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ថ នទតូអូ ល ី
ជធនភីនេំពញ 

 
េសចកី បកសពត័ម៌ន 

អូ លឧីបតថមភដលវ់សិយ័ទនំកទ់នំកស់ំ បក់រអភវិឌ នេ៏នកមពជុ 
 

េ កជំទវ េផនន ី រឆីដស ៏ ឯកអគគ ជទូតអូ លី េនៃថងេនះ បន បកសថ 

រ ភិបលអូ លី មរយៈទីភន ក់ងរអូ លីេដមបីអភិវឌ ន៏អនរជតិ AusAID នឹងឧបតថមភ

ថវកិរហូតដល់ជងបី នដុ រអូ លី សំ ប់រយៈេពល២០ែខខងមុខេនះ េដមបីជំរញុេ យ

បជពលរដកន់ែតមនលទភពខពស់កនុងករសែមងមតិរបស់ពួកេគ។ គំេ ងេនះនឹងព ងឹងសម

តថភពដល់មនទីរពត៌មនេខតចំនួនបីគឺេខតបត់ដំបង កំពង់ចម កំពត េដមបីពំនំព័ត៌មនដល់

ម ជន។ ជំនួយពីអូ លី នឹងជួយស មបស មលេ យ បជពលរដមនឱកសបនទទួល

ពត៌មន បេសរជងមុន និងជំរញុេ យមនភពកន់ែត បេសរេឡងចំេពះតមភព និង 

គណេនយយភពទក់ទិននិងបញទំង យ  ែដលពក់ព័នធដល់ជីវភពរស់េន បចំៃថងរបស់

បជជន។ ជំនួយអូ លីនឹងជួយបេងកនទំងបរមិណ និងគុណភពៃនលំហូរព័ត៌មនរ ង ប

ជពលរដជមួយនិងរ ភិបល។ េ កជទំវ    េផននី រឆីដស ៏ បន បកសព័ត៌មនេនះ

េនឯពិធីេបកសេមភ ធគំេ ងេនះេន កសួងព័ត៌មន ែដលមនឯកឧតម េខវ កញរទីធ 

រដម នី កសួងព័ត៌មនចូលរមួជគណៈអធិបតី។ 

សិទិកនុងករទទួលព័ត៌មនរបស់ បជពលរដ គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនដំេណ រករ បជ 

ធិបេតយយ។េសរភីពកនុងករបេញចញមតិគឺមូល ន គឹះៃនសិទិមនុស ។ ជពិេសសគេ មងេនះ 

ក៏ចំេពលេវ លកនុងករជួយជំរញុេ យសហគមន៏ជនបទចូលរមួកន់ែតេ ចនេឡង កនុងករ

េបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២ និងករេបះេឆន តជតិនឆន ំ២០១៣ខងមុខេនះ។ រ ភិបលអូ

លីរកី យកនុងករបនឧបតថមភគំ ទដល់វទិយុេខត កនុងេនះរមួមនករផលិតនូវកមមវធីិសនទន

មតិ (ែដលមនបេងកត ំងពីឆន ំ២០០៩) បទយកករណ៏ ករផយយផទ ល់កនុងសហគមន៏មូល ន 

និង េវទិកៃន បព័នផ ពផ យចំរះុនន។ 

គំេ ងជំនួយដល់វស័ិយទំនក់ទំនងេនកមពុជ (CCAP) េនះ នឹង គប់ គងេ យ ជីវកមម

េ តទស ន៏អូ លី (ABC) និង កសួងព័ត៌មន។ គេ មង CCAP នឹងជួយព ងឹងបែនថមដល់

ទំនក់ទំនងដ៏រងឹមំ យូរអែងងរ ងរ ភិបលទំងពីរ មរយៈេជគជ័យៃនជំនួយមុនៗរបស់រ



 
 
 
ភិបលអូ លី មកេល បព័នផ ពផ យេនកមពុជែដលចប់េផម ំងពីឆន ំ១៩៩៣មក កនុងេនះ

រមួមន គេ មងជំនួយសំ ប់អភិវឌ ន៏វទិយុកមពុជ (CRDAP) កលពីឆន ំ២០០៥ និងគេ មង

អភិបលកិចចលេនកមពុជ (DfGG) កលពីឆន ំ២០០៩ េហយABC ក៏បនចូលរមួហឹកហឺនដល់

បុគគលិកៃនវទិយុជតិកមពុជ ំងពីឆន ំ ១៩៩៣។  

េ កជំទវអគគ ជទូតមន ប សន៏ថ "ករផល់ឱកសេ យ បជពលរដបនែចក

រែំលកព័ត៌មន និងសែមងពីកងល់របស់ពួកេគនឹងេធេ យអភិបលកិចចេនកមពុជកន់ែត បេសរ 

េឡង។” េ កជំទវបនេទ តថ “េយងនឹងរង់ចំេមល ថ នីយ៏វទិយុេនកនុងេខតទំងបី រមួមន 

បត់ដំបង កំពង់ចម និងកំពត កនុងករផលិតនូវកមមវធីិននែដលមនគុណភព េ យេគរព

មបទ នមួយ ែដលសុ កិតមិនលំេអ ង ែដលខញុំេជ ជក់យ៉ងមុតមំថ បកដជ ចទក់

ទញអនក ប់បនកន់ែតេ ចនេឡង។ េយងខញុំសូមអំពវនវេ យ បព័នធផ ពផ យទំងអស់

េនកមពុជេធករផ ពផ យនូវ ករបេញចញមតិេយបល់ននេ យកន់ែតទូលំទូ យ រមួទំង

ករជែជកពិភក េនេលេគលនេយបយនន និងេធេ យមនសមភពៃនេម៉ងផ ពផ យ

សំ ប់ គប់ កមទំងអស់ េ យគម នករេរ សេអងនិងរតិតបិតេទេល បធនបទេផ ងៗ។” 

ឯកឧតម េខវ កញរទី រដម នី កសួងព័ត៌មន មន ប សន៏ថ “ មនមូល ន គឹះ

សំខន់ៗបី សំ ប់សងគម បជធិបេតយយមន៖ បព័នពហុបក  ករចូលរមួពីអងគករសងគមសីុវលិ 

និង ឯក ជយភពៃន បព័នផ ពផ យ។ ជំនួយរបស់រ ភិបលអូ លីដល់ កសួងព័ត៌មនគឺជ

វភិគទនមួយដ៏សំខន់សំ ប់មូល ន គឹះទំងបីខងេលេនះ។ គំេ ង CCAP េនះនឹងជួយ

ព ងឹងសមតថភពដល់បុគគលិករបស់េយងេន មេខត ពមទំងឧមតថមភដល់ ថ នីយវទិយុេខត

របស់េយង េ យមនលទភពខពស់សំ ប់ផល់នូវេស កមម បព័នផ ពផ យែដលមនគុណភព 

ជពិេសសគឺកមមវធីិសនទនមតិ និងជួយគំ ទដល់អភិបលកិចចលេន មថន ក់េ កមជតិ។” 

 

ទំនកទ់ំនងស មប់ រព័ត៌មន  

 េ ក េដវ ហគរ័ដយ ( Dave Gordge) អនកនំពកយ ថ នទូតអូ លី 

ថ នទូតអូ លីភនំេពញ 

ៃថងទី ៧ ឧសភ ២០១២ 


