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ថ នទតូអូ ល ី
ជធនភីនំេពញ 

 
 

េសចកី បកសព័តម៌ន 
អូ លជីួយគំ ទឧស ហកមមបែនកមពុជេដមបេីធេ យ បេសរេឡង

នូវ បកច់ំណូលនងិ ររបូតថមភ 
 

េវទិកឧស ហកមមបែនៃថងេនះ(ៃថងទី២៨ែខកុមភៈឆន ំ២០១២) តវបនេបកសេមព ធន៍ជ

ផូវករេ កមអធិបតីភពដ៏ខពងខពស់របស់ ឯកឧតមបណិត ច័នទ រនុ រដម នី កសួង 

កសិកមមរកុខ បមញ់ និង េន ទ។ េវទិករយៈេពលពីរៃថង តវបនេរ បចំេឡងេ យ កសួង

កសិកមម រកុខ បមញ់ និង េន ទ និង ឧបតថមភគំ ទេ យរ ភិបលអូ លីែដលជែផនក 

មួយៃន កមមវធីិែខ សងក់តៃមកសិកមមកមពុជ។ េវទិកបននំមកនូវករជួបជំុគន រ ងតំ ង

មកពី ជរ ភិបលកមពុជ អងគករមិនែមនរ ភិបល និងវសិយ័ឯកជនេ យយកចិតទុក

ក់ព ងឹងឧស ហកមមបែនេនកមពុជ។ 
 

ផលិតកមមៃនឧស ហកមមបែនេនកមពុជបនេកនេឡងេទរដងចប់ ំងពីឆន ំ២០០៥ 

មករប៉ន់ បមណផលិតកមមបចចុបបននមន ប ក់ បែហល៤០០ ០០០េ នកនុងមួយឆន ំ។ 

េទះបីជមនកររកីចំេរ នៃនផលិតកមមយ៉ង ក៏េ យ ក៏ផលិតកមមកនុង សកេនែតមិន

ទន់ គប់ គន់េដមបីបំេពញនូវត មវករ េហយទមទរេ យមនករបំេពញបែនថម មរយៈ

ករនំចូល។ ម៉យងវញិេទ ត កំរតឹបរមិណៃនករេ ប បស់បែនជមធយមសំ ប់ បជជន

កមពុជេនទបជងរបប រែដលបនកំណត់េ យសង់ រ ែដលជែផនកមួយបនេធ

េ យមនកងះនូវ ររបូតថមភ។ េដមបីេ ះ យបញេនះ ជរ ភិបលកមពុជ អងគករ

មិនែមនរ ភិបល និងវសិយ័ឯកជន បនកំពុងខិតខំេធករបេងកនផលិតកមមបែននូវកំរតឹ

មូល ន និងបេងកនករេ ប បស់។ អូ លីបនគំ ទករខិតខំ បឹងែ បងេនះ ចប់ ំងពី

ឆន ំ២០០៥ មរយៈករជួយក ងសមតថភពេលករ វ ជវនិងករផ ពផ យវស័ិយ

បែន។ 
 



 
 
 

េវទិកឧស ហកមមបែននឹង ក់បងញនូវករ វ ជវចុងេ កយេនកនុងវសិយ័បែន

និង ផល់ឧិកស់េដមបីសិក ពីគន អំពីករអភិវឌ ន៍េនកនុងតំបន់។ កនុងេនះក៏នឹងមនករជួយ

បេងកតប ញទំនក់ទំនង រ ងរ ភិបល វសិយ័ឯកជន និង អងគករមិនែមនរ ភិបល

ៃនអនកមនបទពិេ ធន៍េលដំ ំបែននិងស មបស មលេ យមនករផស់បូរគំនឹតេដមបី 

ព ងឹងឧស ហកមមេនះ។ េវទិកនឹងមនករពិភក េលែផនក គប់ពូជ និងធតុចូលដ៏ៃទ 

េទ ត បេចចកេទសផលិតកមម ករ គប គងទុក ក់េ កយេពល បមូលផល សុវតថិភពចំណី

រ និង ទីផ រ។ េវទិកនឹងមនករ ក់បញចូ លផងែដរនូវដំេណ រទស នៈកិចច េទទី 

កែនងផលិតកមម េដមបីស មបស មលេ យមនករជួបពិភក ជមួយកសិករ អនក បមូល 

ទិញ និងអនកលក់េបះដំុេលបញគនឹះែដលកំពុង បឈមេ យឧស ហកមមេនះ។ 
 

មន ប សន៍េនកនុងករេបក េវទិកឧស ហកមមបែន េ កជំទវ ែផនន ីរឆីដ៏ 

ឯកអគគ ជទូតអូ លី បចំ ពះ ជ ច កកមពុជបនេលកេឡងថ “ផលិតកមមបែន 

េដរតួយ៉ងសំខន់ េ យមិន តឹមែតេធេ យ បេសរេឡង នូវជីវភពៃនកសិករតូច ច 

បុ៉េ ះេទ ក៏បុ៉ែនក៏បនផល់ផងែដរនូវ បភព ររបូតថមភ គប់ គន់។ អូ លីមន 

េមទនៈភព េ យបនគំ ទ ជរ ភិបលកមពុជ អងគករមិនែមនរ ភិបល និងវសិយ័ 

ឯកជន េដមបីព ងឹងឧស ហកមមបែនេនកមពុជ”។ 

 
សំ ប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 

េ ក េដវ ហគរដ័យ (Dave Gordge) អនកនំពកយ បចំ ថ នទូតអូ លី 
ទូរស័ពេលខ ០២៣២១៣ ៤៧០ េលខបន ៥០២ 

ថ នទូតអូ លី ជធនីភនំេពញ 
ៃថងទី ២៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១២ 

 
 
 

 


