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  នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ អភបិាល ថ្ៃគណៈ
អភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស ៃិងព្រត្ិភូ 
រដ្ឋបាលែណឌ ទាំង១២ មៃទីរសាធារណៈការ ៃិងដ្ឹកជញ្ជូ ៃរាជធាៃី
ភនាំនរញ បាៃនាាំយកអាំនោយជានព្គឿងឧរនោគ ររនិោគ ៃិងងវកិា  
សនមតចនត្នជា ហ ុន សសន នាយករដ្ឋមន្រៃត ីថ្ៃព្រះរាជាោចព្កកមពុជា 
ៃិង សនមតចកតិ្តពិ្រទឹធរណឌិ ត្ នៅខចកជូៃនាយទហាៃ រលទហាៃ 
នៅទីរញ្ជជ ការកងរលតូ្ចអៃតរាគមៃ៍នលែ៩ សថិត្នៅត្ាំរៃ់អូរជុញ 
ភូមិខសៃរុងនរឿង ឃុាំទឹកព្កហម ព្សុកជាាំកាៃត នែត្តព្រះវហិារ នោយ
មាៃការទទលួសាា គមៃ៍រសីាំោក់ នាយឧត្តមនសៃយី ៍គីម ប ុនថាន 
អគគរញ្ជជ ការរង ថ្ៃកងនោធរលនែមរភូមិៃទ នោកឧត្តមនសៃីយ ៍
ស្ស ី ឌឹក នមរញ្ជជ ការកងរលធាំអៃតរាគមៃ៍នលែ៣ ព្រមទាំងមន្រៃតី
នោធាជាៃ់ែពស់ជានព្ចីៃរូរនសេងនទៀត្សងខដ្រ។   
 រចចុរបៃននៃះនយងីបាៃខព្រកាា យត្ាំរៃ់សមរភូមិមុែ ឱ្យនៅជា
ត្ាំរៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍នព្កាមការដ្ឹកនាាំដ៏្ន្ាៀសថ្វ ររស់សនមតចអគគមហា
នសនារត្នីត្នជា ហ ុន សសន នាយករដ្ឋមន្រៃតថី្ៃព្រះរាជាោចព្ក
កមពុជា នហយី សនមតចនត្នជា ក៏បាៃខណនាាំឱ្យមាៃការចុះអៃុសារណ
រវាងសមរភូមិជួរមុែ ៃិងសមរភូមិជួរនព្កាយ នដ្មីបរីនងកៃីកចិចសហការ 
ៃិងចាំណងមិត្តោរកាៃ់ខត្ខ្ា ាំងន ងី។    
 រនាទ រ់រីបាៃសតល់ជូៃៃូវអាំនោយរួច ឯកឧត្តមអភបិាល   
ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ  បាៃសតល់មា៉ា សីុៃព្ចូត្ព្សូវ ៃិង
ព្ាក់ទ័រ ចាំៃួៃ២នព្គឿងខងមនទៀត្ជូៃកងរលសព្មារ់រងករនងកៃីសល
កនងុអងគោរសងខដ្រ៕  

ជំនួបសណំ េះសណំាល និង្ផ្តលអ់ំណណាយជាថ្មីរវាង្សមរភមូិជួរមខុ កង្ពលតូចអនដរាគមន៍ណលខ៩ 
ទិសស្បសាទស្ពេះវិហារ ជាមួយសមរភូមជិួរណស្ោយរដ្ឋបលរាជធានីភនំណពញ  
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         នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្រត្ិភូសាោរាជធាៃី
ភនាំនរញដ្ឹកនាាំនោយ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភិបាល 
ថ្ៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីភនាំនរញ ៃិង នោកជាំទវ បាៃអនញ្ជញី
ទសេៃកិចចសិកា ៃិងដ្កព្សង់រទរិនសាធៃ៍នៅនរាងចព្កចនព្មាះ
ទកឹសាំអុយ ៃងិខកថ្ចនកាកសាំណល់នៅទពី្កងុគាីព្គសូ  ូថ្ៃព្រនទសជរ៉ាៃុ
(Hiagari Sewage Treatment plant Hiagari waste 
inc inerat ion fac i l i ty &Recyc l ing center)។ 
 ចាំន ះមុែ ទីព្កុងគីាព្គូស ូ  ៃឹងរញ្ជូ ៃអនកជាំនាញមក
នធាីការសិកានរាងចព្កចនព្មាះទឹកសាំអុយ ៃិងអាងព្រព្រឹត្តិកមម
នៅរាជធាៃីភនាំនរញ នហយីនៅនរលខ្ងមុែនៃះ រដ្ឋបាលរាជធាៃី
ភនាំនរញសងឃមឹថា នរាងចព្កចនព្មាះទឹកសាំអុយ ៃិងអាងព្រព្រឹត្តិកមម
ៃឹងមាៃកនុងរាជធាៃីភនាំនរញឆ្រ់ៗ។    

ទសសនកិចចសកិា និង្ដ្កស្សង្់បទពិណសាធន៍ណៅណរាង្ចស្កចណស្រេះទឹកសអំយុ នងិ្សកច្ចនោកស ំល ់
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             នារនសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅសាោព្កុង
គីាព្គូស ូថ្ៃព្រនទសជរ៉ាៃុ បាៃនរៀរចាំរធិចុីះហត្ថនលខ្ចងសមពៃ័ធោរ 
ទីព្កុងរវាង ឯកឧត្តម Kenji KITAHASHI អភបិាលព្កងុគាីព្គសូ  ូៃិង 
ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតវិង្ស អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃី
ភនាំនរញ នោយមាៃការចូលរមួរ ីឯកឧត្តម Masakazu HAMACHI 
អៃុរដ្ឋមន្រៃតពី្កសួងការររនទសជរ៉ាុៃ ៃងិ នោកជាំទវ ជា គមឹថា 
ឯកអគគរាជទូត្ព្រះរាជាោចព្កកមពជុាព្រចាំព្រនទសជរ៉ាៃុ។ 
     ការចងសមព័ៃធោរទីព្កុងដ៏្មាៃអត្ថៃ័យនៃះ នោយនោង
ាមការខណនាាំដ៏្ែពង់ែពស់ររស់ សនមតចអគគមហានសនារត្នីត្នជា 
ហ នុ សសន នាយករដ្ឋមន្រៃតថី្ៃព្រះរាជាោចព្កកមពុជា កនុងឱ្កាស
ខដ្លសនមតចអនញ្ជ ីញមកទសេៃកិចចនៅទីព្កុងគីាព្គូស ូ នានរល
កៃាងនៅ៕  

រាជធានីភ្នពំេញ និងទកី្រងុគតីាគយូស្ សូ បានចងសម្ពន័ធពម្ក្រភីាេនិងគ្នន ជាផ្លូវការព ើយ  
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         នារនសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅទីសាន ក់ការ     
កោត លថ្ៃទីោន ក់ងារសហព្រត្ិរត្តិការអៃតរជាត្ិជរ៉ាុៃ (JICA)    

គណៈព្រត្ិភូសាោរាជធាៃីភនាំនរញ ខដ្លដ្ឹកនាាំនោយ ឯកឧត្តម 
ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភបិាល      ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ 
បាៃរៃតកិចចការងារររស់ែាួៃ នៅទីសាន ក់ការកោត ល ថ្ៃទីោន ក់ងារ
សហព្រត្ិរត្តិការអៃតរជាត្ិជរ៉ាុៃ (JICA) រដ្ឋធាៃីតូ្កយូ ៃិងបាៃជួរ
សខមាងការគួរសម ៃិងរិោកាការងារជាមួយ នោក Hideaki 
DOMICHI (JICA Senior Vice President)។  
 កនុងជាំៃួរនៃះខដ្រ ោគីសាោរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃខងាង
អាំណរអរគុណោ៉ា ងព្ជាលនព្ៅចាំន ះទីោន ក់ងារសហព្រត្ិរត្តិការ
អៃតរជាត្ិជរ៉ាុៃ  JICA ខដ្លបាៃជួយរាជធាៃីភនាំនរញកៃាងមកនលី  
វស័ិយជានព្ចីៃ ៃិងសូមឱ្យមាៃការរៃតជព្មុញកិចចសហព្រត្ិរត្តិការ
ជាមួយគ្នន រខៃថមនទៀត្៕  

ជំនួបពិភាកាោរងារ ជាមួយទីភាន ក់ងារសហស្បតិបតតិោរអនតរជាតជិប៉ាុន 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547266268787463.1073742345.219779514869475&type=3


    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៧ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           11 

         សព្មារ់កមមវធិីចុងនព្កាយ ថ្ៃដ្ាំនណីរទសេៃកចិចសព្មារ់ថ្ងៃទ១ី 
ព្ត្ូវៃឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្រត្ិភូរដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ 
ដ្ឹកនាាំនោយ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតវិង្ស អភបិាលថ្ៃគណៈអភបិាល
រាជធាៃភីនាំនរញ បាៃរៃតនៅទសេនាព្ររ័ៃធដ្ឹកជញ្ជូ ៃសាធារណៈ  
ជារិនសស គឺព្រនភទរងនភាីងធុៃព្សាលសា័យព្រវត្តិ (រងនភាីងនលី
អាកាសព្រនភទ AGT)។     
 នៅនរលខ្ងមុែនៃះ រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ ក៏ដូ្ចជា  
រងរអូៃព្រជារលរដ្ឋនយងីសងឃមឹថា រងនភាីងធុៃព្សាលសា័យព្រវត្តិ 
(រងនភាីងនលីអាកាសព្រនភទ A G T )ៃឹងមាៃកនុងរាជធាៃីភនាំនរញ 
ជាមួយៃឹងការគ្នាំព្ទររស់ជរ៉ាុៃ៕  

ក្ររភិ្រូដ្ ឋបាលរាជធានីភ្នពំេញ ទស្នាក្រេន័ធដ្រឹជញ្ជូ នសាធារណៈ (រថពភ្លើងធនុស្រសាលសវយ័ក្រវរត)ិ 
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           នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្រត្ិភូសាោរាជធាៃី
ភនាំនរញ ដ្ឹកនាាំនោយ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភបិាល      
ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ ៃិង នោកជាំទវ បាៃជរួសខមាង
ការគរួសម ៃងិរោិកាការងារជាមយួ ឯកឧត្តម Yoichi MASUZOE 
អភបិាលព្កងុតូ្កយូ នោយបាៃទទលួការឯកោរគ្នន  ដូ្ចខ្ងនព្កាមៈ 
១-រនងកីត្ព្កុមការងាររវាងរាជធាៃីភនាំនរញ ៃិងទីព្កុងតូ្កយូ នដ្ីមបី
នរៀរចាំឯកសារ ឈាៃនៅចុះហត្ថនលខ្នលីអៃុសារណៈចងសមព័ៃធ
នមព្ត្ីោររវាងទីព្កុងទាំងរីរ។ 
២-ទីព្កុងទាំង២ បាៃឯកោរសហព្រត្ិរត្តិការនលីវស័ិយដ្ឹកជញ្ជូ ៃ 
កាកសាំណល់ សោត រ់ធាន រ់សាធារណៈ សុវត្ថិោរសាធារណៈ ៃិង
ផ្លា ស់រតូររទរនិសាធៃ៍ រនចចកនទសនលីការអភវិឌ្ឍៃ៍ទពី្កងុ នធាោី៉ា ងោ
ឱ្យទាំនាក់ទាំៃងទីព្កុងទាំងរីរកាៃ់ខត្ជិត្សនិទធ ៃិងលអព្រនសីរ នហយី
ជាំរុញការរញ្ជូ ៃកីឡាករចូលរមួឱ្យបាៃនព្ចីៃសព្មារ់ កីឡាអូឡាាំរិក
តូ្កយូឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងកីឡាអាសា ៃនៅរាជធាៃីភនាំនរញឆ្ន ាំ២០២៣។ 
៣-ឯកឧត្តមអភបិាលព្កងុតូ្កយូ បាៃទទលួយកការអនញ្ជញីរ ីឯកឧត្តម 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ នដ្មីបមីកទសេៃកចិចនៅ
រាជធាៃីភនាំនរញវញិ កនុងនរលនវោដ៏្សមព្សរោមួយនានរល
ខ្ងមុែ។  

ជំនួបសសមដង្ោរគួរសម និង្ពភិាកាោរងាររវាង្អភបិលរដ្ឋធានតីូកយ ូនិង្អភិបលរាជធានភីនណំពញ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546653395515417.1073742344.219779514869475&type=3
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         គរួរញ្ជជ ក់សងខដ្រថា នៅឆ្ន ាំ២០២០ តូ្កយូៃឹងទទួលនធាីជា
មាច ស់សទះការព្រកួត្កីឡាអូឡាាំរិក នហយីឆ្ន ាំ២០២៣ ភនាំនរញក៏ៃឹង
នធាីជាមាច ស់សទះថ្ៃការព្រកួត្កីឡាសីុនហគម រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ
សងឃមឹថារទរិនសាធៃ៍ថ្ៃការនរៀរចាំកីឡាអូឡាាំរិកររស់តូ្កយូ ៃិង
កាា យជាគាំរូដ៏្លអររស់រាជធាៃីភនាំនរញ កនុងការនធាីជាមាច ស់សទះនរៀរចាំ
កីឡាសីុនហគមនៃះ៕   
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         នាថ្ងៃទ២ី៣ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតវិង្ស 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃអនញ្ជ ីញជាអធិរត្ី
កនុងរិធីត្ោជ រ់ មហាវធិីសនមតច ហ ុៃ ខសៃ រីសាូវនលែ ៣៧១ ព្ចមុះ

