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  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅសាលារាជធានី
ភ្នាំនរញ បាននរៀបចាំរិធីនោររព្រះវញិ្ញាណកខនធ ព្រះករណុាព្រះមហាវរីកសព្ត 
ព្រះវររាជបិតាឯករាជយ បូរណភារទឹកដី និងឯកភារជាតិខែែរ       

ព្រះបរមរតននោដឋ ជាទីនោររសោា រ:ដ៏ែពង់ែពស់បាំផុតថ្នន ងី កនុង 
ព្រះរាជរិធីគព្មប់ែួប៣ឆ្ន ាំថ្នោរយាងចូលទិវងគតរបស់ព្រះអងគ ោល
រីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១២ នោ មានោរចូលរមួរីថ្នន ក់ដឹកនាាំ 
មន្រនតីរាជោរ ថ្នសាលារាជធានីភ្នាំនរញយា៉ា ងនព្ចីនកុះករ។ នៅកនុងថ្ងៃ
គព្មប់ែួបទី ៣ ថ្នថ្ងៃខដលព្រះអងគចូលទិវងគត ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រនតី
សាលារាជធានីភ្នាំនរញ បានព្ោបថ្នា  ព្រះររដល់ព្រះវញិ្ញា ណកខនធ
ព្រះបរមរតននោដឋ ជាទីនោររសោា រៈដ៏ែពង់ែពស់បាំផុត និងជាទីនឹក
រលឹកបាំផុតរីកូននៅ សូមព្ទង់បានយាងនៅនសា សុែនៅឋានសួោ៌ា  

និងសូមកមពុជាទទួលបានខតសុែសនតិភារ វបុិលភារ និងរកីចនព្មីនជា
និចចនិរនតរ ៍ កនុងឱោសថ្នព្រះរាជរិធីនោររព្រះវញិ្ាណកខនធព្រះករុណា 
ព្រះបាទសនមេចព្រះននរាតតមសីហនុ ព្រះមហាវរីកសព្ត ព្រះវររាជបិតា
ឯករាជយ បូរណភារទឹកដី និងឯកភារជាតិខែែរ៕  

ពិធីគោរពព្ពះវិញ្ញា ណក្ខន្ធព្ពះក្រណុាព្ពះមហាវីរក្សព្រ ព្ពះវររាជបិតាឯក្រាជយ 
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  ព្រះរាជកិចចដឹកនាាំរបសព់្រះបាទសនមតចព្រះ ន្គរារតម សហីន្ុ 
កនុងសម័ សងគមរាន្រសតនិ ម ខដលព្បជារាន្រសតខែែរបានថ្នា  ព្រះនាម 
ព្រះអងគថ្នជា ព្រះបិតាឯករាជយជាតិ ព្រះបិតាសិកាធិោរជាតិ ព្រះបិតា
សុខាភិ្បាលជាតិ ព្រះបិតាកីឡាជាតិ ព្រះបិតាសាា បនាជាតិ សមិទធ
ផលនានាជានព្ចីនព្តូវបានកសាងន ងី និងព្បាររធព្រះរាជរិធីសនមាព ធ
ជាបនតបនាា ប់សព្មាប់ព្បជារាន្រសត នព្បីព្បាសន់ៅតាមបណាត នែតត-ព្កុង
នានាជារិនសសមានសមិទធផលធាំៗ ដូចជា វមិានឯករាជយ វមិានរដឋចាំ
ោរមន ចាំណតអាោសយានោឋ នអនេរជាតិនោធិ៍ចិនតុង ចាំណត
អាោសយានោឋ ននសៀមរាប ចាំណតអាោសយានោឋ នខបកចាន នែតត
បាត់ដាំបង ផលូវជាតិនលែ៤ ភ្នាំនរញ-ព្កុងព្រះសីហនុ ផលូវខដកព្កុង
ភ្នាំនរញ-ព្កុងព្រះសីហនុ កាំរង់ខផអនេរជាតិព្កុងព្រះសីហនុ សណាឋ ោរ 
«ឯករាជយ»ព្កុងព្រះសីហនុ សាលមនហាព្សរជាតិ «ព្រះសុរាព្មិត» 
ភ្នាំនរញ សាលសននិសីទ «ចតុមុែ» រហុកី ោឋ នជាតិអូឡាាំរិកភ្នាំនរញ 
សាព នព្រះមុនីវងសទី២ សាព ន«សងគមរាន្រសេនិ ម»ឆ្លងោត់ទននលសាប 
សាកលវទិាល័  «សងគមរាន្រសេនិ ម»ភ្នាំនរញ សាកលវទិាល័ 
ភូ្មិនាបនចចកនទស មហាវទិាល័ នីតិសាន្រសេ និងវទិាសាន្រសេនសដឋកិចច 
មហាវទិាល័ គរុនោសលយ រុទធិកសាកលវទិាល័ ព្រះសីហនុរាជ 
មហាវទិាល័ សិលបៈសាា បនា មហាវទិាល័ សិលបៈនិងមុែរបរ 
សាកលវទិាល ័ភូ្មិនាវចិិព្តសលិបៈ សាកលវទិាល ័ភូ្មិនានកសព្តសាន្រសត 
សាកលវទិាភូ្មិនាកាំរង់ចាម សាកលវទិាល័ ភូ្មិនាបាត់ដាំបង 
សាកលវទិាល័ ភូ្មិនាតាខកវ-កាំរត នរាងភារ នតរដឋ សាា នី 
ទូរទសសនន៍ែមរភូ្មិនា មនាីរនរទយមិតតភារខែែរ-សូនវៀត នរាងចព្កចព្មាញ់
នព្បងោតព្កុងព្រះសីហនុ នរាងចព្កព្សានបៀរព្កុងព្រះសីហនុ       

នរាងចព្ក«ព្រះននរាតតម»ដាំន ងីព្តាកទ័់រ និងរង នតធាំព្កុងព្រះសីហនុ 
នរាងចព្កសារសកាំរង់ព្តាាំនែតតកាំរង់សពឺ នរាងចព្កវា នភ័្ណឌ នែតតកាំរង់
ចាម នរាងចព្កវា នភ័្ណឌ នែតតបាត់ដាំបង នរាងចព្កបាវព្កនៅដូនទាវ

នែតតបាតដ់ាំបង នរាងចព្កសុីម៉ាងត៍ចព្កីទីងនែតតកាំរត នរាងចព្កខកវ 
នជីងឯករាជធានីភ្នាំនរញ នរាងចព្កោេ របនាះដីឥដឋនែតតកណាេ ល នរាងចព្ក
ព្កោសឆ្លូងនែតតព្កនចះ នរាងចព្កជីហាូសសាា តទូកមាសនែតតកាំរត 
នរាងចព្កកង់ឡានតានមែ នែតតកណាេ ល នរាងចព្កព្តីែព្បអប់នោះកុង 
នរាងចព្កផលិតជ័រនៅស ជូប់នែតតកាំរង់ចាម នរាងចព្កវារអីគគិសនីគិររីមយ
នែតតកាំរង់សពឺ និងសមិទធផលនានាជានព្ចីននទៀត នៅតាមបណាេ ព្សុក-
នែតត-ព្កុង ដូចជាសាលានរៀន មនាីរនរទយ ទាំនប់ទឹក ព្សះទឹក ព្បឡា  
ផលូវងនល់ សាព នជានដីម។ល។  
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            សនមតចអគគមហានសនាបតីនតនជា ហ ុន្ សសន្ នា ករដឋមន្រនតី
ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា អនញ្ជ ីញជាអធិបតីកនុងកមែវធីិសនមាព ធោក់
ឱយនព្បីព្បាស់ សាព ននព្ជា ចង្វា រមិតតភារកមពុជា-ចិន (សាព ននព្ជា 
ចង្វា រទី២) សួនចាររងាង់មូលសាត តចាស់ និងសនួចាររងាង់មូល
នព្ជា ចង្វា រនព្តី ខាងនកីត។ 

  រិធីសនមាព ធសមិទធផលងែី បានបខនាមនសាភ័្ណភាររាជធានី
ភ្នាំនរញ កនុងទឹកដីនព្ជា ចង្វា រននះ មានោរអនញ្ជ ីញចូលរមួរីសាំណាក់
ឯកអគគរដឋទូតចិនព្បចាាំនៅកមពុជា នលាកព្ស ី ប ៊ូ គ ៀងហគ៊ូ មន្រនតីជាន់
ែពស់រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជា ព្បជារលរដឋ  ុវជនោ ឫទធិ  ុវជន
ោកបាទព្កហម និងសិសានុសិសសជានព្ចីននាក់នផសងនទៀត។ សាព ន
នព្ជា ចង្វា រមិតតភារកមពុជា-ចិន គឺជាសាព នទី៤ ខដល សនមតចនតនជា 
ហ ុន្ សសន្ បានអនញ្ជ ីញនបីកសនមាព ធោក់ឱយព្បជារលរដឋកមពុជា 
នព្បីព្បាស់នៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ននះ។ 
 សាព ននព្ជា ចង្វា រទី២ននះ គឺជាោរតភាជ ប់សរថ្សឈាមងែីនលី 
វងីិដឹកជញ្ជូ ន និងោរនធាីដាំនណីរឆ្លងោត់ទននលនមគងគ នហ ីក៏បានជួ 
បនញ្ច ៀសោរកកសាះនៅតាំបន់ននះផងខដរ។   
 សាព ននព្ជា ចង្វា រទី១ ខដលសាិតកនុងរាជធានីភ្នាំនរញឬ សាព ន
មិតតភារកមពុជាជប៉ាុនព្តូវបានសាងសង់ន ងីកនុងឆ្ន ាំ១៩៦៦។ បនាា ប់រី
ព្បជារលរដឋ ព្តូវបាននគបនណត ញនចញរីទីព្កុងនោ កងកមាល ាំងខែែរ
ព្កហម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែនមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដូនចនះសាព ននព្ជា ចង្វា រ
រាជធានីភ្នាំនរញព្តូវបាននគទុកនចាល នោ ោែ នោរជួសជុល នហ ី
ោរែូចខាត នព្ោះខតសន្រង្វគ ម។ បនាា ប់រីបានរ ាំនោះនៅថ្ងៃទី០៧      
ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ចាំនួនព្បជាជននែតតនិងព្កុងលា បញ្ចូលោន   
បានព្ត ប់នៅរស់នៅកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ និងរោឋ ភិ្បាលបានចាប់នផតមី 
សាត រនហោឋ រចនាសមព័នធនៅរាជធានីភ្នាំនរញ ខដលព្តវូបានរងោរែូចខាត
នោ សន្រង្វគ ម និងោរនបាះបង់នចាល។  

ពិធីសគពោ ធដាក់្ឱ្យគព្បើព្ាស់ ស្ពោ ន្គព្ោយ ង្វា រមិរតភាពក្មោុោ- ិន្(ស្ពោ ន្គព្ោយ ង្វា រទី២) 
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សនមតចនតនជា ហ ុន ខសន ផតល់កិតតិ សោត់ខែសបូ សនមាព ធោក់ឱយនព្បីព្បាស់សាព ននព្ជា ចង្វា រទី២ 
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  កិចចព្បជុាំសាមញ្ានលីកទី១៧ របស់ព្កុមព្បឹការាជធានីភ្នាំនរញ 
អាណតតទីិ២ នៅសាលព្បជុាំសាលារាជធានីភ្នាំនរញ នព្ោមអធិបតីភារ 
ឯកឧតតម ម៉ប ់ ស្ពរនិ្ ព្បធានព្កមុព្បឹការាជធានីភ្នាំនរញ 
ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ សមាជិក-សមាជិោ ព្កមុព្បឹការាជធានី

ភ្នាំនរញ ឯកឧតតម ឃួង នព្សង និងនលាកជាំទាវ ម៉ាក់ វណណសុថី្ន 
អភិ្បាលរងរាជធានីភ្នាំនរញ និងសហោរ ី នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា 
ឆ្ន ាំ២០១៥ កនុងរនបៀបវារៈចាំនួន២ដូចខាងនព្ោម៖ 

 ១. រិនិតយ និងអនុម័តនសចកេីព្ោងរបា ោរណ៍ព្បចាាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០១៥ សេីរីោរអនុវតតោរង្វររបស់រដឋបាលរាជធានីភ្នាំនរញ។ 
២. រិនិតយ របា ោរណ៍របសស់ាលារាជធានី កនុងព្តីមាសទី៣ឆ្ន ាំ
២០១៥ នោ កនុងព្តីមាសននះរាជធានីភ្នាំនរញ បានផតល់នសៀវនៅ
ព្គួសារជូនព្បជារលរដឋបានចាំនួន៥៥១សហរ័នធ និងបានផតល់
អតតសញ្ញា ណប័ណណសញ្ញជ តិខែែរបាន៩២៣៦៣សនលឹក៕  

កិ្ ចព្បជុុំស្ពមញ្ា គ ើក្ទី១៧ របស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាជធានី្ភ្នុំគពញ អាណរតិទី២ 

អាជ្ញា ធរមលូដ្ឋា នផ្តលអ់ត្តសញ្ញា ណបណ័ណជនូប្បជ្ញពលរដ្ា 
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  សិសសរូខកអនេរជាតិ សិសសរូខកជាប់និនទាសA-B សិសសរូខក
ទូទាាំងព្បនទស សិសសរូខករាជធានីភ្នាំនរញ សិសសជ័ លាភី្នលែ១ 
ដល់នលែ៣ សរុបចាំនួន ៣.៣៨២ នាក់ ( ុវតី ២.២២១ នាក់) 
ថ្នវទិាល័ នានា កនុងរាជធានីភ្នាំនរញ បានជួបជុាំោន នដីមបចូីលរមួ
នបីកបនវសនោលឆ្ន ាំសិកាងែី ២០១៥-២០១៦ នព្ោមអធិបតីភារ 
ឯកឧតតម ា៉ សោុរវិងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានី
ភ្នាំនរញ និងនលាកជាំទាវ កនុងបរនិវណវទិាល ័ ជា សុីម បឹងនកងកង 
នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៥។  

