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ភ.ំេពញ ៖ អ.កនិពន5េរ7ង េ9ក:;:< =រ> ែផ.កចBប់ េ9ក ឥនF េយ7ន GនែHសក J អយុត<ិធម៌ និងមិនOចទទួល យកGនេទ ចំេRះTរHបTស :លHកម ពីសំVក់េW Hកម:9 ដំបូងYជ[នីភ.ំេពញ 
េ\រេស]លៃថ`ទី០៤ ែខមិថុd e. ២ំ០១៤េនះ ែដលh សំណុំេរ7ង រjងរូបេ9ក និងkl ស់េYងពុមmគីមឡpង ។ 

:9ដំបូងYជ[នីភ.ំេពញ GនHប:ល HកមផrdF េsស ជនhប់េ=ទ េtu ះ Hទីន ឡpង េភទHបpស Oយុ ៤២ e.  ំkនមុខរបររកសុី និងhkl ស់េYងពុមm គីមឡpង ែដលkនទីvងំផFះេលខ៧៥ ផyzវ២៧៨ ស}~ ត់អូ�ំពិក 

ខណ� ចំTរមន និងhkl ស់បV� �រ គីមឡpង ែដលkនទីvំង ស�ិត េ\ក.pងO�រ េលខ៨១១ ផyzវHពះមុនីវង� ស}~ ត់ផ�រេដ'មថ~zវ ខណ� ចំTរមន Yជ[នី ភ.ំេពញ េ"យពិន័យ�ត់ hHGក់ និងប}� ប់ឲ>�ត់ សងHGក់សរុប ចំនួន 

១២៥០០ដុ9y រ ពីបទ«រ�េ9ភអ.កនិពន5 ក.pងTរផលិត» ។ 

េHTយពីTរ HបTស:លHកម របស់អនុHប[ន:9ដំបូង Yជ[នីភ.ំេពញ េ9កេWHកម េT វណ� ី រួចមក អ.កនិពន5 េ9ក ឥនF េយ7ន Gន=ត់ទុកJ kន�ពអយុត<ិធម៌ សHkប់រូបេ9ក ែដលhkl ស់បណ< ឹង 

ពីេHRះជនែដលHតzវេ=ទ មិនHតzវGន តុ9Tរ សេHមចឃុំខy�ន "ក់ ពន5d�រ េហ'យសំណង ែដលតុ9Tរ សេHមចឱ>ជនHតzវ េ=ទសង រូបេ9កេdះ គឺjេ\èយពីអ�ី ែដលេ9កGនsមsរ ។ 

េ9កឥនF េយ7ន GនែថyងHGប់មជ� មណ� លព័ត៌kន េដ'មអម*ិល vមទូរស័ពFេ\ រេស]លៃថ`ទី០៤ ែខមិថុd e. ២ំ០១៤េនះ J េ9ករួមhមួយេម[វ� របស់ខy�នGន នឹងកំពុងពិ=រV "ក់Rក>បណ< ឹង េ�:9 ឧទ5រណ៍ 

េដ'ម�ីប<ឹងជំsស់ :លHកមរបស់ :9ដំបូង Yជ[នីភ.ំេពញ។ 

:;:< =រ>ែផ.កចBប់រូបេនះ Gនប�� ក់J េ\េវ9េk៉ង២និង៣០dទី រេស]លៃថ`ទី៤ ែខមិថុd e. ២ំ០១៤ េ9កេWHកម េT វណ� ី GនHបTស:លHកមេ"យ សេHមចឱ> ជនHតzវេ=ទ សងសំណង១មុឺនដុ9y រ 

េ�ឱ>�គីេដ'មបណ< ឹង ប៉ុែន<មិនសេHមច "ក់ពន5d�រ េdះេឡ'យ ។ ចំេRះ:លHកមរបស់ េ9កេWHកម �ងេល'េនះ HតzវGន េ9ក ឥនF េយ7ន អះOងJ hេរ7ងអយុត<ិធម៌ សHkប់រូបេ9ក េហ'យ មិនOចទទួល 

