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នាថ្ងៃទ០ី៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញ 
ឯកឧត្ដមអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បានអមដ្ាំព ីរ សពមេចពត្ពោ 
ហ ៊ុន សែន និង សពមេចកតិ្េពិ្េទឹឋប ឌិ ត្ ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុន សែន 
ព្េមទាំង នាយករដ្ឋមន្តនេ ីថ្នព្េះរាោណាចព្កថ្ង ប្រាយ៊ុទ្ឋ ច័នទអូឆា 
និង ពោកជាំទវ អព ជ្ ីញោអធបិត្រីមួគ្នន កនុងេធិសីពពោ ធសួនចារ
មិត្េភាេ កមោុោ-ថ្ង ពៅទីព្កុងភ្នាំពេញ។   

 សួនមិត្េភាេ កមោុោ-ថ្ង ពនទីតាំងសថិត្ពៅខាងលិចវត្េភ្នាំ 
ពនព្បខវង៤៥៤ ខម៉ែព្ត្ ទទឹង៣១ខម៉ែព្ត្ ោត្សនធឹងេីមុែស្ថថ នទូត្
អាពមរកិ មកដ្ល់មុែស្ថកលវទិាល័យោត្ិព្រប់ព្រង ផ្លូវព្េះមុនីវងស 
កនុងសង្កា ត់្ វត្េភ្នាំ ែ ឌ ដូ្នពេញ រាជធានីភ្នាំពេញ។  
 ពោយព្កុមហ៊ែុន  ុងនូច បា៉ែ តយ៉ែ  ហ្គា ឌិនខអ៊ែនរសីត្ ពសនីរ
សុាំខកលមអរ និងពលីកកមោស់សួនពនះបខនថម សួនមិត្េភាេ កមោុោ-ថ្ង 
ពនះ បានពកតី្ពចញេមីនុ ា្ផ្លថ្នសុែសនេិភាេ សថរិភាេនពយបាយ 
និងការអភ្ិវឌឍពលីព្រប់វសិ័យរបស់រាជរោឋ ភ្ិបាលកមោុោ នងិតមរយៈ
កិចចសហព្បត្ិបត្េិការ និងមិត្េភាេយូរអខងែងថ្នទាំនាក់ទាំនងការទូត្ 
កមោុោ-ថ្ង កនុងនាមព្បពទសភូ្មិផ្ងរបងខត្មួយ និងកនុងន័យរតឹ្
ចាំ ងមិត្េភាេ ស្ថមរាីភាេ ឱ្យកាន់ខត្ជិត្សនិត្ រងឹពាំ សថិត្ពសថរ
រង់វងសយូរអខងែង។    
 សូមបញ្ញជ ក់ផ្ងខដ្រថា េិធីសពពោ ធសួនចារមិត្េភាេ កមោុោ-
ថ្ង បានឈានមកដ្ល់ពេលពនះ ក៏ពោយស្ថរខត្ជាំនួបកាលេីថ្ងៃទី
២៤ ខែសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១៧ រវាង សពមេចអរាមហ្គពសនាបត្ពីត្ពោ 
ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តនេ ី ថ្នព្េះរាោណាចព្កកមោុោ ឯកឧត្េម 
នាយឧត្េមពសនយី ៍អាន៊ុព៊ុង ផៅចិន្តា  រដ្ឋមន្តនេពី្កសួងមហ្គថ្ផ្ៃថ្ង។  
កនុងពនាះ នាយឧត្េមពសនយី ៍បានគ្នាំព្ទនូវព្បស្ថសន៍ពលីកព ងីរបស់ 
សពមេចពត្ពោ ខដ្លនាាំមកនូវមតិ្េភាេ នងិសហព្បត្បិត្េកិារលអរវាង
ព្បពទសទាំងេីរ។ ពោកឧត្េមពសនីយ ៍ បានរាយការ ៍ជូនពោក
នាយករដ្ឋមន្តនេីថ្ងអាំេីសាំព ីខដ្លសពមេចពត្ពោបានពលីកព ងីទាំង
អស់ពនះ ពហយីកិចចព្បជុាំេិភាកាការង្ករព្ត្ូវបានប ច្ ប់ពៅពោយ
បរយិកាសរកីរាយ និងសនិទឋស្ថន លបាំផុ្ត្៕  

ពិធែីផពោ ធែនួចារមតិ្ាភាព កមោ៊ុជា-ថៃ ផៅទ្បី្រកុងភ្នំផពញ 
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នារពសៀលថ្ងៃទ០ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញបានពរៀបចាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបការង្ករឆពសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
និងពលីកទិសពៅការង្ករសព្ពប់ឆពសទី២ របស់ព្កុមការង្ករថាន ក់
ោត្ិចុះជួយមូលោឋ នរាជធានីភ្នាំពេញ ពព្កាមអធិបត្ីភាេដ៏្ែោង់ែោស់ 
ពោកជាំទវ សម៉ាន ែអំន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនេ ីរដ្ឋមន្តនេពី្កសួងទាំនាក់
ទាំនងោមយួរដ្ឋសភា ព្េទឹធសភា នងិោព្បធានព្កមុការង្ករ។  

 កិចចព្បជុាំបានពធែីព ងី ពដ្ីមបខីសែងយល់បខនថមនូវចាំ ុចខាល ាំង 
ចាំ ុចពែាយ និងបទេិពស្ថធន៍លអៗ  សព្ពប់អនុវត្ដបនេឱ្យពន
ព្បសិទធភាេជូនបងបអូនព្បោេលរដ្ឋ។    
 តមរយៈព្កុមការង្ករថាន ក់ោត្ិចុះជួយមូលោឋ នពនះ បានឆលុះ
បញ្ញច ាំងយ៉ែ ងចាស់នូវការយកចិត្េទុកោក់ែោស់របស់រាជរោឋ ភ្ិបាល
ចាំព ះព្បោេលរដ្ឋ។     
 កនុងឱ្កាសពនាះ ពោកជាំទវឧបនាយករដ្ឋមន្តនេ ីបានវាយត្ថ្មល
ែោស់ចាំព ះការែតិ្ែាំព្បងឹខព្បងរបស់ព្កមុការង្ករថាន ក់ោត្ិចុះមូលោឋ ន
រាជធានីភ្នាំពេញទាំងអស់ខដ្លបានពោះព្ស្ថយរាល់សាំ ូមេររបស់
ព្បោេលរដ្ឋ។      
 ោមយួគ្នន ពនាះ ពោកជាំទវឧបនាយករដ្ឋមន្តនេ ីបានជាំរុញអាោា ធរ 
ពនសមត្ថកិចែ និងព្កសួងសួងស្ថថ ប័ន ក់េ័នធបនេពោះព្ស្ថយ
សាំព ីរបស់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋខដ្លពៅពសសសល់ពៅតមត្ួនាទី 
និងភារកិចច កនងុការព្ត្តួ្េនិតិ្យ និងគ្នាំព្ទការអនុវត្េកមមវធិីនពយបាយ 
និងយុទធស្ថន្តសដចតុ្ពកា ដ្ាំណាក់កាលទ៣ី របស់រាជរោឋ ភ្ិបាល
ខដ្លពន សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន ោព្បមុែដ្ឹកនាាំ។  
 សព្ពប់ទិសពៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ពោកជាំទវឧបនាយករដ្ឋមន្តនេ ី
បានខ នាាំដ្ល់សពជិកសពជិកាព្កុមការង្ករថាន ក់ោត្ិទាំងអស់
ព្ត្វូជព្មញុ នងិបពងានីការពធែពីវទកិាស្ថធារ ៈឱ្យបានព្រប់ភូ្មិ-សង្កា ត់្
ពដ្ីមបខីសែងយល់អាំេីបញ្ញា ព្បឈម និងពោះព្ស្ថយរាល់សាំ ូមេរ
ព្បកបពោយព្បសិទធិភាេជូនព្បោេលរដ្ឋពៅមូលោឋ ន។  
 ពោកជាំទវឧបនាយករដ្ឋមន្តនេ ី  ក៏បានរ ាំលឹកដ្ល់អាោា ធរ និង
កងកពល ាំងពនសមត្ថកិចចទាំងអសឱ់្យបនេចូលរួមអនុវត្េោព្បចាំនូវ
ពគ្នលនពយបាយភូ្មសិង្កា ត់្ពនសុវត្ថិភាេ ទប់ស្ថា ត់្រាលប់ទពលមីស 
ពព្រឿងពញៀន ពនស្ថទ  ដ្ធីល ីបទឧព្កដិ្ឋ នងិខលបងសីុសងពផ្សងៗ៕   

កិចចប្របជ៊ុំបកូែរ ៊ុបការងារឆពែទ្ី១ ឆាន ២ំ០១៧ និងផ ើកទ្ែិផៅការងារែប្រពបឆ់ពែទ្ី២          
របែប់្រកមុការងារថ្នន កជ់ាត្ិច៊ុុះជយួម ូដ្ឋឋ នរជធានភី្នំផពញ 



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣៥  ខខកញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        8 

  នារពសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញបានពរៀបចាំវរាសិកាា ស្ថោផ្សេែផ្ាយសដីេី ការពរៀបចាំ និង
កស្ថងកមមវធិីវនិិពយរបីឆ្ន ាំរ ាំកិលរាជធានី ពព្កាមអធិបត្ី ឯកឧត្េម 
ម៉ាប ់សារនិ ព្បធានព្កមុព្បកឹារាជធានភី្នាំពេញ និងពនការអព ជ្ ីញ
ចូលរមួេីសាំណាក់ ឯកឧត្ដម អភ្ិបាលរង ព្េមទាំងសពជិក 
សពជិកា ថ្នព្កុមព្បឹការាជធានីភ្នាំពេញ។    
 វរាសិកាា ស្ថោផ្សេែផ្ាយពនះ ពន ០៣ចាំ ុចសាំខាន់ៗ
សព្ពប់រដ្ឋបាលសង្កា ត់្ ែ ឌ  រាជធានី យកពៅអនុវត្េន៍កនុងខផ្ន
ការអភ្ិវឌឍន៍ និងកមមវធិវីនិិពយរ៖  
 ១-ទិដ្ឋភាេទូពៅ ថ្នការពរៀបចាំ និងកស្ថងកមមវធិីវនិិពយរបី
ឆ្ន ាំរ ាំកិលរាជធានភី្នាំពេញ។ 
 ២-ទព្មង់ពសៀវពៅថ្នកមមវធិីវនិិពយរបឆី្ន ាំរ ាំកលិរបសរ់ាជធានី
ភ្នាំពេញ។ 
 ៣-វធិីស្ថន្តសេពរៀបចាំ និងកស្ថងកមមវធិីវនិិពយរបឆី្ន ាំរ ាំកិល
រាជធានីភ្នាំពេញ៕      

វគ្គែកិាា សាលាផ្សពវផ្ាយែដពី ីការផរៀបចំ និងកសាងកមមវធិវីិនិផោគ្បីឆាន រំកំិ រជធានភី្នំផពញ  
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នារពសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជ
ធានីភ្នាំពេញ បានពរៀបចាំកិចចព្បជុាំរ ៈបញ្ញជ ការឯកភាេរដ្ឋបា
លរាជធានីភ្នាំពេញ ព្ត្ួត្េិនិត្យការង្ករពរៀបចាំសណាដ ប់ធាន ប់តម
បណាដ ផ្លូ វពគ្នលពៅទាំង ១១ និងការអនុវត្េចាប់ចាំព ះកខនលង
ទទួលបញ្ញច ាំែុសចាប់កនុងរាជធានីភ្នាំពេញ ពព្កាមអធិបត្ីភាេ 
ឯកឧត្ដម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ។ 

 កនុងឱ្កាសពនាះ ឯកឧត្េមអភ្បិាល បានខងលងអាំ ររុ 
ចាំព ះការែិត្ែាំព្បឹងខព្បងរបសប់ងបអូនអាោា ធរព្រប់លាំោប់ថាន ក់ និង
បងបអូនព្បោេលរដ្ឋទាំងអស់ ខដ្លបានចូលរមួអនុវត្េការង្ករពរៀបចាំ
សណាដ ប់ធាន ប់តមពសចកេខី នាាំរបសរ់ដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញនាពេល
កនលងមក។       
 ទនៃមឹនងឹពនាះ ឯកឧត្េមអភ្ិបាល ក៏បានខ នាាំដ្ល់អាោា ធរ
ព្រប់លាំោប់ថាន ក់ព្ត្ូវចត់្វធិានការឱ្យបានត្ឹងរុងឹ និងចាស់ោស់
ចាំព ះទីតាំងទាំងឡាយណា ខដ្លមិនអនុវត្េតមពសចកេីខ នាាំ
ខាងពលី ពោយមិនលាំពអៀង និងចាស់ោស់។ ចាំខ កទីតាំង
ទទួលបញ្ញច ាំអត់្ចាប់ទាំងអស់កនុងរាជធានីភ្នាំពេញ ព្ត្ូវខត្ពនវធិាន
ការផ្លូវចាប់ោបនាៃ ន់ ពព្ ះកខនលងទាំងពនះបានរមួចាំខ កបពងាីត្ឱ្យ
ពនបទពលមសីពចរលួច ពចរឆក់ ពចរបលន់ ោពព្ចនីកនុងរាជធានភី្នាំពេញ។ 

 ការង្ករសណាដ ប់ធាន ប់ រពបៀបពរៀបរយស្ថធារ ៈ និងសុែ
សុវត្ថិភាេរបស់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋ រឺោការង្ករអាទិភាេ ខដ្ល
ព្រប់គ្នន ព្ត្ូវយកចិត្េទុកោក់អនុវត្េពោយមុឺងព៉ែ ត់្ ម៉ែត់្ចត់្ និងោ
ព្បចាំដូ្ចពភ្លៀងរលឹម។    
 ឯកឧត្េមអភ្បិាល សូមពលីកទកឹចតិ្េឱ្យពនការចូលរមួអនុ
វត្េវធិានការនានារបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញអាំេីសាំណាក់បងបអូន
ព្បោេលរដ្ឋ កងកពល ាំងព្រប់ព្បពភ្ទ និងអាោា ធរព្រប់លាំោប់ថាន ក់ 
ពដ្ីមបធីានារកាបានសណាដ ប់ធាន ប់ស្ថធារ ៈ និងសនេិសុែសងាម 
ជូនអនករស់ពៅទាំងអស់កនុងរាជធានីភ្នាំពេញរបស់ពយងី៕  