  ជាោររិតលទធផលលអខដលសិសសទទួលបាន នានរលននះ គឺ
សិសានុសិសសែលួនឯងផ្ទា ល់ រាយាមនរៀនសូព្ត កនុងនាមជាកូនលអ 
សិសសលអ មិតតលអ នោ មិន កនរលនវលា ដ៏មានតថ្មល នៅនដីរនលង

ឥតព្បនយាជន៍ និងនលាកព្គូ អនកព្គូ  កចិតតទុកោក់ែពស់ កនុងោរ
បនព្ងៀន នព្ោមោរព្គប់ព្គងលអ របស់គណៈនា កសាសា មាតាបិតា 
អាណារាបាល តាមោនោរសិកា និងអប់រ ាំទូនាែ នជាព្បចាាំ។ 

 ទនាឹមននះផងខដរ ឯកឧតតមអភិ្បាល ក៏បានសាំណូមររ៖ 
១. សូមឱយគណៈនា កសាលានមតាត ផារភាជ ប់ោរសិការបស់សិសស 
នៅជាមួ នឹងោរង្វរសែ័ព្គចិតតកនុងសងគមនផសងៗ។ 
២. សូមឱយមានោរនបីកនវទិោសាធារណៈនៅតាមសាលានានាកនុង
រាជធានីភ្នាំនរញ ឱយបានយា៉ា ងនហាចណាស់មេងកនុង១ឆ្មាស។  

  សូមសិសានុសិសស ឪរុកមាេ   អាណារាបាល និងនលាក
ព្គូ អនកព្គូ ចូលរមួរព្ងឹងគុណភារអប់រ ាំទាាំងអស់ោន ៕  

ពិធីគបើក្បគវសន្កា ឆ្ន ុំសកិ្ា ២០១៥-២០១៦ និ្ងស ក្រង្វា ន់្សសិសព៊ូសក្ រាជធានី្ភ្នុំគពញ  

ការផ្តលរ់ង្វា នល់លើកទកឹចតិ្តជនូដ្លស់សិសពកូក 
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  បនាា ប់រីបាននធាីដាំនណីរអស់រ ៈនរលជាង ១៧នមា៉ា ង តាម
នជីង នេនហាះភ្នាំនរញ-បាងកក បាងកក-បា៉ា រសី គណៈព្បតិភូ្សាលា
រាជធានីភ្នាំនរញដឹកនាាំនោ  ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល
ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ និងនលាកជាំទាវ រមួដាំនណីរនោ 
ឯកឧតតម អភិ្បាលរង និងមន្រនតីជាន់ែពស់របស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ 
បានអនញ្ជ ីញដល់ព្រលាន នេនហាះអនេរជាតិ Roissy Charles de 
Gaulle ថ្នទីព្កុងបា៉ា រសី ព្បនទសបារា ាំង នហ ីបាននឹងកាំរុងសាន ក់នៅ
សណាឋ ោរ Hyatt Regency Paris Etoile។    

    ដាំនណីរទសសនកិចចផលូវោររបស់គណៈព្បតិភូ្សាលារាជធានី
ភ្នាំនរញនៅព្បនទសបារា ាំង និងព្បនទសទុ ននសុី  មានរ ៈនរល ១១
ថ្ងៃ គឺចាប់រីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
គូសបញ្ញជ ក់ផងខដរថ្ននៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈព្បតិភូ្

សាលារាជធានីភ្នាំនរញបានអនញ្ជ ីញចូលជួបសខមេងោរគួរសមជាមួ  
នលាកជាំទាវ ANNE HIDALGO អភិ្បាលព្កងុបា៉ា រសី អនញ្ជ ីញជួប
រិភាកាោរង្វរជាមួ ទីភាន ក់ង្វរនគរូបនី កមែ និងនរៀបចាំព្កុងបា៉ា រសី 
( A P U R )  និងអនញ្ជ ីញជួបរិភាកាោរង្វរជាមួ ទីចាត់ោរ
គមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូ ន ទីព្កុងបា៉ា រសី៕  

ព្បរិភ្៊ូស្ពលារាជធានី្ភ្នុំគពញ គធាើដុំគណើ រទសសន្កិ្ ចផ្ល៊ូវការ គៅទីព្កុ្ងា៉រសី ព្បគទសារាុំង 

ទនិនភាពទបី្កងុប៉ា រសីននប្បលទសបរាំង 

ប្បត្ភិសូាលារជធានភីន ាំលពញបនលធាើដ្ាំលណើរដ្លទ់បី្កងុប៉ា រសី 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.922083341161405.1073742030.779796995390041&type=3
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   នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ដខដល គណៈព្បតិភូ្
សាលារាជធានីភ្នាំនរញ ឯកឧតតម ព្តាក្់ ថៃគសៀង អភិ្បាលរង   
រាជធានីភ្នាំនរញ នលាក សាាំ រិសដិឋ ព្បធានមនារីសាធារណោររាធានីភ្នាំនរញ 
និងនលាក នសង វណណៈ នា ករងទីចាត់ោរនរៀបចាំព្កងុ បានចូលជួប
រិភាកាោរង្វរ ជាមួ  ឯកឧតតម Patrick Klugman អភិ្បាលរង 
ទីព្កុងបា៉ា រសី និងសហោរ ីនៅសាលាព្កុងបា៉ា រសី។  

  ព្កុមោរង្វរបនចចកនទសទាាំងរីរ បានរិភាកាលមអិត និង
កាំណត់ កព្បធានបទសាំខាន់ៗមួ ចាំនួនោក់រ័នធនឹងោរង្វរនរៀបចាំ 
ទីព្កុង ោរង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍ទីព្កុង ោរង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍នសវាសាធារណៈជូន
ព្បជារលរដឋ។ នព្ោ កិចចរិភាកាព្កុមោរង្វរបនចចកនទសទាាំងរីរ
បាននធាកីាំណត់នហតុរមួ និងនធាីនសចកេីព្ោងជូនថ្នន ក់ដឹកនាាំនរៀងែលួន
នដីមបចុីះសហព្បតិបតតិោរនលីោរង្វរខាងនលីននះ។ 

 គូសបញ្ញជ ក់ផងខដរថ្ន ភាគីទាាំងរីរបានវា តថ្មលយា៉ា ងែពស់
ចាំនោះជាំនួបដ៏មានសារៈសាំខាន់ននះ ខដលជាជាំនួបែលី ខតមាន
ព្បសទិធភារ ជាមួ នឹងលទធផលជាខផលផ្ទា ដល់កិចចសហព្បតិបតតោិរ
រវាងទីព្កុងទាាំងរីរនានរលកនលងមកនិងជារិនសសសាំរាប់គនព្មាង
នានានទៀតនៅនរលអនាគតដ៏ែល ី សាំនៅនឆ្ព ះនៅោរបនព្មីនសវា
សាធារណ:ជូនព្បជារលរដឋ។ 

  នៅរនសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្កុមោរង្វរព្បតិភូ្
សាលារាជធានីភ្នាំនរញដឹកនាាំនោ  ឯកឧតតម ព្តាក្់ ថៃគសៀង 
បានបនេនៅជួបរិភាកាោរង្វរជាមួ ថ្នន ក់ដឹកនាាំមនាីរនគរូបនី កមែ 
មនាីរគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូ ន សាលាព្កុងបា៉ា រសី។ 

  កនុងជាំនួបននះខដរ ភាគីទាាំងរីរបានរិភាកាោន យា៉ា ង កចិតត
ទុកោក់នលីោរង្វរនរៀបចាំបលង់នមនគរូបនី កមែ ោរង្វរសាធារណោរ 
និងដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ ោរព្គប់ព្គងចិនញ្ច ីមងនល់ ោរព្គប់ព្គង  
សណាត ប់ធាន ប់ចរាចរណ៍ជានដីម សាលាព្កុងបា៉ា រសីសនានឹងផេល់ជា
ជាំនួ ខផនកបនចចកនទសសព្មាប់គនព្មាងអភិ្វឌ្ឍន៍រាជធានីភ្នាំនរញ៕ 

ប្បត្ភិជូបួពភិាកាជ្ញមយួអភបិលរងប្កងុប៉ា រសី នងិសហការ ី

ប្បត្ភិជូបួពភិាកាជ្ញមយួថ្នន កដ់្កឹនាំមនទរីជាំនញសាលាប្កងុប៉ា រសី 
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     បញ្ញា ព្បឈមចាំនួនបួនខដលោក់រ័នធនឹងព្បរ័នធលូ-ព្បឡា  
ោរព្គប់ព្គងសណាេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ោរព្គប់ព្គង ទុកោក់ និងខក
ថ្ចនសាំរាម នសវាដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈរបស់រដឋ ព្តូវបាន ឯកឧតតម  
ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ រមួ
នឹងគណៈព្បតិភូ្សាលារាជធានីភ្នាំនរញ  កមកនធាីជាព្បធានបទ
នដីមបរិីភាកា រិនិតយ និងខសាងរកដាំនណាះព្សា ជាមួ នឹងមន្រនតី
ជាន់ែពស់ថ្នទីចាត់ោរបនចចកនទសរបស់ទីភាន ក់ង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍បារា ាំង 
(AFD) នាថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥។  

  សាលារាជធានីភ្នាំនរញ ក៏បាននសនីដល់ទីចាត់ោរបនចចកនទស
របស់ទីភាន ក់ង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍បារា ាំង (AFD) ផេល់ជាជាំនួ មកសាលា
រាជធានីភ្នាំនរញនលីខផនកទន់ ោក់រ័នធ ឯកសារផលូវចាប់ នីតិវធីិនោះ
ព្សា ផលូវចាប់ និងឯកសារមួ ចាំនួននទៀត និងនលីខផនករងឹោក់រ័នធ
នឹងបនចចកនទសព្គប់ព្គង បនចចកនទសនោះព្សា  និងបណេុ ះបណាេ ល
មន្រនតីរបស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ។ កនុងននាះទីចាត់ោរបនចចកនទស
របស់ទីភាន ក់ង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍បារា ាំង (AFD) រកីរា សាា គមន៍ចាំនោះ
សាំនណីទាាំងននះ នហ ីសនានឹងផេល់ជាជាំនួ បនចចកនទស នដីមបី
ជួ នោះព្សា បញ្ញា ខាងនលី រមួទាាំងបញ្ជូ នមន្រនតីជាំនាញរបស់ែលួន
នដីមបមីកជួ  និងបណេុ ះបណាេ លដល់មន្រនតីសាលារាជធានីភ្នាំនរញ៕  

  គណៈព្បតិភូ្សាលារាជធានីភ្នាំនរញដឹកនាាំនោ  ឯកឧតតម 
ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាលថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ បាន
នៅបាំនរញទសសនកិចចសកិានៅមជឈមណឌ លព្គប់ព្គងព្បរ័នធចរាចរណ៍
របស់សាលាព្កុងបា៉ា រសី នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥។  

  គណៈព្បតិភូ្បានខសាង ល់រីបនចចកនទសថ្នោរនព្បីព្បាស់
បនចចកនទសនោះព្សា បញ្ញា បនចចកនទសបនញ្ច ៀសចរាចរណ៍ ខដល
មជឈមណឌ លព្គប់ព្គងព្បរ័នធចរាចរណ៍បាននឹងកាំរុងអនុវតតន៍ផ្ទា ល់។ 

 សូមបញ្ញច ក់ផងខដរថ្ន នៅបចចុបបននននះទីព្កុងបា៉ា រសីមាន
ោនមរា៉ា សុវតាិភារចាំនួនព្បមាណជាង ១៨០០នោលនៅ ព្សប
នរលជាមួ រាជធានីភ្នាំនរញមានព្បមាណជាង ២០នោលនៅ
ខដលបាននឹងកាំរុងដាំនណីរោរកនុងភូ្មិសាន្រសតែណឌ កណាេ លព្កុង 
នហ ីនឹងបនេអភិ្វឌ្ឍន៍តនមលីងបខនាមនទៀតនានរលអនាគតដ៏ែលី
ខាងមុែននះ៕    

ទសសនកចិចសកិាមជឈមណឌ លប្របប់្រងប្បពន័ធចរចរណទ៍បី្កងុប៉ា រសី 

អគារមជឈមណឌ លប្របប់្រងប្បពន័ធចរចរណទ៍បី្កងុប៉ា រសី 

ការជបួជ្ញមយួទចីាត្ក់ារបលចចកលទសរបសទ់ភីាន កង់្វរអភវិឌ្ឍនប៍រាំង 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490198234494267.1073742220.219779514869475&type=3
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     គណៈព្បតិភូ្សាលារាជធានីភ្នាំនរញ ខដលដឹកនាាំនោ   
ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស បានបនេចូលជួបរិភាកាោរង្វរ
ជាមួ  នលាក Emmanuel LENAIN ព្បធាននា កោឋ នអាសុី-អូ
នសអានី ព្កសួងោរបរនទស និងអភិ្វឌ្ឍន៍អនេរជាតិថ្នសាធារណរដឋ
បារា ាំង នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥។  

