សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី១៨ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

ប្បសាសន៍សខា
ំ ន់ៗរបស់សម្មេចម្េម្ោ ហន
៊ុ សសន ម្ៅក្ន៊ុងពិធីអបអរសាទរ ការដាក្់បញ្ចូ ល ប្ាសាទ

Fresh news 17/07/2017

សំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្

(ភនំម្ពញ)៖ សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមន្ដនេីព្នក្មព៊ុោ
និងសម្មេចក្ិេិប្េ ពឹទប
ធ ណ្ិ ឌ េ ប៊ុន រ៉ា នី ហ៊ុនសសន ានអម្ញ្ជើញោ

អធិ បេី ក្ន៊ុងពិ ធីអបអរសាទរ ការដាក្់បញ្ូច ល ប្ាសាទសំបូរ
ព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្ សដលម្ធវើម្ឡើងម្ៅព
ហ៊ុក្ីឡាដាឋនោេិអូឡាព
ំ ិក្

ម្វោម្ ៉ា ង៦៖០០ោាច

ម្ៅព្ងាទី

១៧ សែក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៧ម្នេះ។
ខាងម្ប្កាមម្នេះោប្បសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន៖
* ម្ផេើមស៊ុនទរក្ថាភ្លាម សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន សួរម្ៅអនក្ចូ លរួមថា ម្េើ ព្ងាម្នេះ ែ្ំ៊ុោ ហ៊ុន សសន
ពិេប្ាក្ដឬ មិនពិេ?

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ប្បកាសជូ នពលរដឋសែែរថា ការបញ្ូច លប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិ
ម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្ ោម្

ទនភ្លពោេិ មិនសមនម្

ទនភ្លពរបស់ប៊ុគល
គ ណាម្ទ

* សម្មេចនាយក្រដឋមន្ដនេី ានប្បកាសថា ក្ំណ្េ់យក្ព្ងាទី១០ សែក្ក្កដា ោទិវាចងចំព្នការដាក្់
បញ្ូច លប្ាសាទប្ពេះវ ិហារ និ ងប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុ ក្របស់ក្មព៊ុោ ោសមបេេិម្បេិ ក្ភណ្ឌពិ ភពម្ោក្

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន សងាងថា ប្ាសាទម្កាេះម្ក្រ ប្បសាទបនាទយឆ្ែរ និងភនំគូសលន សដលប្េូវ
បនេម្ធវើការម្ដើមបីបញ្ូច លោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្សងមម្ទៀេ

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ម្សនើឱ្យអនក្ចូ លរួមម្ប្កាក្ឈរ ម្ោរពវ ិញ្ញានក្ខនធសម្មេច ស៊ុែ អាន ក្ន៊ុងពិ ធី
អបអរសាទរដល់ការដាក្់បញ្ូច លប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្
* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ានប្បកាសថា យប់ម្នេះម្ៅភនំម្ពញ នឹង

នពិធីអធឹក្អធម ម្ដាយ

ន

ការាញ់កាំប្ជួចចំនួន២ដង
* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ម្សនើឱ្យអនក្ចូលរួមម្ប្ចៀងចម្ប្មៀងបទ «ពងសសាវតាសែែរ» ម្ដើមបីអបអរដល់
ការដាក្់បញ្ូច លប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុ ក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្

* សម្មេចនាយក្រដឋមន្ដនេី ប្បកាសថា ម្យើងទំងអស់ោន ប្េូវម្ធវើោក្ូនក្េញ្ាូ ម្ដើមបីការពារសងរក្ា
ប្ាសាទ សដលោម្ក្រមរេក្របស់ដូនតា និ ងប្ពេះមហាក្សប្េម៊ុ នៗ សដលបនស៊ុលទ៊ុក្ឱ្យ

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន សងាងថា ប្បម្ទសមួយចំនួនានម្សនើច៊ុេះបញ្ជីម្ក្រមរេក្របស់ម្គ ម្ៅអងគការ
យូម្ណ្សកូ២០-៣០ឆ្នំ ប៉ា៊ុសនេមិនទន់ទទួលសាគល់ ប៉ា៊ុ សនេក្មព៊ុោវ ិញដាក្់មួយានមួ យ ដាក្់២ ាន២
ដាក្់ ៣ ាន៣

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន បនេរ ិេះគន់ ដល់គណ្បក្សប្បឆ្ំង និ ងសងគមស៊ុីវ ិលមួ យចំ នួន សដលមិ ន
ានចូលរួមអបអរសាទរ ចំ ម្ពាេះការដាក្់បញ្ូច លប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភព
ម្ោក្

