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 នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៨  ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅទសី្នន ក់ការកណ្តា ល
កាកបាទព្កហមកមពុជា មានការនរៀបចាំព្បាររធរិធីរ ាំលឹកែួបទី ១៥៣ 
ទិវារិភរនោកកាកបាទព្កហម អឌ្ឍចនទព្កហមអនារជាតិ នព្កាម

ព្បធានបទ “ កាកបាទព្កហមកមពជុាមានព្រប់ទកីខនែង សព្មាប់ព្រប់ៗគ្នន  ” 
នព្កាមអធិបតីភារដ៏ែពង់ែពស់ សនមាចអរគមហានសនាបតីនតនជា 
ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនាថី្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា។    
 នៅកនុងរិធនីនាះខដរ  ក៏មានការអន ជ្ ីញចូលរមួរីសាំណ្តក់ 
សនមាចកតិាពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទ
ព្កហមកមពុជា រណ្ៈព្បតិភូមករីសហរ័នធអនារជាតិកាកបាទព្កហម 

អឌ្ឍចនទព្កហម រណ្ៈកមាា ធកិារអនារជាតកិាកបាទព្កហម សបបុរសជន 
ព្រមទាំងនភញៀវជាតិ និងអនារជាតិរាប់ពាន់នាក់ រមួមានមន្តនាី បុរគលិក
ថ្នន ក់កណ្តា ល និងស្នខា ជារិនសសកមាែ ាំងយុវជន និងអនកសា័ព្រចិតា
កាកបាទព្កហមកមពុជា មានចាំនួនសរុបព្បមាណ្ជាង ៤ពាន់នាក់ 
ខដលបានព្បព្រឹតានៅនៅទសី្នន ក់ការកណ្តា លកាកបាទព្កហមកមពុជា។  

   ការព្បាររធទិវា ៨ ឧសភា ននះ រឺនធវីន ងីព្រប់សមារមជាតិ
កាកបាទព្កហម អឌ្ឍចនទព្កហម នៅទូទាំងរិភរនោក ដូចខដល
កាកបាទព្កហមកមពុជាបាននធវីកនុងថ្ងៃននះ រឺនដីមបពី្បមូលមូលនិធិ
ខដលទទួលបាន យកនៅនព្បពី្បាសក់នុងការបនានបសកកមាមនុសសធម៌
ដ៏ឧតាុងគឧតាម នធវីព្បតិបតាិការជួយសព្មាលទុកខលាំបាករបស់បងបអូន
ព្បជារលរដឋរងនព្គ្នះបាំផុត ខដលរមួមាន អនករងនព្គ្នះនោយមហនារាយ
នផសងៗ ជនរិការ ចាស់ជរាឥតទីរឹង កុមារកាំព្ពា ន្តសានីមមា៉ា យ បងបអូន
អនកផទុកនមនរារនអដស៍/ជាំងឺនអដសជ៍ានដីម នៅតាមបណ្តា សហរមន៍
ជនបទនានាទូទាំងព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា នោយរុាំមានការនរសីនអីង 
ខបងខចករូជស្នសន៍ ជាំននឿស្នសនា និនាន ការននោបាយអវីន យី 
ឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស និងទន់នរលនវោ។  

សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន ផ្េលអ់ន៊ុសាសនស៍ែនាំក្នុងពធិ ី

ពិធរីលំកឹខបួទី ១៥៣ ទវិាពិភពលោកកាកបាទក្កហម អឌ្ឍចនទក្កហមអនតរជាត ិ 

សម្តេចក្េិេពិ្ពទឹ្ធបែឌ េិ អានរបាយការែ៍សម្ងេប 
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        កនុងបរោិកាសោ៉ា ងអធិកអធមននាះ សនមាចកតិាពិ្រទឹធ
បណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជា 
បានសខមាងនូវការអបអរស្នទរ និងនមាទនភារោ៉ា ងព្ជាលនព្ៅ
ចាំនពាះវតាមានដ៏ែពង់ែពស់ សនមាចនតនជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនាី
ថ្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា ខដលបានផាល់កិតាិយសចូលរមួកនុងរិធី។ 
កនងុឱ្កាសននាះ សនមាច បានសខមាងនូវព្រះអាំណ្ររុណ្ដ៏ថ្ងែថ្នែ ចាំនពាះ    
ព្រះករុណ្ត ព្រះបាទសនមាចព្រះបរមនាង នលរតតម ែហីម៊ុនី 
ព្រះមហាកសព្ត ថ្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា សនមាចព្រះមហាកសព្ត ី
នលរតតម ម៊ុនិនាថ ែហីន៊ុ ព្រះវររាជមាតាជាតខិែារ តាំណ្តង 
អាយ នអហវ អរ សីុ តាំណ្តងអងគទូត អាយ សីុ អរ សីុ  សបបុរសជន 
នភញៀវជាតិ អនារជាតិ មន្តនាី បុរគលិក ថ្នន ក់ដឹកនាាំថ្នន ក់កណ្តា ល និង
ស្នខាទាំង ២៥ រាជធានី-នែតា និងជារិនសសកងព្បោប់អាវុធ
ព្រប់ព្បនភទ ខដលខតងខតចូលរមួជាវភិារទនោ៉ា ងសាំខាន់ជាមួយ
កាកបាទព្កហមកមពុជា រមួមានសមាា រៈ បនចេកនទស និងងវកិាផងខដរ។ 

      កនុងបរោិកាសព្បកបនោយសុទិដឋិនិយមថ្នការអន ជ្ ីញ
ជាអធិបតីរបស់ សនមាចអរគមហានសនាបតីនតនជា ហ ៊ុន សែន 
នាយករដឋមន្តនាថី្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា កនុងឱ្កាសថ្នែបួទ១ី៥៣ 
ទិវារិភរនោកកាកបាទព្កហម អឌ្ឍចនទព្កហម ៨ ឧសភា ២០១៦ 
សនមាចនតនជានាយករដឋមន្តនា ី បានខងែងសាំនណ្ះសាំណ្តល នងិផាល់
អនុស្នសន៍សាំខាន់ៗដល់កាកបាទព្កហមកមពុជាដូចខាងនព្កាម៖ 
-សូមបនាអនុវតាយុទធស្នន្តសា ២០១១-២០២០ របស់កាកបាទ
ព្កហមកមពុជា នលីវស័ិយសនូលទាំង៤ រមួមាន ការព្រប់ព្រងនព្គ្នះ
មហនារាយ សុែភារ និងការខងទាំសុែភារតាមសហរមន៍ នលីក
កមពស់នគ្នលការណ៍្ព្រឹះ និងតថ្មែមនុសសធម៌ និងការអភិវឌ្ឍស្នា ប័ន 
និងធនធាន។ 

-កាកបាទព្កហមកមពុជា អាជាញ ធរមូលោឋ ន វស័ិយឯកជន ព្តូវបនា
សកមាភារព្រមៗគ្នន  នៅកនងុព្កបែណ្ឌ ទូទាំងព្បនទស ែតិែាំជកីអណ្ាូ ង 
និងព្សះងាី និងស្នា រអណ្ាូ ង ព្សះចាស់ សព្មាប់ឆ្ន ាំនព្កាយឱ្យបងបអូន
ព្បជារលរដឋមានទឹកនព្បីព្បាស់។ កិចេការមនុសសធម៌ រិតជាមិនមាន
ព្រាំខដន នហយីនព្គ្នះមហនារាយក៏កាន់ខតមានវសិ្នលភារធាំនៅៗខដរ 
ខដលការងារននះ រាជរោឋ ភិបាល និងថ្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ បាននិងកាំរុង
សិការីផលប៉ាះពាល់ថ្នបខព្មបព្មួលអាកាសធាតុជាក េ្ ប់ នដីមបី
នរៀបចាំការងារបណ្ាុ ះបណ្តា ល និងផសរវផាយ ដល់ព្បជារលរដឋកនុង
ការនព្តៀមបងាា រនព្គ្នះមហនារាយឱ្យបានលអព្បនសីរ៕  
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         នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ
បាននបីកកិចេព្បជុាំស្នម ញ្នលីកទី២៤ របស់ព្កុមព្បឹការាជធានីភនាំនរញ 
អាណ្តាិទី២ នព្កាមអធិបតីភារ ឯកឧតាម ម៉ាប់ សារនិ ព្បធានព្កមុ
ព្បកឹារាជធានភីនាំនរញ នងិ នោកជាំទវ ម៉ាក់ វណ្ណ ែ៊ុថីា អភបិាលរង
រាជធានភីនាំនរញ តាំណ្តង ឯកឧតាមអភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានី
ភនាំនរញ ឯកឧតាមអភបិាលរងរាជធានភីនាំនរញ នងិសមាជកិ សមាជកិា
ព្កុមព្បឹកា នងិមនទរីជាំនាញនផសង នៗព្កាមឱ្វាទរដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ។ 
កិចេព្បជុាំននះមានរនបៀបវារៈដូចជា៖ 
១.រិនិតយអនុម័តកិចេព្បជុាំស្នម្ញនលីកទ២ី៣ របសព់្កមុព្បឹការាជធានី
ភនាំនរញ អាណ្តាទិ២ី នៅថ្ងៃទ០ី៦ ខែនមស្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដលជាលទធផល 
ការអនុវតាការងារមានភារលអព្បនសីរន ងី នហយីជាអនុស្នសន៍របស់ 
ឯកឧតាមព្បធានព្កមុព្បកឹា រពឺ្តវូបនងានីការងារឱ្យបានលអព្បនសីរខងមនទៀត

ជារិនសសនលីបញ្ហា តព្មូវការចាាំបាច់របស់បងបអូនព្បជារលរដឋ ខដល
ែវះខាតទឹកនព្បីព្បាស់នៅតាមតាំបន់ជាយរាជធានីភនាំនរញ។  
២.រិនិតយ និងអនុម័តនសចកាីព្ពាងព្បចាាំខែនមស្ន សារីកីារអនុវតាការងារ
របស់រចនាសមព័នឋរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ ខដលជាលទធផល រឺមានការ
ែវះខាតបនាិចបនាួចនៅនលីការងារអនុវតារបស់ែណ្ឌ  និងមនទីរជាំនាញ
នព្កាមឱ្វាទរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ ជាអនុស្នសន៍បនងាីនសមតាភារ
អនុវតាការងារឱ្យកាន់ខតនលឿនទន់នរលព្រប់តព្មវូការឱ្យកាន់ខតព្បនសីរ។ 
៣.រិនិតយ និងអនុម័តនសចកាីព្ពាងដីកា ការសព្មួលការទទួលបនទុក
ស្នររ័ត៌មានកនុងរាជធានីភនាំនរញ 
ខដលសមាសភារចាសរ់មួមាន  
១-ឯកឧតាម ឃួង នព្សង  ព្បធាន 
២-នោក  ុង ឌ្ឺម៉ាង់  សមាជិក 
៣-នោក ឈាង ប ុនថ្ន  សមាជិក 
សមាសភារងា ី
១-ឯកឧតាម ឃួង នព្សង  ព្បធាន 
២-នោក មាន ចាន់ោ៉ា ោ សមាជិក 
៣-នោក នម៉ាត មាសភកាី  សមាជិក  
៤-នោក ជិន ប ុននធឿន  សមាជិក 
៥-នោក  ឈាង  ប ុនថ្ន   សមាជិក 

កិចចក្បជ៊ុំសាមញ្ញ លលើកទី២៤ របែ់ក្កុមក្បឹការជធានីភនំលពញ អាណ្តតិទី២ 
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         នាថ្ងៃទ៣ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស 
អភិបាល  ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំ នរញ  និង ឯកឧតាម  
JEAN-Claude Poimboeuf ឯកអរគរដឋទូតស្នធារណ្រដឋបារា ាំងព្បចាាំ
ព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា បានផាល់កិតាិយសចូលរមួកនុងរិធីនបីកសិកាខ
ស្នោសារី ី "ការផាលត់ថ្មែលាំហស្នធារណ្ៈនៅកនុងទីព្កុងនបតិកភណ្ឌ
ព្បវតាសិ្នន្តសា" ខដលសិកាខ ស្នោននះបានព្បព្រឹតានៅ រយៈនរល ០៤ថ្ងៃ 
ចាប់រថី្ងៃទ៣ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទ០ី៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
នៅស្នោរាជធានីភនាំនរញ។     
 កនងុដាំនណី្រការថ្នសិកាខ ស្នោខាងនលី នព្កាមកចិេសហការនរៀបចាំ
នោយរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ និងសមារមអភិបាលនព្បីព្បាស់ភាស្ន
បារាាំង(AIMF) រណ្ៈព្បតិភូសមារមអនារជាតិអភិបាលនព្បីព្បាស់
ភាស្នបារាាំង រណ្ៈព្បតិភូតាំណ្តងរដឋបាលព្កុងហែួងព្រះបាង ទីព្កុង
ហូជីមិញ ទីព្កុងនហវ រដឋបាលនែតានសៀមរាប និងនែតាកាំរតបាន
អន ជ្ ីញចូលរមួកនុងអងគសិកាខ ស្នោននះ ជាសកខភីារបញ្ហជ ក់រកីារយកចតិា
ទុកោក់របស់រដឋបាលព្កុង និងរដឋបាលនែតាជាភារីកនុងការនរៀបចាំ
លាំហស្នធារណ្ៈ នងិព្បរ័នធខែសព្កវា៉ាត់ថ្បតងនៅកនុងទីព្កុងនបតិកភណ្ឌ
ព្បវតាសិ្នន្តសាសាំនៅរមួគ្នន ខចករ ាំខលកបទរនិស្នធន៍ នងិផាល់ដាំនណ្តះព្ស្នយ
នដីមបនីឆ្ព ះនៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ អភិរកសអតាសញ្ហញ ណ្ថ្នទីព្កុងចាំណ្តស់
របស់ែែួននៅថ្ងៃអនារត៕  

ែកិាា សាោែតពី ី"ការផ្តលត់ម្មៃលហំសាធារណ្ៈលៅកន៊ុង្ទីក្កុង្លបតិកភណ្ឌ ក្បវតតិសាស្តែត"  

ឯកឧត្តម ប៉ា  សុជាតិ្វង្ស សំណ េះសំណាលកនុង្ពិធី 
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        នាោៃ ចថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ 
បានជួបជាមួយព្កុមហ ុនសិុនព្ទី និងអាជាញ ធរពាក់រ័នធនានា នព្កាម
អធិបតីភារ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈ
អភបិាលរាជធានភីនាំនរញ នដីមបរីិភាកាផសរវផាយ និងផ្លែ ស់បាូរបទ
រិនស្នធន៍គ្នន នៅនលីការអនុវតានូវកិចេសនាជាមួយបណ្តា ែណ្ឌ ទាំង៤
កណ្តា លព្កុងកនែងមក និងបនាការចុះកិចេសនាជាបនាបនាទ ប់នទៀតឱ្យ
បានកនុងឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦ននះ ជាមួយែណ្ឌ នផសងនទៀត។  