ព្ជូកកាលងនល់ទល់ៃឹងសាូវជាត្ិនលែ២ ព្ត្ង់ចាំណុចខព្រកកាំរឹស 
ខដ្លឆ្ាងកាត់្ភូមិសាន្រសត ែណឌ ចាំការមៃ ែណឌ មាៃជ័យ ែណឌ ដ្នងាក  
រាជធាៃីភនាំនរញ ដ្ល់ព្កុងានមម  នែត្តកោត ល ខដ្លមាៃព្រខវងសរុរ 
៩.១៦០ខម៉ាព្ត្ ទទងឹអ តុ្នៅស  ូ៣០ខម៉ាព្ត្ ៃងិចនិញ្ចមីសាូវ ១៥ខម៉ាព្ត្ អម
សងខ្ង។      
 នោក សាាំ រសិិដ្ឋ ព្រធាៃមៃទរីសាធារណៈការ ៃងិដ្កឹជញ្ជូ ៃ
រាជធាៃភីនាំនរញ បាៃរញ្ជជ ក់សងខដ្ររីលទធសលថ្ៃការសាថ រនាសាូវនៃះ
រមួមាៃ៖  
១-បាៃសង់ព្គឹះមហាវងិីបាៃព្រខវង ៨.៦៦០ខម៉ាព្ត្ នសមីៃឹង៩៥%។  
២-អ ុត្នៅស ូខដ្លមាៃទទឹង ១៤ខម៉ាព្ត្ ព្រខវង ១៨០០ខម៉ាព្ត្។  
៣-បាៃសាងសង់លូទឹកនភាៀង ៃិងលូទឹកនព្រីព្បាស់ មាៃមុែកាត់្ 
០,៨០ ខម៉ាព្ត្ ដ្ល់ ១,២ ខម៉ាព្ត្ នៅសងខ្ងសាូវបាៃព្រខវង ៣.០០០ 
ខម៉ាព្ត្។  
៤-បាៃសាងសង់លូព្ជុងសព្មារ់រងហូរទឹកនភាៀងកាត់្ទទឹងសាូវ ខដ្ល
មាៃមុែកាត់្រី ១,៨០ខម៉ាព្ត្ ដ្ល់២,៦០ខម៉ាព្ត្ ចាំៃួៃ១២កខៃាង មាៃ
ព្រខវងសរុរ ៧២០ខម៉ាព្ត្ ៃិងសាងសង់សាព ៃនរតុ្ង ចាំៃួៃ ២កខៃាង 
មាៃទទឹង ៣០ខម៉ាព្ត្ ៃិងរនោត យ ១៤០ខម៉ាព្ត្។  

ពិធីតភាា ប់ មហាវធិីសណមតច ហ ុន សសន ពផី្លូវណលខ ៣៧១ ស្ចមុេះស្ជូកកាលថ្នលទ់លន់ងឹ្ផ្លវូជាតិណលខ២ 
ស្តង្់ច ុំចសស្ពកកពំឹស ខ ឌ ចំោរមន ខ ឌ រនជ័យ ខ ឌ ដ្ណងាោ   ដ្លស់្កុង្តាណមម  ណខតតកណាត ល 
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  វសិាលោរថ្ៃមហាវងិីនៃះបាៃជួយសព្មួលដ្ល់ការកកសទះ
ចរាចរណ៍រចចុរបៃនឱ្យមាៃោរកាៃ់ខត្ព្រនសីរនៅកនុងរាជធាៃីភនាំនរញ 
ខរ៉ាកខ្ងត្បូង។ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស បាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា 
វងិីនៃះ គឺជាវងិីធាំជាងនគនៅកនុងរាជធាៃីភនាំនរញ ខដ្លៃឹងនធាីឱ្យត្ាំរៃ់
ជុាំវញិននាះ មាៃសកាត ៃុរល នសដ្ឋកចិចកាៃ់ខត្ព្រនសីរន ងីខងមនទៀត្។ 
 ឯកឧត្តមអភបិាល បាៃរៃតនទៀត្ថា នៅនរលមហាវងិនីៃះព្ត្វូ
បាៃអ ុត្នៅស ូរចួរាល់ទាំងព្សុង ៃឹងោក់ឱ្យរងរអូៃព្រជារលរដ្ឋនធាី
ចរាចរណ៍ នហយីក៏ៃឹងមាៃការកសាងសាូវចាំៃួៃ ៦០ខែេនទៀត្នៅកនុង
ត្ាំរៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ខដ្លមាៃទាំហាំដ្ីសរុរ ២.៥៧២ហត្ ថ្ៃោគខ្ងត្បូង
រាជធាៃីភនាំនរញមួយនៃះ។     
 ទៃទឹមៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍ខសនកនហោឋ រចនាសមព័ៃធនៃះ រាជធាៃី
ភនាំនរញររស់នយងីក៏បាៃៃឹងកាំរុងខព្រកាា យមុែមាត់្ងមី ព្រករនោយ
ោរទក់ទញជាមួយទីព្កុងរណរ អគ្នរ ណិជជកមម សាំណង់រុរ ីសទះ
ខលាង អគ្នរសាន ក់នៅរមួ សោឋ គ្នរ ៃិងែុៃដូ្ជានដ្ីម៕  
 គិត្ព្ត្ឹមឆ្មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជធាៃីភនាំនរញមាៃគនព្មាង
សាងសង់ចាំៃួៃ ៦៩៤គនព្មាង នលីថ្សទដ្ីសរុរ ៤.២៤៤.២៩២ ខម៉ាព្ត្
ព្កឡា សាំណង់រុរមីាៃចាំៃួៃ ១១០កខៃាង ៃិងសាំណង់អគ្នរែពស់ៗ 
ចាំៃួៃ ៦២៨ ខដ្លមាៃទាំហាំវៃិិនោគ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុ្ោា រអានមរចិ៕ 
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         រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញកាំរុងសិកា ៃិងនរៀរចាំផ្លា ស់រដូរ
ព្ររ័ៃធនភាីងរាំភាឺសាធារណៈ នោយផ្លា ស់រដូររីការនព្រីព្បាស់អាំរូលនភាីង 
ព្រនភទ SODIUM ឬរនចចកវទិាោខដ្លចាំោយថាមរលនព្ចៃីជាង 
ព្រនភទLED ខដ្លចាំោយថាមរលអគគិសៃីនព្ចីៃ ផ្លា ស់មកនព្រី
ព្បាស់អាំរូលព្រនភទងមី LED ខដ្លចាំោយថាមរលត្ិច នហយីអាច
សៃេាំសាំថ្ចចាំោយព្រមាណរី ៤០% នៅ៥០%។   

 រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ ៃឹងជាំរុញការអៃុវត្តៃ៍គនព្មាងនៃះ
ឱ្យបាៃឆ្រ់រហ័ស នហយីអាំរូលនសទីរខត្ទាំងអស់កនុងរាជធាៃីភនាំនរញ
ៃឹងព្ត្ូវបាៃខកលមអ ៃិងផ្លា ស់រដូរនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ខ្ងមុែនៃះ 
ចាំន ះងវកិាខដ្លចាំនណញរីការសៃេាំសាំថ្ចនភាីងអគគិសៃីនៃះ ៃឹងព្ត្ូវ
យកនៅរព្ងីករោដ ញរាំភាឺសាូវាមទីាាំងសាធារណៈនៅកនុងរាជធាៃី
ភនាំនរញរខៃថមនទៀត្ នដ្ីមបនីសាភ័ណោរសង សុែសុវត្ថិោរសង ៃិង
រាំនរញនសចកដីព្ត្ូវការររស់ព្រជារលរដ្ឋសងខដ្រ។  
 គរួរញ្ជជ ក់សងខដ្រថា កនុងរាជធាៃីភនាំនរញរចចុរបៃននៃះមាៃ  
អាំរូលរាំភាឺសាធារណៈចាំៃួៃ១២.១១២អាំរូល ខដ្លកនុងននាះ នៅ
ាមរោត ដ្ងសាូវសាធារណៈមាៃ  ចាំៃូៃ៩.៩១១ អាំរូល(250W) 
សួៃចារសាធារណៈចាំៃួៃ ១.៧៤៨អាំរូល(70W) ៃិងសាព ៃចាំៃួៃ
០៨ ចាំៃួៃ៤៥៣អាំរូល(250W)៕  

រដ្ឋបលរាជធានីភនំណពញកំពងុ្សកិា នងិ្ណរៀបចំផ្លល សប់ដូរស្បពន័ធណភលើង្បភំលឺសាធារ ៈ  
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         នាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ រងយៃតនបាស ៃិងោង
សាូវមួយនព្គឿងបាៃរញ្ជូ ៃមកដ្ល់សាោរាជធាៃភីនាំនរញនហយី នដ្ីមបី
សមាអ ត្ធូលី-ដ្ី ៃិងកាៃ់ខត្នលីកសព្មស់ទីព្កុងភនាំនរញរខៃថមនទៀត្។
 គរួរញ្ជជ ក់សងខដ្រថា សាោរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃរញ្ជជ ទញិ
រងយៃតសមាអ ត្ ៃិងោងធូលី-ដ្ីាមសាូវនៃះចាំៃួៃ ២នព្គឿង ៃិង   
រងយៃតបាញ់ោងការុឡឺាចាំៃួៃ ១នព្គឿងនទៀត្ នហយីនៅនដ្ីមខែ
នព្កាយៃឹងរញ្ជូ ៃមកព្គរ់ទាំងអស់។ រ៉ាុខៃតនទះជាមាៃរងយៃតោង
សមាអ ត្នៃះកតី ក៏នៅខត្ព្ត្ូវការការចូលរមួខងរកាសព្មស់រាជធាៃី
ភនាំនរញ រីសាំោក់រងរអូៃព្គរ់ៗរូរ។ មាន ក់នចះទុកោក់សាំរាម១ មាន ក់
បាៃនរសីសាំរាម១ នត្ីមាៃសាំរាមមករីោនទៀត្ នរីនយងីព្គរ់គ្នន
នចះទុកោក់ ៃិងខងរការរសិាថ ៃនហយីននាះ? ដូ្នចនះសូមចរ់នសតីម
រីនយងីមាន ក់ៗជាមុៃសិៃ!    
 នៅត្ាំរៃ់មួយចាំៃួៃ ទាំងសាូវតូ្ច ៃិងសាូវធាំ នៅកនុងរយៈនរល
ចុងនព្កាយនៃះ សាំរាមហាក់ដូ្ចជាបាៃកាា យជាវរិត្តិន ងីវញិនហយី 
នៅរាជធាៃីភនាំនរញ។ នរីនទះរីជាកមមករព្កុមហ ុៃសីុៃព្ទី បាៃ
ព្រមូលសាំរាមទាំងយរ់ទាំងថ្ងៃោ៉ា ងោក៏នោយ ក៏សាំរាមនៅត្ាំរៃ់
មួយចាំៃួៃ របា៉ា ត់្របា៉ា យ ៃិងកខៃាងែាះគរនៅចិនញ្ច ីមសាូវ ៃិងនហៀរ
ដ្ល់ព្ទូងសាូវក៏មាៃ។    
 នព្ចីៃឆ្ន ាំកៃាងមក សាឹកនចក ឬក៏សាឹក្ូកព្ត្ូវបាៃរងរអូៃ
ព្រជាជៃខែមរយកមកនព្រីព្បាស់នដ្ីមបែីចរ់មហូរអាហារ ៃងិររសស់មាា រៈ 
នព្រីព្បាស់នសេងៗ។ ក៏រ៉ាុខៃត សរាថ្ងៃនៃះនយងីនឃញីថា ព្រជារលរដ្ឋ

ៃិយមនព្រីងង់បាា សទិកមកជាំៃួសវញិ ខដ្លជានហតុ្រងកសលរ៉ាះ ល់
ដ្ល់ររសិាថ ៃ ៃិងសុែោរររស់រងរអូៃព្រជារលរដ្ឋ។ រចចុរបៃន
ព្រនទសកមពជុាសមបូរនៅនោយសាំរាម ខដ្លោគនព្ចីៃជាងង់បាា សទិក។ 
 ព្រជារលរដ្ឋខែមរកាៃ់ខត្នព្ចីៃន ងីចរ់នសតីមព្រួយបារមាអាំរី
សលរ៉ាះ ល់ ររស់ងង់បាា សទិកមកនលីសុែោរររស់ែាៃួ ៃងិររសិាថ ៃ 
រ៉ាុខៃត វាព្ត្ូវការនរលនវោយូរនដ្ីមបនីោះព្សាយរញ្ជហ នៃះ៕ 

សាលារាជធានីភនំណពញ បនបញ្ជា ទិញរថ្យនតសរា ត និង្លាង្ធលូ-ីដ្តីាមផ្លវូ 
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           ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាល
រាជធាៃភីនាំនរញ អមដ្ាំនណីរនោយមន្រៃតជីាំនាញ នព្កាមឱ្វាទសាោរាជធាៃី
ភនាំនរញបាៃចុះរិៃិត្យការសាថ រនាសាូវនងមីរនជីង ៃិងព្ចាំងទនៃា ចរ់រី
រញ្ជររ័ត៌្មាៃនទសចរណ៍មុែព្រះររមរាជវា ាំង ដ្លស់ាព ៃនោា ះនកាះនរព្ជ។ 

 សាោរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃៃឹងកាំរុងសាងសង់គនព្មាងសាូវ
នងមីរនជីង ាមព្ចាំងទនៃានោយត្ោជ រ់ ចរ់រីរញ្ជ ររ័ត៌្មាៃនទសចរណ៍
មុែព្រះររមរាជវា ាំង រហូត្ដ្ល់សាព ៃព្រះមុៃីវងេ។ គនព្មាងនៃះ ោត្
សៃធឹងាមដ្ងទនៃាចតុ្មុែ ខដ្លមាៃព្រខវងសរុរ ៤.១៥០ខម៉ាព្ត្ ៃិង
ខចកជា ២ដ្ាំោក់កាលគឺ៖                      
ដ្ាំោក់កាលទ១ី៖ ររីញ្ជររ័ត៌្មាៃនទសចរណ៍មុែព្រះររមរាជវា ាំង 
រហូត្ដ្ល់សាព ៃនោា ះនកាះនរព្ជ ខដ្លមាៃព្រខវងសរុរព្រខហល ៩៥០
ខម៉ាព្ត្ ៃិងទទឹងចរ់រី ៧ខម៉ាព្ត្ ដ្ល់ ១៥ខម៉ាព្ត្។       
ដ្ាំោក់កាលទ២ី៖ ចរ់រសីាព ៃនោា ះនកាះនរព្ជ រហូត្ដ្ល់សាព ៃព្រះ
មុៃីវងេ ខដ្លមាៃព្រខវង ៣.២០០ខម៉ាព្ត្។    
 រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញរ ាំរឹងថាគនព្មាងសាថ រនាសាូវនងមីរនជីងងមី
នៃះ ៃឹងចូលរមួនលីកនសាភ័ណោររាជធាៃីរខៃថមនទៀត្ ៃិងសព្មួល
ដ្ល់ការនដ្ីរកមាៃត ព្រមទាំងសដល់ជាទីធាា ហាត់្ព្បាណសាធារណៈ 
ដ្ល់នភញៀវនទសចរណ៍នានា នៅាមដ្ងទនៃាចតុ្មុែ៕   
  

ស្បតិភសូាលារាជធានីភនណំពញបនចុេះពិនតិយោរសាា បនាផ្លូវណថ្មើរណជើង្ នងិ្ស្រងំ្ទណនល  
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បលង្់សាា បតយកមមច្នោរសាា បនាផ្លូវណថ្មើរណជើង្ នងិ្ស្រងំ្ទណនល របសស់ាលារាជធានភីនំណពញ 
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  នាថ្ងៃទ២ី២ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃអនញ្ជ ីញជាអធិរត្ី
កនុងអងគព្រជុាំសតីរីការនរៀរចាំរទរងាហ ញលទធសលលមអិត្ថ្ៃសៃនិសីទជាត្ិ

សតីរីសាថ ៃោរព្រជាជៃនៅាមសាូវ ៃិងរិោការីទព្មង់ថ្ៃកិចចសហ
ព្រត្ិរត្តិការរវាងអាជាញ ធរ ក់រ័ៃធររស់រាជធាៃីភនាំនរញ ខដ្លរមួមាៃ 
៤ចាំៃុច៖                     
-ចាំណុចទ១ី រិៃិត្យនព្ត្ៀមកមមវធិីសនមាា ធអាគ្នររដ្ឋបាលងមីររស់សាោ
រាជធាៃីភនាំនរញ ខដ្លកមមវធិីព្បាររធនៅថ្ងៃទី០៥ ខែនមសា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
នព្កាមអធិរត្ីោរដ៏្ែពង់ែពស់ររស់ សនមតចនត្នជា ហ ុន សសន នាយក
រដ្ឋមន្រៃត ីថ្ៃព្រះរាជាោចព្កកមពុជា។       
-ចាំណុចទ២ី ការព្ត្ួត្រិៃិត្យនលីគនព្មាងការសាងសង់រព្ងីកសាូវរី រងាង់
មូលនចមនៅរហូត្ដ្ល់ទាំៃរ់ករ់ព្សូវ ខដ្លមាៃព្រខវង ១.៧៥០ 
ខម៉ាព្ត្ ទទឹង ៣៤,៥០ ខម៉ាព្ត្ ៃិងចិនញ្ច ីមងនល់ ៧,៧៥ ខម៉ាព្ត្ សងខ្ង 
ៃិងមាៃសាព ៃអាកាសសព្មារ់ដ្ាំនណីរឆ្ាងកាត់្សងខដ្រ ៃិងនហោឋ រចនា 
សមព័ៃធនសេងៗនទៀត្ ខដ្លសព្មលួដ្ល់ររោិកាសឱ្យកាៃ់ខត្ព្រនសីរន ងី
ៃូវការនធាីចរាចរណ៍ររស់ព្រជាជៃព្គរ់ត្ាំរៃ់ឆ្ាងកាត់្។       
-ចាំណុចទ៣ី ការនរៀរចាំសួៃចារមុែវត្តរទុមវត្ឱី្យកាៃ់ខត្លអព្រនសីរន ងី 
ទាំងនហោឋ រចនាសមព័ៃធ នសាភណឌ ោរ អនាម័យ កខៃាងកុមារកមាៃត 
អាហារោឋ ៃ ចាំណត្ោៃយៃត រៃទរ់ទឹកអនាម័យសាធារណៈ ខដ្ល
កនុងននាះនយងីក៏គិត្សងខដ្រៃូវការនព្រីព្បាស់ឱ្យកាៃ់ខត្ងាយព្សួលដ្ល់
ជៃរិការសងខដ្រ សូមរញ្ជជ ក់សងខដ្រថា សៃួចារនៃះមាៃថ្សទដ្ីព្រមាណ 
ជាង ៤.៩០០ហចិា។          
-ចាំណុចទ៤ី ការនរៀរចាំថាា យព្រះររ ព្រះករុោព្រះបាទសនមតចព្រះ
ររមនាង នណរាតតម សហីមុនី ព្រះមហាកេព្ត្ថ្ៃព្រះរាជាោចព្ក
កមពុជា ជាទនីគ្នររសកាត រៈដ៏្ែពង់ែពស់រាំសុត្ថ្ៃព្រជារលរដ្ឋខែមរថ្ៃនយងី 
ខដ្លព្ត្ូវបាៃសតួចនសតីមន ងីនោយសហោរសហរ័ៃឋយុវជៃកមពុជា។  

កិចចស្បជុំសតពីីោរណរៀបចបំទបងាា ញលទធផ្លលមាិតច្នសននសិទីជាតសិតពីីសាា នភាពស្បជាជនណៅតាមផ្លូវ 
និង្ពភិាកាពទីស្មង្់ច្នកិចចសហស្បតិបតតិោររវាង្អាជាា ធរពាកព់័នធរបសរ់ាជធានីភនំណពញ  
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  សាោរាជធាៃីភនាំនរញរចចុរបៃន បាៃៃឹងកាំរុងែិត្ែាំជព្មុញ
ការអភវិឌ្ឍៃ៍ នោយនផ្លដ ត្សាំខ្ៃ់នលីការកសាងនហោឋ រចនាសមពៃ័ធរូរវៃដ 
ដូ្ចជា សាូវងនល់ សាព ៃ ព្ររ័ៃធព្រឡាយ-លូ រោដ ញទកឹសាអ ត្ រោត ញ 
ចរៃដអគគសិៃ ី រោដ ញទូរគមនាគមៃ៍ ការខកលមអ ៃិងរព្ងីករខៃថម
សួៃចារសាធារណៈ សាូវនព្កាមដ្ី សាព ៃអាកាស ជានដ្ីម។ ទាំងនៃះ
ជាធាតុ្ខដ្លទក់ទញវៃិិនោគិៃជាត្ិ-អៃដរជាត្ិ ឱ្យមកវៃិិនោគកនុង
រាជធាៃីភនាំនរញកាៃ់ខត្នព្ចីៃន ងី។     
 ទៃទឹមៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍ខសនកនហោឋ រចនាសមព័ៃធនៃះ រាជធាៃី
ភនាំនរញររស់នយងីក៏បាៃៃឹងកាំរុងខព្រកាា យមុែមាត់្ងមី ព្រករនោយ
ោរទក់ទញជាមួយទីព្កុងរណរ អគ្នរ ណិជជកមម សាំណង់រុរ ី
សទះខលាង អគ្នរសាន ក់នៅរមួ សទះសាំោក់ សោឋ គ្នរ ៃងិែុៃដូ្ជានដ្មី។ 
 គិត្ព្ត្ឹមឆ្មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៥ រាជធាៃីភនាំនរញមាៃគនព្មាង
សាងសង់ចាំៃួៃ ៦៩៤គនព្មាង នលីថ្សទដ្ីសរុរ ៤.២៤៤.២៩២ ខម៉ាព្ត្
ព្កឡា សាំណង់រុរមីាៃចាំៃួៃ ១១០កខៃាង ៃិងសាំណង់អគ្នរែពស់ៗ 

ចាំៃួៃ ៦២៨ ខដ្លមាៃទាំហាំវៃិិនោគ ១.៤៤១.០១៧.១២៦,០០
ដុ្ោា រអានមរចិ។      
 ការអភិវឌ្ឍៃ៍ទាំងអស់នៃះ អាចព្រព្រឹត្តនៅបាៃលុះព្ាខត្
កមពុជា មាៃសុែសៃដិោរនរញនលញ មាៃនសថរោរៃនោបាយដូ្ច
រចចុរបៃន ខដ្លជាមូលោឋ ៃព្គឹះសាំខ្ៃ់រាំសុត្កនុងការជព្មុញឱ្យមាៃ
ការអភិវឌ្ឍៃ៍នលីព្គរ់វស័ិយ៕    
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         នៅព្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅរដ្ឋបាលែណឌ ឫសេខីកវ
មាៃព្បាររធរធិពី្រកាសខត្ងាាំងមុែត្ាំខណងអភិបាល ៃិងអភិបាលរង
ែណឌ ឫសេខីកវ នព្កាមអធិរត្ីោរ ឯកឧត្តម ម៉ាប់ សារនិ ព្រធាៃ
ព្កុមព្រឹការាជធាៃីភនាំនរញ ៃិង ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ។ នោក ជា ពិស ីខដ្ល
ជាអភបិាលរងែណឌ  ព្ត្ូវបាៃខត្ងាាំងជាអភិបាល ថ្ៃគណ:អភិបាល

ែណឌ ឫសេខីកវ ៃងិ នោក ស  ូណសាគនធ នាយករដ្ឋបាលែណឌ  ខត្ងាាំង
ជាអភិបាលរងែណឌ ឫសេខីកវ។    
 នឆ្ាៀត្កនុងឱ្កាសននាះ ឯកឧត្តមអភបិាល    ក៏បាៃមាៃមត្ផិ្លដ ាំនសញី
ដ្ល់អភបិាលែណឌ ៃូវចាំណុចងមីមួយចាំៃួៃដូ្ចខ្ងនព្កាម៖    
-នយងីព្ត្ូវសាគ ល់ែាួៃឯងឱ្យចាស់ ថានយងីជាអនកោ មាៃកាត្រាកិចច
អាីែាះ? 
-ព្ត្ូវនចះព្រមូលសតុ ាំរញ្ជា ញាណនោះព្សាយរញ្ជហ កនុងសាថ ៃោរលាំបាក 
សាមគគីោរថ្សទកនុង នរៀៃសូព្ត្រីគ្នន នៅវញិនៅមក សាត រ់មត្ិនគខដ្ល
នៅជុាំវញិែាួៃនយងី នដ្ីមបនីដ្ីរឱ្យព្ត្ង់សាូវាមរនាទ ត់្ខែេៃនោបាយ
ររស់រាជរោឋ ភិបាល។ 
-នដ្ីមបឱី្យនគ្នលៃនោបាយភូមិ-សងាក ត់្មាៃសុវត្ថិោរនជាគជ័យបាៃ 
ទមទរឱ្យនយងីសេរាសាយរន្រញ្ជជ រាមនវទិកាសាធារណៈ ត្ព្មង់ឱ្យ
ដ្ល់នគ្នលនៅ។ 
-រព្ងងឹការោិល័យព្ចកនចញចូលខត្មួយនៅាមរោត រដ្ឋបាលែណឌ  
នោយព្ត្ូវធានាថា នសវាត្ព្មូវការសតល់ជូៃព្រជារលរដ្ឋឱ្យបាៃនលឿៃ 
ៃិងមាៃត្មាា ោរ។ 
-ការងារនរៀរចាំការអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងមូលោឋ ៃររស់ែាួៃ ដូ្ចជាការងារសាត រ
ព្រឡាយនដ្ីមបពី្រនោជៃ៍សាធារណៈ សោត រ់ធាន រ់ាមទីសារ ាម
ដ្ងសាូវ រមួទាំងសោត រ់ធាន រ់សាំណង់ខដ្លអត់្ចារ់ នោយព្ត្ូវនរៀរ
យៃតការរងាក រ នជៀសជាងការនព្រីវធិាៃការណ៍រន្រងាក រ នលីព្គរ់វស័ិយ
ទាំងអស់ឱ្យមាៃព្រសិទធោរ។ 
 ទាំងននាះនហយីរតិ្ជាការជួសជុលការថាន ាំងថាន ក់ររស់រងរអូៃ
ព្រជារលរដ្ឋមកនលីអាជាញ ធរ ៃិងទញបាៃៃូវសមាណចិត្តរីគ្នត់្៕ 
   

