
 

សេចក្តីថ្លលងកាឥណ៍ឥឣួ 

 
ដីេឣបទាឞ១២.៤៤ ហិចតា ររូឧថ្រជាដំស ោះស្រាឤេរាស់អនក្អូឣិសឹងក្ក់្ 

កំ្ឡុងឥេ់សៅសចចុសបឞន 
ថ្លងវី ០២ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

េហគឣឞ៍សឹងក្ក់្ ឞិងអងគកាឥេងគឣេីុឧឦិ ដូចាឞរាឤនាឣខាងសរកាឣ េូឣអំពាឧ-
នាឧឱ្យាឞកាឥដាក់្សញ្ចូឦចំឞួឞរគាួឥថ្ដឦសៅសេេេឦ់សៅក្នុងរំសឞ់ដីេឣបទាឞចំឞួឞ 
១២,៤៤ ហិចតា ថ្ដឦេថិរសៅជិរអរីរសឹងឝឣមជារិ។ ថ្ហឞកាឥលមីថ្ដឦដាក់្សង្ហា ញជូឞ សដាឤ
េហគឣឞ៍ថ្លងសឞោះ សង្ហា ញយ៉ាងឦឣអិរឦឣអិរ ឡីឧឝីិថ្ដឦគសរាងថ្ហឞកាឥសឞោះអាច េសរឣច
សៅបាឞ រសក្សសដាឤេឣស្រេសឞិងេឣឝឣ៌។ 
 

សៅថ្លងវី១១ ថ្ែេីហា ឆ្ន ំ២០១១ េសឣតចនាឤក្ឥដឋឣន្រឞតី ហ ុឞ ថ្េឞ បាឞចុោះហរថ-
សឦខាសឦើ អឞុរកិ្រយសឦែ ១៨៣ ហតឦ់ដីេឣបទាឞចំឞួឞ ១២.៤៤ ហិចតា ថ្ឞថ្ហទដីរំសឞ់
សឹងក្ក់្ សៅឱ្យេហគឣឞ៍ថ្ដឦាឞជសាល ោះតំាងឡីឆ្ន ំ ២០០៧ ជាឣួឤរក្ុឣហ ុឞ េ ូកាគូអីុឞ 
ថ្ដឦ រគស់រគងសដាឤេាជិក្រឡឹវធេភាឣក្ឡីគណសក្សរសជាជឞស ម្ ោះ សៅ សឣ៉ាងឃីឞ។ 
តំាងឡីសឡឦសនាោះឣក្ ាឞរគួាឥចំឞួឞ ៦៣១រគួាឥបាឞវវួឦស័ណណក្ឣមេិវធិកាឞ់កាស់ដី
ឥសេ់ឡួក្សគ។ សទាោះជាដូស ន្ ោះក៏្សដាឤ ាឞរគាួឥចំឞួឞជាង ៧០រគាួឥថ្ដឦាឞហទោះឣិឞ
េថិរសៅក្នុងសឥសិឧណដីេឣបទាឞថ្ដឦបាឞ្ឥសៅក្នុងអឞុរកិ្រយសឞោះររូឧបាឞការ់សចញ។ 
 
 

ថ្លងសឞោះ េហគឣឞ៍សឹងក្ក់្ បាឞហតួចសហតើឣសង្ហា ញថ្ហឞកាឥឦឣអិរឣួឤេរាស់ដាក់្
សញ្ចូ ឦរគួាឥថ្ដឦររូឧបាឞការ់សចញទំាងអេ់។ សនាទ ស់ឡីបាឞេហកាឥជាឣួឤអងគកាឥឣិឞ
ថ្ឣឞឥដាឋ អិបាឦក្នុងស្រេុក្ស ម្ ោះ េាគឣធាងសតាន រ ថ្ដឦសៅការ់ថា (STT) សៅក្នុងឆ្ន ំ 
២០១២ ឥចួឣក្ សឤើងឥក្សឃើញថាាឞដីឡូរ៏វំសឞឥចំឞូឞ ៤០០ឡូរ៏ថ្ដឦរគសដណត ស់សឦើថ្ហទដី
ជាង ២ហិចតា សៅក្នុងរំសឞ់េឣបទាឞសឞោះ។ ឥបាឤកាឥណ៍ថ្ដឦសចញសដាឤអងគកាឥ (STT) 
សៅថ្ែ ឣិលុនា ឆ្ន ំ២០១២ ថ្ដឦាឞចំណង សជើងថា “សៅសរៅរឡំ” អាចសដាោះស្រាឤសញ្ហា
ក្ឥណីជំស ោះរុាថំ្ឥ ៉ាសឞោះតាឣឥឤៈកាឥហតឦ់ដីឡូរ៏ថ្ដឦេថិរសៅរំសឞ់ ១២.៤៤ ហិចតាសឞោះឱ្យ 
សៅរគួាឥថ្ដឦបាឞការ់សចញ។ 

