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ថ នទតូអូ ល ី
ជធនភីនេំពញ 

 
េសចកី បកសពត័ម៌ន 

ករេបកេ ជសេរ សនសិ តិ របូករណ៏អូ លកីនងុឆន ២ំ០១២ 
 

ឯកអគគ ជទូតអូ លីេ កជំទវ េផននី រឆីដស ៏ នឹង បកសជផូវករនូវករចប់

េផមេបកេ ជសេរ សនិស ិត របូករណ៏អូ លីកនុងឆន ំ២០១២ េនស គរ ំងែទកង់ទី

ណង់ ល់ េនៃថងទី២៩កុមភៈ។ កមមវធីិេនះនឹងមនករចូលរមួពីសំ ក់ម នីជន់ខពស់កមពុជ  

ពមទំងតំ ងមកពី វស័ិយឯកជន សងគមសីុវលិ និង អតីតនិស ិតែដលសិក េន បេទស

អូ លី។ ឯកឧតម អុិត សេំហង រដម នី កសួងសងគមកិចច អតីតយុទជន និងយុវនិតិសមបទ 

នឹងអេញជ ញចូលរមួែថងសនទរកថកនុងពិធីេនះ។ 
 

សំ ប់ករេ ជសេរ សកនុងឆន ំ២០១២េនះ មន របូករណ៍េ ចនជង៥០កែនង សំ ប់

និស ិតកមពុជ។ កនុងឆន ំេនះផងែដរ គឺជេលកទីមួយេហយ សំ ប់និស ិតកមពុជ ែដលមនឱកស

ក់ពកយសិក ថន ក់បណិតេ កមកមមវធីិ របូករណ៍អូ លីសំ ប់ករអភិវឌ ន៍(ADS)។ 

កមមវធីិ របូករណ៍អូ លី(Australia Awards) ក៏រមួបញចូ លទំង កមមវធីិ របូករណ៍

អូ លីសំ ប់ភពជអនកដឹកនំ (ALA) ែដលនិស ិត ចេ ជសេរ សេទសិក ថន ក់បណិត ឬ 

បរញិញ ប័ តជន់ខពស់ េហយែថមទំងមនឱកសចូលរមួកនុងេវទិក និងប ញសំ ប់ភពជអនក

ដឹកនំ ជមួយនិង កមនិស ិត របូករណ៍អូ លីសំ ប់ភពជអនកដឹកនំ ែដលមកពីប

បេទសននជំុវញិពិភពេ កេទ តផង។ េលសពីេនះេទ ត េយងេនមនកមមវធីិ របូករណ៍

អូ លីសំ ប់ករខិតខំ បឹងែ បង បកបេ យេជគជ័យ (Endeavour Awards) ែដលឧបតថមភ

ដល់ករសិក រយៈេពលែវង ឬខី ករ វ ជវ និងករអភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈេន បេទសអូ លី

េ កមកមមវធីិេផ ងៗ។  
 

រ ភិបលអូ លីបនេបជញ េលកកំពស់ករអប់រថំន ក់ឧតមសិក និងករក ងធនធន

មនុស េនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហិក។និស ិតកមពុជសរបុជង៤៨០របូ បនទទួល របូករណ៍

េទសិក ថន ក់េ កយឧតមេន បេទសអូ លីចប់ ំងពីឆន ំ១៩៩៤មក។ េហយមនសិកខ កម

ពីកមពុជេ ចនជង១៦០នក់ ែដលបនេទទទួលករបណុះប លនិង ក ងសមតថភពេន



 
 
 
បេទសអូ លីេ កម កមមវធីិ របូករណ៏អូ លីរយៈេពលខីសំ ប់ភពជអនកដឹកនំ 

(ALAF)  េន បេទសអូ លីចប់ ំងពីឆន ំ២០០៦មក។ 
 

របូករណ៍អូ លីផល់ឱកសេ យមិនេរ សេអង េហយេបកចំហរេ យេសមរភព

សំ ប់ សី និង បុរស េបកខជនមកពី មប េខតននឬ ទី កង និងជនពិករ។ របូករណ៍

េនះេបកសំ ប់ករសិក ថន ក់េ កយឧតម ែដលេផតេទេល ែផនកសុខភិបល កសិកមមនិង

អភិវឌ ន៍ជនបទ េហ រចនសមព័នធ បព័នចបប់និងយុតិធម៌ ធនធនែរនិ៉ងថមពល ពមទំង 

បសិទធិភពៃនជំនួយ េស សងគម សមភពែយ៉នឌ័រនិង អភិបលកិចច។ អតីតនិស ិតអូ លីជ

េ ចនរបូបនចូលេទកន់តំែណងតួនទីសំខន់នន កនុងវស័ិយេផ ងៗ េហយបនចូលរមួ

ចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករអភិវឌ ន៍ បេទសកមពុជ។ 
 

ពកយសំុ របូករណ៍អូ លីសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ (ADS) និង របូករណ៍អូ លី

សំ ប់ភពជអនកដឹកនំ (ALA) ចប់េបកទទួលេហយ េហយនឹងបិទេនៃថង ៣០ េម  ២០១២។ 

របូករណ៍អូ លីសំ ប់ករខិតខំ បឹងែ បង បកបេ យេជគជ័យ ( Endeavour 

Awards)នឹងេបកទទួលពកយេនៃថង ០១ េម  ដល់ ៣០ មិថុន ២០១២។ 
 

ពត៌មនលំអិតៃនកមមវធីិ 

កលបរេិចឆទ៖ ៃថងពុធ ២៩ កុមភៈ ២០១២ េម៉ង ១៧៣០ ដល់ ២០៣០ 

ទី ំង៖ ស គរ ងែទកង់ទីណង់ ល់ភនំេពញ 

 

សំ ប់ព័ត៌មនលំអិតសីពី របូករណ៏អូ លី www.australiaawards.gov.au 

 

ទំនក់ទំនងស មប់ រព័ត៌មន  

 េ ក េដវ ហគរ័ដយ ( Dave Gordge) េលខទីមួយ ថ នទូតអូ លីភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ 

ភនំេពញ ៃថងទី ២៧ កុមភៈ ២០១២ 