ពិធីស្បោសសតង្តាងំ្មុខតំស ង្អភិបល និង្អភិបលរង្ខ ឌ ឫសសសីកវ  
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          គណៈអភិបាលរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃនរីកកិចចព្រជុាំរិោកា 
នដ្ីមបពី្គរ់ព្គងរងយៃតធាំ នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅកនុង  
រាជធាៃីភនាំនរញ នព្កាមអធិរត្ីោរ  ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ។   
 អងគព្រជុាំបាៃរ ាំនលចន ងីៃូវការព្គរ់ព្គងឱ្យបាៃព្រនសីរន ងី 
ៃូវ៣ចាំៃុចរមួមាៃ៖  
១-សាូវ៖ ព្ត្វូកាំណត់្ព្រនភទោៃយៃតខដ្លអៃុញ្ជា ត្ឱ្យនធាដី្ាំនណីរឆ្ាងកាត់្ 
ៃិងមិៃអៃុញ្ជា ត្ឆ្ាងកាត់្ឱ្យកាៃ់ខត្ចាស់ោស់។                        
២-រងយៃត៖ ព្គរ់ព្គងឱ្យខ្ៃខត្បាៃៃូវរងយៃតធាំៗ ចូលកនុងរាជធាៃី
នៅនរលថ្ងៃ ៃិងរងយៃតនលីសទាំងៃ់ ខកថ្ចនែុសរនចចកនទស ការចត្
នលីចិនញ្ច ីមងនល់ែុសសោត រ់ធាន រ់។ 
៣-នរលនវោ៖ ព្ត្ូវកាំណត់្នមា៉ា ងឱ្យបាៃចាស់ខដ្លរងយៃតធាំៗ នធាី
ដ្ាំនណីរ ៃិងនរៀរចាំរនងកីត្គណៈកមមការងមីមួយសព្មារ់ព្ត្ួត្រិៃិត្យ
អនងកត្ាមោៃៃូវរាល់សកមមោរជាក់ខសតង នហីយគនព្មាងៃឹង
ចរ់នសតីមអៃុវត្តៃ៍ខត្មតងកនុងរាជធាៃីភនាំនរញនៅនដ្ីមខែនមសានៃះ។  
 សូមរញ្ជជ ក់សងខដ្រថា៖ កៃាងមក ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតវិង្ស 
បាៃមាៃព្រសាសៃ៍ នៅកនុងកិចចព្រជុាំជាមួយមាច ស់អាជីវកមម ៃិងមាច ស់
រងយៃតដ្ឹកទាំៃិញធុៃធៃៃ់ព្គរ់ព្រនភទថា ចរ់រីនរលនៃះត្នៅមន្រៃតី
សាធារណការទទួលរៃទុក ព្ត្ូវខត្កាំណត់្នរលនវោ ៃិងត្ព្មាយសាូវ
ឱ្យបាៃចាស់ោស់ចាំន ះរងយៃតធុៃធាំ។ ព្សរជាមួយគ្នន នៃះខដ្រ
កមាា ាំងសមត្ថកិចចៃគរបាលចរាចរណ៍សាូវនគ្នករាជធាៃភីនាំនរញ ខត្ងខត្
រតឹ្រៃតឹងរងយៃតធាំទាំងឡាយចូលទីព្រជុាំជៃ ៃិងចត្នលីចិនញ្ច ីមសាូវ   
រោត លឱ្យបាត់្សោត រ់ធាន រ់ ៃិងសទះចរាចរណ៍ ព្ត្ូវខត្ឃាត់្ទុកជា
រនោត ះអាសៃននៅកខៃាងោមួយនព្ៅរីសាូវងនល់។ សាោរាជធាៃី
ភនាំនរញៃឹងសតល់ព្បាក់នលីកទឹកចិត្តចាំៃួៃ ៥មុឺៃនរៀលដ្ល់អនកចរ់ 
សព្មារ់រងយៃតមួយនព្គឿង នព្ ះការចត្នៃះ បាៃនធាីឱ្យរ៉ាះ លដ់្ល់
សោត រ់ធាន រ់ គឺនសមីៃឹងរទនលមីសចរាចរណ៍៕   

កិចចស្បជុំពិភាកា ណដ្ើមបសី្គប់ស្គង្រថ្យនតធំសដ្លណធវើចរាចរ ៍ណៅកនងុ្រាជធានភីនំណពញ 
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    នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឃងួ្ ណស្សង្ 
អភបិាលរងរាជធាៃភីនាំនរញ ព្រមទាំងថាន ក់ដ្ឹកនាាំ មៃទីរជាំនាញ 
នព្កាមឱ្វាទសាោរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃទទួលជួររិោកាការងារ

ជាមួយគណៈព្រត្ិភូទីព្កុងោៃៃីង រដ្ឋធាៃីថ្ៃនែត្តកាា ងសីុថ្ៃ 
សាធារណៈរដ្ឋព្រជាមាៃតិ្ចៃិ ដ្កឹនាាំនោយ ឯកឧត្តម Meng Wehu 
អៃុរដ្ឋនលខ្ធកិារថ្ៃរោឋ ភបិាលព្កងុោៃៃងី អាំរកីចិចសហព្រត្រិត្តកិារ
នលីវស័ិយ ណិជជកមមនទាោគី វៃិិនោគនសវាសុខ្ភិបាល អភវិឌ្ឍៃ៍ 
ៃិងកិចចសហព្រត្ិរត្តិការសួៃឧសាហកមមរវាងរាជធាៃីភនាំនរញ 
ៃិងទីព្កុងោៃៃីង។    
 កៃាងមក រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ ខត្ងខត្បាៃសាា គមៃ៍ 
ៃិងសហព្រត្ិរត្តិការជាព្រចាំជាមួយរោត ព្រនទសនានា នដ្ីមបី
ទាំនាក់ទាំៃងលអ ៃិងចាំណងមិត្តោរយូរអខងាង ខដ្លឈាៃដ្ល់ការ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងវៃិិនោគរមួគ្នន នលីវស័ិយជាអាទិោរនានានៅកនុង
រាជធាៃីភនាំនរញ ក៏ដូ្ចជានៅកនុងព្រះរាជាោចព្កកមពុជាសងខដ្រ។
 នៅកនុងឱ្កាសនៃះ រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ ក៏សាា គមៃ៍
ោ៉ា ងកក់នៅត  ចាំន ះវៃិិនោគទុៃរីនែត្តកាា ងសីុ ថ្ៃសាធារណរដ្ឋ
ព្រជាមាៃិត្ចិៃ រិនសសទីព្កុងោៃៃីង នដ្ីមបសីលព្រនោជៃ៍ថ្ៃ
ព្រជាជៃទីព្កុងទាំងរីរ៕  

ជំនូបពិភាកាោរងារជាមួយគ ៈស្បតិភទូីស្កុង្ណាននងី្ រដ្ឋធានីច្នណខតតោវ ង្សុ ី     
ច្នសាធារ រដ្ឋស្បជារនិតចិន  
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  នាោៃ ចថ្ងៃទ១ី៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឃងួ្ ណស្សង្ 
អភបិាលរងរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃនរកីកចិចព្រជុាំគណៈកមមការថាន ក់
រាជធាៃីភនាំនរញ នដ្ីមបចូីលរមួជយួសព្មរសព្មលួ ៃិងខសាងរកៃូវ
ដ្ាំនោះព្សាយសលរ៉ាះ ល់នដ្មីន្ ីរនងាគ លអគគសិៃ ីៃងិសាំណង់
នហោឋ រចនាសមព័ៃធនសេងៗនលីកាំោត់្សាូវសហរ័ៃឋរុសេុ ី ខដ្លចរ់
រីPK.0+780ដ្ល់ PK.0+850 ថ្ៃគនព្មាងសាងសង់សាូវព្កវាត់្ព្កុង
ទី២។       
 ជាការខណនាាំររស់ ឯកឧត្តម ឃងួ្ ណស្សង្  បាៃត្ព្មូវឱ្យ
ព្កុមហ ុៃព្ត្ូវខត្សហការជាមួយអាជាញ ធរមូលោឋ ៃនៅទនីនាះ នហយី
រាល់រញ្ជហ ទាំងអស់ព្ត្ូវសតល់ដ្ាំណឹងឱ្យសាធារណជៃដ្ឹងបាៃមុៃ២
ថ្ងៃាមវទិយុ កាខសត្ ទសេនាវដ្ត ី ៃិងទូរទសេៃ៍ជានដ្ីម នដ្ីមបកុីាំឱ្យ
មាៃរញ្ជហ កកសទះចរាចរណ៍ ៃងិព្គរ់សាថ រ័ៃ ក់រ័ៃធព្ត្វូរៃិតិ្យាម
ោៃសលរ៉ាះ ល់ខដ្លនកីត្ន ងីរីការនធាីសាូវវាងនៃះ ខដ្លព្ត្ូវឱ្យ
មៃទីរនសដ្ឋកិចច ៃិងហរិញ្ាវត្ថុ ៃងិមៃទរីសាធារណការ ៃងិដ្កឹជញ្ជូ ៃ 
នោះព្សាយសលរ៉ាះ ល់នលីព្ររ័ៃឋអគគិសៃី ទឹក ៃិងខែេការ 
ចាំខណកការការ រសលរ៉ាះ លដ់្លរ់ងរអូៃព្រជារលរដ្ឋគឺរដ្ឋបាល 
ែណឌ  សងាក ត់្ អៃតរព្កសួងខដ្ល ក់រ័ៃឋ ៃិងព្កុមហ ុៃរៃតនោះ
ព្សាយរខៃថមនទៀត្ នទះជាលទឋសលោ៉ា ងោកតនីនាះ ព្ត្ូវនធាីរបាយ

ការណ៍នដ្ីមបនីសញីជូៃជាំៃួយការអៃុគណៈកមមការាមោៃជាព្រចាំ
ៃូវរញ្ជហ ៃិងាមោៃជាលមអិត្នដ្ីមបនីោះព្សាយរខៃថម ៃិងនដ្ីមប ី
គណៈអភិបាលសនព្មច៕  

ណបើកកិចចស្បជុំណ េះស្សាយផ្លប៉ាេះពាលណ់ដ្ើមណ ើបណងាោ លអគោសិនី និង្ណហ ឋ រចនាសមព័នធណផ្សង្ៗ 
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  ព្រកឹថ្ងៃទ០ី៣ ខែមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ណអៀង្ អូននី 
អភបិាលរងរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃទទួលជួររិោកាជាមួយទីោន ក់ងារ
សហព្រត្ិរត្តិការអៃតរជាត្ិថ្ៃព្រនទសជរ៉ាុៃ (JICA) បាៃសហ
ការជាមយួវទិាសាថ ៃព្សាវព្ជាវជរ៉ាៃុសព្មារ់ព្ររ័ៃឋសងគម(JRISS)។ 
 កនុងឱ្កាសននាះ ព្រត្ិភូទាំងរីរបាៃនធាីការសាទ រសទង់អាំរី
ព្ររ័ៃឋដ្ឹកជញ្ជូ ៃនៅាមរងយៃតព្កុងនៅភនាំនរញនៅនរលរចចុរបៃន 
ព្សរជាមួយគ្នន នៃះខដ្រ ត្ាំោងវទិាសាថ ៃព្សាវព្ជាវជរ៉ាុៃ បាៃនធាី
រទរងាហ ញសតីអាំរីការនព្រីព្បាស់ព្ររ័ៃធព្គរ់ព្គងរងយៃតព្កុងងមី ាម
ព្ររ័ៃឋរនចចកនទសទាំនៃីរខដ្លវាមាៃអត្ថព្រនោជៃ៍សព្មារ់រងរអូៃ
នធាីដ្ាំនណីរាមរងយៃតព្កុងនលឿៃទៃ់នរលនវោ នជៀសវាងការកក
សទះចរាចរណ៍ នហយីអនកនធាីដ្ាំនណីរអាចដ្ឹងថារងយៃតព្កុងនៅទី
ោ នរលោមកដ្ល់កខៃាងទីាាំងខដ្លែាួៃរង់ចាំ រងាហ ញរី
កខៃាងសទះចរាចរណ៍ នហយីនភញៀវនទសចរណ៍អាចចូលនមីលព្ររ័ៃធ
នៃះបាៃទូទាំងរិភរនោក ជារនិសសនៅនទៀត្អនកព្គរ់ព្គងព្ររ័ៃធ 
នៃះអាចដ្ឹងថាអនកោនមីលែាះ ៃិងនៅទីោែាះ។ 
 ឯកឧត្តម ណអៀង្ អូននី  មាៃសងឃមឹនជឿជាក់ោ៉ា ងមុត្មាាំថា 
ទីោន ក់ងារសហព្រត្ិរត្តិការអៃតរជាត្ិថ្ៃព្រនទសជរ៉ាុៃ (JICA) 
ៃិងសិកាលាំអិត្នលីគាំនរាងនៃះ នហយីអាចចរ់នសតីមអៃុវត្តៃ៍បាៃ
នៅរាជធាៃីភនាំនរញ កនុងនរលដ៏្ែាីខ្ងមុៃនៃះ៕  

ោរទទលួជបួពិភាកាជាមួយទីភាន ក់ងារសហស្បតិបតតិោរអនតរជាតិច្នស្បណទសជប៉ានុ (JICA)  
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  ព្រកឹថ្ងៃទ០ី៣ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ណអៀង្ អូននី 
អភបិាលរងរាជធាៃភីនាំនរញ បាៃជួររិោកាជានលីកដ្ាំរូងអាំរី 
សាថ ៃោរទូនៅចរាចរណ៍នៅកនុងរាជធាៃីភនាំនរញ ជាមួយ នោក 
ហុ ីគី អុីវា៉ា សាគី ព្រធាៃទាំនាក់ទាំៃង ៃងិដ្កឹជញ្ជូ ៃព្រចាំ
អាសីុអានគនយរ៍រស់ធានាគ្នរអភវិឌ្ឍៃ៏អាសីុ(ADB)។ នឆ្ាៀត្នៅកនុង
ឱ្កាសនៃះសងខដ្រ ឯកឧត្តម ណអៀង្ អូននី  បាៃរាំសុសៃូវរញ្ជហ
ព្រ្ម ចាំៃួៃ៥ នដ្មីបឱី្យដ្ងឹរសីាថ ៃោរចរាចរណ៍រាជធាៃភីនាំនរញ
ខដ្លមាៃដូ្ចជា៖  
១.ការព្គរ់ព្គងការដ្ឹកជញ្ជូ ៃមិៃទៃ់បាៃលអ ៃិងការអៃុវត្តចារ់
ចរាចរណ៍នៅមាៃកព្មិត្។  
២.នៅមិៃទៃ់មាៃមជឈមណឌ លព្គរ់ព្គងចរាចរសាូវនគ្នក។  
៣.នភាីងសតុរនៅមាៃកព្មិត្។  
៤.សាូវនៅមាៃសាថ ៃោរកាំរុងខកលមអនព្ចីៃ។  
៥.ការដ្ឹកជញ្ជូ ៃមាៃនព្ចីៃខរររទៃិងងមីៗ។  
 នដ្ីមបនីព្ជីសនរសីកនុងចាំនោមរញ្ជហ ទាំងនៃះ ៃិងខសាងរកៃូវ
ដ្ាំនោះព្សាយ សហការគ្នន កនុងការព្រត្ិរត្តិការនៅអនាគត្ ៃិង
មាៃកិចចព្រជុាំមន្រៃតីរនចចកនទសនៅដ្ាំោក់កាលនព្កាយៗនទៀត្៕  

