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semþcGKÁmhaBjacRkI 

ehg sMrin 

RbFanrdæsPa 

RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaFmµeBaFisal 

Ca sIum 

RbFanRBwT§sPa 

RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa 

h‘un Esn 

naykrdæm®nþI 

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

¬ 7>1>1979 - 7>1>2015 ¦

sUmeKarBCUnBrbvrsYsþImhaRbesIr

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivabuNürMB£kxYb

GnusSavrIy_elIkTI 36 TivaC½yCmñH 7 mkra

eyIg´sUmsEmþgKarvPkIþ nigktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMputCUn semþcTaMgbI                         

GKÁmKÁúeTÞsk_énRbCaCnkm<úCa Edl)anBuHBarlHbg;Gs;kmøaMgkay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN 

kñúgkarbeRmIRbCaCatiExµr edIm,IÉkraCü GFibetyü bUrNPaBTwkdI sniþPaB esrIPaB                        

RbCaFibetyü nigvDÆnPaBsgÁm .

sUmeKarBCUnBr semþcTaMgbI sUm)anRbkbedaysuxPaBbribUr kayBlmaMmYn bBaØa-

jaNPøWføa CnµayuyWnyUr edIm,IdwknaMmatuPUmikm<úCa nigKNbkSRbCaCnkm<úCa [seRmc)an 

eCaKC½ykan;EtFMeFgeLIgEfmeTot .

eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCA

TsSnavdþIRbCaCn



the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best 
wishes to Samdechs,Your Royal Highnesses, Excellencies, Lok 
Chumteav, Lok Oknha, Government Officials, Royal Armed Forces, 
Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic Mission 
and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good 
health, wealth, happiness, prosperity and every success.
        from the Pracheachun 
        magazine

sirIsYsþIqñaMfµI
kñúg»kascUlqñaMfµI qñaMskl 2015

On the occasion of the Universal New Year 2015

Happy New Year
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eyIg´sUmeKarBCUnBrbvrsYsþI sirImgÁl 

mhaRbesIrCUnsemþc Ék]tþm elakC¿Tav  

Gñk]kj:a m®nþIraCkarkgeyaFBlexmr PUminÞ 

kgraCGavuFhtß kgnKr)alCati nigRbCaCn 

km<úCaenARKb;TisTI RBmTaMgGgÁTUt nigGgÁkar 

GnþrCatinana EdlkMBugbMeBjebskkmµd¾      

]tþúgÁ]tþmenARBHraCaNacRkkm<úCa sUmTTYl 

)annUveCaKC½yfµI²EfmeTot enAkñúgParkic© 

nig)anRbkbEtnwgBuT§BrTaMgbYnRbkar KW Gayu 

vNÑ³ sux³ Bl³ kuMbIeXøógXøateLIy .  

    eKarBCUnBI

  TsSnavdþIRbCaCn
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ប្តេជ្ញេថេរក្សាពូនជេំស្មេរតី ៧ មករា ឲ្យភ្លឺចេងចាំងនិងស្ថិតស្ថេរជរៀងដរាប
Forever Determined to Maintain January 7 Spirit

៣៦ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ដែលបែជាជាតិខ្មែរតែូវបាន
សង្គែះឲ្យរួចផុតពីរបបបែល័យពូជសាសន៍របស់ពួកប៉ុលពតនៅ
ថ្ងែ៧មករាឆ្នាំ១៩៧៩ហើយបានពុះពារឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជា
បែវត្ដសិាស្ដែនានាដ៏បត់បែននិងលំបាកស្មគុសា្មាញជាទីបំផុតបែកប
ដោយជោគជ័យ។  បច្ចុប្បន្នបែជាជាតិខ្មែរកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខ-
ដុមរមនាក្នុងសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព ហើយខិតខំបែឹងបែងអស់ពី
កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែរីកចមែើន
ខ្លាំងកា្លា ដោយគ្មានការកើតមនជាថ្មីទៀតជាដាច់ខតនូវសោក-
នាដកម្មនិងសង្គែមដូចពីអតីតកាល។ប៉ុន្តែសា្លាកសា្នាមនែសងែ្គាម
និងរបបបែល័យពូជសាសន៍នៅពុំទាន់តែូវបានលុបបំបាត់អស់នៅ
ឡើយទែ ។ ឥឡូវនែះ ថ្វីបើយើងកំពុងតែរីករាយចំពោះអ្វីៗដែល
យើងបានទទួលមកដល់ថ្ងែនែះក្តី ក៏យើងនៅតែចងចាំជានិច្ចនូវ
ឧកែិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតដែលរបបប៉ុលពតបានបង្កឡើងចំពោះ
ជាតិខ្លួនក្នុងរយៈពែល៣ឆ្នាំ៨ខែ២០ថ្ងែចាប់ពីថ្ងែ១៧ខែមែសា
ឆ្នាំ១៩៧៥ហើយយើងក៏មិនអាចភ្លែចបាននូវក្ដីរំភើបសប្បាយរីក-
រាយរកទីបំផុតគ្មានរបស់បែជាជនកម្ពុជាក្នុងថ្ងែនែជ័យជម្នះ៧មករា
នោះបានដែរ។

ជ័យជម្នះ៧មករាបានសង្គែះអាយុជីវិតបែជាជានកម្ពុជារាប់
លាននាក់ ដែលនៅសែសសល់ពីការកាប់សម្លាប់បានទាន់ពែល
វែលា។កម្ពុជាបានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មាងងឹតបំផុតរបស់ខ្លួននិង
បើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីគឺសករាជឯករាជ្យសែរីភាពបែជាធិប-
តែយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គម។បែជាជនដណ្តើមបានមកវិញនូវសិទ្ធិ
សែរីភាពគែប់យ៉ាង កា្លាយជាអ្នកធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់
ខ្លួនពិតបែកដ។ពែមជាមួយនែះជ័យជម្នះ៧មករាបានរួមវិភាគដ៏
សំខន់ចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអាសុីអាគ្នែយ៍។គឺផ្អែកលើ
មូលដា្ឋានជ័យជម្នះ៧មករានែះហើយ ដែលធ្វើឲ្យបែជាជនកម្ពុជា
អាចមនអ្វីៗនៅថ្ងែនែះបាន ។ នែះជាសច្ចធម៌ក្នុងបែវត្ដិសាស្ដែ
ដែលគ្មានអ្នកណាអាចមកបំភាន់ឬក៏បំផ្លាញបាន។

ពែលនែះ បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែសកំពុងចូលរួមអបអរ
សាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបទី៣៦នែទិវាជ័យជម្នះ៧មករាជាមួយនឹងក្តី
រីករាយចំពោះសមិទ្ធផលនានាដែលសមែចបានក្នុងឆ្នាំ ២០១៤
កន្លងទៅ ក្នុងសា្មារតីចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់
កម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីបដិវត្តនែរណសិរ្សសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិ
កម្ពុជានិងវីរកងទ័ពស្ម័គែចិត្តវៀតណាមដែលបានបែយុទ្ធ និងធ្វើ
ពលិកម្មយ៉ាងអង់អាចកា្លាហានបំផុតដើម្បីផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជ
សាសន៍ប៉ុលពតនិងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់កម្ពុជា។យើង
ទាំងអស់គ្នាក៏សូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជែលជែបំផុតចំពោះ
បណា្តាបែទែសជាមិត្ដជិតឆ្ងាយ និងបែជាជនស្នែហាយុតិ្តធម៌ទាំង

Thirtysixago,theCambodianpeopleweresavedfromtheregimeof
Pol Pot genocide on 7 January 1979 andmade journey successfully
throughmeanderedandcomplicatedhistoricalstages.Atpresent, the
peopleofCambodiaarelivingharmoniouslyinpeaceandstabilityand
makingmental and physical efforts for further advancement of social
developmentabsolutelyfreefromrecurringpasttragedyandwar.Westill
havescarofwarandregimeofgenocide.Asofthemoment,althoughwe
arehappywithwhatwehaveachieveduptotoday,werememberalways
heinouscrimescommittedbytheregimeofPolPotintheperiodofthree
yearseightmonthsandtwentydayssince17April1975.Weremember
alwaysthejoyofourpeopleonthevictorydayof7January.

ThevictoryonJanuary7savedintimelymannerlifeofmillionsof
Cambodianpeoplefromextermination.Cambodiacloseditsdarkestchap-
terandopenedanewerapageofindependence,freedom,democracy
andsocialprogress.Peoplegainedbacktheirrightsandbecometrue
ownersoftheirdestiny.Meanwhile,thevictoryon7Januarycontributes
majorlyforpeaceandstabilityinSoutheastAsia.Itisbasedonthevic-
torythattheCambodianpeopleachieveeverythingtheydotoday.Thisis
thehistoricalfactnoonecandeceiveoreliminate.

Asofpresent, thewholeCambodianpeoplearegreetingenergeti-
callythe36thanniversaryofthevictoryon7Januarywithjoyovervarious
achievementsscoredin2014inmemoryofsupremeassistancegivenby
cadresandfightersoftheNationalUnitedFrontforSalvationofKampuchea
withtheheroicVietnamesesoldierswhofoughtandsacrificedbravelyin
toppling the regimeofPolPotgenocidewhiledefending the revivalof
Cambodia.Weallareexpressingdeepthanksforourfriends,nearand
far,andjusticelovingpeopleintheworld,forprovidingfaithfulsupportfor
the revival of theKhmernation, and restoration and rebuilding of the
Cambodiansocio-economy.

Reviewinghistoricaltasksfulfilledbyourpeopleaftertheliberation
undertheleadershipoftheCambodianPeople'sPartyandafterthefall
ofthegenocide,weareproudwithachievementsthatwehaveobtained
sofar.Obstaclesanddifficultiesthatwefacedwerehuge.Nationalinfra-
structureswereruinedwhilefaminethreatenedeverycornerofthecoun-
try.Cambodianeededarestorationfromscratchinasituationofintertwin-
ing war and peace owing to attempt by ill-willed circles to bring the
genocidebacktoCambodia.Wealsohadtostanduptoeconomicem-
bargoandunfairandinhumanepoliticalisolationfromexternalcircles.
Inthosecircumstances,thePeople'sRepublicofKampuchea,founded
after7January,andtheNationalUnitedFrontforSalvationofKampuchea
put togethernationalsolidarityandovercameobstacles to restore the
countrystepbysteptostability,whilefailingstratagemofthegenocide.

Thankstoallthese,thecountrypassedthemostdifficultstageand
cametothephaseofstrengtheningandexpansionthatcreatesprefix
andnecessaryconditionfornationalreconciliationwhilestrengthening
andwideningdemocracyandnational development inall fields since
1991.Withthesuccessofthewin-winpolicyofSamdechTechoHunSen,
thepoliticalandmilitaryorganizationoftheremainingKhmerRougeneu-
tralizedcompletelywhereasthelandandpeoplearereunitedonceagain,
warceasedandpeaceisfullyattainedinCambodiaforthefirsttimesince
thelate1998.

Peace,stability,nationalreconciliationanddemocracybroughtgreat
opportunityunprecedentedbeforeforCambodiaforthedevelopmentand
reductionofpovertyofthepeople.Inreality, intheyear2014,thefifth
legislativeRoyalGovernmentofCambodiaunderthepremiershipofSam-
dechTechoHunSen,implementedwithsuccessesthepoliticalplatform
andtherectangularstrategyphaseIIIinitsfirstyeardespitesofinterfer-
encescausedbyinternalpoliticalsituation.TheRoyalGovernmentcon-
tinuestoconductwideranginganddeepstatereforms.TheCambodian
economic growth in 2014 has beenwithin 7%, supportedmajorly by
growthinindustry,garment,agriculture,tourismandconstruction.Growth
inothersectorshasalsobeenremarkable.

