ៃថ�្របណិ
ត្រម�វកររប ស់ចិន នូវេ្រគ�ងសង�រ ឹមព ីេឈ្រកហម្

កំ ពុងបេ��ះ្របតិបត�ិកររត់ពន�េ ឈរប់ល នដុល�រក�ុង្របេទ
ៃថ� សុ្រក ទី6 ែខ កុម�ៈ ឆា�ំ2015
របាយករណ៍របស់ គ�ូបល វីតេណសថ�ីមួយប ង�ញថា ករវក់និយមស

ហុងមុ ពីេឈ្រកញូង កំពុង

បេ��ះជំនួញេឈ ខុសច្បោប់ក�ុងផ្សោរងងឹតរប់លនដុល�រទូទំង្របេៃថ�្របណិ គឺជាលទ�ផលៃន
ករេសុបអេង�តសមា�ត់រយៈេពល្របាំបីែខ អំពីករមមាញឹកចំេពះេឈ្របណិតចុងេ្រកយរ
របាយករណ៍កត់្រតអំពីរេបៀបែដលមហេសដ�ីកម�ុជ ា ឧកញា៉ ្រទី ភាព គឺជាអ�
កដឹកនាំ
េឈខុសច្បោប់មួយ ែដលែផ�កេលករសមគំនិតរបស់ម�ន�ីពីរដ�ភិបាល ទហន ប៉ូលីស និងគយ េដ
ឆាយេឈក្រមដូចជា ្ រកញូង ជួញេឈេដយលួចលក់ទូទំង្របេទស និងផ�ុកេឈទំងេនា ះេល
ទី្រក�ងហុងកុង

មីេហ�ន ែមកខលេណស ៃន គ�ូបល វីតេណស បាននិយាយ “អ�កទិញែ្រគបួន្រជ�ង និងតុឥត្របេយាជន
មានតៃម�ក�ុង្របេទសចិន ្របែហលអចចំណាយ្របាក់ឥត្របេយាជន៍េដយមិនដឹងខ�ួន េលអ�ី
អច្រត�វបានពណ៌នាថាជា បងធំេឈ។ ្រទី ភាព និងបណា�ញរបស់គាត់ កំពុងបំផ�ិចបំផា�
េ្រកយរបស់្របេទសកម�ុជា និងកំពុងលួចប�ន់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនូវជីវភាពរស់េនរបស
�សបេពលជាមួយគា�េនះ បណា�ម�ន�ីែដលគួរែតកំពុងប�្ឈប់ពួកេគ ែបរជាកំពុងរួមគំនិតេដម្បីធ
រត់ពន�េធ�ដំេណរេដយសុវ�ិភាព េហយ្រត�វបាននាំេចញហក់បីដូចជាេឈ�
ត
”
េទះបីច្បោប់ដ៏តឹងរុឹងករពរ្របេភទព ូជេឈក្រម ន ិមានសុពលភាពចប់តំងពី2002 ក៏េដយ
ក៏្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព កំពុងែតនាំេចញេឈេ្រចនរហូ

900 ែម៉្រត្រតីគុណ ពីកំពង់ែផអន�រជាតិ្

្រពះសីហនុជាេរៀងរល់ៃថ�។ ជា85 ភាគរយៃនករនាំេចញេឈរបស់្របេទសកម�ុជា គឺេឆា�ះេទ្រ
េដយមានកំេណនករនាំេចញហុងមុ 150 ភាគរយរវងឆា2013 និង 2014។
ឧកញា៉ ្រទី ភាព គឺជាមា�ក់ក�ុងចំេណាមមហេសដ�ីដ៏េលចេធា�បំផុតរបស់្របេទសកម�ុជា េហ
ទី្របឹក្សោផា�ល់នាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន។ គាត់កន់កប់ដីសម 29,589 ហិកត - មួយភាគបួនៃន
ទំហំដីទី្រក�ងហុងកុង។ កិច�សមា�សន៍ជាមួយ្របភពជិតស�ិទ�ក�ុងរដ�ភិបាល និងឧស្សោហកម� េដ
មនុស្សែដលស�ិតេលប��ីេបៀវត្សផា�ល់របស់ ្រទី ភាព បង�ញអំពីរេបៀបែដលអ�កកប់េឈក�ុងបណ
គាត់ ្រត�វបានផ�ល់ជូននូវករេធ�ដំេណរេដយសុវត�ិភាព ្រត�វបានក រពរពីកររឹបអូសេឈ ឬ

សរ្របព័ន�ៃនអំេពពុករលួយចក់ឬសគល់។ ្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ក៏្រត�វបានផ�ល់ជូនសិទ�ិផា�ច់ម
ែដលបានរឹបអូសេដយភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ េដម្បីលក់បន� និងនាំេចញ
េដយបាន
ប��ក់ថាជាមា�ក់ក�ុងចំេណាមឈ�ួញកណា�លរបស់ ្រទី ភាព េលក ហម ហ៊ុយ គឺជា
ផា�យពីរកងអង�រកកងពលតូចេលខ70 របស់នាយករដ�ម�ន�ី ែដល្រត�វបានប��ក់ថាគឺជាករទំនាក់
ជិតស�ិទ�របស់្រក�មហ៊ុន ជាមួយកងកមា�ំង្របដប់អវុធរបស់្របេទសកម�ុជា។ អ�កេសុបករណ៍ជា
ពណ៌នាផងែដរអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស�ិទ�របស់មហេសដ�ីេនះ ជាមួយម�ន�ី្រក សួងបរិស�ន និងរដ�
េឈ។
ែមកខលេណស បាននិយាយ

