
    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           1 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        2 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           3 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        4 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           5 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        6 

នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៦ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សម្មេចកតិ្េពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត្ 
ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជា នងិថ្នន ក់
ដឹកនាាំ មន្តនេី បុគ្គលិកកាកបាទព្កហមកមពុជា ព្រមទាំងសបបុរសជន 
ថ្ដគូ្សហព្បត្ិបត្េិការជាម្ព្ចីននាក់ បានម្រៀបចាំរធិសូីព្ត្មនេ រាប់បាព្ត្ 
ព្បម្គ្នព្រះសងឃចាំនួន ៨២អងគ ម្ៅកនុងឱកាសរិធីបុណ្យចម្ព្មីន
ព្រះជនមវសា គ្ព្មប់ែួប៨១ យាងចូល ៨២ព្រះវសា ម្ៅថ្ងៃទី១៨ 
ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ថ្នា យ សម្មេចព្រះមហាកសព្ត្ ីនររត្ដម ម៊ុនិ

នាថ ែហីន៊ុ ព្រះវររាជមាតាជាត្ខិែមរ កនុងសិរភីារ ម្សចកេថី្ងៃងនូរ 
នងិសុភមងគល ព្រះព្បធានកតិ្េយិសកាកបាទព្កហមកមពជុា ជាទសីកាា រៈ
ដ៏ែពង់ែពស់ ម្ៅទីស្នន ក់ការកាកបាទព្កហមកមពុជា។    
 កនងុឱកាសដ៏មានអត្ថន័យម្នាះ សម្មេចកិត្េិព្រឹទធបណ្ឌិ ត្ព្បធាន 
និងសហការកីាកបាទព្កហមកមពុជាទាំងអស់ សូមបងួសួងសូមព្រះអងគ
មានព្រះរាជជនាម យុយនឺយូរ ម្ដីមបគី្ង់ព្បថ្នប់ជាមៃប់ដ៏ព្ត្ជាក់ព្ត្ជុាំ 
ថ្នព្បជានុរាន្តសេរបស់ព្រះអងគជានិចចនិរនេរត៍្ម្រៀងម្ៅ៕ 
 សូមបញ្ជា ក់ថ្ន ជាម្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ កាកបាទព្កហមកមពុជា ខត្ង
ម្រៀបចាំរិធីសូព្ត្មនេ រាប់បាព្ត្ ព្បម្គ្នព្រះសងឃម្ៅកនុងឱកាសរិធី
បុណ្យចម្ព្មីនព្រះជនមវសា ថ្នា យ សម្មេចព្រះមហាកសព្ត្ ីនររត្ដម 
ម៊ុនិនាថ ែហីន៊ុ ព្រះវររាជមាតាជាត្ខិែមរ កនុងសិរភីារ ម្សចកេី
ថ្ងៃងនូរ នងិសុភមងគល ព្រះព្បធានកតិ្េយិសកាកបាទព្កហមកមពុជា ជា
ទីសកាា រៈដ៏ែពង់ែពស់ ម្ៅទីស្នន ក់ការកាកបាទព្កហមកមពុជា។ 

ពិធែីតូ្ត្មនត រប់បាត្ត្ ត្បរេនត្ពះែង្ឃចនំួន ៨២អង្គ ក្ន៊ុង្ឱកាែប៊ុណ្យចរត្មើនត្ពះជនមវែា េត្មប់
ខួប៨១ យាង្ចលូ ៨២ត្ពះវែា  ថ្វា យែរមដចត្ពះមហាក្សត្ត្ី នររត្ដម ម៊ុនិនាថ ែហីន៊ុ  
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  សម្មេចខម៉ែ ព្ទង់ព្រះព្បសូត្ ម្ៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ
១៩៣៦ ម្ោយម្ព្កាយម្រលព្រះព្បសូព្ត្ ព្រះអងគព្ទង់មានព្រះនាម
ម្ដីមថ្ន «ប៉ែូមូនចិ អុសីុី» ជាបុព្ត្ីរបស់ ម្ោក ហសង់ន្តហាង់ សារ័អុសីុី 
ជនជាត្ិបារា ាំង មានម្ដីមកាំម្ណី្ត្ម្ៅព្បម្ទសអុតីាលី និងព្រះមាតា
មានព្រះនាម ប៉ែុមពាង ជាជនជាត្ិខែមរ និងមានព្រះអនុជមួយព្រះ
អងគ មានព្រះនាម អានមា៉ែ រសី អុីសីុ។ ចាំខណ្កព្រះបិតា បានទទួល
មរណ្ភារ កនុងកាំឡុងសន្តរគ ម ម្ោកម្លីកទី២។ សម្មេចព្រះមហា
កសព្ត្ ីនររត្តម ម៊ុនិនាថ ែហីន៊ុ ព្រះអងគបានម្រៀបអភិម្សក
ជាមួយព្រះបាទសម្មេច ព្រះនម្រាត្េម សីហនុ ព្រះអត្ីត្ ព្រះមហាវរី
កសព្ត្ ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា (ព្រះបរមរត្នម្កាដឋ) ម្ៅកនុងខែ
ម្មស្ន ឆ្ន ាំ១៩៥២។     
 ម្ព្កាយអភិម្សក ព្រះអងគព្ទង់មាន ព្រះរាជបុព្តា២ព្រះអងគ 
គ្ ឺ ព្រះបាទសម្មេច ព្រះបរមនាង នររត្តម ែហីម៊ុនី ព្រះមហា
កសព្ត្ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ជាព្រះរាជបុព្ត្ចបង នងិព្រះអងគ
មាច ស ់នររត្តម នរនិ្ទនរពង្ស ជាព្រះរាជបុព្ត្ម្ៅ ប៉ែុខនេព្រះអនុជ 
ព្ទង់បានម្ស្នយទិវងគត្ កាលរីឆ្ន ាំ២០០៣ ម្ោយជាំងឺម្បះដូង។ 
កាលរីវយ័កុមារ សម្មេចព្រះមហាកសព្ត្ី ព្ទង់បានចូលសិកាម្ៅ
ស្នោបឋមសិកាព្រះនម្រាត្េម ម្ហយីព្ទង់ បានបនេការសិកា ម្ៅ
វទិាល័យព្រះស៉ែីសុវត្ថិ ខត្ម្ព្កាយមក ព្រះអងគព្ទង់ព្ត្ូវបានម្ទេរម្ៅ
សិកា ម្ៅវទិាល័យរ ៉ែូម្ណ្ឌីកាត្ វញិមេងខដលសថិត្ ម្ៅជិត្វត្េភនាំ។  

 ចាំម្ពាះព្រះរាជកិចចកនុងសងគមវញិម្នាះ សម្មេចព្រះមហាកសព្ត្ី 
ព្រះវររាជមាតាជាត្ិខែមរ កនុងម្សរភីារ ម្សចកេីថ្ងៃងនូរ និងសុភមងគល
ព្រះអងគធាៃ ប់ មានព្រះរាជត្ួនាទី ជាព្រះព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជា 
ចាប់ទសវត្សឆ្ន ាំ១៩៦០ ដល១់៩៧០។   
 ចាំខណ្កបចចុបបននម្នះព្រះអងគព្ទង់ក៏មាន ព្រះរាជត្ួនាទី ជា
ព្រះព្បធានកិត្េិយស កាកបាទព្កហមកមពុជាទងខដរ។ ជាមយួគ្នន ម្នាះ 
សម្មេចព្រះមហាកសព្ត្ី ព្ទង់ខត្ងខត្យាង ព្រះរាជទនព្រះរាជព្ទរយ
ផ្ទេ ល់របស់ព្រះអងគ នងិអាំម្ណាយកាកបាទព្កហម របស់សបបុរសជន 
ខចកជូនដល់ព្បជានុរាន្តសេខដលមករតីាមបណាេ ម្ែត្េនានា ខដលបាន
ជួបជុាំទទួល ម្ៅកនងុព្រះបរមរាជវ ាំង និងកខនៃងម្ទសងៗជាម្ព្ចីនម្ទៀត្ 
និងមានការអមព្រះរាជកិចច ម្ោយ សម្មេចកតិ្េពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត្ ប ៊ុន រ៉ា នី 
ហ ៊ុន សែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជាជានចិច៕  
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នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ 
បានម្រៀបចាំរធិពី្បកាសចូលកាន់ត្ាំខណ្ងអភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាល
រាជធានីភនាំម្រញ ម្ព្កាមអធិបត្ីភារដ៏ែពង់ែពស់ សម្មេចព្កឡាម្ហាម 
ែ រខង្ ឧបនាយករដឋមន្តនេ ីរដឋមន្តនេពី្កសួងមហាថ្ទេ។   
 គ្ួរបញ្ជា ក់ខដរថ្ន ឯកឧត្េម បា៉ា  ែ៊ុជាត្ិវង្ស អត្តី្
អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ ព្ត្ូវបានចូលនិវត្េន៍តាម

ចាប់លកខនេិកៈមន្តនេីរាជការមុែររស្នធារណ្ៈ ម្ហយីព្ត្ូវបានព្រះ
មហាកសព្ត្ព្តាស់បរគ ប់ខត្ងតាាំងជាទីព្បឹការាជរោឋ ភបិាល មានឋានៈ
ម្សមីរដឋមន្តនេី និងជាទីព្បឹកាផ្ទេ ល់ សម្មេចម្ត្ម្ជា ហ ៊ុន សែន 
នាយករដឋមន្តនេថី្នព្រះរាជាណាចព្កកមពជុា មានឋានៈម្សមមី្ទសរដឋមន្តនេ។ី  
ម្ហយី ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អត្តី្អភបិាលរងរាជធានភីនាំម្រញ
នឹងចូលកាន់ត្ាំខណ្ងជាអភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ 
បនេដឹកនាាំគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញអាណ្ត្េិទី៣ បនេម្ទៀត្។ 
 កនុងនាមត្ាំណាងគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានភីនាំម្រញ អាណ្ត្េទិ៣ី 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ បានម្បេជាា ចិត្េម្ោយែិត្ែាំអនុវត្េន៍ការររ
ឱយបានម៉ែត់្ចត់្នូវចាប់រដឋធមមនុញ្ញ ម្គ្នលការណ៍្ចាប់ លិែិត្បទោឋ ន
គ្ិត្ិយុត្េិជាធរមាន នងិអនុវត្េន៍ម្គ្នលការណ៍្ខណ្នាាំរបស់រាជរោឋ ភបិាល 
ខដលបានោក់ម្ចញឱយមានព្បសិទធភារែពស់ អនុវត្េន៍ឱយបានខ្ជា ប់ែាួន
នូវម្គ្នលនម្យាបាយ យុទធស្នន្តសេចតុ្ម្កាណ្ដាំណាក់កាលទី៣ 
របស់រាជរោឋ ភិបាល ម្ព្កាមការដឹកនាាំព្បកបម្ោយគ្ត្ិបណ្ឌិ ត្របស់ 
សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបត្មី្ត្ម្ជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនេ ី ថ្ន
ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា និងបនេអនុវត្េ ឱយបានម្ជាគ្ជ័យនូវការររ 
ខដលម្ៅម្សសសល់ រីអាណ្ត្េិទី២ កនុងម្នាះ ការម្ោះព្ស្នយបញ្ជា  
ចរាចរណ៍្ សណាេ ប់ធាន ប់ ស្នធារណ្ៈ បញ្ជា អនាម័យ បរសិ្នថ ន និង
ទីព្កុងថ្បត្ង បញ្ជា ម្ហោឋ រចនាសមធនធ័ រិម្សសទៃូវ លូ ទឹកស្នា ត្ និង
បញ្ជា ទាំនាស់ទីធៃី ជាម្ដីម។   

ពិធីត្បកាែចូលកានត់្ំសណ្ង្អភិបាល ននេណ្ៈអភិបាលរជធានីភនំរពញ 
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  សម្មេចព្កឡាម្ហាម ែ រខង្ ឧបនាយករដឋមន្តនេ ី រដឋមន្តនេី
ព្កសួងមហាថ្ទេ បានខងៃងការម្កាត្សរម្សីរចាំម្ពាះស្នន ថ្ដ និងការ
ដឹកនាាំកនៃងមកខដល ឯកឧត្េម បា៉ា  ែ៊ុជាត្ិវង្ស សម្ព្មចបាននូវ
លទធទលការររ បានយា៉ែ ងលាព្ត្ចះព្ត្ចង់គ្ួរជាទីម្មាទនៈ ខដលជា
មុែមាត់្ងមីថ្នរាជធានីភនាំម្រញ។   
 សម្មេចព្កឡាម្ហាម បានខងៃងបនេម្ទៀត្ថ្ន បនាេ ប់របីាន
ត្ាំខណ្ងជាអភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញម្ហយី សូម
ែិត្ែាំបម្ព្មី រាល់ទុកខលាំបាករបស់ព្បជារលរដឋ ព្ត្ូវទុកព្បជារលរដឋ 
ដូចជា ឳរុកមាេ យបម្ងាីត្របស់ម្យងី ម្ោយមិនព្បកាន់រូជស្នសន៍ 
រណ៌្សមបុរ នម្យាបាយ និងស្នសនាអាីម្ឡយី...។ 
 កនុងឱកាសម្នះខដរ សម្មេចព្កឡាម្ហាម ក៏បានម្ព្កីនរ ាំលឹក 
ដល់អភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញ ខដលម្ទីបខត្ចូល
កាន់ត្ាំខណ្ងងមី ព្ត្ូវខត្ែិត្ែាំម្ធាីយា៉ែ ងណា អនុវត្េន៍ឱយបានខ្ជា ប់ែាួន
នូវម្គ្នលនម្យាបាយ យុទធស្នន្តសេចតុ្ម្កាណ្ដាំណាក់កាល់ទ៣ី របស់
រាជរោឋ ភិបាល ម្លីកកមពស់ម្លីវស័ិយម្ហោឋ រចនាសមព័នធឱយកាន់ខត្
មានភាររកីចម្ព្មីនម្ឡងីជាបនេបនាេ ប់ខងមម្ទៀត្ ម្ោយម្ផ្ទេ ត្សាំខ្ជន់
ម្លីខទនកសនេិសុែ ឱយកាន់ខត្មានព្បសិទធភារ ម្ហយីកាត់្បនថយឱយ
បាននូវបទម្លមីសមួយចាំនួនដូចជា បទម្លមីសម្ព្គ្ឿងម្ញៀន ឆក់ បៃន់  
ជាម្ដីម។ល។ ម្ដីមបបីាំម្រញនូវសាំនូមររ របស់បងបាូនព្បជារលរដឋ 
និងែិត្ែាំរព្ងឹងឱយបាននូវរាល់ ការររអសកមមទាំងឡាយណាខដល
បានជួបព្បទះកនៃងមក។     
 សូមជព្មាបខដរថ្ន កាលរីថ្ងៃទី១៧ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
កនៃងម្ៅម្នះ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្មេចព្រះបរមនាង នម្រាត្េម 
ែហីម៊ុនី ព្រះមហាកសព្ត្ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា បានម្ចញព្រះ
រាជព្កតឹ្យព្តាស់បរគ ប់ ខត្ងតាាំង ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ ឋាននេរស័កេិ
ឧត្េមមន្តនេី ថ្នន ក់ម្លែ១ ជាអភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ 
ជាំនួស ឯកឧត្េម បា៉ា  ែ៊ុជាត្ិវង្ស។    
       