ោរទទលួជបួពិភាកាជាណលើកដ្ំបងូ្អំពសីាា នភាពទូណៅចរាចរ ៍ណៅកនងុ្រាជធានីភនំណពញ  
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  ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាល
រាជធាៃភីនាំនរញ ធាា រ់មាៃព្រសាសៃ៍ថា ផ្លទ ាំងបា៉ា ណូសេរាសាយ ណិជជកមម
រចចុរបៃនគឺ នកតី្មាៃនព្ចៃីនរកនហយីកនុងរាជធាៃភីនាំនរញ សាោរាជធាៃី
ភនាំនរញៃឹងកាត់្រៃថយផ្លទ ាំងសាយ ណិជជកមមនៃះ ឱ្យនៅកព្មិត្មួយ
សមព្សរ មិៃឱ្យរ៉ាះ ល់ដ្ល់នសាភ័ណោរ សោត រ់ធាន រ់ទីព្កុង។ 

  នព្កាយរីបាៃទទួលនគ្នលការណ៍ខណនាាំផ្លទ ល់រី ឯកឧត្តម 
ប៉ា  សជុាតិវង្ស អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ ព្កមុ
ការងារព្ត្ួត្រិៃិត្យលកខណៈរនចចកនទសទីាាំងផ្លទ ាំងសាយ ណិជជកមម
ខត្ងខត្បាៃចុះរិៃិត្យ ៃិងរុះនរផី្លទ ល់ៃូវនគ្នមនភាីង ព្រអរ់នភាីង LED 
ផ្លទ ាំងសាយ ណិជជកមមោខដ្លបាៃសាងសង់នោយមិៃមាៃចារ់
អៃុញ្ជា ត្ ៃិងរងកឱ្យមាៃសលរ៉ាះ ល់ដ្ល់គាំនហញី នសាភ័ណោរ 
សុវត្ថិោរ ៃិងសោត រ់ធាន រ់សាធារណៈកនុងរាជធាៃីភនាំនរញ។ 

  ព្កុមការងារររស់សាោរាជធាៃីភនាំនរញ ខត្ងបាៃសហការ
ជាមយួសាោែណឌ ទាំង១២ ចុះរិៃិត្យ ៃិងរុះនរនីគ្នមនភាីង ព្រអរ់នភាីង 
ៃិងផ្លទ ាំងសាយ ណិជជកមមជានព្ចីៃទីាាំង ោក់នលីចនិញ្ចមីសាូវនងមរីនជងី 
ខដ្លរងកសលរ៉ាះ ល់ដ្ល់សោត រ់ធាន រ់សាធារណៈ ាមដ្ងវងិនីានា។ 

  នព្កាយរីបាៃអៃុវត្តវធិាៃការរដ្ឋបាលបាៃមួយជាំហាៃរចួមក 
នយងីសនងកត្នឃញីថា នៅាមរនោត យសាូវមួយចាំៃួៃកនុងរាជធាៃី
ភនាំនរញមាៃសោត រ់ធាន រ់ ៃិងនសាភ័ណោរព្រនសីរន ងីវញិ នហយី
រងរអូៃព្រជារលរដ្ឋមាៃការគ្នាំព្ទចាំន ះចាំោត់្ការនៃះ ព្រមទាំង
បាៃសម័ព្គចិត្តរុះនរនីគ្នមនភាីង ព្រអរ់នភាីង ៃងិផ្លទ ាំងសាយនោយែាួៃឯង 
នហយីជារិនសសខងមនទៀត្ននាះ  គឺរោត ព្កុមហ ុៃខដ្លជាព្រភរ
សគត់្សគង់សាំខ្ៃ់ៗ ក៏បាៃចុះកាត់្នគ្នមនភាងី ព្រអរ់នភាងី ៃងិផ្លទ ាំងសាយ
 ណិជជកមមនោយែាួៃឯងខដ្រ។ ទៃទមឹនៃះ ព្កុមការងារបាៃសាំណូមររ
ដ្ល់ព្កមុហ ៃុឱ្យរញ្ឈរ់ការសគត់្សគង់សមាា រៈសេរាសាយ ខដ្លនាាំឱ្យរ៉ាះ ល់
សោត រ់ធាន រ់សាធារណៈ ៃិងនសាភ័ណោររាជធាៃីភនាំនរញ៕ ច៊ុុះពិនតិ្យទតីាំងស ន្ ើ្ ៊ុាំរប្ក់្រុមហ ៊ុន្៊ុាំត្សមលើងផ្ទ ាំងផ្សពវផ្ាយ 

អាជាា ធររាជធានភីនំណពញ ចុេះពិនតិយ នងិ្រេុះណរ ើផ្លទ ងំ្ប៉ា  ូផ្ាយពា ិជាកមមគ្នន នសណាត បធ់ាន ប់ 
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  នៅកនុងខសៃការត្នមាីងសាា កនឈាម ះសាូវ កនុងរាជធាៃីភនាំនរញ
ចាំៃួៃ ៣.០០០សាា ក នហយីគិត្ព្ត្ឹមថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
រដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃៃិងកាំរុងត្នមាីងសាា ករចួបាៃចាំៃួៃ 
១៥០០សាា ក នលីចាំៃួៃសរុរ ៣.០០០សាា ក ព្ត្ូវជា ៥០% ខដ្ល
បាៃត្នមាីងរចួនៅនលីសាូវចាំៃួៃ១៥ខែេ៖ 

១-មហាវងិីព្រះៃនរាត្តម ២-ត្ិរវងិីសុីសុវត្ថិ ៣-មហាវងិីព្រះមុៃីវងេ   
៤-មហាវងិីន ៉ា នសទុង ៥-មហាវងិីព្រះសីហៃុ ៦-មហាវងិីកមពុជា
នព្កាម ៧-មហាវងិីសនមតចសុធារស ៨-វងិីសនមតចខរ៉ាៃ ៃុត្ ៩-វងិី
ព្ត្សក់ខសអម ១០-វងិីឧកញា៉ា  នទរ សៃ ១១-មហាវងិីរ៉ាូ ូញ ១២-សាូវ
នលែ ៥១៦ ១៣-សាូវនលែ ៥៩២ ១៤-សាូវនលែ ៥៩៨ ១៥-សាូវ
នលែ ៣១៥៕       

 នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មៃទីរសាធារណការ 
ៃិងដ្ឹកជញ្ជូ ៃរាជធាៃីភនាំនរញ បាៃជួសជុលសាូវចាំៃួៃ៦ខែេរខៃថម 
ដូ្ចខ្ងនព្កាម៖ 

១-សាូ វជាត្ិនលែ៥ ចរ់រីសាព ៃនព្ជាយចងាា រដ្ល់សាព ៃខព្រកននន ។ 
២-សាូវនលែ៥៧ ចរ់រីមហាវងិីព្រះសីហៃុដ្ល់មហាវងិីន ៉ា នសទុង។ 
៣-សាូវនលែ៣៥៥ ចរ់រីរងាង់មូលកាាំកូ ដ្ល់អង់ខត្ៃទួលនគ្នក។ 
៤-សាូ វនលែ៤៦៤ ចរ់រីមហាវងិីព្រះមុៃីវងេដ្ល់សាូ វនលែ៩៥។ 
៥-សាូ វនលែ៩៥ ចរ់រីសាូ វនលែ៤៦៤ នៅដ្ល់សាូ វនលែ៤៣២។ 
៦-សាូវនលែ 20A ចរ់រីរងាង់មូលលដ្ីព្កហម សងាក ត់្រលួស ដ្ល់
ព្សុកកោត លសទឹង៕  

សផ្នោរតណមលើង្សាល កណ ម្ េះផ្លវូ កនងុ្រាជធានីភនំណពញ មនទីរសាធារ ោររាជធានីភនំណពញ ជួសជុលផ្លូវចំនួន៦សខស 

រនុងផផ្នការត្សមលើងស្លល រស ម្ ុះផ្លូវ ចាំននួ ៣០០០ស្លល រ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៣ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក នុត ពុធ រា៉ា  
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ដ្នងាក  បាៃដ្កឹនាាំមន្រៃតរីាជការ
សាោែណឌ  សងាក ត់្ ចុះរិៃិត្យនមីលសាូវនរតុ្ង០១ខែេ ខដ្លនទីរ
សាថ រនារចួ ៃិងសាំនណះសាំោលសួរសុែទុកខរងរអូៃព្រជារលរដ្ឋ 
កនុងភូមិា  ីសងាក ត់្ដ្នងាក  ែណឌ ដ្នងាក  រាជធាៃីភនាំនរញ។   

 គរួរញ្ជជ ក់ថា៖ សាូវនរតុ្ង០១ខែេ សថិត្កនុងភូមិា  ី សងាក ត់្
ដ្នងាក  ែណឌ ដ្នងាក  រាជធាៃីភនាំនរញខដ្លបាៃចុះរិៃិត្យនាឱ្កាសនៃះ 
ជាសាូវនរតុ្ងឆ្អឹងខដ្ក ទទឹង០៤ខម៉ាព្ត្ ព្រខវង ១៨៧,៥ខម៉ាព្ត្ ជា
គនព្មាងងវកិាររស់រដ្ឋបាលែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៥។ នោយខ កសព្មារ់
សងាក ត់្ដ្នងាក  ទាំងមូលបាៃទទួលសាូវនរតុ្ងឆ្អឹងខដ្ក ខដ្លជាគនព្មាង
ងវកិាររស់ រដ្ឋបាលែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៥ បាៃចាំៃួៃ ០៣ខែេ៖               
-ខែេទ១ី សថិត្នៅកនុងភូមិសាំរួរ សងាក ត់្ដ្នងាក  ែណឌ ដ្នងាក  មាៃព្រខវង 
៣០១,២៥ខម៉ាព្ត្ ទទឹង ៥ខម៉ាព្ត្      
-ខែេទ២ី សថិត្កនុងភូមិម័ល សងាក ត់្ដ្នងាក  ែណឌ ដ្នងាក  មាៃព្រខវង
២០០ខម៉ាព្ត្ ទទឹង ០៤ខម៉ាព្ត្       
-ខែេទ៣ី សថិត្កនុងភូមិា  ី សងាក ត់្ដ្នងាក  ែណឌ ដ្នងាក  ខដ្លបាៃចុះ
រិៃិត្យនានរលនៃះ៕  

អាជាា ធរខ ឌ ដ្ណងាោ ចុេះពនិិតយណមើលផ្លវូណបតងុ្០១សខស សដ្លណទើបសាា បនា សាតិណៅសងាោ ត់ដ្ណងាោ  

 អាជ្ញា ធរខណ្ឌ ដសកោ  ច៊ុុះពនិតិ្យទតីាំងស្លា បនាផ្លូវ 

ខណ្ឌ ដង្កោ  
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  នារនសៀលថ្ងៃទ១ី៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក អា ង្ សុផី្លន 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ចារអាំនន អមដ្ាំនណីរនោយ នោក 
រស ់សភុ័កត អភបិាលរងែណឌ ចារអាំនន  ៃងិមន្រៃតជីាំនាញែណឌ  បាៃ
អនញ្ជ ីញចុះរិៃិត្យសាថ ៃោរលាំនៅោឋ ៃរងរអូៃព្រជារលរដ្ឋ ខដ្លរង
ការរ៉ាះ ល់លិចទឹក រីការោឋ ៃរូមែាច់ កនុងសងាក ត់្វាលសបូវ នោយ
បាៃខណនាាំឱ្យមន្រៃតជីាំនាញសិការីការោក់លូរ ាំនោះទឹកនចញឱ្យបាៃ
ទៃ់នរលនវោ។            
 កនុងឱ្កាសននាះសងខដ្រ នោកអភិបាលែណឌ  ក៏បាៃជួរ
សាំនណះសាំោល ៃងិសាំណូមររដ្ល់ព្រជារលរដ្ឋឱ្យរៃតជយួសហការ
សតល់រ័ត៌្មាៃដ្ល់អាជាញ ធរមូលោឋ ៃែណឌ ជាព្រចាំ នដ្ីមបអីាជាញ ធរមាៃ
លទធោរកនុងការនោះព្សាយជូៃរងរអូៃឱ្យបាៃទៃ់នរលនវោ៕     

     នាថ្ងៃទី១១ខែមីនាឆ្ន ាំ២០១៦ នវោនមា៉ា ង៨៖៣០នាទពី្រឹក 
នោក រស ់ សភុ័កត អភបិាលរងែណឌ ចារអាំនន បាៃដ្កឹនាាំព្កមុ
ការងារសោត រ់ធាន រ់ែណឌ ចុះខណនាាំ ៃិងរកាសោដ រ់ធាន រ់ាម
រនោត យសាូវជាត្ិនលែ១ ចរ់រីគល់សាព ៃ រហូត្ដ្ល់សតុរចារអាំនន 
ថ្ៃសងាក ត់្ចារអាំននទី១ ៃិងសងាក ត់្ចារអាំននទ២ី នោយបាៃខណនាាំ 
អាជីវករកុាំឱ្យយកចិនញ្ច ីមសាូវនធាីអាជីវកមមរៃតនៅនទៀត្ ៃិងឃាត់្បាៃ
រងយៃតាក់សីុ ចាំៃួៃ២នព្គឿងខដ្លចត្ចរ់ម៉ាូយគ្នម ៃសោត រ់ធាន រ់
ាមសាូវជាត្ិនលែ១ យកមករកាទុកនៅសាោែណឌ នដ្ីមបនីធាីការ
អរ់រ ាំ ៃិងខណនាាំ៕  

អាជាា ធរខ ឌ ចារអំណៅចុេះពិនិតយលណំៅ ឋ នរង្ោរលចិទឹក អាជាា ធរខ ឌ ចារអណំៅចុេះរកាសណាដ បធ់ាន បត់ាមដ្ង្ផ្លវូ 

