សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី០១-០២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ RFI

១.អាជ្ញាធរទុកពពលឲ្យម្ចាស់សណ
ំ ង់ខុសចាប់១សប្តាហ៍ពទៀត រុុះពរ ើពោយសម័រគចិតពា ចញពីតំបន់អងគរ

ពោយ ញឹម សុផល 01/08/2017 (RFI)

រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាពៅថ្ថៃទី
០១ខខសីហា

ប្តនផាល់ឱកាសជ្ញថមីមាងពទៀតដល់របជ្ញ

ពលរដឋខដលប្តននំគ្នាពៅសាងសង់សំណង់ខុសចាប់
ពៅតំបន់អងគរកាលពីពពលកនលងពៅ ឲ្យរុុះពរ ើពចញពោយ
ខលួនឯងមុននឹងចំណាត់ការចុងពរកាយពោយអាជ្ញាធរ

ពៅថ្ថៃទី៩ខខសីហាខាងមុខ។ ការជូនដំណឹងពនុះ ប្តនពធវើពឡើងបនាប់ពីរបជ្ញពលរដឋ មិនទាន់ប្តនរុុះ
ពរ ើសំណង់ខុសចាប់របស់ពួកពគពោយសម័រគចិតតា
ា មការអំពាវនវរបស់អាជ្ញាធរចំនួន២ពលើក កាលពី
ខខកកកោកនលងពៅ។
ពៅកាុងពសចកាីរបកាសចុងពរកាយរួមគ្នារវាងរដឋប្តលសាលាពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា

រដឋប្តលទីរកុងពទសចរណ៍មួយពនុះ ប្តនទុកពពលឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសចាប់ ខដលប្តនសាងសង់
អំឡុងពពលយុទធនការពោសនពប្តុះពនាតរកុមរបឹកាឃុំ-សង្កកត់នាំ២០១៧ និងសំណង់ ខុសចាប់
ថមីៗប្តននិងកំពុងសាងសង់ឲ្យពធវើការរុុះពរ ើពី តំបន់ ១និងតំបន់២
ចិត។
ា

កាុងរយៈពពល៧ថ្ថៃពទៀតពោយសម័រគ

តាមរយៈខលឹមសារពនុះ ចាត់ទុកថាជ្ញការជូនដំណឹងចុងពរកាយ ខដលអាជ្ញាធរពខតាពសៀមរាបនិងអាជ្ញា

ធរអបសរាសពរមចចាត់វ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ ទាំងពនុះពៅថ្ថៃទី១០សីហា ពោយមិនទទួលខុសរតូវកាុង
ការប្តត់បង់ឬខូចខាតរទពយសមបតាិអីវពឡើយ របសិនពបើម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់មិនរពមរុុះពរ ើពោយខលួន
ឯង។

ទាក់ទងពៅនឹងសំណង់ ខុសចាប់ពនុះ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាក៏ ដូចជ្ញ រដឋប្តលសាលាពខតាពសៀមរាប
ធាលប់ប្តនរពម្ចនចំនួន២ពលើកមកពហើយតាមរយៈលិខិតជូនដំណឹង និងតាមរយៈសនាិសីទកាខសតជ្ញ
សាធារណៈ

ពដើមបីឲ្យរបជ្ញពលរដឋខដលប្តនចូលពៅសង់សំណង់ ពៅតំបន់ហាមោត់ ទាំង៣តំបន់

ពនុះរុុះពរ ើពោយសម័រគចិត។
ា

ក៏បុខនាមិនម្ចនអវីខរបរបួលពទ

ហាក់ដូចជ្ញកំពង់រង់ចាំពមើលគ្នានិងរង់ចាំ

ពមើ លថាពតើអាជ្ញាធរ ពិតជ្ញម្ចនចំណាត់ការខមនខទនឬយងណា។

ជ្ញមួយគ្នាពនុះ ពលាក លី សំរ ិត អភិប្តលរងពខតាពសៀមរាប បញ្ជ
ា ក់ រប្តប់វ ិទយុប្តរាំងពៅថ្ថៃពនុះថា

ចំនួនសំណង់ ជ្ញង៥០០សំណង់ កាុងពនុះពី៨០ពៅ៩០ភាគរយ ជ្ញសំណង់ មិនរ ឹងម្ចំ ពៅមិនម្ចន
សំណង់ ណាមួយរតូវប្តនរុុះពរ ើពទ។ សំណង់ទាំងពនុះរតូវប្តនសង់ពចាល ពោយមិនម្ចនមនុសសរស់

ពៅ។ ពទាុះយងណាអាជ្ញាធររង់ចាំខតថ្ថៃកំណត់ បុពណាណុះ របសិនពបើម្ចាស់សំណង់មិនពចញមុខមករុុះ
ពរ ើពោយខលួនឯង។ ពនុះពបើតាមពលាកលី សំរ ិត។

សូមបញ្ជ
ា ក់ ថា វាប្តនកាលយជ្ញទំលាប់ពៅពហើយសរម្ចប់របជ្ញពលរដឋពៅតំបន់ពនុះ ខដលប្តនឆមក់
ចូលពៅវាតយកដីសាងសង់សំណង់ ពៅកាុងតំបន់ អងគរ

ពៅពពលខដលម្ចនការពប្តុះពនាតមាង។

បញ្ជ
ា ពនុះរតូវប្តនោក់ការសងស័យខដរថា អាចជ្ញការចូលថ្ដពីអាជ្ញាធរខដនដី ឬការបពណា
ា យឲ្យពធវើ
ខបបពនុះ ខណៈខដលមិនម្ចនការរវ ីរវល់ណាមួ យ ពៅកាុងអំ ឡុងពពលម្ចនការពប្តុះពនាត។ ក៏ បុខនា
ទាំងអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា និងអាជ្ញាធរពខតាពសៀមរាបខតងពធវើការបដិពសធ ពោយចាត់ទុកថាពៅតំបន់