      

 ម្យាងម្ៅតាមព្រះរាជព្កឹត្យ បានបញ្ជា ក់ថ្ន ការខត្ងតាាំង 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ ឋាននេរស័កេិឧត្េមមន្តនេីថ្នន ក់ម្លែ១ ជា
អភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញ ម្ធាីម្ឡងីតាមសាំម្ណី្រ 
របស់ សម្មេចម្ត្ម្ជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនេថី្នព្រះរាជាណា
ចព្កកមពុជា។      
 កនុងឱកាសម្នាះ ក៏មានការផ្ទៃ ស់បេូរ និងខត្ងតាាំងអភិបាល
រងរាជធានីភនាំម្រញចាំនួន ២រូបទងខដរ រមួមាន ឯកឧត្េម រក្ើត្ សែ 
និង ឯកឧត្េម នួន ផារត័្ន ជាអភិបាលរង ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាល
រាជធានភីនាំម្រញទងខដរ៕        
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៣ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ បានម្រៀបចាំកិចចព្បជុាំស្នមញ្ញម្លីកទី៣៨ របស់ព្កុមព្បឹកា
រាជធានភីនាំម្រញ អាណ្ត្េទិ២ី ម្ព្កាមអធបិត្ភីារ ឯកឧត្េម ម៉ាប ់សារនិ 
ព្បធានព្កមុព្បកឹារាជធានភីនាំម្រញ ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អភបិាល 
ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញ និងមានការអម្ញ្ា ីញចូលរមួរី
សាំណាក់ ឯកឧត្េម អភិបាលរង ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា ថ្ន
ព្កុមព្បឹការាជធានីភនាំម្រញទាំងអស់។   

 កិចចព្បជុាំមានរម្បៀបវរៈដូចខ្ជងម្ព្កាម៖ 
១-ម្សចកេីព្ពាងកាំណ្ត់្ម្ហតុ្ថ្នកិចចព្បជុាំស្នមញ្ញម្លីកទី៣៧ របស់
ព្កុមព្បឹការាជធានីភនាំម្រញអាណ្ត្េិទី២ កាលរីថ្ងៃទី១៤ ខែមិងុនា 
ឆ្ន ាំ២០១៧  
២-ម្សចកេីព្ពាងរបាយការណ៍្ព្បចាាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ សេីរីការ
អនុវត្េ ការរររបសរ់ដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ                 
៣-ម្សចកេីព្ពាងសេីរីការខបងខចកត្ួនាទី ភារកិចចនិងរម្បៀរបបម្ធាី
ការររជូន គ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញ    
៤-ម្សចកេីព្ពាងសម្ព្មចសេីរកីារខកសព្មលួសមាសភារគ្ណ្ៈកមមការ 
ម្រៀបចាំគ្ម្ព្មាងរាជធានីភនាំម្រញ                
៥-ម្សចកេីព្ពាងម្សចកេីសម្ព្មចសេីរីការខកសព្មលួសមាសភារគ្ណ្ៈ
កមមការ លទធកមមរបស់រាជធានីភនាំម្រញ។  
 បខនថមរីរម្បៀបវរៈទាំង ៥ចាំណុ្ចខ្ជងម្លី អងគព្បជុាំក៏បាន
ម្លីកម្ឡងីខងមម្ទៀត្អាំរីខទនការសកមមភារ នងិការររជាអាទិភារ
របស់រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ និងការរររបស់មនេីរស្នធារណ្ការ 
និងដឹកជញ្ាូ នរាជធានីភនាំម្រញ ម្ោយមានសាំណួ្រម្ចាទសួររីសមាជិក
អងគព្បជុាំ ខដលជាការម្ឆៃយីត្បម្ៅកនុងម្នាះ ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ 
អភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំម្រញ និងត្ាំណាងមនេីរ
ស្នធារណ្ការ និងដឹកជញ្ាូ នរាជធានីភនាំម្រញ បានបកព្ស្នយបាំភៃឺ 
និងបរា ញរីការររខដលរដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញបានម្ធាីកនៃងមក
ជូន ឯកឧត្េមព្បធានអងគព្បជុាំ ព្រមទាំងសមាជកិ សមាជកិាព្កមុព្បកឹា 
រាជធានីភនាំម្រញ ព្ជាបអាំរីការអភិវឌឍ ការកស្នង ការទសរាទាយ-
អនុវត្េម្គ្នលនម្យាបាយ នងិការររជាអាទភិារម្ទសង  ៗ ម្ដមីបរីព្ងងឹ
ការអនុវត្េរដឋបាលថ្នន ក់ម្ព្កាមជាត្ឱិយកាន់ខត្ទទលួបាននូវម្ជាគ្ជ័យងមីៗ
បខនថមម្ទៀត្ ព្រមទាំងទទួលបានទលជាវជិាមានជាបនេបនាេ ប់៕  
       
  

ក្ិចចត្បជ៊ុសំាមញ្ញរលើក្ទី៣៨ របែត់្ក្ុមត្បឹក្ារជធានភីនំរពញ អាណ្ត្តទិី២ 
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នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៥ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានភីនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ 
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំគ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ 
ម្ដីមបរីិភាកាម្ោះព្ស្នយបញ្ជា សនេិសុែ សណាេ ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ
ជូនបងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅកនុងរាជធានីភនាំម្រញ។   

 ម្ដីមបទីេល់ភារកក់ម្តេ ជូនបងបាូនព្បជារលរដឋ អាជាា ធរព្គ្ប់
លាំោប់ថ្នន ក់ កងកមាៃ ាំងមានសមត្ថកិចចព្គ្ប់ព្បម្ភទព្ត្ូវអនុវត្េកិចចការ
របស់ែៃួនយា៉ែ ងមុឺងមា៉ែ ត់្ ព្សបតាមទៃូវចាប់ ម្ធាីឱយភូមិ-សរា ត់្ មាន
សុវត្ថិភារ គ្នម នបញ្ជា ម្ព្គ្ឿងម្ញៀន បញ្ជា ម្ចារលួចឆក់ បញ្ជា អាវុធ
ជាត្ិទេុះ បញ្ជា ខលបងសីុសង និងបញ្ជា អសុវត្ថិភារជាម្ដីម។ 
 កនុងឱកាសម្នាះ ឯកឧត្េមអភិបាល បានមានព្បស្នសន៍ថ្ន 
កនៃងមក ម្ទះបីជាកងកមាៃ ាំងមានសមត្ថកិចចព្គ្ប់ព្បម្ភទបានអនុវត្េ
កិចចការរបស់ែៃួនម្ៅតាមម្គ្នលម្ៅកនុងមូលោឋ នកនុងរាជធានីភនាំម្រញ
ព្បកបម្ោយទាំនួលែុសព្ត្ូវ និងមានព្បសិទធភារែពស់ជាបនេបនាេ ប់ក៏
ម្ោយ ខត្ម្យងីក៏ម្ៅមានការែាះចម្នាៃ ះការររមួយចាំនួនខដលព្ត្ូវ
យកចិត្េទុកោក់ និងបាំម្រញបខនថមម្ឡងីវញិ ម្ដីមបរីកា និងបម្ងាីន
សមត្ថភារបម្ចចកម្ទសជាំនាញ និងលទធទលការររឱយបានកាន់ខត្
មានព្បសិទធិភារែពស់ជាបនេបនាេ ប់ ព្សមតាមម្គ្នលនម្យាបាយ ៩
ចាំណុ្ច “ ភូមិ - សរា ត់្ មានសុវត្ថិភារ” ទូទាំងរាជធានីភនាំម្រញ គ្ឺ៖ 
១.គ្នម នសកមមភារលួច ឆក់ បៃន់ព្គ្ប់ព្បម្ភទ             
២.គ្នម នការោាំដុះ ការទលិត្ ការចរាចរ ការខចកចាយ និងការម្ព្បី
ព្បាស់ម្ព្គ្ឿងម្ញៀនែុសចាប់              
៣.គ្នម នអាំម្រអីនាចារ ការជញួដូរន្តសេ ីនងិកុមារ នងិអាំម្រហីងិាកនងុព្គ្សួ្នរ            
៤.គ្នម នម្កមងទាំម្នីង                
៥.គ្នម នការម្លងខលបងសីុសងែុសចាប់ព្គ្ប់ព្បម្ភទ ការម្ព្បីព្បាស់
អាវុធែុសចាប់ និងបទម្លមីសព្គ្ប់ព្បម្ភទ              
៦.គ្នម នម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ ៧.គ្នម នម្ព្គ្នះថ្នន ក់ម្ោយស្នរយុទធភ័ណ្ឌ
មិនទន់ទេុះ                 
៨.មានវធិានការទប់ស្នា ត់្ ព្គ្ប់ព្គ្ង និងម្ឆៃីយត្បចាំម្ពាះម្ព្គ្នះ
មហនេរាយ ព្បកបម្ោយព្បសិទធភារ              
៩.គ្នម នការព្ត្ួត្រិនិត្យែុសចាប់៕    

ក្ិចចត្បជ៊ុេំណ្ៈបញ្ជា ការឯក្ភាពរដ្ឋបាលរជធានីភនំរពញ  
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ 
បានដឹកនាាំមន្តនេីជាំនាញពាក់រ័នធ អាជាា ធរមូលោឋ នចុះម្ៅរិនិត្យការររ
ស្នេ រព្បឡាយបងាូរទឹកសេឹងមានជ័យ និងស្នថ នីយបូមទកឹបុរ១ី០០ែនង។

 ព្បឡាយសេឹងមានជ័យ សថិត្កនុងភូមិស្នន្តសេែណ្ឌ មានជ័យ គ្ឺ
ជាព្បរ័នធរ ាំម្ោះទឹកមួយដ៏សាំខ្ជន់របស់រាជធានីភនាំម្រញ ខដលជួយ
រ ាំម្ោះទឹកសាុយ និងទឹកម្ភៃៀងចូលម្ៅកាន់អាងសេុបទឹកបឹងជប៉ែុន។ 
 កនុងឱកាសម្នាះ ឯកឧត្េមអភិបាល ក៏បានខណ្នាាំដល់មន្តនេី
ជាំនាញពាក់រ័នធ និងអាជាា ធរមូលោឋ នបនេរិនិត្យ នងិតាមោនការស្នេ រ
ព្បឡាយសេឹងមានជ័យ និងស្នថ នីយបូមទឹកបុរ ី ១០០ែនង ឱយបានជា
ព្បចាាំ និងបនេយកចិត្េទុកោក់តាមោនព្ត្ួត្រិនិត្យ និងស្នេ រព្បរ័នធលូ 
និងព្បឡាយសាំខ្ជន់ៗ ម្ៅជុាំវញិរាជធានីភនាំម្រញ ម្ដីមបរី ាំម្ោះទឹកម្ចញ
ឱយបានទន់ម្រលម្វោ ម្ដីមបកីាត់្បនថយការជន់លិចត្ាំបន់មួយចាំនួន
ម្ៅម្រលខដលមានម្ភៃៀងធាៃ ក់ខ្ជៃ ាំង។    
 កនុងឱកាសម្នាះទងខដរ ឯកឧត្េមអភិបាល ក៏បានចុះជួប
សាំម្ណ្ះសាំណាលជាមួយបងបាូនព្បជារលរដឋខដលរស់ម្ៅតាម
បម្ណាេ យព្បឡាយ និងបានអាំពាវនាវបខនថមម្ទៀត្ដល់បងបាូនព្បជា
រលរដឋ  ព្ត្ូវយកចិត្េទុកោក់ខងរកាសុែភារសមាជិកព្គ្ួស្នរឱយ
បានជាព្បចាាំ តាមរយៈការរកាឱយបាននូវការទឹកស្នា ត្ ហូបស្នា ត្ 
រស់ម្ៅស្នា ត្ និងព្បុងព្បយត័្នែពស់អាំរីបញ្ជា ម្ព្គ្នះអគ្គីភ័យ ជារិម្សស
ព្ត្ូវមានឧបករណ៍្រនៃត់្អគ្គីភ័យម្ៅតាមម្គ្ហោឋ នម្រៀងៗែៃួនម្ព្ត្ៀម
សព្មាប់ហានិភ័យម្កីត្មានជាយថ្នម្ហតុ្ ៕    

