សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២៦ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា បបើកវគ្គបណុ ត ុះបណ្ត
ត លមន្តនតីបបចចកបទស សតព
ី ីការបរបើរាស់ថាមពលពនលឺរពុះ

Fresh news 26/07/2017

អាទិតយ បដើមបីការអភិវឌ្ឍរបកបបោយនិរនតរភាព

(បសៀមរាប)៖ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈគ្បរោងអភិវឌ្ឍន៍
បសដឋកិចចសហគ្មន៍ និងបបតិកភណឌអងគរបៅកាត់ថា ACHA
ានសហការ ជ្ញមួយអងគការ អនកកសាងសមតថភាព LOCAB
ានបបើកវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

ការបរបើរាស់ថាមពលពនលឺ

រពុះអាទិតយ បដើមបីការអភិវឌ្ឍ របកបបោយនិរនតរភាព ដល់មន្តនតី
បបចចកបទសរបស់ខ្ួន
ល បៅមជឈមណឌលអាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា បៅថ្ថងទី២៥ ខខ្កកកោ ឆ្នាំ២០១៧បនុះ។
បោលបាំ ណងចមបង

ថ្នវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះ

គ្ឺ ផតល់ចាំបណុះដឹងមូលោឋនដល់មន្តនតី

បុគ្ល
គ ិក

បបចចកបទសថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា ខដលនឹ ងបធវើការផ្ទទល់ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឋ កនុងតាំ បន់អងគរ បហើយ
ខណនាំរបជ្ញពលរដឋអាំពីផលរបបោជន៍

ថ្នការបរបើរាស់ថាមពលពនលឺ

រពុះអាទិតយទាំងសរោប់

ជីវភាពរស់របចាំថ្ថង និងមុខ្របរកសិកមមជ្ញបដើម។
បោក ហង់ បៅ អគ្គនយរងទទួ លបនទុកនយកោឋនរគ្ប់រគ្ងទឹកថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា ខថលងកនុងពិ ធី
បបើកវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះថា ការជាំ រញ
ុ ឲ្យរបជ្ញពលរដឋកុងតាំ
ន
បន់ អងគរបរបើ រាស់នូវថាមពលពនលឺរពុះ

អាទិតយ សរោប់ជីវ ិតរបចាំថ្ថងរបស់ពួកោត់ គ្ឺ បដើ មបីរម
ួ ចាំ ខណក កនុងការខថរកាបរ ិសាថន បទសភាព
វបបធម៌ថ្នតាំបន់អងគរនិងជ្ញពិបសស គ្ឺជួយសរមួលដល់ជីវភាពរស់បៅរបស់ពួកោត់ផ្ទទល់បទៀតផង។

បោក ហង់ បៅ ានបនតថា ចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១២ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈគ្បរោង ACHA
ខដលទទួ លានជាំ នួយពីរបបទស ញូវហសុីខឡន ានបបងកើតគ្បរោងសាថនីយ៍ សាកអាគ្ុ យបោយបរបើ

រាស់បនទុះសូឡា ជូនសហគ្មន៍ កុនងតាំបន់អងគរានចាំនួនបីកខនលង បហើយ ទី ១បៅភូមិោងថ្ដឃុាំ
ោងថ្ដ ស្សុកអងគរធាំ ោនចាំនួន១២ផ្ទទាំង ទី ២បៅភូមិទួល រកឡាញ់ ឃុាំខ្ននរសណ្ត
ត យស្សុកបនទយស្សី
ោនចាំនួន ១៦ផ្ទទាំង និងទី ៣បៅ ភូមិបលបើក ឃុាំដូនខកវ ស្សុកពួក បខ្តតបសៀមរាប ោនចាំនួន១៦ផ្ទទាំង។
មិនរតឹ មខតជួយដល់បញ្ហ
ា បរ ិសាថនកនុងតាំបន់ អងគរបទ សាថនីយទាំងបនុះក៏ានជួយសរមួលជីវភាពរបជ្ញ
ពលរដឋានបរចើន

បោយរបជ្ញពលរដឋ

រតូវចាំ ណ្តយថវ ិកាតិចជ្ញងការបញ្ូច លអាគ្ុ យបោយបរបើ

ោ៉ា សុីនទូ បៅ។ មយ៉ា ងបទៀត ថវ ិកាខដលទទួ លានពី គ្បរោងបនុះ ក៏រតូវានផតល់ជូន របជ្ញពលរដឋកុង
ន
សហគ្មន៍របស់ពួកោត់ផ្ទទល់ គ្ឺមួយខផនកានបៅ ោចស់ទីកខនលង មួយខផនកបទៀតានបៅគ្ណៈកមម
ការរគ្ប់រគ្ង និងមួយខផនកបទៀតគ្ឺ បរបើ រាស់សរោប់ ការងារកនុងសហគ្មន៍ ផ្ទទល់ខតមតង។

បចចុបបនន

តាមរយៈគ្បរោងបនុះដខដលអាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា

ានផតល់នូវោ៉ា សុីនខដលបរបើរាស់

ថាមពលពនលឺរពុះអាទិតយជូនដល់របជ្ញពលរដឋ បដើមបីឲ្យពួកោត់អាចយកបៅបរបើ រាស់កុងការបូ
ន
មទឹ ក
បស្សាចស្សពដាំណ្តាំ កសិកមមបដើមបីបបងកើនជីវភាពរស់បៅបខនថមបទៀត៕

