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  បន្ទា ប់ពីបានផ្អា កការប្របារពធប្រពះរាជពិធីបុណ្យអុុំទូក បណ្ណ្ែ ត
ប្របទីប និងសុំពះប្រពះណ្ែ អកអុំបុក អស់រយៈពពលបីឆ្ន ុំមក ព យីបាន
ប្របារពធពធវពី ងីវញិ ពៅឆ្ន ុំ២០១៤ ណ្តរាជដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបាន
ប្របកាសផ្អា កពិធីបុណ្យជាតិពនះ ជាថ្មីមតងពទៀត ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ ពដ្ឋយ
មូលព តុទឹកទពនេ មានកប្រមិតទាប និងពប្ររះរា ុំងសងួត។  

 សារាចរដណ្ដល បានពចញនូវពសចកែីណ្ណ្ន្ទុំ មានដូចតពៅ៖ 
១) ផ្អា កការពរៀបចុំប្រពះរាជពិធីបុណ្យអុុំទូក បណ្ណ្ត តប្របទីប និងសុំពះ
ប្រពះណ្ែ អកអុំបុក ពៅតាមដងទពនេសាបមុែប្រពះបរមរាជវ ុំង ណ្ដល
ពប្ររងប្របារពធពៅថ្ថ្ងទី២៤-២៥ និង២៦ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥។ 
២) ការពរៀបចុំប្រពះរាជពិធីបុណ្យអុុំទូក បណ្ណ្ត តប្របទីប និងសុំពះប្រពះណ្ែ 
អកអុំបុក ពៅតាមពែតតន្ទន្ទ អាចប្របប្រពឹតតពៅជាធមមតា តាមទុំពនៀម
ទមាេ ប់ ប្របថ្ពណី្ និងតាមលទធភាពរបស់អាជាា ធរណ្ដលជាអនកពរៀបចុំ។

៣) ការឈប់សប្រមាក របស់មន្រនតីរាជការ និពោជិត កមមករចុំនួន០៣
ថ្ថ្ង កនុងប្រពះរាជពិធីពនះ ពៅរកាដណ្ដល។             
៤) ប្ររប់ប្រកសួងសាា ប័នពាក់ព័នធ រាជធានី និងពែតត ប្រតូវបនតយកចិតត
ទុកដ្ឋក់ ប្របុងប្របយត័នែពស់ កនុងការជួយពដ្ឋះប្រសាយបញ្ហា កងវះខាតទឹក 
ពដីមបពីជៀសវង ការែូចខាតដុំណុំប្របជាកសិករ ពៅតាមបណត ពែតត 
ជាពិពសសពៅរដូវប្របាុំងពនះ៕ 

ព្រះរាជរិធីបុណ្យអុុំទូក បណ្ណ្ែ តព្បទីប និងសុំរះព្រះណ្ែ  អកអុំបុក ព្ាររធធធវើតាមបណ្តា ធែតា 

ពធិអី ុំទកូត្រវូបានរ ៀបចុំរធវ ើតាមបណ្តា រេរាយ៉ា ងអធកិអធម 
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  សារាចរមួយណ្ដលចុះ តាពលខាពដ្ឋយ សពមតចអរគមហា
ពសន្ទបតីពតពជា ហ ុន ណ្សន ន្ទយករដាមន្រនតថី្នប្រពះរាជាណចប្រក
កមពុជា ពចញផ្សាយថ្ថ្ងទី៣១ ណ្ែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៥ បានប្របកាសឱ្យដឹង 
ពីការផ្អា ក និងបានបញ្ហា ក់ពីមូលព តុថា ពដ្ឋយសារឆ្ន ុំពនះ ទឹកទពនេ
មានកប្រមិតទាបពពក ព យីបងបាូនប្របជាពលរដាបាន នឹងកុំពុងជួប
ប្របទះពប្ររះរា ុំងសងួត ណ្ដលទាមទារឱ្យរដ្ឋា ភិបាលប្រតូវរកមធាបាយ 
ពដ្ឋះប្រសាយ បញ្ហា កងវះខាតទឹកពធវណី្ប្រស ជូនដល់បងបាូនប្របជាពលរដា។ 

 ពទាះបីប្រពះរាជពិធីបុណ្យអុុំទូកមិនបានប្របារពធពធវពី ងីពៅកនងុ
រាជធានីភនុំពពញក៏ពដ្ឋយ ណ្តប្រពះរាជពិធីពនះ ក៏ប្រតូវបានប្របារពធពធវីោ៉ា ង
អធិកអធមតាមប្របថ្ពណី្ និងទុំពនៀមទមាេ ប់ណ្ែមរពយងី ពៅតាមបណត
ពែតត-ប្រកុង ពៅកនុងប្រពះរាជាណចប្រកកមពុជា។ 

កមមវិធីកមានាព្បពរណី្ កនងុឱកាសព្រះរាជរិធីបុណ្យអុុំទូក បណ្ណ្ែ តព្បទីប និងសុំរះព្រះណ្ែ អកអុំបុក  

ឯកឧរាម បា៉ា  ស ជារវិងស នងិរោកជុំទាវ ចលូ មួដាលអ់ុំប ក 
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  ព យីកនុងពន្ទះណ្ដរ រាជធានីភនុំពពញក៏បានអបអរសាទរ និង
ពរៀបចុំកមមវធីិកមានតប្របថ្ពណី្ជាពប្រចីនពៅតាមតុំបន់សុំខាន់ៗ ដូចជា៖ 
រមណី្ដ្ឋា នវតតភនុំ មុែប្រពះបរមរាជវ ុំង និងតុំបន់កមានតជាពប្រចីនពទៀត
ពៅតាមបពណត យមាត់ទពនេ។   

 ជាក់ណ្សតងកនុងរាជធានីភនុំពពញ តាមតុំបន់សុំខាន់ៗជាពប្រចីន 
ចាប់ពីថ្ថ្ងទី២៤ រ ូតដល់ថ្ថ្ងទី២៦ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ សាលារាជ
ធានីភនុំពពញបានអបអរសាទរ និងពរៀបចុំកមមវធីិកមានតប្របថ្ពណី្ណ្ែមរ
ជាពប្រចីនដូចជា ណ្បនប្រសូវ ដ្ឋល់អុំបុក  ដ្ឋក់តាុំងផ្សលិតផ្សល និង     
ណ្ផ្សេពឈណី្ែមរ ណ្សនពប្រពនសុុំពសចកតីសុែ បណ្ណ្ត តពរម ពិធីប្របរុំតន្រនតី  
វង់ពភេងប្របថ្ពណី្ណ្ែមរជាពដីម ណ្ដលមានបងបាូនប្របជាពលរដាជាពប្រចីន
អបអរសាទរ និងចូលរមួោ៉ា ងសបាយរកីរាយ៕  

ពធិសីសនរត្ពនស ុំរសចកាសី េ តាមទុំរនៀមទម្លា បត់្បពពណសីេែ  
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         ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី១០ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅែណ្ឌ ឫសសណី្កវ 
មានពបីកពវទិកាផ្សសពវផ្សាយ និងពិពប្ររះពោបល់របស់ប្រកុមប្របឹការាជ
ធានីភនុំពពញ អាណ្តត២ិ ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ម៉ប់ សារនិ 
ប្របធានប្រកមុប្របឹការាជធានីភនុំពពញ និងពលាកជុំទាវ ម៉ក ់វណ្ណ សុថីា 

អភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ និងជាតុំណង ឯកឧតតម ា៉ សជុាតវិងស 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ ពដ្ឋយមានការចូលរមួពី  
មន្រនតីរាជការនិងប្របជាពលរដា ប្របមាណ្ សរុប ៤០០ន្ទក់។  

 ការបពងកីតឱ្យមានជាពវទិកាសាធារណ្ៈពនះព ងី រឺកនុងពរល
បុំណ្ងឱ្យប្របជាពលរដាទាុំងអស់បានពលីកព ងីពីមតិ ពោបល់ ពីភាព
អសកមមន្ទន្ទ ពៅកនុងមូលដ្ឋា ន ពដីមបឱី្យអាជាា ធរមានសមតាកិចចបាន
ដឹង និងបានចុះជួយដល់ប្របជាពលរដាចុំពរលពៅណ្ដលប្របជាពលរដា
ចង់បានណ្តមតង ព យីការបពងកីតពវទិការពនះព ងីក៏ពដីមបផី្អេ ស់បតូរនូវ
បទពិពសាធន៍ រវងប្រកុមប្របឹកាសង្កក ត់ ែណ្ឌ ផ្សងណ្ដរ ពដីមបយីក      
បទពិពសាធន៍ទាុំងពន្ទះពៅអនុវតតឱ្យបានពជារជ័យ។  

ធវទិកាផ្សរវផ្ាយ និងរិធព្រះធោបលរ់បសព់្កុមព្បឹការាជធានីភ្នុំធរញ អាណ្តាិ២ ែណ្ឌ ឫសសណី្កវ 
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             ពវទិកាផ្សសពវផ្សាយ និងពិភាកាពិពប្ររះពោបល់របស់       
ប្រកុមប្របឹការាជធានីភនុំពពញ អាណ្តតិទី២ ពៅែណ្ឌ ចារអុំពៅ ពៅទីធាេ
កនុងវតតចុំពុះណ្កាក ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី៣០ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពប្រកាមអធិបតី
ភាព ឯកឧតតម ម៉ប់ សារនិ ប្របធានប្រកមុប្របឹការាជធានីភនុំពពញ និង ឯក
ឧតតម ជួប ែុន សមាជិកប្រកមុប្របឹការាជធានី និង ឯកឧតតម ពអៀង អូននី 
អភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ តុំណងដ៏ែពង់ែពស ់ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិ
វងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ ពប្រកាមប្របធានបទ
ការង្កររដាបាលសនតិសុែសណត ប់ធាន ប់សុវតាិភាពសាធារណ្ៈ ការង្ករ
អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋា ន (ការង្ករដ្ឋក់ប្របព័នធលូ) និងការង្ករពសវសាធារ
ណ្ៈ មានប្របជាពលរដាចូលរមួប្របមាណ្ជាង ៥០០ន្ទក់។  
      

 កនុងពរលបុំណ្ងថ្នពវទិកា ពដីមបឱី្យប្របជាពលរដាបានពលីក
ព ងីពីមតិ ពោបល់ ពីភាពអសកមមន្ទន្ទពៅកនុងមូលដ្ឋា ន ពដីមបឱី្យ
អាជាា ធរមានសមតាកិចចបានដឹង និងបានចុះជួយផ្អា ល់ដល់ពួករត់ចុំ
ពរលពៅណ្ដលចង់បានណ្តមតង៕   

ធវទិកាផ្សរវផ្ាយ និងរិធព្រះធោបលរ់បសព់្កុមព្បឹការាជធានីភ្នុំធរញ អាណ្តាទីិ២ ធៅែណ្ឌច្បារអុំធៅ  
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         ពដីមបជីានិមិតតរូបបញ្ហា ក់ថា ការដ្ឋា នសាព នអាកាស និងផ្សេូវ
ពប្រកាមដីសតុបតិចណូ្ ជាតុំណក់កាលចុងពប្រកាយថ្នការសាា បន្ទពន្ទះ 
កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី០១ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ មានប្របារពធពិធីចាក់ពបតុង
ភាា ប់តុំណ្សាព ន ណ្ដលពរៀបចុំព ងីពដ្ឋយសាលារាជធានីភនុំពពញ ពប្រកាម

អធិបតីភាព ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល  ថ្នរណ្ៈ
អភិបាលរាជធានីភនុំពពញ អមពដ្ឋយប្របតិភូថាន ក់ដឹកន្ទុំសាលារាជធានី
ភនុំពពញ និងមានការចូលរមួពីសុំណក់បងបាូនប្របជាពលរដាជាពប្រចីនរូប
ផ្សងណ្ដរ។ 
 សាព នអាកាស និងផ្សេូវពប្រកាមដីតិចណូ្ នឹងដ្ឋក់ឱ្យដុំពណី្រការ
ពប្របីប្របាស់ជាបពណត ះអាសននចាប់ពីថ្ថ្ងទី២១ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ន្ទ
ពពលខាងមុែ។ ពនះមិនណ្មនជាសមិទធិផ្សលចុងពប្រកាយរបស់រាជធានី
ភនុំពពញពទ សាលារាជធានីភនុំពពញនឹងពធវីការណ្កលមាប្របព័នធចរាចរណ៍្
សាព នអាកាសកាលថ្នល់ សាា បន្ទចុំណុ្ចប្របសពវសតុបកាណឌី្ោ៉ា  
សាព នអាកាសសតុបទឹកថាេ  ចុំណុ្ចប្របសពវសតុបផ្សារពដីមរជាពដីម។  
 សូមបញ្ហា ក់ថា សាព នអាកាស និងផ្សេូវពប្រកាមដីពនះសាិតពៅ
បពណត យមហាវថីិ្ស ព័នារុសសុ ី ឆ្េងកាត់ខាងពលីចុំណុ្ចភាា ប់មហាវថីិ្ 
រីម អីុលស ុង និងមហាវថីិ្ ព ៉ា  ពសទុង ណ្ដលសាព នអាកាសមាន
បពណត យ៣៨២ណ្ម៉ាប្រត ទទឹង ១៥,៨ណ្ម៉ាប្រត ព យីផ្សេូវពប្រកាមដីមាន
ប្របណ្វង ៣៥៦ណ្ម៉ាប្រត និង ទទឹងពី៦ពៅ៨ណ្ម៉ាប្រត។ សាព នអាកាសពនះណ្ដរ 
សាងសង់ពដ្ឋយប្រកុម  ុនវនិិពោរទុនអាណិ្កជនកមពុជា ( OCIC ) 
ណ្ដលប្រតួតពិនិតយបពចចកពទសពដ្ឋយមនាីរសាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ាូ ន
រាជធានីភនុំពពញ រយៈពពលសាងសង់១៦ណ្ែ ពដ្ឋយតាមរពប្រមាងនឹង
បញ្ច ប់ការសាងសង់ពៅថ្ថ្ងទី០៩ ណ្ែមករា ឆ្ន ុំ២០១៦។  