Particularly, the country's inflation has been within 3% and 4%.
People'spovertyhasbeenreducedtobelow18%.Theseachievements
showthatCambodiahasastrongfoundationtofurtherdevelopandmain-
tainasustainableeconomicgrowth.Inthisyear2015,somehavepre-
dicted thatCambodiawillachieveeconomicgrowthwithin7%,ahigh
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អស់លើសកលលោក  ដែលបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដ៏សោ្មាះសរ
ដើម្បីការរស់ឡើងវិញរបស់បែជាជាតិខ្មែរ និងការសា្តារ និងកសាង
សែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឡើងវិញ។

រំឭកឡើងវិញនូវបណា្តាភារកិច្ចជាបែវត្តិសាសែ្ត ដែលបែជាជន
យើងបានបំពែញនៅកែយថ្ងែរំដោះ ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបនា្ទាប់ពីការដួលរលំនែរបបបែល័យពូជ-
សាសន៍ធ្វើឲ្យយើងមនមោទនភាពណាស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែល
យើងសមែចបានកន្លងមក។ ឧបសគ្គនិងការលំបាករបស់យើង
នៅពែលនោះ គឺមនទំហំធំធែងណាស់។ រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិ
តែូវបំផ្លាញខ្ទែចខ្ទីដល់ឫសគល់គែះទុរ្ភិក្សគំរាមកំហែងគែប់ទិសទី
បែទែសជាតិតែូវសា្តារឡើងពីលែខសូន្យ ក្នុងសា្ថានភាពមនសន្តិ-
ភាពផង និងសងែ្គាមផងអាសែ័យដោយមជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួន
ប៉ុនប៉ងនាំយករបបបែល័យពូជសាសន៍មកកម្ពុជាវិញ ។ មិនតែ
ប៉ុណ្ណោះតែូវបែឈមនឹងការហ៊ុមព័ទ្ធខងសែដ្ឋកិច្ច និងឯកោខង
នយោបាយយ៉ាងអយុត្ដិធម៌ និងអមនុស្សធម៌ ពីសំណាក់មជ្ឈដា្ឋាន
ខងកែមួយចំនួនថែមទៀត។នៅក្នុងកាលៈទែសៈនោះសាធារ-
ណរដ្ឋបែជាមនិតកម្ពុជាដែលតែូវបានបង្កើតឡើងកែយថ្ងែ ៧
មករានិងរណសិរ្សសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិកម្ពុជាបានសាមគ្គីបែជាជាតិ
ទាំងមូល ពុះពារជម្នះរាល់ឧបសគ្គ សា្តារបែទែសជាតិឡើងវិញឲ្យ
មនស្ថិរភាពជាជំហានៗហើយបានវាយឲ្យបរាជ័យនូវឧបាយកល
ជាយុទ្ធសាសែ្តរបស់ពួកបែល័យពូជសាសន៍។ អាសែ័យហែតុនែះ
បានធ្វើឲ្យបែទែសជាតិបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដែលលំបាកបំផុត
ឈានមកដំណាក់កាលពងែឹងពងែីកខ្លួនដែលបានបង្កបុព្វបទ និង
លក្ខណសម្បតិ្តចាំបាច់សមែប់ការផ្សះផ្សារបងែួបបងែួមជាតិការ
ពងែឹងនិងពងែីកលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើ
គែប់វិស័យចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩១មក។តាមរយៈជោគជ័យនែនយោ-
បាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនបានធ្វើឲ្យអង្គការ
ចាត់តាំងនយោបាយ និងយោធារបស់ពួកឧទា្ទាមខ្មែរកែហមដែល
នៅសែសសល់តែូវរលំរលាយទាំងសែុង ទឹកដី និងបែជាជាតិបាន
ឯកភាពគ្នាវិញ សងែ្គាមតែូវបានបញ្ចប់ បង្កើតបានសន្តិភាពពែញ
លែញជាលើកដំបូងចាប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៨មក។

សន្តិភាព ស្ថិរភាព ការបងែួបបងែួមជាតិ និងបែជាធិបតែយ្យ
បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពដ៏វិសែសវិសាលបំផុត ដែលពុំធា្លាប់មន
សមែប់កម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងកាត់បន្ថយភាពកែីកែ
របស់បែជាជន។ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅនែះរាជរដា្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥ដែលមនសម្ដែចតែជោហ៊ុន សែនជា
នាយករដ្ឋមន្ដែី បានអនុវត្ដដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយ
និងយុទ្ធសាស្ដែចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំដំបូង
ទោះបីជាមនការរំខនខ្លះពីសភាពការណ៍នយោបាយក្នុងបែទែស
នែះក្តី ។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានបន្តជំរុញកិច្ចការកែទមែង់រដ្ឋដ៏ទូលំ
ទូលាយនិងសុីជមែឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាពឡើង។កំណើន
សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤សមែចបានក្នុងរង្វង់ ៧%ដែល

ទែទែង់ជាសំខន់ដោយកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម កាត់ដែរ
កសិកម្មទែសចរណ៍និងសំណង់។វិស័យផ្សែងៗទៀតក៏សុទ្ធតែ
សមែចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គល់។ដោយឡែកអតិផរណា
មន ៣-៤% ប៉ុណ្ណោះ។ ភាពកែីកែរបស់បែជាជនតែូវបានកាត់
បន្ថយមកនៅកែម ១៨% ។ តាមរយៈលទ្ធផលនែះបង្ហាញឲ្យ
ឃើញថា កម្ពុជាកាន់តែមនមូលដា្ឋានគែឹះរឹងមំសមែប់បន្ដជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍនិងធានាចីរភាពនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច។ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
នែះតាមការព្យាករណ៍កម្ពុជានឹងសមែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ចក្នុង
រង្វង់ ៧% បន្តទៀត ដែលជាកំណើនមនកមែិតខ្ពស់មួយនៅក្នុង
តំបន់។ទន្ទឹមនែះបញ្ហានយោបាយដែលគណបក្សបែឆំងបានបង្ក
ឡើងកែយពែលបោះឆ្នាត  ក៏តែូវបានដោះសែយតាមរយៈកិច្ច
ពែមពែៀងក្នុងជំនួបកំពូលរវាងគណបក្សបែជាជនកម្ពុជានិងគណ
បក្សសង្គែះជាតិនាថ្ងែទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៤។ចំពោះចំណុច
ជាក់ស្តែងនានាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចពែមពែៀងនែះ កែុមការងរនែ
គណបក្សទាំងពីរបានដោះសែយរួចជាបន្តបនា្ទាប់ហើយបានឯក-
ភាពគ្នាដោះសែយបញ្ចប់បញ្ហាដែលនៅសែសសល់យ៉ាងយូរតែឹម
ដំណាច់ខែកុម្ភៈ ដោយឈរលើមូលដា្ឋានការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នែ
ការសន្ទនា។

ប៉ុន្តែរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ មិនបានជាទីពែញចិត្ត
សមែប់កែុមបែឆំង និងមជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួនឡើយ ពែះតែ

teTATMB½rTI 6
levelintheregion.Atthesametime,politicalproblemcausedbytheop-
positionpartiesaftertheelectionshavenowbeenresolvedthroughthe
22July2014AgreementbetweentheCambodianPeoplesPartyandthe
NationalRescueParty.Basedontheagreement,theworkinggroupsof
thetwopoliticalpartiesresolvedoneissueaftertheotherandagreeto
resolvetheremainingissuesbyendofFebruaryonbasisofenhancing
acultureofdialogue.

Bearingambition to topple theCambodianPeople'sParty, theop-
positiongroupsandill-willedcirclesarenotsatisfiedwithnationalachieve-
ments. They seek everymeans to cause instability, prevent national
progress,whilelaunchingpropagandaattackingtheCambodianPeople's
Party.Indoingso,theyevencausedseriousoffenseaimedatremoving
thepeople'ssupportfromtheCambodianPeople'sParty.Especially,they
declarethemselvesenemyofthe7Januaryvictoryandcontinuetofal-
sifyhistoryfromwhitetoblackaimedatbelittlingitshistoricalmeaning.
However,theirperfidiousanddangerousstratagemscannotmaterialize.
Theoverwhelmingmajorityhavesufficientunderstandingofhistoryand
denytheiractions.

All inall, thirtysixyearsof thenationalmarchstemmed from the
victoryon7JanuaryclearlyreflectedthecorrectleadershipoftheCam-
bodianPeople'sParty,thestrongwillandspiritofownershipofourpeople
inovercominguncountableobstaclestowardrealizingsupremeobjectives,
whicharetobuildCambodiaacountryofpeace, freedom,democracy
and social progress,while keeping full independence,national sover-
eigntyandterritorialintegrity.

Everyachievementthatwehaverealizedinthepastthirtysixyears
cannotbeseparatedfromthevictoryof7January.Thespiritof7January
hasalwaysbeentherevivalofournation,nationalsolidarityforces,he-
roicfightandsuccessesinallfields.Thespiritof7Januarynotonlyis
whatthathappenedinthepastbutalsoapowerfulandlivelyenergyof
ournation in thecourseofbuildinganddefendingourmotherlandat
presentaswellasforalongtimetocome.Itisinthisstatementthatwe
all aremaking efforts to grow lastingly andglitteringly the everlasting
spiritof7Januaryforthesakeofbuildingthecountry'sfuture./.
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរម- 
នាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាកចែកម្ពុជា

ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត-

ណាម បានដឹកនាំគណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅ

កម្ពុជារយៈពែលពីរថ្ងែពីថ្ងែទី២៣ដល់២៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤។

នៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនែះ ឯកឧត្តម ទែឿង តឹងសាង         
បានជួបធ្វើពែះរាជសវនាការជាមួយពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះ 
បរមនាថនរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែ

កម្ពុជា បានជួបសម្តែងការគួរសមសួរសុខទុក្ខសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិ-

សាលជា  សុមី បែធានពែទឹ្ធសភាជបួធ្វើសវនាការជាមយួសម្តែចអគ្គមហា-

ពញាចកីែ ហែង សំរិន បែធានរដ្ឋសភាសម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាកចែកម្ពុជានិងទទួលជួបឯក-

ឧត្តមសាយ ឈុំអនុបែធានទី១ពែឹទ្ធសភា។ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង 
ក៏បានចូលថា្វាយបង្គំពែះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទែព វង្សសម្តែចពែះ

មហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ និងសម្តែចពែះអភិសិរីសុគនា្ធា មហា

សង្ឃរាជាធិបតីបួរ គែី សម្តែចពែះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ

នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងបានអញ្ជើញទៅដាក់កមែងផ្កានៅវិមន

ឯករាជ្យ មណ្ឌបពែះករុណាពែះបរមរតនកែដ ្ឋ និងនៅស្តូបមិត្តភាព

កម្ពុជា-វៀតណាមផងដែរ។

ក្នុងបរិយកាសសាមគ្គីភាពមិត្តភាពភាពជឿជាក់និងការយោគយល់

គ្នាទៅវិញទៅមក ថា្នាក់ដឹកនាំនែបែទែសទាំងពីរបានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរ

យោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

លើគែប់វិស័យ ក៍ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមនផលបែយោជន៍

រួមរវាងបែទែសទាំងពីរ។ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង បានស្នើយងពែះ

ករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនីនិងអញ្ជើញ

ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដទែទៀត បំពែញពែះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ និង

ផ្លូវការនៅវៀតណាមនៅពែលវែលាដ៍សមសែប ។ ពែះករុណាពែះបាទ

សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនីនិងបណា្តាថា្នាក់ដឹកនាំជាន់

ខ្ពស់កម្ពុជាបានថ្លែងអំណរពែះគុណនិងអំណរគុណយ៉ាងសោ្មាះស្ម័គែនិង

ទទួលសែចក្តីអញ្ជើញនែះ។

នៅក្នងុសវនាការជាមួយសម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោហុ៊ន  សែន 
នៅវិមនសន្តិភាពឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង បានសម្តែងការអបអរសា-

ទរកែលែងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធែងដែលបែជាជនកម្ពុជា ជាបងប្អូន

សមែចបានក្នុងការបងែួបបងែួម និងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិកែមពែះរាជ-

សុភវិនិច្ឆយ័ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរម 
នាថនិងការដឹកនំាដ៏ភ្លឺសា្វាងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋបានចលូរមួអបអរសាទរចពំោះលទ្ធផលជាវជិ្ជមន

នែដំណើរកែទមែង់របស់កម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យបែជាជនកម្ពុជាកាន់តែមន

ជំនឿទុកចិត្តក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍបែទែសបែកបដោយចីរភាព។ឯក-

ឧត្តមមនជំនឿយ៉ាងមុតមំថា គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានឹងដឹកនាំកម្ពុជា

ឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពែលអនាគត។ជា

មួយគ្នានែះ ឯកឧត្តមក៏បានសម្តែងនូវការរីករាយចំពោះ ទំនាក់ទំនងនែ

បែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាមពិសែសលើការពងែឹងនិងពងែីកទំនាក់

ទំនងនែបែទែសទាំងពីរតាមទិសដៅដែលរដា្ឋាភិបាលបែទែសទាំងពីរបាន

យល់សែបគ្នា។កិច្ចសហបែតិបត្តិការនែបែទែសទាំងពីរបានផ្តល់លក្ខណៈ

អនុគែះដល់ការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគឲ្យទទួលបាន

លទ្ធផលល្អបែសើរ។ ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋវៀតណាមបានស្នើឱ្យមនការ

យកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតពីសំណាក់រដា្ឋាភិបាលនែបែទែសទាំងពីរ ដើម្បី

ជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាំងពីរឱ្យកើនដល់៥.០០០លានដុលា្លារនៅ

ឆ្នាំ២០១៥ដូចបានគែងទុក។

សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមនែ្តីមនបែសាសន៍ថា ការរីកចមែើនរបស់

វៀតណាមបានជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាហើយបែទែសទាំង

ពីរតែូវតែខិតខំសមែចឱ្យបានទំហំពាណិជ្ជកម្ម៥.០០០លានដុលា្លារនៅ

ឆ្នាំ២០១៥។បែទែសទាំងពីរគប្បីជំរុញបែជាពលរដ្ឋនៅតាមពែំដែនធ្វើពា-

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម បំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវការន្រកម្ពុជាប្រកបដ្រយជ្រគជ័យ

ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង ជួបសម្តែងការគួរសមសួរសុខទុក្ខ

សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាលជា សុីម
សម្តែចអគ្គមហាពញាចកីែ ហែង សំរិន ជួបសវនាការជាមួយ

ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង
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ណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានិងគ្នាដោយមិនមនដាក់របាំងខងការបែើបែស់រូបិយ-

ប័ណ្ណរបស់បែទែសណាឡើយ។ម្យា៉ាងទៀតដើម្បីសមែចបាននូវទំហំពា-

ណិជ្ជកម្ម៥.០០០លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០១៥នោះគប្បីលើកស្ទួយលើ

វិស័យទែសចរណ៍ដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទែសចរ

វៀតណាមបែមណ៨៥មុឺននាក់ស្ថិតនៅលំដាប់ទី១។ការជំរុញកំណើន

ភ្ញៀវទែសចរវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជា គឺជាកតា្តាមួយដែលនឹងចូលរួម

ចំណែកពងែីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនែបែទែសទាំងពីរផងដែរ។សម្តែចតែជោ

បានថ្លែងអំណរគុណបែទែសវៀតណាមដែលបានជួយកម្ពុជាសហការគ្នា

ក្នុងវែទិការអន្តរជាតិផ្សែងៗនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់បក្សរដា្ឋាភិបាល

និងបែជាជនវៀតណាម ដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យចែញផុតពីរបប

បែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។សម្តែចបានបញ្ជាក់ថាទោះបីក្នុងករណីណា

ក៍ដោយកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លែចបាននូវគែដ៍លំបាកនោះឡើយ។

នៅចុងបញ្ចប់នែដំណើរទស្សនកិច្ចនែះ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួម

មួយ ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវឆន្ទៈរបស់បែទែសទាំងពីរ ក្នុងការបន្ត

ពងែឹង និងពងែីកទំនក់ទំនងទ្វែភាគីនៅកែមពាក្យសោ្លាក អ្នកភូមិផងល្អ

មិត្តភាពជាបែពែណីនិងកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើគែប់វិស័យនិងយូរអង្វែង

និងអនុវត្តដោយពែញលែញ នូវគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលមនចែង

ក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជា-វៀតណាមឆ្នាំ១៩៩៩ឆ្នាំ២០០៥ឆ្នាំ

២០០៩និងឆ្នាំ២០១១ដើម្បីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនូវឯករាជ្យអធិប-

តែយ្យនិងបូរភាពទឹកដីមិនជៀតជែកកិច្ចការផ្ទែក្នុងគ្នានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ

កងកម្លាំងអមិត្តណាមួយ បែើបែស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបែឆំងបែទែស

មួយទៀតនិងដោះសែយបញ្ហាដែលកើតឡើងរវាងបែទែសទាំងពីរតាម

រយៈការចរចាដោយសន្តិវិធី។/
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សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោហ៊ុន សែន ជួបសវនាការជាមួយ

ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង

ឯកឧត្តមសាយ ឈុំ ទទួលជួបសវនាការជាមួយ

ឯកឧត្តមទែឿង តឹងសាង

មហិច្ឆតានយោបាយចង់ផ្តរំួលំគណបក្សបែជាជនកម្ពជុា។អាសែយ័
ហែតុនែះពួកគែបានរកគែប់វិធីដើម្បីបង្កអស្ថិរភាព រារាំងការរីក
ចមែើនរបស់កម្ពុជាឃោសនាមួលបង្កាច់វាយបែហារមកលើគណ-
បក្សបែជាជនកម្ពជុារហូតបង្កជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នងុ
គោលបំណងដកយកការគំទែរបស់បែជាជន ចែញពីគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជា ។ ជាពិសែសពួកគែនៅតែតាំងខ្លួនជាសតែូវនឹង
ជ័យជម្នះ៧មករាបន្តឃោសនាបែឌិតកាឡែបែវតិ្តសាសែ្តពីសទៅ
ជាខ្មា សំដៅបំផ្លាញអត្ថន័យជាបែវត្តិសាសែ្តនែជ័យជម្នះនែះ។           
ប៉ុន្ដែឧបាយកលជាយុទ្ធសាសែ្តដ៏ពិសពុល និងគែះថា្នាក់របស់ពួក
គែមិនអាចសមែចបានដូចបំណងឡើយ ។ បែជាជនកម្ពុជាភាគ
ចែើនលើសលប់មនការយល់ដឹងគែប់គែន់ ចំពោះបែវត្តិសាសែ្ត
ហើយបដិសែធនូវសកម្មភាពរបស់ពួកគែ។

សរុបមក៣៦ឆ្នាំនែដំណើរជាតិកម្ពុជាផ្តើមពីជ័យជម្នះ៧មករា
បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នូវភាពតែឹមតែូវ នែការដឹកនាំរបស់
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឆន្ទៈសែួចសែល់ និងសា្មារតីធ្វើម្ចាស់

របស់បែជាជនយើង ក្នុងការពុះពារជម្នះឧបសគ្គរាប់មុឺនរាប់សែន
ជំពូកឆ្ពោះទៅសមែចគោលដៅដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមគឺការកសាងបែទែស
កម្ពុជាមួយបែកបដោយសន្ដិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយ្យ និង
វឌ្ឍនភាពសង្គមហើយការពារបានគង់វង្សនូវឯករាជ្យអធិបតែយ្យ-
ជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ពែញលែញរបស់ខ្លួន។រាល់សមិទ្ធផល
ដែលយើងសមែចបានក្នុងរយៈពែល ៣៦ ឆ្នាំមកនែះ គឺមិនអាច
ផ្តាច់ចែញបានពីជ័យជម្នះ៧មករាបានឡើយ។សា្មារតី៧មករា
គឺការរស់ឡើងវិញរបស់បែជាជាតិ ជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដ៏ខ្លាំងកា្លា
ជាការបែយុទ្ធបែកបដោយវីរភាពនិងជាជ័យជម្នះលើគែប់វិស័យ។
សា្មារតី ៧ មករា ពុំមែនគែន់តែជាអ្វីដែលកើតមនក្នុងអតីតកាល
ឡើយ ប៉ុន្តែគឺជាថាមពលដ៏ខ្លាំងកា្លារស់រវីកជានិច្ចរបស់បែជាជាតិ
យើងក្នុងការកសាងនិងការពារមតុភូមិទាំងនៅពែលបច្ចុប្បន្ននែះ
កដ៏ចូតទៅមខុយរូអង្វែង។អាសែយ័ហែតនុែះយើងទាងំអសគ់្នាតែវូ
ខិតខំថែរក្សាពូនជែំសា្មារតី៧មករាឲ្យបានស្ថិតស្ថែរគង់វង្សនិងភ្លឺ
ចែងចាំងជារៀងរហូត ដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់បែជា-
ជាតិយើង៕
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សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោហ៊ុន  សែននាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរា-

ជាណាចកែកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈបែតិភូទៅចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូលរំលឹក

ខួបអនុស្សាវរីយ៍២៥ឆ្នាំនែទំនាក់ទំនងដែគូអាសា៊ានសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉ែនិង

បំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែចាប់ពីថ្ងែទី១១-១៤ខែធ្នូឆ្នាំ

២០១៤។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅបែទែសកូរ៉ែសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនបានជួបជា

មួយលោកគីមយុងម៉ុកបែធានទីភា្នាក់ងរអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនែសាធារណ-

រដ្ឋករូ៉ែ(KOICA)។លោកគមីយងុម៉កុបានមនបែសាសនថ៍ាក្នងុរយៈពែល

ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកែយនែះ កម្ពុជាមនការរីកចមែើនយ៉ាងខ្លាំងជាពិសែសគឺ

ការកសាងនូវហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដែលបមែើឲ្យសែចក្តីតែូវការរបស់

បែជាជនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ ។ លោកក៏បានសម្តែងការរីករាយ

ដែលបានបំពែញបែសកម្មការងរក្នុងបែទែសកម្ពុជា ហើយ KOICA និង

មនទឹកបែក់បែមណ ៤០% ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ 

គមែងនានាក្នុងបែទែសកម្ពុជា។សម្តែចតែជោបានស្នើដល់KOICAបន្ត

ជួយដល់កម្ពុជាលើគមែងសំខន់ៗចំនួន២គឺ៖

ទី១-គមែងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចែកវិទ្យានិងផលិតភាព។

ទី២-គមែងជួយដល់ការកសាងភូមិថ្មី។

គមែងទាំងពីរនែះមនសារៈសំខន់យ៉ាងខ្លាំង សមែប់បែទែស

កម្ពុជាក្នុងការជួយដល់ផ្នែកគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាតាមរយៈការដាក់បញ្ចូល

ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកកសិកម្ម និងអភិ-

វឌ្ឍជនបទ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាមនមូលដា្ឋានគែឹះដ៏រឹងមំក្នុងការចូលរួម

ចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិឡើងវិញ។

នៅថ្ងែទី១១ខែធ្នូកិច្ចបែជុំពិសែសថា្នាក់រដ្ឋមន្តែីពែឈើអាសា៊ានសាធា-

រណរដ្ឋកូរ៉ែលើកទី២ស្ពីពីការដាំដើមឈើនិងការគែប់គែងពែឈើបាន

បែរព្ធបើកឡើងជាផ្លូវការ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តែី

កម្ពុជានិងឯកឧត្តមចូកូ វីដូដូបែធានាធិបតីឥណ្ឌូនែសុីពែមទាំងរដ្ឋមន្តែី

នែបែទែសជាសមជិកអាសា៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ រួមទាំងអគ្គលែខធិការ