រមនីយោឋនអងគរ មិនខដលម្ចនការអនុញ្ជាតណាមួយឲ្យម្ចនការសាងសង់ សំណង់អាណាធិបពតយយ
ដូពចាាុះពទ

ពរពាុះវាបុះពាល់ដល់រប
ូ ភាពនិងតថ្មលពបតិកភណឌអងគរវតាខដលជ្ញសមបតាិរបស់មនុសស

ពលាក៕

២.បដិម្ចបុរាណជំនន់រពុះប្តទជ័យវរនទី
័ ម ៧ រតូវប្តនរកពឃើញពោយកំណាយបុរាណវ ិទា

ពោយ ញឹម សុផល 31/07/2017 (RFI)

រូបបដិម្ចបុរាណដ៏ធំមួយរតូវប្តនរកពឃើញកាលពី ថ្ថៃទី
៣០ខខកកកោ

ពៅឯមនាីរពពទយទពនលសួត
ៃ

របខហល១គី ឡូខមរត

សថិតពៅ

ភាគខាងពជើងរកុងអងគរធំ។

ការរបទុះពឃើញបដិម្ចខដលម្ចនអាយុចំណាស់រាប់រយ
នាំពនុះ ប្តនពកើតពឡើងបនាប់ពីម្ចនគពរម្ចងសិកាស្រសាវ
រជ្ញវខសវងយល់ពីមនាីរពពទយ កសាងកាុងរជាកាលរពុះប្តទជ័យវរនទី
័ ម ៧ ពោយអាកស្រសាវរជ្ញវថ្នអាជ្ញា
ធរជ្ញតិអបសរានិងមហាវ ិទាល័យបពចាកវ ិទា

និងវ ិទាសាថនស្រសាវរជ្ញវអាសុីអាពគាយ៍ថ្នរបពទស

សិងប
ា ុរ ី។
ពលាក ពខៀន ច័នា មន្តនាីជំនញខផាកបុរាណវ ិទាថ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ប្តនឲ្យដឹងថាចម្ចលក់បដិម្ច
ខដលទំនងជ្ញរូបទាវរប្តល រតូវប្តនរកពឃើញពោយថ្ចដនយ ខណៈខដលរកុមការង្ករពធវើកំណាយពដើមបី
សិកាអំពីទំនក់ទំនងរវាងរបឡាយមុខមនាីរពពទយនិងរចនសមព័នទ
ធ ពនលសួត។
ៃ

រកុមការង្ករកំណាយបុរាណវ ិទា ប្តនឲ្យដឹងថាបដិម្ចពនុះ ម្ចនកមពស់ ១,៩០ខមរត សាមទទឹង ០,៥៨
ខមរត សថិតកាុងរចនបថប្តយ័ន។ បដិម្ចពនុះ កំបុតថ្ដ២រតឹមសាម កំបុតពជើងសាាំរតឹម កពជើង និងពជើ ង
ពឆវងរតឹមគល់ពលល។ ចំខណកដងខលួននិងរពុះពកសពៅម្ចនកាច់ចម្ចលក់ សពមលៀកបំពាក់ និងកាំងសក់

ពៅសាាតទាំងអស់។ បដិម្ចពនុះ កប់ ពរៅកាុងដីរបម្ចណរតឹម៤តឹកបុពណាណុះ កាុងពពលអាកស្រសាវរជ្ញវពធវើ
កំណាយពឃើញ ពោយពដកផ្ងៃរពពាុះ ខបររពុះពកសពៅទិសខាងលិចពៅរពុះវ ិហារថ្នមនាីរពពទយ។
អាកជំនញខផាកបុរាណវ ិទាពលាក

ពខៀន

ច័នា

ពរៅពីសខមាងការរ ីករាយនឹងសំណាងលាថ្នការរក

ពឃើញបដិម្ចពនុះ រពមទាំងបញ្ជ
ា ក់ ថាជ្ញការបងកភាពង្កយស្រសួលសរម្ចប់អាកស្រសាវរជ្ញវ និងការសិកា

លមាិត។ ពលើសពី ពនុះ ពលាកថាបដិម្ចខដលម្ចនទំហំធំមួយពនុះ នឹងរតូវតមកល់ទុកកាុងសារមនាីររពុះ
នពរាតាមសីហនុអងគរ ពដើមបីរកាសុវតថិភាព ដុសលាងសម្ចាត ពាប្តលខផាកខលុះ និងរកាគុណភាពថម
ពឡើងវ ិញ។

ជ្ញការសនាិោឋនបឋម

រូបចំលាក់បដិម្ចពនុះ

គឺ អាចជ្ញទាវរប្តលថ្នមនាីរពពទយទពនលសួតផ្ង
ៃ ា ល់ខតមាង

មិនខមនមកពីកខនលងពផសងពទ។ ក៏ បុខនាយងណាពនុះ ពៅមិនទាន់ម្ចនការបញ្ជ
ា ក់ចាស់លាស់ពៅ
ពឡើយថារូបពនុះ ម្ចនពៅរគប់មនាីរពពទយបុរាណទាំងអស់ឬយងណាពនុះពទ។

