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ករែតង ងំម្រន្តីថមី ជំនសួម្រន្តីចូលនិវត្តន៍ ឬម្រន្តីែដលេផទរ
ភរកិចច គឺជជីវភពធមម របស់ម្រន្តី ជករ ្រសប មចបប់លកខន្តកិៈ
ម្រន្តី ជករសីុវលិ េដីមបរីក បននូវនិរន្តរភពករងរ និងករបេ្រមី
េស ជូន្របជពលរដ្ឋ។     

 នរេសៀលៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនេំពញ បនេរៀបចំពិធី្របកសចូលកន់តំែណង្របធនមនទរីទំនក់ទំនង
ជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនីភនំេពញ េ្រកម
អធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តម ឌុច សវុណ្ណ រ ី រដ្ឋេលខធិករ
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច     
ឯកឧត្តម  ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ 
និង ឯកឧត្តម ម៉ប់ រនិ ្របធន្រកុម្របឹក ជធនីភនេំពញ។ 
 គរួបញជ ក់ថ េ កជំទវ ែកវ សខុពសិ ីជ្របធនមនទីរ
ទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនីភនេំពញ 
បន្រតូវេផទរភរកិចចមកជអភិបលរង ជធនីភនំេពញ េហយី 
េ ក្រសី សុខ សុភេរត៉ ជអនុ្របធនមនទរី នឹង្រតូវចូលកន់
តំែណងជ្របធនមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច ជធនីភនំេពញថមី។    
 កនុងឱកសេនះែដរ ឯកឧត្តមអភិបល ក៏បនេ្រកីនរលឹំក 
ដល់្របធនមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករ
កិចច ជធនីភនំេពញថមី ែដលេទីបែតចូលកន់តំែណងថមី ្រតូវែតខិតខំ
េធ្វយ៉ីង  អនុវត្តន៍ឱយបនខជ ប់ខជនួនូវេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កល់ទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េលីកកមពស់េលី  
វស័ិយេហ ្ឋ រចនសមពន័ធឱយកន់ែតមនភពរកីចេ្រមីនេឡងីជបន្តបនទ ប់
ែថមេទៀត េ យេផ្ត តសំខន់េលីែផនកទំនក់ទំនមង ឱយកន់ែតមន
្របសិទធភព។ េដីមបបំីេពញនូវសំនូមពរ របស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ 
និងខិតខំព្រងឹងឱយបននូវ ល់ ករងរអសកមមទងំ យ ែដល
បនជបួ្របទះកន្លងមក៕ 

 ពិធី្របកសចូលកន់តំែណង្របធនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចច ជធនីភនំេពញ  
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  េន្រពឹកៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ បនេរៀបចំកិចច្របជំុ មញញេលីកទី៣៩ របស់្រកុម្របឹក ជ
ធនីភនំេពញ ណត្តិទី២។     
 កិចច្របជំុ មញញេលីកទី៣៩ របស់្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ 
ណត្តិទី២ ្រប្រពឹត្តិេទេ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តម ម៉ប់ រនិ 

្របធន្រកុម្របឹក ជធនីភនេំពញ និង ឯកឧត្តម េកើត ែឆ អភិបលរង 
ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនំេពញ តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តម 
ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ។  

 េគលបំណងៃនកិចច្របជំុ មញញេលីកទី៣៩ របស់្រកុម
្របឹក ជធនីភនេំពញ ណត្តទីិ២ េដីមបពិីនិតយ ពិភក  និងផ្ដល់
មតិេលីរេបៀប រៈ។     
 អងគ្របជំុមនរេបៀប រៈចំននួ ១០ េ យបនពិភក េផ្ត ត
េលីករងរេផ ងៗ ែដលទក់ទងេទនឹងករអនុវត្ដករងរៃនរដ្ឋបល
ជធនីភនំេពញ ពិនិតយនូវសំណូមពរបងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងេវទិក
ផ ព្វផ យ និងពិេ្រគះេយបល់ មប ្ដ ខណ្ឌ កន្លងមក ករែក
ស្រមួលសមសភព ែផនករវេិយគបីឆន រំកិំល។  
 េនកនុងដំេណីរករៃនអងគ្របជំុបនពិនិតយ ែកស្រមួល និង
អនុម័ត ្រពមទងំបនពិភក កនុងករឆ្លងេសចក្ដ្ីរពងេសចក្ដីសេ្រមច
ពី្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ េដីមបីធនដំេណីរកររដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ្របកបេ យអភិបលកិចចល្អ និងមន្របសិទធភពខពស់៕ 
     

កិចច្របជុំ មញញេលើកទី៣៩ របស្់រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ ណត្តិទី២  
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  នរេសៀលៃថងទី០៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញបនេរៀបចំវគគសិកខ ផ ព្វផ យស្ដីពី ករេរៀបចំ និង
ក ងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល ជធនី េ្រកមអធិបតី ឯកឧត្តម 
មប៉ ់ រនិ ្របធន្រកុម្របឹក ជធនីភនេំពញ និងមនករអេញជ ីញ
ចូលរមួពីសំ ក់ ឯកឧត្ដម អភិបលរង ្រពមទងំសមជិក 
សមជិក ៃន្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ។    
 វគគសិកខ ផ ព្វផ យេនះ មន ០៣ចំណុចសំខន់ៗ
ស្រមប់រដ្ឋបលសងក ត់ ខណ្ឌ  ជធនី យកេទអនុវត្តន៍កនុងែផន
ករអភិវឌ ន៍ និងកមមវធីិវនិិេយគ៖  
 ១-ទិដ្ឋភពទូេទ ៃនករេរៀបចំ និងក ងកមមវធីិវនិិេយគបី
ឆន រំកិំល ជធនីភនំេពញ។ 
 ២-ទ្រមង់េសៀវេភៃនកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលរបស់ ជធនី
ភនំេពញ។ 
 ៣-វធីិ ្រស្តេរៀបចំ និងក ងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល
ជធនីភនំេពញ៕      

វគគសកិខ ផ ព្វផ យស្ដពីី ករេរៀបចំ និងក ងកមមវិធីវិនិេយគបីឆន រំកំិល ជធនីភនំេពញ  
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  ន្រពឹកៃថងទី១៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្តម មប៉ ់ រនិ ្របធន្រកុម្របឹក ជធនីភនេំពញ 
បនទទលួជបួសែម្ដងករគរួសមជមយួ ឯកឧត្តម Nirunde Pradltkul 
អនុ្របធន្រកុម្របឹក ទី២ ៃន្រកុម្របឹក ភិបលរដ្ឋបលបងកក។  
 កិចចពិភក បនសងកត់ធងន់េផ្ត តេទេលីករព្រងឹងមិត្តភព
ៃន្របេទសទងំពីរ េ យបនចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀងស្ដីពី
ករបេងកីតទំនក់ទំនងសមព័នធេម្រតីភព រ ងរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
និងទី្រកុងបងកកកលពីឆន ២ំ០១៣មកេម្លះ។    

 កនុងឱកសេនះផងែដរ ឯកឧត្តមអនុ្របធន្រកុម្របឹក ទី២ 
ៃន្រកុម្របឹក ភិបលរដ្ឋបលបងកក បនអេញជ ីញ ឯកឧត្តម្របធន
្រកុម្របឹក ជធនីភនេំពញ ផ្តល់កិត្តយិសចត់ ងំម្រន្តតំី ងចូលរមួ
េនកនុងកិចច្របជំុ "កិចច្របជំុម្រន្តីជំនញជន់ខពស់ស្រមប់កិចច្របជំុ
្រកុម្របឹក ភិបលទី្រកុង ៊ ន" ែដល្រប្រពឹត្តិេទេនែខកញញ ខង
មុខេនះ។     
 កនុងឱកសេនះែដរ ឯកឧត្តមអនុ្របធន្រកុម្របឹក ទី២ ៃន
្រកុម្របឹក ភិបលរដ្ឋបលបងកក ក៏បនសែម្តងនូវករចប់ រមមណ៍ 
និងេកតសរេសីរ ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ កនុងករអភិវឌ ជធនីភនំេពញ េលី្រគប់វស័ិយ និងបនេមីល
េឃញីយ៉ងចបស់នូវករដឹកនេំនេលីផ្លូវដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ ែដលបនេធ្វីឱយ្របេទសជតិមនសុខសន្តិភព និងកំេណីន
េសដ្ឋកិចចជបន្តបនទ ប់៕        
  

្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ បនទទួលជួបសែម្ដងករគួរសមជមួយ ឯកឧត្តម Nirunde Pradltkul     
អនុ្របធន្រកុម្របឹក ទី២ ៃន្រកមុ្របកឹ ភបិលរដ្ឋបលបងកក 
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  នៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនី
ភនេំពញ បនអេញជញីជអធិបតីកនុងកិចច្របជំុពិភក ស្ដីពីបញ្ហ ទី ងំ
េដបូ៉រថយន្ត្រកុងជមយួJICA ែដលនឹង្របគល់រថយន្ត្រកុងមកឱយ
រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ កនុងឆន ២ំ០១៨ខងមុខេនះ។  
 រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញនឹងអងគករJICA មនទំនក់ទំនង
ជមយួគន យ៉ងស្អិតរលមួតកនុងកិចចអភិវឌ ន៍សងគមជេ្រចីន ែដលមន
ទងំ្របព័នធ្រប យ-លូបង្ហូរទឹកស្អុយេចញពី ជធនីភនំេពញ បញ្ហ
ច ចរណ៍ផ្លូវថនល់។    
 សូមបញជ ក់ថ៖ ចប់ ងំពី ជធនីភនំេពញ ក់ឲយដំេណីរ
ករេលីេស ដឹកជញជូ ន ធរណៈរថយន្ត្រកុងចប់ពីេដីមែខកុមភៈ
ឆន ២ំ០១៤ រហូតមកដល់េពលេនះ ជធនីភនំេពញ មនេស ដឹក
ជញជូ នរថយន្ត្រកុង ធរណៈចំននួ៣ែខ  ែដលមនរថយន្តចំននួ
៥៧េ្រគឿង េហយីជងេនះេទេទៀតេនះ រថយន្ត្រកុងទងំេនះ េន
ពំុទន់មនចំណតស្រមប់រក ទុករថយន្តេទ គឺ្រកុមអនក្រគប់្រគង 
បនយករថយន្ត េទចតជបេ ្ត ះ សនន េន មទី ធរណៈ
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ែខ ទី១ េចញពីគីឡូែម៉្រតេលខ៩ផ រែ្រពកេពន  េឆព ះ
េទបឹកឈូកផ្លូវជតិេលខ១ មនចំណត៦៧កែន្លង។ ែខ ទី២ 
េចញពីផ រ ្រតី េទ្រកុង េខម េខត្តក ្ត ល មនចំណត៦៨
កែន្លង និងែខ ទី៣ េចញពីផ រ ្រតីេឆព ះេទរង្វង់មូលេចមេចមន
ចំណត៤៨៕       

 ថមីៗេនះផងែដរ េ្រកយទទលួ រថយន្ត្រកុង ១០០េ្រគឿង
បែនថម រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញបនបែនថមផ្លូវរត់ចំននួ ៥ែខ េទៀត 
ែដលនឹងបេងកនីបនវ ិ លភពបេ្រមីករដឹកជញជូ នអនកដំេណីរេយងី
កន់ែតទូលំទូ យ េ យគិតទងំេ ភណភពចំណត ករបំពក់
បេចចកវទិយ្រគប់្រគងរថយន្ត ករបំពក់ម៉សីុនឆូតកត និងករបេងកីត 
Application ស្រមប់រ ្ឋ ករស្វយត័ផងែដរ៕     
       

កិចច្របជុំពិភក ស្ដពីីបញ្ហ ទី ងំេដប៉ូរថយន្ត្រកុងជមួយJICA 
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  ន្រពឹកៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង  អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ 
បនែណនដំល់្រកុមហុ៊នកេម ៉ សុវតថិភព ពេន្ល នករដំេឡងីរបស់
ខ្លួនឱយបនឆប់រហ័ស និងេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ្រគប់្រគង
ឱយបនចបស់ ស់ ែដលមនសមសភពចូលរមួពីអគគសនងករ ្ឋ ន
នគរបលជតិ សនងករនគរបល ជធនីភនំេពញ កង ជ វុធហតថ
ជធនីភនំេពញ ម្រន្ដីជំនញ ្រកុមហុ៊ន ្រពមទងំ ថ ប័នពក់ព័នធ។

