សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី១០ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ rfi

លោក សរ វណ្ណណរ៉ា ៖ «ការសាងសង់សណ
ំ ង់ខុសចាប់លៅតំបន់អងគរជាកំហុសទំងអស់គ្នន របស់អក
ន
ពាក់ព័ន»ធ

លោយ ញឹម សុផល ចុុះផាយលៅថ្ថៃ 09/08/2017 (rfi)

លៅថ្ថៃទី៩ខខសីហាលនុះ គឺជាថ្ថៃឱសានវាទខែលអាជាាធរជាតិ
អបសរនិងសាោលខតតលសៀមរប

កំណត់ ឲ្យរបជាជនខែល

បានចូលលៅសាងសង់សំណង់ ខុសចាប់លៅតំបន់អងគរកនលង
មករតូវសម័រគចិតរត ុះ
ុ លរ ើលោយខលួនឯង។

លបើ មិនរពមរុុះលរ ើលទ

អាជាាធរនឹងលធវើការរុុះលរ ើលោយមិនលោគយល់លៅថ្ថៃទី១០
សីហាខសែក។ លោយមិនមានការបញ្ជ
ា ក់ អីវពីសមតថកិចលច ៅថ្ថៃលនុះ លោក សរ វណ្ណណរ៉ា មន្តនតីសរមប
សរមួលអងគការការពារសិទិម
ធ នុសសលីកាែូរបចំលខតតលសៀមរប

បានលលើកលឡើងថារបជាជនបាន

បង្ហាញជំហររួចលហើយថាពួកគ្នត់ មិនរុុះលរ ើលទ លោយសាររបជាជនទំងល

ុះមានការខាតបង់ប ទ ប់ពី

ខចីបុលលគមកទិញសមាារៈសំណង់ លែើមបីសាងសង់ លោយមិនមានការហាមឃាត់ ពីែំបូង។
២.គេហទ ាំព ័រ

Authorities, Village Residents Set for Clash in Angkor Park

BY AUN PHEAP AND BRENDAN O’BYRNE | AUGUST 10, 2017

Authorities confirmed they plan to begin removing more than 500 homes and shops today that
they say were built illegally inside Angkor Archaeological Park, while the chief of one of the
affected villages said homeowners had no plans to
៣.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

លពលលនុះអាជាាធរអបសរ និងអាជាាធរលខតតលសៀមរប កំពុងរុុះលរ ើសំណង់ខុសចាប់ លៅរមណីយោាន

អងគរ លរកាយបញ្ច ប់ឱសានដវាទលសចកតីជូនែំណឹង, របតិបតតិការរុុះលរ ើអាចលរបើលពល ពី១០ថ្ថៃ លៅកនលុះខខ

Fresh news 10/08/2017

(លសៀមរប)៖ កមាលំងរបស់អាជាាធរអបសរ និងកមាលំងសមតថកិចច
ចរមរុះ របស់គណៈបញ្ជ
ា ការឯកភាពលខតតលសៀមរប លៅថ្ថៃទី
១០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៧លនុះ បាននិងកំពុងលបើក របតិបតតិការរុុះ
លរ ើសំណង់ខុសចាប់លៅរមណីយោានអងគរ

ប ទ ប់ពីរែាបាល

លខតតលសៀមរប និងអាជាាធរអបសរ បានលចញលសចកដីជូនែំណឹង
ពី វ ិធានការមួយលនុះកាលពី ថ្ថៃទី០១ ខខសីហា កនលងលៅ។

អភិបាលរងលខតតលសៀមរប ខែលែឹក

ំកមាលំងរបតិបតតិការរុុះលរ ើសសំណង់ខុសចាប់ លោក លី សំរ ិទធ

បានខថលងរបាប់អងគភាពព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យែឹងថាលៅថ្ថៃលនុះ អាជាាធរបានលធវើការរុុះលរ ើសំណង់
ខុសចាប់ទំងលនុះ