សូមបញ្ជ
ា ក់ ថា គពរម្ចងស្រសាវរជ្ញវមនាីរពពទយទពនលសួតកា
ៃ ុងជំហានទី ១ ខដលពផ្ងាតពលើការសិកាអំពី
ខផាកខាងមុខថ្នមនាីរពពទយ ខដលម្ចនទំនក់ទំនងរវាងរបឡាយមុខមនាីរពពទយ និងពខឿនថ្នមនាីរពពទយ
ចាប់ពផាើមពីថ្ថៃទី២៨ ខខកកកោ ដល់ថ្ថៃទី១១ ខខសីហា នាំ២០១៧។ ពរកាយបញ្ាប់គពរម្ចងពនុះពហើយ
អាកស្រសាវរជ្ញវនឹងបនាគពរម្ចងថមីៗពទៀតខដលនឹងសិកាអំពីទីតាំងសំខាន់ៗថ្នអាគ្នរមនាីរពពទយខដល
សង់ពីពឈើ ពហើយប្តនខូចខាតប្តត់សាលកសាាមអស់ និងពបើ អាចរកុមស្រសាវរជ្ញវម្ចនបំណងខសវងរកទី
តាំងពចាលសំណាកថាាំខដលពរបើរប្តស់រច
ួ

ពដើមបីយកសំណាកទាំងពនុះពៅសិកាអំពីការផសំថាាំ

សម័យបុរាណ៕
២.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

ពសចកដីជូនដំណឹង៖ រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរអបសរា របកាសចាត់វ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ខុស
ចាប់ពៅរមណីោឋនអងគរ ចាប់ពីថ្ថៃទី១០សីហា តពៅ

Fresh news 01/08/2017

(ពសៀមរាប)៖ រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរអបសរា
ពៅរពសៀលថ្ថៃទី០១

ខខសីហា

ពចញពសចកដីជូនដំណឹង
វ ិធានការរុុះពរ ើ

នាំ២០១៧ពនុះ

ជ្ញផលូវការមួ យ

ប្តន

របកាសចាត់

សំណង់ខុសចាប់សិត
ថ កាុងតំ បន់ ១និង

តំបន់ ២ ថ្នរមណីោឋនអងគរ ចាប់ពីថ្ថៃទី១០ ខខសីហា
ខាងមុខពនុះតពៅ។
ពយងតាមពសចកដីជូនដំណឹងរបស់សាថប័នរដឋទាំង២
ខដលអងគភាពព័ត៌ម្ចន Fresh News ទទួលប្តនពៅ
រពសៀលថ្ថៃពនុះ ប្តនឲ្យដឹងថា ម្ចាស់សំណងខុសចាប់
ខដលសង់

កាុងអំឡុងពពលយុទធនការពោសនពប្តុះ

ពនាតរកុមរបឹកាឃុំ-សង្កកត់

និងសំណង់ខុសចាប់ថីៗ
ម

ឬកំពុងសាង់សង់ពោយខុសចាប់ពផសងពទៀត

រតូវប្តន

អាជ្ញាធរអបសរា ជូនដំណឹងឲ្យរុុះពរ ើពោយសម័រគចិតា កាុងរយៈពពល៧ថ្ថៃរច
ូ មកពហើយ បុខនដម្ចាស់សំណង់

មួយចំ នួនធំ ពុំទាន់ម្ចនការរុុះពរ ើពោយខលួនឯងពនុះពទ។ ដូ ពចាុះគណៈកមមការដឹកនំ និងសរមបស
រមួសពលើការរុុះពរ ើ សំណង់ ខុសចាប់ កាុងតំ បន់ ១ និងតំបន់២ ថ្នរមណីោឋនអងគររបស់រដឋប្តលពខតា
ពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរអបសរា សូមទុករយៈពពលចុងពរកាយ ជូនម្ចាស់សំណង់ខាងពលើ ពោយសម័រគ

ចិតារុះ
ុ ពរ ើពោយខលួនឯង រហូតដល់ថ្ថៃទី០៩ ខខសីហា ជ្ញកំហិត ពហើយពបើមិនរពមរុុះពរ ើនឹ ងវ ិធានការ ពៅ
ថ្ថៃបនាប់ពោយពុំទទួលខុសរតូវ រាល់ការខូចខាត និងប្តត់បង់សម្ចារសំណង់ពនុះពឡើយ។

សូមអានខលឹមសារលមាិត ថ្នពសចកដីជូនដំណឹងរបស់រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរអបសរា៖
៣.គេហទ ាំព ័រ រសក
ីម រពជា
ុ

អាជ្ញាធររប្តប់ឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសចាប់ រុុះពរ ើពចញពីតំបន់អងគរកាុងពពល១សប្តាហ៍ពទៀត

August 2, 2017(រសមីកមពុជ្ញ)

(ពសៀមរាប)៖ រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិ
អបសរាពៅថ្ថៃទី០១ខខសីហា

ប្តនផាល់ពចញពសចកដីជូន

ដំណឹងជ្ញថមីពោយប្តនបញ្ជ
ា ក់ ដល់របជ្ញពលរដឋ

ខដល

ប្តននំគ្នាពៅសាងសង់សំណង់ ខុសចាប់ពៅតំបន់អងគរ
កាលពីពពលកនលងពៅ ឲ្យរុុះពរ ើពចញពោយខលួនឯងមុននឹង
ចំណាត់ការចុងពរកាយ

ពោយអាជ្ញាធរពៅថ្ថៃទី៩ខខ

សីហាខាងមុខ។ ការជូនដំណឹងពនុះ ប្តនពធវើពឡើងបនាប់
ពីរបជ្ញពលរដឋមិនទាន់ប្តនរុុះពរ ើសំណង់ ខុសចាប់របស់
ពួកពគពោយសម័រគចិតា

