
 
 

ៃថ�្របណ  ិ

 

ិ្រម�វកកររបសណចចន�ូ្េ្ររ�ង ក ងរ�រូមព្េឈរ្របណ ិ្

េំ�ុររូ�� ះ្រ ណិរិតណវកក បិ�ចពូមពឈរបច់ុ� កេលុរ្រូុរេរបុទ 

 

ៃថ�្រុ្េ្ រុ្6្ែខ្េុរ�ៈ្ឆល ំ្2015 

 

កបាវកបរ កររប្េ�នរូ្� រិ ូបរ្ថ ររីារ�ង ង្វក�េបចណាររ�ង ក ងរ  ឈុររុ �រូមព្េងនរ្េំ�ុរ្

រូ�� ះជំចីងូមពខុរស្របេលុរុងកររងិឈរបច់ុ� ក នុុំរ្រូុរេរបុទប្ៃថ�្របណ ិ្េឺទូុពុូៃច្

វកូរុពរបូរងិរស� បិកាៈូ�ូ្បំររែខ្បំ�រវករសងងេសំូញះូមព្របណ ិសុរូ្វាកររបេរបុទប្

កបាវកបរ េ បិ្់បំ�រកូរីរែ់ូរែូរ់ហរេរបុទ្មេ ជុ ្្ រុ្ា�្េឺទបលេ ង់េគំៃចរ�ត ងវកវរប  
ូមពខុរស្របរីា្ែ់ូែុែេូ ពូវកររេំចណិកររបរសចតរ�រកពហ រណបូ្ុែច្រជន រូរ្ចណរេា្ូ ព់រគរមនរ 
ឆាូមពេ្រ ន់សទ្្េងនរ្ជីងូមពូពាូីសេប នុុំរ្រូុរ្ចណរុេុេូមពុំរូគះូ ពូ នុេូឆប ះូល  
រុ្េករឈុរេុរប  

 

ររូឈ�ច្ែរេខូូបរ្ៃច្េ�នរូ្� រិ ូបរ្បចចណិា្ “បលេ ណុងែ្េរីច្ជករ្ចណរិុតិ្រូិជចរ ជ់្

សចិៃរ�េលុរ្រូុរសណច្្រែឈូែសសំ�ា្បេបតិ្រូិជចរូពារណច ង់រខ�ីច្ូ ពូបងរែ់ូ្េចបែិ្

ែស្ិម�បច�បន គទ្ររាំូមពប្្ រុ្ា�្ចណររ�ត ងកររបេ បិ្េំ�ុររំុ�ណសរំ �ុ ងៃ្�ូមពសុរ្

ូ្វាកររប្រូុរេរបុទ្ចណរេំ�ុរូីសរ�ចបរឈេរចរជចទ ណិាេ ណិសចន�ជរ�ា�ករបូភកររប�ីេូេប្

�ររូ�ូទរីាេល ូចះ្រ�ត រសចតរែ់ូេីកែិេំ�ុររ�ងរប�ីេូេ្ែរកទេំ�ុរករីេំចណិូ ព់រគរដគូមព្

ក បិ�ចពូាងព់ំូបព កូពារុ�ិតណា�្ូឈពា្ិម�បចគំូសងែេបររ ន់សទូមព�ររស្របប” 

 

ូុះររទស្រប ជ់ ងិរកុ ងរវកញក្រូរុ�នជូមពេ្រ្ចណរ្របណ ិសចរុ�ូា�ារប់ំរ�រឆល ំ្2002្េជូពា្

េជ្េករឈហុច្្ រុ្ា�្េំ�ុរែិគំូសងូមពូ្សពចកឈនិ់ បូ្ 900 ែរជ្ិ្ រិេុប្�រេំ�របែុបចតកទ ណិ្េករ  

្�ះររឈចុទូកីរឈ បូៃថ�ប្ទករី្85្ាេកាៃចវកគំូសងូមពកររប្រូុរេរបុទ្េឺូឆប ះូល្រូុរសណច្

ូពាសចេំូបព ចវកគំូសងូមព្ឈុររុ្150 ាេកាកររឆល ំ្2013្ចណរ្2014ប 

 

មេ ជុ ្្ រុ្ា�្េឺទសល េបេលុរសំូ�ររែូរ់ហរ ជ់ូូសូដ� រំុុិកររប្រូុរេរបុទ្ូឈពា�ររុចេឺទ្

រុ្រងេង េុ បូគាេក់ហរសចតរ្ឈហុច្ែរចប្េ បិវចបវរប រ់ររគុចរករុ្ 29,589្ឈណេ់្ -្រីាាេរីចៃច្

ុំឈំ រ់ រុ្េករឈុរេុរប្េណសចរស� រចរទរីា្ររ�ជណិរលណុពេលុរកពហ រណបូ្ចណរមរងឈេរ ្ូពាករីុំរ្

រចុរ្ែ់ូរតណិូ ពូរ�� រូរី�ិ្ េុ បូកររប្្ រុ្ា�្រ�ង ងបំ�រកូរីរែ់ូបលេវរបូមពេលុររ�ត ងកររប្

