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ព្រពនគរព្រពនគរ  
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លោក ថាច់ លេ ប្បធានេភាតណំាងននេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោម (KKF) ។ របូថតៈ www.khmerland.net 

្ភាតាំណាង្ហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម ឲ្យក្រៀបចាំោរក្ប្តោះក្នោ តក្ររើ្ក្រ ើ្  
គណៈកមែោរសាខា KKF ក្ៅរុាំវិញពិភពក្ោក  

ោរយិាល័យននេភាតណំាងេហព័នធខ្មែរកមពុជាលប្ោម បានលចញលេចកតជូីនដណឹំង នងិបានភាា បជ់ាមយួចាបេ់ប្ាបស់ាខា
េហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោម ដល់សាខាេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោមទងំអេ់លៅជុំវញិពភិពលោកឲ្យលរៀបចោំរលបាោះលនន តលប្ជើេលរ ើេគណៈ
កមែោររបេ់មលួនចាបព់ីខ្មមថុិនា ដល់ ខ្មធនូ នន  ំ២០១០ លនោះ ។ ោរលចញលេចកតីជូនដណឹំងលនោះ ចុោះនថៃទ ី២៧ ខ្មមថុិនា នន  ំ២០១០ 
លោយ លោក ថាច់ លេ ប្បធានេភាតណំាងននេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោម (KKF) ខ្ដលានទសីាន កោ់រធំលៅេហរដឋអាលមរកិ  ។  
លេចកតជូីនដណឹំងលនោះរបេ់េភាតណំាងននេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោម ានមលមឹសារយា៉ា ងលនោះថា  លយាងតាមធមែនុញ្ញ របេ់

េហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោមពិភពលោក លោយានបណាត ប្បធានសាខាេហពន័ធតំណាងេាគម  គណៈកមែោរវតតទូ
ទងំេកល  និងេភាតំណាងបានលធវើពិធីេចាា បណ័ណ    ោលពីនថៃទី ១៧ ខ្មមថុិនា នន  ំ២០០៥ លៅទីប្កុងោឡាេ 
រដឋខ្តេសាេ េហរដឋអាលមរកិ លហើយនិងេាជិក-ជិោននគណៈកមែោរនាយកេហពន័ធ បានចុោះហតថលលខាទទួល
សាគ ល់ ោលពីនន  ំ២០០៦ ។ 

ោររ ាំលកឹព្ថៃទី ០៥ កកកដា រប្រ់ន
ជាតិ Uyghur  ក្ៅទីរកុង ឡាក្អ  

អងគោរប្បលទេ និងប្បជាជាត ិ
ខ្ដលគ្មែ នតំណាង (UNPO) បានលរៀបចំ
ឲ្យានោរលធវើបាតុកមែ លោយេនតិវធិី
មយួននប្កុមជនជាតិលដើម Uyghuren 
Vereniging Nederland( VUN ) និង  
ជនជាតិ Turkey Academische 
Stud enten Associatie ( TASA ) 
លៅនថៃទ ី០៥ ខ្មកកកោ កនលងលៅលនោះ ។ 
ោរលធវើបាតុកមែលនោះ គឺលដើមបរីលឹំកដល់
ប្ពឹតតិោរណ៍សាល ប់មនុេសជាលប្ចើនលៅ 
Urumqi  ភាគខាងលកើត Turkestan 
ោលពីនថៃទី ០៥ ខ្មកកកោ នន  ំ២០០៩ 
នន លំៅមញិលនោះ មណៈខ្ដលានោរប៉ាោះ
ទងគិចមយួរវាងជនជនជាតិលដើមUyghur 
និងជនជាតហិានភាគលប្ចើន ននប្បលទេ
ចិន បណាត លឲ្យមនុេសជាង ២០០ 
នាក់បាត់បង់ជីវតិ ។ 
េថិតកនុងទិោឋ ភាពេៃប់សាៃ ត់ និង

ានោរអានេុនទរកថា លដើមបឧីទទិេដល់

ជនខ្ដលបានសាល ប់លៅកនុងប្ពឹតតិោរណ៍ 
០៥ កកកោ លោយកងកាល ងំប្បោប់អា   
វធុននរដឋោរប្កុងលប៉ាោងំ ។ ប្ពឹតតិោរណ៍
ខ្ដលបានកនលងផុតលៅអេ់រយៈលពល
មយួនន លំនោះ បណាត លឲ្យមនុេសរាប់រយ
នាក់សាល ប់ និងមនុេសខ្ដលជាប់ពាក់ពន័ធ
ជាលប្ចើន ប្តវូបានកំពុងជាប់លៅកនុងគុក
បកសកុមែុយនិេតចនិលៅល ើយលទ ។ ប្កមុ
ជនជាតិលដើម Uyghur នីរលទេមលួនលៅ
លប្ៅប្បលទេ ក៏បានលថាក លលទេផងខ្ដរ
ចំលពាោះលគ្មលនលយាបាយ រលំោភេិទធិ
មនុេសរបេ់ប្កងុលប៉ាោងំ ខ្ដលលធវើោរ
វាយប្បហារលៅលលើជនជាតរិបេ់លគ ។ 
បាតុករាន ក់កនុងបណាត បាតុករជន

ជាតិលដើម Uyghur ទងំអេ់បានាន
ប្បសាេន៍ថា ោរបង្ក្រក បខ្បបលនោះ មនិ 
ខ្មនលទើបខ្តានថែលីថាែ ង លៅភាគខាង
លកើត Turkestan លទ ។ ប្កុមជនជាតិ

ោរលធវើបាតុកមែរបេ់ប្កមុជនជាតិ Uyghur លៅប្កងុឡាលអ នថៃទ ី០៥ កកកោ ២០១០ 

តក្ៅទាំពរ័ទ ី ៦ 
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ព័ត៌មានជាត ិ

លៅេបាត ហ៍លប្ោយលនោះ ចាបព់ីនថៃទី
១៧កកកោរហូតដល់ចុងខ្មកកកោកមពុជា 
នឹងលធវើជាាា េ់ផទោះលរៀបចេំមយុទធលយាធា
ពហុសាេនម៍យួ ខ្ដលាន លយាធាមក
ពីប្បលទេចំនួន ២៦ ចូលរមួ ។ េម
យុទធប្ទង់ប្ទយធំលលើកទ១ីលៅកមពុជានឹង
ប្តូវប្បប្ពឹតតលៅកនុង ប្កបមណឌ អងគោរេ 
ហប្បជាជាតិលដើមបោីរពប្ងឹងេនតិេុម
អនតរជាតិ ។ 
ប្បលទេទងំ ២៦ លនាោះានមកពី

ប្គបទ់វីបលៅលលើពិភពលោក េុទធេឹងជា
ប្បលទេេាជិក អងគោរេហប្បជា   
ជាតិ ។ ប្បលទេទងំលនាោះរមួានប្ប 
លទេបង់ោល លដេ ម៉ាុងលហាគ លី លនបា៉ា ល់ 
ឥណឌូ លនេីុ ហវីលីពីន តុងហាក  ចិន 
បារាងំ អាលមរកិ អូង្ក្សាត លី ឥណាឌ  នថ 
កមពុជា ប្បុយលន អុីតាលី ជប៉ាុន អាលលឺម៉ាង់ 
និងអង់លគលេជាលដើម។លហើយលបើនិ យាយ 
ពីចំនួនលយាធាខ្ដល នឹងប្តូវចូលរមួវញិ
លនាោះានចំនួនប្បាណ ១០៣៩នាក់ ។ 
លបើតាមលោកឧតតមលេនីយឯក 

ឈុ ំេុជាត ិខ្ដលជាអនកនាពំាកយប្កេួង
ោរពារជាតិ ប្បលទេខ្ដលបញ្ាូ នទ 
ហានលប្ចើនជាងលគ លដើមបលីអាយចូលរមួ
កនុងេមយុទធពហុសាេន៍លនោះ គាឺន
កមពុជានិងេហរដឋអាលមរកិ ។ ប៉ាុខ្នតប្ប 

ខ្ហលជាធមែតាលទេប្ាប់កមពុជា លប្ពាោះ
ថា កមពុជាជាាា េ់ផទោះ លហើយថាអាលមរកិ
លនាោះជាអនកជួយ លរៀបចផំងខ្ដរ។ 
េមយុទធលនោះប្តូវលរៀបចកំនុងប្កប

មណឌ អងគោរេហប្បជាជាត ិ លដើមប ី
បរា ញ ពីេមតថភាពននោរពប្ងឹងេនតិ
េុមថាន ក់តំបន់ ឬ ថាន កអ់នតរជាតិ ។ 
លហើយថា លនោះមនិខ្មនជាោរលរៀបចលំលើក
ដំបូងលនាោះ ។ េមយុទធប្ទង់ប្ទយធំ
យា៉ា ងលនោះ ប្តូវបានលរៀបចលំប្ចើនលលើករចួ

មកលហើយ ។ លហើយកមពុជាកប៏ានបញ្ាូ ន
កំោំងលយាធារបេ់មលួនលៅចូលរមួផង
ខ្ដរ ។ 
លបើតាមោរអោះអាងរបេ់អនកនាំ

ពាកយប្កេួងោរពារជាតិ លោក ឈុ ំេុ
ជាតិ ោរលរៀបចេំមយុទធលនោះលៅកមពុជា 
គឺជាេំណូមពរ ឬក៏ោរចង់បានរបេ់
អងគោរេហប្បជាជាតខិ្តមតង។ លោក 
ឈុ ំ េុជាតិ មនិបានដឹងមូលលហតុពិត
ប្បាកដលនាោះយា៉ា ងណាលទ។ ប៉ាុខ្នតលោក

បលងាើបលអាយដឹងថា អងគោរេហប្បជាតិ 
និងប្បលទេធំៗមយួចំនួន ធាល ប់បាន
លោតេរលេើរេមតថភាពកំោំងលយាធា 
កមពុជា ជាពិលេេប្កុមទហានលបាេ
េាា តមនី ។ លហើយថា កមពុជាក៏ាន
លគ្មលជំហរ និងឆនទៈលាោះមុតកនុងោរ
ចូលរមួរកាេនតិភាពតំបន់ និងពិភព
លោកផងខ្ដរ ។ ដូលចនោះេប្ាបអ់នកនាំ
ពាកយប្កេួងោរពារជាតិ ទងំលនោះអាច
ជាមូលលហតុ ខ្ដលនាឲំ្យយានោរ
លរៀបចេំមយុទធអនតរជាត ិ លៅកនុងប្ប 
លទេកមពុជាលនាោះ។ 
ោលពីនថៃទី ០៨ ខ្មកកកោ អងគោរ

Human Rights Watchបាននិយាយ
រោិះគន់ទងំអាលមរកិខ្ដលបានគ្មបំ្ទោរ
លរៀបចេំមយុទធ ពហុសាេនល៍នោះលៅកមពុ
ជា លហើយក៏រោិះគនក់ាល ងំប្បោប់អាវធុកមពុ
ជាថា មនិបានលធវើោរលដើមបោីរពារេិទធិ
មនុេសលទ ខ្តលប្ចើនពាក់ព័នធនឹងោររ ំ
លោភេិទធិអនកប្កីប្កទន់លមាយវញិ។ 
កមពុជាមនិយកចិតតទុកោក់លៅលលើោររោិះ
គន់របេ់Human Rights Watch លនោះ
លទ។ លោកឧតតមលេនីយ ឈុ ំ េុជាតិ 
បានចាត់ទុកថា ោររោិះគនរ់បេ់ Hu-
man Rights Watch គឺជាោរពាយាម
បនតុោះបរា ប់កមពុជា បនតុោះបរា បក់ងលយាធ

ពលលមមរភមូនិទខ្មែរខ្ដលកំពុងទទួល
បានោរេរលេើរ ពីប្បលទេមហាអ ំ  
ណាចធំៗ ានតាងំពអីាលមរកិ បារាងំ   
អូង្ក្សាត លីជាលដើម ។ អនកនាពំាកយប្កេួង
ោរពារជាតបិានបញ្ជា កថ់ា លបើប្បលទេ
ធំៗទងំលនោះមនិលមើលល ើញពចីំណុចលា
របេ់កងកាល ងំប្បោប ់អាវធុកមពុជា មនិ
ខ្មនពួកលគគ្មបំ្ទឲ្យានោរលរៀបចេំម
យុទធអនតរជាតលិនោះលៅកមពុជា លនាោះលទ។ 
លោកឧតតមលេនីយឯក ឈុ ំ េុ

