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ៃថ�ទី១៦ ែខកក�ដ ឆា �២០១៤ 

ញត�ិទទទ 

កទេដះែលេបក�ជនជបបេេឆ តតំណលងរ� 

ះំដលតេិនទីនបជរិបេតិប 

 

្កក�មអង�កអង�មីុវី មា�កខកខីច ិ ាីអេសកសិ�យ អខ �អខ�េេព្រពចិី�កណ៍្រទទិរយ គា �វរី

្រពកៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា �២០១៤ េុលេមយ អ៩្រពកកវអ្រររវកពលមដ មេឆា ច េរកត ាច��អរតិររមេឆា ច  ែពវ

ខអមរេ�ដញ�ចីេធ�កទពក��េដាិីិររ�ជាពអកអាិីមខខណ� ពទាេរញេនខ�ណម ខសស ា�ន ាពអទីលា្ររធីរ

េច្ ៃារ ាីាា�េរញែពវរកែាអរេ�ដញ�ចីករមមដ មេឆា ច។ �ក្រទទិរយ គា េាពរអ�ឲ្មាករជខ�ាជា៣១

�កម ែពវកាមអេ�ពខអកអាិីមខខណ� មាខ�ាជា១៧�កម ាីអមា�កចមខជា�តាិីនណរក្េត�ង ពរចី១�កម ាីអ

េរកត ាច��អរតិររមេឆា ច៥�កម ររីេេរកត ាតិីររមេឆា ចរមាកច��អច��អរតិ េលក្ី �ជក មខ

ហជក ផអែពក។ ទេអ�ៃា�កររមចមខជាទ�អេាព វ�ាី្រាពអសង ាិររខដមរ្ាា ខណៈេរវែពវ�ាីទាមមា�ក

្រ�ាារផទុ�កេដ្រព�ក្្ច ាីអកដល ាតីវក�សមរេនេេេទ។  ទា�ព�ាពអេាពែពក �កកពល�តាិីកក

តាមា្រសាន៍ ្រេទក�សមរ រសង របាកពលែពវេនមាព�េណ ក�ករធ��ធ។ ុីា�ក     រត�� រ�ាីែ�ារ

ព�េ�ព្សកាមអរករីទ «ក�សមរ» េទ។ កដល ាតីវមា�ចរ�កីខដ�កេកពវម្រររវកពលកាមអ�កមាមុចីិទទីករមរជក

េន កាមអកកណីេាព �ករេ�ដញ�ចីករម្កក�រក្្រឆ�អ ាីអមាកែពវមា�ចី ាីអ�ក្ររតក�ា្រផអែពក។  ្កក�មអង

�កអង�មីុវីតាេេញ តាធ�ដាិរ�កណក េាព�យ អកខីចិទមកដកមរ�ផមច ាីអវមន េលក្ី �ជក មខ

ហជក មាេគវ�កណ៍ៃា�កទ�ទក ាីអចវយ េដមហពអង។  

្កក�មអង�កអង�មីុវី ទ�ទកឲ្កដល ាតីវ ាីអរអ ធកកេកមរបាទទ�អំ ចមល�កមា�ចងកីខដេធ��ក

េដពែវអ ាីអពក�កេរទ្រ�ាមេដគ� ាវកតខណ� ខ�េេព េលក្ី �ជក មខហជក ាីអេរកត ាច��អរតិររម

េឆា ចទ�អេ�ពររ�� ាម។ េរពទខ�ករក្សករមកដល ាតីវ ាីអកពលិន កពលិណចិីថ�ី្ច្ុតារេអ�ច រខដមរ្

ាាមាមរវិរៃាម ីកច��រតិ១២៣�កម េ�ពកដល ាតីវ រអ ធក ាីអចមល�ក្ច្ុែចេគករ ាីអមាមុចធិ�

កពលធ��ាម�� ៃា្រពររ�ខ្កក�សមរម្ធ៨០ «ច��អរតិមាមាបភកីទទីិ។ ច��អរតិកទរ�កកេដ 

�ាីខ្ច្ុតាេរទ្រ�ាម ររមខជា ចមខជា ាេម�ខជា េដេហចមរីតា�ែពអេ�រវម ារេ�ដញ�ចី កាមអ�ក

រ�េរញ�មខ�កករមខជាេេ។។។។» ាីអខ្រមុ េីសធាក��ៃារទរ�� ៃផ�កាមអៃាកពលិៃា្រពររ�ខ្កក�សមរ ្រ�ក

