សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២៧ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

នគរបាលការពារបបតិកភណ្ឌ រកសួងមហាផ្ផទ និងអាជ្ញាធរអបសរា រួមគ្ននទប់ស្កាត់ភាពអនាធិបបតយយ
បៅតំបន់អងគរ, ទប់ស្កាត់បប្ហោះ Drone និងសង់សណ្
ំ ង់ខុសចាប់ជ្ញបដើម

Fresh news 27/07/2017

(បសៀមរាប)៖
រកសួងមហាផ្ផទ

នាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបបតិកភណ្ឌផ្ន
បានជួបពិភាកាគ្ននជ្ញមួយអាជ្ញាធរអបសរា

បៅបដើ មសបាតហ៍បនោះ

អនាធិបបតយយមួយចំនួន

បដើ មបីរម
ួ គ្ននទប់ស្កាត់ សកមមភាព
ដដលបកើតមានបឡើងបៅតំបន់អងគរ

កនុងបនាោះរួមទំងការទប់ស្កាត់ ការបប្ហោះ

Drone

និងសង់

សំណ្ង់ ខុសចាប់ជ្ញបដើម។

បោកឧតតមបសនីយ៍បទ លី ឡាយ របធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបបតិកភណ្ឌ រកសួងមហាផ្ផទ
បានដលលងឲ្យដឹងថា អនុវតតតាមបគ្នលនបោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជ្ញរកសួងមហាផ្ផទនិង
បដ្ឋយទទួលបានបទបញ្ជ
ា ផ្ទទល់ពីនាយឧតតមបសនីយ៍សនតិបណ្ិ ឌ ត បនត ស្កបវឿន អគគសង
ន ការនគរ
បាលជ្ញតិ បោកបានដឹកនាំ អនុរបធាននាយកដ្ឋាន មួយចំនួន និងរបធានអងគភាពរបាំំតំបន់អងគរ
ជួបរបជុំ

របកបបដ្ឋយដផលផ្ទាជ្ញមួយអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

ដដលដឹកនាំបដ្ឋយបោក

សុខ

ស្វរ

អគគនាយករងអជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា បដើមបីទប់ស្កាត់ សកមមភាពអនាធិបបតយយមួយចំនួន ដដលអាចបកើត
មានបឡើងបៅតំបន់អងគរ។
បោកឧតតមបសនីយ៍ លី ឡាយ បានបញ្ជ
ា ក់ថា «បនោះជ្ញលទធផលជំនួបបលើកទី៤ រវាងនាយកដ្ឋាន
នគរបាលការពារបបតិកភណ្ឌ ផ្នអគគសង
ន ការដ្ឋាននគរបាលជ្ញតិ រកសួងមហាផ្ផទ ជ្ញមួយអាជ្ញាធរ
ជ្ញតិអបសរា បហើយបយើងបានបផ្ទតតសំខាន់បលើបញ្ជ
ហ ចំ នួន៤រួមមាន៖ ទី ១-វ ិធានការប្ារទប់ស្កាត់ការ
បប្ហោះ Drone និងឧបករណ្៍បផសងៗបទៀតបៅតំបន់អងគរ និងបៅតាមតំបន់រមមណ្ីយដ្ឋាននានា ទី ២វ ិធានការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្្ាបសំណ្ង់ខុសចាប់មួយចំនួនដដលបាននិងកំពុងបកើតមានបៅតំបន់

ហាមឃាត់ ផ្នរមមណ្ីយដ្ឋានអងគរ ទី ៣-បបងាើតគណ្ៈកមមការ សហការបរៀបចំសណ្ត
ត ប់ធានប់ ការលក់
ដូររបស់បងបអូនអាជីវករ បៅមុ ខរបាស្កទអងគរវតត និងតំបន់មួយចំនួនបទៀត ឲ្យមានភាពរបបសើរបឡើង
និងទី ៤-

