សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី១៥ ខែសីហាឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រRFA

ពលរដឌស្នើអភិបាលសេត្តស្ៀមរាបជួយអនតរាគមន៍បញ្ឈប់ការរុុះសរ ើ្ំណង់ថ្ីៗ
ម ក្នុងត្ំបន់អងគរ

សោយ ហងស សាវយុត្ 2017-08-14 (RFA)

មន្តនតីនាយក្ោឌនផសពវផាយរប្់អាជ្ញញធរអបសរា

ឲ្យដឹងថា

ចាប់តំងពី ថ្ថ្ៃទី១០ រហូត្ដល់ថ្ថ្ៃទី១៤ ខេ្ីហា ក្ម្លំង
រប្់អាជ្ញញធរអបសរា និងអាជ្ញញធរសេត្តស្ៀមរាប បានចុុះរុុះ
សរ ើ្ំណង់ថ្ីមៗខដល្ង់េុ្ចាប់សៅក្នុងត្ំបន់ឧទានអងគរ

បានជ្ញង៦០េនង
ការរុុះសរ ើ្ំណង់ ថ្ីមៗសនុះ

រពមទំងម្ា្់្ំណង់្័រម គចិត្រត ុះ
ុ សរ ើ

សោយេលួនឯងបានជ្ញង ៤០េនងសផសងសទៀត្។

ក្ំពុងសធវើឲ្យពលរដឌជ្ញសរចើនខដលជ្ញម្ា្់្ំណង់ េុ្ចាប់សៅក្នុងត្ំបន់

ការពារសបត្ិក្ភណឍ រជួលរចបល់ រពមទំងរពួយបារមភខ្លលចបាត្់បង់ទីជរមក្រប្់ពួក្សគ។

ពលរដឌរបម្ណ ១០០នាក្់សៅភូមិចំនួន៧ ក្នុងរក្ុងស្ៀមរាប និងស្្ុក្បនាទយស្្ី បានសលើក្គ្ននមក្
សាលាសេត្តស្ៀមរាប បំណងជួបជ្ញមួយមន្តនតី សហើយស្នើ្ុំឲ្យអាជ្ញញធរសេត្តសនុះជួយសធវើអនតរាគមន៍

សៅអាជ្ញញធរអបសរា ឲ្យផ្អាក្ការរុុះសរ ើ្ំណង់ ថ្ីមៗសៅក្នុងត្ំបន់អងគរជ្ញបស្
ឋ ុះអា្នន្ិន សដើមបីឲ្យពួក្
សគម្នទីជរមក្រ្់សៅ។

រក្ុមពលរដឌទំងសនាុះមក្ពីភូមិវាល ភូមិរត្ពាំងស្ុះ ភូមិសេវៀន ភូមិសគ្នក្តចាន់ ថ្ន្ង្កាត្់សគ្នក្ចក្
ភូមិមណឍល៣ ្ង្កាត្់ ្រល កាម ភូមិអញ្ច
ា ញ ្ង្កាត្់នគរធំ រក្ុងស្ៀមរាប និងភូមិរពុះោក្់ ឃុំរពុះ
ោក្់ ស្្ុក្បនាទយស្្ី។
ស្ត្តីម្នក្់ សៅភូមិវាល ក្នុងចំស្មពលរដឌជ្ញសរចើនសទៀត្ គឺសលាក្ស្្ី លីម សៅ។ សលាក្ស្្ីម្ន
របសា្ន៍ក្ុងសពលរង់
ន
ចាំជួបអាជ្ញញធរសេត្តស្ៀមរាប សៅរពឹក្ថ្ថ្ៃច័នទ ទី ១៤ ខេ្ីហា ថា សគ្នល
បំណងរប្់គ្នត្់

គឺចង់ឲ្យអភិបាលសេត្តជួយអនតរាគមន៍សៅអាជ្ញញធរអបសរា

ឲ្យបញ្ឈប់ការរុុះសរ ើ

្ំណង់ ថ្ីមៗត្សៅសទៀត្។ ស្ត្តីដខដលទទួលសាគល់ថា គ្នត្់បាន្ង់ ផទុះទទឹង ៨ខម៉ែរត្ និងបស្
ឋ យ
១០ខម៉ែរត្

សៅ

១០ថ្ថ្ៃមុនការសបាុះសននត្សរជើ្សរ ើ្រក្ុមរបឹក្ាឃុំ-្ង្កាត្់អាណត្តិទី៤

«ក្ុំឲ្យអាជ្ញញធរអបសរារុុះសរ ើផទុះរប្់េំុទ
ញ ំងអ្់គ្នន
ម្នលុយឲ្យក្ូនសៅសរៀន»។

ពីសរពាុះេញំុអត្់ម្នអី ទីពឹងសទរាល់ថ្ថ្ៃ។

មក្ដល់៖
បឋីក្៏ឈឺអត្់

អនក្ភូមិវាល ម្នក្់សទៀត្ សលាក្ស្្ី អូច ចាន់នី ម្នរបសា្ន៍ថា សលាក្ស្្ីេំេីរា បាក្់ សគមក្សធវើផទុះ

្រម្ប់រ្់សៅ ប៉ែុខនតសពលសនុះអាជ្ញញធរបានខចក្ស្ចក្តីជូនដំណឹងឲ្យគ្នត្់ រុះ
ុ សរ ើវ ិញសហើយ៖ «េញំុបារមភ

ខ្លលចអាជ្ញញធរអបសរាសៅរុុះផទុះ ្ូមឲ្យ្សមឋច ហុន ខ្ន ជួយឲ្យអាជ្ញញធរបញ្ឈប់ការអនុវត្តចុុះរុុះសរ ើ
ចាប់ពីសពលសនុះត្សៅ»។

