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  សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ខេង ឧបនាយររដ្ឋតន្ត្េ ី រដ្ឋតន្ត្េី
ក្រសងួតោផ្ទៃ ម្ៅផ្ងៃទី២២ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ រនុងឱកាស
អម្ ជ្ ីញ ចូលរតួរនុងទិវាជាតិបង្កា រ ្ងិព្លត់អគ្គភ័ីយ បា្អាំពាវនាវឱយ
ក្បជាពលរដ្ឋក្គ្ប់ឋា្ៈ ្ិងក្គ្ប់តជ្ឈដ្ឋឋ ្ ក្តូវបម្ងាី្ការក្បុងក្បយត័ន
បញ្ហា អគ្គីភ័យម្ េះទៃេះ ខដ្លបងាម្ដ្ឋយចរ្េអគ្គិស្ី ែណៈបញ្ហា ចរ្ េ
អគ្គសិ្ ីបា្បងាការម្រីតម្ ងីម្ក្ចី្ជាងម្គ្។    
 ម្ៅរនុងទិវាជាតិ សេីពីការបង្កា រ ្ិងព្លត់អគ្គីភ័យ ម្លីរទី១ 
ម្ៅតជ្ឈតណឌ លពិព័រណ៌ម្កាេះម្ពក្ជ្ សម្តេចក្រឡាម្ោត បា្អាំពាវនាវ
ឱយបងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋក្តូវពិ្ិតយក្បព័្ធខែសតភ្ជជ ប់ចរ្េអគ្គិស្ី ម្ៅ
រនុងម្គ្ហដ្ឋឋ ្របស់ែលួ្ ក្បសិ្ម្បីខែសបណ្តេ ញចរ្េអគ្គិស្ីយល់ថា 
តិ្ក្តឹតក្តូវតាតក្បព័្ធបម្ចេរម្ទស ក្តូវកាត់ផ្តេ ច់ ឬក្តូវផ្តល ស់បេូរម្ចញ 
ម្ដ្ីតបមី្ជ្ៀសវាងបញ្ហា ខដ្លបណ្តេ លឱយមា្ លងចរ្ េអគ្គសិ្មី្ៅរនុងទៃេះ។ 
 សូតបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា អគ្គីភ័យទូទាំងក្បម្ទសរនុងឆ្ន ាំ២០១៥ 
បា្ម្រីតម្ ងីចាំ្ួ្៥៩០ម្លីរសមាល ប់ត្ុសស៣៥នារ់ របសួ២៨នារ់ 
ម្ េះទៃេះ៥៩៥ែនង ម្ េះតូបរនុងទារ៤២១តូប ឃ្ល ាំងសេុរសមាភ រៈ  
ចាំ្ួ្២ យា្ដ្ឋឋ ្២ រលឹបរតា្េ១ ម្ េះរងយ្េ១៨ម្ក្គ្ឿង ម្ោយ្េ
១០ម្ក្គ្ឿង ្ិងែូចខាតសមាភ រៈម្ទសងៗជាម្ក្ចី្ម្ទៀត។  
 ម្ក្ោេះថាន រ់ខដ្លបណ្តេ លតរពីអគ្គីភ័យឆ្ន ាំ២០១៥ម្រីតម្ ងី
ចាំ្ួ្៥៩០ម្លីរ ម្ក្បៀបម្ ៀបម្ៅ្ឹងឆ្ន ាំ២០១៤មា្ការម្រី្ម្ ងី
៧៦ម្លីរម្សមី១៤,៧៨% រនងុម្នាេះ បណ្តេ លតរពរីតាេ  លងចរ្េអគ្គសិ្ី
មា្ចាំ្ួ្៤៧,៦២% រតាេ ម្ េសក្បខហសចាំ្ួ្២៧,៩៦% ម្ក្ៅពី
ម្្េះម្ដ្ឋយសាររតាេ ម្ទសងៗម្ទៀតក្បមាណជា២៤%។   
    

 ទិវាជាតិ សតពីីការបង្កា រ និងពនលត់អគ្គីភយ័ ខ ើកទី១ ខៅមជ្ឈមណ្ឌ  ពិព័រណ៌្ខកាោះខពជ្ជ្ 
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  ម្ដ្ឋយខ រ ម្ៅរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញម្រីតមា្ររណីម្ក្ោេះ  
អគ្គីភ័យចាំ្ួ្១៣៣ម្លីរ ម្បីម្ក្បៀបម្ ៀប្ឹងឆ្ន ាំ២០១៤មា្ការ
ម្រី្ម្ ងី៤៧ម្លីរម្សមី៥៤% បណ្តេ លឱយត្ុសសសាល ប់១១នារ់ ្ិង
របួស១៦នារ់ ម្ េះទៃេះ១១៦ែនង ប្ៃប់សាន រ់ម្ៅ ប្ៃប់ម្ េីការ ្ិង
ប្ៃប់ពិម្សា ្៍ចាំ្ួ្២០ប្ៃប់ រលឹបរតា្េ១ តូបចាំ្ួ្១១តូប 
ឃ្ល ាំង-ម្រាងសិបបរតមចាំ្ួ្២១រខ្លង ក្ពតទាំងម្ េះរងយ្េ ត ូតូ 
បរកិាា រម្អ ចិក្តូ្ចិ សមាភ រៈម្ក្បីក្បាស់ ្ិងក្ទពយសតបតេិមា្តផ្តលជា
ម្ក្ចី្ម្ទៀត។      
 តូលម្ហតុខដ្លបណ្តេ លឱយម្រីតមា្ម្ក្ោេះអគ្គីភ័យ រតួមា្៖ 
បញ្ហា ការ លងចរ្េអគ្គិស្ី ការដុ្តសាំរាត ដុ្តម្មម  ការសេុរ          
ការប េ្ូ ល ្ិងការទុរដ្ឋរ់ម្ក្បងឥ្ធ្ៈ-ោគ សែុសបម្ចេរម្ទស 
ម្ក្ោេះថាន រ់ចរាចរណ៍ ររណីការទារខដ្រ ម្ភលីង ូប ម្ភលងីម្ទៀ្  ្ងិម្ភលងី
ចន្តង្កា ្ ក្ពតទាំងរតាេ ម្ េសក្បខហសតយួចា្ំ ួ្ ម្ទៀត រនុងម្នាេះ ម្ដ្តីម្ហតុ
ចតបងបាំទុត គ្ឺបញ្ហា  លងចរ្េអគ្គិស្ីខដ្លបា្បងាឱយមា្អគ្គីភ័យ
ចាំ្ួ្៤៥ម្លីរ រនុងចាំម្ណ្តតម្ក្ោេះថាន រ់សរុបចាំ្ួ្១៣៣ររណី។ 
ម្ក្ោេះអគ្គីភ័យ ម្ៅខតជាបញ្ហា ក្បឈតដ៏្ ាំតួយរបស់រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
ពីម្ក្ពាេះមា្ការម្រី្ម្ ងីពីតួយឆ្ន ាំម្ៅតួយឆ្ន ាំ ោ្ិភ័យកា្់ខតែពស់ 
្ិងមា្វសិាលភ្ជពកា្់ខត ាំម្ ង៕  
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    ម្ៅផ្ងៃទី១៤ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅទូទាំងពិភពម្ោរ 
ម្គ្នាាំោន ក្បារពធ្ូវទិវាផ្្រេីក្សឡាញ់ ចាំខណរម្ៅរតពុជា រ៏មា្ក្បារពធ
ទិវាម្្េះខដ្រ ម្ដ្ឋយមា្អនរែលេះទិញផ្តា  ឬវតថុអ្ុសាវរយីម៍្ទសងៗ ជូ្្
ដ្ល់ត្ុសសខដ្លជាទីក្សឡាញ់របស់ពួរម្គ្។ ខតម្ដ្ឋយខ រ     
ឯរឧតេត ម៉ម ប ៊ុនខេង រដ្ឋតន្ត្េីក្រសួងសុខាភិបាល ្ងិ  
ឯរឧតេត  ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ បា្ម្រៀបចាំយុទធនាការ ផ្ងៃទី១៤ រុតភៈ ២០១៦ “ទេល់ឈាត  
ទេល់ម្សចរេីក្សឡាញ់” ទទលួបា្ឈាតជ្តិ៤០០ម្បាល រ ពកីារបរចិ្ចេ គ្។ 
 រតមវ ិីយុទធនាការម្្េះ បា្ទទួល្ូវអាំម្ណ្តយឈាតម្ដ្ឋយ
សម័ក្គ្ចិតេពីសាំណ្តរ់សាធារណជ្្ ម្ក្កាតក្បធា្បទ «ទេលឈ់ាត  
ទេល់ម្សចរេកី្សោញ់» ម្ៅបរមិ្វណតជ្ឈតណឌ លជាតិទេល់ឈាត ផ្្
ត្ៃីរម្ពទយក្ពេះអងគឌួង ម្ដ្ឋយមា្វតេមា្អម្ ជ្ ីញចូលរតួជាគ្ណៈ
អ ិបតីពីសាំណ្តរ់ ឯរឧតេត មម៉ ប ៊ុនខេង រដ្ឋតន្ត្េកី្រសងួសុខា
ភបិាល  ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាល
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។      
 ម្ៅរនុងយុទធនាការបរចិ្ចា គ្ឈាត ឯរឧតេត ម៉ម ប ៊ុនខេង 
រដ្ឋតន្ត្េកី្រសួងសុខាភបិាល បា្ខងលងអាំណគុ្ណដ្ល់យុវជ្្ ខដ្ល
បា្ចូលរតួទេល់ឈាត។     
 ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាល
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ រ៏បា្ខងលងថា ការបរចិ្ចា គ្ឈាត ម្ៅម្ពលម្្េះ គ្ឺជា
ការម្ េីអាំម្ពីលអតួយ រនុងសងគត ខដ្លឈាតទាំងម្្េះ ្ឹងក្តូវបា្យរ
ម្ៅជ្ួយសម្ន្តង្កគ េះអាយុជ្ីវតិត្ុសស។ ម្ោរបា្ប្េថា ឈាតមា្
សារសាំខា្់ខាល ាំងណ្តស់ រនុងការជ្ួយសម្ន្តង្កគ េះជ្ីវតិត្ុសស ម្ហយីម្ៅ
ម្លីពិភពម្ោរម្យងីម្្េះ តិ្ទ្់មា្អនរវទិយសាន្តសេណ្ត ខសេងររ 
្ិងទលិតឈាត សិបប្ិតិតេ តរជ្ាំ្ួសឈាតត្ុសស ឬ ច្ចរ់ប េ្ូ ល 
ម្ដ្ីតបជី្ួយសម្ន្តង្កគ េះ ជ្ីវតិត្ុសស បា្ម្ៅម្ យីម្ទ។ 

យ៊ុទធនាការបរចិ្ចា គ្ឈាម ថ្ងៃទ១ី៤ ក៊ុមភៈ ២០១៦  “ផ្ត ឈ់ាម ផ្ត ខ់សចកតីជ្សឡាញ”់  
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  ជាតួយោន ម្្េះខដ្រ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស បា្អាំពាវ
នាវដ្ល់តន្ត្េីសាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ្ងិយុវជ្្ការបាទក្រហតរតពជុា 
ចូលរតួទេល់ឈាត ម្ដ្ីតបសីម្ន្តង្កគ េះជ្ីវតិ។    
 ម្ោរ ហុរ គ្តឹម្ចង ខដ្លជាក្បធា្តជ្ឈតណឌ លជាត ិទេល់
ឈាតរ៏បា្ម្លីរម្ ងី ម្ៅរនុងទិវាផ្្រេីក្សឡាញ់ ម្ដ្ឋយសាំណូតពរ
ឱយក្បជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរតួខចររ ាំខលររេីក្សឡាញ់របស់ែលួ្ 
ជូ្្ម្ៅដ្ល់ជ្្រងម្ក្ោេះម្ទសងៗ តាតរយៈផ្្ការបរចិ្ចេ គ្ឈាតទង
ខដ្រ ម្ក្ពាេះអនរក្តូវការជ្ួយសម្ន្តង្កគ េះ មា្ការម្រី្ម្ ងី ខដ្លម្ េីឲ្យ
តជ្ឈតណឌ លជាតិទេល់ឈាត រាំពុងក្តូវការអាំម្ណ្តយឈាត ពីអនរ
សម័ក្គ្ចិតេទាំងអស់ ម្ក្ពាេះម្ដ្ឋយសារខតតជ្ឈតណឌ លជាតិ តិ្ទ្់
ទទួលបា្ អនរសម័ក្គ្ចិតេទេល់ឈាតក្គ្ប់ក្ោ្់ម្ៅម្ យី៕  
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  ម្ៅក្ពឹរផ្ងៃទី២៩ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ រិចេក្បជុ្ាំសេីពីការ
ពក្ងឹងសរតមភ្ជពរនុងការចុេះតូលដ្ឋឋ ្របស់ក្រុតការង្ករថាន រ់ជាតិចុេះ
តូលដ្ឋន ្ម្ដ្ីតបកី្តួតពិ្ិតយ ្ិងោាំក្ទការអ្ុវតេរតមវ ិី្ម្យាបាយ ្ិង
យុទឋសាន្តសេចតុម្កាណដ្ាំណ្តរ់កាលទី៣ របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលម្ៅ
តាតរាជ្ធា្ី-ម្ែតេ ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព ឯរឧតេតរិតេិម្សដ្ឋឋ បណឌិ ត 
គាត ឈន់ ឧបនាយររដ្ឋតន្ត្េកី្បច្ចាំការ ្ងិជាក្បធា្ក្រតុការង្ករ
ថាន រ់ជាតចុិេះតូលដ្ឋឋ ្រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។    
 សរតមភ្ជពចុេះតូលដ្ឋឋ ្ក្បច្ចាំឆ្ន ាំ ២០១៥ រតួមា្ ៩៥៧ 
ម្លីរ ្ិងមា្បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋចូលរតួសរុប ៦៥៤៤០នារ់     
ទូទាំងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។ ម្ហយីជាខទ្ការក្បច្ចាំឆ្ន ាំ ២០១៦ រតួមា្៖  
១-ក្រុតការង្ករចុេះតូលដ្ឋឋ ្បខ្ថត ្ិងបម្ងាី្ក្បសិទឋភ្ជពឲ្យបា្លអ     
២-ក្រុតការង្ករ្ីតួយៗចុេះជាក្បច្ចាំ ខសេងររតក្តូវការរបស់ោត់     
៣-សង្កា ត់ក្តូវម្បីរម្វទិការសាធារណៈ ម្ដ្ឋយរតួមា្តន្ត្េីជ្ាំនាញម្ៅ
ជាតួយម្ដ្ីតបមី្ដ្ឋេះក្សាយម្ដ្ឋយផ្តៃ ល់                
៤-តន្ត្េីតូលដ្ឋឋ ្ក្តូវក្គ្ប់ក្គ្ងសាថ ្ភ្ជពឲ្យបា្តុ្ការម្រីតម្ ងី    
៥-ថាន រ់សង្កា ត់ក្បជុ្ាំរាល់រ្លេះខែតេង ម្ហយីប ជ្ូ ្តរែណឌ  ម្ហយី
ែណឌ ក្បជុ្ាំតួយខែតេងម្ដ្ីតបបី ជ្ូ ្តរថាន រ់ជាតិ ម្ដ្ីតបពីិ្ិតយ ្ិងជ្ួយ
ម្ដ្ឋេះក្សាយ                                                                             
៦-បម្ងាីតការក្គ្ប់ក្គ្ងភូតិ ឃុាំ មា្សុវតេិភ្ជពឱយកា្់ខតក្បម្សីរ ្ិង 
ទេល់ម្សវាជូ្្ដ្ល់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋឱយបា្ក្បម្សីរ គ្ឺម្ េីឱយបា្ 
ម្ េីឱយម្លឿ្ មា្តមាល ភ្ជព ្ិងទេល់តក្តូវការច្ចាំបាច់ដូ្ចជា អតេ
សញ្ហា ណសាំោល់ែលួ្ ម្សៀវម្ៅក្គ្ួសារ ម្សៀវម្ៅសាន រ់ម្ៅ សាំបុក្តអា
ពាហ៌ពិពាហ៌ ជាម្ដ្ីត៕       