កិចចប្របជ៊ុគំ្ណៈបញ្ជា ការឯកភាពរដ្ឋា រជធានីភ្នំផពញ 
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ោមួយគ្នន ពនះ ឯកឧត្េមអភ្បិាល ក៏បានខ នាាំពៅដ្ល់
នររបាលប៉ែុសេ៏រដ្ឋបាលសង្កា ត់្ទាំងអស់ទូទាំងរាជធានីភ្នាំពេញ ព្ត្ូវ
ពនអនកព្បចាំការទទួល កយប េឹ ង េីព្បោេលរដ្ឋព្រប់ពេលពវោ
២៤ពព៉ែ ង ពល២ី៤ពព៉ែ ង។ ពធែីខបបពនះ ពទីបបងបអូនព្បោេលរដ្ឋ
ពនលទធភាេកនុងការផ្េល់េ័ត៌្ពន ឬសុាំកចិចអនេរារមន៍ទន់ពេលពវោ។ 
 កិចចព្បជុាំរ ៈបញ្ញជ ការឯកភាេពនាះ ក៏បានេិភាកាពៅពលី
បញ្ញា សនេិសុែសណាេ ប់ធាន ប់ ការពព្បីព្បាស់ព្ទូងផ្លូវ ចិព ច្ ីមផ្លូវមិន
សមព្សប រមួទាំងការចត្យនយនេគ្នម នសណាេ ប់ធាន ប់ផ្ងខដ្រ។  
 ោមួយគ្នន ពនាះ វធិានការរដ្ឋបាលព្ត្ូវខត្អនុវត្េចាំព ះការចត្
រងយនេយ៉ែ ងអនាធិបពត្យយពៅជុាំវញិបរពិវ ទីោនព្បោធិបពត្យយ
ចស់រហូត្ដ្ល់ផ្ារចស់ បានយកពធែីោកខនលងលក់រងយនេពលីផ្លូវ
ស្ថធារ ៈ រឺមិនអាចឱ្យពនត្ពៅពទៀត្។   
 ោមួយគ្នន ពនាះផ្ងខដ្រ ក៏ព្ត្ូវេិនិត្យពមីលករ ីរងយនេដ្ឹកដ្ី
ដ្ឹកែាច់ខដ្លពៅខត្ពហៀរហូរមកពលីព្ទូងផ្លូវ បងាឱ្យបះ ល់ដ្ល់
សុែពលភាេ បរសិ្ថថ ន និងសណាេ ប់ធាន ប់ពៅកនុងទីព្កុង រឺមិនអាច
បខ េ ត្បពណាេ យត្ពៅពទៀត្ពទ។ ពោយខ ក ឯកឧត្េមអភ្បិាល 
ក៏បានខ នាាំដ្ល់អាោា ធរែ ឌ ទាំង១២ ព្ត្ូវពធែីការង្ករតមផ្ៃះជួល 
និងព្ត្ូវពនការព្រប់ព្រង ពនសថិត្ិព្បោេលរដ្ឋចាស់ោស់ពដ្ីមបី
ពនមូលោឋ នកនុងកចិចអនេរារមន៍ ឬបញ្ញា ពផ្សងៗខដ្លអាចពកីត្ពន៕  



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣៥  ខខកញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           11 

  បនាៃ ប់េីពនជាំនន់ទឹកពភ្លៀងជន់លិចមូលោឋ នមួយចាំនួនពៅ
កនុងរយៈពេលប៉ែុនាម នថ្ងៃចុងពព្កាយពនាះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ 
ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ 
បនេដ្ឹកនាាំមន្តនេីចុះពោះព្ស្ថយបញ្ញា ទឹកលិច ជូនបងបអូនព្បោេលរដ្ឋ
ពៅែ ឌ ព ធិ៍ខសនជ័យ ែ ឌ ខសនសុែ និងែ ឌ ពនជ័យ ពៅកនុង
រាជធានីភ្នាំពេញ។      

 ពៅព្េឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េមអភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បាន
បនេដ្ឹកនាាំមន្តនេីជាំនាញ អាោា ធរខដ្នដ្ី ចុះេិនិត្យស្ថថ នភាេពៅត្ាំបន់
ព្បឡាយបារា ាំង ព្បឡាយពដ្ីមខសលង និងព្បឡាយលូព្បាាំ ពដ្ីមប ី      
បព ជ្ ៀសបញ្ញា ទឹកលិចពោយជាំនន់ទឹកពភ្លៀង កនុងភូ្មិស្ថន្តសេ ផ្លូវពលែ
២០០៤ ផ្លូវដ្ួងពងៀប ផ្លូវព្កវា៉ែ ត់្ព្កុងទ២ី និងត្ាំបន់ខាងពកីត្និងខាង
ត្បូងព្េោនយនេពហ្គះ សង្កា ត់្ទឹកថាល  ែ ឌ ខសនសុែ និងកនុងភូ្មិ
ស្ថន្តសេសង្កា ត់្សៃឹងពនជ័យ៣ ែ ឌ ពនជ័យ ខដ្លទទួលរងការ
លិចលង់ោពរឿយៗ ពេលពនពភ្លៀងធាល ក់ខាល ាំង។    
 ោទិសពៅចាំព ះមុែ ឯកឧត្េមអភ្ិបាល ថ្នរ ៈរាជធានី
ភ្នាំពេញ បានបញ្ញជ ឱ្យអាោា ធរែ ឌ  ក់េ័នធ និងមនៃីរស្ថធារ ការ
និងដ្ឹកជ ជ្ូ នរាជធានីភ្នាំពេញ ព្ត្ូវព្បញាប់ចុះព្ត្ួត្េិនិត្យ និងសិកា
ឱ្យបានចាស់ោស់ពៅតមបពណាដ យ ព្បឡាយបារា ាំង និងព្បឡាយ
ពដ្ីមខសលង ពដ្ីមបេីិនិត្យឱ្យបានលអិត្លអន់ កនុងដ្ាំព ីរការោក់លូងមី
រ ាំពោះទឹកជាំនន់ និងស្ថេ រព្បឡាយខាងពលីឱ្យបានទន់ពេលពវោ 
ពដ្ីមបបីព ជ្ ៀស និងការកាត់្បនថយការជន់លិច។  

ពិនិត្យផមើ សាា នភាពប្របព័នធរផំដ្ឋុះទ្ឹក និងត្ំបន់សដ្ ាន ចិផដ្ឋយជំននទ់្ឹកផភ្លៀងៃមីៗផនុះ ផៅកន៊ុង
ភ្ូមិសាស្តែាែងាា ត្់សប្រពកៃមី ខណឌ ចារអំផៅ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%8A%E1%9F%85%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81?source=feed_text&story_id=803626683151419
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 កនុងពនាះខដ្រ ឯកឧត្េមអភ្ិបាល ក៏បានខ នាាំបខនថមដ្ល់
អាោា ធរមូលោឋ ន និងត្ាំណាងមនៃីរ ក់េ័នធ បនេបពងាីនការ
ផ្សេែផ្ាយ អប់រ ាំដ្ល់ព្បោេលរដ្ឋពៅកនុងមូលោឋ ន េិពសសបងបអូន
ខដ្លរស់ពៅជិត្ែនងព្បឡាយ-លូបងាូរទឹក ឱ្យបានកាន់យល់ដ្ឹង
ចាស់េីបរសិ្ថថ ន ការទុកោក់សាំរាមឱ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឥទធេិលអាព្កក់
ថ្នការពចលសាំរាមពផ្េសផ្តេ ស ការចូលរមួសពអ ត្បរសិ្ថថ ន-អនាម័យ
ពៅជុាំវញិបរពិវ ផ្ៃះ ទីកខនលងស្ថធារ ៈនានា និងការផ្េល់
េ័ត៌្ពនអសកមមថ្នការព្បមូលសាំរាមដ្ល់អាោា ធរមូលោឋ ន ពដ្ីមបឱី្យ
អាោា ធរពនមូលោឋ នកនុងការសព្មមសព្មួល និងខ នាាំឱ្យបាន
កាន់ខត្ព្បពសីរោបនេបនាៃ ប់៕    
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  ពព្កាយេបីានប ច្ប់េធិបុី យភ្ជុ ាំបិ ឌ ព្បថ្េ ីខែមរ ឯកឧត្ដម
អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បានដ្កឹនាាំមន្តនេជីាំនាញ 
ចុះេិនិត្យពមីលស្ថថ នភាេជាំនន់ទឹកពភ្លៀង ខដ្លបានជន់លិចត្ាំបន់
មួយចាំនួន កនុងភូ្មិស្ថន្តសេែ ឌ ចារអាំពៅ។    
 ពៅព្េឹកថ្ងៃទ២ី២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជ

ធានភី្នាំពេញ បានដ្កឹនាាំមន្តនេជីាំនាញ អាោា ធរខដ្នដ្ ី ចុះេនិតិ្យពមលី
ស្ថថ នភាេព្បេ័នធរ ាំពោះទឹក និងត្ាំបន់ខដ្លបានលិចពោយជាំនន់ទឹក
ពភ្លៀងងមីៗពនះ កនុងភូ្មិស្ថន្តសេសង្កា ត់្ខព្េកងមី ែ ឌ ចារអាំពៅ និងសួរ
សុែទុកា បងបអូនព្បោេលរដ្ឋខដ្លកាំេុងរស់ពៅត្ាំបន់ខាងពលី។   
 ឯកឧត្េមអភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បាន
ចុះេិនិត្យស្ថថ នភាេខព្េកតពអវ ខព្េកអនកតវា ាំង នងិទែ រទកឹខព្េកតខអវ 
ពដ្ីមបរីកដ្ាំពណាះព្ស្ថយជូនបងបអូនព្បោេលរដ្ឋកនុងមូលោឋ ន ពោយ
ោក់ពព្រឿងចព្កកាយ និងស្ថេ រខព្េក កនុងការធានាឱ្យបាននូវភាេលអ
ព្បពសីរព ងីវញិសព្ពប់ការរ ាំពោះទឹក។    
 ររួបញ្ញជ ក់ថា៖ ខព្េកតខអវ ោខព្េកមយួដ៏្សាំខាន់ សព្ពប់
រ ាំពោះទឹកពចញេី សង្កា ត់្ខព្េកងមី និងសង្កា ត់្ខព្េកឯង ែ ឌ ចារ
អាំពៅ រាជធានីភ្នាំពេញ៕ 

ពិនិត្យផមើ សាា នភាពប្របព័នធរផំដ្ឋុះទ្ឹក និងត្ំបន់សដ្ ាន ចិផដ្ឋយជំននទ់្ឹកផភ្លៀងៃមីៗផនុះ ផៅកន៊ុង
ភ្ូមិសាស្តែាែងាា ត្់សប្រពកៃមី ខណឌ ចារអំផៅ 
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 ររួបញ្ញជ ក់ផ្ងខដ្រថា បចចុបបននកាំព ីនបងបអូនព្បោជនពៅ
កនុងរាជធានីភ្នាំពេញកាន់ខត្ពកនីព ងីោបនេបនាៃ ប់ ខដ្លបងាឱ្យពន
សាំរាមកាន់ខត្ពព្ចីន និងការចក់ដ្ីរ ាំពោភ្ពលីែនងព្បឡាយបងាូរទឹក 
ខដ្លោកតេ រា ាំងសៃះដ្ល់លាំហូរទឹកពនការហូរយឺត្ពៅពេលពភ្លៀង
ធាល ក់ខាល ាំងមេងៗ។ ដូ្ពចនះពហយីពទីប ឯកឧត្េមអភ្បិាល បានពបីកកិចច
ព្បជុាំេិភាកា និងខ នាាំដ្ល់អាោា ធរមូលោឋ ន និងមនៃីរ ក់េ័នធបនេ
យកចិត្េទុកោក់ែោស់ និងែិត្ែាំស្ថដ រ សពអ ត្ និងពបីកមុែទឹកឱ្យ
បានលអបាំផុ្ត្។      
 កនុងពនាះខដ្រ ឯកឧត្េមអភ្ិបាល ក៏បានខ នាាំបខនថមដ្ល់
អាោា ធរមូលោឋ ន និងត្ាំណាងមនៃីរ ក់េ័នធ បនេបពងាីនការ
ផ្សេែផ្ាយ អប់រ ាំដ្ល់ព្បោេលរដ្ឋពៅកនុងមូលោឋ ន េិពសសបងបអូន
ខដ្លរស់ពៅជិត្ែនងព្បឡាយ-លូបងាូរទឹក ឱ្យបានកាន់យល់ដ្ឹង
ចាស់េីបរសិ្ថថ ន ការទុកោក់សាំរាមឱ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឥទធេិលអាព្កក់
ថ្នការពចលសាំរាមពផ្េសផ្តេ ស ការចូលរមួសពអ ត្បរសិ្ថថ ន-អនាម័យ
ពៅជុាំវញិបរពិវ ផ្ៃះ ទីកខនលងស្ថធារ ៈនានា និងការផ្េល់
េ័ត៌្ពនអសកមមថ្នការព្បមូលសាំរាមដ្ល់អាោា ធរមូលោឋ ន ពដ្ីមបឱី្យ
អាោា ធរពនមូលោឋ នកនុងការសព្មមសព្មួល និងខ នាាំឱ្យបាន
កាន់ខត្ព្បពសីរោបនេបនាៃ ប់៕    
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       សូមខសែងយល់េីស្ថថ នភាេទឹកពភ្លៀង និងដ្ាំពណាះព្ស្ថយ
កនុងរាជធានីភ្នាំពេញ។     
 ោទូពៅ ការរ នាព្រប់ពហោឋ រចនាសមោ័នឋបណាេ ញលូ ស្ថថ
នីយបូ៍មទឹក អ េូ ងលូ ទែ រទឹក...រឺសព្ពប់ខត្កព្មិត្ទឹកពភ្លៀងធាល ក់
កាំេស់ ៤០មមកនុង១ពព៉ែ ង។ ពៅទីព្កុងអូស្ថកា ព្បពទសជប៉ែុន ការ
រ នា designed stormwater រឺកព្មិត្ទឹកពភ្លៀង ៤០មមកនុង១
ពព៉ែ ងប៉ែុពណាណ ះ ពបីពភ្លៀងធាល ក់ពលីសេី ៤០មម ក៏រងការលិចទឹកតម
ទីតាំងែលះខដ្រ។ 
សព្ពប់រាជធានីភ្នាំពេញ កាលេីថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៧ ពភ្លៀង
ធាល ក់យ៉ែ ងរាំហុករហូត្ដ្ល់ ១១៦មម កនុង១ពព៉ែ ងកនលះ បណាេ ល
ពអាយលិចទឹកតមទីតាំងមួយចាំនួន ប៉ែុខនេពោយស្ថរការកស្ថងប
ណាេ ញលូពមងមីបានព្បខវង ៤២០រម និងស្ថងសង់ស្ថថ នីយបូ៍មទឹក
ងមីចាំនួន ៤កខនលង ពធែីពអាយទឹកពភ្លៀងហូរព្សកអស់បានពលឿនោង
មុន ៣ដ្ង។      

