
    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           1 



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        2 



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           3 



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        4 

  សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ
តន្រ្េនី្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ្ងិ សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី 
ហ ៊ុនសែន នាព្រឹកនងៃអង្គគ រ ទ្ី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥  បា្ជួប
សាំម្ណ្ះសាំណាល ្ិងខចកអាំម្ណាយជូ្កុមាររិការខននក ្ិងគ្-ងលង់ 
ម្ៅសាលាកុមាររិការខននក របស់អងគការព្គ្ួសារងមី សថិតម្ៅសង្គា ត់
ននាំម្រញងមី ែណ្ឌ ខស្សុែ រាជធា្ីននាំម្រញ។ 

   ោម្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន 
សែន ្ិង សម្តេចកិតេិព្រឹទ្ធបណ្ឌិ ត រតួោតួយថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំោម្ព្ចី្បា្
តកជួបជុាំោតួយកុមាររិការខននក កុមារគ្ងលង់ន្ព្គ្ួសារងមី ខដ្លតាត
ទ្មាល ប់ ការជួបជុាំម្្ះ កនុង១ឆ្ន ាំចាំ្ួ្២ម្លីក ខដ្លោការជួបជុាំម្ដ្ីតប ី
សាំម្ណ្ះសាំណាលផង ្ងិទ្ទ្លួទា្អាហាររតួគ្នន ន្តណ្ឌ លននាំម្រញងមី 
្ិងតណ្ឌ លចារអាំម្ៅ ្ិងមា្ម្រលែលះព្បតូលផ្ុ ាំកុមារន្ព្គ្ួសារងមីរ ី
ម្ែតេបាត់ដ្ាំបង ម្សៀតរាប ្ិងកាំរង់ចាតផងខដ្រ។ គ្ួរបញ្ជា ក់ខដ្រថ្ន  
សម្តេចម្តម្ោ បា្ចូលរតួោតយួអងគការព្គ្សួារងម ី តាាំងរឆី្ន ាំ១៩៩៥ 
តកម្តលលះ។ ម្ព្ៅរីការជួបជុាំ២ម្លីកកនុងតួយឆ្ន ាំ សម្តេចម្តម្ោ ្ិងព្កុត
ព្គ្ួសារបា្ជួយឧបតថតភព្បចាាំខែ្ូវអងារ ្ិងងវកិាម្ដ្ីតបរីតួចាំខណ្ក
ដ្ល់ដ្ាំម្ណី្រការតណ្ឌ លទាាំងអស់ផងខដ្រ។ 
 ខងលងកនុងឱកាសជួបសាំម្ណ្ះសាំណាល ោតួយកុមាររិការខននក 
្ិងគ្ងលង់ សម្តេចម្តម្ោ បា្មា្ព្បសាស្៍ថ្ន “មា្ម្តដ្ឹកនាាំតួយ
ចាំ្ួ្ តន្រ្េីតួយចាំ្ួ្ អត់ម្ចះម្ព្បីបម្ចេកវទិ្ា រ័ត៌មា្ម្ទ្ សូតបខីត
បញ្ាូ ្សារតាតការម្ផញីសារ ការបញ្ាូ ្ម្ៅតាតWhatsApp Telegram 
Line ្ិងអវីម្ទ្ៀតក៏អត់ម្ចះខដ្រ កុាំ្ិយាយដ្ល់ម្វវសប ុក រក៏ឺTwitter 
បលុខ្េឥឡូវម្្ះ កមួយៗ ម្ៅៗ ខដ្លរិការខននក ម្ចះម្លងម្វវសប ុក 
ម្វយីមា្comments likes។ ដ្ល់ម្រលម្យងី តបម្ៅវញិម្ៅ គ្នត់
សាេ ប់បា្សាំម្ឡងខដ្រ”។ ម្វយី សម្តេចម្តម្ោ បា្សខតេងការម្សញីច 
សរម្សីរ រីភារវាងនវរបស់កុមាររិការខននក ្ិងគ្ងលង់ ន្សាលាភាសា
រិការខននក ្ិងគ្ងលង់ព្គ្ួសារងមី ខដ្លមា្សតតថភាររិម្សស កនុងការ
ម្ព្បីព្បាស់បណាេ ញសងគត ែណ្ៈម្តដ្ឹកនាាំ ្ិងតន្រ្េីតួយចាំ្ួ្ ម្ៅតិ្
ទា្់ម្ចះម្ព្បីព្បាស់ម្ៅម្ឡយី។  

ពធិជីបួែណំ េះែណំាល នងិសែកអណំណាយជនូក៊ុមារពកិារសនែក នងិគ-ថ្លង ់របែអ់ងគការគ្គសួារថ្ម ី 
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  ម្ៅកនុងឱកាសម្្ះផងខដ្រ សម្តេចម្តម្ោបា្សខតេងអារតមណ៍្
រកីរាយផង ្ិងអាណិ្តអាសូរផង ចាំម្ ះកូ្កមួយកុមាររិការខននក ្ិង
គ្-ងលង់។ បខ្ថតម្លីម្នាះ សម្តេចម្តម្ោក៏បា្សាំណូ្តររដ្ល់បងបអូ្
ជ្រតួោតិម្តតាេ ផេល់្ូវការអាណិ្ត ្ិង ការព្សឡាញ់ចាំម្ ះជ្
រិការ ព្រតទាាំងកុាំមា្ការម្រសីម្អីង ចាំម្ ះជ្រិការ ម្វយីព្តូវគ្ិតថ្ន
រូបម្គ្ រូបម្យងី កូ្ម្គ្កូ្ម្យងី បងម្គ្ បងម្យងី បអូ្ម្គ្បអូ្ម្យងី ម្ៅ
ម្គ្ ម្ៅម្យងី ព្តូវការម្សចកេីសុែ ្ិងសុនតងគលដូ្ចគ្នន ។  
 សម្តេចម្តម្ោ បា្មា្ព្បសាស្៍បខ្ថតថ្ន “ទ្ាំនាក់ទ្ាំ្ង
សងគតវនងឹ តិ្ខត្សព្មាប់ខតអនកខដ្លតិ្រិការម្ទ្ បលុខ្េបញ្ជា សថិត
ម្ៅព្តង់ថ្ន ម្បីម្យងីគ្នម ្ការបណ្េុ ះបណាេ ល គ្នម ្ការយកតកវវកឹ
ហាត់ យកតកចិញ្េ ឹតបីចាច់ខងរកាម្នាះម្ទ្ កមួយៗម្ៅៗ តិ្អាចមា្
ន័រវសាំណាង អាចម្ចះអកសរ រមឺ្ចះម្ព្បពី្បាស់រ័ត៌មា្វទិ្ាដូ្ចោកុាំរយូទ័្រ
ម្នាះម្ទ្ៗ”។       
 ព្បម្ទ្សកតពុោ ព្តូវបា្ម្គ្វាយតនតល ោព្បម្ទ្សកាំរុងអនិវឌ្ឃ្៍
តួយ កនុងចាំម្ណាតព្បម្ទ្សកាំរុងអនិវឌ្ឍ្៍ដ្នទ្ ខដ្លរ ាំម្លចែលួ្ឯង
យាល ងខ្ល ាំងកាល  ម្ៅកនុងឆ្កអ្េរោត ិតាតរយៈវឌ្ឍ្ភារសងគត ម្សដ្ឋកិចេ 
វបបធ្ត៌ ម្ទ្សចរណ៍្ ្ិងត្ុសសធ្ត៌(ព្កបែណ្ឌ អ.ស.ប)៕  



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        6 

         សម្តេចព្កឡាម្ហាត ែ ណេង ឧបនាយករដ្ឋតន្រ្េ ី រដ្ឋតន្រ្េី
ព្កសងួតហានផៃ ម្ៅព្រឹកនងៃទ្ី២៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ បា្អម្ញ្ា ីញោ
អធ្ិបតីដ៏្ែពង់ែពស់កនុងរិធ្បីញ្េុ ះបឋតសិលាសាងសង់តណ្ឌ លសុែភារ

ព្រះសងឃ ្ិងព្រះវហិារ ខដ្លសថិតម្ៅកនុងនូតិព្គ្ួស សង្គា ត់សាំម្រាង 
ែណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  រាជធា្ីននាំម្រញ ព្រតទាាំងបា្អម្ញ្េ ីញរាប់បាព្ត    
ព្រះសងឃចាំ្ួ្ ១២៥០អងគផងខដ្រ។   

  អគ្នរតណ្ឌ លសុែភារ ព្រះសងឃ បា្សាងសង់ម្ៅម្លីនផៃដ្ី
ោង១វកិតា មា្កាំរស់ ៣ោ្់ ខចកម្ចញោប្ៃប់ការយិាល័យ 
ប្ៃប់រាបាលចាំ្ួ្ ៧៩ប្ៃប់ ម្វយីបា្ចាប់ដ្ាំម្ណី្រការសាងសង់ 
តាាំងរីនងៃទ្ី០១ ខែតិងុនា ឆ្ន ាំ២០០៧ ខដ្លម្ព្គ្នងបញ្េ ប់ម្ៅឆ្ន ាំ
២០១៧ ខ្ងតុែ។ 

  គូ្សបញ្ជេ ក់ផងខដ្រថ្នការកសាងតណ្ឌ លសុែភារព្រះសងឃ 
្ិងសតិទ្ធផលនានាកនុងតណ្ឌ លម្្ះ គ្ឺោទ្ីម្សនាស្ៈដ៏្សាំខ្្់
ចាំម្ ះព្រះសងឃ ្ិងព្តូវបា្ចាត់ទុ្កោធ្តមទា្ ដ៏្ធ្ាំតួយកនុងជាំម្្ឿ 
ន្ព្រះរុទ្ធសាសនា រីម្ព្ ះតណ្ឌ លម្្ះ ្ឹងកាល យោត្ៃីរម្រទ្យ
សព្មាប់ព្រះសងឃដ្ាំបូងកនុងសត័យកាលបចេុបប្ន សព្មាប់ផេល់ម្សវា
សុែភារសាធារណ្ៈជូ្ព្រះសងឃព្គ្ប់ព្រះអងគ តករីព្គ្ប់ទ្ិសទ្ី 
ខដ្លមា្អា ធ្ ម្ដ្ីតបសីព្មាករាបាលម្ោយតិ្គ្ិតនងល ្ិងោច់
ម្ោយខឡករីអនកជាំងឺោព្គ្វសថ៕  

ពិធបីញ្៊ុ េះបឋមែលិាសាងែងម់ ឌលែ៊ុេភាពគ្ពេះែងឃ និងគ្ពេះវិហារ ែថតិណៅកែ៊ុងេ ឌ សគ្ពកណនែ  

បងបអូនប្បជាពលរដ្ឋចលូរមួយ៉ា ងចប្ចើន ក្នុងពធិ ី
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         នាព្រឹកនងៃទ្១ី០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ៅែណ្ឌ ឫសសខីកវ 
មា្ម្បីកម្វទ្ិកាផសរវផាយ ្ិងរិម្ព្គ្នះម្យាបល់របស់ព្កុតព្បឹកា    
រាជធា្នីនាំម្រញ អាណ្តេ២ិ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ ឯកឧតេត ម៉ាប់ សារនិ 
ព្បធា្ព្កតុព្បកឹារាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិម្លាកជាំទាវ ម៉ាក់ វ ណ ែ៊ុថីា 

អនបិាលរងរាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិោតាំណាង ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតវិងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ ម្ោយមា្ការចូលរតួរ ី 
តន្រ្េីរាជការ្ិងព្បោរលរដ្ឋ សរុបព្បមាណ្ ៤០០នាក់។  

 ការបម្ងាីតឱយមា្ោម្វទ្ិកាសាធារណ្ៈម្្ះម្ឡងី គ្ឺកនុងម្គ្នល
បាំណ្ងឱយព្បោរលរដ្ឋទាាំងអស់បា្ម្លីកម្ឡងីរីតតិ ម្យាបល់ រីភារ
អសកតមនានា ម្ៅកនុងតូលោឋ ្ ម្ដ្ីតបឱីយអាោញ ធ្រមា្សតតថកិចេបា្
ដ្ឹង ្ិងបា្ចុះជួយដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋចាំម្គ្នលម្ៅខដ្លព្បោរលរដ្ឋ
ចង់បា្ខតតេង ម្វយីការបម្ងាីតម្វទ្ិការម្្ះម្ឡងីក៏ម្ដ្ីតបផី្លល ស់បេូរ្ូវ
បទ្រិម្សាធ្្៍ រវាងព្កុតព្បឹកាសង្គា ត់ ែណ្ឌ ផងខដ្រ ម្ដ្ីតបយីក      
បទ្រិម្សាធ្្៍ទាាំងម្នាះម្ៅអ្ុវតេឱយបា្ម្ោគ្ជ័យ៕  

ណវទិកាផ្សពវផ្ាយ នងិពិណគ្រេះណោបលរ់បែគ់្កុមគ្បកឹារជធាននីែំណពញ អា តតិ២ េ ឌ ឫែសសីកវ 
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             ម្វទ្ិកាផសរវផាយ ្ិងរិភាការិម្ព្គ្នះម្យាបល់របស់       
ព្កុតព្បឹការាជធា្ីននាំម្រញ អាណ្តេិទ្ី២ ម្ៅែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ ម្ៅទ្ីធាល
វតេចាំរុះខកអក នាព្រឹកនងៃទ្ី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ 
ឯកឧតេត ម៉ាប់ សារនិ ព្បធា ព្្កតុព្បកឹារាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិ ឯកឧតេត 
ជបួ េ៊ុន សមាជកិព្កតុព្បកឹារាជធា្ ី ្ងិ ឯកឧតេត ណអៀង អនូន ី
អនបិាលរងរាជធា្នីនាំម្រញ តាំណាងដ៏្ែពង់ែពស់ ឯកឧតេត អនបិាល ន្
គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ ម្ព្កាតព្បធា្បទ្ការង្គររដ្ឋបាលស្េិ
សុែសណាេ ប់ធាន ប់សុវតថិភារសាធារណ្ៈ ការង្គរអនិវឌ្ឍ្៍តូលោឋ ្ 
(ការង្គរោក់ព្បរ័្ធលូ) ្ិងការង្គរម្សវាសាធារណ្ៈ ខដ្លបងបអូ្
មា្ព្បោរលរដ្ឋចូលរតួព្បមាណ្ោង ៥០០នាក់។  
       

 កនុងម្គ្នលបាំណ្ងន្ម្វទ្ិកា ម្ដ្ីតបឱីយព្បោរលរដ្ឋបា្ម្លីក
ម្ឡងីរីតតិ ម្យាបល់ រីភារអសកតមនានាម្ៅកនុងតូលោឋ ្ ម្ដ្ីតបឱីយ
អាោញ ធ្រមា្សតតថកិចេបា្ដ្ឹង ្ិងបា្ចុះជួយផ្លៃ ល់ដ្ល់រួកគ្នត់ចាំ
ម្គ្នលម្ៅខដ្លចង់បា្ខតតេង៕   

ណវទកិាផ្សពវផ្ាយ នងិពណិគ្រេះណោបលរ់បែគ់្កមុគ្បកឹារជធាននីែណំពញ អា តតទិ២ី ណៅេ ឌ ែារអណំន  
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  ម្ដ្ីតបខីកលតអម្សាន័ណ្ភាររាជធា្ីននាំម្រញឱយកា្់ខតព្បម្សីរ
ម្ឡងីខងតម្ទ្ៀត ខដ្លោព្បម្យាជ្៍ដ្ល់សាធារណ្ជ្បា្កតា្េ 
លាំខវកាយ ្ិងលាំហាត់ព្បាណ្ កនុងលកខែណ្ឌ យុទ្ធសាន្រសេអនិវឌ្ឍ្៍
របស់រាជធា្ីននាំម្រញ។ 