 កេម ៉ សុវតថិភពេន មទី ធរណៈ បនរមួចំែណក
យ៉ងសំខន់កនុងករកត់បនថយបទេលមីសនន និង ម ន ថ ន
ភពច ចរណ៍កនុង ជធនីភនំេពញ។     
 ករងរបេចចកេទស និងករងរ្រគប់្រគង េដីមបធីនឱយបន
នូវដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេឆ្លីយតបភ្ល មៗចំេពះ
បទេលមីសែដលេកីតមន េ្រពះថកេម ៉សុវតថភិពែដលកំពុងតំេឡងី
េនេលីទី ងំសំខន់ៗកនុង ជធនីភនំេពញ គឺពិតជមន រៈសំខន់ 
ស្រមប់េឆ្លីយតបនូវត្រមូវករែផនកសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់ ច ចរណ៍ 
និងបេ្រមីដល់េគលនេយបយ ភូមិ-សងក ត់មនសុវតថិភពេនកនុង
មូល ្ឋ នផទ ល់។      
 កេម ៉ សុវតថិភព ្រតូវែតមនម្រន្ដី្របចំករេលី២៤េម៉ង 
្របព័នធេលខទូរស័ពទទន់េហតុករណ៍ កម្ល ងំ្របតិបត្ដិករ និងទី ងំ
ផទុកព័ត៌មន េដីមបធីនឱយបននូវ្របសិទធភពកនុងករេឆ្លីយតបកនុង
កររមួចំែណកកត់បនថយបទេលមីសនន ជពិេសសស្រមួលដល់
ច ចរណ៍កនុង ជធនីភនំេពញ។     
 គរួបញជ ក់ផងែដរថ បែនថមេលីកេម ៉ ែដលមន្រ ប់របស់
អគគសនងករ ្ឋ ននគរបលជតិ រដ្ឋបល ជធនីភនំពញ ក៏កំពុងមន
កេម ៉ ចំននួ ៦០០េ្រគឿង ែដល្រតូវបនតំេឡងីរចួ ល់េហយី េហយី
កេម ៉ សុវតថិភពចំននួ ៤៤៦ គឺកំពុងែតដំេណីរករ។ េ យែឡក 
កេម ៉សវតថិភពចំននួ ១៥៤េ្រគឿង គឺកំពុងរងចតំភជ ប់ប ្ដ ញ
េ យទី ងំទងំេនះមនករ ្ឋ នព្រងីកផ្លូវ ្រពមទងំមនករប្ដូរនូវ
ទី ងំែចកចយ៕   

កិចច្របជុំែណនដំល្់រកុមហ៊ុនកេម ៉ សវុតថិភព ពេន្ល នករដំេឡើងរបសខ់្លួនឱយបនឆប់រហស័ និង
េរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ្រគប់្រគងឱយបនចបស់ ស ់
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  នរេសៀលៃថងទី០៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជ
ធនីភនេំពញ បនដឹកនមំ្រន្តជំីនញ ចុះពិនិតយទី ងំ្រប យបង្ហូរទឹក 
និង ថ នីយបូ៍មទឹកបឹង្រតែបក េដីមបពីេន្ល នករេរៀបចំ្រប យេនះ
ឱយបន ្អ ត ងយ្រសួល ្ដ ររេំ ះទឹក។   
 ឯកឧត្តម ក៏បនចុះពិនិតយ ថ នភពរស់េនផទ ល់របស់បងប្អូន
្របជពលរដ្ឋ មមត់្រប យ និង ងស្តុកផងែដរ េហីយបន

ែណនដំល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្រតូវទប់ ក ត់ឱយបននូវកររេំ ភបំពន 
ងសង់សំណង់ថមីៗបែនថមេទៀតចូលបឹង ្រប យ ែដលជេហតុ

នឱំយមនករពិបកេ ះ្រ យ និងបញ្ហ េទៃថងមុខ។  
 គរួបញជ ក់ផងែដរថ បចចុបបននកំេណីនបងប្អូន្របជជនេន
កនុង ជធនីភនំេពញកន់ែតេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ ែដលបងកឱយមន
សំ មកន់ែតេ្រចីន និងករចក់ដីរេំ ភេលីខនង្រប យបង្ហូរទឹក 
ែដលជក ្ត ងំសទះដល់លំហូរទឹកមនករហូរយឺតេនេពលេភ្ល ង
ធ្ល ក់ខ្ល ងំម្តងៗ។ ដូេចនះេហយីេទីប ឯកឧត្តមអភិបល បនេបីកកិចច
្របជំុពិភក  និងែណនដំល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងមនទីរពក់ព័នធបន្ត
យកចិត្តទុក ក់ខពស់ និងខិតខំ ្ដ រ សម្អ ត និងេបីកមុខទឹកឱយបន
ល្អបំផុត។      
 កនុងេនះែដរ ឯកឧត្តមអភិបល ក៏បនែណនបំែនថមដល់
ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងតំ ងមនទីរពក់ព័នធ បន្តបេងកីនករផ ព្វផ យ 

អប់រដំល់្របជពលរដ្ឋេនកនុងមូល ្ឋ ន ពិេសសបងប្អូនែដលរស់េន
ជិតខនង្រប យ-លូបង្ហូរទឹក ឱយបនកន់យល់ដឹងចបស់ពីបរ ិ ថ ន 
ករទុក ក់សំ មឱយបន្រតឹម្រតូវ ឥទធពិល ្រកក់ៃនករេចលសំ ម
េផ្តសផ្ត ស ករចូលរមួសម្អ តបរ ិ ថ ន-អនម័យេនជំុវញិបរេិវណផទះ 
ទីកែន្លង ធរណៈនន និងករផ្តល់ព័ត៌មនអសកមមៃនករ្របមូល
សំ មដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន េដីមបឱីយ ជញ ធរមនមូល ្ឋ នកនុងករ
ស្រមមស្រមួល និងែណនឱំយបនកន់ែត្របេសីរជបន្តបនទ ប់៕ 

្របតិភូ ជញ ធរ ជធនីភនំេពញ ចុះពិនិតយទី ងំ្រប យបង្ហូរទឹក និង ថ នីយប៍ូមទឹកបឹង្រតែបក 
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  នរេសៀលៃថងទី០៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ បនេបីកអងគ្របជំុស្ដីពីវឌ នភពៃនករងរដំេឡងីេភ្លីងបំភ្លឺ
េន ម ធរណៈកនុង ជធនីភនំេពញ េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្ដម 
ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ។  
 េពល ្រតីេភ្លីងបំភ្លឺផ្លូវ ធរណៈពិតជមន រៈសំខន់

ស់កនុងករេធ្វីដំេណីរ េហយីក៏បនបេងកីនស្រមស់ ជធនីភនំេពញ
នេពល ្រតីេ យកន់ែត្រសស់បំ្រពងែថមេទៀត។  
 ្រសបជមយួគន េនះ េនកនុងកិចច្របជំុ ឯកឧត្ដមអភិបល 
បនេសនីដល់្រកុមហុ៊ន ្រតូវេគរព មកិចចសនយែដលបន្រពមេ្រពៀង 
និងឯកភពជមយួនឹងរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ ឱយបន្រតឹម្រតូវ និង
ចបស់ ស់ េហយីចំេពះករណីផ្ល ស់ប្ដូរេគមអំពូលថមីែតេនមិនភ្លឺ 
្រកុមហុ៊ន្រតូវទទលួខុស្រតូវទងំ្រសុង និងពិនិតយេឡងីវញិឱយបន
ទន់េពលេវ ។      
 េ យែឡក ជញ ធរខណ្ឌ  និង ថ ប័នពក់ព័ន្ឋទងំអស់ ្រតូវ
ែតសហករចូលរមួអនុវត្តន៍ករងរេនះេ យ្របសិទធភព ្រតូវេដីរ
េមីលបេងគ លេភ្លីង េគមអំពូល េភ្លីងបំភ្លឺផ្លូវ ធរណៈ និងសួនចបរ 
្រតូវដឹងទុកខធុរៈរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន េហយី ម
ខណ្ឌ ទងំអស់ ្រតូវេធ្វីករែណនដំល់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងករេវច
ខចប់សំ មរបស់ពកួគត់ឱយបន្រតឹម្រតូវមុននឹងបេញចញមកេ្រក។ 

កិចច្របជុំស្ដពីីវឌ នភពៃនករងរដំេឡើងេភ្លើងបំភ្លឺេន ម ធរណៈកនងុ ជធនីភនំេពញ 
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    េ យេមីលេឃញីពីអតថ្របេយជន៍េ្រចីនយ៉ងពីេភ្លីងបំភ្លផឺ្លូវ
ធរណៈ ឯកឧត្តមអភិបល បនជ្រមុញឱយ្រកុមហុ៊នែដលទទលួ

បនសិទធកិនងុករតេម្លងីអំពូលេភ្លងីថមអីនុវត្តករងររបស់ខ្លនួឱយបនេលឿន 
េពល គឺ្រតូវបញច ប់ករងររបស់ខ្លួនេ យបនរចួ ល់កនុងរយៈេពល
ចំននួមយួែខ ្រសបេពលែដលករផ្ល ស់ប្តរូអំពូលេភ្លីងចស់ ក់ជំនសួ
នូវអំពូល្របេភទថមី អិលអីុឌី LED និងបែនថមអំពូលេភ្លីងថមីស្រមប់
បំភ្លឺទី ធរណកនុង ជធនីភនំេពញទងំមូល សេ្រមចបន្របមណ
៩០ភគរយេហយីេនះ។     
 ឯកឧត្តមអភិបល បនេលីកេឡងីថ េភ្លងីបំភ្លឺផ្លូវ ធរណៈ 
មនអតថ្របេយជន៍េ្រចីន េ្រកពីបំភ្លឺផ្លូវ ក៏ជចំែណកមយួកនុងករ
ចូលរមួេធ្វីឱយករអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺឃុំ
សងក ត់ មនសុវតថិភព េ យកត់បនថយបនបទេលមីស្រគប់្របេភទ
េនកនុង ជធនី។ េនេពលយប់ េបីសិនជមនេភ្លីងបំភ្លឺ្រគប់្រគន់ 
ពិេសស មទី ធរណៈ ជចំែណកមយួកនុងករកត់បនថយនូវ
បទេលមីស ែដលេធ្វីឱយជនេលមីសមិន ៊ ន្រប្រពឹត្តបទេលមីសេផ ងៗ
េនេពលយប់។       
 ទនទឹមនឹងេនះែដរ ឯកឧត្តមអភិបល ក៏បនែណនេំទមនទីរ
ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ជធនីភនំេពញ ែដលជេសនធិករ

ផទ ល់ និងជអនកជំនញរមួទងំ ខណ្ឌ ទងំ១២ េធ្វីយ៉ង
សហករគន ជយួពិនិតយេមីល េហយីកំុគិតថ ជបនទុកករងររបស់
រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញែតមយួ តបតិថ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 

បនចុះកិចចសនយផ្តល់េទឱយ្រកុមហុ៊នជអនកវនិិេយគែមនពិត បុ៉ែន្ត
ផ្លូវ ធរណៈទងំអស់ សថិតេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខណ្ឌ  និង
សងក ត់េរៀងៗខ្លួន ែដលទមទរឱយ ជញ ធរ្រតូវដឹងលឺ ្រតួតពិនិតយ 
េមីលទី ងំ េនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន មិនទន់មនករផ្ល ស់ប្តូរ
អំពូលេភ្លីងថមីេនេឡយី េហយីពិនិតយេទៀតថ េតីទី ងំ គរួែត
្រតូវបំពក់អំពូលេភ្លីងបំភ្លឺផ្លូវបែនថមេទៀត េហយីកែន្លង ខ្លះមន
បេងគ លេភ្លីងេហយីែត ច់អំពូល៕     
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នរេសៀលៃថងទី០៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនី
ភនេំពញ បនទទលួជបួសែម្ដងករគរួសមជមយួ ឯកឧត្តម ឯកអគគ 
រដ្ឋទូតសហព័នធរសុ ុ ី្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ ។   
 េនកនុងជំនបួេនះ គឺពិភក សងកត់ធងន់េលីករព្រងឹងចំណង
មិត្តភពជមយួ ជធនីភនំេពញ ទងំែផនកវនិិេយគ ែផនកេទសចរណ៍ 
និងែផនកសន្តិសុខៃន្របជជន និងថន ក់ដឹកនៃំន្របេទសទងំ២។  
 កនុងឱកសេនះែដរ ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត ក៏បនសែម្តង
នូវករចប់ រមមណ៍ និងេកតសរេសីរ ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ កនុងករអភិវឌ ជធនីភនំេពញ េលី
្រគប់វស័ិយ និងបនេមីលេឃីញយ៉ងចបស់នូវករដឹកនេំនេលី
ផ្លូវដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលបនេធ្វីឱយ្របេទស
ជតិមនសុខសន្តិភព និងកំេណីនេសដ្ឋកិចចជបន្តបនទ ប់៕  
 សូមបញជ ក់ែដរថ កលពីៃថងទី១៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៦ 
សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ
បនជបួពិភក េទ្វភគីជមយួ ឯកឧត្តម ឌេីម្រទ ីេមដេវេដវ 
(Dmitry MEVEDEV) នយករដ្ឋម្រន្តរីសុ ុ។ី កនុងជំនបួេនះ កមពុជ 
និងរុស ុបីន្រពមេ្រពៀងគន  េដីមបីរតិចំណងកិចចសហ្របតិបត្តិករ
មិត្តភពរ ង្របេទសទងំពីរ េ យបនចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀង
សំខន់ៗចំននួ ៨បែនថមេលីកិចច្រពមេ្រពៀងចំននួ១១ ែដលបនចុះ
ហតថេលខកលពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ កនុងដំេណីរទស នះកិចច
របស់នយករដ្ឋម្រន្តីរុស ុេីនកមពុជ។   
 ទនទឹមនឹងេនះ សមភគីរុស ុ ី បនសែម្ដងនូវកររកី យនិង
្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត បំផុត ចំេពះខបួ៦១ឆន  ំ ៃនទំនក់ទំនងករ 