តាមការអំពាវនវរបស់អាជ្ញាធរ

ចំនួន២ពលើក កាលពីខខកកកោកនលងពៅ។
ពៅកាុងពសចកាីរបកាសចុងពរកាយរួមគ្នារវាងរដឋប្តល

សាលាពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា រដឋប្តល
ទីរកុងពទសចរណ៍មួយពនុះ

ប្តនទុកពពលឲ្យម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់

ពពលយុទធនការពោសនពប្តុះពនាតរកុមរបឹកាឃុំ-សង្កកត់នាំ២០១៧

ខដលប្តនសាងសង់អំឡុង
និងសំណង់ ខុសចាប់ថីមៗ

ប្តននិងកំពុងសាងសង់ឲ្យពធវើការរុុះពរ ើពី តំបន់១និងតំបន់២ កាុងរយៈពពល៧ថ្ថៃពទៀតពោយសម័រគចិតា។

តាមរយៈខលឹមសារពនុះ ចាត់ទុកថាជ្ញការជូនដំណឹងចុងពរកាយខដលអាជ្ញាធរពខតាពសៀមរាបនិងអាជ្ញា

ធរអបសរាសពរមចចាត់ វ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ ទាំងពនុះពៅថ្ថៃទី១០សីហា ពោយមិនទទួលខុសរតូវកាុង
ការប្តត់បង់ឬខូចខាតរទពយសមបតាិអីវពឡើយរបសិនពបើម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់មិនរពមរុុះពរ ើពោយខលួន
ឯង៕

កាុងសនាិសីទសារព័ត៌ម្ចនមួយពៅទីសាាក់ការអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

ពៅរពឹកថ្ថៃទី១២

ខខកកកោ

នាំ

២០១៧អាជ្ញាជ្ញតិអបារាប្តនខថលងថា សំណង់ខុសចាប់ទាំងអស់ខដលប្តនសាងសង់ ពៅតំបន់អងគរ

នឹងរតូវរុុះពរ ើពោយគ្នមនការពលើកខលង។

សនាិសីទកាខសតពនុះ

ពដើមបីជួយជំរញ
ុ ឲ្យម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់

ជ្ញសារោស់ពតឿននិងជ្ញព័ត៌ម្ចន

និងសាធារណជនទាំងអស់យល់ដឹងកាន់ខតចាស់អំពី

ផលបុះពាល់ថ្នសំណង់ចំពពាុះពបតិកភណឌអងគរ និងចូលរួមអភិរកសឲ្យប្តនគង់វងស។
ពៅកាុងសនាិសីទសារព័ត៌ម្ចនសាីពីគណៈកមមការចរមុុះ

ពដើមបីរុះ
ុ ពរ ើសំណង់ ខុសចាប់កុងតំ
ា
បន់អងគរ

ពលាក សុ៊ុំ ម្ចប់ អគគនយកអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ប្តនពអាយដឹងថា ម្ចាស់ សំណង់ខុសចាប់ពៅកាុង
តំបន់អងគរតំរវូ ពអាយពធវើការរុុះពរ ើជ្ញបនាន់

ពោយពហតុថាសំណង់ ទាំងអស់

ប្តនពធវើពអាយបុះពាល់

ដល់សមបតាិពបតិកភណឌពទសភាពវបបធម៌ និងកំរ ិតបរ ិសាថន ។ ពហើយផលបុះពាល់អារកក់ធៃន់ធៃរជ្ញង
ពនុះ គឺអាចបណា
ា លពអាយរប្តសាទអងគរវតា រតូវអងគការយូពណសកដកពចញពី
បញ្ាីសមបតាិពបតិកភណឌ
ូ
ពិភពពលាកខថមពទៀត។

មិនរតឹមខតបុពណាណុះរបជ្ញពលរដឋគ្នមនពហតុផល

រគប់រគ្នន់កុងការពធវ
ា
ើការទាមទារពនុះពទ

និងលិខិតសាាមផលូវចាប់

ពោយសារខតពួកពគពធវើការសាងសង់ពោយគ្នមនចាប់ទំ

លាប់ ។

កាុងពពលជ្ញមួយគ្នាអាជ្ញាធរអបារាក៏ រពម្ចននឹងចាត់ វ ិធានការតាមផលូវចាប់
ខដលពដើរយកលុយពីសំណង់ ខុសចាប់នន

ចំពពាុះមន្តនាីអបសរាណា

ខដលសាង់សង់ ពៅកាុងតំបន់រមណីយោឋនអងគរ។

ពនុះពបើតាមការអុះអាង របស់ពលាកសុ៊ុំ ម្ចប់ អគគនយកអាជ្ញាធរអបសរា រប្តប់សារព័ត៌ម្ចនមួយកាល
ពី ថ្ថៃទី១៣ កកកោ នាំ២០១៧កនលងពៅ។
ពលាក សុ៊ុំ ម្ចប់ ប្តនបខនថមថា ពបើសិនជ្ញម្ចន ភសាតាង
ម្ចនមន្តនាីអបសរា ពដើរយកលុយខមន
ុ

ពលាកនឹងចាត់ វ ិធានការ តាមផលូវចាប់ ពបើពាក់ព័នធ ពៅនឹងរបរពឹតព
ា ុករលួយ ទុកឲ្យអងគភាពរបនំង
អំពពើពុករលួយ ចាត់ការតាមចាប់ពុករលួយ៕ពោយ៖វ ិបុ ល-វាសន
៤.គេហទ ាំព ័រងៗីម

គណៈកមមការចរមុុះកំណត់យកថ្ថៃ១០សរម្ចប់រុះុ ពរ ើសំណង់ខុសចាប់កុ ងអងគ
ា
រ

01, Aug 2017 , 10:39 pm

ពោយ: អីុុសា រហានី (ថមីៗ)