រិធីចាក់ធបតុងភ្ជា ប់តុំណ្សាា នអាកាសទី៤ ពនការដ្ឋា នសាា នអាកាស និងផ្លូវធព្កាមដីសាបុតិច្បណូ្ 
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        ពៅប្រពឹកថ្ថ្ងទី២១ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពវលាពមា៉ា ង ៧:០០ន្ទទី 
ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានី
ភនុំពពញ បានអពញ្ា ីញជាអធិបតីកនុងពិធីប្របកាសដ្ឋក់ពអាយពប្របីប្របាស់  
បពណត ះអាសននសាព នអាកាសសតុបតិចណូ្ និងសូប្រតមនតពប្របាសប្រពុំសុុំ
ពសចកតីសុែ សុវតាិភាព ជូនប្របជាពលរដាកនុងរាជធានីភនុំពពញ ពដ្ឋយ
មានការចូលរមួពីមន្រនតីរាជការ និងបងបាូនប្របជាពលរដាជាពប្រចីនរូប។ 
 សូមបញ្ហា ក់ថា៖ សាព នអាកាស និងផ្សេូវពប្រកាមដីតិចណូ្ ប្រតូវ
បានសពមាព ធពបីកការដ្ឋា នសាងសង់ កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី០៩ ណ្ែកញ្ហា  
ឆ្ន ុំ២០១៤ ពប្រកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់សពមតចអរគមហាពសន្ទបតី
ពតពជា ហ ុន ណ្សន ន្ទយករដាមន្រនតីថ្នប្រពះរាជាណចប្រកកមពុជា។ 
សាព នអាកាស និងផ្សេូវពប្រកាមដីពនះ សាិតពៅតាមបពណត យមហាវថីិ្

ស ព័នារសុសុ ីឆ្េងកាត់ខាងពលីចុំណុ្ចភាា ប់មហាវថីិ្ រីមអីុលស ុង និង
មហាវថីិ្ព ៉ា ពសទុង មានបពណត យ៣៨២ណ្ម៉ាប្រត ទទឹង១៥,៨ណ្ម៉ាប្រត 
ផ្សេូវរត់ពប្រកាមដីមានប្របណ្វង៣៥៦ណ្ម៉ាប្រត និងទទឹងពី៦ពៅ៨ណ្ម៉ាប្រត។ 

 សាព នអាកាសទី៤ របស់រាជធានីភនុំពពញពនះ សាងសង់
ពដ្ឋយប្រកុម  ុន វនិិពោរទុនអាណិ្កជនកមពុជា (OCIC) ពដ្ឋយ
តាមរពប្រមាងនឹងបញ្ច ប់ការសាងសង់ ពៅថ្ថ្ងទី០៩ ណ្ែមករា ឆ្ន ុំ
២០១៦។ បន្ទា ប់ពីសាព នដ៏មានសារៈប្របពោជន៍ពនះ ប្រតូវបានដ្ឋក់ឱ្យ
ដុំពណី្រការបពណត ះអាសននរចួមក ពរសពងកតព ញីថា បញ្ហា កកសាះ
ចរាចរណ៍្កនុងតុំបន់ពនះ ប្រតូវបានកាត់បនាយពសាីរណ្តទាុំងប្រសុង ព យី
បងបាូនប្របជាពលរដាណ្ដលពធវដីុំពណី្រឆ្េងកាត់សាព នពនះ មានការពប្រតកអរ 
និងសាទរោ៉ា ងខាេ ុំង៕ 

សាលារាជធានីភ្នុំធរញធរៀបច្បុំរិធីសធពា ធ ដ្ឋក់ឱយច្បរាច្បរណ៍្សាា នអាកាសតិច្បណូ្ ជាបធណ្តា ះអាសនន  
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  បន្ទា ប់ពីពិធីសពមាព ធដ្ឋក់ឱ្យពប្របីប្របាស់សាព នអាកាសតិចណូ្
ជាបពណត ះអាសនន ប្រតូវបានបញ្ច ប់។ ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី២១ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០១៥ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
រាជធានីភនុំពពញ បានដឹកន្ទុំមន្រនតពីប្រកាមឱ្វទ ចុះសួរសុែទុកខបងបាូន
ប្របជាពលរដា ជាអាជីវករលក់ដូរពៅផ្សារអូរឬសស ី និងចុះពិនិតយផ្អា ល់
ទីតាុំងមួយចុំនួនមានដូចជា តូបអាជីវករលក់ដូរ ទីសាន ក់ការផ្សារ 

ប្រចកទាវ ពចញ-ចូល ចុំណ្តរថ្យនត កណ្នេងប្របមូលសុំរាម ពដីមបណី្កលមា
តាមប្របព័នធអន្ទម័យ និង ប្រតួតពិនិតយទីតាុំងសុំណ្ង់មួយចុំនួនពដីមបី
ជួសជុលណ្កលមាពសាភណ្ភាពឱ្យបានលាប្របពសីរព ងីណ្ថ្មពទៀត។  
 ពប្រកាយពីបានពិនិតយទីតាុំងសុំខាន់ៗពៅកនុង និងបរពិវណ្
ផ្សាររចួមក ឯកឧតតមអភិបាល ក៏បានណ្ណ្ន្ទុំដល់ថាន ក់ដឹកន្ទុំផ្សារ និង
អាជាា ធរពាក់ព័នធទាុំងអស់ ឱ្យបនតែិតែុំយកចិតតទុកដ្ឋក់បណ្នាមពទៀត
ពលីបញ្ហា ប្របឈមប្របចាុំថ្ថ្ង ដូចជាបញ្ហា សនតិសុែ បញ្ហា សណត ប់ធាន ប់    
បញ្ហា អន្ទម័យ និងពសាភណ្ភាពផ្សារទាុំងមូល ពដ្ឋយពធវីោ៉ា ងណ
ឱ្យបងបាូនអាជីវករលក់ដូរពៅកនុងផ្សារ ក៏ដូចជាបងបាូនណ្ដលមកទិញ
ទុំនិញពៅកនុងផ្សារទទួលបាននូវការយកចិតតទុកដ្ឋក់ជាប្របចាុំ ព យី
ទទួលរាល់សុំណូ្មពររបស់ពួករត់មកពិភាកា និងពដ្ឋះប្រសាយឱ្យ
បានទាន់ពពលពវលា។  

សាលារាជធានីភ្នុំធរញចុ្បះរិនិតយទីតា ុំង និងសរួសែុទុកខបងបអូនអាជីវករលក់ដូរធៅផ្ារអូរឬសស ី 
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  កិចចប្របជុុំបន្ទា ន់ពាក់ព័នធនឹងការដ្ឋា នសាងសង់របស់ប្រកុម  ុន 
ណហាគ ពវលី(NAGA World) ណ្ដលបានសាងសង់មិនពររពតាមចាប់
អនុញ្ហា ត ណ្ដលបងកផ្សលប៉ាះពាល់ដល់ពសាភ័ណ្ភាពរាជធានីភនុំពពញ 
ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម អឹម ឈនុលមឹ ពទសរដាមន្រនត ី និង     

ជារដាមន្រនតបី្រកសងួពរៀបចុំណ្ដនដី នររូបនីយកមម និងសុំណ្ង់ និង        
ឯកឧតតម ា៉ សជុាតវិងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ 
កាលពីថ្ថ្ងទី០៥ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅសាលារាជធានីភនុំពពញ។  
 ជាលទធផ្សលថ្នកិចចប្របជុុំ៖  
១-ប្រកសួងពរៀបចុំណ្ដនដី នររូបនីយកមម និងសុំណ្ង់ នឹងពចញលិែិត
ផ្អា កសុំណ្ង់ និងឱ្យរុះពរកីារដ្ឋា នសាងសង់របស់ប្រកុម  ុនជាបន្ទា ន់។ 
២-ប្រកុម  នុនឹងចាប់ពផ្សតីមរុះពរពីដ្ឋយែេួនឯង ពដ្ឋយចាប់ពីថ្ថ្ងទី០៦ ណ្ែវចិឆកិា 
ឆ្ន ុំ២០១៥ រឺរុះពរដីុំបូលមុែពៅវទិាសាា នពុទធសាសនបណ្ឌិ តមុន។ 
៣-ចាត់មន្រនតីជុំន្ទញ ទទួលបនាុក និងពិនិតយជាប្របចាុំ ពដីមបជីុំរុញកនុង
ដុំពណី្រការរុះពរទីាុំងអស់រ ូតដល់ពពលបញ្ច ប់៕  

កិច្បចព្បជុុំបន្ទា ន់ពាក់រ័នធនឹងការដ្ឋា នសាងសង់របស់ព្កុមហ ុន ណ្តហ្គា ធវើល(NAGA World) 

ឯកឧរាម បា៉ា  ស ជារវិងស នងិមនទ ីពាកព់ន័ទច ុះពនិរិយកា ដាា នសុំណង ់
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      ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី៣០ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥  ឯកឧតតម    
ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ បាន
ដឹកន្ទុំមន្រនតជីុំន្ទញពាក់ព័នធ ចុះពិនិតយការដ្ឋា នណ្កលមាសួនចារវមិាន
ឯករាជយ សុំណ្ង់ណហាគ ពវលី និងសុំណ្ង់ពថ្មីរពជីងតាមផ្សេូវមាត់ទពនេ 
ពដីមបជីុំរុញកនុងការសាងសង់ឱ្យប្រតូវតាមលកខណ្ៈបទដ្ឋា នបពចចកពទស 
និង ឆ្ប់រ ័ស ណ្ដលអាចសប្រមួលចរាចរណ៍្បានមួយកប្រមិត ព យី
ក៏ជាតុំបន់ណ្ដលអាចទាក់ទាញពភាៀវពទសចរណ៍្ផ្សងណ្ដរ។  

  សូមបញ្ហា ក់ផ្សងណ្ដរថា បន្ទា ប់ពីសាលារាជធានីភនុំពពញ 
អនុញ្ហា តផ្សតល់រពប្រមាងឱ្យប្រកុម  ុនណ្កលមា ជួសជុល និងសាងសង់   
ទីតាុំងទាុំងពនះព ងីវញិ ថាន ក់ដឹកន្ទុំសាលារាជធានីភនុំពពញ ឯកឧតតម 

ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ ណ្តង
ដឹកន្ទុំមន្រនតីជុំន្ទញពាក់ព័នធ ចុះពិនិតយ និងតាមដ្ឋនសកមមភាព
ការង្កររពប្រមាងសាងសង់ ពដីមបធីាន្ទឱ្យបាននូវរុណ្ភាពថ្នសុំណ្ង់ 
និងពសាភណ្ភាពពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញឱ្យកាន់ណ្តប្របពសីរព ងី៕ 

សាលារាជធានីភ្នុំធរញ រិនិតយការដ្ឋា នណ្កលមអសនួច្បារវិពនឯករាជយ សុំណ្ង់ណ្តហ្គា ធវើល និង
សុំណ្ង់ធ ម្ើរធជើងតាមផ្លូវពត់ទធនល ធដើមបជីុំរញុកនងុការសាងសង់ឱយព្តូវតាមបទដ្ឋា នបធច្បចកធទស 

សកមែភាពច ុះពនិរិយកា ដាា នសកលមអសនួចា វមិ្លនឯករាជយ 

ឯកឧរាម បា៉ា  ស ជារវិងស ពនិរិយបាងគ់រត្ម្លងផ្ាូវរ ែ្ ើ រជើងម្លរទ់រនា 

ច ុះពនិរិយកា ដាា នសាងសងគ់រត្ម្លងរ ែ្ ើ រជើងតាមផ្ាូវម្លរទ់រនា សកមែភាពច ុះពនិរិយកា ដាា នសាងសងណ់្តហ្គា រវើល 
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  ន្ទថ្ថ្ងទី១១ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតវិងស 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ បានពធវបីាឋកថា សតអីុំពី
ការណ្ចករ ុំណ្លកចុំពណ្ះដឹងណ្ផ្សាកពលីប្រទឹសតី និងបទពិពសាធន៍ការង្ករជាក់
ណ្សតងរបស់រដាបាលរាជធានីភនុំពពញ។ 

  បាឋកថាដ៏មានែេឹមសារពនះ ពធវីព ងីពៅសាលាភូមិនារដាបាល 
ពដ្ឋយមានការចូលរមួពីសាន្រសាត ចារយ និងប្រកុមនិសសតិរបស់សាលាភូមិនា
រដាបាលោ៉ា ងកុះករ។    
 កនងុឱ្កាសពន្ទះផ្សងណ្ដរ ឯកឧតតមអភិបាល បានណ្ថ្េងពីែេឹមសារ
សុំខាន់ចុំនួនពីរចុំណុ្ចរឺ៖ 
១-អុំពីការពរៀបចុំ និងរកាសនតិសុែ សណត ប់ធាន ប់ ពសារភាពនពោបាយ 
២-អុំពីការង្ករពរៀបចុំ និងការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីភនុំពពញ ព យីសប្រមាប់
ការពដ្ឋះប្រសាយ បញ្ហា ខាងពលីពនះ ឯកឧតតមអភិបាល បានពប្របីប្របាស់
វធិានការចាប់ រឺជាកតាត សនូលពដីមបពីរៀបចុំ និងពដ្ឋះប្រសាយបញ្ហា ៕ 