ទូត របស់្របេទសេយងីទងំពីរ កមពុជ-រុស ុ ី ែដលបននិងកំពុង
េបះ ជំ នេទមុខគរួជទីេមទនភពបំផុត៕ 

ជនំបួសែម្ដងករគរួសមជមយួ ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទតូសហពន័ធរសុ ុ ី្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 
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្រសប មេគលនេយបយព្រងឹង និងព្រងីកទំនក់ទំនង
ករទូតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពី្រពឹក
ៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ ឯកឧត្តម 
ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ បន
ទទលួជបួសែម្ដងករគរួសមជមយួ េ កជំទវ EVA NGUYEN 
BING ឯកអគគរដ្ឋទូតប ងំ ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េន

ជធនីភនំេពញ។     
 េគលបំណងៃនជំនបួ គឺបនេផ្ត តេលីករពិភក ករងរ
ព្រងឹងចំណងមិត្តភពជមួយ ជធនីភនំេពញ ទងំែផនកវនិិេយគ 
ែផនកេទសចរណ៍ និងែផនកសន្តសុិខៃន្របជជន្រពមទងំថន ក់ដឹកនំ
ៃន្របេទសទងំពីរ។      
 កនុងឱកសេនះែដរ េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត ក៏បនសែម្តង
នូវករចប់ រមមណ៍ និងេកតសរេសីរ ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ ក៏ដូចជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ
អភិវឌ ជធនីភនំេពញ េលី្រគប់វស័ិយ និងបនេមីលេឃីញយ៉ង
ចបស់នូវករដឹកនេំនេលីផ្លូវដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ែដលបនេធ្វីឱយ្របេទសជតិមនសុខសន្តិភព និងកំេណីនេសដ្ឋ
កិចចជបន្តបនទ ប់េរៀង ល់ឆន ៕ំ     

ជំនួបសែម្ដងករគួរសមជមួយ េ កជំទវ EVA NGUYEN BING ឯកអគគរដ្ឋទូតប ងំ 
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នរេសៀលៃថងទី០៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជ
ធនីភនំេពញ បនេបីកអងគ្របជំុគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបល
ជធនីភនំេពញ េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្ដម ឃងួ េ្រសង 
អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនំេពញ េដីមបី្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តករងរេរៀបចំស ្ដ ប់ធន ប់ និងែថរក សន្តិសុខជូន
បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ។     

 ករងរស ្ដ ប់ធន ប់ រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ និង
សុខសុវតថិភពរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ គឺជករងរ ទិភព 
ែដល្រគប់គន ្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តេ យមឺុងម៉ត់ ម៉ត់ចត់ 
និងជ្របចំដូចេភ្ល ងរលឹម។     
 កនុងឱកសេនះែដរ ឯកឧត្តមអភិបល បន ក់កំណត់
រយះេពលចំនួន ២សប្ត ហ៏ េដីមបីឱយ សមតថកិចច និង ជញ ធរ
ខណ្ឌ ទំង១២ ចត់ ំងអនុវត្តេទេលីទី ំង ឬ ងកុងសីុ
បញច ំ្រតូវបិទ ឱយមន្របសិទធភព និងបញឈប់ឱយបននូវវបបធម៌
អន្ត គមន៍ ងខនង ែដលជវបបធម៌អន្ត គមន៍េលីករងរ
ខុសចបប់ កនុងន័យបញជ ផង និងែណនំផង។   
 ឯកឧត្តមអភិបល ក៏បនគូសបញជ ក់េទៀតថ ចំេពះ
កុងសីុបញច ំែដលគម នចបប់ ជញ ធរខណ្ឌ ្រតូវែតែណនំឱយមច ស់
ទី ំងេនះបញឈប់ ឬបិទកុងសីុបញច ំេហីយសំុចបប់ជថមី។ េបី
សិនជមនករណីមច ស់ទី ំងមិនអនុវត្ត ម ជញ ធរ្រតូវមន
វធិនកររដ្ឋបលបិទទី ងំេនះែតម្តង។ េ យ រែតមនទីផ រ
ស្រមប់លក់េនះេហីយ េទីប្រកុមេចរលួច េចរប្លន់មិនខ្ល ច
នឹងេធ្វីសកមមភព េ្រពះមច ស់កុងសីុបញច ំមិនបច់ត្រមូវឱយមន
ឯក របញជ ក់មច ស់្រទពយ និង ចនិយយបនថ កុងសីុ
បញច ំខ្លះរកសីុទិញផលេចរកមម។  

កិចច្របជុំគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 



    ឆន ទំ៤ី              េលខ៣៤  ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ 

                                                                     ្រពតឹ្តបិ្រត ជធនីភនំេពញ                                                                           19 

ជមយួគន េនះ ឯកឧត្តមអភិបល ក៏បនែណនេំទដល់
នគរបលបុ៉ស្ត៏រដ្ឋបលសងក ត់ទងំអស់ទូទងំ ជធនីភនំេពញ ្រតូវ
មនអនក្របចកំរទទលួពកយបណ្តឹ ង ពី្របជពលរដ្ឋ្រគប់េពលេវ
២៤េម៉ង េលី២៤េម៉ង។ េធ្វែីបបេនះ េទីបបងប្អូន្របជពលរដ្ឋ
មនលទធភពកនងុករផ្តល់ព័ត៌មន ឬសំុកិចចអន្ត គមន៍ទន់េពលេវ ។ 
 កិចច្របជំុគណៈបញជ ករឯកភពេនះ ក៏បនពិភក េទេលី
បញ្ហ សន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ករេ្របី្របស់្រទូងផ្លូវ ចិេញច ីមផ្លូវមិន
សម្រសប រមួទងំករចតយនយន្តគម នស ្ត ប់ធន ប់ផងែដរ។  
 ជមយួគន េនះ វធិនកររដ្ឋបល្រតូវែតអនុវត្តចំេពះករចត
រថយន្តយ៉ងអនធិបេតយយេនជំុវញិបរេិវណទី ន្របជធិបេតយយ
ចស់រហូតដល់ផ រចស់ បនយកេធ្វីជកែន្លងលក់រថយន្តេលីផ្លូវ
ធរណៈ គឺមិន ចឱយមនតេទេទៀត។   

 ជមយួគន េនះផងែដរ ក៏្រតូវពិនិតយេមីលករណីរថយន្តដឹកដី
ដឹកខ ច់ែដលេនែតេហៀរហូរមកេលី្រទូងផ្លូវ បងកឱយបះពល់ដល់
សុខមលភព បរ ិ ថ ន និងស ្ត ប់ធន ប់េនកនុងទី្រកុង គឺមិន ច
បែណ្ត តបេ ្ត យតេទេទៀតេទ។ េ យែឡក ឯកឧត្តមអភិបល 
ក៏បនែណនដំល់ ជញ ធរខណ្ឌ ទងំ១២ ្រតូវេធ្វីករងរ មផទះជលួ 
និង្រតូវមនករ្រគប់្រគង មនសថិតិ្របជពលរដ្ឋចបស់ ស់េដីមបី
មនមូល ្ឋ នកនងុកិចចអន្ត គមន៍ ឬបញ្ហ េផ ងៗែដល ចេកីតមន៕  
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នៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ 
បនដឹកន្ំរបជំុ្រតួតពិនិតយករងរ្រគប់្រគងរ ្ឋ ករស្វយត័ដឹកជញជូ ន
ធរណៈរថយន្ត្រកុង សំេ ធនឱយករបេ្រមីេស ជូនបងប្អូន

្របជពលរដ្ឋកន់ែត្របេសីរ។    
 ទនទឹមនឹងេនះ ករបែនថមផ្លូវរត់ចំននួ ៥ែខ េទៀត នឹងបេងកីន
បនវ ិ លភពបេ្រមីករដឹកជញជូ នកន់ែតទូលំទូ យ េ យគិត
ទងំេ ភណភពចំណត ករបំពក់បេចចកវទិយ្រគប់្រគងរថយន្ត 

ករបំពក់ម៉សីុនឆូតកត និងករបេងកីតApplicationស្រមប់រ ្ឋ ករ
ស្វយត័ផងែដរ។      
 ឯកឧត្តមអភិបល បនសេ្រមចបែនថមេលីត្រមយផ្លូវថមីចំននួ
៥ែខ បែនថមេទៀតេលីផ្លូ វរត់៣ែខ  ែដលកំពុង់ដំេណីរករសព្វៃថង 
េ យេសនីរឱយអងគភពពក់ព័នធ ្រតូវសិក ឱយបនចបស់ ស់ពី 
ចំងយផ្លូវរត់ ចំណត ក់េភញ វ េហយីចំេពះរថយន្តថមីែដលជ
ជំនយួរបស់រ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិននឹង ក់ឱយ
េ្របី្របស់េលីផ្លូវរត់ចស់ ៣ែខ ែដលមន្រ ប់ចំនួន ៥៧េ្រគឿង 
េ្រពះរថយន្តចស់ៗ្រតូវេធ្វីករជសួជុលសំ តេឡងីវញិ។ 
 ជចុងេ្រកយ ឯកឧត្តមអភិបល បនផ្ដល់មតិែណនដំល់
អនកេបីកបររថយន្ត្រកុង ធរណៈេគរពនូវ្រកមសីលធម៌ វជិជ ជីវៈ
កនុងករេបីកបរ េគរពចបប់ច ចរណ៍ ្រតូវេចះេយគយល់គន េពល
េបីកបរ េហយី្រតូវេចះែថរក  សំ តរថយន្តថមីរបស់អងគភពឱយដូច
ជរបស់ផទ ល់ខ្លួន េទីបរថយន្តទងំេនះេ្របី្របស់បនយូរអែង្វង។ 

 សូមជ្រមបែដរថ មកដល់េពលបចចុបបននេនះ ្រកុមករងរ   
រ ្ឋ ករស្វយត័រថយន្ត្រកុង បនខិតខំបំពក់ ្ល កេលខរថយន្ត្រកុង
ឱយបនរចួ ល់ េដីមបេី្រតៀមេចញដំេណីរេទបំេរេីស ដឹកជញជូ ន
ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋេនៃថងទី០១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ ខង
មុខេនះ។      
 រថយន្តបែនថម ចំននួ ១០០េ្រគឿងេនះ នឹង ក់ឱយដំេណីរ
ករេលីែខ រត់ថមចំីននួ ៣ែខ បែនថម សំេ េធ្វឱីយករបេ្រមីេស ដឹក
ជញជូ ន ធរណៈជូនបងប្អូនកន់ែត្របេសីរ ទន់េពលេវ  និង
កន់ែតេ្រចីនេគលេ ។ ករចូលរមួចំែណកកនុងករេ្របី្របស់េស
ដឹកជញជូ ន ធរណៈរបស់្របជពលរដ្ឋ គឺជករចូលរមួចំែណកកនុង
ករកត់បនថយបននូវករកកសទះច ចរណ៍េនកនងុ ជធនីភនេំពញ។ 

កិចច្របជុំ្រតួតពិនិតយករងរ្រគប់្រគងរ ្ឋ ករស្វយត័ដឹកជញជូន ធរណៈរថយន្ត្រកុង 
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  គរួបញជ ក់ថ រថយន្តថម១ី០០េ្រគឿងេនះ ្រតូវយកេទបំេពញ
បែនថមជមយួរថយន្ត្រកុងែដលមន្រ ប់ បុ៉ែន្តមនសភពចស់
ខូចមិន ចដំេណីរករបន។ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញកំពុងសិក
លម្អិតកនុងករ ក់ែខ រត់បែនថមេទៀត ឱយបនចំននួ ១០ែខ  េនកនុង
ជធនីភនំេពញ។      