  កនុងជាំនួបដ៏មានអតាន័ ននះ ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស 
បាននលកីន ងីរីទាំនាក់ទាំនង ថ្នសហព្បតិបតតោិរលអថ្នព្បនទសទាាំងរីរ
និយា ជារមួ និយា នោ ខ ករវាងរាជធានីភ្នាំនរញ និងរដឋធានីបា៉ា រសី 
នលីកិចចសហព្បតិបតតិោរយា៉ា ងជិតសនិតជានព្ចីននានរលកនលងមក។ 
 បញ្ញា របស់រាជធានីភ្នាំនរញខដលកាំរុងខតជួបព្បទះោក់រ័នធនឹង
ព្បរ័នធលូ-ព្បឡា  ោរព្គប់ព្គងសណាេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ោរព្គប់ព្គង 
ទុកោក់ និងខកថ្ចនសាំរាម និងនសវាដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈរបស់រដឋ 
ព្តូវបាននលីកន ងីព្រមោន កនុងជាំនួបននះផងខដរ។  

  ជាលទធផលខផលផ្ទា ថ្នជាំនួបរិភាកាននះ សាធារណរដឋបារា ាំង
បានបញ្ញជ ក់ថ្នបារា ាំងបាននព្តៀមរចួជានព្សចនូវជាំនួ ខផនកឥណទាន 
ខផនកបនចចកនទស និងឯកសារផលូវចាប់ សព្មាប់នោះព្សា បញ្ញា
របស់រាជធានីភ្នាំនរញ៕  

  នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្បតិភូ្សាលារាជធានី
ភ្នាំនរញ បានបនេចូលជួបរិភាកាោរង្វរ ជាមួ នលាកព្ស ី       
VALERIE MANCRET-TAILOR អគគនា កវទិាសាា ននរៀបចាំព្កុង និង
នគរូបនី កមែទីព្កុងថ្នសាធារណរដឋបារា ាំង(IAU) នៅវទិាសាា ន។  

  កនុងជាំនួបដ៏មានសារៈសាំខាន់ ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស 
បាននលីកន ងីរីោរនរៀបចាំខផនទីបលង់នោលអភិ្វឌ្ឍន៍រាជធានីភ្នាំនរញ
ឆ្ន ាំ២០៣៥ (Master Plan 2035) ខដលបាននឹងកាំរុងដាំនណីរោរ
នរៀបចាំ នហ ីនព្ោងនឹងោក់ឆ្លងរាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជានានរលខាងមុែ 
ជូននលាកព្សីអគគនា ក និងសហោរ ី នដីមបពី្ជាប។ នឆ្លី តបនឹង
តព្មូវោររបស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញនលាកព្សី VALERIE MAN-
CRET-TAILOR អគគនា កវទិាសាា ននរៀបចាំព្កុង និងនគរូបនី កមែ
ទីព្កុង ថ្នសាធារណរដឋបារា ាំង (IAU) សនាផេល់ជាជាំនួ 
បនចចកនទស រមួជាមួ អនកបនចចកនទស នដីមបជួី សិកានរៀបចាំខផនទី
បលង់នោលអភិ្វឌ្ឍន៍រាជធានីភ្នាំនរញឆ្ន ាំ២០៣៥ (Master Plan 2035) 
របស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ៕  

ជាំនបូជ្ញមយួលលាកប្ស ី       VALERIE MANCRET-TAILOR អរគនយក

 វទ្យទស្ថសាន នលរបបចាំប្កងុ  នងិនររបូនយីកមម 

ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុ្ញត្វិងស ប្បរលវ់ត្នុអនសុាវរយីជ៍នូលលាកប្ស ី

ជាំនបូលលាក Emmanuel LENAIN ប្បធាននយកដ្ឋា នអាសុ-ីអលូសអាន ី

 ប្កសងួការបរលទស នងិអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជ្ញត្ ិ



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១២ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹតតបិព្តសាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        16 

  មុននរលអនញ្ជ ីញចូលរមួកិចចព្បជុាំរបស់សមាគមអនេរជាតិថ្ន
អភិ្បាលព្កុងនព្បីព្បាស់ភាសាបារា ាំង AIMF នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា 
ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅទីព្កុងទុ នីស ព្បនទសទុ ននសុី ឯកឧតតមអភិ្បាល 
ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ   បានអនញ្ជ ីញជួបរិភាកាោរង្វរ
ជាមួ  នលាកជាំទាវ Anne HIDALGO ព្បធាន AIMF និងជា
អភិ្បាលរដឋធានីបា៉ា រសី នដីមបនីរៀបចាំកិចចព្រមនព្រៀងរមួ Paris-Phnom 
Penh កនុងោររព្ងឹងកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងទីព្កុងទាាំងរីរនលីខផនក
មួ ចាំនួនដូចជា៖ ោរង្វរនគរបូនី កមែ ោរង្វរព្គប់ព្គងខផនោរទីព្កុង 
និងោរង្វរដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈជានដីម។ 

  សាលាព្កុងបា៉ា រសីនឹងបញ្ជូ នអនកជាំនាញោរចុះរិនិតយសាា ន
ភារជាក់ខសេង នៅរាជធានីភ្នាំនរញ នដីមបនីរៀបចាំគនព្មាងជាក់ខសេង
នដីមបអីនុវតត៕  

  នៅរនសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្បតិភូ្ព្កុមោរង្វរ
សាលារាជធានីភ្នាំនរញ ដឹកនាាំនោ  ឯកឧតតម ប ុន្ គសរ ីអភិ្បាល
រងរាជធានីភ្នាំនរញ រមួដាំនណីរនោ នលាក សាាំ រិសិដឋ ព្បធានមនារី

សាធារណោរ និងដឹកជញ្ជូ នរាជធានីភ្នាំនរញ បានចុះសកិាខសាង ល់
រីោរព្គប់ព្គងនសវាកមែ និងដាំនណីរោរថ្នព្បតិបតតោិររងនភ្លងី Tramway 
របស់រោឋ ករសា ត័ដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈរបស់ទីព្កុងបា៉ា រសី៕   

ដ្ាំលណើរទសសនកចិចសកិាកសាងយលព់កីារប្របប់្រងលសវាកមម នងិដ្ាំលណើរ

ការននប្បត្បិត្តកិាររថលភល ើង Tramway 

សកិាកសាងយលព់ដី្ាំលណើរការននប្បត្បិត្តកិាររថលភល ើង Tramway  

ជាំនបូ លលាកជាំទាវ Anne HIDALGO ប្បធាន AIMF  

នងិជ្ញអភបិលរដ្ាធានបី៉ា រសី  
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  នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ អភិ្បាល ថ្នគណៈ
អភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស បានអនញ្ជ ីញ
ចូលរមួរិធីនបីកកិចចព្បជុាំសមាគមអនេរជាតិថ្នអភិ្បាលព្កុងនព្បីព្បាស់
ភាសាបារាាំង AIMF នៅទីព្កុងទុ នីស ព្បនទសទុ ននសុី នព្ោម
អធិបតីភារ ឯកឧតតម Habib Essid,នា ករដឋមន្រនតីថ្នសាធារណៈ
រដឋទុ ននសុី នលាកជាំទាវ Anne HIDALGO ព្បធាន AIMF និងជា
អភិ្បាលរដឋធានីបា៉ា រសី រមួជាមួ  ឯកឧតតម នលាកជាំទាវជាអភិ្បាល
ព្កុងនព្បីព្បាស់ភាសាបារា ាំងនៅនលីរិភ្រនលាកផងខដរ។   

  កិចចព្បជុាំនផ្ទត តសាំខាន់នល ីបញ្ញា បរសិាា ន ោរខព្បព្បួលអាោសធាតុ 
ថ្នមរលថ្បតង និងតាំរង់ទិសនៅឱយោរព្បជុាំទីព្កុងជាង ១០០០ នៅ
បា៉ា រសី នាខែធនូខាងមុែននះ៕  

កិ្ ចព្បជុុំសពគមអន្ដរោរិថន្អភិ្ា ព្កុ្ងគព្បើព្ាសភ់ាស្ពារាុំង AIMF គៅទីព្កុ្ងទុយនី្ស 



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១២ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                ព្រឹតតបិព្តសាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                        18 

  រីធីខបបសាសនា ខដលព្បាររធនធាីន ងីនារនសៀលថ្ងៃននះ គឺ
នដីមបសុីាំនសចកតីសុែនសចកតីចនព្មីន ជូនដល់ព្បជារលរដឋ ខដលនធាី
ដាំនណីរឆ្លងោត់ ឬចូលនលងកមានត នៅនរលសមិទធផលទាាំងននះ 
ព្តូវបានោក់ឱយដាំនណីរោរ។ 

  រិធីព្កុងោលី និងអភិ្នសករូបសាំណាកព្រះព្រហែមុែបួន 
នព្ោមអធិបតីភារ ឯកឧតតម បា៉ា  សុជាតិវងស និងនលាកជាំទាវ និង  
មន្រនតីរាជោរសាលារាជធានីភ្នាំនរញ  ុវជន ព្បជារលរដឋ និងរុទធ
បរសិ័ទព្បមាណ ៥០០នាក់។ 

  ចមាល ក់ព្រហែបា ន័  កលាំនាាំនដីមរីព្បាសាទបា ន័ កនុង
នែតតនសៀមរាប នោ នធាីអាំរីងែភ្នាំ ករីនែតតព្រះវហិារ ោត់ឆ្ល ក់ោប់ជា
ដុាំៗ បនតុបនលីោន  មានកាំរស់ ៩.១៨ខម៉ាព្ត ទទឹង ៦.៣០ខម៉ាព្ត។ 

  រូបចមាល ក់ព្រហែបា ន័ តាំណាងនអា ព្រះភ័្ន្រកតរបស់ព្រះនលា
នកសារៈ ជាព្រះនោធិសតាថ្នរុទធសាសនាមហាយាន ខដលមានមហា
ករុណាចាំនោះមនុសសនលាកព្គប់ទិសទាាំង៤ ខដលបងបអូនព្បជារលរដឋ
ខែែរន ងីខតងខតនិ មនៅនឈាែ ះថ្នជា ព្រហែបា ន័ ឬព្រហែមុែ៤។ 

ព្រហែបា ន័ មានព្រះភ័្ន្រកតញញឹម ខបរនៅរកកូននៅខែែរព្គប់ទិសទី 
ព្បកបនោ ព្រហែវហិារធម៌ា ៤ គឺ នមតាត  ករុណា មុទិតា ឧនបោខ ។ 
ព្រហែវហិារធម៌ាទាាំង៤ននះ គឺជាមូលោឋ នសាំខាន់ សព្មាប់សាា បនានូវ
សុែសនតិភារនិងវបបធម៌ាអហងឹាកនុងសងគមខែែរ ៕ 

ពិធីព្កុ្ងពា  ីនិ្ងអភិ្គសក្រ ៊ូបសុំណាក្ព្ពះព្ពហមមុខបួន្ គៅរងាង់ម៊ូ គព្ោយ ង្វា រ 

ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុ្ញត្វិងស អល ជ្ ើញចលូរមួកនុងពធិ ី
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅសាលារាជធានី
ភ្នាំនរញ នព្ោមអធិបតីភារ ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល 
ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ បាននបីកកិចចព្បជុាំគណៈបញ្ញជ ោរ
ឯកភាររដឋបាលរាជធានីភ្នាំនរញ សតរីីខផនោរោរោរសុវតាភិារ សនតសុិែ 
សណាត ប់ធាន ប់ កនុងនរលព្បាររធព្រះរាជរិធីបុណយអុាំទូក បខណត តព្បទីប 
សាំរះព្រះខែ និងអកអាំបុក។ នោ អងគព្បជុាំបានោក់ជាខផនោរ
ចាំនួន៤ចាំណុចខាងនព្ោម៖  
១. បនងាីតអនុគណៈកមែោរជាំនាញ កនុងោរនរៀបចាំបលង់ទីតាាំង សព្មាប់
បងបអូនមកកមានត តាំបន់កមានត លក់ទាំនិញ  និងកខនលងព្បគាំតន្រនតី។ 
២. ខផនោរោរោរសនតិសុែសណាត ប់ធាន ប់ និងព្បរ័នធចរាចរណ៍នៅ
កនុងអាំ ុងនរលព្រះរាជរិធីបុណយ។ 

៣. នរៀបចាំខផនោរោរង្វរសណាត ប់ធាន ប់អនាម័  កនុងរាជធានីភ្នាំនរញ
មុននរលរិធីបុណយ នរលរិធីបុណយ និងនព្ោ នរលរិធីបុណយ។ 
៤. នរៀបចាំតុបខតលាំអ សួនចារ នភ្លីងរណ៌ា នៅតាមដងផលូវ សព្មាប់
អបអរព្រះរាជរិធីបុណយអុាំទូក បខណត តព្បទីប សាំរះព្រះខែ និង
អកអាំបុក ឆ្ន ាំ២០១៥។  

