
16B National Assembly Street, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamon, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia 
Telephone: 855 23 213470     Facsimile: 855 23 213413 
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េសចក�ី្រ�សសតម៌ 

 
ក្រកកេរកកម�វិធអី រកករ េទកកិ្េោ្រេេកអ�ស �ី

ករំរបឆា ២ំ០១៧ 
  
 

េនៃថ�ទី ១៧ ែខ កុម�ៈ ឆា �២០១៦ េនសណា �គ ឡឺគ ៉យ៉ូ ល៉ ភគៈធគ ីី ស ទូទអូ� ី ៉ី 

េលក សមម៉ុ ន ែហ៊�លវករ ិង ឯកឧទម ជនក៉ុ រម  គដាម�ី្កសសងអអិិវឌ៍ជបទ ឹងគសម�ា

េបកជាផូិវគូិកម�ិ ធីិអគបូកគក៍ េដម្បីវគសិកិេន្បេទសអូ� ី ៉ីកាុងឆា � ២០១៧។ 

 

អគបូកគក៍អូ� ី ៉ី គឺជអគបូកគក៍ ែដ៉មកិទ្ុភុ៉ក�កៈអគជទិ ា៉ ល

េដ គដា អិិ៉អូ� ី ៉ី ស�របលអាកដឹកន�ុ ិអុេលកជ�នលេ្វ។ 

   
េលក ែហ៊�៉ ឡូិស៍ ម្បីស៍ន៍ “ េះគឺជឱវសដ៏្បៃុមស ស�របល្បជជកម�ុជ

ែដ៉ចងលេទសិកិនា កលេ្វឧទម េនសក៉ិទិ្ ោ៉ �៉ដបលនា កលុិអុេលក។  ខ�ុ�សូមេ ៉កទឹក

ចិទដ ល៉អាកែដ៉ចបលអគម�ក៏ េអចូ៉គសមដកល់ក េដម្ទីទស៉ិអគបូកគក៍អូ� ី ៉ី។”  

   
អគបូកគក៍អូ� ី ៉ីស�របលឆា �២០១៧ េបកទទស៉់កចបលុីេុ៉េះ គហូទដ ល៉ ៃថ� 

៣០ េមី ឆា �២០១៦។  សូមអេ�� ញ េបក�ជែដ៉ចងលសិកិេ ្៉ គបលែាាកទ�ងអសល ចូ៉គសមដកល់ក។  

េងសូមេ ៉កទឹកចិទជុិេសស ដ ល៉េបក�ជែដ៉ចងលសិកិែាាក េហដា គចនសម�ោា កសិកម� 

សុខអិិ៉ ្គបល្គងិសិោអបលគ � ់កិជ�កម�  ិងមុខិជិ� ទ�ងឡណែដ៉អចចូ៉គសមវទលបស

អ�េ ុហិងិេ ៉�ស ី ចូ៉គសមដកល់កស�របលអគបូកគក៍េះ។  

   

េនកាុងកម�ិ ធីិេនះាងែដគ េលក ែហ៊�៉ ឡូិស៍ ិង ឯកឧទម ជ សុុរ៉ ឹងេធ�វគ

�ី គម៍ូិវគិ ិ៉ ្ទ៉បលមកវលមទុអូមិិញិ ៃិស្ទិអគបូកគក៍អូ� ី ៉ីច�ស៥២គបូ ែដ៉ិ 

ប�� បលវគសិកិេដេជគជោុីអូ� ី ៉ីវ៉ុីឆា �២០១៥។  
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  ឯកឧទម ជ សុុរ៉ ម្បីស៍ន ៍ “ ិស្ទិែដ៉ិប�� បលវគសិកិេហ្ទ៉បល

មកិញិេនេុ៉េះ ិ �់ន�មកជមសូិគ�ិទថ�ីៗ ្ុមទ�ងច�េះដឹងិង សមទសភុ េដម្ចូី៉គសម

ច�ែកកយ៉ងស�ខលកាុងវគអអិិវឌ៍្បេទសកម�ុជ។  ”  

 
  កម�ិ ធីិអគបូកគក៍អូ� ី ៉ី េបកទទស៉់កុីេបក�ជទ�ងអសលែដ៉មកុី សី បោគដា 

អង�វគមិែមគដា អិិ៉ ្ុមទ�ងិសិោឯកជាងែដគ។ គដា អិិ៉អូ� ី ៉ីិេបជ� ចិទ 

កាុងវគា៉ លឱវសជូដ ល៉មុស្្គបល�ា  េហេងសូមេ ៉កទឹកចិទជុិេសសដ ល៉ �ស ី ជុិវគ 

ិងេបក�ជែដ៉មកុីតមបណា េខទនន កាុងវគដកល់ក ។ 

 
 
 
 

ោុទ៌មបែសមអ�ុីអគបូកគក៍អូ� ី ៉ី សូមចូ៉េទេិបី www.australiaawards.gov.au 

ទ�នកលទ�ង ោុទ៌ម៍ េលក�សី  ត ក�វីមត អុ្បធេបសកកម� សី ទូទអូ� ី ៉ី 

ទូគសោុ �េ៉ខ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ 

អា�េុញៃថ�ទី ១៥ ែខកុម�ៈ ឆា �២០១៦ 

 

http://www.australiaawards.gov.au/
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