ត្បត្ិភូរដ្ឋបាលរជធានភីនំរពញ ដ្ឹក្នាមំន្ទនតជីនំាញ ច៊ុះពនិិត្យការងារសាត រត្បឡាយបង្ហូរទឹក្ 
ែរងឹ្មានជយ័ និង្សាា នយីបូមទឹក្ប៊ុរ១ី០០ខនង្ 
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  ម្ឆៃីយត្បតាមសាំណូ្មររររបស់ព្បជារលរដឋ ម្ៅព្រឹកថ្ងៃ
អាទិត្យ ទី០២ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ 
អភបិាល ថ្នគ្ណ្:អភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ បានចុះរនិតិ្យទតីាាំង
ការោឋ នស្នថ បនាទៃូវម្បតុ្ង (ទៃូវវមិានសរ) ចាប់រីចាំណុ្ចដងនងគ័ល
មហាវងិីសហរ័នធរុសសុ ី ដល់ព្បឡាយចាំការឪឡកឹ សថិត្ម្ៅភូមិថ្ព្រទ 
សរា ត់្ ម្ចាមម្ៅ ែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខសនជ័យ ខដលមានព្បខវង ៦៥០ខម៉ែព្ត្ 
ទទឹង ១២ខម៉ែព្ត្។     
 គ្រួបញ្ជា ក់ថ្ន ទៃូវម្នះព្ត្វូបានោក់លូសងខ្ជងទាំហាំ ១.៥ខម៉ែព្ត្ 
ខដលមានលទធភារជយួម្ោះព្ស្នយបញ្ជា ជាំនន់ទឹកម្ភៃៀងកនុងភូមិស្នន្តសេ
មុែព្រោនយនេម្ហាះ ខដលការោឋ នម្នាះ បានសម្ព្មចការោក់លូ 
១០០% ចាក់ម្បតុ្ង ៥០% និងម្ព្គ្នងបញ្ច ប់ព្ត្ឹមចុងខែកកាោម្នះ។
បនាេ ប់រីរិនិត្យទីតាាំងការោឋ នរចួ ឯកឧត្េមអភិបាល ក៏បានបនេចុះ
ស្នកសួរសុែទុកខ រិនិត្យម្មីលស្នថ នភាររស់ម្ៅ ការរកទទួលទន
ព្បចាាំថ្ងៃរបស់ព្បជារលរដឋកនុងមូលោឋ នភូមិខព្រកទ នងិបនេចុះរនិតិ្យ
ទីតាាំងជនលិច(ជាំនន់ទកឹម្ភៃៀង) កនុងភូមិស្នន្តសេភូមិថ្ព្រជីស្នក់ ម្ោយ
បានម្ឆៃីយត្បភាៃ មៗរីការរ ាំម្ោះទឹក ខដលត្ព្មូវឱយមនេីរស្នធារណ្ការ 
និងដឹកជញ្ាូ នរាជធានីភនាំម្រញ ម្បីកមុែទៃូវទឹក ឱយបានហូរកនុងរយៈ
ម្រលយា៉ែ ងយូរ ០៥ថ្ងៃ រចួសិការិនិត្យលទធភារកស្នងម្ហោឋ រចនា
សមព័នធោក់លូតាមបម្ចចកម្ទស ម្ដីមបបីម្ញ្ច ៀសការជន់លិចជាងមី។   
 កនុងឱកាសម្នាះ ឯកឧត្េមអភិបាល បានអាំពាវនាវបខនថម
ម្ទៀត្ដល់បងបាូនព្បជារលរដឋ  ព្ត្ូវយកចិត្េទុកោក់ខងរកាសុែភារ
សមាជកិព្គ្សួ្នរឱយបានជាព្បចាាំ តាមរយៈការរកាឱយបាននូវការទកឹស្នា ត្ 
ហូបស្នា ត្ រស់ម្ៅស្នា ត្ និងព្បុងព្បយត័្នែពស់អាំរីបញ្ជា ម្ព្គ្នះអគ្គីភ័យ 
ជារមិ្សសព្ត្វូមានឧបករណ៍្រនៃត់្អគ្គីភ័យម្ៅតាមម្គ្ហោឋ នម្រៀងៗែៃនួ
ម្ព្ត្ៀមសព្មាប់ហានភ័ិយម្កតី្មានជាយថ្នម្ហតុ្ ៕    

ត្បត្ិភូរដ្ឋបាលរជធានភីនំរពញ ច៊ុះពនិិត្យទីតាងំ្ការដ្ឋឋ នសាា បនាផ្លវូរបត្៊ុង្ (ផ្លូវវមិានែព)   
និង្ែរួែ៊ុខទ៊ុក្ខត្បជាពលរដ្ឋសដ្លរែរ់ៅភូមិនត្ពទា ែងាា ត្ ់រោមរៅ ខណ្ឌ រោធិ៍សែនជ័យ  
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  គ្ម្ព្មាងស្នងសង់ព្បឡាយជញ្ជា ាំងម្បតុ្ង ព្បឡាយសេឹងមាន
ជ័យម្លី ចាប់រីស្នព នអាកាសសេឹងមានជ័យដល់ទា រទឹកម្ដីមខសៃង ទៃូវ
ម្លែ៣៧១។      
 ម្ឆៃីយត្បម្ៅនឹងសាំណូ្មរររបស់បងបាូនព្បជារលរដឋ ខដល
រស់ម្ៅម្លីែនងព្បឡាយសេឹងមានជ័យ និងការចុះរិនិត្យម្ោយផ្ទេ ល់ 
នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ 
អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ បានអម្ញ្ា ីញជាអធិបត្ី
កនុងអងគព្បជុាំសេីរីការរិនិត្យគ្ម្ព្មាងអភិវឌឍន៍ព្បឡាយសេឹងមានជ័យ 
និងម្ោះព្ស្នយទលប៉ែះពាល់ជូនព្បជារលរដឋម្ៅម្លីព្បឡាយ ម្ោយ
មានការចូលរមួរីបណាេ ែណ្ឌ  និងមនេីរពាក់រ័នធកនុងការសិកាគ្ម្ព្មាង
ស្នងសង់ព្បឡាយជញ្ជា ាំងម្បតុ្ង ខដលមានបងបាូន៨សហគ្មន៍
កាំរុងរស់ម្ៅម្លីព្បឡាយសេឹងមានជ័យម្នះ។   
 ព្បឡាយសេឹងមានជ័យមាន មានស្នរៈសាំខ្ជន់ណាស ់ កនុង
ការរ ាំម្ោះទឹកជាំនន់ទឹកម្ភៃៀង ម្ចញរីត្ាំបន់ព្រោនយនេម្ហាះខទនក
ខ្ជងត្បូង និងខ្ជងម្កីត្ ទៃូវ២០០៤ ទៃូវ២០០២ និងត្ាំបន់ព្បមូលទឹក
សេឹងមានជ័យ ម្ោយបងាូរទាំោក់ម្ៅតាមព្បឡាយម្មសេឹងមានជ័យ 
ម្ឆ្ា ះម្ៅស្នថ នីយបូមទឹកបឹងទាំរុន៕    

ក្ិចចត្បជ៊ុែំ ដពីកីារពិនិត្យេរត្មាង្អភិវឌ្ឍនត៍្បឡាយែរឹង្មានជ័យ និង្រដ្ឋះត្សាយផ្លប៉ាះោល់
 ជូនត្បជាពលរដ្ឋរៅរលើត្បឡាយ  
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  សូមបញ្ជា ក់ទងខដរថ្ន កតាេ ខដលជាំរុញឱយរដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ ម្បីកកិចចព្បជុាំបនាេ ន់ជាមួយមន្តនេីម្ព្កាមឱវទ ត្ាំណាងមនេីរ
ជាំនាញពាក់រ័នធ និងអាជាា ធរមូលោឋ ន សេីរីការរិនិត្យគ្ម្ព្មាង
អភិវឌឍន៍ព្បឡាយសេឹងមានជ័យ និងម្ោះព្ស្នយទលប៉ែះពាល់ជូន
បងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅម្លីព្បឡាយនាឱកាសម្នាះ ក៏ម្ោយស្នរខត្
ម្មីលម្ ញីរីបញ្ជា ព្បឈមកនុងការរស់ម្ៅរបស់បងបាូនព្បជារលរដឋ
ខដលចាាំបាច់កនុងការស្នេ រ និងម្ោះព្ស្នយឱយបានទន់ម្រលម្វោ 
បនាេ ប់រីព្បត្ិភូរដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ ខដលដឹកនាាំម្ោយ ឯកឧត្េម
អភបិាល បានបានដឹកនាាំមន្តនេីជាំនាញពាក់រ័នធ អាជាា ធរមូលោឋ នចុះ
ម្ៅរិនិត្យការររស្នេ រព្បឡាយបងាូរទឹកសេឹងមានជ័យ និងស្នថ នីយ
បូមទកឹបុរ១ី០០ែនង កាលរពី្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបា
លរាជធានីភនាំម្រញផ្ទេ ល់កនៃងមក៕    
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រម្សៀលថ្ងៃទ១ី៣ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ ទទួលបានរងយនេព្កុង ៩៨ម្ព្គ្ឿង និងរងយនេដឹករងយនេ 
០២ម្ព្គ្ឿងជាទៃូវការរីរោឋ ភិបាលថ្នស្នធារណ្រដឋព្បជាមានិត្ចិន។ 
រិធីព្បគ្ល់-ទទលួនារម្សៀលម្នាះ ម្ធាមី្ឡងីម្ព្កាមអធបិត្ភីារដ៏ែពង់ែពស់ 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំម្រញ នងិ ឯកឧត្េម តាន់ ឈងី្ែងឹ្ហ ភារធារអីមស្នថ នទូត្ចនិ 
ម្ព្កាមបរយិាកាសសនិត្ស្នន ល។     

 រងយនេបខនថម ចាំនួណ្ ១០០ម្ព្គ្ឿងម្នះ នឹងោក់ឱយដាំម្ណី្រ
ការម្លីខែសរត់្ងមីចាំនួន ៥ខែសបខនថម សាំម្ៅម្ធាីឱយការបម្ព្មីម្សវដឹក
ជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈជូនបងបាូនកាន់ខត្ព្បម្សីរ ទន់ម្រលម្វោ និង
កាន់ខត្ម្ព្ចីនម្គ្នលម្ៅ។ ការចូលរមួចាំខណ្កកនុងម្ព្បីព្បាស់ម្សវដឹក
ជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈរបស់បងបាូនព្បជារលរដឋ គ្ឺជាការចូលរមួចាំខណ្ក
កនុងការកាត់្បនថយបាននូវការកកសេះចរាចរណ៍្ម្ៅកនុងរាជធានភីនាំម្រញ 
ខដលកាំរុងកាៃ យជាព្បឈមជាម្រៀងរាល់ថ្ងៃ។   
 សូមបញ្ជា ក់ខដរថ្ន ចាប់តាាំងរីរាជធានីភនាំម្រញ បានោក់ឱយ
ដាំម្ណី្រការម្លីម្សវដឹកជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈរងយនេព្កុងចាប់រីម្ដីមខែ
កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្មកដល់ម្រលបចចុបបននម្នះ រាជធានីភនាំម្រញ 
មានម្សវដឹកជញ្ាូ នរងយនេព្កុងស្នធារណ្ៈចាំនួន៣ខែស គ្ឺ
 ខែសទ១ី.ម្ចញរីគ្ីឡូខម៉ែព្ត្ម្លែ៩ទារខព្រកម្ៅន  ម្ឆ្ព ះម្ៅបកឹ
ឈូកទៃូវជាត្ិម្លែ១ មានចាំណ្ត្៦៧កខនៃង   
 ខែសទ២ី.ម្ចញរីទាររាព្ត្ីម្ៅព្កុងតាម្មម ម្ែត្េកណាេ លមាន
ចាំណ្ត្៦៨កខនៃង     
 ខែសទ៣ី.ម្ចញរីទាររាព្ត្ីម្ឆ្ព ះម្ៅរងាង់មូលម្ចាមម្ៅ មាន
ចាំណ្ត្៤៨។       
 កនៃងមក រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ ធាៃ ប់បានម្ផ្ទេ ត្សិកាល
ម្លីចាំណុ្ចសាំខ្ជន់ៗ ចាំនួន ៤ចាំណុ្ច តាមរយៈគ្ម្ព្មាងរព្ងឹង
សមត្ថភារម្សវដឹកជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈ កនុងម្នាះរមួមាន ទី១ ការ
សិកាត្ាំបន់ខែសរត់្រងយនេព្កុង ខដលមានកមមករ សិសស និសសតិ្ អនក
ម្ធាីការ និងអាជីវករ។ ទី២ ចាំនួន និងព្បម្ភទរងយនេខដលធានាបាន
ឱយសមព្សបម្ៅនឹងចាំនួនមនុសស ទីកខនៃង និងទៃូវខដលរងយនេ
ចល័ត្ម្ៅមក។ ទី៣ ការសិការីចាំណ្ត្កនុងព្កុង ម្ហយីភាា ប់ម្ៅ
នឹងចាំណ្ត្រងយនេ ខដលមករីតាមបណាេ ម្ែត្េ និង ទី៤ ការររ
ព្គ្ប់ព្គ្ងទាំងបុគ្គលិក និងរងយនេ។    