កិ្ ចព្បជុុំគណៈបញ្ញា ការឯក្ភាពរដឋា រាជធានី្ភ្នុំគពញ សតពីីសផ្ន្ការ ការពារសវុរថិភាព សន្តិសខុ  
សណាត ប់ធាន ប់ ក្នងុគព ព្ារពធព្ពះរាជពិធីបុណយអុុំទ៊ូក្ បសណត រព្បទីប សុំពះព្ពះសខ និ្ងអក្អុំបុក្  
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  ព្សបតាមកាំខណទព្មង់សុីជនព្ៅ ព្បកបនោ ព្បសិទធភារ 
និងតមាល ភារ របស់រដឋបាលរាជធានីភ្នាំនរញ កនុងោរខកលមអ ោរផតល់
នសវាសាធារណៈរបស់ែលួន នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅ
មជឈមណឌ លវបបធម៌ានចនឡា មាននបីកនវទិោផសរាផា  និងរិនព្ោះ
នយាបល់របស់ព្កុមព្បឹការាជធានី អាណតតិទី២ នៅែណឌ ទួលនោក 
នព្ោមអធិបតីភារ ឯកឧតតម ឱ្ម យុនិ្គទៀង នទសរដឋមន្រនត ីព្បធាន

ព្កមុោរង្វរថ្នន ក់ជាតិចុះជួ ែណឌ ទួលនោក ឯកឧតតម ា៉ សោុរវិងស 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ និង ឯកឧតតម សនួ្ រនិ្ឌ ី
តាំណាងព្បធានព្កមុព្បឹការាជធានី នោ មានោរចូលរមួរីមន្រនតរីាជោរ
និងព្បជារលរដឋព្បមាណ៥០០នាក់។ នោ នវទិោននះបានផតលឱ់ោស
នអា ព្បជារលរដឋអាចបង្វា ញនូវោរលាំបាក ជូនដល់ថ្នន ក់ដឹកនាាំផ្ទា ល់ 
គឺជាមួ ព្កុមព្បឹការាជធានីភ្នាំនរញ នលីព្បធានបទនានា ដូចជា៖ 
ោរង្វរសនតិសុែសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ោរង្វរអភិ្វឌ្ឍមូលោឋ ន 
និងោរង្វរបរសិាា ន។ល។ សព្មាប់លទធផលថ្ននវទិោផសរាផា  និង
រិនព្ោះនយាបល់ ោលរីថ្ងៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ កនលងមក 
សនព្មចបាន ោរនោះព្សា បញ្ញា រចួចាំនួន ៧៧បញ្ញា  បានសិកា
ោក់បញ្ជូ លកនុងកមែវធីិវនិិនយាគ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិលរចួ ចាំនួន ១៦បញ្ញា  ជូន
បងបអូនព្បជារលរដឋ នលីោរង្វរសនតិសុែសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
ោរង្វរអភិ្វឌ្ឍមូលោឋ ន និងោរង្វរបរសិាា ន៕  

គវទិកាផ្សពាផ្ាយ និ្ងពិគព្ោះគោប រ់បសព់្កុ្មព្បឹក្ារាជធានី្ អាណរតិទី២ គៅខណឌ ទួ គោក្  
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     ោរបនងាីតរោឋ ករសា ត័ដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈរង នតព្កុង 
(City Bus) នៅរាជធានីភ្នាំនរញ គឺកនុងនោលបាំណងនដីមបផីតល់នូវ
ផលព្បនយាជន៍ដល់ព្បជារលរដឋ រមួមានបងាភារង្វ ព្សួលកនុង 
ោរនធាីដាំនណីរ ធានាសុវតាិភារ ផ្ទសុកភារ សនសាំសាំថ្ចនរលនវលា 
ោត់បនា ោរកកសាះចរាចរណ៍ ោរនព្បីព្បាស់ថ្នមរលែជះខាជ   
ឧសែ័នបាំរុលបរសិាា ន និងផលប៉ាះោល់សុែុមាលភារព្បជារលរដឋ
កនុងរាជធានីភ្នាំនរញ ខងលងកនុងរិធីព្បោសោក់ឱយដាំនណីរោរជាផលូវោរ 
រោឋ ករសា ័តដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈរង នតព្កុងរាជធានីភ្នាំនរញ 
នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅសាលារាជធានីភ្នាំនរញ 
នព្ោមអធិបតីភារ ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈ
អភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ ។ 

 ទនាឹមននះ ក៏មានបញ្ញា ជានព្ចីនបាននឹងកាំរុងជួបព្បទះចាំនោះ
ដាំនណីរោររង នតព្កុងសាធារណៈបនណាត ះអាសននរ ៈនរលជិត១ឆ្ន ាំ
នានរលកនលងមក គឺន ងីបានខាតបង់ព្បាក់ជានព្ចីនកនុង១ខែៗ ដូចជា
ោរព្គប់ព្គងលក់សាំបុព្តមិនទាន់ព្តឹមព្តូវ ោរចាំណា នៅនលីោរជួស
ជុលរង នត និងោរចាំណា នៅនលីរលកមែជានដីម។ ខតនទាះយា៉ា ង
ណាសាលារាជធានីភ្នាំនរញ និងជាំនះរាល់ឧបសគគទាាំងឡា ខដលកាំរុង
នកីតន ងី នដីមបឱីយនសវាសាធារណៈមួ ននះ អាចដាំនណីរោរបាន និង
មាននិរនេរភារ។ 

  កនុងឱោសននាះខដរ ឯកឧតតមអភិ្បាល ក៏បានសាំណូមររ 
សូមឱយបងបអូនព្បជារលរដឋបនេចូលរមួ និងោាំព្ទនូវនសវាដឹកជញ្ជូ ន
សាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញននះបនេនទៀត៕ 

ពិធីព្បកាសដាក់្ឱ្យដុំគណើ រការោផ្ល៊ូវការ រដាឋ ក្រសាយរ័ដឹក្ជញ្ា៊ូន្ស្ពធារណៈរៃយន្តព្កុ្ង 
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   សខសរៃយន្តព្កុ្ងនឹ្ងដុំគណើ រការក្នុងជុំហាន្ដុំប៊ូងរបស់ស្ពលារាជធានី្ភ្នុំគពញ (៣សខស) 

សផ្ន្ទីសខសររ់  ុំន្ួន្៣សខសរបស់រៃយន្តព្ក្ុងន្ឹងដុំគណើ រការក្នុងជុំហាន្ដុំប៊ូង 
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  នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥  ឯកឧតតម ា៉ សោុរវិងស 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ តាំណាងដ៏ែពង់ែពស់
សនមេចនតនជានា ករដឋមន្រនត ី ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា បានអនញ្ជ ីញ
ជាអធិបតីកនងុរិធីសនមាព ធអោរសាន ក់នៅសព្មាប់កងទ័រ និងនរាងរងនព្ោះ

របស់បញ្ញជ ោរោឋ នអងគរកស ខដលជាជាំនួ របស់សបបុរសជននានា 
នព្ោមគាំនិតផេួចនផេីម ឯកឧតតមនា ឧតតមនសនី  ៍ហុងី ប ុន្គហៀង 
អគគនមបញ្ញជ ោររង និងជានមបញ្ញជ ោរកងអងគរកស។ 

  រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជាកនុងនរលបចចុបបនន បាននឹងកាំរុងផារ
ភាជ ប់សមរភូ្មិជួរមុែ និងសមរភូ្មិជួរនព្ោ  ឱយមានភារសអិតរមួត 
នហ ីកាំរុងនធាីឱយសមរភូ្មិទាាំងរីរមានដាំនណីរ នៅកនុងបុរានហតុជាតិ
ខតមួ នោ មិនអាចែាះមួ ណាបាន។ ោរខចករ ាំខលកសុែទុកខ
ជាមួ ោន រវាងសមរភូ្មិទាាំងរីរ គឺជាចាំនុចខាល ាំងរវាងកងទ័រ និងអាជាា ធរ 
នហ ីបានជះឥទធិរលនលីោរោរោរមាតុភូ្មិ និងោរអភិ្វឌ្ឍន៍
មាតុភូ្មិរបស់ន ងី ខដលន ងីចាាំបាច់ព្តូវខតបនេព្បថ្រណីដ៏លអននះ  
បនេនៅនទៀត៕ 

ពិធីសគពោ ធអោរស្ពន ក់្គៅសព្ពប់ក្ងទ័ព និ្ងគរាងរៃគព្កាះរបសប់ញ្ញា ការដាឋ ន្អងគរក្ស  

ឯកឧត្តម ប៉ា  សជុ្ញត្វិងស អល ជ្ ើញមានមត្សិាំលណេះសាំណាលកនុងពធិ ី
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 នដីមបខីកលមអនសាភ័្ណភាររាជធានីភ្នាំនរញឱយោន់ខតព្បនសីរ
ន ងីខងមនទៀត កនងុលកខែណឌ  ុទធសាន្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍របសរ់ាជធានីភ្នាំនរញ  
សាលារាជធានីភ្នាំនរញបាននឹងកាំរុងែិតែាំសាា បនាគនព្មាងនហោឋ រចនា
សមពន័ធនានាជានព្ចីន។ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ នៅសាលារាជ
ធានីភ្នាំនរញមានកិចចព្បជុាំសតរីីគនព្មាងព្ចាាំងទននល សនួវមិានឯករាជយ 

រមណី ោឋ នវតតភ្នាំ និងសនួរងាង់មូលខាងនកីតសាព ននព្ជា ចង្វា រ នព្ោម
អធិបតីភារ ឯកឧតតម ប ៉ា សជុាតវិង៉ាស អភិ្បាលថ្នគណៈអភិ្បាល
រាជធានីភ្នាំនរញ រមួជាមួ មន្រនតជីាំនាញសាលារាជធានីភ្នាំនរញ និងមនារី
ខដលោក់រ័នធនានា។  

 កិចចព្បជុាំបានរិភាកានលីោរព្តួតរិនិតយោរង្វរោរោឋ នថ្ន
គនព្មាងទាាំង៤ និងបញ្ញា ព្បឈមនានាខដលនកីតមានដូចជា៖ . 
-ោរោក់លូនៅគនព្មាងជួសជុលនិងខកលមអរមណី ោឋ នវតតភ្នាំនដីមបី
នជៀសវាងោរលិចលង់ខដលមានកនលងមក 
-ោរសិការីលទធភារសព្មួលចរាចរណ៍ នលីគនព្មាងរមណី ោឋ ន
វតតភ្នាំ និងគនព្មាងសាា បនាសនួរងាង់មូលខាងនកីតសាព ននព្ជា ចង្វា រ។  

 គនព្មាងសាា បនាសួនរងាង់មូលខាងនកីតសាព ននព្ជា ចង្វា រ 
ខដលោរោឋ ននឹងបោច ប់ទាាំងព្សុងនៅថ្ងៃទី១៥ខែតុលាឆ្ន ាំ២០១៥៕  

 ស្ពលារាជធាន្ីភ្នុំគពញ ាន្គបើក្កិ្ ចព្បជុុំសតពីី គគព្ពងព្រុំងទគន្ល សនួ្វិពន្ឯក្រាជយ  
រមណីយដាឋ ន្វរតភ្នុំ និ្ងសនួ្រងាង់ម៊ូ ខាងគក្ើរស្ពោ ន្គព្ោយ ង្វា រ  
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  កនុងនាមជាទីព្កុងសមព័នធមិតត បងបអូន ទីព្កុងគីតាគយូសយូ
(Kitakyushu) ថ្នរាជាណាចព្កជប៉ាុន បានជួ នោះព្សា បញ្ញា
កាំរុងជួបព្បទះរបស់រាជធានីភ្នាំនរញ ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា នលី
ខផនកព្បព្រឹតតកមែព្បរ័នធទឹកសាអ ត ព្បរ័នធលូ-ព្បឡា  និងវសិ័ ជា
នព្ចីននទៀត។  

  នដីមបបីនេរតឹចាំណងមិតតភាររវាងទីព្កុងទាាំង២ ឱយោន់ខតមានភារ
ព្បនសីរន ងីខងមនទៀត នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥  
ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ
បានទទួលជួបសខមេងោរគួរសមជាមួ  ឯកឧតតម Umemoto 
Kazuhide អភិ្បាលរងទីព្កងុគីតាគយូសយូ(Kitakyushu) និងរិភាកា
ោរង្វរនៅសាលារាជធានីភ្នាំនរញ។ កនុងកិចចរិភាកាននះខដរ ឯកឧតតម 
Umemoto Kazuhide ក៏សូមអនញ្ជ ីញ ឯកឧតតមអភិ្បាលរាជធានី
ភ្នាំនរញនៅទសសនកិចចផលូវោរនៅទីព្កងុគីតាគយូសយូ នៅនរលសមព្សប
ខាងមុែ៕  

ថ្នន ក់្ដឹក្នុំស្ពលារាជធានី្ភ្នុំគពញ ទទួ ជួបអភិ្ា រងទីព្កុ្ងគីតាគយ៊ូសយ៊ូ(Kitakyushu)  

ការថត្របូអនសុាវរយីល៍ដ្ើមបីរតឹ្ចាំណងមប្ត្ភីាព 

ទនិនភាពលៅកនុងរជធានភីន ាំលពញ ទនិនភាពលៅទបី្កងុរតីារយសូយ(ូKitakyushu)  
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    នារនសៀលថ្ងៃទី០២ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៥   ឯកឧតតម 
ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ បាន
ជួបរិភាកាោរង្វរជាមួ  នលាក អាក់ខសល វា៉ា ន់ ព្តតូនសននសបបី 
(Axel Van Trotseburg) អនុព្បធានធនាោររិភ្រនលាកទទួល
បនាុកតាំបន់អាសុខីាងនកីត និងបា៉ា សុហីាកិ នៅសាលារាជធានីភ្នាំនរញ។ 
កនុងជាំនួបរិភាកាននះនលាកអនុព្បធានធនាោររិភ្រនលាកបាននលកី
សរនសីររីោរអភិ្វឌ្ឍន៍នៅកមពុជា ក៏ដូចជារាជធានីភ្នាំនរញចាំនោះ  
នហោឋ រចនាសមព័នធ ោរោត់បនា ភារព្កីព្ក។  

