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4  ថ្មមុខយក្ស
ផ្ទា ំងថ្មដែលមានសណ្ឋា នែូចមុខ 
មនុស្ស ហ�ើយត្រូវបានហេដាក់ 
ហ ្្ម ោះឲ្យថា ថ្មមុខយក្ស ឫ អ្នកដថ 
រកសាពតរៃ។ ថ្មមុខយក្សហនោះេឺជាទី 
កដនលែងដែលអ្នកហ្វើែំហ�ើ រនានាហោ
ររៃនិងបន់សសន់សំុហសចក្ីសុខ។

7   រូបសំណាកលោកយាយម៉្
របូសំណ្កហោកយាយហ៉ៅស្ិ្ហៅ
ហលើភ្នំបូកហោ េឺជារបូបែិមាដែល្ំ 
និងត្រូវ បានសាងសង់   ក្នុងឆ្្ន ំ 2010 
មាន កំរៃស់29 ដមៅត្។ ហោកយាយ
ហ៉ៅត្រូវបានហេមានជាជំហនឿថាជាអ្នក
ហមើលដថរកសា សុវ្្ិភារៃែល់អ្នកែំ
ហ�ើ រដ្្នក្ំបន់ភ្នំនិង្ំបន់សមុតទ។

8   ដំណាក់ស្ល្ខ្ម្
ែំណ្ក់សាលែ ហ ្្ម េឺជាអ្ី្តរៃោះរាជែំ
ណ្ក់របស់តរៃោះបាទនហរា្្មសី�នុ   
សតមាកលំដ�តរៃោះកាយ ដែលត្រូវបាន 
សាងសង់ហ�ើងរីៃថ្មនិងមានបិទហដាយ
ហ�ើសាលែ ហ ្្ម ហៅក្នុងឆ្្ន ំ1936។ ហៅទីហនោះ
ហភញៀវអាចហមើលហ�ើញរីៃហទសភារៃែ៏សស
ស់សាអា ្េួរឲ្យរហំភើបហៅខាងហតកាយែំ
ណ្ក់ហ�ើយទីហនោះក៏ជាទីកដនលែងសតមា
ប់េយេន់ហទសភារៃពថងៃហរៀបលិចែ៏សសស់ 
សាអា ្្ងដែរ។ (សូមចូលរមួដថរកសា 
អ្ី្តរៃោះរាជែំណ្ក់ ទំាងអស់ោ្ន )

2   ខ្ល្ងទ្វ្រចូលទៅកាន់សណា្ឋ្គារ  
ឋានសួគ៌សុខា

ជាតចកចូលហៅកាន់សណ្ឋា ោរ  
ឋានសេ៌ួសខុា អមហដាយ សនួផ្កា  
ែ៏សសស់សាអា ្ហៅសងខាងដែល 
ហភញៀវជាហតចើនដ្ង�ប់ថ្របូទុក
ជាអនុសសាវរយី។

1   ស្ថ្នីយ៏ប្្ងឥន្ធនៈសូគីមុិច
ជាកដនលែង្្ដល់ហសវាកម្មចាក់ហតបង 
ឥន្ធនៈែូចជា Clean92, Superior97 
និង Super Diesel។ ទីហនោះមាន
មីនីមាៅ ្ (Mini Mart) និងបនទាប់ទឹក 
សតមាប់ហភញៀវ។

5   តំបន់សត្វស្វ្
ហភញៀវអាចហមើលហ�ើញស វ្សាវ ហៅ
ហរៃលដែលរួៃកវាកំរុៃងដ្ហ វ្ើែំហ�ើ
រហៅ្ំបន់ហនោះ។

6  តំបន់សត្វក្ងកង
ហភញៀវអាចហមើលហ�ើញស វ្ហកងកង
ដែលភាេហតចើនដ្ងដ្ហោោះហ�ើរ
ហៅ្ំបន់ហនោះ។

14   ការបោះជំរំ 
ហភញៀវអាចទទួលយកបទរិៃហសា្ន៍ពនការហបាោះជំរហំៅ
ហលើភ្នំបូកហោជាមួយតេរួសារ ឫ មិ្្ភក្ិហែើម្ី 
បហងកាើ្នូវអនុសសាវរយីដែលមិនអាចបំហភលែចបាន។

ក្រុង្ំពត

10  រង្វង់មូលផ្លូវបំប្កជាបី 
េឺជា្លែូវបំដបកជាបី ដែលមានហោល
ហៅហៅកាន់របូសំណ្កហោកយាយ  
ហ៉ៅ បឹងហលើភ្នំ និងសណ្ឋា ោរ 
ឋានសួេ៌សុខា។

9  ទីតាំងត្ួតពិនិត្យ
េឺជាទីកដនលែងត្រួ្រិៃនិ្្យហែើម្ី 
ការពារសុវ្្ិភារៃ។

11  ប្្សទប្្សសត្វ
កាលរីៃមុនទីកដនលែងហនោះេឺជាអាសសម 
អ្នកតា្ូចមួយដែលបានសាងសង់
ហ�ើងហដាយរុៃទ្ធសាស និកដខ្មរ។ សរៃវ 
ពថងៃហនោះទីកដនលែងហនោះត្រូវបានកសាង 
រៃតងីកយាៅ ង្ំ ទូោយហែើម្ីភារៃងាយ 
សសរួលែល់រុៃទ្ធសាសនិក និងហភញៀវ 
ហទសចរទំាងអស់ក្នុងការបួងសួងសំុ
ហសចក្ីសុខហ�ើយក៏ជាកដនលែង
សតមាប់់សតមាក្ងដែរ។