ពិធីទទួលបានរថយនតត្ក្ុង្ ជាផ្លូវការពីរដ្ឋឋ ភបិាលននសាធារណ្រដ្ឋត្បជាមានតិ្ចិន 
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  សូមបញ្ជា ក់ទងខដរថ្ន កាលរីថ្ងៃទី២១ កកាោ ឆ្ន ាំ២០១៦
កនៃងមក រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ ក៏ធាៃ ប់បានចុះហត្ថម្លខ្ជម្លី
កាំណ្ត់្ម្ហតុ្ ថ្នកចិចរភិាកាសេរីកីារសកិាម្រៀបចាំគ្ម្ព្មាងហរិញ្ញបបទន
ឥត្សាំណ្ងសព្មាប់គ្ម្ព្មាងរព្ងីកបខនថមសមត្ថភារម្សវដឹកជញ្ាូ ន
ស្នធារណ្ៈម្ោយរងយនេព្កងុ នងិទភីាន ក់ររសហព្បត្បិត្េកិារអនេជាត្ិ
ជប៉ែុន។ គ្ម្ព្មាងទេល់ជាំនួយរងយនេព្កុងកនៃងមក ម្ព្កាមកិចចសហ
ព្បត្ិបត្េិការរវងរដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ និងអងគការJICA បាន
សិកាឱយមាននូវគ្ម្ព្មាងបៃង់ម្មដឹកជញ្ាូ នម្ៅរាជធានីភនាំម្រញ ខដល
មានម្គ្នលម្ៅកនុងខទនការអនុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០៣៥ ម្ដីមបសីព្មួលដល់
ការកកសេះចរាចរណ៍្ទាំងអស់កនុងរាជធានភីនាំម្រញ។  
 គ្ម្ព្មាងម្សវដឹកជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈម្នះ ព្បសិនម្បីទទួល
បានម្ជាគ្ជ័យម្ៅឆ្ន ាំ២០២០ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញម្ព្គ្នងនឹង
រព្ងីកបខនថមឱយបានបានចាំនួន ១០ខែសម្ទៀត្ ម្ហយីរាជធានីភនាំម្រញ
នឹងមានគ្ម្ព្មាងរព្ងីកបខនថមម្ទៀត្រហូត្ដល់ចាំនួណ្១៤០ម្ព្គ្ឿង។  
បចចុបបននម្បីសិនរាជធានភីនាំម្រញមានរងយនេដឹកជញ្ាូ នម្សវស្នធារ
ណ្ៈ កាន់ខត្ម្ព្ចីន រាជធានីភនាំម្រញនឹងអាចជួយកាត់្បនថយការកក
សេះចរាចរណ៍្បានម្ព្ចីន។    
 ដូម្ចនះខទាកម្លីស្នម រត្ីអងគព្បជុាំ ថ្នកិចចសហព្បត្ិបត្េិការ និងឆ
នេៈរបស់រាជធានីភនាំម្រញ និងការយកចិត្េទុកោក់ជួយរបស់មិត្េ
ជប៉ែុនកនៃងមកម្នះ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញសងឃមឹថ្ន រាជធានី
ភនាំម្រញ អាចម្ោះព្ស្នយបញ្ជា បានតាមការម្ព្គ្នងទុក ម្ហយីស្នោ
រាជធានីភនាំម្រញ នឹងបនេចាប់ថ្ដជាមួយ អងគការJICA រហូត្ឈាន
ម្ៅសម្ព្មចម្គ្នលម្ៅខដលបានកាំណ្ត់្។  
 បនាេ ប់រីទទួលបានរងយនេព្កុងបខនថមចាំនួន ១០០ម្ព្គ្ឿងម្នះ 
រោឋ ករសាយត័្រងយនេព្កុងដឹកជញ្ាូ នស្នធារណ្ៈរដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ នឹងែិត្ែាំរព្ងឹងម្សវរបស់ែៃួនកាន់ខត្ព្បម្សីរ តាមរយៈការ
ម្រៀបចាំទៃូវខែសរត់្បខនថម  និងម្រៀបចាំបាំពាក់នូវស្នៃ កម្លែរងយនេព្កុង
ឱយបានរចួរាល់ ម្ដីមបមី្ព្ត្ៀមម្ចញដាំម្ណី្រម្ៅបម្ព្មីម្សវដឹកជញ្ាូ ន
ស្នធារណ្ៈជូនព្បជារលរដឋម្ៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ខ្ជងមុែម្នះ៕  
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី១ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានភីនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម ឃងួ្ រត្ែង្ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំម្រញ បានដឹកនាាំព្បជុាំរិភាកាព្ត្ួត្រិនិត្យ និងម្ោះព្ស្នយបញ្ជា
លិចទឹកម្ៅភូមិស្នន្តសេមួយចាំនួនកនុងរាជធានីភនាំម្រញ។  
 កិចចព្បជុាំរិភាកាព្ត្ួត្រិនិត្យ និងម្ោះព្ស្នយបញ្ជា ខ្ជងម្លី 
មានការអម្ញ្ា ីញចូលរមួរីសាំណាក់ ឯកឧត្េមអភបិាលរងទទួលបនេុក 
ត្ាំណាងមនេីរជាំនាញពាក់រ័នធ អាជាា ធរមូលោឋ នែណ្ឌ ។   
 គ្រួបញ្ជា ក់ទងខដរថ្ន បចចុបបននកាំម្ណី្នបងបាូនព្បជាជនម្ៅ
កនុងរាជធានីភនាំម្រញកាន់ខត្ម្កនីម្ឡងីជាបនេបនាេ ប់ ខដលបងាឱយមាន
សាំរាមកាន់ខត្ម្ព្ចីន និងការចាក់ដីរ ាំម្ោភម្លីែនងព្បឡាយបងាូរទឹក 
ខដលជាកតាេ រា ាំងសេះដល់លាំហូរទឹកមានការហូរយឺត្ម្ៅម្រលម្ភៃៀង
ធាៃ ក់ខ្ជៃ ាំងមេងៗ។ ដូម្ចនះម្ហយីម្ទីប ឯកឧត្េមអភបិាល បានម្បីកកិចច
ព្បជុាំរិភាកា និងខណ្នាាំដល់អាជាា ធរមូលោឋ ន និងមនេីរពាក់រ័នធ
បនេយកចិត្េទុកោក់ែពស់ និងែិត្ែាំស្នេ រ សមាា ត្ និងម្បីកមុែទឹកឱយ
បានលាបាំទុត្។      
 កនុងម្នាះខដរ ឯកឧត្េមអភិបាល ក៏បានខណ្នាាំបខនថមដល់
អាជាា ធរមូលោឋ ន នងិត្ាំណាងមនេរីពាក់រ័នធ បនេបម្ងាីនការទសរាទាយ 
អប់រ ាំដល់បងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅកនុងមូលោឋ ន រមិ្សសបងបាូនខដល
រស់ម្ៅជិត្ែនងព្បឡាយ-លូបងាូរទឹក ឱយបានកាន់យល់ដឹងចាស់
រីបរសិ្នថ ន ការទុកោក់សាំរាមឱយបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឥទធិរលអាព្កក់ថ្ន
ការម្ចាលសាំរាមម្ទេសផ្ទេ ស ការចូលរមួសមាា ត្បរសិ្នថ ន-អនាម័យ
ម្ៅជុាំវញិបរមិ្វណ្ទេះ ទីកខនៃងស្នធារណ្ៈនានា និងការទេល់រ័ត៌្មាន
អសកមមថ្នការព្បមូលសាំរាមដល់អាជាា ធរមូលោឋ ន ម្ដមីបអីាជាា ធរមាន
មូលោឋ នកនុងការសព្មមសព្មួល និងខណ្នាាំឱយបានកាន់ខត្ព្បម្សីរ
ជាបនេបនាេ ប់៕       
   

ក្ិចចត្បជ៊ុពំិភាក្ាត្ត្តួ្ពិនិត្យ និង្រដ្ឋះត្សាយបញ្ជហ លចិទឹក្រៅភូមសិាន្ទែតមយួចនំួនក្ន៊ុង្រជធានីភនំរពញ 
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  ម្ៅរម្សៀលថ្ងៃទ១ី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ ឯកឧត្េម មាន ោន់យា៉ា ដ្ឋ អភបិាលរង ថ្នគ្ណ្ៈ
អភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំរិភាកាសេីរីសាំម្ណី្
សុាំជួយសព្មបសព្មួល និងជាំរុញការម្ឆៃីយបាំភៃឺចាំម្ពាះរបាយការណ៍្
សវនកមមម្ៅបណាេ ែណ្ឌ  នងិសរា ត់្សព្មាប់កាលបរមិ្ចេទ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
និងឆ្ន ាំពាក់រ័នធ។      
 អងគព្បជុាំមានការចូលរមួរតី្ាំណាងមនេីរជាំនាញពាក់រ័នធ មនេីរ
ម្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុរាជធានីភនាំម្រញ រត្នាគ្នររាជធានីភនាំម្រញ និង
អាជាា ធរសវនកមមជាត្ិ មនេីរទទួលបនេុកតាមបណាេ ែណ្ឌ -សរា ត់្។ 
ការរិភាកា បានម្ផ្ទេ ត្ម្លីបទោឋ នបម្ចចកម្ទសកនុងការបាំម្រញភារកិចច 
ការររ ការសហការ ម្ដីមបមី្ឆៃីយត្បឱយបានឆ្ប់រហ័សកនុងការព្ត្ួត្
រិនិត្យជាក់ខសេងរីដាំម្ណី្រការតាមបណាេ ែណ្ឌ -សរា ត់្ និងរបាយ
ការណ៍្តាមបណាេ ែណ្ឌ -សរា ត់្ខដលបានកាំណ្ត់្ ទាំងភាររយ
ព្សួល ព្រមទាំងបញ្ជា ព្បឈមខដលបានជួបព្បទះ។  
 គ្រួបញ្ជា ក់ថ្ន ដាំម្ណី្រការសវនកមមនងឹម្ធាមី្ឡងីចាំននួ៧ែណ្ឌ  
និង១សរា ត់្កនុងរាជធានីភនាំម្រញ។  

ក្ិចចត្បជ៊ុំែដពីីែរំណ្ើែ៊ុជំយួែត្មបែត្មលួ នងិ្ជរំ ៊ុញការរែលើយបភំលឺចំរោះរបាយការណ៍្ែវនក្មមរៅ
បណាដ ខណ្ឌ  និង្ែងាា ត្ែ់ត្មាបក់ាលបររិចេទ២០១៥ និង្ឆ្ន ោំក្ព់័នធ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៥ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានភីនាំម្រញ 
បានម្បីកកិចចព្បជុាំរិភាកាសេីរីការម្ោះព្ស្នយបញ្ជា ព្បឈមនានា
ទក់ទងនឹងគ្ម្ព្មាងម្ភៃីងសេុបងមីរបស់J ICA  ម្ព្កាមអធិបត្ភីារ 
ឯកឧត្េម ែ ៊ុយ រែរទិធ អភបិាលរងរាជធានភីនាំម្រញ រមួជាមួយ
JICA នឹងអងគភារពាក់រ័នធ។    
 កិចចព្បជុាំបានរិភាកាម្ោយម្ផ្ទេ ត្ម្លីបញ្ជា ដូចខ្ជងម្ព្កាម:   
-ការម្រៀបចាំទីតាាំងម្គ្នលម្ៅ និងសិកាបនេប់បញ្ជា ចរាចរណ៍្ control 
traffic center (ម្ោយបនេប់បញ្ជា ចរាចរណ៍្ម្នះ សថិត្ម្ៅស្នោរាជ
ធានីភនាំម្រញ) 
-ការររម្រៀបចាំត្បណាេ ញអគ្គីសន ី និងខែសកាបឱយមានសណាេ ប់ធាន ប់          
-ការរុះម្របីម្រគ លម្ភៃីងសេុបចាស ់ និងព្បរ័នធកាម្មរា៉ែ សុវត្ថិភារ CCTV  
-បញ្ជា ឥរយិាបងរបស់អនកម្បីកបរម្លីគ្នៃងបត់្ស្នេ ាំឬបត់្ម្ឆាង។
 ម្ៅកនុងឱយកាសម្នាះ ឯកឧត្េមព្បធានអងគព្បជុាំ បានម្សនីឱយ
ស្នថ ប័នពាក់រ័នធបនេទសរាទាយជូនដល់បងបាូនព្បជារលរដឋទាំងអស់
ឱយយល់ដឹង នងិចូលរមួម្គ្នររចាប់ចរាចរណ៍្ កុាំបាំពានគ្នៃងចរាចរណ៍្ 
គ្ាំនូរចរាចរណ៍្។     
 សូមបញ្ជា ក់ទងខដរថ្ន ម្ៅចុងខែមិងុនាម្នះ ម្ភៃីងសេុបងម ី
ចាំនួន១០ទីតាាំងនឹងព្ត្ូវោក់ម្អាយដាំម្ណី្រការបខនថមម្ទៀត្ ម្លីម្ភៃីង
សេុបចាំនួន៣១ទីតាាំង ខដលកាំរុងបានដាំម្ណី្រការ៕  

ក្ិចចត្បជ៊ុពំិភាក្ាែដពីីការរដ្ឋះត្សាយបញ្ជហ ត្បឈមនានាទាក្់ទង្នឹង្េរត្មាង្រភលើង្ែត៊ុបថមីរបែJ់ICA 
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  ម្ភៃីងសេុបគ្ឺជាចាំខណ្កដ៏សាំខ្ជន់មួយកនុងការម្ោះព្ស្នយ
បញ្ជា កកសេះចរាចរាណ៍្កនុងរាជធានីភនាំម្រញម្យីង។  
 កនៃងមក ក៏ដូចជាម្រលបចចុបបនន រដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញ ខត្ងបានសហការ និងសិការីការត្ម្មៃីង និងការោក់
ឱយដាំម្ណី្របានម្ភៃីងសេុបងមីជាបនេបនាេ ប់។ ម្ហីយងមីៗម្នះ ម្យីង
បានត្ម្មៃីង និងោក់ឱយដាំម្ណី្រការម្ភៃីងសេុបទី២៨ ២៩ ៣០ 
៣១ បនាេ ប់រីោបគ្ាំនូសចរាចរណ៍្រួច។   
 ម្ៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ភៃីងសេុបងមីចាំនួន 
៤ទីតាាំង ព្ត្ូវបានោក់ឱយដាំម្ណី្រការជាបនេបនាេ ប់ ខដលកនុងម្នាះ 
រួមមាន: 
១-ម្ភៃីងសេុប ព្បសរាមហាវងិីព្រះនម្រាត្េម និងទៃូ វម្លែ ១៨៤ 
២-ម្ភៃីងសេុបទារម្ដីមងាូ វ ព្បសរាទៃូ វម្លែ ២៧១ និងទៃូ វម្លែ 
៤៨៨ 
៣-ម្ភៃីងសេុប ព្បសរាមហាវងិីព្រះមុនីវងសនិងទៃូ វម្លែ ៨០ 
៤-ម្ភៃីងសេុប ព្បសរាមហាវងិីព្រះមុនីវងស និងទៃូ វម្លែ ៨៦៕ 
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  នាថ្ងៃទី២៤ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានភីនាំម្រញ  
ឯកឧត្េម រក្ើត្ សែ ឯកឧត្េម ែ ៊ុយ រែរទិធ  អភបិាលរង ថ្ន
គ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ បានដកឹនាាំកចិចព្បជុាំសេរីកីារម្ោះព្ស្នយ
បញ្ជា ព្បឈមម្ៅទីោនចាក់សាំរាមដម្រា  និងបញ្ជា ព្បាក់ឧបត្េមភជូន
ភាន ក់ររអនាម័យតាមសរា ត់្ទាំង១០៥កនុងរាជធានីភនាំម្រញ។ 