 កិចាជ្បជ្៊ុុំសតពីីការពជ្ងឹងសកមមភាពកន៊ុងការច៊ុោះម ូដ្ឋា នរបស់ជ្កុមការង្ករថ្នន ក់ជាតិ 
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  នាក្ពឹរផ្ងៃទី២៤ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦  ក្រុតក្បឹរារាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ អាណតេិទី២ មា្ម្រៀបចាំម្បីររិចេក្បជុ្ាំបូរសរុបលទធទល
ការង្ករឆ្ន ាំ២០១៥ ្ងិទសិម្ៅការង្ករឆ្ន ាំ២០១៦ របស់គ្ណៈរមាម  កិារ
ពិម្ក្ោេះម្យាបល់រិចេការន្តសេី ្ិងរុមារ ម្ដ្ឋយមា្ការចូលរតួពី
សមាជ្ិរក្រុតក្បឹរារាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ សមាជ្ិរគ្ណៈរមាម  កិារពិម្ក្ោេះ
ម្យាបល់រិចេការន្តសេី ្ិងរុមារ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ក្បធា្-អ្ុក្បធា្ 
អចិផ្ន្ត្េយគ៍្ណៈរមាម  កិារពិម្ក្ោេះម្យាបល់រិចេការន្តសេី ្ិងរុមារែណឌ
ទាំង១២ អភិបាលរងែណឌ ទាំង១២ ជាន្តសេី ក្បធា្ត្ៃីរពារ់ព័្ធ
ការង្ករន្តសេី ្ិងរុមារ ម្ៅសង្កា ត់ ្ិងតន្ត្េីបម្ង្កគ លរិចេការនារ ី ្ិង
រុមារសង្កា ត់ទាំង៩៦ សរុបចាំ្ួ្ ២៩២នារ់ ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព 
ឯរឧតេត សនួ រនិឌី សមាជ្រិក្រតុក្បរឹារាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិជា
តាំណ្តងដ៏្ែពង់ែពស់ ឯរឧតេត ម៉ប់ សារនិ ក្បធា្ក្រតុក្បរឹារាជ្
ធា្ភីនាំម្ពញ  ម្ោរជ្ាំទវ ម៉ក ់ វណ្ណ ស៊ុថី្ន អភបិាលរងរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ តាំណ្តងដ៏្ែពង់ែពស់ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល  
ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិ ម្ោរជ្ាំទវ ឃនួ គ្ឹមនី 
សមាជ្រិក្រតុក្បរឹារាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិជាក្បធា្គ្ណៈរមាម  កិារ
ពមិ្ក្ោេះម្យាបល់រចិេការន្តសេ ី្ងិរុមារ រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។  
 រនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ឯរឧតេត សនួ រនិឌី សមាជ្រិ
ក្រតុក្បរឹារាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ  បា្វាយតផ្តលែពស់ ្ងិម្កាតសរម្សីរ

ចាំម្ពាេះ សរតមភ្ជពការង្កររបស់គ្ណៈរមាម  កិារពិម្ក្ោេះម្យាបល់រិចេ
ការន្តសេី ្ិងរុមារ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ខដ្លបា្អ្ុវតេបា្យា ងសរតម 
្ិងបា្ចូលរតួយា ងម្ក្ចី្ ខដ្លជាក្បម្យាជ្្៍ដ្ល់សងគតជាតិ។ 
 ឯរឧតេត រ៏បា្ម្សនឱីយថាន រ់ដ្រឹនាាំគ្ណៈរមាម  កិារពមិ្ក្ោេះ
ម្យាបល់រិចេការន្តសេី ្ិងរុមារ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ប្េយរចិតេទុរដ្ឋរ់
អ្ុវតេទិសម្ៅការង្ករឆ្ន ាំ២០១៦ ឱយបា្កា្់ខតក្បម្សីរខងតម្ទៀត។ 

 កិចាជ្បជ្៊ុុំបកូសរ ៊ុប ទធផ្ ការង្ករឆ្ន ុំ២០១៥ និងទសិខៅឆ្ន ុំ២០១៦ គ្ណ្ៈកម្មម ធិការពិខជ្គាោះខោប ់
កិចាការស្រសត ីនងិក៊ុម្មរ របសជ់្កុមជ្បកឹារាជ្ធានភីនុំខពញ អាណ្តតទិី២ 
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           នាោៃ ចផ្ងៃទ២ី៤ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្      
គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ម្រៀបចាំពិ ីចុេះហតថម្លខាម្លីរិចេ
ក្ពតម្ក្ពៀងសេីពីរតមវ ិី សមាអ ត ក្បតូល ្ិងដ្ឹរជ្ ជ្ូ ្សាំរាត 
សាំណល់រងឹ រវាងែណឌ ដូ្្ម្ពញ ែណឌ ចាំការត្ ែណឌ ទួលម្ោរ 
ែណឌ ៧តររា ្ិងក្រុតហ ុ្សីុ្ក្ទី។    
    រនុងឱកាសម្នាេះខដ្រ ឯរឧតេតអភិបាល បា្ម្លីរម្ ងីថា
បញ្ហា សាំរាត គ្ឺជាម្រឿងសមុគ្សាម ញ ្ិងលាំបារខាល ាំង ប ុខ្េ ឯរឧតេត 
តិ្ម្ជ្ឿថាម្យងីម្ដ្ឋេះក្សាយវាតិ្បា្ម្ទ សាំខា្់ម្លីការតាាំងចតិេរបស់
ម្យងីទាំងអសោ់ន ។ ម្យងីច្ចប់ម្ទេីតពីែណឌ ទាំងបួ្រណ្តេ លក្រងុសិ្ 
រតួមា្ដូ្ចជា ែណឌ ដូ្្ម្ពញ ែណឌ ចាំការត្ ែណឌ ទួលម្ោរ ្ិង
ែណឌ ៧តររា ម្ដ្ឋយម្យីងបា្ចុេះរិចេក្ពតម្ក្ពៀងផ្តៃ ល់ជាតួយ
ក្រុតហ ុ្សិុ្ក្ទី ឱយទទួលែុសក្តូវម្ៅតាតែណឌ ្ីតួយៗខតតេង 
ម្ដ្ីតបបី្សុោីន ្ូវបញ្ហា ជារ់ខសេងទាំងរតមវ ិីសមាអ ត ក្បតូល ្ិងដ្ឹរ
ជ្ ជ្ូ ្ជាម្ដ្ីត។ ត ាងម្ទៀត ម្យងីក្តូវមា្ការសិរាម្ ងីវញិ្ូវការ
រាំណត់ឯរតាផ្្តផ្តលសាំរាតតាតទៃេះ្ីតួយៗទងខដ្រ។   
      ក្បជាជ្្ខែមរកា្់ខតម្ក្ចី្ម្ ងីច្ចប់ម្ទេីតក្ពួយបារតភអាំពី
ទលប េះពាល់ របស់ងង់បាល សៃិរតរម្លីសុែភ្ជពត្ុសស ្ិងបរសិាថ ្ 
ប ុខ្េ វាក្តូវការម្ពលម្វោយូរម្ដ្ីតបមី្ដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ម្្េះ។ 

ពិធីច៊ុោះេតថខ ខា ខ ើកចិាជ្ពមខជ្ពៀងសតពីីកមមវធិីសម្មា ត ជ្បម ូ នងិដកឹជ្ញ្ជូនសុំរាម សុំណ្ រ់ងឹ 
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             សូតគូ្សបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា បចេុបប្នម្្េះ សាោរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញមា្ទីោ្ច្ចរ់សាំរាតដ្ម្ង្កា ខតតួយប ុម្ណ្តណ េះ ខដ្លមា្ទាំហាំ
ផ្ទៃក្រឡាជាង៣១ហរិតា ខដ្លជាជ្ាំោ្ប្េបនាៃ ប់សាោរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ្ឹងសិរាររទីតាាំង២រខ្លងម្ទសងម្ទៀត ខដ្លសថិតរនុងែណឌ
ម្ក្ជាយចង្កេ រ ្ិងែណឌ ចារអាំម្ៅ រនុងម្ោលបាំណងទប់សាា ត់ការនាាំ
យរសាំរាតតរពីទីឆ្ៃ យជាម្ហតុបណ្តេ លឲ្យមា្ភ្ជពយតឺយាវ ្ិង
បណ្តេ លឱយររសៃេះចរាចរណ៍ ឬមា្ម្ក្ោេះថាន រ់ចរាចរណ៍ម្ទសងៗ។    
   ម្ៅតាំប្់តួយចាំ្ួ្ ទាំងទលូវតូច ្ិងទលូវ ាំ ម្ៅរនុងរយៈម្ពល
ចុងម្ក្កាយម្្េះ សាំរាតោរ់ដូ្ចជាបា្កាល យជាវបិតេិម្ ងីវញិម្ហយី 
ម្ៅរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។ ម្បីម្ទេះបីជារតមររក្រុតហ ុ្សីុ្ក្ទី បា្
ក្បតូលសាំរាតទាំងយប់ទាំងផ្ងៃយា ងណ្តរ៏ម្ដ្ឋយ រ៏សាំរាតម្ៅតាំប្់
តួយចាំ្ួ្ របា ត់របា យ ្ិងរខ្លងែលេះ គ្រម្ៅចិម្ េ្ ីតទលូវ ្ិងម្ហៀរ
ដ្ល់ក្ទូងទលូវរ៏មា្។ មា្ម្ហតុទលម្ក្ចី្យា ង ខដ្លនាាំឱយម្រីតមា្ 
គ្ាំ្រសាំរាតរាយបា យម្ៅរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ គ្បឺណ្តេ លតរពីបងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋទុរដ្ឋរ់សាំរាតម្វចែេប់តិ្មា្សណ្តេ ប់ធាន ប់ ្ិងតិ្
មា្ ុងសាំរាតក្តឹតក្តូវ ម្ហយីតា ងវញិម្ទៀតតរពកី្រុតហ ុ្សិុ្ក្ទី 
ខដ្លម្  ការខាងក្បតូលសាំរាត តិ្យរសាំរាតម្ទៀងទត់។ ដូ្ម្ចនេះ
ម្ដ្ីតបមី្ដ្ឋេះក្សាយវបិតេិសាំរាតម្ៅរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ក្បជាពលរដ្ឋ 
គ្ួរខតទុរដ្ឋរ់ម្វចែេប់សាំរាតឱយបា្ក្តឹតក្តូវ ម្ហយីគ្ួរមា្ ុងសាំរាត 
ម្ៅតុែទៃេះរបស់ែលួ្។ រឯីក្រុតហ ុ្សុិ្ក្ទី ក្តូវច្ចត់រមាល ាំងក្បតូល
សាំរាតតាតទៃេះក្បជាពលរដ្ឋឱយបា្ម្ទៀងទត់ តួយផ្ងៃតេងជាក្បច្ចាំ។ 
ចាំខណរអាជាា  រសតតថរិចេវញិ រ៏ក្តូវខតដ្ឋរ់វធិា្ការចុេះពិ្ិតយតាត
ដ្ឋ្ ្ិងរតឹប្េឹងក្រុតហ ុ្សិុ្ក្ទី គ្ឺក្តូវខតដ្ឋរ់រមាល ាំងចុេះក្បតូល
សាំរាតឱយម្ទៀងទត់។ ក្បសិ្ម្បីក្រុតហ ុ្សិុ្ក្ទី តិ្មា្លទធភ្ជព
ក្បតូលសាំរាតឱយម្ទៀងទត់ម្ទ អាជាា  រភូត ិ សង្កា ត់ គ្ួរច្ចត់រមាល ាំង 
របស់ែលួ្ ម្ដ្ីតបកី្បតូលសាំរាត ម្ហយីយរលុយផ្ងលម្សវាក្បតូលសាំរាត 
ជ្ាំ្ួសក្រុតហ ុ្សិុ្ក្ទីខតតេង។     
 ម្ក្ចី្ឆ្ន ាំរ្លងតរ សលឹរម្ចរ ឬរ៏សលឹរឈូរក្តូវបា្បងបអូ្
ក្បជាជ្្ខែមរយរតរម្ក្បីក្បាស់ម្ដ្ីតបែីេប់តាូប អាោរ ្ងិរបសស់មាភ រៈ 
ម្ក្បីក្បាស់ម្ទសងៗ។ រ៏ប ុខ្េ សពេផ្ងៃម្្េះម្យងីម្ឃញីថា ក្បជាពលរដ្ឋ
្ិយតម្ក្បីងង់បាល សៃិរតរជ្ាំ្ួសវញិ ខដ្លជាម្ហតុបងាទលប េះពាល់
ដ្ល់បរសិាថ ្ ្ិងសុែភ្ជពរបស់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ៕    
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         ម្ៅផ្ងៃទ០ី៣ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅត្ៃីរអប់រ ាំ យុវជ្្ ្ិង
រីឡារាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ មា្ម្រៀបចាំពិ ីបិទស្និបាតបូរសរុបវាយតផ្តល
ការង្ករអប់រ ាំ យុវជ្្ ្ិងរីឡា ឆ្ន ាំសិរា២០១៤-២០១៥ ម្ក្កាត
អ ិបតីភ្ជព ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតវិងស  អភបិាល ផ្្គ្ណៈ
អភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ខដ្លមា្ការចូលរតួពសីាំណ្តរ់តន្ត្េរីាជ្ការ 
្ិងម្ោរក្គ្ូ-អនរក្គ្ូ គ្ណៈក្គ្ប់ក្គ្ង ក្បមាណជា៦០០នារ់។ 

 ម្ លៀតរនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ឯរឧតេតអភិបាលបា្ផ្តេ ាំម្ទាី
ដ្ល់នាយរ នាយររងសាោ្ូវបញ្ហា ចាំ្ួ្ ៤ចាំ្ុចដូ្ចខាងម្ក្កាត៖ 
១-សូតគ្ណៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាោទាំងរដ្ឋ ទាំងឯរជ្្ ទាំងអស់ម្តតាេ ម្ េី
ម្វទិកាសាធារណៈ យា ងម្ោច ៣ខែតេង ម្ដ្ីតបទីារភ្ជជ ប់ទាំនារ់
ទាំ្ងជាតួយមាតាបិតា ឬអាណ្តពាបាលសិសស រនុងម្ោលបាំណង
ពិភ្ជរាពីបញ្ហា ម្ទសងៗ ្ិងខសេងររដ្ាំម្ណ្តេះក្សាយជូ្្។             
២-គ្ណៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាោក្តូវខតមា្រិចេក្បជុ្ាំជាតួយម្ោរក្គ្ូ-អនរក្គ្ូ
ម្ដ្ីតបមី្ដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ខដ្លម្រីតមា្ម្ៅរនុងសាោ។ 
៣-តិ្ថាក្គ្ឹេះសាថ ្រដ្ឋ ឬឯរជ្្ក្តូវខតខរលតអ ្ិងយរចិតេទុរដ្ឋរ់
បខ្ថតរនុងការតក្តង់ទិសម្ៅសិរារបស់សិសស។ 
៤-បខ្ថតពីម្្េះ សូតឱយអាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ ្ងិមាតាបតិាសិសសទាំងអស់ 
សូតជ្ាំរុញឱយរុមារម្ៅតូលដ្ឋឋ ្បា្ចូលម្រៀ្ក្គ្ប់ៗោន ។   រនុងឱ
កាសម្នាេះខដ្រ ឯរឧតេតអភិបាល បខ្ថតថា ឯរឧតេតរាំពុងមា្
សងឃតឹែពស់ម្ដ្ឋយរេីម្មាទ្ៈថា ក្បជាពលរដ្ឋ ជាពិម្សសសិសស-
្ិសសតិ រនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ បា្្ឹងរាំពុងផ្តល ស់បេូរឥរយិាបង ពីការ
ម្ក្បីក្បាស់តម្ ាបាយម្ េីដ្ាំម្ណីរផ្តៃ ល់ែលួ្ បេូរតរម្ក្បីក្បាស់ម្សវាដ្ឹរ
ជ្ ជ្ូ ្សាធារណៈរបស់សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ម្ដ្ឋយម្ហតុខតយល់
ម្ឃញីពីគុ្ណវបិតេិផ្្ម្ក្ោេះថាន រ់ចរាចរណ៍ ការររសៃេះចរាចរណ៍ ការ
ចាំណ្តយម្ក្ចី្ម្ៅម្លីផ្ងលម្ េីដ្ាំម្ណីរ ជាពិម្សសក្សបម្ពលជាតួយ
ខដ្លក្បតុែរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលរតពុជាបា្ម្លីរខលងការបង់ផ្ងលចាំម្ពាេះ
សិសស-្ិសសតិ ក្ពេះសងឃ ច្ចស់ជ្រា រូ្ម្រមង ជ្្ពិការ ខដ្លជារតាេ  
ជ្ាំរុញឱយម្សវាតួយមា្ការោាំក្ទម្ក្ចី្។    
 គ្រួបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា ម្ៅរនុងម្ពលដ៏្ែលីខាងតុែម្្េះ សាោ
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ្ងឹទទលួបា្រងយ្េក្រងុសាធារណៈចា្ំ ួ្  ១៨០ម្ក្គ្ឿង 
ពីរដ្ឋឋ ភិបាលជ្ប ុ្ ្ិងរដ្ឋឋ ភិបាលចិ្ចាំ្ួ្ ១០០ម្ក្គ្ឿង ម្ដ្ីតបី
បម្ងាីតខែសរត់រហូតដ្ល់ ១០ខែសរត់ ខដ្លបចេុបប្នរដ្ឋឋ ររសេយត័     
រងយ្េក្រុងសាធារណៈមា្ចាំ្ួ្ ៥៥ម្ក្គ្ឿងរាំពុងដ្ាំម្ណីរការ៕ 