   ជាងននះនៅនទៀតចាំនោះរាជធានីភ្នាំនរញ នលាក អាក់ខសល វា៉ា ន់ 
បាននលីកសរនសីររីោរែិតែាំព្បឹងខព្បងរបស់គណៈអភិ្បាលរាជធានី
ភ្នាំនរញ កនុងោរអភិ្វឌ្ឍន៍ ជារិនសសកនុងោរនោះព្សា នូវបញ្ញា
ខដលសែុគសាែ ញ ដូចមានករណីបឹងកក់ បុរកីីឡា ជានដីម។  

   កនុងជាំនួបដ៏មានសារៈសាំខាន់ននះ ធនាោររិភ្រនលាកសនា
នឹងជួ បាំនរញនូវតព្មូវោររបស់រាជធានីភ្នាំនរញ នលីោរង្វរអភិ្វឌ្ឍន៍
ព្បរ័នធលូ ព្បឡា  ោរចនព្មាះទឹកកែាក់ ោរផគត់ផគង់ថ្នមរលអគគសិនី 
ោរផគត់ផគង់ទឹកសាអ ត និងោរអភិ្វឌ្ឍន៍សហគមន៍ព្កីព្កកនុងរាជធានី
ភ្នាំនរញ ខដលសាិតនៅកនុងគនព្មាងខផនោរនោលលមអិតឆ្ន ាំ២០៣៥ 
(Master Plan ២០៣៥) ខដលនឹងោក់ជូនរាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជា 
សនព្មចនាចុងឆ្ន ាំ២០១៥ននះ៕  

ព្បរិភ្៊ូស្ពលារាជធានី្ភ្នុំគពញជួបពិភាក្ាការង្វរោមួយ អនុ្ព្បធាន្ធនោរពិភ្ពគលាក្ 

ការផ្តលក់តិ្តយិសថត្របូអនសុាវរយីរ៍វាងប្បត្ភិទូាាំងពរី 
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  នៅសាលារាជធានីភ្នាំនរញ នារនសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ
២០១៥ ឯកឧតតម ឃងួ គព្សង អភិ្បាលរងរាជធានីភ្នាំនរញ បាន
ដឹកនាាំកិចចព្បជុាំមួ សតីរីោរបនញ្ច ៀសោរកកសាះចរាចរណ៍នៅតាម
ព្ចកនចញ-ចូលរាជធានីភ្នាំនរញ នាឱោសបុណយភ្ជុ ាំបិណឌ ខាងមុែ។  

  កនុងឱោសននាះ ឯកឧតតម ក៏បានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន នរៀងរាល់
បុណយទានមតងៗ ព្បជារលរដឋខតងខតមានោរលាំបាកនឹងោរកកសាះ
ចរាចរណ៍នៅតាមព្ចកនចញ-ចូលនានា និងបញ្ញា នចារកមែនានាកនុង
រាជធានីភ្នាំនរញ ដូនចនះអាជាា ធរ និងកមាល ាំងសមតាកិចចព្តូវអនុវតតនូវ
ោរង្វរមួ ចាំនួនដូចជា៖ 
១- អភិ្បាលែណឌ ទាាំងអស់ ព្តូវព្បជុាំគណៈបញ្ញជ ោរឯកភារែណឌ  
នរៀបចាំកមាល ាំងតាមនោលនៅព្បឈមនានាថ្នព្ចកនចញ-ចូលសាំខាន់ៗ។ 

២- កមាល ាំងមានសមតាកិចចព្តូវរព្ងឹងោរលាត នដីមបោីរោរព្ទរយ
សមបតតិរបស់បងបអូនខដលនៅជួបជុាំសាច់ញាតតិនៅព្សុកកាំនណីត។ 
៣- ជូនដាំណឹងដល់បងបអូនឱយទុកោក់ផាះសាំខបងឱយបានព្តឹមព្តូវ 
បង្វា រនព្ោះថ្នន ក់ ដូចជាអគគិភ័្ ជានដីម៕  

កិ្ ចព្បជុុំបគញ្ច ៀសការក្ក្សទះ រា រណ៍គៅតាមព្ ក្គ ញ- ៊ូ រាជធានី្ភ្នុំគពញ ក្នងុរដ៊ូវបុណយទាន្ 

កងកមាល ាំងសមត្នកចិចកត្ងជយួសប្មលួការកកសទេះចរចរណ ៍



    ឆ្ន ាំទី២              លេខ១២ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

                                                                     ព្រឹតតិបព្តសាលារាជធានីភ្នាំលរញ                                                                           29 

  នាថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
នៅរាជបណឌិ តយសភាកមពុជា បាននរៀបចាំបនងាីតសិោខ សាលា សតីរី   
“ោរកកសាះចរាចរណ៍នៅកមពុជា ខដលប៉ាះោល់ដល់បរសិាា ន និង
សុែុមាលភារ៖ បញ្ញា ព្បឈម និងដាំនណាះព្សា ” នព្ោម

អធិបតីភារ ឯកឧតតមបណឌិ តយសភាចារយ ស ុ៊ុំ ឈុុំប ុន្ អនុព្បធាន
រាជបណឌិ តយសភាកមពុជា និង ឯកឧតតម គអៀង អ៊ូន្នី្ អភិ្បាលរង
រាជធានីភ្នាំនរញ។  
 នោ អងគសិោខ សាលាបានអនញ្ជ ីញវាគែិនមករីព្គប់សាា ប័ន 
អងគោរនានា នដីមបមីកនធាីបទបង្វា ញសតីអាំរីបញ្ញា ព្បឈម និង
ដាំនណាះព្សា  ទាក់ទងនឹងព្បធានបទខាងនលី សាំនួរចនមលី  និង
កិចចរិភាកាតុមូល ជារនបៀបវារៈ ថ្នដាំនណីរោរសិោខ សាលា រ ៈ
នរលរីរថ្ងៃននះ។  

  របា ោរណ៍របសប់៉ាូលិសចរាចរណ៍បានបង្វា ញថ្ន នៅកនុង
រ ៈនរល ១១ខែ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ននះ ចាំនួនអនកសាល ប់នោ នព្ោះ
ថ្នន ក់ចរាចរណ៍ មានចាំនួន ២.២៦៥នាក់ គឺមានោរនកីនន ងី 
១១៧នាក ់នបីនព្បៀបនធៀបនឹងរ ៈនរលដូចោន  ោលរីឆ្ន ាំ២០១៤។ 
ក៏ប៉ាុខនតនៅកនុងរ ៈនរល ១១ខែកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ករណីនព្ោះថ្នន ក់
ចរាចរណ៍ មានោរង ចុះយា៉ា ងនហាចណាស់ ៥ភាគរ  នបីនធៀប
នឹងឆ្ន ាំ២០១៤។  

  របា ោរណ៍បង្វា ញថ្ន ោរនកីនន ងីថ្នចាំនួនអនកសាល ប់ 
នោ សារនព្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ កនុងរ ៈនរល ១១ខែ កនុងឆ្ន ាំ
២០១៥ ននះ នកីតន ងីនលីជនរងនព្ោះមានចាំនួននព្ចីននាក់ កនុង
មួ ករណី  ៗ ដូចជាករណីរង នតដឹកកមែករនៅកនុងនែតតសាា  នរៀង 
នែតតកាំរង់ឆ្ន ាំង និងនព្ោះថ្នន ក់ នៅឧតតមានជ័  ជានដីម៕ 

សកិាខ ស្ពលា សតពីី  “ការក្ក្សទះ រា រណ៍គៅក្មោោុ ប៉ះពា ដ់ ប់រសិ្ពថ ន្ និ្ងសខុុព ភាព ” 
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  គិតមកព្តឹមថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ផលូវនលែ២៧១ 
បានដាំនណីរោរចាក់អ ុតនៅស ូបានជាង៤០%នហ ីនលីព្បខវងសរុប 
៧.៧០០ខម៉ាព្ត លាតសនធឹងោត់តាមភូ្មិសាន្រសតែណឌ ទួលនោក និង
ែណឌ ចាំោរមនខដលចាប់រីមហាវងីិសហរ័នធរុសស ី ដល់សាព នអាោស
កាលងនល់មានទាំហាំទទឹងចាប់រី ១៧ខម៉ាព្ត នៅដល់ ១៩ខម៉ាព្ត។ 
 ដាំនណីរោរអ ុតនៅស ូមានភារ តឺយា៉ា វែលះ នោ សារខត
នភ្លៀងធាល ក់ខាល ាំងមិនអាចអ ុតបាន បញ្ញា កកសាះចរាចរណ៍ជានដីម នហ ី
នៅទីតាាំងែលះនទៀតតព្មូវឱយមានោរចាក់អ ុតនៅនរល ប់នដីមបកុីាំឱយ
សាះចរាចរណ៍។  គួរបញ្ញជ ក់ខដរថ្ន៖ ផលូវនលែ២៧១ននះ បានសាា បនាន ងី

ោលរីអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ជាព្បនភ្ទផលូវអ ុតនៅស ូAC គឺបាននព្បីព្បាស់
អសរ់ ៈនរល១៦ឆ្ន ាំ នធាីឱយផលូវននះមានសភារព្ទុឌ្នព្ទាម សឹករចិរលិ
នៅតាមទីតាាំងមួ ចាំនួន ដូនចនះតព្មូវឱយសាលារាជធានីភ្នាំនរញនធាីោរ
ជួសជុលខកលមអផលូវននះន ងីវញិ។ ផលូវនលែ២៧១ មានតួនាទីជាផលូវ
ព្កវាត់ព្កុងទី១ តភាជ ប់ចរាចរណ៍រីតាំបន់ខាងនជីងរាជធានីភ្នាំនរញ នៅ
តាំបន់ខាងតបូង និងខាងនកីតរាជធានីភ្នាំនរញនឆ្ព ះនៅព្កុងតានមែ  និង
ផលូវជាតិនលែ១។ 
 សាលារាជធានីភ្នាំនរញ សាំណូមររដល់អនកនធាីដាំនណីរ
ទាាំងឡា  សូមនមតាត មានោរនយាគ ល់ចាំនោះផលប៉ាះោល់ែលះៗ
នៅនរលដាំនណីរោរជួសជុលផលូវ កាំរុងខតព្បព្រឹតតនៅនៅនរលននះ៕  

ផ្ល៊ូវគ ខ២៧១ ាន្ដុំគណើ រការរក់្អ ុរគៅស ៊ូាន្ោង៤០% គ ើព្បសវងសរបុ ៧.៧០០សម៉ព្រ  

ផ្លូវលលខ២៧១ មានប្បកវង៧.៧០០កម៉ាប្ត្ នងិទទងឹព១ី៧-១៩កម៉ាប្ត្ 
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 សាខាោកបាទព្កហមកមពជុារាជធានីភ្នាំនរញ ទទួលនទ យទានរី
ព្រះព្គសូាសននុរកខតិវងស គស្ពម សុមី ព្រះធមែធរ អនុគណែណឌ
ខព្រកននន  និងជាព្រះនៅអធិោរវតតព្បាសាទ សង្វា ត់រញារន់ ែណឌ ខព្រកននន
នព្ោមអធិបតីភារ នលាកជាំទាវ អ ួន្ សវុណណ រនិ្ទ ា៉សោុរិវងស 
អនុព្បធានកិតត ិសសាខាោកបាទព្កហមកមពុជារាជធានីភ្នាំនរញ និង
សមាជិក សមាជិោសាខាជានព្ចីនរូប។  

 នទ យទានខដលទទួលបានរី ព្រះព្គូសាសននុរកខិតវងស កនុង   
ឱោសដ៏ថ្ងលថ្នល ននាះ រមួមាន អងារ ២.០០០គី ូព្ោម មី ១០០នកសតូច 

ទឹកព្កូច ២០នកស សមាា រៈនព្បីព្បាស ់៦សព្មាប់ សារស ៣០០គី ូព្ោម 
ទឹកនោះនោ ២០០កាំប៉ាងុ ព្តីែ ៧០០កាំប៉ាងុ ទឹកបរសុិទធ ២០នកស ទឹកព្តី 
៣០ ួរ ទឹកសុីអីុវ ៣០ ួរ ងវោិចាំនួន ៣.០០០ដុលាល រ សរុបទឹកព្បាក់
ចាំនួន ៥.៨៨៥ដុលាល រ។ កនុងឱោសននាះផងខដរ នលាកជាំទាវក៏បាន
សាំនណះសាំណាលសាកសួរសុែទុកខ និងខងលងអាំណរអរគុណយា៉ា ង
ព្ជាលនព្ៅចាំនោះសបបុរសជន រិនសសព្រះព្គូសាសននុរកខិតវងស 
គស្ពម សុមី ខដលបានចូលរមួឧបតាមាោាំព្ទកនុងសកមែភារមនុសសធម៌ា
ជាមួ ោកបាទព្កហមកមពុជា នហ ីនទ យទានដ៏ថ្ងលថ្នល ទាាំងននះ 
នលាកជាំទាវ នឹង កនៅនព្បីព្បាស់ឱយបានចាំទិសនៅព្សបតាមនោល
ោរណ៍របស់ោកបាទព្កហមកមពុជា៕ 

ស្ពខាកាក្ាទព្ក្ហមក្មោោុរាជធានី្ភ្នុំគពញ ទទួ គទយយទាន្ពីព្ពះព្គូស្ពសន្នុ្រក្ខរិវងស គស្ពម សុមី  