ការណ្ច្បករ ុំណ្លកច្បុំធណ្ះដឹងណ្ផ្អកធលើព្ទឹសាី និងបទរិធសាធន៍ការងារជាក់ណ្សាង 

ថ្នា កដ់កឹនុំ នងិនសិសរិចលូ មួយ៉ា ងរត្ចើនក ុះក  
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  បញ្ហា សុំរាមជាបញ្ហា ធុំមួយពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញ ណ្ដល
សាលារាជធានីភនុំពពញណ្តងយកចិតតទុកដ្ឋក់។ ភាន ក់ង្ករអន្ទម័យ និង
បរសិាា នពៅតាមែណ្ឌ សង្កក ត់ នឹងបពងកីតព ងីពដីមបពីដ្ឋះប្រសាយបញ្ហា
ជាក់ណ្សតង និងការពលីកណ្ផ្សនការ តាមភូមិសាន្រសតែណ្ឌ នីមួយៗ។ ពៅ
កនុងកិចចប្របជុុំពលីពសចកតីប្រពាងកិចចសនាសតីពីការពធវីអាជីវកមម ពសវកមម
សមាា ត ប្របមូល និងដឹកជញ្ាូ នសុំរាម សុំណ្ល់រងឹរវងែណ្ឌ ទាុំង១២ 
កនងុរាជធានីភនុំពពញ និងប្រកុម  ុនសុីនប្រទី ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម 
ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ 
កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី១៨ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ រមួជាមួយថាន ក់ដឹកន្ទុំសាលា
ែណ្ឌ ទាុំង១២ មនាីរជុំន្ទញ និងមន្រនតីពប្រកាមឱ្វទសាលារាជធានី។ 

 ពៅកនុងកិចចប្របជុុំបានពិនិតយ និងពិភាកាពលីពសចកតីប្រពាងកិចច
សនា រវងប្រកុម  ុនសុីនប្រទី និងែណ្ឌ ទាុំង១២ សតីពីលទធភាពកនុងការ
ពដ្ឋះប្រសាយបញ្ហា សុំរាម ឱ្យបានកាន់ណ្តប្របពសីរកនុងភូមិសាន្រសតទាុំង 
៩៦សង្កក ត់ កនុងរាជធានីភនុំពពញ (ការបពងកីតទីលានចាក់សុំរាមថ្មី
មពធាបាយដឹកជញ្ាូ នសុំរាម តារាងតថ្មេ និងភាន ក់ង្ករអន្ទម័យ បរសិាា ន 
តាមសង្កក ត់នីមួយៗ)៕  

កិច្បចព្បជុុំធលើធសច្បកាពី្ពាងកិច្បចសនាសារីីការធធវើអាជីវកមម ធសវាកមមសពអ ត ព្បមូល និងដឹកជញ្ាូនសុំរាម  

បរងកើរភាា កង់ា អនមយ័ នងិប សិាា នតាមសងាក រន់មីយួៗ 
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 កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី២៣ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ថាន ក់ដឹកន្ទុំ
សាលារាជធានីភនុំពពញ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល    
ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ បានជួបជាមួយតុំណងធន្ទររ
ពិភពពលាក ណ្ដលមានពរលបុំណ្ងបពងកីតរពប្រមាងពលីកកមពស់
ជីវភាពប្របជាពលរដាប្រកីប្រកណ្ដលរស់ពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញ។ 

 ជាក់ណ្សតង ពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញ ពបីចង់ពដ្ឋះប្រសាយបញ្ហា
ប្រកីប្រករបស់បងបាូនប្របជាពលរដាពយងី ប្រតូវណ្តពធវីោ៉ា ងណឱ្យពួករត់
មានទីលុំពៅពសារភាពចាស់លាស់ណមួយ និងពប្រងឹងជីវភាព
ពដ្ឋយមានមុែរបរជាក់លាក់ប្រសបជាមួយរន ផ្សងណ្ដរ។  

 កនុងឱ្កាសពន្ទះផ្សងណ្ដរ សាលារាជធានីភនុំពពញ បានបង្កា ញ
ពីពរលការណ៍្ចុំនួនបីចុំណុ្ច ណ្ដលកុំពុងអនុវតតកនុងការពលីកកមពស់
ជីវភាពជូនបងបាូនស រមន៍ប្រកីប្រក ណ្ដលកនុងពន្ទះរមួមានដូចជា៖ 
១-ជារូបភាពស ការជាមួយអងគការសងគមសុីវលិ 
២-ជារូបភាពស ការជាមួយវសិ័យឯកជន 
៣-ជារូបភាពការបពងកីតស រមន៍ថ្មី តាមរយៈសមព័នធពមប្រតីភាពរវង
ទីប្រកុង និងទីប្រកុង៕ 

ជុំនូបជាមួយតុំណ្តងធន្ទរររិភ្រធលាក ធដើមបបីធងកើតគធព្ពងធលើកកមាសជី់វភ្ជរព្បជារលរដាព្កីព្ក 

រុំណ្តងធនគា ពភិពរោកបងាា ញពគីរត្ម្លង បសេ់ានួ 



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១៣ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                     ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           19 

  សប្រមាបក់ារង្ករសាា បន្ទប្របឡាយ-លូ រឺជាការង្ករអាទិភាព
កនុងការកសាងព ដ្ឋា រចន្ទសមព័នធរបស់សាលារាជធានីភនុំពពញ ពដីមបី
ពដ្ឋះប្រសាយ និងកាត់បនាយបញ្ហា ជន់លិចពដ្ឋយទឹកពភេៀង។ ជាមួយ
កិចចប្របជុុំរណ្ៈកមមការប្ររប់ប្ររង និងដឹកន្ទុំរពប្រមាងសិកាកសាង
ណ្ផ្សនការពម ណ្កលមាប្របព័នធប្របឡាយ-លូបងាូរទឹកពភេៀង និងសុំណ្ល់រាវ
កនុងរាជធានីភនុំពពញពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ។      
 សាលារាជធានីភនុំពពញសូមដ្ឋក់ទិសពៅចុំនួន ៤ចុំណុ្ច៖ 
១-បនសុរីន រវងណ្ផ្សនការរបស់សាលារាជធានីភនុំពពញ ជាមួយណ្ផ្សនការ
J I C A  ពដីមបដី្ឋក់ពចញជាណ្ផ្សនការពមមួយ សប្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍។ 

២-បនតកិចចការសាត រ ណ្កលមា ប្របព័នធប្របឡាយ-លូ ប្រពមទាុំងយកមកវញិ
នូវផ្សេូវអមសង្កខ ងថ្នប្របឡាយន្ទន្ទ។ 
៣-ពធវីការណ្កសប្រមួល និងសាា បន្ទព ងីវញិនូវសាា នីយបូ៍មទឹកន្ទន្ទ 
ពដីមបពីពនេឿនការបូមឱ្យបានឆ្ប់រ ័ស។ 
៤-ពរៀបចុំអាងសតុកទឹក និងសុំណ្ល់រាវឱ្យបានលា ពដ្ឋយប្រតូវសាា បន្ទ
ជាអាងប្របប្រពឹតតិកមមថ្នសុំណ្ល់រាវ។ ពយងីរ ុំពឹងថាឆ្ន ុំពប្រកាយ សាលា
រាជធានីភនុំពពញនឹងអាចកាត់បនាយបានោ៉ា ងពលឿននូវការជន់លិច
ទឹកពភេៀង និងបញ្ហា សាះលូន្ទន្ទ៕  

កិច្បចព្បជុុំគណ្ៈកមមការព្គប់ព្គង និងដឹកន្ទុំគធព្ពងសកិាកសាងណ្ផ្នការធម ណ្កលមអព្បរ័នធ 
ព្បឡាយ-លបូងហូរទឹកធភ្លៀង និងសុំណ្ល់រាវកនងុរាជធានីភ្នុំធរញ 

កា សាា បនត្បពន័ធលរូៅកាុងរាជធានភីា ុំរពញ 

កា សាា បនត្បពន័ធត្បឡាយបងា ូទកឹរៅកាុងរាជធានភីា ុំរពញ 
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  សាលារាជធានីភនុំពពញបចចុបបនន បាននឹងកុំពុងែិតែុំជុំរុញការ
អភិវឌ្ឍន៍ ពដ្ឋយពផ្អែ តសុំខាន់ពលីការកសាងព ដ្ឋា រចន្ទសមព័នធរូបវនែ 
ដូចជា ផ្សេូវថ្នល់ សាព ន ប្របព័នធប្របឡាយ-លូ បណែ ញទឹកសាា ត បណត ញ 
ចរនែអរគសិនី បណែ ញទូររមន្ទរមន៍ ការណ្កលមា និងពប្រងីកបណ្នាម
សួនចារសាធារណ្ៈ ផ្សេូវពប្រកាមដី សាព នអាកាស ជាពដីម។ ទាុំងពនះ
ជាធាតុណ្ដលទាក់ទាញវនិិពោរិនជាតិ-អនែរជាតិ ឱ្យមកវនិិពោរកនុង
រាជធានីភនុំពពញកាន់ណ្តពប្រចីនព ងី។    
 ទនាឹមនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ណ្ផ្សនកព ដ្ឋា រចន្ទសមព័នធពនះ រាជធានី
ភនុំពពញរបស់ពយងីក៏បាននឹងកុំពុងណ្ប្របកាេ យមុែមាត់ថ្មី ប្របកបពដ្ឋយ
ភាពទាក់ទាញជាមួយទីប្រកុងរណ្ប អររពាណិ្ជាកមម សុំណ្ង់បុរ ី
ផ្សាះណ្លវង អររសាន ក់ពៅរមួ សណា ររ និងែុនដូជាពដីម។ 

 រិតប្រតឹមឆ្មាសទី១ ឆ្ន ុំ២០១៥ រាជធានីភនុំពពញមានរពប្រមាង
សាងសង់ចុំនួន ៦៩៤រពប្រមាង ពលីថ្ផ្សាដីសរុប ៤.២៤៤.២៩២ ណ្ម៉ាប្រត
ប្រកឡា សុំណ្ង់បុរមីានចុំនួន ១១០កណ្នេង និងសុំណ្ង់អររែពស់ៗ 
ចុំនួន ៦២៨ ណ្ដលមានទុំ ុំវនិិពោរ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុលាេ រអាពមរចិ។      

 ការអភិវឌ្ឍន៍ទាុំងអស់ពនះ អាចប្របប្រពឹតតពៅបានលុះប្រតាណ្ត
កមពុជា មានសុែសនែិភាពពពញពលញ មានពសារភាពនពោបាយដូច
បចចុបបនន ណ្ដលជាមូលដ្ឋា នប្ររឹះសុំខាន់បុំផុ្សតកនុងការជុំរុញឱ្យមានការ
អភិវឌ្ឍន៍ពលីប្ររប់វសិ័យ៕ 

ធហដ្ឋា រច្បន្ទសមា័នធរបូវនែធៅកនងុរាជធានីភ្នុំធរញ ពនការអភិ្វឌ្ឍន៍ជាបនាបន្ទា ប់ 

ពធិសីរម្លោ ធជាផ្ាូវកា អគា តាុំងលក ់ណរ ផាក េ នដមូរីណៀម  

អគា ធុៗំ  នងិេអស់ៗ ជារត្ចើនកុំព ងសាងសងរ់ៅកាុងរាជធានភីា ុំរពញ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.938143102888762.1073742064.779796995390041&type=3
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  ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី១៣ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ សាលារាជធានីភនុំពពញ 
មានពបីកកិចចប្របជុុំសតពីីការសកិាផ្សលប៉ាះពាល ់ និងអភិវឌ្ឍន៍បឹងតាពមាក 
និងបឹងសុំពរាង ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ រមួជាមួយមន្រនតជីុំន្ទញ 
និងមនាីរណ្ដលពាក់ព័នធ។     

 ពដ្ឋយសាលារាជធានីភនុំពពញ បានកុំពុងណ្តសិកា និងពរៀបចុំ
ឯកសារ ពលីរពប្រមាងបេង់សាា បន្ទផ្សេូវទុំនប់ថ្មី និងអាងប្របប្រពឹតតិកមមទឹក
សុំអុយ ពៅបឹងតាពមាកពនះ ពដីមបបីពញ្ា ៀសនូវផ្សលប៉ាះពាល់ន្ទន្ទ ពៅ
ពលីរុណ្ភាពទឹកបឹងតាពមាក សប្រមាប់ការពារបរសិាា ន ទាុំងពពល
បចចុបបនន និងពពលអន្ទរត សប្រមាប់បងបាូនប្របជាពលរដាពៅតុំបន់ពន្ទះ 
ក៏ដូចជាបងបាូនប្របជាពលរដាពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញផ្សងណ្ដរ។  
សូមបញ្ហា ក់ផ្សងណ្ដរថា៖ 
- បឹងតាពមាក (កប់ប្រសវូ) ជាអាងសតុកទឹកដ៏សុំខាន់មួយណ្ដលរ ុំពដ្ឋះ
ទឹកពចញពីរាជធានីភនុំពពញភារខាងពជីងនិងខាងលចិ ណ្ដលមានទីតាុំង
សាតិពៅកនុងភូមិសាន្រសត សង្កក ត់សុំពរាង ែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន  រាជធានីភនុំពពញ។ 
- បឹងតាពមាក (កប់ប្រសវូ) ទុំ ុំ ២០០០ ចិតា នឹងប្រតូវបានអភិរកសទុក 
សប្រមាប់ពធវីអាងប្របប្រពឹតតិកមមធមមជាតិ និងសវ័យប្របវតតិ ពដ្ឋយថ្ផ្សាបឹង 
ទុំ ុំ ៥០០  ចិតា ប្រតូវបានសិកាជាប្រទនប់ ទី១ ថ្នអាងប្របប្រពឹតតិកមម
ទឹកសុំអុយ៕  