លៅ៣លគ្នលលៅធំៗរួមមាន៖

ស្សរករបាសាទបាគង

ស្សរកអងគរធំ

និងរករង

លសៀមរប (មុខរបាសាទប ទ យកតី) លហើយ២លគ្នលលៅលទៀត នឹងបនដលៅលពលលរកាយគឺលៅស្សរកពួក
និងស្សរករបាសាទប ទ យស្សី។
លបើតាមអភិបាលរងលខតតរប
ូ លនុះ ការរុុះលរ ើសំណង់ខុសចាប់ លៅរមណីយោានអងគរ កនុងតំបន់ ១ និង
តំបន់ ២ អាចលរបើលពលលវោពី ១០ថ្ថៃ លៅកនលុះខខ ពី លរពាុះសំណង់ទំងល
ល

ុះលទ។

ុះ មិ នពិបាកកនុងការរុុះលរ ើ

លោក លី សំរ ិទធ ក៏បានឲ្យែឹ ងផងខែរថា របតិបតតិការលៅថ្ថៃលនុះមាចស់សំណង់ ពុំមានការតវា៉ា ធន
ៃ ់ ធៃរ
ល

ុះលឡើយ លលើកខលងខតមានមានក់ លៅស្សរករបាសាទបាគង ខែលមកយំខស្សកមិនចង់ឲ្យអាជាាធររុុះ

លរ ើ ប៉ាុខនដវ ិធានការរែាបាលលនុះ នឹ ងលធវើលឡើងរហូតទទួលបានលជាគជ័យ និងបញ្ចប់ជាសាថពរ។
ការមិនតវា៉ា ធៃន់ធៃរខបបលនុះ

រតូវបានអភិ បាលរងលខតតអុះអាងថា

មាចស់សំណង់ ខលុះទទួលយកតាម

លសចកដីជូនែំណឹងរបស់អាជាាធរ លហើយរហូតមកែល់លពលលនុះមាចស់សំណង់ របមាណ១០

ក់ បាន

សលរមចរុុះលរ ើលោយខលួនឯង។

សូមរមលឹកថា កាលពីថ្ថៃទី១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៧កនលងលៅ រែាបាលលខតតលសៀមរប និងអាជាាធរអបសរ

បានលចញលសចកដីជូនែំណឹង ជាផលូវការមួយ របកាសចត់ វ ិធានការរុុះលរ ើ សំណង់ ខុសចាប់ សិត
ថ កនុង
តំបន់ ១ និងតំបន់២ ថ្នរមណីោានអងគរ ចប់ពីថ្ថៃទី១០ ខខសីហាតលៅ។
លោងតាមលសចកដីជូនែំណឹងរបស់សាថប័នរែាទំង២
សង់ កនុងអំឡុងលពលយុទធ

ការលឃាស

បានឲ្យែឹងថា

មាចស់សំណងខុសចាប់ខែល

លបាុះលឆ្នតរករមរបឹកាឃុំ-សង្ហាត់ និងសំណង់ខុសចាប់

ថមីៗ ឬកំពុងសាង់សង់លោយខុសចាប់លផសងលទៀត រតូវបានអាជាាធរអបសរ ជូនែំណឹងឲ្យរុុះលរលើ ោយ
សម័រគចិតត កនុងរយៈលពល៧ថ្ថៃរច
ូ មកលហើយ ប៉ាុខនដមាចស់សំណង់មួយចំនួនធំ ពុំទន់មានការរុុះលរ ើលោយ
ខលួនឯងល

ុះលទ។ ែូលចនុះគណៈកមមការែឹ ក

ំ និងសរមបសរមួសលលើការរុុះលរ ើ សំណង់ខុសចាប់ កុង
ន

តំបន់ ១ និងតំបន់ ២ ថ្នរមណីោានអងគររបស់រែាបាលលខតតលសៀមរប និងអាជាាធរអបសរ សូមទុករយៈ

លពលចុងលរកាយ ជូនមាចស់សំណង់ ខាងលលើ លោយសម័រគចិ តតរុះ
ុ លរ ើលោយខលួនឯង រហូតែល់ថ្ថៃទី០៩ ខខ
សីហា ជាកំហិត លហើយលបើ មិនរពមរុុះលរ ើនឹ ងវ ិធានការ លៅថ្ថៃប ទ ប់លោយពុំទទួ លខុ សរតូវ រល់ការ
ខូចខាត និងបាត់បង់សមាារសំណង់ល