 គេ្រមងេស ដឹកជញជូ ន ធរណៈេនះ ្របសិនេបីទទលួ
បនេជគជ័យេនឆន ២ំ០២០ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញេ្រគងនឹង
ព្រងីកបែនថមឱយបនចំននួ ១០ែខ េទៀត េហយី ជធនីភនំេពញនឹង
មនគេ្រមងព្រងីកបែនថមេទៀតរហូតដល់ចំនណួ១៤០េ្រគឿង។  
 បចចុបបនន ្របសិន ជធនីភនំេពញមនរថយន្តដឹកជញជូ នេស
ធរណៈ កន់ែតេ្រចីន ជធនីភនំេពញនឹង ចជយួកត់បនថយ

ករកកសទះច ចរណ៍បនេ្រចីន។    
 បនទ ប់ពីទទលួបនរថយន្ត្រកុងបែនថមចំននួ ១០០េ្រគឿងេនះ 
រ ្ឋ ករស្វយត័រថយន្ត្រកុងដឹកជញជូ ន ធរណៈ ជធនីភនំេពញ 
នឹងខិតខំព្រងឹងេស របស់ខ្លួនកន់ែត្របេសីរ មរយៈករេរៀបចំផ្លូវ
ែខ រត់បែនថម  និងេរៀបចំបំពក់នូវ ្ល កេលខរថយន្ត្រកុងឱយបនរចួ ល់ 
េដីមបេី្រតៀមេចញដំេណីរេទបេ្រមីេស ដឹកជញជូ ន ធរណៈជូនដល់
បងប្អូន្របជពលរដ្ឋេនៃថងទី០១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧៕   
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      ន្រពឹកៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្តម េកើត ែឆ អភិបលរងៃនគណៈអភិបល ជធនី
ភនេំពញ តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តម ឃួង េ្រសង អភិបល ៃន
គណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ បនដឹកន្ំរបជំុផ ព្វផ យ្របកស
េលខ០៣០ សហវ.្របក ស្ដីពីករ្រគប់្រគង ជីវកមមទទលួបញច  ំ
និងទទលួ្របតិេភគេ យអនុបបទន។       
     េដីមបធីនឱយបននូវ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង ករ្រតួត
ពិនិតយ និងរមួចំែណកទប់ ក ត់នូវផលប៉ះពល់អវជិជមនេ យ រ
វស័ិយទទលួបញច  ំ និងទទលួ្របតិេភគេ យអនុបបទន រដ្ឋបល
ជធនីភនំេពញបនេធ្វីករ្របជំុពិភក  និងផ ព្វផ យ្របកស
ែដលមនករចូលរមួពី ជញ ធរ មនទីរជំនញ មច ស់ ជីវកមម និងអនក
ពក់ព័នធ កនុងករធនឱយបននូវករអនុវត្ត មេសចក្ដី្របកសេលខ
០៣០ សហវ.្របក ចុះៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧ របស់្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ េដីមបភីព្រសបចបប់នូវ ជីវកមម ករែថរក
សន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់សងគម និងជយន្ដករកត់បនថយអសន្ដិសុខ
ែដលែតងែតេកីតមនេឡងីេនកនុងសងគម។    
 ឯកឧត្តមអភិបលរង ក៏បនគូសបញជ ក់េទៀតថ ចំេពះ
កុងសីុបញច ំែដលគម នចបប់ ជញ ធរខណ្ឌ ្រតូវែតែណនំឱយមច ស់
ទី ំងេនះបញឈប់ ឬបិទកុងសីុបញច ំេហីយសំុចបប់ជថមី។ េបី
សិនជមនករណីមច ស់ទី ំងមិនអនុវត្ត ម ជញ ធរ្រតូវមន
វធិនកររដ្ឋបលបិទទី ងំេនះែតម្តង។ េ យ រែតមនទីផ រ
ស្រមប់លក់េនះេហយី េទីប្រកុមេចរលួចមិនខ្ល ចនឹងេធ្វីសកមមភព 
េ្រពះមច ស់កុងសីុបញច ំមិនបនត្រមូវឱយមនឯក របញជ ក់ពី
មច ស់្រទពយ និង ចនិយយបនថ កុងសីុបញច ំខ្លះរកសីុទិញ
ផលេចរកមម៕  

កិចច្របជុំផ ព្វផ យ្របកសេលខ០៣០ សហវ.្របក ស្ដពីីករ្រគប់្រគង ជីវកមមទទួលបញច  ំ
 និងទទួល្របតិេភគេ យអនុបបទន 
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  នៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
ឯកឧត្តម េកើត ែឆ អភិបលរងៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ 
និង្របតិភូ្រកសួងម ៃផទ បន្របជំុស្តីពីករអនុវត្តន៍កមមវធីិវនិិេយគ
បីឆន រំកិំលរបស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ។ 
កិចច្របជំុបនេផ្ត តេលីចំណុចសំខន់ចំននួ៣ មនដូចជ៖  
 ១.បញ្ហ ្របឈមននែដលជបួ្របទះេលីករអនុវត្តន៍កមមវធីិ
បីឆន រំកិំល 
 ២.ករេរៀបចំកនុងករអភិវឌ ន៍កមមវធីិបីឆន រំកិំល 
 ៣.ករអនុវត្តន៍គេ្រមងែដលជត្រមូវករចបំច់ 
 សូមបញជ ក់ផងែដរថ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញបនអនុវត្តន៍
គេ្រមងទងំេនះកនុងករអភិវឌ នទងំថន ក់សងក ត់ និងខណ្ឌ  េដីមបី
ករអនុវត្តន៍កនុងករេ្របី្របស់ថវកិឱយចំេគលេ ែដលបនកំណត់ 
និងមន្របសិទធភពខពស់ េដីមបទីទលួបនករគ្ំរទពីប ្ត អងគករ
ៃដគូ និង្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។     
 ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនែណនបំែនថមេទៀតថ េដីមបី
ឱយករអនុវត្តន៍កមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលរបស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
កន់ែតមន្របសិទធភព និងភពេជគជ័យជបន្តបនទ ប់ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ នភូមិ-សងក ត់-ខណ្ឌ  ្រតូវែតពិនិតយ និងេធ្វីរបយករណ៍
លម្អិតឱយបនជ្របចនូំវ ល់សកមមភពករងរ ល់គេ្រមងអភិវឌ
នីមយួៗ  េដីមបឱីយ ជញ ធរមនមូល ្ឋ នកនងុករ យតៃម្លករងរបន្ត៕ 

កិចច្របជុំស្តពីីករអនុវត្តន៍កមមវិធីវិនិេយគបីឆន រំកំិលរបសរ់ដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
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  ន្រពឹកៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្ដម ស៊យុ េសរទិធ អភិបលរង ជធនីភនេំពញ
តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្ដម ឃងួ េ្រសង អភិបល ៃនគណៈ
អភិបល ជធនីភនេំពញ បនេបីកកិចច្របជំុគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ
លកខណៈបេចចកេទសៃនករជីកកប់ប ្ដ ញេ្រកមដី និងទម្ល ក់ែខ
ប ្ដ ញេលី កស្រគប់្របេភទេន មដងផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ 
េដីមបពី្រងឹងសុវតថិភពប ្ដ ញែខ កប និងេលីកកមពស់េ ភ័ណ

ភព ជធនីភនំេពញ។     
 ្រកុមករងរច្រមុះរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ នឹងេធ្វីករេរៀបចំ
កត់ទម្ល ក់ប ្ដ ញែខ កប កស មបេ ្ដ យម វថីិសំខន់ៗ
ទងំ០៦ែដល្រតូវកត់ទម្ល ក់កនុងជំ នទី២េនះ េ យត្រមូវេ យ
អងគភពរដ្ឋ និងប ្ដ ្រកុមហុ៊នឯកជនែដលមនប ្ដ ញែខ កប
េលី កសទងំអស់្រតូវចូលរមួសហករកនុងករអនុវត្តន៍យន្តករេនះ
េ យបនមឺុងម៉ត់ ម៉ត់ចត់។   
 បញជ ក់ករកត់ទម្ល ក់ និង្រតូវបញចូ លកនុងប ្ដ ញេ្រកមដី 
េន មបេ ្ដ យម វថីិទងំ០៦រមួមន៖ 
-ម វថីិ្រពះនេ ត្តម 
-ម វថីិសហព័នធរុស ុ ី
-ម វថីិ្រពះសីហនុ 
‐ម វថីិកមពុជេ្រកម  
-ម វថីិ្រពះមុនីវង  
-ម វថីិេម៉េសទុង     
 ជចុងេ្រកយ ឯកឧត្តមអភិបលរង បនេសនីដល់្រកុមហុ៊ន
ែដលទទលួករងរកត់ទម្ល ក់ែខ កបេលី កសមកចូលបំពង់ប ្ដ ញ
េ្រកមដី ្រតូវ ក់ ្ល កសញញ សមគ ល់ជភ ែខមរ េដីមបមីនភព
ងយ្រសួលដល់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋេធ្វដំីេណីរ មដងផ្លូវ។  

កិចច្របជុំគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសៃនករជីកកប់ប ្ដ ញេ្រកមដី និងទម្ល ក់ែខ
ប ្ដ ញេលើ កស្រគប់្របេភទេន មដងផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ 
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  េដីមបពី្រងឹងសុវតថភិពប ្ត ញែខ កប និងេដីមបេីលីកកមពស់
េ ភណភព ជធនីភនំេពញ ្រកុមករងរច្រមុះរបស់រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ នឹងេធ្វកីរេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ប ្ត ញែខ កប កស ម
ដងផ្លូវ ែដល្រតូវកត់ទម្ល ក់ជជំ ៊ នៗ េ យត្រមូវឱយអងគភពរដ្ឋ 
និងប ្ត ្រកុមហុ៊នឯកជនែដលមនប ្ត ញែខ កប េលី កស
ទងំអស់ ្រតូវបន្តចូលរួមសហករជមួយ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និង
ទូរគមនគម អគគិសនីកមពុជ ្រកុមហុ៊នCFCON ្រកុមហុ៊នPPCTV 
និង ថ ប័នពក់ព័នធេដីមបចុីះកត់ទម្ល ក់ែខ កបពីេលី កសមកចូល
បំពង់ប ្ត ញេ្រកមដី។     
 ករកត់ទម្ល ក់ែខ កបទងំេនះ ្រតូវអនុវត្តន៍េទេនប ្ត
ម វធីិធំៗចំននួ៦ គឺម វថីិ្រពះនេ ត្តម ម វថីិសហព័នធរសុ ុ ី
ម វថីិ្រពះមុនីវង  ម វថីិេម៉េសទុង ម វថីិកមពុជេ្រកម និង
ម វថីិ្រពះសីហនុ។ េបី មេសចក្តជូីនដំណឹងរបស់រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ចប់ពីៃថងទី១ សី ដល់ៃថងទី៣១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ 
្រកុមករងរច្រមុះរបស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ នឹងេធ្វីករកត់ទម្ល ក់
ែខ កបេនម វធីិ្រពះនេ ត្តម ចប់ពីចំណុចវត្តភនំ េឆព ះេទ ព ន
្រពះមុនីវង ។ ចប់ពីៃថងទី១ ែខកញញ  ដល់ៃថងទី៣០ែខកញញ  េនេលី
ម វថីិសហព័នធរុស ុ ី ចប់ពីចំណុចម វថីិ្រពះនេ ត្តម េឆព ះេទ
រង្វង់មូលេចមេច។ ចប់ពីៃថងទី១ ែខតុ  ដល់ៃថងទី៣១ ែខតុ  
េនេលីម វថីិ្រពះមុនីវង  ចប់ពីចំណុចគល់ ព នេ្រជយចង្វ រ 
រហូតដល់ ព នមុនីវង ។   ពីៃថងទី១ ែខវចិឆិក ដល់ៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក 

េនេលីម វថីិេម៉េសទុង ចប់ពីចំណុចម វថីិ្រពះនេ ត្តម ដល់
ម វថីិសហព័នធរុស ុ។ី ពីៃថងទី១ ែខធនូ ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ េនេលី
ម វថីិកមពុជេ្រកម ចប់ពី ព ន កស៧មក  ត្រមង់ទិសេ
េឆព ះេទម វថីិ្រពះនេ ត្តម និងពីៃថងទី១ ែខមក  រហូតដល់ៃថងទី
៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧ េនេលីម វថីិ្រពះសីហនុ ចប់ពីចំណុច
ម វថីិសេម្តចសុធរស េឆព ះេទរង្វង់មូល ងទឹកអូ ពិំក។  
 េដីមបរីក ស ្ត ប់ធន ប់ កត់បនថយេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
និងករកកសទះច ចរកនុងតំបន់ករ ្ឋ ន រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ េសនី
ឲយបងប្អូន្របជពលរដ្ឋជមច ស់លំេន ន ឬមច ស់ ជីវកមម អងគភព
រដ្ឋ និងអនកពក់ព័នធទងំអស់ែដលមនប ្ត ញែខ កប ឬកំពុងេ្របី
្របស់ចិេញច ីមផ្លូវ មប ្ត ម វថីិខងេលី  ្រតូវរសួ ន់រុះេរេីចញ 
និង្រតូវចូលរមួបងកលកខណៈងយ្រសួល ដល់្រកុមករងរ  េដីមបឲីយ
ករអនុវត្តគេ្រមងេនះ ្រប្រពឹត្តិេទេ យរលូន និងទទលួបនលទធ
ផល មករេ្រគងទុក៕  
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       ន្រពឹកៃថងទី០២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ ឯកឧត្តម មន ចន់យ៉  អភិបលរង ៃនគណៈ
អភិបល ជធនីភនេំពញ បនជបួពិភក ករងរជមយួសមគម
មូ៉តូកង់បីេនកនុង ជធនីភនំេពញ េដីមបធីនឱយបននូវកិចចសហករ