ពសៀមរាប៖ ជ្ញពសចកាីសពរមចចុងពរកាយ គណៈកមមការ
ចរមុុះខដលម្ចនរដឋប្តលពខតាពសៀមរាប
អបសរា

ប្តនកំណត់យកថ្ថៃទី១០សីហា

និងអាជ្ញាធរជ្ញតិ
ជ្ញថ្ថៃចុុះរុុះពរ ើ

សំណង់ ខុសចាប់ កាុងរមណីយោឋនអងគរ។ ការកំណត់ យក

ថ្ថៃទី១០ពនុះ ពរកាយពពលគណៈកមមការ ប្តនទុករយៈពពល
ដល់ម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់ទាំងពនុះ
ពោយខលួនឯង និងពោយការសម័រគចិត។
ា

កាុងពសចកាីជូនដំណឹងខដលពចញផាយពៅថ្ថៃទី១សីហា

រតូវរុុះពរ ើសំណង់

និងខដលសារព័ត៌ម្ចនពអឡិចរតូនិកថមីៗ

ទទួលប្តន ប្តនកំណត់យកថ្ថៃទី១០សីហា ជ្ញថ្ថៃរុះ
ុ ពរ ើសំណង់ ខុសចាប់ ពរកាយអាជ្ញាធរប្តនចុុះខចក

ពសចកាីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់សំណង់ ឲ្យពធវើការសម័រគចិតរា ុះ
ុ ពរ ើសំណង់ ខុសចាប់ពោយខលួនឯង ខតផាុយ
ពៅវ ិញរហូតមកដល់ថ្ថៃពនុះ ម្ចាស់សំណង់ ទាំងពនុះ មិនប្តនពគ្នរពពៅតាមពសចកាីជូនដំណឹងពនុះ
ពឡើយ។
កាុងពសចកាីជូនដំណឹងខដលកំណត់យកថ្ថៃទី១០សីហា សរម្ចប់យុទធនការរុុះពរ ើសំណង់ ប្តនសរពសរ

ថា «អាស្រស័យពហតុពនុះ គណៈកមមការដឹកនំ និងសរមបសរមួលពលើការរុុះពរ ើសំណង់ ខុសចាប់ កុង
ា
តំបន់១

និងតំបន់២

ថ្នរមណីយោឋនអងគររបស់រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប

និងអាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា

សូមទុករយៈពពលចុងពរកាយជូនម្ចាស់សំណង់ខាងពលើ ឱយសម័រគចិតរា ុះ
ុ ពរ ើពោយខលួនឯងរហូតដល់ថ្ថៃទី
៩ ខខសីហា នាំ២០១៧ ជ្ញកំហិត»។ ពសចកាីជូនដំណឹងដខដល គណៈកមមការចរមុុះនឹងចាប់ពផាើមចុុះ

អនុវតាវ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ ចាប់ពីថ្ថៃទី១០ សីហា តាមនី តិវ ិធី ពោយពុំទទួលខុសរតូវរាល់ការខូច
ខាតពឡើយ។
ពយងតាមរប្តយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា
របឹកាឃុំសង្កកត់អាណតាិទី៤ពនុះ

កាុងអំ ឡុងពពលមុនពប្តុះពនាតពរជើសពរ ើសរកុម

ម្ចនសំណង់ខុសចាប់ជ្ញង៥០០សំណង់

ពោយលាក់ពលៀមកាុងរមណីយោឋនអងគរ

ខដលលួចសាងសង់

ពបើពទាុះបីជ្ញអាជ្ញាធរចុុះខណនំក៏ពោយ។

ការណ៍ោច់ពោយខឡកមួយពទៀតរបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

កាុងរប្តយ

ម្ចនសំណង់ ខុសចាប់ចំនួនជ្ញង១០០

ករណីពទៀត ខដលលួចសាងសង់ពរកាយថ្ថៃពប្តុះពនាត៕
៥.គេហទ ាំព ័រ វាគោ

អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា រពម្ចនជ្ញថមីដល់ម្ចាស់សណ
ំ ង់ខុសចាប់កុ ងឧទានអងគ
ា
រ

ពោយ៖ ពសង ប្តរាំង 01-08-2017 5:31 pm(វាពយ)

អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា និងរដឋប្តលពខតាពសៀមរាប ពនាពពល
ដល់ម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់
ឧទានអងគរ

ខដលប្តនសាងសង់កុាង

កាុងអំឡុងពពលយុទធនការពោសនពប្តុះ

ពនាតរកុមរបឹកាឃុំ-សង្កកត់ នាំ២០១៧ និងសំណង់ ខុស
ចាប់ពផសងពទៀត រហូតដល់ថ្ថៃទី០៩ ខខសីហា នាំ២០១៧
ជ្ញកំហិត ពដើមបីឲ្យម្ចាស់សំណង់ ទាំងពនុះ ចុុះរុុះពរ ើពោយខលួនឯង។

ជ្ញមួយគ្នាពនុះ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ក៏ប្តនរពម្ចនជ្ញថមីមដងពទៀតថា របសិនពបើម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់
ទាំងពនុះ ពៅខតមិនចុុះរុុះពរ ើពោយខលួនឯងពទៀត គណៈកមមការដឹកនំ និងរមបសរមួលរបស់រដឋប្តល

ពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរអបសរា នឹងចុុះអនុវតាវ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ ខុសចាប់ទាំងពនុះ ចាប់ពីថ្ថៃទី
១០ ខខសីហា នាំ២០១៧ ពោយពុំ ទទួលខុសរតូវចំពពាុះរាល់ការខូចខាត ឬប្តត់បង់សម្ចារៈសំណង់
ពនុះពឡើយ។