បនតពិភាកាបលើគបរមាងបសនើសុំរបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

សតីពីការបដ្ឋោះដូរទីតាំងអងគភាព

នគរបាល ការពារបបតិកភណ្ឌ របាំំតំបន់អងគរឲ្យបានបចញឃាលតឆ្ងាយបនតិច ពីមុខរបាស្កទអងគរ៕
២.គេហទ ាំព ័រ VOD

អាជ្ញាធរអបសរាថាខលួនអនុញ្ជាតឲ្យសង់សណ្
ំ ង់ជិត៣០០ករណ្ី

បដ្ឋយ បោក បពរជ ចំរង
ុ | ផ្លារពហសបតិ៍ ទី២៧ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ងនំ២០១៧(VOD)

អាជ្ញាធរអបសរា ឲ្យដឹងថា កនុងរយៈបពល៦ដខចុងបរកាយ
បនោះ

ខលួនបានអនុញ្ជាតឲ្យសង់ សំណ្ង់ ជិត៣០០ករណ្ី

និងបដិបសធជ្ញបរចើនករណ្ីបទៀត។

បោងតាមរបាយការណ្៍ពីមជឍមណ្ឌលបសវាកមមរចក
បចញចូលដតមួយ បចញផាយកាលពី ផ្លាពុធមសិលមិ ញ ឲ្យដឹងថា កនុងរយៈបពល៦ដខបដើមឆ្ងនំ២០១៧
អាជ្ញាធរអបសរា បខតតបសៀមរាប បានទទួលសំបណ្ើសុំស្កងសង់សំណ្ង់ចំនួន ៦៤១ករណ្ី និងថាបាន
អនុញ្ជាតចំនួន២៩២ករណ្ី។ អាជ្ញាធរអបសរាថា ការយល់រពមតាមសំបណ្ើទំងបនោះ គឺបដ្ឋយស្ករ
មាាស់សំណ្ង់ ជ្ញពលរដាាំស់ ដដលមករស់បៅកនុងតំបន់ អងគរ មុ នឆ្ងនំ២០០០ និងមានលិខិតបញ្ជ
ា ក់
អតដសញ្ជាណ្ បសៀវបៅស្កនក់បៅ និងឯកស្កររគប់រគ្នន់។

បបើតាមរបាយការណ្៍ដដដល កនុងចំបណ្តមសំបណ្ើជ្ញង៦០០ករណ្ី អាជ្ញាធរអបសរា បានទត់បាំល
ចំនួន២៤៥ករណ្ី បដ្ឋយថា ជ្ញករណ្ីបំដបករគួស្ករ ឬអនកចំណ្ូលលមី ដដលមកតាំងទីលំបៅបរកាយឆ្ងនំ

២០០០។ ចំដណ្កសំបណ្ើសុំ ៥៩ករណ្ីបទៀត អាជ្ញាធរបានជូនដំ ណ្ឹងបៅមាាស់សំណ្ង់ វ ិញ បដ្ឋយថា
ខុសនឹងទរមង់ដបបបទ និងសុពលភាពផ្នចាប់ ដដលអនុញ្ជាតឲ្យពួកគ្នត់ស្កងសង់។
អាជ្ញាធរអបសរា បដនថមថា ចំបពាោះករណ្ីស្កងសង់ខុសនឹងរចនាបលផទោះដខមរ សមតថកិចានឹងចុោះ ដណ្នាំ
បហើយឈានដល់ផ្ទអកការស្កងសង់ដតមដង បបើសិនមាាស់សំណ្ង់មិនអនុវតតតាម។
សូមរ ំលឹកថា កាលពីបបាោះបឆ្ងនតឃុំស្ាត់អាណ្តតិទី៤ ពលរដាបៅបខតតបសៀមរាបបានផទុោះការតវា៉ា បិទ
ផលូវមុខរបាស្កទអងគរវតត
បផសងៗ។