កិច្បចព្បជុុំសកិាបនាធលើគធព្ពងបលង់អភិ្វឌ្ឍន៍តុំបន់បឹងសុំធរាង និងគធព្ពងណ្កលមអបឹងតាធពក  

បាងអ់ភវិឌ្ឍនរ៍ុំបនប់ងឹសុំររាង នងិសកលមអបងឹតារម្លក 
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 ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី២៩ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅសភាពាណិ្ជាកមម
កមពុជា បានពរៀបចុំពិធីពបាះពឆ្ន តពប្រជីសពរសីប្របធានសភាពាណិ្ជាកមម
កមពុជា និងសភាពាណិ្ជាកមមរាជធានីភនុំពពញ អាណ្តតិទី៣ពប្រកាម
អធិបតីភាព ឯកឧតតម ធ ៉ ្ូរ៉ា រដាពលខាធិការប្រកសងួពាណិ្ជាកមម 
និង ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជ
ធានីភនុំពពញ។      

 ពឆ្េៀតកនុងឱ្កាសពន្ទះណ្ដរ ឯកឧតតមអភិបាល ក៏បានអបអរ
សាទរោ៉ា ងពសាម ះចុំពពាះ អនកឧកញ៉ា  រិត ពម៉ាង ណ្ដលពទីបបានជាប់
ពឆ្ន តសារជាថ្មីជាប្របធានសភាពាណិ្ជាកមមកមពុជា និងជាពិពសស
ជាប់ពឆ្ន តជាប្របធានសភាពាណិ្ជាកមមរាជធានីភនុំពពញ អាណ្តតិទី៣ពនះ 
ទាុំងពនះជាកតាត សបញ្ហា ក់ឱ្យព ញី ពីភាពរងឹមាុំ និងភាពប្រតឹមប្រតូវ

របស់វសិ័យឯកជន កនុងការចូលរមួអភិវឌ្ឍន៍ពែឿនពសដាកិចចជាតិ   
ជាពិពសសរាជធានីភនុំពពញ និងថ្ដរូមិនអាចែវះបាន ព យីន្ទឆ្ន ុំ
២០១៦ ខាងមុែ កមពុជានឹងចូលជាសមាជិកស រមន៍ពសដាកិចច
អាសា ន ជាមួយប្របពទសដ៏ថ្ទពទៀត។ ដូចពនះវសិ័យឯកជន រឺជា    
វសិ័យមួយណ្ដលមិនអាចែវះបាន កនុងការពដីរតួន្ទទីចូលរមួោ៉ា ង
សុំខាន់ពដីមបជីុំរញុការអភិវឌ្ឍន៍ពសដាកិចចតុំបន់ពសដាកិចចជាតិ ក៏ដូចជា
សប្រមាប់រាជធានីភនុំពពញផ្សងណ្ដរ៕  

 រិធីធាះធនន តធព្ជើសធរ ើសព្បធានសភ្ជពាណិ្ជាកមមកមាុជា និងសភ្ជពាណិ្ជាកមមរាជធានីភ្នុំធរញ  

កាា  រេៀនបងាា ញរ ែ្ ុះរបកចភាពឈ រ ែ្ ុះរបាុះរនា រកាុងពធិ ី
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  កនុងន្ទមប្រកុមប្របឹការាជធានីភនុំពពញ និងកនុងន្ទមរណ្ៈ
អភិបាលរាជធានីភនុំពពញ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល    
ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ និងប្របតិភូសាលារាជធានីភនុំពពញ 
បានចូលរមួរ ុំណ្លកទុកខោ៉ា ងពប្រកៀមប្រកុំបុំផុ្សត ជូនចុំពពាះប្រកុមប្ររួសារសព  
ឯកឧតតម ព្ជាង សផុាន់ និងសពមាត យរបស់ឯកឧតតម ណ្ដលបាន
ទទួលមរណ្ភាព ពៅថ្ថ្ងទី២៧ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពដ្ឋយពរារពាធ។ 
 ពៅកនុងឱ្កាសដ៏ណ្សនពប្រកៀមប្រកុំបុំផុ្សតពន្ទះ ឯកឧតតមអភិបាល
ក៏បានសណ្មតងនូវការសាត យប្រសពណះអាពឡាះអាល័យថ្ប្រកណ្លង និង
សូមចូលរមួរ ុំណ្លកនូវមរណ្ទុកខ ជាមួយប្រកុមប្ររួសារឯកឧតតម និង
ពលាកជុំទាវ ប្រពមទាុំងបុប្រតា បុប្រតី បងបាូន កូនពៅ ញតិមិតតជិតឆ្ង យ 
ថ្នសពប្របកបពដ្ឋយសមានទុកខ និងកតីសពងវករកទីបុំផុ្សតរម ន៕  
 សូមបញ្ហា ក់ផ្សងណ្ដរថា ឯកឧតតម ព្ជាង សផុាន ់ មាន      
តួន្ទទីជាអភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ ណ្ដលកនេងមក ឯកឧតតម បាន
ចូលរមួបុំពពញការង្ករោ៉ា ងសកមមកនុងបុពវព តុសងគម និងបានចូលរមួ
កនុងកិចចការដឹកន្ទុំសាលារាជធានីភនុំពពញោ៉ា ងពប្រចីនសនធឹកសន្ទធ ប់រ ូត
ទទួលបានពជារជ័យថ្មីលាជាពប្រចីន។ ព យីការទទួលមរណ្ភាពរបស់
ថាន ក់ដឹកន្ទុំរូបពនះ ពិតជាការបាត់បង់ោ៉ា ងធុំពធង នូវសាា បនិកពសនហា
ជាតិរុំរូមួយរូបពៅកនុងសងគម៕ 

ថាន ក់ដឹកន្ទុំសាលារាជធានីភ្នុំធរញ ចូ្បលរមួកនងុរិធីបុណ្យសរ ឯកឧតាម ព្ជាង សផុាន់  

ឯកឧរាម បា៉ា  ស ជារវិងស នងិរោកជុំទាវរគា ពវញិ្ញា  
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    ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី០២ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥   ឯកឧតតម 
ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ បាន
ជួបពិភាកាការង្ករជាមួយ ពលាក អាក់ណ្សល វ៉ា ន់ ប្រតតូពសនពសបបី 
(Axel Van Trotseburg) អនុប្របធានធន្ទររពិភពពលាកទទួល
បនាុកតុំបន់អាសុខីាងពកីត និងបា៉ា សុ ីវកិ ពៅសាលារាជធានីភនុំពពញ។ 
កនុងជុំនួបពិភាកាពនះពលាកអនុប្របធានធន្ទររពិភពពលាកបានពលកី
សរពសីរពីការអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា ក៏ដូចជារាជធានីភនុំពពញចុំពពាះ  
ព ដ្ឋា រចន្ទសមព័នធ ការកាត់បនាយភាពប្រកីប្រក។  

   ជាងពនះពៅពទៀតចុំពពាះរាជធានីភនុំពពញ ពលាក អាក់ណ្សល វ៉ា ន់ 
បានពលីកសរពសីរពីការែិតែុំប្របឹងណ្ប្របងរបស់រណ្ៈអភិបាលរាជធានី
ភនុំពពញ កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិពសសកនុងការពដ្ឋះប្រសាយនូវបញ្ហា
ណ្ដលសមុរសាម ញ ដូចមានករណី្បឹងកក់ បុរកីីឡា ជាពដីម។  

   កនុងជុំនួបដ៏មានសារៈសុំខាន់ពនះ ធន្ទររពិភពពលាកសនា
នឹងជួយបុំពពញនូវតប្រមូវការរបស់រាជធានីភនុំពពញ ពលីការង្ករអភិវឌ្ឍន៍
ប្របព័នធលូ ប្របឡាយ ការចពប្រមាះទឹកកែវក់ ការផ្សគត់ផ្សគង់ថាមពលអរគសិនី 
ការផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាា ត និងការអភិវឌ្ឍន៍ស រមន៍ប្រកីប្រកកនុងរាជធានី
ភនុំពពញ ណ្ដលសាិតពៅកនុងរពប្រមាងណ្ផ្សនការពរលលមាិតឆ្ន ុំ២០៣៥ 
(Master Plan ២០៣៥) ណ្ដលនឹងដ្ឋក់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
សពប្រមចន្ទចុងឆ្ន ុំ២០១៥ពនះ៕  

ព្បតិភូ្សាលារាជធានីភ្នុំធរញជួបរិភ្ជកាការងារជាមួយ អនុព្បធានធន្ទរររិភ្រធលាក 

កា ផ្ាលក់រិាយិស្រ បូអន សាវ ើយ ៍វាងត្បរភិទូាុំងព ី 
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 កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី០៥ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ សពមតចកិតតិប្រពឹទធបណ្ឌិ ត 
ប ុន រ៉ាន ីហ ុនណ្សន ប្របធានកាកបាទប្រក មកមពុជា បានអពញ្ា ីញចុះ
សួរសុែទុកខ និងណ្ចកអុំពណយមនុសសធម៌ដល់ចាស់ជរារម នទីពឹង  
អនកផ្សាុក និងរស់ពៅជាមួយពមពរារពអដស៍ ជនពិការ កុមារកុំប្រពា និង
ជនទីទ័លប្រក ២៥២០ប្ររួសារ មកពីសង្កក ត់ទាុំង១៣ កនុងែណ្ឌ ដពង្កក  
រាជធានីភនុំពពញ។ 
 សពមតចកិតតបិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បានសណ្មតងនូវពសចកតីនឹករលឹក និង
សបាយរកីរាយ ពដ្ឋយបានចុះសាកសួរសុែទុកខបងបាូនប្របជាពលរដា
ពដ្ឋយផ្អា ល់ និងបញ្ហា ក់ថា កាកបាទប្រក មកមពុជា រឺជាសមារមជាតិ
ណ្តមួយរត់ពៅកនុងប្របពទស ណ្ដលបុំពពញការង្ករមនុសសធម៌ពដ្ឋយមិន

លុំពអៀង មិនប្របកាន់និន្ទន ការនពោបាយ ជាតិសាសន៍ ពណ៌្សមបុរអវី
ព យី ព យីថ្វកិា និងសមាា រៈទាុំងអស់ រឺទទួលបានពីការបរចិាច រ
របស់សបបុរសជនជាតិ-អនតរជាតិ ពដីមបណី្ចកជូនដល់បងបាូនប្របជា
ពលរដា ពិពសស ចាស់ជរារម នទីពឹង ប្ររួសារអនករស់ពៅជាមួយពមពរារ
ពអដស៍ ជនពិការ កុមារកុំប្រពា និងជនទីទ័លប្រក ដូចណ្ដលបានពរៀបចុំ
ជូនពៅកនុងពពលពនះ កនុងពន្ទះ មួយប្ររួសារៗ ទទួលបាន អងករ ៣០
រី ូប្រកាម មី១ពកស ប្រតីែ១០កុំប៉ាុង មុង១ ភួយ១ សារ ៉ាុង១ ប្រកមា១ 
និងថ្វកិា ២មឺុនពរៀល។ ពដ្ឋយណ្ ក ប្រកណត់ស ១ដុុំ និងថ្វកិា ១មឺុន
ពរៀលណ្ថ្មពទៀតជាអុំពណយផ្អា ល់របស់ សពមតចពតពជាន្ទយករដាមន្រនតី 
និងសពមតចកិតតបិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត។  

សធមាច្បកិតាិព្រឹទធបណ្ឌិ តអធញ្ា ើញចុ្បះសរួសែុទុកខនិងណ្ច្បកអុំធណ្តយដលច់ាសជ់រារម នទីរឹង                 
អនកផ្ាុកធមធរាគធអដសជ៍នរិការ និងកពុរកុំព្ពា ច្បុំនួន ២៥២០ព្គួសារ  
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 ជាមួយរន ពន្ទះផ្សងណ្ដរ សពមតចកិតតិប្រពឹទធបណ្ឌិ ត បានពលីក
ព ងីនូវអនុសាសន៍ និងសុំណូ្មពរមួយចុំនួនដល់បងបាូនប្របជាពលរដា 
ពិពសសពលាកប្ររូ-អនកប្ររូ អាណពាបាល និងយុវជនកាកបាទប្រក ម
កមពុជា ពធវីោ៉ា ងណជួយអប់រ ុំផ្សសពវផ្សាយ និងពលីកកមពស់ការពររព
ចាប់ចរាចរណ៍្ឱ្យបានខាា ប់ែាួន ពដីមបរីមួចុំណ្ណ្កកាត់បនាយអប្រតាសាេ ប់
ពដ្ឋយពប្ររះថាន ក់ចរាចរណ៍្។    

 ចុំពពាះអនករស់ពៅជាមួយពមពរារពអដស៍ទាុំងអស ់ ប្រតូវពៅពិនិតយ
សុែភាព និងពលបថាន ុំឱ្យបានពទៀងទាត់ពៅតាមពវជាបញ្ហា  ពិពសសប្រតូវ
ផ្សសពវផ្សាយ ណ្ណ្ន្ទុំបនតដល់កូនកមួយរបស់ែេួនពជៀសវងការរកីរាលដ្ឋល
បនតពទៀត និងសូមបងបាូនកុុំពរសីពអីងអនកផ្សាុក និងរស់ពៅជាមួយពមពរារ
ពអដស៍ ពប្រពាះពមពរារពអដស ៍ មិនអាចឆ្េងតាមរយៈការប្របប្រស័យ