 នានងៃទ្១ី៨ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៥ ចាប់រមី្រលរម្សៀលរវូតដ្ល់យប់
ម្លាកជាំទាវ ណនឿង ែក៊ុណា រដ្ឋតន្រ្េពី្កសួងវបបធ្ត៌ ្ងិវចិពិ្តសិលបៈ 
្ងិ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជ
ធា្នីនាំម្រញ អតម្ោយតន្រ្េជីាំនាញ ្ងិអាោញ ធ្រ ក់រ័្ធម្ព្កាតឱវាទ្
សាលារាជធា្ីននាំម្រញ បា្ចុះរិ្ តិយ ្ងិតាតោ្ការសាថ បនាផលូវ
ម្ងមីរម្ជីង ្ិងព្ចាាំងទ្ម្្ល ខដ្លចាប់រីបញ្ា ររ័ត៌មា្ម្ទ្សចរណ៍្ដ្ល់
សាព ្ម្ភាល ះម្កាះម្រព្ជ។      
 សូតបញ្ជា ក់ផងខដ្រថ្ន សាលារាជធា្នីនាំម្រញ បា្សាថ បនា
គ្ម្ព្មាងម្្ះ ម្ោយចាប់ម្ផ្ីតរីតាំណាក់កាលទ្ី១ ម្វយីរ ាំរឹងថ្ន
គ្ម្ព្មាងសាថ បនាផលូវម្ងមីរម្ជីងងមីម្្ះ ្ឹងចូលរតួម្លីកម្សាន័ណ្ភារ  
សណាេ ប់ធាន ប់រាជធា្ីបា្តួយកព្តិតម្ទ្ៀត ្ិងសព្តួលដ្ល់ការម្ដ្ីរ
កតា្េ ព្រតទាាំងផ្ល់ោទ្ីធាល ហាត់ព្បាណ្សាធារណ្ៈ ដ្ល់ម្នញ វ
ម្ទ្សចរណ៍្នានា ម្ៅតាតដ្ងទ្ម្្លចតុតុែ៕   

សាលារជធានីនែំណពញ បនែ៊ុេះពនិតិយការសាថ បនាផ្លូវណថ្មើរណជើង នងិគ្រងំទណនល 

ប្បតភិចូ ុះពនិតិយទតីាំងស្ថា បនារហតូដ្លយ់ប ់
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 ប្លង់ស្ថាប្តាយកម្មនៃគម្រោងស្ថាប្នាផ្លវូម្្មើរម្ជើង ៃងិររាំងទម្ៃល រប្ស់ស្លារាជធាៃីភ្នាំម្េញ 
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         នាព្រឹកនងៃទ្ី២៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ៅវទិ្ាល័យ វ ុ្ខស្
ប ុ្រាល ្ីអរុណ្វតេី សង្គា ត់ព្ត ាំងព្កសាាំង ែណ្ឌ ម្ ធ្ិ៍ខស្ជ័យ     
រាជធា្ីននាំម្រញ មា្ម្បីករិធ្ីសម្មាព ធ្អគ្នរសិកា ១ែនង ៧ប្ៃប់ 

ខដ្លោអាំម្ណាយរបស់រោឋ និបាលជបលុ្ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារដ៏្
ែពង់ែពស់ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាល
រាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិ ឯកឧតេត គមូា៉ា មា៉ា រ ៉ា ូយជូី ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្ត ជបលុ្
ព្បចាាំព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ្ងិម្ោយមា្ការចូលរតួរតីន្រ្េរីាជការ 
្ិងព្បោរលរដ្ឋ សិសា្ុសិសស សរុបព្បមាណ្ ៥០០នាក់។ 
 ម្ៅកនុងឱកាសម្នាះផងខដ្រ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ ក៏បា្ខងលងអាំណ្រគុ្ណ្
យាល ងព្ោលម្ព្ៅចាំម្ ះរោឋ និបាលជបលុ្ ខដ្លខតងខតឧបតថតភគ្នាំព្ទ្ 
្ិងផេល់អាំម្ណាយសបបុរសធ្ត៌ោម្ព្ចី្ដ្ល់កតពុោ ម្ដ្ីតបរីតួចាំខណ្ក
កនុងការអនិវឌ្ឍសងគតោតិ។ ម្វយីអាំម្ណាយអគ្នរសិកា ១ែនង ៧
ប្ៃប់ម្្ះ រិតោតព្តូវការចាាំបាច់របស់វទិ្ាល័យ វ ុ្ខស្ ប ុ្រាល ្ី
អរុណ្វតេី ខដ្លបា្ជយួបាំម្រញបខ្ថត្ូវប្ៃប់សិកាដ្ល់សិសា្ុសិសស
ោម្ព្ចី្នាក់។ ឯកឧតេតអនិបាល ក៏បា្សាំណូ្តររដ្ល់ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ 
ម្លាកព្គ្ូអនកព្គ្ូ សិសា្ុសិសសទាាំងអស់ឱយជួយខងរកាការ រអគ្នរ
សិកាងមីម្្ះ ឱយបា្គ្ង់វងសម្ដ្ីតបោីព្បម្យាជ្៍ដ្ល់សិសា្ុសិសស
ជាំនា្់ម្ព្កាយ ្ិងបា្ម្លីកទ្ឹកចិតេដ្ល់កមួយៗសិសា្ុសិសសទាាំង
អស់ឱយែិតែាំព្បឹងខព្បងសិកាម្រៀ្សូព្ត ម្ដ្ីតបកីាល យោកូ្លអ សិសស
លអ រលរដ្ឋលអ ម្ដ្ីតបោីទ្ាំ ាំងដ៏្ព្បនរសព្មាប់សងគតោតិ៕ 

ពិធែីណមាោ ធអររែកិា ១េែង ៧បនទប់ សែលជាអំណណាយរបែរ់ដ្ឋា និបលជប៉ា៊ុន 
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         អាោញ ធ្ររាជធា្ីននាំម្រញ ខតងបា្សវការោតួយសាថ ប័្
 ក់រ័្ឋ ែិតែាំព្បឹងខព្បងព្បតិបតេិការម្ធ្វីអតេសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណសញ្ជា តិ
ខែមរគ្ាំរូងមីជូ្ដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋយាល ងសព្សាក់សព្សាាំ បលុខ្េម្ៅ

ខតមា្ចាំណុ្ចែលះ ្ិងបុគ្គលែលះម្ធ្វីឱយមា្ការថ្នន ាំងថ្នន ក់រីបងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋម្ៅវញិ។  
    ោតួយគ្នន ម្្ះ ម្ៅរម្សៀលនងៃទ្ី១១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
សាលារាជធា្ីននាំម្រញ បា្ជួបព្បជុាំោតួយ ឯកឧតេត នាយឧតេត
ម្ស្យី ៍ណ ៉ា  ែ័នទតារ អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោឋ ្អតេសញ្ជាណ្កតម 
្ិងអាោញ ធ្រព្គ្ប់ែណ្ឌ  ម្ដ្ីតបមី្ោះព្សាយចាំណុ្ចែវះខ្តនានា   ្ិង
ជាំរុញការម្ធ្វីអតេសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណជូ្ដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ម្ៅកនុង
រាជធា្ីននាំម្រញម្យងី ឱយបា្លអព្បម្សីរ ្ិងទា្់ម្រលម្វលាតុ្ម្រល
ចុះម្ ម្ ះម្បាះម្ឆ្ន ត។ កនុងម្នាះការយតឺយាល វតួយចាំ្ួ្ ្ឹងព្តូវបា្
កាត់ប្ថយ បនាៃ ប់រីអគ្គនាយកោឋ ្ផេល់មាល សីុ្បខ្ថតម្ៅតាតបណ្ា
សង្គា ត់្ីតួយៗចាំ្ួ្ ១ម្ព្គ្ឿង។     
       គ្ួរបញ្ជា ក់ផងខដ្រថ្ន ការអ្ុវតេព្បតិបតេិការផេល់អតេ
សញ្ជា ណ្ប័ណ្ណសញ្ជា តិខែមរគ្ាំរូងមី ម្ៅកនុងរាជធា្ីននាំម្រញរវូតដ្ល់
បចេុបប្នម្្ះ សម្ព្តចបា្ចាំ្ួ្ ៤៥៧.៦២៥ទ្ិ្ន្័យ/នាក់ ម្លី
ចាំ្ួ្សរុប ៩៦០.៣៩៦នាក់។ ដូ្ម្ចនះកនុងរាជធា្ីននាំម្រញម្យងី ម្ៅ
សល់ព្បមាណ្ោ ៥០២.៧៧១ទ្ិ្ន្័យ/នាក់ម្ទ្ៀតខតបលុម្ណាណ ះ។ 
ម្វយីម្យងីរ ាំរឹងថ្នព្បតិបតេិការប្េម្ៅម្ទ្ៀតម្្ះ ្ឹងមា្ភាររលូ្ 
្ិងលអព្បម្សីរ ជូ្ដ្ល់បងបអូ្ ្ិងក៏សូតការម្យាគ្យល់រីបងបអូ្
ផងខដ្រ ្ូវចាំណុ្ចែវះខ្តតួយចាំ្ួ្៕ 

កិែ្គ្បជ៊ុណំដ្ឋេះគ្សាយែ ំ៊ុ ែេវេះខាតនានា   នងិជំរ ៊ុញការណធវើអតតែញ្ញា  ប ័ណ ជនូគ្បជាពលរែា 
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      ព្សបតាតម្គ្នល្ម្យាបាយ កនុងការបងខិតម្សវាសាធារណ្: 
ឱយកា្់ខតែិតជិតដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ម្ៅកនុងតូលោឋ ្រាជធា្ី
ននាំម្រញ ម្ៅព្រឹកនងៃទ្ី២៦ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្បតិនូសាលារាជធា្ី
ននាំម្រញ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារដ៏្ែពង់ែពស់ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ បា្អម្ញ្ា ីញចូលរតួ
សម្មាព ធ្ោក់ឱយម្ព្បីព្បាស់ោផលូវការ ្ូវអគ្នរសាលាសង្គា ត់សាព ្ងម 
្ិងបលុសេិ៍្គ្របាលរដ្ឋបាលសាព ្ងម ម្ៅកនុងសង្គា ត់សាព ្ងម ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  
រាជធា្ីននាំម្រញ ្ិងម្ោយមា្ការចូលរតួរីតន្រ្េីរាជការ ្ិងព្បោ
រលរដ្ឋ ព្បមាណ្ោ ៥០០នាក់។    
 អគ្នរទាាំងរីរម្្ះ រិតោមា្សារ:សាំខ្្់ណាស់ សព្មាប់
តន្រ្េីរាជការ ក៏ដូ្ចោកងកមាល ាំង កនុងការបម្ព្តីការង្គររដ្ឋបាល 
រិម្សសម្លីការង្គរស្េិសុែ សណាេ ប់ធាន ប់ ្ិងបម្ព្តីម្សវារដ្ឋបាល 
សាធារណ្ៈជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋតូលោឋ ្ម្ៅតាំប្់ម្្ះ។ 
 សាលារាជធា្ីននាំម្រញបចេុបប្ន បា្្ឹងកាំរុងែិតែាំជាំរុញការ
អនវិឌ្ឍ្  ៍ ម្ោយម្ផ្្លតសាំខ្្់ម្លីការកសាងម្វោឋ រចនាសតព័្ធរូបវ្្ 
ដូ្ចោ អគ្នរ ផលូវងនល់ សាព  ្ ព្បរ័្ធព្បឡាយ-លូ បណ្ាញទ្កឹសាអ ត       
បណាេ ញចរ្ អ្គ្គសិ្ ីបណ្ាញទូ្រគ្តនាគ្ត្៍ ការខកលតអ ្ិងរព្ងីក
បខ្ថតសួ្ចារសាធារណ្ៈ ផលូវម្ព្កាតដ្ី សាព ្អាកាស ោម្ដ្ីត។  
      

 គ្ិតព្តឹតឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជធា្ីននាំម្រញមា្គ្ម្ព្មាង
សាងសង់ចាំ្ួ្ ៦៩៤ ម្លីនផៃដ្ីសរុប ៤.២៤៤.២៩២ ខតលព្តព្កឡា 
សាំណ្ង់បុរមីា្ចាំ្ួ្ ១១០កខ្លង ្ិងសាំណ្ង់អគ្នរែពស់ៗ ចាំ្ួ្ 
៦២៨ ទ្ាំវាំវ ិ្ ិម្យាគ្ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០ដុ្លាល រអាម្តរចិ៕  

ពិធែីណមាោ ធដ្ឋក់ឱ្យណគ្បើគ្បែជ់ាផ្លូវការ នូវអររសាលាែង្កា ត់ នងិប៉ា៊ុែតិ៍នគរបលរែាបលសាោ នថ្ម  
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  សាព ្ចាស់ម្ធ្វីអាំរីខដ្ក ចាំ្ួ្រីរខដ្លមា្សភារព្ទ្ុឌ្ម្ព្ទាត
ព្តូវបា្ម្បីកការោឋ ្សាងសង់ងមីអាំរីម្បតុង នាព្រឹកនងៃទ្ី០៤ ខែធ្នូ    
ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស អនបិាល 
ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ។   

 ការសាថ បនាសាងសង់សាព ្ទាាំងរីរម្្ះ បា្ផ្ល់ភារង្គយ
ព្សួលជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋកនុងការម្ធ្វីដ្ាំម្ណី្រឆលងកាត់ ្ិងជួយកាត់
ប្ថយការម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ខដ្លព្សបម្ៅតាតកាំម្ណី្្របស់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋ ្ិងកាំម្ណី្្យា្យ្្នាម្រលបចេុបប្នម្្ះ។ សាព ្ម្បតុង
ខដ្លម្បីកការោឋ ្សាងសង់នាម្រលម្្ះមា្៖    
 ១. សាព ្បងឹតាមាល ត ឆលងកាត់ព្បឡាយនូតតិលមា្ព្បខវង ២៤ 
ខតលព្ត ្ិងទ្ទ្ឹង ១៣,៥ ខតលព្ត។    
 ២. សាព ្ឆលងកាត់ព្បឡាយហា ព្បខវង ១៥ខតលព្ត ទ្ទ្ឹង ១៣,៥
ខតលព្ត សថិតកនុងែណ្ឌ មា្ជ័យ ្ិងែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  រាជធា្ីននាំម្រញ៕  

សាោ នរែណ់ធវើអំពីសែក ែំនួនពីរសែលមានែភាពគ្ទុឌណគ្ោម គ្តវូបនណបើកការដ្ឋា នសាងែង់ណ ើងវិញ 

ស្ថា នដដ្លមានសភាពចាស់ប្ទុឌចប្ោម 
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  នានងៃទ្ី២៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ  បា្ដ្ឹកនាាំកិចេព្បជុាំសេីរី
ការរព្ងឹងការង្គរព្បតូលចាំណូ្លរ្ធោកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ឱយកា្់ខតលអ
ព្បម្សីរ ្ិងបា្សុព្កិត។     

 កនុងឱកាសម្នាះខដ្រ ឯកឧតេតអនបិាល បា្ខណ្នាាំបខ្ថត
ដ្ល់តន្រ្េីជាំនាញខដ្ល ក់រ័្ធរបស់សាលារាជធា្ីននាំម្រញ ឱយែិតែាំ
បាំម្រញភារកិចេការង្គរកនុងការព្បតូលរ្ឋជូ្រដ្ឋឱយបា្លអព្បម្សីរ ្ិង
ប្េផសរវផាយជូ្ដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ក៏ដូ្ចោសាថ ប័្នានាឱយ
យល់ដ្ឹងរីសារៈព្បម្យាជ្៍ន្ការបង់រ្ឋជូ្រដ្ឋ បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ទាាំងអស់ព្តូវមា្កាតរវកិចេបង់រ្ធឱយរដ្ឋ ម្ដ្ីតបចូីលរតួអនិវឌ្ឍ្៍
ព្បម្ទ្សោតិរបស់ម្យងី។ បនាៃ ប់រីបញ្េ ប់កិចេព្បជុាំ ឯកឧតេតអនបិាល 
ក៏បា្អម្ញ្ា ីញឯកឧតេតព្បតិនូអគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោឋ ្រ្ធោ   
ទ្សសនាអគ្នររដ្ឋបាលសាលារាជធា្ីននាំម្រញងមី ខដ្ល្ឹងបញ្េ ប់ការ
សាងសង់ម្ៅម្រលឆ្ប់ៗខ្ងតុែម្្ះ៕ 