យងណាក៏ពោយកនលងមក អាជ្ញាធរជ្ញតិ អបសរា ធាលប់ពចញពសចកដីជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណង់ ខុស
ចាប់ទាំងពនុះ ចុុះរុុះពរ ើពោយខលួនឯងមដងរួចពហើយ បុខនារហូតមកទល់ពពលពនុះ ម្ចាស់សំណង់ខុស
ចាប់មួយចំនួនធំ ពៅខតមិនម្ចនការរុុះពរ ើពចញពទៀត។
សូមបញ្ជ
ា ក់ថា

សំណង់ ខុសចាប់ខដលប្តនសង់ កុងពៅតំ
ា
បន់ ១

និងតំបន់២

ថ្នឧទានអងគរកាុង

អំឡុងខខឧសភា កនលងពៅពនុះ ពហើយសំណង់ខុសចាប់ពនុះ ម្ចនចំនួន៥៣២ករណី ពនុះពបើតាម
រប្តយការណ៍របស់រកុមការង្ករនយកោឋនសណា
ដ ប់ធាាប់

និងសហរបតិបតាិការថ្នអាជ្ញាធរជ្ញតិ

អបសរា៕
៦.គេហទ ាំព ័រ Everyday

អាជ្ញាធររប្តប់ឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសចាប់ រុុះពរ ើពចញពីតំបន់អងគរកាុងពពល១សប្តាហ៍ពទៀត

ថ្ថៃ ពុធ ទី ២ ខខ សីហា នាំ ២០១៧ ពម្ចង ០៩:៣០(Everyday)

(ពសៀមរាប)៖ រដឋប្តលពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិ
អបសរាពៅថ្ថៃទី០១ខខសីហា

ប្តនផាល់ពចញពសចកដីជូន

ដំណឹងជ្ញថមីពោយប្តនបញ្ជ
ា ក់ ដល់របជ្ញពលរដឋ

ខដល

ប្តននំគ្នាពៅសាងសង់សំណង់ ខុសចាប់ពៅតំបន់អងគរ
កាលពីពពលកនលងពៅ ឲ្យរុុះពរ ើពចញពោយខលួនឯងមុននឹង
ចំណាត់ការចុងពរកាយ

ពោយអាជ្ញាធរពៅថ្ថៃទី៩ខខ

សីហាខាងមុខ។ ការជូនដំណឹងពនុះ ប្តនពធវើពឡើងបនាប់
ពីរបជ្ញពលរដឋមិនទាន់ប្តនរុុះពរ ើសំណង់ ខុសចាប់របស់
ពួកពគពោយសម័រគចិតា

តាមការអំពាវនវរបស់អាជ្ញាធរ

ចំនួន២ពលើក កាលពីខខកកកោកនលងពៅ។
ពៅកាុងពសចកាីរបកាសចុងពរកាយរួមគ្នារវាងរដឋប្តល

សាលាពខតាពសៀមរាប និងអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា រដឋប្តល
ទីរកុងពទសចរណ៍មួយពនុះ

ប្តនទុកពពលឲ្យម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់

ពពលយុទធនការពោសនពប្តុះពនាតរកុមរបឹកាឃុំ-សង្កកត់នាំ២០១៧

ខដលប្តនសាងសង់អំឡុង
និងសំណង់ ខុសចាប់ថីមៗ

ប្តននិងកំពុងសាងសង់ឲ្យពធវើការរុុះពរ ើពី តំបន់១និងតំបន់២ កាុងរយៈពពល៧ថ្ថៃពទៀតពោយសម័រគចិតា។

តាមរយៈខលឹមសារពនុះ ចាត់ទុកថាជ្ញការជូនដំណឹងចុងពរកាយខដលអាជ្ញាធរពខតាពសៀមរាបនិងអាជ្ញា

ធរអបសរាសពរមចចាត់ វ ិធានការរុុះពរ ើសំណង់ ទាំងពនុះពៅថ្ថៃទី១០សីហា ពោយមិនទទួលខុសរតូវកាុង
ការប្តត់បង់ឬខូចខាតរទពយសមបតាិអីវពឡើយរបសិនពបើម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់មិនរពមរុុះពរ ើពោយខលួន
ឯង៕

កាុងសនាិសីទសារព័ត៌ម្ចនមួយពៅទីសាាក់ការអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

ពៅរពឹកថ្ថៃទី១២

ខខកកកោ

នាំ

នឹងរតូវរុុះពរ ើពោយគ្នមនការពលើកខលង។

ជ្ញសារោស់ពតឿននិងជ្ញព័ត៌ម្ចន

២០១៧អាជ្ញាជ្ញតិអបារាប្តនខថលងថា សំណង់ខុសចាប់ទាំងអស់ខដលប្តនសាងសង់ ពៅតំបន់អងគរ
សនាិសីទកាខសតពនុះ

ពដើមបីជួយជំរញ
ុ ឲ្យម្ចាស់សំណង់ ខុសចាប់

និងសាធារណជនទាំងអស់យល់ដឹងកាន់ខតចាស់អំពី

ផលបុះពាល់ថ្នសំណង់ចំពពាុះពបតិកភណឌអងគរ និងចូលរួមអភិរកសឲ្យប្តនគង់វងស។
ពៅកាុងសនាិសីទសារព័ត៌ម្ចនសាីពីគណៈកមមការចរមុុះ