 រយៈនរល៦ឆ្ន ាំចុងនព្កាយននះ សាំរាមនៅកនុងរាជធានភីនាំនរញជាង
៣ោននតាន ព្តូវបានចាក់នៅទីោនចាក់សាំរាមដនងាា  នហយីកនុងឆ្ន ាំ
២០១៥ សាំរាមជាមធយមព្បមាណ្២ពាន់នតានព្តូវបានដឹកយកមក
ចាក់នៅទោីនជានរៀងរាល់ថ្ងៃ ខដលមានសមាសធាតុដូចជា៖ ៥៧.៤% 
ជាសាំរាមមាូបអាហារ ១៨.១% ជាងង់បាែ សទីក ៦%ជាព្កោស ០.២%
ជានៅស ូ នងិខសបក នងិ១៨.៣%ជានមា  ន  ីខដក ព្កណ្តត់ ងានផសងៗ 
(ការសិការបស់ ASIA Foundation/ITC)។ នោយស្នរទីតាាំងចាក់
សាំរាមចាស់មិនអាចទទួលសាំរាមបនា  រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញបាន
សិកាទីតាាំងងាីចាំនួន ០២ បខនាមនទៀត ខដលនៅខកបរននាះនដីមបចីាក់
សាំរាមបនា។      
 បនាទ ប់រីបានចុះកចិេសនាជាមយួនងឹមូលោឋ នផ្លទ ល់ បញ្ហា សាំរាម
បានកាត់បនាយរួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ប៉ាុ ខនានៅមានបញ្ហា ព្ប មែែះៗ
ខដលនៅនសសសល់ព្តូវខតនោះព្ស្នយទាំងអស់គ្នន ។   
 កិចេការខដលព្តូវនធវីបនារមួមាន៖ 
១-ទាំងព្កុមហ ុន និងអាជាញ ធរែណ្ឌ ព្តូវរិតរូរឱ្យបានរចួរាល់ នដីមបី
នរៀបចាំចុះកិចេសនាជាមួយែណ្ឌ ខដលមិនទន់ចុះកិចេសនា។  
២-ឯកឧតាម លអៀង្ អូននី ព្តូវរិភាកា និងសិកានលីការកាំណ្ត់
តថ្មែសាំរាមជាឯកតាា ណ្តមួយឱ្យបានចាស់ោស់។  
 ឯកឧតាមអភបិាល បានបនាថ្នមានខតការចូលរមួរីព្រប់ៗគ្នន
នទ ខដលអាចលុបបាំបាត់បញ្ហា សាំរាមកនុងរាជធានីភនាំនរញបាន៕  

កិចចក្បជ៊ុំបញ្ហា ែំរមរវាង្ក្កុមហ ៊ុនែ៊ុិនក្ទី និង្អាជាា ធរពាក់ព័នធនានា  
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         នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ 
បាននបីកកិចេព្បជុាំជាមយួតាំណ្តងព្កសងួ-ស្នា ប័នពាក់រ័នធ និងព្កុមហ ុន
CNEPG របស់ចិនជាំនាញខកថ្ចនសាំរាមនៅជាថ្នមរលអរគិសនី សាីរី
ការវនិិនោរនរាងចព្កខកថ្ចនសាំរាមនៅជាថ្នមរលអរគិសនីកនុងរាជធានី
ភនាំនរញ នព្កាមអធិបតីភារ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល  
ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ។    
 កនុងឱ្កាសននាះ ឯកឧតាមអភបិាល  បានមានព្បស្នសន៍ថ្ន 
រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ នបាជាញ នរៀបចាំព្រប់ព្រងបញ្ហា សាំរាមននះឱ្យបាន
លអព្បនសីរ ព្សបតាមនគ្នលការណ៍្ ៣-២-១ របស់រដឋបាលរាជធានីភនាំ
នរញ។ ការងារបនាទ ប់ចាំនួន២ ចាំណុ្ចព្តូវនធវីរមួមាន៖    
-រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ នឹងសហការជាមួយព្កុមហ ុន នដីមបបីងាភារ
ងាយព្សួលជាមួយស្នា ប័ននផសងៗ សព្មាប់ការចាប់នផាមីមយួដ៏ព្បនសីរ  
-ទាំងរដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ និងតាំណ្តងព្កសួង-ស្នា ប័នពាក់រ័នធនានា 
ព្តវូនៅសិកានោយផ្លទ ល់នៅនរាងចព្កព្កមុហ នុCNEPG ព្បនទសចនិ នដមីបី
មានមូលោឋ នចាស់ោស់កនុងការសនព្មចចិតា និងនសនីសុាំនគ្នលការណ៍្
រីរាជរោឋ ភិបាល។     
 រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ នបាជាញ  ០៦ខែនទៀត ការងាររបស់ែែួន
នឹងមានខផែផ្លា  បញ្ហា សាំរាមកនុងរាជធានីភនាំនរញក៏ព្តូវបានកាត់បនាយជា
បនាបនាទ ប់ ទីព្កុងនយងីក៏កាន់ខតមាននស្នភណ្ភារលអ៕  

កចិចក្បជ៊ុរំវាង្ក្កែងួ្-សាា បន័ នងិ្ក្កមុហ ៊ុនCNEPG សផ្នកសកម្ចនែរំមលៅជាថាមពលអគ្គែិន ី 
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     នាព្រឹកថ្ងៃទ២ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅមជឈមណ្ឌ ល
ព្បល័យរូជស្នសន៍នជីងឯក សាិតនៅកនុងសងាា ត់នជីងឯក ែណ្ឌ
ដនងាា  រាជធានភីនាំនរញ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈ
អភបិាលរាជធានភីនាំនរញ នងិ នោកជាំទវ ឯកឧតាម ម៉ាប់ សារនិ 
ព្បធានព្កមុព្បកឹារាជធានភីនាំនរញ ព្រមទាំងមន្តនារីាជការនព្កាមឱ្វាទ 
តាជ ីោយជ ីព្បជារលរដឋ នងិសិសានុសិសសព្បមាណ្ ៥.០០០នាក់
បានអន ជ្ ីញចូលរមួព្បាររធរធិបីងសុកូលរាប់បាព្តព្រះសងឃ ២០៥អងគ 
នដីមបរី ាំឭកនូវរុណូ្បការៈ នងិឧទទសិមហាបុណ្យកុសលនគ្នររជូនដល់
វញិ្ហញ ណ្កខនធប ញ្វន័ាអនកនសនហាជាត ិព្រះសងឃ យុទធជន យុទធនារ ីបងបអូន
ព្បជាជនសែូតព្តង់ខដលបានស្នែ ប់កនុងសម័យបនព្បលយ័រូជស្នសន៍ 
ប៉ាុលរតរយៈនរល៣ឆ្ន ាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ។                
 សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន តាមឯកស្នរបងាា ញនទៀតថ្ន រីឆ្ន ាំ
១៩៧៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៧៨ មានកសិករ មន្តនា ីទហាន ប ញ្វន័ា អងគទូត 
ជនបរនទស ជារិនសសកុមារ និងន្តសាីព្បមាណ្ជិត ២មុឺននាក់ ព្តូវ
បាននរសមាែ ប់នៅកនុងតាំបន់បឹងនជីងឯក។ កនុងននាះមានជនជាតិ
អឺរ ៉ាុបចាំនួន៩នាក់ ផងខដរ។ កមាា ភបិាល ទហានខែារព្កហម ព្បជាជន
ខដលព្តូវនរនចាទថ្ន បានកបត់អងគការ ព្តវូប ជ្ូ នរីរុកទួលខសែងមក
សមាែ ប់ទាំងថ្ដជាប់ចាំណ្ង និងមានព្កណ្តត់ចងរុ ាំមុែផង។     
    នៅឆ្ន ាំ១៩៨៩ នជីងឯកបានខព្បកាែ យជាមជឈមណ្ឌ លជាតិ 

សព្មាប់ខងរកាទុកភសាុតាងនូវអាំនរីកាប់សមាែ ប់មនុសសោ៉ា ងថ្ព្រថ្ផស 
និងអមនុសសធម៌របស់រួកខែារព្កហម និងជាស្នរមនទីរព្បវតាិស្នន្តសា
សព្មាប់មនុសសជាតិ។       
   លោដ៍កាលព្បមាណ្ ៥ពាន់ ខដលនរតមាល់នៅនលីសាូប
កមពស់ព្បខហល ៣០ខម៉ាព្ត ទទឹងព្បខហល ២០ខម៉ាព្ត ព្តូវបាននរ
កាំដរនោយបទនភែងខែារោ៉ា ងព្សនងះព្សនងាចជាព្បចាាំ។   
   តាមព្បន ះក េ្ ក់ថ្នែ  លោដ៍កាលស្នកសរជនរងនព្គ្នះ 
ងវីតបតិខតមិនអាចនិោយសាីបាន ក៏ប៉ាុ ខនាវញិ្ហញ ណ្កខនធរបស់រួកគ្នត់
ហាក់ដូចជាកាំរុងសមែឹងមកនភញៀវនទសចរណ៍្ នហយីបញ្ហជ ក់ថ្ន រកួនរ
កាំរុងទនទឹងរង់ចាាំយុតាិធម៌រីស្នោកាីខែារព្កហម ខដលកាំរុងដាំនណី្រ
ការជាំនុាំជព្មះកាី៕       

ពធិបីង្ស៊ុកលូរបប់ាក្តក្ពះែង្ឃ ឧទទិែមហាប៊ុណ្យក៊ុែលលោរពជនូដលវ់ិញ្ហញ ណ្កានធក្បជាជនែៃតូក្តង្់
លៅមជឈមណ្ឌ លក្បលយ័ពូជសាែន៍លជើង្ឯក 
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         នាថ្ងៃទ០ី១ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនាំនរញ បានទទួលជួប
សាំនណ្ះសាំណ្តល នងិសខមាងការររួសមជាមយួរណ្ៈព្បតិភូទីព្កុង
ហូជីមិញដឹកនាាំនោយ ឯកឧតាម ឌ្ិញ ឡាថាងំ្ សមាជកិ
ការោិល័យននោបាយ មជឈមឹបកសកុមាយុនសីានវៀតណ្តម នងិជានលខា
បកសទពី្កងុហូជមីញិ នោយបាននលីកន ងីនូវែែឹមស្នររព្ងឹងរព្ងីក
កិចេសហព្បតិបតាិការនទវភារី និងផ្លែ ស់បាូរបទរិនស្នធន៍ ថ្នដាំនណី្រ
ការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីភនាំនរញ-ទីព្កុងហូជីមិញ។   
 កនងុដាំនណី្រទសសនៈកចិេរបស់រណ្ៈព្បតិភូនវៀតណ្តមនរលននះ
ព្សបនរលនឹងែួបនលីកទី ១២ឆ្ន ាំ ថ្នការចងសមព័នធនមព្តីភារ រវាង
រាជធានីភនាំនរញ-ទីព្កុងហូជីមិញ និងែួបនលីកទី៤៩ឆ្ន ាំថ្នចាំណ្ង
ការទូតរបស់ព្បនទសទាំង២កមពុជា នវៀតណ្តម។ ឯកឧតាមអភិបាល
មានព្បស្នសន៍ថ្ន៖ រយៈនរល៣៧ឆ្ន ាំនព្កាយ ថ្ងៃរ ាំនោះ៧មករា 
នវៀតណ្តមនៅខតបនាជួយឧបតាមាគ្នាំព្ទដល់រាជធានីភនាំនរញ នធវីឱ្យ  
ទីព្កុងមួយននះ មានការរកីចនព្មីនអភិវឌ្ឍន៍កាែ យជាទីព្កុងព្បកួត
ព្បខជងកនុងតាំបន់។ បចេុបបននរាជធានីភនាំនរញកាំរុងនដីរតួជាទីព្កុង
នទសចរណ៍្ ពាណិ្ជជកមា វនិនិោរ នោយមានការវនិនិោររនីវៀតណ្តម
នកីនរី ៤០០ោន ដល់ ៨០០ោនដុោែ រអានមរកិ កនុងរយៈនរល
ចុងនព្កាយននះ។ 

រដឋបាលរជធានីភនំលពញទទលួជបួែសមតង្ការគ្ួរែមជាមយួគ្ណ្ៈក្បតិភូទីក្កុង្ហូជីមញិ 
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  ទនទឹមនឹងការរកីចនព្មីន បញ្ហា ព្ប មក៏នកីតមានខដរដូចជា៖
បញ្ហា ចរាចរណ៍្ អនាម័យ បរសិ្នា ន និងព្បរ័នធលូបងាូរទឹកជានដីម។ 
ឯកឧតាមអភបិាល ក៏បាននលីកន ងីរបីទរនិស្នធន៍ថ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
រាជធានីភនាំនរញ ការអនុវតានគ្នលននោបាយភូម-ិសងាា ត់មានសុវតាិភារ
ការរកាសនាិសុែ សណ្តា ប់ធាន ប់ និងនសារភារននោបាយតាម
នគ្នលការណ៍្លទធិព្បជាធិបនតយយនសររីហុបកស។ 
 ឯកឧតាម ឌ្ិញ ឡាថាងំ្ បានស្នវ រមន៍ និងអបអរស្នទរ
ចាំនពាះសមិទធិផលខដលរាជធានភីនាំនរញែតិែាំសនព្មចបាន នហយីទីព្កុង
ហូជមីញិសុាំចូលរមួខចករ ាំខលកការលាំបាកមយួចាំននួ ខដលរាជធានភីនាំនរញ
បានជួបព្បទះ និងបនានូវមរតកខដលនកតីន ងីរកីចិេសហព្បតបិតាកិារ
នលីព្រប់វស័ិយរវាងទពី្កងុទាំង២។ ឯកឧតាម ឌ្ិញ ឡាថាងំ្ ក៏បាន
នលីកន ីងរីបទរិនស្នធន៍ថ្នការកស្នងទីព្កុងហូជីមិញខដលមាន
ព្បជារលរដឋរស់នៅជាង ១៣ោននាក់ ឱ្យកាែ យជាទីព្កុងខដលមាន    
សណ្តា ប់ធាន ប់ សនាិសុែ នងិជាទពី្កងុនទសចរណ៍្វនិនិោរកាំរតិតាំបន់។ 
ឯកឧតាម បានបនាថ្ន មានខតមនុសសនទខដលអាចនោះព្ស្នយបញ្ហា
នានាបាន ដូនចនះការបណ្ាុ ះបណ្តា លធនធានមនុសសជានរឿងសាំខាន់ 
និងចាាំបាច់។     
 ជាមួយគ្នន ននាះខដរ ឯកឧតាមអភបិាល ក៏បាននលីកសាំនណី្
នៅភារីទីព្កុងហូជីមិញ ឱ្យបនារព្ងឹង និងឧបតាមាដល់មនទីរនរទយនជារ ី
ភនាំនរញខដលកាំរុងដាំនណី្រការសរវថ្ងៃឱ្យកាន់ខតមានលទធភារព្រប់ព្គ្នន់
កនុងការរាបាលជមៃឺ និងសុាំឱ្យភារីនវៀតណ្តមជួយសព្មួលដល់ការ
ដឹកជ ជ្ូ នទាំនិញឆែងកាត់ភនាំនរញ ហូជីមិញឱ្យមានភារងាយព្សួល 
និងទទួលយកការអន ជ្ ីញរបស់ ឯកឧតាម ឌ្ិញ ឡាថាងំ្ នដីមបី
ចូលរមួសិកាខ ស្នោនទសចរណ៍្ខដលនងឹព្បព្រតឹានៅនៅទពី្កងុហូជមីញិ
នាខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ខាងមុែ នព្កាមព្បធានបទ នទសចរណ៍្ និង
ការទទលួែុសព្តវូ នដមីបចូីលរមួអបអរស្នទរ ឯកឧតាម ឌ្ិញ ឡាថាងំ្ 
ខដលព្តូវបានខតងតាាំងជានលខាបកសទីព្កុងហូជីមិញផងខដរ៕  
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         នាព្រឹកថ្ងៃអាទិតយ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតាម 
បា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ តាំណ្តង
ដ៏ែពង់ែពស់របស់ សនមាចព្ក នហាម ែ លខង្ ឧបនាយករដឋមន្តនាី 
រដឋមន្តនាពី្កសួងមហាថ្ផទ នងិ នោកជាំទវ អន ជ្ ីញជាអធបិតកីនុងរធិី
បុណ្យស្នងព្រះរុទធបដិមាព្រះជីវធ៍ាំ និងរាប់បាព្តព្រះសងឃចាំនួន
១០៨អងគ នៅមណ្ឌ លសុែភារព្រះសងឃ ផែូវជាតិនលែ៥ ភូមិព្តួស 

