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  នាព្រកឹថ្ងៃទ៥ី ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតី
ម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្េថី្្ព្រះរាោណាចព្កកមពុោ ្ងិ 
សម្មេចកតិេពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន បា្អម្ ជ្ ីញោ
អធិបតីភារដ៏្ែពង់ែពស់កនុងរិធីសម្ពព ធដាក់ឱ្យម្ព្បីព្បាស់ោផ្លូវការ ្ូវ
ស្ពព ្អាកាសទី៤ កនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ខដ្លព្តូវបា្ដាក់ម្ ម្ ះថា 
“ស្ពព ្អាកាស៥មករា” ដូ្ចអវីខដ្លសម្មេចធាល ប់បា្គូ្សបញ្ជជ ក់ថា
រតិណាស់ព្ស្ពព  ្ព្សងឃមឹ ្ិងព្ឱ្កាសកា្់ខតម្ព្ចី្ម្ ងីៗ
កនងុការរស់ម្ៅ ្ងិព្បកបការងារព្បចាំថ្ងៃសព្ពប់បងបអូ ព្្បោរលរដ្ឋ។
 សូមជាំរាបផ្ងខដ្រថា ស្ពព ្អាកាស ្ិងផ្លូវម្ព្កាមដ្ីម្្ះ ព្តូវ
បា្រដាឋ ភ្ិបាលម្បីកការដាឋ ្ស្ពងសង់ កាលរីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ
២០១៤ ម្ដ្ីមបមី្ដាះព្ស្ពយបញ្ជា ចរាចរណ៍្ខដ្លខតងខតកកសទះ ្ិង
សព្មួលដ្ល់ការចរាចរណ៍្ម្ធវីដ្ាំម្ណី្រ ម្ៅមកខដ្លឆ្លងកាត់តាំប្់ម្្ះ
ឱ្យព្ភារលអព្បម្សីរោងមុ្។ សព្ពប់រាជធា្ីភ្នាំម្រញ ម្្ះគ្ឺោ
ស្ពព ្អាកាសទី៤ បនាទ ប់រីបា្ស្ពងសង់រចួរាល់្ូវស្ពព ្អាកាស
កាលងនល់ ស្ពព ្អាកាស៧មករា ្ិងស្ពព ្អាកាសសទឹងព្ជ័យ។   
 ស្ពព ្អាកាស៥មករាម្្ះ ស្ពងសង់ម្ដាយព្កុមហ ុ្វ ិ្ ិ
ម្ោគ្ទុ្អាណិ្កជ្កមពុោ (OCIC) ខដ្លបា្ចាំណាយ ម្រល
ស្ពងសង់ ១៦ខែ ម្លីគ្ម្ព្ពងងវកិាព្បពណ្ោង ១៤លា្ដុ្លាល រអា
ម្មរកិ។ ស្ពព ្អាកាស ម្្ះព្ ព្បខវង ៣៨២ខម៉ែព្ត ទទឹង ១៥,៨
ខម៉ែព្ត ្ិង ផ្លូវម្ព្កាមដ្ីព្ព្បខវង ៣៥៦ខម៉ែព្ត ទទឹងរី ៦ ម្ៅ ៨
ខម៉ែព្ត ផ្លូវអមស្ពព ្ព្បខវងសរុប ៨២៥ខម៉ែព្ត ទទឹង ៥,៥ ខម៉ែព្ត សថិត
ម្ៅព្បសរវមហាវងិីសហរ័្ធរុស្ុ ី មហាវងិីគ្ីមអុីលស ុង ្ិងមហាវងិី
ម្ ៉ែ ម្សទុង ព្តង់ព្បសរវគ្នន ចាំណុ្ចម្ភ្លីងសេុបតិចណូ្។ សូមបងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋម្បីកបរព្ការព្បុងព្បយត័ន ្ិងម្ោគ្យល់អធាព្ស័យ 
ដ្ល់គ្នន ម្ៅវញិម្ៅមកម្ដ្ីមបសុីវតថិភារទាំងអស់គ្នន ៕ 

ពិធែីម្ពោ ធដាក់ឱ្យម្្បើ្ាែជ់ាផ្លូវការ នូវស្ពោ នអាកាែទ៤ី  (ស្ពោ ន ៥មករ) 
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         “អបអរស្ពទររិធីម្បីកស្និបាតបូកសរុបលទធផ្លការងារ
ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិងទិសម្ៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦“ ស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ បា្ម្រៀបចាំ រិធី
ម្បីកស្និបាតបូកសរុបលទធផ្លការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិងម្លីក

ទិសម្ៅសព្ពប់ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ព្កាមអធិបតីភារដ៏្ែពង់ែពស់ ឯកឧតេម 
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ ្ងិ 
ឯកឧតេម ម៉ាប់ ស្ពរនិ ព្បធា្ព្កមុព្បកឹារាជធា្ភី្នាំម្រញ។ 
 ស្និបាតរបស់ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ក៏ព្ការចូលរមួរី 
ឧតេមម្ស្ីយឯ៍ក ជួ្ សុវណ្ណ សនងដាឋ ្្គ្របាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ 
ឧតេមម្ស្ីយម៍្ទ រត័ន ព្ស្ព ង ម្មបញ្ជជ ការកងរាជអាវុធហតថរាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ  ព្បធា្តុលាការស្ពលាដ្ាំបូងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ឯកឧតេមអ្ុ
រដ្ឋម្លខាធិការ ព្កសួងអប់រ ាំ យុវជ្ ្ិងកីឡា ម្លាកអភ្ិបាលែណ្ឌ
ទាំង១២ ្ិងមន្រ្េីពាក់រ័្ធោ៉ែ ងម្ព្ចី្កុះករ។   
 ស្នបិាតបូកសរុបលទធផ្លការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ្ ិងទិសម្ៅ
ការងារឆ្ន ាំ២០១៦ បា្ដ្ាំម្ណី្រការោ៉ែ ងរលូ្ ្ិងព្បកបម្ដាយការ
យកចិតេទុកដាក់រីសាំណាក់ថាន ក់ដ្ឹកនាាំ ្ិងមន្រ្េីពាក់រ័្ធ៕ 

ែននាិតបកូែរ ៊ុបលទធផ្លការងារ្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ និង្ម្លើកទែិម្ៅែ្ពបឆ់្ន ាំ២០១៦ 
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         “អបអរស្ពទររិធីបិទស្និបាតបូកសរុបលទធផ្លការងារ
ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិងម្លីកទិសម្ៅការងារសព្ពប់អ្ុវតេឆ្ន ាំ២០១៦
របស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ” ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃ
ទី២៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ព្កាមអធិបតីភារដ៏្ែពង់ែពស់ សម្មេច
ព្កឡាម្ហាម ែ ម្េង្ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្េ ី រដ្ឋមន្រ្េពី្កសួងមហាថ្ផ្ទ ្ងិ 
ឯកឧតេមកតិេមិ្សដាឋ បណ្ឌិ ត គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្េពី្បចាំការ 
្ិងោព្បធា្ព្កុមការងារថាន ក់ោតិចុះមូលដាឋ ្រាជធា្ីភ្នាំម្រញ៕  

ពិធីបទិែននិាតបកូែរ ៊ុបលទធផ្លការងារ្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ នងិ្ម្លើកទែិម្ៅការងារ 
ែ្ពបអ់ន៊ុវតតឆ្ន ាំ២០១៦ របែរ់ដ្ឋាលរជធានីភ្នាំម្ពញ  
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         នាព្រឹកថ្ងៃទ១ី៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ 
បា្ម្បីកកិចចព្បជុាំស្ពម ា្ម្លីកទី២០ របស់ព្កុមព្បឹការាជធា្ីភ្នាំម្រញ
អាណ្តេិទី២ ម្ព្កាមអធិបតីភារ ឯកឧតេម ម៉ាប់ ស្ពរនិ ព្បធា្   
ព្កមុព្បកឹារាជធា្ភី្នាំម្រញ  ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល  
ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ។    

 រម្បៀបវារៈថ្្កមមវធិីរមួព្ដូ្ចខាងម្ព្កាម៖ 
១. រិ្ិតយ ្ិងអ្ុម័តម្សចកេីព្ពាងកាំណ្ត់ម្ហតុកិចចព្បជុាំស្ពម ា្ម្លីក
ទី១៩ របស់ព្កុមព្បឹការាជធា្ីភ្នាំម្រញអាណ្តេិទី២ ម្ៅថ្ងៃទី១៦ ខែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
២. រិ្ិតយ ្ិងអ្ុម័តម្សចកេីព្ពាងរបាយការណ៍្ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ សេី
រីការអ្ុវតេការងាររបស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 

៣. រិ្ិតយ ្ងិអ្ុម័តម្សចកេពី្ពាងម្សចកេសីម្ព្មចសេរីកីារខបងខចកតនួាទី
ភារកិចច ្ិងរម្បៀបរបបម្ធវីការងារជូ្គ្ណ្ៈអភ្ិបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 
៤.រិ្ិតយ ្ងិអ្ុម័តម្សចកេពី្ពាងព្បតទិិ្ ការងារសព្ពប់កស្ពងកមមវធិ ី
វ ិ្ ិម្ោគ្បីឆ្ន ាំរ ាំកិល ២០១៦-២០១៨ របស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 
៥.បញ្ជា ម្ផ្្ងៗ៕ 

កិច្ច្បជ៊ុាំស្ពមញ្ញម្លើកទ២ី០ របែ់្ កុម្បឹការជធានភី្នាំម្ពញ អាណតតទិី២ 
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         ម្ដ្ីមបចូីលរមួអបអរស្ពទរែួបទី៣៧ ថ្្ទវិាជ័យជា្ំ ះ៧មករា 
១៩៧៩-២០១៦ ខដ្លោថ្ងៃកាំម្ណី្តទី២ របស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ខែមរម្យងីទាំងអស់គ្នន  ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញបា្ម្រៀបចាំការព្បកួត

បាល់ទត់វយ័ចស់ ដ្ម្ណ្េី មពា្រងាវ ្់ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស 
អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ។ ការព្បកតួម្ៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ម្្ះ ព្ព្កុមបាល់ទត់ចាំ្ួ្៦ព្កុមបា្ចូលរមួ ម្ហយីកមម
វធិីព្បកួតព្ចាំ្ួ្២ថ្ងៃម្រញ ម្ដាយចប់រីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១៦ ្ិងថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅទីលា្បាល់ទត់វទិា
ល័យោសីុមបឹងម្កងកង ខដ្លការព្បកួតបា្ដ្ាំម្ណី្រម្ដាយ
ម្ោគ្ជ័យ  ្ិងព្បកបម្ដាយមិតេភារ ស្ពមគ្គីភារ ភារសនិតស្ពន ល។ 
 ម្ៅឆ្ន ាំម្ព្កាយ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ឹងម្រៀបចាំការព្បកួត
បាល់ទត់ម្្ះោងមីម្ទៀតម្ដ្ីមបអីបអរស្ពទរទិវាជ័យជាំ្ះ៧មករា ្ិង
បម្ងកី្សពសភារចូលរមួព្បកួតឱ្យបា្ម្ព្ចី្ោងម្្ះ ម្ដាយព្
ការចូលរមួរីព្កុមបាល់ទត់រីែណ្ឌ ទាំង១២ ្ិងម្ទីរជាំនាញជុាំវញិ
ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ិងរីស្ពថ ប័្ម្ផ្្ងម្ទៀត។   
 ការម្រៀបចាំកមមវធិីព្បកួតម្្ះ មិ្ព្តឹមខតម្ដ្ីមបចូីលរមួអបអរ
ស្ពទរែួបទី៣៧ ថ្្ទវិាជ័យជា្ំ ះ៧មករា ១៩៧៩-២០១៦ម្នាះម្ទ 
ខងមទាំងបា្ចូលរមួម្លីកសទួយវស័ិយកីឡាបាល់ទត់ ខដ្លកាំរុងខត
ទទួលបា្ព្បោព្បិយភារ ្ិងការគ្នាំព្ទោ៉ែ ងខាល ាំងរីសាំណាក់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ក៏ដូ្ចោបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅ
ទូទាំងព្រះរាោណាចព្កកមពុោផ្ងខដ្រ៕ 

ពិធីបទិវគ្គ្បកតួាលទ់ាត់វយ័ចែព់ានរងាា ន់៧មករ រជធានីភ្នាំម្ពញ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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         នារម្សៀលថ្ងៃទ០ី៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេមអភ្បិាល
ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ  ា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស ្ងិម្លាកជាំទវ 
បា្អម្ ជ្ ីញព្បាររធរិធីព្កុងពាលី សម្ពព ធស្ពព ្អាកាស ្ិងផ្លូវ

ម្ព្កាមដ្ី ៥មករា (ស្ពព ្អាកាសតិចណូ្)តាមខបបស្ពសនា ម្ដ្ីមបី
ម្ព្តៀមម្រៀបរិធីសម្ពព ធោផ្លូវការម្ៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ម្ព្កាមអធិបតីភារ សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្េ ី ថ្ ព្្រះរាោណាចព្កកមពោុ ្ងិសម្មេចកតិេពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត។ 
 គូ្សបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថាស្ពព ្អាកាស ៥មករា (ស្ពព ្អាកាស 
្ិងផ្លូវម្ព្កាមដ្ីតិចណូ្) ខដ្ល្ឹងដាក់សម្ពព ធឱ្យម្ព្បីព្បាស់ោផ្លូវការ
ម្ៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ គ្ឺោស្ពព ្អាកាសទី៤ ខដ្លព្
ព្បខវង ៣៨២ ខម៉ែព្ត ទទឹង១៥ខម៉ែព្ត កមពស់សុវតថិភារ៥,២ខម៉ែព្ត 
ម្ដាយព្តូវស្ពងសង់ម្ ងីម្ៅតាមបម្ណាេ យមហាវងិីសហរ័្ធរុស្ ីរមួ
្ិងផ្លូវម្ព្កាមដ្ីមួយខែ្ ព្ព្បខវង ៣៥៦ ខម៉ែព្ត, ទទឹងរី៦ខម៉ែព្ត 
ម្ៅ ៨ខម៉ែព្ត ម្ដាយស្ពងសង់ម្ៅម្ព្កាម មហាវងិីសហរ័្ធរុស្ ីម្ដាយ
ភាជ ប់មហាវងិីម្ ៉ែ ម្សទុង ម្ៅមហាវងិីគ្ីមអុីលស ុង ម្ៅរងវង់មូលទួល
ម្គ្នក។ ស្ពព ្អាកាសទី៤ម្្ះ ម្ព្បីព្បាស់ម្រលម្វលាកនុងការស្ពថ បនា
ចា្ំ ួ្ ១៦ខែ ម្ព្បពី្បាស់អស់ងវកិាព្បពណ្ោង ១៤លា្ដុ្លាល រអាម្មរកិ 
ម្ដាយអ្ុវតេ្ ក៍ារស្ពងសង់ ម្ដាយព្កុមហ ុ្ OCIC៕  

