សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២០ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ ហងសមាសព ័ត៌មាន

១.មន្ដនរី៖ឆមាសទី១ឆ្ន២
ាំ ០១៧ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាបានអនុញ្ញាតសាងសង់និងជួសជុលសាំណង់តូច
តាចចាំនួន ៣២៦ ករណី កនុងតាំបន់អងគរ
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ដសៀមរាប៖ ដៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៧ កនលងដៅដនេះ ការងារ
សហគមន៍របស់អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា

បានចុេះរតួតពិនិតយ

សាំដណើ សាងសង់ និងជួសជុលសាំណង់តូចតាចចាំនួន៤៦៩
ករណី កនុងដ

េះដដររកុមការងារសហគមន៍ បានអនុ ញ្ញាតឱ្យ

របជ្ញពលរដឋសាងសង់ និងជួសជុល ចាំនួន ៣២៦ករណី
កនុងភូមិចាំនួន១០ ដដលសថិតដៅកនុង ស្សុកចាំនួន៤ រកុង១ កនុងតាំ បន់ រមណីយោឋនអងគរ។

រកុមការងារសហគមន៍បានចុេះរតួតពិនិតយ សរមបសរមួលអនុញ្ញាតសាងសង់ និង ជួសជុលសាំណង់
តូចដល់ខ្នងផទេះរបជ្ញពលរដឋកុងតាំ
ន
បន់អងគរដដលមានចាំ នួន ៤៦៩ ករណី កនុងស្សុកទាំង ៥ គឺ ស្សុក

របាសាទបាគងចាំនួន ៥៤ ករណី, ស្សុកអងគរធាំចាំនួន១ ករណី, ស្សុកពួក ចាំនួន ៤៥ ករណី, រកុង
ដសៀមរាបចាំនួន១៩១ ករណី និងស្សុកប ទ យស្សីចាំនួន ៣៤ករណីផងដដរ។
ដោងការផាយរបស់អាជ្ញាធរអបសរាបានដអាយដឹងថា៖

ដសែងដចញពីសកមមភាពទាំងដនេះរកុម

ការងារសហគមន៍អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាដតងដតចុ េះដៅតាមដោលដៅរបស់ខ្ួនដល់
ល
ខ្នងផទេះរបជ្ញពលរដឋ

ជ្ញដរៀងរាល់ថ្ថៃ ដដើមបីដោេះស្សាយ បញ្ញ
ូ ជូនពួកោត់។ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាដតងដតដៅដកបរ និងយក
ចិតែទុកោក់រគប់បញ្ញ
ូ ចាំដ
និងការអប់រ ាំ

េះរបជ្ញពលរដឋទាំងសុខ្ទុកខ ទាំងជីវភាពរស់ដៅ សុខ្ភាព ការសាងសង់

ដធវើោ៉ាងណាឱ្យរបជ្ញពលរដឋកុងតាំ
ន
បន់អងគរមានដសដឋកិចចលរអ បដសើរចាំដណេះដឹងទូលាំ

ទូលាយ និងមានភាពសុខ្សានែ កនុងសងគមរគួសារ៕

២.អាជ្ញាធររកុងដសៀមរាបចុេះរុេះដរ ើសាំណង់ខ្ុសចាប់ដដលសង់ដលើដីផូ វសាធារណៈចាំ
ល
នួន១៩ខ្នងសថិត
ដៅកនុងសងាាត់សរល កាម រកុងដសៀមរាប
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ដសៀមរាប៖

សាំណង់ជ្ញផទេះរបស់របជ្ញពលរដឋចាំនួន១៩ខ្នង

ដដលអាជ្ញាធរបានអេះអាងថា
សង់ ដលើដីផូវសាធារណៈ
ល
ភូមិបឹងដូនបា៉ា

ជ្ញសាំណង់ខ្ុសចាប់ដដល
(អតីតរកវាត់រកុង)