 
សរកាឤឡីកាឥសចញហាឤឥបាឤកាឥសឞោះ េហគឣឞ៍សឹងក្ក់្បាឞសឞតសឝវើកាឥជាឣួឤ

អងគកាឥ STT សដើឣបីសសងកើរថ្ហឞកាឥឦឣអិរឣួឤេរាស់កាឥដាក់្សញ្ចូ ឦរក្ុឣរគួាឥថ្ដឦររូឧ
បាឞការ់សចញ។ ថ្ហឞកាឥថ្ដឦកំ្ឡុងដាក់្សង្ហា ញជូឞក្នុងថ្លងសឞោះបាឞសង្ហា ញឡីឥសសៀសថ្ឞកាឥ



ដាក់្សញ្ចូ ឦរគួាឥថ្ដឦបាឞការ់សចញថ្ដឦាឞវំហំដីែុេៗគ្នន សៅក្នុងដីេឣបទាឞចំឞួឞ
១២.៤៤ ហិចតា។ ថ្ហឞកាឥសឞោះបាឞគូេសង្ហា ញឡីឥសសៀសថ្ដឦរគួាឥររូឧបាឞការ់សចញសៅ
ក្នុងអូឣិ១, ៦, ២២ ឞិង អូឣិ២៤ គួឥវវួឦបាឞដីឡូរ៏ថ្ដឦាឞវំហំ ៦៤ឣ២ សហើឤបាឞ
កំ្ណរ់ដីឡូរ៏ថ្ដឦឣិឞទាឞ់ាច េ់ចំឞួឞ៣០ ថ្ដឦអាចថ្ចក្្ឤសៅឱ្យរគួាឥថ្ដឦកំ្ឡុង
កាឞ់កាស់ដីឝំជាងអនក្សហសង ថ្ដឦសហរុសឞោះសហើឤសវើសររូឧកាឥដីសរចើឞជាងឣួឤឡូរ៏ សៅក្នុង
រំសឞ់េឣបទាឞសឞោះ។ ថ្ហឞកាឥសឞោះក៏្បាឞថ្សងថ្ចក្ដីាឞវំហំឝំជាងសគឣួឤចំឞួឞសៅឱ្យរគ-ួ
ាឥចំឞួឞ១៣រគួាឥ ឣក្ឡីអូឣិ ១ ថ្ដឦអនក្ទំាងសឞោះជាាច េ់ដីាឞវំហំឝំឣុឞសឡឦថ្ដឦ
អូឣិឥសេ់ឡួក្សគររូឧបាឞ្ក់្ឡឞលិចសដាឤដីែាច់កាឦឡីឆ្ន ំ ២០១០។ 

 

េរាស់ជាជសរឣើេក្នុងកាឥឥក្ដំស ោះស្រាឤ ថ្ហឞកាឥសឞោះក៏្បាឞសង្ហា ញឱ្យសឃើញថា
កាឥដាក់្សញ្ចូ ឦដីថ្លឣ១ហិចតាសវៀរសៅក្នុងអូឣិ២២ សៅក្នុងរំសឞ់េឣបទាឞឞឹងអាចឱ្យរគួ-
ាឥចំឞួឞ ១៨រគួាឥ សឞតសៅក្ថ្ឞលងថ្ដឦឡួក្សគកំ្ឡុងថ្រឥេ់សៅសចចុសបឞន ែណៈថ្ដឦរគ-ួ
ាឥចំឞួឞ ៥៦រគួាឥសវៀរអាចេង់សៅក្នុងរំសឞ់សឞោះ។ 
 