12  ទីតាំងបង្ហ្ញគម្្ងប្លង់ម្
េហតមាងការអភិវឌ្ឍន៍ពនរម�ីយដាឋា នទំាងមូលត្រូវបាន
ដាក់តំាងបងាហា ញហៅទីកដនលែងហនោះ។ ្ំបន់ខ្ពង់រាបទី១មាន
េហតមាងអភិវឌ្ឍន៍ែូចជាសណ្ឋា ោរនិងកាសីុ�ូខា្ន ្អន្រ
ជា្ិ កដនលែងកមសាន្កុមារ ោងលក់ទំនិញ - ល - ។ ្ំបន់
ខ្ពង់រាបទី២មានេហតមាងអភិវឌ្ឍន៍ ែូចជា ភូមិតេិោះលំដ�- 
កាយ ្សារទំហនើបមនទាីរហរៃទ្យ មនទាីរចាស់ជរានិង្ំបន់សា្ន ក់
ហៅែ៏តប�ិ្ -ល-។ ហភញៀវក៏អាចចូលរមួវនិិហយាេជាមួយ
េហតមាងហយើងខញុំ្ងដែរ តាមរយៈ
ទូរស័រៃទា: 097 562 6211 

3   កន្ល្ងទស្សនាទ្សភាពន្ 
       ខ្ត្តកំពត
ហភញៀវអាចសមលែឹងហមើលហទសភារៃ
ែ៏សសស់ត្កាលពនហខ្្កំរៃ្ទំាង
មូល ពតរៃតរឹៃកសាែ៏ហខៀវសសងា្់និង
ព្ទាសមុតទែ៏សសស់សាអា ្។
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1  ទីតាំងត្ួតពិនិត្យន្វាលស្្៥០០
េឺជាតចកចូលសតមាប់ទស្សនាវាលដសស៥០០ 
ដែលមានផ្កា បំរៃង់តកហោម និងថ្ម្ម្មជា្ិជាហតចើន។
ហភញៀវហទសចរជា្ិអាចចូលទស្សនាហដាយមិនេិ្ពថលែ
ឯហភញៀវហទសចរអន្រជា្ិត្រូវទិញសំបុត្ក្នុង្ពមលែ១២០០០
ហរៀល។

ទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវ
សូមស្វេគមន៏មកកាន់សណ្ឋេគារឋានសួគ៌សុខា
ទសេសនារមណីយដ្ឋេនធម្មជាតិនិងបេវត្តិសសេ្ត

8   វិមានអ្នកតាភ្នំ
េឺជាតរៃោះវោិរ សតមាប់តបជាជនដែលមានជំហនឿហលើ
សាសនាចិនហែើម្ីបួងសួងសំុហសចក្ីសុខខ�ៈ
ហរៃលមកកមសាន្ហៅសណ្ឋា ោរ ឋានសួេ៌សុខា

10    HERITAGE VILLA
កាលរីៃមុនសំ�ង់អោរមួយហនោះ េឺជាអ្ី្
សាោតករុងបូកហោ និង ធ្លែ ប់ជាតរៃោះរាជែំណ្ក់ 
តរៃោះបាទសីុសុវ្្ិមុនីវង្សដែលបច្ុប្ន្នតករុម�ុ៊ន
បានហរៀបចំជា Heritage Villa។

15   គ្លីនិក និង បឹង
ហៅទីហនោះមានេលែីនិកដថទំាសុខភារៃបហតមើ 
ហសវាកម្មែល់ហភញៀវហទសចរ និងបុេ្គលិក 
របស់សណ្ឋា ោរដែលស្ិ្ហៅជិ្បឹង្ម្មជា
្ិែ៏សសស់សាអា ្មួយ។

9   ព្ះវិហារកាតូលិកចាស់
តរៃោះវោិរកា្ូលិកចាស់ត្រូវបានសាងសង់ក្នុងសម័យអាណ្និេមបា
រាងំ ហៅហែើមឆ្្ន ំ 1920។ កបាច់ក្ូររចនារបស់ វោិរចំណ្ស់មួយហនោះ 
ហៅរកសាទតមង់ហែើមជូនហភញៀវហទសចរទស្សនា។ ទីហនោះជាកដនលែង 
ដែលអាចេយេន់ ហទសភារៃសាអា ្បំ្ុ្ហៅហរៃលពថងៃហរៀបលិច 
ហលើសរីៃហនោះហៅហទៀ្ក៏ជាកដនលែង ែ៏មានតបជាតបិយភារៃសតមាប់ 
េូហស្ន�៍ថ្របូមុនហរៀបអាពា�៍រិៃពា�៍្ងដែរ ។

