សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី១២-១៣-១៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ

Apsara Authority continues removing homes in Angkor

Mon, 14 August 2017 Soth Koemsoeun

The Apsara Authority and Siem Reap provincial
officials have demolished 49 homes out of 520 slated
for removal within the Angkor Archaeological Park
since Thursday, officials said yesterday.
According to authority spokesman Long Kosal, the
homes were mostly built during the 2017 commune elections season, with contractors “taking
advantage” of the uncertainty to push schemes on clients.
“Apsara Authority usually sends its officials to explain [to the contractors] regularly, but they
did not listen and neither did [the home buyers], who also believed in the lies of constructors,”
he said.
Read more: „Illegal‟ Angkor homes dismantled in Siem Reap
According to Kosal the removals are starting in Prasat Bakong, Angkor Thom and Siem Reap
districts, and will then proceed to Puok and Banteay Srei districts. Homes dating back to the
1980s, he said, will be unaffected.
However, some locals say small homes are being unfairly targeted.
“How about the hotel and huge housing compound that are in my area as well?” said Pich
Sruoch, a villager in Nokor Thom commune whose home was destroyed.
២.គេហទ ាំព ័រ ភ្នគាំ ពញប៉ុស ិ៍
ត

អាជ្ញាធរអប្សរាប្ន្តរុះុ ររ ើសំណង់ខុសចាប្់បាន្ ៤៩ កន្ន្លង

Mon, 14 August 2017 សុទ្ធ គឹមរសឿន្ (ភ្នំរេញប្ុសិ៍)ត

ភ្នំរេញ: សំណង់ចំន្ួន្ ៤៩ កន្ន្លងកនុងចំរោមសរុប្ ៥២០ កន្ន្លងន្ដលបាន្សាងសង់រ ំរោភ្រលើដី
រមណីយដ្ឋាន្អងគរវត្តបាន្រុុះររ ើរួចកនុងរយៈរេលប្ី ថ្ងៃន្ដលកម្លំង
អាជ្ញាធរអប្សរា

ន្ិងសមត្ថកិចច
ច រមរុះថ្ន្គណៈប្ញ្ជ
ា ការឯកភាេរខត្តរសៀមរាប្បាន្រប្ើករប្ត្ិប្ត្ិកា
ត រ

កាលេីសបាាហ៍មុន្ រហើយកនុងរប្ត្ិប្ត្ិកា
ត ររន្ុះមិន្ទាន្់ម្ន្ការរប្ឈមមុខដ្ឋក់គ្ននរវាងអាជ្ញាធរ ន្ិ ង
រប្ជ្ញេលរដាជ្ញម្ចស់សំណង់ រ

ុះរទ្។

កាលេីថ្ងៃទ្ី១ ន្ខសីហា អាជ្ញាធរអប្សរាបាន្រចញរសចកាី
ជូន្ដំណឹងឲ្យរប្ជ្ញេលរដាន្ដលជ្ញម្ចស់សំណង់ រធវើការ
រុុះររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង

រហើយម្ន្រប្ជ្ញេលរដាមួយចំន្ួន្

បាន្សម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង ន្ិ ងមួយចំន្ួន្រទ្ៀត្មិន្
ទាន្់រុះ
ុ ររ ើតាមការជូន្ដំណឹងរទ្ើប្រដាបាលរខត្តរសៀមរាប្

ន្ិងអាជ្ញាធរអប្សរាចុុះមករុុះររ ើរដ្ឋយផ្ទទល់ជ្ញមួយន្ឹងកម្លំងសមត្ថកិចជ្ញ
ច ររចើន្

ក់ ន្ិងរងយន្តបាញ់

ទ្ឹក ន្ិងរងយន្តសាន្រន្ជ្ញររចើន្ររគឿងផងន្ដរ។
រោក ឡុង កុសល់ រប្ធាន្
មិញថា

យកដ្ឋាន្ផសេវផាយថ្ន្អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអប្សរាបាន្ឲ្យដឹងកាលេីមសិល

សំណង់ បាន្សាងសង់រ ំរោភ្រលើដីរមណីយដ្ឋាន្អងគរវត្តកុងអំ
ន
ឡុងរេលមុន្

រេលថ្ន្យុទ្ធ

ការរបាុះរននត្សរុប្ចំន្ួន្ ៥២០ កន្ន្លងកនុងរ

ន្ិងររកាយ

ុះអាជ្ញាធរបាន្រុុះររ ើផទុះ ន្ិងសំណង់ ខុស

ចាប្់បាន្ ៤៩ កន្ន្លង ន្ិងេលរដាបាន្សម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯងម្ន្ចំន្ួន្រប្ន្ហលជិត្ ៥០ កន្ន្លង
រដ្ឋយគិត្ចាប្់ េីថ្ងៃទ្ី ១០ ដល់ ១៣ ន្ខសីហា។

រោកប្ន្តថាអាជ្ញាធរបាន្រធវើការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ទាំងរន្ុះម្ន្ ៣ រគ្នលរៅធំៗរួមម្ន្ស្សរក
របាសាទ្បាគង ស្សរកអងគរធំ ន្ិងរករងរសៀមរាប្ (មុខរបាសាទ្ប្ ទ យកតី) រហើយ ២ រគ្នលរៅរទ្ៀត្
ន្ឹងប្ន្ារៅរេលររកាយគឺ រៅស្សរកេួក ន្ិងស្សរករបាសាទ្ប្ ទ យស្សី។
រោកថា៖

«រន្ុះគឺជ្ញរលសរប្ស់េួកគ្នត្់កុងការរឆល
ន
ៀត្ឱកាសអំ ឡុងរេលរបាុះរននត្ននំ២០១៧-

២០១៨ រន្ុះ អាជ្ញាធរអប្សរាន្ត្ងន្ត្ប្ញ្ូា ន្មន្តន្តីរប្ស់ខួន្រៅ
ល

ំេួកគ្នត្់ជ្ញរប្ចាំន្ដរ ប្ុន្ន្ាេួកគ្នត្់ មិន្

បាន្យកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់រេមទាំងបាន្រជឿរលើសមាីភ្ូត្កុហករប្ស់ជ្ញងផទុះ
អាជ្ញាធរអប្សរាមិន្ន្ដលរប្កាសថាកន្ន្លងរន្ុះ ឬកន្ន្លងរ