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ានសងាងឲ្យដឹងថា អាណ្េេិទី៤ រជរដាឋភិាល ម្ប្កាមការដឹក្នាំរបស់
CPP

ម្ោគជ័ យដាក្់ ប្ាសាទប្ពេះវ ិហារោសមបេេិ

ម្បេិ ក្ភណ្ឌពិ ភពម្ោក្

ម្ហើយអាណ្េេិទី៥

ម្ោគជ័យដាក្់បញ្ូច លប្ាសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុក្មួយម្ទៀេ

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន សងាងអំណ្រគ៊ុណ្ដល់ប្បធានអងគការ UNESCO សដលយល់ប្ពមទទួល
យក្សំម្ណ្ើរបស់ក្មព៊ុោ ២ដង ចំ ម្ពាេះការដាក្់ បញ្ូច លម្បេិ ក្ភណ្ឌក្មព៊ុោ ោសមបេេិពិភពម្ោក្

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ម្ប្ោងម្សនើឱ្យពប្ងី ក្វ ិសាលភ្លពការងារ ICC អងគរ ម្ៅកាន់េំបន់ប្ាសាទ
សំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ សងមម្ទៀេ
* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន បនេអំពាវនាវឱ្យប្បោពលរដឋ ចូ លរួមការពារសនេិភ្លពរបស់ក្មព៊ុោ សដល
រក្ានម្ដាយលំាក្

នសនេិភ្លព ម្ទើប

នការអភិវឌ្ឍ

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ានសងាងថា ម្យើងមិនអាចស៊ុំការម្ោគយល់ពីពួក្សដលចង់បម្ងកើេបដិវេេ
ពណ្៌
* សម្មេចម្េម្ោនាយក្រដឋមន្ដនេី ានសងាថា សូមក្៊ុំស ា ប់ម្ម
ម្ម

ន់ ម្ដើមបីយក្ឆ្ាញ់មួយម្ពល សូមរក្ា

ន់ ម្ដើមបីយក្ក្ូននិងយក្ពង

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ជំរញ
៊ុ ឱ្យអាោ្ធរពាក្់ព័នធ ពិនិេយនិងម្រៀបចំ ពប្ងីក្ម្ហដឋរចនាសមព័នធ
ម្ដើមបីអភិវឌ្ឍម្ទសចរណ្៍ ម្ៅេំបន់ប្បសាទសំបូរព្ប្ពគ៊ុក្
*

បងបអូនប្បោពលរដឋនាំោននិ ោយពាក្យ

ម្

ទនភ្លពោេិ សែែរ,

សំបូរព្ប្ពគ៊ុក្ ោសមបេេិម្បេិក្ភណ្ឌពិភពម្ោក្

ចំ ម្ពាេះការដាក្់បញ្ូច លប្ាសាទ

* សម្មេចម្េម្ោ ហ៊ុន សសន ានបញ្ចប់ការសងាងស៊ុនួរក្ថា
ទ
ម្ៅម្វោម្ ៉ា ង៧៖០៤នាទី៕
២.គេហទ ាំព ័រ CEN

ឆ

សទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៧ អាោ្ធរោេិអបសរ ានអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ជួសជ៊ុលប្បម្ភទសំណ្ង់ធ៊ុន
ស្រសាលនិងេូចតាច ចំនួន ៤៦៩ ក្ន៊ុងេំបន់រមណ្ីយដាឋនអងគរ

(ព្ងាទី 18 ក្ក្កដា 2017, ម្ ៉ា ង 12:51:PM) | ម្ដាយ: អាោ្ធរោេិអបសរ
ម្សៀមរប: ម្ៅឆ

សទី ១ ឆ្នំ២០១៧ ក្នាងម្ៅម្នេះ ប្ក្ុម

ការងារសហគមន៍ របស់អាោ្ធរោេិអបសរ

ានច៊ុេះពិនិេយ

សប្មបសប្មួលដល់តាមែនងផទេះ ប្បោពលរដឋ ម្ដាយផេល់ការអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ ជួសជ៊ុលប្បម្ភទ
សំណ្ង់ ធ៊ុនស្រសាលនិងេូចតាច ចំនួន៤៦៩ ក្រណ្ី ក្ន៊ុងភូមិសាស្តសេ ព្នប្ក្ុងម្សៀមរប និងស្រសុក្ចំនួន
៤ម្ទៀេ សដលសថិេក្ន៊ុងេំបន់រមណ្ីយដាឋនអងគរ។