ជាតិ បានលរៀបរាបល់អាយដឹងថា េម
យុទធប្ទង់ប្ទយធំលនោះ នឹងប្តូវលរៀបចលំធវើ 
២ ប្កុមលផសងគ្មន ខ្ដលានរយៈលពល ២
េបាត ហ៍ឯលណាោះ។ លពាលគពឺីនថៃទ ី ១៧
ដល់នថៃទី ៣០ ខ្មកកកោលនោះ។ អនកនាំ
ពាកយប្កេួងោរពារជាតិបានប្បាបថ់ា 
េមយុទធប្កុមទមីយួលនាោះ គជឺាេមយុទធ
ថាន ក់បញ្ជា ោរោឋ ន។ បានន័យថា ជាោរ
ហវឹកហាតោ់រោក់បញ្ជា ពីបញ្ជា ោរោឋ ន
លៅេមរភូម ិ។ 
 រឯីេមយុទធប្កុមទី២ គជឺាោរលធវើ

េមយុទធលៅោនផ្ទទ ល់ខ្តមតងខ្ដលនឹង
ប្បប្ពឹតតលៅលៅ មូលោឋ នហវឹកហាតក់ង
ោលំភលើងធំលៅកនុងលមតតកំពង់េពឺ។កនុងលនាោះ 
ក៏ានោរអនុវតតនលំ៍ហាត់ខ្ផនកជួយ េ
លង្ក្រគ ោះខ្ផនកមនុេសធមផ៌ងខ្ដរ ៕RFI 

កមពុជានឹងក្ធវើ្មយទុធក្ោធាពហុសា្ន៍ ២៦ របក្ទ្ 

េមយុទធអនតរជាតនិឹងប្បប្ពតឹតលៅលៅកមពុជាកនុងខ្ថៃទី ១៧ ដល់ ៣០ កកកោ  ២០១០ ។ 
របូថតៈេុវណាណ រា៉ា  / RFI 

លយាងតាមតប្មូវោរជាចាបំាច់
របេ់ េហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោមពិ 
ភពលោក និងអនុលោមឲ្យប្េប
តាមេភាពោរណ៍ នាបចាុបបននលនោះ  
លោយានោរអនុមត័ជាឯកចឆន័ទ ពី 
គណៈកមែោរនាយក ោលពីនថៃទី
១២ ខ្មធនូ នន  ំ២០០៩ លៅប្កុងេង់
ហូលេ រដឋោលីហវលនៀ េហរដឋអាលម
រកិ ។    លហើយលដើមបបី្េួលរយកនុង
ោរអនុវតត ឬ ប្បតិបតតិោរររខ្ដល
ថាន កល់លើតប្មូវ ពិធីលប្ជើេលរ ើេគណៈ
កមែោរសាខាគួរខ្តប្បប្ពឹតតលៅលៅខ្ម 

មថុិនាតាមេុរយិគតិ ។ ខ្តលោយ 
សារកនុង ខ្មមថុិនា លនោះ បណាត សា 
ខាេហពន័ធទូទងំេកលជាបរ់វល់
កនុងពិធីរឭំកមួប ននទិវាប្បាងំប្បគល់
កមពុជាលប្ោមឲ្យលៅយួនលនាោះ គណៈ
កមែោរនាយកបានេំលរចឲ្យបណាត
សាខាេហព័នធទូទងំេកល ចាត់ 
ខ្ចងពិធីលបាោះលនន តលប្ជើេលរ ើេប្បធាន
និងេាជិក-ជិោ គណៈកមែោរ
សាខាេហព័នធឲ្យបានរចួរាល់ ចាប់ 
តាងំពី ខ្មមថុិនា លនោះរហូតដល់ខ្ម 
ធនូ នន  ំ ២០១០ លនោះជាកំហិត ។ 
លហើយបញ្ាូ នរបាយោរណ៍ មកោរ ិ
យាល័យេភាតំណាង និងអគគលល 

ខាធិោរេហពន័ធ ។ 
អាប្េ័យលហតុលនោះ េូមបណាត

សាខាេហព័នធ លមតាត អនុវតតឲ្យបាន
ប្តឹមប្តូវតាម លេចកតីជូនដំណឹងជា
ធរានលនោះផង ។ េូមអរគុណ ។ 
េូមបញ្ជា កថ់ា េហពន័ធខ្មែរ

កមពុជាលប្ោម (Khmers Kampuchea-

Krom Federation ) លៅោតថ់ា KKF គឺ
ចលនាេិទធិមនុេសអនតរជាតិ និងជា
េាជិកននអងគោររបេ់ប្បលទេនិង
ប្បជាជាតិខ្ដលគ្មែ នតំណាង លៅ  

ោតថ់ា UNPO (Unrepresented Nation 

and Peoples Organization ) លធវើេកមែ 
ភាពលោយេនតិវធីិនិងអហិងាប្េប

តាមចាបអ់នតរជាតិ ជប្ាបដល់អងគ
ោរេហប្បជាជាតិពីសាថ នភាពេិទធិ
មនុេសខ្មែរលប្ោម លៅខ្ដនដីកមពុជា
លប្ោម កនុងលគ្មលបំណងឲ្យអងគោរ
េហប្បជាជាតិ ជប្មុញរោឋ ភិបាល
សាធារណរដឋេងគមនិយមយនួាន 
ោរលគ្មរពេិទធិខ្មែរលប្ោមជាាា េ់ទឹក
ាា េ់ដី ។  
េកមែភាពរបេ់េហព័នធខ្មែរ

កមពុជាលប្ោមកនុងនកអនតរជាតិាន
ជាលប្ចើន ចាបពី់នថៃទី ១៥ ខ្មកកកោ 
នន  ំ ២០០១ លប្ោយពីេហពន័ធខ្មែរ
កមពុជាលប្ោម បានចូលជាេាជិក
ននអងគោរ UNPO បានលធវើឲ្យមមុាត់

របេ់ខ្មែរលប្ោមានជីវតិល ើងវញិ ។ 
េកមែភាពរបេ់េហព័នធខ្មែរកមពុជា
លប្ោមលៅកនុងនកអនតរជាតិខ្ដលលធវើ
ឲ្យប្បលទេនានា លៅជំុវលិញពិភព
លោក ានោរចាប់អារមែណ៍ និង
បានសាគ ល់ខ្មែរលប្ោម ជានរណា
ចាេ់ោេ់លនាោះ គឺេហពន័ធខ្មែរ
កមពុជាបានចូលរមួប្បជំុ លៅកនុងលវទិ 
ោរអចិនង្ក្នតយ ៍ ននអងគោរេហប្បជា
ជាតិេតីពីជនជាតិលដើម (UNPFII ) លៅ
បរូ ី New York កនុងខ្មឧេភាជាលរៀង
រាល់នន  ំ៕ 

 
 

្ភាតាំណាង្ហព័នធ... 

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ និពនធនាយក ថាច់ របីជា ក្គឿន  
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាប់រលែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអារមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះោជាណាចត្កកមពុជាៈ ផទុះរលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ោ 3 សង្កក ត្់សទឹងមានជ័យ ែណ្ឌ មានជ័យ  ោជធានីភនាំរពញ, ទូរស័ពទ: (855) 017369-683  

រគហទាំព័រ: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
រ ុះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទុះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កក ត្់បឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោជធានីភនាំរពញ 

វិទយុ្ ាំក្េងកមពុជាក្រោម  
ផាយលចញជាលរៀងរាល់នថៃតាមរយៈ 
លគហទំពរ័  http://www.vokk.net  

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៣ 

្ហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម (KKF) 

លយាងតាមធមែនុញ្ញ របេ់េហព័នធ
ខ្មែរកមពុជាលប្ោមពិភពលោក ( K K F ) 
លោយាន បណាត ប្បធានសាខាេហ
ព័នធតំណាងេាគម  គណៈកមែោរវតត
ទូទងំេកល    និងេភាតំណាងបាន
លធវើពិធីេចាា ប័ណណ    ោលពនីថៃទី ១៧ ខ្ម 
មថុិនា នន  ំ ២០០៥ លៅទីប្កុងោឡាេ 
រដឋខ្តេសាេ េហរដឋអាលមរកិ លហើយ
និងេាជិក—ជិោ ននគណៈកមែោរ
នាយកេហព័នធ បានចុោះហតថលលខា
ទទួលសាគ ល់ោលពី នន  ំ២០០៦ ។ 
លយាងតាមតប្មូវោរចាបំាច់ របេ់

េហព័នធខ្មែរកមពុជាលប្ោម ពិភពលោក 
និងអនុលោម ឲ្យប្េបតាមេភាពោរ 
នាបចាុបបននលនោះ  ោរយិាល័យេភាត ំ
ណាងលចញចាប់េំរាប់សាខាេហព័នធ
ខ្មែរកមពុជាលប្ោមពិភពលោក លោយាន
ោរអនុម័តជាឯកចឆ័នទ ពីគណៈកមែោរ
នាយកោលពីនថៃទី ១២ ខ្មធនូ នន ំ
២០០៩ លៅប្កុងេង់ហូលេ រដឋោលីហវ
លនៀេហរដឋអាលមរកិ ។ 
 លយាងតាមប្កងុ រដឋ ឬប្បលទេលៅ

កនុងលោក ខ្ដលានបងបាូនខ្មែរលប្ោម
រេ់លៅ លហើយបងបាូនទងំលនាោះបានចូល
ជាេាជិក-ជិោេហព័នធ គឺបានបង់
វភិាគទនប្បចាខំ្ម ១០ដុោល រ ឬ ១២០ 
ដុោល រេហរដឋប្បចានំន លំោយលទៀងទត់ 
ប្កុងលនាោះ រដឋលនាោះ ឬ ប្បលទេលនាោះអាច
បលងកើតសាខាេហព័នធ បានយា៉ា ងតិចប ំ
ផុតប្តូវាន  េាជិកជិោបីនាក់ល ើង
លៅ ។  លបើប្កុង រដឋ ឬប្បលទេណាខ្ដល
ានេាជិកលប្ចើន សាខាេហព័នធ 
តប្មូវឲ្យានរចនាេមព័នធដូចតលៅ ប្ប 
ធាន ាន ក ់អនុប្បធាន ២ នាក់ ឬ លប្ចើន
របូ (ទទលួបនទុកនផទកនុង-បរលទេ វបបធម-៌
េងគម េិកាធោិរ នងិយុវជន-វត)ី  អគគ
លលខាធិោរ-ោរនិាីន ក់  អគគលលខាធោិរ
រងាន ក់ លហរញ្ញ ិក-ញ្ញ ិោរាន ក់    លហរញ្ញ ិក 
រងាន កន់ិងទបី្បឹកាាន កឬ់លប្ចើនរបូ។ លប្ៅ 
ពីលនាោះ លបើរដឋលនាោះ ឬប្បលទេលនាោះ ាន
េាជិក-ជិោលប្ចើនតាមប្កុងនានា ប្តូវ
តប្មូវឲ្យានតំណាង ឬ ក៏សាខាមយួ
លទៀត លៅកនុងរដឋឬប្បលទេលនាោះៗ ។ 
េាេភាព គណៈកមែោរលបាោះ

លនន ត គណៈកមែោរលបាោះលនន តរមួានប្ប 
ធានាន ក់  អនុប្បធានពីររបូ   អគគពនិិតយ 
ពីររបូ លលខាធិោរពីររបូនិងឃាេនិក
ាន ក់ ។ គណៈកមែោរលនោះ ប្តូវខ្តង តាងំ
លោយគណៈកមែោរសាខាេហព័នធ ។  
ភារកចិារបេ់គណៈកមែោរលបាោះ

លនន ត ទទួលល ែ្ ោះលបកខជន-នារឈីរ
ល ែ្ ោះ លបាោះលនន ត រាប់ ពិនិតយនិងបញ្ាូល
កនុងបញ្ា ីេាជិកួជិោខ្ដលបានចូល

ប្បជុំ ។ 
-ប្បោេជូនអងគប្បជុំ នូវលបកខភាព

ខ្ដលឈរល ែ្ ោះជាប្បធានសាខា     ។ 
-លបាោះពុមពបញ្ា ីល ែ្ ោះលបកខជននិង

លបកខនារ ី។ 
លកខែណ្ឌ និងរួនាទី 
ោរឈរល ែ្ ោះជាលបកខភាពេំរាប់

ប្បធានសាខាេហព័នធលបកខភាពប្បធាន
សាខា តប្មូវលអាយានាត យឬឪពុក 
ខ្ដលានកំលណើ តជាខ្មែរលប្ោម   ានច ំ
លណោះវជិាា េមលែម ជាេាជិក-ជិោ 
េហព័នធ យា៉ា ងលហាចណាេ់មយួនន  ំ 
លហើយ ានអាយុពី ១៨ នន លំ ើងលៅ គឺ
តដល់នថៃលបាោះលនន ត ។ 
ទទួលល ែ្ ោះលបកខជន-នារឈីរ