ស ក្ ្ឞ់ ឡុវធិេ័ក្ ថ្ដឦជារំ ងរក្ឣុរគួាឥថ្ដឦបាឞការ់សចញបាឞសឦើក្
សឡើងថា៖ “ឡួក្សឤើងែ្ុំទំាងអេ់គ្នន  សជឿជាក់្ថាថ្ហឞកាឥសឞោះបាឞសង្ហា ញឡីដំស ោះស្រាឤ 
ឈនោះ ឈនោះ” ។ “ឡួក្សឤើងែ្ុំទំាងអេ់គ្នន  សជឿជាក់្ថាស ក្នាឤក្ឥដឋឣន្រឞតី សចញអឞុរកិ្រយសឞោះ
សឡើង ាឞសំណងេរាស់ជាដំស ោះស្រាឤដឦ់រសជាឡឦឥដឋថ្ដឦសៅសេេេឦ់សៅ 
ក្នុងរំសឞ់សឹងក្ក់្សឞោះ។ ឥឡូឧសឞោះឡួក្សឤើងែ្ុំទំាងអេ់គ្នន  បាឞចូឦឥឣួសសងកើរថ្ហឞកាឥសឞោះ
សដើឣបឱី្យក្តីស្រេថ្ឣសឞោះកាល ឤជាកាឥឡិរ” ។ 
 

អនក្ស្រេី ផាឞ់ ឈុឞសឥ ៉ារ ថ្ដឦជារំ ងឱ្យអូឣិ ២២ ាឞរសាេឞ៍ថាថា៖ “រគួាឥ
ចំឞួឞ៤៨រគួាឥបាឞឯក្ភាឡគ្នន ជាឣួឤឞឹងថ្ហឞកាឥសឞោះ។ សហរុដូសចនោះឡួក្សឤើងេូឣ
អំពាឧនាឧដឦ់ា រាជធាឞីអនំសឡញ ឞិងរាជឥដាឋ អិបាឦក្ឣពុជាេហកាឥជាឣួឤឡួក្សឤើង 
ែ្ុំទំាងអេ់គ្នន  សដើឣបីឱ្យថ្ហឞកាឥសឞោះអាចអឞុឧរតសៅបាឞ”។ 
 

អនក្ស្រេី ថ្ែក្ ្ឞ់េម ីជារំ ងអនក្អូឣិ២១ បាឞាឞរសាេឞ៍ថា “ជសាល ោះដីឝលីសឞោះ
ឞឹងសៅថ្រសឞត ឦគឹក្ ថ្រដំស ោះស្រាឤឣិឞររូឧបាឞសដាោះស្រាឤជូឞរសជាឡឦឥដឋទំាង
សនាោះសវ” “អនក្អូឣិទំាងអេ់គ្នន សៅក្នុងដីេឣបទាឞ ឯក្ភាឡអឞុឣ័រវវួឦឤក្គសរាង
ថ្ហឞកាឥសឞោះ ឡីសរពាោះថា សឤើងទំាងអេ់គ្នន ចង់សញ្ច ស់ជសាល ោះឝលីអូេសនាល ឤដ៏ឤូឥឣក្សឞោះ 
សហើឤឧឦិររឡស់ឥក្កាឥអអិឧឌ្ឍឞ៍េហគឣឞ៍ឥសេ់សឤើងរសក្សសៅសដាឤេឞតិភាឡ”។ 
 
 



ភាន ក់្ង្ហឥេងគឣេីុឧឦិក៏្េងឃឹឣថាកាឥសចញហាឤថ្ហឞកាឥសឞោះជាាធាឥណៈឞឹងជួឤជំឥញុ
ភាគីទំាងអេ់ចូឦឣក្ចឥ្ឥគ្នន សដើឣបីសសងកើរជាដំស ោះស្រាឤសឡើង។ 
 

 
ស ក្អីុ ាឥ ៉ាឣុ ជារសធាឞេរឣសេរឣឦួក្ឣមឧឝីិសៅអងគកាឥ េាគឣធាងសតាន របាឞ

ាឞរសាេឞ៍ថា “ែណៈថ្ដឦថ្ហឞកាឥសឞោះឣិឞអាចសដាោះស្រាឤសញ្ហា ថ្ដឦរសឈឣសដាឤ
រគួាឥចំឞួឞ ៣៥០០រគួាឥថ្ដឦររូឧបាឞសសណត ញសចញឡីសឹងក្ក់្ឥចួសៅសហើឤ វាគឺជា
ដំស ោះស្រាឤដ៏េឣយស្រេឣ ឞិងជាក់្ថ្េតងថ្ដឦអាចអឞុឧរតសៅបាឞេរាស់រគួាឥថ្ដឦ 
ររូឧបាឞការ់សចញ។ ជាកាឥឡិរ េ់ ថ្ហឞកាឥសឞោះ វាឞឹងររូឧកាឥចឥ្ឥ ឞិងអអិឧឌ្ឍ
ឦឣអិរសថ្ឞថឣសវៀរក៏្ស៉ាុថ្ឞតសឤើងេងឃឹឣថា ភាគីទំាងអេ់ឤក្ថ្ហឞកាឥសឞោះជាចំណុច្ស់សហតើឣ
ឣួឤេរាស់កិ្ចចឡិភាក្ាដ៏ជាក់្ ក់្” ។ 
 