យកGនេdះេឡ'យ ពីេHRះ ជនHតzវេ=ទ មិនេរ]ង=ល េ\េពលែដលតុ9Tរ មិនសេHមចឃុំខy�ន ។ 

េ9កឥន េយ7ន ែដលhសkជិក Hបឹក�េសដ�កិចl សង�មកិចl និង វប�ធម៌ (ECOSOCC) ៃន ទីសrីTរគណៈរដ�ម;នrី h:H:� ចBប់ និងhអ.កនិពន5 (kl ស់េស]វេ�) និងh�គីេដ'មបណr ឹង Gនប�� ក់J 

«ចំេRះ:លHកម តុ9Tរេនះ េ9កមិនsន់ សេHមចJ េត'នឹងHតzវបនrបrឹងេ� :9ឧទFរណ៍េទ]ត ឬ ¢៉ងVពីេHRះ Hតzវរង់=ពំិ=រV hមួយេម[វ� TរRរកrី Hកpមអ.កពន5 និងមិតrភកrិ  របស់�ត់សិន ពីេHRះេ\ក.pង 

:លHកម តុ9Tរេនះ តុ9TរមិនGន សេHមចេsសhប់ពន5d�រ  េdះេទ ែដលTរេនះ Oចនឹងេធ�' ជនលuេល'ស នឹងមិនYង=ល និងបនrHបHពឹតrរ�េ9ភេល'សិទ5ិអ.កនិពន5 េ\ក.pងHបេទសកម*phបនrេទ]ត»។ 

ចំែណកឯTរសងជម`ឺចិតrេទ]តេ:ត គឺេ9កមិនOចទទួល យកGនេទ ពីេHRះ jស�ិតេ\èយពីអ�ី ែដលេ9ក OចទទួលយកGន និងមិនសមេ�នឹងទំហំ ៃនTរខូច�ត ែដលេ9កkន ។ សHkប់TរHបTស:លHកមេនះ 

អ.ក និពន5 វ¤យ ៤៣e.  ំេ9កឥនF េយ7ង Gន េល'កេឡ'ងនូវ េហតុផល ៣ធំៗ រួមkនទី១ េធ�'ឱ>អ.កនិពន5 ដៃទេទ]ត Gក់ទឹកចិត< ទី២ េធ�'ឱ>ជនែដលHបHពឹត< នូវទេង�'ែបបេនះ មិនេរ]ង=ល និងទី៣ េធ�'ឱ>យុវជនជំdន់េHTយ 

ពីkនឯក:រOន និងេរ]នសូHត េហ'យេធ�'ឱ>Hកpមវ¦និេ¢គ ពីបរេទសែលង §៊នមករកសុី េ\Hសpកែខuរ ។ 

េ9កេT វណ� ី  Hប[នេWHកមជំនុំជHមះ ៃន :9ដំបូងYជ[នីភ.ំេពញ GនOន:លHកមJ «តុ9TរសេHមចផrdF េsស ជនhប់េ=ទ kនេtu ះ Hទីន ឡpង េភទHបpស Oយុ ៤២ e.  ំkនមុខរបររកសុី 

និងhkl ស់េYងពុមm គីមឡpង និង បV� �រគីមឡpង  េ"យពិន័យ hHGក់ចំនួន១០9នេរ]ល សHkប់"ក់ចូល ក.pងថវ¦Thតិ និងប}� ប់ សងជម`ឺចិតr រដ�ប�េវណី ចំនួន១មុឺន ដុ9y រOេមរ¦ក េ��គីេដ'មបណr ឹងេtu ះ េយ7ន 

េភទHបpស Oយុ ៤៣e. »ំ។ 

េ9កេ© វណ� ី Gនប�� ក់J ជនhប់េ=ទេtu ះ Hទីន ឡpង HតzវGនេ=ទHបTន់ពី តំVងអយ>Tរពីបទ «រ�េ9ភសិទ5ិអ.កនិពន5 ក.pងTរផលិត» vមបª«តrិkHv៦៤ ៃន ចBប់សrីពីសិទ5ិ អ.កនិពន5 និងសិទ5ិHប§ក់Hបែហល 