ពដើមបីរុះ
ុ ពរ ើសំណង់ ខុសចាប់កុងតំ
ា
បន់អងគរ

ពលាក សុ៊ុំ ម្ចប់ អគគនយកអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា ប្តនពអាយដឹងថា ម្ចាស់ សំណង់ខុសចាប់ពៅកាុង
តំបន់អងគរតំរវូ ពអាយពធវើការរុុះពរ ើជ្ញបនាន់

ពោយពហតុថាសំណង់ ទាំងអស់

ប្តនពធវើពអាយបុះពាល់

ដល់សមបតាិពបតិកភណឌពទសភាពវបបធម៌ និងកំរ ិតបរ ិសាថន ។ ពហើយផលបុះពាល់អារកក់ធៃន់ធៃរជ្ញង
ពនុះ គឺអាចបណា
ា លពអាយរប្តសាទអងគរវតា រតូវអងគការយូពណសកដកពចញពី
បញ្ាីសមបតាិពបតិកភណឌ
ូ
ពិភពពលាកខថមពទៀត។

មិនរតឹមខតបុពណាណុះរបជ្ញពលរដឋគ្នមនពហតុផល

រគប់រគ្នន់កុងការពធវ
ា
ើការទាមទារពនុះពទ

និងលិខិតសាាមផលូវចាប់

ពោយសារខតពួកពគពធវើការសាងសង់ពោយគ្នមនចាប់ទំ

លាប់ ។

កាុងពពលជ្ញមួយគ្នាអាជ្ញាធរអបារាក៏ រពម្ចននឹងចាត់ វ ិធានការតាមផលូវចាប់
ខដលពដើរយកលុយពីសំណង់ ខុសចាប់នន

ចំពពាុះមន្តនាីអបសរាណា

ខដលសាង់សង់ ពៅកាុងតំបន់រមណីយោឋនអងគរ។

ពនុះពបើតាមការអុះអាង របស់ពលាកសុ៊ុំ ម្ចប់ អគគនយកអាជ្ញាធរអបសរា រប្តប់សារព័ត៌ម្ចនមួយកាល
ពី ថ្ថៃទី១៣ កកកោ នាំ២០១៧កនលងពៅ។
ពលាក សុ៊ុំ ម្ចប់ ប្តនបខនថមថា ពបើសិនជ្ញម្ចន ភសាតាង
ម្ចនមន្តនាីអបសរា ពដើរយកលុយខមន
ុ

ពលាកនឹងចាត់ វ ិធានការ តាមផលូវចាប់ ពបើពាក់ព័នធ ពៅនឹងរបរពឹតព
ា ុករលួយ ទុកឲ្យអងគភាពរបនំង
អំពពើពុករលួយ ចាត់ការតាមចាប់ពុករលួយ៕អតថបទ៖ រសមីកមពុជ្ញ
៧.គេហទ ាំព ័រ CEN

ពសចកដីជូនដំណឹងសដព
ី ីការចាត់វ ិធានការចុុះរុុះពរ ើសំណង់ខុសចាប់កុ ងតំ
ា បន់១ និងតំបន់២ ថ្នរមណីយ
ោឋនអងគរ

(ថ្ថៃទី 1 សីហា 2017, ពម្ចង 05:04:PM) | ពោយ: អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា
(CEN)
ពសៀមរាប:

ពសចកដីជូនដំណឹងសដីពីការចាត់ វ ិធានការចុុះរុុះពរ ើសំណង់

ខុសចាប់កុងតំ
ា
បន់១ និងតំបន់២ ថ្នរមណីយោឋនអងគរ

៨.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

ពសចកដីជូនដំណឹងសដព
ី ីការចាត់វ ិធានការចុុះរុុះពរ ើសំណង់ខុសចាប់កុ ងតំ
ា បន់១ និងតំបន់២ ថ្នរមណីយ
ោឋនអងគរ

អង្កគរ, 01 សីហា ២០១៧ 16:00 ពោយ: ពដើមអមពិល ID:014
អាជ្ញាធរនឹងចុុះរុុះពរ ើ សំណង់ ខុសចាប់ កាុងតំ បន់ ១ និងតំបន់ ២ ថ្នរមណីយោឋនអងគរ ពបើពលរដឋមិន
រពមចាកពចញ

៩.គេហទ ាំព ័រ RFA

អាជ្ញាធរអបសរារកពឃើញចម្ចលក់ទាវរប្តលសម័យអងគរទមៃន់របខហល៣០០គីឡូរកាម

ពោយ ហងស សាវយុត 2017-07-31 (RFA)

មន្តនាីខផាកបុ រាណវ ិទារបស់អាជ្ញាធរអបសរា ឲ្យដឹងថា ពគនឹងពធវើ
កំណាយពៅរប្តសាទទពនលសួត
ៃ

ខដលអាកភូមិខលុះពៅថា

រប្តសាទតុប ជ្ញបនាពៅពទៀត ពដើមបីតាមរកបដិម្ចបុរាណខលុះ
ពទៀតខដលអាចនឹងពសសសល់ ពហើយកប់ពរកាមដីពៅពឡើយ។
ការបនាជីកដី តាមរកវតថុបុរាណពៅរប្តសាទទពនលសួត
ៃ ថ្នអតីត
មនាីរពពទយភាគខាងពជើងន សម័យអងគរពនុះ បនាប់ ពីពគប្តនពធវើ

កំណាយរយៈពពល ២ថ្ថៃ ពហើយរបទុះពឃើញរូបចម្ចលក់ទាវរប្តលដ៏ធំមួយមក។
រកុមអាកស្រសាវរជ្ញវបុ រាណវ ិទារបស់អាជ្ញាធរអបសរា ប្តនរកពឃើញរូបចម្ចលក់ថមភក់បុរាណដ៏ ធំមួយម្ចន
ទមៃន់របខហល៣០០គី ឡូរកាម
ធំ។