ឬជ្ញងសំណង់ មួយចំន្ួន្។

ុះអាចសាងសង់ បាន្រ

ុះរទ្»។

រោកប្ញ្ជ
ា ក់ ថាសំណង់ ឬផទុះន្ដលសង់េីននំ ១៩៨០ រហូត្មកដល់រេលរន្ុះវាមិន្ន្មន្ជ្ញរប្ធាន្
ប្ទ្ថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើរន្ុះរទ្។ កន្លងមកអនកសាងសង់ សំណង់ខុសចាប្់ ទាំងរន្ុះភាគររចើន្េួកគ្នត្់

មិន្ន្មន្សាងសង់កុងប្ំ
ន
ណងរស់រៅរទ្ ប្ុន្ន្ាេួកគ្នត្់សាងសង់កុងប្ំ
ន
ណងចាប្់យកដី ឬចាប្់ យកទ្ី
តាំងទ្ុកររប្ើរបាស់រផសងៗរទ្ៀត្

ន្ិងមួយចំន្ួន្រជឿរលើអនកញុុះញុង់ដូចជ្ញអនករ

ការសាងសង់

សំណង់ ប្ុន្ន្ាអាជ្ញាធរមិន្បាន្ចូលរួមប្ិទ្បាំងថ្ន្ការសាងសង់ រលមើសចាប្់ រន្ុះរទ្។

រោក រេរជ ស្សួច រប្ជ្ញេលរដារៅសង្កាត្់ន្គរធំ ន្ដលរងន្ូវការរុុះររ ើផទុះរន្ុះបាន្របាប្់កាលេីមសិល
មិញថា៖ «ខាំុបាទ្រគ្នន្់ន្ត្សាងសង់ផទុះរៅរទ្ មិន្ន្មន្រធវើររឿងខុសចាប្់អីវរ

ុះរទ្ រប្ើ ររ ើផទុះខាំុ ខាំុមិន្

ដឹងរៅោរទ្ៀត្រទ្។ រប្ើ រៅន្កបររបាសាទ្អងគររៅខាំុមិន្ថារទ្ ន្ត្រន្ុះគឺ នៃយដល់រៅជិត្ ១០ គី ឡូ
ន្មត្ (ត្ំប្ន្់ ២)»។

រោក សូ ោរ ិន្ មន្តន្តីសរមប្សរមួលថ្ន្អងគការអាដហុករខត្តរសៀមរាប្បាន្យល់រឃើញថា៖ «ការ
អន្ុវត្តរុះ
ុ ររ ើផទុះេលរដារន្ុះរៅមិន្ទាន្់រសមើភាេគ្ននរៅរឡើយរទ្ រដ្ឋយមិន្បាន្អន្ុវត្តចាប្់រេមគ្នន»។

រករមគណៈកមមការចរមរុះក៏ អំពាវ

វដល់រប្ជ្ញជន្ឲ្យសម័រគចិត្ក
ត ុងការរុ
ន
ុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ ន្ិងចូល

រួមសហការជ្ញមួយរករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយសមបត្តិ

ន្ិងផលរប្រោជន្៍

រប្ស់ប្ងប្អូន្រទ្ៀត្ផង៕
៣.គេហទ ាំព ័រ

Villagers Ask for More Time to Remove Angkor Park Homes

BY AUN PHEAP | AUGUST 14, 2017

As an eviction operation inside Angkor Archaeological Park continues to plod forward, making
modest progress after four days of remov als, some residents have now asked authorities to
give them more time to tear down the structures themselves.
៤.គេហទ ាំព ័រVOD

េលរដារស់រៅកនុងត្ំប្ន្់អងគរទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្ញ្ឈប្់ការរុុះររ ើសំណង់េួករគ

រដ្ឋយ រោក សូរយ ជ័យឧត្ាម | ថ្ងៃចន្ទ ទ្ី១៤ ន្ខសីហា ននំ២០១៧ (VOD)
រប្ជ្ញេលរដារប្ន្ហល ១០០

ក់ ន្ដលផទុះសន្មបងរប្ស់

េួករគរប្ឈមមុខន្ឹងការរុុះររ ើរៅកនុងត្ំប្ន្់អភ្ិរកសអងគរ
រ

ុះ បាន្រចញត្វារៅមុខសាោរខត្តរសៀមរាប្ រៅរេឹក

ថ្ងៃរន្ុះ រដ្ឋយទាមទាររៅអាជ្ញាធររខត្តរន្ុះ ឲ្យប្ញ្ឈប្់ការ
រុុះររ ើផទុះសន្មបងរប្ស់េួករគ។
អាជ្ញាធររខត្តរសៀមរាប្ កាលេី ថ្ងៃទ្ី០៩ ន្ខសីហារន្ុះ បាន្
ជូន្ដំណឹងអំេីការចុុះរុុះររ ើសសំណង់រៅកនុងត្ំប្ន្់ ១ ន្ិងត្ំប្ន្់ ២ សថិត្រៅកនុងភ្ូមិអន្តញ្ជ
ច ញ សង្កាត្់
ន្គរធំ រករងរសៀមរាប្ រដ្ឋយថា សំណង់ ទាំងរ
ប្ ទ ប្់េីការជូន្ដំណឹងរ

ុះ រត្ូវបាន្សាងសង់រឡើងរដ្ឋយខុសចាប្់។

ុះ រករមអាជ្ញាធររខត្តរន្ុះ បាន្ចាប្់រផាើមចុុះរុុះររ ើសំណង់

ដូចន្ដល

អាជ្ញាធររខត្តរន្ុះបាន្រប្កាសជ្ញមុន្។
កនុងថ្ដកាន្់រៅរដ្ឋយរូប្ងត្រោក
រប្ន្ហល ១០០

យករដាមន្តន្តី ហុន្ ន្សន្ ន្ិងភ្រ ិោផងរ

ុះ រករមរប្ជ្ញេលរដា

ក់ បាន្រប្មូលផាំុគ្ននរៅមុខសាោរខត្តរសៀមរាប្ រៅរេឹករន្ុះ រដើមបីទាមទារឲ្យ

ប្ញ្ឈប្់ការចុុះររ ើររ ើសំណង់ រប្ស់េួករគ៕
៥.គេហទ ាំព ័រRFI

សំណង់មិន្ស្សប្ចាប្់រៅត្ំប្ន្់អងគរបាន្រុុះររ ើរចញរប្ម្ណ ២៥% រហើយ

14/08/2017 (RFI) អត្ថបទដោយ៖ តាន់ គឹ មច័នទវាសនា និងទី កញ្ញា

ររកាយេីចំោត្់ ការរប្ស់រដាបាលរខត្តរសៀមរាប្ ន្ិងអាជ្ញា
ធរជ្ញត្ិអប្សរា ចុុះរុុះររ ើសំណង់ រៅត្ំប្ន្់អងគររួចមក រប្ជ្ញ
េលរដាមួយចំន្ួន្បាន្សម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើខលួន្ឯង រដើមបីរជៀសវាង