អាជ្ញា ធរខណ្ឌ ច៊ុុះផណ្នាាំ នងិសធវើ្ ណ្តា បធ់្នន បត់មដងផ្លូវ 

ខណ្ឌច្បារអំង្ៅ 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលែណឌ ខសៃសុែ
បាៃនរៀរចាំរិធីនរីកការោឋ ៃជួសជុលសាថ រនាចក់នរតុ្ងឆ្អឹងខដ្កសាូ វ
នលែ១០០៧ ព្រខវង ៦៥០ខម៉ាព្ត្ ទទងឹ ០៧ខម៉ាព្ត្(រព្ងកី ០៥ខម៉ាព្ត្) 
នរីកសាូវងមីព្រខវង ១.០០០ខម៉ាព្ត្ ទទឹង ១២ខម៉ាព្ត្ ៃិងសាូវនលែ
១៩៣៨ ព្រខវង ៧០០ខម៉ាព្ត្ ទទឹង ០៨ខម៉ាព្ត្ មាៃកព្មាស់ ០,១៥

ខម៉ាព្ត្ ខដ្លជាងវកិាចូលរមួរី នោក រ ុៃ ថ្ហ ជាសរបុរសជៃ ខដ្ល
រស់នៅកនុងសងាក ត់្ភនាំនរញងមី ែណឌ ខសៃសុែ រាជធាៃីភនាំនរញ នព្កាម
អធិរត្ីោរនោក ល ីសាណវត អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ
ខសៃសុែ អមជាមួយមន្រៃតីនព្កាមឱ្វាទ មន្រៃតីជាំនាញ ៃិងមាៃការ
អនញ្ជ ីញចូលរមួរីព្រជារលរដ្ឋចាំៃួៃ ១៦០នាក់។   
 ជាមួយនៃះ កនុងឱ្កាសរុណយចូលឆ្ន ាំងមីព្រថ្រណីខែមរខ្ងមុែ
នៃះ នោកអភិបាលែណឌ  បាៃជូៃររ ៃិងផ្លត ាំនសញី ដ្ល់ព្រជារលរដ្ឋ
សូមព្រុងព្រយត័្ន ៃិងនគ្នររចារ់ចរាចរណ៍ឱ្យមាៃសុវត្ថិោរកនុងការ
នធាីដ្ាំនណីរនៅាមនែត្ត ការ រនព្គ្នះអគគិភ័យ រិៃិត្យនមីលនភាីងធូរ
នទៀៃមុៃចកនចញរីលាំនៅោឋ ៃ ៃិងព្ត្ូវផ្លត ាំនសញីជាមួយអនកជិត្ខ្ង
ជួយនមីលលាំនៅោឋ ៃ នោយព្រុងព្រយត័្ននលីជៃឱ្កាសៃិយមមួយ
ចាំៃួៃកនុងមូលោឋ ៃ នហយីសូមចូលរមួសហការជាមួយអាជាញ ធរែណឌ  
នដ្ីមបចុីះរន្រងាក ររាល់រទនលមីសនសេងៗខដ្លនកីត្មាៃនអាយបាៃទៃ់
នរលនវោ។      
 រខៃថមជាមួយគ្នន ននាះ នោកអភិបាលែណឌ  ក៏បាៃសាំណូមររ
ដ្ល់រងរអូៃព្រជារលរដ្ឋខដ្លរស់នៅកនុងមូលោឋ ៃ ឱ្យចូលរមួខងរកា
សាូវនៃះទាំងអស់គ្នន  នដ្ីមបជីាព្រនោជៃ៍យូរអខងាងសព្មារ់រងរអូៃ
ព្រជារលរដ្ឋកនុងមូលោឋ ៃ៕ 

រដ្ឋបលខ ឌ សសនសខុបនណរៀបចំពធិីណបើកោរ ឋ នជសួជលុសាា បនាផ្លវូរក់ណបតុង្ឆ្ាឹង្សដ្ក 

ខណ្ឌ សែនែខុ 
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   នារនសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក លមី សភុា 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ៧មករា បាៃដ្ឹកនាាំគណៈព្រត្ិភូ
ែណឌ ៧មករា នគ្នររវញិ្ជា ណកខៃធសរ នោក ោ៉ា វ រ៉ាូរា(នៅ ខក នត្ឿ) 
មន្រៃតីៃគរបាលសោដ រ់ធាន រ់ែណឌ ៧មករា នោយដ្ួលផ្លៃ នព្កាយកនុង
នរលរាំនរញោរកិចច នៅនមា៉ា ង១៦៖០០នាទី នាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ
២០១៦ នព្កាយនរលរញ្ជូ ៃដ្ល់មៃទីរនរទយកាល់ខម៉ាត្ ក៏ព្ត្ូវទទួល 
មរណោរ។      

 កនុងនាមគណៈព្រត្ិភូែណឌ ៧មករា នោក លមី សភុា 
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ៧មករា បាៃចូលរមួរ ាំខលកទុកខ
ោ៉ា ងនព្កៀមព្កាំ ៃិងនសាកសាដ យជាទីរាំសុត្ជាមួយព្កុមព្គួសារសរ 
នោយបាៃនរៀរចាំផ្លក  ៃិងរចច័យចាំៃួៃ៣.៣០០.០០០នរៀល ៃិង
១១០ដុ្ោា រ នៅនគហោឋ ៃសរ ខដ្លសថតិ្នៅសទះនលែ៣៤៩ សាូវៃនរាត្តម 
សងាក ត់្ទនៃាបាសាក់ ែណឌ ចាំការមៃ រាជធាៃីភនាំនរញ។ 
 នវោនមា៉ា ង ៧៖០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
នធាីរិធីដ្ខងហសរ បាៃដ្ខងហនៅកាៃ់ឈារៃោឋ ៃ វត្តៃួៃមុៃីរាម (នៅ 
វត្តថាៃ់) នដ្ីមបនីធាីឈារៃកិចច ៃិមៃតព្រះសងឃរងេុកូល នគ្នររ
វញិ្ជា ណកខៃធជានលីកចុងនព្កាយ៕  

  ចរ់រីនមា៉ា ង ២៣៖០០យរ់ ដ្ល់នមា៉ា ង០២៖០០ ថ្ងៃទ០ី៩ 
ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ គណៈរញ្ជជ ការឯកោររដ្ឋបាលែណឌ ៧មករា
ដ្ឹកនាាំនោយ នោក ណកៀង្ លក័ស អភបិាលរងែណឌ ៧មករា បាៃចុះ
ព្ត្ួត្រិៃិត្យ អាវុធជាត្ិសទុះ ជាត្ិអាកុល  ៃិងសុវត្ថិោរចរាចរណ៍ នៅ
ាមនគ្នលនៅសាូវនលែ៩៣ ខកងសាូវនលែ២៧៤ កនងុសងាក ត់្រងឹព្រលឹត្ 
ែណឌ ៧មករា រាជធាៃីភនាំនរញ ខដ្លមាៃកមាា ាំងចូលរមួសរុរចាំៃួៃ
៤០នាក់៖ 
-នាយករដ្ឋបាលសតីទី 
-រ៉ាូលិស    ២៥នាក់ 
-នរ៉ាអឹម    ០៦នាក់ 
-ៃគរបាលព្កសួង   ០២នាក់ 
-នាយកោឋ ៃសោដ រ់ធាន រ់រាជធាៃីភនាំនរញ ០៥នាក់ 
-អៃតរាគមៃ៍រាជធាៃីភនាំនរញ   ០១នាក់។ 

  សូមរញ្ជជ ក់ថា៖ កៃាងមក គណៈរញ្ជជ ការឯកោររដ្ឋបាល
ែណឌ ៧មករា ខត្ងចុះព្ត្ួត្រិៃិត្យ អាវុធជាត្ិសទុះ ជាត្ិអាកុល កញ្ច ក់ 
ៃិងមួកសុវត្ថិោរ នៅាមនគ្នលនៅនៅកនុងមូលោឋ ៃជាព្រចាំ៕ 

រដ្ឋបលខ ឌ ៧មករាណគ្នរពវិញ្ជា  កខនធសពណលាក យ៉ា វ ប៉ាូរា អាជាា ធរខ ឌ ៧មករាពនិតិយ អាវធុ នងិ្សវុតាភិាពចរាចរ ៍  

ខណ្ឌ៧មករា 
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       ព្រត្ិភូ៣អងគោរ ខដ្លមាៃ នោក សខុ សមបតតិ អភបិាល
ែណឌ ខព្រកននន  នោក សហម  រទិឋ អភបិាលែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ 
ព្រមទាំង នោក សា ំ ពិសដិ្ឋ ព្រធាៃមៃទរីសាធារណការរាជធាៃី

ភនាំនរញ នារនសៀលថ្ងៃទ១ី៨ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ បាៃដ្ឹកនាាំគណៈ
ព្រត្ិភូចុះសួរសុែទុកខកងៃគរបាលការ រព្រាំខដ្ៃវរៈនសនាតូ្ចនលែ 
៧៩៣ កាំរុង្រនជីងនៅចាំណុចព្ចកអាៃនសស ឃុាំជាាំកាៃត ព្សុកជាាំ
កាៃត នែត្តព្រះវហិារ។     
 កនុងការចុះនៅនៃះគណៈព្រត្ិភូនយងីបាៃនាាំយកៃូវអាំនោយ
ជានព្គឿងឧរនោគ ររនិោគ ថាន ាំនរទយ ៃិងងវកិាមួយចាំៃួៃនៅខចកជូៃ
ដ្ល់មន្រៃតីៃគរបាល ព្គួសារៃគរបាលខដ្លរស់នៅត្ាំរៃ់ននាះ នដ្ីមបជីា
ការសាោជ រ់រវាងរងរអូៃកងកមាា ាំងសមរភូមិមុែ ៃិងរងរអូៃសមរភូមិ
នព្កាយ មា៉ាងវញិនទៀត្សរញ្ជជ ក់ឱ្យនឃញីថា អនកនៅសមរភូមិនព្កាយ
ខត្ងខត្ៃឹករលឹកដ្ល់រងរអូៃជាកងកមាា ាំងនៅឯសមរភូមិមុែ ៃិងចង់
ដ្ឹងអាំរីសុែទុកខររស់កងកមាា ាំងនយងីព្គរ់នរលនវោ។  
 អាំនោយខដ្លនាាំយកនៅខចកជូៃនាឱ្កាសននាះរមួមាៃ៖  
១.មី១៥០នកស ២.ទឹកសីុអុីវ៦០យួរ ៣.ទកឹព្ត្៦ី០យរួ ៤.ព្ត្ែី៩នកស 
៥.ទឹកព្កូច៦០នកស ៦.ទឹកររសុិទធ៦០នកស ៧.នពព -ព្ត្ឡាច២
ការុងធាំ ៨.ថាន ាំនរទយ៩នកស ១០.ឧរករណ៍ GPS ចាំៃួៃ១នព្គឿង ព្រម
ទាំងងវកិាសរុរ២៣ោៃ ១ខសៃ ៦មុឺៃនរៀល។  
 នឆ្ាៀត្នាឱ្កាសននាះ នោកអភិបាលែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ 
បាៃសតល់ងវកិារខៃថមដ្ល់យុទធនារចីាំៃួៃ២នាក់ ខដ្លកនុងមាន ក់ៗទទួល
បាៃ ១០មុឺៃនរៀល នដ្ីមបជីាការនលីទឹកចិត្ត ៃិងអាណិត្ព្សោញ់ដ្ល់
រួកគ្នត់្៕  

ស្បតិភខូ ឌ សស្ពកណៅន  នងិ្មនទីរសាធារ ោរចុេះសរួសខុទុកខកង្នគរបលោរពារស្ពំសដ្ន 

អាំសណ្តយក្បគលជ់នូនគរបាលការពារក្ពាំផដនវរៈស្នាត្ចូសលខ ៧៩៣ 

ខណ្ឌ សរែកង្ៅៅ  
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       នារនសៀលថ្ងៃទ០ី៥ ខែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ អៃុសាខ្កាកបាទ
ព្កហមកមពុជាែណឌ នព្ជាយចងាា រ បាៃនាាំយកៃូវអាំនោយដ៏្ថ្ងាថាា ររស់
សនមតចកតិ្តពិ្រទឹធរណឌិ ត្ ប ុន រា៉ា នី ហ ុនសសន ព្រធាៃកាកបាទ