 ខាងពព្កាមពនះ ោមូលពហតុ្ទឹកលិចៈ  
-ទឹកពភ្លៀងធាល ក់ហួសកព្មិត្ ៤០មមកនុង១ពព៉ែ ង រឺកព្មិត្ពនះ ទីព្កុង
ព្បពទសណាពៅពលីេិភ្េពោក ក៏នឹងរងលិចទឹកខដ្រពចៀសមិនផុ្ត្ 
រមួទាំងទីព្កុងអូស្ថកា ឬទីព្កុងបាងកក ឬទីព្កុងហូជីមិញ... 
-សណាឋ នដ្ីពៅទីព្កុងភ្នាំពេញ ោត្ាំបន់ទាំនាបបាត្ែៃះេ័ទឋជុាំវញិ
ពោយទាំនប់ ពហយីរងរាំរាមកាំខហងពោយទឹកជាំនន់ចាំនួន ៣ព្បភ្េៈ 
១-ជាំនន់ពោយទឹកពភ្លៀង 
២-ជាំនន់ពោយទឹកទពនល។ ោទូពៅ ពៅខែកកាោ សីហ្គ កញ្ញា  តុ្ោ 
វចិឆិកា ទឹកទពនលព ងីែោស់េ័ទឋជុាំវញិទីព្កុងខដ្លអាចហូរចូលទីព្កុងរឺ 
ទឹកទពនលស្ថប ទពនលចតុ្មុែ ទពនលបាស្ថក់ សៃឹងខព្េកពតន ត្ បឹងកប់
ព្សូវ...ខដ្លពយងីបានបិទទែ រទឹកពហយីពព្បីស្ថថ នីយបូ៍មទឹក បូមទឹក
បព ច្ញពព្ៅទាំនប់។  
៣-ជាំនន់េីសៃឹងខព្េកពតន ត្ ពែត្េកាំេង់សោឺ ពែត្េកណាេ ល។ ទីព្កុង
ព្បពទសភារពព្ចីនពលីេិភ្េពោក វធិីពោះព្ស្ថយទឹករឺង្កយព្សួល
ពោយព្គ្នន់ខត្បងាូរទឹកពភ្លៀងចូលបឹង ទពនល សមុព្ទ...ោការពព្សច 
ែុសេីរាជធានីភ្នាំពេញ ព្ត្ូវពព្បីស្ថថ នីយបូ៍មទឹកចាំនួន ១៣កខនលងបូម
ឆលងកាត់្ទាំនប់បូមបព ច្ញពព្ៅព្កុង។ កនុងខែពនះ នីវ ៉ែូទឹកទពនលកាំេុង
ែោស់ោងនីវ ៉ែូសណាឋ នដ្ីតមទីតាំងែលះកនុងទីព្កុង។ 
-បញ្ញា ែែះអ េូ ងលូ ការលួចបិទភ្ជិត្អ េូ ងលូ សព្ពប់បងាូរចូល
បាំេង់លូ អ េូ ងលូព្ត្ូវពនរពល ត្េី ១០ម ពៅ ២០ម។ ស្ថថ នភាេ
អ េូ ងលូ ចស់ មិនព្រប់ព្គ្នន់ បចចុបបននពយងីពនខត្អ េូ ងលូោង 
៤៤.០០០អ េូ ងលូប៉ែុពណាណ ះ។ 
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 -បញ្ញា ែែះបណាេ ញលូ ។ ពៅទីព្កុងភ្នាំពេញ ពយងីពនបណាេ
ញលូងមីចស់ ព្បខវង ៦៦០រម កនុងពេលត្ព្មូវការបណាេ ញលូរហូត្
ដ្ល់ ៣.៦០០រម និងពនព្បឡាយពមចាំនួន ១៨ ព្បខវង ៥៦រម 
ព្េមទាំងព្បឡាយរងចាំនួន ១៧។ 
-ប ា ា សាំរាមបាាំងមុែអ េូ ងលូ ខដ្លោឧបសរាការបងាូរទឹកេី
ស្ថច់ងនល់ចូលបណាេ ញលូពព្កាមដ្ី ។ បញ្ញា សាំរាមកនុងព ះព្បឡាយ 
បាាំងសាំរាស់មុែស្ថថ នីយបូ៍មទឹក បញ្ញា កាំ កោមកកនុងលូ 
ព្បឡាយ ក៏ឧបសរាផ្លូវទឹកហូរខដ្រ។ ការរស់ពៅរបស់ព្បោេលរដ្ឋ
ពៅព ះព្បឡាយសៃឹងពនជ័យ ពធែីពអាយទឹកលិចពៅផ្លូវពលែ 
២០០៤ ផ្លូវ  ័រព្ប៊ែីត្ និងត្ាំបន់ព្េោនយនេពហ្គះខផ្នកខាងត្បូង
និងខាងពកីត្។ 
-ការអភ្ិវឌឍន៍ទីព្កុងពលឿនពេក ពធែីពអាយការកស្ថងបណាេ ញលូមិន
ព្រប់ព្គ្នន់។ កាលេីមុនពេលអភ្ិវឌឍន៍ ទឹកពភ្លៀងបានហូរព្ោបចូល
ដ្ី ូត្ិ៍ ទឹកហូរចូលដ្ីទាំនាប កាត់្បនថយទឹកលិចបានែលះ។ ប៉ែុខនេ
បចចុបបនន ការចក់ដ្ីលុបទាំនាប ស្ថងសង់ផ្ៃះ ចក់ពបតុ្ងស្ថប ផ្លូវ
ចក់ពបតុ្ង ចក់ពៅស៊ែូ ពធែីពអាយទឹកបខងារមកចូលលូទាំងអស់។ 
-សមត្ថភាេស្ថថ នីយបូ៍មទឹកមិនព្រប់ព្គ្នន់។ ពយងីបានស្ថថ បនាស្ថថ នី
យបូ៍មទឹកងមីចាំនួន ៤កខនលង រឺស្ថថ នីយបូ៍មទឹកបឹងព្ត្ខបក ទួលពគ្នក
ទ១ី ទួលពគ្នកទ២ី ព្េះេនាល ...ខដ្លពនសមត្ថភាេបូមទឹកពកីន ៣
ដ្ងពធៀបនឹងស្ថថ នីយច៍ស់។ ស្ថថ នីយបុ៍រ ី ១០០ែនង ស្ថថ នីយលូ៍ ៥
កាំេុងស្ថងសង់ ពហយីទិសពៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ នឹងស្ថងសង់ស្ថថ នី
យប៍ខនថមពៅ ស្ថថ នីយប៍ឹងទាំេុន និងស្ថថ នីយទ៍ួលសាំពៅ។  
 ោរមួ ការពរៀបចាំបណាេ ញលូកនុងរាជធានីភ្នាំពេញ ពនលកា
 ៈសមុព្រស្ថម ញ ពព្បីងវកិាពព្ចីន ទមទរពេលពវោយ៉ែ ងត្ិច ៨ឆ្ន ាំ
កនុងការកស្ថងពហោឋ រចនាសមោ័នឋបណាេ ញលូ និងព្ត្ូវពនការចូល
រមួេីព្បោេលរដ្ឋទាំងការព្រប់ព្រងខងទាំបណាេ ញលូ ទាំងការ
ព្រប់ព្រងសាំរាម។     
 ោការសននិោឋ នៈ ពៅកនុងរយៈពេល ៤ឆ្ន ាំចុងពព្កាយពនះ រដ្ឋ
បាលរាជធានីភ្នាំពេញ បានោក់បណាេ ញលូពមបានព្បខវង ៤២០រម 
ស្ថថ នីយបូ៍មទឹកងមីចាំនួន ៤កខនលង ខដ្លអាចកាត់្បនថយទឹកលិចបាន 
៦០% ពលីទីតាំងធាល ប់លិចទឹកេីមុនចាំនួន ៣២កខនលងដូ្ចោ មហវ ិ
ងីហាលដ្ឺពហ្គា ល ផ្ារអូរឫសស ីផ្លូវសុែ ហុក រងែង់មូលសាំពៅពស 
ខាងពកីត្ស្ថេ ត្អូឡាាំេិក មុែវត្េមហ្គមន្តនេី ផ្ារទួលទាំេូង មុែស្ថថ ន
ទូត្ចិន មុែព្េះបរមរាជវា ាំង មុែពេទយកាលខម៉ែព្ត្ រងែង់មូលផ្ារពដ្ីម
ងាូវ មុែសណាឋ គ្នរអាាំងខទកុងទី ង់តល់... បានកាត់្បនថយការ
លិចលង់ ពៅកនុងែ ឌ ដូ្នពេញ ៧មករា ទួលពគ្នក ចាំការមន និង
កាំេុងែិត្ែាំបនេពោះព្ស្ថយបញ្ញា ទឹកលិចពនះ។ ពបីពទះបីពភ្លៀងធាល ក់
ខាល ាំងពលីសេី ៤០មមក៏ពោយ ទឹកលិចពលីដ្ងផ្លូវបានហូរឆ្ប់ព្សក
អស់ពលឿនោងមុន៕      
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  នារពសៀលថ្ងៃទ១ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ បានដ្កឹនាាំព្បជុាំេភិាកាការង្ករពរៀបចាំព្បេ័នធរ ាំពោះចរាចរ ៍ 
បនាៃ ប់េីស្ថោ នមិត្េភាេកមោុោ-ជប៉ែុន (ស្ថោ នពព្ោយចង្កែ រចស់) ព្ត្ូវ
បានបិទចរាចរ ៍ចប់េីថ្ងៃទី០១ ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ពៅ។  
 ពដ្ីមបបីងាលកា ៈង្កយព្សួល និងង្កយយល់ដ្ល់បងបអូន
អនកពធែីចរាចរ ៍ទាំងអស់ ពយងីនឹងពរៀបចាំរាំនូសបលង់បង្កា ញទិសពៅ

ព្បេ័នធចរាចរ ៍ពៅចាំ ុចពគ្នលពៅរងែង់មូលកួចកា ុង និងរងែង់
មូលព្េហមមុែបួន មុននឹងការបិទចរាចរ ៍ពលីស្ថោ ន។  
 សូមបងបអូនព្បោេលរដ្ឋខដ្លពធែីចរាចរ ៍ទាំងអស់ពមតេ
អាធាព្ស័យពយរយល់ចាំព ះការរ ាំខានពោយស្ថរការោឋ ន និងពមតេ
ពបីកបរពោយការអធាព្ស័យែោស់ ពហយីពយងីនងឹសិកាអស់េលីទធភាេ 
ពដ្ីមបបីព ច្ ៀសការកកសៃះឱ្យបានពព្ចីនបាំផុ្ត្។   
 សូមបញ្ញជ ក់ផ្ងខដ្រថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ បានព្បកាស 
មិនអនុញ្ញា ត្ិឲ្យរងយនេដ្ឹកទាំនិញធាំៗ ខដ្លពធែីដ្ាំព ីរ ចូលរាជធានី
ភ្នាំពេញ តមផ្លូវោត្ិពលែ៦ ឆលងកាត់្ស្ថោ នពព្ោយចង្កែ រ ចប់េីថ្ងៃទី
០១ ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់ស្ថោ ន ជួសជុលព្ត្ូវបានប ច្ ប់ 
ពោយព្ត្ូវេង្កែ ងចរាចរ ពៅតមផ្លូវពឆ្ោ ះ ពៅស្ថោ នខព្េកកាេ ម មកផ្លូវ
ោត្ពិលែ៥ ចូលមកព្កុងវញិ។   
 កនុងអាំ ុងពេលពនះ ស្ថោ នមិត្េភាេកមោុោ-ជប៉ែុន (ពព្ោយ
ចង្កែ រទី១) ព្ត្ូវបិទចរាចរទាំងព្សុង ពហយីស្ថោ នមិត្េភាេកមោុោ-ចិន 
(ពព្ោយចង្កែ រទី២) ព្ត្ូវោក់ឲ្យដ្ាំព ីរការសព្ពប់ចរាចរទាំងទិស
ពចញ និងចូលរាជធានីភ្នាំពេញ។   

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាការងារផរៀបចំប្របព័នធរផំដ្ឋុះចរចរណ៍ បន្តទ បព់ីសាោ នមតិ្ាភាពកមោ៊ុជា-ជប៉ា៊ុន 
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 ពសចកដីជូនដ្ាំ ឹង បានឲ្យដ្ឹងថា កនុងន័យពនះ ពដ្ីមបពីជៀស
ពវៀងការកកសៃះចរាចរ ពៅពលីស្ថោ ន មិត្េភាេកមោុោ-ចិន (ពព្ោយ
ចង្កែ រទី២) ក៏ដូ្ចោចាំ ុចកាលស្ថោ នទាំងសងខាងពនាះ រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នាំពេញ សូមពធែីការជូនដ្ាំ ឹងដូ្ចខាងពព្កាម៖  
 ទ១ី៖ ចាំព ះរងយនដធុនធាំចូលរាជធានភី្នាំពេញ តមផ្លូវោត្ិ
ពលែ៦ ព្ត្ូវេង្កែ ង់បត់្ចូលតមផ្លូវ លី យ៉ែុងផ្តត់្។   
 ទ២ី៖ ចាំព ះយនយនដព្រប់ព្បពភ្ទ ខដ្លពធែីចរាចរទិសពៅ
ចូលរាជធានីភ្នាំពេញ តមផ្លូវោត្ិពលែ៦ មកដ្ល់ចាំ ុចងនល់ខកង 
ព្ត្ូវបត់្ស្ថដ ាំពធែីចរាចរតមកាំ ត់្ផ្លវូោត្ពិលែ៦ ពឆ្ោ ះពៅស្ថោ នខព្េកកាដ ម 
និងបនដដ្ាំព ីរចូលរាជធានីភ្នាំពេញ តមផ្លូវោត្ិពលែ៥វញិ។  
 ទ៣ី៖ កនុងករ ីពនការកកសៃះចរាចរ ៍ កនុងត្ាំបន់
ការោឋ នធៃន់ធៃរ អនកបញ្ញជ យនយនដព្រប់ព្បពភ្ទ ព្ត្ូវអនុវត្េតមការប
ខងែទិសចរាចរ ៍របស់សមត្ថកិចចជាំនាញ។    
 រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញ សងឃមឹ និងពជឿោក់យ៉ែ ងមុត្ពាំថា 
បងបអូនព្បោេលរដ្ឋ និងស្ថធារ ជន ខដ្លពធែីដ្ាំព ីរឆលងកាត់្ផ្លូវ
ោត្ិពលែ៦ ពនះ នឹងចូលរមួអនុវត្េ ចាប់ចរាចរ ៍ផ្លូវពគ្នក និង
សហការយ៉ែ ងលអោមួយ នឹងសមត្ថកិចច ក់េ័នធ ពោយឈរពលី
ស្ថម រត្ីពយរយល់ អធាព្ស័យែោស់ ព្សបតមែលឹមស្ថរថ្នពសចកដីជូន
ដ្ាំ ឹងពនះ៕ 
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  វរីកងទ័េោត្ិោពព្ចីនកាំេុងឈរពជងីតមបនាៃ ត់្ព្េាំខដ្ន ពដ្ីមបី
ការ របូរ ភាេទឹកដ្ីជូនោត្ិពតុ្ភូ្មិ ពបីពទះោរដូ្វភ្ជុ ាំបិ ឌ កេី។ 
 ពយងីែាុ ាំទាំងអស់គ្នន  កនុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ និងោ
អនកពៅសមរភូ្មិជួរពព្កាយ សូមបួងសួងវត្ថុស័កេិសិទធិទាំងឡាយ តម
ជួយបីបាច់ខងរកាបងបអូនកងទ័េរបស់ពយងីទទលួបានសុែភាេរងឹពាំ 
ពដ្ីមបបីនេការ រទឹកដ្ីដ៏្ផូ្រផ្ង់ថ្នពយងី។    