កិែ្គ្បជ៊ុំែតីពីការពគ្ងឹងការង្ករគ្បមូលែំ ូលពនធដ្ឋកែ៊ុងឆ្ែ ២ំ០១៦ 

ទសសនាអគាររដ្ឋបាលថ្មរីបសស់្ថលារាជធានភីន ាំចពញ 
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  សាលារាជធា្ីននាំម្រញបចេុបប្ន បា្្ឹងកាំរុងែិតែាំជាំរុញការ
អនវិឌ្ឍ្  ៍ ម្ោយម្ផ្្លតសាំខ្្់ម្លីការកសាងម្វោឋ រចនាសតព័្ធរូបវ្្ 
ដូ្ចោ ផលូវងនល់ សាព  ្ ព្បរ័្ធព្បឡាយ-លូ បណ្ាញទ្កឹសាអ ត បណាេ ញ 
ចរ្ អ្គ្គសិ្ ី បណ្ាញទូ្រគ្តនាគ្ត្៍ ការខកលតអ ្ិងរព្ងីកបខ្ថត
សួ្ចារសាធារណ្ៈ ផលូវម្ព្កាតដ្ី សាព ្អាកាស ោម្ដ្ីត។ ទាាំងម្្ះ
ោធាតុខដ្លទាក់ទាញវ ិ្ ិម្យាគ្ិ្ោតិ-អ្្រោតិ ឱយតកវ ិ្ ិម្យាគ្កនុង
រាជធា្ីននាំម្រញកា្់ខតម្ព្ចី្ម្ឡងី។    
 ទ្្ៃឹត្ឹងការអនិវឌ្ឍ្៍ខផនកម្វោឋ រចនាសតព័្ធម្្ះ រាជធា្ី
ននាំម្រញរបស់ម្យងីក៏បា្្ឹងកាំរុងខព្បកាល យតុែមាត់ងមី ព្បកបម្ោយ
ភារទាក់ទាញោតួយទ្ីព្កុងរណ្ប អគ្នរ ណិ្ជាកតម សាំណ្ង់បុរ ី
ផៃះខលវង អគ្នរសាន ក់ម្ៅរតួ សណាឋ គ្នរ ្ិងែុ្ដូ្ោម្ដ្ីត។ 

 គ្ិតព្តឹតឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជធា្ីននាំម្រញមា្គ្ម្ព្មាង
សាងសង់ចាំ្ួ្ ៦៩៤គ្ម្ព្មាង ម្លីនផៃដ្ីសរុប ៤.២៤៤.២៩២ ខតលព្ត
ព្កឡា សាំណ្ង់បុរមីា្ចាំ្ួ្ ១១០កខ្លង ្ិងសាំណ្ង់អគ្នរែពស់ៗ 
ចាំ្ួ្ ៦២៨ ខដ្លមា្ទ្ាំវាំវ ិ្ ិម្យាគ្ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុ្លាល រអាម្តរចិ។      

 ការអនិវឌ្ឍ្៍ទាាំងអស់ម្្ះ អាចព្បព្រឹតេម្ៅបា្លុះព្តាខត
កតពុោ មា្សុែស្្ិភារម្រញម្លញ មា្ម្សថរភារ្ម្យាបាយដូ្ច
បចេុបប្ន ខដ្លោតូលោឋ ្ព្គ្ឹះសាំខ្្់បាំផុតកនុងការជាំរុញឱយមា្ការ
អនិវឌ្ឍ្៍ម្លីព្គ្ប់វស័ិយ៕ 

ណហដ្ឋា រែនាែមោ័នធរបូវនដណៅកែ៊ុងរជធានីនែំណពញ មានការអនវិឌឍនជ៍ាបនតបនាទ ប ់

ពិធសីចមាា ធជាផ្លូវការអគារមជឈមណ្ឌ លប្ពសីនផ៍្លល ហា  

អគារធាៗំ  នងិខ្ាស់ៗ ជាចប្ចើនក្ាំព ងស្ថងសងច់ៅក្នុងរាជធានភីន ាំចពញ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.938143102888762.1073742064.779796995390041&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.950579718311767.1073742095.779796995390041&type=3
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  នារម្សៀលនងៃទ្១ី៣ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៥ សាលារាជធា្នីនាំម្រញ 
មា្ម្បកីកចិេព្បជុាំសេរីកីារសិកាផលបលះ ល់ ្ិងអនិវឌ្ឍ្៍បឹងតាម្មាក 
្ិងបឹងសាំម្រាង ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ រតួោតយួតន្រ្េជីាំនាញ 
្ិងត្ៃីរខដ្ល ក់រ័្ធ។     

 ម្ោយសាលារាជធា្ីននាំម្រញ បា្កាំរុងខតសិកា ្ិងម្រៀបចាំ
ឯកសារ ម្លីគ្ម្ព្មាងបលង់សាថ បនាផលូវទ្ាំ្ប់ងមី ្ិងអាងព្បព្រឹតេិកតមទ្ឹក
សាំអុយ ម្ៅបឹងតាម្មាកម្្ះ ម្ដ្ីតបបីម្ញ្ា  ស្ូវផលបលះ ល់នានា ម្ៅ
ម្លីគុ្ណ្ភារទ្ឹកបឹងតាម្មាក សព្មាប់ការ របរសិាថ ្ ទាាំងម្រល
បចេុបប្ន ្ងិម្រលអនាគ្ត សព្មាប់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅតាំប្់ម្នាះ 
ក៏ដូ្ចោបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងរាជធា្ីននាំម្រញផងខដ្រ។  
សូតបញ្ជា ក់ផងខដ្រថ្ន៖ 
- បងឹតាម្មាក (កប់ព្សវូ) ោអាងសេុកទ្កឹដ៏្សាំខ្្់តយួខដ្លរ ាំម្ោះ
ទ្ឹកម្ចញរីរាជធា្ីននាំម្រញភាគ្ខ្ងម្ជងី្ងិខ្ងលិច ខដ្លមា្ទ្តីាាំង
សថតិម្ៅកនងុនូតសិាន្រសេ សង្គា ត់សាំម្រាង ែណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  រាជធា្ីននាំម្រញ។ 
- បងឹតាម្មាក (កប់ព្សវូ) ទ្ាំវាំ ២០០០វចិតា ្ឹងព្តូវបា្អនិរកសទុ្ក 
សព្មាប់ម្ធ្វីអាងព្បព្រឹតេិកតមធ្តមោតិ ្ិងសវ័យព្បវតេិ ម្ោយនផៃបឹង 
ទ្ាំវាំ ៥០០ វចិតា ព្តូវបា្សិកាោទ្ាំ្ប់ ទ្ី១ ន្អាងព្បព្រឹតេិកតម
ទ្ឹកសាំអុយ៕  

កិែ្គ្បជ៊ុំែកិាបនតណលើគណគ្មាងបលងអ់នវិឌឍនត៍បំន់បងឹែណំរង និងគណគ្មាងសកលមអបងឹតាណមាក  

បលងអ់ភវិឌឍនត៍ាំបនប់ងឹសាំចរាង នងិដក្លមអបងឹតចមាក្ 



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        20 

      កនុងរយៈម្រល៦ឆ្ន ាំចុងម្ព្កាយម្្ះ សាំរាតម្ៅកនុងរាជធា្ី
ននាំម្រញោង៣លា្ម្តា្ ព្តូវបា្ចាក់ម្ៅទ្ីលា្ចាក់សាំរាតដ្ម្ង្គា  
ម្វយីកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ សាំរាតោតធ្យតព្បមាណ្២ ្់ម្តា្ព្តូវបា្
ដ្ឹកយកតកចាក់ម្ៅទ្ីលា្ោម្រៀងរាល់នងៃ ខដ្លមា្សមាសធាតុ
ដូ្ចោ៖ ៥៧.៤%ោសាំរាតតាូបអាហារ ១៨.១%ោងង់បាល សៃីក ៦%
ោព្កោស ០.២%ោម្ៅស ូ ្ិងខសបក ្ិង១៨.៣%ោម្មម  ម្  ី
ខដ្ក ព្កណាត់ ងមម្ផសងៗ(ការសិការបស់ ASIA Fuondation/ITC)។ 
  ម្ៅព្រកឹនងៃទ្២ី០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាល
រាជធា្នីនាំម្រញ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស បា្ដ្ឹកនាាំសវការ ី
ត្ៃីរជាំនាញ ្ិងព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី ចុះរិ្ិតយសាថ ្ភារផ្លៃ ល់ម្ៅទ្ី
លា្ចាក់សាំរាតដ្ម្ង្គា  សថិតកនុងសង្គា ត់ម្ជីងឯក ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  រាជធា្ី
ននាំម្រញ។         
   ម្ោយសារទ្ីតាាំងចាក់សាំរាតចាស់តិ្អាចទ្ទ្ួលសាំរាតប្្  
សាលារាជធា្ីននាំម្រញបា្សិកាទ្ីតាាំងងមីចាំ្ួ្រីរបខ្ថតម្ទ្ៀត ម្ៅ
ខកបរម្នាះម្ដ្ីតបចីាក់សាំរាតប្្។ ម្ឆល តកនុងឱកាសម្នាះ ឯកឧតេត
អនបិាល បា្ឧបតថតភការសាងសង់អគ្នរសាន ក់ម្ៅតយួែនងសព្មាប់
បុគ្គលិកន្ទ្ីលា្ចាំ្ួ្៣៤នាក់ ខដ្លបាំម្រញការង្គរ ២៤/២៤
ម្មាល ង ៧នងៃ/សប្ាវ៍ ខចកម្ចញោ២ម្វ្ម្ធ្វីការ។  

គ្បតិនសូាលារជធានីនែណំពញែ៊ុេះពិនតិយសាថ នភាពផ្ទទ លទ់លីានរក់ែរំម ែថតិកែ៊ុងែង្កា ត់ណជើងឯក  

ឯក្ឧតតម បា៉ា  ស ជាតវិងស ដណ្នាាំបដនាមដ្លម់ន្រនតពីាក្ព់ន័ធ 
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     សូតគូ្សបញ្ជា ក់ផងខដ្រថ្ន បចេុបប្នម្្ះ សាលារាជធា្ី
ននាំម្រញមា្ទ្ីលា្ចាក់សាំរាតដ្ម្ង្គា ខតតួយបលុម្ណាណ ះ ខដ្លមា្ទ្ាំវាំ
នផៃព្កឡាោង៣១វកិតា ខដ្លោជាំហា្ប្េបនាៃ ប់សាលារាជធា្ី
ននាំម្រញ្ឹងសិការកទ្ីតាាំង២កខ្លងម្ផសងម្ទ្ៀត ខដ្លសថិតកនុងែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រ ្ិងែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ កនុងម្គ្នលបាំណ្ងទ្ប់សាា ត់ការនាាំ
យកសាំរាតតករីទ្ីឆ្ៃ យោម្វតុបណ្ាលឲ្យមា្ភារយតឺយាវ ្ិង
បណ្ាលឲ្យកកសៃះចរាចរណ៍្ ឬមា្ម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ម្ផសងៗ។ 
បនាៃ ប់រីរិ្ិតយទ្ីលា្ចាក់សាំរាតរចួឯកឧតេតអនិបាលរាជធា្ី
ននាំម្រញបា្ប្្ម្ៅរិ្ិតយទ្ីតាាំងរបស់ព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី។  
 ម្ៅតាំប្់តួយចាំ្ួ្ ទាាំងផលូវតូច ្ិងផលូវធ្ាំ ម្ៅកនុងរយៈម្រល
ចុងម្ព្កាយម្្ះ សាំរាតហាក់ដូ្ចោបា្កាល យោវបិតេិម្ឡងីវញិម្វយី 
ម្ៅរាជធា្នីនាំម្រញ។ ម្បីម្ទាះបីោកតមករព្កុតវ ុ្សីុ្ព្ទ្ី បា្
ព្បតូលសាំរាតទាាំងយប់ទាាំងនងៃយាល ងណាក៏ម្ោយ ក៏សាំរាតម្ៅតាំប្់
តួយចាំ្ួ្ របាល ត់របាល យ ្ិងកខ្លងែលះ គ្រម្ៅចិម្ញ្េ ីតផលូវ ្ិងម្វៀរ
ដ្ល់ព្ទ្ូងផលូវក៏មា្។ មា្ម្វតុផលម្ព្ចី្យាល ង ខដ្លនាាំឱយម្កីតមា្ 
គ្ាំ្រសាំរាតរាយបាល យម្ៅកនុងរាជធា្ីននាំម្រញ គ្បឺណាេ លតករីបងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋ ទុ្កោក់សាំរាតម្វចែេប់តិ្មា្សណាេ ប់ធាន ប់ ្ិងតិ្
មា្ធុ្ងសាំរាតព្តឹតព្តូវ ម្វយីតាលងវញិម្ទ្ៀតតករពី្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី 
ខដ្លម្ លការខ្ងព្បតូលសាំរាត តិ្យកសាំរាតម្ទ្ៀងទាត់។ ដូ្ម្ចនះ
ម្ដ្ីតបមី្ោះព្សាយវបិតេិសាំរាតម្ៅកនុងរាជធា្ីននាំម្រញ ព្បោរលរដ្ឋ 
គ្ួរខតទុ្កោក់ម្វចែេប់សាំរាតឱយបា្ព្តឹតព្តូវ ម្វយីគ្ួរមា្ធុ្ងសាំរាត 
ម្ៅតុែផៃះរបស់ែលួ្។ រឯីព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី ព្តូវចាត់កមាល ាំងព្បតូល
សាំរាតតាតផៃះព្បោរលរដ្ឋឱយបា្ម្ទ្ៀងទាត់ តួយនងៃតេងោព្បចាាំ។ 
ចាំខណ្កអាោញ ធ្រសតតថកិចេវញិ ក៏ព្តូវខតោក់វធិា្ ចុះរិ្ិតយតាត
ោ្ ្ិងរតឹប្េឹងព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី គ្ឺព្តូវខតោក់កមាល ាំងចុះព្បតូល
សាំរាតឱយម្ទ្ៀងទាត់។ ព្បសិ្ម្បីព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ី តិ្មា្លទ្ធភារ
ព្បតូលសាំរាតឱយម្ទ្ៀងទាត់ម្ទ្ អាោញ ធ្រនូត ិឃុាំ សង្គា ត់ គ្ួរចាត់កមាល ាំង 
របស់ែលួ្ ម្ដ្ីតបពី្បតូលសាំរាត ម្វយីយកលុយនងលម្សវាព្បតូលសាំរាត 
ជាំ្ួសព្កុតវ ុ្សិុ្ព្ទ្ីខតតេង។     
 ម្ព្ចី្ឆ្ន ាំក្លងតក សលឹកម្ចក ឬក៏សលឹក ូកព្តូវបា្បងបអូ្
ព្បោជ្ខែមរយកតកម្ព្បីព្បាស់ម្ដ្ីតបែីេប់តាូប អាហារ ្ងិរបសស់មាភ រៈ 
ម្ព្បីព្បាស់ម្ផសងៗ។ ក៏បលុខ្េ សរវនងៃម្្ះម្យងីម្ឃញីថ្ន ព្បោរលរដ្ឋ

្ិយតម្ព្បីងង់បាល សៃិកតកជាំ្ួសវញិ ខដ្លោម្វតុបងាផលបលះ ល់
ដ្ល់បរសិាថ ្ ្ិងសុែភាររបស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ។ បចេុបប្ន
ព្បម្ទ្សកតពោុសតបូរម្ៅម្ោយសាំរាត ខដ្លភាគ្ម្ព្ចី្ោងង់បាល សៃិក។ 
 ព្បោជ្ខែមរកា្់ខតម្ព្ចី្ម្ឡងីចាប់ម្ផេីតព្រួយបារតភអាំរផីល
បលះ ល់ របស់ងង់បាល សៃិកតកម្លីសុែភារត្ុសស ្ិងបរសិាថ ្ បលុខ្េ 
វាព្តូវការម្រលម្វលាយូរម្ដ្ីតបមី្ោះព្សាយបញ្ជា ម្្ះ៕ 

ឯក្ឧតតម បា៉ា  ស ជាតវិងស ច ុះពនិតិយទតីាំងចាក្ស់ាំរាមផ្លា ល ់
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 កាលរពី្រឹកនងៃទ្០ី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត 
ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធា្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោ បា្អម្ញ្ា ីញចុះ
សួរសុែទុ្កខ ្ិងខចកអាំម្ណាយត្ុសសធ្ត៌ដ្ល់ចាស់ជរាគ្នម ្ទ្ីរឹង  
អនកផៃុក ្ិងរស់ម្ៅោតួយម្តម្រាគ្ម្អដ្ស៍ ជ្រិការ កុមារកាំព្  ្ិង
ជ្ទ្ីទ័្លព្ក ២៥២០ព្គ្ួសារ តករីសង្គា ត់ទាាំង១៣ កនុងែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  
រាជធា្ីននាំម្រញ។ 
 សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត បា្សខតេង្ូវម្សចកេី្ឹករលឹក ្ិង
សបាយរកីរាយ ម្ោយបា្ចុះសាកសួរសុែទុ្កខបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ម្ោយផ្លៃ ល់ ្ិងបញ្ជា ក់ថ្ន កាកបាទ្ព្កវតកតពុោ គ្ឺោសមាគ្តោតិ
ខតតួយគ្ត់ម្ៅកនុងព្បម្ទ្ស ខដ្លបាំម្រញការង្គរត្ុសសធ្ត៌ម្ោយតិ្

