
“កេដែហក្បួ នធម�យា - សទិិ��យាែដលដឹកន ាេេដយយ្សពះសេដធ្ ដ

យរយ�ទទិសទិិ�ធួ�សនុួ្អនិេជយតេទសកធរ�អ” 
 

រជធានីភ�ំេព ញ ៃថា២ ែខធីូព ឆីភ២០១៤៖ព សកម�ធសិថិ�

មធុស្្របមាណព៦០០ពនកកពែែដ្្រត�ធែាកនភ�នា្ំដសណ្ព

ធាណ�ធ�ក�ែែែកក្ធធម�យ្្-សិថិ�យ្្ព �ដែណផ�ុតា្ិ ភិធ្ធព៦ព

�ឆា ដមកកធករជធានីភ�ំេព េរក ាំញ ៃថា៥ព ែដកញ ៃថា១០ព ែខធីូព ឆីភ

២០១៤ព �ែមកា្�ំ�ខ្រ�ដកថា៦៦ព ញធថិវសិថិ�មធុស្្ធអា្ិព

(IHRD)។ព សែគមធ៍ម្ា ភិធ្ធែែដថថ្ដណ�្រដ ាំ�ប� ដែាធ�ាននព

សបគមធ៍ពរបអ េ សែាំពធិណ្ណ�កមិធែមធនដ និ�ដននពកាែូិា្ីកនូមិ�នកីុណសែគមធ៍�ន

ថាធរថពធិណថា្រុភធ�ន្មែណផ�ូតា្ិពកា�ធិូដម្ាម្ា្ីកកភណ�នដផណែែ។ 
 

�ន្មែណផ�ូតព រែធែម ាំក្សរូម្ិសិថិ�មធុស្ព ្ីកិូដម្ធាណិូដម្�នកផអដកធូតំុថ�ូ វថព

ធិណសិថិ�មធុស្ពតគ�សភធ្ិ�ម�ាពសភធ្ដកណ្�ាប ពធិណកភបំក។ 
 

្ំដ�្គុមព ដ្ធព សុវ្ព�ធបធសណ្ែាកដ៖ព “្ំដំុថ��សនពគាា�សនែែដកា

សិថិ�មធុស្ព្មារ�រដកម៍សធអិសំព�ស ាសំពធិណាុ្អិធមុសណ�ម។ពស្បរក្ �្ ព្ំដសប� សមាុថ� 

កាា្កីកាសិថិ�មធុស្ម្ា្ណ�ផណែែព �ែាខបុភសូម�ធ�ក�សីសុភ ាំ្គរក្ំដសណ្កភណ្សកព អក�្កក

ឈ�ឡណិណាធណីកម្ាពាម្ាសកម�ធសិថិ�មធុស្ែញថ�ថទ្ព�ែមកាាុ្អិធមុសណ�ម។” 
 

�នញ ៃថា១០ព ែខធីូព ្គរក្កី�ែែែកក្ធ្មផ�ូតា្ិកភណ្សកព ធាណមក្រុភរី�នរជធានីភ�ំេព

ធិណរង េេ្អិរសក្ីកកភណ�នដ�ាែដកែដសសា្ិ កាែូិារ�ង ដ��េណ��េណពធិណ�្ិងណរថ�ន�ណា្ិ

ផណែែព �ែមកាូធាែភមា ណែដក្កី ភ្បណរាសអកភណ្សក ភ្ ាំ�ញធសិថិ�មធុស្្ធអា្ិនឆីភ�ធដ គា 

“ក�រំសិថិ�មធុស្នភមកធូតសធអិសំិ”  
 