ុះលឡើយ។

សូមបញ្ជ
ា ក់ថា មានសំណង់ខុសចាប់ជាង៥០០កខនលង រតូវបានលួចសង់ អំឡុងលពលមុ នលបាុះលឆ្នត
លរជើសលរ ើសរករមរបឹកាឃុំសង្ហាត់ អាណតតិទី៤លនុះ៕
៤.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

១.មន្តនតីជំ

ញនិងភានក់ង្ហរលទសចរថ្នអាជាាធរជាតិអបសរ បានបញ្ច ប់វគគសក
ិ ា សតីពីការរគប់រគង
លទសចរណ៍លៅតំបន់លបតិកភណឌពិភពលោក

រពហសបតិ៍, ១០ សីហា ២០១៧ 12:20 លោយ: លែើមអមពិល ID:039
ភនំលពញ៖ មន្តនតីជំ
លទសចរ

ញ រួមទំងរបធាន និងអនុរបធានភានក់ង្ហរ

របចំលៅតាមរបាសាទសរុបចំនួន៦៥រូប

បញ្ចប់វគគសិកាសតីពី

ការរគប់រគងលទសចរណ៍លៅតំបន់

លបតិកភណឌពិភពលោក លោយលជាគជ័យ
សីហា
អគគ

ឆ្នំ២០១៧

បាន

រពឹកថ្ថៃទី ៩ ខខ

លរកាមវតតមានលោក

សុខ

យករងថ្នអាជាាធរជាតិអបសរ ទទួលបនទុក

អភិវឌ្ឍន៍ លទសចរណ៍អងគរ ជារបធានបិ ទកមមវ ិធី ។

សង្ហវរ
យកោាន

កមមវ ិធី លនុះលរៀបចំលឡើង លោយអាជាាធរជាតិអបសរ លរកាមជំនួយឧបតថមារបស់ សាថនទូតអាលមរ ិករបចំ
កមពុជា កនុងរកបខណឌ Fulbright Specialist Program ចប់លផតើមកាលពីថ្ថៃទី១៧ កកាោ ែល់ថ្ថៃទី៩
សីហា ឆ្នំ២០១៧។ កមមវ ិធីសិកាលនុះបលរងៀន ជាភាសាអង់ លគលស លោយលោកស្សីបណិ ឌ ត Claudia
G.Green ជនជាតិអាលមរ ិកកាំង មានជំ

ញនិងបទពិលសាធន៍ បលរងៀនលរចើនរបលទស លរចើនឆ្នំ សតីពី

ការរគប់រគងលទសចរណ៍ លៅកនុងតំបន់ លបតិ កភណឌ ពិ ភពលោក ។

ខថលងកនុងពិធីបិទវគគលោក សុខ សង្ហវរ ក៏ បានខថលងអំ ណរគុ ណ ចំ លពាុះលោកស្សី Claudia G.Green
ខែលបានបំលពញលបសកមម បលរងៀនែ៏លែ
ែ ល់ សិកាាកាមទំងអស់ ។

លោកបញ្ជ
ា ក់លទៀតថា លនុះជាលលើកទី ២ លហើយថ្នវគគបណុត ុះបណ្ណ
ត ល សតីពីការរគប់ រគងលទសចរណ៍

លៅកនុងតំ បន់លបតិ កភណឌពិភពលោកែល់មន្តនតី លៅការ ិោល័យ រួមទំងរបធានរករម និងអនុរបធាន
របចំតាមរបាសាទនីមួយៗ។
រគប់រគងលទសចរណ៍

