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រដ្ឋា ភិបាលអសូ្ត្រា លអីបអរនិងជូនដណំ ើ រដលន់សិ្សតិកម្ពុជា 
ចំនួន៤០របូ ណរោម្កម្មវិធអីាហារបូករ ៍អសូ្ត្រា ល ី

 

 នាថ្ងៃន េះ ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រា លី នោកជំទាវ អាលសី្នុ ណប ើររ   ូ ិង ឯកឧតាម ស្សួ្ គង់ 
   នលខាធិការ ថ្ ក្កសួងងអិវិឌ្ឍ ជ៍ បទ បា ចូលរងមអបអរ ិងជូ ដំន ើ រដល់ ិសួសតិន្នើមកមពុជា
ចំ ង ៤០របូ ដដលបា ទទងលអាហារបូករ ៍អូស្ត្រា លីនដើមបបី ាការសិួកានៅក្បនទសួអូស្ត្រា លីនា 
ឆ្ន  ំ២០១៤។ 
 កមមវធីិអាហារបូករ ៍អូស្ត្រា លី គឺ្ជាកមមវធីិដដលផ្ាល់នោយរោា ិបិាលអូស្ត្រា លីដល់ម ុសួស
ជំនា ន់ក្កាយដដល ឹងកាា យជាអនកដឹកនាពិំិពនោកកនុងកិចចការអិវិឌ្ឍ ។៍ 
  ិសួសតិអាហារបូករ ៍ចំ ង ៤០របូន េះ  ឹងក្តូវប ាការសិួកាកក្មតិនក្កាយឧតាមសិួកានៅ
សួកលវទិាល័យមងយចំ ង កនុងក្បនទសួអូស្ត្រា លី កនុងមុខជំនាញសំួខា ់ៗ ដូចជា សុួខាិបិាល 
កសិួកមម ការអិវិឌ្ឍ ជ៍ បទ នេោា រចនាសួមព ័ធ ិងចាប ់កដូ៏ចជាដផ្នកពេុជំនាញមងយចំ ង នទៀតដូច
ជា ក្បសិួទធភាពជំ ងយ នសួវាកមមសួងគម ការសិួកាអំពីពិការភាព ការក្គ្បក់្គ្ងេិរញ្ញ វតថុ  ិងសួមភាព
នយ៉េ ឌ្រ័។ 
 នោកជំទាវឯកអគ្គរាជទូត ណប ើររ   ូបា មា ក្បរសួ ក៍នុងពិធីជូ ដំន ើ រន េះថា “កមមវធីិអាហា
របូករ ៍អូស្ត្រា លី គឺ្ជាដផ្នកមងយដសំ៏ួខា យ់៉េ ងខាា ងំថ្ កិចចសួេក្បតិបតាិការអិវិឌ្ឍ រ៍បស់ួអូស្ត្រា លី 
នៅកនុងក្បនទសួកមពុជា កដូ៏ចជាកនុងតំប អ់ាសីុួបា៉េ សីុួិចិ  ិងជំុវញិពិិពនោក។ អាហារបូករ ៍ គឺ្ជា
ការវ ិិនយគ្នលើការអិវិឌ្ឍ ធ៍ ធា ម ុសួស  ិងជាការចូលរងមចំដ កករងទំនាកទំ់ ងដយូ៏រអដងែង
 ិងសួថិតនសួថររវាងបុគ្គល អនកក្បកបវជិាា ជីវៈ  ិងដផ្នកប ឌិ តសួភានៅទូទាងំតំប  ់ ិងសួកលនោក”។ 
 កមមវធីិអាហារបូករ ៍អូស្ត្រា លី ផ្ាល់ ូវឳកាសួដល់ក្បជាជ កមពុជាកនុងការទទងលបា  ូវ
ចំន េះដឹង ជំនាញ ឯកនទសួចបំាចន់ានា សំួរាបក់ារអិវិឌ្ឍ រ៍បស់ួក្បនទសួកមពុជា។  ិសួសតិអាហារបូ
ករ ៍ក្តូវបា នក្ជើសួនរ ើសួនោយពិ ិតយនលើសួកាា  ុពលភាពជាអនកដឹកនា ំ នេើយសំួខា ជ់ាងន េះនៅ
នទៀតននាេះ គឺ្ពិ ិតយនលើសួកាា  ុពលថ្ ឥទធិពលកនុងការកាតប់ ថយការក្បឈមនានាថ្ ការអិវិឌ្ឍ ន៍ៅ
កនុងក្បនទសួកមពុជា។ 
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  ិសួសតិអាហារបូករ ៍ដដលបា ក្តឡបពី់ការសិួកាវញិ បា កំពុងចូលរងមចំដ កនៅកនុងកិចច
អិវិឌ្ឍ ស៍ួងគម ិងនសួដាកិចចរបស់ួក្បនទសួកមពុជា នោយបា នដើរតងជាអនកដឹកនាកំនុងគ្នក្មាង ក្កុម
ការងារ  អងគការ ក្កុមសួេគ្ម  ៍ វទិារថ  សិួកា  រោា ិបិាល  ិងការយិល័យនានា។ 
 ក្បនទសួអូស្ត្រា លីមា ការនបាជាា ចិតា កនុងការផ្ាល់ ូវឳកាសួអបរ់នំដើមបនីលើកកមពស់ួដល់កក្មតិ
ជីវភាព  ិងជក្មុញ ូវកំន ើ  នសួដាកិចចនៅកនុងតំប អ់ាសីុួបា៉េ សីុួិចិ។ ចបត់ងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៤ មា 
 ិសួសតិកមពុជាចំ ង នក្ចើ ជាង៥០០របូ បា ទទងលអាហារបូករ ៍អិវិឌ្ឍ រ៍យៈនពលដវង ដដលឧបតថមភ
នោយរោា ិបិាលអូស្ត្រា លី។  នដើមបជីក្មុញនអាយមា លំេូរនៅវញិនៅមកថ្  ិសួសតិនៅកនុងតំប  ់ រោា
ិបិាលអូស្ត្រា លីកប៏ា ចបន់ផ្ាើម ូវកមមវធីិ ‘Signature Initiative’  ដដលនៅថាដផ្ ការកូឡុមបូងមី ដដល
 ឹងគកំ្ទដល់ ិសួសតិអូស្ត្រា លីថាន កឧ់តាមសិួកា នដើមបបំីនពញការសិួកាឬកមមសិួកានៅតំប អ់ាសីុួ។ 
ដំណាកក់ាលរកលបង ថ្ កមមវធីិកូឡុមបូងមី  ឹងចបន់ផ្ាើមនៅឆ្ន ២ំ០១៤ នៅេុងកុង ឥ ឌូ ន សីុួ 
ជប៉េុ   ិងសឹួងហបុរ។ី បនាា បម់ក កមមវធីិកូឡុមបូងមីន េះ ឹងក្តូវអ ុវតាយ៉េ ងនពញនលញចបពី់ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
  

ពត៌មានបន្នែមអំពីអាហារបូករណ៍អូស្ត្រា លី សូមចូលកនុងវេបរយ www.australiaawards.gov.au  
                 

              អនុប្បធានវបសកកមម  
       វលខ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ 

                      
     ១១   ធ្នូ    ២០១៣ 
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