ទាក់ទងរន  ការរស់ពៅជាមួយរន  ឬការ ូបចុកជាមួយរន ព យី។ 
ពលីសពីពនះពៅពទៀត អាណពាបាលប្ររប់រូប ប្រតូវណ្ណ្ន្ទុំកូន-កមួយ ឱ្យ
ឃ្លេ តឆ្ង យពីពប្ររឿងពញៀន ពជៀសវងអុំពពី ងិា និងពចារកមមពផ្សសងៗ៕  
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  ការង្ករមនុសសធម៌ ពិតជាសុំខាន់ណស់សប្រមាប់បងបាូន
ប្របជាពលរដាប្រកីប្រក ចាស់ជរា ន្រសតីពមមា៉ា យ អនកផ្សាុកពមពរារពអដស៍ អនក
ជួបពប្ររះម នតរាយ និងពប្ររះថាន ក់ចរាចរណ៍្ពផ្សសងៗ ពៅកនុងសងគម
ជាតិទាុំងមូល ជាក់ណ្សតងអនុសាខាកាកបាទប្រក មកមពុជាែណ្ឌ
ពប្រជាយចង្កវ រ ណ្តងណ្តអនុវតតការង្ករមនុសសធម៌របស់ែេួនជាពរៀងរាល់ណ្ែ 
១ណ្ែ ចុំនួន១០ប្ររួសារ សប្រមាប់ប្របជាពលរដាកនុងមូលដ្ឋា នរបស់ែេួន
ជាប្របចាុំ។ ន្ទថ្ថ្ងទី៥ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ ជាទិវអនតរជាតិ អនកសម័ប្ររចិតត 
រណ្:កមាម ធិកាអនុសាខាកាកបាទប្រក មកមពុជាែណ្ឌ  និងរណ្ៈ   
កមាម ធិកាសាខាកាកបាទសង្កក ត់ ទាុំង៥ បានទទួលលិែិតសរពសីរពី      
សពមតចកតតបិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប្របធានកាកបាទប្រក មកមពុជា ពប្រកាមអធិបតី
ភាព ពលាកជុំទាវ ធឡាក ធែង អនកតុំណងរាន្រសត មណ្ឌ លភនុំពពញ 

តុំណងដ៏ែពង់ែពស់ សពមតចកតតិប្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប ុន រ៉ានី ហ ុនណ្សន 
ប្របធានកាកបាទប្រក មកមពុជា ពនះជាកតតិយសណស់សប្រមាប់អនុ
សាខាែណ្ឌ  និងសាខាសង្កក ត់ទាុំង៥ ណ្ដលចុំណុ្ះពអាយសាខា
កាកបាទប្រក មកមពុជា រាជធានីភនុំពពញពប្រកាមការដឹងន្ទុំពីសុំណក់ 
ឯកឩតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានី
ភនុំពពញ និងជាប្របធានសាខាកាកបាទប្រក មកមពុជារាជធានីភនុំពពញ។ 
 អនុសាខាែណ្ឌ  និងសាខាសង្កក ត់ទាុំង៥ ពប្រកាមការដឹកន្ទុំដ៏
ប្របថ្ពពីសុំណក់ ពលាក ឃ្លេ ុំង  ួត អភិបាល ថ្នរណ្ះអភិបាល
ែណ្ឌ ពប្រជាយចង្កវ រ និងជាប្របធានកកតយិសអនុសាខាែណ្ឌ ពប្រជាយចង្កវ រ 

អនុសាខាែណ្ឌ  និងសាខាសង្កក ត់ទាុំង៥ ដឹកន្ទុំពដ្ឋយ ពលាកប្រស ី
ណ្កវ ច័នាស ុនណរ ីអភិបាលរងែណ្ឌ  និងជាប្របធានអនុសាខាកាកបាទ
ប្រក មែណ្ឌ  និង ពលាក ពៅ សារា៉ា វុធ ន្ទយករដាបាលសាលាែណ្ឌ  
និងជាអនុប្របធានអនុសាខាកាកបាទប្រក មែណ្ឌ  ប្រពមទាុំងរណ្ៈ 
កមាម ធិកាកាកបាទប្រក មែណ្ឌ ទាុំងអស់ និងបនតអនុវតតការង្ករ
មនុសសធម៌កនុងមូលដ្ឋា នែណ្ឌ ប្រពមទាុំង ន្ទុំយកអុំពណយដ៏ថ្ថ្េថាេ របស ់    
សពមតចកតតបិណ្ឌិ តពៅដលព់រលពៅអនកទាុំងពន្ទះពិតប្របាកដ១០០% 
ពដ្ឋយមិនប្របកាន់និន្ទន ការណ្បកសនពោបាយណមួយព យី៕  

អនុសាខាកាកាទព្កហមកមាុជាែណ្ឌ ធព្ជាយច្បងាវ រ ន្ទ ុំអុំធណ្តយរបសស់ធមាច្បកិតាិព្រឹទធបណ្ឌិ ត ព្បធាន
កាកាទព្កហមកមាុជា បនាផ្ាលជូ់នព្គួសារព្កីព្កតាមធរលធៅធៅកនងុមូលដ្ឋា ន 
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  សុែភាពរបស់ប្របជាពលរដា រឺជាការប្រពួយបារមារបស់ថាន ក់
ដឹកន្ទុំពយងី។ ជាក់ណ្សតង កាលពីប្រពឹកថ្ថ្ងទី១៣ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥    
ឯកឧតតមបណ្ឌិ ត ហ ុន ព៉ណ្ណ្ត តុំណងដ៏ែពង់ែពសស់ពមតចអរគ
មហាពសន្ទបតីពតពជា ហ ុន ណ្សន ន្ទយករដាមន្រនតថី្នប្រពះរាជាណចប្រក
កមពុជា និង ឯកឧតតម ឃងួ ធព្សង អភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ បាន
ដឹកន្ទុំប្រកុមប្ររូពពទយសម័ប្ររចិតតយុវជនសពមតចពតពជា ចុះពិនិតយសុែភាព
ជូនបងបាូនកមមករ-កមមការនីិ ប្របជាពលរដាពៅកនុងមូលដ្ឋា នែណ្ឌ ដពង្កក  
ពៅវតតសុំបួរមាស។     

 កនុងឱ្កាសពន្ទះផ្សងណ្ដរ ឯកឧតតម ឃងួ ធព្សង អភិបាលរង
រាជធានីភនុំពពញ និងកនុងន្ទមសាលារាជធានីភនុំពពញ បានពកាតសរពសីរ
ចុំពពាះទឹកចិតតរបស់ថាន ក់ដឹកន្ទុំ និងបងបាូនប្ររូពពទយសម័ប្ររចិតត ណ្ដល
បានចុះពិនិតយសុែភាពជូនប្របជាពលរដាកនុងរាជធានីភនុំពពញជាពប្រចីន  
ទីតាុំងកនេងមកព យី។  

  ជាមួយរន ពនះផ្សងណ្ដរ ឯកឧតតម ក៏បានសុំណូ្មពរបងបាូន
ប្របជាពលរដាពយងី ប្រតូវពចះរស់ពៅសាា ត  ូបសាា ត ពដីមបកីារពារសុែ
ភាពរបស់ែេួនឱ្យបានលាប្របពសីរ៕  

ព្កុមព្គូធរទយសមព័្គចិ្បតា រិនិតយសែុភ្ជរជូនបងបអូនព្បជារលរដា កនងុមូលដ្ឋា នែណ្ឌ ដធងាក  

ត្កមុត្គរូពទយសែត័្គចរិាសរមាចរររជា ពរិត្គាុះត្បជាពល ដាម្លនជុំង ឺ
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  ពវទិកាផ្សសពវផ្សាយ និងពិពប្ររះពោបល់របស់ប្រកុមប្របឹកា 
រាជធានីភនុំពពញ អាណ្តតិទី២ ពៅែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ ប្របារពធពធវី
ព ងីពៅកនុងទីធាេ វតតកុំបូល សង្កក ត់កុំបូល ែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ 
ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី២៣ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម 
ម៉ប់ សារនិ ប្របធានប្រកមុប្របឹការាជធានីភនុំពពញ និងជាប្របធានប្រកមុ

ការង្ករចុះជួយែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ ឯកឧតតម សនួ រនិឌ្ី 
សមាជិកប្រកមុប្របឹការាជធានីភនុំពពញ និង ឯកឧតតម ធអៀង អូននី 
អភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ និងជាតុំណងដ៏ែពង់ែពស ់ ឯកឧតតម 
ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ 
ពប្រកាមប្របធានបទការង្កររដាបាលសនតិសុែសណត ប់ធាន ប់សុវតាិភាព
សាធារណ្ៈ ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋា ន និងការង្ករពសវសាធារណ្ៈ 
ណ្ដលមានប្របជាពលរដាចូលរមួប្របមាណ្ជាង ៤០០ន្ទក់។ 

          មូលព តុណ្ដលបពងកីតឱ្យមានជាពវទិកាសាធារណ្ៈពនះ
ព ងី រឺកនុងពរលបុំណ្ងឱ្យប្របជាពលរដាបានពលីកព ងីពីមតិ 
ពោបល់ ណ្ដលពកីតមានពៅកនុងមូលដ្ឋា ន ពដីមបឱី្យអាជាា ធរមាន
សមតាកិចចបានដឹង និងបានចុះជួយដល់ប្របជាពលរដាចុំពរលពៅ
និងពដីមបផី្អេ ស់បតូរនូវបទពិពសាធន៍ រវងប្រកុមប្របឹកាសង្កក ត់ ែណ្ឌ
ផ្សងណ្ដរ ពដីមបយីកបទពិពសាធន៍ពៅអនុវតតឱ្យបានពជារជ័យ៕  

ធវទិកាផ្សរវផ្ាយ និងរិធព្រះធោបលរ់បសព់្កុមព្បឹកា រាជធានីភ្នុំធរញ  ធៅែណ្ឌ ធពាធិ៍ណ្សនជ័យ 
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   ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី១៧ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅសាលាែណ្ឌ ៧មករា
ពលាកជុំទាវ ម៉ក ់វណ្ណ សុថីា អភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ តុំណង
ដ៏ែពង់ែពស់ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាលរាជធានីភនុំពពញ 
បានអពញ្ា ីញជាអធិបតីភាពកនុងពិធីប្របកាសណ្តងតាុំង និងពផ្សារភារកិចច 
អភិបាលរងែណ្ឌ ៧មករា ចុំនួន ២រូប ណ្ដលមានដូចខាងពប្រកាម៖ 
១-ពផ្សារភារកិចច ពលាក ព ៀក ចាន់លាង ពីអភិបាលរងែណ្ឌ មានជ័យ 
មកជាអភិបាលរងែណ្ឌ ៧មករា។                         
២-ណ្តងតាុំង ពលាក ជា សុធារា៉ា  ជាអភិបាលរងែណ្ឌ ៧មករាថ្មី។  

  កនុងពិធីពន្ទះផ្សងណ្ដរ ពលាកជុំទាវអភិបាលរងរាជធានីភនុំពពញ 
ក៏បានមានមតិណ្ផ្សតផ្អត ុំឱ្យប្រកុមការង្ករទាុំងអស់ ប្រតូវណ្តពចះរកាទុំន្ទក់
ទុំនង និងសាមរគភីាពលា ពដីមបបី្របសិទធភាពការង្ករ និងបុំពពញភារកិចច
តាមតួន្ទទីឱ្យបានលា ពដីមបជួីយសប្រមួលពសវសាធារណ្ៈជូនបងបាូន
ប្របជាពលរដាពៅកនុងមូលដ្ឋា នរបស់ែេួនឱ្យកាន់ណ្តប្របពសីរ។ 

   កនុងឱ្កាសពន្ទះណ្ដរ ពលាក ជា សុធារា៉ា  អភិបាលរងែណ្ឌ ៧
មករាថ្មី បានព ងីពបតជាា ចិតត និងសនាពីឆ្នាៈកនុងការទទួលភារកិចចថ្មី 
ពដ្ឋយែិតែុំពធវីោ៉ា ងណ ពដីមបបីុំពពញតួន្ទទីរបស់ែេួនឱ្យបានកាន់ណ្ត
លាប្របពសីរ បពប្រមីប្របពោជន៍ជូនបងបាូនប្របជាពលរដាកនុងមូលដ្ឋា ន ឱ្យ
កាន់ណ្តប្របពសីរណ្ថ្មពទៀត៕  

រិធីព្បកាសណ្តងតាុំង និងធផ្ារភ្ជរកិច្បច អភិ្ាលរងែណ្ឌ ៧មករា 
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  ការដ្ឋា នជួសជុលផ្សេូវ ណ្ដលពប្របីប្របាស់មូលនិធិែណ្ឌ ចុំការមន
ឆ្ន ុំ២០១៥ បានចាប់ពផ្សតីមអនុវតតពៅសង្កក ត់ទួលសាវ យថ្ប្រពទី១ ពៅ
ពលីកុំណត់ផ្សេូវពលែ៣៣៨ ចាប់ពីផ្សេូវពលែ១៧៣ ដល់ផ្សេូវពលែ 
១៩៩។        

  រិតប្រតឹមថ្ថ្ងទី១៥ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ពនះ ការដ្ឋា នអ ុត
ពៅស ូ បានប្របណ្វង២៥០ណ្ម៉ាប្រត ពលីប្របណ្វងសរុប ៣៦០ណ្ម៉ាប្រត។ បន្ទា ប់
ពីបានបញ្ច ប់ផ្សេូវពនះ ១០០%រចួ នឹងបនតអ ុតពៅស ូផ្សេូវពលែ៣០០ 
ពៅកនុងសង្កក ត់អូឡាុំពិក៕  