រកុមហន
ុ ជប៉ាុនដ៏ធាំមួយ បរោងវ ិនិបោគ្ខខ្សកាបលិ៍ឬបទងបទសចរណ៍បៅរមណីយោឋនភនាំគ្ូបលន

បខ្តតបសៀមរាប, ថ្ថងបនុះអភិាលបខ្តត ជួបពិភាកាជ្ញមួយរបធានរកុមហុន បដើមបីសិកាឲ្យលមអិត
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(បសៀមរាប)៖ បោកបណិ ឌ ត ឃឹម បុនសុង អភិាលបខ្តត
បសៀមរាប បៅថ្ថងទី២៥ ខខ្កកកោ ឆ្នាំ២០១៧បនុះ ាន
អនុញ្ហដតឲ្យបោក

បបនដូ តាោសាបូរូ នយករកុមហុន

បូបគ្ន របបទសជប៉ាុន ជួបបធវើកិចចពិភាកាជ្ញមួយ បដើមបី
វ ិនិ បោគ្បលើខខ្សកាបលិ៍

ឬបទងបទសចរណ៍បៅរមណីយ

ោឋនធមមជ្ញតិភាំគ្
ន ូបលន។
បោក ឃឹម បុន សុង ក៏ានសាវគ្មន៍ចាំប

ុះគ្បរោងរបស់រកុមហុន បូបគ្ន របបទសជប៉ាុន ខដលោន

គ្បរោងវ ិនិ បោគ្ សរោប់ វ ិស័យបទសចរណ៍បៅបខ្តតបសៀមរាប បៅរមណីយោឋនភនាំគ្ូបលន កនុងការ
ទក់ទញដល់បភញៀវាន សានក់បៅានយូថ្ថងបទៀតផង។
អភិាលបខ្តតបសៀមរាប

ានជរោប់ដល់រកុមហុន

នឹងសុីជបរៅបៅបលើផលប៉ាុះ
ការវ ិនិបោគ្

បលើខខ្សកាបលិ៍

រតូវយកចិតតទុកោក់បលើការសិកាឲ្យហមត់ចត់

ល់បរ ិសាថន និងការងារបទសចរណ៍ រួមទាំងកសិកមមមុននឹងកិចដ
ច ាំ បណើរ
ឬបទងបទសចរណ៍។

ម៉ាយងបទៀតរកុមហុន

ក៏រតូវបធវើការទាំនក់ទាំនង

ជ្ញមួយរកសួងបរ ិសាថន បទសចរណ៍ និងកសិកមម បដើ មបីទទួ លានការអនុញ្ហដតចាប់ កនុងការបធវើអាជីវ
កមមបទងបទសចរណ៍ បៅតាំបន់រមណីយោឋនធមមជ្ញតិភាំគ្
ន ូបលន រួមទាំងអាជ្ញញធរមូលោឋនផងខដរ។

បោក តាបកសសុី កាវ៉ា ម៉ាូតូ របធានខផនករដឋាលរកុមហុន បូ បគ្ន ានបញ្ហ
ជ ក់ ថា គ្បរោងបនុះជ្ញការ
បបងកើននូវការងារដល់របជ្ញពលរដឋ ោនភាពញញឹម បោយផាភាជប់បៅនឹងរុកជ្ញ
ខ តិ និងបរ ិសាថន។
បោកក៏ានបលើកអាំពីទសសនៈរបស់គ្បរោង ខដលោនកតាត៤ោ៉ា ង បោយបផ្ទតតបលើការទក់ទញ
ដល់បភញៀវបទសចរណ៍បៅទសសនកមានត របកបបោយភាពញញឹម និងបបងកើតបទសចរណ៍ធមមជ្ញតិ
រពមទាំងបធវើឲ្យរបជ្ញពលរដឋបៅកនុងមូលោឋន ោនភាពញញឹម បដើ មបីទទួលសាវគ្មន៍ បភញៀវ កនុងភាពញ

ញឹមខដលានការងារបធវើ និងបបងកើតការងារឲ្យានបរចើ ន ជូ នដល់បងបអូនបៅកនុងតាំ បន់ បនុះផងខដរ។
បហើយគ្បរោងបនុះានបធវើឲ្យបភញៀវទទួលានការ
បោយបរបើរាស់ធនធានថ្រពបឈើ
បខ្តតបសៀមរាប។

សិកាខសវងយល់តាមរយៈបទចរណ៍ខបបធមមជ្ញតិ

កនុងតាំ បន់ភាំគ្
ន ូ បលនបដើមបីឲ្យបៅជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍ធមមជ្ញតិ បៅ

បោកក៏ានបលើកផងខដរ អាំពីបបសកកមមបនុះ ក៏ានបធវើការអប់រដ
ាំ ល់របជ្ញពលរដឋបៅកនុងតាំបន់ បនុះ

បោយបបងកើតជ្ញបទង ខខ្សកាបលិ៍បទសចរណ៍ និ ងសកមមភាពខបបបទសចរ បដើមបីឲ្យបគ្ចូលរួមតាមរយៈ
បទសចរណ៍ធមមជ្ញតិ។
បោក តាបកសសុី កាវ៉ា ម៉ាូតូ ក៏ គ្ូសបញ្ហ
ជ ក់ ថា គ្បរោងបនុះជ្ញការចប់ បផតើមដាំបូងបៅកមពុជ្ញ ចូលបៅ
កនុងរបព័នធ ថ្នតាំ បន់ អាសាន បហើយក៏ មិនរតឹ មបបងកើនការងារដល់របជ្ញពលរដឋ បៅកមពុជ្ញមួយប៉ា បណ្តណុះ
បទ គ្ឺបៅតាមបណ្ត
ត របបទសកនុងតាំបន់អាសានទាំងមូ ល បហើយបោលបៅសាំខ្នន់ៗ កនុងការអភិ វឌ្ឍន៍