សងាា ត់សាំនរាង ែណ្ឌ ខព្រកននន  ខដលបានចូលរមួរី មព្នីារាជការ និង
ព្បជារលរដឋព្បមាណ្ ១.០០០នាក់។  
 រិធីបុណ្យសិតព្រះរុទធរូប នងិរាប់បាព្តព្រះសងឃ នានរលននាះ 
នធវីន ងីព្សបនរលខដលរាជរោឋ ភិបាលថ្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា 
និងបងបអូនព្បជារលរដឋខែារ ខដលជារុទធស្នសនិកព្ទព្ទង់វស័ិយ
ព្រះរុទធស្នសនា នៅទូទាំងព្បនទស នទីបខតបានចូលរួមោ៉ា ង
សព្ស្នក់សព្ស្នាំព្បាររធព្រះរាជធិរីដខងាព្រះបរមស្នររីកិធាតុ នហយី
ខដលបានឆែុះបញ្ហេ ាំងឱ្យនឃញីរីជាំននឿចាំនពាះព្រះរុទធស្នសនា ស្នា រតី
ស្នមរគី និងការគ្នាំព្ទរបស់បងបអូនព្បជារលរដឋព្រប់រូប ចាំនពាះកិចេ
ែតិែាំព្បងឹខព្បងរបស់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជាកនុងដាំនណី្រការស្នា រ កស្នង 
ព្បនទសនលីព្រប់វស័ិយ តាាំងរីបាតថ្ដទនទមក។ 
 រូសបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន នៅរាជធានីភនាំនរញ មានវតាអារាម
ចាំនួន ១៤៩វតា និងមានព្រះសងឃរង់អាព្ស័យ ចាំនួន ៧.៤៧២អងគ 
កនុងននាះមាន៖ 
រុទធិកបឋមសិកាចាំនួន  ៣១ កខនែង 
រុទធិកអនុវទិាល័យចាំនួន  ០៣ កខនែង 
រុទធិកវទិាល័យចាំនួន  ០១ កខនែង  
សរុបមានសមណ្សិសសសិកា  ២.១៤៩ អងគ៕        

ពិធីប៊ុណ្យសាង្ក្ពះព៊ុទធបដិមាក្ពះជីវ៍ធំ នងិ្រប់បាក្តក្ពះែង្ឃលៅមណ្ឌ លែ៊ុខភាពក្ពះែង្ឃ  
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          ការដឹកជ ជ្ូ នស្នធារណ្ៈ ជាមនធាបាយដ៏មានព្បសិទធភារ
កនុងការកាត់បនាយបញ្ហា កកសទះចរាចរណ៍្ ក៏ដូចជាជួយសព្មួលដល់
សណ្តា ប់ធាន ប់ចរាចរណ៍្កនុងរាជធានីភនាំនរញផងខដរ។  
 រនសៀលថ្ងៃទ២ី២ ខែនមស្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ 
ដឹកនាាំនោយឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាល
រាជធានភីនាំនរញ  បានជួបរិភាកាជាមួយព្កុមការងារសិការនព្មាង
រព្ងឹងនសវារងយនាព្កុងរបស់JICA នហីយរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ
បានឯកភារនូវចាំណុ្ចមួយចាំនួនដូចខាងនព្កាម៖ 
១-ការផាល់រងយនាព្កងុឱ្យោក់ដាំនណី្រការជាជាំហាន  ៗនដមីបកីារនព្បពី្បាស់ 
ការព្រប់ព្រង និងនិរនារភារថ្នដាំនណី្រការននះ។                          
២-ែតិែាំនោះព្ស្នយបញ្ហា ចាំណ្ត នរៀបចាំនរាងជាង នងិទតីាាំងនធវកីារងារ
ឱ្យបានព្តឹមព្តូវ។ 
៣-រិតរូរយកចិតាទុកោក់ឱ្យបានែពស់អាំរីព្បាក់នបៀវតសរបសបុ់រគលិក 
និងអនកនបីកបរ នដីមបឱី្យនឆែីយតបនៅនឹងនគ្នលននោបាយលកខនាិកៈ 
រោឋ ករសវយត័រងយនាព្កុងស្នធារណ្ៈខដលនទីបបនងាីត។  
 ជាការនឆែីយតបរបស់ព្កុមសិកា JICA បានបញ្ហជ ក់ថ្ន JICA 
នឹងផាល់រងយនាព្កុងខដលជាជាំនួយឥតសាំណ្ងមករាជធានីភនាំនរញជា
បនាបនាទ ប់ចាប់រីឆ្ន ាំ២០១៧ នដីមបបីនាដាំនណី្រការឱ្យបានចាំនួន ១០
ខែសរត់។       
 កនុងននាះខដរ JICA ក៏សាំណូ្មររឱ្យរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ
នព្តៀមនព្ជសីនរសីអនកនបីកបររងយនា និងអនកខហកសាំបុព្តជានព្ចីននាក់ 
បខនាមនទៀត។ ជាចុងនព្កាយរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ បាននធវីការចុះ
ហតានលខានលីកាំណ្ត់នហតុរិភាកាសាីអាំរីការសិកាអនងាតបឋម
ដាំណ្តក់កាលទី២ សព្មាប់រនព្មាងរព្ងឹងសមតាភារនសវាដឹកជ ជ្ូ ន
ស្នធារណ្ៈនោយរងយនាព្កុង នៅកនុងរាជធានីភនាំនរញជាមួយJICA
ផងខដរ៕  

កិចចក្បជ៊ុពំិភាកាជាមយួក្កុមការងារែកិាគ្លក្មាង្ពក្ង្ងឹ្លែវារថយនតក្កុង្របែJ់ICA 
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        នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ 
បាននរៀបចាំកិចេព្បជុាំសាំខាន់ៗ ២ ជាបនាបនាទ ប់រមួមាន៖            
១-ព្បជុាំការងារតព្បរ័នធកានមរា៉ា សុវតាិភារ នោយរននែឿនការងារតនមែងី
កានមរា៉ា សុវតាិភារ នៅទូទាំងរាជធានីភនាំនរញបខនាមចាំននួ ៦០០នព្រឿង 
ឱ្យបានកនុងរយៈនរល ០៦ខែនព្កាយ។                 
២-ព្បជុាំការងារនរៀបចាំកិចេសនាការខងទាំសួនចារ និងបនងាគ លនភែីង 
-សួនចារជាង ៦៩ហចិតា នដីមន ជីាង ៦មុឺននដីម នឹងព្តូវបាូរការ
ទទួលែុសព្តូវខងទាំឲ្យនៅព្កុមហ ុនឯកជន។  
-អាំរូលនភែីងបាំភែឺស្នធារណ្ៈជាង ១១.០០០អាំរូល នងឹព្តូវបាូរជាអាំរូល 
LED ទាំងអស់ នហយីសព្មាប់ការទទួលែុសព្តូវនូវការខងទាំក៏ព្តូវ
បាូរឱ្យព្កុមហ ុនឯកជន។  
 ការតនមែីង ឬនរៀបចាំអាំរូល ឬសួនចារងាីរិតជារិបាក ប៉ាុខនា
ការខងរកា និងខងទាំក៏រិបាកខងមនទៀត។   

 ការព្រប់ព្រងសួនចារស្នធារណ្ៈ អាំរូលនភែងីបាំភែសឺ្នធារណ្ៈ 
សនាិសុែសុវតាិភារស្នធារណ្ៈនឹងបានកាន់ខតលអព្បនសីរ បនាទ ប់រី
បានខកសព្មលួយនាការងា ីនងិតនមែងីកានមរា៉ាសុវតាភិារជាង ៦០០នព្រឿង
បខនាមនទៀតននះ៕   

កិចចក្បជ៊ុំែខំាន់ៗ  ែតពីកីារបំពាកក់ាលមរ៉ា ែ៊ុវតាិភាព សថទែំនួចារ និង្ដាក់បលងាគ លលភៃើង្តាមដង្ផ្ៃវូ 
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          នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំនរញ បាននរៀបចាំកិចេព្បជុាំរិភាកាការងារជាអាទិភារសាំខាន់ៗ 
នលីរនព្មាងស្នា បនាផែូវទាំនប់កប់ព្សូវ និងការស្នា បនាផែូវអមសងខាង
ផែូវខដកចាប់រីផែូវជាតិនលែ៥ រហូតដល់ផែូវបឹងកក់(R6) នព្កាម
អធិបតីភារ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈ
អភបិាលរាជធានភីនាំនរញ។     
 កនុងឱ្កាសននាះ ឯកឧតាមអភបិាល បានផាល់អនុស្នសន៍
ខណ្នាាំការងារសាំខាន់ៗ ចាំនួន ០២ចាំណុ្ច ដូចខាងនព្កាម៖             
១-ផែូវទាំនប់កប់ព្សូវ នៅសល់ព្បខវង ១២,៧រី ូខម៉ាព្តនទៀត នឹងព្តូវ
ខបងខចកឱ្យបីព្កុមហ ុនទទួលែុសព្តូវ។ ជាំហានទី១ ព្តូវស្នា បនា
មួយចាំនហៀងព្បខវង ០៧ខម៉ាព្ត កព្មាស ់០២តកឹ នព្បរីយៈនរល ០៤ខែ 
ព្តូវខតរចួរាល់ជាំហានទីមួយននះ។ 
២-ការស្នា បនាផែូ វអមសងាខ ងផែូ វខដក ចាប់រីផែូវជាតិនលែ៥ រហូត
ដល់ផែូវបឹងកក់(R6) មានព្បខវង ៥,៦២រី ូខម៉ាព្ត ព្តូវស្នា បនា 
០៧ខម៉ាព្តសងាខ ងផែូវរងនភែីង។ បចេុបបនន ព្កុមការងារបានសហការ
ជាមួយអាជាញ ធរមូលោឋ នសិកាបខនាមនូវផលប៉ាះពាល់ និងលកខណ្ៈ
បនចេកនទសជាក់ខសាងឱ្យបានចាស់ោស់ នហយីព្កុមការងារនឹងចុះ
នៅរិនិតយ ទីតាាំងផ្លទ ល់នៅសបាា ហ៍នព្កាយ៕  

កិចចក្បជ៊ុំពិភាកាការងារជាអាទិភាពែខំាន់ៗ  លលើគ្លក្មាង្សាា បនាផ្ៃវូទនំបក់បក់្ែវូ និង្ការសាា បនា
ផ្ៃូវអមែង្ខាង្ផ្ៃវូសដកចាបព់ីផ្ៃវូជាតិលលខ៥ រហូតដលផ់្ៃវូបឹង្កក(់R6)  
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       នផាីមនចញរីនគ្នលននោបាយភារជាថ្ដរូ រវាងរដឋបាល
រាជធានីភនាំនរញ នងិអងគការសងគមសីុវលិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ នព្កាមការដឹកនាាំផ្លទ ល់ ឯកឧតាម 
បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ
បានជួបរិភាកាការងារជាមួយអងគការ People In Need ខដល
មានរនព្មាងចូលរមួរព្ងងឹការយល់ដងឹរបស់សហរមន៍ព្កីព្កនៅតាម
ទីតាាំងមួយចាំនួនកនុងរាជធានីភនាំនរញ។     
     ជាការនឆែីយតប ឯកឧតាមអភបិាល បានផាល់អនុស្នសន៍
នៅអងគការចាំនួន ០៤ចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ រមួមាន៖             
១-អាំរីស្នា នភារសហរមន៍ព្កីព្កធាំៗកនុងរាជធានីភនាំនរញ មានចាំនួន 
២៥២សហរមន៍ មានព្បជារលរដឋជាង ៣០មុឺននាក់។            
២-ហានិភ័យថ្នសហរមន៍ព្កីព្កមាននព្ចីនបញ្ហា  ទាំងលាំនៅោឋ ន 
ទាំងបរសិ្នា ន ទាំងនហោឋ រចនាសមព័នធ ទាំងរាំនិតស្នា រតី ទាំងរនបៀប
របបរស់នៅកនុងសហរមន៍ជានដីម ខដលព្តូវខតយកចិតាទុកោក់។          
៣-ព្តូវរមួសហការគ្នន ោក់នគ្នលនៅឱ្យបានចាស់ោស់កនុងការជួយ
ដល់សហរមន៍ណ្តមួយ នោយកាំណ្ត់រីនគ្នលនៅ នគ្នលបាំណ្ង 
និងនរលនវោឱ្យបានចាស់ោស់។ 
៤-អងគការរួរចុះកិចេព្រមនព្រៀងជាមយួរដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ នដីមបី
រព្ងឹងកិចេសហការជួយដល់សហរមន៍ព្កីព្កឱ្យបានព្បនសីរ។     

    តាមរយៈនគ្នលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ព្កីព្ក
កនុងរាជធានីភនាំនរញ ឯកឧតាមអភិបាល ក៏បានអាំពាវនាវដល់
បងបអូ នអងគការសងគមសីុ វលិ  ក៏ដូចជាវស័ិយឯកជនទាំងអស់ 
សូមចូលរួមជាមួយរដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ នដីមបីនលីកកមពស់
ជីវភាររបស់បងបអូនព្បជារលរដឋនៅកនុងសហរមន៍ព្កីព្កឱ្យកាន់ខត
មានព្បសិទធភារោ៉ា ងរិតព្បាកដ៕  

កិចចក្បជ៊ុំការងារជាមួយអង្គការ People In Need សដលមានគ្លក្មាង្ចលូរមួពក្ង្ងឹ្ការយលដ់ឹង្                 
របែែ់ហគ្មន៍ក្កីក្កកន៊ុង្រជធានភីនំលពញ 
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             នារនសៀលថ្ងៃទ១ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំនរញ បាននរៀបចាំកចិេព្បជុាំនលីកទ២ី ជាមួយតាំណ្តងព្កសួងពាក់រ័នធ
នានា ទក់ទងនឹងការនបីកតាំបន់វនិិចឆ័យចុះប ជ្ ីដីធែីមានលកខណ្ៈ

ជាព្បរ័នធជូនបងបអូនព្បជារលរដឋខដលកាំរុងរស់នៅតាមសហរមន៍
បនណ្តា ះអាសនននលីដឯីកជនរបស់រដឋកនងុភូមសិ្នន្តសារាជធានីភនាំនរញ។ 
 កនុងឱ្កាសននាះខដរ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស  អភបិាល 
ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ បញ្ហជ ក់ថ្ន ដីខដលមានកនុងប ជ្ ី
ស្នរនរីភ័ណ្ឌ របស់ព្កសួងជានព្ចនីកខនែង ព្តូវបានបងបអូនព្បជារលរដឋ
រ ាំនោភបាំពាន ដូនចនះព្កុមការងារព្តូវរិនិតយនមីលថ្ន លកខណ្ៈខបប
ណ្តរួរផាល់ជូនបែង់កមាសិទធិខតមាង នងិលកខណ្:ខបបណ្តររួរកាទុក។ 
   បនាទ ប់រមីន្តនាជីាំនាញ និងថ្នន ក់ដឹកនាាំពាក់រ័នធបានរិភាកាគ្នន
ោ៉ា ងយកចិតាទុកោក់រចួមក អងគព្បជុាំសនព្មចោ៉ា ងចាសថ់្ន ព្កសួង
ពាក់រ័នធនានាព្តូវព្បជុាំថ្ផទកនុងកាំណ្ត់ទីតាាំងរបស់ែែនួជាមុន បនាទ ប់មក
រណ្ៈកមាការនឹងចុះរិនិតយទាំងអស់គ្នន  នដីមបសីនព្មចខតមាង។  
  សូមបញ្ហជ ក់ខដរថ្ន កនែងមកការព្រប់ព្រង និងខចកដី ខដល
ជាកមាសិទធិឯកជន និងរដឋមិនទន់បានចាស់ោស់ព្តឹមព្តូវ ដូចជា 
ការផាលស់មបទនដនីសដឋកចិេនៅឱ្យអនកវនិនិោរកនងុព្សកុ នងិនព្ៅព្សុក
នោយមិននគ្នររចាប់ និងនគ្នលការណ៍្ផាលដ់សីមបទននសដឋកិចេ។ 
ជារិនសសមិនបានចុះសហការឱ្យបានចាស់ោស់ជាមួយអាជាញ ធរ
ពាក់រ័នធ និងសហរមន៍នានា នដីមបសិីកាវាយតថ្មែរីផលប៉ាះពាល់
ជាក់ខសាងនផសងៗជាមុន៕  

