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ែដ្ករញ្លបរងពលចមបននបននញង 

 

ៃថ�ទី៤ ែខមករ  ឆ ា២០១៤៖ កលីីលរកមកមេញេកងកង� ាង� ងំ អា� រញដ� ដានាេលប ក់ងេ

េដករេេ បរាដញាទីទញីដំអកដេរិេេកយ� រនញីាឆាេលម ំកែញ�ងែានឆកកាីទ្រ

ដក្សេេ�ង េំរកាាងេេនសាអេលំេមកេ ប់ សីងដាេអ្បករ េ់ធ 
 

សកម�ភលេញេ ីររតរញេអ្បេ�បងដង ដាលីងញកដេ�� ដេដ ក់ងេចាញួញលីៃថ�មរញេញេ េដ

មួងញនាងករមាេដីកដាកាេា�បងលករកលីម្កមកមេេរាដញាមសេ់កម�កយនីឧេ ែា

ដយ� លិីដំលា�ឧេងរកចចាញួញ ៤កា  � ដា ញកងំេីចបញកាេន្ងេទផរងដួសធ 
 

នាេលប ក់ងេ រញបដាេន�បមេ�បងីដែ់េងេង ១១ ីលរកេញេ េេេលែាញ្រ ញកងកង

រន�តរអ់រហំ េីចបញកា រញដកទន�េតនរាត កមទីទញីដំអកដេរិ េ ប់ភ� ម្េដមកញរញលិ

ាាររ ងំមរញ រញ ាកកខ�ួញចេេទទីទញេាបមីរេេ បសង រ ញកងេាមនឆករររកំេីចបញកាេចមលី

ទីេេធ េេេលែា� ងំ អចេេទាា ីកម់រររកែាេេទីេេ ែាភ្េីចបញំីលេសងរ 

ឬ�ស�ីញកងករង រញេាផសខ�ួញេចមលីទីេេ េដភលាយា� ច ញកងេរេដងាដសាដដសានឆកនាង

េេេេទីេេធ កងកង� ាង ីររតរញមួាាេរប ំមួមញរស្េស��កកកាសរីត កំេីចបញកាែា

ងញកកាដេលរណ ីក់មេេៃា េ ប់ែាីដដដាេដាាដងែាកីដេ្ងែតង្េាបមី់  ញកងដាាករ

ដាាយីកម់រររកន ក់ងេធ េេេលែាីដំលា�រររកេចមលីទីទញនសា នឆកនាងេេ ញកង

កងកង� ាង រញរេេ ប ក កកាេចំេរងែាីររតរញរាេ�បងសីងដាន�ាទីនីមកេដីកម់រររក 

ដាផ� មទីសក� អីលេលរទព ស ញកងកេមងចមេមសញសយលងែាំដសា្រដក្សេេ�ង េំរកធ 
 

ដរ្ងកកនងងក ីកាេ កកាេចំនឆកកែសរ ញកងនឆកេអ្បកេេាមនងងកមកញែមញដ� ាករ

 ែាកាលរងលងឧមីដមេលយរមងញនាលីីលររ�កករណ នាងេេ ញកងន�ានាញួាាីកម់រររក 

ីររតរញ្ីងមកាែ់ងេដីក់មមញរស្េស��កកកាសរីត ក ញកងីររតរញររាងលីកចេេទាាទីទញ 

េេខរអេលែាករេេ បកាលរងីដីលររ�កេទធ 
 



យី លី�េក កកនងងកសមយញពែខ�នាេជញ ញកងកកសកទកពមញរស្ ីកាេ រញងញ

ីដ សញណន៖ “េបងខងរាងញកញពរាចករ�ំា� ាង នាលីកេីដបីរសានាេលប ក់ងេរិដាិធ ដង ដាលី

េ កាកម�ៃញក � ដាំេីចបញកលីម្កមកម េបងខងរាសងររមនរនដ� ាករញរងបដាេន�បមេអ្ប

កនរាអ�រា កកដេរែញ�សកម�ភលដសា� ងំ អកលីីលរកមកម ដ�ម មនាលីកមកញកចករ�ទរកដកា

នាងងស់ងេទេបសកទកព ញកងំលកេសស�រនីត ករដសាីដំលា�ដសាខ�ួញ”ធ 
 

សកម�ភលៃថ�េញេ ំសកម�ភលេអ្បទរកមរញកីដមេន�រាអេលដីៃថ�ំ ដាកឆ ដសា្រ

