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ថ នទូតអូ លី ភនំេពញ 

 

េសចកី កសពត៌មន 

អូ លជីយួដលក់មពជុ កនងុនមជ បធនសមគមន៍ ៊ ន 
មរយៈករបណុះប លភ អង់េគសសំ បម់ នី ជករ 

 

 នៃថងច័នទ ទី21 ែខឧសភ ឆន ំ2012 ឯកអគគ ជទូតអូ លី បចំេន ពះ ជ ច កកមពុជ 

េ កជំទវ េផននី រឆីដស ៍ (Penny Richards) និងឯកឧតម េជត ែរន៉ អគគនយក ៃនអគគ 

នយក ន ៊ ន កសួងករបរេទស និងសហ បតិបតិករអនរជតិ បន បគល់លិខិតបញជ ក់ 

ករសិក ដល់ម នី ជករចំនួន 33 នក់ ៃន កសួងករបរេទស និងសហ បតិបតិករអនរជតិ 

េដមបីអបអរនូវករបញច ប់វគគបណុះប លជំនញភ អង់េគសពិេសស ែដលបនេធេឡងេន

មជ មណលអូ លីសំ ប់ករបណុះប ល (ACE) ។ វគគបណុះប លេនះ តវបនេរ បចំ

េឡងេ យមនករឧបតថមភរបស់រ ភិបលអូ លី មរយៈទីភន ក់ងរជំនួយអភិវឌ ន៍អនរជតិ

អូ លី (AusAID) េដមបីេលកកមពស់សមតថភពជំនញភ អង់េគស ជូនម នីែដលបំេរ ករងរ

ពក់ព័នធនឹងកិចច បជំុ ៊ ននឆន ំេនះ។ 

 បេទសកមពុជ ែដលជ បធនសមគម ៊ ននឆន ំ 2012 េនះ នឹងដឹកនំកិចច បជំុ ៊ ន 

និងកិចច បជំុពក់ព័នធនឹងសមគម ៊ នជេ ចន រួមទំងកិចច បជំុកំពូល សីុបូព៌ និងេវទិក ៊ ន

ថន ក់តំបន់ជេដម។ អូ លីែដលជៃដគូដ៏យូរអែងងរបស់ ៊ ន មនេមទនភពកនុងករចូលរមួ

ជួយគំ ទកមពុជកនុងករបំេពញនូវតួនទីជ បធនសមគមេនះ។ អូ លីបនកយជៃដគូរបស់

៊ នចប់ ំងពីឆន ំ 1974 ។ អូ លីបនចូលរមួចំែណកកនុងករ ថ បននូវសំណង់ ថ បតយកមម

តំបន់មួយ ែដលមន ៊ នជសនូល។ 

 េ កជំទវ រឆីដស ៍ បនមន ប សន៍ថ «េយងយល់ថ កនុងនមជ បធន ៊ ន 

បេទសកមពុជនឹង តវទទួលបនទុកយ៉ងធងន់ធងរកនុងឆន ំេនះ ទំងករងរពិធីករ និងភសុភរ ក៏ដូចជ

ករព ងងឯក រ និងករេរ បចំឯក រេគលនេយបយែដលជលទធផលៃនករពិភក ។ 

ភ អង់េគស គឺជភ ករងររបស់ ៊ ន ។ ជំនញភ អង់េគស ជជំនញមិន ចខះ

បនកនុងករបំេពញករងរពក់ព័នធទំងេនះ ។ ដូេចនះ េយងខញុំពិតជមនេសចកីរកី យេ យបន

ជួយដល់ម នី កសួងករបរេទស និងកិចចសហ បតិបតិករអនរជតិ កនុងករេលកកមពស់ជំនញ
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ភ អង់េគសរបស់ពួកេគ េដមបីេ យ ចេ ប បស់បនលកនុងេពលកិចច បជំុ ៊ នកនុងឆន ំេនះ 

ក៏ដូចជេនេពលអនគត។» 

 នឆន ំ 2010-11 ពណិជជកមមសរបុរ ងអូ លី និងតំបន់ ៊ នទំងមូលមនទំហំរហូត

ដល់ 82.9 ពន់ នដុ អូ លី។ េហយនឆន ំ 2011-12 អូ លីបនផល់នូវជំនួយអភិវឌ ន៍

សរបុជង 1 ពន់ នដុ អូ លី ដល់សមគម ៊ ន ។  

 ថ នទូតអូ លីសូមចូលរមួជួយអបអរដល់ម នី ជករទំង 33 របូ ៃន កសួងករបរេទស 

និងសហ បតិបតិករអនរជតិ ែដលបនបញច ប់នូវវគគបណុះប លជំនញភ អង់េគសេនះ 

បកបេ យេជគជ័យ និងរពឹំងបនសហករជមួយ បេទសកមពុជ េដមបីេធឲឆន ំែដលកមពុជេធជ

បធនសមគម ៊ ន ជឆន ំែដលេជគជ័យ និងទទួលបននូវែផផក គួរឲកត់សមគ ល់៕ 

 

ពិធីេនះបន ប ពឹតេទ 

ទីកែនងៈ ថ នទូតអូ លី 

កលបរេិចឆទៈ ៃថងច័នទ ទី 21 ែខ ឧសភ ឆន ំ 2012   េវ េម៉ង 1000- 1100 
 

ទំនក់ទំនងពត៌មន៖ េ ក េដវ ហកចដ៍ អនកនំពកយ បចំ ថ នទូតអូ លី  

េលខទូរស័ពទ 023 213 470 

ថ នទូតអូ លី ភនំេពញ  

ៃថងទី 21 ែខ ឧសភ ឆន  ំ2012 
 
 

 