ពិធីបទិសននិបតបកូសរ ៊ុបវាយតថ្មលការង្ករអបរ់ ុំ យ៊ុវជ្ន នងិកឡីា ឆ្ន ុំសកិា២០១៤-២០១៥  
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        នាផ្ងៃទ០ី៤ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញបា្
ម្រៀបចាំរិចេក្បជុ្ាំគ្ណៈបញ្ហជ ការឯរភ្ជពរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ម្ដ្ីតបមី្បេជាា
សម្ក្តចភ្ជររិចេសាំខា្់ៗរនុងតូលដ្ឋឋ ្ ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព ឯរឧតេត 
ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។ 

 រនុងឱកាសម្នាេះ ឯរឧតេតអភិបាល បា្មា្ក្បសាស្៍ថា 
រនុងនាតអាជាា  ររាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ពិតជាសបាយចិតេណ្តស់ ខដ្ល
បា្ម្បេជាា សម្ក្តចរិចេការសាំខា្់ៗតួយចាំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ក្កាត៖ 
១-បញ្ហា ម្ក្គ្ឿងម្ញៀ្៖ ក្គ្ប់បណ្តេ ែណឌ ទាំងអស់ក្តូវខតពិភ្ជរា
រាំណត់ទីតាាំងជ្ួញដូ្រ ម្ក្បីក្បាស់ ្ិងចរាចរណ៍ម្ក្គ្ឿងម្ញៀ្ ដ្ឋរ់រនុង
ខទ្ទីម្មម តួយ ម្ដ្ីតបមី្ េីការបន្តង្កា បឱយមា្ក្បសិទធភ្ជព។   
២-បញ្ហា ក្តួតពិ្ិតយការអ្ុវតេចាប់ចរាចរណ៍៖ ក្រុតក្តួតពិ្ិតយការ
អ្ុវតេចាប់ ្ិងខ រម្ រអាវុ ជាតិទៃុេះ ក្តូវសហការោន ឱយលអ ពិម្សស
ទប់សាា ត់ឱយបា្អនរម្បីរបរមា្ជាតិក្សវងឹ ម្ក្ពាេះថាអនរម្បីរឡា្ ឬ
ត តូូតយួ ម្សមី្ ងឹអនរមា្កាាំម្ភលងីតយួម្ដ្តី ចាំខណរឯទតីាាំងម្ភ្ជជ្្យីដ្ឋឋ ្
ម្ពលយប់វញិ រ៏ក្តូវខតសិរា ្ិងរាំណត់រិចេការែលេះទរ់ទង្ឹងម្ភាៀវ
ក្សវងឹខាល ាំងជាម្ដ្ីត។ 
៣-ការង្ករក្គ្ប់ក្គ្ងជ្្អនាថា៖ ក្តូវខតលុបបាំបាត់ឱយបា្ អនរណ្ត
ថាអីរ៏ថាចុេះ គ្ឺម្យងីយរពួរោត់ម្ៅចិ េ្ ឹត តិ្បម្ណ្តេ យឱយោត់
ម្ដ្រោលែយល់ោលម្ភលៀងអនា ិបម្តយយម្ យី តា ងម្ទៀតបងបអូ្
ជ្្ពិការខដ្លដ្ឋរ់ម្តក្រូម្ក្ចៀងតាតទីសាធារណៈ រ៏ក្តូវខតប្ឈប់
ដូ្ចោន  បេូរជាការឧបតថតភរបស់ម្យងីវញិ។              
៤-ម្យងីក្តូវទប់សាា ត់ឱយបា្ការដុ្តផ្តវនានា រនុងឱកាសបុណយចូល
ឆ្ន ាំក្បផ្ពណីចិ្ខាងតុែម្្េះ ម្ដ្ីតបមី្ជ្ៀសវាងអគ្គីភ័យនានា ដូ្ម្ចនេះ
ទាំងបងបអូ្ ្ិងអាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ក្តូវសហការោន ៕  

កិចាជ្បជ្៊ុុំគ្ណ្ៈបញ្ជជ ការឯកភាពរដាប រាជ្ធានីភនុំខពញ ខបតជាា សខជ្មចភារកិចាសុំខាន់ៗ  ឆ្ន ុំ២០១៦ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974984549204617.1073742126.779796995390041&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974984549204617.1073742126.779796995390041&type=3
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        នាផ្ងៃទី១២ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញបា្
ម្រៀបចាំរិចេក្បជុ្ាំជាតយួថាន រ់ដ្ឹរនាាំក្រតុក្បរឹាសរតមភ្ជពជ្្ពកិារ ម្ក្កាត
អ បិតភី្ជព ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈ
អភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។     
 សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ សូតធានាជ្ួយររការង្ករឱយបងបអូ្
ពកិារទាំងអស់ ប ខុ្េក្តវូប្ឈប់ការម្ េអីាជ្វីរតមម្លីជ្្ពិការតម្ៅម្ទៀត។ 
ការង្ករសាំខា្់  ៗ ខដ្លម្យងីក្តវូម្ េបី្េម្ទៀតជាតយួក្រតុក្បរឹាសរតមភ្ជព 
ជ្្ពិការគ្ឺ៖ 
១-ក្គ្ប់ក្គ្ងឱយបា្្ូវចាំ្ួ្ជ្្ពិការទាំងអស់ទូទាំងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
ម្ហយីរាំណត់ឱយចាស់ពីអតេសញ្ហា ណរបស់ពួរោត់ ថាម្ៅតាត
ក្គ្ួសារ ឬម្ៅតាតអងគការ ម្បីពួរោត់ចង់ម្ៅតណឌ ល ម្យងីក្តូវ
ប ជ្ូ ្ម្ៅតណឌ លរបស់ម្យងី ម្ដ្ឋយមា្ការឧបតថតភ ្ិងបីបាច់ខង
ររាក្តឹតក្តូវ។ 
២-ពិ្ិតយម្តីលម្ ងីវញិថា អងគការណ្តែលេះម្ េីការជាតួយជ្្ពិការ 
មា្ចាប់ ឬអត់ចាប់ ម្ហយីអងគការខដ្លមា្ចាប់បា្អ្ុវតេ
ម្ោលការណ៍របស់ែលួ្ម្ហយីឬម្ៅ។ 
៣-ម្រៀបចាំបណេុ េះបណ្តេ លម្ៅតាតសតតថភ្ជពរបស់ពួរោត់ ម្ដ្ីតបី
ប្សុជីាតួយ្ឹងការង្ករម្ទសងៗ ម្ហយីម្យងីអាចឱយោត់រស់ម្ៅរនុង
សងគតដូ្ចម្គ្ដូ្ចឯងបា្។ 
៤-រដ្ឋបាលរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ្ឹងម្ក្ជ្ីសម្រសីបងបអូ្ពិការតួយចាំ្ួ្ 

ម្ដ្ីតបតីរបម្ក្តីការង្ករជាតួយម្យងី ម្ៅតាតសតតថភ្ជពរបស់ពួរម្គ្។
បងបអូ្ពិការ! ោត់ពិតជាពិបារតា ងម្ហយី ដូ្ម្ចនេះម្យងីក្គ្ប់ោន ក្តូវ
ខតចូលរតួម្លីរទឹរចិតេ ្ិងឱយតផ្តលចាំម្ពាេះោត់ តិ្ក្តូវយរោត់ម្ េី
ជាអាជ្ីវរតម ម្ដ្ីរម្ក្ចៀងតាតដ្ងទលូវ ទីសាធារណៈនានាម្នាេះម្ទ៕  

សាលារាជ្ធានីភនុំខពញ បនខរៀបចុំកចិាជ្បជ្៊ុុំជាមយួជ្កុមជ្បឹកាសកមមភាពជ្នពិការ  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974984549204617.1073742126.779796995390041&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978943365475402.1073742132.779796995390041&type=3
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        នាផ្ងៃទី០៨ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស 
អភិបាលរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ អតដ្ាំម្ណីរម្ដ្ឋយតន្ត្េីជ្ាំនាញ ្ិងអាជាា  រ 
ពារ់ព្ធ័ម្ក្កាតឱវាទសាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញបា្ចុេះពិ្ិតយការសាថ បនា

ទលូវម្ងមីរម្ជ្ីង ្ិងក្ច្ចាំងទម្្ល ច្ចប់ពីប ជ្ រព័ត៌មា្ម្ទសចរណ៍ដ្ល់សាព ្
ម្ភ្ជល េះម្កាេះម្ពក្ជ្។      
 សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ បា្្ឹងរាំពុងសាងសង់គ្ម្ក្មាងទលូវ
ម្ងមីរម្ជ្ីង តាតក្ច្ចាំងទម្្លម្ដ្ឋយតភ្ជជ ប់ ច្ចប់ពីប ជ្ រព័ត៌មា្ម្ទសចរណ៍
តុែក្ពេះបរតរាជ្វា ាំង រហូតដ្ល់សាព ្ក្ពេះតុ្ីវងស។ គ្ម្ក្មាងម្្េះ ោត
ស្ធឹងតាតដ្ងទម្្លចតុតុែ ខដ្លមា្ក្បខវងសរុប ៤.១៥០ខត ក្ត ្ិង
ខចរជា ២ដ្ាំណ្តរ់កាលគ្ឺ៖                      
ដ្ាំណ្តរ់កាលទ១ី៖ ពីប ជ្ រព័ត៌មា្ម្ទសចរណ៍តុែក្ពេះបរតរាវា ាំង 
រហូតដ្ល់សាព ្ម្ភ្ជល េះម្កាេះម្ពក្ជ្ ខដ្លមា្ក្បខវងសរុបក្បខហល 
៩៥០ខត ក្ត ្ិងទទឹងច្ចប់ពី ៧ខត ក្ត ដ្ល់ ១៥ខត ក្ត។     
ដ្ាំណ្តរ់កាលទ២ី៖ ច្ចប់ពសីាព ្ម្ភ្ជល េះម្កាេះម្ពក្ជ្ រហូតដ្ល់សាព ្ក្ពេះ
តុ្ីវងស ខដ្លមា្ក្បខវង ៣.២០០ខត ក្ត។    
 បចេុបប្នម្្េះ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញបា្្ឹងរាំពុងជ្ាំរុញ
គ្ម្ក្មាងដ្ាំណ្តរ់កាលទ១ី ឱយបា្រចួរាល់តុែផ្ងៃបុណយចូលឆ្ន ាំក្បផ្ពណី 
ជាតិខែមរខាងតុែ។ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញរ ាំពឹងថាគ្ម្ក្មាងសាថ បនាទលូវ
ម្ងមីរម្ជ្ីងងមីម្្េះ ្ឹងចូលរតួម្លីរម្សាភ័ណភ្ជពរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញបខ្ថត
ម្ទៀត ្ិងជ្ួយសក្តួលដ្ល់ការម្ដ្ីររតា្េ ក្ពតទាំងទេល់ជាទីធាល
ោត់ក្បាណសាធារណៈ ដ្ល់ម្ភាៀវម្ទសចរណ៍នានា ម្ៅតាតដ្ង
ទម្្លចតុតុែ៕   

ជ្បតិភសូាលារាជ្ធានីភនុំខពញបនច៊ុោះពិនតិយការសាថ បនាផ្លូវខងមើរខជ្ើង នងិជ្ច្ច ុំងទខនល  
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បលង់សាថ បតយកមមថ្នការសាថ បនាផ្លូវខងមើរខជ្ើង នងិជ្ច្ច ុំងទខនល របសស់ាលារាជ្ធានភីនុំខពញ 
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        រនុងខទ្ការម្រៀបចាំលាំហូរចរាចរណ៍ឱយបា្លអក្បម្សីរម្ៅ
ទលូវជាតិម្លែ៤រនុងភូតិសាន្តសេរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ម្ៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ្ឹងសាថ បនាពក្ងីររាំណ្តត់ទលូវជាតិម្លែ៤ 
ច្ចប់ពីរងេង់តូលម្ច្ចតម្ៅដ្ល់ទលូវរប់ក្សូវ ខដ្លគ្ម្ក្មាង្ឹងសាថ បនា
ទលូវសក្មាប់៣ខែសរងយ្េម្ៅ ៣ខែសរងយ្េតរ ្ិងទលូវសក្មាប់

ម្ទចក្រយា្យ្េ ១ខែសម្ៅ១ខែសតរសងខាង ក្ពតទាំងដ្ឋរ់លូ
ក្បអប់្ិងលូចាំហសងខាង ្ិងតម្តលីងបម្ង្កគ លម្ភលីងបាំភលទឺលូវខក្ពរជា២។ 
 ជាតួយោន ម្្េះ ម្ដ្ីតបសីក្តួលសុវតថិភ្ជពម្ េីដ្ាំម្ណីរ លងកាត់ទលូវ
ដ្ល់សិសា្ុសិសសផ្្សាោបឋតសិរា ្ិងវទិាល័យ ហ ុ្ ខស្ 
ជ្តពូវ ័្ េ ្ិងដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋសងខាងទលូវ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ្ឹង
សាថ បនាសាព ្អាកាសម្ងមីរម្ជ្ីង លងកាត់ពីម្លីទងខដ្រ។   

 នាផ្ងៃទី២៨ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ក្បតិភូសាោរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាល
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ដ្រឹនាាំតន្ត្េមី្ក្កាតឱវាទ ្ងិតន្ត្េជី្ាំនាញពារ់ព័្ធ 
ចុេះពិ្ិតយទីតាាំងសាថ បនាពក្ងរីរាំណ្តត់ទលូវជាតមិ្លែ៤ ច្ចប់ពរីងេង់តូល
ម្ច្ចតម្ៅដ្ល់ទលូវរប់ក្សូវ ។     
 រនងុឱកាសម្នាេះខដ្រ ឯរឧតេតអភបិាល រ៏បា្ខណនាាំបខ្ថត
ដ្ល់តន្ត្េីជ្ាំនាញពារ់ព័្ធ ្ិងអាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យ 
ឱយែិតែាំពិ្ិតយតាតដ្ឋ្ ្ិងប្េយរចិតេទុរដ្ឋរ់សិរាការង្ករម្្េះ 
ឱយបា្ចាស់ោស់ ្ិងដ្ាំម្ណីរការឱយបា្ទ្់ម្ពលម្វោ ម្ដ្ីតបជី្ួយ
សក្តលួដ្ល់ការម្ េចីរាចរណ៍ ្ ិងជ្ីវភ្ជពរស់ម្ៅរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ៕  