ម្ោងតាមរាយការណ្៍ របស់ប្ក្ុមការងារសហគមន៍

ានបញ្ញ
ជ ក្់ថា ការច៊ុេះប្េួេពិនិេយសប្មប

សប្មួល ការផេល់សិទិធអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ ជួសជ៊ុលប្បម្ភទ សំណ្ង់ធន់ស្រសាល និងេូចតាច តាមែនង
ផទេះប្បោពលរដឋក្៊ុងេំ
ន
បន់ រមណ្ីយដាឋនអងគរ

នចំនួនសរ៊ុប

៤៦៩ក្រណ្ី

ក្ន៊ុងម្នាេះ

នស្រសុក្

ប្ាសាទាគង ចំនួន ៥៤ ក្រណ្ី ស្រសុក្អងគរធំ ចំនួន១ ក្រណ្ី ស្រសុក្ពួក្ ចំនួន៤៥ ក្រណ្ី ប្ក្ុង
ម្សៀមរប ចំនួន ១៩១ ក្រណ្ី និងស្រសុក្បនាទយស្រសី ចំនួន ៣៤ក្រណ្ី។
សក្មែភ្លពទំងម្នេះ

សសេងឲ្យម្

ើញថា ប្ក្ុមការងារសហគមន៍ ព្នអាោ្ធរោេិអបសរ សេងសេច៊ុេះ

ដល់ែនងផទេះរបស់ប្បោពលរដឋ ោម្រៀងរល់ព្ងា ម្ដើមបីសប្មបសប្មួល និងម្ដាេះស្រសាយបញ្ញ
ា មួយចំនួន
សដលប្បោពលរដឋ
ោេិអបសរ

នម្សចក្េីប្េូវការ ក្ន៊ុងជីវភ្លពប្បចំព្ងា របស់ពួក្ោេ់។ ក្ន៊ុងន័ យម្នេះ អាោ្ធរ

សេងសេម្ៅសក្បរ

និងយក្ចិេេទ៊ុក្ដាក្់

ម្ដាេះស្រសាយប្គប់ បញ្ញ
ា

ចំម្ពាេះប្បោពលរដឋ

ទំងស៊ុែទ៊ុក្ខ ទំងជីវភ្លពរស់ម្ៅ ស៊ុែភ្លព និងការអប់រ ំ ម្ធវើោ៉ាងណាឱ្យ ប្បោពលរដឋ ក្ន៊ុងេំបន់
រមណ្ីយដាឋនអងគរ

នការរស់ម្ៅលអប្បម្សើរ

ចំម្ណ្េះដឹងទូលំទូោយ

និង

នភ្លពស៊ុែសានេ

ក្ន៊ុងសងគមប្គួសារ៕N/S
៣.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

ឆ

សទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៧ អាោ្ធរោេិអបសរ ានអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ជួសជ៊ុលប្បម្ភទសំណ្ង់ធ៊ុន
ស្រសាលនិងេូចតាច ចំនួន ៤៦៩ ក្ន៊ុងេំបន់រមណ្ីយដាឋនអងគរ
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ភនំម្ពញ៖

ម្ៅឆ

សទី ១ ឆ្នំ២០១៧ ក្នាងម្ៅម្នេះ ប្ក្ុម

ការងារសហគមន៍ របស់អាោ្ធរោេិអបសរ

ានច៊ុេះពិនិេយ

សប្មបសប្មួលដល់តាមែនងផទេះ ប្បោពលរដឋ ម្ដាយផេល់ការ
អន៊ុញ្ញាេសាងសង់ ជួសជ៊ុលប្បម្ភទសំណ្ង់ ធ៊ុនស្រសាលនិង
េូចតាច ចំនួន៤៦៩ ក្រណ្ី ក្ន៊ុងភូ មិសាស្តសេ ព្នប្ក្ុងម្សៀមរប

និងស្រសុក្ចំនួន ៤ម្ទៀេ សដលសថិេក្ន៊ុងេំបន់រមណ្ីយដាឋនអងគរ។
ម្ោងតាមរាយការណ្៍ របស់ប្ក្ុមការងារសហគមន៍

