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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៥ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ
រិតជាមានកិតតិយសដ៏្ធាំមធងមោយទទួលបានការអម ជ្ ីញជាអធិបតី
ភារដ៏្ែពង់ែពស់ សមេតចមតមជា ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋេន្រនត ី ថ្នព្រះ
រាជាណាចព្កកេពុជា កនងុរធិសីមមាព ធោក់ឱ្យមព្បពី្បាស់អគាររដ្ឋបាលងមី 
និងចាំណតមព្កាេដ្ីរបស់សាលារាជធានីភ្នាំមរញ។  
 មយងីទាំងអស់គាន  សូេចងចាំការខណនាាំរបស់ សមេេចមតមជា 
"អគារលអក៏រិតខេន ប ុ ខនតព្បសិទធភារការងារក៏ព្តូវខតខ្ល ាំងខដ្រ"។  
អគាររដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នាំមរញ ខដ្លព្តូវសមមាព ធោក់ឱ្យមព្បី
ព្បាស់ជាផ្លូវការមនះ ជាសាំណង់អគារព្បវតតិសាន្រសតេួយរបស់សាលា
រាជធានីភ្នាំមរញ កនុងអាណតតិទី៥ ថ្នរដ្ឋសភា បានសាងសង់ម ងី
មានកេពស់១២ជាន់កនលះ មានចាំណតរងយនតមព្កាេដ្ីអាចចតរងយនត 
បាន ២០០មព្រឿង មោយចាំណាយមរលសាងសង់ជាងេួយឆ្ន ាំមទីប
រចួរាល់ជាសាា ររកាលរីខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ជារាំនិតថ្ចនព្បឌិតរបស់
សាា បតយករ និងវសិវករខែមរ មោយមព្បីព្បាស់ក ច្ ប់ងវកិារុណ
ព្បមោជន៍របស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់មព្កាេជាតិ។    
 អគារងមីមនះបាំពាក់សមាា រៈការោិលយ័ព្រប់ព្គាន់ មេោឋ រចនា
សេព័នមព្ៅអគារ រិមសសចាំណតរងយនតមព្កាេដ្ី ខដ្លអាចឱ្យរងយនត 
ចូលចតបាន ជាង២០០មព្រឿង មដ្ីេបកីាត់បនាយនូវការកកសទះ
ចរាចរណ៍ និងេិនប ះពាល់ដ្ល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈផ្ងខដ្រ។  

ពិធែីម្ពោ ធដាក់ឱ្យម្្រើ្ាែអ់គាររដ្ឋាលថ្មី នងិចណំតម្្ោមដ្ីររែស់ាលារាជធានីភ្នំម្ពញ  
ម្្ោមអធរិតភីាពដ្ខ៏្ោង់ខ្ោែ ់ែម្មេចម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រនេី នន្ពះរាោណាច្កកមោ៊ុោ 
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           មនះក៏ជាសាំណង់អគាររដ្ឋបាលឯកភារេយួរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ ខដ្លបានបងកនូវលកខណៈងាយព្សួលសព្មាប់បងបអូនេន្រនតី
បាំមរញការងារបមព្េីមសវាជូនបងបអូនព្បជារលរដ្ឋបានឆ្ប់រេ័ស នងិ
ទន់មរលមវលា មានលកខណៈធាំទូលាយ និងព្បេូលផ្តុ ាំព្រប់ទីចត់ការ 
ព្រប់ការោិល័យជាំនាញ រឺមៅកនុងអគារខតេួយ។  
 សេិទធផ្លដ៏្ព្សស់ព្បណិតេួយមនះក៏បានបងាា ញឱ្យម ញី
រីការែិតែាំព្បឹងខព្បងរបស់រណៈអភ្ិបាល ព្កេុព្បកឹារាជធានភី្នាំមរញ 
េន្រនតីរាជការ អាជាា ធរខដ្នដ្ី កងកមាល ាំងមានសេតាកចិចកនងុការរេួចាំខណក
មធវីឱ្យព្បមសីរកនុងការខងរកាសនតិសុែ សណាត ប់ធាន ប់ រមបៀបមរៀបរយ
សាធារណៈកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ និងបងកលកខណៈព្រប់ព្គាន់កនុងការ
អភ្ិវឌឍរាជធានីភ្នាំមរញឱ្យកាន់ខតព្បមសីរ និងព្សស់បាំព្រងទក់ទញ
មភ្ាៀវមទសចរណ៍ឱ្យកាន់ខតមព្ចីនម ងីខងេមទៀត៕ 
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         សមេតចអរគេហាមសនាបតមីតមជា ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋេន្រនតី
ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា នងឹអម ជ្ ីញចូលរេួជាអធបិតភីារ មៅ
កនុងរិធីសមមាព ធោក់ឱ្យមព្បីព្បាស់ជាផ្លូវការ នូវអគាររដ្ឋបាលសាលា
រាជធានីភ្នាំមរញ មៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦។  
 នារមសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មានការមរៀបចាំរធិី
ព្កងុពាលី ម ងីអគាររដ្ឋបាលងមី ខដ្លមទីបសាងសង់រចួ តាេខបប
សាសនា មដ្ីេបសុីាំមាច ស់ទឹក មាច ស់ដ្ ីអនកខងរកា នងិបារេីវតាុស័កតសិិទធិ
ទាំងឡាយ សុាំឱ្យជួយបីបាច់ខងរកា េន្រនតីរាជការ បងបអនូព្បជារលរដ្ឋ 
អាជាា ធរ កងកមាល ាំងសេតាកិចចព្រប់ខផ្នកឱ្យជួបខតមសចកតីសុែ។ រិធី
ព្កងុពាលីមនះ មានអម ជ្ ីញជាអធិបតី ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស 
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ នងិ ឯកឧតតេ  ម៉ារ ់សារនិ 
ព្បធានព្កេុព្បកឹារាជធានភី្នាំមរញ នងិេន្រនតរីាជការជាមព្ចនីរូបមទៀត។ 
 អគាររដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នាំមរញងមីមនះ សាងសង់រចួរាល់
ជាសាា ររ មោយចាំណាយមរលជាងេួយឆ្ន ាំ និងសាងសង់ម ីង 
មានកេពស់ ១២ជាន់កនលះ និងមានការបាំពាក់សមាា រៈការោិល័យ  
ព្រប់ព្គាន់ មេោឋ រចនាសេព័នធមព្ៅអគារ រិមសសចាំណតរងយនត
មព្កាេដ្ី ខដ្លអាចឱ្យរងយនតចូលចតបាន ជាង២០០មព្រឿង មដ្ីេបី
កាត់បនាយនូវការកកសទះចរាចរណ៍ នងិេនិប ះពាល់ដ្ល់សណាត ប់ធាន ប់
សាធារណៈផ្ងខដ្រ៕   

ពធិី្ កងុពាល ីម្ ើងអគាររដ្ឋាលថ្ម ីសដ្លម្ ើរសាងែង់រចួ តាមសររសាែនា  
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               នារមសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាល  
រាជធានីភ្នាំមរញ បានមរៀបចាំរិធីសូព្តេនត មដ្េីបសុីាំមសចកតសុីែមសចកតី
ចមព្េីនមៅកនុងឱ្កាសឆ្ន ាំងមី ឆ្ន ាំវក អដ្ឋស័ក រុទធស័ករាជ ២៥៦០  
រ.ស២០១៦។       
      កនុងនាេរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញទាំងេូល ឯកឧតតេ 
ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ 
បានជូនររដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋទាំងអស់កនុងរាជធានីភ្នាំមរញ ឱ្យរកសីុ
មានបាន ទទលួបានសុភ្េងគលព្រប់ព្កុេព្រួសារ ជារិមសសរាល់ការ
មធវីដ្ាំមណីរទាំងទីជិត ទាំងទីឆ្ៃ យ សេព្បកបមោយសុែសុវតាិភារ។ 
      មេយីមយងីក៏េនិមភ្លចខដ្រ បងបអនូកងកមាល ាំងមានសេតាកិចច
ព្រប់លាំោប់ថ្នន ក់ទាំងអស់ ខដ្លមានកាតរវកិចចលាំបាកជាងមរទាំង
ថ្ងៃបុណយក៏ព្តូវបាំមរញតួនាទីបមព្េីបងបអូនព្បជារលរដ្ឋ ប ុខនតបងបអូន
ព្តូវមានមមាទនភារថ្ន មយីងកាំរុងលះបង់មដ្ីេបមីសចកតីសុែជូន
ព្បជារលរដ្ឋរបស់មយងី។ រដ្ឋបាលរាជធានីទាំងេូល សូេជូនររកង
កមាល ាំងព្រប់លាំោប់ថ្នន ក់ជួបខតសុែភារលអ សាំណាងលអ សុភ្េងគល
ព្រប់ៗគាន ។     
 សូេបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថ្ន ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំមរញ 
ខតងខតបានមរៀបចាំរិធីសូព្តេនត មដ្ីេបសុីាំមសចកតីសុែមសចកតីចមព្េីន
កនុងឆ្ន ាំងមី  មោយមានការចូលរួេោ ងមព្ចីនកុះកររីសាំណាក់ថ្នន ក់
ដ្ឹកនាាំ និងេន្រនតីមព្កាេឱ្វាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ៕  

ពិធែីូ្ តមនេ ែ៊ុមំ្ែចកេែី ៊ុខ្ម្ែចកេចីម្្មើនកន៊ុងឆ្ន ថំ្មី ឆ្ន វំក អដ្ឋែក័ ព៊ុ ធែក័រាជ ២៥៦០ គ.ែ២០១៦ 
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         មៅយប់មមា ង ៨:០០នាទី ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
មៅរេណីយោឋ នព្បវតតិសាន្រសតវតតភ្នាំ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស 
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ និង មលាកជាំទវ      
ឯកឧតតេ ម៉ារ់ សារនិ ព្បធានព្កេុព្បកឹារាជធានភី្នាំមរញ នងិ 
មលាកជាំទវ ព្រេទាំងេន្រនតរីាជការមព្កាេឱ្វាទរដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំមរញ 
បងបអូនព្បជារលរដ្ឋោ ងមព្ចីនកុះករ បានព្បាររធរិធីអបអរសាទរ 
ទទួលមទវតាឆ្ន ាំងមី ព្រះនាេេណាា មទវ ី ឆ្ន ាំវក អដ្ឋស័ក រុទធសករាជ 
២៥៦០ មៅព្រះវហិារវតតភ្នាំ ថ្នរេណីយោឋ នព្បវតតិសាន្រសតវតតភ្នាំ ខដ្លជា
និេិតតរូប ថ្នការកមកីតរាជធានីភ្នាំមរញ មោយមានការបាញ់កាាំព្ជួច
អបអរសាទរ ទទួលមទវតាឆ្ន ាំងមី។     
      កនុងនាេរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញទាំងេូល ឯកឧតតេ 
ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ 
បានជូនររដ្ល់បងបអូនព្បជារលរដ្ឋទាំងអសរ់កសុមីានបាន សុភ្េងគល 
ព្រប់ព្កុេព្រួសារ ជារិមសសការមធវីដ្ាំមណីរទាំងទីជិត ទាំងទីឆ្ៃ យ 
សេព្បកបមោយសុែសុវតាិភារ។            
  សូេបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រ ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ 
ខតងខតបានមរៀបចាំរិធីសូព្តេនត មដ្ីេបសុីាំមសចកតីសុែមសចកតីចមព្េីន
កនុងឆ្ន ាំងមី មោយមានការចូលរេួោ ងមព្ចីនកុះកររីសាំណាក់ថ្នន ក់
ដ្ឹកនាាំ និងេន្រនតីមព្កាេឱ្វាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ៕  

ពិធីអរអរសា រ   ួលម្ វតាឆ្ន ថំ្មី ្ពះនាមមណាា ម្ វី ឆ្ន វំក អដ្ឋែក័ ព៊ុ ធែករាជ ២៥៦០  
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         បនាទ ប់ររីធិអីបអរសាទរ ទទលួមទវតាឆ្ន ាំងម ី“ព្រះនាេេណាា មទវ“ី 
ឆ្ន ាំវក អដ្ឋស័ក រុទធសករាជ ២៥៦០ បានប ច្ ប់ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញមៅមានបញ្ជា ជាមព្ចីនខដ្លព្តូវបនតមោះព្សាយ និងបមព្េីជូន
បងបអូនព្បជារលរដ្ឋ។      
 ជាក់ខសតង នារមសៀលថ្ងៃទ១ី៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នាំមរញ បានមរៀបចាំកិចចព្បជុាំរណៈអភ្ិបាលរាជធានីភ្នាំមរញ 
មព្កាេអធបិតភីារ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈ
អភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ មដ្េីបរីភិាកាមលីកចិចការសាំខ្ន់ៗ ចាំនួន  
២ចាំណុចដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖ 
១-រិនិតយ និងរព្ងឹងរាលក់ិចចការកសាង សាា បនា ព្រប់ព្រងសាំណង់ 
និងមេោឋ រចនាសេព័នធនានាឱ្យបានចាស់លាស់។ 
២-កាំណត់មរលមវលាថ្នការផ្តល់មសវាសាធារណៈមលីមសវាសុរមិោដ្ី 
និងសាំណង់មៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញឱ្យបានចាស់លាស់ជូនបងបអូន
ព្បជារលរដ្ឋ មព្ពាះមសវាមនះរិតជាមានបញ្ជា លាំបាករបស់បងបអូន 
ទាំងការងារលក់ផ្តត ច់ ការមផ្ទរបនត ការបាំខបកលក់ ឬការសុាំសាងសង់
ជាមដ្ីេ។      
 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញែិតែាំមធវីោ ងណា បមព្េីមសវាជូន
បងបអូនឱ្យកាន់ខតព្បមសីរម ងី កាត់បនាយនូវការលាំបាករបស់បង
បអូនជាបនតបនាទ ប់៕  