លលាកជាំទាវ អ នួ សវុណណរទ្យនទ សាំលណេះសាំណាល នងិអាំណររណុសបបរុសជន 
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  នៅនរលកនលងមកននះ នគខតងសនងាតនឃញីថ្ន ផ្ទា ាំងផា 
ោណិជជកមែ មួ ចាំនួនកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ ព្តូវបានបាក់ដួលរលាំនៅ
នរលមាននភ្លៀង ែយល់ខាល ាំង នហ ីមួ ចាំនួននទៀតសង់ជាប់ព្បរ័នធខែស
បញ្ជូ នអគគិសនី ព្បរ័នធលូ និងកខនលងហាមឃាត់ជានដីម។  

  ឯកឧតតម ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាល
រាជធានីភ្នាំនរញ ធាល ប់មានព្បសាសនថ៍្ន ផ្ទា ាំងបា៉ា ណូផសរាផា ោណិជកមែ
បចចុបបននគឺ នកីតមាននព្ចីននរកនហ ីកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ សាលារាជធានី

ភ្នាំនរញនឹងោត់បនា ផ្ទា ាំងផា ោណិជជកមែននះ ឱយនៅកព្មិតមួ 
សមព្សប មិនឱយប៉ាះោល់ដល់នសាភ័្ណភារ សណាត ប់ធាន ប់ទីព្កុង។ 

  នព្ោ រីបានទទួលនោលោរណ៍ខណនាាំផ្ទា ល់រី ឯកឧតតម 
ា៉ សោុរិវងស អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ ព្កមុ

ោរង្វរព្តួតរិនិតយលកខណៈបនចចកនទសទីតាាំងផ្ទា ាំងផា ោណិជជកមែ
ខតងខតបានចុះរិនិតយ និងរុះនរផី្ទា ល់នូវនោមនភ្លីង ព្បអប់នភ្លីង LED 
ផ្ទា ាំងផា ោណិជជកមែណាខដលបានសាងសង់នោ មិនមានចាប់
អនុញ្ញា ត និងបងាឱយមានផលប៉ាះោល់ដល់គាំនហញី នសាភ័្ណភារ 
សុវតាិភារ និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ។ 

  ព្កុមោរង្វររបស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ ខតងបានសហោរ
ជាមួ សាលាែណឌ ទាាំង១២ ចុះរិនិតយ និងរុះនរនីោមនភ្លីង ព្បអប់នភ្លីង 
និងផ្ទា ាំងផា ោណិជជកមែជានព្ចីនទីតាាំង ោក់នលចិីនញ្ចមីផលវូនងែរីនជីង 
ខដលបងាផលប៉ាះោល់ដល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ តាមដងវងីិនានា។ 

  នព្ោ រីបានអនុវតតវធិានោររដឋបាលបានមួ ជាំហានរួចមក 
ន ងីសនងាតនឃញីថ្ន នៅតាមបនណាត  ផលូវមួ ចាំនួនកនុងរាជធានី
ភ្នាំនរញមានសណាត ប់ធាន ប់ និងនសាភ័្ណភារព្បនសីរន ីងវញិ នហ ី
បងបអូនព្បជារលរដឋមានោរោាំព្ទចាំនោះចាំណាត់ោរននះ ព្រមទាាំង
បានសែ័ព្គចិតតរុះនរនីោមនភ្លីង ព្បអប់នភ្លីង និងផ្ទា ាំងផា នោ ែលួនឯង 
នហ ីជារិនសសខងមនទៀតននាះ  គឺបណាត ព្កុមហ ុនខដលជាព្បភ្រ
ផគត់ផគង់សាំខាន់ៗ ក៏បានចុះោត់នោមនភ្លងី ព្បអប់នភ្លងី និងផ្ទា ាំងផា 
ោណិជជកមែនោ ែលួនឯងខដរ។ ទនាមឹននះ ព្កុមោរង្វរបានសាំណូមររ
ដលព់្កុមហ នុឱយបញ្ឈប់ោរផគត់ផគង់សមាា រៈផសរាផា  ខដលនាាំឱយប៉ាះោល់
សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងនសាភ័្ណភាររាជធានីភ្នាំនរញ៕ 

អាជ្ញា ធរចេុះរេុះលរផី្ទ ាំងផ្សពាផ្ាយតាមបលណាត យមហាវទ្យថរីសុសុ ី

ប្កមុការង្វរចេុះរេុះលរផី្ទ ាំងផ្សពាផ្ាយជ្ញមយួអាជ្ញា ធរខណឌ ទលួលគាក 

ប្កមុការង្វរចេុះពនិតិ្យ នងិកណនាំទតីាាំងកដ្លប្កមុហ នុលសន ើសុាំ 

ប្កមុការង្វរចេុះពនិតិ្យទតីាាំងកដ្លសាកលវទ្យទស្ថលយ័ AUPPលសន ើសុាំ 

ប្កមុការង្វរចេុះពនិតិ្យទតីាាំងលសន ើសុាំ AUPP លៅជ្ញបផ់្លូវ ៥៩៨ 

អាោា ធររាជធានី្ភ្នុំគពញ  ុះពិនិ្រយ និ្ងរះុគរ ើផ្ទ ុំងា៉ណ៊ូ ផ្ាយពាណិជាក្មមោន ន្សណាត ប់ធាន ប់ 
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  គនព្មាងសាា បនាផលូវនងែីរនជីង តាមមាត់ទននលដាំណាក់ោលទី១ 
បាននឹងកាំរុងចាប់នផតីមសាា បនាជាបនតបនាា ប់ នហ ីបានទទួលោរោាំព្ទ 
និងោរនោតសរនសីរយា៉ា ងខាល ាំងរីសាំណាក់អាជាា ធរនៅកនុងមូលោឋ ន 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ ព្បជារលរដឋនៅកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ ក៏ដូចជាព្បជារលរដឋ
ទូទាាំងព្បនទស។      
 គនព្មាងននះ និងតភាជ ប់រីបញ្ជ ររ័ត៌ាមាននទសចរណ៍នៅមុែ
ព្រះបរមរាជវា ាំង រហូតដល់សាព ននភាល ះនោះនរព្ជ ខដលមានព្បខវងសរុប

ព្បខហល ៩៥០ខម៉ាព្ត នោ ឆ្លងោត់សាលមនហាព្សរចតុមុែ 
សណាឋ ោរHimawari និងសណាឋ ោរCambodiana កនុងនោល
បាំណងរព្ងីកបខនាមផលូវនដីរនងែីរនជីង និងសួនចារសាធារណៈ នដីមបខីក
លមអនសាភ័្ណភាររាជធានីភ្នាំនរញឱយោន់ខតព្បនសីរន ងីខងមនទៀត 
ខដលជាព្បនយាជន៍ដល់សាធារណជនបានកមានត លាំខហោ  
នសាភ័្ណភាររាជធានីភ្នាំនរញ និងលាំហាត់ព្បាណ កនុងលកខែណឌ  ុទធ
សាន្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍របស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ។  

គគព្ពងស្ពថ បនផ្ល៊ូវគៃមើរគជើង តាមពរ់ទគន្លដុំណាក្់កា ទី១ របសស់្ពលារាជធាន្ីភ្នុំគពញ 

បលងជ់្ញកក់សតងលមើលពលីលើ បលងស់ាន បត្យកមមលមើលពលីលើ 
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  កនលងមក ក៏ដូចជានរលបចចុបបនន សាលារាជធានីភ្នាំនរញបាន
 កចិតតទុកោក់ែពស់ចាំនោះោររព្ងីក និងរព្ងឹងោរសាា បនានហោឋ
រចនាសមព័នធ ផលូវ ព្បឡា -លូ កនុងរាជធានីភ្នាំនរញ។ ោរសាា បនា
ព្បឡា -លូ ក៏បានោល  ជាវសិ័ អាទិភារមួ កនុងចាំនណាមវសិ័ 
នានារបស់សាលារាជធានីភ្នាំនរញ នដីមបោីត់បនា បញ្ញា ទឹកជន់លិច
កនុងទីព្កុង នហ ីជាក់ខសតងោរោឋ នសាា បនាព្បឡា -លូជានព្ចីន     
ទីតាាំងកនុងរាជធានីភ្នាំនរញ ព្តូវបានរននលឿនកនុងោរសាងសង់ ខដលកនុង
ននាះមានដូចជា៖                
- ោរោឋ នោក់លូព្បអប់តាមបនណាត  ផលូវK5 បាន ចាំនួន ២៦ព្បអប់ 
នហ ីនព្ោងនឹងបញ្ច ប់នានរលឆ្ប់ៗននះ 
- ោរោឋ នព្បឡា បាក់ទូក នព្គឿងចព្កចាប់សាេ រព្បឡា និងោ 

លាប់ោក់នធាីផលូវបានព្បខវង៦០ខម៉ាព្ត ខដលោរោឋ នននះ រិតជាមាន
សារ:សាំខាន់ណាស់ នព្ោះវានឹងរ ាំនោះទឹកនភ្លៀង និងទឹកសាំណល់ 
ចាំនួន ៣តាំបន់ នដីមបនីាាំទឹកនៅោន់សាា នី ៍បូមទឹកកប់ព្សូវ និងទាា រ
ទឹកគី ូខម៉ាព្តនលែ៩ នហ ីតាំបន់ទាាំង៣ននាះ មានសារៈព្បនយាជន៍
ជានព្ចីនដូចជា៖ 

-ជួ រ ាំនោះទឹកតាំបន់ទួលនោក នោ បូមនចញតាមសាា នី បឹ៍ងកក់២ 
ជាប់ផលូវរនទះនភ្លីង 
-តាំបន់វតតភ្នាំ ព្សះចក សហគមន៍បឹងកក់ ែណឌ ដូននរញ ខដលព្តូវបងាូរ
នចញោត់ផលូវនលែ៧០ តាមព្បអប់លូព្ជុងខដលន ងីកាំរុងសាា បនាននះ  
-ែណឌ ឫសសខីកវទាាំងមូល និងមួ ខផនកែណឌ ខសនសុែ ព្តូវបានបងាូរ
ចូលនៅកនុងព្បឡា ចាំនួន២ គឺមានព្បឡា បាក់ទូក និងអូរខវង។ 
 អាព្ស័ នហតុននះ សូមបងបអូនខដលរស់នៅ និងឆ្លងោត់
ោរោឋ នទាាំងននះ សូមនមតាត នយាគ ល់អធាព្ស័  និងសូមនមតាត  
ចូលរមួសហោរ ជាំរុញោរោឋ នននះ ឱយដាំនណីរោរនោ នជាគជ័ ។ 
តាមបទរិនសាធន៍កនលងមក ព្កុមហ ុនមួ ចាំនួនតូច បានចូលរមួកនុង
កិចចោរលទធកមែ ភាគនព្ចីនហា ននដញថ្ងលទាបខាល ាំង ប៉ាុខនតនរលអនុវតតន៍
គនព្មាង មានភារ តឺយា៉ា វ ោែ ននសាភ័្ណភារ គុណភារ សុវតាិភារ 
ខដលមិនអាចទទួល កបានន  ី៕ 

បងបអ៊ូន្ព្បោព រដឋក្នងុរាជធានី្ភ្នុំគពញពន្ក្តីសងឃមឹៃមី និ្ងការោុំព្ទគពញទុំហងឹ 
 ុំគពាះការពព្ងីក្ និ្ងពព្ងឹងការស្ពថ បនគហដាឋ រ នសមោ័ន្ធ ផ្ល៊ូវ ព្បឡាយ- ៊ូ របសស់្ពលារាជធានី្ 
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          កិចចព្បជុាំសាមញ្ានលីកទី១៧ របស់ព្កុមព្បឹកាែណឌ ទួលនោក 
អាណតតិទី២ ោលរីថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខដលមានរនបៀបវារៈ
ដូចខាងនព្ោម៖ 

-ោររិនិតយ រិភាកា និងអនុម័តនសចកតីព្ោង កាំណត់នហតុថ្នកិចច
ព្បជុាំសាមញ្ានលកីទី១៦ របស់ព្កុមព្បឹកាែណឌ ទួលនោកអាណតតិទី២ 
-ោររិនិតយ ោររិភាកានសចកតីព្ោង របា ោរណ៍លទធផលោរង្វរ
ព្បចាាំខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ របសរ់ដឋបាលសាលាែណឌ ទួលនោក 
-ោររិនិតយ រិភាកា នសចកតីព្ោង ដីោសតីរីោរកាំណត់តថ្មលនសវា   
រដឋបាល និងតារាងតថ្មលនសវាសាធារណៈរបស់សាលាែណឌ ទួលនោក 
-ោររិនិតយ រិភាកាអនុម័តនសចកតីព្ោង ោរខបងខចកព្បាក់រង្វា ន់
នលីកទឹកចិតតបានមករីនសវារដឋបាលព្បចាាំ ខែកញ្ញា  ២០១៥ ជូន   
មន្រនតីរបស់រដឋបាលែណឌ  
-ោរង្វរនផសងៗ៕ 

  នៅលាៃ ចថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្កុមោរង្វរអនុ 
សាខាោកបាទព្កហមកមពុជាែណឌ ទួលនោក ខដលដឹកនាាំ នោ  
នលាក សាាំង សុភ្ៈវចិិព្ត និងមន្រនតោីកកបាទព្កហម ែណឌ រមួជាមួ 
ព្កុមព្បឹកាសង្វា ត់ទឹកលអក់ទី១ និងព្កុមោរង្វរ សស ក សង្វា ត់ 
បានចុះសួរសុែទុកខ៖  