កាលពីរពឹក្ថ្ថ្ៃច័នទ ទី១៤ ្ីហា អាជ្ញញធរសេត្តស្ៀមរាប បានជួបពិភាក្ាជ្ញមួយពលរដឌខដលសលើក្
គ្ននមក្ទំងសនាុះ។
អភិបាលរងសេត្តស្ៀមរាប សលាក្ លី ្ំរ ិទធ ខដលជួបពិភាក្ាសនាុះ ម្នរបសា្ន៍ថា អាជ្ញញធរសេត្ត
ស្ៀមរាប ទទួលយក្្ំណូមពរចំនួន ២ចំណុចរប្់របជ្ញពលរដឌ ដូចជ្ញពលរដឌេលុះខដលម្នផទុះ
ចា្់្ុំចាប់សាង្ង់សៅអាជ្ញញធរអបសរាសហើយ ខត្អាជ្ញញធរអបសរាមិនទន់ សឆលើយ គ្នត្់សៅសធវើផទុះ និង
ទី ២

គឺបញ្ច
ា លំសៅឋានេលុះខដលសៅនៃយពីអងគរ

្រមប្រមួលជ្ញមួយអាជ្ញញធរអបសរាស

ប៉ែុខនតម្នលិេិត្ឲ្យរុុះសរ ើជ្ញសដើម

គឺសលាក្នឹងសៅ

ើងវ ិញ។ ប៉ែុខនតចំសពាុះ្ំណង់ថ្ីៗ
ម សៅក្នុងឧទានអងគរ សហើយ

មក្្ុំឲ្យបញ្ឈប់ការរុុះសរ ើសពលសនុះ គឺ អាជ្ញញធរសេត្តមិនអាចបញ្ឈប់បានស

ើយ៖ «ពីថ្ថ្ៃសនុះសៅ េញំុ្ូម

របកា្ថា អនក្្របរពឹត្អ
ត ំសពើ មិនរត្ឹមរត្ូវតមចាប់ គឺ្ុំឲ្យម្នការទទួលេុ្រត្ូវសហើយ»។
អាជ្ញញធរអបសរាឲ្យដឹងថា សៅក្នុងអំ

ុងសពលយុទធនាការសោ្នា និងការសបាុះសននត្សរជើ្សរ ើ្រក្ុម

របឹក្ាឃុំ-្ង្កាត្់អាណត្តិទី៤ ពីថ្ថ្ៃទី២០ ខេឧ្ភា រហូត្ដល់ថ្ថ្ៃទី២ ខេមិថ្ុនា គឺម្ន្ំណង់ ថ្ីមៗ
េុ្ចាប់ក្ុងត្ំ
ន
បន់ការពារសបត្ិក្ភណឍសក្ើត្ស

ើងជ្ញង ៥២០ក្ខនលង។ ្ំណង់ ថ្ីមៗទំងសនុះក្ំពុងគំរាម

ក្ំខហងដល់អងគរ ខដលរបឈមមុេនឹងការលុបសចញពី បញ្ជីសបត្ិក្ភណឍពិភពសលាក្។
មន្តនតីនាយក្ោឌនផសពវផាយរប្់អាជ្ញញធរអបសរា សលាក្

ុង ក្ុ្ល ឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ថ្ៃទី១០ រហូត្

ដល់ថ្ថ្ៃទី១៤ ខេ្ីហា អាជ្ញញធរអបសរា និងអាជ្ញញធរសេត្តស្ៀមរាប បានចុុះរុុះសរ ើ្ំណង់ ថ្ីមៗទំងសនាុះ
បានជ្ញង ៦០េនង និងម្ា្់្ំណង់ បាន្ម័រគចិត្រត ុះ
ុ សរ ើសោយេលួនឯងបានជ្ញង ៤០េនងសផសងសទៀត្សៅ
ក្នុងស្្ុក្ចំនួន៣ និងរក្ុង១។
សលាក្

ជ ក្់ ថា ជំហរអាជ្ញញធរអបសរាមិនទទួលយក្្ំណូមពរខដល្ុំឲ្យបញ្ឈប់ ការ
ុង ក្ុ្ល បញ្ច

រុុះសរ ើ្ំណង់ថ្ីមៗេុ្ចាប់ ទំងសនាុះស
២.គេហទ ាំព ័រ CEN

អនក្ភូមិនគរសរៅ ្ម័រគចិត្រត បគល់រក្

ើយ គឺរត្ូវខត្បនតរុះ
ុ សរ ើឲ្យទល់ខត្អ្់ជ្ញសាថពរ៕

បុរាណ ខដលជីក្បាន បនាទប់ពីរក្ាទុក្អ្់រយៈសពល៣ខេ

(ថ្ថ្ៃទី 15 ្ីហា 2017, សម្៉ែ ង 12:27:PM) | សោយ: អាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា

ស្ៀមរាប: អំ ស្្ី សាប គួ ន អាយុ៦៨ននំ ជ្ញពលរដឌសៅ

ភូមិនគរសរៅ ្ង្កាត្់សគ្នក្ចក្ រក្ុងស្ៀមរាប កាលពី៣
ខេមុន បានរបទុះសឃើញរក្
សដើមបីោំសពាត្