 ទនៃឹមនឹងពនះ ពៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នាំពេញនឹង ាំនាាំនូវការនឹករលឹក និងអាំពណាយដ៏្ថ្ងលថាល របស់
សពមដចពត្ពោនាយករដ្ឋមន្តនេី និងសពមដចកិត្េិព្េឹទធប ឌិ ត្ ជូនកងទ័េ 
និងព្រួស្ថរទ័េ ខដ្លកាំេុងឈរពជីងពៅកងេលតូ្ចអនេរារមន៍ពលែ 
១២៨ ពែត្េសៃឹងខព្ត្ង និងកងេលធាំអនេរារមន៍ពលែ ៣ ពែត្េព្េះ
វហិ្គរ ោការពលីកទឹកចិត្េកនុងឱ្កាសបុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ ពនះ៕  
 បនាៃ ប់េីទទួលបានពគ្នលការ ៍ឯកភាេដ៏្ែោង់ែោស់របស់
សពមដចពត្ពោនាយករដ្ឋមន្តនេ ី ព្េកឹពនះ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញ បាន
ចុះអនុសារ ៈចងសមោ័នធពមព្ត្ីភាេោមួយកងេលតូ្ចអនេរារមន៍
ពលែ១២៨ ចាំ ុះពយធភូ្មិភារទី១ ឈរពលីស្ថម រត្ី "ការ រោត្ិ
ពដ្ីមបទីាំងអស់គ្នន  ទាំងអស់គ្នន ពដ្ីមបកីារ រោត្ិ"។  
 ព្សមោមួយគ្នន ពនាះផ្ងខដ្រ ព្បត្ិភូ្រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ 
ដ្ឹកនាាំពោយ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាល
រាជធានភី្នាំពេញ នងិពោកជាំទវ ជា ែ៊ុណីា បាន ាំនាាំនូវពសចកដី
នឹករលឹក និងអាំពណាយដ៏្ថ្ងលថាល របស ់ សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តនេ ី នងិ សពមដចកតិ្េពិ្េទឹធប ឌិ ត្ ជូនកងទ័េ នងិព្រសួ្ថរ
ទ័េ ខដ្លកាំេុងឈរពជីងពៅកងេលតូ្ចអនេរារមន៍ពលែ ១២៨ ពនះ
ផ្ងខដ្រ។ អាំពណាយដ៏្ថ្ងលថាល ទាំងពនាះ រមួពន៖ ពគ្នយនេ ១២ពព្រឿង 
ពព្បងព៉ែ ស៊ែូត្ ពព្បងស្ថាំង ថាន ាំសងាូវ និងងវកិាមួយចាំនួន។  

ប្របត្ិភ្អូាជាា ធររជធានភី្នំផពញ ច៊ុុះែរួែ៊ុខទ្៊ុកា បងបអនូវីរកងទ្ព័ជាត្ ិកំព៊ុងឈរផជើងការពារ
បូរណភាពទ្ឹកដ្ីជនូជាត្ិពត្៊ុភ្ូមិតាមបន្តទ ត្់ប្រពំសដ្ន  
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  បនាៃ ប់េីប ច្ ប់ការជួបសួរសុែទុកាបងបអូនកងទ័េពៅពែត្េ
សៃឹងខព្ត្ង នារពសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្បត្ិភូ្រាជធានី
ភ្នាំពេញ ដ្ឹកនាាំពោយ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈ
អភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ នងិពោកជាំទវ ជា ែ៊ុណីា  អមដ្ាំព ីរ
ពោយស្ថោែ ឌ ទាំង១២ មនៃីរជុាំវញិស្ថោរាជធានីភ្នាំពេញ និង
បណាដ ផ្ារមួយចាំនួន បានឈានដ្ល់ទបីញ្ញជ ការកងេលធាំអនេរារមន៍
ពលែ៣ សថិត្កនុងព្សុកោាំកានេ ពដ្ីមបជីួបសួរសុែទុកាបងបអូនកងទ័េ
កាំេុងឈរពជីងព្បចាំទិសព្បាស្ថទព្េះវហិ្គរ។   
 ពដ្ីមបោីការពលីកទឹកចិត្េដ្ល់វរីកងទ័េ ព្បត្ភូិ្បានព្បរល់ជូន
នូវពព្រឿងឧបពភារបរពិភារ ពព្បងព៉ែ ស៊ែូត្ និងងវកិាមួយចាំនួន ខដ្ល
ោអាំពណាយដ៏្ថ្ងលថាល របស ់សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តនដ ី
និង សពមដចកតិ្េពិ្េទឹធប ឌិ ត្។     
 ព្សមោមួយគ្នន ពនាះផ្ងខដ្រ ព្បត្ិភូ្រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ 
ដ្ឹកនាាំពោយ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាល
រាជធានភី្នាំពេញ នងិពោកជាំទវ ជា ែ៊ុណីា បាន ាំនាាំនូវពសចកដី
នឹករលឹក និងអាំពណាយដ៏្ថ្ងលថាល របស ់ សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តនេ ីនងិ សពមដចកតិ្េពិ្េទឹធប ឌិ ត្ ជូនកងទ័េ នងិព្រសួ្ថរទ័េ 
ពោយមិនឱ្យបពណាេ យបងបអូនណាពន ក់បាត់្បងជីវតិ្ពោយស្ថរខត្
អត់្អាហ្គរព យី៕  

ប្របត្ិភ្អូាជាា ធររជធានភី្នំផពញ ច៊ុុះែរួែ៊ុខទ្៊ុកា បងបអនូវីរកងទ្ព័ជាត្ ិកំព៊ុងឈរផជើងការពារ
បូរណភាពទ្ឹកដ្ីជនូជាត្ិពត្៊ុភ្ូមិតាមបន្តទ ត្់ប្រពំសដ្ន  



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣៥  ខខកញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                        22 

              
     



    ឆ្ន ាំទ៤ី              លេខ៣៥  ខខកញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

                                                                      ព្រឹត្តិបព្ត្សាលារាជធានីភ្នំពរញ                                                                           23 

  រដូ្វបុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ ចូលមកដ្ល់ ព្បោេលរដ្ឋកមោុោព្រប់ៗរូប
នាាំគ្នន ពៅវត្េពធែីបុ យពធែីទនតមព្បថ្េ ីទាំពនៀបទាំោប់ខែមរពយងី។ 
 នាឱ្កាសភ្ជុ ាំបិ ឌ  ពវនទី៨ ខដ្លព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា  
ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង 
អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ នងិ ពោកជាំទវ ព្េមទាំង 
ឯកឧត្េម ម៉ាប់ សារនិ ព្បធានព្កុមព្បឹការាជធានីភ្នាំពេញ បាន
ដ្ឹកនាាំមន្តនេីរាជការ កាន់បិ ឌ ពវនទ៨ី ពៅវត្េពជោឋ ឧត្េម ពៅវត្េព្រួស 
សថិត្កនុងសង្កា ត់្សាំពរាង ែ ឌ ខព្េកពៅន ។   
 កនុងពនាះផ្ងខដ្រ ឯកឧត្េមអភ្បិាល បាននាាំយកបចចយ័ចាំននួ 
១០ោនពរៀល និង ៥០០ដុ្ោល រ ព្បពរនព្េះពៅអធិការវត្េច័នៃបុរវីងស 
ពដ្ីមបពីព្បីព្បាស់តមការចាំបាច់កនុងវត្េ។   
 ព្បវត្េបុិ យភ្ជុ ាំប ិឌ ៖ "ភ្ជុ ាំប ិឌ " មកេ ីកយ "ភ្ជុ ាំ" រមួគ្នន ោមយួ
 កយ "បិ ឌ " ខដ្លពនន័យថា : ភ្ជុ ាំរឺការព្បមូលផ្េុ ាំ ឬព្បជុាំបិ ឌ  
(មកេីភាស្ថបាលី) "ដុ្ាំបាយ" ដូ្ពចនះពយងីអាចសពា ល់ កយពនះ 
តមវធិីង្កយបានថា រឺោ "ការព្បជុាំ ឬព្បមូលផ្េុ ាំដុ្ាំបាយ" (ការេូត្ដុ្ាំ 
បាយោដុ្ាំៗខដ្លពយងីពៅថា "បាយបិ ឌ ")។  
 ពបីតមត្ព្ពចរតមព្បវត្េិស្ថន្តសេថ្នព្បពទសកមោុោពយីង 
បានបង្កា ញថាបុ យភ្ជុ ាំប ិឌ  រពឺកីត្ពនតាំងេីបុរា កាលមកពមល៉ែះ។ 
ប៉ែុខនេទស់ព្ត្ង់ថា កាលេសីម័យមុនពរមនិពៅថា បុ យភ្ជុ ាំពទ ពោយ
ពៅកនុងេិធីពនះពរពនខបងខចកពចញោេីរថាន ក់។ ខដ្លថាន ក់ដ្ាំបូង រឺ
ពរចប់ពផ្ដីមពធែីចប់េីថ្ងៃ ១ពរាច រហូត្ដ្ល់ថ្ងៃ១៤ពរាច ោវារកភ្ត្េ 
(ភ្ត្េពធែីតមថ្ងៃ) ោបនេបនាៃ ប់។ ចាំខ កមួយថាន ក់ពទៀត្ពរពធែីពៅថ្ងៃ 
១៥ពរាច ខដ្លពរពៅថាបុ យភ្ជុ ាំ។ េធិបុី យទាំងេរីថាន ក់ពនះ បចចុបបនន
ព្ត្ូវបានពយងីបូកប ច្ូ លគ្នន  ពហយីពៅកាត់្ថា េិធីបុ យបិ ឌ ភ្ជុ ាំោ
បនេបនាៃ ប់ពនះឯង។ 

ពិធីកាន់បណិឌ ផវនទ្ី៨ ផៅវត្ាផជដ្ឋឋ ឧត្ាម ផៅវត្ាប្រគ្ែួ ែាតិ្កន៊ុងែងាា ត្់ែផំរង ខណឌ សប្រពកផៅន  
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  ព្បោជនខែមរ ក៏ខត្ងខត្ចងចាំ និងយល់ព្រប់ៗគ្នន ថា "បុ យ
ភ្ជុ ាំបិ យ" រឺោការពធែីបុ យោក់បិ ឌ  ពដ្ីមបឧីទៃិសដ្ល់ ពបត្បុរាល
ោឪេុក ពេ យ បងបអូន ញាត្ិសនាេ នទាំងឡាយ ខដ្លបានខចក
ស្ថថ នពៅ ពហយី មិនដ្ឹងោ ពៅចប់កាំព ីត្ពៅ ពោកខាងមុែោ
អែីពនាះ។ ប៉ែុខនេពបី តមអត្ថបទរបស់ ពោក សុង សីុវ វញិការពធែី
បុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ  េុាំខមនពនន័យខត្ប៉ែុ ណឹ ងពទ រឺពោកបានបកព្ស្ថយ
ពោយពលីកយកអត្ថន័យចាំនួន៣ រឺពដ្ីមបឧីទិៃសកុសលចាំព ះពបត្
បុរាល ឬពព្បត្បុរាល ( កយ "ពបត្" ោ កយបាលី ឯ កយ "ពព្បត្" 
ោ កយសាំន្តសាឹត្)ពដ្ីមបឱី្យបានពសចកេីសុែចពព្មីន សិរសួីសេីខដ្ល
ពកីត្េីផ្លទនរបស់ែលួន។ 
 ពដ្ីមបបីពងាីត្ស្ថមរាីរបស់ោត្ិ រឺការព្សុះព្សួលគ្នន ទាំងពេល
ពវោកាំ ត់្ទាំងការពធែីនាំរម អនសម ពេញទូទាំង ព្េះរាោណាចព្ក
កមោុោ ពយងីក៏អាចកត់្សពា ល់ នូវ កយមួយពទៀត្ថា "បុ យខសន
ដូ្នត" ខដ្លោ កយស្ថម ្ាសព្ពប់ព្បោ រាន្តសេែលះ ពព្ ះថា
 កយទាំងេីររឺពនន័យដូ្ចគ្នន ។    
 កាលេីសម័យបុរា កាល ពរពធែីេិធីបុ យពនះរឺពដ្ីមបី
ពរៀបចាំពធែីសងឃភ្ត្េ ទាំនុកបព្មុងព្េះសងឃខដ្លរង់ចាំវសាកនុងវត្េរ
យៈពេល៣ខែ ចប់តាំងេីថ្ងៃចូលវសារហូត្ដ្ល់ថ្ងៃពចញវសា។ 
ពៅកនុងចាំព រកាលបុរា បានចរថា ពោយពៅកនុងរដូ្វវសាពន
ពភ្លៀងធាល ក់ពោកោាំ រលឹមេព្េិច ពធែីឱ្យពនការលាំបាកដ្លព់្េះសងឃ
កនុងពេលពធែពីគ្នចរបិ ឌ បាត្។ ពហតុ្ដូ្ពចនះ ពទីបបណាដ េុទធបរស័ិទ

នាាំគ្នន ពរៀបចាំេិធីពនះ ពដ្ីមបីផ្ាត់្ផ្ាង់ព្េះសងឃព្បចាំថ្ងៃរហូត្ដ្ល់ថ្ងៃ
ពចញវសា។ មា៉ែងវញិពទៀត្ ពៅកនុងេិធីបុ យពនះ រឺពធែីព ងីពដ្ីមបី
ផ្ាយឧទៃសិកុសលដ្លេ់េកួពបត្ជនញាត្ ិ នងិញាត្ិទាំង៧សណាដ ន 
ព្េមទាំងត្ាំ ញាត្ិពព្ចីនមហ្គកបបពនាះផ្ងខដ្រ តមរយៈអនុភាេ
ថ្នសងឃរតទកាិណាទន ខដ្លរស់រងទុកាពវទនា ពកីត្ោពព្បត្ពន
កមមពេៀរ ោប់ពទសធៃន់ រងកមមព្កហល់ព្កហ្គយអត់្ឃ្លល នទាំងអស់
ពនាះ បានរចួផុ្ត្េីកដីលាំបាកពស្ថកពៅ៕ 
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នាព្េឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ បានដ្ឹកនាាំព្បជុាំមន្តនេីជាំនាញ ពដ្ីមបេីិភាកាខសែងរកដ្ាំពណាះ
ព្ស្ថយបព ច្ ៀសការកកសៃះចរាចរ ៍ បនាៃ ប់េពីនការផ្តអ កចរាចរ ៍
ឆលងកាត់្ស្ថោ នមិត្េភាេកមោុោ-ជប៉ែុន (ស្ថោ នពព្ោយចង្កែ រទី១)។  
 កនុងឱ្កាសពនាះ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញបានសពព្មចស្ថងសង់
ស្ថោ នបាព មួយខែសបពណាដ ះអាសននឆលងកាត់្ទពនលស្ថប និងពរៀបចាំ
ផ្លូវោត្ិពលែ៥ ឱ្យបានស្ថអ ត្ ពដ្ីមបោីផ្លូវបព ច្ ៀសការកកសៃះ។ 
ទនៃឹមនឹងការស្ថងសង់ស្ថោ នបាព  ពយងីក៏ស្ថថ បនាស្ថោ នពបតុ្ងដ៏្
ព្សស់ស្ថអ ត្មួយខែស ព្សបនឹងស្ថោ នបាព ពនះផ្ងខដ្រ។  
 ោមួយគ្នន ពនះខដ្រ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ ក៏បានេិភាកា
ពរៀបចាំខកលមអព្បេ័នធចរាចរ ៍ស្ថោ នកាលងនល់បខនថម និងស្ថោ នព្ត្ង់
ចាំ ុចព្ចមុះព្ជូកផ្លូវ២៧១ និងផ្លូវ៦០ខម៉ែព្ត្ផ្ងខដ្រ។  
 មា៉ែងវញិពទៀត្ ការខកសព្មួលរងែង់មូលពចមពៅ ពៅោ
ស្ថោ នអាកាសក៏បានេិភាកាលមអិត្ផ្ងខដ្រ។ ពនះរឺោសមិទធផ្លងមី
មួយពទៀត្សព្ពប់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋកនុងរាជធានីភ្នាំពេញ ក៏ដូ្ចោ
ព្បោេលរដ្ឋកមោុោទាំងអស់៕  