ការខូចខាត្ រទ្េយសមបត្តិរប្ស់ខួន្ធៃ
ល
ន្់ធៃរ។ រប្ើគិត្ចាប្់េីថ្ងៃ
មសិលមិញ

រហូត្មកដល់ថ្ងៃ១៤សីហា

សកមមភាេរុុះររ ើ

សំណង់ ខុសចាប្់ ម្ន្ជ្ញង ៦០ករណី ន្ដលជ្ញការរុុះររ ើរប្ស់កងកម្លំងចំរុះ
ុ ន្ិង ៤០រៅ ៥០ករណី
រផសងរទ្ៀត្ គឺជ្ញការសម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើរប្ស់រប្ជ្ញេលរដា។
រោក ឡុង កុសល អនក

ំពាកយអាជ្ញាធរជ្ញត្ិអប្សរា បាន្ប្ញ្ជ
ា ក់ របាប្់វ ិទ្យុបារាំងថា សាថន្ភាេការរុុះ

ររ ើសំណង់មិន្ស្សប្ចាប្់ដំរណើរការជ្ញរប្រកត្ី រដ្ឋយសារន្ត្រប្ជ្ញេលរដាបាន្ភាាក់រលឹកកនុងការរុុះររ ើ
រដ្ឋយខលួន្ឯង ដូរចនុះមិន្ចាំបាច់ររប្ើ របាស់កងកម្លំងចំរុះ
ុ ចុុះរុុះររ ើរ

ុះរទ្ ន្ត្រប្ជ្ញេលរដាអាចរសនើសុំ

កម្លំងឲ្យជួយរុុះររ ើបាន្ រដ្ឋយរការទ្េយសមបត្តិរប្ស់គ្នត្់។ រោកបាន្ឲ្យដឹងរទ្ៀត្ថា ចំរពាុះរប្ជ្ញ
េលរដាស័រម គចិ ត្តរុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង អាជ្ញាធរអន្ុញ្ជាត្រអាយ ១ រៅ២ ថ្ងៃប្ន្ន្ថមរទ្ៀត្ កនុងការរុុះររ ើ។
អនក

ំពាកយដន្ដលបាន្ឲ្យដឹងថា

សំណង់ កនុងរ

សំណង់មិន្ស្សប្ចាប្់ រៅកនុងត្ំប្ន្់អងគរសរុប្ម្ន្ជ្ញង៥០០

ុះម្ន្ការរុុះររ ើបាន្ជិត្១០០ករណី រសមើរប្ម្ណ២៥% ន្ដលរួមប្ញ្ូច លទាំងការរុុះររ ើ

រដ្ឋយសមត្ថកិចពា
ច ក់េ័ន្ធ ន្ិងការសម័រគចិត្ត។

រដ្ឋយន្ឡក អនកស្សី វ ិន្ សាដ្ឋ ន្ដលជ្ញរប្ជ្ញេលរដាសាងសង់ ផទុះរៅភ្ូមិរហាល បាន្ត្អូញន្ត្អរថា
អនកស្សីមិន្អស់ចិត្តចំរពាុះចំោត្់ ការរប្ស់អាជ្ញាធររ
រដើមបីរអាយម្ន្ការរដ្ឋុះស្សាយតាមផលូវចាប្់

ុះរទ្ រដ្ឋយអុះអាងថា អនកស្សីរៅន្ត្ចង់ ត្វា

រដ្ឋយរហត្ុថា

មុន្ន្ឹងអនកស្សីសាងសង់ផទុះអនកស្សី

បាន្សុំការអន្ុញ្ជាត្េីរមភ្ូមិចាស់ ន្ត្ការអន្ុញ្ជាត្រន្ុះមិន្រត្ូវបាន្ទ្ទ្ួលសាគល់េីអាជ្ញាធររ

ុះរទ្។

គួររ ំលឹកថា អាជ្ញាធរអប្សរា រួមន្ឹងរដាបាលរខត្តរសៀមរាប្ បាន្ជូន្ដំណឹងចំន្ួន្េីររលើករួចមកន្ដល
រលើកទ្ី១ កនុងន្ខកកាដ្ឋ រហើយរលើកទ្ី២ កាលេីថ្ងៃទ្ី០១ ន្ខ សីហា ដល់រប្ជ្ញេលរដាន្ដលបាន្
រៅសាងសង់ សំណង់ខុសចាប្់រៅត្ំប្ន្់
រលើករ

ំគ្នន

អងគរកាលេី រេលកន្លងរៅ។ រសចកាីជូន្ដំណឹងទាំងេីរ

ុះ បាន្ប្ញ្ជ
ា ឲ្យ រុុះររ ើរចញរដ្ឋយខលួន្ឯងមុន្ន្ឹងចំោត្់ការចុងររកាយរដ្ឋយអាជ្ញាធររៅថ្ងៃ

ទ្ី ១០ ន្ខសីហារន្ុះ។

៦.គេហទ ាំព ័រFresh news

១.លទ្ធផលថ្ងៃទ្ី២ ថ្ន្ការរុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់ រៅរមណីយដ្ឋាន្អងគរ, សំណង់ខុសចាប្់ចំន្ួន្២០ទ្ី
តាំង កនុងរករង-ស្សរកចំន្ួន្៤ រត្ូវបាន្រុុះររ ើរួចរាល់ ខណៈរប្ជ្ញេលរដាគ្នមន្ការត្វា (Video inside)

Fresh news 12/08/2017

(រសៀមរាប្)៖ រៅថ្ងៃទ្ី១១ ន្ខសីហា ននំ២០១៧រន្ុះ គឺជ្ញថ្ងៃទ្ី២
រហើយ ថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ កនុងត្ំ ប្ន្់ ១ ន្ិងត្ំប្ន្់២