េ បិ្្ិម�បចុត បូជនចចន�វកូាងព់ំូបព កូពារុ�ិតណា�្្ិម�បចវកញក�រវកក ងរបនរូមព្រវក�ណចសាូពា្



សក្រ�សចពៃចបំូ�ព�ុេកូីាាេបររេ បូប្្េករឈហុច្្ រុ្ា�្េជ្ិម�បចុត បូជនចរណុពណ តុ សបរុខ ណុងូមព្

ែ់ូបចក ងរបនរូពាាល េប�កបចុ�ិតស្រប្ូ ព់រគរូេបរចត្ចណរគំូសងាេសំូបងប 

 

ូពាបចរន� េបទសល េបេលុរសំូ�រម ីងេ�ត ូកររប្្ រុ្ា�្ូេ្ឈរ្ឈហុា្េឺទមិតរូរចរារ្

ងុ ា�រកេរបរ�កេ្េរ�ូ និសូូខ70 កររបគាេក់ហរសចតរ្ែ់ូ្ិម�បចរន� េបេឺទវកុំគេបុំចរ ជ់្

ជណិរលណុពកររប្េករឈហុច្ទរីាេរេស� ំរ្រពរបែ�ាុកររប្រូុរេរបុទប្បលេូរុពរវកបរ ទូ្សពចេជបច្

�បន គុរែ់កបំ�រុំគេបុំចរ ជ់ជណិរលណុពកររបរែូរ់ហរូចះ្ទរីារសចតរ្េរីររក ណសត ច្ចណរក់ហបូៃ្�្

ូមពប  

 

ែរេខូូបរ្បចចណិា្ “វករា្រែកកររប្េករឈហុច្្ រុ្ា�្ូ ពូៃ្�ូមពសុរូ្វាកររប្

េរបុទ្េឺូរ ពចងរវកូីសរ�ចបុំរេ�ត ូៃថ�្ ិរបប្្េករឈហុចេំ�ុរក ំូ រសេប�ាទុស� រប្ចណរ ជិ រ្

េូឃ�ពចូ ពូស្របែ់ូសចរំបរវកញក្រទជចេរបុទ្ចណរ្រ�សចពូបេនបនរុរែ់ូ�ីេូេ�ងរែុែេូ ពូប្ូចះ្

េឺទេំកនរីាូុ្រូុីិ�រ្រូុរេរបុទ្រតរបំ�របំ�សចូិបា្ចណរុូ្រូិជចរែជរ�េរ ្ូាងពីវសុះ្

ូខងារណុពណកររប�ូក់ហ្ចណរវការបវត របូេប់ំុចន�ាចដចារ ទ ណិកររប្រូុរ្ូពា�ីេ�កជចវចប្

បំ�សកររប្រូុរប”  

 

ូភេំ�របែុបចតកទ ណិ្េករ្�ះររឈចុកររប្រូុរេរបុទ្េ�នរូ្� រិ ូបរ្បចុុីូបេសក ង់េជ��ន ចទ្

ូ្សពចស្រប្រ្សរបូមពែ់ូសចិៃរ�កឈនិ់ បូ្5.6្ច់ុ� កែូរក ណេ្រ្សរបូមព�រកេំចក្ែ់ូបចគំ្

ូសងូពា្េករឈហុច្្ រុ្ា�្ូលវចប្េករឈហុច្ Kin Chung Transportation Company្េលុរ រុ្េករឈុរេុរប្

វកូរុពរបូរងិបំ�រ្េករឈហុចូចះបចរ�ង ង្្េករឈហុចូចះសចាេឈហុចូ ព់រុុច្ ងិរែិ្ 2.00្់ុ� ក្

ឈុរេុររជុូ�ា ះ្ចណររណចសច�ិតសចទសដកបៈេលុរណចៈទ្េករឈហុចជំចីងូមពរីាូបពាប្ូភូ�ូ្

ែ់ូបចចណិាូលវចប្គាេកររប្េករឈហុចបចបះែររន� េបរណចស� បូ្េករឈហុច្្ រុ្ា�្ូឈពា្

រណចសចូិរ បូ�ររនូូឈិុែ់ូ្េករឈហុចកររបខ�ីចបចញេប�សចពចងរវកគំសនូូចះប្េ�នរូ្� រិ ូបរ្េជ្

បចរកូរក ណូខណិជនច្មេ ជុ ្្ រុ្ា�្ចណរមិតរូរចរារ្ឈរ្ឈហុា្ូពាូរលពរំុូិរ បូកររប�ីេូេូ ពូ្

ររតុ់រែ់ូបចរ�ង ងជនចេលុរៃថ�្របណ ិ្ែិរណចបចុុីូវកូរ�ពាិរប 

 

វកូរុពរបូរងិុំរូចះរ�ង ង្ូមព�រីាែ់ូាេូសង�រ្រូុរេរបុទ្េីកែិ្ិម�បចា បិុុេ្

សចវកររ្សាខបរប្ូុះររទ្ិម�បចកេងុុេេុរូុបឺកសច្់បចុរសិកររបកពហ រណបូេជូពាប្ូមព្

កររប្េករឈហុច្្ រុ្ា�្�ំុេីក្ិម�បចា បិុុេ�ររស្របូបពា្ូពាសកឡ  

 