ពិធី្កងុ្ពាល ីែម្ពោ ធស្ពោ នអាកាែ និង្ផ្លូវម្្កាមដ្ី ៥មករ (ស្ពោ នអាកាែែត៊ុបតិច្ណូ) 
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         ម្ៅព្រកឹថ្ងៃទ២ី៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ 
បា្ម្រៀបចាំរីធីប ច្ុ ះបឋមសិលាស្ពងសង់អគ្នរសិកាចាំ្ួ្ ៤ែនង 
ម្ព្កាមគ្ម្ព្ពងរព្ងីកស្ពលាមធយមសិកាម្ៅរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ខដ្លោ

ជាំ្ួយឥតសាំណ្ងរបស់ព្បម្ទសជប៉ែុ្ ម្ៅអ្ុវទិាល័យទឹកលអក់ 
ម្ព្កាមអធិបតីភារ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈ
អភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ។      
 កនុងឱ្កាសដ៏្ថ្ងលថាល ម្នាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតេមអភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈ
អភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា ខ្ងលងអាំណ្រគុ្ណ្ចាំម្ពាះរដាឋ ភ្ិបាលជប៉ែុ្ 
្ិងព្បោជ្ជប៉ែុ្ ខដ្លបា្ចូលរមួចាំខណ្កម្ដាះព្ស្ពយបញ្ជា នានា 
ម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកមពុោម្យងីោ៉ែ ងរិតព្បាកដ្ ទាំងម្លីបញ្ជា
ទឹកស្ពអ ត បញ្ជា ទឹកលិច បញ្ជា កកសទះចរាចរណ៍្ ្ិងបញ្ជា អប់រ ាំ។ 
 ឯកឧតេមអភ្បិាល ក៏បា្ព្មតិផ្េ ាំម្ផ្ញី ្ិងសាំណូ្មររដ្ល់
កមួយៗសិសា្ុសិស្ ម្លាកព្គ្ូអនកព្គ្ូ អាណារាបាលសិស្ ្ិង
អាោញ ធរផ្ងខដ្រថា៖                
១-កមួយៗសិសា្ុសិស្ទាំងអស់ ព្តូវខតែិតែាំព្បកួតព្បខជងគ្នន កនុង
ការម្រៀ្សូព្ត យកចាំណាត់ថាន ក់លអ ព្បកបម្ដាយសីលធម៌ ម្ដ្ីមបោី
ព្បម្ោជ្៍រមួសព្ពប់អភ្ិវឌ្ឍសងគមោតិផ្ង ្ងិសព្ពប់ែលួ្ ឯងផ្ង។ 
២-ម្លាកព្គ្ូ-អនកព្គ្ូ អាណារាបាលសិស្ ្ិងអាោញ ធរសងាក ត់-
ែណ្ឌ  គ្ួរខតព្ការព្បជុាំផ្ល ស់បេូរមតិម្ោបល់គ្នន ោព្បចាំ ម្ដ្ីមបខីសវង
រក្ូវអវីខដ្លោតព្មូវការម្ផ្្ងៗរបស់សិសា្ុសិស្ម្យងី សាំម្ៅម្ធវី
ោ៉ែ ងណារព្ងឹងការអប់រ ាំឱ្យកា្់ខតព្បម្សីរ៕  

ពីធីបញ្ច៊ុ ុះបឋមែលិាស្ពង្ែង្អ់គារែកិាច្ាំនួន ៤េនង្ ម្ៅអន៊ុវិទាលយ័ទឹកលអក់  
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         កិចចព្បជុាំបូកសរុបសភារការណ៍្ លទធផ្លកិចចព្បតិបតេិការ
បន្រងាក បបទម្លមីសព្រហមទណ្ឌ  ម្ព្គ្ឿងម្ញៀ្ ្ិងសណាេ ប់ធាន ប់
ចរាចរណ៍្ ព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ របស់គ្ណ្ៈបញ្ជជ ការឯកភាររដ្ឋបាល

រាជធា្ីភ្នាំម្រញ កាលរីព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅ
ស្ពលារាជធា្ភី្នាំម្រញ ម្ព្កាមអធបិតភីារ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស 
អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ រមួោមយួមន្រ្េរីាជការ
ម្ព្កាមឱ្វាទស្ពលារាជធា្ភី្នាំម្រញ កងកពល ាំងព្បដាប់អាវុធ ្ងិអាោញ ធរ 
ពាក់រ័្ធោ៉ែ ងកុះករ។ 

  ចាំម្ពាះកិចចការរព្ងឹងស្េិសុែ   ម្ៅកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញម្្ះ 
ឯកឧតេមអភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា្ខណ្នាា្ំ ូវ
កិចចការ៤ចាំណុ្ចសាំខា្់ៗ៖                
១-ព្គ្ប់ជាំនាញ ្ិងស្ពថ ប័្ជុាំវញិរាជធា្ីភ្នាំម្រញទាំងអស់  ព្តូវខតផ្ា
ភាជ ប់ការងាររបស់ែលួ្ោមួយកិចចការស្េិសុែោសាំខា្់។ 
២-កិចចការរតឹប្េឹងម្គ្នល្ម្ោបាយភូ្មិ-សងាក ត់ព្សុវតថិភារ។ 
៣- បម្ងកី្ការព្គ្ប់ព្គ្ងស្េិសុែ សុវតថិភារចរាចរណ៍្។  
៤- ម្រៀបចាំយ្េការផ្្រវផ្ាយចាប់ឱ្យបា្ទូលាំទូលាយ ម្ៅដ្ល់ព្កុម
ការងារថាន ក់ោត ិ្ ិងអ្ុវតេចាប់  ម្ដាយព្អាោញ ធរោអនកសហការ
ព្បតិបតេិ៕  
 

   កិច្ច្បជ៊ុាំបូកែរ ៊ុបែភាពការណ៍ លទធផ្លកចិ្ច្បតបិតតិការបង្ក្ងាា បបទម្លមើែ្ពហមទណឌ  ម្្គ្ឿង្ម្ញៀន 
និង្ែណ្តត បធ់ាន បច់្រច្រណ៍ ្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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      កាលរីព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម  
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្ិបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ិង
ឯកឧតេម សកវ ម្បង្វឌ្ឍន៍ អគ្គនាយក ថ្្អគ្គនាយកដាឋ ្ហរិ ា្
វតថុរដ្ឋបាលថាន ក់ម្ព្កាមោត ិ តាំណាងព្កសួងម្សដ្ឋកចិច ្ងិហរិ ា្វតថុ 
បា្ម្បីកកិចចព្បជុាំព្កុមការងារ វាយតថ្មលទុ្វ ិ្ មិ្ោគ្ម្ដ្មីបសីងព្ត ប់ 
ព្កមុហ ុ្ងូលម្វ ថ្្គ្ម្ព្ពងវ ិ្ មិ្ោគ្ផ្លូវម្ចមម្ៅ-សទឹងព្ជ័យ។  

 គូ្សបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថា សព្ពប់ផ្លូវម្វងម្ព្សងម្្ះ ព្ព្បខវង 
៦.៥០០ខម៉ែព្ត ម្ដាយចក់កាំរាលម្បតុង កាំរាស់២០ សង់ទីខម៉ែព្ត      
រព្ងីកទទឹងផ្លូវ ២២ខម៉ែព្ត ្ិងព្សួ្ចារកណាេ លទាំហាំ ២,៥០
ខម៉ែព្ត ខដ្លបចចុបប្ន បា្កស្ពងម្ហយីព្បពណ្៩៥ភាគ្រយថ្្
គ្ម្ព្ពងវ ិ្ ិម្ោគ្ ម្ដាយព្កុមហ ុ្ BOTTWAYS ្ិងម្ៅសល់
ព្បពណ្ ៥ភាគ្រយម្ទៀតថ្្គ្ម្ព្ពង ខដ្ល្ឹងព្តូវម្ផ្ទរម្ៅឲ្យ ម្ទីរ
ស្ពធារណ្ការ ្ិងដ្ឹកជ ជ្ូ ្រាជធា្ីភ្នាំម្រញ ប្េម្ធវីការស្ពងសង់
ប ច្ ប់។ បចចុបប្នម្្ះ ឯកឧតេមអភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្ិបាលរាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ បា្បម្ងកតីគ្ណ្ៈកមមការចព្មះុមយួម្ដ្មីបសិីការិ្ តិយ វាយ
តថ្មល ្ិងទូទត់សាំណ្ងជូ្ព្កុមហ ុ្ភ្នាំម្រញ ងូលម្វ ម្លីកិចចស្ា 
វ ិ្ ិម្ោគ្ម្្ះ៕   

កិច្ច្បជ៊ុាំ្កុមការងារ វាយតម្មលទ៊ុនវនិមិ្ោគ្ម្ដ្ើមបែីង្្តឡប ់្ កុមហ ៊ុនថូលម្វ 
 ម្នគ្ម្្ពង្វិនិម្ោគ្ផ្លវូម្ចមម្ៅ-ែទងឹ្ពនជយ័ 

ការស្ថា បនាផ្លូវមិនគោរពតាមបគចេកគេស 

បលង់ស្ថា បត្យកមមផ្លូ វគោមគៅ-សទឹងមានជ័យ(គវងគរសង) 
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  ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម     
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា្
ដ្ឹកនាាំព្កុមការងារជាំនាញ ្ិងមន្រ្េីម្ព្កាមឱ្វាទស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ

ចុះម្ធវីការម្ដាះព្ស្ពយចាំម្ពាះបញ្ជា ព្បឈមមួយចាំ្ួ្ របស់បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋ ខដ្លរងផ្លប៉ែះពាល់ ែណ្ៈខដ្លអាោញ ធរ បា្ដាក់
ម្ព្គ្ឿងចព្កម្ធវីផ្លូវព្កវាត់បឹងព្តខបក ្ិងស្ពេ រព្បឡាយបងាូរទឹកសអុយ ម្ៅ
កនុងសងាក ត់ផ្ារម្ដ្ីមងកូវ។     
 សូមបញ្ជជ ក់ថា  កាលរីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្កុម
ការងារស្ពលាែណ្ឌ ចាំការម្ ្ិងសងាក ត់ផ្ារម្ដ្ីមងកូវ បា្សហការ 
ោមួយព្កុមការងារ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ដាក់ម្ព្គ្ឿងចព្កម្ដ្ីមបមី្ធវី ផ្លូវ
ព្កវាត់បឹង ្ិងស្ពេ រព្បឡាយបងាូរទឹកសអុយ៕  

្បតិភ្សូ្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញ ច្៊ុុះម្ដាុះ្ស្ពយបញ្ហា ្បឈមមយួច្ាំនួន របែ់្ បជាពលរដ្ឋ 

ស្ថា នភាពរបជាពលរដ្ឋរស់គៅគោយោម នសណ្តា ប់ធ្នា ប់ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%90%E1%9E%B6?source=feed_text
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  ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទ២ី១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ ដ្ឹកនាាំមន្រ្េីជាំនាញពាក់រ័្ធ អាោញ ធរមូលដាឋ ្ែណ្ឌ  ម្រៀបចាំ
រិធីព្បកាសផ្្រវផ្ាយម្គ្នលការណ៍្អភ្ិវឌ្ឍ្៍តាំប្់បឹងម្ជីងឯក ជូ្
បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋព្ដ្ីម្ៅតាំប្់ម្នាះ ខដ្លតាំប្់អភ្ិវឌ្ឍ្៍ម្្ះ 
ព្ថ្ផ្ទដ្ីសរុប ២៥៧២ហចិតា ម្ដាយព្បោរលរដ្ឋព្តូវចូលរមួ
បដ្ិភាគ្ដ្ីរបស់ែលួ្ចាំ្ួ្ ៣៥% ្ិងងវកិាកស្ពងម្ហដាឋ រចនាសមព័្ធ
ម្លីដ្ីរបស់ែលួ្។      
 បនាទ ប់រីផ្្រវផ្ាយចប់ព្បោរលរដ្ឋព្ការសបាយរកីរាយ
ោខាល ាំងោមួយគ្ម្ព្ពងម្្ះ។ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញក៏សូមអាំពាវនាវ

ដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋខដ្លព្ដ្ីម្ៅតាំប្់ម្នាះ យកឯកស្ពរកា្់កាប់ដ្ី
របស់ែលួ្ មកព្បគ្ល់ឱ្យគ្ណ្ៈកមមការទទួលឯកស្ពរ ខដ្លរង់ចាំ
ទទួលម្ៅទីស្ពន ក់ការព្កុមហ ុ្ING ចក់អខព្ង រយះម្រល ២០ថ្ងៃ៕  

អាជាា ធររជធានភី្នាំម្ពញម្រៀបច្ាំពិធី្បកាែផ្សពាផ្ាយម្គាលការណ៍អភ្ិវឌ្ឍន៍តាំបន់បងឹ្ម្ជើង្ឯក  