មួយ េណៈក្ំពុងនយដី

ខដលម្នទីតំង

សៅខ្លងសជើងផទុះ

ជិត្

របាសាទទសនល្ួត្។
ៃ

តមការសរៀបរាប់រប្់អំ ស្្ី បានឱ្យដឹ ងថា សពលសឃើញ
រក្

ដំបូង គឺមិនហានគ្ន្់យក្សទ សរពាុះខ្លលចជ្ញរក្

ោក្់ឆឹាងសខ្លមច (តមជំសនឿ) សហើយក្៏មិនដឹងថា រក្

សនាុះ ជ្ញរប្់ម្នត្ថ្មល ជ្ញរប្់បុរាណអី ខដរ

សទើបសៅក្ូនរបុ្ ឱ្យមក្ជីក្យក្។ សពលជីក្បាន សោយគិត្ថា ជ្ញរប្់អពមងគល គ្នត្់ក្៏មិនហាន
យក្សៅោក្់សៅសលើផទុះ ឬយក្សៅោក្់អំបិល របហុក្អីខដរ ខ្លលចម្ា្់សគរបកាន់ នាំសរគ្នុះចថ្រងដល់
េលួន និងរគួសារ ក្៏ ោក្់ពា្វាលពា្កាល ក្នុងបរ ិសវណដីគ្នត្់ សោយគ្នមនការខថ្រក្ា រត្ឹមរត្ូវ។
អំស្្ីបនតសទៀត្ថា គ្នត្់គ្នមនបំណងលាក្់ ទុក្ វត្ថុបុរាណសនុះទុក្ស

ើយ សហើយក្៏មិនម្នបំណងលក្់

ដូរអីខដរ សបើសទុះបីម្នសគ មក្ចរចា ពីរបីដងក្៏សោយ ក្៏គ្នត្់មិនបានរបាប់ថា គ្នត្់ម្នរក្
សោយបង្កាញរក្

បុរាណ

សផសងសទៀត្ ខត្សគមិនយក្ សរពាុះមិនខមន រប្់ម្នត្ថ្មល សហើយអំ ស្្ី ក្៏មិនខដល

និយាយសរឿងរា៉ែ វសនុះ របាប់ អនក្្ម្នក្់ខដរ។ លុុះទុក្បានរបខហល ១ខេ គ្នត្់ក្៏ចាប់ សផតើម ធ្លលក្់េួន
ល
ឈឺសមើលអ្់លុយជ្ញសរចើន លុុះសៅបូលរគូខេមរសមើល ក្៏រត្ូវសគទយថា គ្នត្់ ម្នរប្់បុរាណរក្ា
ទុក្ លុុះមក្ដល់ផទុះ ក្៏ សឃើញរក្

ខដលេលួនជីក្បាន សទើបគ្នត្់កាន់ខត្មិន្ូវេវល់ខ្លវយ ក្នុងការខថ្

រក្ា។ សរកាយមក្ សពលម្នការក្ំ្យសៅទសនល្ួត្
ៃ គ្នត្់ក្៏សធ្លលយម្ត្់របាប់ ដល់ក្មមក្រម្នក្់ ខដល
សធវើការសៅទីសនាុះ សហើយក្មមក្រសនាុះ ក្៏បានរបាប់សៅ ខ្លងអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា សទើបខបក្សរឿងសនុះសៅ។

សរកាយការពនយល់ពី សហត្ុផលជ្ញសរចើន ទក្់ទងនឹងចាប់ និងការចូលរួមខថ្រក្ា មរត្ក្សបត្ិក្ភណឍ
ជ្ញត្ិ

រួមនឹងការសមើលមិនសឃើញពីត្ថ្មលថ្នវត្ថុបុរាណសនុះដខដល

គ្នត្់ក្៏បាន្ម័រគចិត្តរបគល់រក្

បុរាណសនុះ ជូនអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា សដើមបីរបគល់ឱ្យសារមនទីរនសរាត្តម ្ីហនុ - អងគរ ជ្ញអនក្រក្ាទុក្
កាលពីថ្ថ្ៃទី៨ ខេ្ីហា ននំ២០១៧។ ក្នុងសនាុះសដើមបីជ្ញការសលើក្ទឹក្ចិត្ត អាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរា ក្៏បាន
របគល់ថ្វ ិកា ចំ នួន ២០០,០០០ សរៀល ដល់អំ ស្្ីផងខដរ។
ទក្់ទងនឹងរក្

បុរាណសនុះខដរ តមការបញ្ច
ជ ក្់ ពី សលាក្បណិ ឍ ត្ អា ោរ ិទធិ អនុរបធ្លនមជឈមណឍល

អនតរជ្ញត្ិស្សាវរជ្ញវ និងត្មាល់ឯក្សារអងគរ ម្នជំនាញខផនក្ភាជន៍ បានឱ្យដឹងថា រក្

សនុះសធវើអំពីដី

ដុត្ ្រម្ប់ោក្់វត្ថុសរចើនរបសភទដូចជ្ញ អំបិល ្ារ របហុក្ និងវត្ថុរាវសផសងៗ ទក្់ទងជី វ ិត្របចាំថ្ថ្ៃ។
រក្

សនុះផលិត្ សៅស្្ុក្ខេមរ ចសនាលុះ្ត្វត្សទី ១១ សៅ ១៥ ថ្នគ.្។ តមរយៈ រក្

សនុះ វាបាន

បង្កាញពីទំនាក្់ទំនងមួយ រវាងមនុ្ស្ម័យមុន និងបចាុបបនន ខដលសៅខត្ម្នសរបើ ក្នុងជី វ ិត្រ្់សៅ
របចាំថ្ថ្ៃ។

តងនាមឱ្យ អាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរា សលាក្បណិ ឍ ត្ ក្៏ ្ូមខថ្លងអំណរគុណដល់អំ ស្្ី ខដលរួមចំខណក្
ក្នុងការស្្ឡាញ់សបត្ិក្ភណឍជ្ញត្ិ និងបានរបគល់រក្
ពី របវត្តិរប្់វាផងបនត

សនុះ ឱ្យរក្ុមការង្កររក្ាទុក្ រពមទំង្ិក្ា

សហើយក្៏្ូមអំពាវនាវដល់របជ្ញពលរដឌខេមររគប់រប
ូ ខដលសរ ើ្បានរប្់

បុរាណទំងអ្់ ្ូមក្ុំលក្់បនត ក្ុំ រក្ាទុក្សោយេុ្ចាប់ សរពាុះវត្ថុបុរាណមួយ បង្កាញពី ្ម័យ
កាល និងរបវត្តិសាស្ត្តមួយ រប្់ជ្ញត្ិខេមរ៕N/S