   សាលារាជ្ធានភីនុំខពញម្មនគ្ខជ្ម្មងខរៀបចុំ ុំេូរចរាចរណ៍្ឱ្យបន ាជ្បខសើរខៅផ្លូវជាតិខ េ៤  

ប្លងស់្ថា ប្ត្យកម្មនៃគម្រោងស្ថា ប្នាស្ថា ៃអាកាសម្ ម្ើរម្ ើង 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987915551244850.1073742136.779796995390041&type=3
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        នាក្ពឹរផ្ងៃអាទិតយ ទី២៨ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯរឧតេត 
ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិ 
ឯរឧតេត ខ ៉ ភិរ ៊ុណ្ អភបិាលផ្្គ្ណៈអភបិាលម្ែតេរណ្តេ ល 
បា្អម្ ជ្ ីញ ជាគ្ណៈអ ិបតីរនុងពិ ីម្បីរការដ្ឋឋ ្ទលូវម្លែ៤២ ជា
ទលូវម្បតុងអារម្ត ក្បខវង ៤០០០ខត ក្ត ទទឹង ៥ខត ក្ត ច្ចប់ពីទលូវជាតិ

ម្លែ៤ សង្កា ត់រាំបូល ែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យ ដ្ល់ទលូវម្ រូ ភូតិអាំពិល 
ឃុាំខបរច្ច  ្ ក្សុរអងគសនួល។ ពិ ីម្្េះក្បារពធម្ េីម្ៅតុែបរមិ្វណសាោ
បឋតសិរា រុយ តិប ឃុាំខបរច្ច្ ក្សុរអងគសនួល ម្ែតេរណ្តេ ល។ 
 គ្ិតក្តឹត មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញមា្គ្ម្ក្មាង
សាងសង់ចាំ្ួ្ ៦៩៤គ្ម្ក្មាង ម្លីផ្ទៃដ្ីសរុប ៤.២៤៤.២៩២ ខត ក្ត
ក្រឡា សាំណង់បុរមីា្ចាំ្ួ្ ១១០រខ្លង ្ិងសាំណង់អោរែពស់ៗ 
ចាំ្ួ្ ៦២៨ ខដ្លមា្ទាំហាំវ ិ្ ិម្យាគ្ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុ្ោល រអាម្តរចិ។      
 ការអភិវឌឍ្៍ទាំងអស់ម្្េះ អាចក្បក្ពឹតេម្ៅបា្លុេះក្តាខត
រតពុជា មា្សុែស្េិភ្ជពម្ពញម្លញ មា្ម្សថរភ្ជព្ម្យាបាយដូ្ច
បចេុបប្ន ខដ្លជាតូលដ្ឋឋ ្ក្គ្ឹេះសាំខា្់បាំទុតរនុងការជ្ាំរុញឱយមា្ការ
អភិវឌឍ្៍ម្លីក្គ្ប់វស័ិយ៕  

ពិធីខបើកការដ្ឋា នសាថ បនាផ្លូវខ េ៤២ ច្ចបព់ផី្លូវជាតិខ េ៤ រេូតដ ផ់្លវូខ េ១៣០ ក្កែរភនុំបសទិធិ  

ម្រគឿងចរកដែលម្រោងស្ថា ប្នាការដ្ឋា ៃផ្លូវម្លខ ៤២  

ការដ្ឋា ៃស្ថា ប្នាផ្លូវម្លខ ៤២ (ចាប្ផ់្លូវជាត្មិ្លខ៤ ែលផ់្លូវម្លខ១៣០) 
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           នាក្ពរឹផ្ងៃទ២ី៧ ខែរុតភៈឆ្ន ាំ២០១៦ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតវិងស 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្អម្ ជ្ ីញជាអ ិបតី
រនុងពិ ីម្បីរការដ្ឋឋ ្សាថ ្ីយបូ៍តទឹរទួលម្ោរទី១ ក្តម្ឡារខបរ រនុង
សង្កា ត់បឹងររ់ទី២ ែណឌ ទួលម្ោរ។    

 រនុងអាំ ុងម្ពលប ុនាម ្ឆ្ន ាំចុងម្ក្កាយម្្េះ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
មា្ការអភិវឌឍយា ងឆ្ប់រហ័ស ម្ដ្ឋយមា្អោរែពស់ សាព ្អាកាស 
្ិងទារទាំម្្ីប ជាម្ដ្ីត។ ជាតួយ្ឹងការររីចម្ក្តី្ទាំងម្្េះ រ៏មា្
បញ្ហា ជាម្ក្ចី្ម្រីតម្ ងីទងខដ្រ ដូ្ចជា បញ្ហា ររសៃេះចរាចរ ការដ្ឋច់
ចរ្េអគ្ិគស្ី ការទុរម្ច្ចល ្ិងទុរដ្ឋរ់សាំរាត ម្ហយីជាពមិ្សសម្នាេះ គ្ ឺ
បញ្ហា ទឹរលិច ខដ្លវាបា្ម្ េីឱយប េះពាល់ជាអវជិ្ជមា្ដ្ល់សុែភ្ជព 
្ិងជ្ីវភ្ជពរស់ម្ៅរបស់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។     
 សាថ ្ីយបូ៍តទឹរងមីម្្េះ ្ឹងសាងសង់អោរទាំហាំ ១៧,៥ខត ក្ត 
គុ្ណ ១៣ខត ក្ត បាំពារ់តូទ័រចាំ្ួ្ ៥ម្ក្គ្ឿង រនុងម្នាេះទាំហាំ ០,៦ខត ក្ត 
ចាំ្ួ្ ៣ម្ក្គ្ឿង ្ិងទាំហាំ ០,៥ខត ក្ត ចាំ្ួ្ ២ម្ក្គ្ឿង មា្សតតថភ្ជព
បូតទឹរ ៥ខត ក្តគូ្បរនុង១វនិាទី ឬ ក្តូវជា ១៨.០០០ខត ក្តគូ្បរនុង១
ម្មា ង គ្ឺម្រី្ជ្ិត ៤ដ្ងម្ ៀបសតតថភ្ជពបូតទឹរបចេុបប្ន។  
 គ្ម្ក្មាងម្្េះ ្ឹងម្ដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ទឹរលិចម្ៅម្លីតាំប្់ខដ្ល
ផ្ទៃរងទឹរម្ភលៀង ១៨៤ហរិតា ជាពិម្សសម្ដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ទីតាាំងខដ្ល
ខតងខតលិចលង់ដូ្ចជា ទលូវម្លែ៥៩២ សាោឥន្ត្ៃម្ទវ ីទលូវម្លែ៣១៥ 
ទារមា្់អាាំង ទលូវម្លែ៦០៦ ទលូវម្លែ៦០៨ វងិីសម្តេច ខប ្ ្ុត។  

ពិធីខបើកការដ្ឋា នសាថ នយីប៍ូមទឹកទួ ខគាកទ១ី ជ្តខឡាកក្បក កន៊ុងសង្កា ត់បងឹកក់ទ២ី េណ្ឌ ទួ ខគាក 

ប្លងគ់ម្រោងស្ថងសងស់្ថា ៃយីប៍្មូ្ទកឹទលួម្ោក ៃងិរត្ម្ោកដប្ក 
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  បនាៃ ប់ព ី ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតវិងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈ
អភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្អម្ ជ្ ីញជាអ ិបតីរនុងពិ មី្បីរការដ្ឋឋ ្
សាថ ្ីយបូ៍តទឹរទួលម្ោរទី១ ក្តម្ឡារខបរ រនុងសង្កា ត់បឹងររ់ទី២ 
ែណឌ ទួលម្ោររចួម្ហយី ឯរឧតេតអភិបាល រ៏បា្ដ្ឹរនាាំតន្ត្េីម្ក្កាត
ឱវាទ តន្ត្េីជ្ាំនាញ ្ិងអាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ ចុេះពិ្ិតយទីតាាំងជារ់ខសេង 
្ិងបា្ខណនាាំបខ្ថតដ្ល់តន្ត្េីជ្ាំនាញពារ់ព័្ធ ែិតែាំប្េយរចិតេ
ទុរដ្ឋរ់រនុងការសាងសង់សាថ ្ីយបូ៍តទឹរម្្េះ ឱយបា្ក្តឹតក្តូវតាត
បម្ចេរម្ទស ្ិងទ្់ម្ពលម្វោ៕  
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  នាផ្ងៃទី០៩ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ អតដ្ាំម្ណីរម្ដ្ឋយតន្ត្េ ី
ជ្ាំនាញ ្ិងអាជាា  រពារ់ព័្ធម្ក្កាតឱវាទសាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ បា្

ចុេះពិ្ិតយសាថ ្ភ្ជពបឹងរប់ក្សូវ ការង្ករសាថ បនាម្លីរទាំ្ប់ ្ិងការ
ម្រៀបចាំអាងក្បក្ពឹតេិរតមទឹរសាំអុយ ម្ៅបឹងតាម្មារ សថិតរនុងភូតិសាន្តសេ
ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។     
 ម្ដ្ឋយសាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ បា្រាំពុងខតសិរា ្ិងម្រៀបចាំ
ឯរសារ ម្លីគ្ម្ក្មាងបលង់សាថ បនាទលូវទាំ្ប់ងមី ្ិងអាងក្បក្ពឹតេិរតមទឹរ
សាំអុយ ម្ៅបឹងតាម្មារម្្េះ ម្ដ្ីតបបីម្ ជ្ ៀស្ូវទលប េះពាល់នានា ម្ៅ
ម្លីគុ្ណភ្ជពទឹរបឹងតាម្មារ សក្មាប់ការពារបរសិាថ ្ ទាំងម្ពល
បចេុបប្ន ្ងិម្ពលអនាគ្ត សក្មាប់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋម្ៅតាំប្់ម្នាេះ 
រ៏ដូ្ចជាបងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋម្ៅរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញទងខដ្រ។  
សូតបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា៖ 
- បងឹតាម្មារ (រប់ក្សូវ) ជាអាងសេុរទរឹដ៏្សាំខា្់តយួខដ្លរ ាំម្ដ្ឋេះទរឹ
ម្ចញពីរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញភ្ជគ្ខាងម្ជ្ងី្ងិខាងលចិ ខដ្លមា្ទតីាាំងសថតិ
ម្ៅរនងុភូតសិាន្តសេ សង្កា ត់សាំម្រាង ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។ 
- បងឹតាម្មារ (រប់ក្សវូ) ទាំហាំ ២០០០ហចិតា ្ឹងក្តូវបា្អភិររសទុរ 
សក្មាប់ម្ េីអាងក្បក្ពឹតេិរតម តមជាតិ ្ិងសេ័យក្បវតេិ ម្ដ្ឋយផ្ទៃបឹងមា្
ទាំហាំ ៥០០ ហចិតា ក្តូវបា្សិរាជាទាំ្ប់ទី១ ផ្្អាងក្បក្ពឹតេិរតមទឹរ
សាំអុយ៕  

សាលារាជ្ធានីភនុំខពញ ច៊ុោះពនិិតយសាថ នភាពបងឹកប់ជ្សូវ និងអាងជ្បជ្ពតឹតិកមមទឹកសុំអ៊ុយ បងឹតាខម្មក 

ប្លងអ់ភវិឌ្ឍៃត៍្បំ្ៃប់្ងឹសមំ្ោង ៃងិដកលម្អប្ងឹតាម្ោក 

ឯកឧត្តម្ ប៉ា  សជុាត្វិងស ែឹកនំាម្ន្តៃត ីនំាញចុុះពិៃតិ្យទតំីាងផ្ទា ល ់
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  នារម្សៀលផ្ងៃទ១ី៣ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វោម្មា ង២៖៣០នាទ ី
ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ រតួជាតយួតន្ត្េពីារ់ព័្ធទាំងអស់ បា្ចុេះក្តួតពិ្ិតយអាងសេុប 
ទឹរបឹងក្តខបរខាងតបួង ្ិងក្តួតពិ្ិតយម្តីលក្បឡាយម្ដ្ីតបមី្ េីការ
សាេ រក្បឡាយម្ ងីវញិ្ិងម្ េីទលូវសងខាងក្បឡាយ។ 
 ជាចុងម្ក្កាយ ឯរឧតេតអភិបាល សាំណូតពរដ្ល់ម្ៅសង្កា ត់ 
្ិងក្បធា្ភូតិ្ូវ ៣ ចាំណុចដូ្ចខាងម្ក្កាត៖              
ទ១ី-សូតឱយអាជាា  រម្ៅសង្កា ត់្ិងក្បធា្ភូតិ ក្គ្ប់ក្គ្ងចាំ្ួ្បងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លរស់ម្ៅរនុងតូលដ្ឋឋ ្ ្ិង រាំណត់ចាំ្ួ្អនរជ្ួលទៃេះ
ម្ៅទីម្នាេះឱយបា្ជារ់ោរ់។ 

ទ២ី-ោតការច្ចរ់ដ្ីបខ្ថត ្ិងការសាងសង់ទៃេះងមីៗបខ្ថតម្ទៀតម្ៅ
ម្លីដ្ីបឹង ្ិងក្បឡាយ                
ទ៣ី-ម្រៀបចាំយ្េការពីសាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ សាោែណឌ  ្ិងតក្្ីេ
ពារ់ព័្ធ ម្រៀបចាំដ្ឋរ់ការយិាល័យម្ៅ្ឹងរខ្លង ម្ដ្ីតបឱីយក្បជាពលរដ្ឋ
យរឯរសារពារ់ព័្ធតរម្ េីការម្ដ្ឋេះក្សាយជ្ួ្ោត់៕  

អាជាា ធររាជ្ធានីភនុំខពញច៊ុោះជ្តួតពិនិតយអាងសត៊ុបទឹកបឹងជ្តក្បកខាងតែងួ 

ឯកឧត្តម្ ប៉ា  សជុាត្វិងស ែឹកនំាម្ន្តៃត ីនំាញចុុះពិៃតិ្យទតំីាងផ្ទា ល ់
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  ម្ៅរម្សៀលផ្ងៃទ០ី៩ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ក្បតិភូសាខា
ការបាទក្រហតរតពុជារាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ដ្ឹរនាាំម្ដ្ឋយ ឯរឧតេត    
ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិ
ជាក្បធា្ណៈរមាម  ិការសាខាការបាទក្រហតរតពុជារាជ្ធា្ភីាំនម្ពញ 

្ិង ម្ោរជ្ាំទវ បា្អម្ ជ្ ីញចុេះពិ្ តិយការដ្ឋឋ ្សាងសង់ទៃេះ ្ងិសួរ
សុែទុរា នាាំយរអាំម្ណ្តយត្ុសស ត៌ ទេលជូ់្្ដ្លក់្បជាពលរដ្ឋខដ្លរស់
ម្ៅរនងុសហគ្ត្៍ ភូតិអណេូ ង សង្កា ត់ម្ោររកា ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  ចាំ្ួ្ 
២៩ក្គ្ួសារ។ អាំម្ណ្តយខដ្លបា្ទេល់ជូ្្រនុងឱកាសម្នាេះ  រនុង១
ក្គ្ួសារ ទទួលបា្ម្ក្គ្ឿងឧបម្ភ្ជគ្បរមិ្ភ្ជគ្ សមាភ រៈក្បីក្បាស់តួយ
ចាំ្ួ្ ្ិងងវកិា ៧០.០០០ម្រៀល។    
 រនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស 
ក្បធា្ណៈរមាម  កិារសាខាការបាទក្រហតរតពុជា រាជ្ធា្ភីាំនម្ពញ 
រ៏បា្សាំម្ណេះសាំណ្តល ្ិងសាំណូតពរដ្ល់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ ឱយ
ររាអនាត័យ ្ិងសុែភ្ជពសមាជ្ិរក្គ្ួសារឱយបា្លអក្បម្សីរតាត    
រយៈការហូបសាអ ត ទឹរសាអ ត ្ិងរស់ម្ៅសាអ ត៕ 