កាាែផកីម្ាញធ្ ាំ្អិកម៍សិថិ�មធុស្្ធអា្ិនឆីភ�ធដព សបិកសែគមធ៍ធា្ិ�ែមសំ

្ិិ្របមព៣០០ពនកកព �ន�ខ្អ្ធគិ ាព ម្ាម្ា្ំដសណ្ព ាុតធព ធិណ្ណ�កមិធែមធនដ និ�ដា

�្ ិធពកាធាណិូដម្�ទរ ភិ្ ាំ្អិកម៍ធម�យ្្-សិថិ�យ្្ពា�ដកែភរូណ�នថា�នដផណែែ។ 
 

�លកព មេណព ត ិិ ិ្្ព ភធ្ាកនាិកសបគមែខ��ដព (Highlander Association) �ធបធ

្រ�សធ៍ដ៖ព “�ាណបធនម�ម៍ ភ�នរ្ឥរបព កីុណកិូដម្រសកសែគមធ៍ធា្ិ�ែមសគ្ិិ

កភណ្សកមក ាំ�ខ្អ្ធគិ ាព �នកីុណក�ែែែកក្ធធម�យ្្-សិថិ�យ្្ព នឆីភ�ធដ។” �លកព �ធរធអ



�ថទ្ដ៖ព“្ ាំ្អិកម៍�ធដពធាណេរក�ផអម�នញ ៃថា៣ពែខធីូព�នសសក្ូុភពាកែធ�ណែែដសែគមធ៍ធា្ិ

�ែមសគ្ិិព ធាណសែមអណ�ភ្រញំមា រសក្កីកភណ�នដព ធិណែិក ភែដកធូត�ឿណរេ ត ភ្ ាំ�ប� ដែាធ�ាព �ែា

ធិណរ�  ភ�លនសិថិ�មធុស្�ផ្ណ្�ថទ្ពែែដ�ក្បធ�នកីុណសែគមធ៍រសក្កីកភណ�នដ។” 
 

រនា រក ាំ្ ាំ្អិកម៍�នញ ៃថា៣ព ែខធីូព ្គរក្ីកិូដម្កភណ្សកែែដមក ាំ�ខ្អ្ធគិ ាព ធាណ�ធ�ក

�ែែែកក្ធធម�យ្្-សិថិ�យ្្ �ាកធកថា្កសណ�ធដុណញធ�ខ្អ្ធគិ ា �នញ ៃថា៤ ែខធីូ �ែារធអ

ែភ�ម �ាថាម្សសកកូធមុភ �នញ ៃថា៥ ែខធីូ មុធ�ំដែែដ្កីកភណ�នដ�ា្រុភាម្ា្កសម�ែែែកក្ធ

ម្ា្កសម�ថទ្�ន�ដផ�ូតា្ិ�ដខព៦ព �នញ ៃថា៦ព ែខធីូ។ពាិុណ�្កាព្កីកភណ�នដពធាណ្រមូដផអុភរី�ន

តបិធែដសសា្ិ�នញ ៃថា១០ព ែខធីូព �ែមកានកកេ្អិ�ាកធក្កី ភ្បណរាសអកភណ្សកសអា ាំសិថិ�រសកធ

ា្ិ�ែមសគ្ិិ។ 
 

�នកីុណក្រ�មដ�មដធូត្ ាំ្អិកម៍នឆីភ�ធដព ្ំដ�្គុមព ែកតព សុបដា �ធ ភ្ាតនតសូម

អករនដ និ�ដព សូម�ម អ្ �រំធូតសិថិ�មធុស្រសក្រាំដែដកមាុា។ព ្ំដ្ណ�បធសណ្ែាកដ៖ព

“្ីកកាសិថិ�មធុស្ា�្ ិធ�នថូកភណ្រ�ថសកមាុាពកភំុណ្រឈមមុខធាណ ភ្� ំែិណឹពករភនិ្រភនោាព

ធិណកក្បមកភែែណកធកែ្�្ ិធ�ឡណ្ព ាំនាប ធែដព �ែាសកម�សំ�ធដព ្្រតែ្រ ្រក។ព ា �ាមអណ

�ថទ្ព្ �្ សំសូម ភ្ាតនតែដករនដ និ�ដកមាុាពសូម�លក�ម អ្ �រំធូតិ្រករសក�សនពធិណ

សិថិ�មធុស្ព�ែមកាជនអកបធធូតាុ្អិធមុព�ស ាសំពធិណសធអិសំ�នកីុណ្រ�ថសកមាុា។” 
 