អាសា៊ានបានចូលរួមផងដែរ។នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះសម្តែចតែជោបាន

សម្តែងការសា្វាគមន៍ចំពោះរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចែញមក

ពីកិច្ចពែមពែៀងអាសា៊ាន-កូរ៉ែលើកិច្ចសហបែតិបត្តិការពែឈើ និងគំទែ

ចំពោះការបង្កើតអង្គការសហបែតិបត្តិការពែឈើអាសុី ដែលនែះជាការ

បោះជំហានជាមួយគ្នាដ៏តែឹមតែូវបំផុតមួយឆ្លើយតបទៅ នឹងសា្មារតីនែកិច្ច

បែជុំកំពូលអាសា៊ានកូរ៉ែ សំដៅចូលរួមវិភាគទានដល់ការដោះសែយបញ្ហា

បែឈមជាសកលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពារបរិសា្ថាន និងការផ្លាស់ប្តូរអា-

កាសធាតុដើម្បីជាបែយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនៅលើសកលលោកក៏ដូច

ជានៅក្នុងតំបន់ ទាំងសមែប់ជំនាន់បច្ចុប្បន្ន ទាំងសមែប់កូនចៅជំនាន់

កែយរបស់យើង។សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនថ្លែងថាកិច្ចបែជុំនែះបាន

ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសំរាប់អាសា៊ាន-កូរ៉ែក្នុងការបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងពិនិត្យ

លទ្ធផលនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការអាសា៊ាន-កូរ៉ែលើវិស័យពែឈើ។សម្តែច

តែជោមនបែសាសន៍ថា ពែឈើរបស់សហគមន៍អាសា៊ានដែលគែប

ដណ្តប់លើផ្ទែដីបែមណ៥០នែរដ្ឋទាំង១០ គឺជាធនធានគន្លឹះសមែប់ការ

អភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងសមែប់កិច្ចបែឹងបែងរបស់ពិភពលោក ក្នុងការទប់-

ទល់នឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ។ ពែឈើនែះផ្តល់នូវអាហារថាមពល

សរសែអំបោះនិងផលិតផលដទែទៀតដល់បែជាជនជាង៦០០លាននាក់

នៅក្នុងសហគមន៍អាសា៊ាន ក្នុងនែះរួមមនទាំងបែជាជនជាង ៨០ លាន

នាក់ ដែលពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់លើអនុផលពែឈើសមែប់ចិញ្ចឹមជីវិត។

ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននែះ ពែឈើក្នុងតំបន់អាសា៊ានកំពុងរងនូវការគំរាមកំហែងពី

ការកាប់បំផ្លាញ និងការរែចរឹលដោយសារការបែកា្លាយដីពែទៅជាតំបន់

កសិកម្មការកាប់ពែឈើការរុករករ៉ែនិងការបែមូលផលដែលមិនមនចីរ-

ភាព។បែការនែះក៏មនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ផងដែរទៅនឹងសមត្ថភាពនែ

ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច ខណៈដែលពិភពលោកទទួល

សា្គល់ថាតំបន់យើងនែះមនសកា្តានុពលដ៏សម្បើមក្នុងការកាត់បន្ថយផល

ប៉ះពាល់នែការបែបែួលអាកាសធាតុនោះ។

កិច្ចបែជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ២៥ នែទំនាក់ទំនងអា-

សា៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែកែមមូលបទ៖ការកសាងទំនុកចិត្តការនាំមកនូវ

សុភមង្គល បានបែរព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅពែឹកថ្ងែទី១២ ធ្នូ នៅមជ្ឈ-

មណ្ឌលពិព័រណ៍ BEXCO ក្នុងទីកែុងបូ៊សាន ដែលជាទីកែុងកំពង់ផែមត់

សមុទែដ៏ទាក់ទាញរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ។ សម័យបែជុំកំពូលលើកទី១

ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញនែកិច្ច

សហបែតបិត្តកិារអាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋករូ៉ែនងិទសិដៅអនាគតកែមកចិ្ច

ដឹកនាំរបស់លោកជំទាវ បា៉ែក គឿនហែ។សម័យបែជុំកំពូលលើកទី២

ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើ

បញ្ហាសន្តិសុខមិនបែពែណី ដោយផ្តាតទៅលើការបែបែួលអាកាសធាតុ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោហ៊ុន  សែន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចបែជុំពិសែស

ថា្នាក់រដ្ឋមនែ្តីពែឈើអាសា៑ាន-សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉ែលើកទី២នៅទីកែុងប៑ាូសាន
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និងការគែប់គែងគែះមហន្តរាយ កែមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ថែន 
សែន បែធានាធិបតីនែសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងនាមជា

បែធានអាសា៊ានលើកទី២៥។ មែដឹកនាំកំពូលអាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ

បានគំទែការបង្កើតសហគមន៍អាសា៊ានការពងែីកការតភា្ជាប់និងការពងែីក

លែខធិការដា្ឋានអាសា៊ាន។ជាមួយគ្នានែះមែដឹកនាំទាំងអស់បានបន្តគំទែ

នូវតួនាទីស្នូលរបស់អាសា៊ាននៅក្នុងនិម្មាបនកម្មតំបន់កំពុងវិវឌ្ឍសំដៅធា-

នាឱ្យបាននូវសន្តិភាពវិបុលភាពនិងសន្តិសុខតំបន់ពងែីកកិច្ចសហបែតិ-

បត្តិការក្នុងការចូលរួមជាវិជ្ជមនដល់បញ្ហាសកលលោកតាមរយៈការអនុ-

វត្តនូវសែចក្តីថ្លែងការណ៍ទីកែុងបាលីស្តីពីសហគមន៍អាសា៊ាន នៅក្នុង

សហគមន៍បែជាជាតិ២០១១-២០២២និងផែនការសកម្មភាពសមែប់ឆ្នាំ

២០១២-២០១៧។អាសា៊ាននិងថាមភាពរបស់អាសា៊ាននឹងកា្លាយជាកម្លាំង

ចលករដ៏សំខន់នៅពីកែយកំណើនសែដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌និង

សកលលោក។ ទន្ទឹមនែះ មែដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាពិនិត្យមើល

សន្ទុះដើម្បីពងែីក និងពងែឹងទំនាក់ទំនងសែដ្ឋកិច្ចរបស់អាសា៊ាន-សាធា-

រណរដ្ឋកូរ៉ែ តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា រួមទាំងការធ្វើឱ្យបែសើរឡើងនូវ

កិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មសែរីតំបន់អាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ។មែដឹក

នាំអាសា៊ានក៏បានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះតួនាទីឈានមុខរបស់សាធារណរដ្ឋ

កូរ៉ែ ក្នុងការស្នើឱ្យមនចក្ខុវិស័យសមែប់សហគមន៍អាសុីបូពា៌ តាមរយៈ

កែុមចក្ខុវិស័យអាសុីបូពា៌១និងកែុមសិក្សាអាសុីបូពា៌និងតាមរយៈការអនុ-

វត្តវិធានការតាមដាននែកែុមចក្ខុវិស័យអាសុីបូពា៌២ ។ នៅក្នុងកិច្ចបែជុំ

កំពូលរំឭកខួបនោះដែរមែដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ច

សហបែតិបត្តិការថែមទៀតដើម្បីបែយុទ្ធបែឆំងនឹងបញ្ហាបែឈមនឹងសន្តិ

សុខដែលមន ដូចជាការបែយុទ្ធបែឆំងអំពើភែរវកម្ម ឧកែិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

ដូចជាការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគែឿងញៀនការលាងលុយកខ្វក់ការ

ជួញដូរអាវុធ  ចោរកម្មសមុទែ និងឧកែិដ្ឋកម្មតាមបែព័ន្ធអ៊ីនធើណិត។

ពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ ដើម្បីដោះសែយបញ្ហាលំហសមុទែដែលជា

បែយោជន៍រួមដល់អាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ការរុករក និងការជួយ

សង្គែះនៅតាមសមុទែបរិសា្ថានលំហសមុទែការតភា្ជាប់ផ្នែកលំហសមុទែ

សែរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍និងការនែសាទជំរុញកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

លើកស្ទួយការទប់សា្កាត់និងការដោះសែយជមោ្លាះពែមទាំងការគែប់គែង

ជមោ្លាះ ក្នុងគោលដៅពងែឹងសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ។

ជាមួយគ្នានែះ មែដឹកនាំទាំងអស់បានធ្វើការគំទែដល់ការងររបស់មជ្ឈ-

មណ្ឌលតំបន់អាសា៊ានសមែប់សកម្មភាពមីនក្នុងការដោះសែយបញ្ហាកិច្ច

ការមនុស្សធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងមីន និងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គែម តាម

រយៈជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបច្ចែកទែសនិងការកសាងសមត្ថភាព។ឯកភាពគ្នា

ក្នងុការធ្វើកចិ្ចសហបែតបិត្តកិារធ្វើឱ្យកែមុបែកឹ្សាធរុកចិ្ចអាសា៊ានសាធារណ-

រដ្ឋកូរ៉ែ កា្លាយជាអង្គភាពពិគែះយោបល់អចិនែ្តយ៍ ដែលនឹងជួយដល់

សហគែសធុនតូច និងមធ្យមរបស់អាសា៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ក្នុងការនាំ

ចូលទៅទីផ្សារទៅវិញទៅមក និងការចែករំលែកព័ត៌មនស្តីពីការបង្កើត

ការងរសមែប់យុវជន ពិសែសរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិ-

វឌ្ឍក្នងុតំបន់តាមរយៈការអនុវត្តនូវផែនការការងរទី២(២០០៩-២០១៥)

នែគំនិតផ្តួចផ្តើមសមហរណកម្មអាសា៊ាន ក៏ដូចជាតាមរយៈកែបខ័ណ្ឌកិច្ច

សហបែតិបត្តិការអនុតំបន់ផ្សែងៗទៀត។ មែដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានសន្យា

រមួគ្នាក្នងុការលើកស្ទយួបន្ថែមទៀតនវូទនំាកទ់នំងរវាងបែជាជននងិបែជា-

ជនជាពិសែសក្នុងរង្វង់យុវជនក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែ

សុីជមែនូវការយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិត្តភាព។មែដឹកនាំទាំង

អស់ក៏បានប្តែជា្ញាអំពីការធ្វើកិច្ចសហបែតិបត្តិការ ដើម្បីថែរក្សា សន្តិភាព

សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉ែ និងបានអំពាវនាវឱ្យមនការរំសាយ

អាវុធនុយក្លែរអ៊ែរក្នុងឧបទ្វីប តាមរយៈដំណះសែយដោយសន្តិវិធី រួម

ទាំងបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌសមែប់ការចរចា៦ភាគីឡើងវិញនិងការអនុវត្តឱ្យ

បានពែញលែញនូវសែចក្តីសមែចនានារបស់កែុមបែឹក្សាសន្តិសុខអង្គការ

សហបែជាជាតិ និងបានបន្តកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុងការសមែចឱ្យបាន

នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សឆ្នាំ២០១៥និងកែយឆ្នាំបនា្ទាប់ពែមទាំង

គំទែការតាក់តែងនូវរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍអង្គការសហបែជាជាតិ កែយឆ្នាំ

២០១៥ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកែីកែនិងផ្លាស់ប្តូរសែដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអភិ-

វឌ្ឍបែកបដោយចីរភាព។នៅក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូលរំឭកខួបនោះដែរមែដឹកនាំ

