
 
 

ៃថ� សុ្រ  ទ 6 ែខរុម�ៈ ឆា � 2015 

 

ៃថ�្របណ ិត  � នំួញេឈំិៃម�ខុសុសរ្បរស្រមសុកកមនជ ណុំ 

 

ញសុរ�ទសញង�រ 

 

កបររ្ ណំជមសសង ប �ម ហុងមុ ពទញេឈ្រ ញួ ង្របណ ិ តំញានឈធ�ញរឈំញកឈង្រ ណិរិ�ណកប � នំួញេឈខុសុសរ្ុរ្ 

លំនុល� បរាុង្រញ សរមសុក� ៃថ�្របណ ិ គឺកា ទ�ាៃំកបញសុឈរញងេិស� ិ្បជៈញពា្ត�រទែខ �ពទ  

កបម �ួរ �ុញំេញេឈនឈំិៃម�ុុងញ្កជបរស្្រញ សរមសុក� បតជកបប។ រិ្្យ�ពទបញរ់រែនា  

មំុស្ា រ្ - មហញសនដទរមសុក ារឧក  ្ ទ រព - គឺការន�រក�ៃំរន� ួកបករ្ញេឈខុសុសរ្បនមបា  

ទ�ងស្ ែនាែ�ផរញាឈកបសមគ� ណំិបរស្ម់ំ�ទបនដ ណំងរា រ្សបំុរិ�ុសរ្ែនាតំរញងេឈិញកឈងញនឈមឡទានុ  

រ�ំ្ញេឈរ្មនញុក ្រ ញួ ង (Dalbergia cochinchinensis)  នួញេឈញដជានុលរ្ ញទ�ង្រញ ស ណំង�នុរ  

ញេឈទ�ងញកេញាឈ ញរញឆស េញ� ទ្រទងហុងរុង�  

 

ុសរ្នឈ �ិងបុ �ងកបំប្រញរ ពញ ញេឈរ្ម ណំង្របណ ិ តំ ញុាកាបំ ញនឆា � 2002 �កុងកប្រឆ�ង 

 �ទស្ �ំងកបរ���ណុរ�ប� ួៃ្ពញេឈ្ ង្្ទជា� ញទេយកងនកបញសុឈរញងេិបរស្ញជឈងរសង ួប 

្រទមហហុំ ្ ទ រព រ�ពុង�នុរញេឈ  បហញិនា្ 900 ែមក្ិ្ ទិគុបញាឈរតក ា្ស្រ្កបក�ញុួកញប់ងុា្ៃថ� 

ែនាំ្ររពា�ពទ �ិរំ្កបំប ណំងា ិំក ណិបរស្្រញ សរមសុក� ារឧក  ្ ទ រព ែនាពទមុំគឺក 

 ទ្រ�រកបន ា្កជរបនដម់ំ�ទ ហហុំ ែសំ រ�ពុងញានឈធ�ហណំញហុៃ្ពញដជុសរ្ ណំងញដជសិណិញ្កមកប  

កបំបៃំកបេញសឆជនទស្រ្រសណ-ាសកហរមក (សិណិញ្កមនទែនាញលប  ‘នទសមឡទំញសនដរណុ’ិ)� 

បិ្្ិររតំ្រគា្ ញំនទសមឡទំា�កងញ្ ឈុំពទរ្មណិរ�បិ្រសរុសរ្ ណំងហរ្រទនញុករ�ពុងញ្រឈ្តស្  

នទសមឡទំទ�ងញកេ ញនឈមឡទលងញេឈ្របណ ិពទ �ិរំ្កបំបទ�ងរាុង ណំងញ្ក្ព�្រ ា្សមឡទំបរស្ខ�នំ� 

កបកំ្ករ្ាសកហរមក្ ង្្ទជា�ញំេ គឺរ�ពុង នជន�រក�្រញរ ពញ ញេឈ ណំងសិនញ�កំ្កបរ ណកស  

ហណំញហុ រសរញពា ណំងនរហញិពទ ំក ណិរគ ណិុ ណំងសហគម ។ំែនាព�ងែ�ផរញាឈៃ្ពញេឈ ញំរាំូំ  

ែនា ទររពបស្ញនបរស្ពនរញគព�ងែ�ផរញាឈ� 

 

