ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី
រាជធានីភ្នំពេញ



ពេចក្ាីប្រកាេេត៌មាន
ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលីេពមាោធការត ំងេិេ័រណ៍រ ូរថត

ព ើម្ប ីរ ំលឹក្ខួរ២០ឆ្ន ំ រន្ទារ់េីការព

ោះពឆ្នតឆ្ន ំ១៩៩៣ ពោយអាជ្ញាធរអ៊ុនតក្់

ដ ើម្បីរ ំលឹកខួបអនុស្សាវរ ីយ៍ដលើកទី ២០ ចាប់តំងពីការដ

ោះដនោតស្សភានោំ១៩៩៣ម្ក

ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលីមានកិតិាយស្សស្សូម្បង្ហាញជូននូវទស្សសនីយភាពមានដ្មោះថា

“អុនតក់

២០នោំបន្ទាប់ និង ទស្សសនៈរបស្ស់ប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថាលី” ។ ដនោះគឺជាការតំងពិព័រណ៍រូបថតដ ល
ថត

នកោុងដពលដ លអុនតក់ដៅកោុងប្បដទស្សកម្ពុុជា កោុងនដន្ទះោះពី ដខកុ ម្ៈភ នោំ១៩៩២ រហូត
ល់ដខកញ្ញា នោំ១៩៩៣ ។
ពិព័រណ៍ដ លមានដ្មោះថា

“អុនតក់២០នោំបន្ទាប់

និង

ទស្សសនៈរបស្ស់ប្បដទស្ស

អូស្រ្ស្ថាលី” នឹងដាក់ បង្ហាញជូនដៅជាន់ខាងដលើននដម្តដោស្ស៍ (Meta House) ដដាយមាន
ដរៀបនំពិធីទទួលដ្ញៀវដៅដពលដបើកស្សដមាភធដៅដវលាដមា៉ោ ង ១៨០០ នថៃទី២៣ ដខឧស្សភា ដៅ
ជាន់ខាងដលើននដម្តដោស្ស៍ផងដ រ ។ ពិព័រណ៍ដនោះនឹ ងប្តូវបញ្ចប់ វ ិញដៅនថៃទី១៤ ដខម្ិថុន្ទ ។
ពិព័រណ៍ដនោះបង្ហាញដោយដ

ើញអំពីលកខណៈពិដស្សស្សននស្ថោន ការង្ហររបស្ស់អោកថតរូប

អូស្រ្ស្ថាលី រួម្មានដលាក Heide Smith, Tim Page and George Gittoes ។
តម្រយៈអុនតក់ ស្សហគម្ន៍អនារជាតិ

នដធវើការជាម្ួយគ្នោជាម្ួយរាជរដាា្ិ

ល

កម្ពុុជាដនពុោះដៅរកវ ិថីស្សនាិភាព និងបដងកើត នយ៉ោ ងដជាគជ័យនូ វកិនចប្ពម្ដប្ពៀងទី ប្កុង ៉ោ រ ីស្ស។
រូបភាពដ លដាក់តំងដៅកោុងពិព័រណ៍ដនោះ
បង្ហាញដោយដ ើញនូវទិ ាភាពដផសងៗគ្នោននដប

ស្សកកម្មរបស្ស់អុ នតក់ រួម្មាន ការបណុា ោះបណ្ត
ា លម្ន្រនាីកម្ពុុជា ការជូន ំដណើរការប្តលប់ វ ិញ
របស្ស់ជនភាស្សខះួនកម្ពុុជាពី ប្ពំ ដ ននថ និងការប្តួតពិ និតយពលរ ាកម្ពុុជាតំ រង់ ជួរដ ោះដនោតប្បជា
ធិដបតយយម្ួយ ដ លជាដលើកទី ម្ួយកោុងនកជី វ ិតរបស្ស់ពួកដគ ។
មានប្បដទស្សប្បមាណជាង៤០

ននូលរួម្នំដណកជាកងទ័ ព ម្ន្រនាីស្សុីវ ិល ឬនគរ

ល់អុនតក់ដ លមានដបស្សកកម្មជួយន្ទំម្កនូវស្សនាិភាព
តម្រយៈការឃ្ះដំ ម្ើលបទឈប់

ល

និ ងដស្សារភាព ល់ប្បដទស្សកម្ពុុជា

ញ់គ្នោ និងការបញ្ឈប់ជំនួយកងទ័ពពីខាងដប្ៅ ដរៀបនំការ
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ដ