បៅកនុងតាំ បន់ភាំគ្
ន ូបលន ទាំងការអភិ វឌ្ឍន៍ និ ងអភិ រកសបៅកនុងតាំបន់បនុះ។ ម៉ាយងបទៀតក៏ បធវើឲ្យបងបអូន

កនុងតាំបន់ បនុះទទួលានផលរបបោជន៍ ពីការបបរមើ បសវកមមបទសចរណ៍ កនុងការផលិតផលកសិកមម
ឲ្យានបរចើន របកបបោយោមនជ្ញតិគ្ីមី

និងបដើមបីបរៀបចាំទាំនក់ទាំនងពីរបព័នធកសិកមម បៅជ្ញភូមិ

ខដលទញផតល់បសវកមម ខផនកឧបតថមភផលបផសងៗ បៅកនុងតាំបន់ បនុះ។

ដូបចនុះបោលបៅរបស់រកុមហុន និងបរៀបចាំ តាំបន់ភាំនគ្ូបលន ឲ្យបៅជ្ញតាំបន់មួយខដលរបជ្ញពលរដឋោន
ចាំណ្តប់ អារមមណ៍ កនុងការបដើ រកមានត និ ងមកបោុះជាំរសា
ុ ាំ ន ក់បៅ និងបធវើឲ្យភនាំគ្ូបលនបៅជ្ញរបព័នខធ ដន
បទសចរណ៍ធមមជ្ញតិ៕
២.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

១.៦ខខ្បដើមឆ្ន២
ាំ ០១៧ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ទទួលសាំបណើ សាងសង់ផុះទ ជ្ញង៦០០ ករណីនិងាន
អនុញ្ហដត ជិត៣០០ករណី
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បសៀមរាប ៖ រយៈបពល៦ខខ្ បដើមឆ្នាំ២០១៧បនុះ អាជ្ញញ
ធរជ្ញតិអបសរា
បចញខតមួយ

តាមរយៈមជឈមណឌលបសវកមមរចក
ានទទួលសាំបណើ

ក់ព័នធនឹងការសុាំ

សាងសង់ លាំបៅឋាន ចាំនួន៦៤១ករណី។ សាំបណើទាំង
បនុះ ានបឆលើយតបរួចរាល់ ចាំនួន៥៤១ករណី និងកាំ ពុង
បរៀបចាំ ចាំនួន១០០ករណីបទៀត ។
តាមរាយការណ៍ឆោសទី ១ឆ្នាំ២០១៧

របស់មជឈមណឌលបសវកមមថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាកនុង

ចាំបណ្តម សាំបណើជ្ញង៦០០ករណីបនុះ សាំបណើខដលានអនុញ្ហដត ោនចាំនួន២៩២ករណី និងសាំបណើ
ខដលមិនអនុញ្ហដត ោនចាំនួន ២៤៥ករណី។ កនុងបនុះខដរ ោនសាំបណើចាំ នួន៥៩ករណី ខដលរកុម

ការងារ ានបធវើបសចកតី ជូនដាំណឹង បោយសារោនកាំហុសបលើទរមង់ខបបបទ និងអាំពីសុពលភាពថ្ន
ចាប់ខដលានអនុ ញ្ហដត ជូ នពួ កោត់ កុងការ
ន
សាងសង់ ។

បោក ទសស សុមនថ របធានសតីទីនយកោឋនរគ្ប់រគ្ងខដនដី និងរគ្ប់រគ្ងលាំបៅឋានកនុងឧទយន

អងគរ ានពនយល់ អាំពីលកខខ្ណឌខដលរតូវានអនុញ្ហដតនិងមិនអនុញ្ហដតនូវសាំបណើសុាំសាងសង់របស់

របជ្ញពលរដឋថា ការបសនើរបស់របជ្ញពលរដឋ មិនខមនោនន័យថា ឲ្យខតោក់

កយសុាំសុទធខតអនុញ្ហដត

ទាំងអស់បនុះបទ។ ជ្ញធមមតាខតងោនចបមលើយពីរគ្ឺអនុញ្ហដត និងមិនអនុញ្ហដត។
បោកពនយល់ថា ចាំប

ុះសាំបណើខដលអាចអនុញ្ហដតានគ្ឺ របជ្ញពលរដឋចស់ ខដលោនផទុះសាំខបង

បៅកនុងតាំបន់ អងគរ ជ្ញយូរលង់ណ្តស់មកបហើយ មុនឆ្នាំ២០០០ ោនអតតសញ្ហដណប័ណណសញ្ហ
ជ តិខខ្មរ
បសៀវបៅសានក់ បៅ និងបសៀវបៅរគ្ួសារ បៅកនុងភូមិ-ឃុាំ ខដលានបសនើសុាំសាងសង់ ោនលិខ្ិតបញ្ហ
ជ ក់
ពីការកាន់កាប់ និងបរបើរាស់ ដីធីល ខដលោនការទទួលសាគល់ បោយអាជ្ញញធររដឋាលភូមិ-ឃុាំ