13   ការិយាល័យប្្សណីយ៍
េឺជាសំ�ង់ដែលបន្សល់រីៃសម័យអាណ្និេមបារាងំ។  
ហៅទីកដនលែងហនោះ ហភញៀវអាចទស្សនាសំ�ង់ដបបបារាងំែ៏
ចំណ្ស់មួយហនោះនិងថ្របូជាអនុសសាវរយ៍ី។

12   ដំណាក់ព្ះបាទមុនីវង្ស ឫដំណាក់ស្ដ្ច
េឺជាអោរមួយក្នុងចំហណ្មសំ�ង់អោរសម័យអាណ្និេមែ៏្ំសកាឹមពសកាេួរឲ្យក្់សមា្គ ល់  
ហៅ ហលើភ្នំបូកហោ។ ែំណ្ក់ហនោះត្រូវបានសង់ហ�ើងហៅដក្រមា្់ហតជាោះដែលអាចេយេន់ 
សតមស់ពតរៃភ្នំរៃ�៌ពប្ង   និងតរៃោះអាទិ្្យរោះហរៀងរាល់តរឹៃក ដថមហទៀ្។ ទីហនោះជាែំណ្ក់ 
ដែលតរៃោះបាទមុនីវង្ស តទង់សតមាកកមសាន្ ហេចរីៃអាកាសធ្្ុហ្្ហៅរាជធ្នីភ្នំហរៃញ។

1   ទឹកជ្្ះពពលវិល
រែូវកាលមានទស្សនីយភារៃទឹកធ្លែ ក់ែ៏អស្ារ្យទី
ហនោះេឺ កំ�ុងហរៃលរែូវវសសាចាប់រីៃ ដខឧសភា ែល់ 
្ុោ ដែលជាហរៃលហវោសសស់សាអា ្ហៅ្ំបន់
ហនោះ។

3  កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមសត្វ
ទីកដនលែងហនោះមានចិញឹ្មស្វជាហតចើនតបហភទែូចជា 
តជរូកពតរៃ មាន់ ទា និង កាងៃ នជាហែើម។ មានហរៃលខលែោះ 
ហភញៀវហទសចរដ្ងមកហលងជាមួយស្វែ៏េួរឲ្យ 
សសោញ់ទំាងហនោះ និង ថ្របូជាមួយរួៃកវា។

16   អាងស្តុកទឹកថ្មី
េឺជាកដនលែងស្ុកទឹកហែើម្ីបំហរៃញ្តមរូវ
ការហតបើតបាស់ហៅហលើភ្នំ។

                សណា្ឋគ្ារ ឋានសួគ៌សុខា
សណ្ឋា ោរ ឋានសួេ៌សុខា  ត្រូវបានហបើកែំហ�ើ រ 
ការហៅក្នុងឆ្្ន ំ២០១២។  

2  ភោជនីយដ្ឋ្នចំបា៉្កាហ្វ្
3  ភោជនីយដ្ឋ្នឡ្មិនក្្ស
4  ភោជនីយដ្ឋ្នស្ក្យបារ
5   ក្លឹបកុមារ
6  ភោជនីយដ្ឋ្នដឹឡូទុស

សណ្ឋេគារឋានសួគ៌សុខា ផារ៉្ដយស៌ អ៊ីនធើធ្នមិន ផា្ល្ហ្សា

ស្ិ្ហៅដក្រអោរ្ំពនសណ្ឋា ោរ ឋានសួេ៌ 
សុខា ដែលហបើកបហតមើជូនហភញៀវទំាងអស់។    
ផ្រាៅដាយស៍ អីុនហ ើ្ដ្នមិន ផ្លែ សាមាន 
បហតមើជូនោង សា�ន សបាៅ  កលែឹបោ្់ 
តបា� អាងដ�លទឹក បនទាប់ខារាៅ អូហខ និង 
កលែឹបឌីសកាូ្ងដែរ។ ស្ិ្ហៅដក្រអោរ្ំពន 
សណ្ឋា ោរ  ឋានសួេ៌សុខាដែ លហបើកបហតមើ 
ជូនហភញៀវទំាងអស់។ 

11  សណា្ឋ្គារ ឡឺ បូកគោ ផាឡ្ស     
      (សណា្ឋ្គារចាស់)
សណ្ឋា ោរ�ឺបូកហោផ្ហ�សត្រូវបាន
សាងសង់ហដាយជនជា្ិបារាងំនិងបាន
ហបើកសហមា្ព ្ក្នុងឆ្្ន ំ១៩២៥។សំ�ង់ 
អោរតបវ្ិ្សាសសមួ្យហនោះ ធ្លែ ប់ជា 
សណ្ឋា ោរែ៏្ំសកាឹមពសកានិងសសស់សាអា ្
មួយនាសម័យអាណ្និេមនិយមបារាំ
ងនិងសម័យសង្គមរាសសនិ្យមដែល 
ហសទាើរដ្បានហតបើតបាស់រ�ូ្ែល់ 
ឆ្្ន ំ១៩៧២។ សណ្ឋា ោរ �ឺ បូកហោ 
ផ្ហ�ស ត្រូវបានហបើកែំហ�ើ រការហ�ើងវញិហៅត្ីមាសទី១ ក្នុងឆ្្ន ំ២០១៨ ហដាយតករុម�ុ៊នសុខា អូដ្ល សតមាប់សាវ េមន៍ 
ហភញៀវហដាយមាន៣៦ បនទាប់ និងហភាជនីយដាឋា ន ចំនួន២។