“ករវយ្របហររបស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព េលៃ្រពេឈចុងេ

កម�ុជា គឺេស�នឹងករលួចប�ន់ទំងកណា�លៃថ�្រតង់។ ្រក�មហ៊ុនកំពុងរំេលភមាក់ងយជាទមា
គេឃ�នេលច្បោប់ែដលមានបំណងករពរ្របជាជនកម�ុជា និង្របព័ន�េអកូឡូសុីែដលពួកេគពឹងែផ�ក
គឺជាគំរូមួយេផ្សងេទៀតពី្របេទសកម�ុជា ស�ីអំពីអំណាចនេយាបាយ និងផល្របេយាជន៍អជីវកម� 
េខ្សោយសិទ�ិរបស់ពលរដ� និងករចប់ក�ប់លក់ដុំនូវធនធានធម�ជាតិរបស់្របេទស េដយពួ
អំណាចរបស់្របេទ”
េនកំពង់ែផអន�រជាតិ្រក�ង្រពះសីហនុរបស់្របេទសកមុជា គ�ូបល វីតេណស 
�
បានទទួលឯកសរដឹ

េ្រចនច្បោប់ ស្រមាប់េឈែដលមានតៃម�រហ5.6 លនដុល�រអេមរិក ស្រមាប់េឈពីរគំនរ ែដល
េចញេដយ្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព េទកន់្រក Kin Chung Transportation Company ក�ុងទី្រក�ងហុងកុង។
ករេសុបអេង�តអំពី្រក�មហ៊ុនេនះបានបង�ញថា ្រក�មហ៊ុនេនះមានភាគហ៊ុនេដមទុ
2.00 ដុល�រ
ហុងកុងប៉ុេណា�ះ និងមិនមានវត�មានជាសធារណៈក�ុងឋនៈជា្រក�មហ៊ុនជំនួញេឈមួយេឡ
ែដលបាននិយាយេទកន់ នាយករបស់្រក�មហ៊ុនបានអះអងប��ក់ថាមិនស�ល់្រក�មហ៊ុន ្
មិនមានេយាបល់ពីមូលេហតុែដល្រក�មហ៊ុនរបស់ខ�ួនបានពក់ព័ន�នឹងករនាំចូលេនះ។ គ�ូបល វីត
បានសរេសរលិខិតជូន ឧកញា៉ ្រទី ភាព និងឧត�មេសនីយ៍ ហម ហ៊ុយ េដយេស�សុំេយាបល់របស់ពួក
ភស�ុតងែដលបានប ង�ញជូនកៃថ�្របណិតែតមិនបានទទួលករេឆ�យត
ករេសុបអេង�តទំងេនះប ង�ញថា េឈណាមួយែដលចកេចញពី្របេទសកម�ុជា គួរែត្រត�វប
មានករសង្ស័យខ�ស់ េទះបីជា្រត�វបានរក្សោទុកកុងេទណឺរមាន្រតអនុម័តរបស់រដ�ភិ
របស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ពុំគួរ្រត�វបានចត់ទុកថា�សបច្បោប់េឡ
•

្រក�មហ៊ុន និងបុ្រតសម�័ន�របស់្រក�មហ៊ុន ព្រងយកម�ករែដលអមដំេណរ េដយភា�ក់ងរអនុ
របស់រដ�ភិបាល ឲ្យែស�េឈក្រម ិត្របណដូចជា ្រកញូង ែដលរដ�ភិបាលបានហម្រ
្របមូលផល និងករនាំេចញក�ុងឆ 2013។ ្របេភទពូជេនះ ក៏្រត�វបានករពរេ្រកមច្បោប
ែដលបានចុះប��ីេដយអនុស��ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិ េល្របេភទពូជរងេ្រគាះថា�ក
និងរុក�ជាតិក�ុងៃ្រពឆា2013

•

្រក�មហ៊ុនកំពុងេធ�ឲ្យហិនេហចៃ្រពដីសម្បទនេសដ�កិច - ែដលជា្របព័ន�ភតិសន្យោមួ
បំណងមិនែមនស្រមាប់ករកប់េឈ ែតស្រមាប់កសិកម�្រទង់្រទយធំ។ គា�នដី

របស់្រក�មហ៊ុន គួរែត្រត�វបានចត់ទុកថា�សបច្បោប់េឡយ េដយសរពួកេគ្រគប់្រគ
ក្រមិតទំហំអតិបរមា និងមិនបានទទួលករ្របឹក្សោសហគមន៍ចំបាច់។ ដី

20,000

ហិកតក�ុងឧទ្យោនជាតិវីរជ័យ ែដលជាជ្រមករបស់្របជាជនជនជាតិភាគតិច និងរុក�ជ
្របេភទពូជសត�រងេ្រគាះថា�ក់ជាេ្រចន ្រត�វបានយកពី្រក�មហ៊ុនវិញេដយរដ�ភ2014
•

្រក�មហ៊ុន ក៏កំពុងេ្រប្របាស់អជា�ប័ណ�ដីសម្បទនរបស់ខ�ួន េដម្បីឈូសឆាយេឈហួ
កំណត់ លងេឈមានតៃម� និងេឈែដល្រត�វបាន
ពីតំបន់ជុំវិញ

•

្រក�មហ៊ុនកំពុងនាំេ ទ្រមង់ៃនេឈែដលបានហម្របាមស្រមាប់ ែដលមានដូចជ
េឈមិនទន់ែកៃច� និងេឈអរអង�ត់ផ�ិតក្រមាស់្រក25 សង់ទីែម៉្រត

ែមកខលេណស បានពន្យល់ “វិធានករណ៍បនា�ន់ គឺ្រត�វករចំបាច់េដ ម្បីបេ���សករបំផ�ិចបំ
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