បដ្ឋយបាំទថា

អាជ្ញាធរអបសរា

ប៉ាុដនដបរកាយដឹ ងលទធផលបបាោះបឆ្ងនត

បាំល បដ្ឋយថា គ្នមនចាប់ អនុ ញ្ជាតបៅវ ិញ៕
៣.គេហទ ាំព ័រ

ពលរដាថា

បានបនធូរបនថយឲ្យពួ កគ្នត់ សង់ សំណ្ង់

អាជ្ញាធរបានចុោះរុោះបរ ើសំណ្ង់ទំងបនាោះ

Apsara Authority Approves 500 New Angkor Park Home Rebuilds

BY AUN PHEAP | JULY 27, 2017

The Apsara Authority on Wednesday reported it had approved more than 500 home
construction applications inside Angkor Archaeological Park in the first six months of the year,
even as it prepared to raze hundreds of illegally constructed houses inside the sprawling
complex.
៤.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

វតតអារញ្ាស្កគរ វតតបុរាណ្ដដលមានសំណ្ង់ ស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់ទញ

ផ្លាពុធ, ២៦ កកាដ្ឋ ២០១៧ 16:22 បដ្ឋយ: បដើមអមពិល ID:014

វតតអារញ្ា ស្កគរ
មួយកដនលង

គឺជ្ញវតតអារាម

ដដលមានវ ័យចំណ្តស់

ដដលសថិតបៅតាមបបណ្ត
ត យសទឹងបសៀមរាប

ផលូវបឆ្ងពោះបៅភនំបរកាម ផ្នទបនលស្កប។ វតតបនោះមានសំណ្ង់
វ ិហារមួ យ

ដដលមានស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់ទញនិង

ពិ បសសជ្ញងបគ។ រពោះវ ិហារសង់ បៅបលើបខឿនខពស់មួយ
ជ្ញន់

ចំដណ្កជញ្ជ
ា ង
ំ សង់ ពីឥដាតាន់

និ ងសសរជុំវ ិញ

មានទរមង់រមួល ដដលភាពរមួលបនោះ គឺបធវើពីឥដារមួលស្រស្កប់ ដដលរចនាបដ្ឋយបុពវបុរសដខមរជំនាន់
មុន។ អវីដដលពិបសសបនាោះ ភាពរមួលនីមួយៗ ក៏មានសភាពខុសៗគ្ននដលមបទៀត។
កនុងបុពវបហតុអភិ រកសសំណ្ង់ រពោះវ ិហារបុរាណ្

អាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា

បទសដល់ដំបណ្ើរការផ្នការជួសជុលវ ិហារវតតអារញ្ា ស្កគរ

បាននិងកំពុងជួយដផនកបបចាក

ដដលមានទីតាំងសថិតបៅភូមិអារញ្ា

ស្ាត់បសៀមរាប រកុងបសៀមរាប។ តាមអនកបបចាកបទស ផ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា សសរខាងកនុងនិង

បរគឿងបងគំដំបូល ផ្នវតតអារញ្ា ស្កគរ គឺបធវើពីបឈើ បៅតាមរចនាបលដខមរសុទធ ស្កធ។ បហើយកនុងដំ បណ្ើរ
ការជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារបនោះ

គឺអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

បានជួយបលើដផនកបបចាកបទស

បដ្ឋយបាន

សិកាចមលងបលង់ាំស់ទុកបធវើជ្ញឯកស្ករ បដើមបីឲ្យរបាកដថា ការជួសជុលបានបគ្នរពតាមរូបបដើមផ្ន
វ ិហារបនោះ។

សូមទសសនា ទិដភា
ា ពខលោះៗផ្នដំ បណ្ើរការ ជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារអារញ្ា ស្កគរ ដូ ចតបៅៈ
៥.គេហទ ាំព ័រ CEN

វតតអារញ្ាស្កគរ វតតបុរាណ្ដដលមានសំណ្ង់ ស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់ទញ

(ផ្លាទី 26 កកាដ្ឋ 2017, បមា៉ា ង 03:51:PM) | បដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា(CEN)

បសៀមរាប: វតតអារញ្ា ស្កគរ គឺ ជ្ញវតតអារាម ដដលមានវ ័យ
ចំណ្តស់មួយកដនលង

ដដលសថិតបៅតាមបបណ្ត
ត យសទឹង

បសៀមរាប ផលូវបឆ្ងពោះបៅភនំបរកាម ផ្នទបនលស្កប។ វតតបនោះ
មានសំណ្ង់វ ិហារមួយ ដដលមានស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់