ោន

ប្មុះបៅកនុងបញ្ជីជាំបរឿន របស់អាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា ឆ្នាំ២០០៤ -២០០៥ ោនសាំណង់ ផទុះចស់កុង
ន
ទិននន័យ Jica ឆ្នាំ១៩៩៨ និងទិនន
ន ័យរូបភាពពីបលើអាកាស Google Earth ឆ្នាំ2004 ។

ពលរដឋទាំងបនុះោនសិទិ ធ កនុងការសាងសង់ផទុះថមីជាំនួសផទុះចស់ (អាចពរងីកទាំហាំបលើសផទុះចស់

ាន តាមចាំនួន សោជិកកនុងរគ្ួសារ ឬសាំណង់ជ្ញឧបសមព័នធបផសងៗបទៀតកនុងដីឡូត៍ ាន) តាមរចន
បថសាថបតយកមមខខ្មរ មិនខមន ជ្ញផទុះបតៀមផ្ទទល់ដី ឬផទុះខលវងដាំបូលកាត់
ផលប៉ាុះ

ល់ ឬសថិតបលើបហោឋរចនសមព័នធបុរាណ

ទីតាាំងសាងសង់មិនោន

និងោនសាំណង់សាធារណៈទូបៅមួយចាំនួន

បទៀតដូចជ្ញ មណឌលសុខ្ភាព សាោបរៀន អាោររដឋាលភូមិ-ឃុាំ ។ល។
ចាំប

ុះករណីខដលមិនអាចអនុញ្ហដតាន បោកសុមនថ ពនយល់ថា ជ្ញករណីបាំខបករគ្ូសារឬជ្ញ

អនកចាំណូលថមីមករស់បៅបរកាយឆ្នាំ២០០០ សាងសង់សាំណង់ ខដលមិនខមនជ្ញលាំបៅឋាន ោនខបប
ជ្ញផទុះសាំណ្តក់ បភាជនីយ ោឋនធាំៗ ខ្នរា៉ា អូបខ្ ឬជ្ញកសិោឋនធាំៗ និងការវតទីដីថ្រព ឬការបបងកើតទី
របជុាំ ជន និងការពរងីកភូមិោឋនជ្ញបដើម។
សូមបញ្ហ
ជ ក់ថា ករណីបដិបសធភាគ្បរចើនគ្ឺបធវើបឡើង ចាំប
ចាំណូលថមី

ុះសាំបណើរបស់របជ្ញពលរដឋ ខដលជ្ញអនក

និងការបសនើសុាំបាំខបករគ្ួសារបោយបបងកើនខ្នងផទុះ

អនុញ្ហដតាន។ ចាំប

ខដលខ្ុ សនឹងលកខខ្ណឌ

ខដលអាច

ុះការសុាំ សាង សង់ខ្ុសនឹងរចនបថផទុះខខ្មរជ្ញបដើម រកុមការងារខតងចុុះបធវើ

បសចកតីខណនាំ និងបធវើបសចកតីជូនដាំ ណឹង មុននឹង្នដល់ការផ្ទអកសាំណង់ ជ្ញអចិ ថ្ន្តនតយ៍ កនុងករណី
ោចស់សាំណង់មិនអនុវតតតាម៕

២.អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា បបើកវគ្គបណុ ត ុះបណ្ត
ត លមន្តនតីបបចចកបទស សតព
ី ីការបរបើរាស់ថាមពលពនលឺរពុះ
អាទិតយ បដើមបីការអភិវឌ្ឍរបកបបោយនិរនតរភាព
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បសៀមរាប៖

អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា

តាមរយៈគ្បរោង

អភិវឌ្ឍន៍ បសដឋកិចច សហគ្មន៍និងបបតិកភណឌអងគរ បៅ
កាត់ថា ACHA ានសហការ ជ្ញមួយអងគការអនកកសាង
សមតថភាព LOCAB បបើ កវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត ល សតីពីការ

បរបើ រាស់ថាមពលពនលឺរពុះអាទិតយ បដើមបីការអភិវឌ្ឍរបកបបោយនិរនតរភាពដល់បុគ្ល
គ ិកបបចចកបទស
របស់
ខ្លួនបៅ មជឈមណឌលអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ថ្ថងរពឹកថ្ថងទី២៥ ខខ្ កកកោឆ្នាំ២០១៧បនុះ។
បោលបាំណងចមបងថ្នវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះ

គ្ឺ ផតល់ចាំបណុះដឹ ងមូលោឋនដល់មន្តនតី

បុគ្គលិក

បបចចកបទស ថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ខដលនឹងបធវើការផ្ទទល់ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឋកុងតាំ
ន
បន់អងគរបហើយ
ខណនាំរបជ្ញពលរដឋ

អាំពីផលរបបោជន៍ថ្នការបរបើ រាស់ថាមពលពនលឺរពុះអាទិតយទាំងសរោប់

ជីវភាពរស់របចាំថ្ថង និងមុខ្របរ កសិកមមជ្ញបដើម។
បោក ហង់ បៅ អគ្គនយរងទទួ លបនទុកនយកោឋន រគ្ប់រគ្ងទឹកថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ោន

របសាសន៍ កនុងពិធីបបើកវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះថា ការជាំ រញ
ុ ឲ្យរបជ្ញពលរដឋ កនុងតាំបន់ អងគរបរបើរាស់