សាខាកាកបទជ្កេមកមព៊ុជារាជ្ធានភីនុំខពញ ពនិតិយការសាងសងផ់្ទោះ នងិផ្ត អ់ុំខោយជ្នូជ្បជាព រដា 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           25 

  ម្ៅរនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ដ្ឹរនាាំក្បតិភូសាោ
រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ អតម្ដ្ឋយតន្ត្េីជ្ាំនាញចុេះពិ្ិតយការដ្ឋឋ ្សាងសង់ 
ទៃេះជូ្្បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លរស់ម្ៅរនុងសហគ្ត្៍ ភូតិអណេូ ង 
សង្កា ត់ម្ោររកា ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។ ឯរឧតេតអភបិាល 
រ៏បា្ខណនាាំបខ្ថតដ្ល់តន្ត្េីជ្ាំនាញ ្ិងអនរក្គ្ប់ក្គ្ងការដ្ឋឋ ្ឱយ
យរចិតេទុរដ្ឋរ់រនុងការសាងសង់ឱយបា្ទ្់ម្ពលម្វោ ្ងិក្តតឹក្តវូ
តាតបម្ចេរម្ទស ម្ដ្ីតបធីានាឱយបា្្ូវភ្ជពយូរអម្ងេងផ្្លាំម្ៅដ្ឋឋ ្៕ 
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         រុដ្ិម្លែ៣១ ខដ្លក្តវូបា្ក្បសិទធនាតថា ម្រាងលាំអងម្រសរ 
រនុងវតេឧណ្តណ ម្ោត សង្កា ត់ជ័្យជ្ាំ្េះ ែណឌ ដូ្្ម្ពញ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
ក្តូវបា្ម្ េីពិ ីសម្មាព  ដ្ឋរ់ឱយម្ក្បីក្បាស់ កាលពីរម្សៀលផ្ងៃទី១៦ ខែ
រុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ្ងិ ម្ោរជ្ាំទវ         
អ ួន ស៊ុវោណ រនិទ។     

 ម្រាងលាំអងម្រសរម្្េះ មា្ទាំហាំ២៣១ខត ក្តកាម្រ   ទទឹង១១
ខត ក្ត ្ិងបម្ណ្តេ យ១២ខត ក្ត ្ិងរតពស់២១ខត ក្ត បលង់ម្សបីស្លឹរ
រ្លេះ មា្៩ប្ៃប់ ម្ េីអាំពីម្បតុងអាម្ត ខដ្លសាងសង់រចួម្ៅខែ នូ ឆ្ន ាំ
២០១៥ ម្ដ្ឋយចាំណ្តយងវកិាអស់ជាង២៣តុឺ្ដុ្ោល រ។ សតិទធទល
ម្្េះ សាងសង់ម្ ងី ម្ដ្ីតបឧីទៃិសថាេ យក្ពេះពុទធសាសនាឲ្យបា្ក្គ្ប់
៥ពា្់ក្ពេះវសា ្ិងសក្មាប់វតេឧណ្តណ ម្ោត។   
 សតិទធទលម្្េះ ជាការរតួចាំខណរម្លីររតពស់វស័ិយក្ពេះពុទធ
សាសនាឱយមា្ការររីចម្ក្តី្។ ម្រាងលាំអងម្រសរម្្េះ ្ឹងកាល យជាទី
សកាា រៈសក្មាប់ សីលវ្េ សីលវតេី ្ិងពុទធបរស័ិទក្បតិបតេិសីលវ ិ្ ័យ
តាតគ្្លងសាសនា។     
 រនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ឯរឧតេតអភិបាល រ៏បា្ម្លីរ
ម្ ងីបខ្ថតម្ទៀតថា សក្មាប់សតិទធទល ខដ្លបា្ម្រីតម្ ងីជាប្េ
បនាៃ ប់ម្ៅតាតតូលដ្ឋឋ ្ គ្ឺម្រីតម្ចញពីការែិតែាំក្បឹងខក្បងរបស់រាជ្  
រដ្ឋឋ ភិបាល ម្ដ្ឋយបា្ជ្ាំរុញការអភវិឌឍជាហូរខហ ទាំងវស័ិយអាណ្តចក្រ 
្ិងពុទធចក្រ ម្ក្ពាេះវស័ិយទាំងពីរម្្េះក្តូវម្ដ្ីរទ្ៃឹតោន  ម្ទីបជ្ាំរុញឱយ
ក្បម្ទសជាតិមា្ការរចីម្ក្តី្ម្ៅបា្៕   

ពិធសីខម្មព ធដ្ឋក់ឱ្យខជ្បើជ្បស ់ខរាង ុំអងខកសរ កន៊ុងវតតឧោណ ខលាម សង្កា ត់ជ្យ័ជ្ុំនោះ េណ្ឌ ដូនខពញ  
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     នាផ្ងៃទ០ី៥ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ
បា្ម្រៀបចាំម្បីររិចេក្បជុ្ាំក្តួតពិ្ិតយការង្ករអគ្គីភ័យ ្ិងជាតិក្សវងឹ
ជាតួយតាំណ្តងសាថ ប័្ពារ់ព័្ធ ្ិងអាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ ម្ក្កាត
អ បិតភី្ជព ឯរឧតេត ឃងួ ខជ្សង អភបិាលរងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ។

    អស់រយៈម្ពលជាង០៣ម្មា ង រនុងឱកាសម្នាេះ ឯរឧតេត 
ឃងួ ខជ្សង អភបិាលរងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ដ្ឹរនាាំក្បជុ្ាំការង្ករ
សាំខា្់ៗ ចាំ្ួ្ ២ចាំណុច ដូ្ចជា៖               
១-ក្តួតពិ្ិតយឱយបា្ចាស់ោស់ម្លីការង្ករខដ្លពារ់ព័្ធអគ្គភ័ីយ 
ម្ដ្ឋយតក្តូវឱយបណ្តេ ែណឌ ទាំងអស់ រាំណត់្ូវទីតាាំងោ្ិភ័យ
ទាំងឡាយម្ៅរនុងែណឌ របស់ែលួ្ម្ដ្ីតបចុីេះម្ េីការក្តួតពិ្ិតយ ្ិង
ខណនាាំបខ្ថតដ្ល់មាេ ស់ទីតាាំងទាំងម្នាេះ ឱយក្តឹតក្តូវជាប្េបនាៃ ប់។ 
តា ងវញិម្ទៀត ក្គ្ប់បណ្តេ ែណឌ ទាំងអស់ក្តូវខណនាាំដ្ល់បងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋ ្ិងតាតទាររនុងតូលដ្ឋឋ ្របស់ែលួ្ ឱយក្បុងក្បយត័ន
ែពស់ចាំម្ពាេះការដុ្តម្ភលីង ម្ទៀ្  ូប នាឱកាសបុណយចូលឆ្ន ាំចិ្ 
្ិងបុណយចូលឆ្ន ាំខែមរក្បផ្ពណីជាតិខាងតុែ។ 
២-បនាៃ ប់តរម្ទៀត ម្ោរ ឡ៊ុង ឌីម៉ង់ នាយររងរដ្ឋបាល     
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ដ្រឹនាាំអងគក្បជុ្ាំប្េ ម្ដ្តីបកី្បតូលបញ្ហា ក្បឈត
នានា ផ្្ការក្បតិបតេិការក្តួតពិ្ិតយការអ្ុវតេចាប់ចរាចរណ៍
រ្លងម្ៅ រនុងម្ោលបាំណងម្ដ្ឋេះក្សាយឱយបា្លអក្បម្សីរសក្មាប់
បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ ្ិងអនរអ្ុវតេចាប់។  

សាលារាជ្ធានីភនុំខពញ ខបើកកចិាជ្បជ្៊ុុំជ្តួតពិនតិយការង្ករអគ្គីភយ័ និងជាតិជ្សវឹង 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527642044083219.1073742308.219779514869475&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527642044083219.1073742308.219779514869475&type=3
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      ម្ៅផ្ងៃទ១ី៥ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ក្បតិភូសាោរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ បា្ទទួលសាេ គ្ត្៍គ្ណៈក្បតិភូតន្ត្េីជ្ាំនាញជា្់ែពស់   
ទីក្រុងម្ទសចរណ៍អ្ុតាំប្់ទម្្លម្តគ្ងគម្ក្កាត ម្ៅអាកាសយា្ដ្ឋឋ ្
អ្េរជាតិភនាំម្ពញ ខដ្លអម្ ជ្ ីញតរចូលរតួ រិចេក្បជុ្ាំតន្ត្េីជ្ាំនាញ
ជា្់ែពស់ទីក្រុងម្ទសចរណ៍អ្ុតាំប្់ទម្្លម្តគ្ងគម្ក្កាត ខដ្លមា្

ការអម្ ជ្ ីញចូលរតួក្បជុ្ាំ ចាំ្ួ្ ០៥ក្បម្ទស គ្ឺ ក្បម្ទសរតពុជា(ជា
មាេ ស់ទៃេះ) ក្បម្ទសផ្ង ក្បម្ទសឡាវ ក្បម្ទសម្វៀតណ្តត ្ិង
ក្បម្ទសតីយា ្់មា ។     
   បនាៃ ប់ពីទទួលសាេ គ្ត្៍យា ងររ់ម្ៅេ រចួតរ តន្ត្េីសក្តប
សក្តួលអតដ្ាំម្ណីរគ្ណៈក្បតិភូម្ឆ្ព េះម្ៅកា្់សណ្តឋ ោរភនាំម្ពញ។ 
ម្ៅម្វោម្មា ង ៦:០០ដ្ល់ម្មា ង ៦:៣០ ឯរឧតេត ខអៀង អនូន ី
អភបិាលរងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ បា្ជ្ួបសខតេងការគ្ួរសត ្ិងក្បគ្ល់
វតថុអ្ុសាវរយី។៍              
     សូតបញ្ហជ រ់ថា  សមាជ្រិរតួមា្តាំណ្តងក្ពេះរាជាណ្តចក្រ
រតពុជា៦នារ់ ផ្ង៥នារ់ ឡាវ៣នារ់ ម្វៀតណ្តត៣នារ់ តីយា ្់មា 
១នារ់។ រិចេក្បជុ្ាំម្្េះមា្រយៈម្ពលបីផ្ងៃ ច្ចប់ពីផ្ងៃទី១៥ ដ្ល់ផ្ងៃ
ទី១៧ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦៕  

កិចាជ្បជ្៊ុុំខ ើកទ៤ី របស ់“ មស្រនតីជានេ់ពសទ់ីជ្កងុខទសចរណ៍្អន៊ុតុំបន់ទខនលខមគ្ងគខជ្កាម” 

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%9E%95%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9A%E1%9E%90%E1%9E%B6?source=feed_text
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%9E%95%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9A%E1%9E%90%E1%9E%B6?source=feed_text
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       ម្ៅផ្ងៃទ១ី៦ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វោម្មា ង ០៨៖០០ក្ពរឹ 
ដ្ល់ ម្មា ង១២៖៣០ផ្ងៃក្តង់ រចិេក្បជុ្ាំម្លីរទ៤ីរបស់តន្ត្េជីា្់ែពស់ 
ទីក្រុងម្ទសចរណ៍អ្ុតាំប្់ទម្្លម្តគ្ងគម្ក្កាត ម្ក្កាតការដ្ឹរនាាំ 
្ិងពិភ្ជរាម្ដ្ឋយ អ ិបតីភ្ជពរបស់ ម្ោរ េ យ ភារកស     
អគ្គនាយររងផ្ ក្្រសងួម្ទសចរណ៍ ្ងិ ម្ោរ តាុំង ស៊ុចជិ្តជ្គ្សឹាន  
ក្បធា្ត្ៃរីម្ទសចណ៍រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ម្ៅរនុងសណ្តឋ ោរភនាំម្ពញ។ 
       ជារតួមា្ក្បម្ទសជាសមាជ្ិរចាំ្ួ្ក្បាាំក្បម្ទសដូ្ចជា 
ក្ពេះរាជាណ្តចក្ររតពុជា ក្ពេះរាជាណ្តចក្រផ្ង ក្បម្ទសឡាវ 
ក្បម្ទសម្វៀតណ្តត ្ិងក្បម្ទសតីយា ្់មា ។         
       ែលឹតសារផ្្រិចេក្បជុ្ាំរតួមា្ដូ្ចខាងម្ក្កាត៖  
១-បង្កា ញពរីបាយការណ៍ខដ្លបា ក្្បជុ្ាំរ្លងតរម្ៅបណ្តេ ក្បម្ទស 
ម្វៀតណ្តត ្ិងក្បម្ទសផ្ង              
២-ម្រៀបចាំគ្ម្ក្មាងម្ទសចរណ៍ រនុងរយៈម្ពលបីឆ្ន ាំម្ៅតុែម្ទៀតច្ចប់
ពី ២០១៦ដ្ល់ ២០១៨                           
-ម្រៀបចាំម្ េីរូបសញ្ហា របស់ម្ទសចរណ៍អ្ុតាំប្់ទម្្លម្តគ្ងគម្ក្កាត     
-ប ជ្ូ ្្ិសសតិទាំងបីក្បម្ទស ចា្ំ ួ្ ៦នារ់ ម្ដ្តីបផី្តល ស់បេូរការសិរា 
រតួមា្ ក្ពេះរាជាណ្តចក្ររតពុជា ឡាវ ្ងិតយីា ្់មា  ម្ៅក្បម្ទសផ្ង 
្ិងម្វៀតណ្តត។                                        
-ការបម្ងាីតម្គ្ហទាំព័រ Website ជាម្ដ្ីត ជារតួបា្អ្ុត័តយរ 
Page Bangkok៕                                    
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      ម្ៅក្ពឹរផ្ងៃពុ  ទ០ី៣ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វោម្មា ង
៨៖៣០នាទី ឯរឧតេត ខអៀង អូននី អភបិាលរងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ
បា្ដ្ឹរនាាំរិចេក្បជុ្ាំពិភ្ជរា ពិ្ិតយលរាណៈបម្ចេរម្ទសការង្ករ
សាថ បនាទលូវម្ងមរីម្ជ្ងីតាតមាត់ទម្្ល ជាតយួត្ៃរីជ្ាំនាញពារ់ព័្ធ អាជាា  រ 
តូលដ្ឋឋ ្ រតួជាតួយក្រុតហ ុ្ម្  ការសាងសង់។ 
     រនុងរិចេក្បជុ្ាំពិភ្ជរាពិ្ិតយលរាណៈបម្ចេរម្ទសការង្ករ
សាថ បនាទលូវម្ងមីរម្ជ្ីងតាតមាត់ទម្្ល ច្ចប់ពីបញ្ហជ ព័ត៌មា្ម្ទសចរណ៍
តុែក្ពេះបរតរាជ្វា ាំង ដ្ល់សាព ្ម្ភ្ជល េះម្កាេះម្ពក្ជ្ម្ េីការម្ដ្ឋេះក្សាយ
ម្ៅម្លីរម្បៀបវរីៈ២រតួមា្៖ 
១-បញ្ហា បម្ចេរម្ទសម្ៅម្លីការសាងសង់ក្ច្ចាំង 
២-បញ្ហា ក្បឈតផ្្ការម្ េីរបងតេុ ាំ សណ្តឋ ោរ Himawari Hotel
្ិង Cambodiana Hotel    
    ជាចុងម្ក្កាយ ឯរឧតេត ខអៀង អូននី បា្អាំពាវនាវ
ដ្ល់ត្ៃីរ ្ិងអាជាា  រខដ្លពារ់ព័្ធចូលរតួសហការជាតួយោន
ម្ដ្ីតបឱីយការង្ករសាថ បនាទលូវម្ងមីរម្ជ្ីងតាតមាត់ទម្្លម្្េះ ដ្ាំម្ណីរការ
សាងសង់បា្កា្់ខតមា្ក្បសិទធភ្ជពែពស់ ្ិងទ្់ម្ពលម្វោ៕  