១. នលាកព្ស ី នទៀវ នហារ សមាជិកព្កមុព្បឹកាសង្វា ត់ខដល កាំរុង    
សព្មាករាបាលជាំងឺនោ ោរវះោត់ឆ្អឹងែនង នៅមនាីរនរទយអងគរធាំ . 
២. នលាក ណុប ោ នមភូ្មិ២០ ខដលរងរបួសនោ នព្ោះថ្នន ក់
ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងដងោាំបិត នោ បានឧបតាមា អងារ ២៥គី ូព្ោម
ទឹកនោះនោនៅរីរ ូ និងងវោិ ៣០មឺុននរៀល កនុងមាន ក់។ បនាា ប់មក
ក៏បានបនតសួរសុែទុកខនលាកព្សី ស  ចនធី ខដលកាំរុងមានជាំងឺសាល ប់
មួ ចាំនហៀងែលួន នោ បានឧបតាមានូវអងារ២៥គី ូព្ោម ទឹកនោះ
នោនៅ២ ូ និងងវោិ៣៩មឺុននរៀល៕  

ព្ក្ុមព្បឹក្ាខណឌ ទួ គោក្គបើក្ក្ ិចព្បជុុំស្ពមញ្ាគ ើក្ទី១៧ អាោា ធរសង្វា រ់ទកឹ្ អក្់ទី១ ន ុំអុំគណាយជ៊ូន្អនក្រងគព្ោះ 
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  នាថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅសាលាមនត យ ៨មីនា 
បាននរៀបចាំនធាីនវទិោសាធារណៈនព្ោមអធិតីភារ នលាក គួ   ុំគរ ើន្ 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលែណឌ ដូននរញ  និង ជាព្បធានព្កមុោរង្វរ
ថ្នន ក់ជាតិ ចុះមូលោឋ នសង្វា ត់ចតុមុែ និង នលាកជាំទាវ មុិញ ក្សុន្ ី
អនុព្បធានទី១ ព្កមុោរង្វរថ្នន ក់ជាតិ ចុះមូលោឋ នសង្វា ត់ចតុមុែ 
នដីមបពី្តួតរិនិតយ និងោាំព្ទោរអនុវតតន៍កមែវធីិនោលននយាបា   
 ុទធសាន្រសតចតុនោណដាំណាក់ោលទី៣ របស់រាជរោឋ ភិ្បាល នៅ
សង្វា ត់ចតុមុែ ែណឌ ដូននរញ។ 

  កនុងឱោសននះខដរ នលាក គួ   ុំគរ ើន្ អភិ្បាល ថ្នគណៈ
អភិ្បាលែណឌ ដូននរញ និងជាព្បធានព្កមុោរង្វរថ្នន ក់ជាតិ ចុះមូល

ោឋ នសង្វា ត់ចតុមុែ បានផ្ទត ាំនផាីនៅសង្វា ត់ ប៉ាុសតិ៍ និងមន្រនតីនព្ោមឱវាទ 
រមួោន អនុវតត នោលននយាបា  ភូ្មិ-សង្វា ត់ មានសុវតាភិារ ឱយសព្មច
បាននូវលកខណៈសមបតតិទាាំង០៩យា៉ា ង នហ ីនោះព្សា សាំណូមររ 
និង កងាល់នផសងៗ របស់បងបអូព្បជារលរដឋ៕  

ស្ពលាខណឌ ដ៊ូន្គពញាន្គរៀប ុំគធាើគវទិកាស្ពធារណៈម៊ូ ដាឋ ន្ គៅក្នងុសង្វា រ់ រុមុខ  

អាជ្ញា ធរខណឌ ដ្នូលពញចេុះកាយសាំរមលពលទកឹជនល់ចិទបី្កងុ 

អាជ្ញា ធរមលូដ្ឋា នបកប្សាយតាមការលសន ើសុាំរបសប់្បជ្ញពលរដ្ា 

មន្រនតអីាជ្ញា ធរ នងិប្បជ្ញពលរដ្ាចលូរមួយ៉ា ងលប្ចើនកនុងពធិ ី
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  នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ នលាក ន្ុរ ពុធដារ៉ា 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលែណឌ ដនង្វា  បានជួបសាំនណះសាំណាល
ជាមួ កមែករ កមែោរនីិ កនុងភូ្មិងែី និងភូ្មិតា ី សង្វា ត់ដនង្វា  
ព្បមាណ ៣០០នាក់ អាំរីបញ្ញា តថ្មលអគគិសនីនៅតាមបនាប់ជួល និង
បញ្ញា ព្បឈម និងតព្មូវោរនានារបស់រួកោត់ នោ មានោរចូលរមួ
រីសាំណាក់ នលាក សាំ នសឿន ព្បធានសហភាររលកមែជាតិកមពុជា និង 
តាំណាងសាខាអគគិសនីអូខបកកអម។ 
 កនុងឱោសននះខដរ នលាកអភិ្បាលែណឌ  បាននលីកទឹកចិតត
ដលប់ងបអនូព្បជារលរដឋខដលសាន ក់នៅតាមផាះជួល បនាប់ជួលទាាំងអស់
រា ោរណ៍ដល់សមតាកិចច មានអាជាា ធរ ព្គប់លាំោប់ថ្នន ក់ អាំរីបញ្ញា  

ោរលាំបាក និងកងាលន់ានារបសប់ងបអនូ នដីមបចីាត់វធិានោរនោះព្សា 
ជូនបានទាន់នរលនវលា៕  

ថ្នន ក់្ដឹក្នុំស្ពលាខណឌ ដគង្វា  ជួបសុំគណះសុំណា ោមួយក្មមក្រ ក្មមការនីិ្ ភ្៊ូមិតាឡ ីសង្វា រ់ដគង្វា  
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  នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នលាក សហម ដារទិធិ 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលែណឌ នោធិ៍ខសនជ័  បាននបីកោរោឋ ន
ជួសជុលផលូវនបតុងឆ្អឹងខដកចាំនួន១ខែសព្បខវង៤៩០ខម៉ាព្ត ទទឹង៥
ខម៉ាព្ត ខដលជាគនព្មាងអភិ្វឌ្ឍន៍របស់ែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៥ សាិតនៅភូ្មិ
ថ្ព្រកី សង្វា ត់នភ្លីងនឆ្ះរនទះ ែណឌ នោធិ៍ខសនជ័  រាជធានីភ្នាំនរញ។ 

ននះជាសមិទិធផលងែីបខនាមនទៀត សូមបងបអូនព្បជារលរដឋជួ ខង
រកាទាាំងអស់ោន ឱយបានលអ។    
 បនាា ប់មក នលាកអភិ្បាលែណឌ  ក៏បាននឆ្លៀតចុះរិនិតយោរនធាអីតត
សញ្ញា ណប័ណណជូនបងបអូនព្បជារលរដឋ នៅសង្វា ត់នភ្លីងនឆ្ះរនទះ៕ 

  នាថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ នលាក សហម ដារទិិធ 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលែណឌ នោធិ៍ខសនជ័  បានដឹកនាាំមន្រនតី
រាជោរ កងកមាល ាំង  ុវជន ចុះសួរសុែទុកខ និងផតល់សាំភារ: ងវោិ
ជូនកងនគរបាលវរៈ នសនាតូច ៧៩៣ ោរោរព្រាំខដន ឈរនជីងនៅ
ចាំណុចអាននសះ ឃុាំជាាំកានត ព្សុកជាាំកានត នែតតព្រះវហិារ។  

  កនុងននាះផងខដរ ព្បតិភូ្ក៏បាននាាំ កមកនូវ អាំនណា មួ 
ចាំនួនខចកជូនដល់ព្គួសារកងទ័រ ខដលកនុងមួ ព្គួសារៗ ទទួល
បានសមាា រៈមាន មី ទឹកព្តី ទឹកសុីអីុ សារស បខនល ថ្នន ាំនរទយ ព្រមទាាំង
ងវោិសរុប ចាំនួន ២០.៩២០.០០០នរៀល៕ 

 

ស្ពលាខណឌ គពាធិ៍សសន្ជ័យគបើក្ការដាឋ ន្ជួសជ ុផ្ល៊ូវគបរុង ស្ពលាខណឌ គពាធិ៍សសន្ជ័យ ុះស្ពក្សរួសខុទកុ្ខក្ងទព័ 
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  អនុវតតតាមនោលោរណ៍របស់ ឯកឧតតម ា៉ សោុរវិងស 
អភិ្បាល ថ្នគណ:អភិ្បាលរាជធានីភ្នាំនរញ និងោរខណនាាំរី    
នលាក អា ង សុផី្ន្ អភិ្បាល ថ្នគណ:អភិ្បាលែណឌ ចារអាំនន 
កងកមាល ាំងគណៈបញ្ញជ ោរឯកភាររដឋបាលែណឌ  ខដលដឹកនាាំនោ 

នលាក នហា វាសនា អភិ្បាលរងែណឌ  បានចុះព្តតួរិនិតយរដឋបាល  
នៅចាំណុចផាះនលែ ១៨ផលូវនបតុង ភូ្មិអូរអណតូ ង១ សង្វា ត់ខព្រកព្បា 
ខដលមានោក់រ័នធនលីបញ្ញា នព្គឿងនញៀន ជាលទធផលកមាល ាំងចព្មុះ
បាននធាីោររិនិតយនឃញីមានោរនលងខលបងសុីសង នហគមបាញ់ព្តី
ែុសចាប់ ចាំនួន៣ទូ បចចុបបននកមាល ាំងចព្មុះបានរបឹអូស កមករកា
ទុកជាបនណាត ះអាសនននៅសាលាែណឌ នដីមបចីាត់ោរតាមនីតិវធីិចាប់៕  

  នោ នៅកនុងកាំ ុងខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ មាននភ្លៀងធាល ក់
នជាកជាាំបណាត លនអា ផលូវជាតិនលែ១ ចាប់រីភូ្មិកតីតាកុ  រហូត
ដល់គល់សាព នព្រះមុនីវងសមានជងាុកធាំៗរមួទាាំងទឹកដក់នធាីនអា បង
បអូនព្បជារលរដឋរិបាកកនុងោរនធាីដាំនណីរ នហតុដូចននះនដីមបបីងា
លកខណ:ជូនបងបអូនព្បជារលរដឋ នោ កនុងននាះអាជាា ធរែណឌ ចារ
អាំននបានទាំនាក់ទាំនងសុាំជួ អនតរាគមន៍រីព្កុមោរង្វរ JICA នដីមបី
បូមលូទឹកដក់នៅតាមផលូវជាតិនលែ១ និងឈូសឆ្ ចាក់ងែព្គួស
លុបជងាុកធាំៗ នដីមបសីព្មួលកនុងោរនធាីដាំនណីរ៕  

អាោា ធរខណឌ  ារអុំគៅ ុះរប់គហគមាញព់្រខីសុ ាប់ អាោា ធរខណឌ  ារអុំគៅ ុះប៊ូមទកឹ្ ន្ិងឈ៊ូសឆ្យជងហុក្ផ្ល៊ូវ 
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 នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ រដឋបាលសាលាែណឌ
៧មករា ព្បជុាំសាមញ្ានលីកទី១៦ របស់ព្កុមព្បឹកាែណឌ ៧មករា   
អាណតតិទី២ នព្ោមអធិបតីភារ នលាក គស្ពម សវុណណ  ព្បធាន
ព្កមុព្បឹកាែណឌ ៧មករា និង នលាក  មី សភុា អភិ្បាល ថ្នគណៈ
អភិ្បាលែណឌ  ៧មករា ខដលមានរនបៀបវារៈមួ ចាំនួនដូចខាងនព្ោម៖ 
១- ឆ្លង និងអនុម័តនសចកតីព្ោងកាំណត់នហតុថ្នកិចចព្បជុាំសាមញ្ា
នលីកទី១៥ ខែសីហា របសព់្កុមព្បឹកាែណឌ ៧មករា អាណតតទីិ២។ 
២-រិនិតយ និង អនុម័តនសចកតីព្ោងរបា ោរណ៍បូកសរុបលទធផល
ោរង្វរព្បចាាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រដឋបាលែណឌ ៧មករា។ 

៣-រិនិតយ និង អនុម័តនសចកតីព្ោងរបា ោរណ៍បូកសរុបលទធផល
ោរង្វរព្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រដឋបាលែណឌ ៧មករា។ 
៤-អនុម័តោរខបងខចកព្បាក់រង្វា ន់នលីកទឹកចិតត ជូនមន្រនតីរាជោរ៕  

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ នលាក  មី សភុា 
អភិ្បាល ថ្នគណៈអភិ្បាលែណឌ ៧មករា និងជាព្បធានគណៈកមាែ ធិោរ
លទធកមែែណឌ  បានចុះព្តតួរិនិតយគនព្មាងអភិ្វឌ្ឍន៍របសស់ាលាែណឌ  
៧មករា សព្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ នលីគនព្មាងោក់លូទាំហាំ០,៦ម ចាំនួនរីរខែស 

១- ផលូវនលែ១៦៩ (ផលូវនលែ១៦៩ ដល់ផលូវនលែ១០៩) ព្បខវង 
៥៣២ម។ 
២- ផលូវនលែ១៦៤ (ផលូវនលែ១៦៤ ដល់ផលូវនលែ១៣៤) ព្បខវង 
២២០ម កនុងសង្វា ត់វាលវង់ ែណឌ ៧មករា រាជធានីភ្នាំនរញ៕   