 បញ្ជា ព្បឈមម្ៅទីោនខដលព្ត្ូវខត្ម្ធាីការម្ោះព្ស្នយមាន
ដូចជា៖ 
-ថ្ងៃឈនួលចាក់សាំរាមមានត្ថ្មៃទបខ្ជៃ ាំង 
-ម្ព្គ្ឿងចព្កែូចញឹកញាប់ រិម្សសម្ព្គ្ឿងម្ព្កាម ម្ោយស្នរស្នថ នភារ
សាំរាមមានជាត្ិ អាសីុត្ និងជាត្ិថ្ព្បខ្ជៃ ាំង។    
-ែនងទាំនប់រម្តេ មានរនធនាគ្ម្ព្ចីន មានទឹកហូរម្ព្ចាះធាំៗ   
-អគ្នររដឋបាលកាំរុងរងការម្ព្បះខ្ជៃ ាំង ខដលព្ត្ូវទមទរឱយមានការ
ជួសជុលបនាេ ន់ 
-ម្ភៃីងម្ឆះគ្ាំនរសាំរាម 
-អនកទិញ-លក់ម្អត្ចាយម្ៅជុាំវញិទីោន បាននឹងកាំរុងបងានូវភារ
អាណាធិបម្ត្យយ។     
 បញ្ជា ព្បាក់ឧបត្េមភជូនបងបាូនភាន ក់ររអនាម័យតាមសរា ត់្
ទាំង១០៥ អងគព្បជុាំបានឱយព្កុមការរររកាភាន ក់ររអនាម័យឱយម្ៅ
ដខដល និងរិភាកាលមាិត្ជាមួយសិុនព្ទីអាំរីបញ្ជា ព្បាក់ឧបត្េមភម្នះ
ឱយបានឆ្ប់រហ័ស។     
 កនុងឱកាសម្នាះខដរ ឯកឧត្េម រក្ើត្ សែ ក៏បានខណ្នាាំ
បខនថមដល់មន្តនេីពាក់រ័នធ អាជាា ធរមូលោឋ ន និងត្ាំណាងព្កុមហ ុន ឱយ
បនេសហការ រិនិត្យតាមោន និងយកចិត្េទុកោក់ែពស់ចាំម្ពាះការ
ម្ោះព្ស្នយបញ្ជា ព្បឈមនានាម្ៅទីោនចាក់សាំរាម ឱយបានទន់
ម្រលម្វោ ម្ដីមបីសុែភារលា បរសិ្នថ នលា ម្ស្នភ័ណ្ភារ និង  
សណាេ ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ រមិ្សស គ្កឺារកាត់្បនថយទលប៉ែះពាល់ដល់
ជីវភាររស់ម្ៅ និងព្បកបរបររកសីុព្បចាាំថ្ងៃរបស់បងបាូនព្បជារលរដឋ
ម្ៅមូលោឋ នជិត្ទីោនចាក់សាំរាមឱយបានលាព្បម្សីរជាបនេបនាេ ប់៕   

ក្ចិចត្បជ៊ុែំ តពីកីាររដ្ឋះត្សាយបញ្ជហ ត្បឈមរៅទីលានោក្ែ់រំមដ្រងាា  និង្បញ្ជហ ត្បាក្់ឧបត្តមភជូន
ភាន ក្់ងារអនាមយ័តាមែងាា ត្ ់
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                   សូមគូ្សបញ្ជា ក់ទងខដរថ្ន បចចុបបននម្នះ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំម្រញមានទីោនចាក់សាំរាមដម្រា ខត្មួយប៉ែុម្ណាណ ះ ខដលមានទាំហាំ
ថ្ទេព្កឡាជាង៣១ហកិតា ខដលជាជាំហានបនេបនាេ ប់ស្នោរាជធានី
ភនាំម្រញនឹងសិការកទីតាាំង២កខនៃងម្ទសងម្ទៀត្ ខដលសថិត្កនុងែណ្ឌ
ម្ព្ជាយចរា រ និងែណ្ឌ ចារអាំម្ៅ កនុងម្គ្នលបាំណ្ងទប់ស្នា ត់្ការនាាំ
យកសាំរាមមករីទីឆ្ៃ យជាម្ហតុ្បណាេ លឱយមានភារយតឺ្យាវ និង
បណាេ លឲ្យកកសេះចរាចរណ៍្ ឬមានម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ម្ទសងៗ។ 
បនាេ ប់រីរិនិត្យទីោនចាក់សាំរាមរចួ ឯកឧត្េមអភបិាលរាជធានភីនាំម្រញ
បានបនេម្ៅរិនិត្យទីតាាំងរបស់ព្កុមហ ុនសិុនព្ទី។    
  ម្ៅត្ាំបន់មួយចាំនួន ទាំងទៃូវតូ្ច និងទៃូវធាំ ម្ៅកនុងរយៈម្រល
ចុងម្ព្កាយម្នះ សាំរាមហាក់ដូចជាបានកាៃ យជាវបិត្េិម្ឡងីវញិម្ហយី 
ម្ៅរាជធានីភនាំម្រញ។ ម្បីម្ទះបីជាកមមករ ព្កុមហ ុ ន សីុនព្ទី  បាន
ព្បមូលសាំរាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយា៉ែ ងណាក៏ម្ោយ ក៏សាំរាមម្ៅត្ាំបន់
មួយចាំនួន របា៉ែ ត់្របា៉ែ យ និងកខនៃងែៃះ គ្រម្ៅចិម្ញ្ច ីមទៃូវ និងម្ហៀរដល់
ព្ទូងទៃូវក៏មាន។ មានម្ហតុ្ទលម្ព្ចីនយា៉ែ ង ខដលនាាំឱយម្កីត្មាន គ្ាំនរ
សាំរាមរាយបា៉ែ យម្ៅកនុងរាជធានីភនាំម្រញ គ្បឺណាេ លមករីបងបាូនព្បជា
រលរដឋ ទុកោក់សាំរាមម្វចែចប់មិនមានសណាេ ប់ធាន ប់ និងមិនមានធុង
សាំរាមព្ត្ឹមព្ត្ូវ ម្ហយីមា៉ែងវញិម្ទៀត្មករីព្កុមហ ុនសិុនព្ទី ខដលម្ ៉ែ
ការខ្ជងព្បមូលសាំរាម មិនយកសាំរាមម្ទៀងទត់្។ ដូម្ចនះម្ដីមបី
ម្ោះព្ស្នយវបិត្េិសាំរាមម្ៅកនុងរាជធានីភនាំម្រញ ព្បជារលរដឋ គ្ួរខត្
ទុកោក់ម្វចែចប់សាំរាមឱយបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ម្ហយីគ្ួរមានធុងសាំរាម ម្ៅ
មុែទេះរបស់ែៃួន។ រឯីព្កុមហ ុនសិុនព្ទី ព្ត្ូវចាត់្កមាៃ ាំងព្បមូលសាំរាម
តាមទេះព្បជារលរដឋឱយបានម្ទៀងទត់្ មួយថ្ងៃមេងជាព្បចាាំ។ ចាំខណ្ក
អាជាា ធរសមត្ថកិចចវញិ ក៏ព្ត្ូវខត្ោក់វធិាន ចុះរិនិត្យតាមោន និងរតឹ្
បនេឹងព្កុមហ ុនសិុនព្ទី គ្ឺព្ត្ូវខត្ោក់កមាៃ ាំងចុះព្បមូលសាំរាមឱយម្ទៀង
ទត់្។ ព្បសិនម្បីព្កុមហ ុនសិុនព្ទី មិនមានលទធភារព្បមូលសាំរាមឱយ
ម្ទៀងទត់្ម្ទ អាជាា ធរភូម ិ  ុាំ សរា ត់្ គ្ួរចាត់្កមាៃ ាំងរបស់ែៃួន ម្ដីមបី
ព្បមូលសាំរាម ម្ហយីយកលុយថ្ងៃម្សវព្បមូលសាំរាម ជាំនួសព្កុមហ ុន
សិុនព្ទីខត្មេង៕  

រត្េឿង្ចត្ក្ែត្មាបក់្រមរចែរំម រៅទតីាងំ្ោក្ែ់រំម ខណ្ឌដ្រងាា  របែរ់ដ្ឋបាលរជធានភីនរំពញ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៤ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានភីនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម នួន ផារត័្ន អភបិាលរង ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំម្រញ បានដឹកនាាំព្បជុាំព្ត្ួត្រិនិត្យវឌឍភារ និងបញ្ជា ព្បឈមនានា
ទក់ទងកិចចសនាវនិិម្យាគ្ខងទាំស្នេ រ នងិអភវិឌឍន៍ម្ហោឋ រចនាសមពន័ធ
ព្បរ័នធបាំភៃឺស្នធារណ្ៈម្ៅរាជធានីភនាំម្រញ ជាមួយព្កុមហ ុន ភីភីឌ ី
និងសីុ និងកិចចសនាសេីរីការររម្រៀបចាំខកលមាជួសជុល ខងទាំម្ដីម
ម្ឈតីាមបម្ណាេ យទៃូវ និងសួនចារស្នធារណ្ៈ ព្រមទាំងការររ
ពាក់រ័នធមួយចាំនួនម្ទៀត្។     
 អងគព្បជុាំបានម្លីកម្ឡងីអាំរីដាំម្ណី្រការការខងទាំសួនចារ
ម្ៅកនុងរាជធានីភនាំម្រញ និងការត្ាំម្ឡងីអាំរូលម្ភៃីងLEDរបស់ព្កុមហ ុន 
ម្ោយម្ ញីនូវចាំណុ្ចខដលត្ព្មវូឱយព្កមុការររសិការនិតិ្យរកីារអនុវត្េ 
និងកិចចសនារវងព្កុមហ ុន និងរដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញឱយបាន
ចាស់ោស់។      
 ជាក់ខសេង អងគព្បជុាំក៏បានចុះម្ោយផ្ទេ ល់ម្លីទីតាាំងសួនចារ
មួយចាំនួនកនុងរាជធានីភនាំម្រញ ម្ដមីបឱីយព្បាកដរចីាំណុ្ចខដលព្កុមហ ុន
ព្ត្ូវខកលមា និងជព្មុញការររឱយបានឆ្ប់រហ័ស មានព្បសិទធភារ
ខងមមួយកព្មិត្ម្ទៀត្។     
 គ្រួបញ្ជា ក់ខដរថ្ន ការផ្ទៃ សប់េូរម្គ្នមអាំរូលតាមទៃូវស្នធារណ្ៈ
មានចាំនួន៣៨៦ខែស ខដលបានបេូររចួមានចាំនួន៩៩២៩ម្គ្នម ម្សមីនឹង
៩៦% ថ្នអាំរូលសរុបចាំនួន ១០២៩៩។ ស្នព នមានចាំនួន ៨ទីតាាំង 
ខដលបានបេូររចួចាំនួន៤៦៧ម្គ្នមអាំរូលម្សមីនឹង៩០% ថ្នអាំរូលសរុប
ចាំនួន៥១៨។ ចាំខណ្កសួនចារមានចាំនួន១៩ទីតាាំង ខដលបានបេូររចួ
ចាំនួន១៧១៩អាំរូល ម្សមីនឹង៩៣% ថ្នអាំរូលសរុបចាំនួន១៨៤៧៕  

ក្ិចចត្បជ៊ុំត្ត្ួត្ពិនតិ្យវឌ្ឍភាព នងិ្បញ្ជហ ត្បឈមនានាទាក្់ទង្ក្ិចចែនាវិនិរយាេសថទាសំាដ រ នងិ្
អភវិឌ្ឍនរ៍ហដ្ឋឋ រចនាែមពន័ធត្បព័នធបំភលសឺាធារណ្ៈរៅរជធានីភនំរពញ  
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  នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម រអៀង្ អូននី អភបិាលរង ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំម្រញ បានចុះរិនិត្យទីតាាំងស្នងសង់ស្នព នបម្ណាេ ះអាសននអាំរីខដក
បាម្ឡ ឆៃងកាត់្ទម្នៃស្នបម្ៅព្ត្ង់ចាំណុ្ចឃ្ៃ ាំងម្ព្បងឥនធនៈសូគ្ីមុិច 
(ឬសសខីកវ)ម្ៅកាន់ត្ាំបន់អភវិឌឍន៍ម្ព្ជាយចរា រ របស់ព្កមុហ នុ OCIC ។ 
 ជាលទធទលថ្នកិចចព្បជុាំ និងការចុះព្ត្ួត្រិនិត្យជាក់ខសេង រដឋ
បាលរាជធានីភនាំម្រញ និងអាជាា ធរពាក់រ័នធបានឯកភារអនុញ្ជញ ត្ឱយ
មានការស្នងសង់ ម្ោយម្ផ្ទេ ត្ម្លកីារររជាអាទិភារដូចខ្ជងម្ព្កាម៖  
-ការសិកាម្អាយបានជាក់ោក់ម្លីទលប៉ែះពាល់ជាកខសេង     
-ម្លីកកាំរស់ស្នព នងមីម្អាយព្បហាក់ព្បខហលស្នព នម្ព្ជាយចរា រម្ដីមបី
សព្មួលចរាចរណ៍្របស់នាវ                 
-ម្ជីងម្ទរស្នព នម្បីកម្អាយបាន៦០ខម៉ែព្ត្      
-សព្មាប់គ្ម្ព្មាងស្នព នងមីម្នះម្អាយព្កុមហ ុនគ្ិត្ម្អាយបានម្ព្ចីន
ជម្ព្មីសរិម្សសកនុងការសព្មួលចរាចរណ៍្រីស្នព នម្ព្ជាយចរា រចាស់
ខដលនឹងព្ត្ូវម្ធាីការជួសជុលកនុងខែសីហា ខ្ជងមុែម្នះ    
-អាជាា ធរខដនដីម្ធាីការបងាក់សាំណ្ង់ខដលឥត្ចាប់ និងការម្ចញប័ណ្ណ
កមមសិទធ ម្ៅខកបរត្ាំបន់ស្នងសង់។  
 គ្រួបញ្ជា ក់ខដរថ្ន៖ ស្នព នខដកបាម្ឡខដលម្ព្គ្នងដាំម្ណី្រការម្នះ 
គ្ឺម្ធាីការស្នងសង់ឱយឆៃងបម្ណាេ ះអាសនន ម្ដីមបសីព្មួលចរាចរណ៍្រី
ស្នព នម្ព្ជាយចរា រចាស់ខដលនងឹព្ត្វូម្ធាកីារជសួជុល បនាេ ប់រសី្នព នម្នាះ
ជួសជុលរចួស្នព នខដកបាម្ឡម្នះនឹងព្ត្ូវរសួម្រសី្នងស្នង់ជាស្នព នងមវញិ
កនុងការត្ភាា ប់រវងែណ្ឌ ម្ព្ជាយចរា រ និងែណ្ឌ ឬសសខីកវ ខដល
សព្មួលកនុងការម្ធាីដាំម្ណី្ររបស់បងបាូនព្បជារលរដឋ៕  