សថិតដៅ

សងាាត់សរល កាម រកុងដសៀមរាបដៅទល់មុខ្

សណា
ឋ ោរសុខាដសៀមរាបដៅរពឹកថ្ថៃទី២០ដខ្កកាោដនេះរតូវ
បានអាជ្ញាធររកុងដសៀមរាបសហការជ្ញមួយអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាចុេះរុេះដរ ើសដហើយ។

ប៉ាុដនែ

ដៅកនុងរកណីរុេះដរ ើដនេះដគមិ នដឃើញមានរបជ្ញពលរដឋរបមូ លផែាំុោនតវា៉ា គួរឲ្យកត់សមាគល់ដ

ដតមានរបជ្ញពលរដឋជ្ញមាចស់ផទេះមួយចាំនួនបាននិោយថា

េះដទ

ដីដដលមកពួកោត់មកសាងសងលាំដៅ

ឋានដៅដនេះ គឺរតូវបានសដមែចដតដជ្ញ ហុន ដសន បានកាត់និងរបគលមកឲ្យពួកោត់ដហើយមិនគួរ
ណាអាជ្ញាធរមករុេះដរ ើចឹងដទ។
ដលាក សូ បាលតុង អភិបាលរកុងដសៀមរាបបានឲ្យដឹ ងថា ជ្ញការពិ តកាលពី ឆ្នាំ២០១៦សដមែចដតដជ្ញ
ហុន ដសន បានដចញអនុរកឹតយដលខ្១៥៨អនរក.បក សែីពីការដធវើរបទនកមមសិទធជូនរបជ្ញពលរដឋ
ដដលបានកាន់កាប់ ដរបើ របាស់ និ ងោាំដុេះជ្ញក់ ដសែងដៅកនុងដី បុរ ីសណា
ឋ ោរ។

ដលាកពនយល់ថា ការដធវើរបទនកមមសិទជ
ធ ូនរបជ្ញពលរដឋដដលបានកាន់កាប់ដរបើរបាស់ដនេះសរមាប់ ដត
ដីដដលមានរបជ្ញពលរដឋរស់ដៅមិ នដមនដី ផូវសាធារណៈដ
ល

េះដទ។

ចាំដ

េះផទេះចាំនួន១៩ខ្នងដនេះ

គឺ

បានសង់ ដលើដីផូវសាធារណៈ
ល
ដហើយសាំណង់ទាំងដនេះដទើ បដតមកសង់ ដៅកនុងអាំឡុងដពលដបាេះដឆ្នត

ឃុាំសងាាត់ដនេះដទ ជ្ញពិ ដសសរបជ្ញពលរដឋដដលមករស់ដៅដនេះក៍មិនដមនជ្ញរបជ្ញពលរដឋដៅកនុងភូ មិ
បឹងដូនបា៉ា

សងាាត់សរល កាម រកុងដសៀមរាបដដល ដដលពួកដគភាគដរចើនជ្ញអនកមកពីឃុាំកាំពង់ឃ្លង
ាំ

ស្សុកសូរទនិគមដខ្តែដសៀមរាប។
ដលាកបានបញ្ញ
ា ក់ថា ៖"សរមាប់ផទេះ១៩ខ្នងដនេះអាជ្ញាធរនិងរុេះដរ ើឲ្យអស់ដតជាំហានដាំបូងគឺអាជ្ញាធររុេះដរ ើ
ផទេះ១០ខ្នងដដលោមនមនុសសដៅជ្ញមុនសិន"៕

៣.មន្ដនរី៖កូនសតវដទចមាុដទី៣ បានចាប់កាំដណើតដហើយកនុងឧទានអងគរ
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ដសៀមរាប៖ គិតរតឹមថ្ថៃទី ០៧ ដខ្កកាោ ឆ្នាំ២០១៧ដនេះ សតវ
ដទចមាុដចាំ នួន២គូ

ដោយអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា
សតវថ្រព(Wildlife

ដដលបានរពដលងកនុងតាំ បន់ អងគរ

សហការជ្ញមួយអងគការសមព័នធមិតែ

Alliance)

និងរកុមហុនដខ្សដោងដអកូ

ដទសចរណ៍ (Angkor Zip line) បានបដងាើតកូន៣កាលដហើយ។
អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា បានរពដលងដទចមាុដគូ ដាំបូងដៅតាំបន់ របាសាទតាថ្ន
និងមួយគូដទៀត ដៅថ្ថៃទី៣០ ដខ្មិថុ

ដខ្មិ ថុ

ឆ្នាំ២០១៣

ឆ្នាំ២០១៥ ដៅដខាលងទវរដខាមចខាងដកើតរបាសាទបាយ័នដដល

បដងាើតបានកូនមួយកាលពីថ្ថៃទី២៩ ដខ្មិថុ

២០១៦។ ចាំដណកដទចមាុដមួ យគូ ដៅមែាំុរបាសាទតាថ្ន

បានបដងាើតកូនចាំនួនពីរដលើក គឺ កូនទីមួយជ្ញកូ នញី ដៅអាំ ឡុងដខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ និងកូនទី ២ដលើក
ដនេះ ដកើតដៅថ្ថៃទី ០៧ ដខ្កកាោ ឆ្នាំ២០១៧។
តាមដលាក Todd Anthony អគគ

យករកុមហុនដខ្សដោងដអកូដទសចរណ៍ដៅដកបររបាសាទតាថ្ន

បានឱ្យដឹងថា កូ នដទចមាុដដដលដទើ បដកើ តថមីដនេះមានសមបុរស ដតដគមិនទន់ ដឹងថាជ្ញញី ឬដមមល

ដៅដឡើយដទ។ ដលាកបញ្ញ
ា ក់ថា ដគអាចនឹងដឹងដភទរបស់វាបានដៅដពលដដលវាមានអាយុរបដហល
១ឆ្នាំ។
ដផអកតាមរបាយការណណ៍របស់មជឈមណឌលស្សាវរជ្ញវដី ថ្រព និងសតវថ្រព កនុងឆ្នាំ២០១៦ បានឱ្យដឹង

ថា ដទចមាុដរតូវបានចុ េះកនុងបញ្ាីរកហមរបស់អងគការអភិ រកសសតវថ្រពពិ ភពដលាក (IUCN) ជ្ញរបដភទ
សតវជិតផុតពូជ។ សតវដ៏ករមមួយដនេះ មានវតែមានដៅដលើទឹកដីកមពុជ្ញមិ នដល់ ១មុឺនកាលដទ។

តាមការសិកាជាំដរឿនសតវថ្រពកនលងមក រមណីយោឋនអងគរធាលប់មានសតវថ្រពជ្ញដរចើនរបដភទរស់ដៅ។
ដោយដឡក សតវថ្រពរបដភទដទចមាុដដនេះក៏ ធាលប់មានវតែមានកនុងតាំ បន់ អងគរផងដដរ។ ប៉ាុ ដនែកុងចដ
ន
ល េះ
ថ្នសន្ដងាគមសុីវ ិលមកដល់ដពលបចចុបបននដនេះ
ដូចដចនេះដហើយដទើប
អបសរា

ពួ កដទចបានសាលប់ ផុតពូ ជពីថ្រពដនេះដៅដហើយ។

យកោឋនរគប់រគងថ្រពដឈើ ដទសភាពវបបធម៌ និងបរ ិសាថនរបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិ

សហការជ្ញមួយរដឋបាលថ្រពដឈើ

និងអងគការសមព័នធមិតស
ែ តវថ្រព

ដធវើការសិកាស្សាវរជ្ញវ

លមអិតអាំពីលកខណៈថ្រព ដដលមានអាំដណាយផលដល់ការរស់ដៅរបស់ពួកសតវដទច និងបាន

ាំមក

រពដលងដៅកនុងតាំ បន់ អងគរដនេះដឡើងវ ិញ ដដើ មបីដលើកតថ្មលដទសភាពវបបធម៌ និ ងធមមជ្ញតិ កនុងតាំបន់ អងគរ
ឲ្យកាន់ ដតវ ិដសសវ ិសាលដថមដទៀត៕
២.គេហទ ាំព ័រ រនរព
ី ទ ័ត៌មានគែតតគសៀររាប