កិចច្រជ៊ុំគណៈអភ្ិាលរាជធានីភ្នំម្ពញ រនេម្ដាះ្សាយរញ្ហា  នងិរម្្មើោរងារជូន្រោពលរដ្ឋ 
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         នាថ្ងៃទី២២ ខែេីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ រងយនតមបាស និងលាង
ផ្លូវេួយមព្រឿងបានប ជ្ូ នេកដ្ល់សាលារាជធានភី្នាំមរញមេយី មដ្ីេបី
សមាអ តធូលី-ដ្ី និងសព្មាប់មលីកសព្េស់ទពី្កងុភ្នាំមរញបខនាេមទៀត។
 ររួបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថ្ន រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំមរញ បានបញ្ជជ ទញិ
រងយនតសមាអ ត និងលាងធូលី-ដ្ីតាេផ្លូវមនះចាំនួន ២មព្រឿង និង   
រងយនតបាញ់លាងការុឡឺាចាំនួន ១មព្រឿង មេយីមៅមដ្ីេខែមេសា
នឹងប ជ្ូ នេកព្រប់ទាំងអស់។ ប ុខនតមទះជាមានរងយនតលាងសមាអ ត
ោ ងមនះកតី មយងីក៏មៅខតព្តូវការការចូលរេួខងរកាសព្េស់រាជធានី
ភ្នាំមរញ រីសាំណាក់បងបអូនព្រប់ៗរូប។ មាន ក់មចះទុកោក់សាំរាេ១ មាន ក់
បានមរសីសាំរាេ១ មតីមានសាំរាេេករីណាមទៀត មបីមយងីព្រប់គាន
មចះទុកោក់ និងខងរកាបរសិាា នមេយីមនាះ? ដូ្មចនះសូេចប់មផ្តីេ
រីមយងីមាន ក់ៗជាេុនសិន!    
 មៅតាំបន់េួយចាំនួន ទាំងផ្លូវតូច និងផ្លូវធាំ មៅកនុងរយៈមរល
ចុងមព្កាយមនះ សាំរាេហាក់ដូ្ចជាបានកាល យជាវបិតតិម ងីវញិមេយី 
មៅរាជធានីភ្នាំមរញ។ មបីមទះបីជាកេមករព្កុេេ ុនសីុនព្ទី បាន
ព្បេូលសាំរាេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃោ ងណាក៏មោយ ក៏សាំរាេមៅតាំបន់
េួយចាំនួន របា ត់របា យ និងកខនលងែលះររមៅចិម ច្ ីេផ្លូវ និងមេៀរ
ដ្ល់ព្ទូងផ្លូវក៏មាន។    
 មព្ចីនឆ្ន ាំកនលងេក សលឹកមចក ឬក៏សលឹកឈូកព្តូវបានបងបអូន
ព្បជាជនខែមរយកេកមព្បីព្បាស់មដ្ីេបែីចប់េាូបអាហារ នងិរបសស់មាា រៈ 
មព្បីព្បាស់មផ្េងៗ។ ក៏ប ុខនត សរវថ្ងៃមនះមយងីម ញីថ្ន ព្បជារលរដ្ឋ

និយេមព្បីងង់បាល សទិកេកជាំនួសវញិ ខដ្លជាមេតុបងកផ្លប ះពាល់
ដ្ល់បរសិាា ន និងសុែភាររបស់បងបអូនព្បជារលរដ្ឋ។ បចចុបបនន
ព្បមទសកេពជុាសេបូរមៅមោយសាំរាេ ខដ្លភារមព្ចីនជាងង់បាល សទិក។ 
 ព្បជារលរដ្ឋខែមរកាន់ខតមព្ចីនម ងីចប់មផ្តីេព្រួយបារេាអាំរី
ផ្លប ះពាល់ ថ្នងង់បាល សទិកេកមលីសុែភាររបស់ែលនួ នងិបរសិាា ន 
ប ុខនត វាព្តូវការមរលមវលាយូរមដ្ីេបមីោះព្សាយបញ្ជា មនះ៕ 

រដ្ឋាលរាជធានីភ្នំម្ពញ ានរញ្ហា  ិញរថ្យនេែពា ត នងិលាងធលូ-ីដ្ីតាមផ្លូវ 
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          ការដ្ឹកជ ជ្ូ នសាធារណៈ ជាេមធោបាយដ៏្មានព្បសិទធភារ
កនុងការកាត់បនាយការកកសទះចរាចរណ៍ ក៏ដូ្ចជាជួយសព្េួលដ្ល់
សណាេ ប់ធាន ប់ចរាចរណ៍កនុងរាជធានីភ្នាំមរញផ្ងខដ្រ។  
 រមសៀលថ្ងៃទ២ី២ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំមរញ 
ដ្ឹកនាាំមោយឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាល
រាជធានភី្នាំមរញ  បានជួបរិភាកាជាេួយព្កុេការងារសិការមព្មាង
រព្ងឹងមសវារងយនតព្កុងរបស់JICA មេយីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ
មយងីសូេឯកភារនូវចាំណុចេួយចាំនួនដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖ 
១-ការផ្តល់រងយនតព្កុងឱ្យោក់ដ្ាំមណីរការជាជាំហានៗ មដ្ីេបកីារមព្បី
ព្បាស់ ការព្រប់ព្រង និងនិរនតរភារថ្នដ្ាំមណីរការមនះ។             
២-ែិតែាំមោះព្សាយបញ្ជា ចាំណត មរៀបចាំមរាងជាង និងទីតាាំងមធវី
ការងារឱ្យបានព្តឹេព្តូវ។ 
៣-រិតរូរយកចិតតទុកោក់អាំរីព្បាក់មបៀវតេរបស់បុរគលិក និងអនក
មបីកបរ មដ្ីេបឱី្យម្លីយតបមៅនឹងមគាលនមោបាយលកខនតិកៈរោឋ ករ
សវយត័រងយនតព្កុងសាធារណៈខដ្លមទីបបមងកីត។  
 ជាការម្លីយតបរបស់ព្កុេសិកា JICA បានបញ្ជជ ក់ថ្ន JICA 
នឹងផ្តល់រងយនតព្កុងខដ្លជាជាំនួយឥតសាំណងេករាជធានីភ្នាំមរញជា
បនតបនាទ ប់ចប់រីឆ្ន ាំ២០១៧ មដ្ីេបបីនតដ្ាំមណីរការឱ្យបានចាំនួន ១០
ខែេរត់។       
 កនុងមនាះខដ្រ JICA ក៏សាំណូេររឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ
មព្តៀេមព្ជសីមរសីអនកមបីកបររងយនត និងអនកខេកសាំបុព្តជាមព្ចីននាក់ 
បខនាេមទៀតផ្ង។ ជាចុងមព្កាយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ បានមធវីការ
ចុះេតាមលខ្មលីកាំណត់មេតុរិភាកាសតីរីការសិកាអមងកតបឋេ
ដ្ាំណាក់កាលទី២ សព្មាប់រមព្មាងរព្ងឹងសេតាភារមសវាដ្ឹកជ ជ្ូ ន
សាធារណៈមោយរងយនតព្កុង មៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញជាេួយJICA
ផ្ងខដ្រ៕  

កិចច្រជ៊ុពំិភាកាោមយួ្កុមោរងារែកិាគម្្ពងព្ងងឹម្ែវារថ្យនេ្កុងររែJ់ICA 
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         នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៦ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ 
ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ បានព្បជុាំរភិាកាលកខនតកិ: បទបញ្ជជ ថ្ផ្ទកនុង កាំណត់ខបងខចក
ភារកិចចេន្រនតីមព្កាេឱ្វាទរោឋ ករសវយត័រងយនតព្កងុដ្កឹជ ជ្ូ នសាធារណៈ 
មដ្ីេបរីព្ងឹងព្បសិទធភារមលីការព្រប់ព្រង និងផ្តល់មសវារងយនតព្កុង
ឱ្យកាន់ខតព្បមសីរជូនដ្ល់បងបអូនព្បជារលរដ្ឋមយងី។   
 សូេបញ្ជជ ក់ខដ្រថ្ន កនលងេករោឋ ភ្បិាលជប នុតាេរយៈទភីាន ក់ងារ
សេព្បតិបតតិការអនតរជាតិជប ុន (JICA) មព្គាងនងឹផ្តលរ់ងយនតព្កងុ
ចាំនួន ១៨០មព្រឿង ខដ្លជាំនួយឥតសាំណងរបស់រោឋ ភ្ិបាល និង
ព្បជាជនជប ុនដ្ល់កេពុជា មដ្ីេបរីព្ងឹងសេតាភារមសវាដ្ឹកជ ជ្ូ ន
សាធារណៈ និងមោះព្សាយបញ្ជា កកសទះចរាចរណ៍ខដ្លមកីតមាន
ម ងីមៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ។ JICA ព្បកាសខបបមនះ កនុងរិធីចុះ
េតាមលខ្មលីកាំណត់មេតុរិភាកា សតីរីការសិកាអមងកតបឋេ
សព្មាប់រមព្មាងរព្ងងឹសេតាភារមសវាដ្កឹជ ជ្ូ នសាធារណៈ តាេរយៈ
រងយនតព្កុងជាេួយអាជាា ធរសាលារាជធានភី្នាំមរញ កាលរីថ្ងៃទី២៨ 
ខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៦។     
 មបីតាេខផ្នការឆ្ន ាំ២០១៦ របស់សាលារាជធានីភ្នាំមរញ 
សាលារាជធានីភ្នាំមរញនឹងដ្ាំមណីរការព្បរ័នធ្ូតកាតមអ ិចព្តូនិច 
មៅមរលម ងីជិះរងយនតផ្ងខដ្រ មដ្ីេបកីាត់បនាយចាំនួនបុរគលិក 
និងទូទត់ថ្ងលេិនយកមសវាមធវីដ្ាំមណីររីសិសេ ព្រះសងឃ ជនរិការ 
និងចស់ជរា។ តាេការវាយតថ្េលរីប ះពាលជ់ាបឋេរបស់អនកជាំនាញ 
បញ្ជា កកសទះចរាចរណ៍មៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញបាននាាំឱ្យខ្តបង់
ងវកិាជាង ៦លានដុ្លាល រកនុងេួយខែៗ។ បចចុបបនន មសវារងយនតព្កុង
សាធារណៈមៅរាជធានីភ្នាំមរញមានចាំនួន ៣ខែេ កនុងមនាះ ខែេរត់ទី
១ មចញរីេតុ ាំតាំបន់ឬសេខីកវ ព្តង់រី ូខេ ព្តមលែ៩ មឆ្ព ះមៅដ្ល់កតី
តាកុយ តាេផ្លូវជាតិមលែ១ ខែេទី២ រីផ្ាររាព្តីមៅដ្ល់ព្កុងតាមមម  
និងខែេទី៣ មចញរីផ្ារចស់មឆ្ព ះមៅដ្ល់រងវង់េូលមចេមៅ៕ 

កិចច្រជ៊ុំលកខនេកិ: រ រញ្ហា នផ្ៃកន៊ុង កណំត់សរងសចកភារកចិចមន្រនេីម្្ោមឱ្វា រដាឋ ករែវយត័រថ្យនេ្ កងុ 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៨ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        18 

         បនាទ ប់រីបានជួបរិភាកាមោះព្សាយការងារមសវាសុរមិោដ្ី
ជូនបងបអនូព្បជារលរដ្ឋរចួេក នារមសៀលថ្ងៃទ១ី៩ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតវិងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ 

បានជួបជាេួយ ឯកឧតតេ ែ ៊ុន ចានថ់្៊ុល មទសរដ្ឋេន្រនត ី រដ្ឋេន្រនតី
ព្កសងួសាធារណការ នងិដ្កឹជ ជ្ូ ន និងសេការ ី មដ្ីេបរីិភាកា
ការងារផ្តល់មសវាសាធារណៈមលីកិចចការសាធារណការ និងដ្ឹកជ ជ្ូ ន
កនុងរាជធានីភ្នាំមរញឱ្យកាន់ខតព្បមសីរ។    
 ជាលទធផ្លថ្នកិចចជាំនួបមនះ បានទទួលនូវការឯកភារ និង
សមព្េចបាននូវចាំណុចសាំខ្ន់ៗេួយចាំនួនដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖ 
១-មរៀបចាំោក់មា សីុនមបាះរុេពកាតមបីកបរមោយផ្តទ ល់មៅផ្ារទាំមនីប
អុីអនេ ល សព្មាប់បងបអូនខដ្លព្តូវបតូរប័ណណមបីកបរងមី នាមរលឆ្ប់ៗ
ខ្ងេុែ មដ្េីបសីមព្េចឱ្យបាននូវខផ្នការ១០០ថ្ងៃ របស់រាជរោឋ ភ្បិាល
ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា។ 
២-កាត់បនាយនូវមរលមវលាផ្តល់មសវាសាធារណៈជូនដ្ល់បងបអូន
ព្បជារលរដ្ឋ ដូ្ចជាការមធវីប័ណណមបីកបរ ការលក់ផ្តត ច់ ការព្តួតរិនិតយ
មឈៀក ឬការមធវីសាល កមលែជាមដ្ីេ។ េោ ងមទៀត នឹងផ្តល ស់បតូរកិចចការ
េួយចាំនួន ឱ្យមៅជាព្បរ័នធបមចចកវទិោទាំមនបី(ព្បរ័នធព្រប់ព្រងតាេIT)៕ 
 