ល ែ្ ោះលបាោះលនន ត ។ 
-រាប់ពិនិតយ  នងិបញ្ាូលកនុងបញ្ា ីេ 

ាជិក-ជិោខ្ដលបានចូលប្បជុំ ។ 
-ប្បោេជូនអងគប្បជុំ នូវលបកខភាព

ខ្ដលឈរល ែ្ ោះជាប្បធានសាខា ។ 
-លបាោះពុមពបញ្ា ីល ែ្ ោះលបកខជន ។ 
 -ខ្ចកេនលឹកលនន តដល់អនកខ្ដល

ានេិទធិលបាោះលនន ត ។  លពលលបាតលនន ត
រចួប្តូវពនិិតយនងិប្បោេលទទផលននោរ 
លបាោះលនន ត ជូនអងគប្បជុំ ។ 

សិទធនិានា 
ពលរដឋខ្មែរលប្ោមប្គប់ប្បលភទ ាន 

េិទធិចូលរមួកនុងពធិីលបាោះលនន តលប្ជើេលរ ើេ
ប្បធានសាខា លៅកនុងប្កុង រដឋ ឬប្ប 
លទេខ្ដលលយើងកពុំងសាន ក់អាប្េ័យ ។ 

-ានខ្តេាជិក-ជិោនិងគណៈ
កមែោរសាខាប៉ាុលណាណ ោះ លទើបានេិទធិ
ឈរល ែ្ ោះជាលបកខភាពប្បធាន ឬ ាន
េិទធិលបាោះលនន តឲ្យលបកខភាពប្បធានសាខា
េហព័នធ ។ 
លបកខភាពប្បធានសាខា តប្មវូឲ្យ

ានាត យ ឬឪពុកខ្ដលានកំលណើ តជា
ខ្មែរលប្ោមានចំលណោះវជិាា េមលែម  ជា
េាជិក-ជិោេហព័នធ យា៉ា ងលហាច
ណាេ់ មយួនន  ំ លហើយានអាយុពី ១៨ 
នន លំ ើងលៅគិតដល់នថៃលបាោះលនន ត ។ 
ប្បធានសាខា ានេិទធិឈរល ែ្ ោះ

ជាលបកខភាពននេាជិក-ជិោគណៈកមែ
ោរនាយក និងោរលបាោះលនន តលប្ជើេលរ ើេ
គណៈកមែោរនាយក ននេហព័នធខ្មែរ 
កមពុជាលប្ោមពិភពលោក ។ 

រទបៀបទ វ្ើយុទធនាការមុនទបាោះឆ្ន រ 
 លបកខជន-នារទីងំអេ់ ានេិទធិ

លធវើោរលឃាេនាឲ្យលបកខភាព របេ់មលួន
លេែើៗគ្មន  តាមោរកំណត់បានតិចឬលប្ចើន
របេ់គណៈកមែោរលបាោះលនន ត លយាង
តាមលពលលវោ ខ្ដលអងគប្បជុំបានអនុ

ញាតឲ្យ ។ 
  រទបៀបទបាោះទឆ្ន រ     
 ពិធីលបាោះលនន ត  ប្តូវលធវើល ើងលោយ

េាៃ តន់ងិចំលពាោះ    គឺគុេល ែ្ ោះឬេរ
លេរល ែ្ ោះលបកខជន-នារខី្ដលានល ែ្ ោះ
លៅកនុងបញ្ា ីលបាោះលនន ត លហើយោក់ចូល
កនុងធុងលនន ត  ខ្ដលគណៈកមែោរលបាោះ
លនន តបានលរៀបចំឲ្យ ។ 

លកខែណ្ឌ និងរួនាទី 
 ោរឈរល ែ្ ោះជាលបកខភាពេំរាប់

ប្បធានសាខាេហព័នធលបកខភាពប្បធាន
សាខា តប្មូវលអាយានាត យឬឪពុក 
ខ្ដលានកំលណើ តជាខ្មែរលប្ោម   ានច ំ
លណោះវជិាា េមលែម  ជាេាជិក-ជិោ 
េហព័នធយា៉ា ងលហាចណាេ់ មយួនន  ំ 
លហើយានអាយុពី ១៨ នន លំ ើងលៅ គិត
ដល់នថៃលបាោះលនន ត ។    

ពិ្ីទផេរដ្ាំ ខណ្ង 
លប្ោយលពល ប្បោេនូវេាេ

ភាពរចួ  ប្បធានចាេ់និងថែី ប្តូវខ្ថលង
លយាបល់ កនុងាន ក់ៗ ៥ នាទី (ចាេ់មុន 
ថែីលប្ោយ) រចួពិធលីផទរដខំ្ណងចាបល់ផតើម 
លោយប្បធានចាេ់តំណាងគណៈកមែ
ោរសាខា ប្បគល់ឯកសារឬប្តាជូនប្ប 
ធានថែី ។ 

ពិ្ីទ វ្ើសច្ចា ត្រណិ្ធាន 
លយើងម្ុ ំប្ពោះករណុា (នាងម្ុ ំ) ជាេ 

ាជិក-ជិោ សាខាេហពន័ធប្បចារំដឋ....
ប្បលទេ....អាណតតោិល ២០០៩-
២០០... េូមលធវើេចាា ប្បណិធានចលំពាោះ 
ប្ពោះវញិ្ជញ ណមនធ   វញិ្ជញ ណមនធវរីេមណ 
វរីបុរេ វរីនារ ីយុទធជន-នារខី្មែរលប្ោមប្គប់
េម័យោលដូចតលៅ៖កនុងលពលប្បតបិតតិ
ោរតាមមុមតខំ្ណង កនុងោរបំលពញលប 
េកកមែ ខ្ដលប្បជាពលរដឋខ្មែរលប្ោម 
បានប្បលគន—ជូនដល់លយើងម្ុបំ្ពោះករណុា 
(នាងម្ុ ំ) ប្គប់ៗរបូ េូមេចាា ថា មនិលកង 
នូវផលប្បលយាជនជ៍ាេំរាបផ់្ទទ ល់មលួន េំ
រាប់ប្គសួារ េំរាប់បកសពកួ ឬេំរាប់ភាគី
លរៀងៗមលួនល ើយ ។ 
លយើងម្ុ ំប្ពោះករណុា (នាងម្ុ)ំ  ប្គប់ៗ

របូេូមលបតជ្ាបតូរផ្ទត ចហ់ា៊ា នបជូាជីវតិ លដើមប ី
មលូលហតុជាត-ិសាេនា នងិាតុភមូិ
កមពុជាលប្ោម ទងំកនុងបចាុបបនននងិអនា   
គត កនុងដំលណើ រលនព ោះលៅោនេិ់ទធិេំលរច
វាេនាមលួនលោយមលួនឯង លុោះប្តាខ្តបាន 
េំលរចជាសាថ ពរ ។ 
អាណតតោិល នងិភារកចិារបេ់ប្ប 

ធានសាខា ប្បធានសាខា ានអាណតតិ
ោលពីរនន  ំ គឹតតាងំពីនថៃជាប់លនន ត។ 
លហើយានេិទធិឈរល ែ្ ោះជាលបកខជន
បនតលទៀតបាន។ ឬក៏លៅបនតរហូតលបើប្ប 

ជាពលរដឋលៅានទំនុកចិតតមកលលើមលួន  
លដើមបបី្េួលរយកនុងោរអនុវតត ឬ

ប្បតិបតតិោរររ ខ្ដលថាន កល់លើតប្មវូ  ពិធី
លប្ជើេលរ ើេគណៈកមែោរសាខា គួរខ្តប្ប 
ប្ពឹតតលៅលៅខ្មមថុិនា តាមេុរយិគតិ។ 
លប្ោយលពលជាប់លនន តប្បធាន ប្តូវ 

ខ្តលប្ជើេលរ ើេេាេភាពគណៈកមែោរ
សាខា ជូនអងគប្បជុអំនុម័តយល់ប្ពមឬ 
ជំទេ់ ។ លបើអងគប្បជុំទទួលសាគ ល់រចួ 
ប្តូវលធវើរបាយោរណ៍មកោរយិាល័យអគគ 
លលខាធិោរេហព័នធយា៉ា ងយឺតបំ ផុត 
៧ នថៃ លប្ោយនថៃលបាោះលនន ត ។ 
ទទួលបនទុកចាត់ោរ នងិលមើលោរ

មុេប្តូវទងំប្េុង លលើេកមែភាពនានា
របេ់សាខា ។ 

 លរៀបចំរចនាេមព័នធ លចញកណំត់
ចាត់ោរប្បោេ    ចុោះហតថលលខាលលើលិ 
មិតលឆលើយឆលងនានារបេ់សាខា ។ 
លចញលិមិតបញ្ជា លបេកកមែ ថាន ក់

អនុប្បធាន លបេកជនពិលេេរបេ់
សាខា ។ 
ោរឈរល ែ្ ោះជាលបកខភាពេំរាប់

ប្បធានសាខាេហព័នធ លធវើប្បធានកនុង
អងគប្បជុំោររររបេ់សាខា ។     

អាណ្រតកិាលនិងភារកិចារបស់គណ្ៈកមែ 
ការសាខាសហព័នធ 
អាណតតិោលរបេ់គណៈកមែោរ

សាខាានរយៈោលពីរនន  ំ លហើយអាច
បនតអាណតតិោលថែីលទៀតបានប្បេិនលបើ
ប្បជាពលរដឋលៅខ្តានទំនុកចិតតមកលលើ
មលួន ។     

ភារកិចារបស់គណ្ៈកមែការសាខា បណាត
អ្នុត្របធានសាខា 
ជាតំណាងផ្ទទ ល់របេ់ប្បធាន លៅ

លពលអវតតានរបេ់ប្បធាន ។ ទក់ទង
ផ្ទទ ល់ជាមយួប្បធាន  និងបណាត អនុប្ប 
ធាននានា ។ ទទួលបនទុកចាត់ខ្ចងកិចា
ប្បជុំោរររសាខា  លផ្ើលេចកតីេំលរច ឬ
េំលណើ រផសងៗ មកប្បធានលដើមបជីួយ 
លោោះប្សាយ ។ 

អ្នុត្រធានទទួលបនេុកកិចាការវរប្ម៌ 
ជួយ ផសពវផាយថាេចំលរៀង េីុឌ ី

ផលិតកមែភាពយនតឌីវឌីី របេ់េហព័នធ 
ឬផសពវផាយរបូភាព ខ្ដលបានទទួលពី
កមពុជាលប្ោម ។ 
លបាោះពុមពលៅលលើមកួ អាវយឺត ឬ

េញ្ជញ លផសងៗរបេ់េហពន័ធ េំរាប់លក ់
លៅលពលានបុណយទនមតងៗ ។ 

 លរៀបចំឲ្យានពិធិបណុយចូលនន  ំ 
ដូនតា ឬ រាប្តីេលាេេំរាប់រកថវោិ
ោក់កនុងគណលនយយសាខា ។ 
ប្សាវប្ជាវប្បវតតវិតតអារាមភូមបិ្េុក   

របេ់េាជិក - ជិោកនុងប្កបមណឌ សា 
ខារបេ់មលួន  លហើយលផ្ើមកោរយិាល័យ 
បណាណ សារេហព័នធ និងនាយកោឋ ន
សារព័ត៌ានេហព័នធ  លដើមបផីសពវផាយ 
តាមលគហទំព័រ និងវទិយេុលមលងកមពុជា
លប្ោម (VOKK) ។ 

អ្នុត្រធានទទួលបនេុកកិចាការសងគម 
សិកា និងយុវជន 
លរៀបចំឲ្យានមូលនិធិេលង្ក្រគ ោះគ្មន

លៅលពលានអាេននានមរណេលង្ក្រគ ោះ 
ជាលដើម ។ 
លរៀបចំឲ្យានេហគមន៍ េិេានុ 

េិេស និេសតិខ្មែរលប្ោមលៅកនុងប្កប
មណឌ សាខារបេ់មលួន ។ 
លរៀបចំឲ្យាន  ពិធីខ្ចកររវ ន់ដល់

េិេានុេិេស និេសតិខ្មែរលប្ោម ខ្ដល
បានបញ្ាប់ោរេិកាលៅវទិាល័យ និង
មហាវទិាល័យលហើយលធវើជំលរឿនេិេានុ 
េិេស និេសតិទងំលនាោះលផ្ើមកោរយិា 
ល័យេិកាេហព័នធ 

