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សម្ដេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋដន្រ្ត ី ន្កដពុោ ្ងិ
សម្ដេចកេិតពិ្រទឹ្ធបណ្ឌិ េ បា្ផ្តល់កិេតិយសដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់អម្ ជ្ ីញចូលរដួ 
កនុងរិធីអបអរសាទ្រ ការប ច្ូលេបំ្់ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ោសដបេតិ
ម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក នានងៃទ្ី១៧ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ នារហុ
កីឡាដាឋ ្ោេិអូឡារំិក ។     
 សូដរលឹំកផ្ងខដ្រថា ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក  ព្េូវបា្ចុុះប ជ្ ី 
ោម្បេកិភណ្ឌ រភិរម្ោក កនងុកចិចព្បជុគំណ្ៈកម្មា ធកិារ ម្បេកិភណ្ឌ  
រិភរម្ោក ម្ៅទ្ីព្កុង Krakow ព្បម្ទ្សប ូឡូញ កាលរីនងៃទ្ី៨ ខខ្
កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧។     
 ម្្ុះោព្បាសាទ្ ទ្ី៣ម្ហយី ខដ្លបា្ចូលប ជ្ូ លោសដបេតិ
ម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក ម្ព្កាយរីព្បាសាទ្អងគរវេត ដាក់ប ច្ូ លម្ៅ
នងៃទ្ី១៤ ខខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩២ ្ិងព្បាសាទ្ព្រុះវហិារដាក់ប ច្ូ លម្ៅនងៃ

ទ្ី៧ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០០៨។ ចំខណ្កម្ោោ ្ព្សម្ម្មលខសបកធំ ដាក់
ប ច្ូ លម្ៅនងៃទ្ី២៥ ខខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៥ គុកទ្ួលខសែងម្ៅនងៃទ្ី
៣១ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០០៩ ខលបងទាញព្រ័ព្េ ម្ៅនងៃទ្ី២ ខខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០១៥ ្ិងចាបុីដ្ងខវងម្ៅនងៃទ្ី៣០ ខខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។  
 ម្បីតាដឯកសារបា្បង្ហា ញថា ព្បាសាទ្ចំណាស់ដួយម្្ុះ 
កសាងម្ឡងីកនុងរាជជកាល ម្សតចឥសា្វរ ា ័្  ទ្ី១ម្ៅកនុងសេវេស ទ្ី៧ 
(គ.ស. ៦១៦-៦៣៥) នាសដ័យម្ច្ឡា ព្កុដព្បាសាទ្សំបូរនព្រ
គុកម្្ុះ ព្េូវបា្ម្បាុះបង់ម្ចាល តាងំរីឆ្ន ១ំ៩៧១ដកម្ដែុះ ម្ហយី
ព្េូវបា្ម្រៀបចំសារោងាីម្ៅឆ្ន ១ំ៩៨០។   
 កនុងការកាប់សាក រនព្រ រកម្ ញីម្ម្ព្បាសាទ្ទាងំអស់ចំ្ួ្
១៤០ព្បាសាទ្ ម្ហយីម្ៅព្បាសាទ្រីរម្ទ្ៀេ រកដិ្ទា្់ម្ ញី។ 
េំប្់ព្បវេតិសាន្រសត ព្បាសាទ្សបូំរនព្រគុក គឺោរាជធា្ីរបស់ចព្កភរ
ម្ច្ឡា សដ័យបុរាណ្ ខដ្លប្សល់ទុ្កសំណ្ង់ោម្ព្ចី្ោក់ខ្ែួ្ 
រួ្ព្ជកកនុងនព្រ ន្ភូដិសំបូរ  ុសំំបូរ ព្សុកព្បាសាទ្សំបូរ ម្ខ្េត
កំរង់ធំ។      
 ទ្ីព្កុងដ៏្ចំណាស់ដួយម្្ុះ បា្ោេស្ធងឹម្លីនផ្ៃដ្ីព្បម្មណ្ 
២៥គីឡូខដ ព្េកាម្រ   ប ុ ខ្តបា្បាេ់ដា្ខ្ែុះ ម្ៅសល់ខេព្បាសាទ្
ចំណាស់ដួយចំ្ួ្ ខដ្លបង្ហា ញរីសាា បេយកដា ដុ្សដ័យអងគរ។  

 ពិធីអបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទែបំូរព្ប្រពគ៊ុក ជាែម្បតតិបបតិកភណ្ឌ ពភិពបោក  
នាព្ងៃទី១៧ សែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ នាពហ៊ុកឡីាដាា នជាតិអឡូាពំកិ  
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 ព្កសួងវបបធដ៌ ្ិងវចិិព្េសិលបៈ បា្ព្បកាសថា ម្ៅនងៃទ្ី០៨ 
ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ កនុងកិចចព្បជុំម្លីកទ្ី៤១ ម្ៅទ្ីព្កុង Krakow 
ព្បម្ទ្សប ូឡូញ គណ្ៈកដាការម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក បា្រិ្ិេយ 
រិភាកា្ិងវាយេនដែថា "េបំ្់ព្បាសាទ្សបូំរនព្រគុក" ម្ម្គុណ្េនដែ
ម្លចម្ធាែ ោសកល ម្ហយីបា្សម្ព្ដចចុុះ "េបំ្់ព្បាសាទ្សបូំរនព្រគុក" 
ម្ៅកនុងប ជ្ ីម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក។    
 ម្សចកតីព្បកាសរបស់ព្កសួងវបបធដ៌ ្ិងវចិិព្េសិលបៈ បា្
ចុុះនងៃទ្០ី៩ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ បង្ហា ញថា ការសម្ព្ដចន្គណ្ៈ
កដាការម្បេកិភណ្ឌ រភិរម្ោកន្អងគការយូម្ណ្សកូ គឺោម្ម្មទ្្ភារ
ោេិដ៏្ធំម្ធងងាីដួយម្ទ្ៀេ ខដ្លម្កីេម្ចញរីការខ្ិេខ្ំព្បឹងខព្បងរបស់
រាជរដាឋ ភិបាលកដពុោ ខដ្លម្ម្ សម្ដតចអគគដហាម្សនាបេមី្េម្ោ 
ហ ៊ុន សែន ោព្បដុខ្ដ្ឹកនាពំ្បកបម្ដាយគេិបណ្ឌិ េ ខេងខេយក
ចិេតទុ្កដាក់ម្លីកកិេតិយសោេិ ម្ៅម្លីឆ្កអ្តរោេិ ក៏ដូ្ចោ ឆែុុះ
បញ្ច ងំរកីារខ្ិេខ្ំព្បឹងខព្បងរបស់រដាឋ ភិបាលម្ៅកនុងការព្គប់ព្គង
ការង្ហរអភិរកស ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍ម្បេិកភណ្ឌ ព្បកបម្ដាយចីរភារ។ 
 ឯកសារបង្ហា ញថា ព្បាសាទ្នព្រគុហ៍ (គុហ ឬគុហា ខព្បថា 
្គរ ឬព្បម្ទ្ស ខដ្លអា្ម្ចញសូរម្សៀងោគុកចំខណ្កពាកយគុក 
កនុងវចនា្ុព្កដ សម្ដតច ជួ្ ណាេ សំម្ៅកខ្ែងដាក់ ុឃំងំ
ដ្ុសសអនកម្ទាស) គឺោរដណី្យដាឋ ្សំបូរនព្រគុហ៍ ោព្បម្ភទ្
រដណី្ដាឋ ្វបបធដ៍ ្ិងព្បវេតិសាន្រសត ខដ្លម្ម្ទ្ីតាងំសាិេម្ៅកនុង
ភូដិសំបូរ  ុសំំបូរ ព្សុកព្បាសាទ្សំបូរ ម្ខ្េតកំរង់ធំ។   
 ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ម្ម្ចំង្ហយ ៣៧ គ.ដ រីទ្ីរដួម្ខ្េត
កំរង់ធំ ខដ្លសង់ម្លីដ្ីរាបម្សាីម្ម្ទ្ំហ ំ ៣០០០ ហកិតា តាដផ្ែូវ
ោេិ៦៤ បេ់សាត តំាដសាោវស័ិយកាេ់តាដផ្ែូវបុសព្សម្ម្មច ផ្ែូវម្្ុះ 
ម្រលរដូ្វវសាលិចទ្ឹក ខេម្យងីអាចម្ធវីដ្ំម្ណី្រម្ឆ្ព ុះម្ៅព្សុកសំបូរ
បា្ខេដតង។      
 រដណី្ដាឋ ្សំបូរនព្រគុក ោរាជធា្ចីាសម់្ ា្ ុះថា ឥសា្បុរៈ 
រសីដ័យម្នាុះ ោដជឈដណ្ឌ លន្សាសនា ឧទ្ៃិសថាវ យសវៈ្ិយដ។ 

ព្កុដព្បាសាទ្ម្្ុះ សាងសង់អំរីឥដ្ឋតា្់ ្ិងងាបាយម្ព្កៀដ លំអរ
ម្ៅម្ដាយចំោក់រីម្លីឥដ្ឋ ចាក់រុដភម្ដាយបាយអ ោផ្ៃ ងំៗអំរឥីដ្ឋ 
ខេបចចុបប្នរម្បុះអស់។ 
 កាច់ខផ្តរ ្ិងការសរម្សរោពាកយម្រព្ជ ព្បអប់ទាវ រម្ធវីអំរងីា
ភក់ទាងំអស់។ ព្បាសាទ្ម្្ុះ កសាងម្ឡងី ម្ៅកនុងរាជជកាល ម្សតច
ឥសា្វរ ា ័្  ទ្ី១ម្ៅកនុង ស.េ ទ្ី៧ (គ.ស. ៦១៦-៦៣៥) នា
សដ័យម្ច្ឡា។ 
 ព្កុដព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុកម្្ុះ ព្េូវបា្ម្បាុះបង់ម្ចាល តាងំ
រីឆ្ន ១ំ៩៧១ដកម្ដែុះ ម្ហយីព្េវូបា្ម្រៀបចសំារោងាីម្ៅឆ្ន ១ំ៩៨០។ 
កនុងការកាប់សាក រនព្រ ម្គរកម្ ញីម្ម្ ព្បាសាទ្ទាងំអស់ ចំ្ួ្ 
១៤០ព្បាសាទ្។ 
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  រដណី្យដាឋ ្ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុហ៍ ខចកម្ចញោ ៤ ធំគ៖ឺ 
 ១.ព្កុដព្បាសាទ្ខាងម្ជីង៖ ម្ៅថា ព្បាសាទ្សំបូរខដ្លម្ៅ
កណាត ល ្ិងរ័ទ្ធជុំវញិម្ដាយព្បាសាទ្េូចៗ ម្ហយីខបែកៗគ្នន ។ 
 ២.ព្បាសាទ្កណាត ល៖ ម្ៅថាព្បាសាទ្ម្តា ព្បាងគព្បាសាទ្
កណាត ល ម្ម្ទាវ រចូលរីទ្ិសចាងម្ជីង ឯទាវ រម្បីករីទ្ិសដួយម្ទ្ៀេ 
ោទាវ របម្ញ្ឆ េ។ ម្ៅព្េង់កាលជម្ណ្តី រទាងំ៤ ម្ម្រូបម្តា អងគុយ
ប្ឈរជងគង់រីរ កនុងទ្ិស្ីដួយៗម្ៅថា ម្ទ្វកថា។ ម្ៅភាគខាងលិច
ន្ព្បាសាទ្ម្តា ម្ម្ព្កុដព្បាសាទ្េូចៗ ោម្ព្ចី្ម្ទ្ៀេ។ 
 ៣.ព្កុដព្បាសាទ្ខាងេបូង៖ ម្ៅថា ព្បាសាទ្យាយរ័្ធ 
ខដ្លសាិេម្ៅចកំណាត លហ ុ៊ុំរ័ទ្ធម្ដាយព្បាសាទ្ ោម្ព្ចី្ ម្ម្កំខរង
រីរោ្់ ខដ្លកំខរងខាងកនុងម្ម្ ម្តាបុរៈ ចូលទាងំបួ្ទ្ិស។ ព្កុដ
ព្បាសាទ្ទាងំម្្ុះ ោអេីេរាជធា្ី។   
 ៤.ព្កុដព្បាសាទ្ម្ព្កាលម្មស៖ ម្ម្ទ្ីតាងំម្ៅខាងម្ជីង
ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ម្ម្ព្បាសាទ្េូចៗម្ធវី អំរីឥដ្ឋ ្ិងខាងលិច
ម្ម្ព្បាសាទ្ដួយម្ធវីអំរីងាបាយម្ព្កៀដ។ 
 ព្បាសាទ្សបូំរនព្រគុហ៍ ម្ម្ម្ដ្ដីម្ េូីចធ ំរុកោោេ ិសេវម្ផ្សងៗ 
គួរឱ្យចាប់អារដាណ៍្។ ម្ហយីដយ ងវញិម្ទ្ៀេ ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក 
បា្ទាក់ទាញម្ភញៀវម្ទ្សចរបរម្ទ្ស ្ិងម្ៅកនុងព្សុកោម្ព្ចី្ឱ្យដក
ទ្សសនាកដា្ត ខដ្លោម្ហេុជយួបម្ងកី្ ការម្លីកកដពសជ់វីភារបងបអូ្
ព្បោជ្រស់ម្ៅតាដេំប្់ម្នាុះ ្ិងជយួផ្សរវផ្ាយ្ូវវបបធដ៌របស់
ខខ្ារម្យងី ឱ្យកា្់ខេម្ព្ចី្ម្ទ្ៀេផ្ង៕      
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នាព្រកឹនងៃទ្១ី០ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
បា្ដ្ឹកនាដំន្រ្តចីំណុ្ុះឱ្យរដ្ឋបាលរាជធាម្ៅភនមំ្រញ ព្បាររធរិធីអបអរ
សាទ្រ ការសម្ព្ដចរបស់គណ្ៈកដាការម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោកន្
អងគការយូម្ណ្សកូខដ្លបា្ចុុះប ជ្ ី ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ម្ៅកនុង
ប ជ្ ីម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក ម្ៅកនុងកិចចព្បជុំម្លីកទ្ី៤១ ម្ៅទ្ីព្កុង 
Krakow ព្បម្ទ្សប ូឡូញ នានងៃទ្ី៨ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧។  
 ឯកឧេតដអភបិាល បា្ម្ម្ព្បសាស្៍ថា ការសម្ព្ដចរបស់
គណ្ៈកដាការម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោកន្អងគការយូម្ណ្សកូម្្ុះ គឺោ
ម្ម្មទ្្ភារោេិដ៏្ធំម្ធងងាីដួយម្ទ្ៀេ ខដ្លម្កីេម្ចញរីការខ្ិេខ្ំ
ព្បឹងខព្បងរបស់រាជរដាឋ ភិបាលកដពុោ ខដ្លម្ម្ សម្ដតចអគគដហា
ម្សនាបេមី្េម្ោ ហ ៊ុន សែន ោព្បដុខ្ដ្កឹនាពំ្បកបម្ដាយគេបិណ្ឌិ េ 

ខេងខេយកចិេតទុ្កដាក់ម្លីកកេិតយិសោេមិ្លីឆ្កអ្តរោេ ិ ក៏ដូ្ចោ
ឆែុុះបញ្ច ងំរីការខ្ិេខ្ំព្បឹងខព្បងរបសរ់ាជរដាឋ ភបិាល កនងុការព្គប់ព្គង 
ការង្ហរ អភិរកស ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍ម្បេិកភណ្ឌ ព្បកបម្ដាយចីរភារ។
 ឯកឧេតដអភបិាល បា្បខ្ាដម្ទ្ៀេថា ការដាក់ប ច្ូ លេំប្់
ព្បវេតិសាន្រសតដួយម្្ុះ ចូលកនុងប ជ្ ីសដបេតិម្បេិកភណ្ឌ រិភរ្ឹងរេឹ
ខេជំរុញការយកចិេតទុ្កដាក់អរំីេនដែោព្បវេតិសាន្រសត ន្េំប្់សំបូរ
នព្រគុកហ៍ ្ិងប្តខងរកាេំប្់ម្្ុះឱ្យបា្ខាជ ប់ខ្ជួ្សព្ម្មប់កូ្ម្ៅ
ជំនា្់ម្ព្កាយ។ 
 ម្យាងតាដសារលិខ្ិេ ជូ្ជ្រដួោេិរបស់ សម្ដតចម្េម្ោ 
ហ ៊ុន សែន ម្ម្៣ទ្ំរ័រ ម្ៅោៃ ចនងៃទ្ី៩ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
សម្ដតចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋដន្រ្ត ី ន្កដពុោ បា្ខណ្នាំ
ដ្ល់ដន្រ្តីព្គប់លំដាប់ថាន ក់ ព្រុះសងឃ ្ិងព្បោរលរដ្ឋទាងំអស់រដួគ្នន
ម្រៀបចំរិធី អបអរសាទ្រ បនាៃ ប់រី ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ព្េូវបា្ចុុះ
ប ជ្ ីោសដបេតិម្បេកិភណ្ឌ រភិរម្ោកម្ដាយវាយគង ទូ្ងសគរ ទ្ុះម្បា េ 
្ិងម្គ្នុះព្េម្ដាកម្ៅតាដទ្ីសាធារណ្ៈសំខា្់ៗ ចាប់រីកនុងព្កសួង 
សាា ប័្ រហូេដ្ល់តាដភូដិ ម្ៅម្វោម្ម្ម ង១០៖០០នាទ្ី ព្រឹកនងៃទ្ី
១០ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧។  

