
 

 
 
                                                                                                                ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
       ្រកសងួករបរេទស                                                                       ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត 
និងសហ្របតិបត�កិរអន�រជាតិ                                                                                    ======= 
            ======= 

មាតុភូមិនិវត�ន៍របស់�ស�ែីខ�រ ពី្របេទសម៉ាេឡសុ ីនិងចិន  
------------  

I- ស� នឯកអគ�រជទូតកម�ុជា្របច្ំរបេទសម៉ាេឡសុី បានអន�រគមន៍េដះ្រសយប��  និងេរៀបចំមាតុភូមិ 

និវត�ន៍របស់ពលករនីិែខ�រចំននួ០៦នាក់ ដូចខងេ្រកម៖  

(១) ពលករនីិ ឡ.ច អយុ២៩ឆា�  ំមកពីេខត�្រពះវហិរ បានេទ្របេទសម៉ាេឡសុី ពីែខសីហ ឆា� ២ំ០១០។  

(២) ពលករនីិ ស.ណ អយុ៣៥ឆា�  ំ មកពីេខត�កំពង់ធំ បានេទម៉ាេឡសុី ពីៃថ�ទី០៨ ែខ វចិ�ិក ឆា� ២ំ០១១។ 
ពលករនីិទងំពីរនាក់ បានេទេធ�ីករេនម៉ាេឡសុតីមរយៈ្រក�មហុ៊ន Philimore Cambodia ជាអ�កេបាសសំអត
េនសណា� គារ EST ក�ុងរដ� Penang ។  េដយេធ�ីករលំបាក ពលករនីិទងំពីរ បានេទស� នទូតេនៃថ�ទី១៣ ែខ
តុល ឆា� ២ំ០១៦ េស�ីស� នទូតទមទរ្របាក់ែខែដលេនសល់ និងជយួឲ្យបាន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ។ េ្រកមកិច�
អន�រគមន៍របស់ស� នទូត េនៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ្របធានសណា� គារ EST បានយល់្រពម្របគល់្របាក់ែខ
ែដលេនសល់ និងលិខិតឆ�ងែដនជូនពលករនីិទងំពីរវញិ។  

ពលករនីិ ឡ.ច នឹងមកដល់្រពលនយន�េហះេខត�េសៀមរប ៃថ�ទី២៣ ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ ២០១៦ េវលេម៉ាង 
០៧:៥០នាទី្រពឹក តមេជីងយន�េហះ AK 542  ។  

(៣) ពលករនីិ ហ.វ អយុ២៦ឆា�  ំមកពីេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំបានេទម៉ាេឡសុីេធ�ីករតមផ�ះ ពីៃថ�ទី២៨ ែខតុល 
ឆា� ២ំ០១៥ តមរយៈ្រក�មហុ៊នមយួេនកម�ុជា។ េដយេធ�ីករលំបាក ពលករនីិបានេទស� នទូតេនៃថ�ទី២៥ ែខ

តុល ឆា� ២ំ០១៦ េស�ីសុជំយួឲ្យបាន្រតឡប់មកកម�ុជា។ េដយសរពលករនីិ ពំុស� ល់អស័យដ� នទំនាក់ទំនង
របស់េថែក ដូចេនះស� នទូតពំុអចទមទរ្របាក់ែខឲ្យនាងបានេឡយី។ ស� នទូតបានជយួសំរបសំរលួជាមយួ 

ករយិាល័យអេនា� ្របេវសន៍ម៉ាេឡសុី និងឧបត�ម�សំបុ្រតយន�េហះដល់នាងស្រមាប់ករេធ�ីដំេណីរមកកម�ុជាវញិ។ 

(៤) ពលករនីិ ស.ច.ណ អយុ២៣ឆា�  ំមកពីេខត�េពធិ៍សត់ បានេទម៉ាេឡសុីេធ�ីករជាអ�កេបាសសំអត 
ពីៃថ�ទី១០ កក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ តមរយៈ្រក�មហុ៊នេនកម�ុជាេឈ� ះAYN។ េដយេធ�ីករលំបាក នាងបានេទស� ន-

ទូតេនៃថ�ទី២៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ េស�ីសុំជយួឲ្យបាន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ។ េដយសរនាងពំុស� ល់េឈ� ះ និង
អស័យដ� នរបស់និេយាជក ដូចេនះនាងសេ្រមចមិនទមទរ្របាក់ែខពីនិេយាជកេទ។ ស� នទូតបានជួយសំរប