  ពៅកនុងកុំ ុងពពលណ្ដលរង់ចាុំរពប្រមាងពប្រងីកផ្សេូវពលែ៣៧១ 
ឱ្យបានទទឹង ១៤ណ្ម៉ាប្រត និងដ្ឋក់លូទុំ ុំ ១,២ណ្ម៉ាប្រត ចាប់ពីផ្សេូវពលែ
២០០៤ ដល ់ផ្សេូវពវងប្រសង ពៅថ្ថ្ងទី១៣ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ មនាីរ
សាធារណ្ការរាជធានីភនុំពពញ បានពកៀកិនបង្កា ប់ថ្មមិុក ពៅតាម
បពណត យផ្សេូវពលែ៣៧១ ពដីមបជួីយសប្រមួលចរាចរណ៍្ដល់បងបាូន
ប្របជាពលរដាជាបពណត ះអាសនន។ 
 ជាមួយរន ពនះណ្ដរ ផ្សេូវពលែ២០០៤ និងផ្សេូវពលែ១០១៩
(ណ័្រប្រប ីត) ក៏កុំពុងមមាញឹកកនុងការជីកដ្ឋក់លូ និងបានជួយ
សប្រមួលកនុងការពកៀផ្សងណ្ដរ។  

គធព្ពងសាា បន្ទផ្លូវ ព្បឡាយ-ល ូសនួច្បារ កុំរុងណ្តព្តូវានសាលារាជធានីភ្នុំធរញយកចិ្បតាទុកដ្ឋក់ 

កុំណ្តរផ់្ាូវរលេ៣៣៨ ចាបព់ផី្ាូវរលេ១៧៣ ដលផ់្ាូវរលេ ១៩៩ 

សកមែភាព រត្គឿងចត្កកុំព ងរកៀកនិបងាា បផ់្ាូវ១០១៩(ណ ័ត្បរ៊ីរ) 
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  ពដីមបអីបអរសាទរឆ្ន ុំថ្មីឆ្ន ុំសកល ២០១៦ សាលារាជធានី
ភនុំពពញ បាននិងកុំពុងតពមេីងរបាកាត់ទទឹងថ្នល់ចុំនួន ៤កណ្នេង 
ព យីពៅថ្ថ្ងទី២២ណ្ែធនូឆ្ន ុំ២០១៥ របាចុំនួន ៣កណ្នេងបានតពមេីងរចួ
និងដ្ឋក់ពអាយដុំពណី្រការចាប់ពីរាប្រតីពនះតពៅ។ 

 ទីតាុំងចុំនួន ៣កណ្នេង ណ្ដលបានដ្ឋក់ពអាយដុំពណី្រការរមួមានៈ 
១-មហាវថីិ្ប្រពះនពរាតតមមុែន្ទ ិកាវតតភនុំ។ 
២-មហាវថីិ្ប្រពះនពរាតតមខាងពជីងវមិានឯករាជយ។ 
៣-តិរវិថីិ្ប្រពះសុីសុវតាិប្រពះរនេង់៕    

 កាពមរា៉ាសុវតាភិាពចុំនួនជាង ២០ ប្រតវូបានតពមេងីតាមពភេងីសតបុ
កនុងរាជធានីភនុំពពញ ពដីមបតីាមដ្ឋនបទពលមសីន្ទន្ទ នឹងដ្ឋក់ឱ្យ
ដុំពណី្រការពៅថ្ថ្ងទី២២ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥។ អរគសនងការដ្ឋា ន
នររបាលជាតិ ពៅប្រពឹកថ្ថ្ងទី២២ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ នឹងប្របកាសពបីក

ដុំពណី្រការមជឈមណ្ឌ លប្រតួតពិនិតយសុវតាិភាពអនកពធវីដុំពណី្រ ពៅតាម
ដងផ្សេូវពៅទូទាុំងរាជធានីភនុំពពញ និងកណ្នេងទទួលពាកយបណ្តឹ ងបទ
ពលមីសចរាចរណ៍្ពៅទូទាុំងប្របពទស។ ឧតតមពសនីយព៍ទា មិន សុវណា  
ប្របធានន្ទយកដ្ឋា នវទិយុទាក់ទង បានឱ្យដឹងពៅលាង ចថ្ថ្ងទី២១ ណ្ែធនូ 
ឆ្ន ុំ២០១៥ ថាវ រឺជាជុំហានដុំបូងណ្ដលប្រកសួងសនតិសុែសាធារណ្ៈ
របស់ប្របពទសចិន បានផ្សតល់ជុំនួយមកប្រកសួងមហាថ្ផ្សាកមពុជា នូវការ
បុំពាក់សុំភារៈកាពមរា៉ា ពៅតាមដងផ្សេូវចុំនួនជាង ២០កាពមរា៉ា  ពដីមបី
បញ្ាូ នរូបភាពពៅទីសាន ក់ការកណត ល។  

ត្កមុហរ នររមាើងការមរា៉ា ស វរាភិាពតាមបរងាា លរភា ើងសាុប 

តធមលើងរាកាត់ទទឹង្នលច់្បុំននួ៤ ទីតា ុំង អបអរឆ្លងនន ុំសកល តធមលើងកាធមរ៉ាសវុតាិភ្ជរតាមបធងាា លធភ្លើងសាបុ 

មន្តនាជីុំនញតាមដានសកមែភាពតាមការមរា៉ា ស វរាភិាព 
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  ឯកឧតតម ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
រាជធានីភនុំពពញ ធាេ ប់មានប្របសាសនថ៍ា ផ្អា ុំងបា៉ា ណូ្ផ្សសពវផ្សាយពាណិ្ជកមម
បចចុបបននរឺ ពកីតមានពប្រចីនពពកព យីកនុងរាជធានីភនុំពពញ សាលារាជធានី
ភនុំពពញនឹងកាត់បនាយផ្អា ុំងផ្សាយពាណិ្ជាកមមពនះ ឱ្យពៅកប្រមិតមួយ
សមប្រសប មិនឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ពសាភណ្ភាព សណត ប់ធាន ប់ទីប្រកុង។ 

  ពប្រកាយពីបានទទួលពរលការណ៍្ណ្ណ្ន្ទុំផ្អា ល់ពី ឯកឧតតម 
ា៉ សជុាតិវងស អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនុំពពញ ប្រកមុ
ការង្ករប្រតួតពិនិតយលកខណ្ៈបពចចកពទសទីតាុំងផ្អា ុំងផ្សាយពាណិ្ជាកមម
ណ្តងណ្តបានចុះពិនិតយ និងរុះពរផី្អា ល់នូវពរមពភេីង ប្របអប់ពភេីង LED 
ផ្អា ុំងផ្សាយពាណិ្ជាកមមណណ្ដលបានសាងសង់ពដ្ឋយមិនមានចាប់
អនុញ្ហា ត និងបងកឱ្យមានផ្សលប៉ាះពាល់ដល់រុំព ញី ពសាភណ្ភាព 
សុវតាិភាព និងសណត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈកនុងរាជធានីភនុំពពញ។ 

  ប្រកុមការង្កររបស់សាលារាជធានីភនុំពពញ ណ្តងបានស ការ
ជាមួយសាលាែណ្ឌ ទាុំង១២ ចុះពិនិតយ និងរុះពរពីរមពភេីង ប្របអប់ពភេីង 
និងផ្អា ុំងផ្សាយពាណិ្ជាកមមជាពប្រចីនទីតាុំង ដ្ឋក់ពលចិីពញ្ចមីផ្សេវូពថ្មរីពជីង 
ណ្ដលបងកផ្សលប៉ាះពាល់ដល់សណត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ តាមដងវថីិ្ន្ទន្ទ។ 

  ពប្រកាយពីបានអនុវតតវធិានការរដាបាលបានមួយជុំហានរួចមក 
ពយងីសពងកតព ញីថា ពៅតាមបពណត យផ្សេូវមួយចុំនួនកនុងរាជធានី
ភនុំពពញមានសណត ប់ធាន ប់ និងពសាភណ្ភាពប្របពសីរព ីងវញិ ព យី
បងបាូនប្របជាពលរដាមានការរុំប្រទចុំពពាះចុំណត់ការពនះ ប្រពមទាុំង
បានសម័ប្ររចិតតរុះពរពីរមពភេីង ប្របអប់ពភេីង និងផ្អា ុំងផ្សាយពដ្ឋយែេួនឯង 
ព យីជាពិពសសណ្ថ្មពទៀតពន្ទះ  រឺបណត ប្រកុម  ុនណ្ដលជាប្របភព
ផ្សគត់ផ្សគង់សុំខាន់ៗ ក៏បានចុះកាត់ពរមពភេងី ប្របអប់ពភេងី និងផ្អា ុំងផ្សាយ
ពាណិ្ជាកមមពដ្ឋយែេួនឯងណ្ដរ។ ទនាមឹពនះ ប្រកុមការង្ករបានសុំណូ្មពរ
ដលប់្រកុម  នុឱ្យបញ្ឈប់ការផ្សគត់ផ្សគង់សមាា រៈផ្សសពវផ្សាយ ណ្ដលន្ទុំឱ្យប៉ាះពាល់
សណត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ និងពសាភណ្ភាពរាជធានីភនុំពពញ៕ ត្កមុកា ងា ច ុះសណនុំ ផាទ ុំងផ្សពវផ្ាយការផ់្ាូវ បសហ់្គងហ្គា ញ ់

ត្កមុកា ងា ច ុះសណនុំផាទ ុំងយរីហ្គ បសហ់្គងហ្គា ញ ់

ច ុះពនិរិយទតីាុំងរសា ើស ុំ បសត់្កមុហរ ន ហ្គយសលនេ នដមូរីនៀ 

ត្កមុកា ងា ច ុះពនិរិយទតីាុំងរសា ើស ុំ  បសហ់្គង Burger King 

អាជាា ធររាជធានីភ្នុំធរញ ចុ្បះរិនិតយ និងរះុធរ ើផាា ុំងា៉ណូ្ផ្ាយពាណិ្ជាកមមរន នសណ្តា ប់ធាន ប់ 
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  ពៅប្រពឹកថ្ថ្ងទី២៥ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ សាលាែណ្ឌ ទួលពរក 
ដឹកន្ទុំពដ្ឋយ ពលាក ឯក ឃនុធដឿន អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
ែណ្ឌ ទួលពរក និង ពលាក ា៉ង លដី្ឋ អភិបាលរងែណ្ឌ ទួលពរក 
បានពធវីការវយកពមាចទូព គម សរុប ១១៥ទូ កនុងពន្ទះមានព គម
បាញ់ប្រតី៥ទូ និងព គមពបៀរ១១០ទូ ណ្ដលណ្លបងទាុំងពនះបានពងវក់
និងប៉ាះពាល់ដល់បាូនៗពរចពវសពីការសិកា និងអាចឈានពៅដល់
មានបទពលមីស លួច ឆ្ក់ បេន់ ណ្ដលសុទធសឹងជាផ្សលប៉ាះពាល់ដល់
សងគមជាតិ៕  

  ពៅរពសៀលថ្ថ្ងទី ១៧ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥  ពលាក អ ុង សន ពៅ
សង្កក ត់បឹងសាឡាង បានមកចូលរមួបុណ្យសពប្របជាពលរដាប្រកីប្រក
ពឈាម ះ ប៉ាក់ សារា៉ា ន់ បានទទួលមរណ្ភាពពដ្ឋយជុំងឺពលីសឈាម 
កនុងជន្ទម យុ ៦៣ឆ្ន ុំ ពៅពរ ដ្ឋា នភូមិ៣ សង្កក ត់បឹងសាឡាង ែណ្ឌ
ទួលពរក។       

 ឱ្កាសពន្ទះផ្សងណ្ដរ ពលាក ឯក ឃនុធដឿន អភិបាលថ្ន
រណ្:អភិបាលែណ្ឌ ទួលពរក ប្រពមទាុំងអាជីវករចាស់ៗ បានឧបតាមា
ជាថ្វកិា ១០០$ និងកាត មឈូសមួយ ប្រពះបវរមុនី ងិន  មី ប្រពះ
ពៅអធិការវតតន្ទរវន័ និងជាប្រពះអនុរណ្ែណ្ឌ ទួលពរក ចូលរមួ
បុណ្យសពបចច័យ ៥០ដុលាេ  ពលាក ជា វណ្ាូ ប្រកុមប្របឹកាែណ្ឌ ទួល
ពរក ២០០.០០០ពរៀល សង្កក ត់បឹងសាឡាង ២០០.០០០ពរៀល
ប្របជាពលរដាកនុងភូមិ៣ ៤៨០.០០០ពរៀល៕  

សាលាែណ្ឌ ទួលធរក ចាត់វិធានការធតា រកាសនាិសែុ និងសណ្តា ប់ធាន ប់មូលដ្ឋា ន 

អាជាា ធ េណឌ ទលួរគាកច ុះឃារទ់រួហាមេ សចាបយ់កវាយករមទច 

អាជាា ធ េណឌ ទលួរគាកវាយកុំរទចទ ួរហាម ចុំននួ ១១៥ 

អាជាា ធ េណឌ  សងាក រ ់ចលូ មួប ណយសពត្បជាពល ដាត្កតី្ក 
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 ន្ទថ្ថ្ងទី៣០ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅសាលាែណ្ឌ ដូនពពញ 
មានពបីកកិចចប្របជុុំសាមញ្ាពលីកទី១៨ របស់ប្រកុមប្របឹកាែណ្ឌ ដូន
ពពញ អាណ្តតិទី២ ពប្រកាមអធិបតីភាព ពលាក ណ្ហម អាន ប្របធាន
ប្រកមុប្របឹកាែណ្ឌ ដូនពពញ និង ពលាក គួច្ប ច្បុំធរ ើន អភិបាល        
ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ដូនពពញ។    
 កិចចប្របជុុំបានពិនិតយ និងឆ្េងនូវរពបៀបវរៈដូចខាងពប្រកាមៈ  