អាជាា ធររដ្ឋបាលរជធានភីនរំពញពនិតិ្យទតីាងំ្សាង្ែង្ស់ាព នបរណាត ះអាែននអពំសីដ្ក្បារេ ែលង្កាត្់
ទរនលសាបរៅត្ត្ង្ច់ណំ្៊ុ ចឃ្ល ងំ្រត្បង្ឥនធនៈែេូមី៊ុចិរៅកានត់្បំនអ់ភវិឌ្ឍនរ៍ត្ជាយចងាា រ  
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  នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលរាជធានីភនាំម្រញ 
ឯកឧត្េម រអៀង្ អូននី អភបិាលរង ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំម្រញ បានអម្ញ្ា ីញចូលរមួជាគ្ណ្ៈអធិបត្ីភារ កនុងរិធីអបអរ
ស្នទរការទទួលបានប័ណ្ណកមមសិទធដីធៃី និងគ្ាំរប់ែួប២០ឆ្ន ាំថ្នការ
បម្ងាីត្សហគ្មន៍ទាំនប់២ និងទាំនប់៣។   
 សហគ្មន៍ទាំនប់២ និងសហគ្មន៍ទាំនប់៣បានទទួលប័ណ្ណ
កមមសិទធដីធៃីខចកជូនបានបញ្ជច ប់ម្ោយមនេរីម្រៀបចាំខដនដនីគ្រូបនយីកមម
សាំណ្ង់ និងសុរមិ្យាដីរាជធានីភនាំម្រញកាលរីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៧ និងគ្ាំរប់ែួប២០ឆ្ន ាំថ្នការបម្ងាីត្ សហគ្មន៍ទាំនប់២ ទាំនប់៣
ម្នះម្ឡងី ម្ដីមបជីួបជុាំ ខងៃងអាំណ្រគុ្ណ្ និងរិស្នរម្ភាជនីយអាហារ
រមួគ្នន ម្ៅកនុងសហគ្មន៍ទនប់២ (សថិត្ម្ៅ៥០ែនងទី៥ ភូមិទាំនប់១ 
សរា ត់្ភនាំម្រញងមី ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជធានីភនាំម្រញ៕  

ពិធីអបអរសាទរការទទលួបានបណ័្ណ ក្មមែទិធដ្ធីលី និង្េំរប់ខបួ២០ឆ្ន នំនការបរង្ាើត្ែហេមនទ៍ំនប់២ 
និង្ទនំប់៣ ែងាា ត់្ភនំរពញថមី ខណ្ឌ សែនែ៊ុខ រជធានីភនំរពញ 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ដម្រា   
ម្ោក ន៊ុត្ ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  ព្បធានគ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ
ដម្រា  នងិជាអភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ដម្រា  បានដឹកនាាំកិចច
ព្បជុាំព្បចាាំខែរបស់គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ ដម្រា  ម្ោយ
មានការចូលរមួរីសាំណាក់ម្ោក-ម្ោកព្សីអភិបាលរង អធិការ
នគ្របាលែណ្ឌ  ព្បធានការយិាល័យចាំណុ្ះជាំនាញនានាជុាំវញិែណ្ឌ  
ម្ៅសរា ត់្ នាយប៉ែុសេិ៍ ម្សមៀនសរា ត់្ទាំង១៣ ម្មភូមិទាំង៨៧ និង
នាយកស្នោទាំងអស់កនុងែណ្ឌ ដម្រា  សរុបព្បមាណ្ ២០០នាក់។ 
 កនុងម្នាះ ម្ោកអភិបាលែណ្ឌ  បានខណ្នាាំ និងម្សនីឱយថ្នន ក់
ដឹកនាាំ មន្តនេីរដឋបាលែណ្ឌ  គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ  និង
អាជាា ធរពាក់រ័នធបនេសហការ នងិយកចតិ្េទុកខោក់កនុងការម្ោះព្ស្នយ
បញ្ជា ព្បឈមនានា ខដលម្ៅខត្ម្កីត្មានម្ឡីងកនុងជីវភាររស់ម្ៅ 
និងការព្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ព្បចាាំថ្ងៃ មានដូចជា បញ្ជា ការកកសេះ
ចរាចរណ៍្ សនេិសុែ អនាម័យ  សណាេ ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ និងបនេ
បម្ព្មីការររម្សវស្នធារណ្ៈ លិែិត្ស្នន មនានាដូចជា លិែិត្
អាពាហ៍រិពាហ៍ លិែិត្មរណ្ៈភារ ម្សៀវម្ៅព្គ្ួស្នរ សាំបុព្ត្កាំម្ណី្ត្ 
អត្េសញ្ជញ ណ្ប័ណ្ណជូនបងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅកនុងមូលោឋ នែណ្ឌ
ដម្រា ឱយបានកាន់ខត្មានព្បសិទធភារ និងព្បម្សីរម្ឡងីជាបនេបនាេ ប់
ខងមម្ទៀត្។  

ក្ិចចត្បជ៊ុំពិភាក្ាេណ្ៈបញ្ជា ការឯក្ភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដ្រងាា  ខណ្ឌ ដង្កោ  
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  នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្កុមព្បឹកាសរា ត់្
ម្ជីងឯក បានម្ៅចូលរមួ និងព្បគ្ល់សាំបុព្ត្អាពាហ៍រិពាហ៍ជូនបង
បាូនព្បជារលរដឋម្ៅភូមិព្សុកម្ចកដល់កខនៃងរិធី។  

 ម្ៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ោក ហាក្់ េួយ 
ម្ៅសរា ត់្រងទកឹ នងិ ម្ោក ជ៊ុំ ឈាង្ ម្ៅសរា ត់្ខព្រកកាំរឹស រមួ
ជាមួយមន្តនេី បានម្ៅចូលរមួរ ាំខលកទុកខ ព្រមទាំងយកសាំបុព្ត្មរណ្
ភារ និង ងវកិា សមាភ រៈ ចូលបុណ្យព្គ្ួស្នរសរ បងបាូនព្បជារលរដឋ
ម្ៅសរា ត់្ទាំងរីរ។      

 ម្ៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភារ 
កមាៃ ាំងនគ្របាលខទនកម្ព្គ្ឿងម្ញៀន ែណ្ឌ ដម្រា  សហការជាមួយ
កមាៃ ាំងនគ្របាលប៉ែុសេិ៍សរា ត់្រងទឹក ចុះបន្តរា បជាក់ខសេងករណី្ជញួដូរ 
និងម្ព្បីព្បាស់ែុសចាប់នូវស្នរធាតុ្ម្ញៀន ០១ទីតាាំង ម្ៅចាំណុ្ចភូមិ

ព្ត្ពាាំងគ្ សរា ត់្រងទឹក ែណ្ឌ ដម្រា  រាជធានីភនាំម្រញ ។  សមត្ថកិចច
បានឃ្ត់្ែៃួនជនសងសយ័ ចាំនួន០៧នាក់ រមួទាំងវត្ថុតាងៈ ព្កាម
រណ៌្សថ្នៃ ១២កញ្ច ប់ងង់ (ធាំ០២កញ្ច ប់ និងតូ្ច ១០កញ្ច ប់) ម៉ែូតូ្
០២ម្ព្គ្ឿង ទូរស័រេថ្ដ០១ម្ព្គ្ឿង និងសមាភ រៈម្ព្បីព្បាស់ម្ព្គ្ឿងម្ញៀន
មួយចាំនួន យកមកសួរនាាំម្ៅអធិការោឋ ននគ្របាលែណ្ឌ ដម្រា ។ 
បចចុបបននជនសងសយ័ និងវត្ថុតាង ឃ្ត់្ែៃួនបម្ណាេ ះអាសននម្ៅ
អធិការោឋ ន នគ្របាលែណ្ឌ ដម្រា ម្ដីមបកីស្នងសាំណុ្ាំ ម្រឿងចាត់្ការ
តាមនីត្ិវធិីចាប់៕  
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  រម្សៀលថ្ងៃទ១ី៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ដូនម្រញ 
ម្ៅស្នលព្បជុាំស្នោែណ្ឌ ដូនម្រញ បានម្រៀបចាំម្បីកកិចចព្បជុាំ  
គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ ដូនម្រញ ម្ព្កាមអធិបត្ីភារ 
ម្ោក ែ៊ុខ រពញវ៊ុធ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ដូនម្រញ 
ម្ោយមានការចូលរមួរីម្ោកអភិបាលរង ម្ោកនាយក នាយករង
រដឋបាល ម្ោកម្មបញ្ជា ការកងរាជអាវុធហត្ថែណ្ឌ  ម្ោកអធិការរង

នគ្របាលែណ្ឌ  ម្ោកព្បធានការយិាល័យ ម្ៅសរា ត់្ នាយនគ្របាល
ប៉ែុសេិ៍ទាំងអស់ម្ដីមបឆីៃងម្លីរម្បៀបវរៈដូចខ្ជងម្ព្កាម៖ 
១.បញ្ជា ម្មភូមិ និងព្បជាការពារសរា ត់្ទាំង១១            
២.ការការពារសនេិសុែសណាេ ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈម្ព្កាយថ្ងៃម្បាះម្ឆ្ន ត្។
 កនុងឱកាសម្នាះ ម្ោកអភិបាលែណ្ឌ  បានខណ្នាាំ នងិម្សនឱីយ
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ មន្តនេីរដឋបាលែណ្ឌ  គ្ណ្ៈបញ្ជា ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ  
និងអាជាា ធរពាក់រ័នធបនេសហការ និងយកចិត្េទុកខោក់ែពស់កនុងការ
ម្ោះព្ស្នយបញ្ជា ព្បឈមនានា ដូចជា៖ បញ្ជា សនេិសុែ សុែភារ   
អនាម័យ សណាេ ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ ម្ព្គ្នះថ្នន ក់ចរាចរណ៍្ នងិបនេ
បម្ព្មកីារររម្សវស្នធារណ្ៈជូនបងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅកនុងមូលោឋ ន
ែណ្ឌ ដូនម្រញ ឱយបានកាន់ខត្មានព្បសិទធភារ និងព្បម្សីរម្ឡងីជា
បនេបនាេ ប់៕  

ក្ិចចត្បជ៊ុំ  េណ្ៈបញ្ជា ការឯក្ភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដ្នូរពញ ខណ្ឌ ដនូង្េញ 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           35 

  នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ម្ពាធិ៍
ខសនជ័យ សថិត្កនុងបរមិ្វណ្វត្េជមពូវន័ មានម្រៀបចាំម្វទិការទសរាទាយ 
និងរិម្ព្គ្នះម្យាបល់របស់ព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខសនជ័យ អាណ្ត្េទិ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ព្កាមអធិបត្ីភារ ឯកឧត្េម ឃ៊ុន ហាងំ្ ម្ទសរដឋមន្តនេី
ទទលួបនេុកម្បសកកមមរមិ្សស នងិជាព្បធានព្កមុការររថ្នន ក់ជាត្ចុិះ
ជយួែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខសនជ័យ ឯកឧត្េម ត្ក្ូច ផាន ព្បធានព្កមុព្បកឹា
ែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខសនជ័យ  ម្ោក សហម ដ្ឋរទិធិ អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈ
អភបិាលែណ្ឌ ម្ពាធិ៍ខសនជ័យ ម្ោយមានការអម្ញ្ា ីញចូលរមួរបីង
បាូនព្បជារលរដឋចាំនួនសរុប ៥៤៩នាក់ ព្សី១៨៧នាក់។   
 បញ្ជា ព្បឈម មានទឹកស្នា ត្ ការព្បមូលសាំរាម ទៃូវ ព្បរ័នធលូ
បងាូរទឹក គ្ឺជាបញ្ជា ចមបងខដលព្ត្ូវម្ោះព្ស្នយនារដូវវសាម្នះជូន
ព្បជារលរដឋ តាមរយៈការសាំណូ្មរររបស់រួកគ្នត់្ នាឱកាសម្វទកិារ
រិម្ព្គ្នះម្យាបល់ម្នះ។    
 កនុងឱកាសម្នាះ ឯកឧត្េមគ្ណ្ៈអធិបត្ី បានអាំពាវនាវ
បខនថមម្ទៀត្ដល់បងបាូនព្បជារលរដឋ  ព្ត្ូវយកចិត្េទុកោក់ខងរកា
សុែភារសមាជកិព្គ្សួ្នរឱយបានជាព្បចាាំ តាមរយៈការរកាឱយបាននូវ
ការទកឹស្នា ត្ ហូបស្នា ត្ រស់ម្ៅស្នា ត្ និងព្បុងព្បយត័្នែពស់អាំរីបញ្ជា
ម្ព្គ្នះអគ្គីភ័យ ជារិម្សសព្ត្ូវមានឧបករណ៍្រនៃត់្អគ្គីភ័យម្ៅតាម
ម្គ្ហោឋ នម្រៀងៗែៃនួម្ព្ត្ៀមសព្មាប់ហានភ័ិយម្កតី្មានជាយថ្នម្ហតុ្៕   

           រវទកិារផ្សពាផ្ាយ នងិ្ពរិត្រះរយាបលរ់បែត់្ក្មុត្បកឹ្ាខណ្ឌ រោធិ៍សែនជយ័  ខណ្ឌ ង្ោធិ៍សែនជយ័ 
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  រម្សៀលថ្ងៃទ២ី៧ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ឫសសខីកវ 
ម្ៅសរា ត់្ព្ចាាំងចាំម្រះទី១ ម្ោក ជា ពិែ ីអភបិាលែណ្ឌ បាសសខីកវ 
រមួដាំម្ណី្រជាមួយ ម្ោក ហ ៊ុយ ម៉ាូរ៉ា  ម្ៅសរា ត់្ព្ចាាំងចាំម្រះទី១ 
ត្ាំណាងព្កមុហ នុវនិមិ្យាគ្អភវិឌឍន៍ និងមន្តនេីជាំនាញពាក់រ័នធ ចុះរិនិត្យ
ម្មីលដាំម្ណី្រការជួសជុល និងចាក់ម្បតុ្ងឆាឹងខដកទៃូវមួយខែស ខដល
មានបម្ណាេ យព្បខវងជាង ៣០០ ខម៉ែព្ត្ ទទឹង ៨ ខម៉ែព្ត្ និង កព្មាស់

ម្បតុ្ង១,៥ត្ឹក ខដលជាកញ្ចប់ងវកិាមូលនធិអិភវិឌឍន៍ព្បចាាំ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
របស់រដឋបាលែណ្ឌ បាសសខីកវ។ ការែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបស់អាជាា ធរព្គ្ប់
លាំោប់ថ្នន ក់ ម្ដីមបបីម្ព្មីព្បជារលរដឋ ម្ោយកេីម្ស្នម ះព្ត្ង់បាំទុត្ និងជា
ការម្ឆៃីយត្បម្ៅនឹងត្ព្មូវការ ព្រមទាំងសាំណូ្មរររបស់បងបាូនឱយ
បានលាព្បម្សីរ ព្សបតាមលទធភារជាក់ខសេង។   
 កនុងឱកាសម្នាះ ម្ោកអភិបាលែណ្ឌ  បានខណ្នាាំ និងម្សនី
ឱយត្ាំណាងព្កុមហ ុន យកចិត្េទុកោក់ែពស់កនុងការជួសជុល និងចាក់
ម្បតុ្ងឆាឹងខដកទៃូវមួយខែសឱយបានទន់ម្រលម្វោ និងមានគុ្ណ្ភារ
លា ម្គ្នររតាមកិចចសនាស្នងសង់ ម្ហយីម្ោកក៏បានខណ្នាាំឱយ
អាជាា ធរសរា ត់្បនេតាមោនរិនិត្យ និងសព្មបសព្មួលឱយបានកាន់
ព្បម្សីរខងមម្ទៀត្រវងព្កុមហ ុន និងបងបាូនព្បជារលរដឋខដលរស់ម្ៅ
តាមបម្ណាេ យទៃូវម្នះ ម្ដីមបកីារស្នថ បនាសម្ព្មចបានតាមការកាំណ្ត់្៕ 