នូ វ ថាមពលពនលឺរពុះអាទិ តយ សរោប់ជីវ ិតរបចាំថ្ថងរបស់ពួកោត់ គ្ឺបដើមបីរម
ួ ចាំ ខណកកនុងការខថរកា
បរ ិសាថន បទសភាពវបបធម៌ ថ្នតាំបន់អងគរ និងជ្ញពិបសស គ្ឺជួយ សរមួលដល់ជីវភាពរស់បៅរបស់ពួក
ោត់ផ្ទទល់បទៀតផង។
បោកានបនតថា ចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១២ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាតាមរយៈគ្បរោង ACHA ខដលទទួាន
ជាំនួយរបបទសពីរបបទសញូវហសុីខឡន

ានបបងកើតគ្បរោងសាថនី យ

សាកអាគ្ុ យបោយបរបើ រាស់

បនទុះសូឡា ជូ នសហគ្មន៍ កុងតាំ
ន
បន់ អងគរានចាំនួនបី កខនលង បហើយ ទី១បៅភូមិោងថ្ដឃុាំោងថ្ដ
ស្សុកអងគរធាំ ោនចាំនួន១២ផ្ទទាំង ទី ២បៅភូមិទួល រកឡាញ់ ឃុាំខ្ននរសណ្ត
ត យស្សុកបនទយស្សី ោន
ចាំនួន១៦ផ្ទទាំង និងទី ៣បៅ ភូមិបលបើក ឃុាំដូនខកវ ស្សុកពួក បខ្តតបសៀមរាប ោនចាំនួន១៦ផ្ទទាំង។
មិនរតឹ មខតជួយដល់បញ្ហ
ា បរ ិសាថនកនុងតាំ បន់ អងគរបទ សាថនីយទាំងបនុះក៏ានជួយសរមួលជីវភាពរបជ្ញ

ពលរដឋានបរចើន បោយរបជ្ញពលរដឋរតូវចាំណ្តយថវ ិកាតិចជ្ញងការបញ្ូច លអាគ្ុ យបោយបរបើោ៉ាសុីន
ទូបៅ។ មយ៉ា ងបទៀត ថវ ិកាខដលទទួ លានពី គ្បរោងបនុះ ក៏ រតូវានផតល់ជូនរបជ្ញពលរដឋកុងសហ
ន

គ្មន៍របស់ពួកោត់ផ្ទទល់ គ្ឺមួយខផនកានបៅ ោចស់ទីកខនលង មួយខផនកបទៀតានបៅគ្ណៈកមមការ
រគ្ប់រគ្ងនិងមួយខផនកបទៀតគ្ឺបរបើ រាស់សរោប់ការងារកនុងសហគ្មន៍ ផ្ទទល់ខតមតង។
តាមរយៈគ្បរោងបនុះដខដល

បចចុបបនន

អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាានផតល់នូវោ៉ា សុីនខដលបរបើរាស់ថាមពលពនលឺ

រពុះអាទិតយ ជូនដល់ របជ្ញពលរដឋ បដើមបីឲ្យពួកោត់អាចយកបៅបរបើ រាស់កុងការបូ
ន
មទឹ កបស្សាច
ស្សពដាំណ្តាំ កសិកមមបដើមបីបបងកើនជីវភាពរស់បៅបខនថមបទៀត ៕

៣.ជួបជ្ញមួយអាជ្ញងធរជ្ញតិអបសរា កនុងនទីរពឹតិកា
ត រណ៍ព័ត៌ោន

ថ្ថងពុធ, ២៦ កកកោ ២០១៧ 08:29 បោយ: បដើមអមពិល ID:102
៣.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.៦ខខ្បដើមឆ្ន២
ាំ ០១៧ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ទទួលសាំបណើ សាងសង់ផុះទ ជ្ញង៦០០ ករណីនិងាន
អនុញ្ហដត ជិត៣០០ករណី

(ថ្ថងទី 26 កកកោ 2017, បោ៉ា ង 11:55:AM) | បោយ: អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា(CEN)
បសៀមរាប ៖ រយៈបពល៦ខខ្ បដើមឆ្នាំ២០១៧បនុះ អាជ្ញញ
ធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈមជឈមណឌលបសវកមមរចកបចញ
ខតមួយ ានទទួលសាំបណើ

ក់ព័នធនឹងការសុាំសាងសង់

លាំបៅឋាន ចាំនួន៦៤១ករណី។ សាំបណើទាំងបនុះ ាន
បឆលើយតបរួចរាល់

ចាំនួន៥៤១ករណី

និងកាំ ពុងបរៀបចាំ

ចាំនួន១០០ករណីបទៀត ។
តាមរាយការណ៍ឆោសទី ១ឆ្នាំ២០១៧

របស់មជឈមណឌលបសវកមមថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាកនុង

ចាំបណ្តម សាំបណើជ្ញង៦០០ករណីបនុះ សាំបណើខដលានអនុញ្ហដត ោនចាំនួន២៩២ករណី និងសាំបណើ
ខដលមិនអនុញ្ហដត ោនចាំនួន ២៤៥ករណី។ កនុងបនុះខដរ ោនសាំបណើចាំ នួន៥៩ករណី ខដលរកុម