17  យីហ៊ុប វីឡា
បនទាប់យី�ុ៊បវោីមាន្្ល់ជូននូវការរច
នាែ៏តប�ិ្ និង ្ំទូោយមាន 
ផ្សុកភារៃ និង្្ល់ភារៃងាយសសរួលែ
ល់ការសា្ន ក់ហៅជាលក្ខ�ោះតេរួសារនិង
អាចហរៀបចំកម្មវ ិ្ ី្ូចៗបាន។

20   វត្តសំពៅប្្ំ
19   ផ្ទះល្វ្ង់

  ស្្តប័ររីព្្
18   បន្ទប់ស្ន្ក់នៅ 9 អគារ

1  កាសុីណូ
្្ដល់ជូនកម្មវ ិ្ ីកមសានត្បកួ្តបដជងជាមួយ នឹង 
ដល្ងកមសាន្ជាហតចើនរមួមាន បាការាៅ្
(Baccarat) និងរ ៅលុហ�្ (Roulette)។

កសិដ្ឋេននិងធម្មជាតិ

ទេសភាពធម្មជាតិ
ទសេសនាពេេបេឹកេសាដ៏សេស់តេកាល
និងស្និទ្ធស្នេលជាមួយធម្មជាតិ

2   ថ្មអណ្តើក
េឺជាថ្ម្ម្មជា្ិែ៏្ំដែលហមើលហៅមាន 
រាងែូចជាស្វអហ�្ើ ក។

4   តំបន់តាំងសមាធិ
ហៅមិនឆ្ងៃ យរីៃសណ្ឋា ោរ ឋានសួេ៌សុខា មានទីកដនលែងដែលមាន 
សភារៃហសងៃៀមសាងៃ ្់សតមាប់់ការតំាងសមា្ិ ស្ិ្ហៅចំកណ្្លពតរៃ 
តរឹៃកសាហខៀវសសងា្់ និងមានចមាងៃ យដ្បៅុនា្ម នេី�ូដមៅត្រីៃសណ្ឋា ោរ
ដ្បៅុហណ្ណ ោះ។ ហភញៀវនឹងទទួលបានផ្សុកភារៃ ្លែូវចិ្្ សំណ្ងលអា
សុខភារៃតរៃមទំាងទទួលបានអារម្ម�៍សងៃប់ បនាទា ប់រីៃបានហៅ 
ទស្សនាហៅ្ំបន់ហនោះ ។

7   និមិត្តរូបច្កទ្វរ្រវាងឋានមនុស្ស និងឋានសួគ៌
ហនោះជា្ំបន់ហទសចរ�៍មួយក្នុងចំហណ្ម្ំបន់
ហទសចរ�៍ជាហតចើនហទៀ្ហៅហលើភ្នំបូកហោ។ ថ្ម
សងខាងមានសណ្ឋា នសសហែៀងហៅនឹងហខាលែ ង 
ទាវ រហ�ើយ វាបានត្រូវហេហអាយហ ្្ម ោះថាតចកទាវ រ 
រវាងឋានមនុស្ស និងឋានសួេ៌តំាងរីៃហែើមរ�ូ្ 
មកែល់បច្ុប្ន្នហនោះ។ ទីហនោះក៏ជាកដនលែងែ៏ស័ក្ិ
សិទ្ធមួយហែើម្ីសំុហសចក្ីសុខចំហរ ើន្ងដែរ។

5   ផា្ក្អ័រគីដ្ព្្
ទីហនោះមានហែើមផ្កា អ័រេីហែពតរៃជាហតចើនដែលហភញៀវអាច
េយេន់ ហ�ើញថាមានសភារៃខុសដបលែករីៃផ្កា អ័រេីហែែពទ
ហទៀ្។ ផ្កា អ័រេីហែពតរៃហនោះេឺរកីហរៃញមួយ ឆ្្ន ំជារិៃហសស 
រីៃដខមីនា ែល់ដខ ឧសភាដែលជាហរៃលផ្កា អ័រេីហែពតរៃរកី
ស្គុោះសា្គ យបំ្ុ្ហ�ើយហភញៀវក៏អាចថ្របូជាមួយផ្កា ែ៏ 
សសស់សាអា ្មួយហនោះ ។

6   វាលស្្១០០
វាលដសស 100 ដែលស្ិ្ហៅចមាងៃ យតបមា� 7េី�ូដមៅត្ 
រីៃសណ្ឋា ោរ។ ហៅទីហនាោះេឺជាវាលផ្ទា ំងថ្មដែលែុោះ 
រែិបរែុបខ�្ឌ ដចកវាលហ ្្ម ែ៏្ំលវឹងហលវើយ ហ�ើយជា 
កដនលែងដែលហភញៀវចូលចិ្្ថ្របូអនុសសារវយី។