អាសា៊ាន ក៏បានជំរុញអនុវត្តឱ្យបានពែញលែញនូវកិច្ចពែមពែៀងតំបន់ពា-

ណិជ្ជកម្មសែរីអាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ដើម្បីសមែចឱ្យបាននូវទំហំពា-

ណិជ្ជកម្ម ១៥០ពាន់លានដុលា្លារអាមែរិក នៅឆ្នាំ២០១៥ និង២០០ពាន់

លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០២០។

ពថី្ងែទ១ី៣-១៤ខែធ្នូសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនសម្តែចកិត្តពិែឹទ្ធបណ្ឌិត

ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែននិងគណបែតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន

បំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញ

របស់លោកជំទាវបែធានាធិបតីបា៉ែក់ គឿនហែ។នៅវិមនខៀវកណា្តាល

ទីកែុងសែអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បា៉ែក់ 
គឿនហែបែធានាធិបតីនែសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានសម្តែងនូវការវាយតម្លែ

ខ្ពស់រួមគ្នាចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតនែបែទែសទាំងពីរកម្ពុជាសាធារណ-

រដ្ឋកូរ៉ែ ដែលបានវិវឌ្ឍន៍រីកចមែើនឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈពែលជាង១៧ឆ្នាំ

សម្តែចតែជោហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយ

លោកជំទាវ បា៉ែក គឿនហែ បែធានាធិបតីនែសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ
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កន្លងមក បនា្ទាប់ពីបែទែសទាំងពីរបានភា្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងជាបែវត្តិសាស្តែ

មិនធា្លាប់មនកែមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនដែលជា

សា្ថាបនិកនែទំនាក់ទំនងរបស់បែទែសទាំងពីរ។ ក្នុងជំនួបកំពូលនោះដែរ

សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមន្តែីមនបែសាសន៍ថា បែសិនបើរូបសម្តែចមិន

បើកទា្វារការទូតនែបែទែសទាំងពីរនោះទែកិច្ចបែជុំកំពូលរំឭកខួបអនុស្សា-

វរីយ៍លើកទី២៥នែទំនាក់ទំនងអាសា៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ បែកដជាមិន

មនវត្តមនកម្ពុជាចូលរួមនោះឡើយ។លោកជំទាវបា៉ែក់ គឿនហែមន

បែសាសន៍ថា ជាង១៧ឆ្នាំមុន សម្តែចតែជោបានធ្វើសែចក្តីសមែចចិត្ត

មួយដ៏តែឹមតែូវ ក្នុងការបង្កើតចំណងការទូតនែបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា

សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ។ លោកជំទាវបែធានាធិបតីមនបែសាសន៍បន្តថា ជា

លទ្ធផលនែសែចក្តីសមែចចិត្តនិងថាមពលដែលសម្តែចតែជោបានជំរុញ

នោះបានធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងនែបែទែសទាំងពីរបានឈានដល់កមែិតមួយដ៏

សំខន់។លោកជំទាវសង្ឃឹមថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តែច

តែជោនាយករដ្ឋមន្តែីមកកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែនៅពែលនែះនឹងបន្តពងែឹង

នូវភាពជោគជ័យ ដែលភាគីទាំងពីរសមែចបានកាលពីពែលកន្លងមក។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានែះ មែដឹកនាំទាំង២ បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើន

កមែិតទំនាក់ទំនងបែទែសទាំងពីរ ដោយផ្តើមចែញពីទំនាក់ទំនងភាពជា

ដែគូទៅកាន់ទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដែគូយុទ្ធសាស្តែតែម្តង។សម្តែចតែ-

ជោនាយករដ្ឋមន្តែី បានឯកភាពទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សាធារណរដ្ឋ

កូរ៉ែក្នុងការបង្កើតអនុព័ន្ធយោធានែបែទែសទាំងពីរក្នុងបែទែសផងខ្លួននិង

ការចងសម្ព័ន្ធមែតែីភាពរវាងខែត្តនិងខែត្តកែុងនិងកែុងនែបែទែសទាំងពីរ

ផងដែរ។មែដឹកនាំទាំងពីរមិនទាន់ពែញចិត្តនៅឡើយចំពោះទំហំពាណិជ្ជ-

កម្មនែបែទែសទាំងពីរ ដែលក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ២០១១ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

មនតែឹមតែ៥៣៨លានដុលា្លារនិងនៅឆ្នាំ២០១៣មនការកើនដល់៧៥០

លានដុលា្លារក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែមែដឹកនាំទាំងពីរបានស្នើឱ្យមនការខិតខំទាំង

អស់គ្នាបន្ថែមទៀតដើម្ីបជំរុញឱ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនែបែទែសទំាងពីរឈាន

ដល់ចំណុចកំពូល ក្នុងនោះសម្តែចតែជោបានស្នើដល់ភាគីកូរ៉ែផ្តល់នូវការ

សម្បទានក្នុងការនាំអង្ករ និងទំនិញផ្សែងៗពីកម្ពុជាមកកាន់ទីផ្សារកូរ៉ែ

បង្កើនការវិនិយោគ និងជំរុញអ្នកទែសចរទៅកាន់កម្ពុជាផងដែរ។សម្តែច

តែជោហ៊ុន សែនបានស្នើដល់ភាគីកូរ៉ែបង្កើនកូតាដល់ពលករកម្ពុជាមក

បំពែញការងរនៅកូរ៉ែ ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា

តាមរយៈការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចែកវិទ្យា និងផលិតភាពនៅកម្ពុជា រួម

ទាំងការសិក្សាភាសាកូរ៉ែតាមរយៈជំនួយឥតសំណងផងដែរ។ថា្នាក់ដឹកនាំ

នែបែទែសទាំងពីរក៏បានវាយតម្លែខ្ពស់ ចំពោះកែុមការងរសន្ទនាគោល-

នយោបាយបែចាំឆ្នាំរបស់បែទែសទាំងពីរ ដែលបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយក

ចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតែៀមការអនុវត្តនិងការតាមដានគមែងនានានៅ

បែទែសកម្ពជុាពិសែសគឺគមែងចលនាភូមិថ្ម។ីបែមុខថា្នាក់ដឹកនំានែបែទែស

ទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរ-

ជាតិ ដែលក្នុងនោះកម្ពុជានឹងធ្វើជាបែទែសសមែបសមែួលអាសា៊ាន-សា-

ធារណរដ្ឋកូរ៉ែពីឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៧ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើឱ្យចែញជា

រូបរាងនូវវែទិកាធុរកិច្ចមែគង្គ សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែនៅឆ្នាំ ២០១៥ ខងមុខ

នែះ។ទាក់ទិនទៅនឹងការគោរពអញ្ជើញពីសម្តែចតែជោក្នុងពែះបរមនាម

ពែះករុណាពែះមហាក្សតែកម្ពុជាលោកជំទាវបែធានាធិបតីមនបែសាសន៍

ថា លោកជំទាវនឹងអញ្ជើញមកបំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងពែលវែលាដ៏

សមសែបខងមុខ បនា្ទាប់ពីកែសួងការបរទែសនែបែទែសទាំងពីរបានជួប

ពិភាក្សាគ្នាដើម្ីបរៀបចំគមែងនែដំណើរបំពែញទស្សកិច្ចផ្លវូរដ្ឋរបស់លោក

ជំទាវទៅកាន់បែទែសកម្ពុជានោះ។ បនា្ទាប់ពីកិច្ចចរចាកំពូលទ្វែភាគីរួចមក

សម្តែចតែជោហ៊ុន សែននិងលោកជំទាវ បា៉ែក់ គឿនហែបានអញ្ជើញ

ធ្វើជាសាក្សីនែពិធីចុះហត្ថលែខលើឯកសារសំខន់ៗចំនួន៥ក្នុងនោះ៖

ទី១-អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើ

វិស័យអប់រំ។

ទី២-អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការទ្វែ

ភាគីដើម្បីលើកទឹកចិត្តធុរជនវ័យក្មែងកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែក្នុងការចាប់

ផ្តើមធុរកិច្ច។

ទី៣-អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើ

ការថែទាំសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្តែវែជ្ជសាស្តែ។

ទី៤-អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការកម្ម-

សិទ្ធិបញ្ញា។

ទី៥-អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គ្នា ស្តីពីការរៀបចំបែព័ន្ធទូទាត់

សងបែក់តម្លែរាយក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

អំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកណា្តាលចលនាភូមិថ្មីសែម៉ា-

អឺលអ៊ុនដុង នៅទីកែុងសែអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ នាថ្ងែទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

២០១៤សម្តែចតែជោហ៊ុន សែន បានមនបែសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែ

មនការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីល្បឿននែចលនាភូមិថ្មីហើយកំពុងតែ

ទាក់ទាញនូវការជួយឧបត្ថម្ភពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ទៅលើបែតិបត្តិការនែ

ចលនាភូមិថ្មីនៅកម្ពុជា។សម្តែចតែជោមនបែសាសន៍បន្តថាតាមរយៈបទ

ឧទ្ទែសនាមរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលកណា្តាលចលនាភូមិថ្មី សែម៉ា-

អឺល អ៊ុនដុងបានធ្វើឱ្យសម្តែចកាន់តែមនការចាប់អារម្មណ៍ និងមនការ

យល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីចលនានែការបង្កើតភូមិថ្មីដែលផ្តើមចែញពី

ទីនែះដើម្បីធ្វើការពងែីកទៅកាន់តំបន់ដទែទៀតរួមទាំងបែទែសកម្ពុជាផង

ដែរ។មជ្ឈមណ្ឌលកណា្តាលនែចលនាភូមិថ្មីសែម៉ាអឺលអ៊ុនដុងបានបង្កើត

ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៧២ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណា្តាលថា្នាក់ដឹកនាំកូរ៉ែស្តីពីគោល

នយោបាយនែការអភិវឌ្ឍ និងរៀបចំកសាងតំបន់អភិវឌ្ឍជនបទ ។ ការ

បងើ្តតមជ្ឈមណ្ឌលនែះបានផ្តើមចែញពីការដឹកនាំរបស់អតីតបែធានាធិប-

តីសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែគឺឯកឧត្តមបា៉ែក់ ជុងហុី ជាឪពុកបង្កើតរបស់លោក

ជំទាវបា៉ែក់ គឿនហែដែលជាបែធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់សាធារណរដ្ឋ

កូរ៉ែ ហើយដែលចលនានែះទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

នៅឆ្នាំ១៩៨៦ មជ្ឈមណ្ឌលនែះតែូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីតាំងនែះ

ដោយធ្វើការបណ្តុះបណា្តាល ដល់ថា្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មែងបែមណ១២០០០

នាក់ ក្នុង១ឆ្នាំ និងបានរួមចំណែកបណ្តុះបណា្តាលដល់ថា្នាក់ដឹកនាំមកពី



qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 201410 TsSnavdþI RbCaCn

បណា្តាបែទែសនានាលើសកលលោកបែមណជា៨០០០នាក់ក្នុងនោះរួម

មនថា្នាក់ដឹកនាំមកពីបែទែសកម្ពុជាចំនួន១២រូបផងដែរ។លោកសុីមយុន

ចុង បែធានមជ្ឈមណ្ឌលកណា្តាល សែម៉ាអឺលអ៊ុនដុង មនបែសាសន៍ថា

ចលនាភូមិថ្មីនែះវាមនអត្ថន័យថា ជាចលនាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា

នាំគ្នារស់ដោយមនសែចក្តីសុខដោយយើងបែើដោយកម្លាំងខ្លួនឯង មិន

តែឹមតែគែួសាររបស់យើងតែម្នាក់ទែ ពោលគឺរួមទាំងអ្នកជិតខងរបស់

យើងផងដែរនោះគឺជាចលនាមួយដែលនាំឱ្យមនុស្សទូទាំងបែទែសទទួល

បាននូវភាពសុខសាន្ត និងជាចលនាមួយរបស់បែជាពលរដ្ឋដែលទទួល

បានជោគជ័យពិតបែកដ ដោយផ្តើមចែញពីឆន្ទៈពិតបែកដរបស់ខ្លួនឯង

ដែលពួកគត់បានប្តែជា្ញាថានឹងរត់ចែញពីភាពកែីកែ ។ លោកបែធានមន

បែសាសន៍ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៣ចលនាភូមិថ្មីនែះតែូវបានចុះក្នុង