៤ថ�ី ែខអន «ច��អរតិមាមាៈ ាីអរមរ�ីទទីេ�ាពអឧចិ��តាិីផមចេវខៃា្រពររ�ខ្កក�សមរ។។។។» ាីអ�ក

�កេកីទទីេធ�កទពក�� ាីអតចមក�� មាែខអកាមអម្ធ៣៧ «ីទទីេធ�កទពក�� ាីអេធ�តចមក��េដាិីុធីី ្ច្ុក�កមាម

ុចេិនកាមអ្ករខណ� ៃាខ្រម» ាីអតា�កេកីទទីេក ីិ ររេ�ដញ�ចី ែពវមាែខអកាមអម្ធ៤១     «្រររវកពលែខ�ក

មាេក ីិ រខអ�ករេ�ដញ�ចីករមខជា េក ីិ រខអសករបចពមា េក ីិ រខអ�កេតពរម�សផង េក ីិ រខអ�ក

្រ ម� ។…» ។ រែាង�េវេាពេទៀច េ�អធ�កចី��� មាកិរចី ិីរី ីទទីរវកពល ាីអីទទីាេ�ត ម្ធ១៩ 

កនខណ� ២ ែខអន « ា្នរមកទរមាីទទីេក ីិ រកាមអ�ករេ�ដញ�ចី។ ីទទីេាព ្ច្ុររមរ�ដទ វទ�អេក ីិ រ 

្សុ្រុរបចពមាទទជវ ាីអផ្រ�ផងរបចពមា ាីអន�ាីចរ�ែររ�យ អេដ�ាីនីចរី្រ�ែពា េដែ� វមមចម ាេតព

រម�ស ធ�ទ�កអមីវ្ៈកិី ាកកេដ�េធមតផ្រ�ផងពកៃទេទៀចកិី ធ��កេ្ េក ករមខជា»។ 
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្កក�មអង�កអង�មីុវីរាេិាឲ្រអ ធក ាីអរ កដល ាតីវ ៖ 

• ទ�ឲ្មា�កេមរមេអ�ចឲ្តាហ�ចខចម ចម ិរ ាីអមចិីធ�ព េទេវ ាែពវតារអ�កេហចម ាីអ

តា្រ្រពចិីរីច្តកពកាមអេហចម�កណ៍ហីអង�វរីៃថ�ទី១៥ កក�ដ ២០១៤  

• ្ច្ុេរកទីលា្ររធីរេច្ុញី េហ្ច្ុេគករ ាីអមាមុចធិ�កពលធ��ាម��  ាីអខ្រមតចមក��េដ

ាិីុធីី េ្េពនេរ�ាី�កេដពែវអេ�ពេទខាពអរ�ិវឲ្មាិរុ ពកុក ាីអខរអ�ឲ្មាម

េងកិរេនក�ុងអង�ក�សមរែពវាីអរយពេវមពកធ�ាមធ�កពវមេពលកីខដ ាីអ ីុចីកមេនករ្ររ     

រវកពល។  

 

អល�កទល�សទី ិែគំញត�ិេនន 

-េលក នវម រ��    �ក្រចីរចិីCOMFREL    012 49 20 17 

-េលក្ី ធីធ េពព  ្រាCPWP ាីអ��ី SILAKA   012 38 84 64 

-េលក្ី កម មិរ   មាម្រាCPWP ាីអ�ី� GADC   012 62 78 57 

-េលក ជា រ៊មាបកិី   ្រាេវខធី�កដល ា CHRAC     092 34 43 57 

-េលក �យ� �្ចិី  �ក្រចីរចិ ីDPA     012 77 97 34 
-េលក េយអ ុកីៈ   �ក្រចីរចិីមអង�ក CLEC    012 80 12 35 

-េលក អម នី�េមអ  ្រា PDP-Center     016 82 82 11 

-េលក ហមព� ាម  មាក្�រ្�រវមអង�ក CISA    012 94 70 22  


