរំពេញតួនាទីយ ងសំខាន់ កន ងការេព្ងីកការអន 
វតាកមមវធិឧីរតែមភរច់ព្បាក់ ខ លកមព ជាកំេ ងអន វតា ពហយីខ លកនាងមកបានផ្ដល់រច់ព្បាក់ចំននួ ២៩០ 
លាន  លាា រសហរ ាអាពមរកិ  ល់ព្រជាេលរ ាទីទ័លព្កព្រាណ ៦៩៣ ០០០ ព្គរួរពៅកមព ជាកន ងអំ  ងពេល
ថ្នការរាតតាតជាសកលពនុះ។ ជាឧទាហរណ៍ អូស្ត្រា លនីិងUNDP បានផ្ដល់ការគពំ្ទ ល់កមមវធិី ៏ានររៈ
សំខាន់មយួពនុះ ររស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមព ជាតាមរយៈការពធវីលទធកមមឧរករណ៍ថាពរាតចំនួន១៧០០ពព្គឿង 
សព្ារ់ពព្រីព្បាស់កន ងការកណំត់អតាសញ្ញា ណព្រជាេលរ ា រារ់ខសនព្គួររខ លរងផ្លរ ុះពាល់ពដ្ឋយររជំងឺ
កូវ ី-១៩ ព ីមបឱី្យេួកពគអាចទទួលបានការឧរតែមភគពំ្ទនានា។ មូលនធិិពនុះក៏បានពធវកីារយ ងជិតសនិទធជាមយួ
ព្កសួងពស ាកិចច នងិហរិញ្ាវតែ  ជ ំវញិការរពងកីតគំរូសព្ារ់េាករណ៍ និងវភិាគពលីផ្លរ ុះពាល់ថ្នកូវ ី-១៩ ព ីមបី
ផ្ដល់ជាេ័ត៌ាន សព្ារ់ការដ្ឋក់ពចញនូវកញ្ច រ់ងវកិាសពស្ត្ គ្ ុះ សព្ារ់ជួយ ល់អនកខ ល្យរងពព្គុះជាងពគ។  



មូលនិធិេព្ងឹងភាេធន់ពនុះបានជួយសព្មួល ឱ្យានការរនាការពធវីពាណិជជកមម្ ាងខ នព្រករពដ្ឋយ
ស វតែិភាេ តាមរយៈការផ្ដល់នូវឧរករណ៍ការពារ និងសាភ រអនាម័យសំខាន់ៗ  ល់អគគនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា
ករកមព ជា។ មូលនិធិពនុះ ក៏បានជួយឱ្យអាជីវកមមខាន តតូច អាចតភាជ រ់ទំនាក់ទនំងជាមួយនងឹទីផ្ារពាណិជជកមមពអ
ព ព្តូនិកតាមអ ីនធឺពណត ព ីមបឱី្យអាជីវកមមទាងំពនុះពៅខតអាចរនា ំពណីរការររស់ែាួន កន ងអំ  ងពេលខ ល
ានការអន វតាវធិានការរិទែទរ់ទីព្កុង និងានលទធភាេចូលព្រ ូកកន ងពស ាកិចចឌ្ីជីងលកន ងរយៈពេលខវង។  

 ពលាក Nick Beresford នាយក UNDP ព្រចាកំមព ជា ានព្ររសន៍ថា  «អូស្ត្រា លី គជឺាព្រពទសខ ល
នាមំ ែពគកន ងការផ្ដល់ជំនយួអភ្ិវឌ្ឍន៍យ ងានព្រសិទធភាេ និងទាន់ពេលពវលា ពហយីព្រពទសអូស្ត្រា លីបានពធវី
ខររពនុះ តាមរយៈកមមវធិីថ្វឆ្ា ត ខ លរត់ខរនពៅតាមកាលៈពទសៈជាក់ខសដង។ រមួគន ពយងីអាចព្ាីយតរបាន
យ ងពលឿនចំពពាុះវរិតាិពនុះ តាមរយៈការគពំ្ទ ល់ការេព្ងីកកមមវធិីជំនួយសងគម ឱ្យបានឆ្រ់រហ័សព ីមបឱី្យ
ជំនួយឧរតែមភនានា បាន ល់ព្គួររខ លព្តូវការជនំួយជាងពគ ពហយីកន ងពេលជាមយួគន ក៏ការពារ ំពណីរការ
ពាណិជជកមម  និងជីវភាេរស់ពៅររស់ព្រជាេលរ ាផ្ងខ រ។» 

 ឯកឧតាម Pablo Kang ឯកអគគរាជទូតអូស្ត្រា លពី្រចាកំមព ជា ានព្ររសន៍ថា «កូវ ី-១៩ នាមំកនូវ
រញ្ញា ព្រឈមរនាទ ន់ចំពពាុះម ែជាពព្ចីន  ល់ពស ាកចិចកមព ជា ក៏ ូចជាជីវភាេរស់ពៅររស់ព្រជាេលរ ា។ កន ងនាម
ជាថ្ គូ នងិមិតាភ័្ស្ត្កាយូរអខងវងររស់ព្រពទសពនុះ  ពយងីចង់ពធវីអវីខ លអាចពធវីពៅបាន ព មីបសីព្ាលផ្លរ ុះពាល់
ទាងំពនុះ ជាេិពសសផ្លរ ុះពាល់មកពលីព្កុមមន សសខ ល្យរងពព្គុះជាងពគ។ តាមរយៈការសហការជាមួយ
នឹង UNDP ពយងីក៏កំេ ងរពងកីនងវកិាគពំ្ទ សព្ារ់ការ្រខ លចាបំាច់ពៅពេលរចច របនន ព ីមបជីួយកមព ជាកន ង
ការពព្តៀមរដ រពស ាកិចចព ងីវញិឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស ព្រករពដ្ឋយររយិរនន រនាទ រ់េកីាររាតតាតជាសកល
ពនុះ។» 

 ងវកិា៤លាន  លាា រអូស្ត្រា លីរខនែមពនុះ នឹងព្តូវពព្រីព្បាស់សព្ារ់រនាការអន វតាការ្រ េព្ងឹងកមមវធិី
ជំនួយសងគម នងិគពំ្ទ ល់អាជីវកមមពៅកន ងព្សកុ ព ីមបសីព្មរែាួនពៅរែ នភាេខ លេួកពគជរួព្រទុះ កន ង
អំ  ងពេលខ លានការរាតតាតជាសកលថ្នជំងឺពនុះ ព្េមទាងំអាទភិាេ ថ្ទពទៀតខ លនឹងព្តូវកណំត់ តាមរ
យៈការេិពព្គុះពយរល់ជាមយួនឹងរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមព ជា នងិសងគមស ីវលិ។  

 
For media inquiries, please contact: 

- Australian Embassy Cambodia at Australian.Embassy.Cambodia@dfat.gov.au  
- Mr. Im Samruol, Head of Communications, UNDP Cambodia at samruol.im@undp.org 

 
UNDP is the United Nations' global development network and is the leading United Nations 
organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. Working in 170 
countries, we help nations to build integrated, lasting solutions for people and planet. Learn more at 
https://www.kh.undp.org/ or follow us at @UNDPCambodia.  
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The Australian Government is a longstanding development partner to Cambodia, contributing 
AU$71.5 million in support in 2020-21 through our COVID-19 Development Response Plan for 
Cambodia. Follow the embassy at @AustralianEmbassyPhnomPenh.  