បញ្ជីបែតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណែស្កូហើយ នៅពែលនែះ

ចលនាភូមិថ្មីមួយនែះ តែូវបានមហាជនទូទៅទទួលសា្គល់ថាជាមរតកដ៏

អសា្ចារ្យមួយសមែប់សង្គមមនុស្សជាតិផងដែរ។លោកសុីមយុនចុងមន

បែសាសន៍បន្តថា សមែប់បែទែសកម្ពុជា យើងបានអញ្ជើញសិកា្ខាកាម

ចំនួន១៩០នាក់រួចមកហើយដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណា្តាលអំពីចលនាភូមិ

ថ្មីហើយចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩មកយើងបានធ្វើការបង្កើតភូមិគំរូចំនួន២ ក្នុង

បែទែសកម្ពុជាដែលភូមិទាំងពីរនោះកំពុងមនការរីកចមែើនជាលំដាប់ផង

ដែរ។យោងតាមភាពជោគជយ័នោះអង្គការKOICAកពំងុធ្វើការសាកល្បង

នូវកម្មវិធីទែង់ទែយធំមួយនៅពែលខងមុខក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ថា សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានផ្តល់ជំនួយជាចែើនក្នុងការសា្តារ

សែដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលសង្គមក្នុងបែទែសកម្ពុជា ពោលគឺជាប់

ចំណាត់ថា្នាក់ទី៤ បនា្ទាប់ពីបែទែសចិន ជប៉ុន និងធនាគរអភិវឌ្ឍអាសុី។

ជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែផ្តាតលើវិស័យសំខន់ៗ និងជាអាទិភាព

ចំនួន៤រួមមន៖

ទី១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទ។

ទី២-វិស័យហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជួននិងថាមពល។

ទី៣-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយផ្តាតទៅលើការអប់រំនិងការ

បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ។

ទី៤-វិស័យសុខភិបាល។

លើវិស័យអប់រំកាលពីឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅមនមន្តែីរាជរដា្ឋាភិបាល

និងនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន២៧០នាក់ បានទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ

ជាមួយគ្នានែះពីឆ្នាំ២០១៣ រហូតមកដល់ថ្ងែទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤

សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានបញ្ជូនកែុមអ្នកស្ម័គែចិត្តចំនួន ៤១៤នាក់មកបមែើ

ការងរនៅកែសួងអប់រំកែសូងអភិវឌ្ឍជនបទកែសួងសុខភិបាលកែសួង

ទែសចរណ៍និងកែសួងការងរនិងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ។ទន្ទឹមនែះពីឆ្នាំ

២០១៣ដល់ឆ្នាំ២០១៤សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការចំនួន

៤រូបមកបមែើការងរនៅកែសួងអភិវឌ្ឍជនបទអប់រំសែដ្ឋកិច្ចនិងទីស្តី-

ការគណៈរដ្ឋមន្តែី។ក្នុងឆ្នាំ២០១៤នែះដែរសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានផ្តល់នូវ

ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាដែលមនទឹកបែក់២១លានដុលា្លារសមែប់

បមែើដល់វិស័យសាធារណការសែដ្ឋកិច្ចសុខភិបាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

ពីឆ្នាំ២០១០ដល់ឆ្នាំ២០១៣សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបានផ្តល់នូវកម្ចីឥណទាន

មនទឹកបែក់១៥៨៨លានដុលា្លារដល់កម្ពុជានិងបានផ្តល់ជំនួយដល់សា-

លាក្តកីាត់ទោសមែដឹកនំាខ្មែរកែហមគិតដល់ខែមិថុនាឆ្នា២ំ០១២មនទឹក

បែក់១៣៥០០០០ដុលា្លារ។លើការងរមនុស្សធម៌សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែបាន

រួមចំណែកផ្តល់ជំនួយដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុនោះផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈ

ដល់ជនរងគែះដោយខ្យល់ព្យុះកែតសាណាមនទឹកបែក់២០០០០០

ដុលា្លារកាលពីខែវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០០៩និងផ្តល់ជំនួយជួយដល់ជនរងគែះដោយ

គែះធម្មជាតិទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ២០១១មនទឹកបែក់២០០០០០ដុលា្លារ៕
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ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤នែះសម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី

សំខន់ៗមួយចំនួនដែលនៅក្នុងឳកាសទាំងនោះសម្តែចបានថ្លែងសង្កថា

ដែលមនខ្លឹមសារដ៏ជែលជែទាក់ទងនឹងវិស័យនយោបាយ សែដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម។

ពែឹកថ្ងែទី១ខែធ្នូសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបែគល់សញ្ញាបតែដល់និស្សិតវិទ្យាសា្ថានបច្ចែកវិទ្យាកម្ពុជានៅវិទ្យា-

សា្ថានបច្ចែកវិទ្យាកម្ពុជារាជធានីភ្នំពែញ ។ នាពែលនោះសម្តែចបានលើក

ឡើងនូវអតុល្យភាព១២ចំណុចដែលកម្ពុជាកំពុងជួបបែទះ។សម្តែចបាន

រំឭកថាកាលពីទសវត្ស ៨០ អតុល្យភាពនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាមនតែ ៤

ទែ ។កែយមកអតុល្យភាពនែះបានកើនឡើងដល់ ៦ រហូតដល់ ១០

ហើយនៅពែលបច្ចុប្បន្នគឺមនការកើនឡើងរហូតដល់១២ ។ នែះជាចុង

ខែ្សចែើននែចំណងមួយ។

អតុល្យភាពទាំង១២យ៉ាងនោះសម្តែចតែជោបានបញ្ជាក់ថាៈទី១.អតុ-

ល្យភាពរវាងសែចក្តីតែូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់។បញ្ហានែះមិនងយបញ្ចប់ទែ

ទោះបីបែទែសអភិវឌ្ឍន៍ដល់ណាក៏ដោយ សែចក្តីតែូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់

នៅតែជាបញ្ហាចំណទដែលតែូវដោះសែយ គែន់តែបញ្ហាវាទៅតាម

វិស័យតែប៉ុណ្ណោះ។

ទី២.អតុល្យភាពរវាងចំណូលនិងចំណាយថវិកាជាតិ។ពិតមែនហើយ

នៅលើពិភពលោកនែះមនបែទែសមិនចែើនទែដែលមនអតិរែកថវិកា។

សមែប់កម្ពុជាបើនិយយពីចំណូល និងចំណាយចរន្តគឺមនអតិរែក

សមែបយ់កមកដឡំើងបៀវត្សរម៍នែ្តរីាជការម្ខាងនងិម្ខាងទៀតយកទៅវនិ-ិ

យោគខងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។សមែប់ថវិកាឆ្នាំកែយនែះយើងបានដើរ

លើសគោលដៅ ហើយសមែប់ការចំណាយទៅលើបៀវត្សរ៍បុគ្គលិក ។

ចំណាយលើបៀវត្សរ៍តាមគោលការណ៍គែឲ្យចាយតែឹម៤០%នែចំណាយ

ចរន្តទែ។តែឥឡូវយើងចាយរហូតដល់ទៅ៤៩%នែចំណាយចរន្ត។បើគិត

ពីផលិតផលសរុបក្នុងសែុក(ផ.ស.ស)គែឲ្យចាយតែឹម៤%នែផ.ស.ស

ប៉ុន្តែយើងបានចាយដល់ទៅ៩%នែផ.ស.សដើម្បីយិតយោងជីវភាពមនែ្តី

រាជការនិងកងកម្លាំងបែដាប់អាវុធនិងសោធននិវត្តន៍ផងដែរ។

ទី៣.អតុល្យភាពរវាងការនាំចែញនិងការនាំចូល។ ពីដើមការនាំចែញ

របស់កម្ពុជាមនតែឹម ១០០លានដុលា្លារ។ ឥឡូវយើងនាំចែញបានរហូត

៦ទៅ៧ពាន់លានដុលា្លារតែនាំចូល៩ពាន់លានដុលា្លារ។វានៅតែមន

អតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម ។ យើងខិតខំជំរុញការនាំចែញ។ខិតខំធ្វើ

តុល្យភាពរួមតែយើងមិនអាចធ្វើតុល្យភាពរវាងបែទែស និងបែទែសបាន

ទែ។

ទី៤.អតុល្យភាពរវាងរូបីយវត្ថុ និងទំនិញដែលចំណុចនែះតែូវកា្តាប់ឱ្យ

ជាប់។ទាមទារឲ្យយើងគែប់គែងម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមំ។ទប់សា្កាត់

អតិផរណា និងរក្សាកម្លាំងទិញនែបែក់រៀលរបស់យើង។ នែះជាចំណុច

ពិសែសមិនអាចឲ្យរបូតបានទែក្នុងការគែប់គែងសែដ្ឋកិច្ច។

ទី៥.អតុល្យភាពរវាងសែចក្តីតែូវការនែការអភិវឌ្ឍ ជាមួយនឹងហែដា្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធនៅមិនទាន់គែប់គែន់។

ទី៦.អតុល្យភាពរវាងសែចក្តីតែូវការនែការអភិវឌ្ឍ ជាមួយធនធាន

មនុស្សរបស់យើងដែលនៅខ្វះជំនាញឬនៅមនកមែិត។

ទី៧.អតុល្យភាពរវាងសែចក្តីតែូវការនែជីវភាពរស់នៅជាមួយនឹងបៀ-

វត្សរ៍ទាប។

ទី៨.អតុល្យភាពរវាងកំណើនកម្លំាងពលកម្ម និងការងរធ្វើដែលក្នុង

នោះរាប់ទាំងកង្វះដីធ្លីបង្កបង្កើនផលផង។

ទី៩.អតុល្យភាពរវាងការងរធ្វើ និងកង្វះពលកម្ម និងមុខរបរ។បញ្ហា

បានចាប់ផ្តើមចោទនៅតាមតំបន់មួយចំនួន។ បញ្ជូនកូនចៅមកធ្វើការនៅ

រោងចកែដល់សែចម្ការពុំមនកម្លំាងពលកម្ម ខណៈពែលដែលពលករ

របស់យើងធ្វើចំណាកសែុកទៅធ្វើការនៅបែទែសថែ កាន់តែចែើនដោយ

បែក់កមែនៅទីនោះខ្ពស់ជាង។

ទី១០.អតុល្យភាពរវាងវត្ថុធាតុដើម និងកង្វះមធ្យាបាយកែច្នែដើម្បី

បង្កើនតម្លែបន្ថែម។

ទី១១.អតុល្យភាពរវាងផលិតផលដែលផលិតបាននិងកង្វះទីផ្សារ។

ទី១២.អតុល្យភាពរវាងតមែូវការផ្នែកសែវាកាន់តែចែើន និងល្បឿន

លឿនជាមួយបែព័ន្ធច្បាប់នៅខ្វះខត និងសា្ថាប័នឆ្លើយតបនៅក្នុងល្បឿន

យឺតនិងខ្វះបែសិទ្ធភាពឬបែសិទ្ធភាពតិច។

សម្តែចតែជោបានបញ្ជាក់ថាអតុល្យភាពទាំង១២នែះជាបញ្ហាសំខន់

សមែប់សង្គមកម្ពុជានាពែលបច្ចុប្បន្នដែលតែូវដោះសែយ។អតុល្យភាព

នែះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនូវអតុល្យភាពនៅពែលកម្ពុជាធ្វើសមហរណកម្ម