មន្រនាីអាជាា ធរ និងរបជាពលរដ្ឋមូលោឋ នចូលរួមកាុងកមម វិធី 
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  ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម   
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ អម
ម្ដាយមន្រ្េីជាំនាញម្ព្កាមឱ្វាទស្ពលារាជធា្ី បា្អម្ ជ្ ីញចុះម្ៅ
រិ្ិតយសាំណ្ង់ការដាឋ ្ស្ពថ បនាស្ពថ ្ីយបូ៍មទឹកទួលម្គ្នកទី២ កាំរុង
ស្ពងសង់បា្ព្បពណ្៣០% ្ិងព្បឡាយបាក់ទូក កាំរុងដ្ាំម្ណី្រ
ការស្ពេ រម្ ងីវញិ។ 
 ការដាឋ ្ស្ពថ បនាស្ពថ ្ីយបូ៍មទឹកទួលម្គ្នកទី២ បា្ដ្ាំម្ណី្រ
ការចក់ម្បតុងកព្ពលម្ព្កាមតួស្ពថ ្ីយ ៍ បម្ណាេ យ ១៧,៥ម ទទឹង 
១៣,៥ម កព្ពស់ ០,៥ម បរពិណ្ម្បតុង ១២០ខម៉ែព្តគូ្ប លទធផ្ល
ោរមួបា្ព្បពណ្៣០% ម្ហយីម្ព្គ្នងប ច្ ប់ម្ៅអាំ ុងខែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ខាងមុែម្្ះ។    

 ព្សបតាមខផ្្ការោយុទធស្ពន្រសេយូរអខងវង ្ិងទប់ស្ពក ត់ការ
រ ាំម្លាភ្ម្លីដ្ីចាំណី្ព្បឡាយ គ្ម្ព្ពងម្្ះ ្ឹងស្ពថ បនាម្បីកផ្លូវអម
សងខាងព្បឡាយោផ្លូវម្បតុងអារម្ម ្ិងស្ពថ បនាម្ជីងព្បឡាយោ
ជញ្ជជ ាំងម្បតុងអារម្មផ្ងខដ្រ។ 

 ចាំខណ្កព្បឡាយបាក់ទូកខដ្លកាំរុងស្ពថ បនា ចប់រីផ្លូវទាំ្ប់ 
៧០ ដ្ល់ផ្លូវបុរទីួលសខងក ព្បខវង២៩០០ខម៉ែព្ត ទទឹងរី៨ម្ៅ៥០
ខម៉ែព្ត បនាទ ប់រីស្ពថ បនារចួ ព្បរ័្ធទាំងរីរខាងម្លីម្្ះ អាចរ ាំម្ដាះទឹក
ម្ចញរីតាំប្់ទួលម្គ្នក តាំប្់ព្សះចក ដូ្្ម្រញ ្ិងតាំប្់ទួលសខងក 
ឬអាច្ិោយបា្ថា អាចរ ាំម្ដាះទឹករីភាគ្ខាងម្ជីងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ
ខតមេង៕  

្បតិភ្សូ្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញ ច្៊ុុះពិនតិយែាំណង្ក់ារដាឋ នស្ពា បនាស្ពា នយីប៍ូមទឹកទួលម្គាកទី២  

ឯកឧត្ាម ប៉ា  សជុាត្វិងស ចុុះពនិតិ្យេតីាាំងជាកស់្សាង 

ឯកឧត្ាម ប៉ា  សជុាត្វិងស ស្ែនាាំបស្នាមដ្លម់ន្រនាេីេលួបនទុក 
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  ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម       
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា្
ដ្ឹកនាាំមន្រ្េីម្ព្កាមឱ្វាទ ្ិងមន្រ្េីជាំនាញ ចុះរិ្ិតយទីតាាំងខកលមអ 
សួ្ចារព្រះសតយមុ្ីម្ចតីយ។៍ 
 គ្ម្ព្ពងម្្ះ ្ឹងខកលមអោសួ្ចារដាាំម្មម ផ្ក  ដាាំម្ដ្ីមរ ាំដ្ួល
ជុាំវញិ ដាាំម្ដ្ីមម្ពាធិ៍ ថ្ផ្ទកព្ពលម្ងមីរម្ជីង ្ិងទីធាល ម្រៀបប្ទះងមព្កា្ីត 
ស្ពថ បនាអាងបាញ់ទឹករ័ទធជុាំវញិម្ចតីយម៍្ដាយបាំពាក់ម្ភ្លីងLEDបាញ់រី
កនុងទឹក ស្ពថ បនាបង់អងគុយខវងោរងវង់ជុាំវញិអាងទឹក ្ិងបាំពាក់ម្ភ្លីង
បាំភ្លឺសួ្ចារផ្ងខដ្រ។     
 ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញបចចុបប្ន បា្្ឹងកាំរុងែិតែាំជាំរុញការ
អភ្វិឌ្ឍ្  ៍ ម្ដាយម្ផ្េ តសាំខា្់ម្លីការកស្ពងម្ហដាឋ រចនាសមព័្ធរូបវ្េ 
ដូ្ចោ ផ្លូវងនល់ ស្ពព  ្ ព្បរ័្ធព្បឡាយ-លូ បណាេ ញទកឹស្ពអ ត បណាេ ញ 
ចរ្ េអគ្គសិ្ ី បណាេ ញទូរគ្មនាគ្ម្៍ ការខកលមអ ្ិងរព្ងីកបខ្ថម
សួ្ចារស្ពធារណ្ៈ ផ្លូវម្ព្កាមដ្ី ស្ពព ្អាកាស ោម្ដ្ីម។ ទាំងម្្ះ
ោធាតុខដ្លទក់ទញវ ិ្ ិម្ោគ្ិ្ោតិ-អ្េរោតិ ឱ្យមកវ ិ្ ិម្ោគ្កនុង
រាជធា្ីភ្នាំម្រញកា្់ខតម្ព្ចី្ម្ ងី។     
 ទ្ទឹម្ឹងការអភ្ិវឌ្ឍ្៍ខផ្នកម្ហដាឋ រចនាសមព័្ធម្្ះ រាជធា្ី
ភ្នាំម្រញរបស់ម្យងីក៏បា្្ឹងកាំរុងខព្បកាល យមុែពត់ងមី ព្បកបម្ដាយ
ភារទក់ទញោមួយទីព្កុងរណ្ប អគ្នរពាណិ្ជជកមម សាំណ្ង់បុរ ី
ផ្ទះខលវង អគ្នរស្ពន ក់ម្ៅរមួ សណាឋ គ្នរ ្ិងែុ្ដូ្ោម្ដ្ីម៕  

្បតិភ្សូ្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញ ច្៊ុុះពិនតិយទតី ាំង្សកលមអ ែនួច្ារ្ពុះែតយម៊ុនីម្ច្តយី ៍

បលងស់្ថា បត្យកមមននគគរមាងស្កលាំអសនួវចាររពុះសយត្យមនុគីចត្យី ៍

ឯកឧត្ាម ប៉ា  សជុាត្វិងស សាំគែុះសាំណ្តលជាមយួរបជាពលរដ្ឋ 

ឯកឧត្ាម ប៉ា  សជុាត្វិងស ពនិតិ្យបលងេ់តីាាំង 
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  ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទ០ី៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្្ះ ឯកឧតេម
អភ្ិបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ បា្ចុះរិ្ិតយការដាឋ ្ជួសជុលខកលមអរ
សួ្ចារ ្ិងការុឡឺាោព្បម្ភ្ទងមព៉ែ ប ម្ៅរមណី្យដាឋ ្វតេភ្នាំ ្ិង
សួ្ចារមុែស្ពកលវទិាល័យោតិព្គ្ប់ព្គ្ង។    
 ម្ព្កាយប ច្ ប់ការដាឋ ្ជួសជុលខកលមអម្្ះ ស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញរ ាំរឹងថា្ឹងបា្ម្លីកតម្មកី្ម្ស្ពភ័្ណ្ភាររាជធា្ីភ្នាំម្រញ
មួយខផ្នកបខ្ថមម្ទៀត។     
 គ្ិតព្តឹមឆ្ពសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជធា្ីភ្នាំម្រញព្គ្ម្ព្ពង
ស្ពងសង់ចាំ្ួ្ ៦៩៤គ្ម្ព្ពង ម្លីថ្ផ្ទដ្ីសរុប ៤.២៤៤.២៩២ ខម៉ែព្ត
ព្កឡា សាំណ្ង់បុរពី្ចាំ្ួ្ ១១០កខ្លង ្ិងសាំណ្ង់អគ្នរែពស់ៗ 
ចាំ្ួ្ ៦២៨ ខដ្លព្ទាំហាំវ ិ្ ិម្ោគ្ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុ្លាល រអាម្មរចិ។      
 ការអភ្ិវឌ្ឍ្៍ទាំងអស់ម្្ះ អាចព្បព្រឹតេម្ៅបា្លុះព្តាខត
កមពុោ ព្សុែស្េិភារម្រញម្លញ ព្ម្សថរភារ្ម្ោបាយដូ្ច
បចចុបប្ន ខដ្លោមូលដាឋ ្ព្គ្ឹះសាំខា្់បាំផុ្តកនុងការជាំរុញឱ្យព្ការ
អភ្ិវឌ្ឍ្៍ម្លីព្គ្ប់វស័ិយ ្ិងែុ្ដូ្ោម្ដ្ីម៕    
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  ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម       
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា្
ទទួលជួបសខមេងការគ្ួរសម ោមួយគ្ណ្ៈព្បតិភូ្ទីព្កុង គ្ីតាគ្យូស្  ូ 
ម្ែតេហ វូគុ្អូការ ថ្្ព្បម្ទសជប៉ែុ្ ដ្ឹកនាាំម្ដាយ ឯកឧតេម សគ្នជី គ្ី
តហាែាសី អភ្បិាលព្កងុគ្តីាគ្យូស្  ូ។   

 កនុងជាំ្ួបម្្ះខដ្រ ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ្ឹងព្តូវចុះសមព័្ធ
ម្មព្តីភារោមួយទីព្កុងគ្ីតាគ្យូស្  ូ ម្ហយីសមព័្ ធម្មព្តភីាររវាងទពី្កងុ
ទាំងរីរ ្ឹងចប់ម្ផ្េីមរីការម្រៀបចាំព្បរ័្ធទឹកស្ពអ ត ខដ្លម្យងី្ឹងព្
គ្ម្ព្ពងម្រៀបចាំអាងព្បព្រឹតេកមមខបបធមមោតិរីរកខ្លង ម្ៅបឹងតាម្ពក 
្ិងបឹងម្ជីងឯក។     
 ោមួយគ្នន ម្្ះផ្ងខដ្រ ឯកឧតេមគ្ណ្ៈព្បតិភូ្ក៏បា្អម្ ជ្ ីញ
ព្បតិភូ្ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ម្ៅទស្្កិចចម្ៅទីព្កុងគ្ីតាគ្យូស្  ូ។  
បញ្ជជ ក់៖ ទពី្កងុគ្តីាគ្យូស្  ូ ោទពី្កងុអ្េរោតមិយួខដ្លព្ព្បោជ្ 
ព្បខហល ១លា្នាក់ ្ិងសថិតម្ៅចម្នាល ះទីព្កុងតូកយូ ្ិងទីព្កុង
ម្សៀងថ្ហ ោទតីាាំងមូលដាឋ ្ឧសាហកមមថ្្ព្បម្ទសជប៉ែុ្ដ៏្សាំខា្់៕  

្បតិភ្ូស្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញទទលួជួប ជាមួយគ្ណៈ្បតភិ្ូទី្កុង្ គ្តីគ្យែូស   ូម្េតតហ ាូគ្៊ុអកូារ 

េរីកងុភ្ាាំគពញ របគេសកមពុជា េរីកងុគតីាគយសូសស ូ របគេសជប៉ានុ 

របត្ភិ្ទូាំងពរីរបគលវ់ត្ាុអនសុាវរយី ៍
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     រិធីចុះហតថម្លខា ម្លីកាំណ្ត់ម្ហតុថ្្កិចចរិភាកា  
សេីរីការសិកាអម្ងកតបឋម សព្ពប់គ្ម្ព្ពងរព្ងីងសមតថភារ 
ម្សវាដ្ឹកជ ជ្ូ ្ស្ពធារណ្ៈ ម្ដាយរងយ្េព្កុងកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ
រវាងស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ិងទីភាន ក់ងារសហព្បតិបតេិការអ្េរ
ោតិជប៉ែុ្” ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលា
រាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ិងទីភាន ក់ងារសហព្បតិបតេិការអ្េរោតិជប៉ែុ្ 
បា្ម្រៀបចាំរិធីចុះហតថម្លខា ម្លីកាំណ្ត់ម្ហតុរិភាកាសេីរីការ
សិកាអម្ងកតបឋម សព្ពប់គ្ម្ព្ពងរព្ងីកសមតថភារម្សវាដ្ឹក
ជ ជ្ូ ្ស្ពធារណ្ៈម្ដាយរងយ្េព្កុងកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ម្ព្កាម
អធិបតីភារ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្ៈ
អភ្ិបាលរាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 

 តាមគ្ម្ព្ពងព្បម្ទសជប៉ែុ្ ្ឹងផ្េល់ជាំ្ួយឥតសាំណ្ង
ដ្ល់រាជធា្ីភ្នាំម្រញ្ូវរងយ្េព្កុងចាំ្ួ្ ១៨០ម្ព្គ្ឿង ម្ហីយ
ម្ៅកនុងម្រលខាងមុែម្្ះ រាជធា្ីភ្នាំម្រញ្ឹងទទួលបា្្ូវម្សវា
ដ្ឹកជ ជ្ូ ្អនកម្ធវីដ្ាំម្ណី្រកា្់ខតព្បម្សីរោងមុ្៕  

ពិធីច្៊ុុះហតាម្លខា ែតពីកីារព្ង្ីង្ែមតាភាពម្ែវាដ្ឹកជញ្ជូនស្ពធារណៈម្ដាយរថយនត្កងុ្ 
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  ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទ០ី៩ ខែកុមភះ ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្បតិភូ្ស្ពខា
កាកបាទព្កហមរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ដ្ឹកនាាំម្ដាយ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុ
ជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ ្ងិោ
ព្បធា្ណ្ៈកពម ធកិារ ស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោ រាជធា្ភី្ាំនម្រញ 