កចិចក្បជ៊ុលំលើកទ២ី ែតពីកីារលបើកតំបន់វិនិចឆ័យច៊ុះបញ្ជដីីធៃីមានលកាណ្ៈជាក្បព័នធ 
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              នារនសៀលថ្ងៃទ១ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ននះ រដឋបាល
រាជធានភីនាំនរញ បានព្បជុាំរិភាកាអាំរីរនព្មាងខកលមអផារមួយចាំនួន
កនងុរាជធានភីនាំនរញ ឱ្យមានសណ្តា ប់ធាន ប់លអព្បនសីរជាងនរលបចេបុបនន 
នព្កាមការដកឹនាាំ នងិខណ្នាាំផ្លទ ល់របស់ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតវិង្ស 
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ។         
      ការយកចិតាទុកោក់ និងរិតរូរខកលមអផារចាំនួន០២ រឺ
ផារកណ្តា ល និងផារជមពូវន័ ព្តូវបាននលីកមករិភាកា។ ខដលជា
លទធផលបានសនព្មចឱ្យមន្តនាជីាំនាញសិកាបខនាមនទៀតជាមយួអាជាញ ធរ 
មូលោឋ ន និងស្នា ប័នពាក់រ័នធ នដីមបបីខនាមជនព្មីសឱ្យបានកាន់ខត
នព្ចីនសព្មាប់ជាការរិចារណ្តន ងីវញិ នោយនផ្លា តសាំខាន់នៅនលី
ទាំងបែង់ស្នា បតយកមា ទាំងទាំហាំតូប ទាំងចរនាែយល់នចញចូលជានដមី។ 
      តាមស្នា នភារជាក់ខសាង រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញមិន
អាចបខណ្ា តបនណ្តា យឱ្យបណ្តា ផារទាំងននះ នៅអនាធិបនតយយ   
រនញ៉ារថ្ញ៉ាគ្នា នសណ្តា ប់ធាន ប់បនាខបបននះន ីយ ព្តូវខតខកលមអទាំង
រុណ្ភារ និងនស្នភ័ណ្ភារ ននាះនទីបជាការរិតរូរដល់បងបអូន
អាជីវករ និងអតិងិជនោ៉ា ងរិតព្បាកដ៕    
      សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន កនែងមក រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ 
ឯកឧតាមអភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ ខតងដឹកនាាំមន្តនាី
នព្កាមឱ្វាទ មន្តនាីជាំនាញពាក់រ័នធ អាជាញ ធរ មូលោឋ ន ចុះរនិតិយ នងិ

សិការសី្នា នភារផារនានានៅកនងុរាជធានភីនាំនរញ នដមីបខីសវងយល់រី
បញ្ហា ព្ប ម នងិនោះព្ស្នយបញ្ហា ផ្លទ ល់ខតមាង។ បងបអូនអាជីវករ ក៏
ដូចជាព្បជារលរដឋបានសខមាងនូវកាីសងឃមឹ និងគ្នាំព្ទចាំនពាះរនព្មាង
ខកលមអផារមួយចាំនួននៅកនុងរាជធានីភនាំនរញ៕ 

លបើកកិចចក្បជ៊ុំពិភាកាអំពីគ្លក្មាង្សកលមអផ្ារមួយចំនួនលៅកន៊ុង្រជធានីភនំលពញ  
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  នារនសៀលថ្ងៃទ០ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្បតិភូស្នខា
កាកបាទព្កហមកមពុជារាជធានីភនាំនរញ ដឹកនាាំនោយ ឯកឧតាម 
បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ នងិជា
ព្បធានរណ្ៈកមាា ធកិារស្នខាកាកបាទព្កហមកមពុជារាជធានភីនាំនរញ 

និងនោកជាំទវ បានអន ជ្ ីញចុះសួរសុែទុកខ សាំនណ្ះសាំណ្តល និង
ខចកអាំនណ្តយជូនព្បជារលរដឋខដលនទីបចូលមករសន់ៅបខនាម
នទៀតកនុងសហរមន៍ភូមិអណ្ាូ ងងាីចាំនួន ១២៨ព្រួស្នរ សាិតនៅកនុង
សងាា ត់ នគ្នករកា ែណ្ឌ ខព្រកននន  រាជធានីភនាំនរញ។  
 កនុងឱ្កាសននាះ ឯកឧតាមអភិបាល បាននលីកន ងីរីការ
យកចិតាទុកោក់រិតរូរែពស់រីសាំណ្តក់ សនមាចកិតាិព្រឹទធបណ្ឌិ ត 
ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជា ដលសុ់ែទុកខ
របស់ព្បជារលរដឋទូនៅ ជារិនសសបងបអូនខដលរងនព្គ្នះ និងងាយ
រងនព្គ្នះនោយព្បការនផសងៗ នោយមនិព្បកាន់រនីនិាន ការននោបាយ 
ជាតសិ្នសន៍ ស្នសនា វណ្ណៈ រណ៌្សមបុរអវនី យី (កាកបាទព្កហម
កមពុជាមានព្រប់ទីកខនែង សព្មាប់ព្រប់ៗគ្នន )។          
    អាំនណ្តយមនុសសធម៌ខដលបានខចកជូនព្រួស្នរនីមួយៗ
ទទួលបាន៖ អងារ២០រី ូព្កាម ម០ី១នកស ព្តែី០១យួរ ទកឹសីុអុវី
០១យរួ ទឹកបរសុិទធឱ្រា៉ា ល់០១នកស ទឹកនោះនគ្ន០៦កាំប៉ាុង សារស
០១រ ូីព្កាម អាំបលិ០១រ ូីព្កាម នព្បងឆ្០១ដប សមាា រៈនព្បីព្បាស់
ផទះបាយ០៧មុែ ឃតី០១កនុងននាះមាន(មុង០១ ភួយ០១ ព្កមា
០១ ស្នរុង០១) និងងវកិាចាំនួន ៥មុឺននរៀល៕  

សាខាកាកបាទក្កហមកមព៊ុជារជធានីភនំលពញច៊ុះែរួែ៊ុខទ៊ុកា ែណំ្ះែណំាល នងិ្សចកអំលណាយជូន
ក្បជាពលរដឋែហគ្មនភ៍ូមិអណ្តូ ង្ថមី  
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  នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតាម ឃងួ្ លក្ែង្ 
អភបិាលរងរាជធានភីនាំនរញ នងិ ឯកឧតាម មាែ វរិទិធ អរគនលខាធកិារ
ថ្នអាជាញ ធរជាតពិ្បយុទធព្បឆ្ាំងនព្រឿងនញៀន បានដឹកនាាំកិចេព្បជុាំ
រព្ងឹងយនាការព្តួតរិនិតយការងារទប់ស្នា ត់ បងាា រ បន្តងាា ប បញ្ហា
នព្រឿងនញៀនកនុងរាជធានីភនាំនរញ។    

 កនុងកិចេព្បជុាំ ឯកឧតាម ឃងួ្ លក្ែង្ បានខណ្នាាំដល់
អាជាញ ធរព្រប់លាំោប់ថ្នន ក់ និងស្នា ប័នពាក់រ័នធទាំងអស់ព្តូវែិតែាំ
ទប់ស្នា ត់ បងាា រ បន្តងាា បបទនលាីសនព្រឿងនញៀន នោយការទទួល
ែុសព្តូវែពស់ នព្ពាះនព្រឿងនញៀន បានបងាជាបញ្ហា អសនាិសុែ និង
បទនលាីសជានព្ចីនរូបភារ។    
 សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន ការចរាចរនព្រឿងនញៀននកីតមាននសទីរ
ខតព្រប់ទីកខនែង ទាំងទីព្បជុាំជន និងតាមជនបទព្រប់ព្ចកលាក។ 
តួនលែរីអាជាញ ធរជាតិព្បយុទធព្បឆ្ាំងនព្រឿងនញៀន បានបងាា ញថ្ន 
អនកនព្បីព្បាស់នព្រឿងនញៀននៅឆ្ន ាំ២០១៥ មានជាង ១,៦មុនឺនាក់។ 
មន្តនាីជាន់ែពសថ់្នអងគភារព្បឆ្ាំងនព្រឿងនញៀន បានវាយតថ្មែស្នា នភារ
នព្រឿងនញៀនននះថ្ន មានសភារធៃន់ធៃរររួឱ្យព្រយួបារមា ខដលព្តូវការ
ការចូលរមួរីព្រប់ភារីពាក់រ័នធនដីមបទីប់ស្នា ត់ និងនោះព្ស្នយ។ 
 ទិននន័យរីអាជាញ ធរជាតិព្បយុទធព្បឆ្ាំងនព្រឿងនញៀនដខដល 
បងាា ញថ្ន អនកនព្បីព្បាស់នព្រឿងនញៀននៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មាន 
១៦.៥៧០នាក់ នហីយព្បនភទនព្រឿងនញៀនខដលមានការនរញ
និយមខាែ ាំងជាងនរនៅកមពុជា រនឺមតាំនហវតាមនីព្កាមនមៅ ឬមា៉ា ទឹកកក 
(ICE) មានរហូតដល់នៅ ៧៩ភាររយ៕  

អាជាា ធររជធានភីនំលពញ លបើកកិចចក្បជ៊ុំពក្ង្ឹង្យនតការក្តួតពនិិតយការងារទបស់ាា ត់ បងាា រ  
បស្តងាា ប បញ្ហា លក្គ្ឿង្លញៀនកន៊ុង្រជធានីភនំលពញ 
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  នាថ្ងៃទ១ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតាម លអៀង្ អនូន ី
អភបិាលរងរាជធានភីនាំនរញ បានអន ជ្ញីជាអធបិតភីារកនុងកិចេព្បជុាំ
រិភាកាសាីរី រនព្មាងសហព្បតបិតាកិារបនចេកនទស សព្មាប់រព្ងឹង
សមតាភាររោឋ ករសវយត័ដឹកជ ជ្ូ នស្នធារណ្ៈរងយនាព្កងុជាមួយ
តាំណ្តងព្កុមការងារ JICA នៅនលីការរព្ងឹងសមតាភារព្រប់ព្រង 
រងយនាស្នធារណ្ៈ ខដល JICA នឹងជួយមករាជធានីភនាំនរញកនុង
នរលខាងមុែននះ។     
 សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន រោឋ ភបិាលជប៉ាុន តាមរយៈទីភាន ក់ងារ
សហព្បតិបតាិអនារជាតិជប៉ាុន (JICA) នឹងផាល់រងយនាព្កុងចាំនួន 
១៨០នព្រឿង ខដលជាំនួយឥតសាំណ្ងរបស់រោឋ ភិបាល និងព្បជាជន
ជប៉ាុនដលក់មពុជា នដមីបរីព្ងឹងសមតាភារនសវាដឹកជ ជ្ូ នស្នធារណ្ៈ 
និងនោះព្ស្នយបញ្ហា កកសទះចរាចរណ៍្កនុងរាជធានីភនាំនរញ។ JICA 
ព្បកាសខបបននះ កនងុរធិចុីះហតានលខានលីកាំណ្ត់នហតុរិភាកាសាីរ ី
ការសិកាអនងាតបឋមសព្មាប់រនព្មាងរព្ងឹងសមតាភារនសវា
ដឹកជ ជ្ូ នស្នធារណ្ៈ កាលរីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦។
 រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ និងទីភាន ក់ងារ JICA បាននផ្លា ត
ការសិកានលីចាំណុ្ចសាំខាន់ចាំនួន០៤ តាមរយៈរនព្មាងរព្ងឹង
សមតាភារ នសវាដឹកជ ជ្ូ នស្នធារណ្ៈ រមួមាន៖ ទ១ី ការសិកា
តាំបន់ខែសរត់រងយនាព្កុងខដលមានកមាករ សិសស និសសតិ អនកនធវីការ 

នងិអាជវីករ ទ២ី ចាំននួ នងិព្បនភទរងយនាខដលធានាបានឱ្យសមព្សប
នៅនឹងចាំនួនមនុសស ទីកខនែង និងផែូ វខដលរងយនាចល័តនៅមក 
ទ៣ី ការសិការីចាំណ្តរងយនាកនុងព្កុងនហយីភាជ ប់នៅនឹងចាំណ្ត
រងយនាខដលមករីតាមបណ្តា នែតា និងទ៤ី ការងារព្រប់ព្រងទាំង
បុរគលិក និងរងយនា៕ 

កិចចក្បជ៊ុំពិភាកាែតពីី គ្លក្មាង្ែហក្បតបិតតកិារបលចចកលទែ ែក្មាប់ពក្ង្ឹង្ែមតាភាពរដាឋ ករែវយត័ដកឹ
ជញ្ជូនសាធារណ្ៈរថយនតក្កងុ្ជាមយួតណំាង្ក្កុមការងារ JICA 
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      នៅោៃ ចថ្ងៃទ២ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលរាជ
ធានីភនាំនរញ នព្កាមការដឹកនាាំ ឯកឧតាម ក្តាក់ ម្ថលែៀង្ 
អភបិាលរងរាជធានភីនាំនរញ បាននរៀបចាំកិចេព្បជុាំសាីរីការោក់ឆែង
របាយការណ៍្រកីចនព្មីនព្បចាាំខែសព្មាប់រនព្មាងរព្ងីកស្នោ
មធយមសិកានៅរាជធានីភនាំនរញ នព្កាមជាំនួយឥតសាំណ្ងរបស់
ព្បនទសជប៉ាុន កនុងដាំណ្តក់កាលទី១ ខដលកាំរុងចាប់នផាមី ស្នងសង់

បចេុបបននរមួមាន ស្នោនរៀនចាំនរនីផល ហ ុនខសនបូរ១ី០០ែនង  
ទឹកលអក់ និងហ ុនខសននពាធិចិនតុង នងិបចេបុបននកាំរុងបនាចាប់នផាីម
រិភាកានលីករនព្មាងនដញថ្ងែវរគទី២បនា។   
      សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថ្ន កនែងមករដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ
ខតងបានសហការជាមួយថ្ដរូស្នា ប័នពាក់រ័នធនានា ស្នងសង់
អគ្នរសិកាជានព្ចីនែនងនៅតាមបណ្តា ស្នោនានានៅកនងុរាជធានី
ភនាំនរញ ប៉ាុខនាមិនទន់ព្រប់ព្គ្នន់នៅន យីនទ នោយស្នរការនកីន
ន ងីនូវចាំនួនសិសសជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ តាមតព្មូវការជាបនាបនាទ ប់  
អគ្នរសិកានៅតាមស្នោនរៀនមួយចាំនួន នៅកនុងរាជធានីភនាំនរញ 
បញ្ហា ព្ប មនរលខាងមុែរឺ ការបនងាីនសមធម៌កនុងការចូលនរៀន
នៅមធយមសិកា តាមរយៈបនងាីនចាំនួនស្នោមធយមសិកាបឋម
ភូមិឱ្យបានព្រប់ឃុាំ សងាា ត់ និងវទិាល័យនៅព្រប់ព្សុក ែណ្ឌ ។ 
រុណ្ភាររបស់សិសសប េ្ ប់ថ្នន ក់ទី១២ ព្តូវបាននលីកកមពស់ និង 
ផាល់នូវចាំនណ្ះដឹងពាក់រ័នធដថ្ទនទៀត សព្មាប់ការអប់រ ាំបនចេកនទស 
វជិាជ ជីវៈ និងឧតាមសិកា។ ស្នោមធយមសិកាភារនព្ចនី ជារនិសស
នៅតាំបន់ជនបទែវះខាតធាតុចូល ខដលមានរុណ្ភារដូចជា ព្រូ
បនព្ងៀនតាមមុែវជិាជ  សមាា រៈបនព្ងៀន និងនព្រឿងបរកិាខ រ នសៀវនៅ
សិកានគ្នល បនទប់រិនស្នធវទិាស្នន្តសា បនទប់កុាំរយូទ័រនិងភាស្ន 
និងបរកិាខ របណ្តណ ល័យ៕ 