ក្មមវ ិធី មរត្ក្ដូនត បានដក្ស្្ង់អត្ថបទ ឧបម្ និងអត្ថបទ
ស្សាយ

ក្ុលាលភាជន៍សៅទ័ពជ័យ មក្បក្

(ថ្ថ្ៃទី 14 ្ីហា 2017, សម្៉ែ ង 05:12:PM) | សោយ: អាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា(CEN)

: ក្មមវ ិធី វ ិទយុ នាទី ជួ បជ្ញមួយអាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរា សៅក្នុងក្មមវ ិធី មរត្ក្ដូ នត បានដក្ស្្ង់អត្ថបទ
"ឧបម្" និង "

ក្ុលាលភាជន៍សៅទ័ពជ័យ" មក្បក្ស្សាយ។

្ូមទ្សនាវ ីសដអូខ្លងសរកាម៖

រពឹត្ិកា
ត រណ៍ព័ត្៌ម្នរប្់អាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា ្រម្ប់ថ្ថ្ៃទី១៦ ខេ្ីហា នន២
ំ ០១៧

(ថ្ថ្ៃទី 14 ្ីហា 2017, សម្៉ែ ង 04:58:PM) | សោយ: អាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា(cen)

: ្ូមទ្សនាវ ីសដអូខ្លងសរកាម៖
៣.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

ជួបជ្ញមួយអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា ក្នុងនាទីរពឹត្ិកា
ត រណ៍ព័ត្៌ម្ន

ថ្ថ្ៃច័ន,ទ ១៤ ្ីហា ២០១៧ 19:28 សោយ: សដើមអមពិល ID:019

ជួបជ្ញមួយអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា ក្នុងនាទី ខ្វងយល់មរត្ក្ដូចត

ថ្ថ្ៃច័ន,ទ ១៤ ្ីហា ២០១៧ 19:34 សោយ: សដើមអមពិល ID:019
៤.គេហទ ាំព ័រ រសក
ី ម រពជា
ុ

្ំណង់េុ្ចាប់ក្ុ ងឧទានអងគ
ន
រជ្ញង១០០ក្រណីរត្ូវបានរក្ុមការង្កររុុះសរ ើនិងម្ា្់្ណ
ំ ង់្័រម គចិត្ត

August 14, 2017(រ្មីក្មពុជ្ញ)

រុុះសរ ើេលួនឯង

ភនំសពញៈ

អាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរាបានបញ្ច
ជ ក្់ឲ្យដឹងកាលពី

រស្ៀលថ្ថ្ៃទី១៤ខេ្ីហាសនុះថាគិត្មក្រត្ឹមថ្ថ្ៃទី១៣
្ីហា

ខេ

គឺម្នរយៈសពល៤ថ្ថ្ៃសហើយថ្នយុទនា
ធ ការរុុះសរ ើ

្ំណង់ េុ្ចាប់ក្ុងឧទានអងគ
ន
រ ខដលអនុវត្តសោយរក្ុម
គណៈក្មមការចរមុុះ

រួមម្នអាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរានិងរដឌ

បាលសេត្តស្ៀមរាប រួមទំងសាថប័នពាក្់ព័ន។
ធ
របភពដខដលបនតថាលទធផលការង្ករខដលទទួលបានពី
សគ្នលសៅនានាម្ន រក្ុងស្ៀមរាប ស្្ុក្បនាទយស្្ី ស្្ុក្របាសាទបាគង និងស្្ុក្អងគរធំគឺម្ន
្ំណង់ េុ្ចាប់ចំនួន ១០៩ក្រណី ក្នុងសនាុះ ៦៥ក្រណី រត្ូវបានរុុះសរ ើរួចរាល់ជ្ញសាថពរសោយរក្ុម
គណៈក្មមការចរមុុះនិង៤៤ក្រណីម្ា្់្ំណង់ បាន្ម័រគចិត្សត ធវើក្ិចា្នារុុះសរ ើសោយេលួនឯង ខត្សៅ
មិនទន់រុះ
ុ សរ ើរួចរាល់សៅស

ើយ។

រក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះនឹងបនតក្ិចាការសនុះរហូត្បញ្ាប់សៅតមគសរម្ង
ជនឱ្យ្ម័រគចិត្ក្
ត ុងការរុ
ន
ុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់

សហើយអំពាវនាវដល់របជ្ញ

និងចូលរួម្ហការជ្ញមួយរក្ុមការង្ករជ្ញបនតសទៀត្

សចៀ្វាងការេូចខ្លត្រទពយ្មបត្តិនិងផលរបសយាជន៍ ធៃន់ធៃរ៕MN សោយៈបញ្ចដសាស្ត្ត
៥.គេហទ ាំព ័រ វាគោ

១.្ំណង់េុ្ចាប់សៅត្ំបន់អងគរចំនួន១០៩ក្រណីសហើយរត្ូវបានរុុះសរ ើ

សោយ៖ អុន ្ុេឡា 14-08-2017 2:44 pm(វាសយា )

គិត្រត្ឹមថ្ថ្ៃទី១៣ ខេ្ីហា ននំ២០១៧ ម្នរយៈសពល៤ថ្ថ្ៃ
សហើយ

ខដលគណៈក្មមការចរមុុះ

រួមម្នអាជ្ញញធរជ្ញត្ិ

អបសរា និងរដឌបាលសេត្តស្ៀមរាប រពមទំងអនក្ពាក្់ព័នធ
បានសបើក្យុទធនាការរុុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់ក្ុងឧទាន
ន