ពិធអីបអរសាទរ ការែបប្រម្ចរបែគ់ណ្ៈកម្មការបបតិកភណ្ឌ ពិភពបោកព្នអងគការយបូណ្ែក ូ
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  សារលិខ្ិេ សម្ដតចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន បា្បញ្ជ ក់យា ង
ដូ្ម្ចនុះថា ម្ដ្ីដបអីបអរសាទ្រព្រឹេតិការណ៍្ោព្បវេតិសាន្រសតម្្ុះ ខ្ញុ ំសូដ
ខណ្នាដំ្ល់ព្គប់ព្កសួង-សាា ប័្ ន្រាជរដាឋ ភិបាល ម្ៅថាន ក់ោេិ 
្ិងព្គប់សាា ប័្ម្ៅថាន ក់ម្ព្កាដោេិ រដួម្ម្៖ ព្គប់រាជធា្ី-ម្ខ្េត 
ព្គប់ដ្ៃីរជំនាញរាជធា្ី-ម្ខ្េត ព្គប់ព្កុង-ព្សុក-ខ័្ណ្ឌ  ្ិងព្គប់ ុ-ំ
សង្ហក េ់ ព្រដទាងំសូដអំពាវនាវដ្ល់ជ្រដួោេិកដពុោព្គប់រូប ម្ដាយ
ដិ្ព្បកា្់អាយុ ព្សទាប់វណ្ណៈ រណ៌្សដបុរ ដុខ្របរ ្ិងឋា្ៈ
សងគដ រដួគ្នន ម្ធវីការវាយគង ទូ្ងសគរ ទ្ុះម្បា េ ្ិងម្គ្នុះព្េម្ដាក តាដ
ព្គប់ដម្ធយបាយខដ្លខ្ែួ្ម្ម្ម្ៅម្ម្ម ង១០៖០០នាទ្ីព្រឹក នានងៃទ្ី
១០ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ៅព្គប់ទ្ីកខ្ែងសាធារណ្ៈសំខា្់ៗ 
រដួម្ម្ទ្សីតកីារព្កសួង-សាា ប័  ្ ្ងិអងគភារព្គប់សាោរាជធា្ី-ម្ខ្េត 
ព្គប់សាោព្កុង-ព្សុក-ខ័្ណ្ឌ  ព្គប់សាោ ុ-ំសង្ហក េ់ ព្គប់វេតអារាដ 
្ិងសាោបុណ្យ ព្រដទាងំព្គប់ទ្ីព្បជុសំហគដ្៍ម្ៅតាដភូដិឱ្យ
បា្កុុះករ ម្ខ្ញៀវខាញ រ ព្បកបម្ដាយទ្ឹកចិេតម្ម្មទ្្ៈ ្ិងសបាយ
រកីរាយចំម្ពាុះ ព្រឹេតិការណ៍្ោព្បវេតិសាន្រសតម្្ុះ។  
 ោដួយគ្នន ម្្ុះ សម្ដតចនាយករដ្ឋដន្រ្ត ី ក៏សូដអំពាវនាវដ្ល់
ព្គប់សាា ្ីយវ៍ទិ្យុ ទូ្រទ្សស្៍ ្ិងបណាត រ័េ៌ម្ម្ទាងំអស់ ម្ដតាត ចូល
រដួសហការផ្សរវផ្ាយ ព្រឹេតិការណ៍្ោម្ម្មទ្្ភារោេិ ដ៏្ម្ម្សារៈ
សំខា្់ម្្ុះ ឱ្យបា្ទូ្លំទូ្ោយ ្ិងអធិកអធដោទ្ីបំផុ្េ។ 

 សូដបញ្ជ ក់ថា ការសម្ព្ដចប ច្ូ ល ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក 
កនុងប ជ្ ីម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក ព្េូវបា្ម្ធវីម្ឡងីម្ៅកនុងកិចចព្បជុំ
កំរូលម្លីកទ្ី៤១ ន្គណ្ៈកម្មា ការម្បេិកភណ្ឌ  រិភរម្ោក ខដ្ល
ព្បាររធម្ឡងីម្ៅរីនងៃទ្ី០២-១២ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខដ្លម្ម្
១៩៣ ព្បម្ទ្សោសម្មជិក ្ិង២១ព្បម្ទ្ស ោគណ្ៈកម្មា ធិការ  

អចិនន្រ្តយប៍ា្សម្ព្ដចអ្ុដ័េប ច្ូ ល ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ោ
សដបេតិម្បេិកភណ្ឌ រិភរម្ោក នាម្វោម្ម្ម ង៩៖៤០នាទ្ី (ម្ម្ម ង
ម្ៅកដពុោ) យប់នងៃទ្ី០៨ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ៅទ្ីព្កុង 
Cracovie ព្បម្ទ្សប ូឡូញ។    
 ព្បាសាទ្សំបូរនព្រគុក ម្ម្ទ្ីតាងំសាិេម្ៅកនុងភូដិសំបូរ  ុំ
សំបូរ ព្សុកព្បាសាទ្សំបូរ ម្ខ្េតកំរង់ធំ ខដ្លម្ម្ចំង្ហយ២៥
គីឡូខដ ព្េ រីទ្ីរដួម្ខ្េតកំរង់ធំ តាដផ្ែូវោេិម្លខ្៦៤ បេ់សាត តំាដផ្ែូវ
កូ្ម្តាន េ។ 
 សំបូរនព្រគុក ោរាជធា្ចីាស់បុរាណ្ម្ ា្ ុះ ថាឥសា្បុរៈ 
ខដ្លកាលរីសដ័យម្នាុះ ោដជឈដណ្ឌ លន្សាសនា ឧទ្ៃិសថាវ យ
ដ្ល់សិវៈ្ិយដ។ ព្កុដព្បាសាទ្ទាងំម្្ុះ បា្សាងសង់អំរីឥដ្ឋតា្់ 
ងាបាយម្ព្កៀដ ្ិងងាភក់ ខដ្លលំអរម្លីជញ្ជ ងំព្បាសាទ្ ម្ហយីព្េូវ
បា្កសាងម្ឡងីម្ៅរជជកាលព្រុះបាទ្ ឥសា្វរ ា ័្ ទ្ី១ កនុងសេវេស
ទ្ី៧។ តាដការព្សាវព្ោវបា្ឲ្យដ្ឹងថា ម្ៅទ្ីម្នាុះ ម្ម្ព្បាសាទ្
ព្បម្មណ្ោង១០០ព្បាសាទ្ ខដ្លខចកម្ចញោ៤ព្កុដធំៗ។ 
 បចចុបប្ន ព្បាសាទ្ទាងំម្្ុះបា្្ឹងកំរុងទាក់ទាញម្ភញៀវ
ម្ទ្សចរោម្រៀងរាល់នងៃ ខដ្លបា្ផ្តល់ការង្ហរដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋម្ៅ
ទ្ីម្្ុះម្ទ្ៀេផ្ង៕      

សែលានច៊ុុះបញ្ជ  ីប្រាសាទែបំូរព្ប្រពគ៊ុក បៅកន៊ុងបញ្ជ បីបតិកភណ្ឌ ពិភពបោក 
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  នាព្រកឹនងៃទ្១ី៣ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ បា្ម្រៀបចកំិចចព្បជុំសាដ្ញម្លីកទ្ី៣៨ របស់ព្កុដព្បឹកា
រាជធា្ភីនមំ្រញ អាណ្េតទិ្២ី ម្ព្កាដអធបិេភីារ ឯកឧេេដ ម្ប៉ ់សារនិ 
ព្បធា ព្្កដុព្បកឹារាជធា្ភីនមំ្រញ ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល 
ន្គណ្ៈអភិបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ្ិងម្ម្ការអម្ ជ្ ីញចូលរដួរី
សំណាក់ ឯកឧេេដ អភិបាលរង ព្រដទាងំសម្មជិក សម្មជិកា ន្
ព្កុដព្បឹការាជធា្ីភនំម្រញទាងំអស់។   

 កិចចព្បជុំម្ម្រម្បៀបវារៈដូ្ចខាងម្ព្កាដ៖ 
១-ម្សចកតីព្ពាងកំណ្េ់ម្ហេុន្កិចចព្បជុំសាដ្ញម្លីកទ្ី៣៧ របស់
ព្កុដព្បឹការាជធា្ីភនំម្រញអាណ្េតិទ្ី២ កាលរីនងៃទ្ី១៤ ខខ្ដិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧  
២-ម្សចកតីព្ពាងរបាយការណ៍្ព្បចាឆំម្មសទ្ី១ ឆ្ន ២ំ០១៧ សេីរីការ
អ្ុវេត ការង្ហររបសរ់ដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ                 
៣-ម្សចកតីព្ពាងសេីរីការខបងខចកេួនាទ្ី ភារកិចច្ិងរម្បៀរបបម្ធវី
ការង្ហរជូ្ គណ្ៈអភិបាលរាជធា្ីភនំម្រញ    
៤-ម្សចកតីព្ពាងសម្ព្ដចសេីរកីារខកសព្ដលួសម្មសភារគណ្ៈកដាការ 
ម្រៀបចំគម្ព្ម្មងរាជធា្ីភនំម្រញ                
៥-ម្សចកតីព្ពាងម្សចកតីសម្ព្ដចសេីរីការខកសព្ដលួសម្មសភារគណ្ៈ
កដាការ លទ្ធកដារបស់រាជធា្ីភនំម្រញ។  
 បខ្ាដរីរម្បៀបវារៈទាងំ ៥ចំណុ្ចខាងម្លី អងគព្បជុំក៏បា្
ម្លីកម្ឡងីខងដម្ទ្ៀេអំរីខផ្្ការសកដាភារ ្ងិការង្ហរោអាទ្ិភារ
របស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ្ិងការង្ហររបស់ដ្ៃីរសាធារណ្ការ 
្ិងដ្ឹកជ ជ្ូ ្រាជធា្ីភនំម្រញ ម្ដាយម្ម្សណួំ្រម្ចាទ្សួររីសម្មជិក
អងគព្បជុំ ខដ្លោការម្ឆែយីេបម្ៅកនុងម្នាុះ ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង 
អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ្ិងេំណាងដ្ៃីរ
សាធារណ្ការ ្ិងដ្ឹកជ ជ្ូ ្រាជធា្ីភនំម្រញ បា្បកព្សាយបំភែឺ 
្ិងបង្ហា ញរីការង្ហរខដ្លរដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញបា្ម្ធវីក្ែងដក
ជូ្ ឯកឧេតដព្បធា្អងគព្បជុ ំព្រដទាងំសម្មជកិ សម្មជកិាព្កដុព្បកឹា 
រាជធា្ីភនំម្រញ ព្ោបអំរីការអភិវឌ្ឍ ការកសាង ការផ្សរវផ្ាយ-
អ្ុវេេម្គ្នល្ម្យាបាយ ្ងិការង្ហរោអាទ្ភិារម្ផ្សង  ៗ ម្ដ្ដីបរីព្ងងឹ
ការអ្ុវេេរដ្ឋបាលថាន ក់ម្ព្កាដោេឱិ្យកា្់ខេទ្ទ្លួបា្្ូវម្ោគជ័យងាីៗ
បខ្ាដម្ទ្ៀេ ព្រដទាងំទ្ទ្ួលបា្ផ្លោវជិជម្ម្ោប្តបនាៃ ប់៕  
       
  

កិចចប្របជ៊ុសំាម្ញ្ញបលើកទី៣៨ របែប់្រកុម្ប្របឹការាជធានភីនំបពញ អាណ្តតទិី២ 
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  នារម្សៀលនងៃទ្ី២៦ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ បា្ព្បជុបំនាៃ ្់ោដយួេណំាងព្កសួងនព្បស្យី ៍ អាោញ ធរ 
កងកម្មែ ងំម្ម្សដេាកិចច ដន្រ្តីពាក់រ័្ធ ម្ដ្ីដបរីិភាកាការង្ហរបន្រង្ហក ប
ខលបងម្ហគដសីុសងតាដព្បរ័្ធអ្ឡាញ (Online) ព្ជកម្ព្កាដរូបភារ
ទ្ីតាងំកាម្ហវអុី្ធឺខណ្េ (Internet café) ឬ ម្ណ្េ២៤ម្ម្ម ង
(Net 24h) កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។    
 ឯកឧេតដអភបិាល បា្ដាក់ម្ចញ្ូវវធិា្ការយា ងដុឹងម្ម េ់
បន្រង្ហក បព្គប់ខលបងម្ហគដសីុសងតាដព្បរ័្ធអ្ឡាញ (Online) ព្ជក
ម្ព្កាដរូបភារទ្ីតាងំកាម្ហវអុី្ធឺខណ្េ Internet cafe ឬ ម្ណ្េ២៤
ម្ម្ម ង(Net24h)ទាងំអស់ ម្ទាុះោម្មច ស់អាជីវកដាម្ម្ចាប់អ្ុញ្ញ េ
ម្បីកទ្ីតាងំអុី្ធឺខណ្េ (Internet) ក៏ម្ដាយ ម្ព្ពាុះថាខលបងម្ហគដ
សីុសងតាដព្បរ័្ធអ្ឡាញ Online គឺោខលបងបំផ្ែ ញការសិកា
របស់កុម្មរ ្ិងយុវជ្ ខដ្លោទ្ំពាងំសនងឫសស ី ម្ហយីទ្ីម្នាុះក៏ោ

កខ្ែងព្បដូលផ្តុ ំ្ូវការខចកចាយ ម្ព្បពី្បាស់ម្ព្គឿងម្ញៀ្  ្ិងជ្ម្លាីស 
លួច-ឆក់ផ្ងខដ្រ។      
 កនុងឱ្កាសម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដអភបិាល ក៏បា្ផ្តលអ់្ុសាស្៍
ខណ្នាបំខ្ាដម្ទ្ៀេថា ម្ដ្ីដបីឱ្យការដាក់ម្ចញ្ូវវធិា្ការខាងម្លី
កា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ្ិងទ្ទ្ួលបា្ម្ោគជ័យ េំណាងសាា ប័្ 
្ិងកងកម្មែ ងំម្ម្សដេាកិចចពាក់រ័្ធ ព្េូវសហការឱ្យបា្ោព្បចាំ
ោដួយអាោញ ធរដូលដាឋ ្ កនុងការចុុះរិ្ េិយព្សាវព្ោវ ្ិងបិទ្អាជីវកដា
ឱ្យបា្ទា្់ម្រលម្វោ៕   

កិចចប្របជ៊ុពំិភាកាការងារបង្ក្ងាក បសលបងបហគម្ែ៊ុែីងតាម្ប្របពន័ធអនឡាញ (Online) 
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  ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា អភបិាលរងខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ព្េវូបា ខ្េងតាងំ
ោអភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅងាី ខដ្លព្េូវជំ្ួស 
ម្ោក អា ង ែ៊ុផីាន បា្ម្ផ្ៃរភារកិចចម្ៅសាោរាជធា្ីភនំម្រញ។ 
 រិធីម្្ុះ បា្ព្បាររធម្ធវីម្ឡងីម្ៅព្រឹកនងៃទ្ី២៨ ខខ្កកកដា ឆ្ន ំ
២០១៧ ម្ៅរដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅ ម្ព្កាដអធបិេភីារដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯក
ឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
ឯកឧេតដ ម្៉ប់ សារនិ ព្បធា្ព្កដុព្បកឹារាជធា្ភីនមំ្រញ ្ងិម្ម្

ការចូលរដួរីដន្រ្តីម្ព្កាដឱ្វាទ្សាោរាជធា្ីភនំម្រញ អភិបាលខ្ណ្ឌ
ទាងំ១២ រដួទាងំកងកម្មែ ងំព្បដាប់អាវុធផ្ងខដ្រ។  
 សូដបញ្ជ ក់ខដ្រថា ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា ម្រលម្ៅបំម្រញ
ការង្ហរោអភិបាលរងខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ព្េូវបា្ព្បោរលរដ្ឋរស់ម្ៅកនុង
ដូលដាឋ ្ ក៏ដូ្ចោថាន ក់ម្លីម្ដីលម្ ញីថា ោដន្រ្តីម្ឆនីដដួយរូប ម្ម្
ទាងំចំម្ណ្ុះដ្ឹង ្ិងចំម្ណ្ុះម្ធវី ម្ហយីអវីខដ្លសំខា្់ដួយខបបម្ទ្ៀេ
ម្នាុះ ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា ោដន្រ្តីខដ្លព្សោញ់ព្បោរលរដ្ឋ ចុុះ
ជួយម្ដាុះព្សាយការលំបាករបស់ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ោ្ិចច 
ម្ដាយដិ្ថា នងៃ ឬយប់ម្ឡយី។ ម្ដាយម្ដីលម្ ញីរីគុណ្សដបេតិដ៏្
លអខបបម្្ុះម្ហយី ម្ទ្ីបរាជរដាឋ ភិបាលបា្ម្ដីលម្ ញីរហូេខេងតាងំ
ោអភិបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅនាម្រលម្្ុះ។   
 ម្យាងតាដអ្ុព្កឹេយ សតីរីការម្ផ្ៃរភារកិចច ្ិងខេងតាងំដន្រ្តី
រាជការ កាលរីនងៃទ្ី២០ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខដ្លចុុះហេាម្លខា
ម្ដាយសម្ដតចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋដន្រ្តនី្ព្រុះរាោណា
ចព្កកដពុោ បា្សម្ព្ដច ម្មព្តា១ ម្ផ្ៃរភារកិចច ម្ោក អា ង ែ៊ុផីាន 
ឋា្្តរស័កតិវរដន្រ្តីថាន ក់ម្លខ្៤ រីអភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ
ចារអំម្ៅ ឱ្យដកបម្ព្ដីការង្ហរម្ៅសាោរាជធា្ីភនំម្រញ។ ម្មព្តា២ 
ខេងតាងំ ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា ឋា្្តរស័កតិវរដន្រ្តីថាន ក់ម្លខ្៣ ោ
អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅ។    