កនុងករេរៀបចំស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈេនកនុង ជធនីភនំេពញឱយ
កន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី។    
      អងគ្របជំុ មនករចូលរមួពីម្រន្ដីជំនញ ជញ ធរខណ្ឌ  
សមគមមូ៉តូកង់បី បនេលីកេឡងីពីភពមិន្រប្រកតីមយួចំននួែដល
ទមទរឱយសមគម-អនកេបីកបរ ែកែ្របឥរយិបថ។ ករចតយន 
ករខ្វះករ្រតួតពិនិតយបេចចកេទសយន ករេបីកបរគម នប័ណ្ឌ េបីកបរ
(ក២) ករមិនេគរពចបប់ច ចរណ៍ ករេ្របី្របស់វទិយុទក់ទង 
ករពំុបនចុះបញជ ីឱយបន្រតឹម្រតូវ និងបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួេទៀត 
ែដលបនបេងកីតផលអវជិជមនដល់ករេរៀបចំច ចរណ៍ សន្ដិសុខ 
ស ្ដ ប់ធន ប់ និងរេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ។  
      កនុងនមរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ សងឃមឹយ៉ងមុតមថំ 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសមគមមូ៉តូកង់បី នឹងេគរព ម រតីអងគ្របជំុ

េ យ្រតូវចូលរមួសហករកនងុករេរៀបចំស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈឱយ
មនរេបៀបេរៀបរយេ យេកីតេចញពីករេគរពចបប់ និងេសចក្ដី
ជូនដំណឹងរបស់ ជញ ធរ េ យែលងឱយមនករបងកភពអវជិជមន
េផ ងៗ ដូចជ ករឈប់ ឬចតែបប នធិបេតយយ ម្រទូងផ្លូវ 
និងចិេញច ីមផ្លូវបងករករកកសទះច ចរណ៍េទៀតេហយី៕  
  

កិចច្របជុំពិភក ករងរជមួយសមគមម៉ូតូកង់បីកនងុ ជធនីភនំេពញ 
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  េន្រពឹកៃថងទី០២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនេំពញ 
ឯកឧត្តម ននួ ផរត័ន អភិបលរង ៃនគណៈអភិបល ជធនី
ភនេំពញ បនដឹកន្ំរបជំុពិភក េលីេសចក្ដី្រពងកិចចសនយ ជីវកមម
ែកៃចនសំ មជជីសរ ី ងគរបស់្រកុមហុ៊ន ្រគួចស័ក ខូអិលធីឌី េដីមបី
ពិនិតយ និងែកស្រមួលនូវខ្លឹម រេសចក្ដី្រពងកិចចសនយឱយមនភព
្របេសីរ។      

 េ យ រសំ ម េនែតបញ្ហ ្របឈមចំេពះេ ភណ្ឌ ភព
ទី្រកុង និងសុខដុមរមន្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន ជធនីភនេំពញ 
េទីបរដ្ឋបល ជធនីភនំេពញែតងេលីកទឹកចិត្តដល់វស័ិយឯកជនកនុង
ករវនិិេយគ និងេធ្វីកិចចសហ្របតិបត្ដិករកនុងភពជៃដគូអភិវឌ
្របកបេ យ ម រតីទទលួខុស្រតូវចំេពះសងគមជតិ។   
 សំ ម ឬសំណល់ែដលបនដឹកជញជូ នេចញពី ជធនីភនំេពញ
េទទី នចក់សំ មមនចំននួជង២០០០េ នកនុងមយួៃថង ែដល
ជេហតុទមទរឱយមនករែកៃចនសំ មេទជថមពល ឬជីសរ ី ងគ 
ជករចំបច់។ ដូេចនះេដីមបធីនឱយបននូវបរ ិ ថ នល្អ និងេ ភណ្ឌ ភព
្អ ត ក៏ដូចកររក នូវអនម័យទី្រកុង គឺត្រមូវឱយមនករចូលរមួពីវ ិ

ស័យឯកជន ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់។  
 គរួបញជ ក់ផងែដរថ ្រកុមហុ៊នែកៃចនសំ មេទជជីសរ ី ងគ
ខងេលី មនលទធភពែកៃចនសំ មចំននួចប់ពី៧០េទ១៥០េ ន
កនុងមយួៃថង និង្រតូវករៃផទដីចំននួ៤០០០ែម៉្រតកេរេ៉ដីមបជីកែន្លង
លទធកមមកនុង្របតិបត្ដិករវនិិេយគរបស់ខ្លួន។   
 រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ េនែតបន្ដេលីកទឹកចិត្តេដីមបមីន
ករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ ទងំវស័ិយឯកជន និងជ
ពិេសសចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុង ជធនីភនំេពញ ្រតូវទុក ក់សំ មឱយ
បន្រតឹម្រតូវ េដីមបជីភពងយ្រសួលដល់ករសំ ត ្របមូល និង
ដឹកជញជូ នសំ មឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។    
   

កិចច្របជុំពិភក េលើេសចក្ដី្រពងកិចចសនយ ជីវកមមែកៃចនសំ មជជីសរ ី ងគរបស្់រកុមហ៊ុន ្រគួចសក័
ខូអិលធីឌី េដើមបពីិនិតយ និងែកស្រមួលនូវខ្លឹម រេសចក្ដី្រពងកិចចសនយឱយមនភព្របេសើរ 
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              សូមគូសបញជ ក់ផងែដរថ បចចុបបននេនះ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញមនទី នចក់សំ មដេងក ែតមយួបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនទំហំ
ៃផទ្រក ជង៣១ហកិ  ែដលជជំ នបន្តបនទ ប់ ជធនី
ភនំេពញនឹងសិក រកទី ងំ២កែន្លងេផ ងេទៀត ែដលសថិតកនុងខណ្ឌ
េ្រជយចង្វ រ និងខណ្ឌ ចបរអំេព កនុងេគលបំណងទប់ ក ត់ករនំ
យកសំ មមកពីទីឆង យជេហតុប ្ដ លឱយមនភពយតឺយវ និង
ប ្ដ លឱយកកសទះច ចរណ៍ ឬមនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េផ ងៗ។    
  េនតំបន់មយួចំននួ ទងំផ្លូវតូច និងផ្លូវធំ េនកនុងរយៈេពល
ចុងេ្រកយេនះ សំ ម ក់ដូចជបនក្ល យជវបិត្តិេឡងីវញិេហយី 
េន ជធនីភនំេពញ។ េបីេទះបីជកមមករ ្រ កុមហុ៊នសីុន្រទី  បន
្របមូលសំ មទងំយប់ទងំៃថងយ៉ង ក៏េ យ ក៏សំ មេនតំបន់
មយួចំននួ រប៉ត់រប៉យ និងកែន្លងខ្លះ គរេនចិេញច ីមផ្លូវ និងេហៀរដល់
្រទូងផ្លូវក៏មន។ មនេហតុផលេ្រចីនយ៉ង ែដលនឱំយេកីតមន គំនរ
សំ ម យប៉យេនកនុង ជធនីភនំេពញ គឺប ្ត លមកពីបងប្អូន្របជ
ពលរដ្ឋ ទុក ក់សំ មេវចខចប់មិនមនស ្ត ប់ធន ប់ និងមិនមនធុង
សំ ម្រតឹម្រតូវ េហយីមយង៉វញិេទៀតមកពី្រកុមហុ៊នសិុន្រទី ែដលេម៉ករ
ខង្របមូលសំ ម មិនយកសំ មេទៀងទត់។ ដូេចនះេដីមបីេ ះ្រ យ
វបិត្តិសំ មេនកនុង ជធនីភនំេពញ ្របជពលរដ្ឋ គរួែតទុក ក់េវចខចប់
សំ មឱយបន្រតឹម្រតូវ េហយីគរួមនធុងសំ ម េនមុខផទះរបស់ខ្លួន។ 
រឯី្រកុមហុ៊នសិុន្រទី ្រតូវចត់កម្ល ងំ្របមូលសំ ម មផទះ្របជពលរដ្ឋ
ឱយបនេទៀងទត់ មយួៃថងម្តងជ្របច។ំ ចំែណក ជញ ធរសមតថកិចចវញិ 
ក៏្រតូវែត ក់វធិន ចុះពិនិតយ ម ន និងរតឹបន្តឹង្រកុមហុ៊នសិុន្រទី 
គឺ្រតូវែត ក់កម្ល ងំចុះ្របមូលសំ មឱយេទៀងទត់៕  
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  នៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ 
ឯកឧត្តម េអៀង អូននី និង ឯកឧត្តម ស៊យុ េសរទិធ អភិបលរង
ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តមអភិបល 
ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនេំពញ ដឹកនកិំចច្របជំុស្តីពី គេ្រមង ក់
្របព័នធលូ និងេរៀបចំ ថ បនសួនចបរេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ 

 កិចច្របជំុបនពិភក េ យេផ្ត តេលីចំណុច ទិភពចំននួ 
២ចំណុចដូចខងេ្រកម៖       
១-សំេណីរសំុ ក់្របព័នធលូចប់ពីកំ ត់ផ្លវូខងមុខអគរពណិជជកមម
ច្រមុះ TSCLK សថិតេនសងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន។  
២-ករសំុពិនិតយ និងសេ្រមចេលីប្លង់ ថ បតយកមមេរៀបចំសួនេនខង
េកីតេឆៀងខងេជីងអគរគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តថមី 
សថិតេនេលីផ្លូវរដ្ឋសភ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន។ 
 បនទ ប់ពីម្រន្តីជំនញពក់ព័នធ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលីក
ពីបញ្ហ នននិងបនផ្តល់ករែននដំល់្រកុមហុ៊ននូវចំណុតមយួចំននួ
ែដល្រតូវែកត្រមូវ។ 
លទធផលកិចច្របជំុ៖ 
-មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម និងសំណង់ ជធនីភនំេពញចុះ
្រតួតពិនិតយេនទី ងំជក់ែស្តងែដលកំុពុងេធ្វីករ ងសង់។ 
-មនទីរជំនញបញជ ក់ថទី ងំស្រមប់រក ទុកសួនចបរ និងរក ទុក
ផ្លូវេថមីរេជីងេ យេធ្វីករពេ្រងីកបែនថមេដីមបទុីកឱយបេ្រមីផល្របេយជន៍
ធរណៈ។ 

-្រកុមហុ៊ន្រតូវេធ្វកីរសហករជមយួមនទីរជំនញពក់ព័នធកនុងករអនុ
វត្តន៍េ យ្រតូវ មបទ ្ឋ នបេចចកេទស៕  

កចិច្របជុសំ ្តពី ីគេ្រមង ក្់របពន័ធលកូំ តផ់្លវូខងមខុអគរពណិជជកមមច្រមុះ TSCLK នងិេរៀបចំ ថ បន
សនួចបរេនកនងុ ជធនភីនេំពញ 
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  េនៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ
ឯកឧត្តម េអៀង អូននី អភិបលរង ៃនគណៈអភិបល ជធនី
ភនេំពញបនដឹកនកិំចច កិចច្របជំុេលីែផនករយុទធ ្រស្តភនេំពញទី្រកុង
ៃបតង២០១៧~២០២៦។ 
 ស្រមប់កិចច្របជំុេលីែផនករយុទធ ្រស្តភនំេពញទី្រកុងៃបតង
២០១៧~២០២៦ គឺជែផនករមយួេទៀតែដលនឹងជយួជ្រមុញឱយ
ែផនកពក់ព័នធដៃទេទៀត ចជយួេ យករត្រមង់ទិស ជធនីភនំេពញ
្របកបេ យបរ ិ ថ នល្អ និងមនភពៃបតងស្រមប់ទស នវស័ិយ
យូរអែង្វង។      
 សូមបញជ ក់ផងែដរថ កន្លងមកេដីមបជីករេលីកទឹកចិត្ត 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងផ្តល់រង្វ ន់ដល់ទី្រកុង-ខណ្ឌ  ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង
កនុងករេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍ទី្រកុងខ្លួន ពិេសសែថរក ករពរបរ ិ ថ ន 
និងបនជំរុញឲយតអួងគសំខន់ៗកនុងវស័ិយេទសចរណ៍ ្របជពលរដ្ឋ 
និង្រគប់ភគីពក់ព័នធបនចូលរមួចំែណក យ៉ងសកមមកនងុករ្រគប់្រគង
បរ ិ ថ នេន មប ្ត ទី្រកុង។ េ្រកពីរង្វ ន់ែដលផ្តល់ ជរ ្ឋ ភិបល
ទី្រកុង-ខណ្ឌ េបកខភព ក៏នឹងទទលួបន ្ល កសញញ សំគល់ទី្រកុង
្អ ត ែដលេចញេ យ គ.ជ.វ.ទ ផងែដលេ្រកយទទលួបន