3  ថ្មប្្សទ
េឺជាវាលែ៏្ំមួយដែលមាន
ថ្ម្ម្មជា្ិជាហតចើនហមើលហៅ

មានរាងែូចជាតបាសាទ។

ចំណុចចាប់អារម្មណ៍

ចំណុចចាប់អារម្មណ៍

ចំណុចចាប់អារម្មណ៍

សណ្ឋេគារឋានសួគ៌សុខា

ទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវ

កសិដ្ឋេននិងធម្មជាតិ

ទេសភាពធម្មជាតិ

ចំណុចចាប់អារម្មណ៍

ចំណតរថយន្ត
និង រយៈចមា្ង្យផ្លូវ

និមិត្តសញ្ញ្ស្វាកម្មសម្្ប់់ភ្ញៀវនៅសណា្ឋ្គារ  ឋានសួគ៌សុខា
អនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អ

កន្ល្ងហាត់យូហា្គ្

កន្ល្ងបោះជំរំ
កន្ល្ងទិញឥវា៉្ន់

បន្ទប់ទឹក

កន្ល្ងទស្សនាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍
កន្ល្ងផ្តិតយករូបល្អៗ

ភោជនីយដ្ឋ្ន
អាងហ្លទឹក

កន្ល្ងបន់ស្ន់
សន្តិសុខ

កន្ល្ងទស្សនាទ្សភាព
 2    សួនបន្ល្ធម្មជាតិ
មានែំណំ្ជាហតចើនតបហភទែូចជា សដ�្ក បារាងំ ត្ប់ 
ហបៅងហបាោះ ត្សក់ និង បដនលែ ហ្្សងៗហទៀ្។ ចំការហនោះ្្គ្់
្្គង់បដនលែ្ម្មជា្ិតេប់តបហភទែល់ សណ្ឋា ោរ  ឋានសួេ៌ 
សុខា។ ហរៀងរាល់ពថងៃចុងសប្ា�៍ហភញៀវហទសចរអាចទិញនូវ
បដនលែ្ម្មជា្ិទំាងហនោះហៅសណ្ឋា ោរ  ឋានសួេ៌សុខា 
ជាន់�បបី៊ ឫជាន់ផ្ទា ល់ែី។

4   បឹងលើភ្នំ
េឺជាបឹងមួយស្ិ្ហៅហលើកំរូៃលភ្នំដែលមានរយៈ 
កំរៃស់១០៧៥ដមៅត្។ វាជាកដនលែងែ៏អស្ារ្យមួយ ដែ
លមានហទសភារៃពតរៃភ្នំែ៏សសស់សាអា ្ជុំវញិ។ ហភញៀវ
ដែលមកទស្សនាហៅទីហនោះអាចរកីរាយកមសាន្ហ្្សងៗ 
ែូចជាការជិោះទូកកាយាក (Kayak) ទូកកា�ូ្ 
(Canoe)និង សទាូចត្ីជាហែើម។ ការហបាោះជំរ ំេឺជា 
បទរិៃហសា្ន៍ែ៏អស្ារ្យមួយ ហៅទីហនោះ។

7  ចំការត្
ចំការដ្មួយហនោះមានអាយុកាលជិ្មួយស្វ្្សមកហ�ើយ ហភញៀវ 
ហទសចរអាចមកកមសាន្ហៅទីកដនលែងែ៏សសស់ត្កាលមួយហនោះ ដែល 
មានអមជាមួយហទសភារៃពតរៃភ្នំ និងភលែក្សរសជា្ិដ្ហៅទីហនាោះ។

ភោជនីយដ្ឋាន និងបារ 088 33 555 19

ព័ត៌មានទូភៅ  033 683 8888
អរុីម៉ែល reservationskp@sokhahotels.com

ស កមាប់ព័ត៌មាន ដំ ភណីរ្៉្សាន្ត 097 729 6666
អរុីម៉ែល reckp@sokhahotels.com 

ម្នែ្ល្់ 088 33 55 535
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សណ្ឋេគារឡឺបូកគោផាឡេស
ទសេសនាសំណង់អគារបនេសល់
កាលពីសម័យអាណនិគមនៅ
ភ្នំបូកគោ

សណ្ឋេគារឋានសួគ៌សុខា
ផារ៉េដយស៌អុីនធើធេនមិនផា្លេហេសា



ភ្នំបូកហោស្ិ្ហៅចមាងៃ យ៤២េី�ូដមៅត្រីៃទីរមួហខ្្កំរៃ្ ហ�ើយត្រូវបានរកហ�ើញហដាយ
ជនជា្ិបារាងំមួយហ ្្ម ោះថា រលួូស ហៅឆ្្ន ំ១៩១៧ ក្នុងរាជ្ជកាល តរៃោះបាទ សីុសុវ្្ិ 
មុនីវង្ស និងត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៏ឲ្យហៅជារម�ីយដាឋា នក្នុងឆ្្ន ំ១៩២១។ 
ហៅអំ�ុងហរៃលហនាោះ ភ្នំបូកហោេឺជាទីកដនលែងកមសាន្ែ៏ល្ីលបាញសតមាប់អភិជនបារាងំ
និងរាជវងសានុវង្ស។ក្នុងសម័យសង្គមរាសសនិ្យម ហេបានកសាងសំ�ង់អោរ ជាហតចើន 
ដែលត្រូវបានហេហៅថា“បុរភី្នំបូកហោ”។