ថ្ន្រមណីយដ្ឋាន្អងគរ

ជ្ញលទ្ធផលកម្លំងរប្ត្ិប្ត្តិការបាន្រុុះររ ើ

សំណង់ខុសចាប្់ចំន្ួន្២០ទ្ីតាំង

កនុងរករង-ស្សរកចំន្ួន្៤

ន្ដលលទ្ធផលបាន្រប្រេឹត្តរៅលអរប្រសើរ
ការរប្ទ្ូសរា
ា យ

រដ្ឋយគ្នមន្ការត្វា

ន្ិងគ្នមន្អំរេើហិងាោមួយរកើត្រឡើង

កម្លំង ន្ិងម្ចស់ទ្ីតាំងសំណង់ខុសចាប្់ទាំងរ
អភ្ិបាលរងរខត្តរសៀមរាប្

រោក

លី

ខណៈ
រវាងកង

ុះរទ្។

សំរ ិទ្ធិ

បាន្ប្ញ្ជ
ា ក់ថា

សំណង់ខុសចាប្់ចំន្ួន្២០កន្ន្លង ន្ដលសមត្ថកិចចរុះ
ុ ររ ើរៅថ្ងៃរន្ុះរួម
ម្ន្៖ រករងរសៀមរាប្ ចំន្ួន្១៣សំណង់, ស្សរករបាសាទ្បាគង ចំន្ួន្២សំណង់ , ស្សរកអងគរធំ ចំន្ួន្
៣សំណង់ រដ្ឋយន្ឡករៅស្សរកប្ ទ យស្សី រត្ូវបាន្រប្ជ្ញេលរដាស័រម គចិត្តរធវើកិ ចចសន្ារុុះររ ើរដ្ឋយ
ខលួន្ឯង មុន្កាលប្រ ិរចេទ្កំណត្់រៅថ្ងៃទ្ី១៤ ន្ខសីហាខាងមុខ គឺម្ន្ចំន្ួន្២១សំណង់ ន្ត្ររ ើរួចរាល់
រៅថ្ងៃរន្ុះ បាន្២កន្ន្លង។

រប្ើតាមអភ្ិបាលរងរខត្តរប្
ូ រន្ុះ «សរម្ប្់ដំរណើរការការង្ករថ្ងៃរន្ុះ គណៈកមមការដឹក

ំ ន្ិងសរមប្

សរមួលបាន្វាយត្ថ្មល ន្ិងសន្និដ្ឋាន្េី សាថន្ភាេទ្ូ រៅរប្រេឹ ត្តរដ្ឋយលអរប្រសើរ គ្នមន្ការទាមទារត្វា
េីរប្ជ្ញេលរដា គ្នមន្ការរប្ទ្ូសរា
ា យរដ្ឋយអំរេើហិងាោមួយ ន្ិងគ្នមន្អន្ារាគមន្៍េីកម្លំងរប្ដ្ឋប្់
អាវុធ ថ្ន្គណៈប្ញ្ជ
ា ការឯកភាេរខត្ត ដូចថ្ងៃមសិលមិញរ
រោកប្ញ្ជ
ា ក់ថា មូលរហត្ុន្ដល
រលូន្រ

ុះរទ្»។

ំឲ្យសាថន្ភាេរុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់ទាំងរន្ុះ រប្រេឹត្តរៅរដ្ឋយ

ុះ ក៏ររពាុះន្ត្ម្ចស់សំណង់បាន្ភាាក់រលឹក ន្ិងសម័រគចិត្តដល់កិចស
ច ហការរេញរលច ជ្ញមួយ

រករមរប្ត្ិប្ត្តិការរគប្់មុខសញ្ជាទាំង៤កន្ន្លង តាមរយៈការខិត្ខំរប្ឹងន្រប្ងចល
ចាប្់ េីរគ្នលន្រោបាយ

ន្ិងវ ិធាន្រផសងៗរទ្ៀត្

ភ្័ណឌជ្ញត្ិ ន្ិងេិភ្េរោក។

កនុងប្រ ិប្ទ្ថ្ន្ការអភ្ិ រកស

ជ្ញមួយគ្ននរន្ុះ រករមគណៈកមមការចរមរុះ រៅន្ត្អំ ពាវ

អប្់រ ំ ផសេវផាយេី
ន្ងរកាសមបត្តិរប្ត្ិក

វដល់រប្ជ្ញជន្សូមឱយសម័រគចិត្ត កនុងការរុុះររ ើ

សំណង់ខុសចាប្់ ន្ិងចូលរួមសហការជ្ញមួយ រករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្ រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយ
សមបត្តិ ន្ិងផលរប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធរៃ ។

ការអន្ុវត្តតាមចាប្់រន្ុះ គឺរដើមបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយដ្ឋាន្អងគរ ឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្ រកាបាន្
ន្ូវទ្ីតាំងរប្វត្តិសាស្តសត ន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិ ដ៏សំខាន្់សរម្ប្់កូន្ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ
ចីរកាល៕

ន្់ឱយសថិត្រសថរ

២.អភ្ិបាលរខត្តរសៀមរាប្៖ ថ្ងៃទ្ី៣ថ្ន្ការរុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់ សមត្ថកិចច
ច រមរុះរុុះររ ើបាន្៣០សំណង់
កនុងរករង-ស្សរកចំន្ួន្៣

Fresh news 13/08/2017
(រសៀមរាប្)៖ រៅថ្ងៃទ្ី ១២ ន្ខសីហា ននំ២០១៧រន្ុះ គឺ
ជ្ញថ្ងៃទ្ី៣រហើយ ថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់

កនុងត្ំ ប្ន្់ ១ ន្ិងត្ំប្ន្់២ ថ្ន្រមណីយដ្ឋាន្អងគរ ជ្ញលទ្ធ
ផលកម្លំងរប្ត្ិប្ត្តិការ

បាន្រុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់

ចំន្ួន្៣០ទ្ីតាំង កនុងរករង-ស្សរកចំន្ួន្៣ ខណៈន្ដល
លទ្ធផលបាន្រប្រេឹត្តរៅលអរប្រសើរ រដ្ឋយគ្នមន្ការត្វា
ការរប្ទ្ូសរា
ា យ ន្ិងគ្នមន្អំរេើហិងាោមួយរកើត្រឡើង រវាងកងកម្លំង ន្ិងម្ចស់ទ្ីតាំងសំណង់ខុស
ចាប្់ទាំងរ