ការងារ ានបធវើបសចកតី ជូនដាំណឹង បោយសារោនកាំហុសបលើទរមង់ខបបបទ និងអាំពីសុពលភាពថ្ន
ចាប់ខដលានអនុ ញ្ហដត ជូ នពួ កោត់ កុងការ
ន
សាងសង់ ។

បោក ទសស សុមនថ របធានសតីទីនយកោឋនរគ្ប់រគ្ងខដនដី និងរគ្ប់រគ្ងលាំបៅឋានកនុងឧទយន

អងគរ ានពនយល់ អាំពីលកខខ្ណឌខដលរតូវានអនុញ្ហដតនិងមិនអនុញ្ហដតនូវសាំបណើសុាំសាងសង់របស់
របជ្ញពលរដឋថា ការបសនើរបស់របជ្ញពលរដឋ មិនខមនោនន័យថា ឲ្យខតោក់

កយសុាំសុទធខតអនុញ្ហដត

ទាំងអស់បនុះបទ។ ជ្ញធមមតាខតងោនចបមលើយពីរគ្ឺអនុញ្ហដត និងមិនអនុញ្ហដត។
បោកពនយល់ថា ចាំប

ុះសាំបណើខដលអាចអនុញ្ហដតានគ្ឺ របជ្ញពលរដឋចស់ ខដលោនផទុះសាំខបង

បៅកនុងតាំបន់ អងគរ ជ្ញយូរលង់ណ្តស់មកបហើយ មុនឆ្នាំ២០០០ ោនអតតសញ្ហដណប័ណណសញ្ហ
ជ តិខខ្មរ
បសៀវបៅសានក់ បៅ និងបសៀវបៅរគ្ួសារ បៅកនុងភូមិ-ឃុាំ ខដលានបសនើសុាំសាងសង់ ោនលិខ្ិតបញ្ហ
ជ ក់
ពីការកាន់កាប់ និងបរបើរាស់ ដីធីល ខដលោនការទទួលសាគល់ បោយអាជ្ញញធររដឋាលភូមិ-ឃុាំ

ោន

ប្មុះបៅកនុងបញ្ជីជាំបរឿន របស់អាជ្ញញធរជ្ញតិ អបសរា ឆ្នាំ២០០៤ -២០០៥ ោនសាំណង់ ផទុះចស់កុង
ន
ទិននន័យ Jica ឆ្នាំ១៩៩៨ និងទិនន
ន ័យរូបភាពពីបលើអាកាស Google Earth ឆ្នាំ2004 ។

ពលរដឋទាំងបនុះោនសិទិ ធ កនុងការសាងសង់ផទុះថមីជាំនួសផទុះចស់ (អាចពរងីកទាំហាំបលើសផទុះចស់

ាន តាមចាំនួន សោជិកកនុងរគ្ួសារ ឬសាំណង់ជ្ញឧបសមព័នធបផសងៗបទៀតកនុងដីឡូត៍ ាន) តាមរចន
បថសាថបតយកមមខខ្មរ មិនខមន ជ្ញផទុះបតៀមផ្ទទល់ដី ឬផទុះខលវងដាំបូលកាត់
ផលប៉ាុះ

ល់ ឬសថិតបលើបហោឋរចនសមព័នធបុរាណ

ទីតាាំងសាងសង់មិនោន

និងោនសាំណង់សាធារណៈទូបៅមួយចាំនួន

បទៀតដូចជ្ញ មណឌលសុខ្ភាព សាោបរៀន អាោររដឋាលភូមិ-ឃុាំ ។ល។
ចាំប

ុះករណីខដលមិនអាចអនុញ្ហដតាន បោកសុមនថ ពនយល់ថា ជ្ញករណីបាំខបករគ្ូសារឬជ្ញ

អនកចាំណូលថមីមករស់បៅបរកាយឆ្នាំ២០០០ សាងសង់សាំណង់ ខដលមិនខមនជ្ញលាំបៅឋាន ោនខបប

ជ្ញផទុះសាំណ្តក់ បភាជនីយ ោឋនធាំៗ ខ្នរា៉ា អូបខ្ ឬជ្ញកសិោឋនធាំៗ និងការវតទីដីថ្រព ឬការបបងកើតទី
របជុាំ ជន និងការពរងីកភូមិោឋនជ្ញបដើម។
សូមបញ្ហ
ជ ក់ថា ករណីបដិបសធភាគ្បរចើនគ្ឺបធវើបឡើង ចាំប
ចាំណូលថមី

ុះសាំបណើរបស់របជ្ញពលរដឋ ខដលជ្ញអនក

និងការបសនើសុាំបាំខបករគ្ួសារបោយបបងកើនខ្នងផទុះ

អនុញ្ហដតាន។ ចាំប

ខដលខ្ុ សនឹងលកខខ្ណឌ

ខដលអាច

ុះការសុាំ សាង សង់ខ្ុសនឹងរចនបថផទុះខខ្មរជ្ញបដើម រកុមការងារខតងចុុះបធវើ

បសចកតីខណនាំ និងបធវើបសចកតីជូនដាំ ណឹង មុននឹង្នដល់ការផ្ទអកសាំណង់ ជ្ញអចិ ថ្ន្តនតយ៍ កនុងករណី
ោចស់សាំណង់មិនអនុវតតតាម៕N/S

២.អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា បបើកវគ្គបណុ ត ុះបណ្ត
ត លមន្តនតីបបចចកបទស សតព
ី ីការបរបើរាស់ថាមពលពនលឺរពុះ
អាទិតយ បដើមបីការអភិវឌ្ឍរបកបបោយនិរនតរភាព