វញិញ បនប្រតទទលួ គ ល់េ យនយករដ្ឋម្រន្តី។   

 ចលន្របឡង្រប ងំទី្រកុង ្អ ត េរៀបចំេឡងីកនុងេគល
បំណងេលីកកមពស់េ ភ័ណភពបរ ិ ថ នអនម័យ និងស ្ត ប់ធន ប់
ទី្រកុង-ខណ្ឌ  (២៦ទី្រកុង-១២ខណ្ឌ  ៃន ជធនីភនំេពញ)ជពិេសស
គឺចូលរមួកនុងកមមវធីិនេយបយ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ននរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ៕  

កិចច្របជុំេលើែផនករយុទធ ្រស្តភនំេពញទី្រកុងៃបតង២០១៧~២០២៦ 
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  ន្រពឹកៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបល ជធនី
ភនំេពញ េ ជំទវ ែកវ សខុពិស ីអភិបលរង ៃនគណៈអភិបល
ជធនីភនេំពញ បនដឹកនកិំចច្របជំុស្ដីពីករសំុករចូលរមួ ម ន 
និងអនុវត្ដេសចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីអំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករនចូំល
សត្វរស់ ច់សត្វ និងផលិតផលពីសត្វពីបរេទសរបស់្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។    
 ត្រមូវករ និងករផគត់ផគង់សត្វរស់ ច់សត្វ និងផលិតផល
ពីសត្វពីបរេទសស្រមប់ទីផ រេសរ ីគឺទមទរឱយមនករសហករគន

រ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនទរី សមគម និងអនកពក់ព័នធ េដីមបី ម ន 
្រតួតពិនិតយ យតៃម្លពីគុណភព សុវតថិភពម្ហូប រ អនម័យ 
តៃម្ល ភព្រសបចបប់ ទងំករនចូំល ករដឹកជញជូ ន កររក ទុក 
និងករច ចរណ៍ មទីផ រននកនុង ជធនីភនំេពញ។ 
 េយង មេសចក្តជូីនដំណឹងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ កលពីៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ បនគូសបញជ ក់ថ 
្រកុមហុ៊ន និង ជីវករែដលទទលួបនេគលករណ៍អនុញញ តនចូំល
សត្វរស់ ច់សត្វ រមួនិងផលិតផលសត្វ េដីមបផីគត់ផគង់ទីផ រកមពុជ 
្រតូវេគរព មលកខខណ្ឌ ចំននួ ៦រមួមន៖    
 ១-ជ្រកុមហុ៊ន្រសបចបប់ែដលបនចុះបញជ ីពណិជជកមម និង
មនប័ណ្ណប៉តង់េនមនសុពលភព 
 ២-្រតូវមនទី ងំ្របមូលផ្តុសំត្វេនចំណុចេដីមទី និងចំណុច
ចុងទី ែដលទទលួ គ ល់េ យសមតថកិចចជំនញ ៃន្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ  
 ៣-្រតូវមនកិចចសនយផគត់ផគង់សត្វរស់ ឬ ច់សត្វ ឬ 
ផលិតផលសត្វពីកសិ ្ឋ ន ឬ ្រកុមហុ៊ន្រសបចបប់ ៃន្របេទសនេំចញ 
 ៤-្រតូវអនុវត្ត ម្របកសេលខ២២៧ ្របក.កសក ចុះៃថងទី
២៣ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីែបបបទៃនករ្រតួតពិនិតយអនម័យ 
សត្វ និងផលិតផលមនេដីមកំេណីតពីសត្វកនុង្រសុក  
 ៥-្រតូវចុះកិចចសនយបេចចកេទសជមួយអគគនយក ្ឋ ន
សុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ និង្រតូវធនអនុវត្តកិចចសនយេនះ 
ឱយបន្រតឹម្រតូវ មស្តង់ របេចចកេទស 
 ៦-្រតូវ ក់ពកយេសនីសំុ្រតួតពិនិតយ្របភពេដីមៃនសត្វរស់ 
ច់សត្វ និងផលិតផលសត្វ។    

     

កចិច្របជុសំ ្ដពីកីរសុកំរចលូរមួ ម ន នងិអនវុត្ដេសចក្ដជីនូដណឹំងស្ដអីពំលីកខខណ្ឌ ត្រមវូៃនករនចំលូ
សត្វរស ់ ចស់ត្វ នងិផលតិផលពសីត្វពបីរេទស 



    ឆន ទំ៤ី              េលខ៣៤  ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ 

                                                                     ្រពតឹ្តបិ្រត ជធនីភនំេពញ                                                                           33 

    ចំេពះករ ក់េចញនូវលកខខណ្ឌ ថមីជេ្រចីនចំណុចរតឹតបតិ
ករនចូំលសត្វ និង ច់សត្វ្រគប់្របេភទពីេ្រក្របេទស កនុងបំណង
ទប់ ក ត់សត្វមនជំងឺ និង ច់សត្វខូចគុណភព្រគប់្របេភទ ែដល
នឱំយប៉ះពល់ដល់សុខភពរបស់អនកេ្របី្របស់។    
 ្រកុមហុ៊ន និង ជីវករ ែដលកំពុងមនបំណងនចូំលសត្វរស់ 
ច់សត្វ និងផលិតផលសត្វពីបរេទស្រតូវបំេបញែបបបទ និង

ទំនក់ទំនង េដីមបទីទលួករែណនបំែនថមេនអគគនយក ្ឋ នសុខភព
សត្វ និងផលិតកមមសត្វកនុងរយៈេពល ៦០ៃថង េ យគិតចប់ពីៃថង
េចញេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ។ ករកំណត់លកខខណ្ឌ េនះ េដីមបពី្រងឹង
ករ្រគប់្រគង និភ័យ ៃនករឆ្លង ល លៃនជំងឺសត្វ េលីកកមពស់
គុណភព ច់សត្វ និងចត់ែចងព្រងឹងករអនុវត្តវធិនករអនម័យ
្រសប មចបប់ស្តីពីសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ បទ ្ឋ នគតិយុទធ 
និងេគលករណ៍ស្តង់ រអនម័យសត្វ ផលិតផលសត្វ ែដលត្រមូវ
ឱយមនករ្រតួតពិនិតយដល់្របភពេដីមពីគណៈកមមករ្រគប់្រគង។ 
 របយករណ៍របស់្រកសួងកសិកមម បនឱយដឹងចបស់ថ ករ
នចូំលសត្វ ច់សត្វកនងុមយួឆន ំៗ មនតៃម្ល ប់ នដុ ្ល រ ករនចូំល
ច់សត្វពីេ្រកយ៉ងគំហុកេនះ ក៏នឱំយប៉ះពល់ទីផ រចិញច ឹមេន

កនុង្រសុកផងែដរ។     
 បងប្អូន្របជពលរដ្ឋែខមរអនក ្រស័យផលេលីរបរចិញច ឹមសត្វ 
បនសែម្តង ទរចំេពះវធិនករតឹងរងឹរបស់្រកសួងកសិកមម េលី
ឈមួញនចូំលសត្វ និង ច់សត្វ េហយីរពឹំងថករអនុវត្តន៍នឹងកន់
មន្របសិទធភពខពស់បែនថមេទៀត៕     
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  ន្រពឹកៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលខណ្ឌ ដេងក   
េ ក នុត ពធុ ៉  ្របធនគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ
ដេងក  និងជអភិបល ៃនគណៈអភិបលខណ្ឌ ដេងក  បនដឹកនកិំចច
្របជំុ្របចែំខរបស់គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ ដេងក  េ យ
មនករចូលរមួពីសំ ក់ េ ក េ ក្រសី អភិបលរង អធិករ

នគរបលខណ្ឌ  េមបញជ ករកង ជ វុធហតថខណ្ឌ  តំ ងភូមិភគ
ពិេសស្របចខំណ្ឌ  ករយិល័យចំណុះ និងជំនញននជំុវញិខណ្ឌ  
េចសងក ត់ េមបុ៉ស្តិ៍ េសម នសងក ត់ទងំ១៣ និងនយក េរៀន
ទងំអស់កនុងខណ្ឌ ។ 
 េ ក នតុ ពធុ ៉  បនែណនដំល់អងគ្របជំុឱយយកចិត្ត
ទុក ក់េលីករអនុវត្ត៖.       
-េគលនេយបយភូមិសងក ត់មនសុវតថិភពដូចជ ករបងក  និង
ប្រងក បបទេលមសីលួច ឆក់ ប្លន់្រគប់្របេភទ បទេលមីសេ្រគឿងេញ ន 
ែលបងសីុសង េហគមអីុនេធីេណត និងលប់បំបត់ទី ងំបញច គំម ន
លិខិតអនុញញ ត។ 
-ករងរអនម័យបរ ិ ថ ន និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ មដងផ្លូវ 
សូមឲយម្រន្តីពក់ព័នធ រមួជមយួេចសងក ត់ទងំអស់យកចិត្តទុក ក់
េរៀបចំ និងពនយល់្របជពលរដ្ឋឲយយល់ពីករទុក ក់សំ ម និង
េម៉ងេពលបេញចញសំ ម ្រពមទងំករលក់ដូរេន មដងផ្លវូ ធរណៈ 
េដីមបរីក បនេ ភណ្ឌ ភព និងរេបៀបេរៀបរយល្អកនុងមូល ្ឋ ន  
-ករងរទប់ ក ត់បទេលមីសសំណង់ ករ ងសង់គម នចបប់ ករ
ងសង់ខុសលិខិតអនុញញ ត និងករ ងសង់រេំ ភេលីចំណីផ្លូវ
ធរណៈ សទងឹ បឹង្រប យ និងតំបន់ មឃត់របស់រដ្ឋ៕  

កិចច្របជុំពិភក គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ ដេងក  ខណ្ឌ ដេងក  
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  ន្រពឹកៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលខណ្ឌ ដេងក  
េ ក នុត ពធុ ៉  អភិបល ៃនគណៈអភិបលខណ្ឌ ដេងក  
រមួជមយួេ កអភិបលរង ម្រន្តី ជករខណ្ឌ  ជញ ធរមូល ្ឋ ន
សងក ត់ ភូមិ បនចុះសំេណះសំ លសួរសុខទុកខ និងែស្វងយល់ពី
ជីវភពរស់េនរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិទ័ពេបះ និងភូមិ
្រតពងំ ្វ យ សងក ត់ៃ្រពែវង ្រពមទងំែស្វងយល់ពីត្រមូវករ និង
បញ្ហ កង្វល់ននរបស់ពកួគត់េដីមបយីកមកេ ះ្រ យឱយបនទន់
េពលេវ ។      
 ្រពឹកៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលខណ្ឌ ដេងក  
េ ក នុត ពធុ ៉  អភិបល ៃនគណៈអភិបលខណ្ឌ ដេងក  
រមួជមយួ េ ក េព េមង៉ៃហ អនុ្របធនមនទរី ធរណករ និង
ដឹកជញជូ ន ជធនីភនេំពញ តំ ង ឯកឧត្តម ឃងួ េ្រសង 
អភិបល ជធនីភនំេពញ បនចូលរមួកនុងពិធីេបីកករ ្ឋ ន ថ បនផ្លូវ
្រកលខ ច់ស ជបេ ្ត ះ សនន នឹងបន្តេធ្វីផ្លូវេបតុងេនេពលខង
មុខចំននួ ០៥ែខ  ែដលមន្របែវងសរុប ១.៦៦៣ែម៉្រត សថតិកនុង
ភូមិអន្លង់គងថមី សងក ត់ៃ្រពស។   
 េ យេមីលេឃញីពីករលំបករបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ 
ែដលកន្លងមកផ្លូវកនុងសហគមន៍មនករលំបកេធ្វីដំេណីរ ែដលមន
ទី ងំទប នឱំយទឹកលិចផ្លូវ ល់េពលេភ្ល ង និងេយង មសំណូមពរ
របស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិអន្លង់គងថមី សងក ត់ៃ្រពស ខណ្ឌ
ដេងក  ឯកឧត្តមអភិបល ៃនគណៈអភិបល ជធនីភនំេពញ បន
ឧបតថមភករ ថ បន េ យេលីកកមពស់ផ្លូវឱយបនខពស់ផុតពីករលិច
លង់េ យទឹកេភ្ល ង េហយីកិនបង្ហ ប់្រកលខ ច់ស េដីមបី ក់ជូន
្របជពលរដ្ឋេ្របី្របស់ជបេ ្ត ះ សនន។ 
 បងប្អូន្របជពលរដ្ឋបនអបអរ រទ និងែថ្លងអំណរគុណ
យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តមអភិបល ជធនីភនំេពញ និងអជញ ធរ
្រគប់លំ ប់ថន ក់ ែដលបនគិតគូរដល់ករលំបករបស់ពកួគត់ និង