អ្នុត្រធានទទួលបនេុកកិចាការថ្ផេកនុង 
ទំនាក់ទំនងរវាងេាគម េហ

គមន៍ ខ្មែរលប្ោមកនុងប្កបមណឌ សាខា
របេ់មលួនលដើមបបីលងកើន េាជិក-ជិោ ។ 
ខ្ណនាេំាគមេហគមន៍ ឲ្យ 

ជួយ បំលពញេកមែភាព តាមខ្ផនោរ
របេ់េហព័នធ ។ 

លធវើេហប្បតិបតតិ ជាមយួេាគម 
េហគមន៍ លដើមបលីធវើជលំរឿនប្បជាជនខ្មែរ
លប្ោមកនុងប្កបមណឌ សាខារបេ់មលួន។      

អ្នុត្រធានទទួលបនេុកកិចាការសាធារ
ណ្ៈឬកិចាការបរទទស 
ទំនាក់ទំនងជាមយួនឹងអងគោរលប្ៅ

រោឋ ភបិាល-សាេនា រមួទងំរោឋ ភបិាល
កនុងរដឋឬប្បលទេលនាោះៗផង ។ 
លរៀបចំឲ្យានឯកសារប្បវតតសិាង្ក្េត 

ភូមសិាង្ក្េតជាោយលកខអកសរ របូភាព 
ទង់ជាតិ េញ្ជញ រាហ៊ាូចាប់ចនទតកំល់ទុក
កនុងោរយិាល័យសាខា លដើមបផីសពវផាយ
ដល់អងគោរនានាលៅលពលប្តវូោរ ។ 

 ទហរញ្ញិក- ទហរញ្ញកិា 
 ទទួលមុេ ប្តូវកនុងោរលធវើបញ្ា ីច ំ

ណូលចំណាយរបេ់សាខាទទួលេិទធិ 
លបើកគណលនយយ កនុងធនាគ្មរណាមយួ 
លៅកនុងរដឋឬប្បលទេ ននសាខារបេ់មលួន 
លដើមបទុីកហិបប្បាក់សាខា ។ 

 លធវើរបាយោរណ៍ចណូំលចំណាយ  
ប្បចាបំ្តីាេ ឬប្បចានំន  ំ ជូនេាជិក-
ជិោនិងគណៈកមែោរសាខា។ 
លធវើរបាយោរណ៍ចណូំល ចំណាយ

ដល់ប្កេួងពនធោររដឋនិងេហរដឋ ឬប្ប 

ចាប់្ាំរាប់សាខា្ហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោមពិភពក្ោក 
(អនុមត័លោយេភាតំណាងននេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោម)   

តក្ៅទាំពរ័ទ ី ៧ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ក្វៀតណាម 

មណៈខ្ដលប្បលទេកមពុជា ោវ 
និងលវៀតណាម កំពុងពាយាមលរ ើមលួនឱ្យ
រចួផុត ពីោរប្គបដណត បល់ោយប្បាក់
ដុោល រកនុងទីផារលរៀងៗ មលួនរបាយ
ោរណ៍ ចុងលប្ោយរបេ់ធនាគ្មរអភវិឌឍ
ន៍អាេីុ បានផតល់យុទធសាង្ក្េតេំខាន់ៗ
មយួចំ នួន ខ្ដលប្បលទេននលប្ជាយ
ឥណឌូ ចិន ទងំ ៣ អាចេហោរគ្មន
លដើមបលីធវើោរលនព ោះលៅរកោរលធវើបដិដុោល
របូនីយកមែ។ 
ប្បលទេទងំ៣ កមពុជា ោវ និងលវៀ

តណាម េុទធខ្តធាល ប់េថិតលប្ោមអាណា
និគមនិយមបារាងំ លហើយបចាុបបននកំពុង
ប្បឈមលៅ នឹងោរប្គបដណត បល់ោយ
របូិយវតថុបរលទេលប្ចើនប្បលភទ លៅកនុងទី
ផារហិរញ្ញ វតថុរបេ់មលួនជាពិលេេប្បាក់
ដុោល រ អាលមរោិងំ ។ 
វតតានដ៏លលើេលប់ននប្បាកដុ់ោល រ 

ឬដុោល របូនីយកមែកនុងចរនតលេដឋកិចា 
បានលធវើឱ្យប្បលទេ ននលប្ជាយឥណឌូ ចិន 
ទងំ៣ បាត់បង់ប្បាក់ចំណូលប្បចានំន ពំី
ោរលបាោះពុមពប្កោេប្បាកជ់ាតិ របេ់មលួន 
លធវើឱ្យធនាគ្មរជាតិ ននប្បលទេនិមយួៗ 
បាត់បងត់ួនាទីជាអនក ផតល់ប្បាកក់មា ី
លដើមបទីប់សាក តវ់បិតតសិាច់ប្បាកក់នុងប្បព័នធ
ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វតថុ និងបាត់បងល់ទធ
ភាពកំណតអ់ប្តាោរប្បាក់ លដើមបទីប់
សាក តអ់តិផរណាសាច់ប្បាក់ ។ 
ផទុយលៅវញិ ប្បាកដុ់ោល រក៏បាន

ជួយ ឱ្យប្បលទេទងំ ៣ រកាលេថរភាពា៉ា
ប្កូលេដឋកិចាតាមរយៈោរទប់សាក តអ់តិផ
រណាមុមទំនិញ និងានឱ្ោេលធវើេ
ាហរណកមែលេដឋកិចា ជាមយួបណាត
ប្បលទេនានាលលើពិភពលោកខ្ដរ ។ 
យា៉ា ងណាក៏លោយ ោរខាតបងព់ីោរ
ចរាចរប្បាកដុ់ោល រទំនងជាានទំហធំំ
ជាងផលចំលណញ េប្ាប់លេដឋកិចានន
កមពុជា ោវ និងលវៀតណាម ។ ក៏ប៉ាុខ្នែ 
ប្បលទេទងំបីបានប្បឹងខ្ប្បងចាត់វធិាន
ោរលរៀងៗមលួន អេ់រយៈលពលយា៉ា ង 
លហាចណាេ់ ១ ទេវតសរម៍កលហើយ
លដើមបលីធវើបដិដុោល របូនីយកមែ លហើយលៅ
ខ្តមនិបានទទួលលជាគជ័យដខ្ដល។ 
លហតុដូលចនោះ ប្បលទេខ្ដលធាល ប់ាន 

ទំនាក់ទំនងលេដឋកិចាយា៉ា ងជិតេនិតជា
មយួអតីត េហភាពេូលវៀត បានលេនើឱ្យ
ធនាគ្មរអភវិឌឈនអ៍ាេីុ ជួយ លធវើោរ
េិការកលទធភាពលដើមបលីធវើេហប្បតិបតតិ
ោររបូិយវតថុ ខ្ដលមយួខ្ផនកននកិចាេហ
ោរលនោះនឹងអនុញ្ជញ តឱ្យប្បលទេទងំបី 
កមពុជា លវៀតណាម និងោវ លធវើោរលុប
បំបាត់ោរលប្បើប្បាេ់ប្បាកដុ់ោល ររមួគ្មន ។ 
លៅកនុងរបាយោរណ៍របេ់មលួនេតី

អំពីោរលោោះប្សាយបញ្ជា  របូិយវតថុពហុ

ប្បលភទលៅកនុងលេដឋកិចាអនែរោល ខ្ដល
លប្គ្មង នឹងលចញផាយជាសាធារណៈ 
លៅនថៃអរគ រេបាត ហ៍លប្ោយ លៅទីប្កុង
ភនលំពញ ធនាគ្មរអភវិឌឍនអ៍ាេីុ ADB 
បានលលើកល ើងថា ប្បលទេកមពុជា ោវ 
និងលវៀតណាម ចាបំាច់ប្តូវខ្តេហោរ
គ្មន  លដើមបលីធវើោរលនព ោះលៅរកបដិដុោល របូនី
យកមែ ។ 
េហប្បតិបតតិោរលនោះ អាចចាបល់ផតើ

មល ើងលោយោរបលងកើតនិងពប្ងីកបណាត
ញរមួមយួ ខ្ដលចួលរមួលោយអនកបលងកើត
លគ្មលនលយាបាយនិងអនកប្សាវប្ជាវនន
សាថ ប័ន រោឋ ភបិាលនិងសាថ ប័នលេដឋកិចា
ននប្បលទេទងំ៣ លោយោរបលងកើតប្កុម
ោរររប្សាវប្ជាវឆលងខ្ដន លោយោរជួប
ពិភាកាលទៀងទតអ់ំពសីាថ នភាពរបូិយវតថុ
រវាងអនកតំណាងនន ធនាគ្មរជាតនិនប្ប 
លទេទងំ៣ និងលោយោរបលងកើតគណៈ

កមែោររបូិយវតថុរមួមយួ លដើមបឃីាល លំមើល 
និងលោោះប្សាយរមួគ្មន អំពោីរខ្ប្បប្បួល
អប្តាបតូរប្បាក់ រមួទងំោរពប្ងឹងទីផារ
មូលប័ប្តននប្បលទេទងំ៣ផងខ្ដរ។ 
កនុងន័យលនោះ ធនាគ្មរអភវិឌឈន៍

អាេីុបានលេនើឱ្យប្បទេលវៀតណាមលបើក
ទទួលយកប្កុមហ៊ាុន ពីប្បលទេកមពុជា 
និងោវ ឱ្យចុោះបញ្ា ីកនុងផារភាគហ៊ាុន

របេ់មលួន តបតិយុទធសាង្ក្េតលនោះនឹងជួយ 
រកាលេថរភាពអប្តាបតូរប្បាក់និង ោត់
បនថយហានិភ័យ ខ្ដលបងកល ើងលោយ
កប្មតិខ្ប្បប្បួលនប់រហ័េ ននអប្តាបតូរ
ប្បាក់របេ់ ប្បលទេទងំ ៣ លោយសារ
ខ្តប្បលទេកមពុជានិងប្បលទេោវ កំពុង
លរៀបចមំលួនេប្ាប់បលងកើតផារមូលប័ប្ត។ 
របាយោរណ៍ដខ្ដលបានគូេ

បញ្ជា កថ់ា មូលោឋ នលេដឋកិចាននប្បលទេ
កមពុជា ោវ និងលវៀតណាម លៅមនិទន់
លជឿនលលឿន សាថ ប័នហរញិ្ញ វតថុលៅទន់
លមាយ ប្ពមទងំានកប្មតិហានិភ័យ
មពេ់លទៀតផង។ មា៉ាងវញិលទៀត ធនាគ្មរ
ជាតិននប្បលទេនិមយួៗលៅមនិទន់ាន
ភាពឯករាជយទងំប្េុងព ី នលយាបាយ 
ខ្ដលប្បោរលនោះ គឺជាឧបេគគរាងំេទោះ
កនុងោរលុបបំបាត់ប្បាក់ដុោល រ។ 
លោក Jaynant Menon អនក

លេដឋកិចាជាន់មពេ់ ននធនាគ្មរអភវិឌឍន៍
អាេីុ បាននិយាយកនុងបទេាា េន៍ជា
មយួ VOA េលមលង េហរដឋអាលមរកិថា 
ប្បេិនលបើប្បលទេកមពុជា ោវ និងលវៀត
ណាម ពប្ងឹងមលួនលដើមបអីាចលធវើកិចាេហ
ោរតាមអនុសាេនខ៍ាងលលើលនោះ វាអាច
ជួយ ឱ្យប្បព័នធហិរញ្ញ វតថុរបេ់ប្បលទេទំ
ង៣ រងឹាខំ្ដលានប្បលយាជនេ៍ប្ាប់

ោរលុបបំបាតោ់រចរាចរប្បាក់ដុោល រ ឬ
ោរលធវើបដិដុោល របូនីយកមែ។ 
លោក Jaynant Menon ានប្ប 

សាេន៍ថា៖"ប្បលទេទងំលនោះ ជួបបញ្ជា
ជាលប្ចើនដូចជា ោររត់ពនធោរលធវើចរាចរទំ    
និញលប្ៅផលូវោរ មូលធន និងពលករឆលង
ខ្ដន ខ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់ប្បព័នធហិរញ្ញ     
វតថុ ។ ដូលចនោះលបើអនកអាចោត់បនថយបញ្ជា
ទងំលនោះ វានឹងលធវើឱ្យប្បព័នធហិរញ្ញ វតថុាន
ោររកីចលប្មើននប់រហ័េ លហើយលនោះជា
ខ្ផនកមយួ ននោរលធវើឱ្យប្បលេើរល ើងនូវប្ប 
ព័នធា៉ា ប្កលូេដឋកិចាននប្បលទេទងំលនោះ។ 
លៅលពលខ្ដលអនកានា៉ា ប្កលូេដឋកិចារងឹ
ាលំៅកនុងរយៈលពលយូរ អខ្ងវង វានឹង
ជួយ លធវើបដិដុោល របូនីយកមែ"។ 
ក៏ប៉ាុខ្នត  របាយោរណ៍េតីពោីរលោោះ