កិចចក្បជ៊ុំែតពីីការដាក់ឆ្ៃង្របាយការណ៍្ក្បចាសំខែក្មាប់គ្លក្មាង្ពក្ង្កីសាោមធយមែកិា 
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        នៅព្រឹកថ្ងៃទ១ី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្កុមការងារ
រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ ដឹកនាាំនោយនោក ហួត ម្ហ នាយករង
រដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ បានចុះរិនិតយការស្នងសង់ផទះបខនាមជូន
ព្បជារលរដឋ ៨០ព្រួស្នរនទៀត កនុងសហរមន៍ភូមិអណ្ាូ ង សងាា ត់
នគ្នករកា ែណ្ឌ ខព្រកននន  រាជធានីភនាំនរញ។ នហយីោៃ ចថ្ងៃទ១ី០ 
ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ផងខដរ ព្កុមការងាររដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ 
ក៏បានចុះរិនិតយសាំណ្ង់ផទះនៅសហរមន៍អណ្ាូ ង នដីមបនីព្តៀម
នរៀបចាំឱ្យបងបអូនព្បជារលរដឋចាប់នឆ្ន តចូលនៅនាសបាា ហ៏នព្កាយ 
ចាំនួន ៥អគ្នរ នសាី ១០០ផទះ សព្មាប់ ១០០ព្រួស្នរនទៀត។ 
 សូមបញ្ហជ ក់ខដរថ្ន កនែងមកជាបនាបនាទ ប់រដឋបាលរាជធានី
ភនាំនរញខតងបានរិតរូ និងយកចិតាទុកោក់រីសុែទុកខ និងជីវភារ
របស់បងបអូនខដលរស់នៅកនុងសហរមន៍ភូមិអណ្ាូ ងជាព្បចាាំ ជាក់
ខសាង ឯកឧតាមអភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ ខតងបាន
ខណ្នាាំដល់ព្កមុការងាររដឋបាលរាជធានភីនាំនរញ និងអាជាញ ធរមូលោឋ ន 
ឱ្យចុះរិនិតយ និងតាមោនដាំនណី្រការបនចេកនទសស្នងសង់ោ៉ា ង
នទៀងទត់ នដីមបធីានាឱ្យបានរុណ្ភារសាំណ្ង់អគ្នរ និងការរស់
នៅរបស់បងបអនូព្បជារលរដឋបានយូរអនងវង នហយីនានរលងាីននះខដរ 
ស្នខាកាកបាទព្កហមកមពុជារាជធានីភនាំនរញ នារនសៀលថ្ងៃទី០៨ 
ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្បតភូិស្នខាកាកបាទព្កហមកមពុជារាជធានី
ភនាំនរញ ខដលដឹកនាាំនោយ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល 

ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ និងជាព្បធានរណ្ៈកមាា ធិការ
ស្នខាកាកបាទព្កហមរាជធានភីនាំនរញ នងិនោកជាំទវ បានអន ជ្ ីញ
ចុះសួរសុែទុកខ សាំណ្ះសាំណ្តល និងខចកអាំនណ្តយជូនបងបអូន
ព្បជារលរដឋខដលនទីបខតចូលមករសប់ខនាមនទៀតនៅសហរមភូមិ
អណ្ាូ ងងាី ចាំនួន ១២៨ព្រួស្នរ សាិតនៅសងាា ត់នគ្នករកា ែណ្ឌ
ខព្រកននន  រាជធានីភនាំនរញផងខដរ៕ 

ក្កុមការងាររដឋបាលរជធានីភនំលពញច៊ុះពនិិតយការសាង្ែង្ផ់្ទះបសនាម កន៊ុង្ែហគ្មនភ៍ូមិអណ្ដូ ង្  
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  ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាល
រាជធានភីនាំនរញ ធាែ ប់មានព្បស្នសន៍ថ្ន ផ្លទ ាំងបា៉ា ណូ្ផសរវផាយពាណិ្ជជកមា
បចេុបបននរឺ នកតីមាននព្ចនីនរកនហយីកនុងរាជធានភីនាំនរញ រដឋបាលរាជធានី
ភនាំនរញនឹងកាត់បនាយផ្លទ ាំងផាយពាណិ្ជជកមាននះ ឱ្យនៅកព្មិតមួយ
សមព្សប មិនឱ្យប៉ាះពាល់ដល់នស្នភ័ណ្ភារ សណ្តា ប់ធាន ប់ទីព្កុង។ 

  នព្កាយរីបានទទួលនគ្នលការណ៍្ខណ្នាាំផ្លទ ល់រី ឯកឧតាម 
បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ ព្កមុ
ការងារព្តួតរិនិតយលកខណ្ៈបនចេកនទសទីតាាំងផ្លទ ាំងផាយពាណិ្ជជកមា
ខតងខតបានចុះរិនិតយ និងរុះនរផី្លទ ល់នូវនគ្នមនភែីង ព្បអប់នភែីង LED 
ផ្លទ ាំងផាយពាណិ្ជជកមាណ្តខដលបានស្នងសង់នោយរុាំមានចាប់
អនុញ្ហញ ត និងបងាឱ្យមានផលប៉ាះពាល់ដល់រាំនហញី នស្នភ័ណ្ភារ 
សុវតាិភារ និងសណ្តា ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈកនុងរាជធានីភនាំនរញ។ 

  ព្កុមការងាររបស់រដឋបាលរាជធានីភនាំនរញ ខតងបានសហការ
ជាមយួស្នោែណ្ឌ ទាំង១២ ចុះរិនិតយ និងរុះនរនីគ្នមនភែីង ព្បអប់នភែីង 
និងផ្លទ ាំងផាយពាណិ្ជជកមាជានព្ចីនទីតាាំង ោក់នលីចនិ េ្ មីផែូវនងារីនជងី 
ខដលបងាផលប៉ាះពាល់ដល់សណ្តា ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ តាមដងវងិនីានា។ 

  នព្កាយរីបានអនុវតាវធិានការរដឋបាលបានមួយជាំហានរចួមក 
នយងីសនងាតនឃញីថ្ន នៅតាមបនណ្តា យផែូ វមួយចាំនួនកនុងរាជធានី
ភនាំនរញមានសណ្តា ប់ធាន ប់ និងនស្នភ័ណ្ភារព្បនសីរន ងីវញិ នហយី
បងបអូនព្បជារលរដឋមានការគ្នាំព្ទចាំនពាះចាំណ្តត់ការននះ ព្រមទាំង
បានសា័ព្រចិតារុះនរនីគ្នមនភែីង ព្បអប់នភែីង នងិផ្លទ ាំងផាយនោយែែួនឯង 
នហយីជារិនសសខងមនទៀតននាះ  រឺបណ្តា ព្កុមហ ុនខដលជាព្បភរ
ផគត់ផគង់សាំខាន់ៗ ក៏បានចុះកាត់នគ្នមនភែងី ព្បអប់នភែងី នងិផ្លទ ាំងផាយ
ពាណិ្ជជកមានោយែែួនឯងខដរ។ ទនទមឹននះ ព្កុមការងារបានសាំណូ្មររ
ដល់ព្កមុហ នុឱ្យប្ឈប់ការផគត់ផគង់សមាា រៈផសរវផាយ ខដលនាាំឱ្យប៉ាះពាល់
សណ្តា ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ និងនស្នភ័ណ្ភាររាជធានីភនាំនរញ៕ ច៊ុុះពិនេិយទ្តីាំងម្សន ើស៊ុាំរបសព់្កុ្តហ ៊ុនស៊ុាំេម្តលើងផ្ទ ាំងផ្សពវផ្ាយ 

អាជាា ធររជធានភីនំលពញ ច៊ុះពិនតិយ នងិ្រ ៊ុះលរ ើផ្ទ ងំ្បា៉ា ណូ្ផ្ាយពាណិ្ជជកមមោន នែណាត បធ់ាន ប់ 
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     នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្កុមការងាររដឋបាល
រាជធានីភនាំនរញ ដឹកនាាំនោយ ឯកឧតាម បា៉ា  ែ៊ុជាតិវង្ស 
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធានភីនាំនរញ បានចុះរិនិតយការោឋ ន
ខកលមអសួនចារមុែវតាបុទុមវតី សព្មាប់ជាទីលាំខហកមានារបស់ 
បងបអូនព្បជារលរដឋ។        

      កនុងដាំនណី្រចុះរិនិតយននះផងខដរ ឯកឧតាម បានសនព្មច
នរៀបចាំ និងខកសព្មួលបនទប់ទឹកបខនាមឱ្យបានស្នអ ត និងលអព្បនសីរ
ជាងននះ មិនខតប៉ាុនណ្តណ ះទីតាាំងមួយចាំនួនក៏ព្តូវខកសព្មួលឱ្យកាន់ខត
ព្បនសីរផងខដរ។ នហយីការងារស្នា បនាទាំងននះនឹងព្តូវប េ្ ប់នៅ
មុនរិធីបុណ្យអុាំទូកឆ្ន ាំននះ៕     

     ចាប់រីយប់ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ កនែងមកននះ 
ការោឋ នោក់បណ្តា ញលូផែូ វនលែ៧០ បាននិងកាំរុងោក់លូកាត់
ទទឹងផែូវនលែ៧០ ខាងលិចរងវង់មូលស្នា តចាស់ ខដលបណ្តា ញលូននះ
នឹងជួយកាត់បនាយបញ្ហា ទឹកជន់លិចនៅតាមមហាវងិីព្រះមុនីវងស 
រងវង់មូលស្នា តចាស់ នងិមយួខផនកកនងុសងាា ត់ព្សះចក ែណ្ឌ ដូននរញ 
រាជធានីភនាំនរញ។ 

       ការោឋ ននព្គ្នងនឹងប េ្ ប់ទាំងព្សុង និងោក់ឱ្យដាំនណី្រ
ការជាធមាតាវញិ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ខាងមុែ។
អាព្ស័យនហតុននះ សូមស្នធារណ្ជននមតាា នោរយល់អធាព្ស័យ 
និងរងាវ ងចរាចរនៅទីតាាំងការោឋ នននះ៕  

ែកមមភាព ពិនិតយការដាឋ នែនួចារម៊ុខវតតប៊ុទ៊ុមវត ី រដឋបាលរជធានីភនំលពញ សាា បនាសកលមអក្បព័នធល ូផ្ៃូវ៧០ 



    ឆ្ន ាំទី៣              លេខ១៩ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        30 

  នាព្រឹកថ្ងៃទ០ី៤ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក គ្ួច ចំលរ ើន 
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ដូននរញ អមដាំនណី្រនោយនោក 
នោកព្សីនៅសងាា ត់វតាភនាំ និងសងាា ត់ព្សះចក ព្បធាន អនុព្បធាន
ភូមិ មន្តនាីការោិល័យសុរនិោដីែណ្ឌ  និងមន្តនាីស្នោែណ្ឌ  សងាា ត់ 
បានចុះរិនិតយស្នា នភារទីតាាំងលាំនៅោឋ ន និងសួរសុែទុកខបងបអូន
ព្បជារលរដឋកនុងទីតាាំងអតីតបែុក៣១កកាោ សងាា ត់វតាភនាំ និងទីតាាំង
អតីតឃ្ែ ាំងឱ្សង សងាា ត់ព្សះចក ែណ្ឌ ដូននរញ រាជធានីភនាំនរញ។
 កនុងដាំនណី្រចុះរិនិតយ និងសួរសុែទុកខបងបអូនព្បជារលរដឋ
នៅកនុងមូលោន នសងាា ត់ទាំង០២ រកឺនងុនគ្នលបាំណ្ងនដីមបខីសវងយល់
កាន់ខតចាស់អាំរីសុែទុកខ ជីវភាររស់នៅព្បចាាំថ្ងៃ និងបានទទួលនូវ
រាល់សាំណូ្មររទាំង យខដលបងបអនូជបួព្ប មកនែងមក ក៏ដូចជា
កនុងនរលបចេុបបនន នដីមបីមានវធិានការនោះព្ស្នយឱ្យបានទន់
នរលនវោ៕     

 បនាទ ប់រីចុះសួរសុែទុកខបងបអូនព្បជារលរដឋ នៅទីតាាំងអតីត
បែុក៣១កកាោ និងអតីតឃ្ែ ាំងឱ្សងរចួ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ដខដល នោកអភបិាល ថ្នអភបិាលែណ្ឌ ដូននរញ ក៏បាន
បនាចុះនៅរិនិតយស្នា នភាររស់នៅរបស់ព្បជារលរដឋ និងផែូវលិចទឹក 
នៅភូមិ១៩ ព្កុម២៣៤ សងាា ត់ព្សះចក តបតាមសាំណូ្មររចាាំបាច់
របស់ព្បជារលរដឋខដលបាននផញីមកស្នោែណ្ឌ កនែងនៅ។ 

 កនុងឱ្កាសននាះខដរ នោកអភបិាល បានបនារិនិតយនមីលលូ 
ស្នា នភារលាំនៅោឋ ន និងស្នា នភារផែូវខដលបងាការលិចផែូវ និង
លាំនៅោឋ នរបស់បងបអូនព្បជារលរដឋ។   
 ជាលទធផលថ្នការចុះរិនិតយននាះ រដឋបាលែណ្ឌ ដូននរញ ក៏
បានចាត់ឱ្យមន្តនាីពាក់រ័នធ និងព្កុមការងារចុះនធវីការបូមលូ និងទឹក
នចញជាបនណ្តា ះអាសនន និងបនាសិកាលទធភារកនុងការបន ជ្ ៀសបងាូរ
ទឹកនចញរីផែូវខដលលិចននាះ៕  

អាជាា ធរខណ្ឌ ដនូលពញច៊ុះពនិិតយសាា នភាពទតីាងំ្លលំៅដាឋ ន និង្ែរួែ៊ុខទ៊ុកាបង្បអូនក្បជាពលរដឋ 

ខណ្ឌ ដនូពេញ  
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  នព្កាយនរលមាននភែៀងធាែ ក់២នមកនែងមក នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ 
ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា  អភិបាល ថ្នរណ្ៈ
អភិបាលែណ្ឌ ដនងាា  បានចុះរិនិតយដឹកនាាំព្កុមការងារចុះរិនិតយ
ស្នា នភារទឹកនៅកនុងខព្សរបស់ព្បជារលរដឋ កនុងមូលោឋ នសងាា ត់
ព្បទះ ង ែណ្ឌ ដនងាា ។    
 បងបអូនព្បជារលរដឋ បានស្នទរ និងខងែងអាំណ្ររុណ្ចាំនពាះ 
ឯកឧតាមអភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលរាជធាន ីនងិរដឋបាលែណ្ឌ ដនងាា  
ខដលជានចិេកាលខតងរតិរូរដល់ការលាំបាករបស់ព្បជារលរដឋមូលោឋ ន
ជារិនសសបានឧបតាមានព្បងសព្មាប់ការបូមទឹកនៅនរលែវះខាតទឹក
ព្រមទាំងយកចិតាទុកោក់ព្រប់នរលនវោ។ 

 កនុងឱ្កាសននាះខដរ នោកអភិបាលែណ្ឌ ក៏បានឧបតាមាវទិយុ
ទក់ទងចាំនួន ០៤នព្រឿងដល់ថ្នន ក់ដឹកនាាំភូមិ កនុងសងាា ត់ព្បទះ ង 
នដីមបនីព្បីព្បាស់កនុងការងារសនាិសុែ និងតព្មូវការចាាំបាច់នផសងៗ៕ 

 នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា  
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ  នងិជាព្បធានកតិាយិសអនុស្នខា
កាកបាទព្កហមកមពជុាែណ្ឌ ដនងាា  បាននាាំយកអាំនណ្តយរបស់ សនមាច
កតិាពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពជុា
ខចកជូនដល់ផ្លទ ល់ថ្ដបងបអូនជនព្កីព្ក ចាស់ជរា អនកផទកុនមនរារនអដស៍ 
ជាំងឺនអដស៍ និងកុមារកាំព្ពាចាំនួន ២០ព្រសួ្នរ កនុងសងាា ត់ខព្រកកាំរសឹ។ 
 អាំនណ្តយខដលផាល់ជូន កនុង១ព្រួស្នរ ទទួលបាន អងារ៣០
រី ូព្កាម មី០១នកស ព្តីែ១០កាំប៉ាុង ឃតី០១ក េ្ ប់(មុង០១ ភួយ
០១ ព្កមា០១ ស្នរ ៉ាុង០១) និងងវកិា៣មុឺននរៀល។   
 ជាមយួគ្នន ននាះ នោកអភបិាល ក៏បានឧបតាមាជូននោកោយ 
 ាំ យនឺ រិកាខភនក ខដលមាននៅ ០៤នាក់កនុងបនទុក នហយីព្បកប
របរនដីរសុាំទននដីមបចីិ េ្ ឹមជីវតិ នូវអងារ ៣០រី ូព្កាម មី ០១នកស 
ព្តីែ១០កាំប៉ាុង ឃតី០១ក េ្ ប់ និងងវកិា ១៣មុឺននរៀល ផងខដរ៕  