្ិង ម្លាកជាំទវ បា្អម្ ជ្ ីញចុះរិ្ តិយការដាឋ ្ស្ពងសង់ផ្ទះ ្ងិសួរ
សុែទុកខ នាាំយកអាំម្ណាយម្ុស្ធម៌ ផ្េល់ជូ្ដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋ
ខដ្លរស់ម្ៅកនុង សហគ្ម្៍ ភូ្មិអណ្េូ ង សងាក ត់ម្គ្នករកាែណ្ឌ ខព្រក
ម្នន  ចាំ្ួ្២៩ព្គ្ួស្ពរ។ អាំម្ណាយខដ្លបា្ផ្េល់ជូ្កនុងឱ្កាសម្នាះ
កនុង១ព្គ្ួស្ពរ ទទួលបា្ម្ព្គ្ឿងឧបម្ភាគ្ បរមិ្ភាគ្សពភ រៈព្បីព្បាស់
មួយចាំ្ួ្ ្ិងងវកិា៧០.០០០ម្រៀល។    
 កនុងឱ្កាសម្នាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស 
ព្បធា្ណ្ៈកពម ធកិារ ស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោ រាជធា្ភី្ាំនម្រញ 
ក៏បា្សាំម្ណ្ះសាំណាល ្ិងសាំណូ្មររដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ឱ្យ
រកាអនាម័យ ្ិងសុែភារសពជិកព្គ្ួស្ពរឱ្យបា្លអព្បម្សីរតាម    
រយៈការហូបស្ពអ ត ផ្ឹកស្ពអ ត ្ិងរស់ម្ៅស្ពអ ត៕ 

កាកាទ្កហមកមោ៊ុជារជធានីភ្នាំម្ពញ ពនិិតយការស្ពង្ែង្ផ់្ទុះ និង្ផ្តលអ់ាំម្ណ្តយជនូ្បជាពលរដ្ឋ 
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   នាថ្ងៃទ១ី០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្បតភូិ្ស្ពខាកាកបាទព្កហម
កមពុោ រាជធា្ភី្នាំម្រញ ដ្កឹនាាំម្ដាយ ម្លាកជាំទវ អ ួន ែ៊ុវណ្តា រនិ 
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស ព្បធា្ព្កមុការងារកាកបាទព្កហមកមពុោ     
រាជធា្ភី្នាំម្រញ ម្លាក ម្ព្ជ សកវ ម៊ុនី អភ្បិាលែណ្ឌ ព្ជ័យ 

្ិងោព្បធា្កិតេិយស អ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោែណ្ឌ ព្ជ័យ 
បា្អម្ ជ្ ីញចុះសួរសុែទុកខ ្ិងខចកអាំម្ណាយជូ្ដ្ល់បងបអូ្ 
ព្បោរលរដ្ឋ ម្ភ្លីងម្ឆ្ះផ្ទះ ៩៧ព្គ្ួស្ពរ ម្ៅវតេចក់អខព្ងម្ព្កាម ែណ្ឌ
ព្ជ័យ។ អាំម្ណាយទទួលបា្កនុង១ព្គ្ួស្ពរ រមួព្ អងករ២៥
គ្ី ូព្កាម មី១ម្កះ ទឹកសុទធ១ម្កះ ទឹកម្ដាះម្គ្ន១យួរ ទឹកព្កូច១
កាំប៉ែុង ខត២ក ច្ ប់ ម្ម៉ែៅស្ពប ូ ២ក ច្ ប់ កម្្ទល១ តង់១ មុង១ ភ្ួយ
១ កម្នាថ ១ ទឹកព្តី១យួរ ទឹកសីុអុីវ ១យួរអាំបិល១គ្ី ូព្កាម ឆ្ន ាំងដាាំ
បាយ១ ខវកបាយ១ ខវកឆ្១ សាំភាៈម្ព្បីព្បាស់មួយចាំ្ួ្ម្ទៀត ្ិង
ងវកិា ៩មុឺ្ម្រៀល៕  

កាកាទ្កហមកមោ៊ុជារជធានីភ្នាំម្ពញ  សច្កអាំម្ណ្តយជូន្បជាពលរដ្ឋ ម្ភ្លើង្ម្ ុះផ្ទុះ ៩៧្គ្ួស្ពរ 
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  នារម្សៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម      
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ បា្
ដ្ឹកនាាំមន្រ្េីម្ព្កាមឱ្វាទ អម្ ជ្ ីញម្គ្នររវញិ្ជា ណ្កខ្ធសរ នាយឧតេម
ម្ស្យីផ៍្ក យពស៤ ញកឹ ហួន ខដ្លបា្ទទួលមរណ្ភារ កាលរី
ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងជនាម យុ៧៣ឆ្ន ាំ ម្ដាយម្រាគ្នពាធ។ 

កនុងរិធីបុណ្យសរ ឯកឧតេមនាយឧតេមម្ស្ីយ ៍  ញកឹ ហួន       
ឯកឧតេមអភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ ្ងិព្បតភូិ្បា្ 
សខមេង្ូវទុកខម្ព្កៀមព្កាំម្ស្ពកស្ពេ យ ោទីបាំផុ្តោមួយ ម្លាកជាំទវ 
ហ ុ្ ស្ពរ ិ្  ព្តវូោភ្រោិ កូ្ កូ្ព្បស្ពរ ្ងិម្ៅ របស់សរនាយឧតេម
ម្ស្ីយ។៍ ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ រិធីដ្ខងាសរមន្រ្េី
ម្ោធាោ្់ែពស់ ម្ៅកា្់្ប្ដាឋ ្វតេបទុមវត ី ម្ដ្មីបមី្ធវី្ ប្កចិច 
្ិម្េព្រះសងឃបង្ុកូល ម្គ្នររវញិ្ជា ណ្កខ្ធោម្លីកចុងម្ព្កាយ។  
 សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ៊ុន សែន បា្ម្លីក
ម្ ងីថា ឯកឧតេមនាយឧតេមម្ស្ីយ ៍ញកឹ ហួន ោយុទធមិតេខដ្ល
បា្ព្សឡាញ់ អាយុជវីតិរបស់សម្មេច ោងអាយុជវីតិរបស់ែលួ្ ម្ៅម្ទៀត 
ទាំងម្ៅកនុងសមរភូ្មិតស ូរ ាំម្ដាះោតិ ្ិងម្រលបចចុបប្ន។ ឯកឧតេម
នាយឧតេមម្ស្យី ៍ ញកឹ ហួន បា្ធាល ក់ែលួ្ឈធឺៃ្់ម្ៅម្ហយីកេី    
ខតមិ្បា្គ្ិតរីស្ពថ ្ភារជាំងឺខដ្លឆ្ក់យកជីវតិម្នាះម្ទ ម្ៅខតផ្េ ាំមិតេ
ភ្កេិរមួអាវុធទាំងអស់ ឱ្យការពារសម្មេចោប់ោ្ិចច។   
 សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ៊ុន សែន បា្រ ាំលឹកថា 
ម្ៅយប់ថ្ងៃទី២០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៧៦ ម្រលឆ្លងកាត់ចាំការមី្ោប់ 
ព្រាំខដ្្ កមពុោ-ម្វៀតណាម ឯកឧតេមនាយឧតេមម្ស្ីយ ៍ញកឹ ហួន 
បា្រាវរក ្ិងម្ដាះមី្ មុ្្ឹងឱ្យសម្មេចម្ដ្ីរមួយជាំហា្មេងៗ។    
ម្ៅម្រលម្នាះគ្នត់ បា្្ិោយថា ម្បីម្លាកស្ពល ប់ ក៏ស្ពល ប់ចុះ ឱ្យខត 
សម្មេចម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន ម្ៅរស់ដ្ឹកនាាំការតស ូរ ាំម្ដាះោតិ៕  

្បតិភ្ូស្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញម្គារពវិញ្ហញ ណកខនធែព ឯកឧតតមនាយឧតតមម្ែនីយ៍ ញឹក ហួន  
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  "បុគ្គលិក ្ិងព្កុមហ ុ្ ម្ព្បៀបដូ្ចបេី ្ិងព្បរ្ធ" ម្្ះោ
ពាកយខណ្នាាំរបស់ ឯកឧតេម ឃងួ្ ម្្ែង្ អភ្បិាលរងរាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ ជូ្ចាំម្ពាះបុគ្គលិក ្ងិព្កមុហ ុ្ការតូីលខដ្លព្បញ្ជា
ោមួយគ្នន ក្លងមក។     
 សូមបញ្ជជ ក់ខដ្រថា កាលរីព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
អតតីអនកម្បកីបររងយ្េឱ្យព្កមុហ ុ្ រងយ្េព្កងុការតូីល (CAPITOL) 

ព្បពណ្ ៥០នាក់  ម្ៅខតនាាំគ្នន ប្េការតវា៉ែ របស់ែលួ្ម្ៅខាងមុែ
ព្កុមហ ុ្ជិតផ្ារ អូរឫស្ ី រាជធា្ីភ្នាំម្រញម្ទៀត។ ម្ហយីអតីត
អនកម្បីកបររងយ្េទាំងម្នាះ ឈរកា្់បដា ្ិងខព្សកអាំពាវនាវ
ដ្ល់ស្ពធារណ្ជ្ឱ្យផ្អ កម្ព្បីព្បាស់ម្សវា ឬជិះរងយ្េព្កុងរបស់
ព្កុមហ ុ្ការីតូល។ ការតវា៉ែ របស់អតីតអនកម្បីកបររងយ្េទាំងម្្ះ 
មិ្ព្ភារតា្តឹងម្ដាយកពល ាំងម្ទ ប៉ែុខ្េកង្គ្របាលែណ្ឌ ៧
មករា បា្ដ្កហូតយកឧបករណ៍្បាំរងសាំម្ ងរបស់អនកតវា៉ែ ។ 
ម្ព្ៅរីតវា៉ែ ម្ៅទីម្នាះ រួកគ្នត់នាាំគ្នន ម្ដ្ីរម្ៅតវា៉ែ ម្ៅខាងមុែស្ពលា
សងាក ត់បឹងព្រលិត ម្ដ្ីមបទីមទរយកឧបករណ៍្បាំរងសាំម្ ង
ខដ្ល្គ្របាលបា្ដ្កហូតរីរួកគ្នត់។    

 កនុងនាមអាោញ ធរ ្ិងម្ដ្ីមបមី្ដាះព្ស្ពយភារតា្តឹងទាំង
ម្្ះ ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតេម ឃងួ្ 
ម្្ែង្ បា្ដ្ឹកនាាំកិចចព្បជុាំសព្មបសព្មួលបញ្ជា រវាងបុគ្គលិក ្ិង
ព្កុមហ ុ្ការីតូល ម្ដាយទទួលបា្លទធផ្លដូ្ចខាងម្ព្កាម៖ 
១-ម្សនីសុាំព្កុមហ ុ្រិចរណាម្ ងីវញិ កនុងការទទួលយកបុគ្គលិក
ឱ្យចូលម្ធវីការវញិ។ 
២-ម្សនីសុាំសហជីរគ្ិតគូ្រលកខែណ្ឌ នានា ព្បសិ្ម្បីបុគ្គលិកចូល
ម្ធវីការងារវញិ។ 
៣-ម្សនីប្ឈប់ការម្ធវីកូដ្កមម ម្ដាយែុសចាប់ប្េម្ទៀត៕  

ស្ពលារជធានីភ្នាំម្ពញ ម្បើកកចិ្ច្បជ៊ុាំែ្មបែ្មួលបញ្ហា រវាង្ប៊ុគ្គលកិ និង្្កមុហ ៊ុនកាពតីូល  
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        កិចចព្បជុាំសេីរី ការបាំពាក់កាម្មរា៉ែ សុវតថិភារម្ៅតាមម្ភ្លីង
សេុប ្ិងទីស្ពធារណ្ៈ កនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ម្ដ្ីមបរីកាឱ្យបា្្ូវ
ស្េិសុែ សុវតថិភារជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងរាជធា្ភី្នាំម្រញ 
ម្ព្កាមអធិបតី ឯកឧតេម ម្អៀង្ អូននី អភ្បិាលរងរាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ ្ិង ឯកឧតេម ែ ៊ុយ ម្ែរទិធ អភ្បិាលរងរាជធា្ភី្នាំម្រញ 
កាលរីព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ រមួោមួយ មន្រ្េីជាំនាញស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ អងគភារ
ជាំនាញ ្ិងព្កុមហ ុ្ ZTE(Cambodia)Co.,ltd ។  
        ម្ដាយកិចចព្បជុាំរិភាកា ម្លីបញ្ជា បម្ចចកម្ទស តារាង
ខផ្្ការលមអិត ្ិងផ្លប៉ែះពាល់នានា កនុងការបាំពាក់្ូវកាម្មរា៉ែ
សុវតថិភារ។ 
       គ្ួរបញ្ជជ ក់ខដ្រថា បចចុបប្នកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញម្យងី
ព្កាម្មរា៉ែ សុវតថិភារចាំ្ួ្ ២០០ កាម្មរា៉ែ រចួម្ហយី ចាំខណ្ក 
៦០០ (PPCTV) កាម្មរា៉ែ  បខ្ថមម្្ះ ្ឹងែិតែាំឱ្យសម្ព្មចម្ៅ
ឆ្ពសទី១ ឆ្ន ាំម្្ះ។ ម្ហយីម្ៅម្រលខាងមុែ ស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ្ឹងែិតែាំម្ធវីការងារទាំងអស់គ្នន  ម្ដ្ីមបខីកខព្បការព្គ្ប់ព្គ្ង
ព្បរ័្ធចរាចរណ៍្ ្ងិម្ភ្លងីបាំភ្លកឺនងុរាជធា្ភី្នាំម្រញម្ៅោការព្គ្ប់ព្គ្ង
ម្ដាយព្បរ័្ធម្អ ចិព្តូ្ិច ្ិងព្បរ័្ធរ័ត៌ព្វទិា៕  

កិច្ច្បជ៊ុាំពិភាកា បម្ច្ចកម្ទែ តរង្សផ្នការ នងិ្ផ្លប៉ាុះពាល ់កន៊ុង្ការបាំពាកក់ាម្មរ៉ា ែ៊ុវតាិភាព 
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      ម្ៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ គ្ណ្ៈកមមការចព្មុះ
របស់ស្ពលារាជធា្ភី្នាំម្រញ ដ្កឹនាាំម្ដាយ ម្លាក ពន ចនោ់៉ា ដា 
នាយករដ្ឋបាលស្ពលារាជធា្ភី្នាំម្រញ ម្ដ្មីបមី្ដាះព្ស្ពយម្គ្នល ម្្ោបាយ 
ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋសហគ្ម្៍បុរកីីឡា ខដ្លម្ៅម្សសសល់។ 