ប្សាយបញ្ជា របូិយវតថុពហុប្បលភទលៅកនុង 
លេដឋកិចាអនែរោល បានេងកតធ់ៃន់ថា 

លដើមបឱី្យកិចាេហប្បតិបតតិោរយុទធសា
ង្ក្េតអាចលលចលចញជារបូរាងបាន  រោឋ ភិ
បាលនិងធនាគ្មរកណាត លននប្បលទេ
កមពុជា ោវ និងលវៀតណាម ប្តូវលធវើោរខ្ក
ទប្មងល់រៀងៗមលួន នូវចំណុចចំបាច់មយួ
ចំនួន ដូចជា ធនាគ្មរកណាត លប្តូវខ្ត
ានឯករាជយពីនលយាបាយនិងោរលប្ជៀត
ខ្ប្ជករបេ់ រោឋ ភបិាល ខ្ដលមនិប្តឹមខ្ត

អាចជប្មុញកិចាេហោរឱ្យបានរលូន
ប៉ាុលណាណ ោះលទ ខ្តខ្ថមទងំជួយ បលងកើនោរ
ទុកចិតតលលើរបូិយប័ណណ កនុងប្េុកលទៀត   
ផង ។ ធនាគ្មរកណាត លគួរខ្តចាប់លផតើម
លធវើោរប្សាវប្ជាវ លដើមបបី្បមូលទិននន័យ
ទក់ទងខ្ផនករបូិយវតថុ ឱ្យបានលប្ចើនតបតិ
ោរមវោះទិននន័យនាលពលបចាុបបនន បានលធវើ
ឱ្យឥទធិពលកនុងចំណាត់ោរលគ្មលន លយា 
បាយរបេ់មលួន ានភាពមនិចាេ់    
ោេ់ ។ 
ប្បលទេកមពុជា ោវ និងលវៀត    

ណាម ខ្ដលានប្បជាជនេរបុជាង 
១០៦ ោននាក ់ តំណាងឱ្យ១៨% នន
ប្បជាជនេរបុកនុបណាែ ប្បលទេអាសា៊ា ន 
ខ្ដលានេាជិកេរបុចំនួន ១០ ប្ប 
លទេ និងានផលិតផលេរបុកនុងប្េុក
ចំនួនជាង ១០០ ពាន់ោនដុោល រ ។ 
កំលណើ នលេដឋកិចាននប្បលទេទងំ ៣ 
ភាគលប្ចើនពឹងខ្ផាកលៅលលើទីផារបរលទេ 
ខ្ដលលធវើឱ្យប្បលទេទងំលនោះរយរងផល
ប៉ាោះពាល់ពវីបិតតិនានា ជាពិលេេប្បព័នធ
ហិរញ្ញ វតថុរយនឹងដួលរលំលោយសារ
កប្មតិប្បាក់ ដុោល រលប្ចើនលលើេលបក់នុង
ទីផារ ។ 
របាយោរណ៍របេ់ធនាគ្មរអភវិ

ឌឈនអ៍ាេីុបានបរា ញថា ប្បាក់ដុោល រ
បានលប្សាចប្េពកនុងប្បលទេទងំ ៣ 
លោយសារខ្តវវិាទនលយាបាយ ឱ្នភាព
ថវោិរដឋ វបិតតលិេដឋកិចា និងអតិផរណា
របូិយវតថុកនុងប្េុក ។ 
លៅប្បលទេកមពុជា ប្បាក់ដុោល រប្តូវ

ចាយវាយប្បចានំថៃផងនិងរកាទុកផង 
ខ្ដលបានប្គបដណត បក់នុងប្បព័នធធនាគ្មរ
និងហិរញ្ញ វតថុជាង ៩០%។  ប្បលទេ
ោវ ខ្ដលប្បាកគ់ីបជារបូិយប័ណណ ជាតិ 
ានោរចរាចរសាចប់្បាក់ដុោល រផង 
ប្បាក់បាតផង លហើយ ៤០% ននចរនត
សាចប់្បាក់កនុងប្បព័នធធនាគ្មរជាប្បាក់
ដុោល រ។ ប្បលទេ ោវ ធាល ប់ាន
បរាជ័យកនុងោរជប្មុោះោរលប្បើប្បាេ់ប្បាក់
ដុោល រកនុង ទីផាររបេ់មលួនលៅនន  ំ ១៩ 
៩៧ ក៏ប៉ាុខ្នែបនាទ ប់ពបីរាជ័យប្បលទេលនោះ
បានប្ត បម់កលប្បើប្បាេ់ប្បាក់ដុោល រ
ោន់ខ្តលប្ចើនជាងពី មុនលៅលទៀត ។ 
ចំខ្ណកលៅប្បលទេលវៀតណាម 

ប្បាក់ដុងប្តូវលប្បើប្បាេ់ខ្តេប្ាប់ោរ
ចាយវាយទូលៅ លហើយលោយខ្ កោរ
រកាទុកជាប្បាក់េនសនំិងកនុងប្បព័នធធនា 
គ្មរ ប្តូវលប្បើប្បាេ់ជាប្បាកដុ់ោល រ។ 
របាយោរណ៍របេ់ធនាគ្មរអភវិឌឍ

ន៍អាេីុ បានលលើកបរា ញនូវបទពិលសា 
ធន៍របេ់ប្បលទេប៊ាូលីវនីិងប្បលទេលពរ ៉ា ូ
ខ្ដលេថិតកនុងតំបនអ់ាលមរកិឡាទីន ធាល ប់

របក្ទ្កមពុជា ោវ និងក្វៀតណាម ពាោមក្រ ើមលួនឱ្យរចួផុត 
ពីោររគបដណរ ប់ក្ដាយរប្តក់ដុោល រកោងុទីផារ 

"ប្បលទេទងំលនោះ ជបួបញ្ជា ជាលប្ចើនដូចជា ោររតព់នធ ោរលធវើចរាចរទនំញិលប្ៅផលូវោរ មូលធន នងិពលករ
ឆលងខ្ដន ខ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់ប្បពន័ធហិរញ្ញ វតថុ។ ដូលចនោះលបើអនកអាចោតប់នថយបញ្ជា ទងំលនោះ វានងឹលធវើឱ្យប្បពន័ធ
ហិរញ្ញ វតថុានោររកីចលប្មើននបរ់ហ័េ លហើយលនោះជាខ្ផនកមយួននោរលធវើឱ្យប្បលេើរល ើងនូវប្បពន័ធា៉ា ប្ក ូ លេដឋ
កចិាននប្បលទេទងំលនោះ។ លៅលពលខ្ដលអនកានា៉ា ប្កលូេដឋកចិារងឹាលំៅកនុងរយៈលពលយូរ អខ្ងវង វានងឹ
ជយួ លធវើបដដុិោល របូនយីកមែ" ។ លោក Jaynant Menon អនកលេដឋកិចាជាន់មពេ់ននធនាគ្មរអភវិឌឍនអ៍ាេីុលលើ 

ប្បាកដុ់ោល រអាលមរកិខ្ដលប្តវូបានលគលប្បើប្បាេ់យា៉ា ងទូលំទូោយ កនុងបណាត ប្បលទេមយួចំននួលៅកនុងតបំនអ់ាេីុរមួាន ប្បលទេ
កមពុជា ោវ នងិលវៀតណាមជាលដើម ។ 

តក្ៅទាំពរ័ទ ី ៥ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៥ 

ក្វៀតណាម 

ខ្ប្បេំរលួលោយ កញ្ជញ  ថាច់ ធារ ី 
ទីភាន ក់ររព័ត៌ានបារាងំ AP បាន

រាយោរណ៍ោលពីនថៃទ ី ០៨ ខ្មកកកោ 
ថា យា៉ា ងលហាចណាេ់ានពលរដឋចិន 
និងនតវា៉ាន់ចំនួន ៩៩ នាក់ប្តូវបាននគរ 
បាលទីប្កុងនប្ពនគរ ននបកសកុមែុយនិេត
លវៀតណាម ឃាត់មលួនពីបទលបាកប្បាេ់
រាប់ោនដូោល រ ។ អនកខ្ដលប្តូវបានជន
ទងំលនោះលបាកភាគលប្ចើនគឺពលរដឋចិននិង
នតវា៉ា ន់ដខ្ដល ។ 
ជនជាប់លចាទទងំលនាោះរមួាន 

ពលរដឋនតវា៉ា ន់ចំនួន ៧៦ នាក់ និងពល 
រដឋចិនចំននួ ២៣ នាក ់ ប្តូវបានឃាត់

មលួនចាប់តាងំពីនថៃទី ២៩ ខ្មមថុិនា ដល់
នថៃលៅរទ៍ី ០៦ ខ្មកកកោ េបាត ហ៍កនលង
លៅលនោះ ។ 
ទីភាន ក់ររព័ត៌ាន AFP ក៏បាន

រាយោរណ៍លៅនថៃដខ្ដលខ្ដរថា ភាន ក់ 
ររនគរបាលលវៀតណាមបានរបឹយកនូវ
ឧបករណ៍របេ់ជនលបាកប្បាេ់ទងំលនោះ
ជាលប្ចើនដូចជា ប្បោបដ់ំល ើងទូរគម 
នាគមន ៍ កុំពយទូ័រ នងិទូរេ័ពទ ។ 
េមតថកិចាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា 

ជនលបាកប្បាេ់ទងំលនោះ បានលប្បើប្បាេ់
ប្បព័នធ Internet លៅពីប្បលទេលវៀត 
ណាមខ្កលងលធវើជានគរបាល  ភាន ក់ររលៅ 

ប្កម  និងបុគគលិកបំលរ ើនប្បេណីយប៍ញ្ជា
ឲ្យជនរងលប្គ្មោះបញ្ាូលទកឹប្បាក់កនុងគណ 
លនយយពិលេេ ។ 
ប្បភពពីពត័៌ានលវៀតណាម កនុង

ប្េុកបានឲ្យដឹងថា  ប្កុមលនោះបានចាប់
លផតើមលធវើេកមែភាពចាប់ពីខ្មមនីា នន  ំ
២០១០ លប្ោយពីានោរលបាេេំអាត
លៅប្បលទេចិន និង នថ ងដ៍ ។ 
ជនជាប់លចាទមយួចំននួប្តូវបាន

ចាប់បញ្ាូ នលៅឲ្យប្បលទេលដើមលរៀងមលួន 
និងលៅមយួចំនួនលទៀត នឹងប្តូវចាប់
បញ្ាូ នលៅប្បលទេជាបនតបនាទ ប ់៕ 

ក្វៀតណាមឃុាំឃ ាំងពលរដឋចិននិងព្តវ៉ា ន់ ៩៩ នាក់ពីបទក្ប្តករប្ត្ ់

មស្តនរីសាា នទូត្ហរដឋអាក្មរកិក្ៅក្វៀតណាមក្ៅ្រួ្មុទុកខពលរដឋក្ៅតាំបន់មពង់រាប 
ខ្ប្បេំរលួលោយ ថាច់ ជលំរឿន 
ថែីៗលនោះ លោក Christian Mar 

chant ទីប្បឹកានលយាបាយសាថ នទូត
េហរដឋអាមរកិ លៅរដឋធានហីាណូយ 
បានចុោះលៅេួរេុមទុកខជនជាតិលដើមលៅ
តំបន់មពងរ់ាប ានលមតតោកឡ់ាក់ (Đắc 

Lắc) ,  យា៉ា ឡាយ (Gia Lai) និងកង  
តុម (Kon Tum) ។ 
លោកChristian Marchant បាន 

ជួបនឹងកាែ ភបិាល ននរោឋ ភបិាលបកស
កុមែុយនិេតលវៀតណាម គណៈកាែ ធិោរ
សាេនា លមដឹកនាពំាណិជាកមែ និង
និេសតិ ប្ពមទងំបានបំលពញទេសន 
កិចា លៅកខ្នលងគំលរាងទងំពរីខ្ដលបាន  
ផតល់លោយគណៈកមែោរអភវិឌឍនអ៍នតរ
ជាតិអាលមរកិ (USAID) ។ 
កនុងឱ្ោេជួបេំលណោះេំណាល