ក្ិ ចព្បជុុំស្ពមញ្ាគ ើក្ទី១៦ របសព់្ក្ុមព្បឹក្ាខណឌ ៧មក្រា ថ្នន ក្់ដឹក្ន ុំស្ពលាខណឌ ៧មក្រា  ុះពនិ្ិរយគគព្ពងដាក្់ ៊ូ 

សកមមភាពពនិតិ្យ នងិអនមុត័្របសប់្កមុប្បកឹាខណឌ ៧មករ 
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           ស្ពា នជ្រោយចង្វា រ ឬស្ពា នមតិ្តភាព
កមាុោ-ជប ុន គោឺស្ពា នមួយដ៏សខំាន់
សរាបក់ារជ្្ាើដជំ្ ើ ររបស់របោពលរដឋ
ពីជ្េត្តជ្សៀមរាប កពំង់្ ំ កពំង់ចាម   
រត្នៈគរិ ីម ឌ លគរិ ីរកជ្ចេះ និងសទងឹត្រត្ង 
ចូលមកកាន់រាជធានីភ្នជំ្ពញ។ ត្ដល
ស្ពា នជ្នេះរត្ូវបានស្ពា បនាជ្ ើងកាលពី
ឆ្ន ១ំ៩៦៦ ននសម័យសងគមរាស្រសតនិយម 
របស់សជ្មតចរពេះវររាជបតិាោត្តិ្េែរ រពេះ
ករុណាសជ្មតចរពេះនជ្រាត្តម សហីន្ ុ

(១៩៥៣-១៩៧០)។ ស្ពា នជ្នេះ ានរបត្វង 

៧០៩ត្ម រត្ ត្ដលបានត្ភាា ប់ពីជ្រត្ើយ
ខាងលិច ជ្ៅជ្រត្ើយខាងជ្កើត្។ 

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

ពីរបជ្េសោត្បិានជួបរបេេះនឹងសស្រង្វគ ម
អស់ោជ្រចើនឆ្ន ។ំ ោមួយាន ជ្នាេះត្ដរ 
រាជរោឋ ភ្បិាលជប ុន ក៏បានផ្តល់នូវ
អជំ្ណាយស្ពងសង់ជ្ ើងវញិស្ពា នជ្នេះ 
នាឆ្ន ១ំ៩៩៥ជ្នាេះ។ 

 ស្ពា នជ្រោយចង្វា រជ្នេះ គោឺ
ស្ពា នត្ដលត្វងោងជ្គដបូំងបងអស់ ជ្ៅ
កមាុោ ត្ដលឆ្លងកាត់្េជ្នល ជ្ហើយវាក៏ោ
ស្ពា នដ៏សខំាន់របស់របោពលរដឋ និង
េនំាក់េនំងននជ្ហោឋ រចនាសមា័នធរបស់
របជ្េសកមាុោ៕ 

ចំណ េះដឹងទូណៅ៖ ព្បវរតិ ស្ពោ ន្គព្ោយ ង្វា រ 
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អាហារ៤ព្បគភ្ទមិន្គួរទទួ ទាន្គព ព្ពឹក្! 

   សព្មាប់មនុសសភាគនព្ចីននជឿថ្ន នរលព្រឹកទទួលទានអាីក៏មាន
ព្បនយាជន៍ខដរ នព្ោះរាងោ  ព្តូវ កនៅចិញ្ច ឹមែួរកាល ប៉ាុខនត
អាហារ៤យា៉ា ងខដលគួរនចៀសវាងគឺ៖ 

 ន្ុំបុ័ងលាបស៊ូក្៊ូឡា ព្បសិននបីទទួលទាននហ ីនាំប័ុង
លាបសូកូឡា អនកមានអារមែណ៍សាុះសាា លអ គឺបណាត លមករីជាតិសារ 
នៅកនុងសូកូឡា។ គួរលាបប ័រសខណត ក ឬដាំណាប់ខផលនឈពី្បនសីរជាង។ 

  អាហារធញ្ាោរ ិ ោរព្សាវព្ជាវរីអាហារបានរកនឃញីថ្ន 
ជិត១០០ភាគរ ថ្នផលិតផលអាហារធញ្ាជាតិព្តូវបានផលិតន ងី
តាមរ ៈ នតោរបាំខបលងតាំណរូជរីសខណត កនសៀង(GMO Material)
មិនខមនផលិតមករីធញ្ាជាតិព្ោប់នរញ(Whole Grain)សុទធ១០០
ភាគរ ដូចខដលបញ្ញជ ក់នៅកនុងសាល កផលិតផលននាះនទ។ ដូនចនះ 
ព្បនយាជន៍ខដលរាងោ អាច កនៅនព្បីោរបានរិតព្បាកដគឺមានខត
ទឹកនោះនោខតមួ មុែគត់។ 

  ន្ុំធញ្ាោរិ ខដលអនកនមីលនឃញីថ្ននោរនរញនៅនោ 
ធញ្ាជាតិ ប៉ាុខនតអាហារព្បនភ្ទននះមានសមាសធាតុផសាំថ្នជាតិសារយា៉ា ង
តិច៣ព្បនភ្ទន ងីនៅដូចជាសារព្ហ ាុកតូស(Fructose) ទឹកសារនោត
(HighFructose Corn Syrup)សារព្កហមនិងសារអាំនន។ ដូនចនះ
ព្បសិននបីអនកនព្ជីសនាំធញ្ាជាតិខបបននះមកទទួលទានជាអាហារនរល
ព្រឹកនសែីនឹង កជាតិសារ ោក់ចូលកនុងមាត់ព្បមាណ៣០ព្ោមនទាះជា
រសជាតិមិនដូចសារកតី។ 

  ស្ព ់សក្ថ ន ជាអាហារនរលព្រឹកខដលអនកគួរទទួលទានឱយ 
តិចបាំផុត។ ទិននន័ ខដលទទួលបានរីសាលានវជជសាន្រសតហារវា៉ា ដ
(Harvard Medicine School)បង្វា ញនូវលទធផលោរព្សាវព្ជាវថ្ន 
ព្បសិននបីផ្ទអ កបរនិភាគផលិតផលសាច់ខកថ្ចន១០០ព្ោមកនុង១ថ្ងៃអាច
ជួ បនា អព្តាព្បឈមនឹងោរបាត់បង់ជីវតិមុនវ ័ដល២់០ភាគ៕ 

 ព្បគភ្ទអាហារសដ ពន្ផ្ទុក្ស្ពរោរពិ្បូគរអុីន្ខោស ់
 អនកគួរនធាីោរទទួលទានសារជាតិព្បូនតអីុនឱយបានយា៉ា ងតិច 
៥០ព្ោមកនុងមួ ថ្ងៃ។ នដីមបទីទួលបាននូវអតាព្បនយាជន៍នរញនលញ
របស់វា។ ព្បនភ្ទអាហារខដលសាំបូរនៅនោ សារជាតិព្បូនតអីុន គឺមាន
មករីសតាមានដូចជា ទឹកនោះនោ ស ុត និងសាច់។ 

  ព្បនភ្ទអាហារខដលមានផាុកសារជាតិព្បូនតអីុន កនុងបរមិាណ
ែពស់ គឺមានសារៈព្បនយាជន៍កនុងោររកាែលួនអនកឲ្យមានថ្នមរល និង
នធាីឲ្យមុែង្វររបស់រាងោ អនកមានដាំនណីរោរបានលអ។ នទាះជាយា៉ា ង
ណាក៏នោ  ព្បសិននបីអនកនធាីោរនព្ជីសនរសីបរនិភាគខតបខនល និង ខផល
នឈ ី ននាះអនកអាចបរនិភាគនូវសខណត កនែៀវមួ ខរងកនលះ ខដលវាអាច
នឹងមានជាតិព្បូនតអីុននសែីនឹងបនាះសាច់នចៀន ១០០ព្ោម។ 

  ព្បនភ្ទអាហារខដលមានផាុកជាតិព្បូនតអីុន គឺអាចជួ នធាីឱយ
អនកមានអារមែណ៍ថ្នខឆ្អតបនាា ប់រីទទួលទានអាហាររចួ មានថ្នមរល
នរញមួ ថ្ងៃ នហ ីវាក៏ផតល់អតាព្បនយាជន៍ផងខដរដល់សាច់ដុាំ ោររកី
ធាំធាត់ និងសុែុមាលភារទាាំងព្សុងរបស់រាងោ ។ 

  ព្បនភ្ទអាហារខដលសាំបូរនៅនោ សារជាតិព្បូនតអីុន មាន
សខណត កនែៀវ ស ុត ផលិតផលនធាីរីជាតិទឹកនោះនោ អាហារសមុព្ទ 
សាច់បកស ីសខណត កនសៀង សាច់នោ។ ព្បសិននបីអនកបានបរនិភាគនូវ
អាហារ ខដលមានផាុកនូវសារជាតិព្បូនតអីុនបនតិច ននាះអនកនឹងមាន
អារមែណ៍ថ្ន មិនសូវឃាល ននៅកនុងនរលថ្ងៃ និងមិនសូវមានចាំណង់ញុាាំ
នព្ចីន ឬចង់ទទួលទានអាហារសព្មន់នព្ចីនននាះនទ៕ 

ចំណ េះដឹងសុខភាព៖ អាហារ៤ព្បគភ្ទមិន្គួរទទួ ទាន្គព ព្ពឹក្! អាហារសដ ពន្ព្បូគរអីុន្ខោស់!  

ស្ពរៈព្បគោជន៍្សផ្លព្កូ្ រលុង និ្ងសផ្លមងឃរុ 
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ព្កូ្ រលុងពន្ស្ពរៈព្បគោជន៍្ ុំគពាះសខុភាព! 

   អនកចូលចិតតបរនិភាគព្កូចតលុង នោ សារវាលអសព្មាប់ោរ
រ ាំលា អាហារផង និងជួ បញ្ចុ ះទមៃន់ ដូនចនះព្កូចតលុងអាចរាបាល
ជាំងឺព្គុននៅត  និងជាំងឺផ្ទត សា  ទឹកព្កូចតលុង ជួ អនកជាំងឺឱយមានសុែ
ភារលអន ងីវញិនព្ោ ជាំងឺព្គុននៅត  បនា អារមែណ៍នៅត នរាលរាល
នោ សារសីតុណា ភារសររីាងគន ងីែពស់ និងជាឱសងមានតថ្មលចាំនោះ
ជាំងឺព្គុនផ្ទត សា  ។ 

  ព្កចូតលុងមានព្បនយាជន៍បាំផុតកនុងោរនោះព្សា បញ្ញា នហមី
នោះ រិបាករ ាំលា អាហារវានធាីឱយង ចុះកនៅត  និងរ ាំនញាចសកមែភារ
របស់ព្ករះ ខកខព្បឱយព្បនសីរចរនតហូររបស់រ ាំអឹលរ ាំលា អាហារ ជួ សរ ី
រាងគរ ាំលា អាហារលអជាង ។ 

  សព្មាប់អនកជាំងឺទឹកននាមខផអម គួរបរនិភាគព្កូចតលុងមួ ខផលកនុង
មួ ថ្ងៃ វាអាចរារា ាំងបរមិាណនមៅបញ្ចូ លនៅកនុងសររីាងគ នហតុននះជួ 
បនា កតីបារមាអាំរីជាំងឺទឹកននាមខផអម។ ផឹកទឹកព្កូចតលុងព្សស់មួ ខកវ
នៅនរលព្រឹកលអបាំផុតនដីមបពី្គប់ព្គងអាោរៈទល់លាមក ។ 

  ោរផឹកទឹកព្កូចតលុង៥៣០មិលលីលីព្តកនុងមួ ថ្ងៃ នឹងនធាីឱយ
សកមែភាររបស់ CYPIA2 ខដលជាអង់ហសុមីមួ រ ាំនញាចសកមែភារ
របសស់ារជាតិគីមី បងាជាំងឺមហារកីកនងុខផសងបារងី ចុះគួរឱយកត់សមាគ ល។់ 
នព្ៅរីននះ ព្កូចតលុង សមបូរសារជាតិ flavonoid មានឥទធិរលដូចជា 
សារជាតិព្បឆ្ាំងអុកសុីតកមែ ធមែជាតិ១ ោរោរនិងទប់សាា ត់
សកមែភាររបស់ររួកសារជាតិបងាមហារកី៕ 

 សផ្លមងឃរុជួយការពារជុំងឺគបះដ៊ូង និ្ងសពោ ធឈាម 

  រិតណាស់ោររិសាអាហារខដលមានតុលយភារលអ នឹងជួប
បនងាីតនូវសុែភារលអរបស់ មនុសសព្គប់ៗរូប។ ខផលនឈ ី គឺជាចាំខណក
មួ ថ្នតុលយភារចាំណីអាហារ។ ជាទូនៅរាល់ោររិសាខផលនឈពី្តឹមព្តូវ   
រមួមានខផលមងឃុតននះគឺអាចនធាី ឱយសុែភារនិងគុណភារថ្នជីវតិរបស់
នលាកអនកមានោរែុសខបលកោន គួរឱយ កត់សមាគ ល់។ 

  ខផលមងឃុត ជាខផលនឈខីដលដុះលូតលាសន់ៅតាំបន់អាសុអីានគន ។៍ 
នដីមមងឃុតអាចរស់រានបានលអនៅនព្ោមសីតុណា ភារ៤០ អងា និង
មាននភ្លៀងធាល ក់ព្គប់ព្ោន់ ខផលមងឃុតអាចជួ ោរោរជាំងឺនបះដូង និង 
សមាព ធឈាមឲ្យដាំនណីរោរបានលអ៕ 
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