ទញនិងពិ បសសជ្ញងបគ។ រពោះវ ិហារសង់ បៅបលើបខឿន
ខពស់មួយជ្ញន់ ចំដណ្កជញ្ជ
ា ង
ំ សង់ពីឥដាតាន់ និងសសរ

ជុំវ ិញ មានទរមង់រមួល ដដលភាពរមួលបនោះ គឺបធវើពីឥដារមួលស្រស្កប់ ដដលរចនាបដ្ឋយបុពវបុរសដខមរ
ជំនាន់មុន។ អវីដដលពិបសសបនាោះ ភាពរមួលនីមួយៗ ក៏មានសភាពខុសៗគ្ននដលមបទៀត។
កនុងបុពវបហតុអភិ រកសសំណ្ង់ រពោះវ ិហារបុរាណ្

អាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា

បទសដល់ដំបណ្ើរការផ្នការជួសជុលវ ិហារវតតអារញ្ា ស្កគរ

បាននិងកំពុងជួយដផនកបបចាក

ដដលមានទីតាំងសថិតបៅភូមិអារញ្ា

ស្ាត់បសៀមរាប រកុងបសៀមរាប។ តាមអនកបបចាកបទស ផ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា សសរខាងកនុងនិង

បរគឿងបងគំដំបូល ផ្នវតតអារញ្ា ស្កគរ គឺបធវើពីបឈើ បៅតាមរចនាបលដខមរសុទធ ស្កធ។ បហើយកនុងដំ បណ្ើរ
ការជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារបនោះ

គឺអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

បានជួយបលើដផនកបបចាកបទស

បដ្ឋយបាន

សិកាចមលងបលង់ាំស់ទុកបធវើជ្ញឯកស្ករ បដើមបីឲ្យរបាកដថា ការជួសជុលបានបគ្នរពតាមរូបបដើមផ្ន
វ ិហារបនោះ។

សូមទសសនា ទិដភា
ា ពខលោះៗផ្នដំ បណ្ើរការ ជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារអារញ្ា ស្កគរ ដូ ចតបៅៈ
៦.គេហទ ាំព ័រ ករពជាង
ីម
ុ

១.វតតអារញ្ាស្កគរ វតតបុរាណ្ដដលមានសំណ្ង់ ស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់ទញ

បរគឿន បវត 27/07/2017 09:55AM (កមពុជ្ញលមី)

បសៀមរាប: វតតអារញ្ា ស្កគរ គឺ ជ្ញវតតអារាម ដដលមានវ ័យ
ចំណ្តស់មួយកដនលង

ដដលសថិតបៅតាមបបណ្ត
ត យសទឹង

បសៀមរាប ផលូវបឆ្ងពោះបៅភនំបរកាម ផ្នទបនលស្កប។ វតតបនោះមាន
សំណ្ង់ វ ិហារមួ យ

ដដលមានស្កថបតយកមមគួរឲ្យទក់ទញ

និ ងពិ បសសជ្ញងបគ។ រពោះវ ិហារសង់ បៅបលើបខឿនខពស់មួយ

ជ្ញន់ ចំដណ្កជញ្ជ
ា ង
ំ សង់ ពីឥដាតាន់ និ ងសសរជុំវ ិញ មានទរមង់រមួល ដដលភាពរមួលបនោះ គឺបធវើពីឥដា
រមួលស្រស្កប់ ដដលរចនាបដ្ឋយបុពវបុរសដខមរជំនាន់មុន។ អវីដដលពិបសសបនាោះ ភាពរមួលនីមួយៗ ក៏
មានសភាពខុសៗគ្ននដលមបទៀត។