      ោលទធផ្លស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ បា្ព្បគ្ល់ងវកិា
ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ខដ្លបា្ប៉ែះពាល់ថ្្គ្ម្ព្ពងអភ្ិវឌ្ឍ្៍
តាំប្់បុរកីីឡា បា្ចាំ្ួ្ ៣៣ព្គ្ួស្ពរគ្ិតព្តឹមថ្ងៃទី២០ ខែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដ្លម្ៅកនុងម្នាះ ព្១៤ព្គ្ួស្ពរ(អវតេព្ចាំ្ួ្ 
០២ព្គ្ួស្ពរ) ទទួលបា្ព្បាក់ ៣០០០ដុ្លាល រ ្ិង ១៩ព្គ្ួស្ពរ
ម្ផ្្ងម្ទៀតទទួលបា្ ៥០០០ដុ្លាល រ ម្ៅតាមលកខណ្ៈសមបតេិ
របស់រួកគ្នត់ ម្ហយីស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ្ឹងប្េព្បគ្ល់ជូ្រួក
គ្នត់ោប្េបនាទ ប់ម្ទៀត។    

 សព្ពប់បញ្ជា ព្បឈម ្ិងភារតា្តឹងរបស់ព្បោរលរដ្ឋ 
្ិងព្កុមហ ុ្ព្តូវបា្ម្ដាះព្ស្ពយបា្ម្ដាយម្ោគ្ជ័យ ្ិងទទួល
យកបា្។ ម្ហយីលទធផ្លព្បម្សីរទាំងម្្ះ បា្ម្កីតម្ចញរីការ
សម័ព្គ្ចិតេចូលរមួម្ដាះព្ស្ពយតាម្ីតិវធិីទាំងព្គ្ប់ភាគ្ី ម្ដាយម្ផ្េ ត
ម្លីម្គ្នលការណ៍្ចាស់លាស់ ម្ស្ពម ះព្តង់ យុតេិធម៌ ្ិងសមម្ហតុ
សមផ្លទាំងអស់គ្នន ៕  

កិច្ច្បជ៊ុាំម្ដាុះ្ស្ពយម្គាលនម្ោាយរបែគ់្ណៈកមមការច្្មុុះជូន្បជាពលរដ្ឋែហគ្មន៍ប៊ុរកីីឡា    

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%8E%
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  កនុងខផ្្ការតម្មលីងស្ពល កម្ ម្ ះផ្លូវ កនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញចាំ្ួ្ 
៣០០០ស្ពល ក គ្ិតព្តឹមថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលារាជ
ធា្ីភ្នាំម្រញ បា្្ិងកាំរុងតម្មលីងស្ពល ករចួបា្ចាំ្ួ្ ៤៩០ស្ពល ក ម្លី
ចាំ្ួ្សរុប ៣០០០ស្ពល ក ព្តូវោ ១៦% ខដ្លបា្តម្មលីងរចួ្ូវផ្លូវ
ចាំ្ួ្១៥ខែ្៖ 

១-មហាវងិីព្រះ្ម្រាតេម ២-តិរវងិីសុីសុវតថិ ៣-មហាវងិីព្រះមុ្ីវង្   
៤-មហាវងិីម្ ៉ែ ម្សទុង ៥-មហាវងិីព្រះសីហ្ុ ៦-មហាវងិីកមពុោ
ម្ព្កាម ៧-មហាវងិីសម្មេចសុធារស ៨-វងិីសម្មេចខប៉ែ្ ្ុត ៩-វងិីព្រះ
ព្តសក់ខផ្អម ១០-វងិីឧកញ៉ែ  ម្ទរ ផ្្ ១១-មហាវងិីប៉ែូ ូញ ១២-ផ្លូវ
ម្លែ ៥១៦ ១៣-ផ្លូវម្លែ ៥៩២ ១៤-ផ្លូវម្លែ ៥៩៨ ១៥-ផ្លូវ
ម្លែ ៣១៥៕       

 គ្ិតព្តឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ការដាឋ ្ផ្លូវម្លែ
២០១១ សម្ព្មចដាក់លូបា្បពាច ប់ ១០០% ្ិងស្ពថ បនាចក់
ម្បតុងសម្ព្មចបា្៣៥%។ 

 ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ បា្្ិងកាំរុងដ្ាំម្ណី្រការការដាឋ ្
ស្ពថ បនាផ្លូវ្ិងដាក់លូ ម្ៅផ្លូវម្លែ២០១១ (ផ្លូវមុែម្ទីរទាំង៦) 
ម្ដាយស្ពថ បនាផ្លូវម្បតុងអារម្ម កព្ពស់ ២០ស.ម ទទឹង ១៥ម 
ព្បខវង ៨០៥ម ចប់រីផ្លូវម្លែ១៩២៨ដ្ល់ផ្លូវព្កាាំងធនង់ ្ិងព្បខវង 
១៥៣ម ទទឹង ១២ម ្ិងដាក់លូទាំហាំ ១,២ម ព្បខវង ៩៥៣ម៕  

ការោឋ នផ្លូវគលខ២០១១ ោកគ់បត្ងុសគរមចបន៣៥% 

សផ្នការតម្មលើង្ស្ពល កម្ ម្ ុះផ្លវូ កន៊ុង្រជធានីភ្នាំម្ពញ ការស្ពា បនាការដាឋ នផ្លូវម្លេ២០១១ និង្ការែម្្មច្ដាកល់ ូ

ការោឋ នផ្លូវគលខ២០១១ ោកល់ ូសគរមចបន១០០% កាុងស្ផ្នការត្គមលើងស្ថល កគ ម្ ុះផ្លូវ ចាំននួ ៣០០០ស្ថល ក 
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  ឯកឧតេម ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាល
រាជធា្ភី្នាំម្រញ ធាល ប់ព្ព្បស្ពស្៍ថា ផ្ទ ាំងបា៉ែ ណូ្ផ្្រវផ្ាយពាណិ្ជជកមម
បចចុបប្នគ្ឺ ម្កតីព្ម្ព្ចី្ ម្រកម្ហយីកនុងរាជធា្ភី្នាំម្រញ ស្ពលារាជធា្ី
ភ្នាំម្រញ្ឹងកាត់ប្ថយផ្ទ ាំងផ្ាយពាណិ្ជជកមមម្្ះ ឱ្យម្ៅកព្មិតមួយ
សមព្សប មិ្ឱ្យប៉ែះពាល់ដ្ល់ម្ស្ពភ្ណ្ភារ សណាេ ប់ធាន ប់ទីព្កុង។ 

  ម្ព្កាយរីបា្ទទួលម្គ្នលការណ៍្ខណ្នាាំផ្ទ ល់រី ឯកឧតេម 
ា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលរាជធា្ភី្នាំម្រញ ព្កមុ
ការងារព្តួតរិ្ិតយលកខណ្ៈបម្ចចកម្ទសទីតាាំងផ្ទ ាំងផ្ាយពាណិ្ជជកមម
ខតងខតបា្ចុះរិ្ិតយ ្ិងរុះម្រផី្ទ ល់្ូវម្គ្នមម្ភ្លីង ព្បអប់ម្ភ្លីង LED 
ផ្ទ ាំងផ្ាយពាណិ្ជជកមមណាខដ្លបា្ស្ពងសង់ម្ដាយមិ្ព្ចាប់
អ្ុញ្ជា ត ្ិងបងកឱ្យព្ផ្លប៉ែះពាល់ដ្ល់គ្ាំម្ហញី ម្ស្ពភ្ណ្ភារ 
សុវតថិភារ ្ិងសណាេ ប់ធាន ប់ស្ពធារណ្ៈកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 

  ព្កុមការងាររបស់ស្ពលារាជធា្ីភ្នាំម្រញ ខតងបា្សហការ
ោមយួស្ពលាែណ្ឌ ទាំង១២ ចុះរិ្ិតយ ្ិងរុះម្រមី្គ្នមម្ភ្លីង ព្បអប់ម្ភ្លីង 
្ិងផ្ទ ាំងផ្ាយពាណិ្ជជកមមោម្ព្ចី្ទីតាាំង ដាក់ម្លីចមិ្ ច្ មីផ្លូវម្ងមរីម្ជងី 
ខដ្លបងកផ្លប៉ែះពាល់ដ្ល់សណាេ ប់ធាន ប់ស្ពធារណ្ៈ តាមដ្ងវងិនីានា។ 

  ម្ព្កាយរីបា្អ្ុវតេវធិា្ការរដ្ឋបាលបា្មួយជាំហា រ្ចួមក 
ម្យងីសម្ងកតម្ ញីថា ម្ៅតាមបម្ណាេ យផ្លូវមួយចាំ្ួ្កនុងរាជធា្ី
ភ្នាំម្រញព្សណាេ ប់ធាន ប់ ្ិងម្ស្ពភ្ណ្ភារព្បម្សីរម្ ងីវញិ ម្ហយី
បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋព្ការគ្នាំព្ទចាំម្ពាះចាំណាត់ការម្្ះ ព្រមទាំង
បា្សម័ព្គ្ចិតេរុះម្រមី្គ្នមម្ភ្លីង ព្បអប់ម្ភ្លីង ្ងិផ្ទ ាំងផ្ាយម្ដាយែលួ្ឯង 
ម្ហយីោរិម្សសខងមម្ទៀតម្នាះ  គ្ឺបណាេ ព្កុមហ ុ្ខដ្លោព្បភ្រ
ផ្គត់ផ្គង់សាំខា្់ៗ ក៏បា្ចុះកាត់ម្គ្នមម្ភ្លងី ព្បអប់ម្ភ្លងី ្ងិផ្ទ ាំងផ្ាយ
ពាណិ្ជជកមមម្ដាយែលួ្ឯងខដ្រ។ ទ្ទមឹម្្ះ ព្កុមការងារបា្សាំណូ្មររ
ដ្ល់ព្កមុហ ុ្ ឱ្យប្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់សពភ រៈផ្្រវផ្ាយ ខដ្លនាាំឱ្យប៉ែះពាល់
សណាេ ប់ធាន ប់ស្ពធារណ្ៈ ្ិងម្ស្ពភ្ណ្ភាររាជធា្ីភ្នាំម្រញ៕ ចុុះពិនតិ្យេតីាាំងគសា ើសុាំរបសរ់កុមហសនុស្ថម ត្ សុាំត្ាំគ ើងផ្ទ ាំងផ្សពវផ្ាយ 

ចុុះពិនតិ្យេតីាាំងគសា ើសុាំរបសរ់កុមហសនុ KTM (ផ្លូវនគោត្ាម) 

ចុុះពនិតិ្យេតីាាំងគសា ើសុាំរបសប់ុរមីហាស្សនសខុ(គោធិ៍ស្សនជយ័) 

អាជាា ធររជធានភី្នាំម្ពញ ច្៊ុុះពិនតិយ នងិ្រ ៊ុុះម្រ ើផ្ទ ាំង្ា៉ា ណូផ្ាយពាណិជជកមមគាន នែណ្តត បធ់ាន ប់ 
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  ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទ១ី៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលាែណ្ឌ ទួលម្គ្នក
បា្ម្រៀបចាំរិធីសាំម្ណ្ះសាំណាលោមយួព្កមុការងារ សពជកិព្រទឹធសភា 
ព្បចាំ ភូ្មិភាគ្ទី១ បា្ឯកភារគ្នន  ្ឹងចុះព្ស្ពវព្ោវ រិ្ិតយ រិភាកា
ការងារ អាំរីបញ្ជា ព្បឈមនានារមួព្ៈ              
១.ការអភ្ិវឌ្ឍមូលដាឋ ្សងាក ត់ (ការម្រៀបចាំ ការអ្ុវតេ ការព្តួតរិ្ិតយ 
្ិងខផ្្ការអភ្ិវឌ្ឍ្៍មូលដាឋ ្)               
២.ការផ្េល់ម្សវាស្ពធារណ្ៈជូ្ព្បោរលរដ្ឋ (ការផ្េល់ម្សៀវម្ៅ
ព្គ្ួស្ពរ ម្សៀវម្ៅស្ពន ក់ម្ៅ ្ិងអតេសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណគ្ាំរូងមី សព្ពប់ការ
ម្បាះម្ឆ្ន តខដ្ល ្ឹងម្រៀបចាំកនុងម្រលខាងមុែ)              
៣.ធានាបា្្ូវស្េសុិែសណាេ ប់ធាន ប់ម្ៅមូលដាឋ  ្ (ការអ្ុវតេម្គ្នល
្ម្ោបាយ ភូ្ម-ិ ុាំព្សុវតថភិារ ម្ដ្ីមបធីានាស្េិសុែ ្ិងសណាេ ប់
ធាន ប់ដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋកនុងមូលដាឋ ្)៕ 

  នារម្សៀលថ្ងៃទ០ី៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ឯក ឃ៊ុនម្ដ្ឿន 
ព្បធា្កិតេិយសអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោ ែណ្ឌ ទួលម្គ្នក 
្ិងម្ដាយព្ការ្ិម្េចូលរមួរីសាំណាក់ ព្រះបវរមុ្ី ង្និ ឃមី 
ព្រះម្ៅអធិការវតេនាគ្វ ័្  ព្រះព្គ្ូនាគ្សតាថ សុែុម្ព ្ី សុវណ្ណមុ្ីម្រ ៉ែត 
គ្ង់ម្ៅកុដ្ិម្លែ២៤ ្ិងសបបុរសជ្ បា្ផ្េល់អាំម្ណាយជូ្ដ្ល់