លាំម្អៀង តិ្ព្បកា្់្ិនាន ការ្ម្យាបាយ ោតិសាស្៍ រណ៌្សតបុរអវី
ម្ឡយី ម្វយីងវកិា ្ិងសមាភ រៈទាាំងអស់ គ្ឺទ្ទ្ួលបា្រីការបរចិាេ គ្
របស់សបបុរសជ្ោតិ-អ្េរោតិ ម្ដ្ីតបខីចកជូ្ដ្ល់បងបអូ្ព្បោ
រលរដ្ឋ រិម្សស ចាស់ជរាគ្នម ្ទ្ីរឹង ព្គ្ួសារអនករស់ម្ៅោតួយម្តម្រាគ្
ម្អដ្ស៍ ជ្រិការ កុមារកាំព្  ្ិងជ្ទ្ីទ័្លព្ក ដូ្ចខដ្លបា្ម្រៀបចាំ
ជូ្ម្ៅកនុងម្រលម្្ះ កនុងម្នាះ តួយព្គ្ួសារៗ ទ្ទ្ួលបា្ អងារ ៣០
គ្ីឡូព្កាត តី១ម្កស ព្តីែ១០កាំបលុង តុង១ នួយ១ សារ លុង១ ព្កមា១ 
្ិងងវកិា ២តុឺ្ម្រៀល។ ម្ោយខឡក ព្កណាត់ស ១ដុ្ាំ ្ិងងវកិា ១តុឺ្
ម្រៀលខងតម្ទ្ៀតោអាំម្ណាយផ្លៃ ល់របស់ សម្តេចម្តម្ោនាយករដ្ឋតន្រ្េី 
្ងិសម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត។  

ែណមតែកិតតិគ្ពឹទធប ឌិ តអណញជ ើញែ៊ុេះែរួែ៊ុេទ៊ុកខនិងសែកអំណណាយែលរ់ែជ់ររម នទពីឹង                 
អែកផ្ទ៊ុកណមណរគណអែែជ៍នពកិារ និងក៊ុមារកំគ្ា ែំននួ ២៥២០គ្គសួារ  
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 ោតួយគ្នន ម្នាះផងខដ្រ សម្តេចកិតេិព្រឹទ្ធបណ្ឌិ ត បា្ម្លីក
ម្ឡងី្ូវអ្ុសាស្៍ ្ិងសាំណូ្តររតួយចាំ្ួ្ដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ 
រិម្សសម្លាកព្គ្ូ-អនកព្គ្ូ អាណារាបាល ្ិងយុវជ្កាកបាទ្ព្កវត
កតពុោ ម្ធ្វីយាល ងណាជួយអប់រ ាំផសរវផាយ ្ិងម្លីកកតពស់ការម្គ្នររ
ចាប់ចរាចរណ៍្ឱយបា្ខ្ា ប់ែាួ្ ម្ដ្ីតបរីតួចាំខណ្កកាត់ប្ថយអព្តាសាល ប់
ម្ោយម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្។    

 ចាំម្ ះអនករស់ម្ៅោតួយម្តម្រាគ្ម្អដ្ស៍ទាាំងអស់ ព្តវូម្ៅរិ្ តិយ
សុែភារ ្ិងម្លបថ្នន ាំឱយបា្ម្ទ្ៀងទាត់ម្ៅតាតម្វជាបញ្ជា  រិម្សសព្តូវ
ផសរវផាយ ខណ្នាាំប្េដ្ល់កូ្កមួយរបស់ែលួ្ម្ជៀសវាងការរកីរាលោល
ប្េម្ទ្ៀត ្ិងសូតបងបអូ្កុាំម្រសីម្អីងអនកផៃុក ្ិងរស់ម្ៅោតួយម្តម្រាគ្
ម្អដ្ស៍ ម្ព្ ះម្តម្រាគ្ម្អដ្ស៍ តិ្អាចឆលងតាតរយៈការព្បាព្ស័យ

ទាក់ទ្ងគ្នន  ការរស់ម្ៅោតួយគ្នន  ឬការវូបចុកោតួយគ្នន ម្ឡយី។ 
ម្លីសរីម្្ះម្ៅម្ទ្ៀត អាណារាបាលព្គ្ប់រូប ព្តូវខណ្នាាំកូ្-កមួយ ឱយ
ឃ្លល តឆ្ៃ យរីម្ព្គ្ឿងម្ញ ្ ម្ជៀសវាងអាំម្រីវងិា ្ិងម្ចារកតមម្ផសងៗ៕  
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  ការង្គរត្ុសសធ្ត៌ រិតោសាំខ្្់ណាស់សព្មាប់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋព្កីព្ក ចាស់ជរា ន្រសេីម្តមាល យ អនកផៃុកម្តម្រាគ្ម្អដ្ស៍ អនក
ជួបម្ព្គ្នះតវ្េរាយ ្ិងម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ម្ផសងៗ ម្ៅកនុងសងគត
ោតិទាាំងតូល ោក់ខសេងអ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រ ខតងខតអ្ុវតេការង្គរត្ុសសធ្ត៌របស់ែលួ្ោម្រៀងរាល់ខែ 
១ខែ ចាំ្ួ្១០ព្គ្ួសារ សព្មាប់ព្បោរលរដ្ឋកនុងតូលោឋ ្របស់ែលួ្
ោព្បចាាំ។ នានងៃទ្ី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ោទ្ិវាអ្េរោតិ អនកសម័ព្គ្ចិតេ 
គ្ណ្:កមាម ធ្ិការអ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ  ្ិងគ្ណ្ៈ   
កមាម ធ្ិការសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោសង្គា ត់ ទាាំង៥ បា្ទ្ទ្ួល
លិែតិសរម្សីររ ីសម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត ម្ព្កាតអធ្បិតភីារ ម្លាកជាំទាវ 
ណោក ណេង អនកតាំណាងរាន្រសេ តណ្ឌ លននាំម្រញ តាំណាងដ៏្ែពង់ែពស់ 

សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធា្កាកបាទ្
ព្កវតកតពុោ ខដ្លោកិតេិយសសព្មាប់អ្ុសាខ្ែណ្ឌ  ្ិងសាខ្
សង្គា ត់ទាាំង៥ ចាំណុ្ះឱយសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោ រាជធា្ី
ននាំម្រញម្ព្កាតការដ្ឹកនាាំរីសាំណាក់ ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតវិងស 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិោព្បធា្កតិេយិសសាខ្
កាកបាទ្ព្កវតកតពោុរាជធា្នីនាំម្រញ។  ម្វយីអ្ុសាខ្ែណ្ឌ  ្ងិ
សាខ្សង្គា ត់ទាាំង៥ ម្ព្កាតការដ្ឹកនាាំដ៏្ព្បនររីសាំណាក់ ម្លាក 
ឃ្លល ាំង វួត អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ ម្ព្ោយចង្គវ រ ្ងិោ
ព្បធា្កតិេយិសអ្ុសាខ្ែណ្ឌ ម្ព្ោយចង្គវ រ អ្ុសាខ្ែណ្ឌ  ្ងិ

សាខ្សង្គា ត់ទាាំង៥ ដ្ឹកនាាំម្ោយ ម្លាកព្សី ខកវ ច័្ៃស ុ្ណារ ី
អនបិាលរងែណ្ឌ  ្ងិោព្បធា្អ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រ ្ងិ ម្លាក ម្ៅ សារាល វុធ្ នាយករដ្ឋបាលសាលាែណ្ឌ  
្ិងោអ្ុព្បធា្អ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតែណ្ឌ ម្ព្ោយចង្គវ រ ព្រតទាាំង
គ្ណ្ៈកមាម ធ្កិារកាកបាទ្ព្កវតែណ្ឌ ទាាំងអស់ ្ឹងប្េអ្ុវតេការង្គរ
ត្ុសសធ្ត៌កនុងតូលោឋ ្ែណ្ឌ ព្រតទាាំង នាាំយកអាំម្ណាយដ៏្នងលថ្នល របស់     
សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត ដ្ល់ម្គ្នលម្ៅអនកព្តវូការរតិព្បាកដ្១០០% 
ម្ោយតិ្ព្បកា្់្ិនាន ការគ្ណ្បកស្ម្យាបាយណាតួយម្ឡយី៕  

អន៊ុសាខាកាកបទគ្កហមកមោ៊ុជាេ ឌ ណគ្ជាយែង្កវ រ នាអំំណណាយរបែែ់ណមតែកតិតិគ្ពទឹធប ឌិ ត គ្បធាន
កាកបទគ្កហមកមោ៊ុជា បនតផ្តលជ់នូគ្គសួារគ្កីគ្កតាមណរលណៅណៅកែ៊ុងមូលដ្ឋា ន 
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  ឯកឧតេត ណអៀង អូននី អនបិាលរងរាជធា្នីនាំម្រញ 
អម្ញ្ា ីញោអធ្ិបតី ម្ៅកនុងរិធ្ីម្បីកតហាស្និបាតបូកសរុបការង្គរ
ម្លីកទ្ី៤ របស់សមាគ្តអនកសាងសង់កតពុោ ្ិងរិធ្ីសម្មាព ធ្ម្បីក

ការតាាំងរិរ័រណ៍្ឧសាវកតមសាំណ្ង់កតពុោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ៅ
តជឈតណ្ឌ លស្និបាត ្ិងរិរ័រណ៍្ម្កាះម្រព្ជ នងៃទ្ី០៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៥ ម្ោយមា្ការអម្ញ្ា ីញចូលរតួរី ឯកឧតេតម្ទ្សរដ្ឋតន្រ្េ ី
អ៊ុឹម ឈ៊ុនលមឹ រដ្ឋតន្រ្េពី្កសួងម្រៀបចាំខដ្្ដ្ ី្គ្រូប្យីកតម ្ងិ
សាំណ្ង់ ឯកឧតេត ម្លាកជាំទាវ រដ្ឋម្លខ្ធ្ិការ អ្ុរដ្ឋម្លខ្ធ្ិការ 
អគ្គនាយក ្ិងអគ្គម្លខ្ធ្ិការ អស់ម្លាក ម្លាកព្សី ្ិងតាំណាង
សាថ ប័្ ក់រ័្ធនានា ម្លាក Natta Phorn Bhromsuthi ព្បធា្
សវរ័្ធអនកសាងសង់អាសា ្-ACF ម្លាក KIM Jan-Wook 

តាំណាងសវរ័្ធអ្េរោតិន្សមាគ្តអនកសាងសង់អាសីុ ្ិង  
បាល សីុវវកិ ខ្ងលិច-IFAWPCA អនកឧកញល  រុង ឃ្លវខស ព្បធា្
សមាគ្តអនកសាងសង់កតពុោ រតួោតួយ ឯកឧតេត ម្លាកជាំទាវ 
អស់ម្លាក ម្លាកព្សី នដ្គូ្វ ិ្ ិម្យាគ្ម្លីវស័ិយសាំណ្ង់ម្ៅកតពុោ
ោម្ព្ចី្រូបម្ទ្ៀត៕  

ពិធីណបើកមហាែនែិបតបូកែរ ៊ុបការង្ករណលើកទ៤ី របែែ់មាគមអែកសាងែង់កមោ៊ុជា  
និងពធិីែណមាោ ធណបើកការតាងំពពិ័រ ៍ឧែាហកមមែ ំងក់មោ៊ុជា ឆ្ែ ២ំ០១៥  
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  ការោឋ ្ជួសជុលផលូវ ខដ្លម្ព្បីព្បាស់តូល្ិធ្ិែណ្ឌ ចាំការត្
ឆ្ន ាំ២០១៥ បា្ចាប់ម្ផេីតអ្ុវតេម្ៅសង្គា ត់ទ្ួលសាវ យនព្រទ្ី១ ម្ៅ
ម្លីកាំណាត់ផលូវម្លែ៣៣៨ ចាប់រីផលូវម្លែ១៧៣ ដ្ល់ផលូវម្លែ 
១៩៩។        

  គ្ិតព្តឹតនងៃទ្១ី៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ម្្ះ ការោឋ ្អ ុត
ម្ៅស ូ បា្ព្បខវង២៥០ខតលព្ត ម្លីព្បខវងសរុប ៣៦០ខតលព្ត។ បនាៃ ប់
រីបា្បញ្េ ប់ផលូវម្្ះ ១០០%រចួ ្ឹងប្េអ ុតម្ៅស ូផលូវម្លែ៣០០ 
ម្ៅកនុងសង្គា ត់អូឡាាំរិក៕  

  ម្ៅកនុងកាំឡុងម្រលខដ្លរង់ចាាំគ្ម្ព្មាងរព្ងីកផលូវម្លែ៣៧១ 
ឱយបា្ទ្ទ្ឹង ១៤ខតលព្ត ្ិងោក់លូទ្ាំវាំ ១,២ខតលព្ត ចាប់រីផលូវម្លែ
២០០៤ ដ្ល់ ផលូវម្វងម្ព្សង ម្ៅនងៃទ្ី១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ត្ៃីរ
សាធារណ្ការរាជធា្ីននាំម្រញ បា្ម្កៀកិ្បង្គា ប់ងមតុិក ម្ៅតាត
បម្ណាេ យផលូវម្លែ៣៧១ ម្ដ្ីតបជីួយសព្តួលចរាចរណ៍្ដ្ល់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋោបម្ណាេ ះអាស្ន។ 
 ោតួយគ្នន ម្្ះខដ្រ ផលូវម្លែ២០០៤ ្ិងផលូវម្លែ១០១៩
(ណ័្រព្ប ីត) ក៏កាំរុងតមាញឹកកនុងការជីកោក់លូ ្ិងបា្ជួយ
សព្តួលកនុងការម្កៀផងខដ្រ។  

គណគ្មាងសាថ បនាផ្លូវ គ្បោយ-ល ូែនួែារ កពំ៊ុងសតគ្តូវបនសាលារជធាននីែំណពញយកែិតតទ៊ុកដ្ឋក ់

ក្ាំណាតផ់្លូវចលខ្៣៣៨ ចាបព់ផី្លូវចលខ្១៧៣ ដ្លផ់្លូវចលខ្ ១៩៩ 

សក្មមភាព ចប្រឿងចប្ក្ក្ាំព ងចក្ៀក្និបង្ហា បផ់្លូវ១០១៩(ណ័្រប្បរ៊ីត) 
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  ម្ដ្ីតបអីបអរសាទ្រឆ្ន ាំងមីឆ្ន ាំសកល ២០១៦ សាលារាជធា្ី
ននាំម្រញ បា្្ិងកាំរុងតម្តលីងរបាកាត់ទ្ទ្ឹងងនល់ចាំ្ួ្ ៤កខ្លង 
ម្វយីម្ៅនងៃទ្២ី២ខែធ្នូឆ្ន ាំ២០១៥ របាចាំ្ួ្ ៣កខ្លងបា្តម្តលីងរចួ
្ិងោក់ម្អាយដ្ាំម្ណី្រការចាប់រីរាព្តីម្្ះតម្ៅ។ 

 ទ្តីាាំងចា្ំ ួ្  ៣កខ្លង ខដ្លបា្ោក់ម្អាយដ្ាំម្ណី្រការរតួមា្ៈ 
១-តហាវងិីព្រះ្ម្រាតេតតុែនាឡកិាវតេននាំ។ 
២-តហាវងិីព្រះ្ម្រាតេតខ្ងម្ជីងវមិា្ឯករាជយ។ 
៣-តិរវិងិីព្រះសីុសុវតថិព្រះគ្្លង់៕    

 កាម្តរាលសុវតថភិារចា្ំ ួ្ ោង ២០ ព្តវូបា្តម្តលងីតាតម្នលងីសេបុ
កនុងរាជធា្ីននាំម្រញ ម្ដ្ីតបតីាតោ្បទ្ម្លមីសនានា ្ឹងោក់ឱយ
ដ្ាំម្ណី្រការម្ៅនងៃទ្ី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ អគ្គសនងការោឋ ្
្គ្របាលោតិ ម្ៅព្រឹកនងៃទ្ី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ្ឹងព្បកាសម្បីក

ដ្ាំម្ណី្រការតជឈតណ្ឌ លព្តួតរិ្ិតយសុវតថិភារអនកម្ធ្វីដ្ាំម្ណី្រ ម្ៅតាត
ដ្ងផលូវម្ៅទូ្ទាាំងរាជធា្ីននាំម្រញ ្ិងកខ្លងទ្ទ្ួល កយបណ្េឹ ងបទ្
ម្លមីសចរាចរណ៍្ម្ៅទូ្ទាាំងព្បម្ទ្ស។ ឧតេតម្ស្ីយម៍្ទា តិ្  សុវណាណ  
ព្បធា្នាយកោឋ ្វទិ្យុទាក់ទ្ង បា្ឱយដ្ឹងម្ៅលាៃ ចនងៃទ្ី២១ ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៥ ថ្នវា គ្ឺោជាំហា្ដ្ាំបូងខដ្លព្កសួងស្េិសុែសាធារណ្ៈ
របស់ព្បម្ទ្សចិ្ បា្ផេល់ជាំ្ួយតកព្កសួងតហានផៃកតពុោ ្ូវការ
បាំ ក់សាំភារៈកាម្តរាល ម្ៅតាតដ្ងផលូវចាំ្ួ្ោង ២០កាម្តរាល  ម្ដ្ីតបី
បញ្ាូ ្រូបភារម្ៅទ្ីសាន ក់ការកណាេ ល។  