សរ�ទរមកពទ្ររព ណិសាណ ទរាុងបដដ រណតា ណំងាសកហរមក ញដជបនមទ�ងរ មួ ទញរ់រិ្បរស្ ្ ទ រព តំញានឈធ�  

ាររសរ្ករគញសញុួតំ ញំរ្រពវំទនឈស�ឧុ�ៃំស�បពន ណំជម ណំងកបសមគ� ណំិ ញដជំរ្ញ��ឈមពទារករ្ 

ញេឈ េកនួញេឈ ណំងិស្ញុងុ្រ្បញេឈ ញហឈជព្ងទររ ណសារពញ�នា្ទហំ រកញាទស រន� ងរូព 

យម្ព�ែនំ ណំងរន� ្រសនង� ារករ្ញេឈរាុងរន� ួញំេ ហរ្រទនញុក្ិររតំ��ា្ ញំ ញំរកបញានឈ 

ន�ញបឈ បញដជសុរិិណរព ្ិររតំកបំបពទកបប �រញសញេឈ អកបពណ វំជ� ្រទមហហុំ ្ ទ រព រឈ្ិររតំ��ា្  

 ញំសណ ទណប� ុ្មុខ ណួញេឈែនាតំប �រញសញដជរា រ្សបំុរិ�ុសរ្ ញនឈមឡទារ្រំ�ជរ �ុញបួ�  ញដជ 

តំរបម រ្បកា រ្រាុង �ុញនមេកនួរន� ាបរស្ ្ ទ រព ញលរ ហម ហហុជ គឺកាិ�មញស ទំជ។បេ ជ  

ពទបរងងូបរ្រងពា ញិុញាខ 70 បរស្កជរបនដម់ំ�ទ� ារញសុឈរកបប។ កញ្ ឈុំរឈតំពបប ក�ងែនប�ពទ  

 �ករ្ �ំងនឈ ណិសាណ ទបរស្មហញសនដទញំេ កមនជម់ំ�ទ្រសនងរប ណសិំ ណំងបនដតាៃ្ពញេឈ� 

 

ាុេ្យែិ្ិររតំរបម រ្ញ�្ងពទញំេ ញរឈពុ�ញកេញ  ញេឈបរស្្រទមហហុំ ្ ទ រព ពុ�គនប្ិររតំំិ្ ុរបរសរ 