 រ�ូ្មកែល់សរៃវពថងៃហនោះ ភ្នំបូកហោមានអាយុកាលជិ្មួយស្វ្្ស ដែលបន្សល់ទុក
នូវសំ�ង់អោរបុរា�រីៃសម័យអាណ្និេមបារាងំជាហតចើន ែូចជា �ឺ បូកហោ 
ផ្ហ�ស តរៃោះវោិរកា្ូលិកចាស់ ែំណ្ក់សាលែ ហ ្្ម  ែំណ្ក់តរៃោះបាទមុនីវង្សឬែំណ្ក់ 
ហសច្ វ្្សំហៅតបំាជាហែើម ។

ភ្នំបូកហោ ត្រូវបានហេហកា្សរហសើរថាជា្ំបន់ហទសចរ�៍ែ៏សសស់ត្កាលនិងរិៃហសស
ជាងហេក្នុង្ំបន់ភាេខាង្្ូងពនតបហទស កម្ពុជា។

ព្ះវិហារកាតូលិកចាស់

តរៃោះវោិរកា្ូលិកចាស់ បានសាងសង់ហៅសម័យអាណ្និេមបារាងំ ហៅហែើមឆ្្ន ំ 
1920។ កបាច់ក្ូររចនារបស់ វោិរចំណ្ស់មួយហនោះ ហៅរកសាសតមស់ែដែល ជូនហភញៀវ 
ហទសចរទស្សនា។ ទីកដនលែងដែលមានហទសភារៃសសស់សាអា ្បំ្ុ្ហៅហរៃល 
ពថងៃហរៀបលិច មិនត្ឹមដ្បៅុហណ្ណ ោះ ក៏ជាកដនលែង ែ៏លអាសតមាប់ការថ្របូមុនអាពា�៍រិៃ 
ពា�៍្ងដែរ ។

វត្តសំពៅប្្ំ 

វ្្សំហៅតបំា ត្រូវបានដាក់ហ ្្ម ោះតាមរយៈថ្មតបំាផ្ទា ំងែុោះហទ្ើង មានរាងែូចជាសំហៅ 
សម័យបុរា�តបំា្ហតមៀប ្ៗោ្ន ។ វ្្ហនោះដែរ បានសាងសង់ ហ�ើងហដាយ តរៃោះបាទ 
មុនីវង្ស ហ�ើយ ហៅខាងហតកាយវ្្ មានហទសភារៃ ព្ទាសមុតទរៃ�៌ហខៀវខ្ី និង ពតរៃហ�ើ 
ែ៏សសស់សាអា ្។ វ្្សំហៅតបំាេឺជាវ្្ដែលស្ិ្ហៅខ្ពស់ជាងហេបំ្ុ្ពន 
តរៃោះរាជាណ្ចតកកម្ពុជា ដែលស្ិ្ហៅកំរៃស់ 1,075ដមៅត្ហ្ៀបហៅនិងនីវូ ៅទឹកសមុតទ។

បេវត្តិសសេ្ត

ពេឹត្តិការណ៍ពិសេសនៅសណ្ឋេគារឋានសួគ៌សុខាភោជនីយដ្ឋេនទឹកជេេះពពកវិល

អាកាសធាតុនៅនលីភ្នំបូកនគាឧទយានជា្ិតរៃោះមុនីវង្សភ្នំបូកហោឬឧទយានជា្ិភ្នំបូកហោ ដែលមានកម្ពស់1075ដមៅត្ហ្ៀបហៅនឹងនីវ ៅទឹូកសមុតទ។ ភ្នំបូកហោល្ីហ ្្ម ោះហដាយសារដ្មានអាកាសធ្្ុត្ជាក់ហរៃញមួយឆ្្ន ំ 

និងសតមស់ពតរៃតរឹៃកសា្ម្មជា្ិែ៏សសស់បំតរៃងោ្ម នេូតបែូចក្នុង្ំបន់។ អាកាស ធ្្ុភ្នំ បូកហោ ត្រូវបានដបង ដចកជារីៃររែូវ េឺរែូវតបំាង និងរែូវ វសសា។ រែូវតបំាង ចាប់រីៃដខវចិ្ិកាែល់ដខ ឧសភា សី្ុ�ហា ភារៃ អ្ិបរមារីៃ 20 ហៅ 28 អងសាហស។ ចំដ�ក

ឯរែូវវសសាចាប់រីៃដខមិថុនាែល់ដខ្ុោ សី្ុ�ហា ភារៃអ្ិបរមារីៃ 20 ហៅ 25 អងសាហស។ ភ្នំបូកហោ ត្រូវបានហេហកា្សរហសើរថាជា្ំបន់ហទសចរ�៍ែ៏សសស់ត្កាលនិងរិៃហសសជាងហេក្នុង្ំបន់ភាេខាង្្ូងពនតបហទស។ កាលរីៃទសវ្្សឆ្្ន ំ1950 និង
 

ឆ្្ន ំ1960 តរៃោះករណុ្ តរៃោះបាទសហម្ចតរៃោះនហរា្្ម សី�នុ និងអភិជនដខ្មរជាហតចើនក៍ហតជើសយកភ្នំបូកហោហនោះជាកដនលែងសតមាប់ការលដមហាកាយនារែូវហ ្្ដ ្ងដែរ។ ហដាយសារអាកាសធ្្ុពនភ្នំបូកហោមានភារៃត្ជាក់ហរៃញមួយឆ្្ន ំបានទាក់ទាញហភញៀវជា្ិ 