ពិធីប្របកាែបទេរភារៈកចិច និងសតងតាងំម្៊ុែតំសណ្ងជាអភិាល ព្នគណ្ៈអភិាលែណ្ឌ ចារអំបៅ 
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        ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជ
ធា្ភីនមំ្រញ បា្ខងែងប្តម្ទ្ៀេថា បនាៃ ប់រីបា្េំខណ្ងោអភិបាល 
ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅម្ហយី សូដខ្ិេខ្ំបម្ព្ដី រាល់ទុ្កោ
លំបាករបស់ព្បោរលរដ្ឋ ព្េូវទុ្កព្បោរលរដ្ឋ ដូ្ចោ ឳរុកម្មត យ
បម្ងកីេរបស់ម្យងី ម្ដាយដិ្ព្បកា្់រូជសាស្៍ រណ៌្សដបុរ 
្ម្យាបាយ ្ិងសាសនាអវីម្ឡយី...។  
 កនុងឱ្កាសម្្ុះខដ្រ ឯកឧេតដអភបិាល ក៏បា្ម្ព្កី្រលឹំក 
ដ្ល់អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ខដ្លម្ទ្ីបខេចូល
កា្់េំខណ្ងងាី ព្េូវខេខ្ិេខ្ំម្ធវីយា ងណា អ្ុវេត្៍ឱ្យបា្ខាជ ប់ខ្ជួ្
្ូវម្គ្នល្ម្យាបាយ យុទ្ធសាន្រសតចេុម្កាណ្ដ្ណំាក់កាល់ទ្៣ី របស់
រាជរដាឋ ភិបាល ម្លីកកដពស់ម្លីវស័ិយម្ហដាឋ រចនាសដព័្ធឱ្យកា្់ខេ
ម្ម្ភាររកីចម្ព្ដី្ម្ឡងីោប្តបនាៃ ប់ខងដម្ទ្ៀេ ម្ដាយម្ផ្ត េសំខា្់
ម្លីខផ្នកស្តិសុខ្ ឱ្យកា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ម្ហយីកាេ់ប្ាយឱ្យ
បា្្ូវបទ្ម្លាីសដួយចំ្ួ្ដូ្ចោ បទ្ម្លាីសម្ព្គឿងម្ញៀ្ ឆក់ បែ្់  
ោម្ដ្ីដ។ល។ ម្ដ្ីដបបីំម្រញ្ូវសំ្ូដររ របស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ 
្ិងខ្ិេខ្ំរព្ងឹងឱ្យបា្្ូវរាល់ ការង្ហរអសកដាទាងំឡាយណាខដ្ល
បា្ជួបព្បទ្ុះក្ែងដក។     
 កនុងនាដរូបម្ោកោេំណាងគណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ចារអមំ្ៅ 
ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា បា្ម្បតោញ ចិេតម្ដាយខ្ិេខ្ំអ្ុវេត្៍ការង្ហរឱ្យ
បា្ដ េ់ចេ់្ូវចាប់រដ្ឋធដា្ ុ្ ញ ម្គ្នលការណ៍្ចាប់ លិខ្ិេបទ្ដាឋ ្  
គិេិយុេតិោធរម្ម  ្្ងិអ្ុវេត្ ម៍្គ្នលការណ៍្ខណ្នារំបស់រាជរដាឋ ភបិាល 
ខដ្លបា្ដាក់ម្ចញឱ្យម្ម ព្្បសិទ្ធភារខ្ពស់ អ្ុវេត្៍ឱ្យបា្ខាជ ប់ខ្ជួ្
្ូវម្គ្នល្ម្យាបាយ យុទ្ធសាន្រសតចេុម្កាណ្ដ្ំណាក់កាលទ្ី៣ 
របស់រាជរដាឋ ភិបាល ម្ព្កាដការដ្ឹកនាពំ្បកបម្ដាយគេិបណ្ឌិ េរបស់ 
សម្ដតចអគគដហាម្សនាបេមី្េម្ោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋដន្រ្ត ី ន្
ព្រុះរាោណាចព្កកដពុោ ្ិងប្តអ្ុវេត ឱ្យបា្ម្ោគជ័យ្ូវការង្ហរ 
ខដ្លម្ៅម្សសសល់ ការម្ដាុះព្សាយបញ្ា ចរាចរណ៍្ សណាត ប់ធាន ប់ 
សាធារណ្ៈ បញ្ា អនាដ័យ បរសិាា ្ ្ិងទ្ីព្កុងនបេង បញ្ា ម្ហដាឋ
រចនាសដធ្ធ័ រិម្សសផ្ែូវ លូ ទ្កឹសាអ េ ្ងិបញ្ា ទ្នំាស់ទ្ធីែ ីោម្ដ្ីដ៕  
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  នាព្រកឹនងៃទ្២ី៦ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
បា្ម្បីកកិចចព្បជុំរិភាកាសេីរីការរព្ងងឹគុណ្ភារការង្ហរ ្ងិជព្ដុញ
ការអ្ុវេតគម្ព្ម្មងរបស់ព្កុដហ ុ្ទ្ទ្ួលការកនុងការអ្ុវេតគម្ព្ម្មង
អភិវឌ្ឍ្៍របស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ម្ព្កាដអធិបេីភារ ឯកឧេេដ 
ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ។  
 ឯកឧេេដអភបិាល បា្ម្សនីឱ្យរដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ទាងំ១២ ្ិង
ព្កុដហ ុ្ទ្ទ្ួលម្  ការគម្ព្ម្មងព្េូវសហការគ្នន កនុងការអ្ុវេតគម្ព្ម្មង
អភិវឌ្ឍ្៍របស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញឱ្យបា្លអព្បម្សីរ ព្រដទាងំ
ការអ្ុវេត  ្ិងព្េូវយកចិេតទុ្កដាក់ខ្ពស់ម្ដ្ីដបជីព្ដុញខផ្្ការការង្ហរ
ឱ្យបា្ដុឹងម្មេ់តាដវធិា្ការដូ្ចោ៖ 
 ១-ជព្ដុញការម្ធវីផ្ែូវខដ្លម្ៅម្សសសល់កនុងគម្ព្ម្មងទាំងឆ្ន ំ
ចាស់ ្ិងឆ្ន ងំាី  
 ២-រព្ងឹងគុណ្ភារការង្ហរការម្ធវីម្ហដាឋ រចនាសដព័្ធ ផ្ែូវ លូ 
 ៣-លុបបំបាេ់ការទារលុយរបីងបអូ ព្្បោរលរដ្ឋកនងុដូលដាឋ ្ 
ម្ដ្ីដបេីភាជ ប់បណាេ ញលូរីកនុងផ្ៃុះ ចូលម្ៅលូម្ដ ខដ្លនាមំ្អាយម្កីេ
ម្ម្ការថាន ងំថាន ក់រីព្បោរលរដ្ឋ 
 ៤-រាលក់ារម្បកីការដាឋ ្្ដីយួ  ៗ ព្េវូសិកា ្ិងគិេគូរឱ្យបា្
ចាស់ោស់រីបញ្ា សុវេាិភារព្បោរលរដ្ឋ ្ិងលហូំរចរាចរណ៍្ ម្ដ្ីដបី
កាេ់ប្ាយការកកសៃុះចរាចរណ៍្ ព្េូវម្ម្សាែ កសញ្ញ ការដាឋ ្ សាែ ក
បង្ហា ញគម្ព្ម្មង ម្ដាយអាោញ ធរដូលដាឋ ្ោអនកព្េួេរិ្ិេយ ្ិងដាក់
កម្មែ ងំម្ដ្ីដបសីព្ដួលចរាចរណ៍្ ្ិងបម្ ច្ ៀសម្ព្គ្នុះថាន ក់ខដ្លម្កីេម្ម្
ម្ដាយនចដ្្យ៕  

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាែដពីកីារពប្រងងឹគ៊ុណ្ភាពការងារ នងិជប្រម្ុញការអន៊ុវតតគបប្រោងរបែ់ប្រកុម្ហ ៊ុនទទួល
ការកន៊ុងការអន៊ុវតតគបប្រោងអភិវឌ្ឍនរ៍បែរ់ែាាលរាជធានីភនំបពញ 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣៣  ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           15 

  រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញបចចុបប្ន បា្្ឹងកំរុងខ្ិេខ្ំជំរុញ
ការអភវិឌ្ឍ្  ៍ម្ដាយម្ផ្េ េសំខា្់ម្លីការកសាងម្ហដាឋ រចនាសដព័្ធរូបវ្េ 
ដូ្ចោ ផ្ែូវងនល់ សាព  ្ព្បរ័្ធព្បឡាយ-លូ បណាេ ញទ្កឹសាអ េ បណាត ញ 
ចរ្ េអគគសិ្ ី បណាេ ញទូ្រគដនាគដ្៍ ការខកលដអ ្ិងរព្ងីកបខ្ាដ
សួ្ចារសាធារណ្ៈ ផ្ែូវម្ព្កាដដ្ី សាព ្អាកាស ោម្ដ្ីដ។ ទាងំម្្ុះ
ោធាេុខដ្លទាក់ទាញវ ិ្ ិម្យាគិ្ោេិ-អ្េរោេិ ឱ្យដកវ ិ្ ិម្យាគ
កនុងរាជធា្ីភនំម្រញកា្់ខេម្ព្ចី្ម្ឡងី។   
 ម្ៅកនុងរយុះម្រលប ុនាា ្ឆ្ន ចុំងម្ព្កាយម្្ុះ ម្ដ្ីដបខីកខព្បដុខ្
ម្មេ់ព្បម្ទ្សោេិ ្ិងម្សាភ័ណ្ភារម្ៅកនុងទ្ីព្កុង រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ខេងបា្យកចិេតទុ្កដាក់កនុងការសាា បនា ្ិងជួសជុល ផ្ែូវ
ងនល់ សាព ្ ព្បរ័្ធព្បឡាយ-លូ បណាេ ញទ្ឹកសាអ េ បណាត ញចរ្េ
អគគិស្ី បណាេ ញទូ្រគដនាគដ្៍ ការខកលដអ ្ិងរព្ងីកបខ្ាដសួ្
ចារសាធារណ្ៈ ផ្ែូវម្ព្កាដដ្ី សាព ្អាកាស សួ្ចារោម្ព្ចី្កខ្ែង
ម្ៅតាដដ្ងផ្ែូវ ្ិងទ្ីតាងំសាធារណ្ៈកនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។ 
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នាព្រឹកនងៃទ្ី២៥ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ បា្ទ្ទ្ួលជួបសខដេងការគួរសដោដួយ ឯកឧេតដបណ្ឌិ េ 
Ingo Karsten ឯកអគគរដ្ឋទូ្េអាលែដឺ ង់ ព្បចាមំ្ៅព្រុះរាោណាចព្ក
កដពុោ។      
 ម្ៅកនងុជំ្ បួម្្ុះ គឺរិភាកាសងកេ់ធៃ្់ម្លីការរព្ងឹងដិេតភារ
ន្កិចចសហព្បេបិេតកិារម្លីព្គប់វស័ិយអាទ្ភិារ ទាងំការង្ហរវ ិ្ ិម្យាគ 
ពាណិ្ជជកដា ម្ទ្សចរណ៍្ ្ិងសុវេាិភារសណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ។ 
ោរិម្សសបខ្ាដម្ទ្ៀេម្នាុះ គឺម្ផ្ត េម្លីការរព្ងឹងកិចចការការពារ
ស្តិសុខ្សុវេាិភារជូ្ថាន ក់ដ្ឹកនាកំំរូលៗ ្ិងបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ន្ព្បម្ទ្សទាងំ២ ក៏ព្េូវយកចិេតទុ្កដាក់កនុងការរកាសុវេាិភារឱ្យ
បា្លអព្បម្សីរបខ្ាដម្ទ្ៀេ។   
 កនុងឱ្កាសម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដបណ្ឌិ េ ក៏បា្សខដតង្ូវការ
ចាប់អារដាណ៍្ ្ិងម្កាេសរម្សីរ ចំម្ពាុះការខ្ិេខ្ំព្បឹងខព្បងរបស់រដ្ឋ
បាលរាជធា្ីភនំម្រញ កនុងការអភិវឌ្ឍរាជធា្ីភនំម្រញ ម្លីព្គប់វស័ិយ 
្ិងបា្ម្ដីលម្ ីញយា ងចាស់្ូវការដ្ឹកនាមំ្ៅម្លីផ្ែូវដ៏្ព្េឹដព្េូវ
របស់រាជរដាឋ ភិបាលកដពុោ ខដ្លបា្ម្ធវីឱ្យព្បម្ទ្សោេិម្ម្សុខ្
ស្តិភារ ្ិងកំម្ណី្្ម្សដ្ឋកិចចោប្តបនាៃ ប់ម្រៀងរាល់ឆ្ន ។ំ៕  
       

ជំនួបែសម្ដងការគួរែម្ជាម្ួយ ឯកអគគរែាទូតអាលលមឺ្ង៉ ់ប្របចបំៅប្រពុះរាជាណាចប្រកកម្ព៊ុជា 
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    ក្ែងដករដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ខេងចាេ់ព្កុដការង្ហរចុុះ
សួរសុខ្ទុ្កោ សម្មជិក-សម្មជិកា ព្កុដព្បឹកាសង្ហក េ់-ខ្ណ្ឌ ដួយចំ្ួ្ 
ម្ៅកនុងរាជធា្ីភនំម្រញ ខដ្លម្ម្បញ្ា ព្ប ដម្ផ្សងៗ ្ិងបញ្ា
សុខ្ភារកំរុងសព្ម្មករយបាលជំងឺម្ៅម្គហដាឋ ្ម្រៀងៗខ្ែួ្។  
 នាព្រឹកនងៃទ្ី២៤ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេតដ ឃួង បប្រែង អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលរាជ
ធា្ីភនំម្រញ បា្អម្ ជ្ ីញចុុះសួរសុខ្ទុ្កោ ្ិងនាយំកងវកិាឧបេាដភ
ម្ដាយផ្ៃ ល់ជូ្ ម្ោក ម្សង សារា ្ អេេីម្ៅសង្ហក េ់ទ្កឹលអក់ទ្ី២ 
្ិង ម្ោក ច័្ៃ នហ អេេីម្ៅសង្ហក េ់ទ្កឹលអក់ទ្៣ី  ខដ្លករុំង
សព្ម្មករយបាលជំងឺម្ៅម្គហដាឋ ្។    
 ការរកាបា្ស្តិភារដូ្ចបចចុបប្ន គឺរិេណាស់ ម្ដាយម្ម្
ការរដួចំខណ្កយា ងធំម្ធងរបស់ដន្រ្តីម្ជីងចាស់ ម្ដាយម្សចកតីម្គ្នររ 
ការលុះបង់ទាងំកម្មែ ងំកាយកម្មែ ងំចិេតបម្ព្ដីព្បោរលរដ្ឋព្បកបម្ដាយ
ការទ្ទ្ួលខុ្សព្េូវ ្ិងភារនងែងនូរ។    
 កនុងឱ្កាសម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដអភិបាល ក៏បា្ជូ្ររ ្ិង
សំណូ្ដររឱ្យម្ោកទាងំ២ ឱ្យប្តខងរកាសុខ្ភារោព្បចាតំាដរយុះ
ការហាេ់ព្បាណ្ឱ្យបា្ោម្ទ្ៀងទាេ់ ្ិងការហូេសាអ េ ផ្ឹកសាអ េ ្ិង
រស់ម្ៅសាអ េ ម្ដ្ីដបឱី្យសុខ្ភារបា្ព្បម្សីរោប្តបនាៃ ប់៕   

ប្រកមុ្ការងារច៊ុុះែរួែ៊ុែទ៊ុកខ នងិបលើកទកឹែោជកិ-ែោជកិា ប្រកមុ្ប្របកឹាែងាក ត-់ែណ្ឌ ម្យួចនំនួ ោនបញ្ហា
ែ៊ុែភាពកពំ៊ុងែប្រោកពាាលជងំបឺៅបគហដាា ន 
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នាព្រកឹនងៃទ្២ី៣ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
បា្អម្ ជ្ ីញចូលរួដកនុងការព្េួេរិ្ិេយ ្ិងម្បីកវញិ្ញ សាព្បឡង
ម្ព្ជីសម្រសីដន្រ្តីព្កបខ័្ណ្ឌ ព្កសួងដហានផ្ៃ ម្ៅវទិ្យល័យោសីុដ 
ស្ធរដ ុក។      
 គរួបញ្ជ ក់ថា ការព្បឡងព្កបខ័្ណ្ឌ  ដន្រ្តីព្កបខ័្ណ្ឌ ព្កសួង
ដហានផ្ៃសព្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០១៧ បា្ចាប់ដ្ំម្ណី្រកនុងព្កបខ័្ណ្ឌ ទូ្ទាងំ
ព្បម្ទ្ស ម្ព្កាដកិចចសហការរវាងរដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ ្ិង
ព្កសួងដហានផ្ៃ។      
 បទ្បញ្ជ កនុងការព្បឡងចូលព្កបខ័្ណ្ឌ  ព្កសួងដហានផ្ៃ 
ម្បកោជ្ម្បកោនារ ីគឺដិ្ព្េូវបា្ឱ្យយកឯកសារ ្ិងកាបូប ចូលកនុង
ប្ៃប់ព្បឡងម្ឡយី ម្ហយីរាល់ម្បកោភារព្បឡងទាងំអស់ ព្េូវបា្
ព្េួេរិ្ិេយយា ងដុឹងម្មេ់្ូវឯកសារបង្ហក ្់នដ្បញ្ជ ក់អេតសញ្ញ ណ្ 
ខដ្លម្ម្បិទ្រូបងេ ្ិងហេាម្លខាចាស់ោស់។   
 ការម្ធវីកំខណ្ទ្ព្ដង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ម្ដ្ីដបជីំរុញអភិបាល
កិចចលអជូ្ព្បោរលរដ្ឋ េព្ដូវឱ្យម្ម្ការម្ព្ជីសម្រសីដន្រ្តីម្ម្សដេា
ភារ ្ិងឆ្ៃៈព្បកបម្ដាយថាដរលយា ងរិេព្បាកដ្។ ដន្រ្តីលអព្េូវ
ម្ម្បុគគលិកលកោណ្ៈ ៤ចំណុ្ច គឺ ឆ្ៃៈម្មច ស់ការ ភកតីភារការង្ហរ 
ដ្សិការវោិជ ជីវៈ ្ិងវបបធដ៌ម្សវាសាធារណ្ៈ។    
      