ព្បោរលរដ្ឋ ចស់ជរា ជ្រិការ បា្ពាាំនាាំយកអាំម្ណាយម្ុស្
ធម៌ម្ៅផ្េល់ជូ្ព្គ្ួស្ពរព្បោរលរដ្ឋចស់ជរា ទីទ័លព្កចាំ្ួ្៥០
ព្គ្ួស្ពរ មករី១០សងាក ត់ កនុងែណ្ឌ ទួលម្គ្នក រាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 
អាំម្ណាយផ្េល់ជូ្កនុង១ព្គ្ួស្ពរៗ ទទួលបា្ម្ព្គ្ឿងឧបម្ភាគ្បរមិ្ភាគ្
មួយចាំ្ួ្ ្ិងងវកិា ៣០០០០ម្រៀល។    
  ម្ដាយខ ក កងរាជអាវុធហតថ ្គ្របាល ព្បោការពារ ប៉ែូលីស
ប៉ែុសេិ៍បឹងកក់២ ព្រះព្គ្ូនាគ្មុ្ីសតាថ សុែុម្ព ្ី សុវណ្ណមុ្ីម្រ ៉ែត បា  ្
ផ្េល់្ូវ អងករ២៥០គ្ី ូព្កាម មី៥០ម្កសតូច ងវកិា១០០ដុ្លាល រ៕ 

ស្ពលាេណឌទលួម្គាកម្រៀបច្ាំពធិែីាំម្ណុះែាំណ្តលជាមយួ្កមុការងារ ែពជកិ្ពទឹធែភា (ភ្មូភិាគ្ទ១ី) 
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   នារម្សៀលថ្ងៃទ២ី៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលាែណ្ឌ ដូ្ ម្្រញ 
ម្រៀបចាំកិចចព្បជុាំសេីរី បញ្ជា ទីតាាំងអាជីវកមមកុងសីុបញ្ជច ាំកនុងមូលដាឋ ្
ែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ម្ដ្ីមបមី្ធវីការអប់រ ាំខណ្នាាំដ្ល់ពច ស់ទីតាាំងកុងសីុបញ្ជច ាំ 
អ្ុវតេឲ្យបា្ព្តឹមព្តូវតាម្ីតិវធិីចាប់ ្ិងចូលរមួសហការណ៍្
ោមួយអាោញ ធរព្សមតថកិចច កនុងការទប់ស្ពក ត់អាំម្រីម្ចរកមម ្ិងការ
ទទួលផ្លម្ចរកមម ម្ព្កាមអធិបតីភារ ម្លាក គ្ួច្ ច្ាំម្រ ើន អភ្បិាល 

ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ម្លាក សហម អាន ព្បធា្ព្កមុ
ព្បកឹាែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ឯកឧតេម ប ូ ច្័នទភ្ីរ ូ អគ្គនាយករងថ្្អគ្គ
នាយកដាឋ ្ឧសាហកមម ហរិ ា្វតថុ ថ្្ព្កសួងម្សដ្ឋកចិច ្ងិហរិ ា្វតថុ 
្ិង ម្លាក ្ង រិសិដ្ឋ ព្បធា្នាយកដាឋ ្ព្គ្ប់ព្គ្ងអាជីវកមម 
អចល្វតថុ បញ្ជច ាំ ព្កសួងម្សដ្ឋកចិច ្ងិហរិ ា្វតថុ ម្ដាយព្ការចូល
រមួរីម្លាក ម្លាកព្សីម្ៅសងាក ត់ទាំង១១ ្គ្របាលប៉ែុសេិ៍សងាក ត់ 
្គ្របាលែណ្ឌ  កងរាជអាវុធហតថែណ្ឌ  ការោិល័យជាំនាញពាក់រ័្ធ 
្ិងពច ស់អាជីវកមមកុងសីុ សរុបព្បពណ្ោង ៧០នាក់៕  

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ដាយបា្ការ
អ្ុញ្ជា តរី ម្លាកព្សី សកវ ែ៊ុគ្នាធ  ព្រះរាោញ រងអមស្ពលាដ្ាំបូង
រាជធា្ភី្នាំម្រញ ្ងិព្បញ្ជជ ផ្ទ ល់រមី្លាក គ្ួច្ ច្ាំម្រ ើន អភ្បិាល 
ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ បា្ចត់ឱ្យ ម្លាក ច្់ បណ្ឌិ ត 
នាយករងរដ្ឋបាលែណ្ឌ  សហការោមួយ ម្លាក សុែ ស្ពត 
ព្កឡាប ជ្សី្ពលាដ្ាំបូង បា្ដ្កឹនាាំកពល ាំងព្កមុការងារចាំរុះ ចុះបន្រងាក ប   
ទីតាាំងខលបងម្ហគមែុសចាប់ សថិតម្ៅផ្ទះម្លែ៣៦ម្ស ព្កុមទី៣៩ 
ភូ្មិ៣ សងាក ត់ព្សះចក ែណ្ឌ ដូ្្ម្រញ៕  

កិច្ច្បជ៊ុាំែតពីី បញ្ហា ទីត ាំង្អាជីវកមមក៊ុង្ែ៊ុបីញ្ហច ាំកន៊ុង្មូលដាឋ ន កពល ាំង្្កមុការងារច្ាំរ ៊ុុះ ច្៊ុុះបង្ក្ងាា បទីត ាំង្សលបង្ម្ហគមេ៊ុែច្ាប់ 
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  ផ្លូវលាំភូ្មិតាងួ្ខដ្លព្ព្បខវងោង ២០០ខម៉ែព្ត ចប់រី
ចាំណុ្ចអនកតាសុែ រហូតមកទល់្ឹងផ្លូវ៦៧K ខដ្លកាំរុងម្រៀបចាំជួស
ជុលចក់ម្បតុង ប៉ែុខ្េព្តង់ចាំណុ្ចែលះព្តូវរមួតូចម្ដាយស្ពរព្ការ
ស្ពងសង់រ ាំម្លាភ្យកចិម្ ច្ ីមផ្លូវរីសាំណាក់ព្បោរលរដ្ឋ មួយចាំ្ួ្ 
ខដ្លម្ធវីម្អាយព្បោរលរដ្ឋម្ៅតាំប្់ម្នាះ ្ិងអនកម្ធវីចរាចរណ៍្ម្ៅ
មក ព្ការតអូញខតអរ។ ម្ទីបម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦
ម្លាក សហម ដារទិធ  អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខស្ជ័យ 

បា្ដ្ឹកនាាំព្កុមការងារចុះរិ្ិតយ ្ងិម្ធវកីារកាំណ្ត់ោមយួការោិល័យ 
ជាំនាញ តាមព្បរ័្ធLMAP កនុងការសព្មបសព្មួល ម្ដ្ីមបឈីនះ!ឈនះ!
ទាំងអស់គ្នន  ក៏ដូ្ចោបម្ ជ្ ៀសទាំនាស់ម្ៅថ្ងៃខាងមុែ៕  

 គ្ណ្ៈបញ្ជជ ការឯកភារ របស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខស្ជ័យ  
ដ្កឹនាាំម្ដាយ ម្លាក ឃមឹ ែ ៊ុនែដូា អភ្បិាលរងែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខស្ជ័យ 
ម្ព្កាមការបញ្ជជ ផ្ទ ល់រី ម្លាក សហម ដារទិធ អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈ
អភ្បិាលែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខស្ជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ បា្
ចុះម្ធវីរដ្ឋបាល ម្ៅភូ្មិព្តពាាំងលាវ  សងាក ត់កាកាប ែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខស្ជ័យ 
ម្ៅកនុងម្រលម្នាះផ្ងខដ្រក៏បា្ព្បទះម្ ញីព្កុមម្កមងទាំម្្ីងមួយព្កុម
ខដ្លកាំរុងម្លងម្ហគមបាញ់ព្តីម្ៅកនុងប្ទប់ជួល ្ិងបា្ រិ្ិតយ
ម្ ញីថា ព្ទូម្ហគមបាញ់ព្តីចាំ្ួ្០២ទូ ម៉ែូតូចាំ្ួ្០៤ម្ព្គ្ឿង 
ទូរទស្្៍០១ម្ព្គ្ឿង ដាវ០១ម្ដ្ីម ្ិងម្ ៉ែ អីម្ដ្ក០២ សពភ រៈខាង

ម្លីម្្ះបា្ដ្កហូតយកមករកាទុកម្ៅស្ពលាែណ្ឌ  ម្ហយីក៏បា្
ព្តួតរិ្ិតយម្ ញីថា ព្ឧបករណ៍្សាំរាប់ជក់ម្ព្គ្ឿងម្ញៀ្ ្ិងបា្
ឃាត់ែលួ្ព្កុមម្កមងទាំម្្ីងចាំ្ួ្១៧នាក់ ព្សី០១នាក់ ម្ដាយបា្
ប ជ្ូ ្ម្ៅប៉ែុសេិ្៍ គ្របាលរដ្ឋបាលសងាក ត់កាកាប ម្ដ្ីមបចីត់ការប្េ
តាម្ីតិវធិីចាប់៕  

គោក ស្ហម ោរេិធ ដឹ្កនាាំមន្រនាជីាំនាញចុុះពិនតិ្យេតីាាំងជាក់ស្សាង 

ស្ពលាេណឌ ម្ពាធិ៍សែនជ័យច្៊ុុះពិនិតយទីត ាំង្ផ្លូវរមួតូច្ ស្ពលាេណឌ ម្ពាធិ៍សែនជ័យច្៊ុុះដ្កហូតទូម្ហគមេ៊ុែច្ាប់ 

ផ្លូវមយួចា្ំ ួ្ ព្តវូរមួតូចម្ដាយស្ពរព្ការស្ពងសង់រ ាំម្លាភ្ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%81%E1%9E%8E%
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ម្ព្ជ សកវម៊ុន ី
អភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្ិបាលែណ្ឌ ព្ជ័យ បា្ចុះរិ្ិតយទីតាាំង
ដាក់លូម្ៅសងាក ត់ចក់អខព្ងម្លី ្ងិសងាក ត់ចក់អខព្ងម្ព្កាម ខដ្លោ
គ្ម្ព្ពងមូល្ិធិអភ្ិវឌ្ឍែណ្ឌ  ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ហយីទីតាាំងទាំងរីរម្្ះ 
ោទីតាាំងខដ្លព្បោជ្ម្លីកោសាំណូ្មររមកឱ្យអាោញ ធរែណ្ឌ  ជួយ
ម្ដាះព្ស្ពយបញ្ជា ទឹកលិចជូ្គ្នត់។ អាោញ ធរែណ្ឌ សងឃមឹថា ម្ព្កាយ
រីទីតាាំងទាំងរីរម្្ះដាក់លូរចួម្ហយី ្ឹងបា្ជួយកាត់ប្ថយទកឹលិច

បា្ម្ព្ចី្ជូ្រលរដ្ឋ។ ចាំម្ពាះគ្ម្ព្ពងឆ្ន ាំ ២០១៦ ស្ពលាែណ្ឌ ្ឹង
សហការោមួយស្ពលាសងាក ត់ ម្ដ្ីមបមី្ដាះព្ស្ពយដាក់លូម្ៅទីតាាំង
ម្ផ្្ងៗម្ទៀត ្្ម្ៅដ្ល់ការកាត់ប្ថយបា្ទាំងព្សុងបញ្ជា ទឹក
លិចម្ៅមូលដាឋ ្ថ្្សងាក ត់ទាំងរីរម្្ះ៕    

 ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ែែួ ស្ពរនិ 
ម្ៅសងាក ត់បងឹទាំរុ្ រមួោមយួ ម្លាក សញ៉ាម ពនូ ម្មភូ្មមិ្តាន តព្ជុាំ៤ 
បា្ដ្ឹកនាាំព្បោការពារសងាក ត់ ្ិងព្កុមការងារភូ្មិ បា្ចុះស្ពេ រលូ 
្ឹងម្ធវីអនាម័យតាមដ្ងផ្លូវម្លែ៧០៥ ព្កុម៣ ភូ្មិម្តាន តព្ជុាំ៤ 
សងាក ត់បឹងទាំរុ្ ែណ្ឌ ព្ជ័យ រាជធា្ីភ្នាំម្រញ។  

 ការចុះស្ពេ រលូ ្ឹងម្ធវីអនាម័យតាមដ្ងផ្លូវម្លែ៧០៥ ម្្ះ
បនាទ ប់រីព្ការម្សនីសុាំរីសាំណាក់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋមូលដាឋ ្ ក៏
ដូ្ចោបញ្ជា ព្បឈមោក់ខសេង ខដ្លខតងបងកឱ្យជ្់លិចម្រលព្
ម្ភ្លៀងមេងៗម្ៅកនុងរដូ្វវសា។  

គោក គពរជ ស្កវមុន ីដឹ្កនាាំមន្រនាជីាំនាញចុុះពិនតិ្យេតីាាំងជាក់ស្សាង 

ស្ពលាេណឌពនជ័យច្៊ុុះពិនិតយទីត ាំង្ដាក់ល ូកន៊ុង្មូលដាឋ ន អាជាា ធរែងាា ត់បឹង្ទាំព៊ុន ដ្ឹកនា ាំកពល ាំង្ច្៊ុុះស្ពត រល ូ
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  ម្ព្កាមការដ្ឹកនាាំបញ្ជជ ផ្ទ ល់រី ម្លាក ល ីស្ពម្វត អភ្បិាល 
ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ខស្សុែ ម្ៅព្រកឹថ្ងៃទ១ី៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ
២០១៦ ម្លាក ម្ថង្ ែ៊ុថ៊ុល អភ្បិាលរងែណ្ឌ  បា្ដ្កឹនាាំកពល ាំង
ប្េ ចុះម្រៀបចាំសណាេ ប់ធាន ប់ រម្បៀបម្រៀបរយ ្ិងអនាម័យម្ៅ ចាំណុ្ច
ផ្ារម្ដ្ីមអាំរិល ្ិងបម្ណាេ យផ្លូវម្លែ១៩២៨(វងិីឧកញ៉ែ  ម៉ែុងឬទធី) 
ភូ្មិបាោ៉ែ ប សងាក ត់ភ្នាំម្រញងមី ែណ្ឌ ខស្សុែ រាជធា្ីភ្នាំម្រញ ្ិង
បា្កាត់ស្ពល កយមី្ហា ោ៉ែ បផ្ទះ រុះម្រតូីប សពភ រទាំ្ិញខដ្លបងបអូ្ 
អាជីវករស្ពងសង់ ្ិងប្េដាក់តាាំងលក់ដូ្ររ ាំម្លាភ្ម្លី ចិម្ ច្ ីមផ្លូវ  
ស្ពធារណ្ៈោ៉ែ ងអនាធិបម្តយយ ។ អាោញ ធរែណ្ឌ មិ្រាងយ កនុងការ
អ្ុវតេការងារម្រៀបចាំសណាេ ប់ធាន ប់ម្្ះម្ យី ្ឹងប្េែិតែាំចុះម្រៀបចាំ
ព្គ្ប់ផ្លូវស្ពធារណ្ៈ ោរិម្សសដ្ងវងិី ្ិងផ្លូវសាំខា្់ៗម្អាយព្
រម្បៀបម្រៀបរយ ្ិងម្ស្ពភ័្ណ្ភារលអ។    