ប្កុ្មហរ នតចមលើងកាចមរា៉ា ស វតាភិាពតមបចង្ហោ លចភល ើងសតុប 

តណមលើងរបកាត់ទទងឹថ្ែលែ់ំនួន៤ ទីតាងំ អបអរឆ្លងឆ្ែ ែំកល តណមលើងកាណមរ៉ា ែ៊ុវតថិភាពតាមបណង្កគ លណនលើងែត៊ុប 

មន្រនតជីាំនាញតមដានសក្មមភាពតមកាចមរា៉ា ស វតាភិាព 
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  ឯកឧតេត ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាល
រាជធា្នីនាំម្រញ ធាល ប់មា្ព្បសាស្៍ថ្ន ផ្លៃ ាំងបាល ណូ្ផសរវផាយ ណិ្ជាកតម
បចេុបប្នគ្ឺ ម្កតីមា្ម្ព្ចី្ ម្រកម្វយីកនុងរាជធា្នីនាំម្រញ សាលារាជធា្ី
ននាំម្រញ្ឹងកាត់ប្ថយផ្លៃ ាំងផាយ ណិ្ជាកតមម្្ះ ឱយម្ៅកព្តិតតួយ
សតព្សប តិ្ឱយបលះ ល់ដ្ល់ម្សានណ្ភារ សណាេ ប់ធាន ប់ទ្ីព្កុង។ 

  ម្ព្កាយរីបា្ទ្ទ្ួលម្គ្នលការណ៍្ខណ្នាាំផ្លៃ ល់រី ឯកឧតេត 
ប៉ា  ែ៊ុជាតិវងស អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលរាជធា្នីនាំម្រញ ព្កតុ
ការង្គរព្តួតរិ្ិតយលកខណ្ៈបម្ចេកម្ទ្សទ្ីតាាំងផ្លៃ ាំងផាយ ណិ្ជាកតម
ខតងខតបា្ចុះរិ្ិតយ ្ិងរុះម្រផី្លៃ ល់្ូវម្គ្នតម្នលីង ព្បអប់ម្នលីង LED 
ផ្លៃ ាំងផាយ ណិ្ជាកតមណាខដ្លបា្សាងសង់ម្ោយតិ្មា្ចាប់
អ្ុញ្ជា ត ្ិងបងាឱយមា្ផលបលះ ល់ដ្ល់គ្ាំម្វញី ម្សានណ្ភារ 
សុវតថិភារ ្ិងសណាេ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈកនុងរាជធា្ីននាំម្រញ។ 

  ព្កុតការង្គររបស់សាលារាជធា្ីននាំម្រញ ខតងបា្សវការ
ោតយួសាលាែណ្ឌ ទាាំង១២ ចុះរិ្ិតយ ្ិងរុះម្រមី្គ្នតម្នលីង ព្បអប់ម្នលីង 
្ិងផ្លៃ ាំងផាយ ណិ្ជាកតមោម្ព្ចី្ទ្ីតាាំង ោក់ម្លីចមិ្ញ្េតីផលូវម្ងមរីម្ជងី 
ខដ្លបងាផលបលះ ល់ដ្ល់សណាេ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ តាតដ្ងវងិនីានា។ 

  ម្ព្កាយរីបា្អ្ុវតេវធិា្ការរដ្ឋបាលបា្តួយជាំហា រ្ចួតក 
ម្យងីសម្ងាតម្ឃញីថ្ន ម្ៅតាតបម្ណាេ យផលូវតួយចាំ្ួ្កនុងរាជធា្ី
ននាំម្រញមា្សណាេ ប់ធាន ប់ ្ិងម្សានណ្ភារព្បម្សីរម្ឡងីវញិ ម្វយី
បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋមា្ការគ្នាំព្ទ្ចាំម្ ះចាំណាត់ការម្្ះ ព្រតទាាំង
បា្សម័ព្គ្ចិតេរុះម្រមី្គ្នតម្នលីង ព្បអប់ម្នលីង ្ងិផ្លៃ ាំងផាយម្ោយែលួ្ឯង 
ម្វយីោរិម្សសខងតម្ទ្ៀតម្នាះ  គ្ឺបណាេ ព្កុតវ ុ្ខដ្លោព្បនរ
ផគត់ផគង់សាំខ្្់ៗ ក៏បា្ចុះកាត់ម្គ្នតម្នលងី ព្បអប់ម្នលងី ្ងិផ្លៃ ាំងផាយ
 ណិ្ជាកតមម្ោយែលួ្ឯងខដ្រ។ ទ្្ៃតឹម្្ះ ព្កុតការង្គរបា្សាំណូ្តររ
ដ្ល់ព្កតុវ ុ្ ឱយបញ្ឈប់ការផគត់ផគង់សមាភ រៈផសរវផាយ ខដ្លនាាំឱយបលះ ល់
សណាេ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ ្ិងម្សានណ្ភាររាជធា្ីននាំម្រញ៕ ប្កុ្មការង្ហរច ុះដណ្នាាំ ផ្លា ាំងផ្សពវផ្ាយសាុបចទពផ្ន 

ច ុះពិនតិយទតីាំងចសន ើស ាំរបសប់្កុ្មហរ ន ចខ្ម ចអហវ បរ៊ី សឺវសី(សតុបចទពផ្ន) 

ច ុះពិនតិយទតីាំងចសន ើស ាំរបសប់្កុ្មហរ ន ខ្ណ្ឌ ចារអាំចៅ(ជតិហងសមាស) 

អាជាា ធរខ្ណ្ឌ ដ្នូចពញបនតច ុះរ ុះចរផី្លា ាំងផ្សពវផ្ាយគាម នសណាត បធ់ាន ប ់

អាជាា ធររជធាននីែំណពញ ែ៊ុេះពិនតិយ នងិរ ៊ុេះណរ ើផ្ទទ ងំប៉ា  ូផ្ាយា ិជជកមមរែ នែណាត បធ់ាែ ប់ 
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  ម្ៅព្រឹកនងៃទ្២ី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ សាលាែណ្ឌ ទ្ួលម្គ្នក 
ដ្ឹកនាាំម្ោយ ម្លាក ឯក ឃ៊ុនណែឿន អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាល
ែណ្ឌ ទ្លួម្គ្នក ្ងិ ម្លាក ប៉ា ង លដី្ឋ អនបិាលរងែណ្ឌ ទ្លួម្គ្នក 
បា្ម្ធ្វីការវាយកម្តៃចទូ្ម្វគត សរុប ១១៥ទូ្ កនុងម្នាះមា្ម្វគត
បាញ់ព្តី៥ទូ្ ្ិងម្វគតម្បៀរ១១០ទូ្ ខដ្លខលបងទាាំងម្្ះបា្រងវក់
្ិងបលះ ល់ដ្ល់បអូ្ៗម្គ្ចម្វសរីការសិកា ្ិងអាច្្ម្ៅដ្ល់
មា្បទ្ម្លមីស លួច ឆក់ បល្់ ខដ្លសុទ្ធសឹងោផលបលះ ល់ដ្ល់
សងគតោតិ៕  

  ម្ៅរម្សៀលនងៃទ្ី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥  ម្លាក អ ុង ស្ ម្ៅ
សង្គា ត់បងឹសាឡាង បា្តកចូលរតួបុណ្យសរព្បោរលរដ្ឋព្កីព្ក
ម្ ម្ ះ បលក់ សារាល ្់ បា្ទ្ទ្ួលតរណ្ភារម្ោយជាំងឺម្លីស្ត 
កនុងជនាម យុ ៦៣ឆ្ន ាំ ម្ៅម្គ្វោឋ ្នូតិ៣ សង្គា ត់បឹងសាឡាង ែណ្ឌ
ទ្ួលម្គ្នក។       

 ឱកាសម្នាះផងខដ្រ ម្លាក ឯក ឃ៊ុនណែឿន អនបិាលន្
គ្ណ្:អនបិាលែណ្ឌ ទ្លួម្គ្នក ព្រតទាាំងអាជវីករចាស់ៗ បា្ឧបតថតភ
ោងវកិា ១០០$ ្ិងកាេ ត ូសតួយ ព្រះបវរតុ្ី ងិ្ ឃតី ព្រះ
ម្ៅអធ្ិការវតេនាគ្វ ័្  ្ិងោព្រះអ្ុគ្ណ្ែណ្ឌ ទ្ួលម្គ្នក ចូលរតួ
បុណ្យសរបចេ័យ ៥០ដុ្លាល  ម្លាក ោ វណ្ណូ ព្កុតព្បឹកាែណ្ឌ ទ្ួល
ម្គ្នក ២០០.០០០ម្រៀល សង្គា ត់បឹងសាឡាង ២០០.០០០ម្រៀល
ព្បោរលរដ្ឋកនុងនូតិ៣ ៤៨០.០០០ម្រៀល៕  

សាលាេ ឌ ទួលណរក រត់វធិានការណតត រកាែនតែិ ៊ុេ និងែណាត បធ់ាែ ប់មលូដ្ឋា ន 

អាជាា ធរខ្ណ្ឌ ទលួចគាក្ច ុះឃាតទ់ចួហោមខ្ សចាប់យក្វាយក្ចមាច 

អាជាា ធរខ្ណ្ឌ ទលួចគាក្វាយក្ាំចទចទរួចហោម ចាំននួ ១១៥ 

អាជាា ធរខ្ណ្ឌ  សង្ហា ត ់ចលូរមួប ណ្យសពប្បជាពលរដ្ឋប្ក្បី្ក្ 
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 នានងៃទ្ី១៦ ខែឆនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្វលាម្មាល ង ៨:៤០នាទ្ីព្រឹក 
ម្ៅសាលាែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ បា្ម្រៀបចាំរិធ្ីព្បកាសទ្ទ្ួលសាគ ល់្ូវ
សមាសភារគ្ណ្ៈកមាម ធ្ិការ សមាគ្តអតីតយុទ្ធជ្កតពុោ ែណ្ឌ
ដូ្្ម្រញ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ ឯកឧតេត គ្ែ ី ែ៊ុផ្ល អ្ុព្បធា្   
គ្ណ្ៈកមាម ធ្កិារ ស.អ.ក រាជធា្នីនាំម្រញ ្ងិ ម្លាក គួែ ែំណរ ើន 
អនិបាល ន្គ្ណ្ៈអនិបាលែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ម្លាក ម្លាកព្សី តន្រ្េី

រាជការ អធ្ិការែណ្ឌ  កងរាជអាវុធ្វតថែណ្ឌ  ម្លាក ម្លាកព្សី 
ព្បធា្ អ្ុព្បធា្គ្ណ្ៈកមាម ធ្ិការ ស.អ.ក តាតបណាេ សង្គា ត់ទាាំង
១១ កនុងតូលោឋ ្ែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ចូលរតួសរុបព្បមាណ្ ៥២នាក់៕ 

       

 នាព្រឹកនងៃទ្ី ២៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្លាក គួែ ែំណរ ើន 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ បា្ដ្ឹកនាាំតន្រ្េីម្ព្កាត   
ឱវាទ្ បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋសម័ព្គ្ចិតេ កងរាជអាវុធ្វតថែណ្ឌ  យុវជ្ 
សវភារសវរ័្ធយុវជ្កតពុោែណ្ឌ  សិសា្ុសិសស ្ិសសតិ 
សមាគ្តម្តកាវ ្់ដូ្កតពុោ ចូលរតួសរុបព្បមាណ្ោង ២០០នាក់ 
ម្ដ្ីតបមី្ធ្វីការម្បាសសមាអ តព្ចាាំងចតុតុែ ចាប់រីទ្ីតាាំងផាររាព្តីរវូត 
ដ្ល់តុែព្រះបរតរាជវា ាំង៕  

សមាសភាពរណ្ៈក្មាម ធកិារសមារមអតតីយ ទធជនក្មាុជា 

ពិធីគ្បកាែទទួលសាគ លែ់មាគមអតីតយ៊ុទធជនកមោ៊ុជា  សាលាេ ឌ ែូនណពញ ែ៊ុេះណបែែមាអ តគ្រងំទណនលែត៊ុម៊ុេ 

ឯកឧតេត ប្ស ីស ផ្ល ប្បកាសសមាសភាពរណ្ៈក្មាម ធកិារ 
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  ម្ៅរម្សៀលនងៃទ្១ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ៅសាលាែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ របា្ម្រៀបចាំកិចេព្បជុាំ សី្រីបញ្ជា សាំរាតកនុងតូលោឋ ្ែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រ ោរិម្សសបញ្ជា សាំរាតម្ៅតាតបម្ណាេ យផលូវមាត់ទ្ម្្ល
ចាប់រីគ្ល់សាព ្ម្ព្ោយចង្គវ រដ្ល់អូខតលសុខ្កាលម្ព្កាយ ្ិងតិ្
អ្ុញ្ជា តឱយមា្ការោក់លក់ដូ្រម្ៅតាតចិម្ញ្េ ីតផលូ វម្ៅម្លីសួ្តាត
ដ្ងទ្ម្្លខដ្លបាត់បង់ម្សាន័ណ្ភារ សួ្ចារ ព្រតទាាំងតិ្ឱយមា្
ការចតទូ្កយាល ងអនាធ្ិបម្តយយម្ៅតាតព្ចាាំងទ្ម្្លោោច់ខ្ត។ 

 កិចេព្បជុាំម្ោះព្សាយបញ្ជា ទាាំងម្្ះ ព្តូវបា្រិភាកាម្ព្កាត
អធ្ិបតីភារ ម្លាក ឃ្ល ងំ ហួត អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រ ម្ោយមា្សមាជកិ-សមាជិកាចូលរតួចាំ្ួ្ ៣៧នាក់៕ 

 ព្រឹកនងៃទ្ី១១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្វលាម្មាល ង០៨.៣០នាទ្ី 
អ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ ម្ព្ោយចង្គវ រ បា្នាាំយក
អាំម្ណាយសបបុរសធ្ត៌ម្ៅផេល់ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋព្កីព្ក ចាស់ជរា 
អនកផៃុកម្តម្រាគ្ម្អដ្ស៍ ន្រសេីម្តមាល យ ចាំ្ួ្១០ ព្គ្ួសារ កនុងសង្គា ត់
ខព្រកតាម្សកខដ្លកនុងតួយព្គ្ួសារទ្ទ្ួលបា្៖ អងារ ២៥គ្ីឡូព្កាត 
ត ី០១ម្កស ទ្ឹកព្កូច-ទ្ឹកខផលម្  ី០៥កាំបលុង ទ្ឹកព្តី ០១យួរ ទ្ឹកសីុអុីវ 
០១យួរ ព្តីែ ០១ដុ្ាំ សារស ០២គ្ីឡូព្កាត ខត ០៥កញ្េ ប់ ម្ព្បងឆ្ 
០១ដ្ប ទ្ឹកម្ោះម្គ្ន ០៥កាំបលុង អាំបិល ០២គ្ីឡូព្កាត អងារ ១០
គ្ីឡូព្កាត  ្ិងងវកិា ១៥០,០០០ម្រៀល។     

 សូតបញ្ជា ក់ផងខដ្រថ្ន អាំម្ណាយផេល់ជូ្ម្ៅកនុងឱកាសម្្ះ 
ោអាំម្ណាយសបបុរសធ្ត៌របស់ ម្លាក ឃ្ល ងំ ហួត ព្បធា្
កតិេយិសអ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ ម្ព្ោយចង្គវ រ  ្ងិ
តូលោឋ ្កងរាជអាវុធ្វតថែណ្ឌ  ព្រតទាាំងតន្រ្េីតូលោឋ ្ម្ៅកនុងែណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្គវ រោម្ព្ចី្រូបផងខដ្រ៕ 

សមាសភាពមន្រនតមីលូដាឋ នចលូរមួប្បជ ាំចាំននួ ៣៧នាក្ ់

កិែ្គ្បជ៊ុំែដពីីបញ្ញា ែរំមណៅកែ៊ុងេ ឌ ណគ្ជាយែង្កវ រ សាលាេ ឌ ណគ្ជាយែង្កវ រផ្តលអ់ំណណាយជូនគ្គួសារគ្កីគ្ក 