ុសរ្ញកឈជ ញដជសបត 



• ្រទមហហុំ ណំងរុ្ិសមសវំទបរស្្រទមហហុំ ព្សជរមករបែនាមន�ញបឈ បញដជរា រ្សបំុរិ�ុសរ្  

បរស្បដដ រណតាធ�ែសនងបរញេឈរ្មណិ្របណ និញុក ្រ ញួ ង ែនាបដដ រណតារមសុកតំហម្តម  

ពទកប្រមញា�ា ណំងកបក�ញុួរាុងឆា � 2013� ្រញរ ពញ ញំេ រឈ្ិររតំកបំបញ្កមុសរ្  

ំ�បក ណិ ែនាតំុុេរ មួ ទញដជំុសបុស�ទពទំបណ  មរមកំ�បក ណិញាឈ្រញរ ពញ បងញ្បេបា រ្ៃ  ំ

សិន ណំងបរុ�ក ណិរាុងៃ្ពឆា � 2013� 

• ្រទមហហុំរ�ពុងញានឈធ�ហណំញហុញេឈពទនទសមឡទំញសនដរណុិ - ែនាក្រពវំទរ ណិសំិមនជំ  

រ�បងមណំែមំស្រ្កបករ្ញេឈ ែិស្រ្រសណរមក្ ង្្ទជា�� បក ំនទសមឡទំនមនជ  

បរស្្រទមហហុំ គនបែិ្ិររតំំិ្ ុរបរសរុសរ្ញកឈជ ញដជសបពនរញគ្គរ្្គងនទៃ្ពា�កង  

រ្មណិ �ហ� ណិរប ណំងមណំតំ  នាកប្រ�រកសហគម ។ំ �ំតុ្� នទសមឡទំ ណិ 20,000 

ហណរយរាុងា ិំក ណិរ ទប វជ ែនាក ្មរបរស្្រក ំ ំក ណិរគ ណិុ ណំងបរុ�ក ណិ ្ពមទ�ង  

្រញរ ពញ សិនបងញ្បេបា រ្កញ្ ឈុំ ្ិររតំជរពទ្រទមហហុំរ ណួ ញដជបដដ រណតាកុុងឆា � 2014� 

• ្រទមហហុំ ្ ទ រព រឈរ�ពុងញ្រឈ្តស្្កប រវបអនទសមឡទំបរស្ខ�នំ ញនឈមឡទេញសឆជញេឈ ញាឈសពទ 

្ព�ែនំរ�បិ្ លងញេឈំិៃម� ណំងញេឈែនា្ិររតំកបំប ពទ �ិរំ្ ុ�រ ណួ � 

• ្រទមហហុំរ�ពុងក�ញុួញេឈរាុង ្មង្ែនាតំហម្តមស្រ្កបក�ញុ  ួែនាំនញុក 

ញេឈមណំទំ្ែរៃុា ណំងញេឈ្បងេិ្�ិណិរ្ស្្កស្កង 25 សង្ ទែមក្ិ� 

 
សំកិប ញទេរទកកបពណិបកប្រមញា�ា កបន�រ មួញ ំ ណំងកបក�ញុួរ�ពុងញរឈិញកឈងសិណិញ្កម   

្កប រវបអបរស្បដដ រណតារឈញដជ ្កប ាបញុួរ រួុិ�ណបរស្រមសុក ណំង ណុំ មណំ្ិររញមឈាប �ាងកប  

រ�ំំ កមញាដដ ំញាឈុសរ្ក ណិ ណំងំ�បក ណិបរស្្រទមហហុំញកឈជ� 

 

ញទេរទកយកងញំេរឈញដជ ិ្មររកបញេឈរមសុក រ�ពុងញរឈំញកឈងយកងឆរ្បហវស កពណញសសពទញ្ក្រញ ស� 

85 រគបជៃំកបក�ញុួញេឈបរស្្រញ សរមសុក គឺញឆស េញ�្រញ ស ណុំ ណំង �ហ�ញេឈ ហុងមុ ែនាតំក� 

ញុួញ� ទញំេតំញរឈំញកឈង 150 រគបជ បរងឆា � 2013 ណំង 2014� ារញសុឈរញងេិបរស្ គ�ញរា 

រ ទិ ញបស តំយមដំញេឈបរស្្រទមហហុំ ្ ទ រព ពទ្ររពយមបជៈញនរកញរ�ងកិ្ញ�្ព�ែនំញរ់ិនម 

ញដជរ�ងកិ្ញបយកដរ ណំងញ�កំ្រ�ពង្ែ�ំ�បក ណិ្រទង្ពេសទហំុ ែនាករែំ�ងញេឈ្ិររតំន�រយម  

រតក ា្ញ�កំ្ ទយ�ងនញុក ទ្រទងហុងរុងកញនឈម� �កុងញពារនំសត� ហ។ ាររសរ្ករតំសញងេិ  

ញឃឈួបថជំ�បរស្្រទមហហុំ ្ ទ រព តំ ញុាញ�រ�ពង្ែ�កញ ់ងទិ្ ញដជុរ្ញឃឈួយកងញហុនស្ 

30 រុងញ បឺបកញប់ងុា្ៃថ�� 

 