អងគរ។ សៅក្នុងរយៈសពល៤ថ្ថ្ៃ គិត្ចាប់តំងពីថ្ថ្ៃទី១០ ដល់

ថ្ថ្ៃទី១៣ខេ្ីហា ម្ន្ំណង់ ចំនួន១០៩ក្រណី រត្ូវបានរក្ុមការង្ករ និងម្ា្់្ំណង់ ្័រម គចិត្រត ុះ
ុ
សរ ើសោយេលួនឯង។

សបើ តមអាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរាបញ្ច
ជ ក្់ថា

រក្ុងស្ៀមរាប

ស្្ុក្បនាទយស្្ី

និងស្្ុក្អងគរធំ

គឺ ម្ន្ំណង់េុ្ចាប់ចំនួន១០៩ក្រណី

រួចរាល់ជ្ញសាថពរ

សោយរក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះ

ស្្ុក្របាសាទបាគង

ខដលក្នុងសនាុះ៦៥ក្រណីរត្ូវបានរុុះសរ ើ

និង៤៤ក្រណីម្ា្់្ំណង់បាន្ម័រគចិត្សត ធវើក្ិចា

្នារុុះសរ ើសោយេលួនឯង ខត្សៅមិនទន់រុះ
ុ សរ ើរួចរាល់សៅស

ើយ។

រក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះនឹងបនតក្ិចាការសនុះ រហូត្បញ្ាប់សៅតមគសរម្ង សហើយអំពាវនាវដល់របជ្ញ
ជនឲ្យ្ម័រគចិត្ក្
ត ុងការរុ
ន
ុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់

និងចូលរួម្ហការជ្ញមួយរក្ុមការង្ករជ្ញបនតសទៀត្

សចៀ្វាងការេូចខ្លត្រទពយ្មបត្តិ និងផលរបសយាជន៍ រប្់ម្ា្់្ំណងធៃន់ធៃរ។ ការអនុវត្តតម
ចាប់សនុះ គឺ សដើមបីរម
ួ គ្ននការពាររមណីយោឌនអងគរឲ្យម្នភាពស្្្់សាាត្ រក្ាបាននូវទីតំងរបវត្តិ
សាស្ត្តខដលជ្ញមរត្ក្ជ្ញត្ិ ដ៏្ំខ្លន់្រម្ប់ក្ូនខេមររគប់រប
ូ រគប់ជំនាន់ឲ្យ្ថិត្ស្ថរចីរកាល។
្ូមបញ្ច
ជ ក្់ថា គណៈក្ម្មការដឹក្នាំនិង្រមប្រមួល រប្់រដឌបាលសេត្តស្ៀមរាបនិងអាជ្ញញធរ
អបសរា បានសផតើមយុទធនាការរុុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់ សៅត្ំបន់អងគរកាលពីថ្ថ្ៃទី១០ខេ្ីហា បនាទប់ ពី
របជ្ញពលរដឌម្ា្់្ំណង់ មួយចំនួនធំ មិនរពមរុុះសរ ើសោយេលួនឯង តមការក្ំណត្់រប្់អាជ្ញញធរ។
្ំណង់ េុ្ចាប់ខដលបាន្ង់សៅត្ំបន់១

និងត្ំបន់២

២០១៧ ម្នចំនួន៥៣២ក្រណី៕

ថ្នឧទានអងគរ

ក្នុងអំ

ុងខេឧ្ភាននំ

២.បដិម្ទវរបាលនិងរពុះពុទរធ គូស្តចថានក្
ំ មពុជ្ញក្ំពុងបង្កាញេលួនសៅរបសទ្្ិងប
ា ុរ ី
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សរកាយបញ្ាប់គសរម្ងក្មម្ិក្ាសៅតមការោឌនអំពី

របវត្តិ សាស្ត្តខេមរ និងក្ំ្យស្សាវរជ្ញវបុ រាណវ ិទា
សៅរបាសាទទសនល្ត្
ួៃ រយៈសពល១៥ថ្ថ្ៃមក្សនុះ រក្ុម

បុ រាណវ ិទាបានរបទុះសឃើញបដិម្មួយខដលរត្ូវបាន

អនក្ជំនាញ្នមត្់ជ្ញបឋមថា ជ្ញទវរបាល ម្នក្មព្់

ដល់សៅ១,៩០ខម៉ែរត្ សាមទទឹងរបខវង០,៥៨ខម៉ែរត្ ្ថិត្ក្នុងរចនាប័ទបា
ម យ័ន កាលពីថ្ថ្ៃទី៣១ ខេក្ក្ាោ
ននំ២០១៧

និងរពុះពុ ទធបដិម្ជ្ញសរចើនបំ ខណក្

កាលពីថ្ថ្ៃទី៨ ខេ្ីហា ននំ២០១៧ ។

ក្នុងសនាុះម្នរពុះពុទរធ គូស្តចថានំសៅ្ម័យបុរាណ

អនុរបធ្លនមជឈមណឍលអនតរជ្ញត្ិស្សាវរជ្ញវនិងត្មាល់ឯក្សារអងគរបានរបាប់ឱ្យដឹងថា រាល់លទធផល
ក្ំ្យខដលបានរក្សឃើញទំងសនាុះ

អាជ្ញញធរអបសរាបានយក្សៅរក្ាទុក្សៅសារមនទីរនសរាត្តម

្ីហនុអងគរ សហើយក្ំពុងម្នវត្តម្នក្នុងការសធវើបទបង្កាញសៅរបសទ្្ិងប
ា ុរ ី ចាប់ពីថ្ថ្ៃទី១៣ ដល់