អាជាា ធរខណ្ឌ ដលងាា ច៊ុះពនិិតយលមើលសាា នភាពក្ែវូក្បាងំ្ និង្ច៊ុះសចកអំលណាយជូនក្បជាពលរដឋ 

ខណ្ឌ ដពកោ  
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ
ខសនសុែបាននបីកកិចេព្បជុាំស្នម ញ្នលីកទី២៤ អាណ្តាិទី២ នព្កាម
អធិបតីភារ នោក អ ូវ ម្ៃយ ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ខសនសុែ 
នោក លថង្ ែ៊ុថ៊ុល អភបិាលរងែណ្ឌ ខសនសុែ។ រនបៀបវារៈព្បជុាំ
មានដូចខាងនព្កាម ៖                             

១-រិនិតយ និងអនុម័តនលីនសចកាីព្ពាងកាំណ្ត់នហតុកិចេព្បជុាំស្នម្ញ 
នលីកទី២៣ របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ខសនសុែ។             
២-រិនិតយ និងអនុម័តនលីរបាយការណ៍្ព្បចាាំខែ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាីរី
ការងាររបស់រដឋបាលែណ្ឌ ខសនសុែ។ 
៣-រិនិតយ និងអនុម័តនលីនសចកាីសនព្មច សាីរីការបនងាីតព្កុមការងារ
នរៀបចាំនវទកិារផសរវផាយ នងិរនិព្គ្នះនោបល់របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ។ 
៤-ស្នា ប់របាយការណ៍្ការោិល័យព្បជារលរដឋ និងរបាយការណ៍្
រណ្ៈកមាា ធិការនានារបស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ខសនសុែ។ 
៥-បញ្ហា នផសងៗ។      

 នោយមានការខណ្នាាំផ្លទ ល់រ ីនោក ប៊ុលឹ ក៊ុែល អភបិាល
ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ខសនសុែ កាលរីព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក លថង្ ែ៊ុថ៊ុល អភិបាលរងែណ្ឌ ខសនសុែ 
បានដឹកនាាំកមាែ ាំងសណ្តា ប់ធាន ប់ែណ្ឌ ខសនសុែ ចុះនរៀបចាំសណ្តា ប់
ធាន ប់តាមបនណ្តា យផែូវនលែ១៩២៨ (ផែូវឧកញ៉ា  ម៉ាុង ឬទធី) ខដល
ព្បជារលរដឋបានោក់លក់ដូរនលីចាំណី្ផែូវស្នធារណ្ៈ បងាឱ្យប៉ាះពាល់
សណ្តា ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ បាត់បង់នស្នភ័ណ្ភាររាជធានីភនាំនរញ 
និងគ្នា នរនបៀបនរៀបរយ បណ្តា លឱ្យមានកកសទះចរាចរណ៍្៕  

អាជាា ធរខណ្ឌ សែនែ៊ុខ លបើកកិចចក្បជ៊ុសំាមញ្ញលលើកទី២៤ និង្ច៊ុះលរៀបចែំណាត ប់ធាន បត់ាមដង្ផ្ៃវូ 

ខណ្ឌ សែនែខុ 
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  កាលរីថ្ងៃទ១ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ឃ្ៃ ងំ្ ហួត 
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ នព្ជាយចងាវ រ នងិមន្តនារីាជការនព្កាម
ឱ្វាទ បានជបួសាំនណ្ះសាំណ្តលស្នកសរួសុែទុកខ និងសព្មបសព្មួល
ប េ្ ប់បញ្ហា ទាំនាស់ដីធែីដ៏រុា ាំថ្ររបស់ព្បជារលរដឋព្បមាណ្ ២៤៥ព្រសួ្នរ 
នៅភូមចុិងនកាះ សងាា ត់នកាះោច់ ែណ្ឌ នព្ជាយចងាវ រ រាជធានភីនាំនរញ។
 ជាកិចេចាប់នផាីម នោក បា៉ា ត់ ខអ ល នៅសងាា ត់នកាះោច់ 
បានជព្មាបអាំរីព្បវតាិថ្នការកាន់កាប់ដីព្បមាណ្ ៦ហកិតា ពាក់រ័នធ
នងឹព្បជារលរដឋ ២៤៥ព្រួស្នរ នហយីមានដីចាំនួន៣ទីតាាំងនផសងគ្នន ។ 
នរឿងបញ្ហា ទាំនាស់ដីធែីដ៏រុា ាំថ្ររបស់ព្បជារលរដឋ រឺនោយស្នរខតអនក
រក់នជដីនៅរីនព្កាយជា ាួញមករីភនាំនរញ ខដលចាត់ឱ្យតាំណ្តងចុះ
មកបាំផុសបាំផុលព្បជារលរដឋឱ្យលក់ដីឱ្យរួកនរកនុងតថ្មែនថ្នកៗ 
នោយបានកក់ព្បាក់ចាំនួន៣នលីក នលីកទ១ីចាំននួ ៥០ដុោែ រ នលីកទី២
ចាំនួន១៥០ដុោែ រ និងនលីកទី៣ចាំនួន២៥០ដុោែ រកនុងមួយព្រួស្នរ 

មានបងបអូនព្បជារលរដឋែែះបានឯកភារ ទទួលយកព្បាក់កក់ និង
ែែះនទៀតរុាំបានឯកភារននាះនទ នទបីបណ្តា លឱ្យនកតីជាទាំនាសខ់តមាង។ 
 បនាទ ប់រីបានស្នា ប់នូវរបាយការណ៍្សងាា ត់ និងការនលីកន ងី
រីតាំណ្តងព្បជារលរដឋរចួ នោក ឃ្ៃ ងំ្ ហួត បានព្បកាសប្ឈប់
ការលក់ដូរដីរមួននះ និងបានព្បកាសថ្ន ព្បាក់កក់ខដលអនករក់នជ
កក់ឱ្យព្បជារលរដឋទុកជាអាំនណ្តយ នបីបាឹងគ្នត់ជាអនកទទួលែុសព្តូវ។ 
មា៉ាងព្តូវទុកដីរមួននះ នដីមបបីងាបនងាីនផល ោាំដាំណ្តាំ អភិវឌ្ឍន៍នៅ
កនុងភូមិែែួនឯង វាព្បនសីរជាងលក់បានព្បាក់បនាិចបនាួចចាយអស់។ 
នោក ឃ្ៃ ងំ្ ហួត បានឱ្យដឹងថ្ន នទះបីជាកនុងរូបភារណ្តក៏
នោយ វធិីនោះព្ស្នយសាិតកនុងនគ្នលការណ៍្ភារយុតាិធម៌ និងមិន
លាំនអៀង នោយខផអកនលីចាប់ភូមិបាល និងឯកស្នរនផសងៗនទៀត 
ខដលជាមូលោឋ នរតិយុតាិកនុងការនោះព្ស្នយ នហយីបញ្ហា ទាំនាស់ដីធែី
រហូតដល់នរលននះរឺវាមានភារសាុរស្នា ញណ្តស់ នហយីដីននះរឺជា
ដីនសនាជន មិនខមនភូមិ សងាា ត់មានសិទធិមកព្រប់ព្រងននាះនទ។ 
 ជាមយួគ្នន ននាះ នោកក៏បានចាត់ឱ្យការោិល័យនរៀបចាំខដនដី 
នររូបនីយកមា សាំណ្ង់ និងភូមិបាលែណ្ឌ  ព្តូវចុះមកសិកា និងនធវី
ការវាស់ខវងដីននះឱ្យបានចាស់ោស់អាំរីទាំហាំរិតព្បាកដផងខដរ។ 
 កនុងការប េ្ ប់បញ្ហា ទាំនាស់ននះ ព្បជារលរដឋភារនព្ចីន
សបាយរកីរាយ និងស្នទរចាំនពាះចាំណ្តត់ការរបស់ នោកអភបិាល
នដីមបបី េ្ ប់បញ្ហា ទាំនាស់ដ៏រុា ាំថ្រននះ៕  

អាជាា ធរខណ្ឌ លក្ជាយចងាវ រជួបែលំណ្ះែណំាលសាកែរួែ៊ុខទ៊ុកា និង្លដាះក្សាយទនំាែដ់ីធៃ ី

ខណ្ឌ ពរោយចកា រ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក អា ង្ ែ៊ុផី្ន 
អភបិាល ថ្នរណ្:អភបិាលែណ្ឌ ចារអាំនន នងិ នោក អ ៊ុ៊ុំ មា៉ា លរ ៉ាត 
ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ចារអាំនន បានដកឹនាាំព្កុមការងារ និងមន្តនាី
នព្កាមឱ្វាទ នាាំយកអាំនណ្តយដ៏ថ្ងែថ្នែ របស់ សនមាចកតិាពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត 
ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពុជា នដមីបខីចកជូន
បងបអូនព្បជារលរដឋព្កីព្កចាំនួន ៤០ព្រួស្នរ នៅសហរមន៍អណ្ាូ ង 
តានអៀង សាិតកនុងភូមិខព្រកងាី១ សងាា ត់ខព្រកងាី ែណ្ឌ ចារអាំនន 
រាជធានីភនាំនរញ។      
 កនុងឱ្កាសននាះខដរ អាំនណ្តយខដលយកមកផាល់ជូនបងបអូន 
កនុង០១ព្រួស្នរៗ ទទលួបាននូវនព្រឿងឧបនភារបរនិភារចាំននួ ០៧មុែ 
និងងវកិាចាំនួន ៣០.០០០នរៀល៕   

 នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក រែ ់ែ៊ុភ័កត 
អភបិាលរងែណ្ឌ ចារអាំនន បានដកឹនាាំព្កមុការងារសណ្តា ប់ធាន ប់ែណ្ឌ  
ចុះនរៀបចាំសណ្តា ប់ធាន ប់ផែូវជាតិនលែ១ រីចាំណុ្ចនភែីងសាុបស្នា នីយ៍
នព្បងឥនធនៈតូតាល់ សាិតកនុងសងាា ត់ចារអាំនន១ និងទីតាាំងនបន
 នព្កុមហ ុនផ្លនភីមិច សាិតកនុងសងាា ត់និនរាធ ែណ្ឌ ចារអាំនន 
នោយរួកគ្នត់បានោក់លក់ទាំនិញោ៉ា ងអនាធិបនតយយនៅនលីផែូវ
ជាតិនលែ១ ខដលបងាឱ្យមានការប៉ាះពាលដ់លស់ណ្តា ប់ធាន ប់ស្នធារណ្ៈ 
ចរាចរណ៍្ និងប៉ាះពាល់ដល់ការស្នា បនាផែូវជាតិនលែ១ នោយព្កុម
ការងារបានចុះនធវីការខណ្នាាំ និងរុះនរនីចញជាបនាទ ន់។  
 បនាទ ប់រីព្កុមការងារបានខណ្នាាំ និងរុះនររីចួមក នរសនងាត
នឃញី មិនមានការបនាោក់លក់នលីផែូវ និងចិន េ្ ីមផែូវនទៀតនទ៕  

អន៊ុសាខាកាកបាទក្កហមកមព៊ុជាខណ្ឌ ចារអំលៅ សចកអំលណាយជូនក្គ្ួសារក្កីក្ក                                
អាជាា ធរខណ្ឌ ចារអំលៅដឹកនាកំ្កុមការងារែណាត ប់ធាន ប់ ច៊ុះលរៀបចែំណាត ប់ធាន ប់ផ្ៃវូជាតិលលខ១  

ខណ្ឌ ចារអំពៅ 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា 
ព្បជុាំស្នម ញ្នលីកទី២៤ របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ ៧មករា អាណ្តាិទី២ 
នព្កាមអធិបតីភារ នោក លសាម ែ៊ុវណ្ណ  ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ
៧មករា នងិ នោក លមី ែ៊ុភា អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ  
៧មករា ខដលមានរនបៀបវារះអងគព្បជុាំដូចខាងនព្កាម៖   

១-ឆែង និងអនុម័តនសចកាីព្ពាងកាំណ្ត់នហតុថ្នកិចេព្បជុាំស្នម ញ្
នលីកទី២៣ កាលរីថ្ងៃទី២៩ ខែនមស្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ព្កុមព្បឹកា 
ែណ្ឌ ៧មករាអាណ្តាិទី២។ 
២-រិនិតយ និងអនុម័តនសចកាីព្ពាងរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធផល
ការងារព្បចាាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា។ 
៣-ឆែង និងអនុម័តការខបងខចកព្បាក់រងាវ ន់នលីកទកឹចតិាជូនមន្តនារីាជការ
ថ្នរដឋបាលែណ្ឌ ៧មករាព្បចាាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦។    
៤-បញ្ហា នផសងៗ។ 
 កិចេព្បជុាំបានដាំនណី្រការរនិតិយ នងិអនុម័តនូវចាំណុ្ចជាអាទភិារ
ជានព្ចីន នៅស្នលព្បជុាំស្នោែណ្ឌ ៧មករា៕  

 នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រណ្ៈបញ្ហជ ការឯកភារ
រដឋបាលែណ្ឌ ៧មករា បានដឹកនាាំកមាែ ាំងសណ្តា ប់ធាន ប់ែណ្ឌ ចុះនរៀបចាំ
សណ្តា ប់ធាន ប់តាមផែូវនលែ១៨២, ១១១, ១៦៦ និងផែូវនលែ១៤១។ 

 ជាលទធផលព្កុមការងារបានចុះខណ្នាាំដលប់ងបអនូព្បជារលរដឋ
ខដលជាអាជីវករមិនឱ្យយកចិន េ្ ីមផែូ វនធវីអាជីវកមា សាំណូ្មររដល់
បងបអូនអនុវតាឱ្យបានជាព្បចាាំតាមការខណ្នាាំរបស់រដឋបាលែណ្ឌ  និង 
ស្នោសងាា ត់ ខដលបានខណ្នាាំឱ្យព្បកបអាជីវកមា ១/៣ នលីចិន េ្ ីម
កនុងមូលោឋ នែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនាំនរញ។  

ក្បជ៊ុសំាមញ្ញលលើកទី២៤ របែក់្កមុក្បកឹាខណ្ឌ៧មករ អាជាា ធរខណ្ឌច៊ុះសណ្នា ំនិង្រលំដាះចិលញ្ច ើមតាមដង្ផ្ៃវូ 

ខណ្ឌ ៧មករា 
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      នាថ្ងៃទ១ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក លពក្ជ សកវម៊ុនី 
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ  នងិជាព្បធានកតិាយិសអនុស្នខា
កាកបាទព្កហមកមពុជាែណ្ឌ មានជ័យ នងិ នោក ឌ្ី រត័នលខមរ ៊ុណ្ 
អភបិាលរងែណ្ឌ មានជ័យ បានដឹកនាាំព្កុមការងារនាាំយកអាំនណ្តយ
មនុសសធម៌របស ់ សនមាចកតិាពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន 
ខចកជូនព្បជារលរដឋព្កីព្កជួបការលាំបាកចាំនួន ២០ព្រួស្នរ ខដល
រស់នៅកនុងសងាា ត់បឹងទាំរុន ែណ្ឌ មានជ័យ។   
 អាំនណ្តយខចកជូនកនងុឱ្កាសននាះមាន៖ អងារ៣០រី ូព្កាម 
ឃតី០១ ុត (មុង ភួយ ព្កមា) ព្តីែ០១យួរ ទឹកព្តី០១យួរ ទឹក
សីុអុីវ០១យួរ រមួទាំងងវកិា ចាំនួន ៣មុឺននរៀល ផងខដរ។ កនុងឱ្កាស
ននាះខដរ នោកអភិបាល បានសាំណូ្មររដល់បងបអូនព្បជារលរដឋ 
ឱ្យយកចិតាទុកោក់ែពស់ចាំនពាះអនាម័យ នងិសុែភាររស់នៅព្បចាាំថ្ងៃ 
នោយហូបស្នអ ត ផឹកស្នអ ត និងរស់នៅស្នអ ត៕    