គ�ញរា រ ទិ ញបស តំ  នាលរសបន�រ មួញ ំកញ្ ឈុំុសរ្ ស្រ្ញេឈែនាំិៃម�បហញិនា្ 5.6 

លំនុល� ប្ញមប ណរ ែនាតំញ�បឈញដជមណំំកបរ�ងកិ្ញ�កំ្្រទមហហុំ Kin Chung Transportation 

Company រាុង ទ្រទងហុងរុង� លរសបមនជតំនររសង្ប បនដតាៃ្ពញេឈ គឺការក�ញុួ � នំស  

្រទមហហុំ ្ ទ រព� រ ណរេវជរវ្ិ ំរ�ែបសបញសបញដជៃនញដជម់ំ�ទគជា រ្បំិៃម�ញ ននងៃំិៃម�  

ញេឈ ែនាកបែរែ្រមណំតំរបម រ្រាុងាណខណិំុបុិក�ញុួគជបរស្ខ�នំញកឈជ� លរសបែនាតំមរ 

ពទកបពណ ណំិ�នា្រែំ�ងញដជម់ំ�ទគជញាឈរុងញ បឺបពទប ញនគ�ំបក�ញុួដុ្ញដជែករពទបា តំរបម រ្ប 

ពនររំ ‘ញេឈ្របណ ិ’ ែនាមណំរសរុសរ្រាុងកប្រមញា�ារាុង្រញ សរមសុក� ញទេយកងន 

រុងញ បឺបទ�ងពទប ្ិររតំំុមវិស្រ្កបក�ញុួ� ញេឈញំេ រឈហរ្រទនញុក្ិររតំក�ញុួញដជមណំ 

ំាណខណិំុបុិគជែនាំសុពារព�ងែនប� កបរ�ំំញំេរបម រ្ប ុសរ្ក ណិបរស្រមសុក 

រ�ពុង្ិររតំប �ញលររ្សជក � រ្ ញនន�នរ្កា ទំមនជកៃំន�ញបឈ បបរស្ញេឈំរ្ពទកប្រមញា�ា 

បហញិនា្កបក�ញុួ ញហឈជកបក�ញុួែនាតំំុមវិញដជបដដ រណតា គនបែិ្ិររតំំិ្ ុរបំ  

កបសង្វជ� 

 



កបញសុឈរញងេិ�ពទ្រទមហហុំ Kin Chung Transportation Company រាុង ទ្រទងហុងរុងរសង ួបក ្រទមហហុំ 

ន�រ មួញ ំែនាំរគហហុំញនឈម ុំ្ �ិមែិ 2.00 នុល� បហុងរុងរកុញនអ េ កប ណយាវជុុេរ មួ ទបរស្  

្រទមហហុំរាុង្បិ្ថ។ែមំសា រ្ញន ែនាមណំំុុេរ មួ ទា�ណិ�ពទពវ បិំ �ករ្ �ំង អមណំំរិ�ំក 

សូបបៈរាុងុំៈក្រទមហហុំ � នំួញេឈមនជ� ញនញពាែនាតំទរ្ ងញ�កំ្ កជរបរស្្រទម  

ហហុំតំេ្ងរបម រ្បមណំសូា្្រទមហហុំ ្ ទ រព មណំំកបំរ្ពវំទរាុងកបក� ញុាញេឈែនាតំ  

ញប់រុរ្ពទីងញាឈពទ្រញ សរមសុក រាុងែខ មទក ឆា � 2014 ញហឈជមណំំញយរា្ ពទមញាញហិុែនា្រទមហហុំ 

បរស្ខ�នំ តំំរ្ពវំទ �ំងកបន�រ មួញ ំញំេ� កបញរ�ឈជិរនញុញំេ ្បំ្ែិរញងេឈំរែំិមកបសង្វជ�ពទរព 

រសរុសរ្ៃំ្ ទររមក � នំួញេឈបរស្ារឧក  ្ ទ រព ែិរកុញនអ េ� 

 

រ ណូ ំកបប។ រកន ំ្ីងញ្កម គឺ្ិររកប �ំតុ្ញដជបដដ រណតារមសុក ណំង ណុំ ្ពមទ�ងរន� រគទបនដៃំ  