ការប្រតួតពនិិតយ និងបបើកវិញ្ហញ សាប្របឡងបប្រជើែបរ ើែម្ង្ក្នតីប្រកបែណ័្ឌ ប្រកែងួម្ហាព្ទេ 
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សូដបញ្ជ ក់ខដ្រថា កាលរនីងៃទ្២ី២ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ក្ែងម្ៅ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញបា្ម្រៀបចំកិចចព្បជុំោដួយគណ្ៈ
កដាការម្រៀបចំការព្បឡងម្ព្ជីសម្រសីដន្រ្តីព្កបខ័្ណ្ឌ ព្កសួងដហានផ្ៃ 
ម្ៅដណ្ឌ លវទិ្យល័យោសីុដ ស្ធរដុខ្ ម្ដ្ដីបផី្សរវផ្ាយ ្ិងខណ្នាំ
អំរីេួនាទ្ី-ភារកិចចអ្ុរកស អគ្នរ្ុរកស គណ្ៈកដាការម្ផ្សងៗម្ទ្ៀេ 
សំម្ៅម្ធវីឱ្យការព្បឡងម្ព្ជីសម្រសីម្្ុះព្បព្រឹេតម្ៅម្ដាយរលូ្៕  
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នាព្រឹកនងៃទ្ី១៨ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ បា្អម្ ជ្ ីញោអធិបេីកនុងអងគព្បជុំសេីរីការម្រៀបចំេព្ម្មយ
ផ្ែូវរេ់ងាីសព្ម្មប់ម្ព្បីព្បាស់រងយ្តព្កុងចំ្ួ្ ១០០ម្ព្គឿងខដ្លោ
ជំ្ួយរបស់រដាឋ ភិបាលន្សាធារណ្រដ្ឋព្បោម្ម្ិេចិ្។  
 ឯកឧេតដអភបិាល បា្សម្ព្ដចបខ្ាដម្លីេព្ម្មយផ្ែូវងាីចំ្ួ្
៣ខខ្សបខ្ាដម្ទ្ៀេម្លីផ្ែូ វរេ់៣ខខ្ស ខដ្លកំរុង់ដ្ំម្ណី្រការសរវនងៃ 
ម្ដាយម្សនីរឱ្យអងគភារពាក់រ័្ធ ព្េូវសិកាឱ្យបា្ចាស់ោស់រី 

ចំង្ហយផ្ែូវរេ់ ចំណ្េដាក់ម្ភញៀវ ម្ហយីចំម្ពាុះរងយ្តងាខីដ្លោ
ជំ្ួយរបស់រដាឋ ភិបាលន្សាធារណ្រដ្ឋព្បោម្ម្ិេចិ្្ឹងដាក់ឱ្យ
ម្ព្បីព្បាស់ម្លីផ្ែូវរេ់ចាស់ ៣ខខ្សខដ្លម្ម្ព្សាប់ចំ្ួ្ ៥៧ម្ព្គឿង 
ម្ព្ពាុះរងយ្តចាស់ៗព្េូវម្ធវីការជួសជុលសំអាេម្ឡងីវញិ។ 
 ោចុងម្ព្កាយ ឯកឧេតដអភបិាល បា្ផ្េល់ដេខិណ្នាដំ្ល់
អនកម្បីកបររងយ្តព្កុងសាធារណ្ៈម្គ្នររ្ូវព្កដសីលធដ៌ វោិជ ជីវៈ
កនុងការម្បីកបរ ម្គ្នររចាប់ចរាចរណ៍្ ព្េូវម្ចុះម្យាគយល់គ្នន ម្រល
ម្បីកបរ ម្ហយីព្េូវម្ចុះខងរកា សំអាេរងយ្តងាីរបស់អងគភារឱ្យដូ្ច
ោរបស់ផ្ៃ ល់ខ្ែួ្ ម្ទ្ីបរងយ្តទាងំម្្ុះម្ព្បីព្បាស់បា្យូរអខងវង។ 

 សូដជព្ម្មបខដ្រថា ដកដ្ល់ម្រលបចចុបប្នម្្ុះ ព្កុដការង្ហរ   
រដាឋ ករសវយេ័រងយ្តព្កុង បា្ខ្ិេខ្ំបំពាក់សាែ កម្លខ្រងយ្តព្កុង
ឱ្យបា្រចួរាល់ ម្ដ្ីដបមី្ព្េៀដម្ចញដ្ំម្ណី្រម្ៅបំម្រមី្សវាដ្ឹកជ ជ្ូ ្សា
ធារណ្ៈជូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅនងៃទ្ី០១ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខាង
ដុខ្ម្្ុះ។      
 រងយ្តបខ្ាដ ចំ្ួ្ ១០០ម្ព្គឿងម្្ុះ ្ឹងដាក់ឱ្យដ្ំម្ណី្រ
ការម្លីខខ្សរេ់ងាីចំ្ួ្ ៣ខខ្សបខ្ាដ សំម្ៅម្ធវីឱ្យការបម្ព្ដីម្សវាដ្ឹក
ជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈជូ្បងបអូ្កា្់ខេព្បម្សីរ ទា្់ម្រលម្វោ ្ិង
កា្់ខេម្ព្ចី្ម្គ្នលម្ៅ។ ការចូលរដួចំខណ្កកនុងការម្ព្បីព្បាស់ម្សវា
ដ្ឹកជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈរបស់ព្បោរលរដ្ឋ គឺោការចូលរដួចំខណ្កកនុង
ការកាេ់ប្ាយបា្្ូវការកកសៃុះចរាចរណ៍្ម្ៅកនងុរាជធា្ភីនមំ្រញ។ 

ពិធីទទួលានរងយនតប្រកុង ជាទលូវការពីរដាា ភាិលព្នសាធារណ្រែាប្របជាោនតិចិន 

កិចចប្របជ៊ុែំ ដពីកីារបរៀបចតំប្រោយទលូវរត់ងមីែប្រោប់បប្របើប្រាែរ់ងយនតប្រកុងចំនួន ១០០បប្រគឿង 
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  នានងៃទ្០ី៦ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្បេភូិរដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
្ិងរដាឋ ករសវយេ័ដ្ឹកជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈរងយ្តព្កងុ ចុុះរិ្ិេយរងយ្ត
ព្កុង១០០ម្ព្គឿង ោជំ្ួយរបស់រដាឋ ភិបាលសាធារណ្ៈព្បោម្ម្ិេ
ចិ្ព្បគល់ជូ្សាោរាជធា្ីភនំម្រញ។ ការព្េួេរិ្ិេយម្លីកម្្ុះ គឺ
ម្ផ្ត េសំខា្់ម្លីខផ្នកបម្ចចកម្ទ្សរងយ្ត ខផ្នកសម្មភ រៈម្ព្បីព្បាស់ដួយ
ចំ្ួ្ ខផ្នកព្បរ័្ធព្គប់ព្គងរបស់រងយ្ត ្ិងខផ្នកព្បរ័្ធ GPS។  
 គួរបញ្ជ ក់ថា រងយ្តងា១ី០០ម្ព្គឿងម្្ុះ ព្េូវយកម្ៅបំម្រញ
បខ្ាដោដួយរងយ្តព្កុងខដ្លម្ម្ព្សាប់ ប ុខ្តម្ម្សភារចាស់
ខូ្ចដិ្អាចដ្ំម្ណី្រការបា្។ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញកំរុងសិកា
លដអិេកនុងការដាក់ខខ្សរេ់បខ្ាដម្ទ្ៀេ ឱ្យបា្ចំ្ួ្ ១០ខខ្ស ម្ៅកនុង
រាជធា្ីភនំម្រញ។      
 គម្ព្ម្មងម្សវាដ្ឹកជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈម្្ុះ ព្បសិ្ម្បីទ្ទ្ួល
បា្ម្ោគជ័យម្ៅឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញម្ព្គ្នង្ឹង
រព្ងីកបខ្ាដឱ្យបា្បា្ចំ្ួ្ ១០ខខ្សម្ទ្ៀេ ម្ហយីរាជធា្ីភនំម្រញ
្ឹងម្ម្គម្ព្ម្មងរព្ងីកបខ្ាដម្ទ្ៀេរហូេដ្ល់ចំ្ួណ្១៤០ម្ព្គឿង។  
 បចចុបប្ន ព្បសិ្រាជធា្ីភនំម្រញម្ម្រងយ្តដ្ឹកជ ជ្ូ ្ម្សវា
សាធារណ្ៈ កា្់ខេម្ព្ចី្ រាជធា្ីភនំម្រញ្ឹងអាចជួយកាេ់ប្ាយ
ការកកសៃុះចរាចរណ៍្បា្ម្ព្ចី្។    
 បនាៃ ប់រីទ្ទ្ួលបា្រងយ្តព្កុងបខ្ាដចំ្ួ្ ១០០ម្ព្គឿងម្្ុះ 
រដាឋ ករសវយេ័រងយ្តព្កុងដ្ឹកជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈ រាជធា្ីភនំម្រញ 
្ឹងខ្ិេខ្ំរព្ងឹងម្សវារបស់ខ្ែួ្កា្់ខេព្បម្សីរ តាដរយៈការម្រៀបចំផ្ែូវ
ខខ្សរេ់បខ្ាដ  ្ងិម្រៀបចបំពំាក់្ូវសាែ កម្លខ្រងយ្តព្កងុឱ្យបា្រចួរាល់ 
ម្ដ្ីដបមី្ព្េៀដម្ចញដ្មំ្ណី្រម្ៅបម្ព្ដមី្សវាដ្កឹជ ជ្ូ ្សាធារណ្ៈជូ្ដ្ល់
បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅនងៃទ្០ី១ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧៕   
    

សែលជាជំនយួរបែរ់ដាា ភិាលព្នសាធារណ្រែាប្របជាោនិតចិន 
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  នារម្សៀលនងៃទ្១ី៩ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេេដ ឃងួ បប្រែង អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាល
រាជធា្ភីនមំ្រញបា្ដ្ឹកនាកំិចចព្បជុំរព្ងឹងស្តិសុខ្ សណាត ប់ធាន ប់
សាធារណ្ៈ ្ិងបញ្ា កកសៃុះលូកនុងរាជធា្ីភនំម្រញ សំម្ៅផ្តល់
ភារកក់ម្តត ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ ្ិងម្ដាុះព្សាយបញ្ា ទ្ឹកជ្់
នានាកនុងភូដិសាន្រសតភនំម្រញ។     

 គរួបញ្ជ ក់ថា ចមំ្ពាុះដុខ្រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ្ងឹកណំ្េ់
ផ្ែូវអាទ្ិភារចំ្ួ្ ១១ខខ្សសំខា្់ ម្ដ្ីដបមី្រៀបចំសណាេ ប់ធាន ប់ឱ្យបា្
លអព្បម្សីរ។      
 ម្ដាយសារកនុងម្រលបចចុបប្នកំម្ណី្្បងបអូ្ព្បោជ្ម្ៅ
កនុងរាជធា្ីភនំម្រញកា្់ខេម្កី្ ម្ឡងីោប្តបនាៃ ប់ ខដ្លបងកឱ្យម្ម្
សំរាដកា្់ខេម្ព្ចី្ ្ិងការចាក់ដ្ីរមំ្ោភម្លីខ្នងព្បឡាយបងាូរទ្ឹក 
ខដ្លោកតាត រាងំសៃុះដ្ល់លំហូរទ្ឹកម្ម្ការហូរយឺេម្ៅម្រលម្ភែៀង
ធាែ ក់ខាែ ងំដតងៗ។ ដូ្ម្ចនុះម្ហយីម្ទ្ីប ឯកឧេតដអភបិាល បា្ម្បីកកិចច
ព្បជុំរិភាកា ្ិងខណ្នាដំ្ល់អាោញ ធរដូលដាឋ ្ ្ិងដ្ៃីរពាក់រ័្ធ
ប្តយកចិេតទុ្កដាក់ខ្ពស់ ្ិងខ្ិេខ្ំសាេ រ សម្មអ េ ្ិងម្បីកដុខ្ទ្ឹកឱ្យ
បា្លអបំផុ្េ។      
 កនុងម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដអភិបាល ក៏បា្ខណ្នាបំខ្ាដដ្ល់
អាោញ ធរដូលដាឋ ្ ្ងិេណំាងដ្ៃរីពាក់រ័្ធ ប្តបម្ងកី្ការផ្សរវផ្ាយ 
អប់រដំ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ រមិ្សសបងបអូ្ខដ្ល
រស់ម្ៅជិេខ្នងព្បឡាយ-លូបងាូរទ្ឹក ឱ្យបា្កា្់ខេយល់ដ្ឹងចាស់
រីបរសិាា ្ ការទុ្កដាក់សំរាដឱ្យបា្ព្េឹដព្េូវ ឥទ្ធិរលអាព្កក់ន្
ការម្ចាលសំរាដម្ផ្តសផ្ត ស ការចូលរដួសម្មអ េបរសិាា ្-អនាដ័យ
ម្ៅជុំវញិបរមិ្វណ្ផ្ៃុះ ទ្ីកខ្ែងសាធារណ្ៈនានា ្ិងការផ្តល់រ័េ៌ម្ម្
អសកដាន្ការព្បដូលសំរាដដ្ល់អាោញ ធរដូលដាឋ  ្ម្ដ្ដីបអីាោញ ធរម្ម្
ដូលដាឋ ្កនុងការសព្ដដសព្ដួល ្ិងខណ្នាឱំ្យបា្កា្់ខេព្បម្សីរ
ោប្តបនាៃ ប់៕     

កិចចប្របជ៊ុពំប្រងឹងែនតែិ ៊ុែ ែណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ និងបញ្ហា កកែេុះលកូន៊ុងរាជធានភីនំបពញ 
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  នាព្រកឹនងៃទ្១ី១ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនំម្រញ 
ឯកឧេេដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ បា្ដ្ឹកនាពំ្បជុំរិភាកាព្េួេរិ្ិេយ ្ិងម្ដាុះព្សាយបញ្ា
លិចទ្ឹកម្ៅភូដិសាន្រសតដួយចំ្ួ្កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។  
 កិចចព្បជុំរិភាកាព្េួេរិ្ិេយ ្ិងម្ដាុះព្សាយបញ្ា ខាងម្លី 
ម្ម្ការអម្ ជ្ ីញចូលរដួរីសំណាក់ ឯកឧេតដអភបិាលរងទ្ទ្ួលប្ៃុក 
េំណាងដ្ៃីរជំនាញពាក់រ័្ធ អាោញ ធរដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ ។   
 គរួបញ្ជ ក់ផ្ងខដ្រថា បចចុបប្នកមំ្ណី្្បងបអូ្ព្បោជ្ម្ៅ
កនុងរាជធា្ីភនំម្រញកា្់ខេម្កី្ ម្ឡងីោប្តបនាៃ ប់ ខដ្លបងកឱ្យម្ម្
សំរាដកា្់ខេម្ព្ចី្ ្ិងការចាក់ដ្ីរមំ្ោភម្លីខ្នងព្បឡាយបងាូរទ្ឹក 
ខដ្លោកតាត រាងំសៃុះដ្ល់លំហូរទ្ឹកម្ម្ការហូរយឺេម្ៅម្រលម្ភែៀង
ធាែ ក់ខាែ ងំដតងៗ។ ដូ្ម្ចនុះម្ហយីម្ទ្ីប ឯកឧេតដអភបិាល បា្ម្បីកកិចច
ព្បជុំរិភាកា ្ិងខណ្នាដំ្ល់អាោញ ធរដូលដាឋ ្ ្ិងដ្ៃីរពាក់រ័្ធ
ប្តយកចិេតទុ្កដាក់ខ្ពស់ ្ិងខ្ិេខ្ំសាេ រ សម្មអ េ ្ិងម្បីកដុខ្ទ្ឹកឱ្យ
បា្លអបំផុ្េ។      
 កនុងម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដអភិបាល ក៏បា្ខណ្នាបំខ្ាដដ្ល់
អាោញ ធរដូលដាឋ ្ ្ងិេណំាងដ្ៃរីពាក់រ័្ធ ប្តបម្ងកី្ការផ្សរវផ្ាយ 
អប់រដំ្ល់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ រមិ្សសបងបអូ្ខដ្ល
រស់ម្ៅជិេខ្នងព្បឡាយ-លូបងាូរទ្ឹក ឱ្យបា្កា្់យល់ដ្ឹងចាស់
រីបរសិាា ្ ការទុ្កដាក់សំរាដឱ្យបា្ព្េឹដព្េូវ ឥទ្ធិរលអាព្កក់ន្

ការម្ចាលសំរាដម្ផ្តសផ្ត ស ការចូលរដួសម្មអ េបរសិាា ្-អនាដ័យ
ម្ៅជុំវញិបរមិ្វណ្ផ្ៃុះ ទ្ីកខ្ែងសាធារណ្ៈនានា ្ិងការផ្តល់រ័េ៌ម្ម្
អសកដាន្ការព្បដូលសំរាដដ្ល់អាោញ ធរដូលដាឋ  ្ម្ដ្ដីបអីាោញ ធរម្ម្
ដូលដាឋ ្កនុងការសព្ដដសព្ដួល ្ិងខណ្នាឱំ្យបា្កា្់ខេព្បម្សីរ
ោប្តបនាៃ ប់៕       
   