ុះរទ្។

តាមរបាយការណ៍រប្ស់ រោក ឃឹម ប្ុន្សុង ន្ដលអងគភាេេ័ត្៌ម្ន្ Fresh News ទ្ទ្ួលបាន្
ប្ញ្ជ
ា ក់ថា
កនុងរ

«លទ្ធផលសរុប្ថ្ងៃរន្ុះ

បាន្ចំន្ួន្៣០សំណង់

រួមម្ន្៖

រករងរសៀមរាប្៩សំណង់

ុះសម័រគចិត្តរុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង៦សំណង់, ស្សរករបាសាទ្បាគង ៨សំណង់ រដ្ឋយសម័រគចិត្តរុះ
ុ ររ ើ

រដ្ឋយខលួន្ឯងទាំងអស់ ន្ិងស្សរកប្ ទ យស្សី ១៣សំណង់ រដ្ឋយសម័រគចិ ត្តរុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯងទាំង
អស់»។

រប្ើតាមអភ្ិបាលរខត្តរសៀមរាប្ សរម្ប្់ដំរណើរការការង្ករថ្ងៃរន្ុះ គណៈកមមការបាន្សរមប្សរមួល
បាន្រធវើការវាយត្ថ្មល ន្ិងសន្និដ្ឋាន្ថា សាថន្ភាេទ្ូរៅបាន្រប្រេឹត្តរៅលអរប្រសើរ គ្នមន្ការទាមទារ ត្វា
េីប្ងប្អូន្រប្ជ្ញេលរដារឡើយ។

ជ្ញមួយគ្ននរន្ុះ រករមគណៈកមមការចរមរុះ រៅន្ត្អំ ពាវ

វដល់រប្ជ្ញជន្សូមឱយសម័រគចិត្ត កនុងការរុុះររ ើ

សំណង់ខុសចាប្់ ន្ិងចូលរួមសហការជ្ញមួយ រករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្ រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយ
សមបត្តិ ន្ិងផលរប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធរៃ ។

ការអន្ុវត្តតាមចាប្់រន្ុះ គឺរដើមបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយដ្ឋាន្អងគរ ឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្ រកាបាន្
ន្ូវទ្ីតាំងរប្វត្តិសាស្តសត ន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិ ដ៏សំខាន្់សរម្ប្់កូន្ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ

ន្់ឱយសថិត្រសថរ

ចីរកាល៕
៧.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.៤ថ្ងៃ ថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើ សំណង់ខុសចាប្់ កនុងឧទ្ាន្អងគរម្ន្សំណង់ ១០៩ករណី រត្ូវបាន្រករម
ការង្កររុុះររ ើ ន្ិងម្ចស់សណ
ំ ង់ សម័រគចិត្រត ុះុ ររ ើខលួន្ឯង

(ថ្ងៃទ្ី 14 សីហា 2017, រម្ង 03:36:PM) | រដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអប្សរា(CEN)
រសៀមរាប្៖ រប្ើគិត្មករត្ឹមថ្ងៃទ្ី១៣ ន្ខសីហា ននំ២០១៧ គឺរយៈរេល ៤ថ្ងៃ រហើយថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើ

សំណង់ខុសចាប្់ កុងឧទ្ាន្អងគ
ន
រ ន្ដលអន្ុវត្តរដ្ឋយរករមគណៈកមមការចរមរុះ រួមម្ន្អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ
អប្សរា ន្ិងរដាបាលរខត្តរសៀមរាប្ រួមទាំងសាថប្័ន្ពាក់េ័ន្ធ ។

លទ្ធផលការង្ករន្ដលទ្ទ្ួលបាន្េីរគ្នលរៅម្ន្៖
រករងរសៀមរាប្ ស្សរកប្ ទ យស្សី ស្សរករបាសាទ្បាគង
ន្ិងស្សរកអងគរធំ

គឺម្ន្សំណង់ខុសចាប្់ចំន្ួន្ ១០៩

ករណី ន្ដលកនុងរ

សាថេររដ្ឋយរករម
ឯង ន្ត្រៅមិន្ទាន្់រុះ
ុ ររ ើ រួចរាល់រៅរឡើយ ។

ុះ ៦៥ករណី រត្ូវបាន្រុុះររ ើរួចរាល់ ជ្ញ
គណៈកមមការចរមរុះ

ន្ិង៤៤ករណី

ម្ចស់សំណង់ បាន្សម័រគចិ ត្តរធវើកិចចសន្ា រុុះររ ើរដ្ឋយខលួន្

រករមគណៈកមមការចរមរុះ ន្ឹងប្ន្តកិចចការរន្ុះរហូត្ប្ញ្ចប្់រៅតាមគររម្ង រហើយអំពាវ

វដល់ រប្ជ្ញ

ជន្ឱយសម័រគចិត្ត កនុងការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ ន្ិងចូលរួមសហការជ្ញមួយ រករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្
រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយសមបត្តិ ន្ិងផលរប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធៃរ។ ការអន្ុវត្តតាមចាប្់
រន្ុះ

គឺរដើមបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយដ្ឋាន្អងគរឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្

រប្វត្តិសាស្តសតន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិ ដ៏សំខាន្់សរម្ប្់ កូន្ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ

រកាបាន្ន្ូវទ្ីតាំង

ន្់ឱយសថិត្រសថរចីរកាល៕

២.គណៈកមមការចរមរុះ រុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់ កនុងឧទ្ាន្អងគរ៖ រៅថ្ងៃទ្ីេីរ ថ្ន្ការចុុះរុុះររ ើសំណង់ខុស
ចាប្់ រប្ជ្ញជន្មួយចំន្ួន្ធំ រេមទ្ទ្ួលខុស ន្ិងសម័រគចិត្រត ុះុ ររ ើ រដ្ឋយខលួន្ឯង

(ថ្ងៃទ្ី 11 សីហា 2017, រម្ង 04:20:PM) | រដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអប្សរា(CEN)
រសៀមរាប្: រៅកនុងយុទ្ធ

ការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ កនុងឧទ្ាន្

អងគរ រៅថ្ងៃទ្ីេីរ រត្ូវន្ឹងថ្ងៃទ្ី១១ ន្ខសីហា ននំ២០១៧ រករមគណៈ
កមមការចរមរុះ បាន្រាយការណ៍ថា រប្ជ្ញជន្រៅកនុងត្ំប្ន្់ រគ្នលរៅ