ំុសបុស�ទពទំបណ  មរមកំ�បក ណិញាឈ្រញរ ពញ បងញ្បេបា រ្ ៃំសិន ណំងបរុ�ក ណិរាុងៃ្ពញនឈមឡទរញួិ�សកប 

រ���ណុរ�ប� ួរែំ�ងបស្ញនបរស្ៃ្ពញេឈស�ីំ្ក ណំង ទររពបស្ញនបរស្សហគម ។ំែនាព�ងែ�ផរញាឈពនររត 

 

1) ំុសស ។ំ ញំុ បដដ រណតារមសុកត 

• ញសុឈរញងេិ្ ព�សមឡិ�ណបរស្្រទមហហុំ ្ ទ រព ណំងងូរពករុ្ិសមសវំទទ�ងស្បរញមឈា  

សរមករពខុសុសរ្ ណំងកប្រ ណិរិ�ណយមុសរ្ក ណិ� រាុងរបបទ សរមករពខុសុសរ្្ិររតំបរ  

ញឃឈួ សញមំិ្រ ណូ ំកបប។ ាុរ្កប រវបអបរស្បដដ រណតាំរ្ពវំទ ញហឈជ��នុញ��ឈមកបកិ្ញទស  

ារទ�ងងជែនា  នាខុស្ិររ� ញដជកបបង្ �ំា ទ�ាៃំកបញសុឈរញងេិញំេ ្រទមហហុំ ្ ទ 

រព គនបែិ្ិររតំ រ្សេ ិ្ពទកប  នាតំ្កប រវបអ ណំងាណខណិំុបុិរែំិមញ ់ិ (ញដជបនម  

ទ�ងកបក�ញុួញេឈ) ញហឈជគនប្ិររតំនរញុួពទកប ញុាបនមរាុងកបញនួៃថ�ញេឈ 

• រញងេឈិកបញសុឈរញងេិយម្រពវំទិុលកប �ពទកបញុួាណខណិំុបុិ ណំង្កប រវបអញដជ  

្កប ាបបដដ រណតាញ�្ងក ែនាតំ��ា្ ញំ្រទមហហុំ ្ ទ រព ធ�្រមញា�ា ្រមញា  នួនញប ណំង  

ក�ញុួ្រញរ ពញ ញេឈ្របណ  ិ

• ំិ្រ ណូ ំកបប។ រកន ំ្ ញនឈមឡទព្ង�ងុសរ្ស�ទពទៃ្ពញេឈ ណំងរ រួុិ�ណំរ្ពវំទញ�្ងញ ់ិ ្ពមទ�ង  