ថ្ថ្ៃទី១៦ ខេ្ីហា ននំ២០១៧។ សលាក្បណិ ឍ ត្ អា ោរ ិទធ បញ្ច
ជ ក្់ថា គសរម្ងក្មម្ិក្ាសនុះ គឺជ្ញ
គសរម្ងទី៥សហើយខដលម្នការ្ហការគ្ននរវាងក្មពុជ្ញនិង្ិងាបុរ ី

ខដលសលើក្មុនម្នសធវើសៅ

សជើងឯក្ ភនំសពញ ភនំគូខលន សកាុះខក្រ និងរបាសាទទសនល្ត្។
សយើងបានទទួលផលដ៏ គ្នប់របស្ើរ សលើ
ួៃ
ការអនុវត្តខផនក្ក្ំ្យស្សាវរជ្ញវបុ រាណវ ិទាសោយផ្អទល់
ក្នុងរាជរពុះបាទជ័យវរនទី
័ម ៧ ។

សៅរបាសាទទសនល្ត្
អត្ី ត្មនទីរសពទយ
ួៃ

្ូមបញ្ច
ជ ក្់ថា គសរម្ងក្មម្ិក្ាសនុះ សរៀបចំសោយអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា្ហការជ្ញមួយវ ិទាសាថន
ស្សាវរជ្ញវអា្ុីអាសគនយ៍ថ្នរបសទ្្ិងាបុរ ី

សោយទទួលបានការឧបត្ថមថ្
ភ វ ិកាពី រក្្ួងការបរសទ្

របសទ្្ិងប
ា ុរ ី និងអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា ។ គសរម្ងសនុះ គឺជ្ញការស្សាវរជ្ញវមនទីរសពទយទសនល្ួត្ក្ន
ៃ ុង

ជំហានទីមួយ សោយសផ្អតត្សលើការ្ិក្ាអំពីខផនក្ខ្លងមុេថ្នមនទីរសពទយ ខដលម្នទំនាក្់ទំនងរវាង
របឡាយមុេមនទីរសពទយនិងសេឿនថ្នមនទីរសពទយចាប់សផតើមពីថ្ថ្ៃទី២៨ ខេក្ក្ាោ ដល់ថ្ថ្ៃទី១១ ខេ្ីហា
ននំ២០១៧ ។ គសរម្ងក្មម្ិក្ាសនុះ ម្នការចូលរួមពី ្ំ្ក្់្ិកាាកាមចំនួន១៥រក្ុម ម្នក្មពុជ្ញ
អូស្តសាតលី ឥ្
ឍ ភូ ម្ ម្៉ែ ស
៦.គេហទ ាំព ័រ ងៗីម

្ុី អាសមរ ិក្ ឥណូឍ សន្ុី សវៀត្្ម និ ងរបសទ្ហវីលីពីន ៕

្ំណង់េុ្ចាប់ជ្ញង១០០រត្ូវបានរុុះសរ ើក្នុងរយៈសពល៤ថ្ថ្ៃ
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(ថ្មីៗ) សោយ: អីុសា
ុ
រ ៉ែហានី

ស្ៀមរាប៖ ចាប់ពីថ្ថ្ៃទី១០ ្ីហា ថ្នដំសណើរការរបត្ិបត្តិ
ការរុុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់ក្ុងត្ំ
ន
បន់១ និងត្ំបន់២ក្នុងត្ំបន់

អងគរ មក្ដល់រត្ឹមថ្ថ្ៃទី១៣្ីហា ម្ន្ំណង់ ជ្ញង១០០
សហើយ ខដលរត្ូវបានរុុះសរ ើ។ ្ំណង់ទំងសនាុះ ភាគសរចើន
រត្ូវបានម្ា្់្ុំរុះ
ុ សរ ើសោយេលួនឯង។

របាយការណ៍រប្់អាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា ម្ន្ំណង់ ចំនួន

១០៩ក្រណី បាននិងក្ំពុងរុុះសរ ើ ក្នុងរយៈ៤ថ្ថ្ៃ គឺ ពីថ្ថ្ៃទី១០ ដល់ថ្ថ្ៃទី១៣ ្ីហា ននំ២០១៧។ របាយ
ការណ៍បខនថមថា ក្នុងចំ ស្ម១០៩ក្រណី ៦៥ក្រណី រុុះសរ ើបានទំងស្្ុង និង៤៤ក្រណីសទៀត្ រត្ូវ
បានម្ា្់្ុំរុះ
ុ សរ ើេលួនឯង សោយម្នក្ិចា្នាក្ំណត្់ ថ្ថ្ៃចា្់លា្់។

គណៈក្មមការចរមុុះចុុះរុុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់ក្ុងត្ំ
ន
បន់អងគរ បានរបត្ិបត្តិការសលើសគ្នលសៅទំងអ្់

ចំនួន៥ រួមម្នរក្ុងស្ៀមរាប ស្្ុក្របាសាទបាគង ស្្ុក្អងគរធំ ស្្ុក្ពួក្ និងស្្ុក្បនាទយស្្ី។
សោយខ

ក្សៅខត្ស្្ុក្ពួក្ប៉ែុស្ណុះ ខដលមិនទន់ដំសណើរការចុុះរុុះសរ ើ សរពាុះម្នក្រណីត្ិចត្ួចជ្ញង

សគ។
គួររមលឹក្ខដរថា ម្នការត្វា៉ែ ពី្ំ្ក្់ ម្ា្់្ំណង់ មួយចំនួនផងខដរសៅថ្ថ្ៃចុុះរុុះសរ ើដំបូង។ ប៉ែុនាមនថ្ថ្ៃ
សនុះសគ្សងាត្សឃើញថា របជ្ញពលរដឌបានបនទន់ឥរ ិយាបថ្ និងរពមរុុះសរ ើសោយ្ម័រគចិត្៕
ត
៧.គេហទ ាំព ័រឦសាន