កចិចពភិាកាសែវងរកដ្ផំណាុះប្រសាយបផ ច្ ៀែការកកែទុះចរចរណ៍ បន្តទ បព់ពីនការផ្អអ កចរចរណ៍ឆលងកាត្់
សាោ នមតិ្ាភាពកមោ៊ុជា-ជប៉ា៊ុន (សាោ នផប្រជាយចងាវ រទ្១ី) 
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នាព្េកឹថ្ងៃទ០ី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញ ឯកឧត្េម 
ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បាន
ទទួលជួបសខមដងការរួរសម និងេិភាកាការង្ករោមួយព្បត្ិភូ្រដ្ឋ
ធានីហ្គ ូយ ដ្ឹកនាាំពោយ ឯកឧត្េម HOANG TRUNG HAI 
សពជិកការយិល័យនពយបាយ ថ្នរ ៈកពម ធិការមជឈមឹបកស
កុមមុយនីសេពវៀត្ណាម និងោពលខារ ៈកពម ធិការបកសរដ្ឋធានី
ហ្គ ូយ។      
 ដ្ាំព ីរទសសនកិចចរបស់ ឯកឧត្េម HOANG TRUNG HAI រឺ
កនុងពគ្នលបាំ ងពដ្ីមបីរតឹ្ចាំ ងការទូត្ែួប ពលីកទី៥០ រវាង
កមោុោ-ពវៀត្ណាម និងការបពងាីនទាំនាក់ទាំនងសមោ័នធពមព្ត្ីភាេរវាង
រាជធានីភ្នាំពេញ និងរដ្ឋធានីហ្គ ូយ ទាំងការទូត្   ិជជកមម 
ពសដ្ឋកិចច និងពទសចរ ៍ផ្ងខដ្រ។     
 កនុងឱ្កាសពនាះខដ្រ ឯកឧត្េម HOANG TRUNG HAI ក៏
បានសខមេងនូវការចប់អារមម ៍ និងពកាត្សរពសីរ ចាំព ះការែិត្ែាំ
ព្បឹងខព្បងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ ក៏ដូ្ចោរាជរោឋ ភ្បិាលកមោុោ 
កនុងការអភ្ិវឌឍរាជធានីភ្នាំពេញ ពលីព្រប់វសិ័យ និងបានពមីលព ីញ
យ៉ែ ងចាស់នូវការដ្ឹកនាាំពៅពលីផ្លូវដ៏្ព្ត្ឹមព្ត្ូវរបស់រាជរោឋ ភ្ិបាល
កមោុោ ខដ្លបានពធែីឱ្យព្បពទសោត្ិពនសុែសនេិភាេ នងិកាំព ីន
ពសដ្ឋកចិចោបនេបនាៃ ប់៕  

ជំនួបែសមដងការគ្ួរែម និងពភិាកាការងារជាមួយប្របត្ិភ្ូរដ្ឋធានីហាណូយ  
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ពដ្ីមបពីឆលីយត្បនឹងការខ នាាំ សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តនេ ី ថ្នព្េះរាោណាចព្កកមោោុ ពៅកនុងដ្ាំព ីរទសសនកិចច
ផ្លូវការពៅព្េះរាោណាចព្កជប៉ែុននាពេលកនលងមក ពៅោៃ ចថ្ងៃទ០ី៦ 
ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានភី្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង 
អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ បានទទួលជួបេិស្ថរ
អាហ្គរស្ថមរាីោមួយព្កុមការង្ករសិការពព្ពងរងពភ្លីងពលីអាកាស
សែ័យព្បវត្េិ(AGT) និងព្កុមការង្ករJICA ពដ្ីមបេីិភាកាការង្ករ
ពរៀបចាំAGT។      
 មា៉ែងពទៀត្ ឯកឧត្ដមអភ្ិបាល និងអងាការJICA បាន
េិភាកាអាំេីការង្ករដ្ាំព ងីពភ្លីងសដុបងមី ព្បេ័នធដ្ឹកជ ជ្ួ នរងយនេព្កុង 
និងការពរៀបចាំព្បេ័នធលូបងាូរទឹកកនុងរាជធានភី្នាំពេញផ្ងខដ្រ។ 
 កនុងឱ្កាសពនាះខដ្រ ព្បត្ភូិ្ព្កមុការង្ករសិការពព្ពងរងពភ្លីង
ពលីអាកាសសែ័យព្បវត្េិ(AGT) និងព្កុមការង្ករJICA ក៏បានសខមេង
នូវការចប់អារមម ៍ និងពកាត្សរពសីរ ចាំព ះការែិត្ែាំព្បឹងខព្បង
របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ កនុងការអភ្ិវឌឍរាជធានីភ្នាំពេញ ពលី
ព្រប់វសិ័យ និងបានពមីលព ីញយ៉ែ ងចាស់នូវការដ្ឹកនាាំពៅពលី
ផ្លូវដ៏្ព្ត្ឹមព្ត្ូវរបស់រាជរោឋ ភ្ិបាលកមោុោ ខដ្លបានពធែីឱ្យព្បពទស
ោត្ិពនសុែសនេិភាេ នងិកាំព ីនពសដ្ឋកចិចោបនេបនាៃ ប់៕  

ជនំបួពសិារអាហារសាមគ្គជីាមយួប្រកមុការងារែកិាគ្ផប្រពងរៃផភ្លើងផ ើអាកាែែវយ័ប្របវត្ា(ិAGT) នងិ   
ប្រកមុការងារJICA ផដ្ើមបពីភិាកាការងារផរៀបចAំGT 
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នារពសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជ
ធានភី្នាំពេញ បានទទលួជបួេភិាកាការង្ករោមយួព្កមុហ៊ែុនវនិពិយរ
មួយរបស់ចិន ខដ្លពនបាំ ងវនិិពយរខផ្នកសាំ ង់ពៅកមោុោ 
(ការវនិិពយរពលីការពរៀបចាំចាំ ត្ពព្កាមដ្ី និងSky Train)។  

 ឯកឧត្េមអភ្បិាល បានពលីកទកឹចតិ្េ និងគ្នាំព្ទដ្ល់ព្កុមហ៊ែុន
កនុងការវនិិពយរពលីការពរៀបចាំចាំ ត្ពព្កាមដ្ី និងSky Train ពដ្ីមបី
បព ច្ ៀសបាននូវបញ្ញា កកសៃះចរាចរ ៍ខដ្លរាជធានភី្នាំពេញខត្ងខត្
ព្បឈម ពោយស្ថរខត្កាំព ីនរបស់បងបអនូព្បោេលរដ្ឋ និងយនយនេ
ោពរៀងរាល់ថ្ងៃ។      
 ោលទធផ្ល ព្កុមហ៊ែុនបានពបេោា សហការ និងសិការពព្ពង
ទាំងពនាះោមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ ពដ្មីបរីមួគ្នន កនងុការអភ្ិវឌឍន៍
រាជធានីភ្នាំពេញកាន់ខត្ព្បពសីរ៕  

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាការងារជាមួយប្រកុមហ ៊ុនវិនិផោគ្មួយរបែ់ចិន សដ្ ពនបំណងវិនិផោគ្
សផ្នកែំណង់ផៅកមោ៊ុជា 
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នារពសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជ
ធានីភ្នាំពេញ បានពរៀបចាំេិធីពបីកការោឋ នស្ថថ បនាផ្លូវពលែ៣៥១ ឬ
ផ្លូវនិពរាធ ចប់េីស្ថោសង្កា ត់្និពរាធ រហូត្ដ្ល់ផ្លូវោសីុណា ព្បខវង 
១.២៧២ខម៉ែព្ត្ ទទឹង ៨ខម៉ែព្ត្ កព្ពស់ ២ត្ឹក និងោក់លូ ១,៥
ខម៉ែព្ត្ផ្ងខដ្រ ពព្កាមអធិបត្ីភាេ ឯកឧត្ដម ឃងួ ផប្រែង 
អភ្ិបាល ថ្នរ ៈអភ្ិបាលរាជធានីភ្នាំពេញ ពដ្ីមបីព្ត្ួត្េិនិត្យ

ការអនុវត្េការង្ករពរៀបចាំសណាដ ប់ធាន ប់ និងខងរកាសនេិសុែជូន
បងបអូនព្បោេលរដ្ឋ។     
 កនុងឱ្កាសពនាះ ឯកឧត្ដមអភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជ
ធានភី្នាំពេញ បានពនព្បស្ថសន៍ថា “ពយងីបានែិត្ែាំអភ្ិវឌឍន៍ និង
កស្ថងសមិទធផ្លោពព្ចីនជូនបងបអូនព្បោេលរដ្ឋ ដូ្ពចនះព្កុមហ៊ែុន
ខដ្លទទួលអនុវត្េ មិនព្ត្ូវពធែីឱ្យពនការថាន ាំងថាន ក់ដ្ល់ព្បោេលរដ្ឋ
ព យី ចាំខ កបងបអូនព្បោេលរដ្ឋពយងី ក៏ព្ត្ូវពធែីោអនកព្ត្ួត្េិនិត្យ
ការង្ករអភ្ិវឌឍន៍ទាំងពនះផ្ងខដ្រ!”។   
 ោមួយគ្នន ពនះ ឯកឧត្េមអភ្ិបាលក៏បានឯកភាេភាជ ប់លូទាំហាំ 
១,៥ខម៉ែព្ត្ េីផ្លូវខព្េកបារា ាំង ពៅដ្ល់ភូ្មិអ ដូ ងផ្ងខដ្រ។ ដូ្ពចនះ
បនាៃ ប់េីប ច្ ប់ការោឋ នពនះ បងបអូនអនកភូ្មិតព ៉ែ  និងបងបអូនភូ្មិអូរ
អ ដូ ង នឹងខលងបារមភអាំេីការជន់លិចទឹកពទៀត្ពហយី៕  

ពិធីផបើកការដ្ឋឋ នសាា បន្តផ្លូវផ ខ៣៥១ ឬផ្លូវនិផរធ  
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នារពសៀលថ្ងៃទ០ី៤ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជ
ធានភី្នាំពេញ  បានដ្កឹនាាំព្បជុាំរ ៈកមមការអភ្វិឌឍន៍ទពី្កងុរ បបងឹ
ពជីងឯក ពដ្ីមបពី្ត្ួត្េិនិត្យការង្ករោរមួសព្ពប់ការអភ្ិវឌឍរពព្ពង
ពនះឱ្យបានរលូន។     
 ឯកឧត្េមអភ្បិាល បានជាំរុញព្កមុការង្ករពធែកីារកាំ ត់្ព្េាំ
ព្បទល់ត្ាំបន់អភ្ិវឌឍន៍ នងិព្េាំព្បទល់អាងសេុកទកឹឱ្យបានចាស់ោស់ 
មុននឹងឈានដ្ល់ការពោះព្ស្ថយបានលអព្បពសីរ។   

 ត្ាំបន់អភ្ិវឌឍន៍បឹងទាំេុន និងពជីងឯក ោទីព្កុងរ បមួយ 
ពហយីពនវសិ្ថលភាេធាំោងរពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍ដ្ថ្ទៗពទៀត្ ដូ្ចោ 
ពកាះពេព្ជ ពព្ោយចង្កែ  និងព ង យ ោពដ្ីម ប៉ែុខនេត្ាំបន់ពនះពន
រហូត្ដ្ល់ ២៥៧២ ហកិត ពហយីពធែីរាជធានីភ្នាំពេញ កាន់ខត្លអពលី
ព្រប់ខផ្នក។ ពេលពនះមិនខមនោការចប់ពផ្េីមពទ ប៉ែុខនេោពេលពរៀបចាំ
ជាំរុញការអភ្ិវឌឍន៍ ពហយីបានពគ្នលការអភ្ិវឌឍន៍ តាំងេីពដ្ីមឆ្ន ាំ
២០០០មកពមលះ ពហយីបានវវិឌឍន៍ោបព េី រហូត្មកដ្ល់ពេលពនះ។ 
 តមពគ្នលការ ៍ដ្ឹកនាាំ ោបនេបនាៃ ប់ របស់រាជរោឋ ភ្ិបាល 
ក៏ឈានដ្ល់ការសពព្មចចិត្េថា នឹងពធែីឲ្យត្ាំបន់ពនះពនពសថរភាេ 
ពនភាេព្ត្ឹមព្ត្ូវចាំបាច់ ព្ត្ូវខត្ពរៀបចាំោក ច្ ប់ មិនអាចអនុវត្េោច់
ពោយដុ្ាំបានពទ ពដ្ីមបែីចប់ត្ាំបន់ខត្មួយពធែីោព្បេ័នធ។   
 ពយងតម សជ  ពលែ១៩០ របស់ទីសេីការរ ៈរដ្ឋមន្តនេី 
កាលេីថ្ងៃទី២០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ បានពលីកព ងីេីការជាំរុញការ
ព្សង់ទិននន័យពច ស់កាលដ្ី ខដ្លពនកមមវធិីព្សបចាប់ និងកាន់
កាប់បពណាេ ះអាសនន ខដ្លប៉ែះ ល់ដ្ល់រពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍ ពដ្ីមបី
ពនមូលោឋ នសព្មបសព្មួល។    
 ចាំព ះអនកខដ្លបានព្រប់ព្រង ថ្ផ្ៃដ្ី  ក់េ័នធនឹងត្ាំបន់
អភ្ិវឌឍន៍ទាំងមូល ចាំបាច់ព្ត្ូវចូលរមួបដ្ិភារ កនុងការអភ្ិវឌឍន៍រ
ពព្ពងពលី ៣ ខផ្នក។ ព្បរល់សិទធិជូនព្កុមហ៊ែុន អាយអិន ជី ហូលឌី
ង ែូអិលធីឌី ចក់បាំពេញដ្ី ពៅត្ាំបន់អភ្ិវឌឍន៍ ពៅតមទាំហាំដ្ីខដ្ល
ពនខចងកនុងអនុព្កឹត្យ និងខផ្នទីឧបសមោ័នធខដ្លបានកាំ ត់្ ពដ្ីមបី
ពរៀបចាំព្បេ័នធពហោឋ រចនាសមោ័នធឲ្យបានពលឿន ព្បោេលរដ្ឋខដ្លរស់
ពៅពលីថ្ផ្ៃបឹងព្ត្ូវបដ្ិភារ ២០ ភាររយ ោពដ្ីម។  