 ោមួយម្្ះ អាោញ ធរែណ្ឌ ខស្សុែ សូមអាំពាវនាវដ្ល់
ព្បោរលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរមួសហការោមួយ អាោញ ធរែណ្ឌ កនុងការ
រកាសណាេ ប់ធាន ប់ រម្បៀបម្រៀបរយស្ពធារណ្ៈ ម្អាយបា្លអស្ពអ ត 
ម្ដ្ីមបអីភ្ិវឌ្ឍកនុងមូលដាឋ ្ែណ្ឌ របស់ម្យងី៕  

អាជាា ធរេណឌ សែនែ៊ុេ ដ្ឹកនាាំកពល ាំង្បនត ច្៊ុុះម្រៀបច្ាំែណ្តត បធ់ាន ប់ រម្បៀបម្រៀបរយ និង្អនាមយ័មលូដាឋ ន 
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  រម្សៀលថ្ងៃទ១ី៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា  
អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ដ្ម្ងាក  បា្ដ្កឹនាាំមន្រ្េរីាជការែណ្ឌ  
សងាក ត់ ចុះរិ្ិតយម្ដាយផ្ទ ល់ដ្ល់ទីតាាំងដ្ីទាំនាស់មួយកខ្លង ខដ្ល
បា្ទទួលការម្សនីសុាំឱ្យម្បីកផ្លូវម្ដ្ីមបជីួយសព្មួលដ្ល់ចរាចរណ៍្ ជូ្
បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ព្បពណ្៤០ព្គ្ួស្ពរ រស់ម្ៅកនុងភូ្មិខាវ  សងាក ត់
ដ្ម្ងាក  រាជធា្ីភ្នាំម្រញ។      
 ម្ព្កាយរីបា្ចុះរិ្ិតយដ្ល់ទីតាាំងផ្ទ ល់ ្ិងបា្ម្ធវីការ
សព្មបសព្មួលរចួមក ម្លាកអភ្ិបាល បា្ស្ា្ឹងសិការក
ដ្ាំម្ណាះព្ស្ពយឱ្យអស់រីលទធភារម្បីកផ្លូវ០១ខែ្ ជូ្បងបអូ្ព្បោ
រលរដ្ឋភូ្មិខាវ  ម្ដ្ីមបបីម្ ច្ ៀសបញ្ជា កកសទះ ្ិងោរិម្សសម្រលជួប
ម្ព្គ្នះអគ្គិភ័្យ ្ិងបញ្ជា បនាទ ្់នានា៕    

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា  
អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្បិាលែណ្ឌ ដ្ម្ងាក  បា្នាាំយកអាំម្ណាយរបស់
សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ៊ុន សែន ្ងិសម្មេចកតិេពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត 
មកខចកជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋព្កីព្កចាំ្ួ្១៥ព្គ្ួស្ពរ សថិតកនុងភូ្មិ
ខព្រកកាំរឹស សងាក ត់ខព្រកកាំរឹស ែណ្ឌ ដ្ម្ងាក  រាជធា្ីភ្នាំម្រញ។ 

 អាំម្ណាយខដ្លយកមកខចកជូ្ កនុង១ព្គ្ួស្ពរទទួលបា្៖ 
អងករ២៥ គ្ី ូព្កាម មី០១ម្កស ទឹកព្តី០១យួរ ទឹកសីុអុីវ០១យួរ 
ឆ្ន ាំងបាយ០១ ច្ព្ស្ពក់០១សព្ពប់ កាំម្សៀវទឹក០១ ច្ខដ្កធាំ
០១ ធុងទឹកកក០១ ព្តីែ០៣កាំប៉ែុង សករស០២ក ច្ ប់ ខត០២ក ច្ ប់ 
ទកឹព្កចូ០៥កាំប៉ែងុ ទកឹម្ដាះម្គ្ន០២កាំប៉ែងុ ្ិងងវកិាចាំ្ួ្០៥មុឺ្ម្រៀល
ផ្ងខដ្រ៕  

ម្លាកអភ្ិាលេណឌ ដ្ម្ងាា ដ្ឹកនាាំមង្ក្នតជីាំនាញ ច្៊ុុះពិនតិយម្ដាយផ្ទ លដ់្លទ់ីត ាំង្ដ្ីទាំនាែ ់

  គោក នតុ្ ពធុោោ៉ា  សាំគែុះសាំណ្តលជាមយួរបជាពលរដ្ឋ 

 គោក នតុ្ ពធុោោ៉ា  សាំគែុះសាំណ្តលជាមយួរបជាពលរដ្ឋ 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលស្ពលាែណ្ឌ
៧មករា ព្បជុាំស្ពម្ាម្លីកទី២០ របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ៧មករា 
អាណ្តេិទី២ ម្ព្កាមអធិបតីភារម្លាក ម្ស្ពម ែ៊ុវណា  ព្បធា្
ព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ៧មករា ខដ្លព រ្ម្បៀបវារៈអងគព្បជុាំដូ្ចខាងម្ព្កាម៖ 
១-ឆ្លង ្ិងអ្ុម័តម្សចកេីព្ពាងកាំណ្ត់ម្ហតុថ្្កិចចព្បជុាំស្ពម ា្
ម្លីកទី១៩ កាលរីថ្ងៃទ៣ី០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ព្កុមព្បឹកា
ែណ្ឌ ៧មករាអាណ្តេិទី២។ 
២-រិ្ិតយ ្ិងអ្ុម័តម្សចកេីព្ពាងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធផ្ល
ការងារព្បចាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧មករា។ 
៣-ឆ្លង ្ិងអ្ុម័តការខបងខចកព្បាក់រងាវ ្់ម្លីកទឹកចិតេ ជូ្មន្រ្េី 
រាជការ ថ្្រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧មករាសព្ពប់ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 
៤-ឆ្លង ្ិងអ្ុម័តខផ្្ការសកមមភារសព្ពប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ របស់    
គ្ណ្ៈកពម ធិការរិម្ព្គ្នះម្ោបល់កិចចការន្រសេី ្ងិកុពរែណ្ឌ ៧មករា។ 
៥-បញ្ជា ម្ផ្្ងៗ៕     

 ម្ៅថ្ងៃទី០១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦គ្ណ្ៈបញ្ជជ ការឯកភារ
រដ្ឋបាលែណ្ឌ ៧មករា ខដ្លដ្ឹកនាាំម្ដាយ ម្លាក ម្កៀង្ លក័ស 
អភ្ិបាលរងែណ្ឌ ៧មករា បា្ចុះព្តួតរិ្ិតយ អាវុធោតិផ្ទុ ះ ្ិង 
ោតិអាកុល ក ច្ ក់ ្ិងមួកសុវតថិភារ ម្ៅតាមម្គ្នលម្ៅផ្លូ វ
ម្លែ១៨២ ខកង ផ្លូ វម្លែ២១១ កនុងសងាក ត់វាលវង់ ែណ្ឌ ៧មករា 
រាជធា្ីភ្នាំម្រញ ខដ្លព្កាំលាាំងចូលរួមសរុបចាំ្ួ្ ៤៥នាក់ 
ព្ការចូលរួមរីម្លាកអភ្ិបាលរងែណ្ឌ  មន្រ្េីស្ពលាែណ្ឌ ៤
នាក់ ប៉ែូលីស២៥នាក់ ្ិងព្បោការពារែណ្ឌ  ១៥នាក់៕  

កិច្ច្ បជ៊ុាំស្ពមញ្ញម្លើកទ២ី០ របែ់្ កុម្បឹកាេណឌ ៧មករ  គ្ណៈបញ្ហជ ការឯកភាពរដ្ឋាលច្៊ុុះ្តួតពិនិតយច្រច្រណ៍ 
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  នាថ្ងៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្លាក អា ង្ ែ៊ុីផ្ន 
អភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្:អភ្ិបាលែណ្ឌ  ្ិងោព្បធា្អ្ុស្ពខា
កាកបាទព្កហមែណ្ឌ ចារអាំម្ន ្ិង ម្លាក អ ៊ុ៊ុំ ព៉ា ម្រ ៉ាត ព្បធា្
កិតេិយសអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមែណ្ឌ ចារអាំម្ន បា្ដ្ឹកនាាំ
មន្រ្េីម្ព្កាមឱ្វាទ ្ិងយុវជ្សហភារសហរ័្ធយុវជ្កមពុោ
(សសយក)ែណ្ឌ ចារអាំម្ន  ចុះស្ពកសួរសុែទុកខ ្ិងនាាំយក

អាំម្ណាយរបស់អ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមែណ្ឌ  ម្ដ្ីមបីខចកជូ្
ព្គ្ួស្ពរបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋព្កីព្កម្ៅតាមលាំម្ៅដាឋ ្ផ្ទ ល់ចាំ្ួ្ 
៣០ព្គ្ួស្ពរ សថិតកនុងសងាក ត់ខព្រកងមី ែណ្ឌ ចារអាំម្ន រាជធា្ីភ្នាំ
ម្រញ។ អាំម្ណាយខដ្លផ្េល់ជូ្កនុង០១ព្គ្ួស្ពរៗ ទទួលបា្
ម្ព្គ្ឿងឧបម្ភាគ្បរមិ្ភាគ្ សពភ រៈម្ព្បីព្បាស់ ្ិងងវកិាមួយចាំ្ួ្។ 
 សូមបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថា ក្លងមកអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហម
កមពុោែណ្ឌ ចារអាំម្ន ខតងបា្ដ្ឹកនាាំយុវជ្កាកបាទព្កហកមពុោ 
្ិងយុវជ្សហភារសហរ័្ធយុវជ្កមពុោ(សសយក)ែណ្ឌ
ចារអាំម្ន ចុះស្ពកសួរសុែទុកខ ្ិងផ្េល់អាំម្ណាយជូ្បងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋព្កីព្កោម្ព្ចី្ព្គ្ួស្ពរ។   
 កនុងឱ្កាសម្នាះផ្ងខដ្រ ព្បតិភូ្កាកបាទព្កហមកមពុោ 
ក៏បា្ស្ពកសួរសុែទុកខ ្ិងសាំណូ្មររដ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ 
ឱ្យរកាសុែភារសពជិកព្គ្ួស្ពរឱ្យបា្លអព្បម្សីរតាមរយៈការ
ហូបស្ពអ ត ផ្ឹកស្ពអ ត ្ិងរស់ម្ៅស្ពអ ត៕ 

អន៊ុស្ពខាកាកាទ្កហមេណឌ ច្ារអាំម្ៅ សច្កអាំម្ណ្តយជនូ្គ្ួស្ពរ្កី្ក ែងាា ត់ស្ពកថម ី៣០្គ្ួស្ពរ 

សកមមភាពផ្ាលអ់ាំគណ្តយជនូរគសួ្ថររករីកដ្លផ់្ទុះកាុងមលូោឋ ន 
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   ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទ០ី១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ពលាែណ្ឌ ចាំការម្
បា្ម្រៀបចាំយុទធនាការផ្្រវផ្ាយចាប់ចរាចរណ៍្ផ្លូវម្គ្នកងមី ម្ព្កាម
អធិបតីភារ ម្លាក គ្ឹម ឈ៊ុនអ ូ ព្បធា្ព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ចាំការម្ 
្ិង ម្លាក ប ៊ុន ែ៊ុភ្័ង្ក្កត អភ្បិាលរងែណ្ឌ ចាំការម្ ្ងិព្ការ
ចូលរមួរីមន្រ្េីស្ពលាែណ្ឌ ចាំការម្ ម្លាក-ម្លាកព្សីម្ៅសងាក ត់
ទាំង១២ ម្លាកនាយកវទិាល័យទួលទាំរូង តាំណាងស្ពខា
កាកបាទព្កហមរាជធា្ីភ្នាំម្រញ អ្ុស្ពខាែណ្ឌ ចាំការម្ យុវជ្
កាកបាទព្កហមកមពុោ យុវជ្កាយរទិធិ ្ិង យុវជ្សហភារសហ
រ័្ធយុវជ្កមពុោ(សសយក) ែណ្ឌ  សរុបចាំ្ួ្៩៥នាក់ ្ិងព្
ការ្ិម្េចូលរមួរីព្រះសងឃ ចាំ្ួ្០៣អងគផ្ងខដ្រ។   
   សូមបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថា ការម្រៀបចាំយុទធនាការផ្្រវផ្ាយចាប់
ចរាចរណ៍្ផ្លូវម្គ្នកងមីម្្ះ កនុងម្គ្នលបាំណ្ង ម្ដ្ីមបកីាត់ប្ថយអព្តា

ម្ព្គ្នះថាន ក់ចរាចរណ៍្ខដ្លកាំរុងោបញ្ជា ព្បឈមដ៏្ធៃ្់ធៃរសព្ពប់
បងបអូ្ខដ្លម្ធវីដ្ាំម្ណី្រម្ៅកនុងរាជធា្ីភ្នាំម្រញ ក៏ដូ្ចោទូទាំង
ព្បម្ទសកមពុោទាំងមូលផ្ងខដ្រ។    
        កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ម្ព្គ្នះថាន ក់ចរាចរណ៍្ បា្ម្កី្ម្ ងី
ចាំ្ួ្ ៤.៥៩៥ម្លីក ម្ធៀបឆ្ន ាំ២០១៤ ព្ការងយចុះ ២៤៥
ម្លីក ម្សមី៥% គ្ិតោមធយមកនុង១ថ្ងៃព្ម្ព្គ្នះថាន ក់ ១២ម្លីក។ 
ករណី្ម្ព្គ្នះថាន ក់ម្្ះ បា្បណាេ លឲ្យ ម្ុស្រងម្ព្គ្នះសរុប 
៩.៧៧៥នាក់ ងយ៤៤០នាក់ ម្សមី៤% កនុងម្នាះបណាេ ល ឲ្យស្ពល ប់
ចាំ្ួ្ ២.២៦៥នាក់ ម្កី្១១៧នាក់ម្សមី៥% (ជ្បរម្ទស២០
នាក់) គ្ិតោមធយម ១ថ្ងៃស្ពល ប់ ០៦នាក់ ្ិងរងរបួស សរុប 
៧.៥១០នាក់ (របួសធៃ្់ ៤.៤១៣នាក់) ងយ៥៤៧នាក់ ម្សមី៧% 
(ជ្បរម្ទស១២០នាក់) ោមធយម ១ថ្ងៃរងរបួស ២០នាក់៕ 