កិចាជ្បជ្៊ុុំពិភាកាពនិិតយ កខណ្ៈបខចាកខទសការង្ករសាថ បនាផ្លូវខងមើរខជ្ើងតាមម្មត់ទខនល 
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      នារម្សៀលផ្ងៃទី២៤ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯរឧតេត 
ស ៊ុយ ខសរទិធ អភិបាលរងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ្ិង ឯរឧតេត 
េ ៊ុយ ោរ៉ា អគ្គនាយរផ្្អគ្គនាយរដ្ឋឋ ្សាំណង់ របស់
ក្រសួងម្រៀបចាំខដ្្ដ្ី ្គ្រូប្ីយរតម ្ិងសាំណង់ រតួជាតួយក្រុត

ការង្ករ តន្ត្េីជ្ាំនាញបរសិាថ ្ ្ិងម្រៀបចាំខដ្្ដ្ី ្គ្រូប្ីយរតម ្ិង
សាំណង់ បា្អម្ ជ្ ីញចុេះពិ្ិតយ ពិភ្ជរា អាំពីការសាងសង់អាង
ក្បក្ពឹតេិរតមទឹររែេរ់របស់ទីក្រុងម្កាេះម្ពក្ជ្។  
សូតបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា៖  
-ក្សេះក្បក្ពឹតេិរតមទឹររែេរ់របស់ទីក្រុងម្កាេះម្ពក្ជ្ សថិតម្ៅខាងចុង
ម្កាេះម្ពក្ជ្ខប រខាងម្រីត  
-ប េ្ ប់ការសាងសង់ ម្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១២ មា្ទាំហាំ ៦.២៦៩,៣១ 
ខត ក្តកាម្រ   អាចទៃុរបរមិាណទឹររែេរ់បា្ ១៧.៨០០ ខត ក្តគូ្ប  
-ក្សេះក្បក្ពឹតេិរតមម្្េះ មា្ទាំ្ប់ែណឌ ចាំរណ្តេ លម្ដ្ឋយវតថុធាតុចាំម្រាេះ 
្ិងមា្ម្ក្បីក្បាស់ទលិតទលEMបាំខបរ ្ិងបូកាឈរូិ្បាល់។ 
 រនុងក្បតិបតេិការចុេះពិ្ិតយម្្េះ គ្ឺជាជ្ាំោ្ដ្ាំបូងម្ដ្ីតបវីភិ្ជគ្ 
្ិងតាតដ្ឋ្ពីបម្ចេរម្ទស ម្ដ្ីតបកីារពារតិ្ឱយអាងក្បក្ពឹតេិរតមទឹរ
រែេរ់របស់ទីក្រុងម្កាេះម្ពក្ជ្ បងាទលប េះពាល់ដ្ល់បរសិាថ ្៕  

ជ្បតិភសូាលារាជ្ធានីភនុំខពញ ដកឹនាុំមស្រនតីជ្ុំនាញច៊ុោះពិនតិយ នងិពិភាកា អុំពីការសាងសង ់
អាងជ្បជ្ពតឹតិកមមទកឹកេវក់របសទ់ីជ្កងុខកាោះខពជ្ជ្ 
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  ឯរឧតេត ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាល
រាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ធាល ប់មា្ក្បសាស្៍ថា ផ្តៃ ាំងបា ណូទសពេទាយពាណិជ្ជរតម
បចេុបប្នគ្ឺ ម្រតីមា្ម្ក្ចី្ ម្ពរម្ហយីរនុងរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ សាោរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញ្ឹងកាត់ប្ថយផ្តៃ ាំងទាយពាណិជ្ជរតមម្្េះ ឱយម្ៅរក្តិតតួយ
សតក្សប តិ្ឱយប េះពាល់ដ្ល់ម្សាភណភ្ជព សណ្តេ ប់ធាន ប់ទីក្រុង។ 

  ម្ក្កាយពីបា្ទទួលម្ោលការណ៍ខណនាាំផ្តៃ ល់ពី ឯរឧតេត 
ប៉ ស៊ុជាតិវងស អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលរាជ្ធា្ភីនាំម្ពញ ក្រតុ
ការង្ករក្តួតពិ្ិតយលរាណៈបម្ចេរម្ទសទីតាាំងផ្តៃ ាំងទាយពាណិជ្ជរតម
ខតងខតបា្ចុេះពិ្ិតយ ្ិងរុេះម្រផី្តៃ ល់្ូវម្ោតម្ភលីង ក្បអប់ម្ភលីង LED 
ផ្តៃ ាំងទាយពាណិជ្ជរតមណ្តខដ្លបា្សាងសង់ម្ដ្ឋយតិ្មា្ចាប់
អ្ុញ្ហា ត ្ិងបងាឱយមា្ទលប េះពាល់ដ្ល់គ្ាំម្ហញី ម្សាភណភ្ជព 
សុវតថិភ្ជព ្ិងសណ្តេ ប់ធាន ប់សាធារណៈរនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។ 

  ក្រុតការង្កររបស់សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ខតងបា្សហការ
ជាតយួសាោែណឌ ទាំង១២ ចុេះពិ្ិតយ ្ិងរុេះម្រមី្ោតម្ភលីង ក្បអប់ម្ភលីង 
្ិងផ្តៃ ាំងទាយពាណិជ្ជរតមជាម្ក្ចី្ទីតាាំង ដ្ឋរ់ម្លីចមិ្ េ្ តីទលូវម្ងមរីម្ជ្ងី 
ខដ្លបងាទលប េះពាល់ដ្ល់សណ្តេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ តាតដ្ងវងិនីានា។ 

  ម្ក្កាយពីបា្អ្ុវតេវធិា្ការរដ្ឋបាលបា្តួយជ្ាំោ រ្ចួតរ 
ម្យងីសម្ងាតម្ឃញីថា ម្ៅតាតបម្ណ្តេ យទលូវតួយចាំ្ួ្រនុងរាជ្ធា្ី
ភនាំម្ពញមា្សណ្តេ ប់ធាន ប់ ្ិងម្សាភ័ណភ្ជពក្បម្សីរម្ ងីវញិ ម្ហយី
បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋមា្ការោាំក្ទចាំម្ពាេះចាំណ្តត់ការម្្េះ ក្ពតទាំង
បា្សម័ក្គ្ចិតេរុេះម្រមី្ោតម្ភលីង ក្បអប់ម្ភលីង ្ងិផ្តៃ ាំងទាយម្ដ្ឋយែលួ្ឯង 
ម្ហយីជាពិម្សសខងតម្ទៀតម្នាេះ  គ្ឺបណ្តេ ក្រុតហ ុ្ខដ្លជាក្បភព
ទគត់ទគង់សាំខា្់ៗ រ៏បា្ចុេះកាត់ម្ោតម្ភលងី ក្បអប់ម្ភលងី ្ងិផ្តៃ ាំងទាយ
ពាណិជ្ជរតមម្ដ្ឋយែលួ្ឯងខដ្រ។ ទ្ៃតឹម្្េះ ក្រុតការង្ករបា្សាំណូតពរ
ដ្ល់ក្រតុហ ុ្ ឱយប្ឈប់ការទគត់ទគង់សមាភ រៈទសពេទាយ ខដ្លនាាំឱយប េះពាល់
សណ្តេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ្ិងម្សាភ័ណភ្ជពរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ៕ ចុុះពិៃតិ្យទតំីាងម្សន ើសុរំប្សរ់កុម្ហ ៃុសុតំ្ម្ម្លើងផ្ទា ំងផ្សពវផ្ាយ 

អាជាា ធររាជ្ធានភីនុំខពញ ច៊ុោះពិនតិយ នងិរ ៊ុោះខរ ើផ្ទ ុំងប៉ណូ្ផ្ាយពាណិ្ជ្ជកមមគាន នសោត បធ់ាន ប់ 
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  រនុងខទ្ការតម្តលីងសាល រម្ឈាម េះទលូវ រនុងរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញចាំ្ួ្ 
៣.០០០សាល រ គ្ិតក្តឹតផ្ងៃទ២ី២ ខែតររា ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោរាជ្
ធា្ីភនាំម្ពញ បា្្ិងរាំពុងតម្តលីងសាល ររចួបា្ចាំ្ួ្ ៤៩០សាល រ ម្លី
ចាំ្ួ្សរុប ៣.០០០សាល រ ក្តូវជា ១៦% ខដ្លបា្តម្តលីងរចួ្ូវទលូវ
ចាំ្ួ្១៥ខែស៖ 

១-តោវងិីក្ពេះ្ម្រាតេត ២-តិរវងិីសុីសុវតថិ ៣-តោវងិីក្ពេះតុ្ីវងស   
៤-តោវងិីម្  ម្សទុង ៥-តោវងិីក្ពេះសីហ្ុ ៦-តោវងិីរតពុជា
ម្ក្កាត ៧-តោវងិីសម្តេចសុធារស ៨-វងិីសម្តេចខប ្ ្ុត ៩-វងិី
ក្តសរ់ខទអត ១០-វងិីឧរញ  ម្ទព ទ្ ១១-តោវងិីប ូ ូញ ១២-ទលូវ
ម្លែ ៥១៦ ១៣-ទលូវម្លែ ៥៩២ ១៤-ទលូវម្លែ ៥៩៨ ១៥-ទលូវ
ម្លែ ៣១៥៕       

 គ្ិតក្តឹតផ្ងៃទី២៥ ខែតររា ឆ្ន ាំ២០១៦ ការដ្ឋឋ ្ទលូវម្លែ
២០១១ សម្ក្តចដ្ឋរ់លូបា្បពាេ ប់ ១០០% ្ិងសាថ បនាច្ចរ់
ម្បតុងសម្ក្តចបា្៣៥%។ 

 សាោរាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ បា្្ិងរាំពុងដ្ាំម្ណីរការការដ្ឋឋ ្
សាថ បនាទលូវ្ិងដ្ឋរ់លូ ម្ៅទលូវម្លែ២០១១ (ទលូវតុែត្ៃីរទាំង៦) 
ម្ដ្ឋយសាថ បនាទលូវម្បតុងអារម្ត រក្មាស់ ២០ស.ត ទទឹង ១៥ត 
ក្បខវង ៨០៥ត ច្ចប់ពីទលូវម្លែ១៩២៨ដ្ល់ទលូវក្កាាំង នង់ ្ិងក្បខវង 
១៥៣ត ទទឹង ១២ត ្ិងដ្ឋរ់លូទាំហាំ ១,២ត ក្បខវង ៩៥៣ត៕  

ការដ្ឋា ៃផ្លូវម្លខ២០១១ ចាកម់្ប្ត្ងុសម្រម្ចបៃ៣៥% 

ក្ផ្នការតខមលើងសាល កខឈាម ោះផ្លវូ កន៊ុងរាជ្ធានីភនុំខពញ ការសាថ បនាការដ្ឋា នផ្លូវខ េ២០១១ និងការសខជ្មចដ្ឋក ់ ូ

ការដ្ឋា ៃផ្លូវម្លខ២០១១ ដ្ឋកល់ ូសម្រម្ចបៃ១០០% កនុងដផ្ៃការត្ម្ម្លើងស្ថល កម្ ម្ ុះផ្លូវ ចៃំៃួ ៣០០០ស្ថល ក 
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  នាក្ពរឹផ្ងៃទ០ី៤ ខែតនីា ឆ្ន ាំ២០១៦   គ្ណៈបញ្ហជ ការឯរភ្ជព
រដ្ឋបាលែណឌ ខស្សុែ សហការជាតួយរមាល ាំងសង្កា ត់ភនាំម្ពញងមី 
ម្ក្កាតការដ្ឹរនាាំបញ្ហជ ផ្តៃ ល់របស់ម្ោរ   ី សាខវត អភបិាល    
ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ខស្សុែ បា្ចុេះម្រៀបចាំសណ្តេ ប់ធាន ប់ 

រម្បៀបម្រៀបរយ អនាត័យ ្ងិវាស់ខវងបាញ់ថាន ាំរាំណត់អ័រសងយចូលរនុង
ពីចិម្ េ្ ីតទលូ វក្បខវង ៦ខត ក្ត ម្ៅតាតបម្ណ្តេ យទលូវម្លែ១០១៩      
(វងិីោណូយ) សង្កា ត់ភនាំម្ពញងមី ែណឌ ខស្សុែ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ 
ម្ដ្ឋយរុេះម្រ ី យា ប សមាភ រៈ ទាំ្ិញ កាត់សាល រយមី្ោ ្ិងសាល រផ្តៃ ាំង
ទាយពាណិជ្ជរតម ខដ្លដ្ឋរ់តាាំងលរ់ដូ្រ សាងសង់រ ាំម្ោភម្លី
ចិម្ េ្ ីតទលូវសាធារណៈបណ្តេ លឱយបាត់សណ្តេ ប់ធាន ប់ ្ងិម្សាភ័ណភ្ជព
រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។      
 សូតបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា រ្លងតរ ម្ៅតាតបម្ណ្តេ យទលូវម្លែ
១០១៩ ខាងម្លីម្្េះ អាជាា  រែណឌ ខស្សុែបា្ម្ េីការជូ្្ដ្ាំណឹង
ខណនាាំ ្ិងចុេះម្រៀបចាំសណ្តេ ប់ធាន ប់ជាម្ក្ចី្ម្លីរម្ក្ចី្សារឱយបងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋប្ឈប់ការម្ េីអាជ្ីវរតមរ ាំម្ោភម្លីចិម្ េ្ ីតទលូវសាធារណៈ 
ប ុខ្េពួរោត់តួយចាំ្ួ្ តិ្ទ្់បា្ចូលរតួសហការអ្ុវតេតាតការ
ខណនាាំរបស់អាជាា  រតូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ម្ យី៕  

អាជាា ធរេណ្ឌ ក្សនស៊ុេច៊ុោះខរៀបចុំសោត ប់ធាន ប ់រខបៀបខរៀបរយតាមបខោត យផ្លូវខ េ១០១៩ 

 ម្ន្តៃតសី្ថលាខណ្ឌ ពាកព់ៃ័ធចលូរមួ្កនុងកចិចរប្ ុសំ្ថម្ញ្ញម្លើកទ២ី១ 

ខណ្ឌ សែនែខុ  
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        នាក្ពរឹផ្ងៃទ១ី៥ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ោរ ន៊ុត ព៊ុធដ្ឋរ៉ា 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ដ្ម្ង្កា  បា្ចុេះពិ្ តិយម្តលីគ្ម្ក្មាង
ទលូវតួយខែស ្ិងសាំម្ណេះសាំណ្តលសួរសុែទុរាបងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ 
រនុងភូតិខក្ពរងលឹង សង្កា ត់ខក្ពររាំពឹស។     
       ទលូវតួយខែសខដ្លបា្ចុេះពិ្ិតយនាក្ពឹរម្នាេះ ជាគ្ម្ក្មាង
ទលូវម្ក្បីក្បាស់ងវកិារបស់រដ្ឋបាលែណឌ ដ្ម្ង្កា ឆ្ន ាំ២០១៦ ជាទលូវម្បតុង 
 អឹងខដ្រ ខដ្លតាតគ្ម្ក្មាងមា្ក្បខវង ៤៥០ខត ក្ត ្ិងទទឹង ០៤
ខត ក្ត សថិតរនុងភូតិខក្ពរងលឹង សង្កា ត់ខក្ពររាំពឹស ែណឌ ដ្ម្ង្កា ។  
       រនុងឱកាសម្នាេះទងខដ្រ ម្ោរអភិបាលែណឌ  រ៏បា្ជ្ួប
សាំម្ណេះសាំណ្តល ្ិងសាំណូតពរដ្ល់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋឱយជ្ួយ 
ខងររាទលូវម្្េះឱយបា្គ្ង់វងសបនាៃ ប់ពទីលូវម្្េះ សាងសង់រចួរាល់ម្ហយី៕