វគគសិកាខបងខចកជាពីររករម

និតិវ ិធី លរៀបចំ គលរមាង

គឺមន្តនតីជំ

ញនឹងសិកា

សថិតិនិងវ ិធី សាស្តសតវ ិភាគទិ ននន័យ

អំពីការង្ហរ

និ ងសិកាអំពីបទ

ពិលសាធន៍ ថ្នការរគប់រគងលទសចរណ៍ពិភពលោក លោយលរបៀបជាមួយនឹងការ រគប់រគងលទសចរណ៍
កនុងតំបន់ អងគរ ។ ចំខណកភានក់ង្ហរលទសចរ នឹ ងសិកាបលងាើនចំលណុះែឹ ង ខផនកភាសាអង់ លគលស សិកា
អំពីលសវាកមម

ភូមិសាស្តសត

និងការង្ហររគប់រគងលំហូរលភាៀវលទសចរ។

ចំលពាុះមលធោបាយបលរងៀន

លោកស្សីបណិ ឌ ត Claudia G.Green មានលរចើនមលធោបាយ ែូ ចជាឱយអានអតថបទ ពិភាកាកនុងថានក់
កិចចការផទុះ និងមានវ ីលែអូបង្ហាញផងខែរ ។
លោកក៏បានអំពាវ
លៅផសពវផាយបនត

វ ែល់សិកាាកាមទំងអស់ សូមយកចំលណុះែឹង ខែលទទួលបានពីវគគសិកាលនុះ
និងអនុវតតឱយបានរបលសើរលៅកនុងកិចចការរបចំថ្ថៃរបស់ខួន
ល

ចំណុចលែ កនុងន័យលធវើោ៉ាងណ្ណឲ្យលភាៀវលទសចរ ខែលមកទសស

ពិលសសខិ តខំរក

អងគរទទួលបានបទពិលសាធន៍ែ៏លែ

បំផុត ខតផតល់ផលប៉ាុះពាល់ែ៏តិចបំផុត ែល់តំបន់រមណីយោានអងគរ ។

លោក លភឿន សុភាន់ របធានរគប់រគងភានក់ង្ហរ លទសចររបចំរបាសាទភនំបាខខង បានសខមតងនូវការ
ចប់អារមមណ៍ថា

វគគសិកាលនុះលធវើឱយលោកែឹងពីសារៈសំខាន់ថ្នការលធវើបែិសណ្ណ
ា រកិចច

សាគល់ពី

អាកបបកិរ ិោរបស់ លភាៀវមួយចំនួនែូចជា លភាៀវចិន... ែឹងការផតល់លសវាកមមលែ
ែ ល់លភាៀវ ថារតូវលធវើ
ខបបណ្ណខលុះ ពិលសសយល់ែឹងបខនថម ខផនកភាសារអង់លគលស សាគល់ភូមិសាស្តសត (របលទសខែលលភាៀវ
មក) និងវ ិធីសាស្តសតលោុះស្សាយ បញ្ជ
ា មួ យចំ នួនលែើ មបីលធវើឱយការ បំ លពញការង្ហររបចំថ្ថៃកាន់ ខតលែ ។
បខនថមពីល

ុះ លោក លឡង តុោ របធានភានក់ង្ហររបចំ របាសាទអងគរវតត ក៏បានលលើកលឡើងពី ឱកាស

ែ៏លខែ ែលបាន សិកាជាមួយសាស្តសាតចរយ លំោប់ពិភពលោក ខែលមានចំលណុះែឹងទូលំទូោយ
ពាក់ព័នធ នឹងវ ិស័យលទសចរណ៍យល់ពីសាថនភាព លទសចរណ៍ពិភពលោក និងឥរ ិោបទរបស់លភាៀវ ។

តាមការបលរងៀនរបស់គ្នត់ គឺ បានផតល់វ ិធី ស្សាសតលៗ
ែ ជាលរចើ នកនុងការអភិវឌ្ឍ ការង្ហររបចំថ្ថៃ និង