អាជ្ញាធររកុងដសៀមរាប ចុេះរុេះដរ ើសាំណង់ខ្ុសចាប់ចាំនួន១៩ខ្នង សង់ដលើដីផូ វសាធារណៈកន
ល
ុ ងសងាាត់
សលរកាម

មនទីរព័ត៌មានដខ្តែដសៀមរាប 20/07/2017

សាំណង់ជ្ញផទេះរបស់របជ្ញពលរដឋចាំនួន១៩ខ្នង ដដលអាជ្ញា
ធរបានអេះអាងថា ជ្ញសាំណង់ ខ្ុសចាប់ ដដលសង់ ដលើដីផូវល
សាធារណៈ

អតីតរកវាត់រកុង

សថិតដៅភូមិបឹងដូនបា៉ា

សងាាត់សរល កាម

រកុងដសៀមរាប

ដៅទល់មុខ្សណា
ឋ ោរ

សុខាដសៀមរាប

រតូវបានអាជ្ញាធររកុងដសៀមរាបសហការ

ជ្ញមួយអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាចុេះរុេះដរ ើសដហើ យ ដៅរពឹកថ្ថៃទី២០ ដខ្កកាោ ឆ្នាំ២០១៧ដនេះ ដតមិនដឃើញ
មានរបជ្ញពលរដឋរបមូ លផែាំុោនតវា៉ា ដ

េះដទ ។

ដលាក សូ បាលតុ ង អភិ បាលរកុងដសៀមរាប បានឲ្យដឹ ងថា ជ្ញការពិ តកាលពី ឆ្នាំ២០១៦ សដមែចដតដជ្ញ
ហុន ដសន បានដចញអនុរកឹតយដលខ្១៥៨អនរក.បក សែីពីការដធវើរបទនកមមសិទធជូនរបជ្ញពលរដឋ

ដដលបានកាន់កាប់ដរបើរបាស់ និងោាំដុេះជ្ញក់ ដសែងដៅកនុងដីបុរ ីសណា
ឋ ោរ ដហើយការដធវើរបទនកមម
សិទធជូនរបជ្ញពលរដឋដដលបានកាន់កាប់ដរបើរបាស់ដនេះ
មិនដមនដីផូវសាធារណៈដ
ល

េះដទ ។

សរមាប់ដតដីដដលមានរបជ្ញពលរដឋរស់ដៅ

ដលាក សូ បាលតុង បានបញ្ញ
ា ក់ ដទៀតថា ចាំដ

េះផទេះចាំនួន១៩ខ្នងដនេះ គឺបានសង់ ដលើដីផូវសាធារណៈ
ល

ដហើយសាំណង់ ទាំងដនេះដទើ បដតមកសង់ដៅកនុងអាំឡុងដពលដបាេះដឆ្នតឃុាំសងាាត់ ដនេះដទ
របជ្ញពលរដឋដដលមករស់ដៅដនេះ ក៏មិនដមនជ្ញរបជ្ញពលរដឋដៅកនុងភូមិបឹងដូនបា៉ា
រកុងដសៀមរាបដដរ