អាជាា ធរខណ្ឌ ឫែសសីក្វ ច៊ុះពនិិត្យដ្ំរណ្ើ រការជែួជ៊ុល នងិ្ោក្់របត្៊ុង្ផ្លូវែអងឹ្សដ្ក្ ខណ្ឌ ឫែសីសែវ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៩ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ទួលម្គ្នក 
ដឹកនាាំម្ោយ ម្ោក សម៉ាន រែរ ី ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ទលួម្គ្នក 
ម្ោក ឯក្ ឃ៊ុនរដ្ឿន អភបិាលថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ទលួម្គ្នក 
ព្កុមការររែណ្ឌ  ម្ោកម្ៅសរា ត់្ ម្ៅសរា ត់្រង និង សមាជិកព្កុម
ព្បឹកាសរា ត់្ បានចុះរិនិត្យសកមមភារជួសជុលទៃូវ ១៨៨ សរា ត់្
ទារម្ដប៉ែូទី១ ែណ្ឌ ទួលម្គ្នក រាជធានីភនាំម្រញ។   
 កនុងឱកាសម្នាះ ម្ោកអភិបាលែណ្ឌ  បានខណ្នាាំ និងម្សនី
ឱយត្ាំណាងព្កុមហ ុន យកចិត្េទុកោក់ែពស់កនុងការជួសជុល និងចាក់
ម្បតុ្ងឆាឹងខដកទៃូវមួយខែសឱយបានទន់ម្រលម្វោ និងមានគុ្ណ្ភារ
លា ម្គ្នររតាមកិចចសនាស្នងសង់ ម្ហយីម្ោកក៏បានខណ្នាាំឱយ
អាជាា ធរសរា ត់្បនេតាមោនរិនិត្យ និងសព្មបសព្មួលឱយបានកាន់
ព្បម្សីរខងមម្ទៀត្រវងព្កុមហ ុន និងបងបាូនព្បជារលរដឋខដលរស់ម្ៅ
តាមបម្ណាេ យទៃូវម្នះ ម្ដីមបកីារស្នថ បនាសម្ព្មចបានតាមការកាំណ្ត់្។
 កនុងឱកាសម្នាះ ម្ោកអភបិាលែណ្ឌ  បានសាំម្ណ្ះសាំណាល
បងបាូនព្បជារលរដឋម្ៅតាមបម្ណាេ យទៃូវ និងអាំពាវនាវដល់បងបាូន
ខងរកាសុែភារសមាជិកព្គ្ួស្នរឱយបានជាព្បចាាំ តាមរយៈការរកា
ឱយបាននូវការទឹកស្នា ត្ ហូបស្នា ត្ រស់ម្ៅស្នា ត្ និងព្បុងព្បយត័្នែពស់
អាំរីបញ្ជា ម្ព្គ្នះអគ្គីភ័យ ជារិម្សសព្ត្ូវមានឧបករណ៍្រនៃត់្អគ្គីភ័យ
ម្ៅតាមម្គ្ហោឋ នម្រៀងៗែៃួន៕   

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ទលួររក្ ច៊ុះពនិតិ្យែក្មមភាពជែួជ៊ុលផ្លវូ ១៨៨ ែងាា ត្ផ់្ាររដ្ប៉ាទូ១ី  ខណ្ឌ ទលួង្ោែ 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣២  ខខមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        38 

  នាព្រកឹថ្ងៃទ៣ី០ ខែមងុិនា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា 
ព្បជុាំស្នមញ្ញម្លីកទី៣៧ របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ៧មករា អាណ្ត្េិទី២ 
ម្ព្កាមអធិបត្ីភារ ម្ោក រសាម ែ៊ុវណ្ណ  ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ
៧មករា នងិ ម្ោក លមី ែ៊ុភា អភបិាល ថ្នគ្ណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ  
៧មករា ខដលមានរម្បៀបវរះអងគព្បជុាំដូចខ្ជងម្ព្កាម៖             
១-ឆៃង និងអនុម័ត្ម្សចកេីព្ពាងកាំណ្ត់្ម្ហតុ្ថ្នកិចចព្បជុាំស្នមញ្ញ

ម្លីកទី៣៦ (៣១-០៥-២០១៧) របស់ព្កុមព្បឹកា ែណ្ឌ ៧មករា
អាណ្ត្េិទី២។ 
២-រិនិត្យ និង អនុម័ត្ម្សចកេីព្ពាងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធទល
ការររព្បចាាំខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា។ 
៣-រិនិត្យ និងអនុម័ត្ម្សចកេីព្ពាងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធទល
ការររព្បចាាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា។ 
៤-ឆៃង និងអនុម័ត្ការខបងខចកព្បាក់ររា ន់ម្លីកទឹកចិត្េ ជូនដល់    
មន្តនេីរាជការថ្នរដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា ព្បចាាំខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧។           
៥-រិនិត្យ នងិអនុមត័្ម្សចកេពី្ពាងព្បត្ិទិនការររថ្នកិចចព្បជុាំស្នមញ្ញ
របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ៧មករា អាណ្ត្េទិ២ី សព្មាប់រយៈម្រលដប់ររីខែ
បនាេ ប់រីកិចចព្បជុាំស្នមញ្ញម្លីកទី៣៧។                               
៦-បញ្ជា ម្ទសងៗ៕  

ក្ិចចត្បជ៊ុំសាមញ្ញរលើក្ទ៣ី៧ របែត់្ក្ុមត្បឹក្ាខណ្ឌ ៧មក្រ អាណ្ត្តិទី២  ខណ្ឌ ៧មែរា 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដឋបាលែណ្ឌ
ម្ព្ជាយចរា របានព្បាររធរិធីម្បីកការោឋ នជួសជុលទៃូ វដីម្ោយចាក់
ម្បតុ្ងឆាឹងខដក ចាំនួន០១ខែស បម្ណាេ យព្បខវង ៤០០ខម៉ែព្ត្ ទទឹង ៥
ខម៉ែព្ត្ កព្មាស់ ១៥សង់ទីខម៉ែព្ត្ សរុបថ្ទេព្កឡា ២,០០០ខម៉ែព្ត្កាម្រ ៉ែ 
សថតិ្កនងុភូមបិាក់ខែង និងជួសជុលោក់បាំរង់លូទៃូវទម្នៃម្មគ្ងគ ០១ខែស 
ព្បខវង ៥២៥ខម៉ែព្ត្ មុែកាត់្៦០សង់ទីខម៉ែព្ត្ អណ្េូ ងលូ ១៥កខនៃង 
សថិត្ម្ៅកនុងភូមិកេីចាស់ សរា ត់្បាក់ខែង ែណ្ឌ ម្ព្ជាយចរា រ រាជធានី
ភនាំម្រញ។     
 ម្ៅកនុងរិធមី្នាះ បានព្បព្រឹត្េម្ធាីម្ឡីងម្ព្កាមអធិបត្ីភារ 
ម្ោក រៅ សារ៉ា វ៊ុធ នាយករដឋបាលែណ្ឌ  ត្ាំណាង ឯកឧត្េម 
ឃ្ល ងំ្ ហួត្ អភិបាល ថ្នគ្ណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ម្ព្ជាយចរា រ៕   
 កនុងឱកាសម្នាះ ម្ោកនាយករដឋបាលែណ្ឌ  បានខណ្នាាំ 
និងម្សនីឱយត្ាំណាងព្កុមហ ុន យកចិត្េទុកោក់ែពស់កនុងការជួសជុល 
និងចាក់ម្បតុ្ងឆាឹងខដកទៃូវមួយខែសឱយបានទន់ម្រលម្វោ និងមាន
គុ្ណ្ភារលា ម្គ្នររតាមកិចចសនាស្នងសង់ ម្ហយីម្ោកក៏បាន
ខណ្នាាំឱយអាជាា ធរសរា ត់្បនេតាមោនរិនិត្យ និងសព្មបសព្មួលឱយ
បានកាន់ព្បម្សីរខងមម្ទៀត្រវងព្កុមហ ុន និងបងបាូនព្បជារលរដឋ
ខដលរស់ម្ៅតាមបម្ណាេ យទៃូវម្នះ ម្ដីមបកីារស្នថ បនាសម្ព្មចបានតាម
ការកាំណ្ត់្៕   

ពិធីរបើក្ការដ្ឋឋ នជួែជ៊ុលផ្លវូដ្ីរដ្ឋយោក្់របត្៊ុង្ែអឹង្សដ្ក្ ែងាា ត្់បាក្់សខង្  ខណ្ឌ ង្រោយចកា រ 
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   អត្ថប្រយោជន៍ទឹកស្លឹកគ្ប្ៃចំយ ោះស្ុខភាព រ ុន្នែវាពិត្ជាពិបាកនុង
ការន្ស្ែងរកទិញណាស្់ យ ើយក៏មិនដឹងថា យត្ើយៃយ្ែើបានស្អាត្ល្អន្ដល្រឺអត្់? 
យ ោះជាោ៉ាងណាក៏យោយ ប្រស្ិនជាអនកយចោះយ្ែើវា យ ើយយ្ែើោ៉ាងពិយស្ស្
ស្ប្ារ់មនុស្សជាទីប្ស្លាញ់។   
 អត្ាត្បរយាជន៍ែលកឹ្នត្េ៖ 
១.ជួយអនកកងែោះឈាមប្ក ម ២.ប្រឆំងជំងឺមហារីក ៣.ប្រឆំងការរលាក 
និងប្រឆំងការឆ្លងយោៃ ៤.ការ របាក់យត្រី ឬការឆ្លងយមយោៃផ្សិត្ ៥.រយតេញ
ជាត្ិពុល្ ៦.ជំងឺទឹកយោមន្ផ្អម ៧.ការរំលាយអាហារ ៨.ការរលាកប្កពោះ ឬ 
ចុកចុងដយងហើម ៩.ស្ំ ្ឈាមយ ើងខពស្់ ១០.ជាត្ិកូយ យស្ែរ ូល្ខពស្់ ១១.
យោៃយដកមិនល្ក់ ១២.ប្រព័នធស្រគ្ស្ប្រស្អទ ១៣.ស្ាាត្កនុងោងកាយ 
១៤.ស្ុខភាពន្ស្ែក ១៥.ប្ស្ក់ៃី ូ។ 

សៃកឹថ្ព្គ្ គឺ្ជាព្បភរដល៏ាព្បម្សីរថ្នវតីាមីន A និងC អាសីុត្ហាូលីក មា៉ែ ម្ញសយូម 
ស្នរធាតុ្សង័ាសី ស្នរធាតុ្ទងខ់ដង ស្នរធាតុ្ខដក ប៉ែូតាសយូមទូសារ័ កាលស់យូម 
និងម៉ែងហ់ាគ ខណ្ ម្ោយមានវតីាមីនBទងខដរ។ ចាំម្ពាះជាំងឺរុា ាំថ្រ ៉ែ សុែភារបាំរង់
រ ាំោយអាហារ សៃឹកថ្ព្គ្មានសមាសធាតុ្រាបាលដម៏ានព្បសិទធិភារ។    
 ~ម្រាគ្ម្សៃកស្នៃ ាំង៖ សៃកឹថ្ព្គ្ទេុកម្ៅម្ោយស្នរធាតុ្ខដកែពស ់ខដលមានស្នរៈសាំខ្ជន់
សព្មាបក់ារបម្ងាីនម្កាសិកាព្កហម រិម្សសអនកខដលកងាះជាតិ្ខដក។    
~ព្បឆ្ាំងមហារកី៖ សៃកឹថ្ព្គ្មានទេុកស្នរធាតុ្ Citral ខដលជយួព្បឆ្ាំងមហារកី។ 
ការទឹកទឹកសៃឹកថ្ព្គ្ខត្មយួមុែវមិនអាចនឹងកាំចាត្ជ់ាំងឺមហារកីរបសអ់នកបានម្ឡយី 
វព្គ្ននខ់ត្ជយួព្បឆ្ាំងខត្ប៉ែុម្ណាណ ះ។ 
~ព្បឆ្ាំងជាំងឺរោក និងព្បឆ្ាំងម្មម្រាគ្កែាក៖់ ទឹកសៃឹកថ្ព្គ្អាចម្ព្បីជាជាំនួយ ដ៏
មានព្បសិទធិភារសព្មាបក់ាររាបាលជាំងឺរោកសនាៃ ក ់ ជាំងឺរោកសនាៃ កឆ់ាឹង 
និងការរោកត្ព្មងម្នាម ម្នាមទស់។      
~ការឆៃងម្មម្រាគ្បាកម់្ត្រ ី ឬទសតិ្៖ សៃឹកថ្ព្គ្ អាចជយួបាំបាត្ម់្មម្រាគ្អាព្កកឆ់ៃង 
បាំបាត្ជ់ាតិ្រុល និងសមាា ត្ឈាម ចញ្ច ឹមបាកម់្ត្រទីសតិ្ ឬឆៃងម្មម្រាគ្ទសតិ្។   
~បនាបជាតិ្រុល៖ សៃឹកថ្ព្គ្ ជយួព្បឆ្ាំងអុកសីុត្កមម ព្បឆ្ាំងម្រាគ្ឆៃង និង
បញ្ចុ ះទឹកម្នាម។ វអាចជយួោងសាំអាត្និងជាំរះម្ងៃីម ត្ព្មងម្នាម ម្បាៃ កម្នាម 
លាំខរង និងបម្ងាីនចលនាឈាម។   
~ជាំងឺទឹកម្នាមខទាម៖ ទឹកសៃឹកថ្ព្គ្ ជយួោងសមាា ត្ បនាបជាតិ្រុលលាំខរង 
និង មានមុែររម្ធាីឱយព្បម្សីរម្ឡងី ម្ោយបានបញ្ចុ ះកព្មិត្ជាតិ្សារកនុងឈាម 
ម្ៅកនុងទឹកម្នាមខទាម។ 
~សុែភារព្បរន័ធរ ាំោយអាហារ៖ សៃឹកថ្ព្គ្ ជយួសមាៃ បប់ាកម់្ត្រអីាព្កក ់ ជួយឱយ
ព្បម្សីរម្ឡងីនូវបញ្ជា  ខដលទកទ់ង នឹងការរ ាំោយអាហារដូចជា៖ មិនរ ាំោយ
អាហារ ទលោ់មក ជមៃឺរាគ្រូស ជមៃឺម្បា៉ែ ងម្ពាះម្វៀន ឆាលម់្ពាះ ឬម្ហមីម្ពាះ 
រមលួរងឹស្នចដុ់ាំព្ករះ កាួត្ រមូលព្កម្រី រមូលស្នចដុ់ាំជុាំវញិសបូនម្រលមានរដូវ។  