សំរលួជាមយួករយិាល័យអេនា� ្របេវសន៍ និងឧបត�ម�សំបុ្រតយន�េហះដល់នាងផងែដរ។  

 



 

(៥) ពលករនីិ ព.ស.ណ អយុ២១ឆា�  ំ មកពីេខត�េពធិសត់ បានេទម៉ាេឡសុីេធ�ីករេនហងលក់បារ ី
ពីៃថ�ទី០៣ ែខកុម�ះ ឆា� ២ំ០១៦ តមរយៈ្រក�មហុ៊នមួយេនកម�ុជា។ េដយេធ�ីករេ្រចីនេម៉ាងេពក ពលករនីិ  បាន

េទស� នទូត េនៃថ�ទី០៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ េស�ីសុជំយួេអយបានមកកម�ុជាវញិ។ នាងសេ្រមចចិត�មិនទមទរ
្របាក់ែខេនខ�ះមយួែខេទ។ ស� នទូត បានជយួសំរបសំរលួជាមយួករយិាល័យអេនា� ្របេវសន៍ និងឧបត�ម�សំបុ្រត

យន�េហះដល់ពលករនីិ េដយនាងខ�ះខតថវកិ។  

(៦) ពលករនីិ យ.ស.ឃ អយុ៣៧ឆា�  ំ មកពីេខត�កំពង់ចម បានេទម៉ាេឡសុីេធ�ីករជាអ�កេបាសសំអត 

ពីៃថ�ទី០៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ តមរយៈ្រក�មហុ៊នេនកម�ុជាេឈ� ះ AP TSE & C Cambodian Resource Co, 
Ltd។ េដយេធ�ីករលំបាក ពលករនីិបានេទស� នទូតេនៃថ�ទី០៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ េស�ីស� នទូតទមទរលិខិត

ឆ�ងែដន េដីម្បអីច្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ។ តមសំណូមពររបស់ស� នទូត និេយាជករបស់ពលករនីិ បានយល់្រពម
្របគល់លិខិតឆ�ងែដនដល់នាងវញិ ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិកឆា� ២ំ០១៦។ ចំែណក្របាក់ែខ គឺសមីុខ�ួនបានទទលួ្រគប់
ចំននួនិងបានេផ�ីមក្រគ�សរេនកម�ុជាអស់េហយី។ ស� នទូតបានជយួសំរបសំរលួជាមយួករយិាល័យអេនា� ្របេវសន៍ 
និងឧបត�ម�សំបុ្រតយន�េហះដល់នាងផងែដរ។  

ពលករនីិ ស.ណ, ហ.វ, ស.ច.ណ, ព.ស.ណ និង យ.ស.ឃ នឹងមកដល់្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ 
ភ�ំេពញ េនៃថ�ទី២៣ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៦ េវលេម៉ាង០៧:៥០នាទី្រពឹក តមេជីងយន�េហះ AK 536 ។  

II- ស� នអគ�កុងសុ៊លកម�ុជា្របចទីំ្រក�ងេសៀងៃហ ្របេទសចិន បានេរៀបចំមាតុភូមិនិវត�ន៍របស់នារែីខ�ររង 
េ្រគាះេឈ� ះ ឈ.ស.គ អយុ១៧ឆា�  ំ មាន្រស�កកំេណីតេនេខត�្រកេចះ ែដល្រត�វបានេមខ្យល់លួងេលមនាេំទ 
្របេទសចិន េដយឆ�ងកត់តម្របេទសេវៀតណាម េដីម្បេីរៀបករជាមយួបុរសជនជាតិចិន។ េដយពំុអច្រទរំស់ 
េនជាមយួប�ីែដលមានជំងឺសៃស្របសទបាន នាងបានេស�ីស� នទូត ជយួេអយបាន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ។  

នារេីឈ� ះ ឈ.ស.គ បានមកដល់្រពលនយន�េហះអន�រជាតិភ�ំេពញ េនៃថ�ទី១៩ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ ២០១៦ 

េវលេម៉ាង២៣:១៥នាទី តមេជីងយន�េហះេលខ MU 759 ។ អំឡុងេពលរង់ចមំកកម�ុជា ស� នអគ�កុងសុ៊ល បាន
ផ�ល់កែន�ងស� ក់េន និងអហរបរេិភាគដល់នាងផងែដរ៕   

                          ភ�ំេពញ, ៃថ�ទី ២២ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៦ 
                             ជំុ សុន�រ ី

                                        អ�កនាពំក្យ 
                                                                                  ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ           