ជួយបលងាើតរបសិទិភា
ធ ព កនុងការខចករ ំខលកចំលណុះែឹ ង បនតពីភានក់ង្ហរលៅភានក់ ង្ហរ និ ងពី ភានក់ង្ហរលៅ
លភាៀវលទសចរផងខែរ ៕

២.ជួបជាមួយអាជាាធរជាតិអបសរ កនុង

ទីរពឹតិកា
ត រណ៍ព័ត៌មាន

ថ្ថៃពុធ, 09 សីហា ២០១៧ 20:15 លោយ: លែើមអមពិល ID:019
៥.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.មន្តនតីជំ

ញនិងភានក់ង្ហរលទសចរថ្នអាជាាធរជាតិអបសរ បានបញ្ច ប់វគគសក
ិ ា សតីពីការរគប់រគង
លទសចរណ៍លៅតំបន់លបតិកភណឌពិភពលោក

(ថ្ថៃទី 10 សីហា 2017, លមា៉ា ង 01:08:PM) | លោយ: អាជាាធរជាតិអបសរ(CEN)
លសៀមរប:

មន្តនតីជំ

ញ រួមទំងរបធាន និងអនុរបធាន

ភានក់ង្ហរលទសចរ របចំលៅតាមរបាសាទសរុបចំនួន៦៥រូប
បានបញ្ចប់វគគសិកាសតីពី

ការរគប់រគងលទសចរណ៍លៅ

តំបន់លបតិកភណឌពិភពលោក លោយលជាគជ័យ

រពឹកថ្ថៃ

ទី ៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៧ លរកាមវតតមានលោក សុខ សង្ហវរ
អគគ

យករងថ្នអាជាាធរជាតិ អបសរ

ោានអភិវឌ្ឍន៍ លទសចរណ៍អងគរ ជារបធានបិ ទកមមវ ិធី ។

ទទួលបនទុក

យក

កមមវ ិធី លនុះលរៀបចំលឡើង លោយអាជាាធរជាតិអបសរ លរកាមជំនួយឧបតថមារបស់ សាថនទូតអាលមរ ិករបចំ
កមពុជា កនុងរកបខណឌ Fulbright Specialist Program ចប់លផតើមកាលពីថ្ថៃទី១៧ កកាោ ែល់ថ្ថៃទី៩
សីហា ឆ្នំ២០១៧។ កមមវ ិធីសិកាលនុះបលរងៀន ជាភាសាអង់ លគលស លោយលោកស្សីបណិ ឌ ត Claudia
G.Green ជនជាតិអាលមរ ិកកាំង មានជំ

ញនិងបទពិលសាធន៍ បលរងៀនលរចើនរបលទស លរចើនឆ្នំ សតីពី

ការរគប់រគងលទសចរណ៍ លៅកនុងតំបន់ លបតិ កភណឌ ពិ ភពលោក ។

ខថលងកនុងពិធីបិទវគគលោក សុខ សង្ហវរ ក៏ បានខថលងអំ ណរគុ ណ ចំ លពាុះលោកស្សី Claudia G.Green
ខែលបានបំលពញលបសកមម បលរងៀនែ៏លែ
ែ ល់ សិកាាកាមទំងអស់ ។

លោកបញ្ជ
ា ក់លទៀតថា លនុះជាលលើកទី ២ លហើយថ្នវគគបណុត ុះបណ្ណ
ត ល សតីពីការរគប់ រគងលទសចរណ៍

លៅកនុងតំ បន់លបតិ កភណឌពិភពលោកែល់មន្តនតី លៅការ ិោល័យ រួមទំងរបធានរករម និងអនុរបធាន
របចំតាមរបាសាទនីមួយៗ។
រគប់រគងលទសចរណ៍