ជាមយួកាែ ភបិាលលមតត ននបកសកុមែុយ
និេតលវៀតណាម លោក Christian 
Marchant បានលលើកល ើងពីបញ្ជា ប្តូវ
ប្បឈមមមុ និងោរអភវិឌឍលេដឋកិចាលៅ
កនុងតំបន់ ។ 

លោក Christian Marchant ក៏
បានចូលលៅជួបលៅនិេសតិ លៅមហា
វទិាល័យតីលងវៀង (Đại học Tây 
Nguyên) និងនយិាយអំពីមួបលលើកទ ី
១៥ ននោររតឹចណំងោរទូតរវាងេហ
រដឋអាលមរកិនិងលវៀតណាមល ើងវញិ និង
លឆលើយតបនឹងេំនរួ ជុំវញិសាថ នភាពរេ់
លៅរបេ់និេសតិលវៀតណាម លៅេហរដឋ
អាមរកិ ។ 
លោក Christian Marchant ក៏

បានលៅលមើលគំលរាងោលំដើមលឈើមយួប្ប 
លភទខ្ដលជនំួយលោយ គណៈកមែោរ
អភវិឌឍនអ៍នតរជាតិេហរដឋអាលមរកិ លៅ
ោត់ថា U S A I D  កនុងោរបណតុ ោះ          
បណាត ល និងជួយ ដល់ជនប្កីប្កជាជន 
ជាតិភាគតិចលៅតាមមូលោឋ នលដើមបពីកួ
លគានឱ្ោេអភវិឌឍប្គសួារ ឲ្យានជីវ 
ភាពប្បលេើរល ើង ៕ 
ប្បភព៖ US Embassy 
 
 

បានចាត់វធិានោរធៃន់ៗ លដើមបលីធវើបដិ
ដុោល ររបូនីយកមែ ប៉ាុខ្នតប្តូវបានបរាជ័យ
លោយសារខ្តមូលធនបរលទេខ្ដលធាល ប់
ានលៅកនុង ប្េុកប្តូវហូរលចញលៅលប្ៅ
ប្បលទេ ។ ប្បោរលនោះបានបងខឱំ្យ
ប្បលទេទងំពីរ អនុញ្ជញ តឱិ្យលប្បើប្បាេ់
ប្បាក់ដុោល រសារជាថែីមតងលទៀត លហើយ
រហូតមកដល់លពលលនោះប៊ាូលីវនីិងលពរ ៉ា ូ ប្តូវ 
ប្គបដណត ប ់ លោយប្បាក់ដុោល រលប្ចើន
លលើេលប់  ។ 
លោយខ្ ក អុីប្សាខ្អលជាប្ប 

លទេមយួកនុងចំលណាម ប្បលទេមយួចំ 
នួនតូចប៉ាុលណាណ ោះ ខ្ដលអាចលុបបំបាត់
ប្បាក់ដុោល របានប្បកបលោយលជាគជ័យ 
លោយសារប្បលទេលនោះអាចកសាងបាន

នូវមូលោឋ នលេដឋកិចាដ៏រងឹា ំ និងាន
ោរលរៀបចលំគ្មលនលយាបាយរបូិយវតថុ
បានយា៉ា ងលា ។ 
លោយទទួលសាគ ល់ពភីាពទន់

លមាយ ននប្បព័នធហិរញ្ញ វតថុកនុងប្បលទេ 
មលួន លៅកនុងរបាយោរណ៍ដខ្ដល មង្ក្នតី
ជំនាញននប្បលទេកមពុជា ោវ និងលវៀត
ណាម បានបរា ញពតីប្មូវោរកិចាេហ
ប្បតិបតតិោរ លនព ោះលៅរកបដិដុោល របូនី
យកមែ ។ ក៏ប៉ាុខ្នតលោក កង ច័នទតារារត័ន 
ប្បធានវទិយសាថ នកមពុជាលដើមបេិីកានិង
អភវិឌឍន ៍ ានប្បសាេនថ៍ា កិចាេហ
ោរខ្បបលនោះានឥទធិពលតិចតួចបំផុត
កនុងោរលុបបំបាត់ោរ ចរាចរប្បាក់ដុោល
កនុងប្បលទេទងំ ៣ ។ 
លោក កង ច័នទតារារត័ន ាន

ប្បសាេន៍ថា៖ "វាប្គ្មន់ខ្តបងកបរយិា 

ោេវជិាានមយួតូចប៉ាុលណាណ ោះ លៅកនុង
បរយិាោេដធ៏ំលវឹងលលវើយ ។ អីចឹង
ប្គ្មន់ខ្តកិចាេហប្បតិបតតិោរប៉ាុណណឹ ង វា
មនិខ្មនលធវើឱ្យលគទុកចិតតលុយលរៀលលុយ 
ដុង លុយគីប ខាល ងំជាងលុយដុោល រ
លនាោះលទ លប្ពាោះោរលធវើឱ្យានលជាគជ័យ
លៅកនុងបដិដុោល របូនីយកមែមនិទក់ទង
លៅ នឹងកិចាេហប្បតិបតតិោរជាមយួ
ប្បលទេលផសងៗលទ គឺទក់ទងលៅនឹងលធវើ
លម៉ាចឱ្យប្បជាជនកនុងប្េុកទុកចិតតលលើ
លុយមលួនឯង ។ " 
លោក ជាម លយៀប ប្បធានគណៈ

កាែ ធិោរហិរញ្ញ វតថុនិងធនាគ្មរ ននរដឋេ 
ភាានប្បសានថ៍ា ោរពឹងខ្ផាកខ្តលៅ
លលើលគ្មលនលយាបាយននប្បលទេមយួៗ 
មនិអាចលធវើលៅរចួលទ ។ ផទុយលៅវញិ
ប្បេិនលបើានកិចាេហោរ យា៉ា ងលហាច

ណាេ់ក៏លគ្មលនលយាបាយរមួអាចជប្មុ
ញឱ្យប្បលទេទងំ៣ោត់បនថយ ប្បាក់
ដុោល រកនុងោរបតូរពាណិជាកមែគ្មន  ខ្ដល
នឹងប្តូវជំនួេលោយប្បាក់កនុងប្េុក។ 
លោក ជាម លយៀប បានាន

ប្បសាេន៍ថា៖ "លុយវាបងវិលលៅតាម
ោរផ្ទល េ់បតូរទំនិញពាណិជាកមែ វនិិលយាគ 
លៅកនុងលនាោះលយើងចាយដុោល រ ។ អីចឹង
លហើយលគ្មលោរណ៍េំខាន់លធវើយា៉ា ងលម៉ាច
លដើមបលីរៀបចោំរផ្ទល េ់បតូរប្បាក់លរៀល ប្បាក់ 
ដុង ប្បាកគ់ីបហនឹង ឱ្យបានេមប្េប។ 
លបើេិនអាចេហោរគ្មន  បានជិតេនិទធ 
លហើយលយើងអនុវតត លៅតាមកិចាោរឯក
ភាពគ្មន មយួ ខ្ដលានោរជួយ ពីេហ
គមអនតរជាត ិម្ុ ំលជឿថាលយើងអាចលនព ោះលៅ
រកបដិដុោល របូនីយកមែហនឹងបាន"។ 
យា៉ា ងណាកល៏ោយ របាយោរណ៍

េតីពីោរលោោះប្សាយបញ្ជា របូិយវតថុពហុ
ប្បលភទលៅកនុង លេដឋកិចាអនែរោលបាន
អោះអាងថា លបើលទោះជាោរលោោះប្សាយ
បញ្ជា របូិយវតថុចប្មុោះប្បលភទ គឺខ្ផាកេំ 
ខាន់លៅលលើលគ្មលនលយាបាយលេដឋកិចា
ននប្បលទេនិមយួៗកល៏ោយ ក៏កិចាេហ
ប្បតិបតតិោរហិរញ្ញ វតថុនិងរបូិយវតថុ មនិ
ប្តឹមខ្តអនុញ្ជញ តឱ្យកមពុជា ោវ និងលវៀត
ណាម អាចលដើរលនព ោះលៅរកោរលុប
បំបាត់ប្បាកដុ់ោល រ និងបលងកើនេមតថភាព
របេ់ធនាគ្មរកណាត លប៉ាុលណាណ ោះលទ ប៉ាុខ្នត
ខ្ថមទងំផតល់នូវកំលណើ នលេដឋកិចា និង
ោរអភវិឌឍនល៍ាេប្ាបប់្បលទេទងំ៣
លទៀតផង។ មា៉ាងលទៀត កិចាេហោរលនោះ
នឹងជួយ ឱ្យកមពុជា ោវ និងលវៀតណាម 
ានឥទធិពលខាល ងំល ើងលលើលវទិោថាន ក់
តំបនន់ិងអនតរជាតិ ៕  VOA 

តមកពីទាំព័រទ ី៤ 

លោក Christian Mar chant ទីប្បកឹានលយាបាយសាថ នទូតេហរដឋអាមរកិ លៅរដឋធានហីាណូយ 
ថតរបូជាមយួនេិសតិលវៀតណាមលៅមហាវទិាល័យតលីងវៀង ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៦ 

អនររជាត ិ

Reporters Without Borders៖ រដាឋ ភិប្តលព្ថ និងពួកអាវរកហម 
មិនក្ោរព្ទិធរិប្អ់ោកោខ្្ត 

ោលពនីថៃប្ពហេបតិ៍ ទ៨ី កកកោ មសលិមញិ អងគោរអនកយកពត័ា៌នគ្មែ នប្ពខំ្ដន Reporters sans frontières បានលចញផាយរបាយោរណ៍មយួលោយលចាទរោឋ ភបិាល នថ 
នងិពកួបាតុករអាវប្កហមថា មនិបានគតិគូរអពំបីញ្ជា េនតេុិមដល់ប្កមុអនកោខ្េតនាឱ្ោេ ប្ពតឹតោិរណ៍យា៉ា ងហិងាោលពចីលនាល ោះខ្មមនិា នងិឧេភាកនលងលៅថែីៗ លនោះ។
ប្ពតឹតោិរណ៍ខ្ដលោលលណាោះ បានបណាត លឲ្យសាល បអ់នកោខ្េតបរលទេចនំនួ ២នាក ់នងិរបេួប្បាណ ១០ នាកល់ផសងលទៀត ។  

គឺជារបាយោរណ៍មយួខ្ដលានកំ
រាេ់ ១៥ ទំព័រ និងានចំណងលជើងថា 
«នថ៖ អាជ្ាប័ន លដើមបេីាល ប់ »។ លៅ
កនុងរបាយោរណ៍លនាោះ អងគោរអនកយក
ព័ត៌ានគ្មែ នប្ពំខ្ដន Reporters sans 
frontières បានលេនើឲ្យានោរលេុើប
អលងកតឯករាជយមយួ េតីពីឧបលហតុ ខ្ដល
បានលកើតានល ើងលលើប្កុមអនកោខ្េត
ប្គប់ប្បលភទ ប្កុមអនកថតរបូ និងប្កុមអនក
ោន់ោលំមរា៉ា  លៅកនុងប្ពឹតតិោរណ៍យា៉ា ង
ហិងាកនុងទីប្កុងបាងកកោលពបី៉ាុនាែ ន 
ខ្មមុនលនោះ ។ ប្ពឹតតិោរណ៍ខ្ដលោល
លណាោះ បានបណាត លឲ្យសាល បអ់នកោ 
ខ្េតបរលទេចំនួន ២ នាក់ និងរបេួ
ប្បាណ ១០ នាក់លផសងលទៀត ។ កនុង
ចំលណាមអនកោខ្េតបរលទេសាល បទ់ងំ
ពីរនាកល់នាោះ ានាន ក់ជាជនជាតិជប៉ាុន
ល ែ្ ោះ Hiro Muramoto អាយុ ៤៣ នន  ំ
ជាបុគគលិករបេ់ទីភាន ក់ររសារព័ត៌ាន 
Reuters ានតួនាទីជាអនកោន់ោលំមរា៉ា  
លោយប្តូវប្គ្មប់ោលំភលើងចំលដើមប្ទូង និង
ាន ក់លទៀតជាជនជាតអិុីតាលី ល ែ្ ោះ 