HបHពឹតrេ\ទីvងំ បV� �រ គីម ឡpង ផFះេលខ៨១១ ផyzវHពះមុនីវង� ស}~ ត់ផ�រេដ'មថ~zវ ខណ� ចំTរមន និង ទីvងំផFះេលខ៧៥ ផyzវ២៧៨ ស}~ ត់អូ�ំពិក ខណ� ចំTរមន Yជ[នីភ.ំេពញ Tលពីៃថ` ទី ២៣ ែខ ធ.z e.  ំ២០១៣។ 

sក់ទងនឹង ករណី�ងេល'េនះ េ9ក ឥន េយ7ន Gនឲ>ដឹងJ េYងពុមmគីម ឡpង កនyងមកGនទទួលេGះ ពុម*េស]វេ� របស់�ត់ ដូចh សdF នុHកមRក> ចBប់ចំនួន ២០០០កBល នីតិHគ�:រ និងORហ៍ពិRហ៍�គ១ 

និង�គ២ ចំនួន ៦០០០ កBល និង េស]វេ�:� ប័នរដ� Gល ៃន HពះYhVចHកកម*ph ចំនួន២០០០ កBល និង េស]វេ�hេHច'ន មុខេទ]ត ។ 

េYងពុមmគីមឡpង និងបV� �រ គីមឡpងថត និងផrិតរូប Gន រ�លភសិទ5ិ អ.កនិពន5 េ"យGនលួច យកេស]វេ� សdF នុHកមRក>ចBប់ បេªlញេ� លក់ក.pងបណ��រ គីមឡpង ថត និងផrិតរូប នូវេស]វេ�ចBប់េដ'ម េចញពីេYងពុមm 
េ"យ មិនkនេGះពុមm Hvសk� ល់ពីរូបេ9ក hkl ស់េស]វេ� ែដល�ត់Gនេ�េឃ'ញលក់ េ\េល'ទីផ�រ និងGនទិញេ"យF ល់ ចំនួន៣េល'ក និងkនរូបថត hភសrpvង េ\ក.pងែខធ.z e. ២ំ០១៣។  



បែន�មពីេល'េនះ Tលពីែខ តុ9 e.  ំ២០១៣ �ត់ Gនេ�េឃ'ញ េស]វេ�របស់�ត់ hេHច'នកBលេទ]ត មិនkនេGះHvសk� ល់ និង Gនលក់េស]វេ� �ងេHTយវ¦ទ®ល័យHពះសុីសុវត�ិ តូបេស]វេ�េលខ៨ ែដលkនkl ស់  
គីV េហ'យ �ត់Gនទិញចំនួន ២ កBល គឺនីតិHគ�:រ និង ORហ៍ពិRហ៍�គ១ និង �គ២ ចំនួន១កBល និង េស]វេ�:� ប័ន រដ�Gល ៃន HពះYhVចHកកម*ph ចំនួន១ កBល ែដល�u នេGះHv សk� ល់ 

េដ'ម�ីទុកhភសrpvង ផងែដរ» ។ 

សូមប�� ក់J អ.កនិពន5ឥនF េយ7ន Gន ប<ឹងkl ស់ េYងពុមmគីមឡpង េ"យេ=ទJ Gនលួចយក េស]វេ� ែដលេ9កនិពន5េ� លក់ក.pងបV� �ររបស់ខy�ន េ"យមិនkន េGះHvសk� ល់ពី រូបេ9ក ប៉ុែន<ករណីេនះ HតzវGនkl ស់ 
េYងពុមmគីមឡpង អះOងJ hកំហុសអេចតd េល'TរHគប់Hគងមិនដិត ដល់របស់បុគ�លិក ែដលHចឡំយកេស]វេ� ១៥កBលេចញពីេYងពុមm េ�"ក់លក់េ\ ក.pងបV� �រ៕ 

 

អ.កនិពន5 េ9ក ឥនF េយ7ន េ\:9ដំបូងYជ[នីភ.ំេពញ េដ'ម�ី:r ប់TរHបTស :លHកម 

 