 នាថ្ងៃទ៣ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ឌ្ី រតន័លខមរ ៊ុណ្ 
អភបិាលរងែណ្ឌ មានជ័យ បានអន ជ្ ីញជារណ្ៈអធិបតី កនុងរិធី
ែួបនលីកទី៦៧ ទិវាកុមារអនារជាតិ១ មិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នៅស្នោ
បឋមសិកាវតាសនសាំកុសល នោយមានការចូលរួមរី នោកព្សី 
ទឹម លណីា នាយកិាស្នោបឋមសិកាវតាសនសាំកុសល នោក
ព្កុមព្បឹកាសងាា ត់ នមភូមិ ព្បធានការោិល័យអប់រ ាំែណ្ឌ មានជ័យ 
នោកព្រូ អនកព្រូ សិសានុសិសស សរុប ៣០០នាក់។  
 កនងុឱ្កាសននាះ នោក ឌ្ី រតន័លខមរ ៊ុណ្ បានអានស្នរលែិតិ 
សនមាចអរគមហានសនាបតនីតនជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនា ី    
ថ្នព្រះរាជាណ្តចព្កកមពុជា កនុងឱ្កាសែបួនលីកទ៦ី៧ ទិវាកុមារ
អនារជាតិ ១មិងុនា ែួបនលីកទី១៥ ទិវារិភរនោកព្បឆ្ាំងរលកមា
កុមារ ១២មិងុនា និងទិវាកុមារកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៦។ បនាទ ប់មក 
នោក ឌ្ី រតន័លខមរ ៊ុណ្ បានខចកនូវសាំភារៈសិកាជូនដល់សិសស
ព្កីព្ក នហយីកនុងចាំនណ្តមសិសសព្កីព្កចាំនួន ១២០នាក់ មានសិសស
ព្កីព្កសុទធស្នធ ៣០នាក់ និងសាំភាៈព្តូវខចកជូនមានដូចជា កាបូប
ស្នព យ ចាំនួន០១ នសៀវនៅចាំនួន ០២កាល ប ិចចាំនួន ០២នដីម 
នមា ថ្ដចាំនួន ០២ នខាអាវ ចាំនួន ០១កាំនបែ នងិងវកិា ដល់សិសសព្កពី្ក
កនុងមាន ក់ ២មុឺននរៀលសរុបសិសសព្កីព្កចាំនួន ៣០នាក់ ៦០មុឺននរៀល 
នោកព្សីនាយកិាស្នោ ងវកិាចាំនួន ២០មុីននរៀល សរុបទាំងអស់ 
ចាំនួន៨០មុឺននរៀលផងខដរ៕  

អន៊ុសាខាកាកបាទក្កហមកមព៊ុជាខណ្ឌ មានជយ័ សចកអំលណាយជូនក្គ្ួសារក្កីក្ក និង្សាត រក្ែះទឹក 

ខណ្ឌ មានជយ័ 
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      នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក សហម ដារទិធិ
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ នពាធិ៍ខសនជ័យ បានចុះរនិតិយ    
ទីតាាំងជីកព្សះជូនបងបអូនព្បជារលរដឋ ០១កខនែង ខដលសាិតនៅ
ភូមិទួលស្នម៉ារ សងាា ត់កាំបូល ែណ្ឌ នពាធិ៍ខសនជ័យ រាជធានីភនាំនរញ
ខដលមានទាំហាំបនណ្តា យព្បខវង ១៧៨ខម៉ាព្ត និងទទឹង ៨៦ខម៉ាព្ត។ 
 បនាទ ប់រអីាជាញ ធរែណ្ឌ រិនិតយការជីករចួមក នោកអភិបាល 
ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ នពាធិ៍ខសនជ័យ បានបនាចុះរិនិតយទីតាាំង

ជីកអណ្ាូ ងសនប់សាិតនៅភូមិខព្រកតាប៉ាុក សងាា ត់ឱ្ន ក និងបាន
ជួសជុលអណ្ាូ ងសនប់១កខនែងនទៀតនៅកនុងភូមិខតបងមានជ័យ ែណ្ឌ
នពាធិ៍ខសនជ័យ ព្រមទាំងនធវីការស្នា ព្សះទឹកនៅកនុងភូមិដូនរត័ន១
កខនែងផងខដរ ខដលមានទាំហាំបនណ្តា យ ៥០ម និងទទឹង ៤៥ម៕  

 នាព្រកឹថ្ងៃទ០ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នដមីបអីបអរទវិារលកមា
អនារជាតិ នោក សហម ដារទិធិ អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាល
ែណ្ឌ នពាធិខសនជ័យ បានដឹកនាាំព្កុមការងារចូលរួមផសរវផាយ   
ការព្បមូលសាំរាម ការនវចែេប់ ការបន េ្ញសាំរាម និងបាននធវីការ
សមាអ តតាមដងផែូវ សិាតកនុងសងាា ត់នចាមនៅ សរុបព្បមាណ្ ៧៥០នាក់ 
កនុងននាះមាន៖ 
-រណ្ៈអភិបាល មន្តនាីរាជការ ជុាំវញិែណ្ឌ -សងាា ត់   
-យុវជនែណ្ឌ -សងាា ត់      
-យុវជនព្កសួងបរសិ្នា ន 
-ព្កុមហ ុន សិុនព្ទី ព្កុមហ ុនឯកជនមួយចាំនួន     
-សមារមម៉ាូតូឌុ្ប ម៉ាូតូកង់បី នងិមានការចូលរមួរពី្បជារលរដឋ កមាករ 
នរាងចព្ក សាិតកនុងបរោិកាសសបាយរកីរាយ៕  

រដឋបាលខណ្ឌ លពាធិ៍សែនជ័យច៊ុះពិនតិយទីតាងំ្ជីកក្ែះ និង្ផ្សពវផ្ាយការក្បមលូែរំមកន៊ុង្មលូដាឋ ន  

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ 

ណ្រឿង្ច្កកំពុង្ដំណ ើ រការជីកស្តត រយកដី 
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  នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ឯក ឃ៊ុនលដឿន 
អភិបាល ថ្នរណ្ៈអភិបាលែណ្ឌ ទួលនគ្នក បានយកសមាា រៈកី  
មួយចាំនួនជូនដល់វទិាល័យជាសីុមសនធរមុែ នដីមបជីាការរមួចាំខណ្ក
នលីកសទួយវស័ិយកី  និងបានខណ្នាាំនអាយបអូនៗែិតែាំនរៀនសូព្ត 
និងចូលរមួនលងកី ទាំងអស់គ្នន នដីមបសុីែភារ នហយីនជៀសឱ្យឆ្ៃ យ
រីនព្រឿងនញៀន។       
       

 នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ អាជាញ ធរែណ្ឌ  នោក 
បា៉ា ង្ លដីា អភិបាលរងែណ្ឌ ទួលនគ្នក បានដកឹនាាំព្កុមការងារ 
ចុះរុះនរជីញ្ហជ ាំងឥដឋ ោក់ងូផ្លា  សណ្តា ប់ធាន ប់។  
 ព្កុមការងារបានចុះនរៀបចាំសណ្តា ប់ធាន ប់តាមបនណ្តា យផែូវ ២៧១ 
(ផារនហងលី) ផែូវនលែ១៨២(ផារនដប៉ា)ូ ផែូវនលែ២១៥ មុែនដអុិន។ 
  មុននឹងចុះនរៀបចាំសណ្តា ប់ធាន ប់ និងរុះនរនីនាះ ព្កុមការងារ និង
អាជាញ ធរមូលោឋ ន បានចុះរនយល់ខណ្នាាំនព្ចីនជានលីកនព្ចីនស្នរឱ្យ
មាេ ស់ផទះរុះសាំោ៉ា បនោយែែួនឯង និងបានខណ្នាាំឱ្យបងបអនូអាជវីករ 
ខដលលក់ដូរនៅនលីចាំណី្ផែូវ នងិនលីចនិ េ្ មីផែូវស្នធារណ្ៈ ចូលនៅកនុង
បរនិវណ្ផទះ។           

នៅកនុងដាំនណី្រការរ ាំនោះចិន េ្ ីមផែូវននះ អាជាញ ធរមូលោឋ ន និងព្កុម
ការងារែណ្ឌ ទួលនគ្នក បានទទូចនសនីសុាំឱ្យបងបអូនព្បជារលរដឋ បនា
ចូលរមួសហការជាមួយអាជាញ ធរែណ្ឌ  នដីមបលុីបបាំបាត់នូវការកកសទះ
ចរាចរណ៍្ រកាបាននូវនស្នភ័ណ្ភារ និងសណ្តា ប់ធាន ប់នៅកនុងរាជ
ធានីភនាំនរញ៕              

អាជាា ធរខណ្ឌ ទួលលោកផ្តល់អំលណាយែមាា រៈកីឡា និង្ច៊ុះលរៀបចំែណាត ប់ធាន ប់តាមដង្ផ្ៃូវ 

ខណ្ឌ ទលួពោក 
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      នាព្រកឹថ្ងៃទ២ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលែណ្ឌ ខព្រកននន
មានរិធីនបីកការោឋ នជសួជុល ផែូវលាំព្កាលព្រួសព្កហម ខដលមាន
ព្បខវង ១.០៣១ខម៉ាព្ត សាិតនៅភូមិស្នវ យឧតាម ភូមិព្តពាាំងអាំរិល 
និងស្នា រព្ប យទឹកមានព្បខវង ១.០០០ខម៉ាព្ត នព្កាមអធិបតីភារ
នោក ែ៊ុខ ែមបតតិ អភបិាលថ្នរណ្:អភបិាលែណ្ឌ ខព្រកននន   
នោក ល ៉ា  បូរ៉ា  ព្បធានព្កមុព្បកឹាែណ្ឌ ខព្រកននន    ព្រមទាំងមាន
ការចូលរមួរីនោក-នោកព្សីព្បធាន ការ.ិចាំណុ្ះជាំនាញជុាំវញិែណ្ឌ  
និងព្បជារលរដឋសរុបចាំនួន ៣០៧នាក់។   

 កនុងឱ្កាសននាះ ព្បជារលរដឋមានចិតានព្តកអរ និងសបាយ
រកីរាយោ៉ា ងខាែ ាំងចាំនពាះការនបីកការោឋ នជួសជុលផែូ វ និងស្នា រ
ព្ប យទឹក នដមីបជីាព្បនោជន៍ជូនដលប់ងបអនូព្បជារលរដឋនព្បពី្បាស់
ទាំងការនធវីដាំនណី្រនៅមក និងទឹកសព្មាប់នធវីខព្សចាំការដាំណ្តាំ៕

 នាព្រកឹថ្ងៃទ១ី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលែណ្ឌ ខព្រកននន  
នោក ែ៊ុខ ែមបតតិ អភបិាលថ្នរណ្:អភបិាលែណ្ឌ ខព្រកននន   
បានបនាដកឹនាាំព្កមុការងារចុះខចកទកឹជូនបងបអនូព្បជារលរដឋមូលោឋ ន 
ចាំនួន ០២សងាា ត់ ខដលកនុងននាះមានដូចជា៖    
-សងាា ត់រនាាំងចាំនួន ០២ភូមិ រឺភូមិតាព្ទង់ ភូមិកខនែងរល់  
-សងាា ត់រញរន់ មាន០៤ភូមិ ខដលកនុងននាះមាន ភូមិធាំតបូង 
ព្តពាាំងព្រីង ខព្សដូនតូច និងព្រះរព្ង។   
 កនុងសកមាភារជួយសនន្តងាគ ះននាះ រដឋបាលែណ្ឌ ខព្រកននន  ក៏
បានទទួលការជួយសហការ និងឧបតាមារីព្កុមហ ុនកមពុជានតោ 
ខដលបានជួយរងយនាចាំនួន ១០នព្រឿង សព្មាប់ដឹកទឹកជូនបងបអូន
ព្បជារលរដឋដល់នរហោឋ នផ្លទ ល់៕  

រដឋបាលខណ្ឌ សក្ពកលៅន  លបើកការដាឋ នជែួជ៊ុល ផ្ៃូវលកំ្កាលក្គ្ែួក្កហម និង្សចកទកឹជនូក្បជាពលរដឋ 

ខណ្ឌ សរេកពៅៅ  

អាជាា ធរខ ឌ ចុេះផ្តល់ទឹកជូនបង្បអូន្បជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន 
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       នៅថ្ងៃទ០ី៦ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដឋបាលែណ្ឌ ចាំការមន 
បាននរៀចាំនធវីនវទិកាផសរវផាយរិនព្គ្នះនោបល់របស់ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ  
ចាំការមន នព្កាមអធបិតភីារ នោក គ្ឹម ឈ៊ុនអ ូ ព្បធានព្កមុព្បកឹា
ែណ្ឌ ចាំការមន និង នោក ក្ពុំ ែខំាន់ អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាល
ែណ្ឌ ចាំការមន។          

      សមាសភារចូលរមួមានដូចជា៖ ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ  រណ្ៈ
អភិបាលែណ្ឌ  អធកិារនររបាលែណ្ឌ  នាយក នាយករងរដឋបាលែណ្ឌ  
ការោិល័យទាំង ០៤របស់រដឋបាលែណ្ឌ  ការោិល័យជាំនាញជុាំវញិ
ែណ្ឌ ចាំការមន នៅសងាា ត់ទននែបាស្នក់ បឹងនកងកងទី១ ទី២ និងទី
៣ អងគការសងគមសីុវលិ ព្រះសងឃ នងិព្បជារលរដឋទាំង ០៤សងាា ត់៕ 

    នានវោព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែនមស្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ អនុស្នខា
កាកបាទព្កហមកមពុជាែណ្ឌ ចាំការមន បាននរៀបចាំរិធីខចកអាំនណ្តយ
មនុសសធម៌របស់ សនមាចកតិាពិ្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុនសែន 
ព្បធានកាកបាទព្កហមកមពជុា ជូនព្បជារលរដឋព្កីព្កចាំនួន ៣៥ព្រួស្នរ 
កនុងសងាា ត់ផារនដីមងាូវ នព្កាមអធិបតីភារ នោក គ្ឹម ឈ៊ុនអ ូ 
ព្បធានអនុស្នខាកាកបាទព្កហមកមពុជាែណ្ឌ ចាំការមន  នងិ នោក 
ក្ពុំ ែខំាន់ ព្បធានកតិាយិសអនុស្នខាកាកបាទព្កហមកមពុជាែណ្ឌ
ចាំការមន។         

      អាំនណ្តយខដលយកមកផាល់ជូនបងបអូនព្បជារលរដឋព្កីព្ក 
កនុងឱ្កាសននាះ កនុង១ព្រួស្នរៗ ទទួលបានអងារ ២៥រី ូព្កាម ព្តីែ
០១យួ មី ០១នកស មុង ០១ ព្កមា ០១ ភួយ ០១ ស្នរុង ០១ និង
ងវកិា ៣០.០០០នរៀល។      
 កនុងឱ្កាសននាះ នោក គ្ឹម ឈ៊ុនអ ូ បានសាំណូ្មររដល់
បងបអូនព្បជារលរដឋ ឱ្យយកចិតាទុកោក់ែពស់ចាំនពាះអនាម័យ និង
សុែភាររស់នៅព្បចាាំថ្ងៃរបស់សមាជិកព្រួស្នរ៕   

រដឋបាលខណ្ឌ ចំការមនលរៀបចំផ្សពវផ្ាយពិលក្ោះលោបលរ់បែក់្កុមក្បកឹា និង្សចកអំលណាយជនក្កីក្ក  

ខណ្ឌ ចកំារមន 
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  នាព្រឹកថ្ងៃទ០ី៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នោក ជា ពិែ ី
អភបិាល ថ្នរណ្:អភបិាលែណ្ឌ ឫសសខីកវ បានដកឹនាាំនរៀបចាំព្បាររធទវិា
បរសិ្នា នជាតិ និងបរសិ្នា នរិភរនោក នព្កាមព្បធានបទ "ចូលរមួទាំង
អស់គ្នន  នដមីបរីភិរនោកព្សស់ស្នអ ត" នៅនលីសួនចារសូរមីចិ សងាា ត់ 
ឫសសខីកវ ខដលមានការចូលរមួរីនោកព្បធាន នងិសមាជកិ សមាជកិា
ព្កុមព្បឹកាែណ្ឌ  កងកមាែ ាំងព្បោប់អាវុធែណ្ឌ  ព្បធាន-អនុព្បធាន
ការោិល័យ នងិមន្តនាបុីរគលិកនព្កាមឱ្វាទកនុងែណ្ឌ  ការោិល័យជាំនាញ 
នោកនៅសងាា ត់ទាំង៦ ព្រមទាំងបុរគលិកនព្កាមឱ្វាទ យុវជន សសយក 
ថ្នន ក់សងាា ត់-ែណ្ឌ  យុវជនអមត នោកនាយកវទិាល័យ ព្រមទាំង 
សិសានុសិសស ជាព្កុមកាយរទិធ-កាកបាទព្កហម និងព្បជារលរដឋ 
ព្រមទាំងមានតាំណ្តងព្កុមហ ុន សិុនព្ទី សរុបព្បមាណ្ ៣០០នាក់។ 