ស ក្ សអៀង ឧវុធី ជានាឤក្រសរិសរតិឥសេ់អងគកាឥេឣឝឣ៌ក្ឣពុជាាឞរសាេឞ៍ថា 
“សឞោះជាដំស ោះស្រាឤដ៏ង្ហឤស្រេួឦសំហុរ ឞិងររូឧសឆលើឤរសចំជសាល ោះដីឝលីអូេសនាល ឤដ៏ឤូឥ
ឣក្សឞោះ” “កាឥអឞុញ្ហា រិឱ្យអឞុឧរតថ្ហឞកាឥសឞោះ ឞឹងសញ្ហា ក់្យ៉ាងចាេ់ឡីកាឥសសតជ្ាចិរតឥសេ់
ឥដឋអិបាឦក្នុងកាឥសដាោះស្រាឤសញ្ហា ថ្ដឦកំ្ឡុងស៉ាោះពាឦ់ដឦ់រសជាឡឦឥដឋឥសេ់ែលួឞ” ។ 
 
 

- េហគឣឞ៍ស្រេតីសឹងក្ក់្រេ ូសដើឣបីេិវធិឦំសៅដាឋ ឞ 
- ឣជឈឣណឌ ឦអស់ឥចំាស់េរាស់េហគឣឞ៍ 
- អងគកាឥេឣឝឣ៌ក្ឣពុជា 
- អងគកាឥេាគឣធាងសតាន រ 
- េហឡ័ឞធេហជីឡក្ឣមក្ឥចំណីអាហាឥ ឞិងសេវាក្ឣមក្ឣពុជា 

- េាគឣឣន្រឞតីរាជកាឥក្ឣពុជា 

- េឣព័ឞធថ្ែមឥជំសឥឿឞ ឞិងកាឥពាឥេិវិធឣឞុេស ឦីកាដូ 

- ឣជឈឣណឌ ឦអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣមក្ឥក្ឣពុជា 

- ស ត ញឤុឧជឞក្ឣពុជា 

- េឣព័ឞធេហគឣឞ៏ក្េិក្ឥក្ឣពុជា 

- រក្ឣុកាឥង្ហឥឡិសេេេរាស់េិវធិឦំសៅឋាឞ 
- េាគឣរសជាឝិសសរឤយឯក្រាជយថ្ឞសេដឋកិ្ចចសរៅរសឡ័ឞធ 
- េក្ឣមភាឡរសជាជឞសដើឣបកីាឥផាល េ់សតូឥ 
- េក្ឣមភាឡេងគឣសដើឣបីកាឥផាល េ់សតូឥ 

 

 
 



 
 

េរាស់ាឥឡរ៌ាឞសថ្ឞថឣ៖ 
ស ក្ ្ឞ់ ឡុវធិេ័ក្ រំ ងអូឣិ១ វូឥេ័ឡទ ០១២ ៩១០ ០២៣ 
អនក្ស្រេី សវឡ ឧឞនី រំ ងអូឣិ២២ វូឥេ័ឡទ០១២ ៦០៤ ៦៤៨ 
ស ក្ អីុ ាឥ ៉ាឣុ អនក្េរឣសេរឣួឦក្ឣមឧឝីិ អងគកាឥេាគឣធាងសតាន រ វូឥេ័ឡទ ០១២ ៨៣៦ ៥៣៣ 
ស ក្ សឤ៉ាង ឧឥិៈ នាឤក្រសរតសរតិ ឣជឈឣណឌ ឦអស់ឥចំាស់េរាស់េហគឣឞ៍វូឥេ័ឡទ ០៦៦ ៧៧៧ 
០០០ 
ស ក្ សអៀង ឧវុធី នាឤក្រសរតសរតិ អងគកាឥេឣឝឣ៌ក្ឣពុជា វូឥេ័ឡទ០១២ ៧៩១ ៧០០ 