កិចចប្របជ៊ុំប្រត្ួត្ពិនតិ្យការងារផរៀបចំត្ំបន់អភ្វិឌ្ឍន៍ទ្ីប្រកងុរណបបឹងផជើងឯក  
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  សូមបញ្ញជ ក់ថា នាពេលឆ្ប់ៗខាងមុែពនះ រពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍
ទីព្កុងរ បងមធីាំោងពរពៅទីព្កុង នឹងពលចរូបរាងព ងី។ ែ ៈ
ពនាះ បឹងទាំេុន នឹងបាត់្ពឈាម ះេីពលីកពោកពនះ ពោយកាល យពៅោ
ទីព្កុងរ បដ៏្ព្សស់ស្ថអ ត្ សព្ពប់អនកពន ឯព្បោេលរដ្ឋព្កីព្ក 
ខដ្លកាំេុងព្បកបមុែរបរអាជីវកមម ោាំព្ត្រនួ កខ ឆ្ ត្ ពៅល កខងាប ជីប
នាល  និងបខនលពផ្សងពទៀត្ បានព្ត្ូវបាត់្មុែរបស់ែលួន ពហយីរត់្ពៅរក
កខនលងពផ្សងពដ្ីមបពី្បកបអាជីកមមរបស់ែលួនបនេពទៀត្។  
 ត្ាំបន់ពជីងឯក ោត្ាំបន់ខដ្លពនមនុសសរស់ពៅយូរមក
ពហយីយ៉ែ ងពហ្គចណាស់ក៏ ២.០០០ ឆ្ន ាំមុនបចចុបបននខដ្រ ពហយីបនេ
រកីធាំធាត់្កាល យោត្ាំបន់ឧសាហកមមផ្លិត្កុោលភាជន៍មួយយ៉ែ ង
ធាំ និងោត្ាំបន់មួយខដ្លពនមនុសសរស់ពៅោប់មិនពចះោច់។ 
 ព្បោេលរដ្ឋពៅកនុងទីព្កុងភ្នាំពេញ ពនកាំព ីនពកីនព ងី
យ៉ែ ងឆ្ប់រហ័ស ពោយមកដ្ល់ពេលពនះពនោង២ោននាក់ពៅ
ពហយី ដូ្ពចនះការពរៀបចាំត្ាំបន់អភ្ិវឌឍន៍ ឬទីព្កុងរ បរឺព្ត្ូវខត្ពធែីោ
ចាំបាច់។ ោក់ខសេងការអភ្ិវឌឍត្ាំបន់ទីព្កុងរ បបឹងទាំេុន និងបឹង
ពជីងឯក ខដ្លពនថ្ផ្ៃដ្ីសរុបចាំនួន២៥៧២ហកិត រឺព្ត្ូវពរៀបចាំ
អភ្ិវឌឍន៍ោក ច្ ប់ ឬោព្បេ័នធខត្មេង រពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍ពនះ ោ
រពព្ពងធាំោងពរកនុងចាំពណាមរពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍ទីព្កុងរ បនានា
កនុងរាជធានភី្នាំពេញ។     
 ត្ាំបន់អភ្ិវឌឍន៍ទីព្កុងរ បពនាះ ពនផ្លូវសរុបចាំនួន៦១ខែស 
កនុងពនាះពនមហ្គវងិីធាំៗចាំនួន២ រឺមហ្គវងិីសពមដចពត្ពោ ហ៊ែុន 
ខសន និងមហ្គវងិីអនកឧកញា៉ែ មហ្គភ្កេី ហ៊ែុន នាង ខដ្លពនទទឹង
៦០ខម៉ែព្ត្ និងបពណាេ យោង៩រី ូខម៉ែព្ត្ ពហយីការអភ្ិវឌឍព្បេ័នធ
ពហោឋ រចនាសមោ័នធ រមួពនព្បេ័នធផ្លូវងនល់ ព្បឡាយ និងលូោពដ្ីម 
បាននិងកាំេុងចប់ពផ្េីមេីពេលពនះពៅ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ពហយី
ការស្ថថ បនាឲ្យរចួរាល់ទាំងព្សុងពៅអាំ ុងឆ្ន ាំ២០៣៥។ ចាំព ះថ្ផ្ៃដ្ី
ខដ្លព្កុមហ៊ែុនទទួលសិទធិអភ្ិវឌឍន៍ពនាះពនចាំនួន២៥៧២ ហកិត 

កនុងពនាះព្ត្ូវចាំណាយពៅពលីផ្លប៉ែះ លថ់្នមហ្គវងិី៣ខែសចាំនួន
១៥០ហកិត ការសិការពព្ពងអភ្ិវឌឍន៍១ហកិត ការស្ថងសង់
ព្ចាំងបឹងរកាទុក១៣,៤៧៥ហកិត ចាំណាយការស្ថងសង់ព្ចាំង
ព្បឡាយពម ២ខែស១៦,៥៩១ហកិត ការពរៀបចាំបពណាេ យអរាិសនី
ពព្កាមដ្ី៨,៩០០ហកិត ការពរៀបចាំត្ាំបន់ថ្បត្ង និងស្ថធារ  
២៨១,៧៥ហកិត ការស្ថថ បនាពហោឋ រចនាសមោ័នធ៩៥,៧៥ មហ្គវ ិ
ងសីពមេច ហ៊ែុន ខសន៩,១៦ហកិត មហ្គវងិីអនកឧកញា៉ែ មហ្គភ្កេី 
ហ៊ែុន នាង ២,៧៤ហកិត មហ្គវងិីកាត់្ទទឹង៥,៥២ហកិត ផ្លូវពម
រងពនទទឹង៣៥ខម៉ែព្ត្៣៤,៩៨ហកិត ផ្លូវពមរងពនទទឹង២៦
ខម៉ែព្ត្៤៣,៣៤ហកិត ផ្លូវរងពនទទឹង១៦ខម៉ែព្ត្០,៣៦ហកិត ការ
ស្ថថ បនាស្ថោ នពៅមហ្គវងិីសពមេច ហ៊ែុន ខសន១៤០,០០ហកិត ការ
ស្ថថ បនាស្ថោ នពៅមហ្គវងិីពោកត ហ៊ែុន នាង ៦០,០០ហកិត ការ
ស្ថថ បនាស្ថោ នពៅមហ្គវងិីកាត់្ទទឹង៨០,០០ហកិត ការស្ថថ បនាផ្លូវ
ពមរង១៦០,០០ហកិត ការស្ថថ បនាស្ថោ នពៅផ្លូវទទឹង២៦ខម៉ែព្ត្ 
១០០,០០ហកិត ការស្ថងសង់បណាដ ញលូទឹកពភ្លៀង១៩៨,៤៨៨
ហកិត ការស្ថងសង់លូព្ជុងកាត់្ទទឹងមហ្គវងិីសពមដច១៨០,០០
ហកិត និងការស្ថងសង់បណាដ ញលូសាំអុយ១៩៥,៩៣៦ហកិត 
ខដ្លពនត្ថ្មលបា៉ែ ន់ស្ថម នសរុបចាំនួន៦៩៦,៤៥៤,០៩៣ដុ្ោល រ
សហរដ្ឋអាពមរកិ៕        
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នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ បញ្ញជ ការោឋ នអងារកស
បានពរៀបចាំកមមវធិីអបអរស្ថទរែួបពលីកទី៩របស់ែលួន ពព្កាមអធិបត្ី
ភាេ ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានី
ភ្នាំពេញ ត្ាំណាងដ៏្ែោង់ែោស់ សពមដចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តនេ ី
ថ្នព្េះរាោណាចព្កកមោោុ និង ឯកឧត្េមនាយឧត្េមពសនយីកតិ្េបិ ឌិ ត្ 
ហ៊ុងី ប ៊ុនផហៀង អរាពមបញ្ញជ ការរងកងពយធេលពែមរៈភូ្មនិៃ។ 
 បញ្ញជ ការោឋ នអងារកស ពនត្ួនាទីយ៉ែ ងសាំខាន់កនុងការការ រ
រាជរោឋ ភ្ិបាលព្សបចាប់ និងោកងកពល ាំងអនេរារមន៍េិពសសតម

ពគ្នលពៅសាំខាន់ៗ ពដ្ីមបបីនេរកាសនេិភាេជូនបងបអូនព្បោេលរដ្ឋ 
និងព្បពទសោត្ិទាំងមូល។   
 ពៅកនុងឱ្កាសពនាះ ឯកឧត្េម ឃួង ផប្រែង អភ្ិបាល 
ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ  បានខងលងនូវការពកាត្សរពសីរ នូវ
ទឹកចិត្េវរីៈភាេត្ស៊ែូ អង់អាចកាល ហ្គន របស់បងបអូន នាយ-នាយ
ទហ្គនរង និងេលទហ្គន ថ្នបញ្ញជ ការោឋ នអងារកស កនុងបុេែពហតុ្
ការ រោត្ិពតុ្ភូ្មិ។       
 អនកណាបាំផ្តល ញសនេិភាេពហយី រឺអនកឯងព្ត្ូវទទួលនូវ
ទ ឌ កមមេិត្ព្បាកដ្មួយ។ សេែថ្ងៃពនះ សិទធិរស់រានពនជីវតិ្ សិទធិ
ពនអែីៗខដ្លកាំេុងពធែីរាលថ់្ងៃពនះ សិទធិពោយអាណាធិបពត្យយ រឺ
ោសិទធិបាំផ្តល ញោត្ិខត្ប៉ែុពណាណ ះ។ ពយងីទទួលសិទធិ ខត្មិនខមនោ
សិទធអិាណាធិបពត្យយពទ រឺោសិទធិថ្ននីត្ិរដ្ឋ។    
 ពោយស្ថរព្បពទសកមោុោពយងីពនសនេិភាេ ពទីបព្បពទស
កមោុោពនឱ្កាស និងពេលពវោព្រប់ព្គ្នន់កនុងការស្ថេ រ និងអភ្ិវឌឍ
ព្បពទសោត្ិោបនេបនាៃ ប់រហូត្ទទួលបាននូវកាំព ីនពសដ្ឋកិចច បាន
ពធែីឱ្យបងបអូនព្បោេលរដ្ឋពនជីវភាេព្បពសីរព ងី។ េលរដ្ឋកមោុោ
ព្ត្ូវរមួគ្នន  ខងរកាសនេិភាេ ពដ្ីមបពី្បពទសោត្ិ កាន់ខត្រកីចពព្មីន
រុងពរឿង សាំបូរសបាយ ពហយីគ្នម នអែីព្បពសីរ ោងសនេិភាេព យី។ 
 ពោយស្ថរព្បពទសពយងីពនសនេិភាេ និងធានាបាននូវ
សុវត្ថិភាេពទសចរ ៍ទាំងយប់ថ្ងៃ ពទីបពេលពនះ ពទសចរ ៍
បរពទសបានសព្មុកចូលមក កាំស្ថនេពៅកមោុោោពរៀងរាល់ថ្ងៃ។ េួក
ពរបានសរពសីរេីព្បពទសពយងីមិនោច់េីពត់្ព យី។ សេែថ្ងៃ "កមោុ
ោ" រឺោទិសពៅរម ីយោឋ នធមមោត្ិ និងវបបធម៍ដ៏្ទក់ទញ
បាំផុ្ត្ របស់េិភ្េពោក។ កមោុោបានសុែ កមោុោកាន់ខត្ព្សស់
ស្ថអ ត្ និង កមោុោកាន់ខត្រកីចពព្មីន រឺកមោុោខដ្លកាំេុងដ្ឹកនាាំពោយ 
សពមេចពត្ពោ ហ ៊ុន សែន។   

ពិធអីបអរសាទ្រខួបផ ើកទ្ី៩ ថៃៃបផងាើត្បញ្ជា ការដ្ឋឋ នអងគរកស ៤ កញ្ជា  ២០១៧  
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  កនុងឱ្កាសពនាះខដ្រ ឯកឧត្េមនាយឧត្េមពសនីយ ៍ កិត្េិ
ប ឌិ ត្ ហ៊ុងី ប ៊ុនផហៀង អរាពមបញ្ញជ ការរង ថ្នកងពយធេលពែ
មរភូ្មនិៃ បានខងលងនូវអាំ ររុ  ដ្ល ់ឯកឧត្េមអភ្បិាល ថ្នរ ៈ
អភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ នងិព្បត្ភូិ្អមដ្ាំព ីរទាំងអស់ នូវការយក
ចិត្េទុកោក់ និងរិត្រូរេីសុែទុកាបងបអូនព្រួស្ថរបញ្ញជ ការរងកង
ពយធេលពែមរៈភូ្មិនៃ ពហយីបានជូនេរដ្ល់ ឯកឧត្េមអភ្ិបាល 
និងព្បត្ិភូ្សូមជួបខត្សុែភាេលអ សាំណាងលអ និងជួបនូវេុទធេរទាំង
បួនព្បការ រឺអាយុ វ ណៈ សុែៈ និងេលៈ កុាំបីព លៀងឃ្លល ត្ព យី។  
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នារពសៀលថ្ងៃទ០ី១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ មនៃីរស្ថធារ ការ 
និងដ្ឹកជ ជ្ូ នរាជធានីភ្នាំពេញ បានពរៀបចាំេិធីជួបសាំព ះសាំណាល
ោមួយបងបអូនអនកពបីកបររងយនេព្កុងរបស់រោឋ ករសែយត័្ដ្ឹកជ ជ្ូ ន
រងយនេព្កុង និងរងយនេដ្ឹកជ ជ្ូ នធុនធៃន់ពៅកនុងរាជធានភី្នាំពេញ
ព្បព  ៣០០នាក់ ពព្កាមអធិបត្ីភាេ ឯកឧត្ដម ឃងួ ផប្រែង 
អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលរាជធានភី្នាំពេញ។   

 ដូ្ចព្បស្ថសន៍ដ៏្ថ្ងលថាល របស់ សពមដចពត្ពោនាយករដ្ឋមន្តនេី 
"ថ្ងៃពនះថ្ងៃខសអក កុាំពអាយពនពព្គ្នះថាន ក់ចរាចរ ៍" ឯកឧត្េមក៏បាន
សាំ ូមេរឱ្យបងបអូនអនកពបីកបររងយនេព្រប់ព្បពភ្ទ ព្ត្ូវពគ្នរេចាប់
ចរាចរ ៍ ពចះពយរយល់គ្នន  និងព្ត្ូវរិត្ថា អនកពបីកបរពលីដ្ងផ្លូវ
ទាំងអស់ោបងបអូនស្ថច់ញាត្ិរបស់ពយងីទាំងអស់គ្នន ។  
 ឯកឧត្េមអភ្បិាល បានសពព្មចបខនថមពលីត្ព្ពយផ្លូវងមីចាំនួន
៥ខែសបខនថមពទៀត្ពលីផ្លូ វរត់្៣ខែស ខដ្លកាំេុង់ដ្ាំព ីរការសេែថ្ងៃ 
ពោយពសនីរឱ្យអងាភាេ ក់េ័នធ ព្ត្ូវសិកាឱ្យបានចាស់ោស់េ ី
ចាំង្កយផ្លូវរត់្ ចាំ ត្ោក់ពភ្ាៀវ ពហយីចាំព ះរងយនេងមខីដ្លោ
ជាំនួយរបស់រោឋ ភ្ិបាលថ្នស្ថធារ រដ្ឋព្បោពនិត្ចិននឹងោក់ឱ្យ
ពព្បីព្បាស់ពលីផ្លូវរត់្ចស់ ៣ខែសខដ្លពនព្ស្ថប់ចាំនួន ៥៧ពព្រឿង 
ពព្ ះរងយនេចស់ៗព្ត្ូវពធែីការជួសជុលសាំអាត្ព ងីវញិ។  
 រងយនេបខនថម ចាំនួន ១០០ពព្រឿងពនះ នឹងោក់ឱ្យដ្ាំព ីរ
ការពលីខែសរត់្ងមីចាំនួន ៣ខែសបខនថម សាំពៅពធែីឱ្យការបពព្មីពសវាដ្ឹក
ជ ជ្ូ នស្ថធារ ៈជូនបងបអូនកាន់ខត្ព្បពសីរ ទន់ពេលពវោ និង
កាន់ខត្ពព្ចីនពគ្នលពៅ។ ការចូលរមួចាំខ កកនុងការពព្បីព្បាស់ពសវា
ដ្ឹកជ ជ្ូ នស្ថធារ ៈរបសព់្បោេលរដ្ឋ រឺោការចូលរមួចាំខ កកនុង
ការកាត់្បនថយបាននូវការកកសៃះចរាចរ ៍ពៅកនងុរាជធានភី្នាំពេញ។ 