សាំរាតម្ៅខតបញ្ជា ព្ប តដ្លសុ់ែភារ ្ងិសណាេ ប់ធាន ប់ 
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    រម្សៀលនងៃទ្១ី៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ៅសាលាែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  
បា្ម្រៀបចាំរិធ្ីព្បកាសសមាសភារគ្ណ្ៈកមាម ធ្ិការសមាគ្តអតីត
យុទ្ធជ្ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  ្ិងសង្គា ត់ទាាំង១៣ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារដ៏្
ែពង់ែពស់ ឯកឧតេត នាយឧតេតម្ស្យី ៍បណ្ឌិ ត គន់ គីម អ្ុព្បធា្ 
្ងិោអគ្គម្លខ្ធ្កិារសមាគ្តអតតីយុទ្ធជ្កតពុោ ្ងិអនបិាល   
ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  ម្លាក ន៊ុត ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  ព្រតទាាំងតន្រ្េី
សាលាែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  ត្ៃរី ក់រ័្ធ អតតីយុទ្ធជ្កតពុោខដ្លរស់ម្ៅកនុង
ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា ោម្ព្ចី្រូបផងខដ្រ។     
 កនុងឱកាសម្នាះផងខដ្រ អតីតយុទ្ធជ្ ោម្យាធ្ិ្ខដ្លបា្
ចូល្វិតេ្  ៍រិការ ្ងិព្គ្សួាររលី បា្ចូលរតួចា្ំ ួ្  ព្បមាណ្៣០០នាក់ 

បា្ទ្ទ្ួលអាំម្ណាយដ៏្នងលថ្នល របស ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតមី្តម្ោ 
ហ ៊ុន សែន ្ិង សម្តេចកតិេពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ ត ម្ោយកនុងមាន ក់ៗ ងវកិា 
១០០.០០០ម្រៀល។  

ពិធីគ្បកាែែមាែភាពគ ៈកមាម ធិការែមាគមអតីតយ៊ុទធជនេ ឌ ែណង្កា  

ចលាក្ ន ត ព ធដារា៉ា  ច ើងរាយការណ៍្ពរីបាយការណ៍្ 

អធបិតភីាព ឯក្ឧតតម នាយឧតតមចសនយី ៍បណ្ឌ តិ គន់ គីម  
 ឯក្ឧតតម នាយឧតតមចសនយី ៍គន់ គីម សរួស ខ្ទ ក្ខអតតីយ ទធជន 
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     នានងៃទ្ី៣០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ រដ្ឋបាលសាលាែណ្ឌ ៧តករា 
មា្ម្បីកកិចេព្បជុាំសាតញ្ាម្លីកទ្ី១៩ របស់ព្កុតព្បឹកាែណ្ឌ ៧តករា 
អាណ្តេិទ្ី២ ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ ម្លាក ណសាម ែ៊ុវ ណ  ព្បធា្
ព្កតុព្បកឹាែណ្ឌ ៧តករា ្ងិ ម្លាក លមី ែ៊ុភា អនបិាល ន្គ្ណ្ៈ
អនបិាលែណ្ឌ ៧តករា ខដ្លមា្រម្បៀបវារៈអងគព្បជុាំដូ្ចខ្ងម្ព្កាត៖ 

 ១- ឆលង ្ ងិអ្ុត័តម្សចកេីព្ ងកាំណ្ត់ម្វតុន្កិចេព្បជុាំសាតញ្ាម្លីក
ទ្ី១៨ កាលរីនងៃទ្ី៣០  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់ព្កុតព្បឹកាែណ្ឌ
៧តករាអាណ្តេិទ្ី២។ 
២- ឆលង ្ ងិអ្ុត័តម្សចកេពី្ ងកាំណ្ត់ម្វតុន្កិចេព្បជុាំវសិាតញ្ាម្លីក 
ទ្ី៣ កាលរីនងៃទ្ី០៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់ព្កុតព្បឹកា ែណ្ឌ ៧តករា
អាណ្តេិទ្ី២។ 

៣- រិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចកេីព្ ងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទ្ធផល
ការង្គរព្បចាាំខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧តករា។ 
៤- រិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចកេីព្ ងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទ្ធផល
ការង្គរព្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧តករា។ 
៥- ឆលង ្ិងអ្ុត័តការខបងខចកព្បាក់រង្គវ ្់ម្លីកទ្កឹចតិេ ជូ្តន្រ្េរីាជការ
ន្រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧តករាព្បចាាំខែវចិឆិកា ្ិង ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
៦- រិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចកេីព្ ងរបាយការណ៍្អ្ុវតេកិចេលទ្ធកតម
ឆ្ន ាំ២០១៥របស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧តករា។ 
៧- រិ្ តិយ ្ ងិអ្ុត័តម្សចកេីព្ ងខផ្ការលទ្ធកតម ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់
រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧តករា។ 

៨- រិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចកេីសាំម្រចសេីរីការខបងខចកតួនាទ្ី ភារកិចេ
្ិងរម្បៀបរបបម្ធ្វីការរបស់គ្ណ្ៈអនិបាលែណ្ឌ ៧តករា។  
៩- បញ្ជា ម្ផសងៗ៕  

កិែ្គ្បជ៊ុំសាមញា  ណលើកទី១៩ របែគ់្កុមគ្បកឹាេ ឌ ៧មករ អា តតទិ២ី  

អាជាា ធរខ្ណ្ឌ ច ុះដណ្នាាំ នងិប្តតួពនិតិយចរាចរណ៍្ក្នុងមលូដាឋ នខ្ណ្ឌ  



    ឆ្ន ាំទ២ី              លេខ១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        34 

  ម្ៅព្រឹកនងៃទ្ី០៦ ខែតករា ឆ្ន ាំ២០១៦ នាសាលាែណ្ឌ
ខព្រកម្ៅន  មា្ម្បីកកិចេព្បជុាំផសរវផាយម្សចកេីខណ្នាាំសេីរីការ
ព្គ្ប់ព្គ្ងតន្រ្េីរាជការសីុវលិព្កសួងតហានផៃ ្ិងរព្ងឹងរម្បៀប
របបម្ធ្វីការរបស់អងគភារែណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  ម្ព្កាតអធ្ិបតីភារ 
ម្លាក ែ៊ុេ ែមបតតិ អនិបាល ន្គ្ណ្:អនិបាលែណ្ឌ  
ម្លាក-ម្លាកព្សីអនិបាលរងែណ្ឌ  ព្រតទាាំងមា្ការចូលរួតរី
តន្រ្េីចាំណុ្ះជាំនាញជុាំវញិែណ្ឌ  សណាេ ប់ធាន ប់ែណ្ឌ  ្ិងតន្រ្េី
សាលាែណ្ឌ សរុប ៦០នាក់ផងខដ្រ។    
 ែលឹតសារន្កិចេព្បជុាំ៖ កនុងម្គ្នលបាំណ្ងម្ដ្ីតបីរកាបា្
្ូវម្សចកេីនងលងនូ រ កិតេិយស គុ្ណ្ធ្ត៌ សីលធ្ត៌វោិា ជីវៈ នកេីភារ 
ទ្ឹកចិតេម្មាះតុតបម្ព្តីការង្គរ ្ិងម្លីកកតពស់វបបធ្ត៌ម្សវា
សាធារណ្:សាំម្ៅជាំរុញការអ្ុវតេតួនាទ្ី ្ិងភារកិចេឱយកា្់ខត
មា្ព្បសិទ្ធភារ រព្ងឹងការអ្ុវតេលិែិតបទ្ោឋ ្នានា ខដ្លោ

កមាល ាំងជាំរុញកនុងការខកលតអរដ្ឋបាលសាធារណ្: ការផ្លល ស់បេូ រ្ូវ
អាកបបកិរយិា ្ិងឥរយិាបទ្តន្រ្េីរាជការ ឱយកាល យោអនកផេល់ម្សវា
សាធារណ្:ព្បកបម្ោយព្បសិទ្ធភារ ្ិងបម្ព្តីព្បោរលរដ្ឋឱយ
កា្់ខតលអព្បម្សីរម្ឡីង។ 
 កនុងម្រលោតួយគ្នន ម្នាះខដ្រម្លាកអនិបាលែណ្ឌ ក៏បា្
បញ្ជា ក់បខ្ថត្ូវចាំណុ្ចសាំខ្្់ៗតួយចាំ្ួ្ដូ្ចខ្ងម្ព្កាត៖  
- ម្ោយសារសាលាែណ្ឌ ម្ៅឆ្ៃ យ បលុ ខ្េតន្រ្េីរបស់ម្យីង លះបង់ 
សម័ព្គ្ម្សាម ះ ែិតែាំម្ធ្វីការ ទាាំងកមាល ាំងកាយកាំលាាំងចិតេ ដូ្ម្ចនះ
ម្លាកអនិបាលក៏បា្សរម្សីរ ្ិងម្លីកទ្ឹកចិតេដ្ល់រួកគ្នត់  
- សាលាែណ្ឌ ម្ដ្ីតបី ម្ោះព្សាយជូ្តន្រ្េីខដ្លមា្ផៃះម្ៅឆ្ៃ យ 
បា្ផេល់អាហារនងៃព្តង់ ១ម្រលោម្រៀងរាល់នងៃជូ្រួកគ្នត់ ។ 
- ឆ្ន ាំងមីតកដ្ល់ សកតមភារលអៗរបស់សាលាែណ្ឌ ក៏តកដ្ល់ខដ្រ។  
- សាលាែណ្ឌ បា្ជាំរុញឱយមា្្ូវវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លោម្ព្ចី្ 
ដូ្ចោ៖ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លភាសាអង់ម្គ្លស វគ្គបដ្ិសណាឋ រកិចេ   
- ទ្ីបញ្េ ប់ម្លាកអនិបាលបា្ម្ោះព្សាយបញ្ជា តួយចាំ្ួ្ ខដ្ល
ការ.ិ ក់រ័្ឋបា្ម្លីកម្ឡីង ្ិងបា្ជាំរុញម្អាយតន្រ្េីទាាំងអស់
ទាាំងខែសបម្ណាេ យ ខែសទ្ទ្ឹង កាត់ប្ថយអវតេមា្ ម្វីយឆ្ន ាំ
២០១៥ផុតម្ៅ ឆ្ន ាំ២០១៦តកដ្ល់ព្តូវម្ធ្វីយាល ងណាឱយការង្គរ
មា្ព្បសិទ្ឋភារ ម្ោគ្ជ័យោង ្ិងម្លីសឆ្ន ាំចាស់៕  

សាលាេ ឌ សគ្ពកណនែ ណបើកកិែ្គ្បជ៊ុផំ្សពវផ្ាយណែែកតីស នាែំតពីកីារគ្គប់គ្គងមន្រនតរីជការែ៊ុវីិល 
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  នានងៃទ្ី០៦ ខែតករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក អា ង ែ៊ុីផ្ទន 
អនិបាល ន្គ្ណ្:អនិបាលែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ បា្ដ្ឹកនាាំព្បជុាំ
គ្ណ្:បញ្ជា ការឯកភាររដ្ឋបាលែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ ម្ដ្ីតបីព្តួតរិ្ិតយ
ការអ្ុវតេការង្គររបស់គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដ្ឋបាលែណ្ឌ  ្ិង
សង្គា ត់ទាាំង០៨ សាំម្ៅរព្ងឹងស្េិសុែ សុវតថិភារ ្ិងសណាេ ប់
ធាន ប់សាធារណ្ៈ ម្ៅកនុងតូលោឋ ្ែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ។  

 កនុងឱកាសម្នាះ ម្លាកអនិបាលែណ្ឌ  បា្ចងអុល
បង្គា ញដ្ល់កមាល ាំង ក់រ័្ធឱយយកចិតេទុ្កោក់ ម្រៀបចាំស្េិសុែ 
សណាេ ប់ធាន ប់ ្ិងរម្បៀបម្រៀបរយសាធារណ្ៈ ោរិម្សសប្េ
បន្រង្គា បបទ្ម្លមីសម្ព្គ្ឿងម្ញ ្ ខលបងសីុសង ម្វគតបាញ់ព្តីតូចធ្ាំ 
តុែសញ្ជា បទ្ម្លមីសម្ផសងៗ ម្ដ្ីតបីរកាម្សថរភារម្ៅកនុងតូលោឋ ្
ែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋតូលោឋ ្។  
 កនុងកិចេព្បជុាំម្នាះខដ្រ ម្លាកអនិបាលែណ្ឌ  ក៏បា្ម្លីក
ទ្ិសម្ៅអ្ុវតេប្េ ខដ្លកនុងនាតអាោញ ធ្រតូលោឋ ្ទាាំងអស់ព្តូវ
បាំផុសការផសរវផាយ ការង្គរអ្ុវតេម្គ្នល្ម្យាបាយ  នូតិ
សង្គា ត់មា្សុវតថិភារ ខដ្លមា្លកខណ្ៈសតបតេិទាាំង ៩យាល ង 
ឱយកា្់ខតទូ្លាំទូ្លាយខងតម្ទ្ៀត ្ិងបន្រញ្ជា បឱយដ្ល់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋកនុងតូលោឋ ្ ម្ដ្ីតបីបា្ព្ជួតព្ោបដ្ល់តហាជ្ 
្ិង ម្កៀងគ្រព្បខតព្បតូល ធ្្ធា្សរុប តម្ធ្ាបាយសរុប ឱយ
កា្់ខតព្បម្សីរម្ឡីង ម្ោយផារភាា ប់្ឹងការបាំផុសចលនា
ព្បឡងព្បណាាំង ្្ម្ៅរកភារម្ោគ្ជ័យទាាំងអស់គ្នន  កនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ ខ្ងតុែម្្ះ៕  

កិែ្គ្បជ៊ុំគ :បញ្ញជ ការឯកភាពរែាបលេ ឌ ែារអំណន ណែើមបពីគ្ងឹងែនតិែ៊ុេ នងិែណាត បធ់ាែ ប ់

 សមតាក្ចិច ច ុះផ្សពវផ្ាយចគាលនចយបាយភមូសិង្ហា តម់ានស វតាភិាព 
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          រម្សៀលនងៃទ្១ី៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ អ្ុសាខ្កាកបាទ្
ព្កវតកតពុោែណ្ឌ ម្ ធ្ិ៍ខស្ជ័យ ដ្ឹកនាាំម្ោយម្លាក ខវត ោរទិ្ធ 
ព្បធា្កិតេិយស អ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ  ្ិងម្លាក
ព្សី អឹត ថ្នវ ី ព្បធា្គ្ណ្ៈកមាម ធ្ិការកាកបាទ្ព្កវតកតពុោែណ្ឌ  
ព្រតទាាំងព្កុតការង្គរកាកបាទ្ព្កវតែណ្ឌ  ផារទាាំងបី បា្ទ្ទ្ួល
ម្ទ្យយទា្រីព្រះម្តជគុ្ណ្ កង យល្  ព្រះម្ៅអធ្ិការសេីទ្ីវតេជ្លង់តលូ 
សថិតម្ៅនូតិនព្ររម្ងៀង សង្គា ត់ម្នលីងម្ឆះរម្ទ្ះ។ ម្ទ្យយទា្ខដ្លបា្
ទ្ទ្ួលរតួមា្៖អងារ៤៥០គ្ីឡូព្កាត តី៣០ម្កស ព្តីែកាំបលុង១៥យួរ 
ទ្ឹកសីុអុីវ២០យួរ ទ្ឹកព្តី២០យួរ សារស៦៣គ្ីឡូព្កាត ទ្ឹកម្ោះម្គ្ន
ខ្ប់៣៥កាំបលុង ខត១៥០កញ្េ ប់ ទ្ឹកបរសុិទ្ធ១០ម្កស សមាភ រៈម្ព្បី
ព្បាស់៣កញ្េ ប់  ្ិងងវកិា៤០០.០០០ម្រៀល៕  