កិចចប្របជ៊ុពំិភាកាប្រតតួពិនិតយ និងបដាុះប្រសាយបញ្ហា លចិទឹកបៅភូម្សិាង្ក្ែតម្យួចនំួនកន៊ុងរាជធានីភនំបពញ 
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នាព្រកឹនងៃទ្០ី៥ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
បា្ដ្ឹកនាកំិចចព្បជុគំណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
ម្ដ្ីដបរីិភាកាម្ដាុះព្សាយបញ្ា ស្តិសុខ្ សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ
ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។   

 ម្ដ្ីដបផី្តល់ភារកក់ម្តត ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ អាោញ ធរព្គប់
លំដាប់ថាន ក់ កងកម្មែ ងំម្ម្សដេាកិចចព្គប់ព្បម្ភទ្ព្េូវអ្ុវេតកិចចការ
របស់ខ្ែួ្យា ងដុឺងម្ម េ់ ព្សបតាដផ្ែូវចាប់ ម្ធវីឱ្យភូដិ-សង្ហក េ់ ម្ម្
សុវេាិភារ គ្នា ្បញ្ា ម្ព្គឿងម្ញៀ្ បញ្ា ម្ចារលួចឆក់ បញ្ា អាវុធ
ោេិផ្ៃុុះ បញ្ា ខលបងសីុសង ្ិងបញ្ា អសុវេាិភារោម្ដ្ីដ។ 
 កនុងឱ្កាសម្នាុះ ឯកឧេតដអភិបាល បា្ម្ម្ព្បសាស្៍ថា 
ក្ែងដក ម្ទាុះបីោកងកម្មែ ងំម្ម្សដេាកិចចព្គប់ព្បម្ភទ្បា្អ្ុវេត
កិចចការរបស់ខ្ែួ្ម្ៅតាដម្គ្នលម្ៅកនុងដូលដាឋ ្កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ
ព្បកបម្ដាយទ្ំ្ួលខុ្សព្េូវ ្ិងម្ម្ព្បសិទ្ធភារខ្ពស់ោប្តបនាៃ ប់ក៏
ម្ដាយ ខេម្យងីក៏ម្ៅម្ម្ការខ្វុះចម្នាែ ុះការង្ហរដួយចំ្ួ្ខដ្លព្េូវ
យកចិេតទុ្កដាក់ ្ិងបំម្រញបខ្ាដម្ឡងីវញិ ម្ដ្ីដបរីកា ្ិងបម្ងកី្
សដេាភារបម្ចចកម្ទ្សជំនាញ ្ិងលទ្ធផ្លការង្ហរឱ្យបា្កា្់ខេ
ម្ម្ព្បសិទ្ធិភារខ្ពស់ោប្តបនាៃ ប់ ព្សដតាដម្គ្នល្ម្យាបាយ ៩
ចំណុ្ច “ ភូដិ - សង្ហក េ់ ម្ម្សុវេាិភារ” ទូ្ទាងំរាជធា្ីភនំម្រញ គឺ៖ 
១.គ្នា ្សកដាភារលួច ឆក់ បែ្់ព្គប់ព្បម្ភទ្             
២.គ្នា ្ការដាដុំ្ុះ ការផ្លិេ ការចរាចរ ការខចកចាយ ្ិងការម្ព្បី
ព្បាស់ម្ព្គឿងម្ញៀ្ខុ្សចាប់              
៣.គ្នា ្អមំ្រអីនាចារ ការជញួដូ្រន្រសត ី្ងិកុម្មរ ្ងិអមំ្រហីងិាកនងុព្គសួារ            
៤.គ្នា ្ម្កាងទ្ំម្្ីង                
៥.គ្នា ្ការម្លងខលបងសីុសងខុ្សចាប់ព្គប់ព្បម្ភទ្ ការម្ព្បីព្បាស់
អាវុធខុ្សចាប់ ្ិងបទ្ម្លាីសព្គប់ព្បម្ភទ្              
៦.គ្នា ្ម្ព្គ្នុះថាន ក់ចរាចរណ៍្              
៧.គ្នា ្ម្ព្គ្នុះថាន ក់ម្ដាយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌ ដិ្ទា្់ផ្ៃុុះ              
៨.ម្ម្វធិា្ការទ្ប់សាក េ់ ព្គប់ព្គង ្ិងម្ឆែីយេបចំម្ពាុះម្ព្គ្នុះ
ដហ្តរាយ ព្បកបម្ដាយព្បសិទ្ធភារ              
៩.គ្នា ្ការព្េួេរិ្ិេយខុ្សចាប់៕    

កិចចប្របជ៊ុគំណ្ៈបញ្ហជ ការឯកភាពរែាាលរាជធានីភនំបពញ  
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  នាព្រឹកនងៃទ្០ី៦ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេេដ ែ ៊ុយ បែរទិធ អភបិាលរងរាជធា្ភីនមំ្រញ
េំណាងដ៍្ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧេេដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈ
អភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ បា្អម្ ជ្ ីញោអធិបេីកនុងសិកាោ សាោសេីរី
ការផ្សរវផ្ាយបម្ចចកម្ទ្សម្ម សីុ្ខ្ួងដ្ី ខដ្លោបម្ចចកវទិ្យងាីរបស់
ព្បម្ទ្សជប ុ្សព្ម្មប់ខ្ួងដាក់ខខ្សកាបអគគិស្ី ខខ្សកាបអុបទ្ិក ្ិង 
ព្បរ័្ធលូទ្ឹក ខដ្លព្បព្រឹេតម្ៅម្ៅសណាឋ គ្នរ HIMAWARI រាជធា្ី
ភនំម្រញ។ 
 បម្ចចកម្ទ្សម្ម សីុ្ខ្ងួដ្ ី ខដ្លោបម្ចចកវទិ្យរបសព់្បម្ទ្សជប ុ្  
ម្ម្ផ្លព្បម្យាជ្៍ោម្ព្ចី្សព្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍរាជធា្ភីនមំ្រញ ម្ម្
ដូ្ចោ ការកាេ់ប្ាយការកកសៃុះចរាចរណ៍្ ផ្លប ុះពាល់បរសិាា ្ ្ិង
ចំម្ណ្ញម្រលម្វោ ម្ដាយរកាបា្សណាត ប់ធាន ប់ ម្សាភ័ណ្ភារកនុង
ទ្ីព្កុង ទាងំកនុង ្ិងម្ព្កាយម្រលអ្ុវេតគម្ព្ម្មង។   
 សូដបញ្ជ ក់ផ្ងខដ្រថា ក្ែងដក រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
ខេងបា្ទ្ទ្ួលការសហការលអរីនដ្គូរអភិវឌ្ឍជប ុ្ តាដរយុះអងគការ
នចការ (JICA) កនុងការសិកា ្ិងផ្តល់ជំ្ួយអភិវឌ្ឍគម្ព្ម្មងោ
ម្ព្ចី្ ខដ្លោខផ្នកដួយដ៏្សំខា្់សព្ម្មប់អភិវឌ្ឍរាជធា្ីភនំម្រញោ
ប្តបនាៃ ប់៕     

ែកិាខ សាោែដពីីការទសពវទាយបបចចកបទែោ៉ែ៊ុនីែួងែី សែលជាបបចចកវិទាងមរីបែប់្របបទែជប៉៊ុន
ែប្រោបែ់ួងដាកស់ែសកាបអគគែិន ីសែសកាបអ៊ុបទិក និង ប្របព័នធលទូកឹ២០១៧ 
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  នានងៃទ្ី១៦ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
ឯកឧេតដ បកើត សែ អភបិាលរងន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
្ិងព្បេភូិព្កសួងដហានផ្ៃ បា្ព្បជុំសតីរីការអ្ុវេត្៍កដាវធិីវ ិ្ ិម្យាគ
បីឆ្ន រំកំិលរបស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ។ 
កិចចព្បជុំបា្ម្ផ្ត េម្លីចំណុ្ចសំខា្់ចំ្ួ្៣ ម្ម្ដូ្ចោ៖  
 ១.បញ្ា ព្ប ដនានាខដ្លជួបព្បទ្ុះម្លីការអ្ុវេត្៍កដាវធិី
បីឆ្ន រំកំិល 
 ២.ការម្រៀបចំកនុងការអភិវឌ្ឍ្៍កដាវធិីបីឆ្ន រំកំិល 
 ៣.ការអ្ុវេត្៍គម្ព្ម្មងខដ្លោេព្ដូវការចាបំាច់ 
 សូដបញ្ជ ក់ផ្ងខដ្រថា រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញបា្អ្ុវេត្៍
គម្ព្ម្មងទាងំម្្ុះកនុងការអភិវឌ្ឍ្ទាងំថាន ក់សង្ហក េ់ ្ិងខ្ណ្ឌ  ម្ដ្ីដបី
ការអ្ុវេត្៍កនុងការម្ព្បីព្បាស់ងវកិាឱ្យចំម្គ្នលម្ៅខដ្លបា្កំណ្េ់ 
្ិងម្ម្ព្បសិទ្ធភារខ្ពស់ ម្ដ្ីដបទី្ទ្ួលបា្ការគ្នពំ្ទ្រីបណាត អងគការ
នដ្គូ ្ិងព្បោរលរដ្ឋដូលដាឋ ្។     
 ឯកឧេតដព្បធា្អងគព្បជុ ំ បា្ខណ្នាបំខ្ាដម្ទ្ៀេថា ម្ដ្ដីបី
ឱ្យការអ្ុវេត្៍កដាវធិីវ ិ្ ិម្យាគបីឆ្ន រំកំលិរបស់រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនំម្រញ 
កា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ្ងិភារម្ោគជ័យោប្តបនាៃ ប់ អាោញ ធរ 
ដូលដាឋ ្ភូដិ-សង្ហក េ់-ខ្ណ្ឌ  ព្េូវខេរិ្ិេយ ្ិងម្ធវីរបាយការណ៍្
លដអិេឱ្យបា្ោព្បចាំ្ ូវរាល់សកដាភារការង្ហររាល់គម្ព្ម្មងអភិវឌ្ឍ
្ីដួយៗ  ម្ដ្ដីបឱី្យអាោញ ធរម្ម្ដូលដាឋ ្កនុងការវាយេនដែការង្ហរប្ត៕ 

កិចចប្របជ៊ុំែតពីីការអន៊ុវតតន៍កម្មវធិីវិនិបោគបឆី្ន រំកំិលរបែរ់ែាាលរាជធានភីនំបពញ 
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  នាព្រកឹនងៃទ្២ី៩ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនំម្រញ 
ម្ដាយទ្ទ្ួលបា្្ូវរ័េ៌ម្ម្ថា សម្មជិក-សម្មជិកា ព្កុដព្បឹកា
សង្ហក េ់-ខ្ណ្ឌ ដួយចំ្ួ្ ម្ម្បញ្ា សុខ្ភារកំរុងសព្ម្មករយបាល
ជំងឺម្ៅម្គហដាឋ ្ម្រៀងៗខ្ែួ្ ឯកឧេតដ ឃួង បប្រែង អភបិាល ន្
គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ បា្ខណ្នាឱំ្យ ឯកឧេតដ បកើត សែ 
អភបិាលរងរាជធា្ភីនមំ្រញ ដ្ឹកនាពំ្កុដការង្ហរចុុះសួរសុខ្ទុ្កោ ្ិង
ម្លីកទ្ឹកចិេតរួកគ្នេ់ោបនាៃ ្់ដ្ល់ម្គហដាឋ ្ផ្ៃ ល់។   
 ព្កដុការង្ហរបា្ចុុះផ្ៃ លដ់្លម់្គហដាឋ ្ ម្ោក ប ឿន ចនាា  
សម្មជកិព្កដុព្បកឹាសង្ហក េ់ព្សុះចក ម្ោកព្សី  ងឹ វតដី សម្មជកិា
ព្កដុព្បកឹាខ្ណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ម្ោក ពូជ កន សម្មជកិព្កដុព្បកឹា
សង្ហក េ់ផ្ារកណាេ លទ្១ី ្ិងបា្ផ្តល់ជូ្ងវកិាដួយចំ្ួ្សព្ម្មប់
ការរយបាល ម្ដ្ីដបឆី្ប់ោសុះម្សបយី ្ិងប្េជួយម្ព្ោដខព្ជង ្ិង
អភិវឌ្ឍម្ៅថាន ក់ដូលដាឋ ្។     
 បខ្ាដោដួយគ្នន ម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដ ក៏បា្ម្លីកម្ឡងីរីការ
យកចិេតទុ្កដាក់របស់គណ្ៈអភិបាលរាជធា្ីភនំម្រញ អំរីសុខ្ទុ្កោ
របស់បងបអូ្ ្ិងសំណូ្ដររឱ្យប្តខងរកាសុខ្ភារតាដរយុះការ
ហាេ់ព្បាណ្ឱ្យបា្ោព្បចា ំ្ិងការហូេសាអ េ ផ្ឹកសាអ េ ្ិងរស់ម្ៅ
សាអ េ៕  

ប្រកមុ្ការងារច៊ុុះែរួែ៊ុែទ៊ុកខ នងិបលើកទកឹែោជកិ-ែោជកិា ប្រកមុ្ប្របកឹាែងាក ត-់ែណ្ឌ ម្យួចនំនួ ោនបញ្ហា
ែ៊ុែភាពកពំ៊ុងែប្រោកពាាលជងំបឺៅបគហដាា ន 
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  ម្ៅព្រកឹនងៃទ្១ី០ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
ឯកឧេតដ ោន ចន់ោ៉ដា អភបិាលរង ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ បា្ដ្ឹកនាំកិចចព្បជុំសេីរី ការព្គប់ព្គង ្ិងការម្ព្បីព្បាស់    
កាម្ដរា សុវេាិភារម្ៅរាជធា្ីភនំម្រញ ខដ្លម្ម្សម្មសភារចូលរដួ
រីអគគសនងការដាឋ ្្គរបាលោេិ សនងការ្គរបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
កងរាជអាវុធហេារាជធា្ីភនំម្រញ ដន្រ្េីជំនាញ ព្កុដហ ុ្ ព្រដទាងំ
សាា ប័្ពាក់រ័្ធ។      
 អងគព្បជុំម្ម្រម្បៀបវារៈចំ្ួ្២ ម្ដាយម្ផ្េ េសំខា្់ម្ៅម្លី
ការង្ហរបម្ចចកម្ទ្ស ្ិងការង្ហរព្គប់ព្គង ម្ដ្ីដបីធានាឱ្យបា្្ូវ
ដ្ំម្ណី្រការព្បកបម្ដាយព្បសិទ្ធភារ ្ងិម្ឆែយីេបភាែ ដៗចមំ្ពាុះបទ្ម្លាសី

ខដ្លម្កីេម្ម្ ម្ព្ពាុះថាកាម្ដរា សុវេាិភារខដ្លកំរុងេំម្ឡងីម្ៅម្លី 
ទ្ីតាងំសំខា្់ៗកនុងរាជធា្ីភនំម្រញ គឺរិេោម្ម្សារៈសំខា្់ណាស់ 
សព្ម្មប់ម្ឆែីយេប្ូវេព្ដូវការខផ្នកស្េិសុខ្ សណាេ ប់ធាន ប់ ចរាចរណ៍្ 
្ិងបម្ព្ដីដ្ល់ម្គ្នល្ម្យាបាយ ភូដិ-សង្ហក េ់ម្ម្សុវេាិភារម្ៅកនុង
ដូលដាឋ ្ផ្ៃ ល់។      
 កាម្ដរា សុវេាិភារ ព្េូវខេម្ម្ដន្រ្េីព្បចាំការម្លី២៤ម្ម្ម ង 
ព្បរ័្ធម្លខ្ទូ្រស័រៃទា្់ម្ហេុការណ៍្ កម្មែ ងំព្បេិបេេិការ ្ិងទ្ីតាងំ
ផ្ៃុករ័េ៌ម្ម្ ម្ដ្ីដបធីានាឱ្យបា្្ូវព្បសិទ្ធភារកនុងការម្ឆែីយេបកនុង
ការរដួចំខណ្កកាេ់ប្ាយបទ្ម្លាីសនានា ោរិម្សសសព្ដួលដ្ល់
ចរាចរណ៍្កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។     
 គួរបញ្ជ ក់ផ្ងខដ្រថា បខ្ាដម្លីកាម្ដរា ខដ្លម្ម្ព្សាប់របស់
អគគសនងការដាឋ ្្គរបាលោេិ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំរញ ក៏កំរុងម្ម្
កាម្ដរា ចំ្ួ្ ៦០០ម្ព្គឿង ខដ្លព្េូវបា្េំម្ឡងីរចួរាល់ម្ហយី ម្ហយី
កាម្ដរា សុវេាិភារចំ្ួ្ ៤៤៦ គឺកំរុងខេដ្ំម្ណី្រការ។ ម្ដាយខឡក 
កាម្ដរា សវេាិភារចំ្ួ្ ១៥៤ម្ព្គឿង គឺកំរុងរងចាបំណាេ ញេភាជ ប់
បណាេ ញម្ដាយទ្ីតាងំទាងំម្នាុះម្ម្ការដាឋ ្រព្ងីកផ្ែូវ ព្រដទាងំម្ម្
ការបេូ រទ្ីតាងំខចកចាយ៕      

