ង្សចកដីគ្រកាសព័ត្៌មាន
កម្ពុជា, ថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

Contact for journalists

ការផ្តល់ជាំនួយសង្គ្រ ោះដល់គ្រួសារខដលរងង្គ្រោះង្ោយទឹកជាំនន់ង្ៅកម្ពុជា
•

•

•

គ្កុម្ហ៊ុនហ្ុីម្៊ុ៉ិនស៍ង្េង្នើជីគ្រង្ទសថ្ង ន៉ិង កម្ពុជា សហការជាម្ួយេររ៉ិសនីកម្ពុជា
(EDC) ផ្តល់ជាំនួយម្ន៊ុស្ធ្ម្៌ជាង្សបៀង
អាហារដល់គ្រជាពលរដឋរងង្គ្រោះង្ោយសារទឹកជាំនន់ចាំនួន១៦០០គ្រួសារ
ង្ៅគ្សុកគ្កររ ង្ែត្តង្ោធ្ិ៍សាត្់។
េាំង្ោយទាំងង្នោះ គ្ត្ូវបានដឹកជញ្ជូន ន៉ិងផ្តល់ដល់ជនរងង្គ្រោះ ង្ោយង្ជារជ័យ
ង្ហើយេន៊ុង្ោម្តាម្ វិធានការណ៍សតង់ោរគ្រត្៉ិរត្ត៉ិ កាត្់រនថយ ការរីករាលោល
ជាំងឺកូវីដ១៩ ររស់គ្កសួងស៊ុខាភ៉ិបាល។
ទឹកជាំនន់ឆ្នាំង្នោះ គ្ត្ូវបានចាត្់ថាជាង្គ្រោះម្ហនតរាយធ្ម្មជាត្៉ិធ្ៃន់ធ្ៃរម្ួយ
កនុងរយៈកាល២០ឆ្នាំច៊ុងង្គ្កាយង្នោះ
ខដលរ៉ាោះោល់យ៉ាងខាលាំងដល់ជីវភាពរស់ង្ៅររស់គ្រជាពលរដឋ។

Vasinee Sukumwattanakij
Phone: +66 2715 5507
Email:
vasinee.sukumwattanakij@s
iemens.com