ព្ង�ងរ រួុិ�ណញនឈមឡទកបំប្រញរ ពញ ញេឈរ្ម ណំងបងញ្បេបា រ្ 

• ដរ្ញនួៃថ�ប� ុ្ញេឈែនាប �រញសតំរុិុរឡំាទ�ងស្ ែនា �ំងញប់រ �ុញដជ្រសនងរសណរមក 

បនដតាៃ្ពញេឈ ណំង្រសនងរប ណសិំ យមបជៈន�ញបឈ បកបញនួៃថ�កសូបបៈ ញដជ្ិរិពណ ណំិ�  

ញដជារសញងេិកបប។ លរុ � ណំងដរ្្តរ្ �ុបញ ាែនាបរតំរាុងមញា ណំាណែនា្ិររញ្រឈ្តស្  

ញនឈមឡទកបំប្រញរ ពញ ញេឈរ្ម ណំងបងញ្បេបា រ្� ញដជកបំុរិ�យមញំេ សញមញានឈរ ណញសាំរមក  

ុសរ្ស�ទពទៃ្ពញេឈធ�ែុងប ញេឈែនាប �រញសតំកញពាញ្កជ្ិរររញមនុញំារ� មក 

• រែំិមកបប�្  ទ�ងញបាំញយតជ ណំងកបំុរិ� រណុិខណិខ�្រ�ងែ្រងបរស្រន� ្រទម  

សហគម ។ំមញាដដ ំែនាបនមទ�ង្រក ំ ំក ណិរគ ណិុ ញនឈមឡទកបំបៃ្ពញេឈបរស្ខ�នំពទកបករ្  

ញេឈខុសុសរ្ ណំងសរមករព ទុបរពញ�្ងញ ់ិ� កពណញសស រ�បិ្្ ណរពកប��ា្មញា ណំាណ 

ណំងាំូំ ញនឈមឡទរញងេឈំញាឡលំកប  នាសូា្ �ិរំ្ៃ្ពសហគម ។ំ ណំងកបុុេរ មួ ទនទា�ទសហគម ។ំ  

 ំក ណិរគ ណិុ 

• ំិ្រ ណូ ំកបប។ ញនឈមឡទូកប ្រញ សរមសុក្រ ណិរិ�ណយម CITES ញដជុុេរ មួ ទ្រ ញួ ងយកងជញប  

រ��ុិុុងឆា � 2015 ញដជបនមទ�ងកប  នាខុស្ិររ ណំងកបញតេពុមស�កជ កបសណរករ ណ ិសសស��ពទ 

រ�ែបងែុរ្រញរ ពញ  ណំងកប��ា្ ញំកបប�្ �ំតុ្ស្រ្្កប ាប្គរ្្គង CITES ្រ �ំ  

្រញ សរមសុក រាុងកបញុួ្កប រវបអក�ញុួធ�រសរយមរ រួុិ�ណបរស្ CITES� 

 

2) ំុសស ។ំ ញំសូបបបនដ្រក ណំិ ណុំត 

• ំិ្រ ណូ ំកបប។ រ� មករួមរ្កបក� ញុា្រញរ ពញ ញេឈហុងមុទ�ងស្ពទ្រញ សរមសុក ែនា  

ំរាុងរ មួ ទ្រញរ ពញ ញេឈរ្មបរស្បដដ រណតារមសុក 



• ករណូ ំកបប។ រញន� េ្សំា សញមញានឈធ�្តរនបញបាកបប។ ែបក�ស�ទពទ � នំួ ណំងកប  

រ ណំ ណញយគញេឈកញពាកគិបរស្បនដតាៃ្ពញេឈបនដ បនមំ ញំរញសុរ�ទែថ�ងកបប។ ុសស្លស្  

ប រន� ្រទមហហុំ ណុំែនាក� ញុា  នួនញប ណំងែរៃុាញេឈ មណំ្ិររ ណួញេឈខុសុសរ្ ណំងបរន�  

្រទមហហុំែនាញ្រឈ្តស្ញេឈពទ �ិរំ្ំហ ណំរវជខសស្ ្ិររំុរិ�កប្ិរិពណ ណំិ�ញដជជរ ណុិ� ុរ  

ដរ្មកិ្ុិ្ញាឈសសន រ្�ូិ្�ូង្បរស្ខ�នំ� កប្ិរិពណ ណំិ�ញដជជរ ណុិ� ុរដរ្ញំេ គនបបនមរួិញ ា  

ទ�ងកបធ�រន� ្រទមហហុំុជកបប។ កសូបបៈ �ពទកប្ិរិពណ ណំិ�ែនាខ�នំំុរិ� ណំង 

ា ទ�ាបរញឃឈួែនាកប្ិរិ ពណ ណំិ�ទ�ងញំេ  នាតំ�ងែនប� 

• ាញ នសកមរ រួុិ�ណែនាហម្តមកបក� ញុា កប នួនញប ណំងកបែរៃុាញេឈែនាតំ្រមញា  

�ាខុសុសរ្ ណំង�ាណិ�ាែនាតំពទញេឈញំេ ញហឈជែនាបនមំ ញំរញសុរ�ទិ្មររធ�រន�  

្រទមហហុំែនាញ្រឈ្តស្ញេឈពទ �ិរំ្ំហ ណំរវជខសស្ ធ�ំុរិ�កប្ិរិ ពណ ណំិ�ញដជជរ ណុិ� ុរ  

ដរ្ញាឈសសន រ្�ូិ្�ូង្បរស្ខ�នំ� កប្ិរិពណ ណំិ�ញដជជរ ណុិ� ុរដរ្ញំេ គនបបនមរួិញ ាទ�ងកប  

ធ�រន� ្រទមហហុំុជកបប។ កសូបបៈ �ពទកប្ិរិពណ ណំិ�ែនាខ�នំំុរិ� ណំងា ទ�ាបរ  

ញឃឈួែនាកប្ិរិ ពណ ណំិ�ទ�ងញំេ  នាតំ�ងែនប�  

 