ទាំង៤ ម្ន្រករងរសៀមរាប្ ស្សរកអងគរធំ ស្សរកប្ ទ យស្សី ន្ិងស្សរក
របាសាទ្បាគង ភាគររចើន្ រេមទ្ទ្ួលខុសចំរពាុះ ការលួចសាង
សង់ ន្ិងសម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើ រដ្ឋយខលួន្ឯង។
ចំរពាុះទ្ិន្នន្័យ

ន្ដលរប្ជ្ញជន្រេមរុុះររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង

រេឹករម្ង១១.៣០
រៅកនុងរ

សរុប្រត្ឹម

ទ្ីថ្ងៃរន្ុះ គឺ បាន្ចំន្ួន្សរុប្ ៣១ ករណី រដ្ឋយ

ុះ រករងរសៀមរាប្ ម្ន្៧ករណី ស្សរករបាសាទ្បាគង

ម្ន្ ២ ករណី រៅស្សរកប្ ទ យស្សី ម្ន្២០ករណី ន្ិងរៅស្សរកអងគរធំ ម្ន្២ករណី។
សូមប្ញ្ជ
ា ក់ន្ដរថា សំណង់ ទាំងរ

ុះ ម្ន្ទាំងរប្រភ្ទ្ធៃន្់ ន្ិងសំណង់ ស្សាល។

រករមគណៈកមមការចរមរុះ ក៏ រៅន្ត្អំពាវ

វ ដល់រប្ជ្ញជន្ ឱយសម័រគចិ ត្ត កនុងការរុុះររ ើសំណង់ខុសចាប្់

ន្ិងចូលរួមសហការ ជ្ញមួយរករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្ រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយសមបត្តិ ន្ិងផល
រប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធៃរ។

ការអន្ុវត្តតាមចាប្់រន្ុះ គឺ រដើមបីរម
ួ គ្ននការពារ រមណីយដ្ឋាន្អងគរ ឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្ រកាបាន្
ន្ូវទ្ីតាំង រប្វត្តិសាស្តសត ន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិ ដ៏សំខាន្់សរម្ប្់ កូន្ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ

ន្់ឱយសថិត្រសថរ

ចីរកាល៕N/t
៨.គេហទ ាំព ័រ ករពជាង
ីម
៉ុ

១.កមមសក
ិ ាការ ី១០រប្រទ្សបាន្ប្ញ្ច ប្់វគគសក
ិ ារយៈរេលខលីរៅតាមការដ្ឋាន្អំេីរប្វត្តិសាស្តសតន្ខមរន្ិង
ការស្សាវរជ្ញវប្ុរាណវ ិទ្ារៅរលើទ្ឹកដីអងគរ

ររគឿន្ រវត្ 14/08 /2017 09:25 AM (កមពុជ្ញងមី)

រសៀមរាប្៖

អស់រយៈរេល១៥ថ្ងៃថ្ន្កមមសិការៅ

តាមការដ្ឋាន្អំេីរប្វត្តិសាស្តសតន្ខមរន្ិងកំោយស្សាវ
រជ្ញវប្ុ រាណវ ិទ្ារៅរបាសាទ្ទ្រន្លសួត្
ៃ

រករមសិកាា

កាមជ្ញត្ិ-អន្តរជ្ញត្ិចំន្ួន្១៥រូប្ ម្ន្កមពុជ្ញ សិងប្
ហ ុរ ី
អូ ស្តសាតលី ឥោ
ឌ ភ្ូ ម្ ម្រឡសុី អារមរ ិក ឥណូឌ រន្
សុី រវៀត្ោម ន្ិងរប្រទ្សហវីលីេីន្ បាន្ប្ញ្ចប្់
ទ្សសន្កិចចចុងររកាយរៅសារមន្ទីរន្ររាត្តមសីហន្ុ-អងគរ
គររម្ងកមមសិការន្ុះ

ររសៀលថ្ងៃទ្ី១១ ន្ខសីហា ននំ២០១៧។

ររៀប្ចំ រដ្ឋយអាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អប្សរាសហការជ្ញមួយវ ិទ្ាសាថន្ស្សាវរជ្ញវអាសុី

ភាគអារគនយ៍ថ្ន្រប្រទ្សសិងហប្ុរ ី ន្ដលម្ន្រោកប្ណិ ឌ ត្ អា ដ្ឋរ ិទ្ធ អន្ុរប្ធាន្មជឈមណឌលអន្តរជ្ញត្ិ
ស្សាវរជ្ញវន្ិងត្មាល់ឯកសារអងគរ ន្ិងរោកប្ណិ ឌ ត្ Kyle Latinis ជ្ញសហរប្ធាន្ត្ំោងអាជ្ញាធរ
ជ្ញត្ិអប្សរាន្ិងសិងប្
ហ ុរ ី។
តាមការប្ញ្ជ
ា ក់េីរោកប្ណិ ឌ ត្ អា ដ្ឋរ ិទ្ធ បាន្ឱយដឹ ងថា កមមសិការន្ុះរធវើរឡើងកនុងរគ្នលប្ំណង
ប្ណុត ុះប្ោ
ត លអនកស្សាវរជ្ញវរៅអាសុីអារគនយ៍ជ្ញមួ យរប្រទ្សសិងប្
ហ ុ រ ី អារមរ ិក ឥោ
ឌ ជប្ុ ន្ ន្ិ ង

កូររ។ រន្ុះជ្ញគររម្ងទ្ី៥រហើយន្ដលបាន្សហការគ្ននរវាងកមពុជ្ញន្ិងសិងហប្ុរ ី ន្ដលរលើកមុន្ម្ន្រធវើ
រៅរជើ ងឯក ភ្នំរេញ ភ្នំគូន្លន្ រកាុះន្ករ ន្ិ ងរបាសាទ្ទ្រន្លសួត្។
ៃ

រោកប្ណិឌ ត្ប្ន្តរទ្ៀត្ថា កនុងរយៈរេល១៥ថ្ងៃ រយើងបាន្ប្ណុត ុះប្ោ
ត លដល់សិកាាកាមទាំងអស់
រលើន្ផនកវប្បធម៌ន្ិងរប្វត្តិសាស្តសតន្ខមរ