ស្ពលាេណឌ ច្ាំការមនានម្រៀបច្ាំយ៊ុទធនាការផ្សពាផ្ាយច្ាប់ច្រច្រណ៍ផ្លវូម្គាកថម ី 
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         នារម្សៀលថ្ងៃទ០ី៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ គ្ណ្ៈបញ្ជជ ការ
ឯកភាររដ្ឋបាលែណ្ឌ ខព្រកម្នន  បា្ម្រៀបចាំកិចចព្បជុាំព្បចាំខែកុមភៈ
ម្ព្កាមអធិបតីភារម្លាក ែ៊ុេ ែមបតតិ អភ្បិាល ថ្្គ្ណ្ៈ
អភ្បិាលែណ្ឌ ខព្រកម្នន  ម្ដាយព្ការចូលរមួរមី្លាក-ម្លាកព្សី 
អភ្ិបាលរងែណ្ឌ  ម្លាកអធិការ្គ្របាលែណ្ឌ  ម្លាកម្មបញ្ជជ ការ
រងកងរាជអាវុធហតថែណ្ឌ  គ្ណ្ៈនាយករដ្ឋបាល ព្បធា្
ការោិល័យចាំណុ្ះ-ជាំនាញ ជុាំវញិែណ្ឌ  ម្ៅសងាក ត់ ្ិងនាយប៉ែុសេិ៍ 
ម្លាក-ម្លាកព្សី គ្ណ្:កមមការផ្ារ ព្រមទាំងមន្រ្េីស្ពលាែណ្ឌ  
សរុបចាំ្ួ្ ៦០នាក់ ម្លីរម្បៀបវារៈចាំ្ួ្ ០៦ ដូ្ចខាងម្ព្កាម៖   
១-រតឹបណ្េឹ ង ្ិងបម្ងកី្ ការចុះព្តួតរិ្ិតយអាវុធោតិផ្ទុះ ម្គ្នលម្ៅ
លាត-រួ្ស្ពទ ក់បងាក រ រកាស្េិសុែ សណាេ ប់ធាន ប់ស្ពធារណ្ៈ ្ិង
បន្រងាក បបទម្លមីសម្ផ្្ងៗ ោរិម្សសខលបងសីុសង ដូ្ចោ ជល់ព្់ 

ម្ហគមបាញ់ព្តី មិ្អ្ុញ្ជា តម្អាយព្ោដាច់ខាត។    
២-ផ្្រវផ្ាយម្សចកេីខណ្នាាំរបស់ស្ពលាែណ្ឌ សេីរីការរកាស្េសុិែ 
សុវតថិភារ ្ិងសណាេ ប់ធាន ប់ស្ពធារណ្ៈ កនុងឱ្កាសបុណ្យចូលឆ្ន ាំងមី
ព្បថ្រណី្ចិ្-ម្វៀតណាម។                 
៣-រតឹបណ្េឹ ងការអ្ុវតេ ្ិងផ្្រវផ្ាយចាប់ចរាចរណ៍្ផ្លូវម្គ្នកងមី។ 
៤-ផ្្រវផ្ាយលទធផ្លស្និបាតម្ព្គ្ឿងម្ញៀ្ម្ៅព្កសួងមហាថ្ផ្ទ។ 
៥-ផ្្រវផ្ាយអ្ុស្ពស្៍ដ៏្ថ្ងលថាល របស់ សម្មេចម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន 
កនុងរិធីខចកសញ្ជា បព្ត ដ្ល់្ិស្តិស្ពកលវទិាល័យោតិព្គ្ប់ព្គ្ង 
នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅស្ពលស្និបាត ្ិង
រិរ័រណ៍្ម្កាះម្រព្ជ       
៦-ម្ផ្្ងៗ៕   

គ្ណៈបញ្ហជ ការឯកភាពរដ្ឋាលេណឌ ស្ពកម្ៅន  ានម្រៀបច្ាំកចិ្ច្បជ៊ុាំ្បចាំសេក៊ុមភៈ 
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   ម្ដាយទទលួបា្ការព្បគ្ល់ភារកចិចរបស់ ម្លាក ឃ្ល ាំង្ ហួត 
ព្បធា្កិតេិយសអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោែណ្ឌ ម្ព្ោយចងាវ រ  
្ិងោអភ្ិបាល ថ្្គ្ណ្ៈអភ្ិបាលែណ្ឌ ម្ព្ោយចងាវ រ នាថ្ងៃទី១៣ 
ខែកុមភ: ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វលាម្ព៉ែ ង ១០:៣០នាទី អ្ុស្ពខាកាកបាទ
ព្កហមកមពុោែណ្ឌ ម្ព្ោយចងាវ រ ដ្កឹនាាំម្ដាយ ម្លាក ហ ៊ុយ ស្ពរ ៊ុន 

អ្ុព្បធា្កតិេយិសអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហមកមពុោែណ្ឌ  បា្ចូល
រមួបុណ្យសរ ម្លាក ្ សុទធ ម្ភ្ទព្បុស មុែរបរ អនករត់កង់បី រស់
ម្ៅភូ្មិែទរ សងាក ត់ខព្រកម្លៀប ខដ្លបា្ជួបម្ព្គ្នះថាន ក់ចរាចរណ៍្
ម្ៅយប់ថ្ងៃទី១២ ខែកុមភ: ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វលាម្ព៉ែ ង២២:៣០ នាទី
ចម្នាល ះស្ពព ្ទី២ ្ិងទី៣ សថិតកនុងភូ្មិែទរ សងាក ត់ខព្រកម្លៀប រវាង
រងយ្េកាព៉ែ រ ីោមួយម៉ែូតូកង់បី បណាេ លម្អាយអនកជិះកង់បី របួស
ធៃ្់ ្ិងព្ស្ពល ចាំ្ួ្ ៥ នាក់ កនុងម្នាះព្សី០៤ នាក់ ។  

        អាំម្ណាយខដ្លអ្ុស្ពខាផ្េល់ជូ្សព្ពប់មួយព្គ្ួស្ពរៗ
ទទួលបា្រមួព្ៈ អងករ ២៥គ្ី ូព្កាម ទឹកព្តី ១យួរ  ទឹកសីុអុីវ ១ 
យួរ ខត ៥ក ច្ ប់ ទឹកម្ដាះម្គ្ន ៥កាំប៉ែុង សករស ២គ្ី ូព្កាម អាំបិល 
២គ្ី ូព្កាម ទឹកព្កូច ៥កាំប៉ែុង  មីខាល  មុ ាំ ១ម្កស ម្ព្បងឆ្ ១ដ្ប  
្ិង ងវកិា ២.០០០.០០០ម្រៀល ខដ្លោអាំម្ណាយសបបុរសផ្ទ ល់
ម្លាក ឃ្ល ាំង្ ហួត ព្បធា្កិតេិយសអ្ុស្ពខាកាកបាទព្កហម
កមពុោែណ្ឌ ម្ព្ោយចងាវ រ៕  

អន៊ុស្ពខាកាកាទ្កហមកមោ៊ុជាេណឌ ម្្ជាយច្ងាា រ ផ្តលអ់ាំម្ណ្តយជនូ្គ្សួ្ពរជបួម្្គាុះថ្នន ក់ច្រច្រណ៍ 
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 លក្ខណះរកុ្ខជាត ិៈ ជាព្រកឹ្សធំមានដ ើមព្តង់។ ស្លឹក្ស្ន តមានកូ្នស្លឹក្ ៥
ដៅ៦គូ ទល់ទងគ្នន រាង ចូស្ ុត  ចូផ្លលលំផ្រងស្ស្ួចចុងគ្នា នទង ឬដស្ទើគ្នា នទង 
ផ្គមស្លឹក្រាងដធាញរណារ ៉ រដោង ផ្កា រណ៌ស្ដព្ចើន ផ្លលព្រដេទផ្លលមានសាច់ 
រាងស្ ុតព្ទផ្ែងរនត ចរណ៌ដលឿងភាែ ព្គ្នរ់មានផ្តមួយរាងព្ទផ្ែងមានចងអូ រ។ 

ក្ផ្នលងដ ំះុ :  ះុឯក្ឯងដរញព្ព្រ ន ងក្នងុេូម ដរញព្រដទស្ក្មពុជា 
ផ្លនក្ដព្រើព្ាស់្ិៈ សំ្រក្ ស្លឹក្ ផ្កា  
ការរាាលិៈ ជំងឺទកឹ្ដោមផ្លអម ដរាគដស្ើផ្ស្ែក្ ព្គុនចាញ់ ព្គុន ជំងមួឺលឈាម 
ចុក្ដ ះ ទមាល ក់្ព្រូនចងាឹះ ដ ៀន ររូស្ដ ើម 

រដរៀរន ងក្រំ  តដព្រើិៈ ស្លឹក្ន ងផ្កា ដព្រើជារផ្នល។ ផ្កា ន ងស្លឹក្ដទំកឹ្លកឹ្រ ី២០០ ដៅ 
៤០០ មល ឬដមៅស្ងួតរី៥ដៅ១០មព្ក្ លឹក្សំ្រារ់រាាលទកឹ្ដោមផ្លអម។ ផ្កា
ន ងស្លឹក្កំ្ដោចសំ្រារ់រាាលដរាគដស្ើផ្ស្ែក្។ ដសំំ្រក្លឹក្រ៣ី០០ដៅ 
៦០០មល សំ្រារ់រាាលព្គុនចាញ់ ព្គុនដតត  មូលឈាម។ ដមៅស្ងួតោយ
ជាមួយទកឹ្ឃាុ ំក្នងុក្ំរ  ត ៤ដៅ៦ មព្ក្សំ្រារ់រាាលរាក្ចុក្ដ ះ ន ងទមាល ក់្ព្រូ
ន។ សំ្រក្រុក្ក្ នដោយម៉ត់សំ្រារ់រំដ ក្ដលើររូស្ ឬដ ើម។  

  ការរាាលជំងឺដដយដព្រើស្លឹក្ព្មំុ គមឺានការដរញន យមរំលុតក្នងុ 
ព្រដទស្ឥណាា  ោហ្វ រ ក្  រីលីរីន ន ងព្រដទស្ជាដព្ចើនដទៀត រុ៉ផ្នតដរឿងដនះ
ម នទាន់ ងឹ ល់ព្រដទស្ោដមរ  ក្ដៅដ ើយដទ។ ដ ើមព្មំមានព្រែតត យូរលុង
ណាស់្មក្ដ ើយក្នងុការដព្រើព្ាស់្ជាឱស្ថ រូរាណដដយសារផ្តវាមាន
ស្មាស្ធាតជុាថ្ន សំ្មាល រ់ដមដរាគលស ត ាក់្ដតរ ី ព្រឆំងការាក់្ទកឹ្ច តត 
ព្រឆំងជំងឺទកឹ្ដោមផ្លអម ឈឺចារ់ ន ងដតត ខ្លួន ព្រមទំាងរាាលជំងឺ ឺត។  

 រកុ្ខជាត   ៏សាា រយមួយដនះលទុក្ដៅដដយសារធាតុព្រឆំងនងឹជំងឺ
មហារកី្ មួយចំននួ ចូជា Kaempferol, Rhamnetin ន ង Isoquercetin។ 
យ៉ងណាម ញ ការព្សាែព្ជាែចុងដព្កាយរំលុតានរក្ដឃើញថ្ ស្លឹក្ព្មំមាន
សារធាតពុ្រឆំងនងឹជំងឺមហារកី្ខ្ល ងំកាល  ផ្ លវាមានលទធលលែ  ជជមាន ល់ការ
រាាលព្រឆំងនងឹជំងឺមហារកី្ព្ក្ដរញ  ូផ្ែ ៉មហារកី្ដថលើម មហារកី្ស្ួត ន ង
មហារកី្ផ្ស្ែក្ក្នងុដរលដធរើដតស្តក្នងុមនទរីរ ដសាធន។៍  
 មុនដរលដយើងទទួលសាា ល់ឱយដព្រើ ំរ ីតថព្រដយជនរ៍រស់្រកុ្ខជាត 
មួយដនះ ថ្ោចព្រឆំងនងឹជំងឺមហារកី្ានដោះ ទាល់ផ្តមានការស្ ក្ា
ព្សាែព្ជាែដព្ចើនរផ្នថមដទៀតស្ ន។ ដទាះរីជាយ៉ងដនះក្ត ី ការស្ ក្ាទំាងដនះគឺ
មានសារិៈសំ្ខ្ន់ណាស់្ដព្ ះវារង្ហា ញ ំរភីារ ខ្ល ងំកាល ស្ព្មារ់ការចារ់ដលតើម
ថ្ន ថំាមួីយដៅព្ថង ោគត។ 

ចំណ េះដឹងសុខភាព៖ ម្តត ពាាលជាំង្ឺម្្ច្ើន្បម្ភ្ទ! ែលកឹ្មាំអាច្ពាាលជាំង្ឺមហារកីាន៥្បម្ភ្ទ! 

គបើកបររថយនាគោយគរបើគលបឿនគសម ើ(កុាំជានស់្ហែរខ្ល ាំងៗ) 

ស ត្ៅព្ៅាបាលជំងឺស្រើន្រសេទ! ស្លឹក្រំអារព្ៅាបាលជំងឺរហារីកបាន៥្រសេទ 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៥ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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