~ជាំងឺរោកព្ករះ ឬឆាលព់្កហាយចុងដម្ងាីម៖ សៃឹកថ្ព្គ្អាចរាបាលជងៃឺរោក
ព្ករះ ឬការរ ាំោយទឹកអាសីុត្ កាត្ប់នថយការម្កីត្មានម្ឡងីវញិជាបនេបនាេ ប់ 
ទាំងជាំងឺរោកព្ករះ និងការឆាលព់្កហាយព្ទូងម្នះ។   
~ម្រាគ្ម្លីសឈាម៖ សៃឹកថ្ព្គ្ មានសមាសធាតុ្ ប៉ែូតាសយូមែពស់ ម្ធាីឱយបញ្ចុ ះទឹក
ម្នាម ម្ោយជយួបនថយ និងព្គ្បព់្គ្ងសមាព ធឈាម។   
~កូម្ឡម្សេរ ៉ែលូែពស ់(ស្នរធាតុ្ខ្ជៃ ញ់ខដលម្ៅកនុងឈាមែពស)់៖ សៃឹកថ្ព្គ្ មានការ
ព្បឆ្ាំងនឹងកូម្ឡម្សេរ ៉ែុល និងមានសកមមភារព្បឆ្ាំងការព្កិនរងឹសរថ្សឈាម។ 
វអាចជយួកាត្ប់នថយ ម្ោយព្សូបយកកូម្ឡម្សេរ ៉ែូលរីម្ពាះម្វៀនម្នះ កដូ៏ចជា
អុកសីុត្កមម ថ្នកូម្ឡម្សេរ ៉ែុលអាព្កក ់LDLកនុងឈាមម្នាះខដរ។   
~ជាំងឺម្គ្ងមិនលក៖់ ម្គ្ងមិនលកម់្កីត្ម្ឡងីម្ោយស្នរខត្អតុ្លយភារគី្មីថ្ទេកនុង 
ឬជាំងឺសរថ្សព្បស្នទ ជយួម្ធាីចលនាភារម្តី្នតឹ្ងឱយសៃបព់្បម្សីរម្ឡងី។   
~សុែភារខសបក៖ ម្ៅម្រលខដលសកមមភារឈាមស្នា ត្លា ចរនេឈាមកនុងែៃួន
កព៏្បម្សីរម្ឡងី សុែភារខសបក ជួយបាំបាត្នូ់វបញ្ជា ម្កីត្មុន ព្ត្អក និងជាំងឺ
រោកខសបករុា ាំថ្រ ៉ែ ខដលមានលកខណ្ៈខបកព្សការម្ហយីមានរណ៌្ព្កហម។   
~សព្មកទមៃន៖់ ទឹកសៃឹកថ្ព្គ្ជយួឱយរោយជាតិ្ខ្ជៃ ញ់ បនាបជាតិ្រុល ជយួ
ត្ព្មងម្នាមទលិត្ទឹកម្នាមម្ព្ចីន ជយួជព្មុះកាកសាំណ្ល់កនុងបរមិាណ្ែពស់ 
និងជយួសព្មកទមៃន់។ 
~ព្បរន័ធសរថ្សព្បស្នទ៖ មា៉ែ ម្ញ៉ែសយូមទូសារ័ និង folate ជាស្នរធាតុ្ដស៏ាំខ្ជន់ 
ជយួសុែភារលាថ្នព្បរន័ធសរថ្សព្បស្នទ ការម្ផ្ទេ ត្អារមមណ៍្ ការចងចាាំ និង
សមត្ថភាររបស់ែរួកាល ម្ដីមបដីាំម្ណី្រការទិនននយ័។  
~ការម្ធាចីលនា balsamic៖ វអាចបនថយម្រាគ្សញ្ជញ ខដលមានទាំនាកទ់ាំនងជា
មយួជាំងឺព្គុ្នផ្ទេ ស្នយ និងព្គុ្នម្តេ ។ "សព្មាបអ់នកព្គុ្នផ្ទេ ស្នយ សូមរាយាម
ញុាាំមយួថ្ងៃយា៉ែ ងម្ហាចណាសក់១៏ខកវ ម្ៅ២ខកវខដរ ម្ោយបខនថមទឹក មុ ាំ ១
ស្នៃ បព្ពាកាម្ហា និងព្កូចឆ្ម រ ១ចាំណិ្ត្ទង កនុង១ខកវ"។ 
 រត្េឿង្ផ្ស៖ំ 
-គ្លស់ៃឹកថ្ព្គ្ ៦ ម្ៅ ១០គ្លធ់ាំៗ       
-សារ ៦ស្នៃ បព្ពាបាយ (ព្បសិនមិនចូលចិត្េសារោកខ់ត្ ៣ ស្នៃ បព្ពាក៏បាន) 
-ទឹក ៨ខរងធាំ      

 វិធីរធាើ៖ 
១.ោងទឹកឱយស្នា ត្ បកសាំបកម្ព្តម្ចញ និងកាត្ស់ៃឹកចុងៗ រណ៌្ម្តាន ត្ម្ចញ 
២.កាត្ឬ់សខដលកែាកម់្ចញ ហាន់គ្លស់ៃឹកថ្ព្គ្ជាកង់ៗ  (រុះជារីរក៏បាន) 
៣.ដាំបាំខបកគ្លស់ៃឹកថ្ព្គ្ឱយខបកម្ចញរីគ្នន  រយព្សួលជាតិ្ទឹកម្ចញ ម្រលម្ស្នៃ រ។ 
៤.ោកស់ៃឹកថ្ព្គ្កនុងទឹកោាំឱយរុះ ម្ហយីបនថយម្ភៃីងរ ាំរសវ់ព្បខហល ១ម្មា៉ែ ង។  
៥.បខនថមសារចូល ម្ហយីកូររហូត្ដល់រោយ។  
៦.បិទម្ភៃីង យកថ្សបខដលស្នា ត្ មកម្ព្ចាះយកខត្ជាតិ្ទឹក៕  

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ អត្ាទកឹ្ែលកឹ្នត្េ េឺអាចពាបាលជមងឺ១៥ម៊ុខ រដ្ឋយមិនបាច់ថ្វន រំពទយ! 
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   ការម្ធាមីា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្ស កាំរុងខត្ម្រញនយិមសព្មាប់រលរដឋ
កមពជុា។ មនុសសជាម្ព្ចនីខត្ងនាាំគ្នន ម្ៅរកកខនៃងម្ធាមីា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្ស 
ម្ដមីបឱីយម្គ្រាបាលបញ្ជា ចុកម្រាយ ឈសឺ្នច់ដុាំរបសម់្គ្។ ម្ោយខឡកអនក
ែៃះម្ទៀត្ខដលមានបញ្ជា ឈ ឺ ឬស្នច់ដុាំរប់ម្ោយស្នរជាំង ឺ ដូចជាជាំងនឺ្តសេកូ 
ម្រលសមាព ធឈាមម្ឡងីខ្ជៃ ាំង ក៏ម្ៅឲ្យម្គ្ម្ធាមីា៉ែ សាខដរ។ ប៉ែខុនេព្គ្មូ្រទយទេល់
ដាំបូនាម នថ្ន អនកមានបញ្ជា ខបបម្នះ ព្ត្វូម្ៅរាបាលម្ោយចលនាវញិម្ទបី
ព្ត្មឹព្ត្វូ។ ម្ត្ែុីសគ្នន ដូចម្មេចរវងការរាបាលម្ោយចលនា នងិការមា៉ែ សា 
ឬចាប់សរថ្ស?      
 ជាទូម្ៅ ម្យងីខត្ងមានការយល់ព្ចឡាំថ្ន ការម្ធាីមា៉ែ សា ឬ
ចាប់សរថ្ស និងការរាបាលម្ោយចលនាមានម្គ្នលបាំណ្ង និង
បម្ចចកម្ទសដូចគ្នន ។ ប៉ែុខនេម្ោកម្វជាបណ្ឌិ ត្ យ៉ែូហសុីកាហសុី កាម្ម៉ែោ 
(Dr.Yoshikazy Kameda) ជាំនាញខ្ជងរាបាលម្ោយចលនាថ្ន
មនេីរម្រទយ ស្នន់រា៉ែយជប៉ែុន (Sunrise Japan Hospital) រនយល់ថ្ន 
ការរាបាលម្ោយចលនា និងការមា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្ស វមិនដូចគ្នន
ម្នាះម្ទ។      
 ម្ោកម្វជាបណ្ឌិ ត្ខងៃងថ្ន ចាំណុ្ចសាំខ្ជន់៣ ខដលជាភារែុសគ្នន
រវងការរាបាលម្ោយចលនា និងការមា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្ស គ្ឺ ទ១ី 
ម្គ្នលបាំណ្ងែុសគ្នន ។ ទី២ ចាំណុ្ចសាំខ្ជន់ និងបម្ចចកម្ទសក៏ែុសគ្នន  
ម្ហយីទ៣ី ព្បសិទធភារ និងលទធទលបនាេ ប់រីការរាបាលក៏ែុសគ្នន
ទងខដរ។      
 ម្ោកម្វជាបណ្ឌិ ត្ យ៉ែូហសុកីាហសុ ីកាម្ម៉ែោ រនយល់ថ្ន សព្មាប់
ការម្ធាមីា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្ស ព្គ្នន់ខត្ជាការឲ្យម្គ្ជួយម្ធាីឲ្យស្នច់ដុាំរោ 
និងមានអារមមណ៍្ព្សួលែៃួន៖ (ការមា៉ែ សាជាកាយវកិារមួយខដលអនក
មា៉ែ សាគ្នត់្សងាត់្ម្លីដងែៃួ ន ឬសងាត់្តិ្ចៗ ម្ដីមបីឱយស្នច់ដុាំបានធូរ
ព្ស្នល ម្ហីយម្យីងមានអារមមណ៍្លា ម្ហីយជាចលនាមួយខដលអនកមា៉ែ
សាហនងឹគ្នត់្ជាអនកម្ធាសីកមមភារ អនកខដលព្ត្វូម្គ្មា៉ែ សាសព្មាក)។ 

 

   ប៉ែខុនេការរាបាលម្ោយចលនាវញិ គ្អឺនកជាំងមឺ្ធាចីលនាម្ោយ
ែៃនួឯង នងិមានម្គ្នលបាំណ្ងម្ព្ចនីជាងម្នះ៖ (ការរាបាលម្ោយ
ចលនា គឺ្ម្យីងខព្បព្បួលម្ៅតាមស្នថ នភារអនកជាំងឺមួយៗ ម្ព្ពាះគ្នត់្
មានបញ្ជា ម្ទសងៗគ្នន ។ ម្ទះបីជាគ្នត់្ឈឺស្នម ខមន មានម្ឈាម ះថ្នឈឺ
ដូចគ្នន  ប៉ែុខនេលកខណ្ៈថ្នការឈឺមានភារែុសគ្នន ។ ម្យីងខព្បព្បួល
ម្ៅតាមបញ្ជា របសគ់្នត់្ និងបម្ចចកម្ទសរបសម់្យីង។ ការរាបាល
ម្ោយចលនាគ្នត់្យល់ចាស់ណាស់ ទក់ទងនឹងបញ្ជា ម្ធាីឱយគ្នត់្
មានការឈឺចាប់ទាំងអស់ហនឹង ឬក៏ម្រាគ្សញ្ជញ ថ្នគ្នត់្ឈឺអី គ្នត់្អាច
ដឹងថ្ន បញ្ជា ម្នាះគ្នត់្រាបាលបាន ឬវអាចវវិឌឍយា៉ែ ងម្ម៉ែច គ្នត់្ដឹង
ទាំងអស់)។      
 ព្បការខដលអាចនាាំឱយព្ចឡាំថ្ន ការរាបាលម្ោយចលនា 
និងការមា៉ែ សា ឬចាប់សរថ្សដូចគ្នន  ម្ព្ពាះខត្មានចាំណុ្ចមួយថ្ន
បម្ចចកម្ទសរាបាលម្ោយចលនា គ្ឺការព្គ្ប់ព្គ្ងកមាៃ ាំងស្នច់ដុាំ ឬ
ម្ៅថ្ន មឹសសឹល ងូន ែន់ព្ងូល (Muscle tone control)៖ 
(ខដលវអាចជាបម្ចចកម្ទសថ្នការម្ធាីមា៉ែ សាខដរ ប៉ែុខនេវមិនខមនទាំង
ព្សងុម្ទ គឺ្វជាបម្ចចកម្ទសមួយតូ្ចម្ទ។    
 មានមនុសសមយួចាំននួគ្នត់្យល់ព្ចឡាំថ្ន ការរាបាលម្ោយ
ចលនាហនឹងជាអនកមា៉ែ សាម្ហីយ។ ភាគ្ម្ព្ចីនែាុ ាំឮអីុចឹងខ្ជងក៏ម្ោយ 
ឬអនកទូម្ៅក៏ម្ោយ ខដលគ្នត់្ខត្ងថ្នអនកមា៉ែ សា)។  
 ការរាបាលម្ោយចលនា ព្គ្មូ្រទយចាាំបាច់ព្ត្វូបរា ត់្បរា ញដល់
អនកជាំងឺ ព្គ្ួស្នរ និងសហគ្មន៍ឲ្យយល់រីបញ្ជា ម្រាគ្សញ្ជញ របស់ជាំងឺ
គ្នត់្ និងអាំរីបម្ចចកម្ទសខដលព្ត្ូវអនុវត្េម្ៅទេះ៕ 

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ ភាពខ៊ុែរន រវាង្ការពាបាលរដ្ឋយចលនា និង្ការមា៉ា ែា ឬោបែ់រនែ 

ពាបាលរដ្ឋយចលនា  ពាបាលរដ្ឋយការមា៉ា ែា  ពាបាលោបែ់រនែ 
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