ប៉ាុដនែពួកោត់ភាគដរចើនជ្ញអនកមកពីឃុាំកាំពង់ឃ្លង
ាំ

ជ្ញពិ ដសស

សងាាត់ សរល កាម

ស្សុកសូរទនិគម

ដខ្តែ

ដសៀមរាប ដហើយ សរមាប់ផទេះ១៩ខ្នងដនេះ អាជ្ញាធរនឹងរុេះដរ ើឲ្យអស់ដតជាំហានដាំបូង គឺរេះ
ុ ដរ ើផទេះ១០ខ្នង
ដដលោមនមនុសសដៅជ្ញមុនសិន ៕
អតថបទ និង រូបថត : ដលាក ឃុត ដៅ
ដកសរមួលអតថបទ : ដលាក លីវ សានែ
៣.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា សហការជ្ញមួយរកុមរគូដទពយសម័រគចិតជ
ែ ប៉ាុន ដបើកវគគបណុ ែ េះបណា
ែ ល បដចចកដទស

Fresh news 20/07/2017

សដន្ដងាគេះបឋម ដល់មន្ដនែីភានក់ងារដទសចរណ៍

(ដសៀមរាប)៖ អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា បានសហការជ្ញមួយរកុមរគូ
ដពទយសម័រគចិតជ
ែ ប៉ាុន

ថ្នអងគការស្សឡាញ់ដដើ មបីដបើ កវគគបណុែ េះ

បណា
ែ លសដន្ដងាគេះបឋមរយៈដពលមួយថ្ថៃ ដល់មន្ដនែីភានក់ងារដទស
ចថ្ន

យកោឋនអភិវឌឍន៍ដទសចរចាំនួន៤០

របាសាទ

ដៅកនុងតាំ បន់អងគរ

ក់

ដដលមកពី

ដៅសាលសននិសីទអងគរ

រពឹកថ្ថៃទី១៩ ដខ្កកាោ ឆ្នាំ២០១៧មសិលមិញ។

វគគបណុែ េះបណា
ែ លសដន្ដងាគេះបឋមដនេះ រកុមដពទយសម័រគចិតែបានបដរងៀនដតែតសាំខាន់ដៅដលើវ ិធីសាស្តសែ
ថ្នការសដន្ដងាគេះបឋមមនុសស ោាំងដបេះដូ ង រដបៀបថ្នការរុរបួ
ាំ ស លាងរបួស វ ិធី សាស្តសែ ថ្នការជួយ
មនុសសលង់ទឹក រលាកទឹ កដតែ និងវ ិធី ជួយមនុសសសាលក់ អាហារដល់មន្ដនែី ភានក់ ងារដទសចរ ដរ

េះពួក

ោត់ជ្ញអនកដធវើការងារតទល់ជ្ញមួយដភាៀវដទសជ្ញតិ និងអនែរជ្ញតិ។ ការងារសដន្ដងាគេះបឋមដនេះជ្ញការងារ
បដនថមដលើការងារសនល
របស់ភានក់ ងារដទសចរណ៍ការងារដនេះមានសារសាំខាន់ សរមាប់ មន្ដនែីភានក់ ងារ
ូ

ដទសចរណ៍ កនុងការជួយសដន្ដងាគេះដល់ ដភាៀវដដលជួ បឧបទទវដហតុ ណា មួ យកនុងកាំ ឡុងដពលដដលពួក
ោត់កាំពុងដដើរទសស

ដៅកនុងតាំបន់ រមណីយោឋនអងគរផងដដរ។

សូមបញ្ញ
ា ក់ថា ដនេះជ្ញដលើកទី ៣ ដហើយថ្នវគគបណុែ េះបណា
ែ លសដន្ដងាគេះបឋមដល់មន្ដនែីបុគគលិក ដដល
ដធវើការ

ក់ ព័នក
ធ ុងឧទានអងគ
ន
រ ដោយវគគទី១ រតូវបានដរៀបចាំដឡើងដោយរកុម The CPR HERO

Training Center កាលពីថ្ថៃទី២៨ ដខ្មិថុ
ដល់ថ្ថៃទី១៧ ដខ្ធនូ ឆ្នាំ២០១៦៕

ដល់ថ្ថៃទី៣ ដខ្កកាោ និងដលើកទី ២ ពីថ្ថៃទី១៣ ដខ្ធនូ