      នាក្ពរឹផ្ងៃទ១ី១ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ោរ ន៊ុត ព៊ុធដ្ឋរ៉ា 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ដ្ម្ង្កា  បា្នាាំយរអាំម្ណ្តយរបស់
សម្តេចអគ្គតោម្សនាបតមី្តម្ជា េ ៊ុន ក្សន ្ិង សម្តេចរតិេកិ្ពទឹធ
បណឌិ ត ម្ៅខចរជូ្្ក្គ្សួារក្រកី្រ ចា្ំ ួ្  ១៣ក្គ្ួសារ ម្ៅរនុងសង្កា ត់
សារ់សាំម្ៅ ែណឌ ដ្ម្ង្កា  រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។     
       អាំម្ណ្តយខដ្លខចរជូ្្ដ្ល់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋក្រីក្រ 
១៣ក្គ្ួសារ រនុងឱកាសម្នាេះរតួមា្៖ អងារ ២៥គ្ី ូក្កាត តី០១
ម្រស ទឹរក្តី១យួរ ទឹរសីុអុីវ១យួរ ម្ក្គ្ឿងឧបម្ភ្ជគ្បរមិ្ភ្ជគ្ ្ងិសមាភ រៈ
ម្ក្បីក្បាស់ចាំ្ួ្ ១១តុែ ក្ពតទាំងងវកិា ៥តុឺ្ម្រៀល៕  

អាជាា ធរេណ្ឌ ដខង្កា ច៊ុោះពិនិតយគ្ខជ្ម្មងសាងសង់ផ្លូវ អាជាា ធរេណ្ឌ ដខង្កា ក្ចកអុំខោយជ្នូជ្គ្សួារជ្កជី្កកន៊ុងម ូដ្ឋា ន 

ម្លាក ៃតុ្ ពធុដ្ឋោ៉ា  ចុុះដចកអមំ្ោយផ្ទា លែ់លម់្គហដ្ឋា ៃរគសួ្ថរ ោ 

ខណ្ឌ ដង្កោ 
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       នារម្សៀលផ្ងៃទី២៩ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វោម្មា ង
០២:៣០នាទីរម្សៀល ម្ៅសាោែណឌ ដូ្្ម្ពញ មា្ម្បីររិចេក្បជុ្ាំ
សាត ា្ម្លីរទី២១ របស់ក្រតុក្បរឹាែណឌ ដូ្ ម្្ពញ ម្ក្កាតអ បិតភី្ជព 

ម្ោរ ក្េម អាន ក្បធា្ក្រុតក្បឹរាែណឌ ដូ្្ម្ពញ ្ងិ      
ម្ោរ ឈមឹ ឌីោ អភបិាលរង ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ដូ្្ម្ពញ 
រតួទាំងការចូលរតួពីតាំណ្តងអ កិារ្ គ្របាលែណឌ ដូ្ ម្្ពញ តាំណ្តង
ម្តបញ្ហជ ការរងរាជ្អាវុ ហតថែណឌ  នាយរ នាយររងរដ្ឋបាល ម្ៅ
សង្កា ត់ទាំង១១ ក្បធា្ ្ិងតាំណ្តងទារទាំង៣ ក្បធា្-អ្ុក្បធា្
ការយិាល័យចាំណុេះ ្ងិក្បធា្ការយិាល័យជ្ាំនាញជុ្ាំវញិែណឌ ដូ្ ម្្ពញ 
ក្ពតទាំងតាំណ្តងក្បជាពលរដ្ឋ។   
 រិចេក្បជុ្ាំបា្ លងម្លីរម្បៀបវារៈដូ្ចតម្ៅ៖ 
១-ពិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចរេីក្ពាងរាំណត់ម្ហតុរិចេក្បជុ្ាំសាត ា្
ម្លីរទី២០ របស់ក្រុតក្បឹរាែណឌ ដូ្្ម្ពញ អាណតេិទី២            
២-ពិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចរេីក្ពាងរបាយការណ៍ក្បច្ចាំខែរុតភៈ សេីពី
ការអ្ុវតេការង្កររបស់រដ្ឋបាលែណឌ ដូ្្ម្ពញឆ្ន ាំ២០១៦ 
៣-ពិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចរេីក្ពាងតារាងខបងខចរក្បារ់រង្កេ ្់ម្លីរ
ទឹរចិតេក្បច្ចាំខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដ្លបា្តរពីការទេល់ម្សវារដ្ឋបាល
សក្មាប់ឧបតថតភជូ្្តន្ត្េីបុគ្គលិរផ្្រដ្ឋបាលែណឌ ដូ្្ម្ពញ            
៤-ការង្ករម្ទសងៗ។ 
 ម្សចរេីជូ្្ដ្ាំណឹងអាំពី៖ 
រ-ម្សចរេីសម្ក្តចសេីពីការខតងតាាំង អនរជ្ាំ្ួយការបម្ចេរម្ទស របស់
គ្ណៈរមាម  ិការម្រៀបចាំគ្ម្ក្មាងសាោែណឌ ដូ្្ម្ពញ 
ែ-ម្សចរេសីម្ក្តចសេពីកីារផ្តល ស់បេូរតន្ត្េមី្លខាក្រតុក្បរឹាែណឌ ដូ្្ម្ពញ៕ 

កិចាជ្បជ្៊ុុំសាមញ្ញខ ើកទ២ី១ របសជ់្កុមជ្បឹកាេណ្ឌ ដនូខពញ  

 ម្ន្តៃតសី្ថលាខណ្ឌ ពាកព់ៃ័ធចលូរមួ្កនុងកចិចរប្ ុសំ្ថម្ញ្ញម្លើកទ២ី១ 

ខណ្ឌ ដនូង្េញ  
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       ក្ពឹរផ្ងៃទ០ី១ ខែតីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ោរ ប៉ង  ដី្ឋ 
អភបិាលរងែណឌ ទលួម្ោរ បា្ដ្រឹនាាំតន្ត្េីពារ់ព័្ធ រមាល ាំងសតតថរិចេ 
ក្បជាការពារ ្ិងបងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋតូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ទួលម្ោរចុេះ
សមាអ តបរសិាថ ្តាតរយៈការក្បតូលសាំរាត ច្ចប់ពីរងេង់តូលម្ច្ឡា 
ទលូវម្  ម្សទុង រហូតដ្ល់ខរងទលូវក្ចរចូលទារនាគ្មាស រនុងសង្កា ត់
ទារម្ដ្ីតគ្ ែណឌ ទួលម្ោរ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ម្ដ្ីតបបីរសិាថ ្លអ ្ិង   
ទីក្រុងសាអ ត។     

 សូតបញ្ហជ រ់ទងខដ្រថា រ្លងតរ អាជាា  រែណឌ ទួលម្ោរខតង
ដ្ឹរនាាំតន្ត្េីពារ់ព័្ធ រមាល ាំងសតតថរិចេ ក្បជាការពារ ្ិងក្បជាពលរដ្ឋ
រនុងតូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ទួលម្ោរ ចុេះម្ េីអនាត័យ ្ិងសមាអ តបរសិាថ ្
តាតរយៈការក្បតូលសាំរាតខដ្លទុរម្ច្ចលោម ្ការទុរដ្ឋរ់ក្តឹតក្តូវ 
ការចុេះម្រៀបចាំសណ្តេ ប់ធាន ប់ទីក្បជុ្ាំជ្្ ជាពិម្សសម្ៅតាតបណ្តេ ទារ
តួយចាំ្ួ្ដូ្ចជា ទារនាគ្មាស ទារម្ដ្ីតគ្រជាម្ដ្ីត។            
   រនុងឱកាសម្នាេះ ម្ោរអភិបាលរងែណឌ  រ៏បា្ខណនាាំ ្ិង
សាំណូតពរដ្ល់បងបអូ្ក្បជាជ្្តូលដ្ឋឋ ្ ចូលរតួទុរដ្ឋរ់សាំរាតឱយ
បា្លអ តាតរតមវ ិីក្បតូលសាំរាត ម្ដ្ីតបសីណ្តេ ប់ធាន ប់ ្ិងសុែភ្ជព
របស់បងបអូ្អាជ្ីវររ រ៏ដូ្ចជាបងបអូ្រនុងតូលដ្ឋឋ ្ទងខដ្រ៕  

        ម្ដ្ឋយមា្ការខណនាាំ ្ិងចងអុលបង្កា ញផ្តៃ លព់ីសាំណ្តរ់ 
ម្ោរអភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ទលួម្ោរ  នារម្សៀលផ្ងៃទី
០១ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្វោម្មា ង៤:៣០នាទី ក្រុតការង្ករសាោ
ែណឌ ទួលម្ោរ ខដ្លដ្ឹរនាាំម្ដ្ឋយ ម្ោរ ប៊ុជ្ត ស៊ុភា នាយររង
រដ្ឋបាលសាោែណឌ ទលួម្ោរ បា្ចុេះបិទម្ហគតបាញ់ក្តី ០១រខ្លង
ខដ្លមា្ទីតាាំងសថិតម្ៅម្លីបម្ណ្តេ យទលូវម្លែ២៧៣ រនុងសង្កា ត់
បឹងររ់ទី១ ែណឌ ទួលម្ោរ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ រនុងក្បតិបតេិការម្នាេះ
ម្យងីច្ចប់បា្ទូម្ហគតក្តីចាំ្ួ្២ទូ។  

អាជាា ធរេណ្ឌ ទួ ខគាកច៊ុោះជ្បមូ សុំរាមកន៊ុងមូ ដ្ឋា ន អាជាា ធរេណ្ឌ ទ ួខគាកច៊ុោះបិទទីតា ុំងក្ ែងខេគមេ៊ុសចាប់ 

រប្ជាការពារែឹកទរួម្ហេម្យកម្ករកាទកុម្ៅស្ថលាខណ្ឌ ទលួម្ោក 

ខណ្ឌ ទលួង្ោក 
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            នាក្ពឹរផ្ងៃទី២៥ ខែរុតភេះ ឆ្ន ាំ២០១៦ នាសាលក្បជុ្ាំសាោ
ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  មា្ក្បារពធពិ ីសាំម្ណេះសាំណ្តល ្ិងពិភ្ជរាការង្ករ
របស់សមាជ្ិរក្ពឹទធសភ្ជក្បច្ចាំភូតិភ្ជគ្១ ជាតួយថាន រ់ដ្ឹរនាាំសាោ

ែណឌ  ្ិងសាោសង្កា ត់ទាំង៥ ផ្្ែណឌ ខក្ពរម្ៅន  ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព 
ឯរឧតេត ជា ខជ្ដា សមាជ្រិក្ពទឹឋសភ្ជ ្ងិជាក្បធា្ក្រតុសមាជ្រិ
ក្ពទឹឋសភ្ជក្បច្ចាំភូតភិ្ជគ្១ ឯរឧតេត ម៉្មន់ ខឈឿន សមាជ្រិក្ពទឹឋ
សភ្ជក្បច្ចាំភូតភិ្ជគ្១ ឯរឧតេត ខចប គ្ឹមអា ង សមាជ្រិក្ពទឹឋសភ្ជ
ក្បច្ចាំភូតភិ្ជគ្១ ម្ោរជ្ាំទវ ព៊ុុំ ស៊ុចី្ចន់ ម្លខា កិារក្រតុសមាជ្រិ
ក្ពទឹឋសភ្ជក្បច្ចាំភូតភិ្ជគ្១ ម្ោរ ខ ៉ បូរ៉ា ក្បធា្ក្រតុក្បរឹាែណឌ
ខក្ពរម្ៅន  ម្ោរ េួត លាភពិសដិធ អភបិាលរងែណឌ ខក្ពរម្ៅន  
ម្ដ្ឋយមា្ការចូលរតួពី ឯរឧតេត ្ិងម្ោរជ្ាំទវអតគ្ណ:ក្បតិភូ 
ម្ោរនាយររដ្ឋបាល ម្ោរ-ម្ោរក្សី ការយិាល័យចាំណុេះជ្ាំនាញ 
ជុ្ាំវញិែណឌ  ម្ោរ-ម្ោរក្សីម្ៅសង្កា ត់-ម្សមៀ្ទាំង៥ ម្ោរអ ិការ
ែណឌ  ម្ោរម្តបញ្ហជ ការរងរងរាជ្អាវុ ហតថែណឌ  ម្ោរម្តប ុសេិ៍ 
សរុបចាំ្ួ្ ៣០នារ់ទងខដ្រ។   
 ែលឹតសារផ្្ពិ ីសាំម្ណេះសាំណ្តលម្នាេះ មា្ដូ្ចជា៖  
១.ការអភិវឌឍតូលដ្ឋឋ ្       
២.ការទេល់ម្សវាសាធារណ:ជូ្្ក្បជាពលរដ្ឋ (ការទេលម់្សៀវម្ៅក្គ្សួារ 
ម្សៀវម្ៅសាន រ់ម្ៅ ្ិងអតេសញ្ហា ណប័ណណគ្ាំរូងមី សក្មាប់ការម្បាេះម្ឆ្ន ត 
ខដ្ល្ឹងម្រៀបចាំនាម្ពលខាងតុែ)។ 
៣.ការអ្ុវតេម្ោល្ម្យាបាយភូតិ សង្កា ត់មា្សុវតថិភ្ជព ម្ដ្ីតបធីានា
ស្េិសុែ ្ិងសណ្តេ ប់ធាន ប់ជូ្្ក្បជាពលរដ្ឋរនុងតូលដ្ឋឋ ្៕  

សាលាេណ្ឌ ក្ជ្ពកខនន ខរៀបចុំពធិសីុំខណ្ោះសុំោ  នងិពភិាកាជាមយួសម្មជ្កិជ្ពទឹធសភាជ្បច្ចុំភមូភិាគ្១ 

 ម្ន្តៃត ីៃងិកងកោល ំងស្ថលាខណ្ឌ ពាកព់ៃ័ធចលូរមួ្កនុងកចិចរប្ ុ ំ

ខណ្ឌ សរេកង្នៅ  
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             នាក្ពឹរផ្ងៃទី២៧ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ៅសាលក្បជុ្ាំ
សាោែណឌ ចារអាំម្ៅ បា្ម្រៀបចាំព ិកី្បកាសសមាភ្ជពរមាល ាំងស្េសុិែ
សណ្តេ ប់ធាន ប់របស់រដ្ឋបាលែណឌ ចារអាំម្ៅ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ក្កាត
អ ិបតីភ្ជព ម្ោរ  អា ង ស៊ុផី្ន អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាល
ែណឌ ចារអាំម្ៅ ក្ពតទាំងមា្ការចូលរតួរបស់ម្ោរអភបិាលរង
ែណឌ  ម្ោរនាយរ-នាយររងរដ្ឋបាលែណឌ  អ ិការរង្គ្របាល
ែណឌ  ម្តបញ្ហជ រងរងរាជ្អាវុ ហតថែណឌ  ្ងិតន្ត្េែីណឌ តយួចា្ំ ួ្  ។     
    រនុងឱកាសផ្្ពិ ីក្បកាសសមាសភ្ជពរងរមាល ាំងស្េិសុែ
ែណឌ  ម្ោរអភិបាលែណឌ  បា្ម្ េីការខណនាាំអាំពីតួនាទីភ្ជររិចេ
របស់រងរមាល ាំង ម្ដ្ីតបមី្ េីការបាំម្រ ី ្ិងការពារស្េិសុែជូ្្បងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋរនុងតូលដ្ឋឋ ្ឱយទទួលបា្សុវតថិភ្ជពក្គ្ប់ម្ពលម្វោ៕

    ម្ដ្ឋយមា្ការបញ្ហជ រផ្តៃ ល់ពី ម្ោរ អា ង ស៊ុផី្ន 
អភបិាល ផ្្គ្ណ:អភបិាលែណឌ ចារអាំម្ៅ ម្ោរ រស ់ ស៊ុភ័កត 
អភបិាលរងែណឌ ចារអាំម្ៅ កាលពីផ្ងៃ០៣ ខែតីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
បា្ដ្ឹរនាាំរមាល ាំងសណ្តេ ប់ធាន ប់ែណឌ ចុេះពិ្ិតយ ្ិងឃ្ត់រងយ្េ ុ្
 ាំខដ្លចរាចរណ៍រនុងម្មា ងោតឃ្ត់ ម្ដ្ឋយបា្នាាំយររងយ្េ
ទាំងអស់ម្នាេះ តរររាទុរជាបម្ណ្តេ េះអាស្ន ម្ៅសាោែណឌ ចារ
អាំម្ៅ ម្ដ្ីតបមី្ េីការខណនាាំដ្ល់អនរម្បីរបរ ្ិងក្បគ្ល់រងយ្េទាំង
ម្្េះឱយត្ៃីរសាធារណៈការ ្ិងដ្ឹរជ្ ជ្ូ ្រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ ពិ្ិតយ
លរាណៈបម្ចេរម្ទសរងយ្េ។  