បនជយួ ថ បនផ្លូវេនះេដីមបសី្រមួលដល់ករេធ្វីដំេណីរ និងរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋ។     
 កនុងឱកសេនះ េ កអភិបលខណ្ឌ  បនែណនបំែនថមជូន
ដល់បងប្អនូ្របជពលរដ្ឋេនកនុងមូល ្ឋ នខណ្ឌ ដេងក  និងអំពវនវ
ដល់បងប្អនូ្របជពលរដ្ឋែថរក សុខភពសមជិក្រគួ រឱយបនជ្របច ំ
មរយៈកររក ឱយបននូវករផឹក ្អ ត ហូប ្អ ត រស់េន ្អ ត និង

្របុង្របយត័នខពស់អំពីបញ្ហ េ្រគះអគគភ័ីយ ជពិេសស្រតូវមនឧបករណ៍ 
ពន្លត់អគគីភ័យេន មេគហ ្ឋ នេរៀងៗខ្លួន៕   

េ កអភបិលខណ្ឌ  ចុះសេំណះសំ លសរួសខុទកុខ នងិែស្វងយលព់ជីវីភពរសេ់នរបស្់របជពលរដ្ឋ 
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  នៃថងទី០៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
មនេបីកកិចច្របជំុគណៈបញជ កឯកភពខណ្ឌ  េ្រកមអធិបតីភព 
េ ក ែហម រទិធ ិអភិបល ៃនគណៈអភិបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
និង្របធនគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ បន
េបីកកិចច្របជំុគណៈបញជ ករឯកភពខណ្ឌ  េ យមនករចូលរមួពី 
ម្រន្តីករយិល័យជំុវញិខណ្ឌ  េ កអធិករខណ្ឌ  េមបញជ ករកង ជ
វុហតថខណ្ឌ  េ កេចសងក ត់ទងំ ១៣ និងេមបុ៉ស្តិ៍ទងំ ១៣

សងក ត់កនុងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ។   

 កិចច្របជំុបនេផ្ត តសំខន់េលីករព្រងឹងសុវតថភពសន្តិសុខ
កនងុមូល ្ឋ ន ស ្ត ប់ធន ប់ច ចរណ៍ និងកររេំ ះចិេញចមីផ្លវូ ធរណៈ
េ យអនុវត្ត មផ្លូវសំខន់ៗ ដូចជផ្លូវសហព័នធរុស ុ ី ផ្លូវេវងេ្រសង 
ផ្លូវ២០០៤ និងផ្លូវតំបន់ផ រ។ កនុងកិចច្របជំុេនះក៏មនករផ្ល ស់ប្តូរ
រចនសមព័នធ្រគប់្រគងផ ររដ្ឋទងំបីផងែដរ។    
 កនុងឱកសេនះ េ កអភិបល បនមន្រប សន៍ថ 
េដីមបពី្រងឹងនូវសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ និងរេបៀបេរៀបរយឱយកន់ែត
ល្អ្របេសីរែថមេទៀតេនះ អធិករនគរបលខណ្ឌ  រមួទងំេមបញជ ករ
ខណ្ឌ  ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ដូចជបេងកីនករក្ត ប់សភពករណ៍សន្តិ
សុខស ្ត ប់ធន ប់សងគមឱយទន់េពលេវ ។   
 គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបល្រគប់លំ ប់ថន ក់ ពិេសស
បុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបលនគរបលសងក ត់ ្រតូវ ក់េចញនូវវធិនករជក់ែស្តង 
្រពមទងំចត់ ងំ ្រតួតពិនិតយក៏ដូចជករ ស់េតឿនកនុងករបំផុសឱយ
មនចលន្របលង្រប ងំអនុវត្តន៍េគលនេយបយភូមិ-សងក ត់
មនសុវតថិភពកនុងែដនសមតថកិចចទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនេដីមបីធន
ឱយមនសុវតថិភពល្អកនុងមូល ្ឋ ន េហយីេដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយ
បទេលមីស បុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល និងសងក ត់ទងំ១១ ្រតូវេដីរសនួល
កនងុចលនករពរសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ
េ យ ម រតីទទលួខុស្រតូវខពស់។       

កិចច្របជុំគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ 
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  េ កអភិបល ក៏បនែណនបំែនថម និងេសនឱីយថន ក់ដឹកន ំ
ម្រន្តរីដ្ឋបលខណ្ឌ  គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ  និង ជញ ធរ 
ពក់ព័នធបន្តសហករ និងយកចិត្តទុកខ ក់ខពស់កនុងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមនន ដូចជ៖ បញ្ហ សន្តិសុខ សុខភព អនម័យ 
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ និងបន្តបេ្រមីករងរ
េស ធរណៈជូនបងប្អនូ្របជពលរដ្ឋេនកនងុមូល ្ឋ នខណ្ឌ ដូនេពញ 
ឱយបនកន់ែតមន្របសិទធភព និង្របេសីរេឡងីជបន្តបនទ ប់។  
 បែនថមេលីេនះែដរ េ កអភិបលខណ្ឌ  ក៏បនជំរុញករផ្តល់
អត្តសញញ ណសញជ តិែខមរជូន្របជពលរដ្ឋក៏ដូចជ ករផ្តល់េសៀវេភ
្រគួ រ និងេសៀវេភ ន ក់េនឱយបនឆប់រហ័ស និងករបេងកីនករ
្រគប់្រគងជនបរេទសកនុងមូល ្ឋ នរយៈេពលខ្លី និងែវង ពិេសស ម
ផទះជលួ ផទះសំ ក់ និងស ្ឋ គរ រមួទងំករងរករពរសុវតថិភព
សន្តិសុខ ជូនេភញ វេទសចរ និងលបតករពរសន្តិសុខេន មតំបន់
េទសចរណ៍ដូចជមុខ្រពះរម ជ ងំ មមត់ទេន្ល និងរមណីយ ្ឋ ន
្របវត្តិ សន៍ជេដីម។    

 េ កអភិបល ក៏បនែណនបំែនថម និងេសនឱីយថន ក់ដឹកន ំ
ម្រន្តរីដ្ឋបលខណ្ឌ  គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ  ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន និង ថ ប័នពក់ព័នធ បន្តសហករ និងយកចិត្តទុកខ ក់ខពស់
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមនន មនដូចជ៖ បញ្ហ សន្តិសុខ 
សុខភព អនម័យ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
និងបន្តបេ្រមីករងរេស ធរណៈជូនបងប្អនូ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន
ខណ្ឌ ដូនេពញ ឱយបនកន់ែតមន្របសិទធភព និង្របេសីរេឡងីជ
បន្តបនទ ប់៕  
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  ន្រពឹកៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលខណ្ឌ ចបរអំេព 
េ ក េចង មុនី ៉  អភិបល ៃនគណ:អភិបលខណ្ឌ ចបរអំេព 
េ ក រស ់សភុក្ត ័អភិបលរងខណ្ឌ ចបរអំេព បនដឹកនមំ្រន្តី ជករ 
កម្ល ងំសន្តិសុខច្រមុះខណ្ឌ ចបរអំេព និង ជញ ធរសងក ត់ សហករ
ជមយួ្រកុមហុ៊នសីុន្រទី បន្តេបសសម្អ តកំ ត់ផ្លូវជតិេលខ១។ 
 កិចចករងរចំេពះមុខ គឺរដ្ឋបលខណ្ឌ បនសេ្រមចេ្របី្របស់
យន្តករេបសសម្អ ត និងបញ់ ងសម្អ តផ្លូវជមុនសិន េ្រពះកនុង

េពលបចចុបបននកំណកដីេនេលីផ្លូវជតិេលខ១មនេ្រចីន។ បនទ ប់មក 
រដ្ឋបលខណ្ឌ នឹងេធ្វីករជែជកជមយួ្រកុមហុ៊ន សីុន្រទី អំពីកមមវធីិ
សម្អ តផ្លូវជតិេលខ១េនះឱយបនចបស់ ស់ េ យេធ្វីយ៉ង ឱយ
កំ ត់ផ្លូវជតិេនះ ្រតូវែតមនេ ភ៌ណភពជប់ជ្របច។ំ  
 េនសប្ត ហ៏េ្រកយេនះ រដ្ឋបលខណ្ឌ ចបរអំេពនឹងអេញជ ីញ
មច ស់ករ ្ឋ នេដបូ៉ខ ច់ មច ស់ករ ្ឋ ន យេបតុង មច ស់រថយន្តដឹក
ដី-ថម-្រគួស-ខ ច់ មកេធ្វីករែណន ំ និងជែជកពិភក លម្អតិអំពី
េគលករណ៍ែណនរំបស់រដ្ឋបល ជធនីភនំេពញ កនុងេគលបំណង
ឱយមច ស់ ជីវកមមទងំអស់ ្រតូវមនករទទលួខុស្រតូវេលីករែថរក
េ ភ័ណភពកំ ត់ផ្លូវមយួេនះ និងឈនដល់ប ្ត រផ្លូវសំខន់
េផ ងៗេទៀតកនុងមូល ្ឋ នខណ្ឌ ។     
 េ កអភិបល ក៏បនសំណូមពរដល់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ 
ពិេសស ជីវករលក់ដូរ មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ១ និងប ្ត ញ
ផ្លូវេផ ងៗេទៀតេនកនុងមូល ្ឋ នខណ្ឌ ចបរអំេព ឱយបន្តសហករ
ជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន មរយះករអនុវត្តនូវេសចក្តីជូនដំណឹង
របស់រដ្ឋបលខណ្ឌ ចបរអំេព េដីមបឱីយ ជញ ធរមនលទធភពអនុវត្ត
វធិនកររេំ ះចេិញច ីមផ្លូវ និងសម្អ តផ្លូ វឱយមនេ ភ័ណភព និង
មន្របសិទធភពខពស់៕       

វិធនកររេំ ះចិេញច ើមផ្លូវ និងបន្តេបសសម្អ តកំ ត់ផ្លូវជតិេលខ១ ខណ្ឌ ចបរអំេព 
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  េនរេសៀលៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េន ល្របជំុ
ខណ្ឌ ដូនេពញ មនេបីកកិចច្របជំុគណៈបញជ កឯកភពខណ្ឌ  

េ្រកមអធិបតីភព េ ក សខុ េពញវធុ អភិបល ៃនគណៈអភិបល
ខណ្ឌ ដូនេពញ និង្របធនគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ ដូនេពញ  
េលីរេបៀប រៈចំននួ ០៣ ដូចខងេ្រកម៖  
១.បញ្ហ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ  

២.បញ្ហ សន្តិសុខ សុវតថិភពសងគម េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់
បងក  និងប្រងក បឱយបនមឺុងម៉ត់ចំេពះបទេលមសីឆក់ និងបទេលមសី
ជញួដូរ ែចកចយេ្រគឿងេញ ន និងបទេលមីសេផ ងៗេទៀតែដលបងក
ឱយប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខ និងសុវតថិភពសងគមេនកនុងមូល ្ឋ ន។  
៣.បញ្ហ េផ ងៗ ។      
 កនុងឱកសេនះ េ កអភិបល បនមន្រប សន៍ថ 
េដីមបពី្រងឹងនូវសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ និងរេបៀបេរៀបរយឱយកន់ែត
ល្អ្របេសីរែថមេទៀតេនះ អធិករនគរបលខណ្ឌ  រមួទងំេមបញជ ករ
ខណ្ឌ  ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ដូចជបេងកីនករក្ត ប់សភពករណ៍សន្តិ
សុខស ្ត ប់ធន ប់សងគមឱយទន់េពលេវ ។   
 គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបល្រគប់លំ ប់ថន ក់ ពិេសស
បុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបលនគរបលសងក ត់ ្រតូវ ក់េចញនូវវធិនករជក់ែស្តង 
្រពមទងំចត់ ងំ ្រតួតពិនិតយក៏ដូចជករ ស់េតឿនកនុងករបំផុសឱយ
មនចលន្របលង្រប ងំអនុវត្តន៍េគលនេយបយភូមិ-សងក ត់
មនសុវតថិភពកនុងែដនសមតថកិចចទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនេដីមបីធន
ឱយមនសុវតថិភពល្អកនុងមូល ្ឋ ន េហយីេដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយ
បទេលមីស បុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល និងសងក ត់ទងំ១១ ្រតូវេដីរសនួល
កនងុចលនករពរសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ
េ យ ម រតីទទលួខុស្រតូវខពស់។       