និងអន្រជា្ិជាហតចើនហៅហលងកំសាន្ហៅភ្នំបូកហោ។ ហភញៀវអាចហបាោះជំរហំៅដក្របឹងហលើភ្នំជាមួយតករុមតេរួសារ មិ្្ភក្ិឬតករុមការងារ ទទួលយកនូវបទរិៃហសា្ន៍ពនការហបាោះជំរែ៏ំអស្ារ្យមួយ ដែលមិនធ្លែ ប់មានរីៃមុនមក ។ជាមួយោ្ន ហនោះដែរ ហភញៀវក៏អាចរកីរា

យជាមួយនឹងការកំសាន្ហៅហលើទឹកជាហតចើនតបហភទហទៀ្ ែូចជា ការជិោះទាទឹក ការជិោះទូកកាយាៅក ការជិោះទូកកា�ូ និងការសទាួចត្ីជាហែើម។ មិនត្ឹមដ្បៅុហណ្ណ ោះ ហភញៀវក៏អាចហ្វើែំហ�ើ រកំសាន្កា្់ពតរៃទស្សនាហទសភារៃ្ម្មជា្ិែ៏សសស់ត្កាល និងខ្យល់ 
អាកាសលអាបរសុិទ្ធ ដែលោ្ម នកដនលែងណ្អាចហតបៀបតបែូចបាន។  មិនឆ្ងៃ យរីៃសណ្ឋា ោរ  ឋានសួេ៌សុខា មានទីតំាងសមា្ិែ៏សងៃប់សុខនិងស័ក្ិសិទ្ធិជាហតចើនដែលហភញៀវអាចហ្វើសមា្ិបន្ធូរអារម្ម�៍ ដសវងរកហរៃលហវោសងៃប់សុខសតមាប់្លែូវចិ្្ 

ដកសតមរួលអារម្ម�៍ឲ្យសសស់ថាលែ  និងរកសារាងកាយនិងទឹកចិ្្ឲ្យមានថាមរៃលរងឹមំាបាន្ងដែរ។

ភ្នំបូកនគាជារមណីយដ្ឋេនសុខភាព
ភ្នំបូកហោ ត្រូវបានហេសា្គ ល់ថាជារម�ីយដាឋា នដបបសុខភារៃជួយរៃយាបាលជំងឺហដាយ្ម្មជា្ិែល់អ្នកមកកមសាន្។  អាកាសធ្្ុត្ជាក់ និងខ្យល់អាកាសបរសុិទ្ធ ជួយែល់ការបហងកាើ្តោប់្មតក�ម សួ្ ហបោះែូង ្លែូវែហងហាើម តបរ័ៃន្ធតបសាទ 

បហងកាើនកមាលែ ំង និងសុខភារៃ។ និរៃន្ធ/ តបភរៃ:  ប�្ឌិ ្ Vallete នាយកហសវាសុខាភិបាលកម្ពុជា ១៩២៥

ព្ឹត្តិការណ៍ចូលឆ្ន្ំសកល  ( ៣១  ខ្ធ្នូ)

រកីរាយជាមួយការតបេំុ្នន្ីែ៏អស្ារ្យ និងការរាប់ហរៃលហវោ 
ថយហតកាយជាមួយហយើងខញំុទំាងអស់ោ្ន ហែើម្ី សាវ េមន៍ការ 
ចូលមកែល់ពនឆ្្ន ំថ្មី។

ចូលឆ្ន្ំចិន (ខ្កុម្ភៈ)

សណ្ឋា ោរឋានសួេ៌សុខាដ្ងហរៀបចំកម្មវ ិ្ ី 

ចូលឆ្្ន ំចិនដែលមានការសដម្ងមៅុងសាយជា

ហរៀងរាល់ឆ្្ន ំ។ ហលើសរីៃហនោះហៅហទៀ្ក៏មានកា

រសដម្ងរីៃតារាចហតមៀងល្ីៗ ការសដម្ង 

ហសៀក និង ការចាប់រងាវ ន់ជាហតចើន ហទៀ្។

ហភាជនីយដាឋា នហនោះស្ិ្ហៅ្ំបន់ទឹកហតជាោះរៃរៃកវលិដែល មានបហតមើអាោរដបបដខ្មរ អាោរ 

សតមន់ និងហភសជ្ជៈហ្្សងៗជាហតចើន។ ហភញៀវទំាងអស់អាចហតជើសហរ ើសទទួលទាន អាោរហៅ 

បរហិវ�ខាងក្នុង និងខាងហត្ពនហភាជនីយដាឋា នហៅតាមការហរៃញចិ្្របស់រួៃកោ្់។

ព្ឹត្តិការណ៍ដំដើមឈើ(ខ្កុម្ភៈ)

តរឹៃ្្ិការ�៍ដំាហែើមហ�ើេឺជាតរឹៃ្្ិការ
�៍តបចំាឆ្្ន ំមួយហ្វើហៅហលើភ្នំបូកហោ 
ហែើម្ីជំរញុការរមួចំដ�ក ដថរកសា 
បរស្ិានសង្គម។