១.ពិនិតយ និងអនុម័តពសចកតីប្រពាងកុំណ្ត់ព តុថ្នកិចចប្របជុុំសាមញ្ា
ពលីកទី១៧ របស់ប្រកុមប្របឹកាែណ្ឌ ដូនពពញ សប្រមាប់អាណ្តតិទី២។                      
២.ពិនិតយ និងអនុម័តពសចកតីប្រពាងរបាយការណ៍្សតពីីការបា៉ា ន់ប្របមាណ្
តប្រមូវការរបស់សាា ប័នែណ្ឌ ដូនពពញ។                
៣.ពិនិតយ និងអនុម័តពសចកតីប្រពាងរណ្ៈកមមការពរៀបចុំរពប្រមាង ឆ្ន ុំ
២០១៥ របស់រដាបាលែណ្ឌ ដូនពពញ។    
៤.ពិនិតយ និងអនុម័តនូវពសចកតីប្រពាងរបាយការណ៍្សតីពីការអនុវតត
ការង្កររបស់រដាបាលែណ្ឌ ដូនពពញ ប្របចាុំណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥។   
៥.ពិនិតយ និងអនុម័តសុំពណី្ណ្បងណ្ចកប្របាក់រង្កវ ន់ពលីកទឹកចិតតប្របចាុំ
ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ណ្ដលបានមកពីការផ្សតល់ពសវរដាបាលសប្រមាប់
ឧបតាមាជូនមន្រនតី បុរគលិក ថ្នរដាបាលែណ្ឌ ដូនពពញ។            
៦.បញ្ហា ពផ្សសងៗ៕      
       
      

 ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី ២៩ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពលាក គួច្ប ច្បុំធរ ើន 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ដូនពពញ បានដឹកន្ទុំមន្រនតីពប្រកាម   
ឱ្វទបងបាូនប្របជាពលរដាសម័ប្ររចិតត កងរាជអាវុធ តាែណ្ឌ  យុវជន 
ស ភាពស ព័នធយុវជនកមពុជាែណ្ឌ  សិសានុសិសស និសសតិ 
សមារមពតកាវ ន់ដូកមពុជា ចូលរមួសរុបប្របមាណ្ជាង ២០០ន្ទក់ 
ពដីមបពីធវីការពបាសសមាា តប្រចាុំងចតុមុែ ណ្ដលចាប់ពីទីតាុំងផ្សាររាប្រតី
រ ូត ដល់មុែប្រពះបរមរាជវ ុំង៕  

សម្លជកិត្កមុត្បកឹា ថ្នា កដ់កឹនុំ មន្តនាអីាជាា ធ េណឌ ចលូ មួកាុងពធិ ី

កិច្បចព្បជុុំសាមញ្ញធលើកទី១៨ របសព់្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ដូនធរញ សាលាែណ្ឌ ដូនធរញ ច្បុះធាសសពអ តព្ចា ុំងទធនលច្បតុមែុ 
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    សាលាែណ្ឌ ៧មករា បានពរៀបចុំកមមវធីិសមាា តបរសិាា ន និង
អន្ទម័យពៅកនុងែណ្ឌ ៧មករា ពដីមបអីបអរសាទរទិវអន្ទម័យ បរសិាា ន 
ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី២៣ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពលាក លមី សភុ្ជ អភិបាល
ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ៧មករា បានដឹកន្ទុំមន្រនតរីាជការពប្រកាមឱ្វទ 
កងកមាេ ុំងសនតិសុែ ប្របជាការពារែណ្ឌ  យុវជនស ភាពស ព័នធ
យុវជនកមពុជាែណ្ឌ  (ស.ស.យ.ក) និងបងបានូប្របជាពលរដាកនុងមូលដ្ឋា ន 
បានចុះសមាា តជុុំវញិរបងវតតប្រពះពុទធមានបុណ្យ ផ្សេូវពលែ ១៦៩   
សួនចារតាមផ្សេូវ ១៦៩ សួនចារកាត ន់ពីរ ពដ្ឋយណ្ កពៅតាមបណត
វតតអារាម សាលាពរៀន សាា ប័នសាធារណ្ៈ សង្កក ត់ទាុំង៨ពធវីអន្ទម័យ
កនុងមូលដ្ឋា ន និងទីតាុំងពរៀងៗែេួន។  

     សាលាែណ្ឌ ៧មករា ពរៀបចុំពិធីពនះព ងី កនុងពរលបុំណ្ង
ពដីមបពីសាភណ្ភាព សណត ប់ និងបរសិាា នលាពៅកនុងមូលដ្ឋា នែណ្ឌ  
ក៏ដូចជាពៅកនុងរាជធានីភនុំពពញ និងពដីមបផី្សសពវផ្សាយឱ្យបានកាន់ណ្ត
ចាស់ពីរុណ្តថ្មេ និងផ្សលប៉ាះពាល់ថ្នបរសិាា ន ជូនដល់មន្រនតីពប្រកាម
ឱ្វទ បងបាូនប្របជាពលរដាមូលដ្ឋា ន។ 

សាលាែណ្ឌ ៧មករា ានធរៀបច្បុំកមមវិធីសពអ តបរសិាា ន និងអន្ទម័យ ធៅកនងុមូលដ្ឋា នែណ្ឌ៧មករា 

រោក លមី ស ភា ច ុះដកឹនុំមន្តនាសីម្លអ រប សិាា នកាុងមលូដាា ន 

សកមែភាពច ុះផ្សពវផ្ាយ នងិសម្លអ រប សិាា នរៅដងផ្ាូវ 
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  ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី១៦ ណ្ែធនូ  ឆ្ន ុំ២០១៥ ពៅសាលាែណ្ឌ
ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ បានពរៀបចុំពិធីប្របកាសទទួលសាគ ល់នូវសមាសភាព
រណ្ៈកមាម ធិការសមារមអតីតយុទធជនកមពុជា ែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ 
ពប្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ឧតតមពសនីយឯ៍ក ជួន សវុណ្ណ  អរគ
សនងការរងនររបាលជាតិ និងជាសនងការនររបាលរាជធានីភនុំពពញ 
ប្រពមទាុំងជាប្របធានរណ្ៈកមាម ធិការសមារមអតីតយុទធជនកមពុជា
រាជធានីភនុំពពញ និងមានការអពញ្ាញីចូលរមួពី ពលាក ណ្ហម ដ្ឋរទិធ ិ
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ ប្រពមទាុំងសមាជិក 
សមាជិកា ស.អ.ក ជាពប្រចីនន្ទក់ពទៀត។    
 កនុងឱ្កាសពន្ទះ ពលាក ណ្ហម ដ្ឋរទិធិ បានចូលរមួជាថ្វកិា
ចុំនួន ១លានពរៀល ពដីមបជីាការដុំកល់កនុង បិរបស់សមារម៕  

 តាមការចងាុលបង្កា ញរបស់ ពលាក ណ្ហម ដ្ឋរទិិធ 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ពពាធិ៍ណ្សនជ័យ រណ្:បញ្ហា ការ
ឯកភាពែណ្ឌ ដឹកន្ទុំពដ្ឋយ ពលាក  ឹម ស ុនសូដ្ឋ និង ពលាក 
ណ្កវ សុភា អភិបាលរងែណ្ឌ  ន្ទរពសៀលថ្ថ្ងទី២២ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០១៦ បានចុះពិនិតយរដាបាលជុុំវញិបរពិវណ្អាកាសោនដ្ឋា ន
អនែរជាតិភនុំពពញ ពដីមបីពប្រងឹងសុវតតិភាព សនែិសុែជូនរណ្ៈ
ប្របតិភូរជាន់ែពស់ប្របពទសរុសសីណ្ដលអពញ្ា ីញមកដល់រាជធានី
ភនុំពពញពៅថ្ថ្ងទី២៣ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥។ 

  ជាលទធផ្សលកនុងពបសកកមម ប្រកុមការង្ករបានប្រតួតពិនិតយ
ែនងផ្សាះបានចុំនួន ៣៤១ែនងផ្សាះ ប្រតួតពិនិតយបនាប់ជួលបានចុំនួន 
១៥៧បនាប់ជួល ណ្ដលពសមីនឹងចុំនួនមនុសស ៣.៦៤៥ន្ទក់ និង
បានណ្ណ្ន្ទុំសិបបកមមផ្សារណ្ដកបានចុំនួន ០៣ទីតាុំង៕  

រិធីព្បកាសទទួលសាា លនូ់វសពសភ្ជរគណ្ៈកពម ធិការសពគមអតីតយទុធជនកមាជុា ែណ្ឌ ធពាធិ៍ណ្សនជ័យ  

អាជាា ធ ច ុះពនិរិយជ ុំវញិប រិវណអាកាសយនដាា នអនដ ជារភិា ុំរពញ 
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       សាលាែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន  បានពរៀបចុំកមមវធីិអបអរសាទរទិវ   
អន្ទម័យ បរសិាា នជាតិ២៣ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពប្រកាមប្របធានបទ 
“ភូមិែាុ ុំរម នសុំរាម” ពប្រកាមអធិបតីភាព ពលាក សែុ សមបតិា 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន ។  

 កនុងពិធីពន្ទះ បានទទួលកូនពឈមីកដ្ឋុំពៅកនុងអនុវទិាល័យ 
និងបានពដីរពរសីសុំរាមតាមផ្សេូវជាតិពលែ៥ ផ្សារណ្ប្រពកពៅន  និងមុែ
ផ្សាះប្របជាពលរដា ណ្ដលមានសុំរាមដូចជា កាកសុំណ្ល់ពីការ ូប
ចុកមានដូចជា៖ ថ្ង់បាេ សាិក ចានពសាន  ប្រកដ្ឋស សេឹកពឈបី្រជុះ និង
វតាុជាពប្រចីនពទៀត ព យីពលាកបានពនយល់ណ្ណ្ន្ទុំដល់ប្របជាពលរដា
ទាុំងអសឱ់្យពចះចូលរមួកនុងការសមាា តបរសិាា ន និងពធវអីន្ទម័យជុុំវញិផ្សាះ 
ពដីមបបីរសិាា នសាា តទាុំងអស់រន ៕  

       ប្រពឹកថ្ថ្ងទី១១ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥ សាលាែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន  
បានពរៀបចុំពិធីពបីកការដ្ឋា នបនតផ្សេូវពបតុង មួយណ្ែស ប្របណ្វង ៤៨៤
ណ្ម៉ាប្រត សាិតពៅភូមិប្ររួស សង្កក ត់សុំពរាង ែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន  ពប្រកាម
អធិបតីភាព ពលាក សែុ សមបតាិ អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
ែណ្ឌ ណ្ប្រពកពៅន  ពលាក ពលាកប្រសីសមាជិក សមាជិកាប្រកុមប្របឹកាែណ្ឌ  
ពលាក ពលាកប្រសអីភិបាលរង ពលាកន្ទយក ន្ទយករងរដាបាលែណ្ឌ  
ពលាក ពលាកប្រសី ប្របធានការោិល័យជុំន្ទញែណ្ឌ  និងបងបាូន
ប្របជាពលរដាសរុបប្របមាណ្ជាង ១៥០ន្ទក់៕ 

សាលាែណ្ឌ ណ្ព្រកធៅន  អបអរសាទរទិវា   អន្ទមយ័ បរសិាា ន សាលាែណ្ឌ ណ្ព្រកធៅន  ធបើកការដ្ឋា នបនាផ្លូវធបតងុ 

អាជាា ធ េណឌ  ចលូ មួដាុំកនូរឈើ រៅវទិាលយ័ កាុងេណឌ សត្ពករនា  
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         ប្រពឹកថ្ថ្ងទី២៣ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៥ ពលាក នុត រុធដ្ឋរ៉ា 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ដពង្កក  បានដឹកន្ទុំមន្រនតរីាជការ
សាលាែណ្ឌ  និងសង្កក ត់ ចុះពិនិតយពមីលការដ្ឋក់លូ ០១ណ្ែស និង
សួរសុែទុកខប្របជាពលរដា ណ្ដលរស់ពៅកនុងស រមន៍អនេង់រងថ្មី 
សង្កក ត់ថ្ប្រពស ែណ្ឌ ដពង្កក ។     

        ប្របជាពលរដាបានសណ្មតងនូវការអបអរសារទរ និងរុំប្រទ 
ប្រពមទាុំងណ្ថ្េងអុំណ្ររុណ្ោ៉ា ងប្រជាលពប្រៅចុំពពាះថាន ក់ដឹកន្ទុំ អាជាា ធរ
ប្ររប់លុំដ្ឋប់ថាន ក់ ណ្ដលណ្តងបានរិតរូរដល់ការលុំបាករបស់បងបាូន
ប្របជាពលរដាកនុងមូលដ្ឋា ន ជាក់ណ្សតងការអនុពប្ររះពនធប្របថាប់ប្រតា 
ចុំពពាះប័ណ្ាសមាគ ល់សិទធិកាន់កាប់មាច ស់អចលនវតាុ របស់ពួករត់ 
និងការសាា បន្ទបណត ញលូថ្មី០១ណ្ែស ជាសមិទធផ្សលណ្ដលរត់ទទួល
បានន្ទពពលពនះ ពដីមបរី ុំពដ្ឋះទឹកពចញពីស រមន៍ពៅកនុងរដូវវសា។ 
        រួរបញ្ហា ក់ថា៖ ប្របព័នធលូ ០១ណ្ែសពនះ មានប្របណ្វង ៥១៨
ណ្ម៉ាប្រត មុែកាត់ ០,៨ណ្ម៉ាប្រត ជារពប្រមាងថ្វកិាសប្រមាប ់ឆ្ន ុំ២០១៥៕ 