្រតិភ្ូរដ្ឋាលធានីភ្នមំ្ពញជួរ្រជ៊ុំពិភាកាោមួយ្រតភិ្ូ្កែងួសាធារណោរ និងដ្ឹកជញ្ាូន 
ម្ដ្ើមបផី្េលម់្ែវាសាធារណៈម្លើកិចចោរសាធារណោរ នងិដ្កឹជញ្ាូនកន៊ុងរាជធានភី្នំម្ពញ 
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 ៣-រូសរាំនូសចរាចរណ៍ងមីមលីផ្លូវចាំនួន ៥ខែេ ដូ្ចជាេហាវងិមី  មសទុង 
េហាវងិីព្រះសីេនុ េហាវងិីនមរាតតេ េហាវងិីសេរ័នធរុសេុ ី និង
េហាវងិីកេពុជាមព្កាេ (េហាវងិមី  មសទុង នងិព្រះសីេនុ រឺជាជាំនួយ
របស់ព្កុេេ ុនចិន មេយីមព្ៅរីមនាះជាបនទុកចាំណាយរបស់រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នាំមរញ)។                                        
៤-យកចិតតទុកោក់ និងទប់សាក ត់ការដ្ឹកជ ជ្ូ នមលីសទេៃន់ ខដ្លជា
េូលមេតុបណាេ លឱ្យមានការែូចខ្តផ្លូវជាខ្ល ាំង។ 
៥-សិកាខកខព្បចាំណុចព្បសរវផ្លូវរងវង់េូលេួយចាំនួន មៅជាមភ្លីងសតុប 
និងកាំណត់ផ្លូវឯកទិសមៅតាេផ្លូវសាំខ្ន់ៗេយួចាំននួ មដ្ីេបកីាត់បនាយ
បញ្ជា កកសទះចរាចរណ៍ជូនបងបអូន៕      
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            ធុងសាំរាេចល័តចាំនួន ២២៦ធុង (មានកង់ ១០៣ធុង 
និងអត់កង់ ១២៣ធុង) នឹងោក់រព្ងាយមៅតាេទីសួនសាធារណៈ 
និងតាេទីផ្ារនានា មដ្ីេបមីលីកសទួយមសាភ្ណភារ និងខងរកា   
បរសិាា នទីព្កុងរបស់មយងី។     
    កនុងឱ្កាសមនាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស 
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ បានមលីកទឹកចិតតដ្ល់
ព្កុេភាន ក់ងារសាំរាេរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ ខដ្លនឹងព្តូវខបង
ខចកគាន មៅតាេមគាលមៅសាំខ្ន់ៗ មេយី ឯកឧតតេអភ្ិបាល 
សងឃេឹថ្នបងបអូនព្បជារលរដ្ឋនឹងចូលរេួខងរកាទាំងអស់គាន  មព្ពាះ
បរសិាា នសាអ តទល់ខតមានការចូលរេួរីបងបអូនព្រប់ៗគាន ។    
    រយៈមរល៦ឆ្ន ាំចុងមព្កាយមនះ សាំរាេមៅកនុងរាជធានភី្នាំមរញ
ជាង៣លានមតាន ព្តូវបានចក់មៅទីលានចក់សាំរាេែណា ដ្មងាក  
មេយីកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ សាំរាេជាេធយេព្បមាណ២ពាន់មតានព្តូវបាន
ដ្ឹកយកេកចក់មៅទីលានជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ ខដ្លមានសមាសធាតុ
ដូ្ចជា៖ ៥៧.៤%ជាសាំរាេេាូបអាហារ ១៨.១%ជាងង់បាល សទីក 
៦%ជាព្កោស ០.២%ជាមៅស ូ និងខសបក និង១៨.៣%ជាមមម  
មឈ ី ខដ្ក ព្កណាត់ ងមមផ្េងៗ(ការសិការបស់ ASIA Foundation/
ITC)។       
 មោយសារទីតាាំងចក់សាំរាេចស់េិនអាចទទួលសាំរាេបនេ  
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញបានសិកាទីតាាំងងមីចាំនួនរីរបខនាេមទៀត មៅ
ខកបរមនាះមដ្ីេបចីក់សាំរាេបនេ។ ម្លៀតកនុងឱ្កាសមនាះ ឯកឧតតេ
អភ្បិាល បានឧបតាេាការសាងសង់អគារសាន ក់មៅេយួែនងសព្មាប់
បុរគលិកថ្នទីលានចាំនួន៣៤នាក់ ខដ្លបាំមរញការងារ ២៤/២៤
មមា ង ៧ថ្ងៃ/សបាេ េ៍ ខចកមចញជា២មវនមធវីការ។  

ធ៊ុងែរំាមចលត័ចនំួន ២២៦ធ៊ុង នឹងដាក់ព្ងាយម្ៅតាម ែីនួសាធារណៈ និងតាម ផី្ារនានា 
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             សូេរូសបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថ្ន បចចុបបននមនះ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញមានទីលានចក់សាំរាេដ្មងាក ខតេួយប ុមណាណ ះ ខដ្លមានទាំេាំ
ថ្ផ្ទព្កឡាជាង៣១េកិតា ខដ្លជាជាំហានបនតបនាទ ប់រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញនឹងសិការកទីតាាំង២កខនលងមផ្េងមទៀត ខដ្លសាិតកនុងែណា
មព្ជាយចងាវ រ និងែណា ចារអាំមៅ កនុងមគាលបាំណងទប់សាក ត់ការនាាំ
យកសាំរាេេករីទីឆ្ៃ យជាមេតុបណាេ លឱ្យមានភារយតឺោវ និង
បណាេ លឲ្យកកសទះចរាចរណ៍ ឬមានមព្គាះថ្នន ក់ចរាចរណ៍មផ្េងៗ។ 
បនាទ ប់រីរិនិតយទីលានចក់សាំរាេរចួ ឯកឧតតេអភ្បិាល បានបនេមៅ
រិនិតយទីតាាំងរបស់ព្កុេេ ុនសិុនព្ទី។   
 មៅតាំបន់េួយចាំនួន ទាំងផ្លូវតូច និងផ្លូវធាំ មៅកនុងរយៈមរល
ចុងមព្កាយមនះ សាំរាេហាក់ដូ្ចជាបានកាល យជាវបិតតិម ងីវញិមេយី 
មៅរាជធានភី្នាំមរញ។ មបីមទះបីជាកេមករព្កុេេ ុនសីុនព្ទី បាន
ព្បេូលសាំរាេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃោ ងណាក៏មោយ ក៏សាំរាេមៅតាំបន់
េួយចាំនួន របា ត់របា យ និងកខនលងែលះ ររមៅចិម ច្ ីេផ្លូវ និងមេៀរ
ដ្ល់ព្ទូងផ្លូវក៏មាន។     
 មានមេតុផ្លមព្ចីនោ ង ខដ្លនាាំឱ្យមកីតមានរាំនរសាំរាេ
រាយបា យមៅកនងុរាជធានភី្នាំមរញ របឺណាត លេករីបងបអូនព្បជារលរដ្ឋ 
ទុកោក់សាំរាេមវចែចប់េិនមានសណាត ប់ធាន ប់ និងេិនមានធុងសាំរាេ
ព្តឹេព្តូវ មេយីេោ ងវញិមទៀតេករីព្កុេេ ុនសិុនព្ទី ខដ្លម  ការ
ខ្ងព្បេូលសាំរាេ េិនសូវបានយកសាំរាេមទៀងទត់។ ដូ្មចនះ មដ្ីេបី
មោះព្សាយវបិតតិសាំរាេមៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ ព្បជារលរដ្ឋរួរខត
ទុកោក់មវចែចប់សាំរាេឱ្យបានព្តឹេព្តូវ មេយីរួរមានធុងសាំរាេ មៅ
េុែផ្ទះរបស់ែលួន។      
 ចាំខណកព្កុេេ ុនសិុនព្ទី ព្តូវចត់កមាល ាំងព្បេូលសាំរាេមៅ
តាេផ្ទះព្បជារលរដ្ឋឱ្យបានមទៀងទត់ េួយថ្ងៃេតងជាព្បចាំ។ ចាំខណក
អាជាា ធរសេតាកិចចវញិ ក៏ព្តូវខតោក់វធិានការចុះរិនិតយតាេោន 
និងរតឹបនតឹងព្កុេេ ុនសិុនព្ទី រឺព្តូវខតោក់កមាល ាំងចុះព្បេូលសាំរាេ
ឱ្យមទៀងទត់។ ព្បសិនមបីព្កុេេ ុនសិុនព្ទី េិនមានលទធភារព្បេូល
សាំរាេឱ្យមទៀងទត់មទ អាជាា ធរភូ្េិ សងាក ត់ រួរចត់កមាល ាំងរបស់ែលួន 
មដ្ីេបពី្បេូលសាំរាេ មេយីយកលុយថ្ងលមសវាព្បេូលសាំរាេ ជាំនួស
ព្កុេេ ុនសិុនព្ទីខតេតង៕      

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ មានគពរមាងបពងកើតពរាងចររករច្ចនសំរាម 
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   នារមសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ 
ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ បាន
ដ្ឹកនាាំេន្រនតីមព្កាេឱ្វាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ និងេន្រនតីជាំនាញ េនទីរ
ពាក់រ័នទនានា ចុះរិនិតយ និងមោះព្សាយការងារសាំខ្ន់ៗ បីចាំណុច 
មៅកនុងេូលោឋ នផ្តទ ល់ដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖   

 ១-រិនិតយ និងជាំរុញការមរៀបចាំតភាជ ប់ផ្លូវមព្កាយសណាឋ គារ
ភ្នាំមរញ កាត់តាេព្រះវហិារឥសាល េ មចញេកផ្លូ វកនុងតាំបន់បឹងកក់ 
(ផ្លូវ R4)។       
 ២-រិនិតយ និងជាំរុញការសាា បនាសាា នីយបូ៍េទឹកទួលមគាក២ 
ឱ្យបានរចួរាល់េុនរដូ្វវសាខ្ងេុែមនះ។ រួរបញ្ជជ ក់ថ្ន សាា នីយង៍មី
មនះសាា បនាបាន ៨០%មេយី មានសេតាភារបូេទឹករេូតដ្ល់ ៥
ខេ ព្តរីបកនុងេួយវនិាទី មលីសរីមា សីុនចស់ ៣ដ្ង មេយីជាកខនលង
បម ច្ញទឹករីតាំបន់ផ្ារមដ្ប ូ តាំបន់៧េករា កេពុជាមព្កាេជាមដ្ីេ។ 
 ៣-រិនិតយ និងជាំរុញការតភាជ ប់ផ្លូវR9 និងផ្លូវR10 ខដ្លជាផ្លូវ
រ ាំមោះចរាចរណ៍រីតាំបន់ទួលមគាកមៅមព្ជាយចងាវ រ ឬកាល់ខេ ព្ត។  
 កនលងេកេន្រនតីជាំនាញខ្ងខផ្នកព្បរ័នធលូទឹកបានឱ្យដ្ឹងថ្ន 
អាជាា ធររាជធានីភ្នាំមរញមៅេិនទន់អាចមោះព្សាយបញ្ជា លិចលង់
មោយទឹកមភ្លៀងមៅកនុងតាំបន់េួយចាំនួនបានទាំងព្សុងមៅម ីយមទ
មោយសារការអភ្ិវឌឍ ខដ្លបានប ះពាលដ់្ល់ព្បរ័នធ បងាូរទឹក មេយី
ការលិចលង់មនាះបាននាាំឱ្យព្បជារលរដ្ឋរស់មៅកនុងតាំបន់ទាំងមនាះ 
សខេេងមសចកេីែឹងសេារ មព្ពាះរួកគាត់រិបាកកនុងការរស់មៅ ការ
ព្បកបរបររកសីុ និងការមធវីដ្ាំមណីរមៅេក។     

