ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ឧត្តេមេនីយឯក JOHN MURRAY SANDERSON, AC និង
មោកស្េី LORRAINE SANDERSON ម្វើទេសនកិច្ចមៅកេពុជា
អត្ីត្អគ្គមេបញ្ជ
ា ការ អាជាា្របម្
ត ោះអាេននអងគការេហប្បជាជាត្ិមៅកេពុជា (អុនតាក់)

ឯកឧត្តេ ឧត្តេមេនីយ៍ឯក John Murray Sanderson AC និង មោកស្េី Lorraine Sanderson ជា

ភរ ិយា នឹងេកបាំមេញទេសនកិច្ចមៅកេពុជា ចាប់េីថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែឧេភា មដើេបី
អបអរែួបទី ៣០ឆ្នាំ ថ្នអុនតាក់ និងជាខននកេួយថ្នការអបអរែួបទី ៧០ឆ្នាំថ្នទាំនាក់ទាំនងការទូត្
រវាងអូស្ត្សាតលី និងកេពុជា។
កនុងដាំម

ើ រទេសនកិច្មច នោះ ឧត្តេមេនីយ៍ឯក Sanderson និងមោកស្េី Sanderson នឹង

ច្ូលគាល់ប្េោះករុ្ប្េោះបាទេមេតច្ប្េោះបរេនាង នមោត្តេ េីហេុនី ប្េោះេហាកសប្ត្ថ្នប្េោះោជា
្ច្ប្កកេពុជា និងេមេតច្ប្េោះេហាកសប្ត្ី នមោត្តេ េុនីនាង េីហនុ ថ្នប្េោះោជា្ច្ប្កកេពុជា។
ឧត្តេមេនីយ៍ឯក Sanderson និងមោកស្េី Sanderson ក៏នឹងជួបជាេួយ េមេតច្អគ្គ

េហាមេនាបត្ីមត្មជា ហុន ខេន នាយករដឋេន្តនតី ប្េេទាំងជួបជាេួយ ឧបនាយករដឋេន្តនតី មទេរដឋេ
ន្តនតី អភិបាលមែត្ត េន្តនតីេាំខាន់ៗ និងត្ាំ្ងេងគេេុីវ ិលនងខដរ។
កិច្ប្ច បជុាំទាំងមនោះនតល់ឱកាេមដើេបីឆុោះបញ្ជ
្
ច ង
ាំ េីការរួេច្ាំខ

កផ្ទាល់ែួន
្ និងេិត្ភា
ត េ ខដល

បានកសាងទាំនាក់ទាំនងដ៏រ ឹងមាំរវាងអូស្ត្សាតលី និងកេពុជា កនុងរយៈមេល ៧០ឆ្នាំ កន្ងេកមនោះ និង
ជួយបង្ហាញ េីរមបៀបខដលមយើងអាច្េប្ងឹងទាំនាក់ទាំនងរបេ់មយើងបខនែេមទៀត្ មៅអនាគ្ត្។
ឧត្តេមេនីយឯក Sanderson នឹងមបើកការតាាំងេិេ
ស្ត្សាតលី ជាេួយ េជឈេ

ឌ លេិកាប

៌ េួយ ខដលមរៀបច្ាំមោយសាែនទូត្អូ

្ លកសាងេនតិភាេ និងមោោះស្សាយទាំនាេ់ និង
ុ្ ោះប្

វ ិទាសាែនច្កខុវ ិេ័យអាេុី (AVI) មដើេបីរ ាំលឹកែួបមលើកទី ៣០ឆ្នាំ ថ្នអុនតាក់ មៅេ្
ឋ គារ Raffles

Hotel Le Royal។ េិេ័រ

៍ អុនតាក់នឹងមបើកជូនមោយមេរ ីដល់សាធារ

ជន ចាប់េីមម៉ោ ង ៧:០០

ប្េឹក ដល់ ៩:០០ យប់ ជាមរៀងោល់ថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧេភា។
អុនតាក់ ជាេេ័យកាលប្បវត្តិសាស្ត្េេ
ត ួយេប្មប់ប្បមទេកេពុជា និងជាគ្ាំរដ
ូ ៏លថ្អ នកិច្ច

េហប្បត្ិបត្តិការនមយាបាយ និងេនតិេុែអនតរជាត្ិ ប្បកបមោយប្បេិទធភាេ ខដលប្បមទេជប៉ោុន
និងប្បមទេជាេមជិកអាសានេួយច្ាំនួន បានរួេច្ាំខ