ពិធជីួបែផំណុះែណំា ជាមួយអនកផបើកបររៃយនាប្រកុងរបែរ់ដ្ឋឋ ករែវយត័្ដ្ឹកជ ា្ូនរៃយនាប្រកុង 
និងរៃយនាដ្ឹកជ ា្ូ នធ៊ុនធៃនផ់ៅកន៊ុងរជធានភី្នំផពញ 
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  ររួបញ្ញជ ក់ថា រងយនេងម១ី០០ពព្រឿងពនះ ព្ត្ូវយកពៅបាំពេញ
បខនថមោមួយរងយនេព្កុងខដ្លពនព្ស្ថប់ ប៉ែុខនេពនសភាេចស់
ែូចមិនអាចដ្ាំព ីរការបាន។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញកាំេុងសិកា
លមអិត្កនុងការោក់ខែសរត់្បខនថមពទៀត្ ឱ្យបានចាំនួន ១០ខែស ពៅកនុង
រាជធានីភ្នាំពេញ។      
 រពព្ពងពសវាដ្ឹកជ ជ្ូ នស្ថធារ ៈពនះ ព្បសិនពបីទទួល
បានពោរជ័យពៅឆ្ន ាំ២០២០ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញពព្គ្នងនឹង
េព្ងីកបខនថមឱ្យបានចាំនួន ១០ខែសពទៀត្ ពហយីរាជធានីភ្នាំពេញនឹង
ពនរពព្ពងេព្ងីកបខនថមពទៀត្រហូត្ដ្ល់ចាំនួ ១៤០ពព្រឿង។  
 បចចុបបនន ព្បសិនរាជធានីភ្នាំពេញពនរងយនេដ្ឹកជ ជ្ូ នពសវា
ស្ថធារ ៈ កាន់ខត្ពព្ចីន រាជធានភី្នាំពេញនឹងអាចជួយកាត់្បនថយ
ការកកសៃះចរាចរ ៍បានពព្ចីន។    
 បនាៃ ប់េីទទួលបានរងយនេព្កុងបខនថមចាំនួន ១០០ពព្រឿងពនះ 
រោឋ ករសែយត័្រងយនេព្កុងដ្ឹកជ ជ្ូ នស្ថធារ ៈ រាជធានីភ្នាំពេញ 
នឹងែិត្ែាំេព្ងឹងពសវារបស់ែលួនកាន់ខត្ព្បពសីរ តមរយៈការពរៀបចាំផ្លូវ
ខែសរត់្បខនថម  នងិពរៀបចាំបាំ ក់នូវស្ថល កពលែរងយនេព្កងុឱ្យបានរចួរាល់ 
ពដ្ីមបពីព្ត្ៀមពចញដ្ាំព ីរពៅបពព្មពីសវាដ្កឹជ ជ្ូ នស្ថធារ ៈជូនដ្ល់
បងបអូនព្បោេលរដ្ឋពៅថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១៧៕   
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  ពៅព្េឹកថ្ងៃទ១ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុរ ៈកពម ការ
សុវត្ថិភាេចរាចរ ៍ផ្លូវពគ្នករាជធានីភ្នាំពេញ បានចុះអប់រ ាំផ្សេែផ្ាយ
ចាប់ចរាចរ ៍ ខចកែិត្ប័ ណ បិត្សៃឹករ័រ និងខចកមួកសុវត្ថិភាេពៅ
ផ្លូវោត្ិពលែ៣ និងផ្លូវោត្ិពលែ៤ ែ ឌ ព ធិ៍ខសនជ័យ កនុងឱ្កាស
បុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ ។      

 កមមវធិីពនះចូលរមួពោយពោក សា ំ ពិែដិ្ឋ ព្បធានមនៃរី
ស្ថធារ ការនងិដ្កឹជ ជ្ូ នរាជធានភី្នាំពេញ ពោក សហម ដ្ឋរទិ្ឋិ 
អភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលែ ឌ ព ធិ៍ខសនជ័យ នងិការចូលរមួ
សម័ព្រចិត្េេ ីនាយ ពឃ្លល ក តរាកាំខបលង។     
 កនុងឱ្កាសពនាះខដ្រ ព្កុមការង្ករអនុរ ៈកពម ការសុវត្ថិ
ភាេចរាចរ ៍ផ្លូវពគ្នករាជធានភី្នាំពេញ នងិអាោា ធរែ ឌ ព ធិ៍ខសនជ័យ 
បានអាំ វនាវឱ្យអនកពព្បីព្បាស់ដ្ងផ្លូវ ពគ្នរេចាប់ចរាចរ ៍ ពដ្ីមបី
បង្កា រ និងទប់ស្ថា ត់្ពព្គ្នះថាន ក់ចរាចរ ៍កនុងឱ្កាសបុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ  ពៅ
កនុងឆ្ន ាំ២០១៧។      
 ការអាំ វនាវពនះ ពធែីព ងីពោយស្ថរកនុងឱ្កាសេិធីបុ យធាំ
មេងៗ ចរាចរ ៍ខត្ងខត្ពនភាេមពញឹក ពោយកាំព ីនយនយនេ 
និងខត្ងខត្ពនពព្គ្នះថាន ក់ចរាចរ ៍ពកីត្ព ងីពព្ចីននាឆ្ន ាំកនលងមក។
 ពៅកនុងការអប់រ ាំផ្សេែផ្ាយចាប់ចរាចរ ៍ ខចកែិត្ប័ ណ 
បិត្សៃឹករ័រ ពផ្តេ ត្ពលីការពបីកបរព្ត្ូវព្ត្ួត្េិនិត្យលកា ៈបពចចកពទស
យនជាំនិះរបស់ែលួន មុនពេលពធែីចរាចរ ពហយីព្ត្ូវ ក់ខែសព្កវាត់្
សុវត្ថិភាេ និង ក់មួកសុវត្ថិភាេ។  អនកពបីកបរ ព្ត្ូវបនថយពលបឿន
តមចាប់កាំ ត់្ និងតមស្ថថ នភាេោក់ខសដង ដូ្ចោទពី្បជុាំជន 
ស្ថោពរៀន ផ្លូវជងាុក ផ្លូវពកាង ផ្លូវព្បសេែ ផ្លូវចាំពណាត្ ផ្លូវចពងអៀត្ និង
មិនពបីកបរពព្កាមឥទធិេលថ្នោត្ិព្សវងឹ។   
 ចាំព ះរងយនេដ្ឹកអនកដ្ាំព ីរ ឬរងយនេដ្ឹកទាំនិញ សូមកុាំផ្ៃុក
មនុសស ឬទាំនិញពលីសចាប់កាំ ត់្ និងមិនដ្ាំព ងីថ្ងលពធែីដ្ាំព ីរកនុង
ឱ្កាសពនះពទ។ ពៅពេលពបីកបរ ព្ត្ូវព្បកាន់ខាជ ប់នូវសុជីវធម៌ សីល
ធម៌ និងការអធាព្ស័យគ្នន ពៅវញិពៅមក ពដ្ីមបទីប់ស្ថា ត់្ពព្គ្នះថាន ក់ 
ឬសព្មួលនូវស្ថថ នភាេកកសៃះចរាចរ ៍។  

អន៊ុគ្ណៈកពម ការែ៊ុវត្ាិភាពចរចរណ៍ផ្លូវផោករជធានីភ្នំផពញ ានច៊ុុះអប់រផំ្សពវផ្ាយ   
ចាប់ចរចរណ៍ សចកខិត្ប័ណណ  បិត្ែទឹកគ្័រ និងសចកមួកែ៊ុវត្ាិភាព 
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  ពៅព្េឹកថ្ងៃទ១ី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុរ ៈកពម ការ
សុវត្ថភិាេចរាចរ ៍ផ្លូវពគ្នករាជធានភី្នាំពេញ បានបនេចុះអប់រ ាំផ្សេែផ្ាយ
ចាប់ចរាចរ ៍ ខចកែិត្ប័ ណ បិត្សៃឹករ័រ និងខចកមួកសុវត្ថិភាេពៅ
ផ្លូវោត្ិពលែ៦ និងផ្លូវោត្ិពលែ៥ កនុងឱ្កាសបុ យភ្ជុ ាំបិ ឌ ។  
 កមមវធិីចុះផ្សេែផ្ាយចាប់ចរាចរ ៍ពនាះ ពនការចូលរមួេី
សាំណាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នាំពេញ មនៃីរស្ថធារ ការនិងដ្ឹកជ ជ្ូ ន
រាជធានីភ្នាំពេញ សនងការនររបាលរាជធានីភ្នាំពេញ បញ្ញជ ការកងរាជ
អាវុធរាជធានីភ្នាំពេញ និងការចូលរួមសម័ព្រចិត្េេីព្កុមតរាកាំខបលង 
នាយ ពឃ្លល ក។        

អប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ចរចរណ៍ សចកខតិ្បណ័ណ  បិត្ែទកឹគ្័រ និងសចកមកួែ៊ុវត្ាិភាព 
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  នាព្េឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលែ ឌ ដ្ពង្កា   
ពោក ន៊ុត្ ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  ព្បធានរ ៈបញ្ញជ ការឯកភាេរដ្ឋបាលែ ឌ
ដ្ពង្កា  នងិោអភ្បិាល ថ្នរ ៈអភ្បិាលែ ឌ ដ្ពង្កា  បានដ្ឹកនាាំកិចច
ព្បជុាំព្បចាំខែរបស់រ ៈបញ្ញជ ការឯកភាេរដ្ឋបាលែ ឌ ដ្ពង្កា  ពោយ
ពនការចូលរមួេីសាំណាក់ ពោក ពោកព្សី អភ្ិបាលរង អធិការ

នររបាលែ ឌ  ពមបញ្ញជ ការកងរាជអាវុធហត្ថែ ឌ  ត្ាំណាងភូ្មិភារ
េិពសសព្បចាំែ ឌ  ការយិល័យចាំ ុះ និងជាំនាញនានាជុាំវញិែ ឌ  
ពៅសង្កា ត់្ ពមប៉ែុសេិ៍ ពសមៀនសង្កា ត់្ទាំង១៣ និងនាយកស្ថោពរៀន
ទាំងអស់កនុងែ ឌ ។ 
 ពោក ន៊ុត្ ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  បានខ នាាំដ្ល់អងាព្បជុាំឱ្យយកចិត្េ
ទុកោក់ពលីការអនុវត្េ៖.       
-ពគ្នលនពយបាយភូ្មិសង្កា ត់្ពនសុវត្ថិភាេដូ្ចោ ការបង្កា  និង
បន្តង្កា បបទពលមីសលួច ឆក់ បលន់ព្រប់ព្បពភ្ទ បទពលមីសពព្រឿងពញៀន 
ខលបងសុីសង ពហាមអុីនពធីព ត្ និងលប់បាំបាត់្ទីតាំងបញ្ញច ាំគ្នម ន
លិែិត្អនុញ្ញា ត្។ 
-ការង្ករអនាម័យបរសិ្ថថ ន និងសណាេ ប់ធាន ប់ស្ថធារ ៈតមដ្ងផ្លូវ 
សូមឲ្យមន្តនេី ក់េ័នធ រមួោមួយពៅសង្កា ត់្ទាំងអស់យកចិត្េទុកោក់
ពរៀបចាំ និងេនយល់ព្បោេលរដ្ឋឲ្យយល់េីការទុកោក់សាំរាម និង
ពព៉ែ ងពេលបព ច្ញសាំរាម ព្េមទាំងការលក់ដូ្រពៅតមដ្ងផ្លូវស្ថធារ ៈ 
ពដ្ីមបរីកាបានពស្ថភ្ ឌ ភាេ និងរពបៀបពរៀបរយលអកនុងមូលោឋ ន  
-ការង្ករទប់ស្ថា ត់្បទពលមីសសាំ ង់ ការស្ថងសង់គ្នម នចាប់ ការ
ស្ថងសង់ែុសលិែិត្អនុញ្ញា ត្ និងការស្ថងសង់រ ាំពោភ្ពលីចាំ ីផ្លូវ
ស្ថធារ ៈ សៃឹង បឹងព្បឡាយ និងត្ាំបន់ហ្គមឃ្លត់្របស់រដ្ឋ៕  

កិចចប្របជ៊ុំពិភាកាគ្ណៈបញ្ជា ការឯកភាពរដ្ឋា ខណឌ ដ្ផងាា  ខណ្ឌ ដង្កោ  
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  នាព្េឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលែ ឌ ដ្ពង្កា  
ពោក ន៊ុត្ ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  អភ្ិបាល ថ្នរ ៈអភ្ិបាលែ ឌ ដ្ពង្កា  
រមួោមួយពោកអភ្ិបាលរង មន្តនេីរាជការែ ឌ  អាោា ធរមូលោឋ ន
សង្កា ត់្ ភូ្មិ បានចុះសាំព ះសាំណាលសួរសុែទុកា និងខសែងយល់េី
ជីវភាេរស់ពៅរបស់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋកនុងភូ្មិទ័េពបាះ និងភូ្មិ
ព្ត្ ាំងស្ថែ យ សង្កា ត់្ថ្ព្េខវង ព្េមទាំងខសែងយល់េីត្ព្មូវការ និង
បញ្ញា កងែល់នានារបស់េួកគ្នត់្ពដ្ីមបយីកមកពោះព្ស្ថយឱ្យបានទន់
ពេលពវោ។      
 ព្េឹកថ្ងៃទ១ី១ ខែសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋបាលែ ឌ ដ្ពង្កា  
ពោក ន៊ុត្ ព៊ុធដ្ឋរ៉ា  អភ្ិបាល ថ្នរ ៈអភ្ិបាលែ ឌ ដ្ពង្កា  
រមួោមួយ ពោក ផៅ ផម៉ាងថហ អនុព្បធានមនៃរីស្ថធារ ការ នងិ
ដ្កឹជ ជ្ូ នរាជធានភី្នាំពេញ ត្ាំណាង ឯកឧត្េម ឃងួ ផប្រែង 
អភ្ិបាលរាជធានីភ្នាំពេញ បានចូលរមួកនុងេិធីពបីកការោឋ នស្ថថ បនាផ្លូវ
ព្កាលែាច់ស ោបពណាេ ះអាសនន នឹងបនេពធែីផ្លូវពបតុ្ងពៅពេលខាង
មុែចាំនួន ០៥ខែស ខដ្លពនព្បខវងសរុប ១.៦៦៣ខម៉ែព្ត្ សថិត្កនុង
ភូ្មិអនលង់រងងមី សង្កា ត់្ថ្ព្េស។   
 ពោយពមីលព ញីេីការលាំបាករបស់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋ 
ខដ្លកនលងមកផ្លូវកនុងសហរមន៍ពនការលាំបាកពធែីដ្ាំព ីរ ខដ្លពន
ទីតាំងទប នាាំឱ្យទឹកលិចផ្លូវរាល់ពេលពភ្លៀង នងិពយងតមសាំ ូមេរ
របស់បងបអូនព្បោេលរដ្ឋកនុងភូ្មិអនលង់រងងមី សង្កា ត់្ថ្ព្េស ែ ឌ
ដ្ពង្កា  ឯកឧត្េមអភ្ិបាល ថ្នរ ៈអភ្ិបាលរាជធានីភ្នាំពេញ បាន
ឧបត្ថមភការស្ថថ បនា ពោយពលីកកមោស់ផ្លូវឱ្យបានែោស់ផុ្ត្េីការលិច
លង់ពោយទឹកពភ្លៀង ពហយីកិនបង្កា ប់ព្កាលែាច់ស ពដ្ីមបោីក់ជូន
ព្បោេលរដ្ឋពព្បីព្បាស់ោបពណាេ ះអាសនន។ 
 បងបអូនព្បោេលរដ្ឋបានអបអរស្ថរទ និងខងលងអាំ ររុ 
យ៉ែ ងព្ោលពព្ៅចាំព ះឯកឧត្េមអភ្ិបាលរាជធានីភ្នាំពេញ និងអោា ធរ
ព្រប់លាំោប់ថាន ក់ ខដ្លបានរិត្រូរដ្ល់ការលាំបាករបស់េួកគ្នត់្ និង