រូបបដិម្ចខដលពាក់មកុដ

ពៅកាុងអតីតមនាីរពពទយសម័យអងគរភាគខាងពជើងថ្នរប្តសាទអងគរ

ពហើយម្ចនកាច់រចនពៅលាសាាតពនុះ

ពគសនាិោឋនថា

ជ្ញរូបទាវរប្តល

ពោយរកពឃើញពៅកាុងពពលខដលរកុមអាកស្រសាវរជ្ញវជីកដីពធវើកំណាយពៅរប្តសាទទពនលសួតឬអា
ៃ
ក
ខលុះពៅថារប្តសាទតុប។

មន្តនាីមជឈមណឌលអនារជ្ញតិ ស្រសាវរជ្ញវឯកសារអងគរ

និងជ្ញអាកបុ រាណវ ិទារបស់អាជ្ញាធរអបសរា

គឺ

ពលាក ពខៀវ ចាន់។ ពលាកម្ចនរបសាសន៍កាលពីរពសៀលថ្ថៃអាទិតយ ទី ៣០ ខខកកកោ ថា រកុមរបស់
ពលាកប្តនចាប់ពផដើមពៅពធវើកំណាយពៅរប្តសាទទពនលសត
កាលពី ថ្ថៃទី២៩ ពោយជីកដីប្តនជពរៅ
ួៃ

របខហលជ្ញ ៣០សង់ទីខមរតពៅពរកាម ក៏បុះរូបបដិម្ចពនុះខតមដង។ ពលាកបញ្ជ
ា ក់ ថា បនាប់ពីបុះរូប
បដិម្ចមក រូបពលាកមិនទាន់ហានផដល់ព័ត៌ម្ចនឲ្យខារខាាយពឡើយ លុុះដល់ថ្ថៃទី៣០ ខខកកកោ ពទើប
ពៅមន្តនាីជំនញ រពមទាំងកម្ចលំងនគរប្តលការពារពបតិកភណឌជ្ញពរចើន មកដឹកយកពៅរកាទុកខត
មដង៖

«ទំហំខដលពៅសល់ជ្ញក់ខសដង

ពយើងវាស់ចាប់ពីផួងសក់
ា
ពៅខាងពលើរហូតដល់ពជើងសាដំ

ខដលប្តក់ គឺ ១,៩០ខមរត ពហើយពបើគិតទាំងរបអប់ ពជើងអី ពទៀត រូបពនុះរបខហលជ្ញម្ចនកមពស់ជ្ញង២
ខមរត»។

អាកបុរាណវ ិទារបស់អាជ្ញាធរអបសរា សនាិោឋនថា រូបបដិម្ចទាវរប្តលខដលពគរកពឃើញពនុះ អាចពធវើ
ពឡើងពៅកាុងសម័យរប្តសាទប្តយ័ន
សករាជ។

កាុងចពនលុះចុងសតវតសទី១២និងពដើមសតវតសទី១៣ថ្នរគិសដ

មន្តនាីនយកោឋនផសពវផាយរបស់អាជ្ញាធរអបសរា ពលាក ឡុង កុ សល ម្ចនរបសាសន៍ថា ពនុះគឺជ្ញរូប
បដិម្ចបុរាណខដលពៅម្ចនកាច់រចន និងរទង់រទាយលាបំផុតកាុងចំពណាមរូបបដិម្ចជ្ញពរចើន ខដល

អាកស្រសាវរជ្ញវធាលប់រកពឃើញកាលពីមុនៗ៖ «ពនុះជ្ញបដិម្ចមួយខដលពយើងរកពឃើញម្ចនលកខណៈពៅ
លាពរចើន។ កនលងមកក៏ពយើងធាលប់រកពឃើញខលុះៗខដរពៅកាុងតំបន់រមណីយោឋនអងគរ បុខនាមិនពៅលាដូច
រូបពនុះពឡើយ»។

រូបបដិម្ចដ៏ធំពធវើអំពីថភ
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Ancient „guardian‟ unearthed in Siem Reap

Tue, 1 August 2017 Touch Sokha (Phnom Penh Post)

An ancient statue was unearthed near the one-time
imperial capital of Angkor Thom on Sunday by
researchers studying an Angkor-era hospital nearby,
the Apsara Authority announced yesterday.
The joint research group, consisting of members of
the Apsara Authority and the Institute of Southeast
Asian Studies in Singapore, discovered the statue by
accident while excavating the site of an ancient dam called Tonle Sgout, about 1 kilometre
away from Angkor Thom city, researchers said.
Researchers believe the statue was meant to serve as a guardian for the Tonle Sgout
hospital, which was built during the reign of King Jayavarman VII, who ruled from 1181 to
1218 CE.
Apsara Authority officials unearth an ancient statue discovered on Sunday in Siem Reap
province. Photo supplied
Apsara Authority spokesman Long Kosal said yesterday that the statue has been sent to the
Preah Norodom Sihanouk-Angkor Museum for display. “Door guardians were symbols of
protection . . . The guardian used to stand in front of the door of the temples or other ancient
places,” Kosal said.
The group is four days into its two-week research project exploring the Tonle Sgout ancient
hospital and dam. The guardian statue, about 1.9 metres long, was found buried about half a
metre deep.
Both arms were broken off, as were both legs – with one broken off at the thigh, and the
other at the ankle – according to researchers. The Apsara Authority said the sculpture is in
the Bayon style of the late 12th to early 13th century.
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ខដលសង់ ពឡើងពោយបំ ពាន
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