ោះដនោតស្សភា និងដធវើការជាម្ួយគណបកសនដយ
ល់ដពលដ

ដ

ោះដនោត ។ ដ

ោះជាអុ នតក់ពុំស្សំដរន

យដផសងៗគ្នោដ ើ ម្បីប្គប់ ប្គងកម្ពុុជារហូត

ននូ វរាល់ដគ្នលបំ ណងរបស្ស់ខួន
ះ ប៉ោុ ដនាការ

ោះដនោតដៅនថៃទី២៣ ល់នថៃទី២៨ ដខឧស្សភា នោំ១៩៩៣ គឺជានិម្ិតាស្សញ្ញាម្ួយបន្ទាប់ពីរយៈ

ដពលជាង២៥នោំននស្សន្រង្ហាម្ស្សុីវ ិល ។ ពលរ ាកម្ពុុជា៩០%ដ លមានស្សិទធ
ដនោត និង

នដៅដ

ោះដនោតដៅនថៃដ

ប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថាលី
នំដណកជាកងទ័ព នគរ

ននុោះដ្មោះដនោះ

ោះដនោត ។

ននូលរួម្យ៉ោ ងស្សកម្មជាម្ួយោជាញធរអុនតក់ ដដាយ
លស្សហព័នធ ម្ន្រនាីម្កពីគណៈកម្មការដ

ននូលរួម្

ោះដនោតអុស្រ្ស្ថាលី ម្ន្រនាីស្សិទធ

ម្នុស្សស ។ ប្បធានអងាភាពកងទ័ពអុនតក់គឺ ឧតាម្ដស្សនីយ៍ឯកអូស្រ្ស្ថាលី នន ស្ថន់ ឺស្សន
ុ និង
មានម្ន្រនាីដយធាអូស្រ្ស្ថាលីប្បមាណជាង ១.២១៥ន្ទក់

នបំដរ ើការង្ហរកោុងប្បដទស្សកម្ពុុជាន្ទ

ស្សម្័យអុនតក់ ។ ការនូលរួម្របស្ស់ប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថាលីជាម្ួយអុនតក់
អូស្រ្ស្ថាលីមានតួ ន្ទទីន្ទំម្ុខដគកោុងតំដណើរការស្សនាិភាព ដហើយដនោះជាឧ

នដធវើដោយប្បដទស្ស

ហរណ៍ម្ួ យននការ

ដបាជាញនិតារយៈដពលយូរអដងវងរបស្ស់អូស្រ្ស្ថាលីកុងការអ្ិ
ោ
វឌ្ឍន៍ប្បដទស្សកម្ពុុជា ។ ដហើយការ
ដបាជាញនិតាដនោះ
អូស្រ្ស្ថាលី

នបនារហូតម្ក ល់ស្សពវនថៃតម្ទំ រង់ កម្មវ ិធី ស្សហប្បតិ បតាិការអ្ិវឌ្ឍន៍របស្ស់

ូនជា កិនស្ស
ច ហប្បតិ បតាិការដ លមានជាបនាបន្ទាប់ កុងវ
ោ ិស្ស័យអនុ វតានាប់ ស្សនាិស្សុខ

និងការពារជាតិ និងកិនស្ស
ច នាន្ទជាន់ខស្ស
ពុ ់រវាងរដាា្ិ

ល និងរដាា្ិ

លរបស្ស់ដយើង និងកិនច

ស្សហប្បតិ បតាិការកោុងដវទិកាថាោក់តំបន់ ។
អោកស្ថរពណ៌មាន ប្តូវ

នអដញ្ជើញដោយនូ លរួម្កោុងពិ ធីស្សដមាភធដនោះ ។

សំ រាប់ពត៌មានបន្នែមសូមទាក់ទងៈ លោក ព វ ពគោច (Dave Gordge)
លេខាធការទ
១
ិ
ី និងជាអនុប្រធានលបសកកមម
ស្ថែនទូតអូស្រ្ស្ថាេី ភ្នលំ ពញ

ទូរស័ពលទ េខៈ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ លេខបនា ៥០២
ថ្ងៃទ២២
ន្ខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣
ី
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