ក�ែែែកក្ធធម�យ្្-សិថិ�យ្្ព ា�្ ិធញ ៃព នឆីភ�ធដព ធាណ្្រត�ធ្រ្ ាំ្អិ�ឡណ�នាែិក

�ិេាព៦្កសមធភ្ព�ា�ដផ�ូតា្ិ ភិធ្ធព៧ព�នកីុណ្រ�ថសកមាុា។ពកក្ធធម�យ្្-សិថិ�យ្្ពធាណេរក

�ផអមេរក ាំ ភិធុិម្ា ភិធ្ធ្មរបអ �ខ្អែូិដណ�្កម៖ 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព១៖ សសកកភំណក្្ែរកព�ខ្អញ្ំែតណ 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព២៖ ត្អ��មពសសកគិ ាតណ្ព�ខ្អ្ែកត 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៣៖ ត្អែា្កែមពនូមិែា្កែមពមុភរាណធិមដពសសកឈូកព�ខ្អកភំ្ 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៤៖ ត្អនីភ�ំកធិដពមុភញ្្្្ាាណពសសកនីភសំិព�ខ្អកភំណកសាា 

• ផ�ូតា្ិ�ដខ ៥៖ ត្អឥថុមំពសសក�ដទ�រ�ងព�ខ្អកភំណកឆីភណ 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៦/៧៖ ត្អ្ ្ាភណ្ំដពសសកញ្ំឈព�ខ្អកភំណកេម 
 

 ្គរក្កី� ោំ្ុបធកភណ្សកព ធាណ្្រត�ធ្� ប េអកិូដម្កីុណ្ ាំ្អិកម៍ធម�យ្្-សិថិ�

យ្្នឆីភ�ធដ។ 

 

 



ស្បរក ោំ្ុបធរែធែមពសូមកកកថណ៖ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព១៖ 

្ំដនិកកុ ្ិុធ ំុថ�ា,ពត្អសាាណបធោា,ពថូសោំា�ដខ៖ព០១០ ២៥៨ ៦៩០ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព២៖ 

្ំដនិកកុ ែកត សុបេដាព,របអ េ្ំដសណ្ងករក ព,ថូសោំា�ដខ៖ព០៧០  ៧៧០ ៥៧៥ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៣៖ព 

្ំដនិកកុ បភ េធក� ធព,របអ េ្ំដសណ្ងករក ព,ថូសោំា�ដខ៖ ០៩៦ ៦៨៦៩ ៦៨៦ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៤៖ 

្ំដនិកកុ ំិសិែដ �ចែសធកនដ ព,ត្អិ�ង ធ្្ំែ�សាាណបធោាព,ថូសោំា�ដខ៖ព០៦៨  ៩៨១ ៩៩៩ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៥៖ 

្ំដនិកកុ  ណ បថិ�ិព,ត្អនគត ោធអ ព,ថូសោំា�ដខ៖ ០៩៣ ៥៤៦ ២៥៨ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៦ /៧៖  

�លក សរុម បេ ែម្ព,សមាោធ�សែគមធ៍កសិកកមាុាព)CCFC) ព,ថូសោំា�ដខ៖ ០១២ ៤៦៥ ៧០៨ 
 

• ផ�ូតា្ិ�ដខព៧ព )�ខ្អ្ធគិ ា(៖  

្ំដនិកកុពណាមព�េ សភដធកព,្ណ�កធម�កធសណ�ម ព,ថូសោំា�ដខ៖ព០៩៨ ៤៧៤ ៧៩២ ព/ ០១៧ព៤៩៤ព

៣២៤ 
 

• រជធានីភ�ំេ៖ 

្ំដនិកកុ  ណ បថិ�ិព,ត្អនគត ោធអ ព,ថូសោំា�ដខ៖ ០៩៣ ៥៤៦ ២៥៨ 
 

• គមកប� កមុខែដសសា្ិ៖ 

្ីកសា ររូត ��ស ព,សែគមធ៍រាណកកកព,ថូសោំា�ដខ៖ ០៨៥ ៤៦២ ២២២ 

 