បានជួយស្ថថ បនាផ្លូវពនះពដ្ីមបសីព្មួលដ្ល់ការពធែីដ្ាំព ីរ និងរស់ពៅ
របស់ព្បោេលរដ្ឋ។     
 កនុងឱ្កាសពនាះ ពោកអភ្បិាលែ ឌ  បានខ នាាំបខនថមជូន
ដ្លប់ងបអូនព្បោេលរដ្ឋពៅកនុងមូលោឋ នែ ឌ ដ្ពង្កា  និងអាំ វនាវ
ដ្លប់ងបអូនព្បោេលរដ្ឋខងរកាសុែភាេសពជកិព្រសួ្ថរឱ្យបានោព្បចាំ 
តមរយៈការរកាឱ្យបាននូវការផ្ឹកស្ថអ ត្ ហូបស្ថអ ត្ រស់ពៅស្ថអ ត្ និង
ព្បុងព្បយត័្នែោសអ់ាំេបីញ្ញា ពព្គ្នះអរាភ័ី្យ ោេិពសសព្ត្ូវពនឧបករ ៍ 
េនលត់្អរាីភ័្យពៅតមពរហោឋ នពរៀងៗែលួន៕   

ផលាកអភ្ាិ ខណឌ  ច៊ុុះែផំណុះែណំា ែរួែ៊ុខទ្៊ុកា នងិសែវងយ ព់ជីវីភាពរែផ់ៅរបែប់្របជាព រដ្ឋ 
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           ស្ពា នជ្រោយចង្វា រ ឬស្ពា នមតិ្តភាព
កមាុោ-ជប ុន គឺោស្ពា នមួយដ៏សខំាន់
សរាបក់ារជ្្ាើដជំ្ ើ ររបស់របោពលរដឋ
ពីជ្េត្តជ្សៀមរាប កពំង់្ ំ កពំង់ចាម   
រត្នៈគរិ ីម ឌ លគរិ ីរកជ្ចេះ និងសទងឹត្រត្ង 
ចូលមកកាន់រាជធានីភ្នជំ្ពញ។ ត្ដល
ស្ពា នជ្នេះរត្ូវបានស្ពា បនាជ្ ើងកាលពី
ឆ្ន ១ំ៩៦៦ ននសម័យសងគមរាស្រសតនិយម 
របស់សជ្មតចរពេះវររាជបិតាោត្ិត្េែរ រពេះ
ករុណាសជ្មតចរពេះនជ្រាត្តម ែហីន៊ុ 

(១៩៥៣-១៩៧០)។ ស្ពា នជ្នេះ ានរបត្វង 

៧០៩ត្ម រត្ ត្ដលបានត្ភាា ប់ពីជ្រត្ើយ
ខាងលិច ជ្ៅជ្រត្ើយខាងជ្កើត្។ 

 ោអកុសល ស្ពា នជ្រោយចង្វា រ
រត្ូវបានកជ្មទចជ្ៅឆ្ន ១ំ៩៧២ ជ្ោយ
រកុមកកុមែង់ដូអត្តឃាត្ជ្វៀត្កុង ចនួំន 
១០១នាក់ ជ្ោយោក់បនងៃរាប់ត្បកកនុង
រថយនតកាមីញ ុ ង។               
 រហូត្មកដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៥ រាជរោឋ
ភ្បិាលកមាុោ បានស្ពត រជ្ហោឋ រចនាសមាន័ធ
ជ្ៅកនុងរាជធានីភ្នជំ្ពញជ្ ើងវញិ បនាទ ប់

ពីរបជ្េសោត្ិបានជួបរបេេះនឹងសស្រង្វគ ម
អស់ោជ្រចើនឆ្ន ។ំ ោមួយាន ជ្នាេះត្ដរ 
រាជរោឋ ភ្ិបាលជប ុន ក៏បានផ្តល់នូវ
អជំ្ណាយស្ពងសង់ជ្ ើងវញិស្ពា នជ្នេះ 
នាឆ្ន ១ំ៩៩៥ជ្នាេះ។ 

 ស្ពា នជ្រោយចង្វា រជ្នេះ គឺោ
ស្ពា នត្ដលត្វងោងជ្គដបូំងបងអស់ ជ្ៅ
កមាុោ ត្ដលឆ្លងកាត្់េជ្នល ជ្ហើយវាក៏ោ
ស្ពា នដ៏សខំាន់របស់របោពលរដឋ និង
េនំាក់េនំងននជ្ហោឋ រចនាសមា័នធរបស់
របជ្េសកមាុោ៕ 

ចំណ េះដឹងទូណៅ៖ ប្របវត្ាិ សាោ នផប្រជាយចងាវ រ 
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   អត្ថប្រយោជន៍ទឹកស្លឹកគ្ប្ៃចំយ ោះស្ុខភាព រ ុន្នែវាពិត្ជាពិបាកនុង
ការន្ស្ែងរកទិញណាស្់ យ ើយក៏មិនដឹងថា យត្ើយៃយ្ែើបានស្អាត្ល្អន្ដល្រឺអត្់? 
យ ោះជាោ៉ាងណាក៏យោយ ប្រស្ិនជាអនកយចោះយ្ែើវា យ ើយយ្ែើោ៉ាងពិយស្ស្
ស្ប្ារ់មនុស្សជាទីប្ស្លាញ់។   
 អត្ាប្របផោជន៍ែលកឹថប្រគ្៖ 
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 ូ។ 

សលកឹថ្ព្រ រឺោព្បភ្េដ្ល៏អព្បពសីរថ្នវតីមីន A និងC អាសីុត្ហែូលីក ព៉ែ ពញសយូម 
ស្ថរធាតុ្សង័ាសី ស្ថរធាតុ្ទងខ់ដ្ង ស្ថរធាតុ្ខដ្ក ប៉ែូតសយូមផូ្សែរ័ កាលស់យូម 
និងម៉ែងហ់្គា ខ  ពោយពនវតីមីនBផ្ងខដ្រ។ ចាំព ះជាំងឺរុា ាំថ្រ ៉ែ សុែភាេបាំេង់
រ ាំោយអាហ្គរ សលឹកថ្ព្រពនសពសធាតុ្េាបាលដ្ព៏នព្បសិទធិភាេ។    
 ~ពរារពសលកស្ថល ាំង៖ សលកឹថ្ព្រផ្ៃុកពៅពោយស្ថរធាតុ្ខដ្កែោស ់ខដ្លពនស្ថរៈសាំខាន់
សព្ពបក់ារបពងាីនពកាសិកាព្កហម េិពសសអនកខដ្លកងែះោតិ្ខដ្ក។    
~ព្បឆ្ាំងមហ្គរកី៖ សលកឹថ្ព្រពនផ្ៃុកស្ថរធាតុ្ Citral ខដ្លជយួព្បឆ្ាំងមហ្គរកី។ 
ការផឹ្កទឹកសលឹកថ្ព្រខត្មយួមុែវាមិនអាចនឹងកាំចត្ជ់ាំងឺមហ្គរកីរបសអ់នកបានព យី 
វាព្គ្ននខ់ត្ជយួព្បឆ្ាំងខត្ប៉ែុពណាណ ះ។ 
~ព្បឆ្ាំងជាំងឺរោក និងព្បឆ្ាំងពមពរារកែែក៖់ ទឹកសលឹកថ្ព្រអាចពព្បីោជាំនួយ ដ្៏
ពនព្បសិទធិភាេសព្ពបក់ារេាបាលជាំងឺរោកសនាល ក ់ ជាំងឺរោកសនាល កឆ់អឹង 
និងការរោកត្ព្មងពនាម ពនាមទស់។      
~ការឆលងពមពរារបាកព់ត្រ ី ឬផ្សតិ្៖ សលឹកថ្ព្រ អាចជយួបាំបាត្ព់មពរារអាព្កកឆ់លង 
បាំបាត្ោ់តិ្េុល និងសពអ ត្ឈាម ច ច្ ឹមបាកព់ត្រផី្សតិ្ ឬឆលងពមពរារផ្សតិ្។   
~បនាបោតិ្េុល៖ សលឹកថ្ព្រ ជយួព្បឆ្ាំងអុកសីុត្កមម ព្បឆ្ាំងពរារឆលង និង
ប ច្ុ ះទឹកពនាម។ វាអាចជយួោងសាំអាត្និងជាំរះពងលីម ត្ព្មងពនាម ពបាល កពនាម 
លាំខេង និងបពងាីនចលនាឈាម។   
~ជាំងឺទឹកពនាមខផ្អម៖ ទឹកសលឹកថ្ព្រ ជយួោងសពអ ត្ បនាបោតិ្េុលលាំខេង 
និង ពនមុែង្ករពធែីឱ្យព្បពសីរព ងី ពោយបានប ច្ុ ះកព្មិត្ោតិ្សារកនុងឈាម 
ពៅកនុងទឹកពនាមខផ្អម។ 
~សុែភាេព្បេន័ធរ ាំោយអាហ្គរ៖ សលឹកថ្ព្រ ជយួសពល បប់ាកព់ត្រអីាព្កក ់ ជួយឱ្យ
ព្បពសីរព ងីនូវបញ្ញា  ខដ្លទកទ់ង នឹងការរ ាំោយអាហ្គរដូ្ចោ៖ មិនរ ាំោយ
អាហ្គរ ទលោ់មក ជមៃឺរាររូស ជមៃឺពបា៉ែ ងព ះពវៀន ឆអលព់ ះ ឬពហមីព ះ 
រមលួរងឹស្ថចដុ់្ាំព្កេះ កអួត្ រមូលព្កពេី រមូលស្ថច់ដុ្ាំជុាំវញិសបូនពេលពនរដូ្វ។  

~ជាំងឺរោកព្កេះ ឬឆអលព់្កហ្គយចុងដ្ពងាីម៖ សលឹកថ្ព្រអាចេាបាលជងៃឺរោក
ព្កេះ ឬការរ ាំោយទឹកអាសីុត្ កាត្ប់នថយការពកីត្ពនព ងីវញិោបនេបនាៃ ប់ 
ទាំងជាំងឺរោកព្កេះ និងការឆអលព់្កហ្គយព្ទូងពនះ។   
~ពរារពលីសឈាម៖ សលឹកថ្ព្រ ពនសពសធាតុ្ ប៉ែូតសយូមែោស់ ពធែីឱ្យប ច្ុ ះទឹក
ពនាម ពោយជយួបនថយ និងព្របព់្រងសពោ ធឈាម។   
~កូព ពសដរ ៉ែលូែោស ់(ស្ថរធាតុ្ខាល ញ់ខដ្លពៅកនុងឈាមែោស)់៖ សលឹកថ្ព្រ ពនការ
ព្បឆ្ាំងនឹងកូព ពសេរ ៉ែុល និងពនសកមមភាេព្បឆ្ាំងការព្កិនរងឹសរថ្សឈាម។ 
វាអាចជយួកាត្ប់នថយ ពោយព្សូបយកកូព ពសេរ ៉ែូលេីព ះពវៀនពនះ កដូ៏្ចោ
អុកសីុត្កមម ថ្នកូព ពសេរ ៉ែុលអាព្កក ់LDLកនុងឈាមពនាះខដ្រ។   
~ជាំងឺពរងមិនលក៖់ ពរងមិនលកព់កីត្ព ងីពោយស្ថរខត្អតុ្លយភាេរីមីថ្ផ្ៃកនុង 
ឬជាំងឺសរថ្សព្បស្ថទ ជយួពធែីចលនាភាេពតី្នតឹ្ងឱ្យសៃបព់្បពសីរព ងី។   
~សុែភាេខសបក៖ ពៅពេលខដ្លសកមមភាេឈាមស្ថអ ត្លអ ចរនដឈាមកនុងែលួន
កព៏្បពសីរព ងី សុែភាេខសបក ជួយបាំបាត្នូ់វបញ្ញា ពកីត្មុន ព្ត្អក និងជាំងឺ
រោកខសបករុា ាំថ្រ ៉ែ ខដ្លពនលកា ៈខបកព្សការពហយីពនេ ៌ព្កហម។   
~សព្មកទមៃន៖់ ទឹកសលឹកថ្ព្រជយួឱ្យរោយោតិ្ខាល ញ់ បនាបោតិ្េុល ជយួ
ត្ព្មងពនាមផ្លិត្ទឹកពនាមពព្ចីន ជយួជព្មុះកាកសាំ ល់កនុងបរពិ ែោស់ 
និងជយួសព្មកទមៃន់។ 
~ព្បេន័ធសរថ្សព្បស្ថទ៖ ព៉ែ ពញ៉ែសយូមផូ្សែរ័ និង folate ោស្ថរធាតុ្ដ្ស៏ាំខាន់ 
ជយួសុែភាេលអថ្នព្បេន័ធសរថ្សព្បស្ថទ ការពផ្តេ ត្អារមម ៍ ការចងចាំ និង
សមត្ថភាេរបស់ែរួកាល ពដី្មបដី្ាំព ីរការទិនននយ័។  
~ការពធែចីលនា balsamic៖ វាអាចបនថយពរារសញ្ញា ខដ្លពនទាំនាកទ់ាំនងោ
មយួជាំងឺព្រុនផ្តេ ស្ថយ និងព្រុនពៅដ ។ "សព្ពបអ់នកព្រុនផ្តដ ស្ថយ សូមេាយម
ញុាាំមយួថ្ងៃយ៉ែ ងពហ្គចណាសក់១៏ខកវ ពៅ២ខកវខដ្រ ពោយបខនថមទឹក មុ ាំ ១
ស្ថល បព្ កាពហែ និងព្កូចឆ្ម រ ១ចាំ ិត្ផ្ង កនុង១ខកវ"។ 
 ផប្រគ្ឿងផ្ស៖ំ 
-រលស់លឹកថ្ព្រ ៦ ពៅ ១០រលធ់ាំៗ       
-សារ ៦ស្ថល បព្ បាយ (ព្បសិនមិនចូលចិត្េសារោកខ់ត្ ៣ ស្ថល បព្ ក៏បាន) 
-ទឹក ៨ខេងធាំ      

 វិធីផធវើ៖ 
១.ោងទឹកឱ្យស្ថអ ត្ បកសាំបកពព្ៅពចញ និងកាត្ស់លឹកចុងៗ េ ៌ពតន ត្ពចញ 
២.កាត្ឬ់សខដ្លកែែកព់ចញ ហ្គន់រលស់លឹកថ្ព្រោកង់ៗ  (េុះោេីរក៏បាន) 
៣.ដ្ាំបាំខបករលស់លឹកថ្ព្រឱ្យខបកពចញេីគ្នន  ង្កយព្សួលោតិ្ទឹកពចញ ពេលពស្ថៃ រ។ 
៤.ោកស់លឹកថ្ព្រកនុងទឹកោាំឱ្យេុះ ពហយីបនថយពភ្លីងរ ាំង្កសវ់ាព្បខហល ១ពព៉ែ ង។  
៥.បខនថមសារចូល ពហយីកូររហូត្ដ្ល់រោយ។  
៦.បិទពភ្លីង យកថ្សបខដ្លស្ថអ ត្ មកពព្ចះយកខត្ោតិ្ទឹក៕  

ចំណ េះដឹងសខុភាព៖ អត្ាទ្កឹែលកឹថប្រគ្ គ្ឺអាចពាា ជមៃឺ១៥ម៊ុខ ផដ្ឋយមិនាច់ថ្នន ផំពទ្យ! 
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