្រតិភ្ូរដ្ឋាលរាជធានភី្នំម្ពញច៊ុះពនិិតយ និងម្ដាះ្សាយរញ្ហា ្រឈមមួយចំននួ កន៊ុងរាជធានីភ្នំម្ពញ 
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             កនលងេកមៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ ខតងជួបបញ្ជា ព្បឈេ
ជាញឹកញាប់ជាេួយទឹកលិចផ្លូវ និងលាំមៅោឋ នបងបអូនព្បជារលរដ្ឋ 
មរលខដ្លមានមភ្លៀងធាល ក់ខ្ល ាំង ព្សបមរលអាជាា ធរេូលោឋ នបាន
ព្បឹងខព្បងបូេទឹកមចញរីកខនលងលិចោ ងញាប់ថ្ដ្ញាប់មជីង មោយ
មព្បីមា សីុនបូេទឹកមព្ចីនមព្រឿង ប ុខនតមៅខតេិនអាចកាត់បនាយការ
ជន់លិចទន់មរលមវលា។ បខនាេមលីបញ្ជា ទាំងមនះ កនលងេកអាជាា ធរ
រាជធានីភ្នាំមរញ បានែិតែាំព្បឹងខព្បងសិកា និងសាា បនាផ្តល ស់បតូ រ
ព្បរ័នធលូរីតូចមៅធាំជាមព្ចីនកខនលងផ្ងខដ្រ  ប ុ ខនតទឹកមៅខតលិច
មោយសារធាល ក់មភ្លៀងរាំេុកខ្ល ាំង ព្បរ័នធលូេូរទឹកេិនទន់។   
       ព្បជារលរដ្ឋនឹងបានសបាយចិតត បនាទ ប់រីផ្លូវទាំងមនះ 
និងសាា នីយបូ៍េទឹកងមីរបស់មយងីោក់ដ្ាំមណីរការជាសាា ររ មេយី
បញ្ជា ការកកសទះចរាចរណ៍ និងទឹកលិចជុាំវញិតាំបន់បឹងកក់នឹងព្តូវ
កាត់បនាយ បានព្បមសីរនាមរលឆ្ប់ៗខ្ងេុែមនះ៕  
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         នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ
បានមរៀបចាំរធិពី្បកាសខតងតាាំងេុែតាំខណងអភ្ិបាលែណា ខសនសុែងមី 
រឺ មលាក រ៊ុឹល ក៊ុែល ជាំនួស មលាក ល ីសាម្វត ខដ្លព្តូវបាន
មៅកាន់តាំខណងងមី ជាអភ្ិបាលរងមែតតកាំរត មព្កាេអធិបតីភារ 

ឯកឧតតេ ម៉ារ់ សារនិ ព្បធានព្កុេព្បឹការាជធានីភ្នាំមរញ និង 
ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតវិងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ។ 
 កនុងរិធីមនះខដ្រ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្ន
រណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ ក៏បានផ្តត ាំមផ្ាីនូវចាំណុចសាំខ្ន់ៗេួយ
ចាំនួនដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖ 
១-ព្តូវមធវីការងារមោយយកចិតតទុកោក់កុាំបនេល់ឱ្យមានបញ្ជា ដ្ល់
ថ្នន ក់មព្កាេរបស់មយងី។ 
២-ព្តូវខងរកាសុវតាិភារជូនព្បជារលរដ្ឋឱ្យបានលអទប់សាត ត់នូវរាល់
អាំមរីមចរកេម លួច បលន់ មព្គាះអរគីភ័្យ ចរាចរណ៍ ខលបងសីុសង 
មព្រឿងមញៀនព្រប់ព្បមភ្ទ និងមរឿងការព្រប់ព្រងសាំណង់ សុរមិោដ្ី
ផ្ងខដ្រ។ 
៣-បមងកីនសេតាភារបមព្េីការងារជូនបងបអូនព្បជារលរដ្ឋ ឱ្យបាន
មលឿនទន់មរលមវលា។  
៤-មសវាសាធារណៈព្តូវមធវីឱ្យបានមលឿន និងមានរណមនយយភារ
មដ្ីេបតីព្េូវការរបស់ព្បជារលរដ្ឋរបស់មយងី ជារមិសសព្តវូព្តតួរិនិតយ 
និង ជួសជុលម ីងវញិនូវផ្លូ វខដ្លែូចខ្ត និងព្បឡាយព្បរ័នឋលូ 
ព្រប់កខនលង មោយយកចិតតទុកោក់ែពស់មៅកនុងែណា របស់ែលួន៕  
  

ពិធីសតងតាងំម៊ុខ្តំសណងអភ្ាិលខ្ណា សែនែ៊ុខ្ថ្មី គ ឺម្លាក រ៊ុលឹ ក៊ុែល ជនំួែ ម្លាក ល ីសាម្វត  
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          នាថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ សាខ្កាកបាទព្កេេ
កេពុជារាជធានភី្នាំមរញ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈ
អភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ សមាជកិរណៈកមាម ធកិារកណាត លកាកបាទ
ព្កេេកេពុជា នងិជាព្បធានរណៈកមាម ធកិារសាខ្កាកបាទព្កេេ
កេពុជារាជធានភី្នាំមរញ បានអម ជ្ញីជាអធបិតកីនងុរធិខីចកេកួសុវតាភិារ
ចាំនួន១.០០០េួក របស់ព្កុេេ ុន យូនីលីមវ ី (មែេបូឌា) លីេីធីត 
ជូនដ្ល់យុវជនកាកបាទព្កេេកេពុជា និងសិសានុសិសេ េករី
២៣សាលាកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ ខដ្លរធិមីនះ មធវមី ងីមៅកនងុវទិោល័យ
ព្រះសុីសុវតាិ។       
 កនុងឱ្កាសមនាះខដ្រ ឯកឧតតេព្បធានរណៈកមាម ធកិារសាខ្ 
បានមានព្បសាសន៍ខងលងអាំណររុណដ្ល់ព្កេុេ នុ យូនលីីមវ ី(មែេបូឌា) 
លីេីធីត ខដ្លបានជួយឧបតាេានូវេួកសុវតាិភារ ព្សបមរលខដ្ល 
រាជរោឋ ភ្ិបាល បាននឹងកាំរុងអនុវតតចាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវមគាកងមី មដ្ីេបី
ជាការរេួចាំខណកជាេយួការងារេនុសេធេ៌របស់សាខ្កាកបាទព្កេេ  
កេពុជារាជធានីភ្នាំមរញ កនុងការមធវីយុទធនាការផ្េរវផ្ាយសុវតាិភារ
ចរាចរណ៍ កនុងរាជធានីភ្នាំមរញ ឱ្យកាន់ខតព្បមសីរ និងទទួលបានខផ្ល
ផ្តក ជាវជិជមាន៕  

ពិធីសចកមួកែ៊ុវតថិភាពចំនួន១.០០០មួកជូនដ្លយ់៊ុវជនោកា ្កហមកមោ៊ុោ និងែែិាន៊ុែែិស 
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         នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៣ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មវលាមមា ង ៨៖០០នាទ ី
ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ បានអម ច្ ីញជាអធបិត ី កនុងរធិបី ច្ុ ះបឋេសិលាសាងសង់
ព្រះវហិារងមី វតតខព្រកឯង សាិតមៅសងាក ត់ខព្រកឯង ែណា ចារអាំមៅ 
រាជធានីភ្នាំមរញ។      

    ព្រះរុទធសាសនារបស់មយងីមានអាយុកាល ២៥៦០ឆ្ន ាំ
មេយីេកដ្ល់មរលមនះ ប ុខនតព្រះរុទធសាសនាសព្មាប់កេពុជាមទីបខត
ចប់មផ្តីេម ងីវញិ៣៧ឆ្ន ាំមនះ មព្ពាះសាសនារបស់មយងីព្តូវបាំផ្តល ញ
មោយរកួប លុរតមៅកនងុរបបព្បល័យរូជសាសន៍ បានកមេទចវតតអារាេ 
និងបាំបាត់េិនឱ្យមានព្រះសងឃ។  
  ចប់រីឆ្ន ាំ១៩៧៩េកដ្ល់មរលបចចុបបននមនះ មានរយៈមរល
៣៧ឆ្ន ាំមេយី វស័ិយព្រះរុទធសាសនាមានការរកីចមព្េីនខ្ល ាំងម ងីវញិ 
មោយសារខតព្បមទសមយងីទទួលបាននូវសុែសនតិភារ។  
 កនុងឱ្កាសមនាះខដ្រ ឯកឧតតេអភ្បិាល បានសាំណូេររដ្ល់
ព្រះមៅអធិការវតតនូវ ២ចាំណុច៖                 
-ទ១ី៖ សូេឱ្យមានការសិការីបទោឋ នបលង់វហិារឱ្យបានព្តឹេព្តូវតាេ
បមចចកមទសសាងសង់មដ្ីេបឱី្យបានអាយុកាលយូរអខងវង                
-ទ២ី៖ ព្តវូមានរណៈកេមការេយួមរៀបចាំយនតការដ្ឹកនាាំព្បេូលធនធាន
បចច័យឱ្យបានចាស់លាស់។    
 កនុងមនាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតតេអភ្បិាល  បាននាាំយកអាំមណាយ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ ខដ្លមានដូ្ចជា៖                
-ឧបតាេាសិសេកាយរទិធ ចាំនួន៥០នាក់ កនុងមាន ក់ៗទទួលបានងវកិា 
ចាំនួន១០.០០០មរៀល                 
-ឧបតាេាយុវជនកាកបាទព្កេេ ចាំនួន៥០នាក់ កនុងមាន ក់ៗទទួល
បានងវកិាចាំនួន ១០.០០០៛                 
-ឧបតាេា អនុវទិោល័យខព្រកឯង ងវកិាចាំនួន ១.០០០.០០០មរៀល 
-ឧបតាេា វទិោល័យខព្រកឯង ងវកិា ចាំនួន ១.០០០.០០០មរៀល៕ 

ពិធីរញ្ច៊ុ ះរឋមែលិាសាងែង់្ពះវហិារថ្មី វតេស្ពកឯង ែថតិម្ៅែងាា ត់ស្ពកឯង ខ្ណា ចារអំម្ៅ  
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          នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ ឃងួ ម្្ែង 
អភ្ិបាលរងរាជធានីភ្នាំមរញ និង ឯកឧតតេ ឧតតេមសនយីឯ៍ក 
ឃ៊ុន ែរំរូ អរគនាយករងអមនាត ព្បមវសន៍ នងិជាព្បធានព្កេុការងារ
ចព្េះុ ចុះអនុវតតការងារព្រប់ព្រងជនបរមទសអមនាត ព្បមវសន៍ែណា   
ចាំការេន បានមបកីកចិចព្បជុាំបនាទ ន់េយួអាំរកីារផ្េរវផ្ាយសមាសភារ
ព្កុេការងារចព្េុះចុះអនុវតតខផ្នការ ការព្រប់ព្រងជនបរមទស
អមនាត ព្បមវសនតកនុងព្រះរាជាណាចព្កកេពុជារបស់ព្កសួងេហាថ្ផ្ទ។ 
 មៅកនុងការព្រប់ព្រងជនបរមទសអមនាត ព្បមវសន៍មនះ វាមាន
សារៈសាំខ្ន់ខ្ល ាំងណាសស់ព្មាប់មសដ្ឋកចិច សនតិសុែ និងសិទឋិេនុសេ 
កនុងកិចចព្បជុាំមនាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតតេ ឃងួ ម្្ែង បានផ្តល់ជា  
អនុសាសន៍ថ្ន ព្តូវមធវីឱ្យបានលអ េ ត់ចត់ ចាស់លាស់ ចាប់រឺ
ចាប់ មដ្ីេបឱី្យព្បមទសមយងីមានការព្រប់ព្រងលអដូ្ចអរយិព្បមទស
កនុងរិភ្រមលាកផ្ងខដ្រ។     
 សូេរូសបញ្ជជ ក់ផ្ងខដ្រថ្ន សព្មាប់ការព្រប់ព្រងជនបរមទស
អមនាត ព្បមវសនតមនះមធវមី ងីកនងុែណា ចាំននួ៨ មៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ 
ខដ្លែណា ៤ និងមែតតមផ្េងៗមទៀត បានព្សង់នូវសាិតិជនបរមទស
រចួអស់មេយី៕  

កិចច្រជ៊ុំផ្សពវផ្ាយ ែពែភាព្កមុោរងារច្មុះច៊ុះអន៊ុវតេសផ្នោរ ោរ្គរ់្ គងជនររម្ ែ           
អម្នាេ ្រម្វែនក៍ន៊ុង្ពះរាោណាច្កកមោ៊ុោររែ់្ កែងួមហានផ្ៃ 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៨ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        28 

         នាលាៃ ចថ្ងៃទ២ី៥ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ ម្អៀង អនូន ី
អភ្បិាលរងរាជធានភី្នាំមរញ បានជួបរិភាកាជាេួយថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ
ធនាគាររិភ្រមលាកអាំរីលទធផ្លថ្នមបសកកេមមៅមសៀេរាប និង
រិភាកាបនតកនុងការមរៀបចាំរមព្មាងអនុវតតមៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ
ផ្ងខដ្រ។      
 កនុងឱ្កាសមនាះខដ្រ ឯកឧតតេ ម្អៀង អូននី អភ្បិាលរង
រាជធានភី្នាំមរញ បានមានព្បសាសន៍ថ្ន មព្កាេសាម រតីថ្នកិចចព្បជុាំ

មដ្ីេបឱី្យការអភ្ិវឌឍន៍មានភារជាថ្ដ្រូយូរអខងវង រឺមយីងព្តូវខត
សេការគាន ឱ្យបានលអទាំងការសិកាដ្ាំបូង និងសមព្េចជាឯកសារ

មគាលខដ្លព្តូវចងព្កង មដ្ីេបមីព្បីព្បាស់ជាដ្ាំណាក់ៗ រេួទាំងថ្ងៃ
អនារត មៅមរលខដ្លអនុវតតមដ្ីេបឱី្យការសមព្េចបាននូវជាសាិតិ
រេួគាន េួយដ៏្ជាក់លាក់ផ្ងខដ្រ។ កនលងេករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ
ខតងសាវ រេន៍ និងសេការជាេួយព្កុេេ ុន អងគការ នងិសាា ប័ន 
នានា ខដ្លមានបាំណងចូលរេួជួយអភ្ិវឌឍន៍ និងមោះព្សាយរាល់
បញ្ជា ព្បឈេខដ្លមកីតមានម ងីមៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ៕ 