អនក្ភូមិនគរសរៅ្ម័រគចិត្រត បគល់រក្

បុរាណខដលជីក្បានបនាទប់ពីរក្ាទុក្អ្់រយៈសពល៣ខេ

15 ខេ្ីហា 2017 10:59 រពឹក្(ឦសាន)

អំ ស្្ី សាប គួ ន អាយុ៦៨ននំ ជ្ញពលរដឌសៅភូមិនគរ
សរៅ ្ង្កាត្់សគ្នក្ចក្ រក្ុងស្ៀមរាប កាលពី ៣ខេ
មុន បានរបទុះសឃើញរក្

មួយេណៈក្ំពុងនយដី

សដើមបីោំសពាត្ខដលម្នទីតំងសៅខ្លងសជើងផទុះជិត្
របាសាទទសនល្ួត្។
ៃ

តមការសរៀបរាប់រប្់អំ ស្្ី
សពលសឃើញរក្
សរពាុះខ្លលចជ្ញរក្

បានឱ្យដឹងថា

ដំបូងគឺមិនហានគ្ន្់យក្សទ

ោក្់ឆឹាងសខ្លមច (តមជំសនឿ) សហើយក្៏មិនដឹងថារក្

សនាុះជ្ញរប្់ម្នត្ថ្មលជ្ញរប្់

បុរាណអីខដរ សទើបសៅក្ូនរបុ្ឱ្យមក្ជីក្យក្។ សពលជីក្បាន សោយគិត្ថាជ្ញរប្់អពមងគល គ្នត្់
ក្៏មិនហានយក្សៅោក្់សៅសលើផទុះ ឬយក្សៅោក្់អំបិលរបហុក្អីខដរ ខ្លលចម្ា្់សគរបកាន់នាំសរគ្នុះ
ចថ្រងដល់េួននិ
ល
ងរគួសារ ក្៏ ោក្់ ពា្វាលពា្កាលក្នុងបរ ិសវណដីគ្នត្់ សោយគ្នមនការខថ្រក្ារត្ឹ ម
រត្ូវ។

អំស្្ីបនតសទៀត្ថា គ្នត្់គ្នមនបំ ណងលាក្់ ទុក្វត្ថុបុ រាណសនុះទុ ក្ស
អីខដរ

សបើសទុះបីម្នសគមក្ចរចាពីរបីដងក្៏សោយ

សោយបង្កាញរក្

ើយ សហើយក្៏មិនម្នបំ ណងលក្់ ដូរ

ក្៏ គ្នត្់មិនបានរបាប់ថាគ្នត្់ម្នរក្

បុរាណ

សផសងសទៀត្ ខត្សគមិ នយក្សរពាុះមិ នខមនរប្់ម្នត្ថ្មល សហើយអំ ស្្ីក្៏មិនខដល

និយាយសរឿងរា៉ែ វសនុះរបាប់អនក្្ម្នក្់ខដរ។ លុុះទុក្បានរបខហល១ខេ គ្នត្់ក្៏ចាប់សផតើមធ្លលក្់េួនឈឺ
ល
សមើលអ្់លុយជ្ញសរចើន

លុុះសៅបូលរគូខេមរសមើល

ក្៏រត្ូវសគទយថាគ្នត្់ម្នរប្់ បុរាណរក្ាទុក្

លុុះមក្ដល់ផទុះ ក្៏សឃើញរក្

ខដលេលួនជីក្បាន សទើ បគ្នត្់ កាន់ ខត្មិន្ូវេវល់ខ្លវយក្នុងការខថ្រក្ា។

សរកាយមក្សពលម្នការក្ំ ្យសៅទសនល្ត្
ួៃ

គ្នត្់ ក្៏សធ្លលយម្ត្់ របាប់ ដល់ក្មមក្រម្នក្់ ខដលសធវើការ

សៅទីសនាុះ សហើយក្មមក្រសនាុះក្៏បានរបាប់សៅខ្លងអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា សទើបខបក្សរឿងសនុះសៅ។
សរកាយការពនយល់ពីសហត្ុផលជ្ញសរចើនទក្់ទងនឹងចាប់
ជ្ញត្ិ

និងការចូលរួមខថ្រក្ាមរត្ក្សបត្ិក្ភណឍ

រួមនឹ ងការសមើលមិនសឃើញពី ត្ថ្មលថ្នវត្ថុបុរាណសនុះដខដល

គ្នត្់ក្៏បាន្ម័រគចិត្តរបគល់រក្

បុរាណសនុះជូនអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរាសដើមបីរបគល់ឱ្យសារមនទីរនសរាត្តម្ីហនុ -អងគរជ្ញអនក្រក្ាទុក្កាល
ពីថ្ថ្ៃទី០៨ ខេ្ីហា ននំ២០១៧។ ក្នុងសនាុះសដើមបីជ្ញការសលើក្ទឹ ក្ចិ ត្ត អាជ្ញញធរជ្ញត្ិ អបសរាក្៏បាន
របគល់ថ្វ ិការចំ នួន២០០,០០០សរៀល ដល់អំ ស្្ីផងខដរ។
ទក្់ទងនឹងរក្

បុរាណសនុះខដរ តមការបញ្ច
ជ ក្់ពីសលាក្បណិ ឍ ត្ អា ោរ ិទធិ អនុរបធ្លនមជឈមណឍល

អនតរជ្ញត្ិស្សាវរជ្ញវនិងត្មាល់ឯក្សារអងគរ ម្នជំនាញខផនក្ភាជន៍ បានឱ្យដឹងថា រក្

សនុះសធវើអំពីដី

ដុត្ ្រម្ប់ោក្់វត្ថុសរចើនរបសភទដូ ចជ្ញ អំ បិល ្ារ របហុក្ និ ងវត្ថុរាវសផសងៗទក្់ ទងជី វ ិត្របចាំថ្ថ្ៃ។
រក្