ពធិជី្បកាសសម្មភាពកម្មល ុំងសនតសិ ៊ុេសោត ប់ធាន ប់របសរ់ដាប េណ្ឌ ចារអុំខន ឆ្ន ុំ២០១៦  

 ម្ន្តៃត ីៃងិកងកោល ំងស្ថលាខណ្ឌ ពាកព់ៃ័ធចលូរមួ្កនុងកចិចរប្ ុ ំ

ខណ្ឌ ច្បារអំង្ន 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        40 

           ម្ោរ ក្េម ដ្ឋរទិធិ អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ
ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យ នាក្ពរឹផ្ងៃទ២ី៧ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ បា្ដ្ឹរនាាំ  
តន្ត្េីរាជ្ការម្ក្កាតឱវាទ ការយិាល័យ-អងគភ្ជពចាំណុេះជ្ាំនាញជុ្ាំវញិ
ែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យ ក្រតុយុវជ្្ការបាទក្រហតរតពុជា ក្រុតយុវជ្្ 
កាយរទិធិ ក្រតុយុវជ្្សហភ្ជពសហព័្ធយុវជ្្រតពុជា(ស.ស.យ.រ) 
ែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យ  ្ិងម្ដ្ឋយមា្ការ្ិត្េចូលរតួពីក្ពេះសងឃ

ជាម្ក្ចី្អងគ បា្ចុេះម្ េីការទសពេទាយទិវាជាតិទីក្រុងសាអ តម្លីរទ ី
៤ “ម្ក្កាតក្បធា្បទ ទីក្រុងែាុ ាំសាអ ត សុវតថិភ្ជពលអ ម្ទសចរណ៍មា្
រាំម្ណី្”។           
   នាឱកាសម្នាេះ ម្ោរអភិបាលែណឌ  ្ិងរាំោាំងចូលរតួ
ចាំ្ួ្ ៣៥៨នារ់/អងគ បា្ចុេះខណនាាំពីការទុរដ្ឋរ់សាំរាត ការ
ខញរសាំរាតម្សីត ្ិងសៃួត ក្ពតទាំងម្ េីការក្បតូលសាំរាតម្ៅជុ្ាំ
បរមិ្វណទារសិ្ជូ្រផី្តល ហា ្ិងប្េទសពេទាយក្គ្ប់ទីក្បជុ្ាំជ្្រនុង
តូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្ជ័្យទងខដ្រ។   
 ម្្េះជាឆ្ន ាំទ៤ីម្ហយី ខដ្លសាោែណឌ ម្ពា ិ៍ខស្បា្ក្បារពធ
ទិវាជាតិទីក្រុងសាអ ត ខដ្លការម្រៀបចាំម្្េះរនងុម្ោលបាំណងចង់រ ាំម្លច
ឱយម្ឃញីអាំពីសារៈសាំខា្់ផ្្ភ្ជពជាមាេ ស់របស់បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ
ក្គ្ប់រូប ខដ្លរស់ម្ៅរនុងទីក្រុង ្ិងទីក្បជុ្ាំជ្្ នាាំោន ចូលរតួខងររា
ភ្ជពសាអ ត ្ិងភ្ជពផ្បតង ម្ៅរនុងទីក្រុងរបស់ែលួ្ម្ដ្ឋយមា្ការ
ទទួលែុសក្តូវ៕  

អាជាា ធរេណ្ឌ ខពាធិ៍ក្សនជ្យ័ ដកឹនា ុំមស្រនតពីាកព់ន័ធ ច៊ុោះខធវើការផ្សពវផ្ាយទវិាជាតទិជី្កងុសាា តខ ើកទ ី៤  

ខណ្ឌ ង្ោធសិែនជយ័ 
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    នាម្មា ង ៨៖៣០នាទីក្ពឹរផ្ងៃទី២៦ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
រដ្ឋបាលសាោែណឌ ៧តររា បា្ម្រៀបចាំម្បរីរចិេក្បជុ្ាំសាត ា្ម្លីរទ២ី១ 
របស់ក្រុតក្បឹរាែណឌ ៧តររា អាណតេិទី២ ម្ក្កាតអ ិបតីភ្ជព 
ម្ោរ ខសាម ស៊ុវណ្ណ  ក្បធា្ក្រតុក្បរឹាែណឌ ៧តររា ្ងិ ម្ោរ 
 មី ស៊ុភា អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ៧តររា ខដ្លមា្

 រម្បៀបវារេះអងគក្បជុ្ាំដូ្ចខាងម្ក្កាត៖ 
១- លង ្ិងអ្ុត័តម្សចរេីក្ពាងរាំណត់ម្ហតុផ្្រិចេក្បជុ្ាំសាត ា្
ម្លីរទី២០ កាលពីផ្ងៃទី២៩ ខែតររា ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ក្រុតក្បឹរា 
ែណឌ ៧តររា អាណតេិទ២ី។              
២-ពិ្ិតយ ្ិងអ្ុត័តម្សចរេីក្ពាងរបាយការណ៍បូរសរុបលទធទល
ការង្ករក្បច្ចាំខែ រុតភេះ ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់រដ្ឋបាលែណឌ ៧តររា។ 
៣- លង ្ិងអ្ុត័តការខបងខចរក្បារ់រង្កេ ្់ម្លីរទឹរចិតេ ជូ្្តន្ត្េីរាជ្
ការផ្្រដ្ឋបាលែណឌ ៧តររាក្បច្ចាំខែតររា ឆ្ន ាំ២០១៦។             
៤-បញ្ហា ម្ទសងៗ៕ 

 នាម្មា ង៨៖០០នាទីក្ពឹរផ្ងៃទី២៥ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ម្ោរ  មី ស៊ុភា អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ ៧តររា បា្
ម្រៀបចាំពិ ីទសពេទាយទីក្រុងសាអ ត ្ិងសមាអ តអនាត័យបរសិាថ ្រនុង
តូលដ្ឋឋ ្ែណឌ ៧តររា ម្ដ្ីតបចូីលរតួោាំក្ទ ្ិងអបអរសាទរទិវាជាតិ
ទីក្រុងសាអ តខដ្លក្បក្ពឹតេម្ៅម្ៅផ្ងៃ២៧ ខែរុតភេះ ជាម្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ។
 សមាសភ្ជពចូលរតួរនុងពិ ីម្នាេះ មា្ចូលរតួពីសាំណ្តរ់   
គ្ណៈអភិបាលែណឌ  គ្ណៈនាយររដ្ឋបាល តន្ត្េីសាោែណឌ  តន្ត្េី
សាោសង្កា ត់ សហភ្ជពសហព័្ធយុវជ្្រតពុជា ែណឌ ៧តររា ្ិង
បុគ្គលិរក្រុតហ ុ្សីុ្ក្ទី៕  

កិចាជ្បជ្៊ុុំសាមញ្ញខ ើកទ២ី១ របសជ់្កុមជ្បឹកាេណ្ឌ ៧មករា សាលាេណ្ឌ៧មករាផ្សពវផ្ាយ នងិសម្មា តអនាមយ័បរសិាថ ន 

ខណ្ឌ ៧មករា  
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  នាផ្ងៃទី១៧ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ោរ ខពជ្ជ្ ក្កវម៊ុនី 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ មា្ជ័្យ ្ងិ ម្ោរ ខសង សាញ់
ម្ៅសង្កា ត់សៃងឹមា្ជ័្យ បា្អម្ ជ្ ីញចុេះពិ្ិតយតាតដ្ឋ្ ្ិងសិរា
ម្លីគ្ម្ក្មាងម្សនីរសុាំសាថ បនាទលូវម្បតុង១ខែស មា្ក្បខវង៣១៨ខត ក្ត
ខដ្លមា្ ទទឹង៤ខត ក្ត ខដ្លសថិតម្ៅរនុងក្រុតទី៤ ទី៥ ទី៧ ភូតិ
ខក្ពរទល់ សង្កា ត់សៃឹងមា្ជ័្យ ែណឌ មា្ជ័្យ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ។ 

 រនុងឱកាសម្នាេះខដ្រ ម្ោរអភបិាលែណឌ មា្ជ័្យ ្ិង 
ម្ោរម្ៅសង្កា ត់សៃងឹមា្ជ័្យ បា្សារសួរសុែទុរាជាតួយបងបអូ្
ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លរស់ម្ៅតាតបម្ណ្តេ យទលូវ ្ិងបា្សាំណូតពរដ្ល់
បងបអូ្ក្បជាពលរដ្ឋ ឱយរង់ច្ចាំការសិរា ្ិងពិភ្ជរារបស់អាជាា រ រ  
្ិងតន្ត្េីជ្ាំនាញពារ់ព័្ធម្លីគ្ម្ក្មាងសាថ បនាទលូវម្្េះជាតុ្សិ្៕  

 ម្ៅផ្ងៃទី២៦ ខែរុតភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ោរ ខពជ្ជ្ ក្កវម៊ុនី 
អភបិាល ផ្្គ្ណៈអភបិាលែណឌ មា្ជ័្យ ្ងិ ម្ោរ ឡ៊ុង ក្ង៉ត 
អភបិាលរងែណឌ មា្ជ័្យ ្ងិជាក្បធា្សហភ្ជពសហព័្ធយុវជ្្
រតពុជា(ស.ស.យ.រ)ែណឌ មា្ជ័្យ បា្អម្ ជ្ ីញជា អ ិបតីភ្ជព 
រនុងពិ ីសាំម្ណេះសាំណ្តលជាតួយយុវជ្្ សង្កា ត់សៃឹងមា្ជ័្យ ្ិង 

បា្ក្បគ្ល់ឯរសណ្តឋ ្ ស.ស.យ.រ ដ្លយុ់វជ្  ្សង្កា ត់សៃងឹមា្ជ័្យ 
ចា្ំ ួ្  ៧០អាវ ខដ្លជាការឧបតថតភទាំងក្សុងពីម្ោរអភិបាលែណឌ ។ 
 ម្្េះជាការខចរឯរសណ្តឋ ្ម្លីរទី៤ម្ហយី សក្មាប់យុវជ្្ 
សង្កា ត់ទាំង៤ រនុងែណឌ មា្ជ័្យ រាជ្ធា្ីភនាំម្ពញ៕  

ម្លាក ម្ពរ  ដកវមុ្ៃ ីែឹកនំាម្ន្តៃត ីនំាញចុុះពិៃតិ្យទតំីាងជាក់ដសតង 

អាជាា ធរេណ្ឌ ម្មនជ្័យច៊ុោះពិនិតយទីតា ុំងខសនើស៊ុុំសាថ បនាផ្លូវ ពិធីសុំខណ្ោះសុំោ  និងផ្ត ឯ់កសោា នដ យ់៊ុវជ្ន 

ខណ្ឌ មានជយ័ 
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      ជ្កចូតល៊ុងម្មនសារៈជ្បខោជ្នច៍ុំខពាោះស៊ុេភាព! 

   អនរចូលចិតេបរមិ្ភ្ជគ្ក្រូចតលុង ម្ដ្ឋយសារវាលអសក្មាប់ការរ ាំោយ
អាោរទង ្ិងជ្ួយប េ្ុ េះទតៃ្់ ដូ្ម្ចនេះក្រូចតលុងអាចពាបាលជ្ាំងកឺ្គ្ុ្ ម្ៅេ  
្ិងជ្ាំងឺផ្តេ សាយ ទឹរក្រូចតលុង ជ្ួយអនរជ្ាំងឺឱយមា្សុែភ្ជពលអម្ ងីវញិ
ម្ក្កាយជ្ាំងឺក្គ្ុ្ម្ៅេ  ប្ថយអារតមណ៍ម្ៅេ ម្រាលរាលម្ដ្ឋយសារសីតុណា ភ្ជព
សររីាងគម្ ងីែពស់ ្ិងជាឱសងមា្តផ្តលចាំម្ពាេះជ្ាំងឺក្គ្ុ្ផ្តេ សាយ។ 
 ក្រចូតលុង មា ក្្បម្យាជ្្៍បាំទុតរនងុការម្ដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា ម្ហតីម្ពាេះ 
ពិបាររ ាំោយអាោរវាម្ េីឱយងយចុេះរម្ េ  ្ិងរ ាំម្ញចសរតមភ្ជពរបស់
ក្រពេះ ខរខក្បឱយក្បម្សីរចរ្េហូររបស់រ ាំអឹលរ ាំោយអាោរ ជ្ួយសររីាងគ
រ ាំោយអាោរលអជាង។     
 សក្មាប់អនរជ្ាំងឺទឹរម្នាតខទអត គ្ួរបរមិ្ភ្ជគ្ក្រូចតលុងតួយខទលរនុង
តួយផ្ងៃ វាអាចរារា ាំងបរមិាណម្តៅប េ្ូ លម្ៅរនុងសររីាងគ ម្ហតុម្្េះជ្ួយ
ប្ថយរេីបារតភអាំពីជ្ាំងឺទឹរម្នាតខទអត។ ទឹរទឹរក្រូចតលុងក្សស់តួយខរវ
ម្ៅម្ពលក្ពឹរលអបាំទុតម្ដ្ីតបកី្គ្ប់ក្គ្ងអាការៈទល់ោតរ។ 
 ការទឹរទឹរក្រូចតលុង៥៣០តីលីលីក្ត រនុងតួយផ្ងៃ វា្ឹងម្ េីឱយ
សរតមភ្ជពរបស់ CYPIA2 ខដ្លជាអង់ហសុតីតួយរ ាំម្ញចសរតមភ្ជព
របស់សារជាតគិ្តី ី បងាជ្ាំងតឺោររីរនងុខទសងបារងីយចុេះគ្រួឱយរត់សមាគ ល់។ 
 ម្ក្ៅពីម្្េះ ក្រូចតលុង សតបូរសារជាតិ flavonoid មា្ឥទធិពល
ដូ្ចជា សារជាតិក្បឆ្ាំងអុរសីុតរតម  តមជាតិ១ ការពារ្ិងទប់សាា ត់
សរតមភ្ជពរបស់ពពួរសារជាតិបងាតោររី៕ 

 ក្ផ្លមងឃ៊ុតជ្ួយការពារជ្ុំងឺខបោះដងូ នងិសម្មព ធឈាម 

  ពិតណ្តស់ ការពិសាអាោរខដ្លមា្តុលយភ្ជពលអ ្ឹងជ្ួយ
បម្ងាីត្ូវសុែភ្ជពលអរបស់ត្ុសសក្គ្ប់ៗរូប។ ខទលម្ឈ ី គ្ឺជាចាំខណរ
តួយផ្្តុលយភ្ជពចាំណីអាោរ។ ជាទូម្ៅរាល់ការពិសាខទលម្ឈកី្តឹតក្តូវ   
រតួមា្ខទលតងឃុតម្្េះគ្ឺអាចម្ េី ឱយសុែភ្ជព្ិងគុ្ណភ្ជពផ្្ជ្ីវតិរបស់
ម្ោរអនរមា្ការែុសខបលរោន គ្ួរឱយរត់សមាគ ល់។ 

  ខទលតងឃុត ជាខទលម្ឈខីដ្លដុ្េះលូតោស់ម្ៅតាំប្់អាសីុអាម្គ្នយ។៍ 
ម្ដ្ីតតងឃុតអាចរស់រា្បា្លអម្ៅម្ក្កាតសីតុណា ភ្ជព៤០ អងា ្ិង
មា្ម្ភលៀងធាល រ់ក្គ្ប់ក្ោ្់ ខទលតងឃុតអាចជ្ួយការពារជ្ាំងឺម្បេះដូ្ង ្ិង 
សមាព  ឈាតឱយដ្ាំម្ណីរការបា្លអ៕ 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        44 

 