កិចច្រជ៊ុពំិភាកាោមយួថ្នន កដ់្ឹកនាធំនាគារពិភ្ពម្លាកអពំលី ធផ្លននម្រែកកមមម្ៅម្ែៀមរារ និង
ពិភាការនេកន៊ុងោរម្រៀរចំគម្្ពងអន៊ុវតេម្ៅកន៊ុងរាជធានីភ្នំម្ពញ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៥ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ រ ៊ុន ម្ែរ ី
អភ្បិាលរងរាជធានភី្នាំមរញ បានអម ជ្ ីញជារណៈអធិបតីកនុងការ
ព្បាររធទិវាសុែភាររិភ្រមលាក ឆ្ន ាំ២០១៦ មព្កាេព្បធានបទ 
“ជាំងឺទឹកមនាេខផ្អេ” មដ្ីេបីបមងកីនការយល់ដ្ឹងអាំរីទឹកមនាេខផ្អេ 
ការរោបាល ការខងទាំ និងការមធវីមរារវនិិចឆ័យដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ
មោយឥតរិតថ្ងល មៅបរមិវណទីលានព្បជាធិបមតយយ ខដ្លមាន
អនកចូលរេួព្បមាណជាង ៣០០នាក់។  

 ជាការរិតណាស់ជាំងឺទឹកមនាេខផ្អេ រឺជាជាំងឺេួយព្បមភ្ទ 
ខដ្លខតងខតរាំរាេកាំខេងអាយុជីវតិអនកជាំងឺព្រប់មរលមវលាទាំងអស ់
ជារិមសស មៅមរលខដ្លមលាកអនកេិនបានអនុវតេមៅតាេការ
ខណនាាំរបស់ព្រូមរទយឯកមទសមនាះ ។    
 ជាំងឺទឹកមនាេខផ្អេជាជាំងឺេួយព្បមភ្ទកនុងបណាេ ជាំងឺជាមព្ចីន
នាបចចុបបននខដ្លព្តូវការរោបាលមោយការមព្បីថ្នន ាំ រេួជាេួយនឹង
ការតព្េវូឱ្យអនកជាំងឺអនុវតតការបរមិភារ និងដ្ាំមណីរជីវតិតាេបទបញ្ជជ
របស់ព្រូមរទយផ្ងខដ្រ។ មព្ៅអាំរីការផ្េល់ថ្នន ាំរោបាល ព្រូមរទយនឹង
ខណនាាំដ្ល់អនកជាំងឺឱ្យផ្តល ស់បេូរវធិីរស់មៅព្បចាំថ្ងៃ មដ្ីេបឱី្យដ្ាំមណីរ
ការរោបាលទទួលបានមជារជ័យ។ មេយីវធិានការថ្នការផ្តល ស់បេូរ
សកេមភាររស់មៅព្បចាំថ្ងៃមានដូ្ចជា បមព្ងៀនឱ្យមរយល់ដ្ឹងអាំរី
លកខណៈថ្នជាំងឺ ការបរមិភារអាហារ និងការហាត់ព្បាណ៕  

ពិធី្ារពធ ិវាែ៊ុខ្ភាពពិភ្ពម្លាក ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្្ោម្រធានរ  “ជំង ឺកឹម្នាមសផ្ាម” 
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  មៅព្រឹកថ្ងៃទ០ី៩ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ បានមរៀបចាំរិធីចប់មឆ្ន តយកដ្ី ូតិ៍ជាេួយព្បជារលរដ្ឋ
មៅភូ្េិ១ សងាក ត់ព្សះចក តាេបមណាត យផ្លូវរងមភ្លីង ១៦ព្រួសារ 
(ព្កេុចន់ រុទធស័ិក) និងព្បជារលរដ្ឋមសសសល់មៅតាំបន់បឹងកក់ 
០៦ព្រួសារ មព្កាេការដ្ឹកនាាំផ្តទ ល់ មលាក ពន ចាន់យ៉ា ដា 
នាយករដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំមរញ នងិ មលាក គួច ចំម្រ ើន អភ្បិាល 
ថ្នរណៈអភ្បិាលែណា ដូ្នមរញ។    
 កនុងឱ្កាសមនាះ មលាក ពន ចាន់យ៉ា ដា បានមលីក
ម ងីថ្ន លទធផ្លមជារជ័យមៅកនុងថ្ងៃមនះ មកីតមចញរីការែិតែាំ
យកចិតតទុកោក់មោះព្សាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ មព្កាេ
ការដ្ឹកនាាំ ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈ
អភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ ជារមិសសតាេមគាលការណ៍របស់រាជរោឋ
ភ្ិបាលកេពុជា មោយឈរមលីការមោរយល់ មសាម ះព្តង់ជាេួយគាន  
តមាល ភារ និងយុតតិធេ៌ោ ងរិតព្បាកដ្៕  

ពិធីចារ់ម្ឆ្ន តយកដ្ ីតូិ៍ោមយួ្រោពលរដ្ឋម្ៅភ្ូម១ិ ែងាា ត់្ែះចក តាមរម្ណាេ យផ្លូវរថ្ម្ភ្លើង  
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  ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាល
រាជធានភី្នាំមរញ ធាល ប់មានព្បសាសន៍ថ្ន ផ្តទ ាំងបា ណូផ្េរវផ្ាយពាណិជជកេម
បចចុបបននរឺ មកតីមានមព្ចនីមរកមេយីកនុងរាជធានភី្នាំមរញ សាលារាជធានី
ភ្នាំមរញនឹងកាត់បនាយផ្តទ ាំងផ្ាយពាណិជជកេមមនះ ឱ្យមៅកព្េិតេួយ
សេព្សប េិនឱ្យប ះពាល់ដ្ល់មសាភ័្ណភារ សណាត ប់ធាន ប់ទីព្កុង។ 

  មព្កាយរីបានទទួលមគាលការណ៍ខណនាាំផ្តទ ល់រី ឯកឧតតេ 
ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ ព្កេុ
ការងារព្តួតរិនិតយលកខណៈបមចចកមទសទីតាាំងផ្តទ ាំងផ្ាយពាណិជជកេម
ខតងខតបានចុះរិនិតយ និងរុះមរផី្តទ ល់នូវមគាេមភ្លីង ព្បអប់មភ្លីង LED 
ផ្តទ ាំងផ្ាយពាណិជជកេមណាខដ្លបានសាងសង់មោយេិនមានចាប់
អនុញ្ជា ត និងបងកឱ្យមានផ្លប ះពាល់ដ្ល់រាំមេញី មសាភ័្ណភារ 
សុវតាិភារ និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ។ 

  ព្កុេការងាររបស់សាលារាជធានីភ្នាំមរញ ខតងបានសេការ
ជាេយួសាលាែណា ទាំង១២ ចុះរិនិតយ និងរុះមរមីគាេមភ្លីង ព្បអប់មភ្លីង 
និងផ្តទ ាំងផ្ាយពាណិជជកេមជាមព្ចីនទីតាាំង ោក់មលីចមិ ច្ េីផ្លូវមងមរីមជងី 
ខដ្លបងកផ្លប ះពាល់ដ្ល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ តាេដ្ងវងិនីានា។ 

  មព្កាយរីបានអនុវតតវធិានការរដ្ឋបាលបានេួយជាំហានរចួេក 
មយងីសមងកតម ញីថ្ន មៅតាេបមណាត យផ្លូវេួយចាំនួនកនុងរាជធានី
ភ្នាំមរញមានសណាត ប់ធាន ប់ និងមសាភ័្ណភារព្បមសីរម ងីវញិ មេយី
បងបអូនព្បជារលរដ្ឋមានការគាាំព្ទចាំមពាះចាំណាត់ការមនះ ព្រេទាំង
បានសម័ព្រចិតតរុះមរមីគាេមភ្លីង ព្បអប់មភ្លីង នងិផ្តទ ាំងផ្ាយមោយែលួនឯង 
មេយីជារិមសសខងេមទៀតមនាះ  រឺបណាត ព្កុេេ ុនខដ្លជាព្បភ្រ
ផ្គត់ផ្គង់សាំខ្ន់ៗ ក៏បានចុះកាត់មគាេមភ្លងី ព្បអប់មភ្លងី នងិផ្តទ ាំងផ្ាយ
ពាណិជជកេមមោយែលួនឯងខដ្រ។ ទនទេឹមនះ ព្កុេការងារបានសាំណូេររ
ដ្ល់ព្កេុេ នុឱ្យប្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់សមាា រៈផ្េរវផ្ាយ ខដ្លនាាំឱ្យប ះពាល់
សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងមសាភ័្ណភាររាជធានីភ្នាំមរញ៕ ច៊ុុះពិនតិ្យទតីាំងស ន្ ើ្ ៊ុាំរប្ក់្រុមហ ៊ុន្៊ុាំត្សមលើងផ្ទ ាំងផ្សពវផ្ាយ 

អាោា ធររាជធានភី្នំម្ពញ ច៊ុះពិនតិយ នងិរ ៊ុះម្រ ើផ្ៃ ងំា៉ា ណូផ្ាយពាណិជាកមមគាន នែណាេ រធ់ាន រ់ 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទ០ី៧ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ េនទីរសាធារណការ 
និងដ្ឹកជ ជ្ូ នរាជធានីភ្នាំមរញ បានមបីកកិចចព្បជុាំព្កុេេ ុនសាា បនាផ្លូវ 
លូ សាា នីយបូ៍េទឹក សាំមៅរព្ងឹងសុវតាិភារការោឋ ន សាល កសញ្ជា
ការោឋ ន រុណភារថ្នការសាងសង់សាំណង់ បទោឋ នបមចចកមទស 
មោះព្សាយនូវរាល់ផ្លប ះពាល ់និងជាំមរឿនលទឋផ្លការងារការោឋ ន។

 អងគភារសាព នងនល់ និងការោិល័យសាធារណការ ព្តូវចត់
េន្រនតីជាវសិវករចុះតាេោនការងារព្រប់ការោឋ ន នងិចុះជសួជុលព្រលុក
សាំបុកមាន់កនុងរាជធានីភ្នាំមរញចាំនួន ៦ព្កុេ។ ព្កុេការងារព្តូវបនត
ជួយសព្េួលចរាចរណ៍ផ្លូវកប់ព្សូវ នងិចុះជសួជុលបនាទ ន់ផ្លូវមលែ១១០ 
ខព្រកព្បា ចប់រីមរលមនះតមៅ៕    

 នាយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ បានមរៀបចាំខកលេអព្បរ័នធចរាចរណ៍សាកលបងតាំបន់រងវង់េូល
ទួលមគាក មោយតមេលីងមបតុងព្ទូងផ្លូវវងិីសមេតច ខប ន នុត ឬផ្លូវមលែ 
២៨៩ ព្បខវង ៤៥២េ ចប់រីរងវង់េូលទួលមគាកដ្ល់មភ្លីងសតុប
ព្បសរវរវាងវងិីសមេតច ខប ន នុត និងផ្លូវមលែ ៥៦៦។ 
 ការខកលេអព្បរ័នធចរាចរណ៍សាកលបងមនះ នឹងបិទរងវង់េូល
ទួលមគាកេិនមអាយមធវីចរាចរណ៍វលិជុាំដូ្ចេុនម យី មេយីការមធវី
ចរាចរណ៍រសីាព នអាកាស៥េករាេកដ្ល់រងវង់េូលមនះ នងឹេនិអនុញាត
ឱ្យបត់ម្វងេកផ្លូវមលែ៥៩២ និងផ្លូវមលែ៦០៨ដូ្ចេុនម យី ប ុខនត
ការមធវីចរាចរណ៍អាចមៅព្តង់មោយបត់ម្វងមៅចាំណុចមភ្លីងសតុប
ព្បសរវរវាងវងិីសមេតច ខប ន នុត និងផ្លូវមលែ៥៦៦៕ 

្រជ៊ុំព្ងឹងែ៊ុវតថិភាពោរដាឋ ន សាល កែញ្ហា ចរាចរណ៍ រដ្ឋាលរាជធានីភ្នំម្ពញ ានម្រៀរចំសកលមា្រពន័ធចរាចរណ៍ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក ន៊ុត ព៊ុធដារា៉ា  
អភ្ិបាល ថ្នរណៈអភ្ិបាលែណា ដ្មងាក  បានដ្ឹកនាាំេន្រនតរីាជការ
សាលាែណា  សងាក ត់ ចុះរិនិតយមេីលសាា នភារព្សូវព្បាាំងរបសប់ងបអនូ
ព្បជារលរដ្ឋកនុងភូ្េិចាំនួន ០៤ សាិតមៅកនុងសងាក ត់ព្បទះឡាង ខដ្ល
កនុងមនាះរេួមាន៖ ភូ្េិអងគ ភូ្េិភា ភូ្េិតាាំងរនាេ និងភូ្េិព្បទះឡាង 
ព្រេទាំងបានចុះរិនិតយការបូេទឹកសមន្រងាគ ះព្សូវទាំងមនាះ មលីថ្ផ្ទ
ដ្ីខព្សព្បមាណ៨០េកិតា។ 
 កនុងឱ្កាសមនាះ មលាកអភ្បិាលែណា  ក៏បានឧបតាេានូវមព្បង
មា ស ូតចាំនួន ៥០០លីព្ត សព្មាប់មព្បពី្បាស់កនុងការបូេទកឹមនះ មេយី
បខនាេរីមនះមទៀត មលាក ម   ប ុនមធឿន ព្បធានេនទរីធនធានទឹក ក៏
បានឧបតាេាមព្បងមា ស ូត ៥០០លីព្តផ្ងខដ្រ៕    
       