កនុងបុពវបហតុអភិ រកសសំណ្ង់ រពោះវ ិហារបុរាណ្

អាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា

បទសដល់ដំបណ្ើរការផ្នការជួសជុលវ ិហារវតតអារញ្ា ស្កគរ

បាននិងកំពុងជួយដផនកបបចាក

ដដលមានទីតាំងសថិតបៅភូមិអារញ្ា

ស្ាត់បសៀមរាប រកុងបសៀមរាប។ តាមអនកបបចាកបទស ផ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា សសរខាងកនុងនិង

បរគឿងបងគំដំបូល ផ្នវតតអារញ្ា ស្កគរ គឺបធវើពីបឈើ បៅតាមរចនាបលដខមរសុទធ ស្កធ។ បហើយកនុងដំ បណ្ើរ
ការជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារបនោះ

គឺអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

បានជួយបលើដផនកបបចាកបទស

បដ្ឋយបាន

សិកាចមលងបលង់ាំស់ទុកបធវើជ្ញឯកស្ករ បដើមបីឲ្យរបាកដថា ការជួសជុលបានបគ្នរពតាមរូបបដើមផ្ន
វ ិហារបនោះ។

សូមទសសនា ទិដភា
ា ពខលោះៗផ្នដំ បណ្ើរការ ជួសជុលសំណ្ង់ វ ិហារអារញ្ា ស្កគរ ដូ ចតបៅៈ

២.៦ដខបដើមឆ្ងន២
ំ ០១៧ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ទទួលសំបណ្ើស្កងសង់ផោះទ ជ្ញង៦០០ ករណ្ីនិងបាន
អនុញ្ជាត ជិត៣០០ករណ្ី

បរគឿន បវត 27/07/2017 10:26am(កមពុជ្ញលមី)

បសៀមរាប៖ រយៈបពល៦ដខ បដើមឆ្ងនំ២០១៧បនោះ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈមជណមណ្ឌលបសវាកមម
រចកបចញដតមួយ

បានទទួលសំបណ្ើពាក់ព័នធនឹងការសុំស្កងសង់លំបៅឋានចំនួន៦៤១ករណ្ី។

សំបណ្ើទំងបនោះ

បានបឆលើយតបរួចរាល់ ចំនួន៥៤១

ករណ្ី និងកំពុងបរៀបចំ ចំនួន១០០ករណ្ីបទៀត ។
តាមរបាយការណ្៍ឆមាសទី ១ឆ្ងនំ២០១៧ របស់មជណមណ្ឌល
បសវាកមមផ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាកនុងចំ បណ្តមសំបណ្ើជ្ញង

៦០០ករណ្ីបនោះ សំបណ្ើដដលបានអនុញ្ជាត មានចំនួន២៩២
ករណ្ី និងសំបណ្ើដដលមិនអនុញ្ជាតមានចំនួន ២៤៥ករណ្ី។ កនុងបនោះដដរ មានសំបណ្ើចំ នួន៥៩
ករណ្ី ដដលរកុមការ្រ បានបធវើបសចកតី ជូនដំណ្ឹង បដ្ឋយស្ករមានកំហុសបលើទរមង់ដបបបទ និង
អំពីសុពលភាពផ្នចាប់ដដលបានអនុញ្ជាត ជូ នពួកគ្នត់ កុងការ
ន
ស្កងសង់។

បោក ទសស សុមនាល របធានសតីទីនាយកដ្ឋានរគប់រគងដដនដី និងរគប់រគងលំបៅឋានកនុងឧទាន

អងគរ បានពនយល់អំពីលកខខណ្ឌដដលរតូវបានអនុញ្ជាតនិងមិនអនុញ្ជាត នូវសំបណ្ើសុំស្កងសង់របស់
របជ្ញពលរដាថា ការបសនើរបស់របជ្ញពលរដា មិនដមនមានន័យថា ឲ្យដតដ្ឋក់ពាកយសុំសុទធដតអនុញ្ជាត
ទំងអស់បនាោះបទ។ ជ្ញធមមតាដតងមានចបមលើយពីរគឺអនុញ្ជាត និងមិនអនុញ្ជាត។
បោកពនយល់ថា ចំបពាោះសំបណ្ើដដលអាចអនុញ្ជាតបានគឺ របជ្ញពលរដាាំស់ ដដលមានផទោះសំដបង
បៅកនុងតំ បន់ អងគរ ជ្ញយូរលង់ ណ្តស់មកបហើយ មុ នឆ្ងនំ២០០០ មានអតតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណសញ្ជ
ា តិដខមរ
បសៀវបៅស្កនក់ បៅ និងបសៀវបៅរគួស្ករ បៅកនុងភូមិ-ឃុំ ដដលបានបសនើសុំស្កងសង់ មានលិខិតបញ្ជ
ា ក់