Fabio Polenghi អាយុ ៤៥ នន  ំជាអនក
ថតរបូឯករាជយ លោយប្តូវប្គ្មប់លភលើងចំ 
លពាោះ ។  

Reporters sans frontières 
ខ្ដលានទីសាន ក់ោរកណាត លកនុងប្កុង
បា៉ា រេីបានបញ្ជា កយ់ា៉ា ងចាេ់ៗថាទងំ
រោឋ ភបិាល កដូ៏ចជាប្កុមបាតុករអាវប្ក 
ហម គ្មែ នខាងណាមយួបានលគ្មរពេិទធិ 
និងជួយ េប្មួលោររររបេ់ប្កុមអនក
ោខ្េតល ើយ ពិលេេ មនិបានខាវ យ
មវល់អំពេីនតិេុមរបេ់ប្កុមអនកោខ្េត
លទ ។ ធៃន់ធៃរជាងលនោះលៅលទៀត Report-
ers sans frontières បានទាល ក់
កំហុេលលើទហាន និងកងកាល ងំ
ពិលេេរបេ់រោឋ ភបិាលថា មនិបាន
បរា ញអំពីឆនទៈរបេ់មលួនកនុងោរជួយ 
ោរពារជីវតិអនក ោខ្េតខ្ដលកំពុងាន
វតតានយា៉ា ងលប្ចើនកុោះករលៅនឹងកខ្នលង
លកើតលហតុលទ។ 

Reporters sans frontières 
បានកតេ់ាគ ល់ល ើញជារមួថា ទងំទ 
ហានរោឋ ភបិាល កដូ៏ចជាប្កុមេកមែ

ជនអាវប្កហមខ្ដលានអាវធុ មនិបាន
លគ្មរពេិទធិរបេ់អនកោខ្េតលទ និងខ្ថម
ទងំលប្បើអំលពើហិងាប្បនងំ នឹងអនកោ 
ខ្េតលទៀតផង ។ េូមរមលកឹជូនថា 
ប្ពឹតតិោរណ៍បោះលបាររបេ់ពួកអាវប្កហម
ប្បនងំរោឋ ភបិាលកនុងប្កុង បាងកក
ចលនាល ោះខ្មមនិា និងឧេភាកនលងលៅថែីៗ
លនោះ បានផ្ទត ច់ជីវតិមនុេស ៩០ នាក់ និង
របេួ ១៩០០នាក់លផសងលទៀត ៕  RFI 

លដើម Uyghur បានប្តូវលរ ើេលអើងពូជ
សាេន៍ពីរដឋោរប្កុងលប៉ាោងំជាប្បពន័ធ
និងពាយាមលុបបំបាត់វបបធម៌របេ់ពួក
លគ ។ ោរលធវើបាតុកមែរបេ់ប្កុមលនោះបាន
ប្បប្ពឹតតលៅលៅប្បលទេហូ ង់ លដើមប ី  
េខ្មតងនូវឆនទៈ និងោរគ្មបំ្ទរបេ់មលួន 
ប្ពមទងំបានលរៀបរាប់ នូវដលំណើ រលរឿងរា៉ា វ
របេ់មលួន ។ បាតុកមែខ្ដលានទង់ជាតិ
និងអាវយឺតព័ណ៌លមៀវ លដើមបផីសពវផាយ 
ព័ត៌ានលៅប្គបច់ប្កកលាក និងឲ្យាន
ោរចាប់អារមែណ៍ពមីនុេសដនទ ។ ប្កុម
ជនជាតិលដើម Uyghur ានគ្មន ប្បាណ
ជាង ១០០ នាក់បានមកឈរជាជួរលៅ 
Plein ននទីប្កុងឡាលអ លដើមបបីំពងេំ 
ល ងរបេ់មលួនឲ្យជនរមួ្មរបេ់មលួន 
ភាគខាងលកើត Turkestan បានឮ ។  

U N P O  បានអំពាវនាវឲ្យរោឋ ភ ិ  
បាលចិន លធវើោរលេុើបអលងកតលៅលលើករ 
ណីខ្ដលបណាត លឲ្យមនុេសជាង ១០០ 
នាក់បានសាល ប់បាត់បងជ់ីវតិ ោលពីនន  ំ
២០០៩ និងអនុញ្ជញ តឲ្យភាន ក់ររអនតរ
ជាតិចូលរមួកនុងេមែភាព ខ្ដលអងគោរ 
UNPO ានោរបារមាលនាោះ ៕   

ោររ ាំលកឹព្ថៃទី ០៥ .... 

ោរលធវើបាតុកមែរបេ់ប្កមុជនជាតិ Uyghur លៅប្កងុឡាលអ នថៃទ ី០៥ កកកោ ២០១០ 

ោរលធវើបាតុកមែលៅនថនាលពលកនលងមក ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៧ 

្ហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម (KKF) 

  
 លទេននប្កបមណឌ សាខា ។ 

 ទហរញ្ញិករង 
េហោរយា៉ា ងជិតេនិតជាមយួនងឹ

លហរញ្ញ ិកកនុងេកមែភាពហិរញ្ញ វតថុសាខា  
 អ្គគទលខា្ិការ 
 ទទួលកិចាោររដឋបាលទងំអេ់

របេ់សាខា ។ លរៀបចនំិងដឹកនា ំ (លឃា 
េនិក) កមែវធិីប្បជុំ ។ លធវើកំណត់លហតុ 
ផសពវផាយដំណឹងនានាដល់េាជិក-
ជិោសាខា ។ 
រកាទុកឯកសារ ោលបបវតតិរបេ់

សាខា ។ ជំនួយដល់ប្បធាន និងសាខា
លរៀបចំខ្ផនោរនងិឯកសារនានា ។ 
ភាន ក់ររអចិនង្ក្នតយ ៍ទក់ទងជាមយួ 

ោរយិាល័យនិងគណៈកមែោរនានាកនុង
េហព័នធ ។ 

នាយកិាកិចាការស្រសត ី
ានភារកិចាពនយល់ដល់ង្ក្េតីខ្មែរ

លប្ោមទូទងំរដឋ ឬ ប្បលទេខ្ដលលយើង
រេ់លៅឲ្យបានយល់  និងសាគ ល់នូវេិទធិ
របេ់ង្ក្េតី លយាងលលើចាប់េិទធិង្ក្េតីអនតរ  
ជាតិ ។ លរៀបចំឲ្យង្ក្េតីបានចូលរមួរាល់េ 
កមែភាពេិទធិមនុេសនងិចលនាអហិងា
របេ់េហព័នធខ្មែរកមពុជាលប្ោម រមួទងំ
បុរេខ្មែរលប្ោមឲ្យលចោះលគ្មរពេិទធិង្ក្េតី ។ 
ជាពិលេេឃាល លំមើលនូវរាល់េកមែភាពអ ំ
លពើរលំោភេិទធិង្ក្េតីខ្មែរលប្ោម ។ 

ទីត្រកឹា 
ានតួនាទី ជួយ ជូនលយាបល់ដល់

ប្បធាន  និងគណៈកមែោរសាខា។ 

ពាកយទៅជាផៃូវការ សត្ាប់មុែរាំខណ្ង
នានា  
ប្បធានសាខាេហព័នធ ( K K F 

Chapter President) 
អនុប្បធានសាខា ខាងកិចាោរនផទ

កនុង (KKFC  Vice-President  of 

Internal Affairs) 
អនុប្បធានសាខា ខាងកិចាោរសា

ធារណៈ (KKFC Vice-President  
of Public Affairs) 
អនុប្បធានសាខា ខាងវបបធម៌

(KKFC Vice-President of Culture)       
អនុប្បធានសាខាខាងេងគម

េិកា និងយុវជន (KKFC Vice- 
President of Social, Education 
and Youth) 
អគគលលខាធិោរ  (Secretary 

General) 
លលខាធិោរ   (Secretary ) 
លហរញ្ញ ិក       (Treasurer) 
លហរញ្ញ ិករង  (Treasurer Assis-

tant) 
នាយិោកិចាោរង្ក្េតី (W o m e n 

Issues Director) 
េាជិកេភាតំណាង (Repre 

sentative Member (MP) 
ទីប្បឹកា (advisor) 
 បទបញ្ជា ថ្ផេកនុង 
េហព័នធខ្មែរកមពុជាលប្ោម ជាអងគ

ោរតេ៊ាូមយួខ្ដលប្បោនវ់និ័យ និងលេ
ចកតីនថលថនូរ េាជកិេហព័នធទងំអេ់ 
ចាប់ ពីថាន ក់ដឹកនាជំាន់មពេ់ចុោះមកដល់
េាជិកសាមញ្ញ  ប្តូវអនុវតតវនិ័យនិង
បទបញ្ជា នផទកនុងខ្ដលបានកំណត់ឲ្យ ។ 

ានត្រសទិធភិាពែពសគឺ់៖ 
ត្រាំចាំណុ្ចសាំខាន់ៗខដ្លត្រវូទ វ្ើទនាោះគឺ៖ 
១/ប្តូវពាយាមពប្ងឹងពប្ងីកេហ

ព័នធ លោយចាត់ទុកេហព័នធជាេមទិធិ
ជាតិរមួ មនិខ្មនជារបេ់ផ្ទទ ល់មលួន ឬ
របេ់ប្កុមណាមយួល ើយ ។ 
២/ប្តូវមិតមំបលងកើនមបិ្ត បនថយ

េប្តូវ លោយយកលគ្មលោរណ៍    េំរប
េំរលួលធវើជាមូលោឋ ន ។ 
៣/ប្តវូោរពារាគ៌្មលគ្មលលៅ និង

លគ្មលោរណ៍របេ់េហព័នធ ជានិចា    

លពលជួបប្បទោះ និងោររោិះគន់ពមីនុេស
លប្ៅពីេហព័នធ ។ េាជិកាន ក់ៗប្តូវ
លោោះប្សាយេប្មួលលោយទន់ភលន់បផុំត
តាមោរយល់ដឹងរបេ់មលួន   លបើានច ំ
ណុចណាមនិចាេ់ោេ់ ប្តូវលេនើលៅ 
ថាន ក់ដឹកនាមំពេ់ជាងលដើមបលីោោះប្សាយ។ 
៤/ប្តូវលចោះខ្កមលួនខ្កគំនិត នងិរកា

អាកបបកិរយិានថលថនូរ ឲ្យេមតាមឋានៈ
របេ់មលួនជាេាជិកេកមែ របេ់េហ
ព័នធខ្មែរកមពុជាលប្ោម  ប្ពមទងំលចោះលលើក
ខ្លងកំហុេរបេ់េហោរ ី ផងខ្ដរ
លោយយកសាមគគីធម៌ នងិេងគហធម៌
ជាធំ ។ 
៥/ប្តូវលឆលៀតលពលលវោប្ទពយេមបតតិ 

កាល ងំោយ កាល ងំប្បាជ្ា និងចិតតគំនិត 
លដើមបបីំលពញរាល់តួនាទ ី និងលបេកកមែ
ខ្ដលមលួនបានទទួល ។ 

ត្រាំចាំណុ្ចសាំខាន់ៗខដ្លមិនត្រវូទ វ្ើ
ទនាោះគឺ៖ 
១/មនិប្តូវយកេហព័នធលធវើជា
ន្ ន់ លដើមបខី្េវងរកកតិតិយេ និងផល

ប្បលយាជន៍ផ្ទទ ល់មលួន។ 
២/មនិប្តូវលធវើោរណាមយួខ្ដលប៉ាោះ

ពាល់ដល់កិតិតយេេហព័នធខ្មែរកមពុជា
លប្ោមឬដល់កិតតិយេខ្មែរកមពុជាលប្ោម
ទូលៅជាអាទិ៍៖ ានោរប្បប្ពឹតតនូវអំលពើ
មនិគបបដូីចជា ប្េី ប្សា ខ្លបងពាោ 
លកងបនលំជាលដើម ។ 
៣/មនិប្តូវអតួអាង ញុោះញង់ មូល

បរក ច់ ឬប្បឌិតលរឿងមនិពិត លធវើឲ្យាន
ោរខ្បកបាក់នផទកនុង របេ់េហព័នធនិង
កនុងេងគមជាតិ ។ 
៤/មនិប្តូវយកបញ្ជា នផទកនុងរបេ់

េហព័នធលៅផសពវផាយបកប្សាយឬខ្វក
ខ្ញកលៅលប្ៅ អងគប្បជុំរបេ់េហព័នធ។ 

 ៥/មនិប្តូវកបត់គ្មន  មនិប្តវូរត់លចាល
ជួរមនិប្តវូលៅបំលរ ើអងគោរដនទ លោយគ្មែ ន
ោរយល់ប្ពមពីេហព័នធ ៕ 

 

កាំណាពយ 
នឹករ្ុកខ្ដលឃល ត 

( លមពាកយ ៤ ) 
អរគុណពុកខ្ម៉ា  ខ្ដលបានលមើលខ្ថ  កូនតាងំពីតូច 
កូនេូមអរគុណ  គ្មែ នអីវប្បដូច  គុណខ្ម៉ាធបំ្េូច
   គ្មែ នអីវផទឹមបាន ។ 
អរគុណខ្ម៉ាពុក  អរគុណភមូបិ្េុក  ធាល ប់ខ្តលថកើងថាក ន 
ប្េុកម្ុ ំភូមមិ្ុ ំ  ធាល ប់ខ្តលផ្ើប្បាណ  លប្ចើនខ្មនន បំាន 