វគគសិកាខបងខចកជាពីររករម

និតិវ ិធី លរៀបចំ គលរមាង

គឺមន្តនតីជំ

ញនឹងសិកា

សថិតិនិងវ ិធី សាស្តសតវ ិភាគទិ ននន័យ

អំពីការង្ហរ

និ ងសិកាអំពីបទ

ពិលសាធន៍ ថ្នការរគប់រគងលទសចរណ៍ពិភពលោក លោយលរបៀបជាមួយនឹងការ រគប់រគងលទសចរណ៍
កនុងតំបន់ អងគរ ។ ចំខណកភានក់ង្ហរលទសចរ នឹ ងសិកាបលងាើនចំលណុះែឹ ង ខផនកភាសាអង់ លគលស សិកា
អំពីលសវាកមម

ភូមិសាស្តសត

និងការង្ហររគប់រគងលំហូរលភាៀវលទសចរ។

ចំលពាុះមលធោបាយបលរងៀន

លោកស្សីបណិ ឌ ត Claudia G.Green មានលរចើនមលធោបាយ ែូ ចជាឱយអានអតថបទ ពិភាកាកនុងថានក់
កិចចការផទុះ និងមានវ ីលែអូបង្ហាញផងខែរ ។
លោកក៏បានអំពាវ
លៅផសពវផាយបនត

វ ែល់សិកាាកាមទំងអស់ សូមយកចំលណុះែឹង ខែលទទួលបានពីវគគសិកាលនុះ
និងអនុវតតឱយបានរបលសើរលៅកនុងកិចចការរបចំថ្ថៃរបស់ខួន
ល

ចំណុចលែ កនុងន័យលធវើោ៉ាងណ្ណឲ្យលភាៀវលទសចរ ខែលមកទសស

ពិលសសខិ តខំរក

អងគរទទួលបានបទពិលសាធន៍ែ៏លែ

បំផុត ខតផតល់ផលប៉ាុះពាល់ែ៏តិចបំផុត ែល់តំបន់រមណីយោានអងគរ ។
លោក លភឿន សុភាន់ របធានរគប់រគងភានក់ង្ហរ លទសចររបចំរបាសាទភនំបាខខង បានសខមតងនូវការ
ចប់អារមមណ៍ថា

វគគសិកាលនុះលធវើឱយលោកែឹងពីសារៈសំខាន់ថ្នការលធវើបែិសណ្ណ
ា រកិចច

សាគល់ពី

អាកបបកិរ ិោរបស់ លភាៀវមួយចំនួនែូចជា លភាៀវចិន... ែឹងការផតល់លសវាកមមលែ
ែ ល់លភាៀវ ថារតូវលធវើ
ខបបណ្ណខលុះ ពិលសសយល់ែឹងបខនថម ខផនកភាសារអង់លគលស សាគល់ភូមិសាស្តសត (របលទសខែលលភាៀវ
មក) និងវ ិធីសាស្តសតលោុះស្សាយ បញ្ជ
ា មួ យចំ នួនលែើ មបីលធវើឱយការ បំ លពញការង្ហររបចំថ្ថៃកាន់ ខតលែ ។
បខនថមពីល

ុះ លោក លឡង តុោ របធានភានក់ង្ហររបចំ របាសាទអងគរវតត ក៏បានលលើកលឡើងពី ឱកាស

ែ៏លខែ ែលបាន សិកាជាមួយសាស្តសាតចរយ លំោប់ពិភពលោក ខែលមានចំលណុះែឹងទូលំទូោយ
ពាក់ព័នធ នឹងវ ិស័យលទសចរណ៍យល់ពីសាថនភាព លទសចរណ៍ពិភពលោក និងឥរ ិោបទរបស់លភាៀវ ។

តាមការបលរងៀនរបស់គ្នត់ គឺ បានផតល់វ ិធី ស្សាសតលៗ
ែ ជាលរចើ នកនុងការអភិវឌ្ឍ ការង្ហររបចំថ្ថៃ និង

ជួយបលងាើតរបសិទិភា
ធ ព កនុងការខចករ ំខលកចំលណុះែឹ ង បនតពីភានក់ង្ហរលៅភានក់ ង្ហរ និ ងពី ភានក់ង្ហរលៅ
លភាៀវលទសចរផងខែរ ៕ N/S