ានបញ្ញ
ជ ក្់ថា ការច៊ុេះប្េួេពិនិេយសប្មប

សប្មួល ការផេល់សិទិធអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ ជួសជ៊ុលប្បម្ភទ សំណ្ង់ធន់ស្រសាល និងេូចតាច តាមែនង
ផទេះប្បោពលរដឋក្៊ុងេំ
ន
បន់ រមណ្ីយដាឋនអងគរ

នចំនួនសរ៊ុប

៤៦៩ក្រណ្ី

ក្ន៊ុងម្នាេះ

នស្រសុក្

ប្ាសាទាគង ចំនួន ៥៤ ក្រណ្ី ស្រសុក្អងគរធំ ចំនួន១ ក្រណ្ី ស្រសុក្ពួក្ ចំនួន៤៥ ក្រណ្ី ប្ក្ុង
ម្សៀមរប ចំនួន ១៩១ ក្រណ្ី និងស្រសុក្បនាទយស្រសី ចំនួន ៣៤ក្រណ្ី។

សក្មែភ្លពទំងម្នេះ

សសេងឲ្យម្

ើញថា ប្ក្ុមការងារសហគមន៍ ព្នអាោ្ធរោេិអបសរ សេងសេច៊ុេះ

ដល់ែនងផទេះរបស់ប្បោពលរដឋ ោម្រៀងរល់ព្ងា ម្ដើមបីសប្មបសប្មួល និងម្ដាេះស្រសាយបញ្ញ
ា មួយចំនួន
សដលប្បោពលរដឋ
ោេិអបសរ

នម្សចក្េីប្េូវការ ក្ន៊ុងជីវភ្លពប្បចំព្ងា របស់ពួក្ោេ់។ ក្ន៊ុងន័ យម្នេះ អាោ្ធរ

សេងសេម្ៅសក្បរ

និងយក្ចិេេទ៊ុក្ដាក្់

ម្ដាេះស្រសាយប្គប់ បញ្ញ
ា

ចំម្ពាេះប្បោពលរដឋ

ទំងស៊ុែទ៊ុក្ខ ទំងជីវភ្លពរស់ម្ៅ ស៊ុែភ្លព និងការអប់រ ំ ម្ធវើោ៉ាងណាឱ្យ ប្បោពលរដឋ ក្ន៊ុងេំបន់
រមណ្ីយដាឋនអងគរ

នការរស់ម្ៅលអប្បម្សើរ

ចំម្ណ្េះដឹងទូលំទូោយ

និង

នភ្លពស៊ុែសានេ

ក្ន៊ុងសងគមប្គួសារ៕
៤.គេហទ ាំព ័រ វាគោ

ឆ

សទី១ឆ្ន២
ំ ០១៧អាោ្ធរអបសរអន៊ុញ្ញាេសាងសង់ជួសជ៊ុលសំណ្ង់ធ៊ុនស្រសាល៤៦៩ក្ន៊ុងេំបន់
អងគរ

ម្ដាយ៖ អ៊ុន ស៊ុែឡា 18-07-2017 3:04 pm(វាម្ោ)
ម្ៅឆ

សទី ១

ការងារសហគមន៍

ឬរយៈម្ពល៦សែម្ដើមឆ្នំ២០១៧ម្នេះ
របស់អាោ្ធរោេិអបសរ

ប្ក្ុម

ានច៊ុេះពិនិេយ

សប្មបសប្មួល ដល់តាមែនងផទេះប្បោពលរដឋ ម្ដាយផេល់ការ
អន៊ុញ្ញាេសាងសង់ ជួសជ៊ុល ប្បម្ភទសំណ្ង់ ធ៊ុនស្រសាលនិង
េូចតាចចំនួន៤៦៩ក្រណ្ី
និងស្រសុក្ចំនួន៤ ម្ទៀេ សថិេក្ន៊ុងេំបន់រមណ្ីយដាឋនអងគរ។ ក្ន៊ុងម្នាេះ

ក្ន៊ុងភូមិសាស្តសេព្នប្ក្ុងម្សៀមរប

នស្រសុក្ប្ាសាទាគងចំនួន

៥៤ ក្រណ្ី ស្រសុក្អងគរធំចំនួន១ក្រណ្ី ស្រសុក្ពួក្ចំនួន៤៥ ក្រណ្ី ប្ក្ុងម្សៀមរបចំនួន១៩១ ក្រណ្ី
និងស្រសុក្ បនាទយ ស្រសីចំនួន ៣៤ក្រណ្ី។ ម្នេះម្បើ ម្ោងតាមរាយការណ្៍ ប្ក្ុមការងារសហគមន៍
របស់អាោ្ធរោេិអបសរ៕