កិចចប្របជ៊ុំែដពីី ការប្រគប់ប្រគង នងិការបប្របើប្រាែក់ាបម្រ៉ាែ៊ុវតាិភាពបៅរាជធានីភនំបពញ 
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  នារម្សៀលនងៃទ្ី២៧ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនមំ្រញ ឯកឧេតដ នួន ផារត័ន អភបិាលរង ន្គណ្ៈអភបិាលរាជ
ធា្ភីនមំ្រញ បា្ចូលរដួព្បជុំរិភាកាអំរីការសម្ងកេការណ៍្ព្បឡង
សញ្ញ បព្េដធយដសិកាទុ្េិយភូដិ សដ័យព្បឡង២១-២២ ខខ្សីហា 
កនុងឆ្ន សិំកា២០១៦-២០១៧។    
 អងគព្បជុំដ្ំម្ណី្រការម្ដាយម្ម្ការចូលរដួរីេំណាងអងគភារ
ព្បឆ្ងំអំម្រីរុករលួយ ព្កសួងអប់រ ំ យុវជ្ ្ិងកីឡា ្ិងព្គប់ភាគី
ពាក់រ័្ធ ម្ដ្ីដបវីាយេនដែការង្ហរសម្ងកេការណ៍្កាលរឆី្ន សិំកា២០១៥-
២០១៦ ្ិងម្រៀបចំខផ្្ការសព្ម្មប់ការង្ហរសម្ងកេការណ៍្ឆ្ន សិំកា
២០១៦-២០១៧។     
 ោរដួសព្ម្មប់ខផ្្ការការពារស្េសុិខ្ ការរកាសណាេ ប់ធាន ប់ 
ការសម្មអ េអនាដ័យ ការសព្ដលួចរាចរណ៍្ ោរមិ្សស គកឺារង្ហរចដបងៗ
ន្ការព្បព្រឹេេិម្ៅកនុងដ្មំ្ណី្រការព្បឡងឱ្យម្ម ព្្បសិទ្ធភារ ្ិងសម្ព្ដច
ឱ្យម្ម្្ូវកំខណ្ទ្ព្ដង់វស័ិយអប់រ។ំ    
 ម្ដាយខឡកចំម្ពាុះរាជធា្ីភនំម្រញ ម្ម្ដណ្ឌ លព្បឡង
ចំ្ួ្ ២៤ដណ្ឌ ល ្ងិម្ម្ប្ៃប់ចំ្ ួ្  ៧៧៦ប្ៃប់ សព្ម្មប់ការព្បឡង
សញ្ញ បព្េដធយដសិកាទុ្េិយភូដិ ឆ្ន សិំកា២០១៦-២០១៧។ កនុង
ម្នាុះខដ្រ ម្ៅឆ្ន មំ្្ុះក៏ម្ម្អនកសម្ងកេការណ៍្ម្ម្ចំ្ួ្ ៤៨១៦នាក់
ទូ្ទាងំព្បម្ទ្ស ខដ្លរាជធា្ីភនំម្រញ្ឹងម្ម្អនកសម្ងកេការណ៍្ចំ្ួ្
៨៧៩នាក់ ម្ដ្ីដបចូីលរដួសម្ងកេការណ៍្ម្ៅតាដដណ្ឌ លព្បឡងនានា
កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ៕       

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាអពំីការែបងកតការណ៍្ប្របឡងែញ្ហញ បប្រតម្ធយម្ែកិាទ៊ុតិយភូម្ិ ែម្័យប្របឡង
 ២១-២២ សែែហីា កន៊ុងឆ្ន ែំកិា២០១៦-២០១៧ 
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   នាព្រឹកនងៃទ្០ី៥ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ី
ភនំម្រញ ឯកឧេតដ នួន ផារត័ន អភបិាលរងរាជធា្ភីនមំ្រញ េណំាង 
ឯកឧេតដ ឃងួ បប្រែង អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
បា្ចុុះសួរសុខ្ទុ្កោសិសា្ុសិសស ខដ្លបា្សិកាវគគបំប ្ម្ព្េៀដ
ព្បឡងសញ្ញ បព្េដធយដសិកាទុ្េិយភូដិ សដ័យព្បឡង នងៃទ្ី២១ 
ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ៅតាដវទិ្យល័យដយួចំ្ួ្កនុងរាជធា្ីភនំម្រញ។ 
 ម្ដាយម្ម្ការយកចេិតទុ្កដាក់ខ្ពស់ ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសដេាភារ
ធ្ធា្ដ្ុសស ្ិងការរព្ងឹងគុណ្ភារអប់ររំបស់កដពុោ ោរិម្សស 
ម្ដ្ីដបមី្លីកទ្ឹកចិេតដ្ល់សិសា្ុសិសស ខដ្លម្ព្េៀដព្បឡងសញ្ញ បព្េ
ដធយដសិកាទុ្េិយភូដិ ្ងិម្ោកព្គ ូ អនកព្គសូាព័្គចេិត របស់សហភារ
សហរ័្ធយុវជ្កដពុោ។     
 ម្ៅកនុងឱ្កាសន្ការចុុះសួរសុខ្ទុ្កោ ្ិងម្លីកទ្ឹកចិេតម្នាុះ 
បខ្ាដម្លីការខងែងអំណ្រគុណ្យា ងព្ោលម្ព្ៅ ោទ្ីបំផុ្េជូ្ដ្ល់
ថាន ក់ដ្ឹកនា ំរាជរដាឋ ភិបាលកដពុោ ខដ្លម្ម្ព្កសួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិង
កីឡា ្ិងរដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញខដ្លោម្សនាធិការ រដួោដួយកិចច
សហការយា ងម្រញទ្ំហងឹរបស់សហភារសហរ័្ធយុវជ្កដពុោ ោ
រិម្សស ម្ោកព្គ ូ អនកព្គសូាព័្គចេិត ខដ្លបា្ចណំាយកម្មែ ងំកាយចេិត 
្ងិម្រលម្វោដ៏្ម្ម្េនដែកនុងការម្រៀបចឱំ្យម្ម្វគគបំប ្ម្ព្េៀដព្បឡង។ 
 កនុងម្នាុះ ឯកឧេតដ នួន ផារត័ន បា្សំណូ្ដររដ្ល់បអូ្ៗ 
ម្បកោជ្ម្ព្េៀដព្បឡងចំ្ួ្០៣ចំណុ្ចដូ្ចោ៖  
 ១.ម្បកោជ្ព្េូវម្ម្ការខ្ិេខ្ំព្បងឹខព្បងសិកាម្រៀ្ សូព្េម្ដាយ
ខ្ែួ្ឯងផ្ៃ ល់តាដរយៈការម្ធវីសវ័យសិកាម្ៅតាដវធិីសាន្រសតខដ្លបា្
ចងអុលបង្ហា ញម្ដាយម្ោកព្គ ូ អនកព្គ ូ ោរមិ្សសព្េវូគេិគូររកាសុខ្ភារ
ឱ្យបា្លអ ម្ដ្ីដបមី្ព្េៀដខ្ែួ្រចួោម្ព្សចដុ្ម្រលព្បឡង។ 

  ២.ម្ៅម្រលខដ្លព្បឡងោប់សូដកុំម្ភែច ម្ោកព្គូ អនកព្គូ 
ខដ្លបា្ខ្ិេខ្ំបង្ហា េ់បម្ព្ងៀ្បអូ្ៗ រមី្ព្ពាុះព្បសិ្ម្បគី្នា ្រកួគ្នេ់ម្ទ្ 
ម្យងីក៏រុំអាចព្បឡងោប់ខដ្រ ម្ហយីសូដម្ជឿចុុះ (គ្នា ្ព្គូម្រទ្យណា

ចង់រយបាលឲ្យអនកជដៃឺសាែ ប់ម្នាុះម្ទ្ ម្ហយីក៏គ្នា ្ព្គូបម្ព្ងៀ្ណាចង់
ឱ្យសិសសរបស់ខ្ែួ្ ព្បឡងធាែ ក់ខដ្រ)។   
 ៣.ោចុងម្ព្កាយ គឺសូដកុំម្ភែចគុណ្ឪរុកម្មត យ រីម្ព្ពាុះ
រួកគ្នេ់ោអនកខដ្លខេងខេ រម្ៅរីម្ព្កាយផ្តល់កម្មែ ងំចេិតដ្ល់ម្យងី
ព្គប់កាលៈម្ទ្សៈ ម្បមី្ទាុះបោីយា ងណាក៏គ្នេ់ ម្ៅខេគ្នពំ្ទ្ម្យងីខដ្រ។ 
 ោចុងម្ព្កាយ ឯកឧេតដ នួន ផារត័ន បា្ជូ្ររដ្ល់
សិសា្ុសិសស ខដ្លោម្បកោជ្ម្ព្េៀដព្បឡងសញ្ញ បព្េសូដ ទ្ទ្ួល
បា្ម្ោគជ័យកនុងការព្បឡង ្ិងទ្ទ្ួលបា្្ិម្ទ្ៃសលអព្គប់ៗគ្នន ៕  

កម្មវិធីច៊ុុះែរួែ៊ុែទ៊ុកខែែិាន៊ុែែិស សែលានែកិាវគគបំប៉នបប្រតៀម្ប្របឡងែញ្ហញ បប្រតម្ធយម្ែកិាទ៊ុតិយភូម្ិ 
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  នានងៃទ្ី០៦ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ 
ឯកឧេតដ បអៀង អូននី អភបិាលរងន្គណ្ៈអភបិាលរាជធា្ភីនមំ្រញ 
រដួោដួយដន្រ្តីជំនាញ អាោញ ធរពាក់រ័្ធ ្ិងអងគការនដ្គូរ បា្ចុុះ
ព្េួេរិ្ិេយទ្ីតាងំម្ៅកនុងបុរសី្តិភារ២ សាិេម្ៅកនុងភូដិព្តាងំម្ដាក 

សង្ហក េ់រងទ្ឹក ខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ម្លីសំម្ណី្សំុជួយអ្តរាគដ្៍ឱ្យបងបអូ្
ព្បោរលរដ្ឋចំ្ួ្ ៣១ព្គួសារ ខដ្លោអេីេព្បោរលរដ្ឋរស់ម្ៅ
សហគដ្៍ដ្ីព្កហដ ប ូឌ្ីង ម្ម្សិទ្ធិបង់រលំស់ផ្ៃុះខលវងម្ៅកនុងបុរ ី
ស្តិភារ ្ិងបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋចំ្ួ្ ១០ព្គួសារ សំុទ្ប់សាក េ់ការ
ទ្ិញ-លក់-ជួលដ្ីឡូេិ៍ ការសាងសង់សំណ្ង់រងឹម្ម ំ្ងិការម្ធវីអាជីវកដា 
ព្គប់ព្បម្ភទ្។     
 ឆែងតាដការចុុះរិ្ េិយទ្តីាងំម្សនសំុីអ្តរាគដ្៍របស់ព្បោរលរដ្ឋ
ោក់ខសតង ម្ ញីថា៖    
 ព្កុដហ ុ្ម្សខវ្អុិ្ជី(7NG Construction) បា្សាង់
សង់សំណ្ង់បខ្ាដរមំ្ោភម្លីកិចចស្យ ខចងថា៖ ម្ៅកនុងបុរពី្េូវម្ម្
ព្បរ័្ធលូបងាូរទ្ឹកម្ភែៀង ្ិងបងាូរទ្ឹកសអុយ ម្ម្ផ្ារសព្ម្មប់លក់ដូ្រ 
ខដ្លោកដាសិទ្ធិរបស់សហគដ្៍ ម្ម ម្្រាងចព្កកាេ់ម្ដ្ររបសព់្កដុហ ុ្
ចំ្ួ្២ ោកដាសិទ្ធិរបស់ព្កុដហ ុ្សព្ម្មប់ឱ្យបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ម្ម្ការង្ហរម្ធវី ម្ហយីម្ៅោប់ទ្ីតាងំសហគដ្៍ ម្ម្សួ្ចារ ម្ម្
ចំណ្េរងយ្ត ម្ម្ទ្ធីាែ លំខហរ ម្ម្បម្ង្ហគ លម្ភែងីបភំែ ឺ្ងិដិ្ ឱ្យម្ម្ការ
សាងសង់សំណ្ង់ម្ផ្សងបខ្ាដ ខុ្សរកីចិចស្យម្ឡយី។ 

  បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋសហគដ្៍រស់ម្ៅកនងុបុរសី្តភិារ២ ម្ម្
ការដិ្ម្រញចិេតចំម្ពាុះព្កុដហ ុ្ ្ិងទាដទារឱ្យអាោញ ធរដូលដាឋ ្
ខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក   ថាន ក់ដ្ឹកនារំដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ ក៏ដូ្ចោរាជរដាឋ ភិបាល 
ម្ដតាត ចាេ់វធិា្ការម្លីព្កុដហ ុ្ ឱ្យម្គ្នររតាដកិចចស្យខដ្លបា្
ព្រដម្ព្រៀងក្ែងដក ្ិងបា្ម្រៀបរាប់រីការលំបាកកនុងការរស់ម្ៅ 
្ិងព្បកបរបររកសីុព្បចានំងៃ ម្ដាយសារសហគដ្៍ដិ្ ទា្់ម្ម្បណាត ញ 
ទ្កឹ-ម្ភែងី-លូ ស្តសុិខ្ សណាត ប់ធាន ប់ អនាដ័យ ព្េដឹព្េូវម្ៅម្ឡយី។ 

រែាាលរាជធានភីនបំពញច៊ុុះពនិតិយទតីាងំបៅប៊ុរែីនតភិាព២  បលើែបំណ្ើែ៊ុជំយួអនតរាគម្នឱ៍្យប្របជាពលរែា    
ោនែទិធបិងរ់លំែទ់េុះសលវង នងិទបស់ាក តម់្និឱ្យោនការលកែ់រូ ជលួ នងិសាងែងែ់ណំ្ងរ់ងឹបទសង  ៗ  
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  ក្ែងដកអាោញ ធរដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ  ខេងបា ម្្ធវកីារខណ្នា ំ្ិង
ហាដឃេ់ការសាងសង់សំណ្ង់ម្ផ្សងៗ ខដ្លរមំ្ោភម្លីកិចចស្យ 
គ្នា ្លិខ្ិេអ្ុញ្ញ េិសាងសង់ ខដ្លបងកផ្លប ុះពាល់ដ្ល់ការរស់ម្ៅ
របស់ព្បោរលរដ្ឋ ខេព្កុដហ ុ្ដិ្បា្ម្គ្នររតាដការខណ្នា ំម្ហយី
ម្ៅខេប្តការសាងសង់ោប្តបនាៃ ប់។ 

  បនាៃ ប់រីព្កុដការង្ហរចុុះរិ្ិេយ ្ងិព្សាវព្ោវដ្ល់ទ្ីតាងំម្សនីសំុ
ោក់ខសតង ឯកឧេតដ បអៀង អូននី អភបិាលរងរាជធា្ភីនមំ្រញ ្ងិ
ោព្បធា្ព្កដុការង្ហរ បា្ស្យម្ៅដុខ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋថា្ងឹ
ជួយម្ដាុះព្សាយបញ្ា ព្ប ដនានា ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋសហគដ្៍
ឱ្យអស់រលីទ្ធភារ សូដបងបអូ្ម្ម្កតសីងឃដឹ ្ងិម្ម្ការម្ជឿោក់ម្លី
ការម្ដាុះព្សាយរបស់អាោញ ធរ ម្ចៀសវាងបងកបាេុភារដិ្ ព្បព្កេណីាដយួ 
ខដ្លអាចបងកម្ៅោអំម្រីហិងាម្ផ្សងៗ រខំា្ដ្ល់ការម្ដាុះព្សាយ
បញ្ា របស់អាោញ ធរ។  

  កនុងម្នាុះខដ្រ ឯកឧេតដព្បធា្ ក៏បា្ផ្តល់្ូវអ្ុសាស្៍
ខណ្នាោំជំហា ្ដ្ំបូង្ូវចំណុ្ចសំខា្់ៗ ចំ្ួ្៦ ដូ្ចខាងម្ព្កាដ៖ 

  ១.ព្កុដការង្ហរព្េូវព្សាវព្ោវ ្ិងព្បដូលឯកសារពាក់រ័្ធ
នានា ម្ដ្ីដបោីដូលដាឋ ្កនុងការរិ្ិេយ ្ងិរភិាកាកនុងការម្ដាុះព្សាយ
បញ្ា ជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋឱ្យកា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារខ្ពស់ ្ិង
ទា្់ម្រលម្វោ។ 

  ២.អាោញ ធរខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  យកចិេតទុ្កដាក់រព្ងឹងស្តិសុខ្ ្ិង
សណាត ប់ធាន ប់ម្ឡីងវញិ តាដរយុះការបម្ងកីេទ្ីតាំងបុសតិ៍ស្តិសុខ្
សហគដ្៍ម្ៅកនុងបុរសី្តិភារ២ព្បចាកំារ២៤ម្ម្ម ង។ 

  ៣.អាោញ ធរខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ព្េវូម្ធវលិីខ្េិជូ្ដ្ណឹំ្ងម្ៅព្កដុហ ុ្  
ម្ដ្ដីបទី្ប់សាក េ់ការសាងសង់សំណ្ង់ ខុ្សចាប់ព្គប់ព្បម្ភទ្។ 

  ៤.អាោញ ធរព្េូវម្ដាុះព្សាយ ្ិងម្រៀបចំបណាត ញទ្ឹក-ម្ភែីង-លូ 
ស្តិសុខ្ សណាត ប់ធាន ប់ អនាដ័យ ឱ្យបា្ព្បម្សីរម្ឡងីវញិ តាដ
សំណូ្ដរររបស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ។ 

  ៥.រដ្ឋបាលរាជធា្ភីនមំ្រញ្ងឹបម្ងកេីឱ្យម្ម្រងយ្តព្កុងដ្ឹក
អនកដ្ំម្ណី្ររេ់ម្ៅដ្ល់ទ្ីតាងំសហគដ្៍ បុរសី្តិភារ២ ភាជ ប់ដករាជ
ធា្ីភនំម្រញ។ 