      

 អនុវតតតាេព្បសាសន៍ខណនាាំរបស ់សមេេចអរគេហាមសនាបតី
មតមជា ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋេន្រនត ី ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា នងិ
ម្លីយតបមៅនឹងតព្េូវការចាំបាច់ព្បចាំថ្ងៃ ខដ្លកាំរុងជួបការែវះខ្ត
ទឹកមព្បីព្បាស់កនុងរដូ្វព្បាាំងនាមរលបចចុបបនន របស់ព្បជារលរដ្ឋកនុង
េូលោឋ ន មៅព្រកឹថ្ងៃទ២ី៩ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក ន៊ុត ព៊ុធដារា៉ា  
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលែណា ដ្មងាក  នងិ មលាក ្ាជា ែហីា 
អភ្បិាលរងែណា ដ្មងាក  បានដ្កឹនាាំេន្រនតរីាជការមព្កាេឱ្វាទ និងព្កុេ
យុវជន ស.ស.យ.ក ែណា ដ្មងាក  ដ្ឹកទឹកចុះខចកជូនព្បជារលរដ្ឋ
តាេែនងផ្ទះ ចាំនួន ២ភូ្េិ រេួមាន ភូ្េិែវិត និងភូ្េិព្កាាំងតាផូ្ សាិតមៅ
សងាក ត់សាក់សាំមៅ ែណា ដ្មងាក  រាជធានភី្នាំមរញ។ ព្រេជាេួយគាន មនាះ 
មលាកអភ្បិាល ក៏បានបនតដ្ាំមណីរមៅសួរសុែទុកខ នងិព្តតួរនិតិយ
ព្បរ័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់បងបអូនព្បជារលរដ្ឋរសម់ៅសេរេន៍ទលួសាំបូរ 
ខដ្លជាអាំមណាយរបស់ ឯកឧតតេអភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ សាតិកនុងសងាក ត់ថ្ព្រខវង ែណា ដ្មងាក  រាជធានភី្នាំមរញ៕  

អាោា ធរខ្ណា ដ្ម្ងាា ច៊ុះពនិិតយម្មើលសាថ នភាព្ែវូ្ាងំ និងច៊ុះសចក កឹជូន្រោពលរដ្ឋ 

ខណ្ឌ ដង្កោ  
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក រ៊ុឹែ ក៊ុែល 
ព្បធានកតិតយិសអនុសាខ្កាកបាទព្កេេកេពុជាែណា ខសនសុែ និង
មលាក ម្ថ្ង ែ៊ុថ្៊ុល ព្បធានអនុសាខ្កាកបាទព្កេេកេពុជា
ែណា ខសនសុែ បានដ្ឹកនាាំព្កុេការងារសាខ្ចុះសាំមណះសាំណាល 

សួរសុែទុកខ និងនាាំយកអាំមណាយជាមព្រឿងឧបមភារបរមិភារ និង
សមាា រមព្បីព្បាស់េួយចាំនួនរបស់ សមេតចកិតិតព្រឹទធបណាិ ត រ ៊ុន រា៉ា ន ី
ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កេេកេពុជា មៅខចកជូនព្បជារលរដ្ឋ
ព្កីព្កចស់ជរាចាំនួន ៥៣ព្រួសារ សាតិមៅសងាក ត់ មញួ ែណា ខសនសុែ 
រាជធានីភ្នាំមរញ។        
   មោយកនុងេួយព្រួសារទទួលបានអងករចាំនួន ៣០រី ូព្កាេ 
េីចាំនួន ០១មកស ព្តីែចាំនួន ១០កាំប ងុ  តី(សារុង ព្កមា េុង ភ្យួ)
ចាំននួ ០១ឈុត និងបានឧបតាេាងវកិាកនុងេួយព្រួសារទទួលបាន
ចាំនួន ២០.០០០មរៀល កនុងមនាះសបបុរសជន មលាក ម្ៅ ណារ ិធ 
អនុព្បធានកតិតយិសអនុសាខ្ បានចូលរួេឧបតាេាកនុងេួយព្រួសារ
ទទួលងវកិា ១០.០០០មរៀល៕  

អន៊ុសាខាោកា ្កហមកមោ៊ុោខ្ណា សែនែ៊ុខ្ ច៊ុះែមំ្ណះែណំាល ែរួែ៊ុខ្ ៊ុកខ និងនាយំក
អំម្ណាយោម្្គឿងឧរម្ភាគររមិ្ភាគ និងែពា រម្្រើ្ាែជ់ូន្គសួារ្កី្ ក 

ខណ្ឌ សែនែខុ 
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  ឯកឧតតេ ា៉ា  ែ៊ុោតិវងស អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាល
រាជធានភី្នាំមរញ នារមសៀលថ្ងៃទ២ី៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ បាន
ដ្ឹកនាាំព្កុេការងារចុះរិនិតយការសាងសង់មេោឋ រចនាសេព័នធ និង
រមព្មាងសាងសង់សាំណង់នានា មៅកនុងតាំបន់អភ្ិវឌឍន៍ទីព្កុងរណប

មព្ជាយចងាវ រ សាិតកនុងែណា មព្ជាយចងាវ រ ខដ្លទទួលបានលទធផ្ល
ដូ្ចជា៖ 
-ជាំរុញឱ្យព្កុេេ ុនសាងសង់ឱ្យបានមលឿន ការសាងសង់អគារដ្ឋបាល 
ែណា មព្ជាយចងាវ រឱ្យបានឆ្ប់ មដ្ីេបឱី្យេន្រនតីសាលាែណា អាចចូល
បមព្េីការងារជូនព្បជារលរដ្ឋ។ ជាេួយគាន មនាះផ្ងខដ្រ ឯកឧតតេ
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំមរញ ក៏បានខងលងមកាតសរមសីរ
ចាំមពាះព្កុេេ ុន OCIC សព្មាប់ការសាងសង់មេោឋ រចនាសេព័នធ 
ព្បកបមោយភារទទួលែុសព្តូវែពស់ ជាេួយនឹងការោក់បណាត ញ
លូបងាូរទឹកោ ងព្តឹេព្តូវ និងខតងខតយកចិតតទុកោក់មោះព្សាយ
បញ្ជា ផ្លប ះពាល់ជាេួយបងបអូនព្បជារលរដ្ឋ ព្បកបមោយសាម រតី
ទទួលែុសព្តូវែពស់។                                  
-បានចុះរិនិតយការោឋ នសាងសង់ផ្លូវ ព្សបតាេផ្លូវជាតិ៦A រីអ័កេផ្លូវ
១០០ខេ ព្ត ព្បខវងព្បមាណ ៦រ ូីខេ ព្ត រតិចប់រវីងិសីមេតចជា សីុេ 
សងាក ត់ខព្រកមលៀប េកដ្ល់រងវង់េូលមព្ជាយចងាវ រមព្តីយខ្ងមកីត។ 
កនុងឱ្កាសមនាះខដ្រ ឯកឧតតេអភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្ិបាលរាជធានី
ភ្នាំមរញ ក៏បានចុះរិនិតយមេីលទីតាាំងសាងសង់សាកលវទិោល័យ 
ភូ្េិនទវចិិព្តសិលបៈ និងបានរនិិតយមេីលការសាងសង់អគាររដ្ឋបាល
ែណា មព្ជាយចងាវ រ ព្រេទាំងរនិតិយមេលីការសាងសង់មេោឋ រចនាសេព័នធ 
កនុងតាំបន់អភ្ិវឌឍន៍មព្ជាយចងាវ រ ខដ្លសាិតមៅែណា មព្ជាយចងាវ រ 
របស់ព្កុេេ ុន OCIC ផ្ងខដ្រ។                
-អាំពាវនាវដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ ខដ្លរងផ្លប ះពាល់ សូេកុាំព្រួយបារេា
ចាំមពាះការអភ្ិវឌឍន៍មនះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំមរញ នឹងបនតមោះព្សាយ
ការងារមនះ មោយេិនឱ្យបងបអូនព្បជារលរដ្ឋខ្តបង់មនាះម យី រឺ
មានខតចាំមណញ៕ 

្កុមោរងារច៊ុះពនិិតយ ោរសាងែង់ម្ហដាឋ រចនាែមោ័នធ និងគម្្ពងសាងែងែ់ណំង់នានា  
 ម្ៅកន៊ុងតរំនអ់ភ្វិឌ្ឍន ៍ី្កុងរណរម្្ោយចងាវ រ ែថតិកន៊ុងខ្ណា ម្្ោយចងាវ រ  

ខណ្ឌ ង្រោយចកា រ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក អា ង ែ៊ុផី្ន 
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលែណា ចារអាំមៅ នងិជាព្បធានអនុសាខ្
កាកបាទព្កេេែណា ចារអាំមៅ  មលាក អ ៊ុ៊ុំ ព៉ា ម្រ ៉ាត ព្បធានព្កេុ
ព្បកឹាែណា ចារអាំមៅ  មលាក មលាកព្សី អភ្បិាលរងែណា  រេួដ្ាំមណីរ

មោយេន្រនតីមព្កាេឱ្វាទែណា  សងាក ត់ យុវជនកាកបាទព្កេេកេពុជា 
សេភារសេរ័នធយុវជនកេពុជា(សសយក) បានចុះសួរសុែទុកខ 
និងពាាំនាាំយកអាំមណាយរបស់ សមេតចកតិតពិ្រទឹធបណាិ ត រ ៊ុន រា៉ា នី 
ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កេេកេពុជា ខចកជូនដ្ល់បងបអូនជបួ
ការែវះខ្តជីវភារចាំនួន ៧០ព្រួសារ ខដ្លរស់មៅកនុងសេរេន៍
វាលសបូវ កនុងសងាក ត់វាលសបូវ ែណា ចារអាំមៅ រាជធានីភ្នាំមរញ។ 
 កនុងឱ្កាសមនាះ មលាកអភ្ិបាលែណា  ក៏បានព្បរល់បខនាេ
នូវអណតូ ងសនប់ចាំនួន២ សព្មាប់បងបអូនមព្បីព្បាស់កនុងសេរេន៍ និង
បានខចកជូនកង់ចាំនួន ៣០មព្រឿងដ្ល់កមួយៗសិសានុសិសេសព្មាប់
ជាេមធោបាយមធវីដ្ាំមណីរមៅសាលាមរៀនខដ្លមៅឆ្ៃ យ រេួនឹងងវកិា
េួយចាំនួនផ្ងខដ្រ។  

អន៊ុសាខាោកា ្កហមកមោ៊ុោខ្ណា ចារអំម្ៅ ច៊ុះែមំ្ណះែណំាល ែរួែ៊ុខ្ ៊ុកខ និងនាយំក
អំម្ណាយោម្្គឿងឧរម្ភាគររមិ្ភាគ និងែពា រម្្រើ្ាែជ់ូន្គសួារ្កី្ ក 

ខណ្ឌចារអំង្ៅ 
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   នារមសៀលថ្ងៃទ១ី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក លមី ែ៊ុភា 
អភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលែណា ៧េករា បានដ្ឹកនាាំព្កុេការងារចុះ
ព្តួតរិនិតយរមព្មាងអភ្ិវឌឍែណា ៧េករា។   

 សព្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ សមព្េចបាន ១០០% ខដ្លកនងុមនាះមាន៖          
១. រមព្មាងជសួជុលថ្ផ្ទផ្តព្សតុមោយចក់អ ុតមៅស ូមបតុងមបទីេីណឺ 
(AC) មលីកាំណាត់ផ្លូវចាំនួន ៣ខែេ រឺផ្លូវមលែ ១១៥,២១១ និងផ្លូវ
មលែ ១៤១ ខដ្លមានព្បខវង ៤.៩៣៣ខេ ព្ត។               
២. រមព្មាងជួសជុលោក់ព្បរ័នធលូងមីចាំនួន ២ខែេ មានព្បខវង 
១.៥២០ខេ ព្តរឺ លូេុែកាត់ ០.៦ខេ ព្ត ផ្លូវមលែ ១៦១, ២១១, ១៦៩, 
១៦៤ និងលូេុែកាត់ ០,៨ខេ ព្ត ផ្លូវមលែ ១៨២, ២១៥, ១២៥។  
៣. រមព្មាងសាត រព្បរ័នធលូមានព្បខវងចាំនួន ៦.៤៥៨ខេ ព្ត និងជួស
ជុលអណតូ ងលូចាំនួន ៨០ដូ្ចជា៖                  
- សាត រព្បរ័នធលូេុែកាត់ ០.៨ខេ ព្ត ផ្លូវមលែ១៦៩ ព្បខវង ៨២៥ខេ ព្ត។  
- សាត រព្បរ័នធលូេុែកាត់ ០.៦ខេ ព្ត ផ្លូវមលែ ១០៥, ១១៨, ១៤៣ 
ព្បខវង ៥.៦៣៣ខេ ព្ត។        
- ជួសជុលអណតូ ងលូចាំនួន ៨០អណតូ ង ផ្លូវមលែ ១០៥, ១១៣, 
១២៥, ១៤៣, ១៦៩។                
៤. រមព្មាងជួសជុលខងទាំមលីកាំណាត់ផ្លូវមលែ ១០៩,១៣៩,១៤៣ 
ថ្ផ្ទព្កឡាសរុប ៤៩១ខេ ព្តកាមរ  ។               
៥. រមព្មាងោក់មភ្លីងបាំភ្លឺផ្លូវសាលាែណា  (ផ្លូវមលែ៣៣៦ នងិផ្លវូមលែ