(ថ្ថងទី 25 កកកោ 2017, បោ៉ា ង 03:43:PM) | បោយ: អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា(CEN)
បសៀមរាប៖

អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា

តាមរយៈគ្បរោង

អភិវឌ្ឍន៍ បសដឋកិចច សហគ្មន៍និងបបតិកភណឌអងគរ បៅ
កាត់ថា ACHA ានសហការ ជ្ញមួយអងគការអនកកសាង
សមតថភាព LOCAB បបើ កវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត ល សតីពីការ
បរបើ រាស់ថាមពលពនលឺរពុះអាទិតយ

បដើមបីការអភិវឌ្ឍ

របកបបោយនិរនតរភាពដល់បុគ្ល
គ ិកបបចចកបទសរបស់
ខ្លួនបៅ មជឈមណឌលអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ថ្ថងរពឹកថ្ថងទី២៥ ខខ្ កកកោឆ្នាំ២០១៧បនុះ។
បោលបាំណងចមបងថ្នវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះ

គ្ឺ ផតល់ចាំបណុះដឹ ងមូលោឋនដល់មន្តនតី

បុគ្គលិក

បបចចកបទស ថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ខដលនឹងបធវើការផ្ទទល់ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឋកុងតាំ
ន
បន់អងគរបហើយ
ខណនាំរបជ្ញពលរដឋ

អាំពីផលរបបោជន៍ថ្នការបរបើ រាស់ថាមពលពនលឺរពុះអាទិតយទាំងសរោប់

ជីវភាពរស់របចាំថ្ថង និងមុខ្របរ កសិកមមជ្ញបដើម។
បោក ហង់ បៅ អគ្គនយរងទទួ លបនទុកនយកោឋន រគ្ប់រគ្ងទឹកថ្នអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា ោន

របសាសន៍ កនុងពិធីបបើកវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះថា ការជាំ រញ
ុ ឲ្យរបជ្ញពលរដឋ កនុងតាំបន់ អងគរបរបើរាស់

នូ វ ថាមពលពនលឺរពុះអាទិ តយ សរោប់ជីវ ិតរបចាំថ្ថងរបស់ពួកោត់ គ្ឺបដើមបីរម
ួ ចាំ ខណកកនុងការខថរកា
បរ ិសាថន បទសភាពវបបធម៌ ថ្នតាំបន់អងគរ និងជ្ញពិបសស គ្ឺជួយ សរមួលដល់ជីវភាពរស់បៅរបស់ពួក
ោត់ផ្ទទល់បទៀតផង។
បោកានបនតថា ចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១២ អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាតាមរយៈគ្បរោង ACHA ខដលទទួាន
ជាំនួយរបបទសពីរបបទសញូវហសុីខឡន

ានបបងកើតគ្បរោងសាថនី យ

សាកអាគ្ុ យបោយបរបើ រាស់

បនទុះសូឡា ជូ នសហគ្មន៍ កុងតាំ
ន
បន់ អងគរានចាំនួនបី កខនលង បហើយ ទី១បៅភូមិោងថ្ដឃុាំោងថ្ដ

ស្សុកអងគរធាំ ោនចាំនួន១២ផ្ទទាំង ទី ២បៅភូមិទួល រកឡាញ់ ឃុាំខ្ននរសណ្ត
ត យស្សុកបនទយស្សី ោន
ចាំនួន១៦ផ្ទទាំង និងទី ៣បៅ ភូមិបលបើក ឃុាំដូនខកវ ស្សុកពួក បខ្តតបសៀមរាប ោនចាំនួន១៦ផ្ទទាំង។
មិនរតឹ មខតជួយដល់បញ្ហ
ា បរ ិសាថនកនុងតាំ បន់ អងគរបទ សាថនីយទាំងបនុះក៏ានជួយសរមួលជីវភាពរបជ្ញ

ពលរដឋានបរចើន បោយរបជ្ញពលរដឋរតូវចាំណ្តយថវ ិកាតិចជ្ញងការបញ្ូច លអាគ្ុ យបោយបរបើោ៉ាសុីន
ទូបៅ។ មយ៉ា ងបទៀត ថវ ិកាខដលទទួ លានពី គ្បរោងបនុះ ក៏ រតូវានផតល់ជូនរបជ្ញពលរដឋកុងសហ
ន

គ្មន៍របស់ពួកោត់ផ្ទទល់ គ្ឺមួយខផនកានបៅ ោចស់ទីកខនលង មួយខផនកបទៀតានបៅគ្ណៈកមមការ
រគ្ប់រគ្ងនិងមួយខផនកបទៀតគ្ឺបរបើ រាស់សរោប់ការងារកនុងសហគ្មន៍ ផ្ទទល់ខតមតង។
តាមរយៈគ្បរោងបនុះដខដល

បចចុបបនន

អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាានផតល់នូវោ៉ា សុីនខដលបរបើរាស់ថាមពលពនលឺ

រពុះអាទិតយ ជូនដល់ របជ្ញពលរដឋ បដើមបីឲ្យពួកោត់អាចយកបៅបរបើ រាស់កុងការបូ
ន
មទឹ កបស្សាច
ស្សពដាំណ្តាំ កសិកមមបដើមបីបបងកើនជីវភាពរស់បៅបខនថមបទៀត ៕