 កនងុឱ្កាសននាះ អាជាញ ធរែណ្ឌ ឫសសខីកវ បានដឹកនាាំព្កុមការងារ 
ចុះសមាអ តបរសិ្នា នកនុងសងាា ត់ទាំង៦ តាមផែូវលាំ ផែូវជាតិនលែ៥ និង
នៅតាមស្នន ក់ការព្បកបនោយបរោិកាសចូលរមួរកីរាយថ្ព្កខលង៕ 

 អនុវតាន៍តាមព្បស្នសន៍ ឯកឧតាមអភិបាល ថ្នរណ្ៈអភបិាល
រាជធានភីនាំនរញ ឱ្យយកចិតាទុកែពស់នៅតាមបណ្តា ែណ្ឌ កនុងរាជធានី
ភនាំនរញកនងុនរលខដលនមឃកាំរុងខតមាននភែៀងធាែ ក់ខាែ ាំង នោក ជា ពិែ ី
អភបិាល ថ្នរណ្ៈអភបិាលែណ្ឌ ឫសសខីកវ នងិជាព្បធានរណ្ៈ
បញ្ហជ ការឯកភាររដឋបាលែណ្ឌ ឫសសខីកវ បានដឹកនាាំ និងខណ្នាាំផ្លទ ល់
ដល់មន្តនាសី្នោែណ្ឌ  ព្បជាការពារែណ្ឌ  និងតាមបណ្តា សងាា ត់ទាំង៦ 
កនុងភូមិស្នន្តសាែណ្ឌ ឫសសខីកវ រាជធានីភនាំនរញ ឱ្យចុះរិនិតយស្នា នភារ
ទឹកនភែៀងដក់នលីផែូវជាតិនលែ៥ និងកាយសាំរាមខដលកកសទះនចញរី
មាត់លូ នដីមបនីបីកផែូវឱ្យទឹកបានហូរចូលនៅកនុងលូកុាំឱ្យទឹកដក់នៅនលី
ផែូវជាតិនលែ៥ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដលបងាឱ្យលិច
លាំនៅោឋ ន និងផែូវនធវីដាំនណី្រនៅមករបស់បងបអូនព្បជារលរដឋនៅកនុង
មូលោឋ ន។   

រដឋបាលខណ្ឌ ឫែសសីកវដឹកនាកំ្កុមការងារច៊ុះែមាអ តបរសិាា ន នងិ្កាយែរំមតាមផ្ៃវូកន៊ុង្មលូដាឋ ន  

ខណ្ឌ ឫែសីសកវ  
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   ការធ្វើម៉ាស្សា ឬចាប់ស្សរសស្ស កំពុងតែធពញនិយមស្សម្រមប់
ពលរដ្ឋកមពជុា។ មនុស្សសជាធម្ររើនតែងនគំ្នា ធៅរកកតនែងធ្វើម៉ាស្សា 
ឬចាប់ស្សរសស្ស ធដ្ើមបឲី្យធេពាបាលបញ្ហា រុកធោយ ឈសឺារ់ដំុ្
របស់្សធេ។ ធោយតែកអ្ាកខ្ែះធ ៀែតដ្លមនបញ្ហា ឈ ឺ ឬសារ់ដំុ្
ងាប់ធោយសារជំងឺ ដូ្រជាជំងឺស្តស្សរកូ ធពលស្សមព ្ឈាមធែើងខ្ែ ងំ 
ក៏ធៅឲ្យធេធ្វើម៉ាស្សាតដ្រ។ ប៉ាតុនរម្រេធូព យផ្ដល់ដំ្បូនា នថា អ្ាកមន
បញ្ហា តបបធនះ ម្រែវូធៅពាបាលធោយរលនវញិធ ើបម្រែឹមម្រែវូ។ 
 ណត្ើខុសគ្នន ដូចណមេចរវាង្ការពាបលណដ្ឋយចលនា និង្ការម៉ា
សា ឬចាប់សរសស?      

 ជាទូទៅ ទ ើងតែងមានការ ល់ច្រឡំថា ការទ្វើមា៉ា ស្សា ឬ

ចាប់ស្សរសស្ស និងការព្យាបាលទោ រលនាមានទោលបំណង និង

បទរេកទទស្សដូរោា ។ ប៉ា៉ុតនែទេជ្ជបណឌ ិែ  ៉ាូហ្ស៊ីកាហ្ស៊ី កាទ ៉ាោ 

(Dr.Yoshikazy Kameda) ជ្ំនាញខាងព្យាបាលទោ រលនាសន

 នទ៊ីរទព្យទយ សាន់រ៉ា  ជ្ប៉ា៉ុន (Sunrise Japan Hospital) ព្យនយល់ថា 

ការព្យាបាលទោ រលនា និងការមា៉ា ស្សា ឬចាប់ស្សរសស្ស វា ិន

ដូរោា ទទ។      

 ទោកទេជ្ជបណឌ ែិតលែងថា រណំ៉ុរស្សខំាន៣់ តដលជាភាព្យខ៉ុស្សោា

រវាងការព្យាបាលទោ រលនា និងការមា៉ា ស្សា ឬចាប់ស្សរសស្ស គឺ 

ទ៊ី១ ទោលបំណងខ៉ុស្សោា ។ ទ៊ី២ រំណ៉ុរស្សំខាន់ និងបទរេកទទស្សក៏

ខ៉ុស្សោា  ទហើ ទ៊ី៣ ច្បស្សិទធភាព្យ និងលទធផលបនាទ ប់ព្យ៊ីការព្យាបាល

ក៏ខ៉ុស្សោា តដរ។      

 ទោកទេជ្ជបណឌ ិែ  ៉ាូហ្ស៊ីកាហ្ស៊ី កាទ ៉ាោ ព្យនយល់ថា ការទ្វើ

មា៉ា ស្សា ឬចាបស់្សរសស្ស ច្ោនត់ែជាការឲ្យទគជ្ួ ទ្វើឲ្យសារ់ដ៉ុំរោ 

និងមានអារ មណ៍ច្ស្សួលខែួន៖ (ការមា៉ា ស្សាជាកា េកិារ ួ តដល

អ្ាកមា៉ា ស្សាោែ់ស្សងកែ់ទលើដងខែួន ឬស្សងកែ់ែិរៗ ទដើ ប៊ីឲ្យសារដ់៉ុំ

បាន្ូរច្សាល ទហើ ទ ើងមានអារ មណ៍លអ ទហើ ជារលនា ួ 

តដលអ្ាកមា៉ា ស្សាហាងឹោែជ់ាអ្ាកទ្វើស្សក មភាព្យ អ្ាកតដលច្ែេូទគមា៉ា ស្សា

ស្សច្មាក)។ ប៉ា៉ុតនែការព្យាបាលទោ រលនា េិញ គអឺ្ាកជ្ងឺំទ្វើរលនា

ទោ ខែនួឯង នងិមានទោលបំណងទច្រើនជាងទនេះ៖ (ការព្យាបាល

ទោ រលនា គឺទ ើងតច្បច្បួលទៅតា សាា នភាព្យអ្ាកជ្ំង ួឺ ៗ 

ទច្រេះោែ់មានបញ្ហា ទផ្ងៗោា ។ ទ េះប៊ីជាោែ់ឈឺសាម ត ន មាន

ទ ម្ េះថាឈឺដូរោា  ប៉ា៉ុតនែលកខណៈសនការឈឺមានភាព្យខ៉ុស្សោា ។ 

 អ្៉ុ៊ីរឹងទ ើងតច្បច្បួលទៅតា បញ្ហា របស្សោ់ែ ់ នងិបទរេកទទស្ស

របស្សទ់ ើង។ ការព្យាបាលទោ រលនាោែ់ ល់រាស្ស់ណាស្ស់ 

 ក់ទងនឹងបញ្ហា ទ្វើឲ្យោែ់មានការឈឺចាប់ ំងអ្ស្ស់ហាឹង ឬក៏ទរគ

ស្សញ្ហា ថាោែ់ឈឺអ្៊ី ោែ់អារដងឹថា បញ្ហា ទនាេះោែ់ព្យាបាលបាន 

ឬវាអារ េេិ្ឍយ៉ា ងទ ៉ារ ោែ់ដងឹ ំងអ្ស្ស់)។   

 ច្បការតដលអារនំាឲ្យច្រឡំថា ការព្យាបាលទោ រលនា 

និងការមា៉ា ស្សា ឬចាប់ស្សរសស្សដូរោា  ទច្រេះតែមានរំណ៉ុរ ួ សន

បទរេកទទស្សព្យាបាលទោ រលនា គឺការច្គប់ច្គងកមាែ ំងសារ់ដ៉ុ ំ

ឬទៅថា  ឹស្សស្សឹល លូន ខន់ច្លូល (Muscle tone control)៖ (វា

អារជាបទរេកទទស្សសនការទ្វើមា៉ា ស្សាតដរ ប៉ា៉ុតនែវា ិនត ន ំងច្ស្សសង

ទទ គវឺាជាបទរេកទទស្ស ួ ែូរទទ។    

 មាន ន៉ុស្ស្ ួ រនំនួោែ ់ល់ច្រឡំថា ការព្យាបាលទោ 

រលនាហាឹងជាអ្ាកមា៉ា ស្សាទហើ ។ ភាគទច្រើនខ្ស ំឮអ្៉ុ៊ីរឹងខាងក៏

ទោ  ឬអ្ាកទូទៅក៏ទោ  តដលោែ់តែងថាអ្ាកមា៉ា ស្សា)។ 

 ការព្យាបាលទោ រលនា ច្គទូព្យទយចំាបារច់្ែេូបង្ហា ែប់ង្ហា ញ

ដល់អ្ាកជ្ំងឺ ច្គួសារ និងស្សហគ ន៍ឲ្យ ល់ព្យ៊ីបញ្ហា ទរគស្សញ្ហា

របស្ស់ជ្ំងឺោែ់ និងអំ្ព្យ៊ីបទរេកទទស្សតដលច្ែូេអ្ន៉ុេែែទៅផទេះ៕ 

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ ភាពខ៊ុែោន រវាង្ការពាបាលលដាយចលនា និង្ការមា៉ា ែា ឬចាបែ់រម្ែ 

ពាបាលលដាយចលនា  ពាបាលលដាយការមា៉ា ែា  ពាបាលចាបែ់រម្ែ 
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  ជាស្ដេចគ្រងរាជ្យក្នងុវាំងមួយ ដែលមានការស្េញចតិ្ត នងិស្ដលាញ់
ស្លាក្ Birbal ខ្ល ាំងណាដ់ រហូត្ដត្ងតាំងជាស្មមន្តនត។ី ដត្ការស្ដលាញ់ស្នេះ ស្្វ ើ
ឲ្យមន្តនតមីាន ក់្ស្ ៀត្ គ្ចដែនយ៉ា ងខ្ល ាំង។ ស្រក្ដ៏ត្ងដត្ចង់កាល យជាស្មមន្តនតដីែរ 
ប៉ា៉ុដនតមិនអាចស្្វើស្ៅរចួែចូ Birbal ស្ ើយ។    
  ថ្ងៃមួយស្ដេច Akbar បានដរស្ដើរ Birbal ស្ៅេីម៉ុខមន្តនតី
ទាំងអដ់ ដែលស្្វើឲ្យមន្តនតខី្ងស្លើរតឹ្ដត្ខងឹដមារបដនែមស្ ៀត្ ស្ោយនយិយ
ថា ”គ្េេះអងគដរស្ដើរ Birbal ជាស្រឿងអយ៉ុត្ត ិ្ ម៌ណាដ់ ដត្ស្បើ Birbal អាចស្ ល្ើយ 
៣ដាំែួរបាន គាត់្នងឹ  ួលស្គគ ល់ការេិត្ថា Birbal ជាមន៉ុដសឆ្លល ត្។ នយិយ
ដបបស្នេះរចួ ស្ដេច Akbar ក្យ៏ល់គ្េមឲ្យមន្តនតរីបូស្នេះដួរ Birbal ចាំននួ ៣
ដាំែួរដត្មេងរ៖ឺ       

  ១.ស្ត្ើស្លើស្មឃមានផ្កា យចាំននួប៉ា៉ុន្មា ន? 
២.ក្ដនលងណាជាចាំែ៉ុ ចក្ណាេ លដែនែ?ី 
៣.ស្ត្ើមានមន៉ុដសគ្ប៉ុដ នងិមន៉ុដសស្ដីប៉ា៉ុន្មា នន្មក់្ស្លើេិភេស្លាក្? 
 ស្គ្កាយដួររចួ ស្ដេចបានគ្បរល់ដាំែួរទាំង៣ ឲ្យ Birbal ស្ ល្ ើយ 
ស្ោយោក់្លក្ខខែ័ឌ ថា ស្បើមិនអាចស្ ល្ើយបានស្  Birbal គ្ត្វូដត្លាដលងស្ចញេី
ត្ាំដែង។       
 ដាំែួរ ១ី៖ Birbal បានយក្ស្រាមស្ចៀមមក្បង្ហា ញ ស្ហើយនយិយថា 
”ផ្កា យស្លើស្មឃមានស្គ្ចើនែចូស្រាមស្ចៀមស្លើខលួនស្ចៀម ស្បើចង់ែងឹផ្កា យមានប៉ា៉ុន្មា ន 
អនក្គ្ត្វូរាប់ស្រាមស្ចៀមឲ្យអដ់ដិន”។ មន្តនតសី្ន្មេះដស្គ្មចថាជាចស្មលើយគ្ត្មឹគ្ត្វូ។

 ដាំែួរ ២ី៖ Birbal បានរូដខសបន្មា ត់្មួយរូ ស្លើក្គ្មាលឥែឋ ស្ហើយ
យក្ដែក្មូលត្ចូច៉ុចចាំចស្ន្មល េះបន្មា ត់្ទាំងេីរ រចួគ្បាប់ថាស្នេះជាចាំែ៉ុ ចក្ណាេ ល
ដែនែ ីស្បើមន្តនតណីាមានចមៃល់អាចវដ់ខលួនឯងបាន។   
 ដាំែួរ ៣ី៖ Birbal គ្បាប់ថា “ការរាប់ចាំននួមន៉ុដសគ្ប៉ុដ នងិស្ដេីិត្
គ្បាក្ែក្នងុ េិភេស្លាក្ រជួឺ្បបញ្ហា ែចូរាប់មន្តនត ី មហាត្លិក្ក្នងុវាំងែសូ្ ន្ េះដែរ 
រេឺិបាក្ក្ាំែត់្ស្ភ ស្ដី ឬគ្ប៉ុដណាដ់។ គ្បដិនស្បើមន្តនតទីាំងអដ់គ្ត្វូបានដមាល ប់ 
ស្ន្មេះខុ្ាំរាប់មិនឲ្យខ៉ុដស្ ”។ មន្តនតសី្ន្មេះស្មើលម៉ុខ Birbal ទាំងភ្្ញក់្ស្ែអ ើល រួចដ៉ុខ
ចតិ្តឲ្យ Birbal  ស្្វើស្មមន្តនតបីនតស្ ៀត្។    
 រាំនតិ្អប់រាំក្នងុស្រឿង៖ មិនមានបញ្ហា ណា ថាមន៉ុដសមិនអាចស្ោេះគ្ស្គយ
បានស្  រដឺត្ងដត្មានែលូវស្ែើរជានចិច ស្បើស្យើងស្គ្បើការរតិ្ឲ្យបានដវងឆ្លៃ យ៕ 

 

ចំណ េះដឹង និងកំសានត៖ ៣ែណួំ្រ រវាង្លែដច និង្មស្តនតីធំ 
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