តាេមឌឿងខេេភូ្េិ ១-៥ កនុងសងាក ត់ទាំង៧) ចាំនួន ៩១អាំរូល។  
៦. រមព្មាងជួសជុលជមណេី ររេួកនុងសងាក ត់អូរឫសេទីី២ េួយកខនលង។ 

 រមព្មាងសព្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៦ មានរាយនាេដូ្ចខ្ងមព្កាេ៖         
១. ជួសជុលអ ុតមៅស ូ (AC) មលីកាំណាត់ផ្លូវមលែ ១១៨ និងផ្លូវ
មលែ ១២៥ ខដ្លមានថ្ផ្ទព្កឡាសរុប ៦.៧០៣ខេ ព្តកាមរ  ។  
២. ជួសជុលសាំបុកកាំណាត់ផ្លូវមលែ ១៨២, ២១៣, ១៥៦, ១៥០, 
១៣៤, ១២៨, ២០៨, ៩៣, ២១៧, ១៦៩ និងផ្លូវភូ្េិ១២បុរកីីឡា
កនុងសងាក ត់វាលវង់ មានថ្ផ្ទព្កឡាសរុប ២.០៩៥ខេ ព្តកាមរ  ។        
៣. ជួសជុលោក់ព្បរ័នធលូទាំេាំ ០,៨ខេ ព្ត មលីកាំណាត់ផ្លូវមលែ 
២១៣ និងផ្លូវមលែ ២០៦ ខដ្លមានព្បខវងសរុប ៥៤៧ខេ ព្ត។  
៤. ជួសជុលអណតូ ងលូមលីកាំណាត់ផ្លូវចាំននួ ៦ខែេមាន ១៨០អណតូ ង។  
៥. សាត រលូចាំនួន ៤ខែេ មានព្បខវង ៦.៩៣០ខេ ព្ត េុែកាត់០,៦ខេ ព្ត។  
៦. រមព្មាងោក់មភ្លីងបាំភ្លឺផ្លូវកនុងសងាក ត់ទាំង៨ ចាំនួន ១២៣អាំរូល។  
៧. រមព្មាងជួសជុលជមណេី រកនុងសងាក ត់េតិតភារ នងិសងាក ត់េមនារេយ៕ 

ខណ្ឌ៧មករា 

រដ្ឋាលខ្ណា ៧មករាានដ្ឹកនាំ្ កុមោរងារច៊ុះ្តួតពនិិតយគម្្ពងអភ្វិឌ្ឍកន៊ុងមលូដាឋ នខ្ណា  
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             នារមសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ 
ហ ៊ុន ព៉ា នី តាំណាងរាន្រសតមែតតកាំរង់សព ឺ នងិជាព្បធានសេភារ
សេរ័នធយុវជនកេពជុា ឯកឧតតេ ែ ែ៊ុខា តាំណាងរាន្រសតមែតតថ្ព្រខវង 
នងិ ឯកឧតតេ សាយ ែអំាល ់ រដ្ឋេន្រនតពី្កសួងបរសិាា ន បានផ្តល់
កិតតិយសដ៏្ែពង់ែពស់ចូលរេួកនុងកេមវធិីមពាធិ៍ខសនជ័យសន្រងាក នត ខដ្ល
បានមរៀបចាំមោយរដ្ឋបាលែណា មពាធិ៍ខសនជ័យ សាិតកនុងបរមិវណវតត
កិតខបបមញ្ជា  សងាក ត់សាំមរាងមព្កាេ។       

   ព្រតឹតកិារណ៍មពាធិ៍ខសនជ័យសន្រងាក នត រជឺាព្រតឹតកិារណ៍មលីកទ១ី 
ខដ្លបានមរៀបចាំម ងីមៅកនុងែណា មពាធិ៍ខសនជ័យ ខដ្លរីេុនេក
េិនធាល ប់មានព្រឹតតិការណ៍មនះមទ។    

 កេមវធិីសន្រងាក នតដ៏្មានអតាន័យមនះ មានការផ្តួចមផ្តេីម ងីមោយ 
ឯកឧតតេ ្កូច ផ្ន ព្បធានព្កេុព្បកឹាែណា មពាធិ៍ខសនជ័យ  នងិ 
មលាក សហម ដារ ិធ ិអភ្បិាល ថ្នរណៈអភ្បិាលែណា មពាធិ៍ខសនជ័យ 
ព្រេទាំងមានការព្គាាំព្ទោ ងមរញទាំេងឹរសីាំណាក់េន្រនតមីព្កាេឱ្វាទ
ព្រប់ខផ្នក ព្រប់ជាំនាញ ជារិមសសបងបអូនព្បជារលរដ្ឋកនុងែណា
ទាំងេូលខតេតង។ ព្រឹតតិការណ៍មពាធិ៍ខសនជ័យសន្រងាក នត ក៏បាននាាំ
យកនូវខលបងព្បជាព្បិយជាមព្ចីនព្បមភ្ទ េុែេាូបខែមរ នាំព្បថ្រណី     
ការព្បណាាំងរមទះមគាមលឿន និងការព្ប ងបវរន្រសតីឯកព្បចាំែណា
ខដ្លមានអាយុចប់រី ៥៥ឆ្ន ាំម ងីមៅ មេយីឱ្កាសមនាះក៏មាន
ការតាាំងរិរ័រណ៌លក់ផ្លិតផ្ល នងិវតាអុនុសាវរយីក៍នុងតថ្េលរមិសស
ផ្ងខដ្រ។ ការព្បាររធព្រតឹតកិារណ៍មពាធិ៍ខសនជ័យសន្រងាក នតមនះ បានព្បព្រតឹត
មៅរយៈមរល ៣ថ្ងៃ រឺថ្ងៃទី ០៧-០៨-០៩ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦៕  

រដ្ឋាលខ្ណា ម្ពាធិ៍សែនជ័យម្រៀរចំកមមវិធីម្ពាធិ៍សែនជ័យែន្រងាា នេ កន៊ុងររមិ្វណវតេកិតខរបម្ញ្ហា   

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ 
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      នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋបាលែណា ខព្រកមៅន  
បានមរៀបចាំមវទកិាសាធារណៈសតីរីការតាេោនយុទធសាន្រសតចតុមកាណ
ដ្ាំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរោឋ ភ្ិបាល កនុងេូលោឋ នសងាក ត់រនាាំង 
ែណា ខព្រកមៅន  មព្កាេអធិបតីភារ ឯកឧតតេ រែ ់ែ៊ុផ្ន់ ព្បធាន
ព្កេុការងារថ្នន ក់ជាតចុិះជយួែណា ខព្រកមៅន  នងិជារដ្ឋមលខ្ធកិារ

ព្កសងួេុែងារសារធារណៈ មលាក ែ៊ុខ្ ែមបតេិ អភ្បិាលថ្ន     
រណៈអភ្បិាលែណា ខព្រកមៅន  មលាក ម្ ៉ា  រូរា៉ា  ព្បធានព្កេុព្បកឹា
ែណា ខព្រកមៅន   មោយមានការចូលរួេរីសមាជិកព្កុេព្បឹកាែណា  
មលាកនាយក-នាយករង ការ.ិចាំណុះជាំនាញជុាំវញិែណា  េន្រនតីសាលា
ែណា  មៅសងាក ត់ទាំង៤ និងបងបអូនព្បជារលរដ្ឋមៅកនុងេូលោឋ ន 
ចូលរេួសរុបចាំនួនជាង ៣០០នាក់ផ្ងខដ្រ សាិតមៅកនុងវតតបឹងព្បិយ ៍
ភូ្េិតារល់ សងាក ត់រនាាំង ែណា ខព្រកមៅន  រាជធានីភ្នាំមរញ។ 
 កនុងឱ្កាសមនាះផ្ងខដ្រ រណៈអធិបតី បានមសនីសុាំឱ្យបងបអូន
ព្បជារលរដ្ឋមៅកនុងេូលោឋ ន មលីកម ងីនូវរាល់បញ្ជា ព្បឈេ និង
សាំណូេររនានាបខនាេខដ្លមកីតមានម ីងមៅកនុងជីវភាររស់មៅ
ព្បចាំថ្ងៃរបស់បងបអូនជូនមវទកិាព្ជាបចាស់ មដ្េីបឱី្យអាជាា ធរេូលោឋ ន
រដ្ឋបាលែណា  េនទីរ សងាក ត់ ភូ្េិ និងរណៈអធិបតី ជួយមោះ
ព្សាយ ទន់មរលមវលា។     
 មព្កាយរីបានទទួលការអនុញ្ជា តរីរណៈអធិបតី បងបអូន
ព្បជារលរដ្ឋបានមលីកម ងីនូវរាល់បញ្ជា ព្បឈេខដ្លខតងជបួព្បទះ  
មៅកនងុេូលោឋ ន មេយីអាជាា ធរពាក់រ័នធក៏បានចូលរេួមោះព្សាយបញ្ជា
លាំបាកទាំងមនាះជូនបងបអូនេយួចាំននួផ្តទ ល់ នងិសនោបនតមោះព្សាយ
រាល់បញ្ជា ខដ្លមៅសល់ជាេយួថ្នន ក់ដ្កឹនាាំ និងសាា ប័នពាក់រ័នធនានា 
មដ្េីបជីាព្បមោជន៍ដ្ល់បងបអូនេូលោឋ នឱ្យបានទន់មរលមវលា៕ 

រដ្ឋាលខ្ណា ស្ពកម្ៅន  ានម្រៀរចមំ្វ ោិសាធារណៈ ម្ៅកន៊ុងមលូដាឋ នខ្ណា ស្ពកម្ៅន  

ខណ្ឌ សរែកង្ៅៅ  
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មលាក ា៉ា ង លដីា 
អភ្បិាលរងែណា ទលួមគាក បានដ្កឹនាាំព្កេុការងារចុះមរៀបចាំសណាត ប់ធាន ប់ 
មសាភ្ណា ភារ និងរុះមរសីតង់ចក់មបតុងលក់ងាវ និងតូបលក់ដូ្រ     
មៅកនុងតាំបន់ព្តមឡាកខបក ផ្លូវ៥៩៨ មៅកនុងែណា ទួលមគាក រាជធានី
ភ្នាំមរញ។           
 ការចុះមរៀបចាំសណាត ប់ធាន ប់ និងរុះមរកីនុងមរលមនះ បនាទ ប់រី
ព្កុេការងារ និងអាជាា ធរេូលោឋ ន បានចុះរនយល់ខណនាាំមព្ចីនមលីក
មព្ចីនសារ ខតមាច ស់អាជីវកេមមៅខតេិនសាេ ប់ ដូ្ចមនះអាជាា ធរមានខត
មព្បីវធិានការមៅេ ៕     

   នាមរៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្កុេការងារសាលា
ែណា ទួលមគាក ដ្ឹកនាាំមោយ មលាក ា៉ា ង លដីា អភ្បិាលរងែណា
ទលួមគាក បនតចុះមរៀបចាំសណាត ប់ធាន ប់ ផ្លូវ៥៩៨ (ព្តមឡាកខបក)។ 

    េុននឹងចុះមរៀបចាំសណាត ប់ធាន ប់ និងរុះមរកីនុងមរលមនះ បនាទ ប់
រីព្កុេការងារ និងអាជាា ធរេូលោឋ ន បានចុះរនយល់ខណនាាំមព្ចីនមលីក
មព្ចីនសារឱ្យមាច ស់ផ្ទះរុះសាំោ បមោយែលួនឯង និងបានខណនាាំឱ្យ  
បងបអនូអាជវីករខដ្លលក់ដូ្រមៅមលីចាំណីផ្លូវ នងិមលីចមិ ច្ េីផ្លូវសាធារណៈ 
ចូលមៅកនុងបរមិវណផ្ទះ។       
    មៅកនុងដ្ាំមណីរការរ ាំមោះចិម ច្ ីេផ្លូវមនះ អាជាា ធរេូលោឋ ន 
និងព្កុេការងារែណា ទួលមគាក បានទទូចមសនីសុាំឱ្យបងបអូនព្បជា
រលរដ្ឋ បនតចូលរេួសេការជាេួយអាជាា ធរែណា  មដ្ីេបលុីបបាំបាត់នូវ
ការកកសទះចរាចរណ៍ រកាបាននូវមសាភ្ណា ភារ និងសណាត ប់ធាន ប់
មៅកនុងរាជធានីភ្នាំមរញ៕              

្កុមោរងាររដ្ឋាលខ្ណា  ួលម្គាកានច៊ុះម្រៀរចំែណាេ រ់ធាន រ់ ម្សាភ្ណា ភាព កន៊ុងមូលដាឋ ន 