  ប្បាណប្តូវឃាល ត់នៃ យ។ 
ោលតូចដឹងកក ី  រេ់គ្មែ នភតិភ័យ  លលើដីលនមនយ
ដល់ធំលពញវយ័  ដឹងកតីអនតរាយ  លប្ពាោះមនុេសចនប្ង 

  តាមប្បល័យពូជសាេន៍។ 
េិទិធខ្មែរដីខ្មែរ  លប្ោយពីប្បួលខ្ប្ប  អីវៗបតូរផ្ទល េ់ 
ខ្មែរលៅខ្តខ្មែរ  ពួកប្េកីលធើវាា េ់  បំផ្ទល ញពូជសាេន ៍

  ខ្មែរាា េ់ទឹកដ ី ។ 
ប្េកីបាននដ  ្មខ្មែរហូរខាា យ  មនិថាប្បុេប្េី 
លគប្បឹងរោំយ  វបបធម៌ប្បនពណី  ខ្មែរាា េ់ទឹកដ ី

  លេទើអេ់គ្មែ នេល់ ។ 
ខ្មែរណាដឹងទន ់  ថាលប្គ្មោះអាេនន  វាជិតមកដល់ 
មំប្បឹងរតល់គច  លោយចិតតខាវ យមវល់  លនោះជាលទធផល 

  ប្េកីផតល់លអាយ ។ 
ឃាល តប្េុកលចាលខ្ប្េ  នៃ យទងំដីលករ  មនិហា៊ា នបកលប្ោយ 
ឃាល តមតិតេនាត ន  សាច់ញាតមិុនលប្ោយ កនុងចិតតដលរា យ 

  បានប្តឹមឈផឺា ។ 
នឹកពុកនឹកខ្ម៉ា  នឹកប្េុកនឹកខ្ប្េ  នឹកលករដូនតា 
នឹកវតតអារាម  ធាល ប់លៅេិកា  ោលវយ័កុារ 

  លពលលនោះឃាល តនៃ យ ។ 
មលួនឃាល តកព៏ិត  ខ្តចិតតគំនតិ  គិតមនិរសាយ 
អាណិតអេ់ខ្មែរ  រាប់អនកោន់ផ្ទល យ  រេ់លៅលប្ោមនដ 

  ពួកយួនលចារនប្ព ។ 
អាណិតខ្មែរពិត  រេ់លៅបាត់េិទិធ  ជាាា េ់ទឹកដ ី
បាត់អីវប្គប់េពវ  គ្មែ នេិទិធហាេីត  លប្ពាោះយួនប្េក ី

  រលំោភបំពាន ។ 
ដូចលនោះេូមខ្មែរ  ទងំប្កុងទងំខ្ប្េ  លយើងប្តូវខ្តហា៊ា ន 
លប្ោកល ើងតបត  លប្ពាោះយួនបំពាន  ខ្មែរប្តូវខ្តហា៊ា ន 
   ានេិទិធលេរ ី ៕ 

   និពនធក្ដាយ ក្ហឿង ្វុណណ  

តមកពីទាំព័រទ ី៣ 

េននិេីទលលើកទី ៤ របេ់ប្កមុយុវជនននេហពន័ធខ្មែរកមពុជាលប្ោមោលពីខ្មឧេភា នន  ំ២០១០ លៅេហរដឋអាលមរកិ ។ របូថតៈKKF 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកកកដា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អាំពីក្មតរកាំពង់ឬ្ស ីឬ ក្មតរក្បនខ្រត 
(តពីលលមមនុ) 
លោយ ថាច ់ប្បជីា លគឿន 
កំពង់ឬេស ី ជាលមតតខ្មែរមយួលៅ

ខ្ដនដីេណត ទលនលលមគងគ ជាប់នឹងឈូង
េមបិ្ទចិន ខ្ដលានលឆនេមបុ្ទប្បខ្វង
ប្បាណ ៦០ Km ខាងលជើងជាប់ប្ពំប្ប 
ទល់នឹងលមតតលម-េ (Tien Giang)  
ខាងលិច និងខាងលិចលឈៀងខាងតបងូ
ជាប់ប្ពំប្បទល់នងឹលមតតលងល់ហារ (Vinh 
Long) និងខាងតបងូជាបប់្ពំប្បទល់នឹង
លមតតប្ពោះប្តពាងំ (Tra Vinh) ។ ទីរមួ
លមតតកំពងឬ់េសាីនចាៃ យ ៨៥ Km ពី
ទីប្កុងនប្ពនគរ ។ 
រដឋបាល៖ 
លមតតកំពងឬ់េស ី ានប្េុកចំនួន 

៧ តាមោរខ្បងខ្ចករបេ់រោឋ ភបិាល
បកសកុមែុយនិេតលវៀតណាម ។ 
ភមូសិាង្ក្េត៖ 
លមតតកំពងឬ់េស ី ាននផទដចីំនួន 

២.៣២២ គី ូខ្ម៉ាប្តោលរ ៉ា ខ្ដលជាលមតត
មយួានប្ទង់ប្ទយរាបលេែើ និងាន
កខ្នលងមយួចនំួនជាផនូរមាច់ លប្ៅពីលនាោះ

ានវាលខ្ប្េ  ចាក រ និងខ្ប្ពក េទឹង ដង
អូរខ្មវងខាវ ត ់ ។ កំពង់ឬេស ី ឋតិលៅចំនដ
ទលនលទងំ ៤ គឺ ទលនលលម-េ (Sông Tiền 
Giang ឬ Sông Mỹ Tho) ទលនលបាន  
(Sông Bà Lài ) ទលនល Hàm Luông 
និង ទលនល Cổ Chiên បានខ្បងខ្ចកទឹក
ដីលមតតមយួលនោះឲ្យោល យលៅជាលោោះទងំ 
៣ (ខ្ដលភាសាយួនលៅថាលោោះ cù 
lao Minh, cù lao Bảo, cù lao An 
Hóa ។ នដទលនលទងំពីរគឺ ទលនលបាន  
(Sông Bà Lài ) ទលនល Hàm Luông 
ហូរោត់លមតតបុកលចញលៅឈូងេមុប្ទ
ចិន ។ រឯីទលនលលម-េ គឺជាប្ពំខ្ដនខ្ចក
េីាភាគខាងលជើងននលមតតកំពង់ឬេស ី
(Bến Tre) និងលមតតលម-េ (Tiền 
Giang) និងហូរចាក់លចញលៅឈូងេ
មុប្ទចិនខ្ដរ ។ នដទលនល Cổ Chiên ជាប្ពំ
ខ្ដនខ្ចកមណឌ េីាលមតតកំពងឬ់េស ីនិង 
លមតតប្ពោះប្តពាងំ (Trà Vinh) ។ ាត់
ទលនលលៅកនុងលមតតកពំង់ឬេស ី ានប្បខ្វង
ប្បាណ ៦០ គី ូខ្ម៉ាប្ត ។ 
ប្បវតតិ៖ 

នន  ំ ១៨០៣ លមតតកំពង់ឬេស ី ប្តូវ
បានលេតចយួនបតូរល ែ្ ោះ លៅជាភាសា
យួនលៅថា វុាងំប្តឹង (Hoằng Trấn) 
និងមយួនន លំប្ោយមកលទៀត ប្តូវបានបតូរ
លៅជា វនិប្តងឹ (Vĩnh Trấn) ។ នន  ំ
១៨០៨ ប្តូវបានបតូរល ែ្ ោះថា វនិថាញ់ 
(Vĩnh Thanh)    
នន  ំ១៨២៣ លេតចយួនល ែ្ ោះ មញិ 

ា៉ា ង (Minh Mạng) បានលុបល ែ្ ោះ
ប្េុក (Trấn) ខ្ដលមលួនបានបំខ្បកពីមុន
លចាលអេ់ លហើយបានោក់ល ែ្ ោះថែខី្ថម
លទៀតលលើល ែ្ ោះរបេ់ខ្មែរពីមនុឲ្យលៅជា
លមតតរបេ់លគ ានដូចជា ប្េុក Vĩnh 
Thanh  ខ្ចកលចញជា ២ លមតត គឺលមតត
ាត់ប្ជូក (An Giang) និង លមតតលង់
លហារ (Vĩnh Long) ។ លមតតលង់លហារ
លពលលនាោះយួនបានខ្បងលចញជាបីតបំន់
ប្គប់ប្គង ខ្ដលភាសាយួនលៅថា Phủ 
Hoằng An)  រមួាន លមតតកំពង់ឬេស ី
(Bến Tre)លមតតប្ពោះប្តពាងំ ( Lạc Hóa) 
និងលមតតលងល់ហារ (Định Viễn)។ 
នន  ំ ១៨៧៦ បារាងំបានខ្បងខ្ចក

ខ្ដនដីកមពុជាលប្ោមលចញជា ៤ តំបន់រដឋ
បាលធំៗ លហើយតាមតំបន់រដឋបាល 
នីមយួៗ ប្តូវបានខ្បងខ្ចកលចញជាតំបន់
តូចៗនីមយួៗលទៀត (Arrondissement 
administratif) គឺលពលលនាោះ លមតត     
កំពង់ឬេស ី (Bến Tre) ឋតិកនុងតំបន ់ 
រដឋបាលធំលមតតលងល់ហារ(Vinh Long)។ 
លយាងតាមកចិាប្ពមលប្ពៀងនថៃទ ី២០ 

ខ្មធនូ នន  ំ ១៨៩៩ របេ់េហព័នធឥណឌូ  
ចិន លដើមបបីតូរល ែ្ ោះតំបន់រដឋបាលតូចៗ
(Arrondissement administratif)  នន
តំបន់រដឋបាលធំៗ(administrative) លៅ 
ជាលមតតចាប់តាងំពីនថៃទ ី០១ ខ្មមករា នន  ំ
១៩០០ គឺតំបនរ់ដឋបាលតូចកំពង់ឬេស ី
(Bến Tre) ប្តូវបានបតូរលៅជាលមតតកំពង់
ឬេស ី(tỉnh Bến Tre) ។   
លពលលនាោះ លមតតកំពង់ឬេស ីាន ៤ 

និគម ខ្ដលភាសាយួនលៅថា និគម 
Ba Tri , Sốc Sãi, Mỏ Cày, Thạnh 
Phú និង ាន ១៤៤  ំុ ។ នផទដីាន 
១៥០១ គី ូខ្ម៉ាប្តប្កឡា ។ ចំនួនប្បជា
ជនោលពីនន  ំ ១៩១០ គឺាន ២២៣. 

៤០៥ នាក់ នន  ំ ១៩៣០ ាន 
២៨៦.០០០ នាក់  នន  ំ ១៩៤៣ ាន 
៣៤៦.៥០០ នាក់ និងដល់នន  ំ ១៩៥៥ 
ាន ៣៣៩.០០០ នាក់ ។ 
េម័យសាធារណរដឋលវៀតណាម 

(Việt Nam Cộng Hòa) ចាប់ពីនថៃទ ី
២០ ខ្មតុោ នន  ំ ១៩៥៦ លមតតកំពង ់   
ឬេស ី  (Bến Tre) ប្តូវបានបតូរល ែ្ ោះជា
ភាសាយួនមយួលទៀតថា លមតត Kiến 
Hòa) ាន ៩ និគម ១១៥  ំុ ៧៩៣ 
ភូម ិ (នន  ំ ១៩៦៥) ។ នន  ំ ១១៩ ាន 
១១៩  ំុ  ទរីមួលមតតកំពងឬ់េស ី យួន
លៅថា Trúc Giang ខ្ដលាននផទដី
ចំនួន ២០៨៥ គី ូខ្ម៉ាប្តប្កឡា  ។ ចំ 
នួនប្បជាជននន  ំ ១៩៦៥ ាន ៥៤៧. 
៨១៩ នាក ់ និងលៅនន  ំ ១៩៧០ ាន 
៥៨២.៩០០ នាក់ ។  
ចាប់ពីនន  ំ ១៩៧៥ មកដល់លពល

លនោះ លមតតកំពង់ឬេស ីប្តូវបានរោឋ ភបិាល
បកសកុមែុយនិេតលវៀតណាមលៅល ែ្ ោះជា
ផលូវោរថា លមតតលបនខ្ប្ត (Bến Tre) ៕ 

(លៅានតលលមលប្ោយ) 

លមតតកំពងឬ់េស ីេមបរូណ៍លោយដូង 
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