សនុះផលិត្សៅស្្ុក្ខេមរ

ចសនាលុះ្ត្វត្សទី ១១សៅ១៥ថ្នគ.្។

តមរយៈរក្

សនុះ

វាបាន

បង្កាញពី ទំនាក្់ ទំនងមួយរវាងមនុ ្ស្ម័យមុននិ ងបចាុបបននខដលសៅខត្ម្នសរបើ ក្ុនងជី វ ិត្រ្់សៅ
របចាំថ្ថ្ៃ។

តំងនាមឱ្យអាជ្ញញធរជ្ញត្ិអបសរា សលាក្បណិ ឍ ត្ក្៏្ូមខថ្លងអំ ណរគុ ណដល់អំ ស្្ីខដលរួមចំ ខណក្ក្នុង
ការស្្ឡាញ់សបត្ិក្ភណឍជ្ញត្ិនិងបានរបគល់រក្

សនុះឱ្យរក្ុមការង្កររក្ាទុក្

រពមទំង្ិក្ាពី

របវត្តិរប្់វាផងបនត សហើយក្៏្ូមអំពាវនាវដល់របជ្ញពលរដឌខេមររគប់រប
ូ ខដលសរ ្
ើ បានរប្់បុរាណ
ទំងអ្់ ្ូមក្ុំ លក្់ បនត ក្ុំ រក្ាទុ ក្សោយេុ្ចាប់ សរពាុះវត្ថុបុ រាណមួយ បង្កាញពី្ម័ យកាលនិ ង
របវត្តិសាស្ត្តមួយរប្់ជ្ញត្ិខេមរ៕
៨.គេហទ ាំព ័រ គែររាគ លី

គណៈក្មមការចរមុុះ្សរមចរុុះសរ ើក្ញ្ាុ ុះសោយផ្អទល់បនាទប់ពីម្ា្់្ណ
ំ ង់្នាសហើយមិនសធវើតមជ្ញ
សរចើនសលើក្សរចើនសា
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ស្ៀមរាប៖ ក្ញ្ុា ុះចំនួន១០និងផទុះថ្មមួយេនងបាន្ង់ស

ើង

ក្នុងសពលសោ្នាសបាុះសននត្ តមបស្
ត យផលូវពី រពលាន
យនតសហាុះអនតរជ្ញត្ិស្ៀមរាបសៅរបាសាទអងគរវត្ត ្ថិត្សៅ
ភូមិវាល ្ង្កាត្់សគ្នក្ចក្ រក្ុងស្ៀមរាប ជ្ញក្មម្ិទិធរប្់
ម្ា្់ស្មុះ សអឿម ស្្ីសពរជ ម្នបតីជ្ញមន្តនតីសយាធ្ល រត្ូវបាន
រក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះចុុះរុុះសរ ើសោយផ្អទល់នារពឹក្ថ្ថ្ៃទី១៥

ខេ្ីហា

ននំ២០១៧

បនាទប់ពីម្ា្់្ំណង់្នាថារុុះសរ ើ

ខត្ខបរជ្ញពនារសពលជ្ញសរចើ នសលើក្

សរចើនសា។
តមការបញ្ច
ជ ក្់ពីរក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះបានឱ្យដឹ ងថា

្ំណង់ទំងសនុះគឺ ្ិត្
ថ ក្នុងបញ្ជីរុះ
ុ សរ ើទំង

អ្់ សរពាុះ្ង់សៅក្ខនលងហាមោត្់ មិនម្នចាប់អនុញ្ចដត្រត្ឹមរត្ូវ។ មូលសហត្ុខដល្នដល់
ការចុុះរុុះសរ ើសធវើស

ើងេណៈរក្ុមការង្ករបានជូនដំណឹងរួចសហើយដល់ម្ា្់្ំណង់

សហើយម្ា្់

្ំណង់ផ្អទល់ក្៏យល់រពមរុុះសរ ើក្នុងរយៈសពល៣ថ្ថ្ៃ សរពាុះខ្លលចេូចខ្លត្រទពយ្មបត្តិសរចើន ខត្លទធផល
ថ្នការរុុះសរ ើម្នត្ិចត្ួចបំផុត្

សទើបរក្ុមគណៈក្មមការចរមុុះអនុវត្តការង្ករសនុះសោយផ្អទល់សចៀ្វាង

ការសលើក្សហត្ុផលខបបសនុះខបបសនាុះបនតសទៀត្ពី្ំ្ក្់ម្ា្់្ំណង់។
គួរបញ្ច
ជ ក្់ខដរថា ក្ញ្ុា ុះទំងសនុះមិនខមនជ្ញភាពចាំបាច់ដូចលំសៅោឌនរបចាំថ្ថ្ៃស

ើយ វារគ្នន់ខត្ជ្ញ

ការពរងីក្មុេរបរផ្អទល់េួនបខនថ
ល
មប៉ែុ ស្ណុះ ខដលរក្ុមការង្ករមិនអនុ ញ្ចដត្ជ្ញោច់ខ្លត្។ ជ្ញក្់ ខ្តង
ម្ា្់្ំណង់ខ្លងសលើ

គឺម្នសភាជនីយោឌនមួយរួចមក្សហើយសៅទល់មុេរបាសាទអងគរវត្តម្ន

ស្មុះថា «ខេមរអងគរ» សហើយផទុះសានក្់អាស្្័យក្៏គ្នត្់ម្នខដរ ខដល្ថិត្សៅភូមិវាល ្ង្កាត្់សគ្នក្
ចក្ រក្ុងស្ៀមរាប។
ការចុុះអនុវត្តយុទធនាការរុុះសរ ើ្ំណង់ េុ្ចាប់ក្ុងត្ំ
ន
បន់១និងត្ំបន់២សនុះ
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