កិចច្របជុំគណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ ដូនេពញ ខណ្ឌ ដនូេពញ 
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  េ កអភិបល ក៏បនែណនបំែនថម និងេសនឱីយថន ក់ដឹកន ំ
ម្រន្តរីដ្ឋបលខណ្ឌ  គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ  និង ជញ ធរ 
ពក់ព័នធបន្តសហករ និងយកចិត្តទុកខ ក់ខពស់កនុងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមនន ដូចជ៖ បញ្ហ សន្តិសុខ សុខភព អនម័យ 
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ និងបន្តបេ្រមីករងរ
េស ធរណៈជូនបងប្អនូ្របជពលរដ្ឋេនកនងុមូល ្ឋ នខណ្ឌ ដូនេពញ 
ឱយបនកន់ែតមន្របសិទធភព និង្របេសីរេឡងីជបន្តបនទ ប់។  
 បែនថមេលីេនះែដរ េ កអភិបលខណ្ឌ  ក៏បនជំរុញករផ្តល់
អត្តសញញ ណសញជ តិែខមរជូន្របជពលរដ្ឋក៏ដូចជ ករផ្តល់េសៀវេភ
្រគួ រ និងេសៀវេភ ន ក់េនឱយបនឆប់រហ័ស និងករបេងកីនករ
្រគប់្រគងជនបរេទសកនុងមូល ្ឋ នរយៈេពលខ្លី និងែវង ពិេសស ម
ផទះជលួ ផទះសំ ក់ និងស ្ឋ គរ រមួទងំករងរករពរសុវតថិភព
សន្តិសុខ ជូនេភញ វេទសចរ និងលបតករពរសន្តិសុខេន មតំបន់
េទសចរណ៍ដូចជមុខ្រពះរម ជ ងំ មមត់ទេន្ល និងរមណីយ ្ឋ ន
្របវត្តិ សន៍ជេដីម។    

 េ កអភិបល ក៏បនែណនបំែនថម និងេសនឱីយថន ក់ដឹកន ំ
ម្រន្តរីដ្ឋបលខណ្ឌ  គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលខណ្ឌ  ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន និង ថ ប័នពក់ព័នធ បន្តសហករ និងយកចិត្តទុកខ ក់ខពស់
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមនន មនដូចជ៖ បញ្ហ សន្តិសុខ 
សុខភព អនម័យ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
និងបន្តបេ្រមីករងរេស ធរណៈជូនបងប្អនូ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន
ខណ្ឌ ដូនេពញ ឱយបនកន់ែតមន្របសិទធភព និង្របេសីរេឡងីជ
បន្តបនទ ប់៕  
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   អត្ថ្របេយាជន៍ទឹកស្លឹកៃ្រគចំេពាះសុខភាព បុ៉ែន្តវាពិតជាពិបាក្នងុ
ការែស្វងរកទិញណាស់ េហើយក៏មិនដឹងថា េតើេគេធ្វើបានសា្អតល្អែដលរឺអត់? 
េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ ្របសនិជាអ្នកេចះេធ្វើវា េហើយេធ្វើយ៉ាងពិេសស
ស្រមាប់មនុស្សជាទី្រសលាញ់។   
 អតថ្របេយជន៍ស្លកឹៃ្រគ៖ 
១.ជួយអ្នកកង្វះឈាម្រកហម ២.្របឆាំងជំងឺមហារីក ៣.្របឆាំងការរលាក 
និង្របឆំាងការឆ្លងេរាគ ៤.ការពារបាក់េតរី ឬការឆ្លងេមេរាគផ្ិសត ៥.បេណ្តញ
ជាតិពុល ៦.ជំងឺទឹកេនាមែផ្អម ៧.ការរំលាយអាហារ ៨.ការរលាក្រកពះ ឬ 
ចុកចុងដេង្ហើម ៩.សំពាធឈាមេឡើងខ្ពស់ ១០.ជាតិកូេឡេស្តរូ៉លខ្ពស់ ១១.
េរាគេដកមិនលក់ ១២.្របព័ន្ធសរៃស្របសាទ ១៣.សមា្អតក្នុងរាងកាយ 
១៤.សុខភាពែស្បក ១៥.្រសកគី់ឡូ។ 

ស្លកឹៃ្រគ គឺជ្របភពដ៏ល្អ្របេសីរៃនវ ី មីន A និងC សីុតហ្វូលីក ម៉េញសយូម 
រធតុស័ងកសី រធតុទង់ែដង រធតុែដក បូ៉ សយូមផូស្វ័រ កល់សយូម 

និងម៉ង់ គ ែណ េ យមនវ ី មីនBផងែដរ។ ចេំពះជំងឺ ុ ៃំរ ៉ សុខភពបំពង់
រ ំ យ រ ស្លឹកៃ្រគមនសមសធតុពយបលដ៏មន្របសិទធិភព។    
 ~េ គេស្លក ្ល ងំ៖ ស្លកឹៃ្រគផទកុេទេ យ រធតុែដកខពស់ ែដលមន រៈសំខន់
ស្រមប់ករបេងកីនេកសិក្រកហម ពិេសសអនកែដលកង្វះជតិែដក។    
~្របឆងំម រកី៖ ស្លកឹៃ្រគមនផទកុ រធតុ Citral ែដលជួយ្របឆងំម រកី។ 
ករផឹកទឹកស្លឹកៃ្រគែតមួយមុខ មនិ ចនងឹកចំត់ជងំមឺ រកីរបស់អនកបនេឡយី 
្រគន់ែតជួយ្របឆងំែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

~្របឆងំជងំរឺ ក នងិ្របឆងំេមេ គកខ្វក់៖ ទឹកស្លឹកៃ្រគ ចេ្របីជជនួំយ ដ៏
មន្របសិទធិភពស្រមប់ករពយបលជំងឺរ កសន្ល ក់ ជងំឺរ កសន្ល ក់ឆ្អឹង 
និងកររ កត្រមងេនម េនមទស់។      
~ករឆ្លងេមេ គបក់េតរ ី ឬផ តិ៖ ស្លឹកៃ្រគ ចជួយបំបត់េមេ គ ្រកក់ឆ្លង 
បំបត់ជតពុិល នងិសម្អ តឈម ចញច ឹមបក់េតរផី តិ ឬឆ្លងេមេ គផ តិ។   
~បន បជតពុិល៖ ស្លឹកៃ្រគ ជួយ្របឆងំអុកសីុតកមម ្របឆងំេ គឆ្លង និង
បញចុ ះទកឹេនម។ ចជួយ ងសំ តនិងជរំះេថ្លមី ត្រមងេនម េប្ល កេនម 
លំែពង នងិបេងកនីចលនឈម។   
~ជងំទឺកឹេនមែផ្អម៖ ទឹកស្លឹកៃ្រគ ជួយ ងសម្អ ត បន បជតិពុលលំែពង 
និង មនមុខងរេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី េ យបនបញចុ ះក្រមិតជតិសករកនុងឈម 
េនកនុងទឹកេនមែផ្អម។ 
~សុខភព្របព័នធរ ំ យ រ៖ ស្លឹកៃ្រគ ជួយសម្ល ប់បក់េតរ ី ្រកក់ ជួយឱយ
្របេសីរេឡងីនូវបញ្ហ  ែដលទក់ទង នឹងកររ ំ យ រដូចជ៖ មនិរ ំ យ

រ ទល់ មក ជមងឺ គរូស ជមងឺេប៉ងេពះេវៀន ឆ្អល់េពះ ឬេហមីេពះ 
រមួលរងឹ ច់ដុំ្រកពះ ក្អួត រមូល្រកេពី រមូល ច់ដុជុំំវញិសបូនេពលមនរដូវ។  

~ជងំរឺ ក្រកពះ ឬឆ្អល់្រក យចុងដេង្ហមី៖ ស្លឹកៃ្រគ ចពយបលជងងឺរ ក
្រកពះ ឬកររ ំ យទឹក សីុត កត់បនថយករេកតីមនេឡងីវញិជបន្តបនទ ប់ 
ទងំជំងរឺ ក្រកពះ នងិករឆ្អល់្រក យ្រទូងេនះ។   
~េ គេលីសឈម៖ ស្លឹកៃ្រគ មនសមសធតុ បូ៉ សយូមខពស់ េធ្វីឱយបញចុ ះទឹក
េនម េ យជួយបនថយ នងិ្រគប់្រគងសមព ធឈម។   
~កូេឡេស្ដរ ៉លូខពស់ ( រធតុខ្ល ញ់ែដលេនកនុងឈមខពស់)៖ ស្លឹកៃ្រគ មនករ
្របឆងំនឹងកូេឡេស្តរ ៉ុល និងមនសកមមភព្របឆងំករ្រកនិរងឹសរៃសឈម។ 

ចជួយកត់បនថយ េ យ្រសូបយកកូេឡេស្តរ ៉លូពីេពះេវៀនេនះ ក៏ដូចជ
អុកសីុតកមម ៃនកូេឡេស្តរ ៉ុល ្រកក់ LDLកនុងឈមេនះែដរ។   
~ជងំេឺគងមនិលក់៖ េគងមនិលក់េកតីេឡងីេ យ រែតអតុលយភពគមីៃីផទកនុង 
ឬជំងឺសរៃស្រប ទ ជួយេធ្វីចលនភពេតីនតឹងឱយសងប់្របេសីរេឡងី។   
~សុខភពែសបក៖ េនេពលែដលសកមមភពឈម ្អ តល្អ ចរន្ដឈមកនុងខ្លួន
ក៏្របេសីរេឡងី សុខភពែសបក ជួយបំបត់នូវបញ្ហ េកតីមុន ្រតអក នងិជងំឺ
រ កែសបក ុ ៃំរ ៉ែដលមនលកខណៈែបក្រសករេហយីមនពណ៌្រកហម។   
~ស្រមកទមងន់៖ ទឹកស្លឹកៃ្រគជួយឱយរ យជតិខ្ល ញ់ បន បជតិពុល ជួយ
ត្រមងេនមផលិតទឹកេនមេ្រចីន ជួយជ្រមុះកកសំណល់កនុងបរមិណខពស់ 
និងជួយស្រមកទមងន់។ 
~្របព័នធសរៃស្រប ទ៖ ម៉េញ៉សយូមផូស្វ័រ នងិ folate ជ រធតុដ៏សំខន់ 
ជួយសុខភពល្អៃន្របព័នធសរៃស្រប ទ ករេផ្ត ត រមមណ៍ ករចងច ំ និង
សមតថភពរបស់ខួរកបល េដមីបដីេំណីរករទិននន័យ។  
~ករេធ្វចីលន balsamic៖ ចបនថយេ គសញញ ែដលមនទំនក់ទំនងជ
មួយជំង្ឺរគនុផ្ត យ និង្រគនុេក្ដ ។ "ស្រមប់អនក្រគុនផ្ដ យ សូមពយយម
ញុមួំយៃថងយ៉ងេ ច ស់ក៏១ែកវ េទ២ែកវែដរ េ យបែនថមទកឹឃមុ ំ ១
្ល ប្រពកេហ្វ នងិ្រកចូឆម រ ១ចំណិតផង កនុង១ែកវ"។ 

 េ្រគឿងផ ៖ំ 
-គល់ស្លឹកៃ្រគ ៦ េទ ១០គល់ធំៗ       
-សករ ៦ ្ល ប្រពបយ (្របសិនមនិចូលចិត្តសករ ក់ែត ៣ ្ល ប្រពក៏បន) 
-ទឹក ៨ែពងធ ំ     

 វិធីេធ្វើ៖ 
១. ងទឹកឱយ ្អ ត បកសំបកេ្រកេចញ និងកត់ស្លឹកចុងៗ ពណ៌េ ន តេចញ 
២.កត់ឬសែដលកខ្វក់េចញ ន់គល់ស្លឹកៃ្រគជកង់ៗ (ពុះជពរីក៏បន) 
៣.ដបំំែបកគល់ស្លឹកៃ្រគឱយែបកេចញពីគន  ងយ្រសួលជតទិកឹេចញ េពលេ ង រ។ 
៤. ក់ស្លឹកៃ្រគកនុងទឹក ឱំយពុះ េហយីបនថយេភ្លងីរងំស់ ្របែហល ១េម៉ង។  
៥.បែនថមសករចូល េហយីកូររហូតដល់រ យ។  
៦.បទិេភ្លងី យកៃសបែដល ្អ ត មកេ្រចះយកែតជតិទឹក៕  

ចំេណះដឹងសុខភព៖ អតថទឹកស្លកឹៃ្រគ គឺ ចពយបលជមងឺ១៥មុខ េ យមិនបច់ថន េំពទយ! 
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