  ៦.អាោញ ធរខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក ព្េវូម្រៀបចបំម្ងកេីព្កដុការង្ហរម្ព្ជសីម្រសី
េណំាងសហគដ្៍រដួដយួ ម្ដ្ដីបងី្ហយព្សួលកនុងការព្បជុំរិភាកា ្ិង
ផ្សរវផ្ាយរ័េ៌ម្ម្ម្ផ្សងៗជូ្ដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋកនុងសហគដ្៍។ 
 កនុងឱ្កាសម្នាុះខដ្រ បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋបា្សខដតងការ
សបាយចេិត ្ងិសាទ្រយា ងម្រញទ្ហំងឹចមំ្ពាុះការចុុះរិ្ េិយ ្ិងការ
ស្យម្ដាុះព្សាយបញ្ា ព្ប ដនានាជូ្រួកគ្នេ់៕ 
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  នាព្រឹកនងៃទ្១ី៧ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក   
ម្ោក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា ព្បធា្គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ
ដ្ម្ង្ហក  ្ងិោអភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាលខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  បា្ដ្ឹកនាកំិចច
ព្បជុំព្បចាខំខ្របស់គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ម្ដាយ
ម្ម្ការចូលរដួរីសំណាក់ម្ោក-ម្ោកព្សីអភិបាលរង អធិការ

្គរបាលខ្ណ្ឌ  ព្បធា្ការយិាល័យចំណុ្ុះជំនាញនានាជុំវញិខ្ណ្ឌ  
ម្ៅសង្ហក េ់ នាយប ុសតិ៍ ម្សាៀ្សង្ហក េ់ទាងំ១៣ ម្ដភូដិទាងំ៨៧ ្ិង
នាយកសាោទាងំអស់កនុងខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក ។   

 កនុងកិចចព្បជុំម្នាុះ ក៏ម្ម្ការព្បកាស ម្ោក ម្ព្សង ផ្្ិ្ 
ោម្សាៀ្សង្ហក េ់ព្បទ្ុះឡាង ផ្ងខដ្រ។    
 កនុងម្នាុះ ម្ោកអភិបាលខ្ណ្ឌ  បា្ខណ្នា ំ ្ិងម្សនីឱ្យថាន ក់
ដ្ឹកនា ំដន្រ្តីរដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  ្ិង
អាោញ ធរពាក់រ័្ធប្តសហការ ្ងិយកចេិតទុ្កោដាក់កនុងការម្ដាុះព្សាយ
បញ្ា ព្ប ដនានា ខដ្លម្ៅខេម្កីេម្ម្ម្ឡីងកនុងជីវភាររស់ម្ៅ 
្ិងការព្បកបរបរចិ ច្ ឹដជីវេិព្បចានំងៃ ម្ម្ដូ្ចោ បញ្ា ការកកសៃុះ
ចរាចរណ៍្ ស្តិសុខ្ អនាដ័យ  សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ ្ិងប្ត
បម្ព្ដីការង្ហរម្សវាសាធារណ្ៈ លិខ្ិេសាន ដនានាម្ម្ដូ្ចោ៖ លិខ្ិេ
អាពាហ៍រិពាហ៍ លិខ្ិេដរណ្ៈភារ ម្សៀវម្ៅព្គួសារ សំបុព្េកំម្ណី្េ 
អេតសញ្ញ ណ្ប័ណ្ណជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ
ដ្ម្ង្ហក ឱ្យបា្កា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ្ិងព្បម្សីរម្ឡងីោប្តបនាៃ ប់
ខងដម្ទ្ៀេ៕  

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាគណ្ៈបញ្ហជ ការឯកភាពរែាាលែណ្ឌ ែបងាក  ខណ្ឌ ដង្កោ  
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  នាព្រឹកនងៃទ្ី២៧ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  
ម្ោក ន៊ុត ព៊ុធដារ៉ា អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  
រដួោដួយម្ោកអភិបាលរង ដន្រ្តីរាជការខ្ណ្ឌ  អាោញ ធរដូលដាឋ ្
សង្ហក េ់ ភូដិ បា្ចុុះសំម្ណ្ុះសំណាលសួរសុខ្ទុ្កោ ្ិងខសវងយល់រី
ជីវភាររស់ម្ៅរបស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋកនុងភូដិទ័្រម្បាុះ ្ិងភូដិ
ព្េពាងំសាវ យ សង្ហក េ់នព្រខវង ព្រដទាងំខសវងយល់រីេព្ដូវការ ្ិង
បញ្ា កងវល់នានារបស់រួកគ្នេ់ម្ដ្ីដបយីកដកម្ដាុះព្សាយឱ្យបា្ទា្់
ម្រលម្វោ។      
 ោដួយគ្នន ម្នាុះខដ្រ ម្ោកអភបិាលខ្ណ្ឌ  ក៏បា្ឧបេាដភការ
ជួសជុលសាោបុណ្យភូដិព្េពាងំសាវ យ ្ិងចាក់ម្បេុងម្ៅកនុងទ្ីធាែ
សាោបុណ្យ ម្ដ្ីដបទុី្កជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋកនុងភូដិបា្ម្ព្បីព្បាស់
សព្ម្មប់ព្បាររធរិធីបុណ្យម្ផ្សងៗ ្ិងម្ព្បីព្បាស់ម្ៅម្រលម្ម្េព្ដូវ
ការនានា។  
 កនុងម្នាុះ ម្ោកអភិបាល ក៏បា្ចុុះរិ្ិេយផ្ែូវម្បេុងកនុងភូដិ
ទាងំរីរ ខដ្លម្ទ្ីបសាា បនារចួផ្ងខដ្រ ្ិងចុុះរិ្ិេយម្ដីលសាា ្ភារ
ទ្ឹកសៃឹងខព្រកម្តាន េ សាិេកនុងភូដិសាន្រសតសង្ហក េ់សាក់សំម្ៅ ម្ដ្ីដបី
ម្ព្េៀដបង្ហក រម្ព្គ្នុះដហ្តរាយម្ៅរដូ្វវសាម្្ុះ ព្រដទាងំរិភិកាព្កុដ
ការង្ហរដូលដាឋ ម្្ដ្ីដបមី្ព្េៀដកំណ្េ់ទ្ីទ្ួលសុវេាិភារសព្ម្មប់បម្ ជ្ ៀស
ម្ព្គ្នុះអាស្នជូ្បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ។   
 កនុងឱ្កាសម្នាុះ ម្ោកអភបិាលខ្ណ្ឌ  បា្ខណ្នាបំខ្ាដជូ្
ដ្លប់ងបអូ ព្្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ ដ្ម្ង្ហក  ្ិងអំពាវនាវ
ដ្ល់បងបអូ ព្្បោរលរដ្ឋខងរកាសុខ្ភារសម្មជកិព្គសួារឱ្យបា្ោព្បចា ំ
តាដរយៈការរកាឱ្យបា្្ូវការផ្ឹកសាអ េ ហូបសាអ េ រស់ម្ៅសាអ េ ្ិង
ព្បុងព្បយេ័នខ្ពស់អរំបីញ្ា ម្ព្គ្នុះអគគភ័ីយ ោរិម្សសព្េូវម្ម្ឧបករណ៍្ 
រ្ែេ់អគគីភ័យម្ៅតាដម្គហដាឋ ្ម្រៀងៗខ្ែួ្៕   

បោកអភាិលែណ្ឌ  ច៊ុុះែបំណ្ុះែណំាលែរួែ៊ុែទ៊ុកខ នងិសែវងយលព់ជីវីភាពរែប់ៅរបែប់្របជាពលរែា 
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  ម្ៅរម្សៀលនងៃទ្ី២៥ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ៅសាលព្បជុំ
សាោខ្ណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ម្ម្ម្បីកកិចចព្បជុំគណ្ៈបញ្ជ កាឯកភារខ្ណ្ឌ  
ម្ព្កាដអធបិេភីារ ម្ោក ែ៊ុែ បពញវ៊ុធ អភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាល
ខ្ណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ្ងិព្បធា្គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ដូ្ ម្្រញ  
ម្លីរម្បៀបវារៈចំ្ួ្ ០៣ ដូ្ចខាងម្ព្កាដ៖  
១.បញ្ា សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ  

២.បញ្ា ស្តិសុខ្ សុវេាិភារសងគដ ម្ដាយម្ផ្ត េការយកចិេតទុ្កដាក់
បង្ហក  ្ិងបន្រង្ហក បឱ្យបា្ដុឺងម្ម េ់ចំម្ពាុះបទ្ម្លាីសឆក់ ្ងិបទ្ម្លាសី
ជញួដូ្រ ខចកចាយម្ព្គឿងម្ញៀ្ ្ិងបទ្ម្លាីសម្ផ្សងៗម្ទ្ៀេខដ្លបងក
ឱ្យប ុះពាល់ដ្ល់ស្តិសុខ្ ្ិងសុវេាិភារសងគដម្ៅកនុងដូលដាឋ ្។  
៣.បញ្ា ម្ផ្សងៗ ។      
 កនុងឱ្កាសម្នាុះ ម្ោកអភិបាល បា្ម្ម្ព្បសាស្៍ថា 
ម្ដ្ីដបរីព្ងឹង្ូវស្តិសុខ្ សណាត ប់ធាន ប់ ្ិងរម្បៀបម្រៀបរយឱ្យកា្់ខេ
លអព្បម្សីរខងដម្ទ្ៀេម្នាុះ អធិការ្គរបាលខ្ណ្ឌ  រដួទាងំម្ដបញ្ជ ការ
ខ្ណ្ឌ  ព្េូវយកចិេតទុ្កដាក់ដូ្ចោបម្ងកី្ការកាត ប់សភារការណ៍្ស្តិ
សុខ្សណាត ប់ធាន ប់សងគដឱ្យទា្់ម្រលម្វោ។   
 គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលព្គប់លំដាប់ថាន ក់ រិម្សស
ប ុសតិ៍រដ្ឋបាល្គរបាលសង្ហក េ់ ព្េូវដាក់ម្ចញ្ូវវធិា្ការោក់ខសតង 
ព្រដទាងំចាេ់តាងំ ព្េួេរិ្ិេយក៏ដូ្ចោការដាស់ម្េឿ្កនុងការបំផុ្សឱ្យ
ម្ម្ចលនាព្បលងព្បណាងំអ្ុវេត្៍ម្គ្នល្ម្យាបាយភូដិ-សង្ហក េ់
ម្ម្សុវេាិភារកនុងខដ្្សដេាកិចចទ្ទ្ួលខុ្សព្េូវរបស់ខ្ែួ្ម្ដ្ីដបីធានា
ឱ្យម្ម្សុវេាិភារលអកនុងដូលដាឋ ្ ម្ហយីម្ដ្ីដបរីដួចំខណ្កកាេ់ប្ាយ
បទ្ម្លាីស ប ុសតិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល ្ិងសង្ហក េ់ទាងំ១១ ព្េូវម្ដ្ីរសនួល
កនងុចលនាការពារស្តិសុខ្សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈជូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ម្ដាយសាា រេីទ្ទ្ួលខុ្សព្េូវខ្ពស់។       

កិចចប្របជ៊ុំគណ្ៈបញ្ហជ ការឯកភាពរែាាលែណ្ឌ ែូនបពញ ខណ្ឌ ដនូង្េញ 
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  ម្ោកអភបិាល ក៏បា្ខណ្នាបំខ្ាដ ្ងិម្សនឱី្យថាន ក់ដ្កឹនា ំ
ដន្រ្តរីដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  ្ិងអាោញ ធរ 
ពាក់រ័្ធប្តសហការ ្ិងយកចិេតទុ្កោដាក់ខ្ពស់កនុងការម្ដាុះព្សាយ
បញ្ា ព្ប ដនានា ដូ្ចោ៖ បញ្ា ស្តិសុខ្ សុខ្ភារ អនាដ័យ 
សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ ម្ព្គ្នុះថាន ក់ចរាចរណ៍្ ្ិងប្តបម្ព្ដីការង្ហរ
ម្សវាសាធារណ្ៈជូ្បងបអូ្ ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនងុដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ ដូ្្ម្រញ 
ឱ្យបា្កា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ្ិងព្បម្សីរម្ឡងីោប្តបនាៃ ប់។  
 បខ្ាដម្លីម្្ុះខដ្រ ម្ោកអភបិាលខ្ណ្ឌ  ក៏បា្ជំរុញការផ្តល់
អេតសញ្ញ ណ្សញ្ជ េិខខ្ារជូ្ព្បោរលរដ្ឋក៏ដូ្ចោ ការផ្តល់ម្សៀវម្ៅ
ព្គួសារ ្ិងម្សៀវម្ៅសាន ក់ម្ៅឱ្យបា្ឆ្ប់រហ័ស ្ិងការបម្ងកី្ការ
ព្គប់ព្គងជ្បរម្ទ្សកនុងដូលដាឋ ្រយៈម្រលខ្ែី ្ិងខវង រិម្សសតាដ
ផ្ៃុះជួល ផ្ៃុះសំណាក់ ្ិងសណាឋ គ្នរ រដួទាងំការង្ហរការពារសុវេាិភារ
ស្តិសុខ្ ជូ្ម្ភញៀវម្ទ្សចរ ្ិងលាេការពារស្តិសុខ្ម្ៅតាដេំប្់
ម្ទ្សចរណ៍្ដូ្ចោដុខ្ព្រុះរដរាជវាងំតាដម្មេ់ទ្ម្្ែ ្ិងរដណី្យដាឋ ្
ព្បវេតិសាស្៍ោម្ដ្ីដ។    

 ម្ោកអភបិាល ក៏បា្ខណ្នាបំខ្ាដ ្ងិម្សនឱី្យថាន ក់ដ្កឹនា ំ
ដន្រ្តរីដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  អាោញ ធរ 
ដូលដាឋ ្ ្ិងសាា ប័្ពាក់រ័្ធ ប្តសហការ ្ិងយកចិេតទុ្កោដាក់ខ្ពស់
កនុងការម្ដាុះព្សាយបញ្ា ព្ប ដនានា ម្ម្ដូ្ចោ៖ បញ្ា ស្តិសុខ្ 
សុខ្ភារ អនាដ័យ សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ ម្ព្គ្នុះថាន ក់ចរាចរណ៍្ 
្ិងប្តបម្ព្ដីការង្ហរម្សវាសាធារណ្ៈជូ្បងបអូ្ ព្បោរលរដ្ឋដូលដាឋ ្
ខ្ណ្ឌ ដូ្្ម្រញ ឱ្យបា្កា្់ខេម្ម្ព្បសិទ្ធភារ ្ិងព្បម្សីរម្ឡងីោ
ប្តបនាៃ ប់៕  
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  នាព្រកឹនងៃទ្១ី៣ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ចារអមំ្ៅ 
ម្ោក បចង ម្៊ុនីរ៉ា អភបិាល ន្គណ្:អភបិាលខ្ណ្ឌ ចារអមំ្ៅ 
ម្ោក រែ ់ែ៊ុភកត័ អភបិាលរងខ្ណ្ឌ ចារអមំ្ៅ បា្ដ្កឹនាដំន្រ្តរីាជការ 
កម្មែ ងំស្តិសុខ្ចព្ដុុះខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅ ្ិងអាោញ ធរសង្ហក េ់ សហការ
ោដួយព្កុដហ ុ្សីុ្ព្ទ្ី ប្តម្បាសសម្មអ េកំណាេ់ផ្ែូវោេិម្លខ្១។ 
 កិចចការង្ហរចមំ្ពាុះដុខ្ គឺរដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ បា្សម្ព្ដចម្ព្បីព្បាស់
យ្តការម្បាសសម្មអ េ ្ិងបាញ់ោងសម្មអ េផ្ែូវោដុ្សិ្ ម្ព្ពាុះកនុង

ម្រលបចចុបប្នកំណ្កដ្ីម្ៅម្លីផ្ែូវោេិម្លខ្១ម្ម្ម្ព្ចី្។ បនាៃ ប់ដក 
រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ្ឹងម្ធវីការជខជកោដួយព្កុដហ ុ្ សីុ្ព្ទ្ី អំរីកដាវធិី
សម្មអ េផ្ែូវោេិម្លខ្ម្្ុះឱ្យបា្ចាស់ោស់ ម្ដាយម្ធវីយា ងណាឱ្យ
កំណាេ់ផ្ែូវោេិម្្ុះ ព្េូវខេម្ម្ម្សាភ៌ណ្ភារោប់ោព្បចា។ំ 
 ម្ៅសបាត ហ៏ម្ព្កាយម្្ុះ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅ្ឹងអម្ ជ្ ីញ
ម្មច ស់ការដាឋ ្ម្ដ្ប ូខ្ាច់ ម្មច ស់ការដាឋ ្ោយម្បេុង ម្មច ស់រងយ្តដ្ឹក
ដ្ី-ងា-ព្គួស-ខ្ាច់ ដកម្ធវីការខណ្នា ំ ្ិងជខជករិភាកាលលដអិេអំរី
ម្គ្នលការណ៍្ខណ្នារំបស់រដ្ឋបាលរាជធា្ីភនំម្រញ កនុងម្គ្នលបំណ្ង
ឱ្យម្មច ស់អាជីវកដាទាងំអស់ ព្េូវម្ម្ការទ្ទ្ួលខុ្សព្េូវម្លីការខងរកា
ម្សាភ័ណ្ភារកំណាេ់ផ្ែូវដួយម្្ុះ ្ិង្្ដ្ល់បណាត រផ្ែូវសំខា្់
ម្ផ្សងៗម្ទ្ៀេកនុងដូលដាឋ ្ខ្ណ្ឌ ។     
 ម្ោកអភបិាល ក៏បា្សណូំ្ដររដ្លប់ងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ 
រិម្សសអាជីវករលក់ដូ្រតាដបម្ណាត យផ្ែូវោេិម្លខ្១ ្ិងបណាត ល
ផ្ែូវម្ផ្សងៗម្ទ្ៀេម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ចារអំម្ៅ ឱ្យប្តសហការោដួយ
អាោញ ធរដូលដាឋ ្ តាដរយុះការអ្ុវេត្ូវម្សចកតីជូ្ដ្ំណឹ្ងរបស់
រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ចារអំម្ៅ ម្ដ្ីដបឱី្យអាោញ ធរម្ម្លទ្ធភារអ្ុវេតវធិា្
ការរមំ្ដាុះចិម្ ច្ ីដផ្ែូវ ្ិងសម្មអ េផ្ែូ វឱ្យម្ម្ម្សាភ័ណ្ភារ ្ិងម្ម្
ព្បសិទ្ធភារខ្ពស់៕       