កេាំខាន់ៗនងខដរ។ វាប្ត្ូវបានបមងកើត្ម

ើង

មោយអងគការេហប្បជាជាត្ិកុងឆ្
ន
ន ាំ១៩៩២ មដើេបីប្ត្ួត្េិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចប្េេមប្េៀងេនតិភាេទី
ប្កុងបា៉ោ រ ីេ ការម្វើមត្ុភូេិនិវត្តន៍ប្បកបមោយេុវត្ែិភាេ របេ់ប្បជាជនកេពុជា ខដលបានផ្ទ្េ់ទី
លាំមៅមោយេន្តង្ហគេេុីវ ិល និងការមបាោះមឆ្នត្ជាត្ិឆ្នាំ ១៩៩៣ ។ ឧត្តេមេនីយ៍ឯក Sanderson

របេ់អូស្ត្សាតលីបានបញ្ជ
ា កងកម្ាំងេហុភាគ្ីដ៏្ាំរបេ់ែួន
្ ខដលមនកងវរមេនាត្ូច្មងមើរមជើង និងអងគ
ភាេគាាំប្ទ ច្ាំនួន ១២ អនកេមងកត្ការ

៍ មយាធា និងនគ្របាលេុីវ ិល េរុបច្ាំនួន ២២ ០០០ នាក់

េកេី ប្បខហល ៤០ ប្បមទេមនសងៗគាន។
បខនែេេីការនតល់បញ្ជ
ា ការខននកមយាធា អូស្ត្សាតលីក៏បាននតល់បុគ្គលិកជាង ១ ២០០ នាក់
ដល់អុនតាក់នងខដរ។ អូស្ត្សាតលីបាននតល់ជាំនួយដាំបូង ខដលជាអងគភាេទាំនាក់ទាំនងកម្ាំង ខដលមន
បុគ្គលិក ៤៨៨ នាក់ មោយភាគ្មប្ច្ើនេកេីកងវរមេនា្ាំេញ្ជាទី ២ របេ់កងទ័េអូស្ត្សាតលី។ កង
នាវាច្រទី២ រួេមនកងទ័េមជើងទឹកភូេិនាអូស្ត្សាតលី កងទ័េអាកាេភូេិនអ
ា ូស្ត្សាតលី និង កងទ័េរបេ់
ូ ខវ ៉ោលហសឺ

ង់។ អនកនតល់េញ្ជាអូស្ត្សាតលី (បុគ្គលិកទាំនាក់ទាំនង) បានបាំមេញការង្ហរជាប់ជាេួយ

នឹងអងគភាេអុនតាក់មនសងៗមទៀត្ មៅទូទាំងប្បមទេកេពុជា មដើេបីរកាទាំនាក់ទាំនងជាេួយទីបញ្ជ
ា ការ
កងកម្ាំង។ ឧត្តេមេនីយ៍ឯក Sanderson បានមនប្បសាេន៍ថា អនកនតល់េញ្ជាទាំងមនាោះគ្ឺ "ជា
កាវខដលភាាប់មបេកកេមជាប់ជាេួយគាន" ។
អូស្ត្សាតលីជាេិត្ត ថ្ដគ្ូ និងជាប្បមទេជិត្ខាង ដ៏យូរអខងវងរបេ់កេពុជា។ ែួបមលើកទី៧០ឆ្នាំ

ថ្នទាំនាក់ទាំនងមទវភាគ្ីរបេ់មយើង មៅឆ្នាំមនោះ ជាឱកាេដ៏េាំខាន់េួយ មដើេបីឆុោះបញ្ជ
្
ច ង
ាំ េី

ប្បវត្តិសាស្ត្េដ
ត ៏យូរអខងវងរបេ់មយើង កនុងកិច្ចេហប្បត្ិបត្តិការមលើ វ ិេ័យេុខាភិបាល កេិកេម មហ
ោឋរច្នាេេព័នធ ការអប់រ ាំ និងទាំនាក់ទាំនងរវាងប្បជាជន និងប្បជាជនរបេ់មយើង រួេទាំងការរួេ
ច្ាំខ

កដ៏េាំខាន់របេ់មយើងច្ាំម

ោះអុនតាក់។

ទាំនាក់ទាំនងេ័ ត្៌មន៖ Media.Cambodia@dfat.gov.au