  ព្បោរលរដ្ឋចាំ្ួ្  ១០ព្គ្ួសារខដ្លមា្ជីវភារែវះខ្ត ្ិង
ចាស់ជរាគ្នម ្ទ្ីរឹង កនុងសង្គា ត់ម្នលីងម្ឆះរម្ទ្ះ ទ្ទ្ួលអាំម្ណាយ
ឧបតថតភរីអ្ុសាខ្កាកបាទ្ព្កវតកតពុោ ែណ្ឌ ម្ ធ្ិ៍ខស្ជ័យ 
នាព្រឹកនងៃទ្ី ១៥ ខែតករា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ម្ឆល តឱកាសម្នាះម្លាក 
ខវត ោរទិ្ធិ ព្បធា្កិតេិយសអ្ុសាខ្ បា្សាំម្ណ្ះសាំណាលសួរ
សុែទុ្កខ ្ិងបា្ផ្លេ ាំម្ផញីការ្ឹករលឹករីសាំណាក់សម្តេចកិតេិព្រឹទ្ធ
បណ្ឌិ ត ព្រតទាាំងបា្ងតរូបទុ្កោអ្ុសាវរយីផ៍ងខដ្រ។ អាំម្ណាយ
ខដ្លទ្ទ្ួលបា្កនុងតួយព្គ្ួសារៗរតួមា្៖ អងារ ២៥គ្ីឡូព្កាត តី
១ម្កស ទ្កឹម្ោះម្គ្ន៥កាំបលងុ សារស២គ្ីឡូព្កាត ព្តីែកាំបលុង១០កាំបលុង 
ទ្ឹកព្តី០១យួរ ទ្ឹកបរសុិទ្ធ០១ម្កស ្ិងងវកិា ១០តុឺ្ម្រៀល៕  

   

អន៊ុសាខាកាកបទគ្កហមកមោ៊ុជាេ ឌ ណាធិ៍សែនជយ័ទទលួណទយយោន នងិសែកអណំណាយជនូគ្គសួារគ្កគី្ក 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%93?source=feed_text&story_id=1693303624246643
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         ព្រឹកនងៃទ្២ី៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្លាក ន៊ុត ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  បា្ដ្កឹនាាំតន្រ្េរីាជការ
សាលាែណ្ឌ  ្ិងសង្គា ត់ ចុះរិ្ិតយម្តីលការោក់លូ ០១ខែស ្ិង
សួរសុែទុ្កខព្បោរលរដ្ឋ ខដ្លរស់ម្ៅកនុងសវគ្ត្៍អ្លង់គ្ងងម ី
សង្គា ត់នព្រស ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា ។     

        ព្បោរលរដ្ឋបា្សខតេង្ូវការអបអរសាទ្រ ្ិងគ្នាំព្ទ្ 
ព្រតទាាំងខងលងអាំណ្រគុ្ណ្យាល ងព្ោលម្ព្ៅចាំម្ ះថ្នន ក់ដ្កឹនាាំ អាោញ ធ្រ
ព្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់ ខដ្លខតងបា្គ្ិតគូ្រដ្ល់ការលាំបាករបស់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋកនុងតូលោឋ ្ ោក់ខសេងការអ្ុម្ព្គ្នះរ្ធព្បថ្នប់ព្តា 
ចាំម្ ះប័ណ្ណសមាគ ល់សិទ្ធិកា្់កាប់មាេ ស់អចល្វតថុ របស់រួកគ្នត់ 
្ិងការសាថ បនាបណាេ ញលូងមី០១ខែស ោសតិទ្ធផលខដ្លគ្នត់ទ្ទ្លួ
បា្នាម្រលម្្ះ ម្ដ្តីបរី ាំម្ោះទ្កឹម្ចញរសីវគ្ត្៍ម្ៅកនុងរដូ្វវសា។ 
        គ្ួរបញ្ជា ក់ថ្ន៖ ព្បរ័្ធលូ ០១ខែសម្្ះ មា្ព្បខវង ៥១៨
ខតលព្ត តុែកាត់ ០,៨ខតលព្ត ោគ្ម្ព្មាងងវកិាសព្មាប់ ឆ្ន ាំ២០១៥៕ 

         ម្លាក ន៊ុត ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាល
ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  ចុះសាកសួរសុែទុ្កខព្បោរលរដ្ឋ ្ិងរិ្ិតយម្តីលផលូវ 
ម្ៅកនុងនូតិបុរកីតមករ សង្គា ត់ម្ជីងឯក នាព្រឹកនងៃទ្ី១៦ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៥ បា្ដ្ឹកនាាំតន្រ្េីរាជការសាលាែណ្ឌ  ្ិងសង្គា ត់ចុះសួរ
សុែទុ្កខ ព្បោរលរដ្ឋ ្ិងរិ្ិតយម្តីលផលូវ ម្បតុង ្ិងលូ ខដ្លសថិត
ម្ៅកនុងនូតិបុរកីតមករ សង្គា ត់ម្ជីងឯក ែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  រាជធា្ីននាំម្រញ។ 

        គ្ួរបញ្ជា ក់ថ្នៈ ផលូវម្បតុង០១ខែសម្្ះ ោផលូវម្បតុងឆអឹង
ខដ្ក ព្បខវង ៥២៥ខតលព្ត ទ្ទ្ឹង០៥ខតលព្ត សថិតកនុងនូតិបុរកីតមករ 
សថិតកនុងគ្ម្ព្មាងងវកិារបស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ  ឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិងលូ ខដ្ល
មា្តុែកាត់ ០,៦ខតលព្ត តាតបម្ណាេ យផលូវម្បតុង បា្សាថ បនារចួ
នាម្រលងមីៗម្្ះ៕  

សាលាេ ឌ ែណង្កា ែ៊ុេះពនិតិយការដ្ឋកល់ ូនិងសាកែរួែ៊ុេទ៊ុកខបងបអូនគ្បជាពលរែាមលូដ្ឋា ន 
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  ម្ដ្ីតបជីួយសព្តួលជីវភាររស់ម្ៅ ្ិងចរាចរណ៍្ម្ធ្វីដ្ាំម្ណី្រជូ្
ដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ សាលាែណ្ឌ ខស្សុែខតងបា្ចុះរិ្ិតយ 
្ិងសិកាគ្ម្ព្មាងសាថ បនាផលូវ ព្បឡាយ-លូោម្ព្ចី្ម្ៅកនុងតូលោឋ ្
ែណ្ឌ ខស្សុែ ម្ព្កាតការដ្ឹកនាាំផ្លៃ ល់របស់ ម្លាក ល ីសាណវត 
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ ខស្សុែ។ 

  ោលទ្ធផលន្ការអ្ុវតេការង្គរោក់ព្បរ័្ធលូអតសងខ្ងផលូវ
ម្លែ២០១១ ្ិងផលូវតុែតណ្ឌ លកតា្េចាំការព្រីង បា្ោក់លូ
សម្ព្តច ១០០% ម្វយីបចេុបប្ន កាំរុងដ្ាំម្ណី្រការចាក់ម្បតុងម្ៅ
ផលូវម្លែ២០១១ ចាប់រចីាំណុ្ចផលូវម្លែ១៩២៨ (វងិឧីកញល  តលងុ ឫទ្ធ)ី 
សម្ព្តចបា្ព្បខវង ១០០ខតលព្ត។    
 សូតបញ្ជា ក់ថ្ន សាលារាជធា្នីនាំម្រញកាំរុងជសួជុលសាថ បនា
ផលូវម្បតុងម្លែ២០១១មា្ព្បខវងសរុប ៩៥៨ខតលព្ត(ចាប់រីផលូវ
ម្លែ១៩២៨ ដ្ល់ផលូវម្បតុងបុរវីាល រណីា) ្ិងផលូវតុែតណ្ឌ លកាំសា្េ
ចាំការព្រីងព្បខវងសរុប ៤៣៧ខតលព្ត(ចាប់រមី្ព្កាយ វតេសាំម្រាងអខណ្េ ត 
ដ្ល់ផលូវម្លែ២០១១) សង្គា ត់ននាំម្រញងមី ែណ្ឌ ខស្សុែ។  

  នាព្រកឹនងៃទ្១ី៥ ខែតករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ណទៀវ ែណំអឿន 
អនបិាលរងែណ្ឌ ខស្សុែ បា្ចូលរតួោតយួព្កតុការង្គរអ្េរព្កសងួ 
ដ្ឹកនាាំម្ោយ ម្លាក សា ំពិែែិា ព្បធា្ត្ៃរីសាធារណ្ការ ្ងិ
ដ្កឹជញ្ាូ ្រាជធា្នីនាំម្រញ បា្ចុះរិ្ តិយសិកា ្ងិវាស់ខវងបាញ់ថ្នន ាំ 
កាំណ្ត់ អ័កសផលូវព្កវាត់ព្កុង ចាំណុ្ចផលូវណ័្រព្ប ីត សង្គា ត់ទ្ឹកថ្នល  ែណ្ឌ
ខស្សុែ រាជធា្នីនាំម្រញ។ ចាំម្ ះផលូវព្កវាត់ព្កុងទ្ី២ ោព្បម្នទ្ផលូវ

រីរគ្្លង ខដ្លព្តូវឆលងកាត់ផលូវម្លែ១០១៩ វងិីសវរ័្ធរុសសុ ី ដ្ល់
ផលូវោតិម្លែ២ មា្ព្បខវង១៦.៦៧៩គ្ីឡូខតលព្ត ទ្ទ្ឹង ២៣ខតលព្ត 
ោក់លូសងខ្ងមា្ ទ្ាំវាំ ១.៥ខតលព្ត ខដ្លចាក់ម្បតុងកព្មាស ់
២០សង់ទ្ីខតលព្ត ម្ោយឆលងកាត់នូតិសាន្រសេែណ្ឌ ខស្សុែ ែណ្ឌ
មា្ជ័យ ្ិងែណ្ឌ ដ្ម្ង្គា  ម្ឆ្ព ះម្ៅទ្ីព្កុងតាម្មម  ព្តង់សាព ្តាម្មម  
ខព្រកសម្ព្មាង៕  

សាលាេ ឌ សែនែ៊ុេ ែ៊ុេះពិនតិយទតីាងំសាថ បនាផ្លវូជាណគ្ែើនកសនលងណៅកែ៊ុងមលូដ្ឋា នេ ឌ សែនែ៊ុេ 

 អាជាា ធរខ្ណ្ឌ  នងិមនារីពាក្ព់ន័ធច ុះពនិតិយ នងិក្ាំណ្តទ់តីាំងស្ថា បនាផ្លូវ 
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  នាព្រកឹនងៃទ្២ី០ ខែតករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ណពគ្ជ សកវម៊ុន ី
អនបិាល ន្គ្ណ្ៈអនបិាលែណ្ឌ មា្ជ័យ បា្ចុះរិ្ តិយទ្តីាាំោក់លូ
ម្ៅសង្គា ត់ចាក់អខព្ងម្លី ្ិងសង្គា ត់ចាក់អខព្ងម្ព្កាត ខដ្លោ
គ្ម្ព្មាងតូល្ិធ្ិអនិវឌ្ឍែណ្ឌ  ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្វយីទ្ីតាាំងទាាំងរីរម្្ះ 

ោទ្ីតាាំងខដ្លព្បោជ្ខតងម្លីកោសាំណូ្តររតកឱយអាោញ ធ្រជួយ
ម្ោះព្សាយបញ្ជា ទ្ឹកលិចជូ្គ្នត់។ បនាៃ ប់រីទ្ីតាាំងទាាំរីរម្្ះោក់លូ
រចួម្វយី ្ឹងបា្ជួយកាត់ប្ថយជ្់លិចបា្ម្ព្ចី្ជូ្រលរដ្ឋ។ 
ចាំម្ ះគ្ម្ព្មាងឆ្ន ាំ២០១៦ សាលាែណ្ឌ ្ឹងសវការោតួយសាលា
សង្គា ត់ ម្ដ្ីតបមី្ោះព្សាយោក់លូម្ៅទ្ីតាាំងម្ផសងៗម្ទ្ៀត ្្ម្ៅ
ដ្ល់ការកាត់ប្ថយបា្ទាាំងព្សុងបញ្ជា ទ្ឹកលិចម្ៅតូលោឋ ្ម្្ះ៕  

  ម្ដ្ីតបចូីលរតួអ្ុវតេ្៍ នូតិ សង្គា ត់មា្សុវតថិភារជូ្បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋកនុងតូលោឋ ្ែណ្ឌ មា្ជ័យ ម្ៅលាៃ ចនងៃទ្ី០៥ ខែតករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ឌី រត័ែណេមរ ៊ុ  អនបិាលរងែណ្ឌ មា្ជ័យ 
បា្ដ្ឹកនាាំកមាល ាំងចាំរុះ របស់សាលាែណ្ឌ មា្ជ័យ ចុះដ្កវូតទូ្រម្វគត 
បាញ់ព្តីតួយកខ្លងែុសចាប់ កនុងសង្គា ត់ចាក់អខព្ងម្លី ែណ្ឌ មា្ជ័យ 
តេុ ាំសាំណ្ង់តិ្ម្រៀបរយ កនុងម្នាះបា្ដ្កវូតទូ្រម្វគតបាញ់ព្តី១ម្ព្គ្ឿង 
កង្គា ៥ម្ព្គ្ឿង ម្សៀវម្ៅកត់កាក់បង់លុយព្បចាាំនងៃ ១កាល កាមារាល
សុវតថិភារ ៦ម្ព្គ្ឿង ្ិងឃ្លត់ែលួ្ត្ុសសចាំ្ួ្ ០១នាក់៕ 

អាជាា ធរេ ឌ មានជ័យែ៊ុេះពិនិតយទីតាដំ្ឋក់លកូែ៊ុងមូលដ្ឋា ន អាជាា ធរេ ឌ មានជ័យែ៊ុេះែកហូតទូរណហគមបញគ់្តីេ៊ុែែាប់ 
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 ស្រ្តីដែលប្រករដោយលកខណៈ៣១យ៉ា ងដៅថាស្្ីប្ររ់លកខណ ៈ 
១. មិនដចេះដេចេូចនយិយដែើមដរ 
២. ដចេះរួរ្មដប្ោកទទួលមាតារិតានងិស្វា មី 
៣. ែងឹរុណ តររុណ មាតារិតាញាតិ្ ន្តត ន ទាំងពីរខាង 
៤. មិនដចេះដែកថ្ងៃ 
៥. មិនភ្លដីភ្ល ើដភ្លចមុខដភ្លចដប្ោយ 
៦. ដចេះដងទាំររ្់ប្ទពយ 
៧. មិនផិតកបត់ស្វា មី 
៨. មិនដចេះប្រចណ័ឌ ស្វា មី 
៩. គ្មា នកលមាយ 
១០. មិនរាំស្វយ្ក់ឲដរដ ើញ 
១១ . មានចតិតេត់ធន់ធៃន់ធៃរ 
១២. មានដ ើងប្ស្វលមិនដែើរតន្តនតាំកតងុោត ាំង 
១៣. មិនឈរឬេងគុយ ា្ំដញងោយឲដរដ ើញ 

១៤. មិនដែើរញិុកញ៉ា ក់ោច់រាង 
១៥. ដចេះ្ប្ងួមដភ្ែកមិនប្កដេករដេមរឡាម 
១៦. មានែាំដណើ រលអ មិនប្រដលងោយចាំទយរូទ 
១៧. មិនរង់ដោយញាក់ស្វា  ប្រដលងដែើមថ្ែ 
១៨. មាន ា្ំដេងតចិចា្់លា្់ មិននយិយេូឡា 
១៩. មិនដចេះដេេះដឡាេះដលងដ្ើច 
២០. មិននយិយដ ត្ េះផតងចាំដ េះរុរ្នងិស្រ្តី 
២១.មិនទាំរន់ ដធា ើោរណាដធាើទល់ដតដ ើយោរដន្តេះ 
២២. ដៅទណីាឆារ់ប្តេរ់វញិ មិនដញៀនេងគុយផទេះដរ 
២៣. ដចេះទុកោក់ឥវ៉ាន់កែងុដពលរួរទុកោក់ 
២៤. ដចេះដរៀរចាំផទេះ ា្ំដរង 
២៥. ដចេះតរុដតងដប្រឿងឧរដោរររដិោរ 
២៦. ខាល ចចតិតស្វា មីមាតារិតា ដ ើយដគ្មរពតាមឱវទ 
២៧. ររដិោរចាំណីអាហារ ដប្ោយស្វា មីនងិមាតារិតា 
២៨. ឈរ់ររដិោរ មុនស្វា មីនងិមាតារិតា 
២៩. ដែកលក់ដប្ោយស្វា មី 

៣០. ោា ក់មុនស្វា មី 
៣១. មានដមតាត ករណុាដចេះដធាើរុណយទន។  

 ស្រ្តីដែលប្រករដោយលកខណៈប្ររ់ដពញទាំង៣១ដនេះ ដៅថាស្្ី
ប្ររ់លកខណ  ដរើមិនដពញដទមានខាេះខាតខលេះដៅថាស្្ីខាតលកខណ  ដរើមាន
ប្តង់ដនេះខលេះប្តង់ដន្តេះខលេះរោច់រដោចដៅថាស្្ីោច់លកខណ ឬមីកាំោច់លកខណ ។  

