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ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា ល ី
រាជធានីភ្នំពេញ 
 

ពេចក្ាីប្រកាេេត៌មាន 
 

ការដាក្់តងំេិេណ៌រង្ហា ញអំេីស្ថន ដៃ 
ការង្ហររមួគ្នន ដនប្ក្ុមអនក្រ រាណវតា វិទាក្មព ជា និង អូស្រ្ស្ថា ល ី

 

 

ជាឧទាហរណ៍មួយនៃការពង្រីកទំនាក់ទំៃររវារង្រជាជៃ ៃិរ ង្រជាជៃនៃង្រទទស 
កមពុជា ៃិរ អូស្រ្តា លី ទៅនងៃអង្គា រ ទី៩ ខែកកកដា ទៃេះ មាៃការដាក់តំរពិពណ៌មួយទៅតរ
មៃទីរជាតិរាជធាៃីភ្នំទពញ ទ ើមបីរង្គា ញជូៃៃូវវតថុរុរាណខ លរកទ ើញកនុរទពលស្រតវង្ជាវរកុរ
កទៅភូ្មិសូភី្ ទែតារនាទ យមាៃជ័យ កនុរឆ្ន ំ២០០៩ ៃិរ ២០១០ ទដាយង្កុមរុរាណវតថុវទិា 
កមពុជា ៃិរ អូស្រ្តា លី ។ 

 

ពិពណ៌ខ លមាៃចំណរទជើរថា “ទ ើមកំទណើ តនៃអាណាចង្ក អតីតរុទរង្រវតាិកមពុជាាៈ 
សំណល់រុរាណវតថុនៃភូ្មិសូភី្” ង្តូវបាៃង្រកាសទរើកទដាយ ឯកឧតាម ហ ៊ឹម ឆែម រ ឋមន្រៃាី
ង្កសួរវរបធម៌ ៃិរ វចិិង្តសិលបាៈ។ ការដាក់តំរពិពណ៌ទៃេះ ទដាយមាៃការគំង្ទពីធនាគរ 
ANZ Royal ៃិរ ង្កុមង្រឹកាស្រតវង្ជាវអូស្រ្តា លីនៃរដាឋ ភិ្បាលអូស្រ្តា លី ទហើយពិពណ៌ទៃេះៃឹរ
រញ្ច រ់ទៅចុរខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៣ ។  

 

ទោកជំទាវ អាលេី ន បារ  េូ ៍(Alison Burrows) ឯកអគ្ារាជទូតអូស្រ្តា លីង្រចំកមពុជា 
បាៃមាៃង្រតសៃ៍កនុរពិធីទរើកថា “ភូ្មិសូភី្បាៃផ្ាល់ទអាយទយើរៃូវការយល់ ឹរអំពីជីវតិ 
ៃិរការតា រ់ទៅកនុរយុគ្សម័យខ កទៅកមពុជាខ លជាមូលដាឋ ៃនំាទអាយមាៃការតរសរ់
អរារ ៃិរតំណារទអាយទមាទៃភាព ៃិរភាពទាក់ទាញររស់ង្រទទស  លបលីាញមួយទៃេះ”។ 

 

កំណាយទីតំររុរាណវតថុទៃេះ ង្តូវបាៃ ឹកនាំទដាយ Dr. Dougald O’Reilly ខ លមក
ពីតកលវទិាល័យជាតិអូស្រ្តា លី Dr. Louise Shewan មកពីតកលវទិាល័យម ូណាស៍នៃ
ង្រទទសអូស្រ្តា លី ៃិរ ទោក ទវឿៃ វទុធី មកពីង្កសួរវរបធម៌ ៃិរវចិិង្តសិលបាៈ នៃង្រទទសកមពុ
ជា ។ ការដាក់តំរពិពណ៌គូ្សរញ្ញា ក់ទអាយទ ើញៃូវង្រនពណីនៃការរញ្ចុ េះតកសព ៃិរវតថុ
វរបធម៌នៃទីតំរយុគ្សម័យខ កកនុរភូ្មិសូភី្ (ឆ្ន ំ៣០០ គ្.ស) ខ លផ្ាល់ទអាយទ ើញៃូវរទ
ពិទតធៃ៍  អតច រយមួយកនុរជីវតិមៃុសសសម័យទនាេះមុៃទពលករទកើតនៃអាណាចង្កអរារ។  