ដក្សេេ�ង េំរក េាបមេីអ្បកកញាទរកញេតក � ដាកលីម្កមកម ែាីររតរញន្លន្េំ 

រអនញរងបដាេន�បមេអ្បៃថ�ែសកធ ្រដក្ីដ ាង រញេអ្បករ េ់ំេទផងនរាបដាាាងលីក

េរេេ ឆ រែខកក�ដ ែាទពនៃញកេរេេ ឆ រ ីររតរញនឆកសេង�រករណ ំេីចបញ កេ្ញាធ កេអ្ប

រររកម�េេទីទញីដំអកដេរិេបកចរងេីក រញបដាេន�បមេអ្បេេៃថ�ទី១៥ ែខអឆេ េ ប់រញដញ�

 េ់រេដន ក់ងេ ដេរែញ�កខករែាេចមៃថ�េញេេដះកមរ�ម រេ  សរំរកតង្ នាកររនញី

ាឆាេលម រញសេសនរររកម�ៃថ�ែសកញរងមកញ�ចីដីលររ�កេទរញេ�ប េដមេេ់ររៃញស

យ� ដាឆ ដា រអ េ ប់េបទីដកញា្រដក្សេេ�ង េំរកនរញមរេមងាកម�កេរងចីកលិ

ីដីលររ�កនាេលប ក់ងេធ 
 

េបសលីេញេេទេទផរ េេកឆរងនា�រងេលីលរកេញេ កងកង� ាងេឧ ីររតរញដកាលី�េេ

ចាញរចមួចាញួញកសេលមរនញី ញកងិេនបងេេរាដញាន�េតេតង េងសង ំកែញ�ងែាងញករមា

ីដ្ឧេង�ីកកាកលីម្កមកមធ កចយរៃញកងទយលែាមកញ� ដាងញេញេ េកបរងញេ�បង

ដង ដាលីងញេសចក�ីែថ�ងករណ ដសាី កសួងកកំរក ែាីររតរញេចមកលីម្កមកម េដ

រញែថ�ងនកងទយលញរងកកដចាារញេតទពនៃញកេរេេ ឆ រែខកក�ដ  ឆ ា២០១៣ ញកងរនដ� ាក

រែាារកាេដសេម�ចកា�មេញ�ី �់រញ ែសញធ  
 

េទក េមជញ ររទ ីដញកម�ត កអីសកទកពក�ៃញមនមរន នដា ាចលដាសីងដាស់្មញណ 

រញងញីដ សញណន៖ “ីលររ�កករណ ៃថ�េញេ ដ�ម មលិេញបមញេតភលនងរកឆ លីទស្ញដសានញ�ំរក 

េដរនដ� ាករកមរំមកញងញភលេនជញេជញេទមរខេដលករីរកាេេេទ កឆរងកេកលញេត

សកទកពមញរស្ធ មកញីររមែរមកញងញសាន ៃញភលេនជញេជញេទមរខដេរេយប េេទ ដេរែញ�រនដ� ាករែថម

នាងងញកាយា� ច េ ប់េអ្បកដេ�� ដេទេបកដេ� មមរកែដដីដំអកដេរិេទផរនងធ ៃថ�

េញេ ្ឺំៃថ�េ កេកមួ”ធ 

 



ំចរងេីក េេេលែាកេរសសង រទីទញីដំអកដេរិកាលរងីដីលររ�េទ កកិ

ចបម�រេម បដាេន�បមេចេចមន ាីកបដាខ�ួញីររតរញេចមេទេបសងនកកេមារកា្រដក្ស

េេ�ង េំរក កកាេចំស់នីលែា� ដារញចេមួេេកឆរងរររកម�ំេីចបញេលថ�ី្េញេកឆរងក

នមនរាេ�បងីរកាែខាាមេញ�ីរនក ញកងកម�កេរងចីកធ  េ់រមកាាេលេញេ មកញនញាងញ

កដា� កាេេេទ ដេរែញ�កកិនាងេេីររតរញនឆកែាកកាលយញពេនជំកាឧេងា� ាងធ 

 

 

 

សីងដាលយរមងញដែញហម សេមនកាទង៖ 

េទក នា សា�រ នឆកី្ដាី្ងដេច កេទសេសរបដនេង�រៃញនងងកសមយញពែខ�នាេជញ ញកងកកសកទកព

មញរស្ ីកាេូ ទេសយលងេខ៖ ០១២ ៣២៧ ៧៧០ 
 

េទក េមជញ ររទ ីដញកម�ត កអីក�ៃញមនមរន នដា ាចលដាសីងដាស់្មញណូ ទេសយលងេខ៖ 

០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦ 

 