ពីការកាន់កាប់ និងបរបើរបាស់ ដីធីល ដដលមានការទទួលស្កគល់ បដ្ឋយអាជ្ញាធររដាបាលភូមិ -ឃុំ មាន
បឈាមោះបៅកនុងបញ្ាីជំបរឿន របស់អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ឆ្ងនំ២០០៤ -២០០៥ មានសំណ្ង់ ផទោះាំស់កុង
ន
ទិននន័យ Jica ឆ្ងនំ១៩៩៨ និងទិនន
ន ័យរូបភាពពីបលើអាកាស Google Earth ឆ្ងនំ2004 ។

ពលរដាទំងបនាោះមានសិទិធ កនុងការស្កងសង់ផទោះលមីជំនួសផទោះាំស់ (អាចពរងីកទំហំបលើសផទោះាំស់

បាន តាមចំនួន សមាជិកកនុងរគួស្ករ ឬសំណ្ង់ជ្ញឧបសមព័នធបផសងៗបទៀតកនុងដីឡូត៍ បាន) តាមរចនា
បលស្កថបតយកមមដខមរ មិនដមន ជ្ញផទោះបតៀមផ្ទទល់ដី ឬផទោះដលវងដំបូលកាត់
ផលប៉ាោះពាល់ ឬសថិតបលើបហដ្ឋារចនាសមព័នធបុរាណ្

ទីតាំងស្កងសង់មិនមាន

និងមានសំណ្ង់ស្កធារណ្ៈទូបៅមួយចំនួន

បទៀតដូចជ្ញ មណ្ឌលសុខភាព ស្កោបរៀន អាគ្នររដាបាលភូមិ-ឃុំ ។ល។
ចំបពាោះករណ្ីដដលមិនអាចអនុញ្ជាតបាន បោក សុមនាល ពនយល់ថា ជ្ញករណ្ីបំដបករគូស្ករឬជ្ញ
អនកចំណ្ូលលមីមករស់បៅបរកាយឆ្ងនំ២០០០ ស្កងសង់សំណ្ង់ ដដលមិនដមនជ្ញលំបៅឋាន មានដបប
ជ្ញផទោះសំណ្តក់ បភាជនីយ ដ្ឋានធំៗ ខារា៉ា អូបខ ឬជ្ញកសិដ្ឋានធំៗ និងការវាតទីដីផ្រពឬការបបងាើតទីរបជុំ
ជន និងការពរងីកភូមិដ្ឋានជ្ញបដើម។
សូមបញ្ជ
ា ក់ថា ករណ្ីបដិបសធភាគបរចើនគឺបធវើបឡើង ចំបពាោះសំបណ្ើរបស់របជ្ញពលរដា ដដលជ្ញអនក
ចំណ្ូលលមី

និងការបសនើសុំបំដបករគួស្ករបដ្ឋយបបងាើនខនងផទោះ

ដដលខុ សនឹងលកខខណ្ឌ

ដដលអាច

អនុញ្ជាតបាន។ ចំបពាោះការសុំ ស្កង សង់ខុសនឹងរចនាបលផទោះដខមរជ្ញបដើម រកុមការ្រដតងចុោះបធវើ

បសចកតីដណ្នាំ និងបធវើបសចកតីជូនដំណ្ឹង មុននឹងឈានដល់ការផ្ទអកសំណ្ង់ ជ្ញអចិ ផ្ង្ក្នតយ៍ កនុងករណ្ី
មាាស់សំណ្ង់មិនអនុវតតតាម៕