ព្កហមកមពុជា ខចកជូៃរងរអូៃព្រជារលរដ្ឋចស់ជរាមាៃជវីោរែាះខ្ត្ 
ៃិងជៃងាយរងនព្គ្នះ នៅកនុងររនិវណវត្តវារៃិទខព្រកនលៀរ ែណឌ
នព្ជាយចងាា រ ចាំៃួៃ៣០ព្គួសារ ៃិងខចកាមែនងសទះចាំៃួៃ ០៥ព្គួសារ 
សរុរទាំងអស់ ៣៥ព្គួសារ ខដ្លសថិត្កនុងសងាក ត់្ខព្រកនលៀរ ែណឌ
នព្ជាយចងាា រ នព្កាមអធិរត្ីោរ នោក ឃ្ល ងំ្ ហួត អភបិាលែណឌ
នព្ជាយចងាា រ ៃិងជាព្រធាៃកិត្តិយស អៃុសាខ្កាកបាទព្កហមកមពុជា
ែណឌ នព្ជាយចងាា រ។  
 អាំនោយខដ្លបាៃខចកជូៃកនុងឱ្កាសននាះ កនុងមួយព្គួសារ
ទទួលបាៃ អងករ ៣០គី ូព្កាម មី ១នកស ព្ត្ីែ ១យួរ ឃតី្១ (មុង
១ ភួយ១ សារ ៉ាុង១ ព្កមា១) ៃិងជូៃងវកិាចាំៃួៃ ៤០.០០០នរៀល។ 
 កនុងននាះខដ្រ នោកព្រធាៃកិត្តិយសអៃុសាខ្ មាៃព្រសាសៃ៍
រញ្ជជ ក់រីការយកចិត្តទុកខោក់រីសាំោក់ សនមតចកិត្តិព្រឹទធរណឌិ ត្ ៃិង
 ាំនាាំមកៃូវការផ្លត ាំនសញីសួរសុែទុកខ ព្រមទាំងនលីកទឹកចិត្តដ្ល់រងរអូៃ
ព្រជារលរដ្ឋនអាយែិត្ែាំព្រកររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ាមលទធោរខដ្លអាច
នធាីនៅបាៃ។  
 ជាចុងនព្កាយ រងរអូៃព្រជារលរដ្ឋទាំងអស់ខដ្លបាៃទទួល
អាំនោយនាឱ្កាសនៃះ បាៃសខមដងៃូវកដីរកីរាយ ៃិងមាៃមត្ិខងាង
អាំណរគុណោ៉ា ងព្ជាលនព្ៅ ៃិងនគ្នររជូៃររ សនមដចកិត្តិព្រឹទធរណឌិ ត្ 
ៃិង ព្កុមព្គួសារ ខដ្លនោកខត្ងខត្យកចិត្តទុកខោក់គិត្គូរ ដ្ល់ការ
រស់នៅ គិត្គូររីសុែទុកខររស់ព្រជារលរដ្ឋព្គរ់កាលៈនទសៈ មិៃថា
សាសនា ៃិនាន ការៃនោបាយ ជាត្សិាសៃ៍ោ ឬរណ៌សមបុរអានី យី 
គឺសនមដចខត្ងខត្ជួយឧរត្ថមាជាៃិចច។   
 រខៃថមកនុងននាះ រងរអូៃក៏មិៃនភាចខងាងអាំណរគុណដ្ល់ ព្កុម
ការងារអៃុសាខ្កាកបាទព្កហមកមពុជាែណឌ នព្ជាយចងាា រ ខដ្លបាៃ
នាាំយកអាំនោយររស់ សនមដចកិត្តិព្រឹទធរណឌិ ត្ មកជូៃរួកគ្នត់្ ៃិង
សូមនគ្នររជូៃររដ្ល់ ព្កមុការងារទាំងអសទ់ទលួៃូវរុទធររទាំង ៤ព្រការ 
គឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ រលៈ កុាំរីនឃាៀងឃាា ត្ន យី៕ 

អនុសាខាោកបទស្កហមកមពុជាខ ឌ ណស្ជាយចងាវ រសចកអំណណាយជូនរសជ់រា និង្រង្ណស្គ្នេះ 

អាជ្ញា ធរយរអាំសណ្តយក្បគលជ់នូដលស់គហដ្ឋា ន 

ខណ្ឌ ង្រោយច្បកា រ 
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      នាថ្ងៃទ៣ី១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ នវោនមា៉ា ង ០៨:៣០នាទពី្រកឹ 
នៅសាោែណឌ ដូ្ៃនរញ មាៃនរីកកិចចព្រជុាំសាមញ្ា នលីកទី២២ 
ររស់ព្កុមព្រឹកាែណឌ ដូ្ៃនរញ អាណត្តិទី២ នព្កាមអធិរត្ីោរ 
នោក សហម អាន ព្រធាៃព្កមុព្រកឹាែណឌ ដូ្ៃនរញ ៃិង នោក 
សខុ ណពញវុធ អភបិាលរងែណឌ ដូ្ៃនរញ ឆ្ាងរនរៀរវារៈដូ្ច
ខ្ងនព្កាម៖ 
១-រិៃិត្យ ៃិងអៃុម័ត្នសចកតីព្ ងកាំណត់្នហតុ្កិចចព្រជុាំសាមញ្ា
នលីកទី២១ ររស់ព្កុមព្រឹកាែណឌ ដូ្ៃនរញ អាណត្តិទី២           
២-រិៃិត្យ ៃិងអៃុម័ត្នសចកតីព្ ងរបាយការណ៍ព្រចាំខែមីនា សតីរី
ការអៃុវត្តការងារររស់រដ្ឋបាលឆ្ន ាំ២០១៦ 

៣-រិៃិត្យ ៃិងអៃុម័ត្នសចកតីព្ ងរបាយការណ៍ព្រចាំព្ត្ីមាសទី១ 
សតីរីការអៃុវត្តការងារររស់រដ្ឋបាលឆ្ន ាំ២០១៦ 
៤-សាត រ់របាយការណ៍សតីរកីារសកិាគនព្មាងអភិវឌ្ឍែណឌ  ឆ្ន ាំ២០១៦ 
អៃុវត្តនោយរដ្ឋបាលែណឌ ដូ្ៃនរញ 
៥-រិៃិត្យ ៃិងអៃុម័ត្នសចកតីព្ ងខសៃការលទធកមមសាធារណៈ នៅ
ឆ្ន ាំ២០១៦ 
៦-រិៃិត្យ ៃិងអៃុម័ត្នសចកតីព្ ងារាងខរងខចកព្បាក់រងាា ៃ់នលីក
ទឹកចិត្តព្រចាំខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដ្លបាៃមករកីារសតល់នសវារដ្ឋបាល
សព្មារ់ឧរត្ថមាជូៃដ្ល់មន្រៃតី រុគគលិក ថ្ៃរដ្ឋបាលែណឌ ដូ្ៃនរញ  
៧-ការងារនសេងៗ សេរាសាយដ្ីកា សតីរីការព្រគល់ោរកិចចជូៃមន្រៃតី
រាជការ មករនព្មីការងារនៅរដ្ឋបាលែណឌ ដូ្ៃនរញ៕  

កិចចស្បជុំសាមញ្ាណលើកទ២ី២ របសស់្កមុស្បកឹាខ ឌ ដ្នូណពញ អា តតិទ២ី  

 មន្តនា ីនងិថ្នន រ់ដឹរនាាំរដាបាលខណ្ឌ ដូនសពញចូលរមួរនុងរិចចក្បជ៊ុាំ 

ខណ្ឌ ដនូង្ែញ 
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    នោយមាៃការខណនាាំ ៃងិរញ្ជជ ផ្លទ ល់រ ីនោក សហម  រទិធ ិ
អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៣ 
ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ គណៈរញ្ជជ ការឯកោរែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ 
ដ្ឹកនាាំនោយ នោក ឃមឹ ស នុស ូ អភបិាលរងែណឌ  ៃងិនោយ
មាៃការចូលរមួរីកមាា ាំងគណៈរញ្ជជ ការឯកោរសងាក ត់្កាការ បាៃ
ចុះផ្លអ កអាជីវកមមនហគមាមអៃឡាញចាំៃួៃរីរទីាាំងខដ្លគ្នម ៃចារ់ 
ៃិងបាៃដ្កហូត្កុាំរយូទ័រជានព្ចីៃនព្គឿងមករកាទុកនៅសាោែណឌ  
នដ្មីបឱី្យមាច ស់ចូលមកនោះព្សាយ ៃងិនធាកីចិចសៃាជាមយួអាជាញ ធរែណឌ  
ចាំខណកនកមងៗ ៃិងយុវជៃ នញៀៃនហគមអៃឡាញជានព្ចីៃនាក់ បាៃ
នធាីការអរ់រ ាំនៅៃឹងកខៃាង។     

 សូមរញ្ជជ ក់ថាៈ កៃាងមកអាជាញ ធរែណឌ  សងាក ត់្បាៃចុះនធាី
ការខណនាាំជាញឹកញារ់ដ្ល់មាច ស់អាជីវកមមទាំងអស់នៅកនុងមូលោឋ ៃ 
នោយមិៃអៃុញ្ជា ត្ឱ្យមាៃការោន ល់ ៃងិហាមោច់ខ្ត្ចាំន ះនកមង  ៗ
ខដ្លកាំរុងសិកា មាៃអាយុនព្កាម ១៦ឆ្ន ាំ ចូលនលង។ សទុយនៅវញិ
មាច ស់អាជីវកមមមួយចាំៃួៃធាំ មិៃព្រមសហការជាមួយអាជាញ ធរ នោយ
អនកែាះអាងែនង-ខែេ ជាក់ខសតងទីាាំងខ្ងនលីបាៃព្ជកនព្កាមសាា ក
គណរកេៃនោបាយជានដ្ីម៕  

 នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៩ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ គណៈរញ្ជជ ការឯកោរ
ែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ ដ្ឹកនាាំនោយ នោក ណសង្ គនធ អភបិាលរង
ែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ ៃងិនោយមាៃការចូលរមួរកីមាា ាំងគណៈរញ្ជជ ការ
ឯកោរសងាក ត់្នចមនៅ បាៃចុះផ្លអ ករនោត ះអាសៃនកខៃាងទញិ-លក់ 
ៃិងសតុកនអត្ចយមួយកខៃាងសថិត្ាមរនោត យសាូវជាត្ិនលែ ៤ ភូមិ
ងនល់រាំខរក សងាក ត់្នចមនៅ។ ការចុះនៅរិទនៃះ នោងនៅាម
 កយរណតឹ ងរីព្រជារលរដ្ឋជាង ២០ព្គួសារ ខដ្លមាៃលាំនៅោឋ ៃ  
ជុាំវញិទីាាំងននាះ ខដ្លរួកគ្នត់្សាំណូមររឱ្យមាៃការផ្លា ស់រតូរទីាាំង
ខ្ងនលី។      

 សូមរ ាំលឹកថា៖ កាលរថី្ងៃទី២៥ ខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ នវោ
នមា៉ា ង ១២៖១៥នាទី រ ាំលងអាព្ធាត្ មាៃករណីអគគីភ័យមួយឆ្រនឆ្ះ
កខៃាងទិញ-លក់ ៃិងសតុកនអត្ចយខ្ងនលី ខដ្លរងកនអាយមាៃការ
ភ័យខ្ា ចោ៉ា ងខ្ា ាំងដ្ល់ព្រជារលរដ្ឋនៅជុាំវញិននាះ ខត្ជាសាំោងលអ  
អគគីភ័យព្ត្ូវបាៃរលត់្វញិទាំងព្សុង នោយមាៃការអៃតរាគមៃ៍ផ្លទ ល់
ទៃ់នរលរីព្កុមរងាក រ ៃិងរៃាត់្អគគីភ័យខដ្លព្រចាំការនៅសាោ
ែណឌ ន ធិ៍ខសៃជ័យ៕  

អាជាា ធរខ ឌ ណពាធិ៍សសនជ័យចុេះផ្លា កអាជីវកមមណហោម អាជាា ធរខ ឌ ណពាធិ៍សសនជ័យចុេះផ្លា កទីតាងំ្សតកុណអតរយ 

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ 
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      នាថ្ងៃទ១ី៦ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នវោនមា៉ា ង ១៤៖០០នាទី 
រដ្ឋបាលែណឌ ទួលនគ្នកមាៃនរៀរចាំ �រិធីព្រជុាំគណៈរញ្ជជ ការឯកោរ
រដ្ឋបាលែណឌ នព្កាមអធិរត្ីោរ នោក ឯក ឃនុណដ្ឿន អភបិាល 
ថ្ៃគណៈអភបិាលែណឌ ទលួនគ្នក ខដ្លមាៃែាឹមសាររូកសរុររមួ
ដូ្ចជា៖                  
-ការរព្ងឹងការអៃុវត្តនគ្នលៃនោបាយ ភូមិសងាក ត់្មាៃសុវត្ថោរ  

-រនងកីៃការចុះនធាីរដ្ឋបាលត្ាំរៃ់សមុគសាម ញ 
-នធាីខសៃទីខចកចយនព្រីព្បាស់នព្គឿងនញៀៃ ៃិងត្ាំរៃ់ងាយរងនព្គ្នះ  
-នរៀរចាំនវៃព្រចាំការ ៃិងខសៃការលាត្ រួកសាទ ក់ នលីការងារការ រ 
សៃតិសុែ សោត រ់ធាន រ់ ៃិងរងាក រអគគីភ័យ មុៃ ៃិងនព្កាយរិធី
រុណយចូលឆ្ន ាំងមី � ការរតឹ្រណតឹ ង ចារ់ចរាចរណ៍នជីងនគ្នក ៃិងទរ់
សាក ត់្ រងយៃតធាំចូលព្កុង ព្រមទាំងនរៀរចាំសោត រ់ធាន រ់ ាមដ្ងសាវូ  
-ការងារនព្ត្ៀមដ្ឹកនាាំសមាា រៈនៅសួរ សុែទុកខ កងទ័រវរៈ៣៩៣ នៅ
មុាំរី ព្រាំខដ្ៃព្រះវហិារ នាថ្ងៃទ១ី៨ ដ្ល់ថ្ងៃទ១ី៩ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦  
-ការនព្ត្ៀមចូលរមួ រុណយសិត្ព្រះ នៅវត្តនាគវៃ័ ថ្ងៃទី២២ ដ្ល់ ថ្ងៃ
ទី២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦      
-ការនព្ត្ៀមចូលរមួកមមវធិីសនមាព ធអគ្នររដ្ឋបាលរាជធាៃីភនាំនរញ 
នោយកនុងននាះ បាៃព្រគល់ងវកិា ឯកឧត្តម  ប៉ា  សជុាតិវង្ស 
អភបិាល ថ្ៃគណអភបិាលរាជធាៃភីនាំនរញ ជូៃដ្ល់នមភូម ិ ១៤៣ 
នាក់ សព្មារ់កាត់្ឯកសោឋ ៃសងខដ្រ    
-ការរព្ងឹង ៃិងជព្មុញការនធាីអត្តសញ្ជា ណរ័ណណ ជូៃព្រជារលរដ្ឋ 
ជាចុងនព្កាយនោកអភិបាលែណឌ  បាៃខងាងអាំណរគុណចាំន ះ
ថាន ក់ដ្ឹកនាាំមន្រៃតីកងកមាា ាំងទាំងខដ្លបាៃរមួគ្នន អៃុវត្តកាំខណទព្មង់
ររស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជាបាៃលអព្រនសីរនោយអៃុវត្ត ាមព្រសាសៃ៍ 
សនមតចនត្នជា ហ ុន សសន «នធាីនអាយបាៃ នធាីនអាយនលឿៃ ៃិងនធាី
ឱ្យត្មាា ោរ»៕ 