វិធានការរបំដាុះចិបញ្ច ើម្ទលូវ និងបនតបាែែោា តកំណាត់ទលូវជាតិបលែ១ ខណ្ឌ ច្បារអំង្ៅ 
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  នាព្រកឹនងៃទ្១ី២ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  
្ិងរដ្ឋបាលសង្ហក េ់ទាងំ៥ បា្ម្រៀបចំម្វទ្ិកាផ្សរវផ្ាយ ្ិងរិម្ព្គ្នុះ
ម្យាបល់របស់ព្កុដព្បឹកាខ្ណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  រាជធា្ភីនមំ្រញ អាណ្េតទិ្២ី 
ម្ព្កាដអធបិេភីារ ម្ោក ែ៊ុែ ែម្បតត ិអភបិាល ន្គណ្ៈអភបិាល
ខ្ណ្ឌ ខព្រកម្ៅន  ្ងិ ម្ោក ប ៉ បរ៉ូា ព្បធា ព្្កដុព្បកឹាខ្ណ្ឌ ខព្រកម្ៅន ។ 
 ម្ៅកនុងម្វទ្ិកាផ្សរវផ្ាយ ្ិងរិម្ព្គ្នុះម្យាបល់ម្នាុះ ម្ម្ការ
អម្ ជ្ ីញចូលរដួរីគណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ  ព្កុដព្បឹកាខ្ណ្ឌ  ម្ដបញ្ជ ការ

កងរាជអាវុធហេាខ្ណ្ឌ  ម្ោកអធិការ្គរបាលខ្ណ្ឌ  ម្ោកនាយក 
ម្ោកនាយករងរដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  ដន្រ្តីរាជការសាោខ្ណ្ឌ  ្ិងព្បោ
រលរដ្ឋចំ្ួ្៨០០នាក់។     
 ការម្រៀបចំម្វទ្ិកាផ្សរវផ្ាយ ្ិងរិម្ព្គ្នុះម្យាបល់ម្នាុះម្ឡងី 
គឺកនុងម្គ្នលបំណ្ងម្ដ្ីដបទី្ទ្ួលយកសំណួ្រ សំម្ណី្រ ្ិងសំណូ្ដររ
របស់បងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋម្ៅកនុងដូលដាឋ ្ ម្ដ្ីដបយីកដករិភាការក
ដ្ំម្ណាុះព្សាយឱ្យបា្ទា្់ម្រលម្វោ។  
 កនុងឱ្កាសម្នាុះ ម្ោកអភិបាល បា្ម្ម្ព្បសាស្៍ថា 
គណ្ៈបញ្ជ ការឯកភាររដ្ឋបាលព្គប់លដំាប់ថាន ក់ ោរមិ្សសប សុតិ៍រដ្ឋបាល
្គរបាលសង្ហក េ់ ព្េវូដាក់ម្ចញ្ូវវធិា្ការោក់ខសតង ព្រដទាងំចាេ់តាងំ 
ព្េួេរិ្ិេយក៏ដូ្ចោការដាស់ម្េឿ្កនុងការបំផុ្សឱ្យម្ម្ចលនាព្បលង
ព្បណាងំអ្ុវេត្៍ម្គ្នល្ម្យាបាយភូដិ-សង្ហក េ់ម្ម្សុវេាិភារ កនុង
ខដ្្សដេាកិចចទ្ទ្ួលខុ្សព្េូវរបស់ខ្ែួ្ ម្ដ្ីដបីធានាឱ្យម្ម្សុវេាិភារ
លអកនុងដូលដាឋ ្។      
 ម្ោកអភបិាល ក៏បា្សណូំ្ដររដ្លប់ងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ 
ប្តសហការោដួយអាោញ ធរដូលដាឋ ្ តាដរយុះការផ្តល់រ័េ៌ម្ម្រី
បញ្ា ព្ប ដនានា ឱ្យបា្ទា្់ម្រលម្វោ ម្ដ្ដីបឱី្យអាោញ ធរម្ម្លទ្ធភារ
ម្ដាុះព្សាយបញ្ា បា្ទា្់ម្រលម្វោ ្ិងម្ម្ព្បសិទ្ធភារខ្ពស់៕    
   

បវទិកាទសពវទាយ និងពិបប្ររុះបោបល់របែ់ប្រកុម្ប្របឹកាែណ្ឌ សប្រពកបៅន  ខណ្ឌ ព្រេកង្ៅៅ  
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  នាព្រឹកនងៃទ្ី១១ ខខ្កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ រដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ
ម្ព្ោយចង្ហវ របា្ព្បាររធរិធីម្បីកការដាឋ ្ជួសជុលផ្ែូ វដ្ីម្ដាយចាក់
ម្បេុងឆអឹងខដ្ក ចំ្ួ្០១ខខ្ស បម្ណាត យព្បខវង ៤០០ខដ ព្េ ទ្ទ្ឹង ៥
ខដ ព្េ កព្ម្មស់ ១៥សង់ទ្ីខដ ព្េ សរុបនផ្ៃព្កឡា ២,០០០ខដ ព្េកាម្រ   
សាេិកនងុភូដបិាក់ខខ្ង ្ិងជួសជុលដាក់បំរង់លូផ្ែូវទ្ម្្ែម្ដគងគ ០១ខខ្ស 
ព្បខវង ៥២៥ខដ ព្េ ដុខ្កាេ់៦០សង់ទ្ីខដ ព្េ អណ្តូ ងលូ ១៥កខ្ែង 
សាិេម្ៅកនុងភូដិកតីចាស់ សង្ហក េ់បាក់ខខ្ង ខ្ណ្ឌ ម្ព្ោយចង្ហវ រ រាជធា្ី
ភនំម្រញ។     
 ម្ៅកនុងរិធមី្នាុះ បា្ព្បព្រឹេតម្ធវីម្ឡីងម្ព្កាដអធិបេីភារ 
ម្ោក បៅ សារ៉ាវ៊ុធ នាយករដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  េណំាង ឯកឧេតដ 
ឃ្ល ងំ ហួត អភិបាល ន្គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឌ ម្ព្ោយចង្ហវ រ៕   
 កនុងឱ្កាសម្នាុះ ម្ោកនាយករដ្ឋបាលខ្ណ្ឌ  បា្ខណ្នា ំ
្ិងម្សនីឱ្យេំណាងព្កុដហ ុ្ យកចិេតទុ្កដាក់ខ្ពស់កនុងការជួសជុល 
្ិងចាក់ម្បេុងឆអឹងខដ្កផ្ែូវដួយខខ្សឱ្យបា្ទា្់ម្រលម្វោ ្ិងម្ម្
គុណ្ភារលអ ម្គ្នររតាដកិចចស្យសាងសង់ ម្ហយីម្ោកក៏បា្
ខណ្នាឱំ្យអាោញ ធរសង្ហក េ់ប្តតាដដា្រិ្ិេយ ្ិងសព្ដបសព្ដួលឱ្យ
បា្កា្់ព្បម្សីរខងដម្ទ្ៀេរវាងព្កុដហ ុ្ ្ិងបងបអូ្ព្បោរលរដ្ឋ
ខដ្លរស់ម្ៅតាដបម្ណាត យផ្ែូវម្្ុះ ម្ដ្ីដបកីារសាា បនាសម្ព្ដចបា្តាដ
ការកំណ្េ់៕   

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

សែកឹនព្គ គឺោព្បភរដ្ល៏អព្បម្សីរន្វតីាដី្ A ្ិងC អាសីុេហវូលីក ម្ម ម្ញសយូដ 
សារធាេុសង័កសី សារធាេុទ្ងខ់ដ្ង សារធាេុខដ្ក ប ូតាសយូដផូ្សវរ័ កាលស់យូដ 
្ិងដ ងហ់ាគ ខណ្ ម្ដាយម្ម្វតីាដី្Bផ្ងខដ្រ។ ចំម្ពាុះជំងឺរុានំរ   សុខ្ភារបំរង់
រោំយអាហារ សែឹកនព្គម្ម្សម្មសធាេុរយបាលដ្ម៏្ម្ព្បសិទ្ធិភារ។    
 ~ម្រាគម្សែកសាែ ងំ៖ សែកឹនព្គផ្ៃុកម្ៅម្ដាយសារធាេុខដ្កខ្ពស ់ខដ្លម្ម្សារៈសំខា្់
សព្ម្មបក់ារបម្ងកី្ម្កាសិកាព្កហដ រិម្សសអនកខដ្លកងវុះោេិខដ្ក។    
~ព្បឆ្ងំដហារកី៖ សែកឹនព្គម្ម្ផ្ៃុកសារធាេុ Citral ខដ្លជយួព្បឆ្ងំដហារកី។ 
ការផឹ្កទឹ្កសែឹកនព្គខេដយួដុខ្វាដិ្អាច្ឹងកំចាេជំ់ងឺដហារកីរបសអ់នកបា ម្្ឡយី 
វាព្គ្ន្ខ់េជយួព្បឆ្ងំខេប ុម្ណាណ ុះ។ 
~ព្បឆ្ងំជំងឺរោក ្ិងព្បឆ្ងំម្ដម្រាគកខ្វក៖់ ទឹ្កសែឹកនព្គអាចម្ព្បីោជំ្ួយ ដ្៏
ម្ម្ព្បសិទ្ធិភារសព្ម្មបក់ាររយបាលជំងឺរោកសនាែ ក ់ ជំងឺរោកសនាែ កឆ់អឹង 
្ិងការរោកេព្ដងម្នាដ ម្នាដទាស់។      
~ការឆែងម្ដម្រាគបាកម់្េរ ី ឬផ្សេិ៖ សែឹកនព្គ អាចជយួបំបាេម់្ដម្រាគអាព្កកឆ់ែង 
បំបាេោ់េិរុល ្ិងសម្មអ េ្ដ ច ច្ ឹដបាកម់្េរផី្សេិ ឬឆែងម្ដម្រាគផ្សេិ។   
~ប្ាបោេិរុល៖ សែឹកនព្គ ជយួព្បឆ្ងំអុកសីុេកដា ព្បឆ្ងំម្រាគឆែង ្ិង
ប ច្ុ ុះទឹ្កម្នាដ។ វាអាចជយួោងសំអាេ្ិងជំរុះម្ងែីដ េព្ដងម្នាដ ម្បាែ កម្នាដ 
លំខរង ្ិងបម្ងកី្ចលនា្ដ។   
~ជំងឺទឹ្កម្នាដខផ្អដ៖ ទឹ្កសែឹកនព្គ ជយួោងសម្មអ េ ប្ាបោេិរុលលំខរង 
្ិង ម្ម្ដុខ្ង្ហរម្ធវីឱ្យព្បម្សីរម្ឡងី ម្ដាយបា្ប ច្ុ ុះកព្ដិេោេិសករកនុង្ដ 
ម្ៅកនុងទឹ្កម្នាដខផ្អដ។ 
~សុខ្ភារព្បរ័្ ធរោំយអាហារ៖ សែឹកនព្គ ជយួសម្មែ បប់ាកម់្េរអីាព្កក ់ ជួយឱ្យ
ព្បម្សីរម្ឡងី្ូវបញ្ា  ខដ្លទាកទ់្ង ្ឹងការរោំយអាហារដូ្ចោ៖ ដិ្រោំយ
អាហារ ទ្លោ់ដក ជដៃឺរាគរូស ជដៃឺម្បា ងម្ពាុះម្វៀ្ ឆអលម់្ពាុះ ឬម្ហដីម្ពាុះ 
រដលួរងឹសាចដំុ់្ព្ករុះ កអួេ រដូលព្កម្រី រដូលសាចដំុ់្ជំុវញិសបូ្ម្រលម្ម្រដូ្វ។  

~ជំងឺរោកព្ករុះ ឬឆអលព់្កហាយចុងដ្ម្ងាីដ៖ សែឹកនព្គអាចរយបាលជងៃឺរោក
ព្ករុះ ឬការរោំយទឹ្កអាសីុេ កាេប់ ា្យការម្កីេម្ម្ម្ឡងីវញិោប ត្បនាៃ ប់ 
ទាងំជំងឺរោកព្ករុះ ្ិងការឆអលព់្កហាយព្ទូ្ងម្្ុះ។   
~ម្រាគម្លីស្ដ៖ សែឹកនព្គ ម្ម្សម្មសធាេុ ប ូតាសយូដខ្ពស់ ម្ធវីឱ្យប ច្ុ ុះទឹ្ក
ម្នាដ ម្ដាយជយួប ា្យ ្ិងព្គបព់្គងសម្មព ធ្ដ។   
~កូម្ឡម្សេរ  លូខ្ពស ់(សារធាេុខាែ ញ់ខដ្លម្ៅកនុង្ដខ្ពស)់៖ សែឹកនព្គ ម្ម្ការ
ព្បឆ្ងំ្ឹងកូម្ឡម្សតរ  ុល ្ិងម្ម្សកដាភារព្បឆ្ងំការព្កិ្រងឹសរនស្ដ។ 
វាអាចជយួកាេប់ ា្យ ម្ដាយព្សូបយកកូម្ឡម្សតរ  ូលរីម្ពាុះម្វៀ្ម្្ុះ កដូ៏្ចោ
អុកសីុេកដា ន្កូម្ឡម្សតរ  ុលអាព្កក ់LDLកនុង្ដម្នាុះខដ្រ។   
~ជំងឺម្គងដិ្លក៖់ ម្គងដិ្លកម់្កីេម្ឡងីម្ដាយសារខេអេុលយភារគីដីនផ្ៃកនុង 
ឬជំងឺសរនសព្បសាទ្ ជយួម្ធវីចលនាភារម្េី្េឹងឱ្យសៃបព់្បម្សីរម្ឡងី។   
~សុខ្ភារខសបក៖ ម្ៅម្រលខដ្លសកដាភារ្ដសាអ េលអ ចរ េ្្ដកនុងខ្ែួ្
កព៏្បម្សីរម្ឡងី សុខ្ភារខសបក ជួយបំបាេ់្ ូវបញ្ា ម្កីេដុ្ ព្េអក ្ិងជំងឺ
រោកខសបករុានំរ   ខដ្លម្ម្លកោណ្ៈខបកព្សការម្ហយីម្ម្រណ៌្ព្កហដ។   
~សព្ដកទ្ដៃ្ ៖់ ទឹ្កសែឹកនព្គជយួឱ្យរោយោេិខាែ ញ់ ប្ាបោេិរុល ជយួ
េព្ដងម្នាដផ្លិេទឹ្កម្នាដម្ព្ចី្ ជយួជព្ដុុះកាកសំណ្ល់កនុងបរមិ្មណ្ខ្ពស់ 
្ិងជយួសព្ដកទ្ដៃ្់។ 
~ព្បរ័្ ធសរនសព្បសាទ្៖ ម្ម ម្ញ សយូដផូ្សវរ័ ្ិង folate ោសារធាេុដ្សំ៏ខា្់ 
ជយួសុខ្ភារលអន្ព្បរ័្ ធសរនសព្បសាទ្ ការម្ផ្ត េអារដាណ៍្ ការចងចា ំ ្ិង
សដេាភាររបស់ខ្រួកាល ម្ដី្ដបដំី្ម្ណី្រការទិ្ ន្្យ័។  
~ការម្ធវចីលនា balsamic៖ វាអាចប ា្យម្រាគសញ្ញ ខដ្លម្ម្ទំ្នាកទំ់្្ងោ
ដយួជំងឺព្គុ្ផ្ត សាយ ្ិងព្គុ្ម្តេ ។ "សព្ម្មបអ់នកព្គុ្ផ្េ សាយ សូដរយយាដ
ញុដំយួនងៃយា ងម្ហាចណាសក់១៏ខកវ ម្ៅ២ខកវខដ្រ ម្ដាយបខ ា្ដទឹ្ក ាុ ំ ១
សាែ បព្ពាកាម្ហវ ្ិងព្កូចឆ្ា រ ១ចំណិ្េផ្ង កនុង១ខកវ"។ 
 បប្រគឿងទស៖ំ 
-គលស់ែឹកនព្គ ៦ ម្ៅ ១០គលធំ់ៗ       
-សករ ៦សាែ បព្ពាបាយ (ព្បសិ្ដិ្ចូលចិេតសករដាកខ់េ ៣ សាែ បព្ពាក៏បា្) 
-ទឹ្ក ៨ខរងធំ      

 វិធីបធវើ៖ 
១.ោងទឹ្កឱ្យសាអ េ បកសំបកម្ព្តម្ចញ ្ិងកាេស់ែឹកចុងៗ រណ៌្ម្តាន េម្ចញ 
២.កាេឬ់សខដ្លកខ្វកម់្ចញ ហា្់គលស់ែឹកនព្គោកង់ៗ  (រុុះោរីរក៏បា្) 
៣.ដំ្បំខបកគលស់ែឹកនព្គឱ្យខបកម្ចញរីគ្នន  ង្ហយព្សួលោេិទឹ្កម្ចញ ម្រលម្សាៃ រ។ 
៤.ដាកស់ែឹកនព្គកនុងទឹ្កដាឱំ្យរុុះ ម្ហយីប ា្យម្ភែីងរងំ្ហសវ់ាព្បខហល ១ម្ម្ម ង។  
៥.បខ ា្ដសករចូល ម្ហយីកូររហូេដ្ល់រោយ។  
៦.បិទ្ម្ភែីង យកនសបខដ្លសាអ េ ដកម្ព្ចាុះយកខេោេិទឹ្ក៕  

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ អតាទកឹែលកឹព្ប្រគ គឺអាចពាាលជម្ៃឺ១៥ម្៊ុែ បដាយម្ិនាច់ថ្ន បំពទយ! 
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