Lim Chia Ying
Phone:
+6016 333 2768
E-mail: chiaying.lim@siemens.com

ង្គ្រោះទឹកជាំនន់កាលពីង្ពលងមីៗ
បានរងករការលាំបាកដល់គ្រជាពលរដឋង្ៅតាម្រោតង្ែត្តនានា ង្ោយសារព្ុោះ
ន៉ិងង្ភលៀងធាលក់ង្ជារជាាំតាាំងពីង្ដើម្ខែត្៊ុោម្កង្ម្៉ាលោះ។ ង្ោយសារង្គ្រោះម្ហនតរាយង្នោះ
ង្ទើរគ្កុម្ហ៊ុនហ្ុីម្៊ុ៉ិនស៍ង្េង្នើជីគ្រង្ទសថ្ង
ន៉ិងការិយល័យត្ាំោងង្ៅកម្ពុជាបានសហការជាម្ួយេររ៉ិសនីកម្ពុជា
កនុងការផ្តល់េាំង្ោយជាម្ហូរអាហារង្ៅដល់គ្រជាពលរដឋរងង្គ្រោះង្ោយទឹកជាំនន់ចាំនួន១៦០០គ្រួ
សារ ង្ៅគ្សុកគ្កររ ង្ែត្តង្ោធ្ិ៍សាត្់។
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ង្សចកដីគ្រកាសព័ត្៌មាន
េាំង្ោយង្នោះគ្ត្ូវបានដឹកជញ្ជូន ន៉ិងគ្ររល់ជនូ ដល់ជនរងង្គ្រោះ ង្ោយង្ជារជ័យ
កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិចឆ៉ិកា ឆ្នាំ្ ាំ២០២០ ង្ៅទីតាាំងពីរកខនលងរឺ វត្តសង្ម្តចយស
ចាំនួន៧៨០គ្រួសារ ន៉ិង វត្តទួលស៊ុភី ចាំនួន៨២០គ្រួសារ។ សូម្េររ៊ុណដល់គ្ររ់ភារីោក់ព័នធ
រួម្មានថានក់ដឹកនាាំ ម្គនតីេររ៉ិសនីកម្ពុជា (EDC) ន៉ិង អាជាាធ្រម្ូលោឋ ន
ខដលបានែ៉ិត្ែាំគ្រឹងខគ្រងង្រៀរចាំន៉ិងសហការង្ៅកនុងក៉ិចចការង្នោះ។
េាំង្ោយជាង្សបៀងខដលគ្រួសារន៉ិម្ួយៗទទួលបានរឺរួម្មាន៖ េងករ ១០រីឡូគ្កាម្ ម្ី២០កញ្ចរ់
ន៉ិងគ្ត្ីែ១០កាំរ៉ា៊ុង។
ង្គ្រោះទឹកជាំនន់ង្នោះ រឺជាទឹកជាំនន់ខដលអាគ្កក់ខាលាំងកនុងកាំឡុងង្ពល២០ឆ្នាំកនលងម្ក
ខដលបានរងករផ្លរ៉ាោះោល់យ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់ជីវភាពរស់ង្ៅ រាំផ្ល៉ិចរាំផ្លលញផ្ទោះសខម្បង ន៉ិង
ដីកស៉ិកម្មយ៉ាងង្គ្ចើន។ គ្កុម្ហន៊ុ ហ្ុីម្៊ុ៉ិនស៍ង្េង្នើជីគ្រង្ទសថ្ង ន៉ិង កម្ពុជា
សងឃឹម្ថាយ៊ុទធនាការផ្តល់ជាំនួយខដលចាំង្រលង្ៅង្នោះ នឹងអាចជួយរំខលកទ៊ុកខលាំបាក
ន៉ិងត្ាំរូវការចាាំបាច់សាំរារ់ជនរងង្គ្រោះ ក្នុង កាលៈទេសៈ ត្រូវការជំនួយឧបរថម្ភចំបាច់នានា
ទ ើម្បីកក្លំអជីវភាពរស់ទៅទ ើងវិញ៕
ង្សចកតីគ្រកាសព័ត្៌មានង្នោះមានង្ៅ https://bit.ly/3na688i
សាំរារ់ព័ត្៌មានរខនថម្េាំពីការខចករំខលកង្ផ្្ងៗររស់ហ្ុីម្៊ុ៉ិនស៍ង្េង្នើជី សូម្ង្ម្ើល:
www.siemens-energy.com/investorrelations

ត្ណភាជរ់ឬតាម្ោនតាម្រោតញ Twitter: www.twitter.com/siemens_energy
Siemens Energy is one of the world’s leading energy technology companies. The company works
with its customers and partners on energy systems for the future, thus supporting the transition
to a more sustainable world. With its portfolio of products, solutions and services, Siemens Energy
covers almost the entire energy value chain – from power generation and transmission to storage.
The portfolio includes conventional and renewable energy technology, such as gas and steam
turbines, hybrid power plants operated with hydrogen, and power generators and transformers.
More than 50 percent of the portfolio has already been decarbonized. A majority stake in the listed
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ង្សចកដីគ្រកាសព័ត្៌មាន
company Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) makes Siemens Energy a global market
leader for renewable energies. An estimated one-sixth of the electricity generated worldwide is
based on technologies from Siemens Energy. Siemens Energy employs more than 90,000 people
worldwide in more than 90 countries and generated revenue of around €27.5 billion in fiscal year
2020. www.siemens-energy.com

Siemens Energy AG
Communications
Head: Robin Zimmermann

Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich

Germany

Siemens Energy is a registered trademark licensed by Siemens AG.
Page 3 of 3