• ្េករឈហុច្ចណររុ្ិររបសចពកររប្េករឈហុច្�្�ាេរ េកែ់ូបរ់ំូបព កូពាាល េប�កបចុ�ិតស្រប្

កររបកពហ រណបូ្ីវែរងរកេូមពេ្រណិ្របណ ិ់ នសទ្្េងនរ្ែ់ូកពហ រណបូបចែរ្បរ�រវក្

្ររនូុូ្ចណរវកគំូសងេលុរឆល ំ្ 2013ប្្រូរុ�នជូចះ្េជ្ិម�បចវកញកូ្វរស្របបចតកទ ណិ្

ែ់ូបចសុះរ�� រូពាបចុរនស រតរ�រញបណ ជ�េរ បចតកទ ណិ្ូ ពូ្រូរុ�នជករូ្េះល េប្ៃចរិង្

ចណរកេុ�ទ ណិេលុរៃ្�ឆល ំ្2013 

 

• ្េករឈហុចេំ�ុរូាងពីវឈណចូែសៃ្�េលុរ រ់ររគុចូរ់ហេណសច្ -្ែ់ូទ្រ�សចពរ ណិរចសរីាសច្

រំបររណចែរចរ្សរបវកវរបូមព្ែិរ្សរបេរណេរ ្ុរប្ុាាំប្េ ច រ់ររគុច�រីា្



កររប្េករឈហុច្េីកែិ្ិម�បចា បិុុេ�ររស្របូបពា្ូពាសក�ីេូេ្េរប្េរ រ់ៃ្�ាំទរ្

េ្រណិុំឈំប ណិរកស្ចណររណចបចុុីូវក្រងេងរឈេរចរាំបសបប្ រ់ររគុចជណិ្ 20,000 

ឈណេ់េលុរមុសចទ ណិ� រកជសា្ែ់ូទជ្រេកររប្រទជចជចទ ណិាេ ណិស្ចណរកេុ�ទ ណិ្្�រុំរ្

្រូរុ�នជរិងករូ្េះល េបទូ្សពច្្ិម�បចាេ�រ្េករឈហុច� ណងូពាកពហ រណបូគសុរឆល ំ 2្014 

 

• ្េករឈហុច្េជេំ�ុរូ្រព្បរបែទស រសបា រ់ររគុចកររបខ�ីច្ូ ព់រគរមនរឆាូមពឈីរ�រ្�ំែ់ច្

េំប បិ្រូមពសចិៃរ�្ចណរូមពែ់ូ្ិម�បចវកញក�រិំរចបជំុ� ណង 

 

• ្េករឈហុចេំ�ុរគំូសង្ុ្ររបៃចូមពែ់ូបចែរ្បររ្សរបវកគំូសង្ែ់ូសច ន់សទ្

ូមពរណចុចបែេៃសល្ចណរូមពែកបរង បិុចណិេ្សរប្វរបទរ 2្5្ររប រុែរជ្ិប 

 

ែរេខូូបរ្បច�ចវ បូ្ “� ណដចវកបរ រគេ ចប្េឺ្ិម�វកាំបសបូ ព់រគររូ�ច មរវករំុ�ណសរំ �ុ ងេែច�រ្

ករបូភកររបៃ្�ូមពរំសចប្ចណរជរ�ា�ករបូភកររបរឈេរចររនូពហ ចែ់ូ�ងរែុែេូ ពូ�ីេរប្ឈជកពហ ្

រណបូេរបុទ្្ិម�ែិ�ណចណិវូពះ�សាទរគេ ចបចន�វកវរបូមពខុរស្រប្ចណរវកញកវចបែិ្រូរពកចន�ូមព្

ករូ្េះល េប្ចណររណុពណកររបរឈេរចរែ់ូ�ងរែុែេូ ពូៃ្�ូមពប្កពហ រណបូេជ្ិម�ា បិ� ណដចវកបរ រគេ ចប្

ុរែ់កូ ព់រគរូរុពរបូរងិ ររតុ់រ្មេ ជុ ្្ រុ្ា�្ចណរបលេុំរអាែ់ូរតណិូ្វរវក្េរប្េរកររប្

េ បិ្ញេប�សចពចងររេរ ា�ខុរស្របទូ្សពចប្ែទស ាកេលុរ រុ្េករឈុរេុរ្ចណរសណច រ់ូេេ្េីក�វីកវកគំសនូ្

្រូរុ�នជូមព្ ឈុររុ្ េ្រុំរបរប�រ្រូុរេរបុទ្ចណរមូុេរគររ�សិតណស្រប្ែ់ូែរ្បរវក្

គំសនូ្ជំចីង្ចណរវកែេៃសលូមពែ់ូបច្ររនូុូូពាខុរស្រប្្�រុំរ្ុ ណូិុូែ់ូបច�រូមព្

ុំរូចះប” 

 

/សរប 
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