រដ្ឋបលខ ឌ ទួលណគ្នកណបើកកិចចស្បជុំគ ៈបញ្ជា ោរឯកភាពរដ្ឋបលខ ឌ  

ខណ្ឌ ទលួង្ោក 
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  កមមវធិីរិៃិត្យ ៃិងរាបាលជាំងឺ នោយឥត្គិត្ថ្ងា ជូៃចាំន ះ
រងរអូៃកមមករនរាងចព្ក ចស់ជរាទូនៅ ៃិងរងរអូៃព្រជារលរដ្ឋ 
ខដ្លរស់នៅសងាក ត់្ចក់អខព្ងនព្កាម នោយសមាគមព្គនូរទយសមព័្គចតិ្ត 
យុវជៃសនមតចនត្នជា។ ទីាាំងសទះនលែ២៣(សទះាម៉ាងុ សារទួលរកា) 
ព្ចកចូលាមនោកាមាច ស់ព្សុក ភូមទិលួរកា១ សងាក ត់្ចក់អខព្ងនព្កាម 
ែណឌ មាៃជ័យ នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦។   

 កនុងឱ្កាសននាះខដ្រ ឯកឧត្តម ឃងួ្ ណស្សង្ អភបិាលរង
រាជធាៃភីនាំនរញ នោក សអម សខុលាង្ ព្រធាៃព្កមុព្រកឹាែណឌ
មាៃជ័យ ៃងិ នោក ណពស្ជ សកវមុនី អភបិាល ថ្ៃគណៈអភបិាល
ែណឌ មាៃជ័យ បាៃអនញ្ជ ីញចុះរៃិតិ្យសកមមោរ រាបាលជាំងជូឺៃ
ព្រជារលរដ្ឋ ៃងិសួរសុែទុកខព្រជារលរដ្ឋ កនងុសងាក ត់្ចក់អខព្ងនព្កាម។  

   នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ឌ ីរត័នណខមរ ុ 
អភបិាលរងែណឌ មាៃជ័យ បាៃចុះនៅផ្លទ ល់ជាមួយរងរអូៃកមមករ 
កមមការៃិី នៅនរាងចព្កកាត់្សនមាៀករាំ ក់យនីហា ឃាកី ស ូ ខដ្លសថិត្
ភូមិដ្ាំោក់ធាំ សងាក ត់្សទឹងមាៃជ័យ ែណឌ មាៃជ័យ ខដ្លនធាីកូដ្កមម
នៅខ្ងមុែនរាងចព្កមិៃព្រមនធាីការមាៃ ចាំៃួៃ៤០០/១៦០០នាក់ 
នោយទមទរលកខែណឌ ការងារចាំៃួៃ ៦ចាំណុចនោយបាៃរឹង ក់
សហជីរចាំៃួៃ១០ នោយខហកបួៃនចញនៅ ៣នគ្នលនៅនៅកនុងរាជ

ធាៃីភនាំនរញនោយនគ្នលនៅខហនចញនៅព្កសងួការងារ រដ្ឋសោ ៃិង
ែុទទកាល័យសនមតចនត្នជា នោយបាៃទទួលរ័ត៌្មាៃោា មននាះ 
នោក ឌី រតន័ណខមរ ុ អភបិាលរងែណឌ មាៃជ័យ បាៃចុះទរ់សាក ត់្
ទៃ់នរលនវោ នហយីដ្ឹកនាាំត្ាំោងរួកនគយកញត្តិរីកមមករ ៃិង
សហជីរនៅោក់ាមព្កសួង ៃិងាមែុទទកាល័យ នជៀសវាងរងក
ោរអនាធិនត្យយ កកសទះចរាចរណ៍ ៃងិនធាឱី្យែូចសោត រ់ធាន រ់ទពី្កងុ
ខងមនទៀត្សង រនាទ រ់មកព្កុមសហជីរ ៃិង រងរអូៃ កមមករ កមមការៃិី 
យល់ព្រម នោយមិៃខហកបួៃាមសាំនណីររស់អាជាញ ធរែណឌ មាៃជ័យ 
នោយរកាោរសៃរ់សាៃ ត់្រង់ចាំព្កសួងការងារ ៃងិអាជាញ ធរនោះព្សាយ
ជូៃរងរអូៃកមមករ កមមការៃិីវញិ៕  

កមមវិធពីិនិតយ និង្ពាបលជំង្ឺណ យឥតគិតច្ថ្ល  អាជាា ធរខ ឌ រនជ័យចុេះសស្មបសស្មួលកមមករកមមោរនិី 

ខណ្ឌមានជយ័ 
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 ផ្លែឈ ើគ្រប់គ្បឈេទសទុធផ្ែមានមុខងារ នងិលលគ្បឈោជនម៍កឈលើ

សព៌ាងគកាយ នងិសខុភាពរបស់មនសុស ឈគ្ពោះវាបានលទកុនវូពពួកវតីាមីន នងិសារជាែ ិ

ផ្រ៉ែសំខាន់  ៗ នងិចំបាច់ជាឈគ្ចើនគ្បឈេទ ឈលសងៗគ្នា ។ កាងុចំឈោមផ្លែឈ ើទំងអស់

គ្កូចឆ្មា រកជ៏ាផ្លែឈ ើមួយគ្បឈេទ ផ្ែលបានលតល់រុណគ្បឈោជនោ៍៉ែ ងឈគ្ចើនែល់

សខុភាព ផ្ែលមនសុសគ្រប់របូមិនរួរឈមើលរលំងពអីែថគ្បឈោជនែ៍ស៏មបូរផ្បបរបស់វា 

មនសុសរួរទទួលទនទកឹគ្កូចឆ្មា រឈៅឈពលគ្ពកឹឲ្យបានឈទៀងទែ់។  

 ការទទួលទនទកឹគ្កូចឆ្មា រជាមួយទកឹឈតត ឧណហ  ៗជាឈរៀងរាល់គ្ពកឹ វានងឹ

ជួយជំរញុែំឈណើរការកន្ត្រត ក់របស់គ្បពន័ធរលំាយអាហារ កាែ់បនថយជាែអិាសុែី នងិ

សគ្មួលែំឈណើរការបឈរទ របង់លាមក នងិជួយសមាា ែសារជាែពុិលផ្ែលមានឈៅ

កាងុឈ ែ្ ើមលងផ្ែរ។       

 ឈៅកាងុផ្លែគ្កូចឆ្មា រសមបូរវតីាមីន C (អាសុែី អាសកបីូក) ោ៉ែ ងឈគ្ចើនផ្ែល

វតីាមីនមួយគ្បឈេទឈនោះ ពែិជាមានសារៈសំខាន់ោ៉ែ ងខាែ ងំ ឈគ្ពោះវតីាមីន C 

ពាបាលជំងផឺ្តត សាយ គ្បឆំ្មងជាែពុិលកាងុខែនួ រកាសខុភាពផ្សបក គ្បឆំ្មងនងឹភាព

ចស់មុនអាយុ គ្ពមទំងជួយឲ្យែំឈណើរការខរួកាលស្សស់ថ្លែ រឈពលគ្ពកឹលងផ្ែរ។  

    អាកជំរញខាងសខុភាពជាឈគ្ចើនបានអំពវរវ សុឲំ្យបញ្ឈប់ការបផ្នថម

ជាែហិ្លែវ័រអររា៉ែយ (Fluoride) ឈៅកាងុទកឹញុ ំ ផ្ែលបងកឲ្យឈកើែមានជំងមឺហារកីឆ្ាងឹ។ 

ឈៅកាងុគ្បឈទសអង់ឈរែស សមាសធាែហុ្លែវ័រអររា៉ែយ គ្ែវូបានឈរបផ្នថមកាងុទកឹ ផ្ែល

លគែ់លគង់ឈៅឱ្យគ្បជាជន ៦លានរក់ កាងុរយៈឈពលជាង ៤០ឆ្មា មំក ឈ្វ ើឈ ើងឈោយ

ទភីាា ក់ងារសខុភាពជាែអិង់ឈរែសសគ្មាប់ជាវធិានការ ឈែើមបីបងាក រការពុកឈ្ាញ

របស់គ្បជាជន។ ោ៉ែ ងោកដ ីឈពលបចចបុបនាឈនោះ អាកគ្សាវគ្ជាវបានឲ្យែងឹថ្ល វាអាច

បងកឲ្យមានលលប៉ែោះពល់ ឈគ្គ្នោះថ្លា ក់បងកជាជំងមឺហារកីឆ្ាងឹ នងិមហារកីែគ្មងឈរម 

នងិបងកឲ្យកូនឈកើែមក អាប់គ្បាជាា ។     

អតាស្បណយជន៍ច្នោរទទួលទានទឹកស្កូចឆ្មម រណពលស្ពឹក អនកជំនាញ៖ ជាតហិលវរ័អររា៉ា យ អាចបង្ោជាមហារកីឆ្ាឹង្ 

ចំណ េះដឹងសុខភាព៖ អតាស្បណយជន៍ទឹកស្កូចឆ្មម រ! និង្ ជាតិហលវរ័អររា៉ា យ អាចបង្ោជាមហារកីឆ្ាឹង្! 
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      ស្កចូតលងុ្រនសារៈស្បណយជនច៍ំណពាេះសខុភាព! 

   អនកចូលចិត្តររនិោគព្កូចត្ាុង នោយសារវាលអសព្មារ់ការរ ាំោយ
អាហារសង ៃិងជួយរញ្ចុ ះទមៃៃ់ ដូ្នចនះព្កូចត្ាុងអាចរាបាលជាំងពឺ្គៃុនៅត  
ៃិងជាំងឺផ្លត សាយ ទឹកព្កូចត្ាុង ជួយអនកជាំងឺឱ្យមាៃសុែោរលអន ងីវញិ
នព្កាយជាំងឺព្គុៃនៅត  រៃថយអារមមណ៍នៅត នរាលរាលនោយសារសីតុ្ណហ ោរ
សររីាងគន ងីែពស់ ៃិងជាឱ្សងមាៃត្ថ្មាចាំន ះជាំងឺព្គុៃផ្លត សាយ។ 
 ព្កចូត្ាុង មាៃព្រនោជៃ៍រាំសុត្កនងុការនោះព្សាយរញ្ជហ នហមីន ះ 
រិបាករ ាំោយអាហារវានធាីឱ្យងយចុះកន ត  ៃិងរ ាំនញាចសកមមោរររស់
ព្ករះ ខកខព្រឱ្យព្រនសីរចរៃតហូរររស់រ ាំអឹលរ ាំោយអាហារ ជួយសររីាងគ
រ ាំោយអាហារលអជាង។     
 សព្មារ់អនកជាំងឺទឹកននាមខសអម គួរររនិោគព្កូចត្ាុងមួយខសាកនុង
មួយថ្ងៃ វាអាចរារា ាំងររមិាណនមៅរញ្ចូ លនៅកនុងសររីាងគ នហតុ្នៃះជួយ
រៃថយកតីបារមាអាំរីជាំងឺទឹកននាមខសអម។ សឹកទឹកព្កូចត្ាុងព្សស់មួយខកវ
នៅនរលព្រឹកលអរាំសុត្នដ្ីមបពី្គរ់ព្គងអាការៈទល់ោមក។ 
 ការសឹកទឹកព្កូចត្ាុង៥៣០មីលីលីព្ត្ កនុងមួយថ្ងៃ វាៃឹងនធាីឱ្យ
សកមមោរររស់ CYPIA2 ខដ្លជាអង់ហេុមីមួយរ ាំនញាចសកមមោរ
ររស់សារជាត្គិមី ី រងកជាំងមឺហារកីកនងុខសេងបារងីយចុះគរួឱ្យកត់្សមាគ ល់។ 
 នព្ៅរីនៃះ ព្កូចត្ាុង សមបូរសារជាត្ិ flavonoid មាៃឥទធិរល
ដូ្ចជា សារជាត្ិព្រឆ្ាំងអុកសីុត្កមម ធមមជាត្ិ១ ការ រៃិងទរ់សាក ត់្
សកមមោរររស់ររួកសារជាត្ិរងកមហារកី៕ 

 សផ្លមង្ឃតុជួយោរពារជងំ្ឺណបេះដ្ងូ្ នងិ្សរព ធ្ម 

  រិត្ោស់ ការរិសាអាហារខដ្លមាៃតុ្លយោរលអ ៃឹងជួយ
រនងកីត្ៃូវសុែោរលអររស់មៃុសេព្គរ់ៗរូរ។ ខសាន្ ី គឺជាចាំខណក
មួយថ្ៃតុ្លយោរចាំណីអាហារ។ ជាទូនៅរាល់ការរិសាខសាន្ពី្ត្ឹមព្ត្ូវ   
រមួមាៃខសាមងឃុត្នៃះគឺអាចនធាី ឱ្យសុែោរៃិងគុណោរថ្ៃជីវតិ្ររស់
នោកអនកមាៃការែុសខរាកគ្នន គួរឱ្យកត់្សមាគ ល់។ 

  ខសាមងឃុត្ ជាខសាន្ខីដ្លដុ្ះលូត្ោស់នៅត្ាំរៃ់អាសីុអានគនយ។៍ 
នដ្ីមមងឃុត្អាចរស់រាៃបាៃលអនៅនព្កាមសីតុ្ណហ ោរ៤០ អងា ៃិង
មាៃនភាៀងធាា ក់ព្គរ់ព្គ្នៃ់ ខសាមងឃុត្អាចជួយការ រជាំងឺនរះដូ្ង ៃិង 
សមាព ធឈាមឱ្យដ្ាំនណីរការបាៃលអ៕ 
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 កម្សាន្ត ន្ិងកំប្លែង៖  តាកស់ុផី្លត ច់ស្ពលងឹ្! តាឡប់! វិធីណតទូរសទ័ទមិនអសល់យុ! 
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