អាសា៊ាននៅឡើយផង។

ពែឹកថ្ងែទី២ខែធ្នូសម្តែចតែជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសាលា

ថា្នាក់តំបន់ស្តីពីការបែកា្លាយតំបន់ជនបទកែីកែ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាព

រស់នៅរបស់បែជាជននៅជនបទ ដែលបែរព្ធនៅសណា្ឋាគរបុរីអង្គរខែត្ត

សៀមរាប។

ថ្លែងនៅក្នងុឱកាសនោះសម្តែចបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ចំនួន៤:

សម្តែចតែជែ ៈ កម្ពុជាកំពុងបង្កើនវប្បធម៌សន្ទនា អតុល្យភាពទាំង ១២
ការលើកកម្ពស់ជីវភាពបែជាជននែជនបទ ការអនុវត្តច្បាប់គែលទាំង ៣ នែវិស័យយុត្តិធម៌

សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបែគល់សញ្ញាបតែ
ដល់និស្សិតវិទ្យាសា្ថានបច្ចែកវិទ្យាកម្ពុជា
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ទី១.តែូវរិះរកវិធានការបន្តលើកកម្ពស់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើតការ-

ងរនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងក្នុង និងកែវិស័យកសិកម្ម ជាពិសែស

សមែប់កែុមយុវជន។ ក្នុងនោះ ចាំបាច់តែូវធានាឲ្យបាននូវការតភា្ជាប់អង្គ

សកម្មរវាងតំបន់ជនបទនិងទីកែុងដោយផ្តាតការវិនិយោគលើវិស័យហែ-

ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនិងបង្កើតនូវលំហូរទំនិញចំណែះដឹងបច្ចែកវិទ្យា

និងហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅតំបន់ជនបទ។ទី២.ធ្វើឲ្យបែសើរឡើងនូវរបៀបវារៈ

ដែលអាចឲ្យបែជាជនជនបទមនលទ្ធភាពទទួលបាននូវធនធានចាំបាច់

និងកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការជំរុញឲ្យមនការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះរក

ការអភិវឌ្ឍជនបទបែកបដោយចិរភាព។ទី៣.តែូវពិនិត្យមើលកសិកម្មខ្នាត

តូចនៅតាមជនបទសមែប់ធានាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភទាំង

ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ កសិកម្មគែួសារខ្នាតតូចមនតួនាទីស្នូលក្នុង

កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ ជាទមែង់កសិកម្មដែលមនលក្ខណៈគែបដណ្តប់

នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្បៀងអាហារ ក្នុងខណៈពែលនែការកើនឡើង

សែចក្តីតែូវការលើអាហារ និងបង្កើតកាលានុវត្តភាពគែួសារកសិករ និង

បង្កើនសកម្មភាពធុរកិច្ច។ទី៤.តែូវលើកកម្ពស់ភាពធន់របស់គែួសារកែីកែ

នៅជនបទបែជាជននៅជនបទងយទទួលរងគែះ ទៅនឹងការបែបែួល

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរភា្លាមៗ ដែលរុញចែនពួកគត់ធា្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពកែី

កែ ឬបន្តឲ្យពួកគត់ស្ថិតនៅក្នុងអនា្ទាក់នែភាពកែីកែ ពីពែះពួកគត់មិន

អាចចាប់បាននូវកាលានុវត្តភាពថ្មីៗនោះទែ។

សម្តែចតែជោបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាគ្នារបស់អង្គសិកា្ខា

សាលានែះ នឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្ការួមចំណែកនាំយើងទាំងអស់គ្នា

ឆ្ពោះទៅកាន់ចក្ខវិុស័យសមែប់ការបែកា្លាយតំបន់ជនបទកែកីែនិងការលើក

កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជននៅជនបទឲ្យកាន់តែល្អបែសើរឡើង។

ឯកឧត្តមអ៊ុក រ៉ប៊ុនរដ្ឋមន្តែីកែសួងកសិកម្មរុកា្ខាបែមញ់និងនែសាទ

បានបញ្ជាក់់ថាសិកា្ខាសាលានែះមនការចូលរួមពីអ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទជាង ២០០ នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមនអ្នកជំនាញមកពីមូលនិធិ

អន្តរជាតិសមែប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម(IFAD)និងថា្នាក់រដ្ឋមនែ្តីដែលអញ្ជើញ

មកពីតំបន់អាសីុ។ សិកា្ខាសាលាថា្នាក់តំបន់នែះក៏មនការសហការរៀបចំ

ដោយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងIFAD។

ថ្ងែទី៤ខែធ្នូសម្តែចតែជោអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបែគល់សញ្ញាបតែ

ជូននិស្សិតជ័យលាភីចំនួន១៩៩៧នាក់នែវិទ្យាសា្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មីនៅវិទ្យា-

សា្ថានជាតិអប់រំ។នាពែលនោះសម្តែចបានបញ្ជាក់អំពីការបង្កើតវប្បធម៌នែ

ការសន្ទនាក្នុងវិស័យនយោបាយ។

សម្តែចមនបែសាសន៍ថាបែទែសកម្ពុជាកំពុងបង្កើននូវវប្បធម៌នែការ

សន្ទនា ហើយរឿងនែះបានកា្លាយជាបែធានបទនែការពិភាក្សារវាងគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសងែ្គោះជាតិ ជាពិសែសរវាងសម្តែច

ផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តម សម រង្សុី។ គឺការខិតខំបង្កើននូវវប្បធម៌នែការ

សន្ទនានៅក្នុងសភា។សម្តែចបានបន្តថាថ្ងែមុនសម្តែចក៏បាននិយយពី

អតុល្យភាព១២យ៉ាងនៅវិទ្យាសា្ថានបច្ចែកវិទ្យាកម្ពុជាហើយបញ្ហានែះឯក-

ឧត្តមសម រង្សុី ក៏បានសរសែរសំបុតែមួយជូនសម្តែចដោយបានឯកភាព

យល់សែបចំពោះអតុល្យភាព ១២យ៉ាងដែលសម្តែចបានលើកឡើង ។

ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសមរង្សុីក៏បានលើកថា នៅមនអតុល្យភាពចំនួនពីរទៀត

នោះគឺទី១.គម្លាតរវាងអ្នកមននិងអ្នកកែនិងទី២.គម្លាតរវាងធនធានធម្ម-

ជាតិ និងការធ្វើអាជីវកម្ម ។ សម្តែចបានយល់សែបហើយបានសរសែរ

សំបុតែទៅលោកសមរង្សីវិញ ។ សម្តែចបញ្ជាក់ថានែះជាវប្បធម៌នែការ

សន្ទនាដើម្បីកសាងបែទែសជាតិ។

សម្តែចតែជោបានមនបែសាសន៍ទៀតថាសូមកុំមនការភ័ន្តចែឡំនៅ

ពែលខងមុខនឹងមនការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទែក្នុងនែរដ្ឋសភាដើម្បី

បង្កើតឲ្យមនបែធានកែុមតំណាងរាសែ្តភាគតិច ។ ការបង្កើតឲ្យមន

បែធានកែុមតំណាងរាសែ្តនែះមិនមែនគែន់តែសមែប់ ២ បក្សដែលមន

ក្នុងរដ្ឋសភានាពែលនែះទែ។ពីមុនយើងមនកែុមតំណាងរាសែ្តមួយកែុម

១០នាក់ៗឬ១២នាក់នោះគឺកែុមសមែប់ពិភាក្សា។ប៉ុន្តែនៅមនបែធាន

កែមុតំណាងរាសែ្តនែគណបក្សដែលមនអាសនៈក្នងុរដ្ឋសភាទៀត។គណ

បក្សដែលមនសំឡែងចាប់ពី២៥%ឡើងលើអាចចាត់ទុកជាបក្សធំជាង

គែគឺជាដែគូសន្ទនាជាមួយបែមុខរាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការសន្ទនាបញ្ហា

បែទែសជាតិមនឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមនែ្តី។

សម្តែចបានធ្វើការពន្យល់ថាបែធានកែុមតំណាងរាសែ្តដែលមនឋានៈ

ស្មើនាយករដ្ឋមនែ្តីគឺជាអាសនៈកែុមសមែប់ការរៀបចំផ្នែកពិធីការតែមិន

អាចមនសិទ្ធិអំណាចមកចាត់ចែងការងរជំនួសនាយករដ្ឋមនែ្តីទែ ។ ដូច

នែះនាយករដ្ឋមនែ្តីសមែប់រាជរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិទី ៥ នែរដ្ឋសភាគឺ

សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនថែ្លងសុន្ទរកថាក្នុងសិកា្ខាសាលាថា្នាក់តំបន់ស្តីពីការបែកា្លាយតំបន់ជនបទកែីកែនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់បែជាជននៅជនបទ
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ហ៊ុន សែនមិនអាចមនអ្នកណាមកជំនួសបានឡើយ។ការរៀបចំនែះគឺ

ដើម្ីបបង្ហាញថាមួយណាជាដែគូពិតបែកដជាមួយបែមុខរាជរដា្ឋាភិបាល។

អ្នកដែលតែូវបានចាត់តាំងជាបែធានកែុមតំណាងរាសែ្ត តែូវធ្វើកិច្ចការជា

មួយបែធានកែុមតំណាងរាសែ្តដូចគ្នា និងម្ខាងគណបក្សនីមួយៗតែូវមន

បែធានកែុមតំណាងរាសែ្តរបស់ខ្លួន ដែលចាត់តាំងឡើងដោយគណបក្ស

នីមួយៗ ប៉ុន្តែបែធានគណបក្សដែលមនសំឡែង២៥%គឺអាចចាត់ទុកថា

ជាគណបក្សធំជាងគែហើយ ។ គឺជាដែគូសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមនែ្តី។

នែះជាការបង្កើតឡើងនូវវប្បធម៌សន្ទនាជំនួសឲ្យការឱ្យការដើរជែរគ្នានៅ

តាមចិញ្ចើមផ្លូវ។

ថ្ងែទី៨ខែធ្នូនៅវិមនសន្តិភាពសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនបានជួប

ជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំនែសមគមគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាដែលមនផ្នែក

រដ្ឋ និងឯកជនមកពីគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាចំនួន ៥៣ ។ នាពែលនោះ

សម្តែចបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ចំនួន៦ចំណុចដែលរួមមន:

ទី១.សមគមគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាសូមធ្វើយ៉ាងណាបែឹងបែង

ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលដល់

និស្សិត។លើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសិក្សា។ទី២.តែូវបង្កើន

កិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយដែគូទាំងក្នុងបែទែស និងកែបែទែស។ទី៣.