រដ្ឋយទ្សសន្កិចចតាមរបាសាទ្

ដូចជ្ញ

របាសាទ្កនុងត្ំប្ន្់អងគរ ន្ិ ងការអភ្ិ រកសរបាសាទ្រប្ស់អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អប្សរា។ ប្ន្ន្ថមេី រ
សិការៅតាមសារមន្ទីរកុោលភាជន្៍ភ្ូមិតាន្ី រមើលរច

សមបូរថ្រេគុក
ុះក៏ បាន្រៅ

សមពន្ធសម័យអងគរ រួមទាំងរបាសាទ្ន្ដល

ជ្ញមន្ទីររេទ្យន្ិងសាោសំោក់សម័យប្ុរាណ ន្ិងការសិកាន្សវងយល់អំេីការជួសជុ លប្ំន្ណកងម
ភ្ក់ វត្ថុរធវើេីសំរ ិទ្ធិ ន្ិងរៅរមើ លផ្ទទល់អំេីការជួសជុ លរូប្ចម្លក់ រៅសារមន្ទីរន្ររាត្តមសីហន្ុ-អងគរផង

ន្ដរ។ ររៅេីការសិការលើន្ផនករទ្ឹ សី ត រយើងក៏ ម្ន្ការអន្ុ វត្តរលើន្ផនកកំោយស្សាវរជ្ញវប្ុរាណវ ិទ្ា
័ ម ៧រទ្ៀត្ផង ន្ដល
រដ្ឋយផ្ទទល់រៅរបាសាទ្ទ្រន្លសត្អត្ី
ត្មន្ទីររេទ្យមួ យកនុងរាជយរេុះបាទ្ជ័យរវន្ទ្ី
ួៃ

ទ្ទ្ួលបាន្លទ្ធផលដ៏លរអ ប្រសើរ។
សារមន្ទីរន្ររាត្តមសីហន្ុ-អងគរ

លទ្ធផលន្ដលរករឃើញទាំងរ

ុះរត្ូវបាន្យករៅរកាទ្ុករៅ

ន្ិងយករៅរធវើប្ទ្ប្ង្កហញរៅរប្រទ្សសិងហប្ុរ ីប្ន្តរទ្ៀត្

ចាប្់េីថ្ងៃទ្ី

១៣ដល់១៦សីហា ននំ២០១៧។

រោកប្ណិឌ ត្ Kyle Latinis ក៏បាន្រលើករឡើងន្ដរថា គររម្ងរន្ុះបាន្ទ្ទ្ួលការឧប្ត្ថមភងវ ិការេី
រកសួងការប្ររទ្សរប្រទ្សសិងប្
ហ ុ រ ីន្ិ ងអាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អប្សរាបាន្រួមចំ ន្ណកកនុងការចំ ោយរលើងវ ិការ
រប្ស់ប្ុគគលិកខលួន្

ន្ិ ងសរមួលដល់សំប្ុរត្រចញចូ លអងគររប្ស់សិកាាកាមអន្តរជ្ញត្ិទាំងអស់។

គររម្ងរន្ុះន្ឹងប្ន្តសហការស្សាវរជ្ញវប្ន្តរទ្ៀត្ រយើងរ ីករាយោស់ន្ដលបាន្រធវើការរួមគ្ននន្ិងបាន្
រករឃើញរូប្ទាវរបាល

រួមទាំងប្ំ ន្ណករេុះេុ ទ្ធរប្
ូ ជ្ញររចើ ន្ន្ដលជ្ញភ្សតុតាងដ៏ រប្រសើរសរម្ប្់ ការ

សិកាប្ុរាណវ ិទ្ាន្ិងរប្វត្តិសាស្តសតន្ខមរ។

រន្ុះក៏ជ្ញគររម្ងអាទ្ិ ភាេមួ យន្ដររដ្ឋយផតល់ឱកាសដល់

អនកស្សាវរជ្ញវន្ខមររលើកគររម្ងស្សាវរជ្ញវរដ្ឋយខលួន្ឯង

រហើយជ្ញអនកដឹ ក

ំគររម្ងស្សាវរជ្ញវ

ជ្ញអនកប្ររងៀន្កមមសិកាការ ីប្ររទ្សទាំងអស់ផង។
កញ្ជា

Natalie

បាន្រលើករឡើងថា

Khoo

ន្ិ សសិត្ប្ុរាណវ ិទ្ាថ្ន្សាកលវ ិទ្ាល័យ

Cambridge

រប្រទ្សសិងប្
ហ ុរ ី

វគគសិការន្ុះម្ន្សារៈសំខាន្់ោស់បាន្ផតល់ឱកាសឱយេួករយើងបាន្សិកា

ប្ុរាណវ ិទ្ាជ្ញមួ យអនកជំ

ញកមពុជ្ញជ្ញររចើ ន្ រហើយបាន្ផ្ទលស់ប្ូរចំ
ត រណុះដឹ ងន្ផនករន្ុះជ្ញមួយន្ិសសិត្

អន្តរជ្ញត្ិរផសងៗរទ្ៀត្។ ចំន្ណករោក Amir Husni ន្ិ សសិត្វ ិទ្ាសាស្តសត ន្ផនកប្ុ រាណវ ិទ្ាមកេី

រប្រទ្សឥណូឌ រន្សុី បាន្ចាប្់អារមមណ៍ថា សរម្ប្់ ការសិកាន្ផនកប្ុ រាណវ ិទ្ា រយើងគួ រសិការៅ
រប្រទ្សកមពុជ្ញ

រដ្ឋយសារទ្ី រន្ុះម្ន្សំណល់ថ្ន្វត្ថុប្ុ រាណន្ិ ងប្ុ រាណដ្ឋាន្ជ្ញររចើន្សរម្ប្់ការ

សិកាដ៏លដ
អ ល់រយើង។

វគគសិការន្ុះបាន្ផតល់ឱកាសឱយរយើងបាន្សិកាេីរបាសាទ្ជ្ញររចើន្កនុង

ត្ំប្ន្់អងគរ ន្ិងរប្វត្តិសាស្តសតរប្ស់ន្ខមរ េិរសសបាន្សិកាេីការគូរន្ផន្ទ្ី ការរធវើកំោយ ការជីកដី
ន្ិងទ្ទ្ួលបាន្ចំ រណុះវ ិជ្ញាជ្ញររចើ ន្េី សាស្តសាតចារយន្ខមរ៕