ខណ្ឌ ទលួង្ោក 
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   នាមវលាព្រឹកថ្ងៃទ០ី៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ អនុសាខ្
កាកបាទព្កេេកេពុជាែណា ចាំការេន បានមរៀបចាំរិធីខចកអាំមណាយ
េនុសេធេ៌របស់ សមេេចកតិតពិ្រទឹធបណាិ ត រ ៊ុន រា៉ា នី ហ ៊ុនសែន 
ព្បធានកាកបាទព្កេេកេពជុា ជូនព្បជារលរដ្ឋព្កីព្កចាំនួន ៣៥ព្រួសារ 
កនុងសងាក ត់ផ្ារមដ្ីេងកូវ មព្កាេអធិបតីភារ មលាក គឹម ឈ៊ុនអ ូ 
ព្បធានអនុសាខ្កាកបាទព្កេេកេពុជាែណា ចាំការេន  នងិ មលាក 
្ពុំ ែខំាន់ ព្បធានកតិតយិសអនុសាខ្កាកបាទព្កេេកេពុជាែណា
ចាំការេន។      
 អាំមណាយខដ្លយកេកផ្តល់ជូនបងបអូនព្បជារលរដ្ឋព្កីព្ក 
កនុងឱ្កាសមនាះ កនុង១ព្រួសារៗ ទទួលបានអងករ២៥រី ូព្កាេ ព្តីែ
០១យួ េី០១មកស េុង០១ ព្កមា០១ ភ្ួយ០១ សារុង០១ និងងវកិា 
៣០.០០០មរៀល។      
 កនុងឱ្កាសមនាះ មលាក គឹម ឈ៊ុនអ ូ បានសាំណូេររដ្ល់
បងបអូនព្បជារលរដ្ឋ ឱ្យយកចិតតទុកោក់ែពស់ចាំមពាះអនាេ័យ និង
សុែភាររស់មៅព្បចាំថ្ងៃរបស់សមាជិកព្រួសារ៕ 

 មៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មៅសាលាែណា ចាំការេន 
បាននិេនតព្រះសងឃសូព្តេនតមលីរាសីឆ្ន ាំងមីឆ្ន ាំវក អដ្ឋស័ក រុទធស័ករាជ 
២៥៦០ រ.ស២០១៦ ជូនេន្រនតីរាជការសាលាែណា ចាំការេន ខដ្ល
មានការអម ជ្ ីញចូេរេួរី មលាក ្ពុំ ែខំាន់ អភ្បិាល ថ្នរណៈ
អភ្បិាលែណា ចាំការេន មលាក គឹម ឈ៊ុនអ ូ ព្បធានព្កេុព្បកឹា
ែណា ចាំការេន  រណៈអភ្ិបាលែណា  និងេន្រនតីសាលាែណា ចាំការេន
ទាំងអស់។      

 កនុងរិធីមនះខដ្រ មលាកអភ្បិាលែណា  បានជូនររដ្ល់េន្រនតី
មព្កាេឱ្វាទ ក៏ដូ្ចជាបងបអូនព្បជារលរដ្ឋឱ្យរកសីុមានបាន សុភ្េងគល 
ព្រប់ព្កុេព្រួសារ ជារិមសសការមធវីដ្ាំមណីរទាំងទីជិត ទាំងទីឆ្ៃ យ 
សេព្បកបមោយសុែសុវតាិភារ និងបានឧបតាេាងវកិាជូនេន្រនតីសាលា
ែណា មាន ក់ៗ ចាំនួន៤០.០០០មរៀល កនុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ន ាំងមី៕ 

រដ្ឋាលខ្ណា ចំោរមនច៊ុះសចកអំម្ណាយជូន្គួសារ្កី្ក និងែូ្ តមនេម្លើរាែីឆ្ន ថំ្មីឆ្ន វំក  

ខណ្ឌ ចកំារមន 
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  ប្រទេសជាទប្រើនដែលសថិតទៅក្នុងតបំនអ់ាសុ៊ីភាគ
អាទគេយ ៍ និងប្រទេសឥណ្ឌា ខាងតបូង រលូរតិតទប្រើទែើម
រទមៀតស្សសដ់ាក្ទ់ៅក្នុងមហូបអាហារ។ រទមៀតមានជាតិ
ហិរែរូជាខ្ ញ៊ីដែរ  ទហើយជាឱសថែម៏ានតម្មៃដែលប្តូវបាន
ទគនទំរញព៊ីប្រទេសរនិទៅកានប់្រទេសឥណ្ឌា ។ 

 ទៅក្នុងប្រទេសទោក្ខាងលិរ បានរក្ទ ើញថា
រទមៀតមានប្រសិេ ធភាពខ្ ពសក់្នុងការជយួពាបាលជមងសឺតួ។ 
មិនដតប ុទណ្ឌណ ោះរទមៀត គជឺាទប្គឿងផ្សែំសំ៏ខានមួ់យទៅក្នុង
អាហារ និងជាឱសថែស៏ក្តសិិេ ធសប្មាបព់ាបាលជមងឺទៅ
ក្នុងេ៊ីប្ក្ុងចាម ូម្នប្រទេសបាល៊ី។  
 រទមៀត មានក្តិតនិមជាថាន បំ្ជលក្ព់ណ៌ែស៏្សសស់្អា ត 
ដែលទ្វើឱយអ្វ៊ីៗកាៃ យទៅជាពណ៌ទលឿងភ្ៃដឺរងចាងំ។ ពិទសស
ជាទនោះទេៀត រទមៀតជយួទ្វើឲ្យម្ផ្ៃមុខ្មតរ់ទោងផ្ងដែរ៕ 

  ្តរស់វង គជឺាបន្លែមួយប្បភេទ ន្ែលមាលសាច ់ លងិរសជាតិ

ន្បែកភគ ភ ើយអាចរកទញិបាលភៅភលើទផី្សារប្គប់រែវូកាល។ មិលខ្វលថ់ា

វាមាលរបូរាង ឬពណន៌្បបណាភ ោះភទ ន្តប្តប់ន្វងទាំងអស ់ សទុធន្តមាល

ជវីជាតែិម៏ាលប្បភោជលស៍ប្មាប់សខុ្ភាព។                                  

បញ្ច ោះកភូេភសេ រ លុកនចងឈាម 

 ប្តបន់្វង ផ្សទចកភោយសារធាត ុChlorogenic Acid ែព៏ភិសសមួយ 

ន្ែលប្តវូបាលភគសាា លថ់ាជាអនកប្បឆាំង លងឹរា ឌីកាលភ់សរែីអ៏ស្ារយបាំផ្សតុ 

កនចងរកុខជាតភិលើភោកភលោះ។ សារធាតមួុយភលោះ កប៏្តវូបាលភគសាា លភ់ទៀតថា 

អាចកាតប់លថយកភូេភសេ រ លុអាប្កក ់ លងិភែើរត ួទជីាថាន ាំប្បឆាំងលងឹ វីរុស 

មហារីក លងិភមភរាគភផ្សេងៗភទៀតផ្សងន្ែរ។          

អាហារខ្រួកាល 

 សាំបកប្តបន់្វង មាលសារធាត ុ Nasunin ន្ែលជា Anthocyanin 

លងិប្តវូបាលភគសាា លថ់ាជាអងទ់អុីកសុែីងែ់ខ៏្ែ ាំងមួយ សប្មាប់ការពារ  

ភាន សខ់្ែ ញរ់បសភ់កាសកិា។   

មហារកី 

 ប្តបន់្វង មាលសារធាត ុPolyphenols ន្ែលប្តវូបាលរកភ ើញថា 

មាលប្បសទិធប្បឆាំងលងឹមហារកី។  ចាំភពាោះសារធាត ុ Chlorogenic Acid 

លងិ Anthocyanin ភ្វើការប្បឆាំ ងលឹងការរោក លិងអង់ទីអុកសុីែង់។                                 

ទកឹភ មន្ផ្សែម 

 ប្តបន់្វង ប្តវូភប្បើប្បាសស់ប្មាប់ប្គប់ប្គងជាំងឺទកឹភ មន្ផ្សែម។ 

ការសកិាជាភប្ចើល កប៏ាលគាំប្ទភលើមុខ្ងារមួយភលោះន្ែរ ភោយសារន្តវា

មាលកាបូអីុប្ោតទប លងិជាតសិរសសខ្ពសន់្តមេង។               

សខុ្ភាពភបោះែងូ 

 ប្តបន់្វង មាលជាតបិ តូាសយមូ សរសស វីតាមីល B6  វីតាមីល C លងិ 

Phytonutrients ន្ែលសទុធសងឹន្តជយួប្ទប្ទងែ់លស់ខុ្ភាពភបោះែងូ

ទាំងអស។់ ការញច ាំអាហារសមបរូសារធាត ុ Flavonoids ភ ើញថា ជយួ

កាតប់លថយការភកើតជាំងឺភបោះែងូ ភ ើយប្តប់ន្វងសាំបូរភោយសារធាតភុលោះ

រចួភៅភ ើយ៕  

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ អតថ្រម្យជន ៍រម្មៀត! និង ្តរ់សវង! 
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របែែ់ខំានប់ំផតុក ៅុងជវីតិរបែម់នែុស.. .       
 ថ្ងៃមួយ! ឪពុកមានទ្រពយសមបតិ្តសតុកសតមភមាា ក់បានយកកូនរបស់គាត់ិ 
ធ្វ ើដំធ ើ រធៅទ្បធរសមួយកាងុធគាលបំ ងតតិមួយគត់ិ គចឺង់បង្ហា ញឱ្យកូនគាត់ិ
ធមើលជាក់តសតង ថាធតិើអ្ាកទ្កមានសភាពតបបណា។ ធ ើយពួកធគបានចំណាយ
ធពល៣-៤ថ្ងៃធៅកស្ដ្ឋា នរបស់ទ្គួសារទ្កទី្កមួយ។       
បន្ទា ប់ពទី្តិឡប់ពីធ្វ ើដំធ ើ រវញ្ ឪពុកបានសួរកូនរបស់គាត់ិថា ធតិើកូនចូលចត្ិត
ដំធ ើ រកមានតធនេះអ្ត់ិ?  

កូនធ ល្ ើតិបវញ្ថា "ដំធ ើ រកមានតធន្ទេះលអខ្ល ងំណាស់! បា៉ា "។  
ឪពុកសួរធរៀតិថា "ធតិើកូនបានធ ើញថាធតិើអ្ាកទ្កមានសភាពតបបណា?" 
កូនធ ល្ ើយថា "បារបា៉ា ! ខំុ្បានធ ើញ!"។    
ឪពុកសួរកូនធរៀតិថា "អីុ្ចងឹធតិើកូនបានធរៀនអ្វីខលេះពដំីធ ើ រកមានតធន្ទេះ"?។ 

     កូនធ ល្ ើយតិប       
- ខំុ្បានធ ើញថា ពួកធគមានត ែ្មួយមានធ ើងបួន ដចូជាត ែ្ធយើងតដរ។            
- ធយើងមានអាងត លរឹកមួយតដលលាតិសនធងឹធៅកណាត លសួនចារ ធ ើយពួក
ធគមានសាងឹឆ្ងៃ យដ្ឋច់កនាយុតនាកមួយ។                    
- ធយើងមានអំ្ពូលបំនលកឺាងុសួនចាររបស់ធយើង រឯីពួកធគមានតារារេះធៅធលើធម 
ធពលយប់។                      

- កតនលងអ្ងគុយធលងរបស់ធយើងសថ្តិធៅធវ៉ារ ៉ាង់ដ្ឋ ធ ើយពួកធគមានធ ើងធម 
ទំងមូលជាកតនលងអ្ងគុយធលង។                   
- ធយើងមានដតីតិមួយកតនលងប៉ាុធណាណ េះធដើមបរីស់ធៅ ធ ើយពួកធគមានវាលតរស
តដលធមើលធៅដ្ឋច់កនាយុតនាក។                    
- ធយើងមានអ្ាកបធទ្មើជាធទ្ចើនន្ទក់ ប៉ាុតនែពួកធគបធទ្មើអ្ាកដថ្រ។    
- ធយើង រ្ញអាហារធគររួលទន ប៉ាុតនែពួកធគផល្តិអាហារធដ្ឋយខលួនឯង។       
- ធយើងមាន ញ្ជ ងំងម ំុវញ្ពួកធយើងធដើមបកីារពារ ពួកធគមានម្តិតនកតធ្ដើមបី
ការពារពួកធគ"។     

 ឪពុករបស់ធកមងធន្ទេះបានបាត់ិមាត់ិឈឹង បន្ទា ប់មកកូនគាត់ិបតនថម
ធរៀតិថា "ទំងធនេះបង្ហា ញថាធយើងពត្ិជាទ្កណាស់បា៉ា  ថ្ងៃណាធយើងមានសំណាង
ដចូពួកធគ! កូនម្នចង់ទ្តិលប់ធៅផាេះវញ្"។ 

     ជាព្រើនព ើកព្រើនសា ពយើងបានពលេរនូវអ្វសីែពយើងមាន និងព្ដោតព ើអ្វីសែ ពយើង

អ្ត់មាន។ របែ់ខេះមិនសមនជារបែម់ានតម្មេរបែអ់្នកមានពេ សតវាជារបែខ់ាន់បំផុត

ពៅកនុងជីវិតរបែអ់្នកពផោេង (អ្នក្ក)។ អ្វីៗ គឺសផែកព ើេែោេនៈរបែម់នុែោេប ុព ្ោះ។ 

អ្នកមានអ្នក្កមិនអារែំអាងព ើរបែ់្េពោយជាបខ់េួនព ះពេ៕ 

ចំណ េះដឹង និងកំសានត៖ ឪព៊ុកអនកពននាកំនូម្ៅម្មើលផ្ៃះអនក្ក អវីសដ្លកនូម្លើកម្ ើងម្ធវើឱ្យឪព៊ុកាត់ពត់ាត់ក 
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