ការរត់ប្ណាំងមា៉្រ៉្តុង (ខ្តុលា)

តរឹៃ្្ិការ�៍ការរ្់តបណំ្ងអន្រជា្ិ 
ពាក់កណ្្លមាៅ រាៅ ្ុង និងការតបណំ្ង 
កង់ឋានសូេ៌សុខាជាតរឹៃ្្ិការ�៍ 
តបចំាឆ្្ន ំរបស់សណ្ឋា ោរឋានសួេ៌សុខា
ដែលតបតរឹៃ្្ហៅក្នុងហោលបំ�ង 
តបមូលមូលនិ្ិជួយែល់មនទាីរហរៃទ្យ
េន្ធបុបាផា ។

ពិធីដង្ហ្អ្នកតា (ខ្កុម្ភៈ)

រិៃ្ីែដងហាអ្នកតាជារិៃ្ីបុ�្យតបពរៃ�ី
មួយរបស់ជនជា្ិចិន។ សូមចូលរមួ 
រិៃ្ីែដងហាអ្នកតាទំាង អស់ោ្ន  ហែើម្ីសំុ 
ោភ សំណ្ង និង ហសចក្ីសុខ 
ហៅឆ្្ន ំថ្មី។

ការប្កួតបង្ហ្ះខ្ល្ង (ខ្ធ្នូ)

តរឹៃ្្ិការ�៍តបកួ្បហងាហា ោះដខលែងជាកីោែ៏មាន 
តបជាតបិយហ�ើយវាបានកាលែ យជាសកម្មភារៃ
ដែលមានលក្ខ�ៈរិៃហសសមួយក្នុងវស័ិយ 
ហទសចរ�៍ ដែល្្ល់នូវសុខភារៃភារៃសបបាយ 
រកីរាយតាមរយៈការចូលរមួជាមួយតករុម 
តេរួសារ ឬ មិ្្ភក្ិ។

ព័ត៌មានទូភៅ  033 683 8888 | ភោជនីយដ្ឋាន និងបារ 088 33 555 19
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ពិធីបុណ្យណូអ្ល ( ២៥  ខ្ធ្នូ)

រកីរាយជាមួយការ្ុបដ្ងហែើមហ�ើ�ូដអល
ែ៏្ំហៅក្នុងរិៃ្ីបុ�្យ�ូដអល។សណ្ឋា ោរ  
ឋានសួេ៌សុខាក៏មានហរៀបចំអាោរបូ៊ហ�វ
�ូដអលែ៏មានឱជារស និង ការសដម្ងផ្ទា ល់ 
រីៃតារាចហតមៀងល្ីហ ្្ម ោះ  ការសដម្ងហសៀក 
និង ដល្ងកមសាន្ជាហតចើនហទៀ្។

រូបសំណកលោកយាយម៉េ
ហោកយាយហ៉ៅ ជាហទរៃ្ីតា ពនអ្នកដថរកសា ដែលល្ីហ ្្ម ោះក្នុងការដថរកសាសន្ិភារៃ និងភារៃ 
សងៃប់សុខ ហៅ្ំបន់ពតរៃភ្នំ ពនតបហទសកម្ពុជា ែូចជា ហខ្្កំរៃ្ តករុងដកប និងតករុងតរៃោះសី�នុ 

សំ�ង់របូសំណ្កហោកយាយហ៉ៅ ត្រូវបានចាប់ហ្្ើមសាងសង់ហៅពថងៃទី២៧ ដខកុម្ៈ ឆ្្ន ំ២០១០ 
និងបញ្ប់ហៅពថងៃទី០៣ ដខឧសភា ឆ្្ន ំ២០១២។

 របូសំណ្កហនោះ ត្រូវបានសាងសង់ហ�ើងរីៃសីុមៅង់ ដែលមានកម្ពស់ ២៧,៨ ដមៅត្ និងទទឹង ៨ដមៅត្ ជារបូសំណ្ក 
ដែល្ំនិងខ្ពស់ជាងហេបងអាស់ហៅក្នុងតរៃោះរាជាណ្ចតកកម្ពុជាហៅហលើកំរូៃលភ្នំដែលមានរយៈ

 
កំរៃស់១០៧៥ដមៅត្ អាចហមើលហ�ើញហេ្នរសមុតទទំាងមូល។ 

ស្ិ្ក្នុងឥរយិាបថអង្គុយសមា្ិដបរតរៃោះភនក្សមលែឹងហៅកាន់ព្ទាសមុតទ។ បែិមាហោកយាយហ៉ៅែ៏្ំសហម្ើមដែល
មានអាសនៈហលើភ្នំបូកហោហនោះ េឺជាទីកដនលែងបូជាថ្មីមួយរបស់តបជាជនដខ្មរដែលហោររៃហជឿជាក់ហលើតរៃលឹងដែលដថ 
រកសាអ្នកែំហ�ើ រទំាងោយឲ្យមានហសចក្ីសុខនិងសុវ្្ិភារៃ។

អ្នកទស្សនាមិនដែលរលំង ការចូលទស្សនា និងហោររៃហោកយាយហ៉ៅ ហនាោះហ�ើយ។