៣.រពឹតិកា
ត រណ៍ព័ត៌ោនរបស់អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា សរោប់ថ្ថងទី២៥ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០១៧

(ថ្ថងទី 25 កកកោ 2017, បោ៉ា ង 05:03:PM) | បោយ: អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរា

បសៀមរាប: សូមទសសនវ ីបដអូ ខ្នងបរកាម
៤.គេហទ ាំព ័រ ករពជាង
ីម
ុ

មន្តនតី-បុគ្ល
គ ិកអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាទទួលវគ្គបណុ ត ុះបណ្ត
ត លអាំពីវ ិទយសាស្តសត
បុរាណោឋនបៅតាំបន់អងគរពីអក
ន ជាំនញកូបរ ៉ា
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បសៀមរាប៖

ក់ព័នន
ធ ឹងការអភិរកស

មន្តនតី-បុគ្គលិកអាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាចាំនួន១០

នក់ ថ្ននយកោឋនអភិរកសរាសាទកនុងឧទយនអងគរនិ ង

បុ រាណវ ិទយបងាករ ានចូ លបរៀនវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីអាំពី
វ ិទយសាស្តសត

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការអភិ រកសបុ រាណោឋនកនុងតាំ បន់

អងគរ ពីសាំណ្តក់បោកបណិ ឌ ត Chung Yongjae សាស្តសាត

ចរយសាកលវ ិទយល័យជ្ញតិ កូបរ ៉ាថ្នបបតិ កភណឌវបបធម៌ នរបសៀលថ្ថងទី២៤ ខខ្កកកោ ឆ្នាំ២០១៧។

វគ្គសិកាបនុះោនរយៈបពល៥ថ្ថង ចប់ពីថ្ថងទី២៤ដល់២៨ ខខ្កកកោ ឆ្នាំ២០១៧ បោយបផ្ទតតបៅបលើ
ការសិកាអាំពីធាតុ ផសាំថ្នថមបៅតាំបន់ អងគរ ការបធវើបតសតថម ការសិកាអាំ ពីមូលោឋនវ ិទយសាស្តសតសរោប់

ការងារអភិរកស ការពិ បសាធន៍ និងវ ិភាគ្បោយោសុីនMicroscope ការសិកាអាំពីសិោវ ិទយ និងការ
ចុុះអនុវតតបលើទីតាាំងផ្ទទល់។
តាមការបញ្ហ
ជ ក់ពីបោកសាស្តសាតចរយ Chung Yongjae ានឱ្យដឹងថា ការជួសជុល អភិរកសបបតិក
ភណឌ គ្ឺមិនខ្ុសពីការខថទាំសុខ្ភាពមនុសសបទ។ បពលបយើងឈឺ គ្ឺបយើងរតូវបៅបពទយបដើមបីឱ្យរគ្ូ

បពទយពិនិតយបរាគ្វ ិនិច័ យ
ឆ ។ បរកាយពី រកបឃើញថា ខផនកណ្តមួយថ្នរាងកាយោនបញ្ហ
ា បយើងរតូវរក

មូលបហតុរបស់វ។ ដូចោនខដរ វគ្គសិកាបនុះនឹ ងបធវើការស្សាវរជ្ញវបលើវតថុនិ ងសោភរៈសាំខ្នន់ ៗដូចជ្ញ
ោស រាក់ ឆអឹង ឬទង់ ខដងជ្ញបដើ មខដលានរកបឃើញ បហើយបធវើការវ ិភាគ្បលើវតថុទាំងអស់បនុះ។

បោកសាស្តសាតចរយបនតបទៀតថា សម័ យបនុះ វ ិទយសាស្តសតោនសារៈសាំខ្នន់ ណ្តស់សរោប់ការងារអភិ
រកស ជួសជុលបបតិកភណឌបុរាណ បហើយរកុមការងារអភិរកស ជួសជុលរកុមរាសាទរពុះពិធូររបស់
កូបរ ៉ា

ក៏ាននាំយកសោភរៈវ ិទយសាស្តសតទាំងបនុះមកបរបើរាស់សរោប់ ការងារអភិ រកសជួសជុលបនុះ

ខដរ។ «ពួកបយើងមកទីបនុះបដើមបីបបរងៀនអាំ ពីវ ិធីបរបើ រាស់និងវ ិធី សាស្តសតវ ិភាគ្បៅបលើសោភរៈទាំងបនុះ
តាមរយៈឧបករណ៍ Microscope បោយសងឃឹមថា ចាំបណុះដឹងបនុះនឹងជួយពរងឹងសមតថភាពរបស់
មន្តនតី-បុគ្គលិកបបចចកបទសរបស់អាជ្ញញធរជ្ញតិអបសរាឱ្យកាន់ខតលអរបបសើរបឡើងខថមបទៀត»។
គ្ួរបញ្ហ
ជ ក់ខដរថា

វគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត លបនុះបរៀបចាំបឡើងបោយមូលនិ ធិបបតិកភណឌវបបធម៌កូបរ ៉ា KCHF

និងទីភានក់ងារសរោប់កិចចសហរបតិបតតិការអនតរជ្ញតិកូបរ ៉ា KOICA កនុងគ្បរោងជួសជុល អភិ រកសរកុម
រាសាទរពុះពិ ធូរកនុងតាំបន់ ឧទយនអងគរ៕