(ដ្ៀវដៅ ្ុ វីធម៌ប្រចាំប្រួស្វរ) 

ចំណ េះទូណៅ៖ ន្រែត ីសែលគ្បកបណដ្ឋយ លកខ ៈ៣១ោ៉ា ង ណៅថា គ្ែគី្គប់លកខ ៍ 
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 លកខណេះរកុខជាតៈិ ជាប្ពកឹសធាំមានដែើមប្តង់។ ល្ឹក ែ្ិតមានកូន ល្ឹក ៥
ដៅ៦រូ ទល់ទងគ្មែ រាងែចូ្ ុត ែចូដផលលាំដពងស្្ួចចុងគ្មា នទង ឬដ្ទើគ្មា នទង 
ដរម្លឹករាងដធាញរណារ៉ា រដលាង ា្ ពណ៌្ដប្ចើន ដផលប្រដភ្ទដផលមានស្វច់ 
រាង្ ុតប្ទដវងរនតចិពណ៌ដលឿងោវ ប្គ្មរ់មានដតមួយរាងប្ទដវងមានចងអូ រ។ 

កដនលងោាំែេុះ : ែេុះឯកឯងដពញថ្ប្ព នងិកែងុភូ្មិដពញប្រដទ្កមពុជា 
ដផែកដប្រើប្ោ្់ៈ ា្ំរក ្លឹក ា្  
ោរពាោលៈ  ាំងឺទកឹដន្តមដផអម ដរារដ្ើដ្បក ប្រុនចញ់ ប្រុន  ាំងមួឺលឈាម 
ចុកដ េះ ទមាល ក់ប្ពូនចងាឹេះ ដេៀន ររូ្ដ ើម 

រដរៀរនងិកាំរតិដប្រើៈ ល្ឹកនងិ ា្ ដប្រើជារដនល។ ា្ នងិ ល្ឹកោាំទកឹផកឹព ី២០០ ដៅ 
៤០០ មល ឬដមៅ្ៃួតពី៥ដៅ១០មប្ក ផឹក ា្ំរារ់ពាោលទកឹដន្តមដផអម។ ា្
នងិ ល្ឹកកាំដឡាច ា្ំរារ់ពាោលដរារដ ើ្ដ្បក។ ោា្ំ ាំរកផឹកព៣ី០០ដៅ 
៦០០មល ា្ំរារ់ពាោលប្រុនចញ់ ប្រុនដតត  មូលឈាម។ ដមៅ្ៃួតលាយ
ជាមួយទកឹ ាុ ាំកែងុកាំរតិ ៤ដៅ៦ មប្ក ា្ំរារ់ពាោលរាកចុកដ េះ នងិទមាល ក់ប្ពូ
ន។ ា្ំរករុកកនិដអាយម៉ាត់ ា្ំរារ់រាំដ កដលើររូ្ ឬដ ើម។  

  ោរពាោល ាំងឺដោយដប្រើ្លឹកប្មុាំ រមឺានោរដពញនយិមរាំផុតកែងុ 
ប្រដទ្ឥណាឌ  អាន្ត ាិក  ាីលីពីន នងិប្រដទ្ជាដប្ចើនដទៀត រ៉ាុដនតដរឿងដនេះ
មិនទន់ែងឹែល់ប្រដទ្អាដមរកិដៅដេើយដទ។ ដែើមប្មាំមានប្រវតតយូិរលុង
ណា្់មកដ ើយកែងុោរដប្រើប្ោ្់ជាឱ្ង រូរាណដោយស្វរដតវមាន
្មា្ធាតជុាថាែ ា្ំ មាល រ់ដមដរារផសិត ោក់ដតរ ី ប្រឆាាំងោរោក់ទកឹចតិត 
ប្រឆាាំង ាំងឺទកឹដន្តមដផអម ឈឺចរ់ នងិដតត ខលួន ប្ពមទាំងពាោល ាំងឺ ឺត។  

 រកុខជាតែិេ៏ស្វា រយមួយដនេះផទុកដៅដោយស្វរធាតុប្រឆាាំងនងឹ ាំងឺ
មហារកី មួយចាំននួែចូជា Kaempferol, Rhamnetin នងិ Isoquercetin។ 
យ៉ា ងណាមិញ ោរប្ស្វវប្ជាវចុងដប្ោយរាំផុតោនរកដ ើញថា ្លឹកប្មាំមាន
ស្វរធាតបុ្រឆាាំងនងឹ ាំងឺមហារកីខាល ាំងោល  ដែលវមានលទធផលវ ិជមានែល់ោរ
ពាោលប្រឆាាំងនងឹ ាំងឺមហារកីប្កដពញ េូដវ៉ា មហារកីដងលើម មហារកី្ួត នងិ
មហារកីដ្បកកែងុដពលដធាើដត្តកែងុមនទរីពិដស្វធន ។  
 មុនដពលដយើងទទួលស្វគ ល់ឱយដប្រើេាំពេីតថប្រដយ ន ររ្់រកុខជាតិ
មួយដនេះ ថាអាចប្រឆាាំងនងឹ ាំងឺមហារកីោនដន្តេះ ទល់ដតមានោរ្ិកា
ប្ស្វវប្ជាវដប្ចើនរដនថមដទៀត្ិន។ ដទេះរីជាយ៉ា ងដនេះកត ី ោរ្ិកាទាំងដនេះរឺ
មានស្វរៈ ា្ំខាន់ណា្់ដប្ េះវរង្ហា ញេាំពោីព ខាល ាំងោល ្ប្មារ់ោរចរ់ដផតើម
ថាែ ាំងាមួីយដៅថ្ងៃេន្តរត។ 

ចំណ េះដឹងសុខភាព៖ ណតត ពាបលជំងឺណគ្ែើនគ្បណនទ! ែលកឹគ្មំអាែពាបលជំងឺមហារកីបន៥គ្បណនទ! 

ចបើក្បររថ្យនតចដាយចប្បើចលបឿនចសម ើ(ក្ ាំជានដ់ហោរខ្ល ាំងៗ) 

ស ត្ៅព្ៅាបាលជំងឺស្រើន្រសេទ! ស្លឹក្រំអារព្ៅាបាលជំងឺរហារីកបាន៥្រសេទ 
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២. រតូរទាំលារ់ររ្់ដយើង  

- ដរើករររ ូតែល់ប្ទនចិស្វាំងធាល ក់ តិែល់ E ចាំចក់រដនថម ដប្ េះជាធមាតា ដៅ
ដពលដែលរងយនត ដយើងប្ស្វល វនងឹមិន្ូវ្ីុស្វាំងខាល ាំង 

- កុាំរដ ឆ្េះមា៉ា ្ុីនដចល ប្រ្ិនដរើេែកឈរ់ឡាន ដលើ្ពមួីយន្តទ ី្ូមពនលត់
មា៉ា ្ីុន ដប្ េះេីវដប្រើប្ោ្់ស្វាំងដប្ចើន 
- កុាំចុចក ា្ក់ដរើកធាំដពក នងិោត់រនថយោរដប្រើប្ោ្់មា៉ា ្ុីនប្តជាក់ កែងុករណីមិន
ចាំោច់ មិនប្តវូដរើកក ា្ ក់ធាំដពក នងិោរដប្រើប្ោ្់មា៉ា ្ីុនប្តជាក់ខជេះខាជ យ 
- ចតឡានកដនលងមលរ់ ររឺកេាីមកប្ររក ា្ក់ដពលចត កណាត លថ្ងៃ ោរ ចតឡានដៅ
កដនលងដតត ន្តាំឱយចាំហាយស្វាំង ួត នងិដធា ើឱយ ា្ំ ធឡានដេើងដតត ដែលន្តាំឱយដប្រើ
ប្ោ្់មា៉ា ្ីុនប្តជាក់ដប្ចើនដពលចរ់ដផតើមដរើកររ                   

- រដ ា្ៀ្ផលូវដែលមានោរកក្ទេះចរាចរណ  ប្តវូដប្ ើ្ ដរ ើ្ ផលូវណា ដែលមិន្ូវ
្ទេះចរាចរណ ។                      
- មុនពនលត់មា៉ា ្ុនី ចុចរិទឧរករណ ដប្រើប្ោ្់ដផសងៗ (មា៉ា ្ុីនចក់ DVD 
ឧរករណ  ដេេិចប្តនូចិ នងិមា៉ា ្ុីនប្តជាក់) 

៣. ដធា ើោរប្តតួពនិតិយរងយនតររ្់ដយើងដេើងវញិ  

- កុាំផទុកឥវ៉ាន់ដៅដលើរងយនតដប្ចើនដពក ដែលន្តាំឱយរងយនតមានទាំងន់ធៃន់               

- ឧ្ា  ា្ំអាតតាំរង់ខយល់ ដៅដពលដែលតប្មង់ខយល់ ទ្េះ មា៉ា ្ីុននងឹែាំដណើ រោរ
ខាល ាំងកែងុោរស្្ូរខយល់ 
- ដធា ើោរប្តតួពនិតិយកង់រងយនតដអាយោនដទៀងទត់ កង់រងយនត កម៏ានឥទធពិលខព្់ 
ខាល ាំងណា្់ដែរ ដៅដលើមា៉ា ្ីុនរងយនត ប្រ្ិនដរើវធរូ រងយនតនងឹ ទ្ក់ មិន្ូវ 
្ទុេះដន្តេះដទ 

- ដប្រើប្ោ្់ដប្រងមា៉ា ្ីុនលអ នងិស្វាំងលអ ដប្ េះវក ួ៏យ ្នសា្ំ ាំថ្ចដប្រងផងដែរ   
- ដប្រើកង់រងយនតដែលោនោជ រ់មកជាមួយ រងយនតប្ស្វរ់ (Original) កង់រងយនត 
ដកថ្ចែោរដប្ចើន មិនអាច្ីុគ្មែ ជាមួយរងយនតោនលអដន្តេះដទ ងាតីបិតដតវដមើល 
ដៅេូយ នងិទក់ទញ។ 

  ្ូមរញ្ជជ ក់ផងដែរថា រនលេឺះមួយចាំននួ មិនប្តមឹដតអាច ួយអាច្នសាំ
ា្ំថ្ច ស្វាំងោនដប្ចើន ដន្តេះដទ ករ៏៉ាុដនតវ ក ួ៏យដងទាំងមា៉ា ្ីុនរងយនត មិនឆារ់

ឱយខចូ នងិដប្រើប្ោ្់ោនយូរផងដែរ។ 
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ជ្គ្ជមាែ (Chrey Meas) 

 ររកួម្ដី្តរុកខោតិ ន្ព្កុតព្គួ្សារតួយម្ផសងម្ទ្ៀតម្្ះ កតិ៏្សូវម្ឃញី
មា្កនុងសួ្ ចារទី្ព្កុងខដ្លននាំម្រញខដ្រ។ ផ្លា របសវ់ាែុសរីផ្លា រុកខោតិខ្ងម្លី
(កាំនលឹងម្សឿង) ម្ោយវាមា្ោតិព្កោសខសបកម្សី្ងៗរុ ាំរទ័្ធ។ រាងកាយទាកទ់្ង
គ្នន ម្ៅ្ឹងព្សទាបផ់្លា ខផនកខ្ងម្ព្កាត។ រាងោបាំរងម់្សី្ង ្ិងខវងអ្ុសា្យន្
រណ៌្នបតងភាល វបញ្េបម់្ោយែណ្ឌ ៗ រណ៌្សោបនាៃ តឃ់្លល តរីគ្នន  ្ិងចុងម្ឡងី។
ម្ៅខផនកខ្ងម្លីមា្ព្សទាប់បុបាា ខដ្លមា្សលឹកតូចៗដុ្ះម្ៅគ្ល់ទ្ងសលឹកោរាង
ជីម្ៅម្ព្ទ្តៗ ម្ោយទ្ងលាំអផ្លា ម្ ម្ លម្ៅតាតបម្ណ្ាយទ្ងម្នាះ។ វាមា្
រណ៌្ស ្ិងមា្កលិ្វា្ីយ។៍  

កបាែគ្កហម (Kabbas Kraham) 

ម្ដី្តកាំម្ណី្តៈ រីព្បម្ទ្ស
ម្ព្បសីុល ឬម្វម្ណ្វស  ុយម្អឡា                  
និ្ភាគ្ៈ មា្លកខណ្ៈដូ្ចម្មម  រសប់ា្យូរអាចមា្កតពសដ់្ល២់ខតលព្ត។    
អាំរីសលកឹៈ សលកឹរបសវ់ាមា្រាងរងព្កម្រី ្ិងរាងខវងៗ ព្បខវងរី ២០ម្ៅ ៦០ស.ត 
រណ៌្នបតងែេី។                               
អាំរីផ្លា ៈ ររកួរកុខោតិម្្ះម្ចញផ្លា សាអ តណាសម់្វយីខបកខតកធាងសាខ្ោម្លីទី្
២កតពសរី់៥០ ម្ៅ៨០ស.ត។សលឹកព្សទាបផ់្លា វាទាកទ់ាញខននកណាស ់ វាមា្
រណ៌្ម្លឿងទឹ្កព្កូច ខដ្លដុ្ះម្ចញរីផ្លា រណ៌្សឬរណ៌្ខព្កតរម្លីប។          
អាំរីខផលៈ ោព្បម្នទ្ខផលមា្លលាដ្រ៏ណ៌្ម្លឿងតូល ទ្ាំវាំ១ស.ត ម្វយីមា្ោតិ
រុលចាំម្ ះត្ុសសោតិ។ 

ែបំ៉ា េ្ ី(Champa Kchey) 

ម្ដី្តកាំម្ណី្តៈ ភាគ្ខ្ងតបូងព្បម្ទ្សចិ្។                 
និ្ភាគ្ៈ សុទ្ធខតោព្បម្នទ្ចុលលព្រឹកសតាំប្ព់្តរិូក ដុ្ះោគ្ម្មាព តខដ្លមា្កាំរស់
រវូតដ្ល ់ ២ ខតលព្ត។ ោម្រឿយៗវាព្តូវបា្ម្គ្ម្ព្បីោរុកខោតិោាំកនុងងូម្ដី្តបយីក
ខតក ្ិងឬសោការលតអ។                  
អាំរីសលកឹៈ សលកឹរបសវ់ាលូតលាសព់្បខជងគ្នន , សវតិដូ្ចខសបកម្គ្ខ្ត ់ ម្រលបលះវា
គ្ព្គ្នតប េ្ិច វាមា្រណ៌្នបតងចាស ់ តិ្សូវែពសម់្ទ្ មា្ព្បខវងរី២ ម្ៅ ៣
ស.ត ទ្ទឹ្ងរី ០.៥ ម្ៅ១ស.ត ខដ្លខបកម្ចញោបីម្ៅចុងសលឹកគ្នម ្ទ្ង។               
អាំរីផ្លា ៈ មា្រាងតូចៗរណ៌្សមា្ ៥ព្សទាប។់            
គ្បង ់(Prâng)                  

ម្ដី្តកាំម្ណី្ត៖ ភាគ្ខ្ងតបូងព្បម្ទ្សជបលុ្                 
និ្ភាគ្៖ រកុខោតិម្្ះមា្របូរាងព្សម្ដ្ៀងម្ដី្តម្តាន ត បលុខ េ្មា្ខតតយួម្ដី្តម្ទ្។ 
ម្វយីវាោព្បម្នទ្រុកខោតិសតយ័ម្ដី្ត កតមសិទ្ធិោចម់្ោយខឡកោោច់ខ្ត។                   
អាំរីសលកឹ៖ ម្តីលរីម្ព្ៅដូ្ចទ្្ព់្សាលបលុខ េ្តាតរិតវារងឹរតតិ់្បា្ សលកឹរបសវ់ា
មា្រាងដូ្ចោផ្លា កូលាបយាល ងសង្គា (ខដ្លវាមា្ទ្ងរី ៧,៥ ម្ៅ១០ស.ត)         
អាំរីម្ដី្ត៖ ដូ្ចព្ជលករ់ណ៌្ម្ព្ចះសនតឹ វាសីុទី្ធាល ព្គ្បដី្ម្ៅោតិទឹ្កបព្តងុ។     
អាំរីផ្លា ៖ វាមា្សភារផ្លា ម្ោយឯងៗ ម្ដី្តព្បងញី់ោរកុខោតិម្ចញផ្លា រម្បៀប
ក ៃ្ុយឆ្ម  ឯព្បងម់្ ម្ លម្ចញផ្លា មា្រាងសាជីតូលមា្ព្សកា។ 

ចំណ េះដឹងទូណៅ៖ របូភាព នងិេលឹមសារែតពីីរ ៊ុកខជាតតិាមែនួែារកែ៊ុងរជធានីនែំណពញ  
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