២.រពឹតិកា
ត រណ៍ព័ត៌មានរបស់អាជាាធរជាតិអបសរ សរមាប់ថ្ថៃទី៩ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៧

(ថ្ថៃទី 9 សីហា 2017, លមា៉ា ង 04:53:PM) | លោយ: អាជាាធរជាតិអបសរ(cen)
: សូមទសស

វ ីលែអូខាងលរកាម៖

៦.គេហទ ាំព ័រ ងៗីម

ការចុុះរុុះលរ ើសំណង់ខុសចាប់លៅតំបន់អងគរចប់លផតើមថ្ថៃរពហសបតលិ៍ នុះ

10, Aug 2017 , 9:10 am

លោយ: អីុុសា រ ៉ាហានី (ថមីៗ)

លសៀមរប៖ គណៈកមមការចរមរុះ ខែលមានសមាសភាពចូលរួម
ពីអាជាាធរជាតិ អបសរ និងរែាបាលលខតតលសៀមរប នឹងចប់លផតើម
ចុុះរុុះលរ ើសំណង់ខុសចាប់ លៅតំបន់អងគរ
សីហាលៅ។

ការចុុះរុុះលរ ើលនុះ

លពលជាបនតប ទ ប់
ែល់មាចស់សំណង់ ទំងល

ចប់ពីរពឹកថ្ថៃទី១០

លធវើលឡើងប ទ ប់ពីមានការពនោ

លោយសារបញ្ជ
ា លរៀបចំលិខិតជូនែំណឹង

ុះ។

ខផែកលលើលិខិតជូនែំណឹងរ បស់គណៈកមមការចុុះរុុះលរ ើសំណង់ កាលពីថ្ថៃទី១សីហា គឺ បានកំណត់យក
ថ្ថៃទី១០ជាថ្ថៃរុះ
ុ លរ ើសំណង់ ខុសចាប់។

ការសលរមចលនុះ

លរកាយអាជាាធរបានចុុះខចកលសចកតីជូន

ែំណឹងែល់មាចស់សំណង់ ទំងអស់ ឲ្យសម័រគចិតរត ុះុ លរ ើលោយខលួនឯង ខតជាបនតប ទ ប់ មាចស់សំណង់មិន
បានលគ្នរពលៅតាមលសចកតីជូនែំណឹងរបស់អាជាាធរលទ

និងខលុះខថមទំងបំពានកាន់ខតខាលំងកនុងការ

សង់សំណង់ ខុសចាប់កុងតំ
ន
បន់អងគរ ខែលខលុះជារបលភទសំណង់ស្សាល និងធៃន់។
កនុងលសចកតីជូនែំណឹងែខែល

គណៈកមមការចរមរុះនឹងចប់លផតើមចុុះអនុវតតវ ិធានការរុុះលរ ើសំណង់ លៅ

តាមនីតិវ ិធី លោយពុំទទួលខុសរតូវរល់ការខូចខាតរទពយសមបតតិណ្ណមួយលឡើយ។

គួរឲ្យែឹងផងខែរថា លោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជាាធរជាតិអបសរ កនុងអំ ឡុងលពលមុនលបាុះលឆ្នត
លរជើសលរ ើសរករមរបឹកាឃុំសង្ហាត់អាណតតិទី៤លនុះ

មានសំណង់ខុសចាប់ ជាង៥០០សំណង់

លួចសាងសង់ លោយោក់ លលៀម កនុងរមណីយោានអងគរ លបើលទុះបីជាអាជាាធរចុុះខណ
កនុងរបាយការណ៍ោច់លោយខឡកមួយលទៀតរបស់អាជាាធរជាតិអបសរ
ជាង១០០ករណីលទៀត ខែលលួចសាងសង់ លរកាយថ្ថៃលបាុះលឆ្នត៕

ខែល

ក
ំ ៏លោយ។

មានសំណង់ ខុសចាប់ ចំនួន