3) ំុសស ។ំ ញំ្កប ាបៃំ �ិរំ្បនដតាពណញសសហុងរុងត 

• ំិ្រ ណូ ំកបប។ រ� មករួមរ្កបក� ញុា្រញរ ពញ ញេឈហុងមុទ�ងស្ពទ្រញ សរមសុក ែនា  

ំរាុងរ មួ ទ្រញរ ពញ ញេឈរ្មបរស្បដដ រណតារមសុក 

• ំិ្រ ណូ ំកបប។ រកន ំ្ញនឈមឡទាញ នសកមរ រួុិ�ណែនាហម្តមកបក� ញុា កប នួនញប ណំងកប  

ែរៃុាញេឈែនាតំ្រមញា�ាខុសុសរ្ ណំង�ាណិ�ាែនាតំពទញេឈញំេ ញុា ទ្រទងហុងរុង 

ញហឈជែនាបនមំ ញំរញសុរ�ទិ្មររធ�រន� ្រទមហហុំែនាញ្រឈ្តស្ញេឈ ពទ �ិរំ្ំហ ណំរវជ 

ខសស្ ធ�ំុរិ�កប្ិរិពណ ណំិ�ញដជជរ ណុិ� ុរដរ្ញាឈសសន រ្�ូិ្�ូង្បរស្ខ�នំ� កប្ិរិពណ ណំិ�  

ញដជជរ ណុិ� ុរដរ្ញំេ គនបបនមរួិញ ាទ�ងកបធ�រន� ្រទមហហុំុជកបប។ កសូបបៈ  �ពទ 

កប្ិរិពណ ណំិ�ែនាខ�នំំុរិ� ណំងា ទ�ាបរញឃឈួែនាកប្ិរិពណ ណំិ�ទ�ងញំេ  នាតំ�ង  

ែនប� 

• ញសុឈរញងេិ្រ ណិរិ�ណកបបរស្រន� ្រទមហហុំ នួនញបញេឈ ែនាំមញាដដ ំញន ទ្រទងហុងរុងនញុ  

ក ្រទមហហុំ Kin Chung Transportation Company ណំងញានឈធ�្តរនបរន� ្រទមហហុំទ�ងញកេក� 

ញុាែិញេឈែនាំ្ររពរសរុសរ្រកុញនអ េ� 

 

4) ំុសស ។ំ ញំរន� រគទៃំំុសបុស�ទពទំបណ  មរមកំ�បក ណិញាឈ្រញរ ពញ បងញ្បេបា រ្ ៃំសិន 

ណំងបរុ�ក ណិរាុងៃ្ពត 

• នរញុួ ញំរកបញាឈរែាងរាុងរ មួ ទ្រ ញួ ងរុិុរឡំារាុងារសមសវំទ II ែនាំ វំជប មណំែមំុា្  

្រញរ ញេឈែរៃុាទ�ងស្ៃំ្រញរ ពញ ញំេ ្ិររតំ្គរនប� រ្ (្ិររតំសូា្ញ�្ងពទញំេបក  

ញសុរ�ទាណរសជស�ទពទកបរ្មណិ្ត�) 

• ព្ងទររ ណសារពរ មួ ទរាុងារសមសវំទ II ញនឈមឡទរួិញ ា កង នំំ [Burmese Rosewood (Dalbergia 

bariensis)] ណំងាាង្ [Burmese Padauk (Pterocarpus macrocarpus Kurz)]� 
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