         ពលាក នុត រុធដ្ឋរ៉ា អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
ែណ្ឌ ដពង្កក  ចុះសាកសួរសុែទុកខប្របជាពលរដា និងពិនិតយពមីលផ្សេូវ 
ពៅកនុងភូមិបុរកីមមករ សង្កក ត់ពជីងឯក ន្ទប្រពឹកថ្ថ្ងទី១៦ ណ្ែធនូ ឆ្ន ុំ
២០១៥ បានដឹកន្ទុំមន្រនតីរាជការសាលាែណ្ឌ  និងសង្កក ត់ចុះសួរ
សុែទុកខ ប្របជាពលរដា និងពិនិតយពមីលផ្សេូវ ពបតុង និងលូ ណ្ដលសាិត
ពៅកនុងភូមិបុរកីមមករ សង្កក ត់ពជីងឯក ែណ្ឌ ដពង្កក  រាជធានីភនុំពពញ។ 

        រួរបញ្ហា ក់ថាៈ ផ្សេូវពបតុង០១ណ្ែសពនះ ជាផ្សេូវពបតុងឆ្ាឹង
ណ្ដក ប្របណ្វង ៥២៥ណ្ម៉ាប្រត ទទឹង០៥ណ្ម៉ាប្រត សាិតកនុងភូមិបុរកីមមករ 
សាិតកនុងរពប្រមាងថ្វកិារបស់រដាបាលែណ្ឌ  ឆ្ន ុំ២០១៥ និងលូ ណ្ដល
មានមុែកាត់ ០,៦ណ្ម៉ាប្រត តាមបពណត យផ្សេូវពបតុង បានសាា បន្ទរចួ
ន្ទពពលថ្មីៗពនះ៕  

សាលាែណ្ឌ ដធងាក ចុ្បះរិនិតយការដ្ឋក់ល ូនិងសាកសរួសែុទុកខបងបអូនព្បជារលរដាមូលដ្ឋា ន 
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  អនុវតតតាមពរលការណ៍្របស់ ឯកឧតតម ា៉ សជុាតវិងស 
អភិបាល ថ្នរណ្:អភិបាលរាជធានីភនុំពពញ និងការណ្ណ្ន្ទុំពី    
ពលាក អា ង សុផីាន អភិបាល ថ្នរណ្:អភិបាលែណ្ឌ ចារអុំពៅ 
កងកមាេ ុំងរណ្ៈបញ្ហា ការឯកភាពរដាបាលែណ្ឌ  ណ្ដលដឹកន្ទុំពដ្ឋយ

ពលាក ពហា វសន្ទ អភិបាលរងែណ្ឌ  បានចុះប្រតតួពិនិតយរដាបាល  
ពៅចុំណុ្ចផ្សាះពលែ ១៨ផ្សេូវពបតុង ភូមិអូរអណ្តូ ង១ សង្កក ត់ណ្ប្រពកប្របា 
ណ្ដលមានពាក់ព័នធពលីបញ្ហា ពប្ររឿងពញៀន ជាលទធផ្សលកមាេ ុំងចប្រមុះ
បានពធវីការពិនិតយព ញីមានការពលងណ្លបងសុីសង ព គមបាញ់ប្រតី
ែុសចាប់ ចុំនួន៣ទូ បចចុបបននកមាេ ុំងចប្រមុះបានរបឹអូសយកមករកា
ទុកជាបពណត ះអាសននពៅសាលាែណ្ឌ ពដីមបចីាត់ការតាមនីតិវធីិចាប់៕  

  ពដ្ឋយពៅកនុងកុំ ុងណ្ែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៥ មានពភេៀងធាេ ក់
ពជាកជាុំបណត លពអាយផ្សេូវជាតិពលែ១ ចាប់ពីភូមិកតីតាកុយ រ ូត
ដល់រល់សាព នប្រពះមុនីវងសមានជងាុកធុំៗរមួទាុំងទឹកដក់ពធវីពអាយបង
បាូនប្របជាពលរដាពិបាកកនុងការពធវីដុំពណី្រ ព តុដូចពនះពដីមបបីងក
លកខណ្:ជូនបងបាូនប្របជាពលរដា ពដ្ឋយកនុងពន្ទះអាជាា ធរែណ្ឌ ចារ
អុំពៅបានទុំន្ទក់ទុំនងសុុំជួយអនតរារមន៍ពីប្រកុមការង្ករ JICA ពដីមបី
បូមលូទឹកដក់ពៅតាមផ្សេូវជាតិពលែ១ និងឈូសឆ្យចាក់ថ្មប្ររួស
លុបជងាុកធុំៗ ពដីមបសីប្រមួលកនុងការពធវីដុំពណី្រ៕  

អាជាា ធរែណ្ឌ ច្បារអុំធៅច្បុះចាប់ធហាមាញព់្តែីសុច្បាប់ អាជាា ធរែណ្ឌ ច្បារអុំធៅច្បុះបមូទកឹ និងឈសូនយជងហុកផ្លូវ 
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 រដាបាលសាលាែណ្ឌ ណ្សនសុែពបីកការដ្ឋា នជួសជុលសាា បន្ទ
ផ្សេូវពលែ កា៤អា(K4A) ណ្ដលជារពប្រមាងមូលនិធិអភិវឌ្ឍរបស់ែណ្ឌ
ណ្សនសុែ ឆ្ន ុំ២០១៥ ប្របណ្វង ៣៣៦ណ្ម៉ាប្រត ទទឹង ៧.៥០ណ្ម៉ាប្រត សាិត
ពៅកនុងភូមិទឹកថាេ  ែណ្ឌ ណ្សនសុែ រាជធានីភនុំពពញ កាលពីរពសៀលថ្ថ្ង
ទី១៩ ណ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៥ ពប្រកាមអធិបតីភាព ពលាក អ ូវ ពៃយ 
ប្របធានប្រកមុប្របឹកាែណ្ឌ ណ្សនសុែ និង ពលាក ធ្ង សុ្ ុល 
អភិបាលរងែណ្ឌ ណ្សនសុែ និងជាតុំណង ពលាក ល ី សាធវត 
អភិបាល        ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ណ្សនសុែ និងមានការអពញ្ា ីញ
ចូលរមួពីបងបាូនប្របជាពលរដាប្របមាណ្ ២០០ន្ទក់។  

 កនុងឱ្កាសពន្ទះ ពលាក អ ូវ ពៃយ ប្របធានប្រកមុប្របឹកា
ែណ្ឌ ណ្សនសុែ  បានសុំពណ្ះសុំណល និងសុំណូ្មពរដល់បងបាូន
ប្របជាពលរដាពមតាត ពោរយល ់ និងអាធាប្រស័យចុំពពាះការដ្ឋា នសាា បន្ទ
ណ្ដលរ ុំខានដល់ការពធវីដុំពណី្រ ការរស់ពៅ និងការប្របកបរបរប្របចាុំថ្ថ្ង។  
ព យីពលាកក៏បានសុំណូ្មពរដល់បងបាូនពមតាត ជួយណ្ថ្រកាផ្សេូវពនះ
ទាុំងអស់រន  ពដីមបជីាប្របពោជន៍យូរអណ្ងវង៕   

   ដុំពណី្រការអនុវតតការង្ករដ្ឋក់បុំពង់លូពៅតាមបពណត យផ្សេូវ
ពលែ១៩២៨(វថីិ្ឧកញ្ហា  ម៉ាុង ឫទធី ) ពៅណ្ផ្សនកខាងតបូង សពប្រមចបាន
ប្របណ្វងប្របមាណ្ ៥៤០ណ្ម៉ាប្រត ព យីមកដល់ថ្ថ្ងទី០៤ ណ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០១៥។      

 សូមបញ្ហា ក់ថា សាលារាជធានីភនុំពពញបាននឹងកុំពុងជួស
ជុលសាា បន្ទផ្សេូវពបតុងពលែ១៩២៨ ពដ្ឋយដ្ឋក់លូប្របណ្វងសរុប 
២.៩៤៣ណ្ម៉ាប្រត ទុំ ុំ ១,៥០ណ្ម៉ាប្រត ពដ្ឋយចាប់ពីផ្សេូវពលែ១០១៩ 
ដល់រងវង់មូលកាុំកូសុធីី សង្កក ត់ភនុំពពញថ្មី ែណ្ឌ ណ្សនសុែ៕   

សាលាែណ្ឌ ណ្សនសែុធបើកការដ្ឋា នជួសជុលសាា បន្ទផ្លូវ ការងារដ្ឋក់បុំរង់លធូៅតាមបធណ្តា យផ្លូវធលែ១៩២៨ 
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 ផ្លែឈ ើគ្រប់គ្បឈេទសទុធផ្ែមានមុខងារ នងិលលគ្បឈោជនម៍កឈលើ
សព៌ាងគកាយ នងិសខុភាពរបស់មនសុស ឈគ្ពោះវាបានលទកុនវូពពួកវតីាមីន នងិសារជាែ ិ
ផ្រ៉ែសំខាន់  ៗ នងិចបំាច់ជាឈគ្ចើនគ្បឈេទ ឈលសងៗគ្នា ។ កាងុចំឈោមផ្លែឈ ើទំងអស់
គ្កូចឆ្មា រកជ៏ាផ្លែឈ ើមួយគ្បឈេទ ផ្ែលបានលតល់រុណគ្បឈោជនោ៍៉ែ ងឈគ្ចើនែល់
សខុភាព ផ្ែលមនសុសគ្រប់របូមិនរួរឈមើលរលំងពអីែថគ្បឈោជនែ៍ស៏មបូរផ្បបរបស់វា 
មនសុសរួរទទួលទនទកឹគ្កូចឆ្មា រឈៅឈពលគ្ពកឹឲ្យបានឈទៀងទែ់។  

 ការទទួលទនទកឹគ្កូចឆ្មា រជាមួយទកឹឈតត ឧណហ  ៗជាឈរៀងរាល់គ្ពកឹ វានងឹ
ជួយជំរញុែឈំណើរការកន្ត្រត ក់របស់គ្បពន័ធរលំាយអាហារ កាែ់បនថយជាែអិាសុែី នងិ
សគ្មួលែឈំណើរការបឈរទ របង់លាមក នងិជួយសមាា ែសារជាែពុិលផ្ែលមានឈៅ
កាងុឈ ែ្ ើមលងផ្ែរ។       
 ឈៅកាងុផ្លែគ្កូចឆ្មា រសមបូរវតីាមីន C (អាសុែី អាសកូបីក) ោ៉ែ ងឈគ្ចើនផ្ែល
វតីាមីនមួយគ្បឈេទឈនោះ ពែិជាមានសារៈសំខាន់ោ៉ែ ងខាែ ងំ ឈគ្ពោះវតីាមីន C 
ពាបាលជំងផឺ្តតសាយ គ្បឆំ្មងជាែពុិលកាងុខែនួ រកាសខុភាពផ្សបក គ្បឆំ្មងនងឹភាព
ចស់មុនអាយុ គ្ពមទំងជួយឲ្យែឈំណើរការខរួកាលស្សស់ថ្លែ រឈពលគ្ពកឹលងផ្ែរ។  

    អាកជំរញខាងសខុភាពជាឈគ្ចើនបានអំពវរវ សុឲំ្យបញ្ឈប់ការបផ្នថម
ជាែហិ្លែវ័រអររា៉ែយ (Fluoride) ឈៅកាងុទកឹញុ ំ ផ្ែលបងកឲ្យឈកើែមានជំងមឺហារកីឆ្ាងឹ។ 
ឈៅកាងុគ្បឈទសអង់ឈរែស សមាសធាែហុ្លែវ័រអររា៉ែយ គ្ែវូបានឈរបផ្នថមកាងុទកឹ ផ្ែល

លគែ់លគង់ឈៅឱ្យគ្បជាជន ៦លានរក់ កាងុរយៈឈពលជាង ៤០ឆ្មា មំក ឈ្វ ើឈ ើងឈោយ
ទភីាា ក់ងារសខុភាពជាែអិង់ឈរែសសគ្មាប់ជាវធិានការ ឈែើមបីបងាក រការពុកឈ្ាញ
របស់គ្បជាជន។ ោ៉ែ ងោកដ ីឈពលបចចបុបនាឈនោះ អាកគ្សាវគ្ជាវបានឲ្យែងឹថ្ល វាអាច
បងកឲ្យមានលលប៉ែោះពល់ ឈគ្គ្នោះថ្លា ក់បងកជាជំងមឺហារកីឆ្ាងឹ នងិមហារកីែគ្មងឈរម 
នងិបងកឲ្យកូនឈកើែមក អាប់គ្បាជាា ។     

       ឈលាកសាន្ត្សាត ចរយ Stephen Peckham ពសីាកលវទិាល័យ Kent 
គ្បឈទសអង់ឈរែស បានឲ្យែងឹថ្ល ែឈំណើរការបង់ជាែហិ្លែវ័រអររា៉ែយកាងុទកឹ គ្ែវូបានឈ្វើ
ឈ ើងមុនឈពលផ្ែលការគ្សាវគ្ជាវអំពបីញ្ហហ ខាងឈលើឈរោះ បានបងាហ ញ។  

អតាព្បធោជនព៍នការទទួលទានទឹកព្កូច្បនម រធរលព្រឹក អនកជុំន្ទញ៖ ជាតហិលវរ័អររ៉ាយ អាច្បបងកជាមហ្គរកីឆ្អឹង 

ចំណ េះដឹងសុខភាព៖ អតាព្បធោជន៍ទឹកព្កូច្បនម រ! និង ជាតហិលវរ័អររ៉ាយ អាច្បបងកជាមហ្គរកីឆ្អឹង! 



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១៣ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                     ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           43 

 



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១៣ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តបិព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        44 

 