២.ររកាយេីគណៈកមមការ ចរមរុះរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់កុ ងឧទ្ាន្អងគ
ន
រ៖ រៅថ្ងៃទ្ីេីរថ្ន្ការចុុះរុុះររ ើ
សំណង់ខុសចាប្់ រប្ជ្ញជន្មួយចំន្ួន្ធំ រេមទ្ទ្ួលខុស ន្ិងសម័រគចិត្រត ុះុ ររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង

ររគឿន្ រវត្ 12/08/2017 10:17am(កមពុជ្ញងមី)

រសៀមរាប្៖

រៅកនុងយុទ្ធ

ការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ កុង
ន

ឧទ្ាន្អងគរ រៅថ្ងៃទ្ីេីររត្ូវន្ឹងថ្ងៃទ្ី១១ ន្ខសីហា ននំ២០១៧
រករមគណៈកមមការចរមរុះបាន្រាយការណ៍ថា រប្ជ្ញជន្រៅកនុង
ត្ំប្ន្់រគ្នលរៅទាំង៤
ស្សរកប្ ទ យស្សី

ម្ន្រករងរសៀមរាប្

ន្ិងស្សរករបាសាទ្បាគង

ស្សរកអងគរធំ

ភាគររចើន្រេម

ទ្ទ្ួលខុសចំ រពាុះការលួចសាងសង់ ន្ិងសម័រគចិត្រត ុះ
ុ ររ ើរដ្ឋយ
ខលួន្ឯង។

ចំរពាុះទ្ិន្ន្
ន ័យន្ដលរប្ជ្ញជន្រេមរុុះររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯងសរុប្រត្ឹមរេឹករម្ង
បាន្ចំន្ួន្សរុប្ ៣១ករណី រដ្ឋយរៅកនុងរ

១១៖៣០

ទ្ី

ថ្ងៃរន្ុះគឺ

ុះ រករងរសៀមរាប្ម្ន្៧ករណី ស្សរករបាសាទ្បាគង

ម្ន្ ២ករណី រៅស្សរកប្ ទ យស្សីម្ន្ ២០ករណី ន្ិងរៅស្សរកអងគរធំម្ន្ ២ករណី។
សូមប្ញ្ជ
ា ក់ន្ដរថា សំណង់ទាំងរ

ុះម្ន្ទាំង រប្រភ្ទ្ធៃន្់ ន្ិងសំណង់ស្សាល ។

រករមគណៈកមមការចរមរុះ ក៏រៅន្ត្អំពាវ
ន្ិងចូលរួមសហការ

វដល់ រប្ជ្ញជន្ឱយសម័រគចិត្ត កនុងការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់

ជ្ញមួយរករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្

រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយសមបត្តិន្ិងផល

រប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធៃរ ។ ការអន្ុវត្តតាមចាប្់ រន្ុះ គឺ រដើ មបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយដ្ឋាន្អងគរ
ឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្ រកាបាន្ន្ូវទ្ីតាំងរប្វត្តិសាស្តសត ន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិដ៏សំខាន្់ សរម្ប្់កូន្
ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ

ន្់ឱយសថិត្រសថរចីរកាល ៕

៩.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

៤ថ្ងៃ ថ្ន្យុទ្ធ

ការរុុះររ ើ សំណង់ខុសចាប្់ កនុងឧទ្ាន្អងគរម្ន្សំណង់ ១០៩ករណី រត្ូវបាន្រករម
ការង្កររុុះររ ើ ន្ិងម្ចស់សណ
ំ ង់ សម័រគចិត្រត ុះុ ររ ើខលួន្ឯង
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រសៀមរាប្៖ រប្ើគិត្មករត្ឹមថ្ងៃទ្ី១៣ ន្ខសីហា ននំ២០១៧
គឺរយៈរេល ៤ថ្ងៃ រហើយថ្ន្យុទ្ធ
ចាប្់ កុងឧទ្ាន្អងគ
ន
រ

ការរុុះររ ើ សំណង់ខុស

ន្ដលអន្ុវត្តរដ្ឋយរករមគណៈកមម

ការចរមរុះ រួមម្ន្អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអប្សរា ន្ិងរដាបាលរខត្ត
រសៀមរាប្ រួមទាំងសាថប្័ន្ពាក់េ័ន្ធ ។
លទ្ធផលការង្ករន្ដលទ្ទ្ួលបាន្េីរគ្នលរៅម្ន្៖
រករងរសៀមរាប្ ស្សរកប្ ទ យស្សី ស្សរករបាសាទ្បាគង ន្ិងស្សរកអងគរធំ គឺម្ន្សំណង់ខុសចាប្់
ចំន្ួន្ ១០៩ករណី ន្ដលកនុងរ

ុះ ៦៥ករណី រត្ូវបាន្រុុះររ ើរួចរាល់ ជ្ញសាថេររដ្ឋយរករម គណៈកមមការ

ចរមរុះ ន្ិង៤៤ករណីម្ចស់សំណង់ បាន្សម័រគចិត្តរធវើកិចស
ច ន្ា រុុះររ ើរដ្ឋយខលួន្ឯង ន្ត្រៅមិ ន្ទាន្់ រុះ
ុ ររ ើ
រួចរាល់រៅរឡើយ ។

រករមគណៈកមមការចរមរុះ ន្ឹងប្ន្តកិចចការរន្ុះរហូត្ប្ញ្ចប្់រៅតាមគររម្ង រហើយអំពាវ

វដល់ រប្ជ្ញ

ជន្ឱយសម័រគចិត្ត កនុងការរុុះររ ើសំណង់ ខុសចាប្់ ន្ិងចូលរួមសហការជ្ញមួយ រករមការង្ករជ្ញប្ន្តរទ្ៀត្
រចៀសវាងការខូចខាត្រទ្េយសមបត្តិ ន្ិងផលរប្រោជន្៍ រប្ស់ប្ងប្អូន្ធៃន្់ធៃរ។ ការអន្ុវត្តតាមចាប្់
រន្ុះ

គឺរដើមបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយដ្ឋាន្អងគរឱយម្ន្ភាេស្សស់សាអត្

រប្វត្តិសាស្តសតន្ដលជ្ញមរត្កជ្ញត្ិ ដ៏សំខាន្់សរម្ប្់ កូន្ន្ខមររគប្់រប្
ូ រគប្់ជំ

រកាបាន្ន្ូវទ្ីតាំង

ន្់ឱយសថិត្រសថរចីរកាល ៕