ទោក Dougald O’Reilly ខ លជាតថ រៃិកនៃអរាការឃ្ា ទំមើលរិតិកភ្ណឌ ផ្រទនាេះ
បាៃមាៃង្រតសៃ៍ថា “មាៃការយល់ ឹរតិចតួចណាស់អំពីង្រទទសកមពុជានាមុៃសម័យ
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អរារ ទហើយការស្រតវង្ជាវខររទៃេះពិតជាមាៃតរាៈសំខាៃ់ណាស់” “ខតគួ្រទអាយទតកតា យ
ខ លទីតំរមួយចំៃួៃធំកនុរភូ្មិសូភី្ ង្តវូបាៃទគ្លួចជីកគស់កាយទៅកនុរឆ្ន ំ២០០៣ ទហើយ
ទយើរង្តវូខតទធវើការយ រជិតសនិទធជាមួយង្កសួរវរបធម៌ ៃិរវចិិង្តសិលបាៈ ទ ើមបីទលើកសទួយ ៃិរ
អភិ្រកសរិតិកភ្ណឌ   មាៃតរាៈសំខាៃ់ទំារទៃេះ”។ 

 

ពិពណ៌ទៃេះបាៃរង្គា ញយ រពិតា រអំពីការស្រតវង្ជាវរហូតមក ល់រចចុរបៃន រមួមាៃ 
ការពិៃិតយទង្គរឆ្អឹរ ការវភិាគ្ជាតិគី្មីនៃទធេញមៃុសស ៃិរការរង្គា ញៃូវការរញ្ចុ េះសព  
ស្រសស់តអ តទដាយមាៃការតុរខតរៃូវខកវ ៍កង្ម ៃិរតបូរអង្គក ំ វតថុរុរាណៃិរទង្គ្ឿរអលរាការ
ខ លទធវើអំពីខ កៃិរទសរា មិក។ ទោក Shewan អនកជំនាញវភិាគ្ជាតិគី្មីនៃគំ្ទរារទៃេះ បាៃ
មាៃង្រតសៃ៍ថា “ទិៃនៃ័យខ លង្រមូលបាៃមកពីទង្គរឆ្អឹរតកសពអាចទធវើទអាយង្កុម
ការង្គរបាៃយល់អំពីចលនានៃមៃុសសសម័យរុទរង្រវតាិ ទដាយតរទធេញខ ល ុេះទ ើរកាល
ពីកុមារភាពអាចជួយការពារជាតិគី្មី ខ លផ្ាល់ពត៌មាៃអំពីររតិថ ៃនៃការរស់ទៅររស់
រុគ្ាលមួយកនុរជីវតិតំរូរររស់ពួកទគ្”។ 

 

មៃទីរពិទតធៃ៍តរធាតុខ កនៃតរមៃទីរជាតិ ខ ល ឹកនំាទដាយទោក ហួត សំណារ 
បាៃជួសជុលទ ើរវញិយ រលអិតលអៃ់ៃូវកំារិតតន  លំខពរ ង្កវលិ ៃិរ ករទជើរករន  ៃិរ 
ទង្គ្ឿរចៃឆ្ន ំរខ លង្រមូលបាៃមកពីទីតំរអភិ្រកស ទហើយង្តូវបាៃតា ទ ើរវញិទដាយសមា
ជិកនៃមៃទីរពិទតធៃ៍អភិ្រកសទសរាមិកនៃតកលវទិាល័យវចិិង្តសិលបាៈង្រទទសកមពុជា ខ ល
 ឹកនាទំដាយទោក ទទព សុខា។ 

 

ង្កុមការង្គរទៃេះមិៃង្តឹមខតចរ់អារមេណ៍ទៅទលើអនកស្រសកុសម័យមុៃទៅភូ្មិសូភី្
រ ុទណាណ េះទទ ខតខងមទាំរបាៃរទរកើតគំ្ទរារមួយខ លមាៃទ េ្ េះថា “ទរេះ ូរ៥០០” ខ លពា
បាលកុមារខ លមាៃជំរឺទរេះ ូរទៅតំរៃ់ទនាេះទដាយមិៃគិ្តនងា ។ កុមារចំៃួៃ៥០០នាក់ទៅ
ភូ្មិសូភី្ង្តូវបាៃពាបាលទដាយទវជារណឌិ តអូស្រ្តា លី ៃិរកមពុជា ៃិរៃិសសិត ។  

 
សំរាបព់តម៌ានបន្នែមសមូទាកទ់ងៈ 

ទោក ពៃវ ពគោ ច (Dave Gordge) អនកនំាពាកយនៃតថ ៃទូតអូស្រ្តា លី  
ង្រចំរាជធាៃីភ្នំទពញ 

Email: dave.gordge@dfat.gov.au 
ទូរស័ពទទលែាៈ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ ទលែរៃាាៈ ៥០២ 

នងៃទី១០  ខែ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
 