តែូវជំរុញធ្វើពិពិធកម្មមុខជំនាញ ។ ទី៤.សមគមគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា

កម្ពុជាតែូវពិចារណាជំរុញចែបាច់បញ្ចូលគ្នានិងពងែីកសមត្ថភាពនិងមូល-

ធនផង។ទី៥.សមគមគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាគួរបង្កើតមូលនិធិសែវ

ជែវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជំរុញឱ្យមនការបែឡងបែណាំងនៅក្នុងបែទែស

ផង និងក្នុងតំបន់ផង និងទី៦.ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសូមអនុគែះពន្ធនោះ

សម្តែចតែជោបានរក្សាទុកនូវអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមក។

សម្តែចតែជោក៏បានរំឭកដែរថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ២០០៦សម្តែចបាន

ជួបជាមួយសមគមគែឺះសា្ថានឧត្តមសិក្សា ដែលកាលនោះមនសមជិក

របស់សមគមចំនួន៥២គែឺះសា្ថានឧត្តមសិក្សានិងមនសមជិកចំនួន៧៥

រូបបានចូលរួម។ គួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមនគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា

ចំនួន១០៥នៅតាមរាជធានីនិងខែត្ត១៩ក្នុងនោះគែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា

រដ្ឋចំនួន៣៩និងឯកជនចំនួន៦៦។

ពែឹកថ្ងែទី១៦ខែធ្នូសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញចូលរួម

បើកសន្និសីទជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលទាំង៣ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិ-

ធម៌ដែលរួមមន:ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្ដីពីការរៀប

ចំនិងការបែពែឹត្តទៅនែឧត្ដមកែុមបែឹក្សានែអង្គចៅកែម និងច្បាប់ស្ដីពី

លក្ខន្តិកៈនែចៅកែមនិងពែះរាជអាជា្ញាដែលបានបែរព្ធនៅសណា្ឋាគរអាំង-

ទែរកុងទីណង់តាល់រាជធានីភ្នំពែញ។

នាពែលនោះសម្តែចបានមនបែសាសន៍ថាច្បាប់មូលដា្ឋានទាំង៣នែះ

បានកំណត់គោលការណ៍សំខន់ៗដែលមនចរិតជាការកែទមែង់ក្នុងនោះ

ទី១.ពងែឹងគោលការណ៍ឯករាជ្យនែអំណាចតុលាការ សែបតាមរដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាសំដៅធានាអនាគត និងការពារសិទ្ធិសែរី

ភាពរបស់បែជាពលរដ្ឋ ពែមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចដំណើរការនែការផ្តល់សែ

វាសាធារណៈក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាព និងជំនឿទុក

ចិត្តពីសាធារណជន។ទី២.បង្កើតឲ្យមនតុលាការជំនាញនៅសាលាជមែះ

ក្តីជាន់ទាបនិងសភាជំនាញនៅសាលាជមែះក្តីជាន់ខ្ពស់សំដៅលើកកម្ពស់

សមត្ថភាពជំនាញវិជា្ជាជីវៈរបស់ចៅកែម ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមសែប

និងមនបែសិទ្ធភាពទៅនឹងតមែូវការនែការវិវឌ្ឍសង្គម សំដៅធានាឲ្យការ

ជំនុំជមែះរឿងក្តីរកយុត្តិធម៌កាន់តែមនគុណភាពនិងមនការជឿទុកចិត្ត។

ជាមួយគ្នានែះតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលាការការងរគឺជាតុលាការជំនាញ

ដែលនឹងតែូវបង្កើតឡើងនៅតាមសាលាដំបូងនាពែលខងមុខ ទៅតាមស្

ថានភាពជាក់ស្តែងនែភូមិសាសែ្តនីមួយៗ។ទី៣.បង្កើតឲ្យមនអង្គភាពរដ្ឋ

បាលនៅតាមសាលាជមែះក្តីគែប់ជាន់ថា្នាក់ សំដៅបង្កើនបែសិទ្ធភាពការ-

ងរនែសា្ថាប័នតុលាការនិងសា្ថាប័នអយ្យការពែមទាំងធ្វើឲ្យបែសើរឡើងនូវ

ការផ្តល់សែវាយុត្តិធម៌ ជាពិសែសក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងមនែ្តីរដ្ឋបាលតុលា-

ការដែលនៅបមែើការងរនៅជួរមុខ និងបែជាពលរដ្ឋដែលមនការយល់

ដឹងតិចតួចអំពីច្បាប់ និងតែូវការបែើបែស់សែវាយុត្តិធម៌។ ទី៤.រៀបចំ

បង្កើតឲ្យមនសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ ដើម្បីបង្ខិតសែវាយុត្តិធម៌ឲ្យទៅខិតជិត

បែជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ឆ្ងាយ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅ

សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពែញ និងបង្កើនភាពឆប់រហ័សក្នុងការជំនុំជមែះក្តីផ្តល់

យុត្តិធម៌នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់។ ទី៥.បង្កើតឲ្យមនគោលការណ៍វិសមតិ-

ភាពដើម្បីធានាឲ្យការកាត់ក្តីរបស់ចៅកែមដោយមិនលម្អៀង ពិសែសការ

ហាមឃាត់មិនឲ្យចៅកែមជំនុំជមែះរឿងក្តីដែលមនភាគីម្ខាងជាសាច់ញាតិ

របស់ខ្លួន ឬដែលមនមែធាវីការពាររឿងក្តីនោះជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន ។

ទន្ទឹមនែះចៅកែម ក៏តែូវបានហាមឃាត់ក្នុងការចូលរួមជំនុំជមែះក្តីតែមួយ

ជាមួយគ្នា និងចៅកែមផ្សែងទៀតដែលជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាផងដែរ។ទី៦.

រៀបចំឲ្យមននីតិវិធីពិសែស ដើម្បីធានាបាននូវភាពអស់ចិត្តរបស់ភាគីចំ-

ពោះការជំនុំជមែះក្តីរបស់តុលាការ ដោយបែគល់ពែះរាជតួនាទីថា្វាយពែះ-

មហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាក្នុងឋានៈពែះអង្គជាពែះបែធានឧត្តម

កែុមបែឹក្សានែអង្គចៅកែម ក្នុងការស្នើសុំឲ្យសភាពែញអង្គនែតុលាការ

កំពូលពិនិត្យ និងសមែចឡើងវិញចំពោះករណីសំណុំរឿងណាមួយបាន

ទោះបីជាតុលាការបានសមែចជាសា្ថាពររួចហើយក៏ដោយ។ទី៧.បង្កើតឲ្យ

មនលក្ខន្តិកៈដោយឡែកច្បាស់លាស់មួយសមែប់ការគែប់គែង និងការ

ធានាអាជីពរបស់ចៅកែមនិងពែះរាជអាជា្ញា។ទី៨.រៀបចំកែបខណ្ឌចៅកែម

និងពែះរាជអាជា្ញាដោយធ្វើការបែងចែកជា៣ឋានន្តរស័ក្តិរួមមនឧត្តមចៅ-

សម្តែចតែជោហ៊ុន សែនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសីទជាតិ
ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលទាំង៣ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌
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គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បសីមែបសមែួលកិច្ចគំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍

រមណីយដា្ឋានបែសាទពែះវិហារ ហៅកាត់ថាអាយសុីសុីពែះវិហារ(ICC-

ពែះវិហារ)បានបែរព្ធកិច្ចបែជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងែទី៣ខែធ្នូឆ្នាំ

២០១៤នៅកែុងសៀមរាបខែត្តសៀមរាបដោយមនមនែ្តីនែបែទែសចំនួន

៩ក្នុងនោះមនមនែ្តីនែអង្គការយូណែស្កូបែទែសជាសហបែធានដែលមន

ចិន និងឥណា្ឌ ពែមទាំងបែទែសសា្ថាបនិកចំនួន៧ រួមទាំងកម្ពុជាបូកនិង

បែទែសបារាំងបែលហ្សិកអាមែរិកជប៉ុនកូរ៉ែខងត្បូងនិងថែ។ទន្ទឹមនែះ

ក៏មនតំណាងអង្គការសង្គមសុីវិល និងតំណាងបែទែសផ្តល់បច្ចែកទែស

សមែប់ចូលរួមថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍបែសាទពែះវិហារចូលរួមផងដែរ។

សមសភាពគណៈកម្មាធិការនែះដឹកនាំដោយសហបែធានពីររូប គឺ

បណ្ឌិតMohamedSamehបែធានកែុមបែឹក្សាបែតិបត្តិរបស់អង្គការយូ-

ណែស្កនិូងបណ្ឌតិHaoPingបែធាននែសន្នសីិទទូទៅរបស់អង្គការយូណែ-

ស្កូដែលមកពីបែទែសធំៗពីរនៅអាសុីគឺបែទែសឥណា្ឌ និងបែទែសចិន។

រីឯសមជិកនែគណៈកម្មាធិការនែះមនការចូលរួមពីបណា្តាបែទែសចំនួន

៩ក្នុងនោះថែក៏ជាសមជិកមួយផងដែរ។តួនាទីនែគណៈកម្មាធិការនែះ

គឺជាអ្នកសមែបសមែួលវាយតម្លែចំពោះអាទិភាពទាំងឡាយ មុននឹងអនុ-

ញ្ញាតឲ្យអនុវត្តនូវគមែងអ្វមួីយពាក់ព័ន្ធនឹងការងរជួសជុលបែង្គបែសាទ

ក៏ដូចជាការកសាងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់បែសាទពែះវិហារ

នោះ។

ឯកឧត្តមសុខ អានឧបនាយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការ

គណៈរដ្ឋមន្តែី និងជាបែធានគណៈកម្មាធិការជាតិយូណែស្កូបានមន

បែសាសន៍នាពិធីនោះថាការបែកាសជាផ្លូវការបង្កើតឡើងអាយសុីសុីពែះ

វិហារថ្ងែនែះគឺអនុលោមទៅតាមសែចក្តីសមែចរបស់គណៈកម្មាធិការបែ-

តិកភណ្ឌពិភពលោកនិងការអនុម័តពីកែុមបែឹក្សាបែតិបត្តិរបស់អង្គការយូ-

ណែស្កូកាលពីថ្ងែទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤ កន្លងមក។ ឯកឧត្តមបន្តថា

ការលែចរូបរាងនែគណៈកម្មាធិការនែះឡើងក៏ដោយសារតែមនការគំទែ

ដ៏មនបែសិទ្ធភាពពីបែទែសចិន និងបែទែសឥណា្ឌ និងបណា្តាបែទែសជា

ចែើនទៀតដូចជាបែទែសបារាំងនិងបែទែសជប៉ុន។សហបែធានទាំងពីរ

រូបគឺបណ្ឌិត Mohamed  Sameh និងបណ្ឌិត Hao Ping សុទ្ធតែបាន

បង្ហាញពីការប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការបំពែញកាតព្វកិច្ចដើម្បីបុព្វហែតុចូលរួមជួយ

លើការងរអភិវឌ្ឍន៍ និងអភិរក្សសម្បត្តិបែតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញ

នែះឲ្យបានបែសើរតាមរយៈការខិតខំជម្នះនូវឧបសគ្គទាំងឡាយក៏ដូចជា

ការខិតខំរិះរកដំណះសែយចំពោះបញ្ហាបែឈមនានា ក្នុងការរួមគ្នា       

កៀងគរបែភពថវិកា និងបច្ចែកទែសដើម្បីរៀបចំផែនការគែប់គែងថែរក្សា

ការពារឲ្យមននិរន្តរភាព។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនែ្តីបានបន្តថា ជាទស្សនៈដែលលើកឡើងពី

តំណាងបែទែសជាមិត្តនានាជាពិសែសឯកអគ្គរាជទូតថែក៏ដូចជាឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមែរិកបែចាំកម្ពុជា ក៏សុទ្ធតែបានបង្ហាញពីការពែញចិត្ត

ឯកឧត្តមសុខ អាន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបែជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ

ដើម្បីសមែបសមែួលកិច្ចគំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដា្ឋានបែសាទពែះវិហារ(ICC-ពែះវិហារ)

ទិដ្ឋភាពរួមនែកិច្ចបែជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសមែបសមែួលកិច្ចគំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដា្ឋានបែសាទពែះវិហារ(ICC-ពែះវិហារ)

បែសាទពែះវិហារជាសម្បត្តិេបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក
មនសភាពទែុឌទែមដែលទាមទារឲ្យមនការជួសជុលបនា្ទាន់

អាយ សុី សុ ីពែះវិហារ
   បើកកិច្ចបែជុំ
   ជាលើកដំបូង
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និងសា្វាគមន៍ ការបង្កើតឡើងគណៈកម្មាធិការ អាយសុីសុី ពែះវិហារនែះ

ដោយបានសន្យាថានឹងចូលរួមសហការដល់ការងរអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍

បែសាទពែះវិហាររបស់ខ្មែរដើម្បីសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហបែតិបត្តិការ

និងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកវប្បធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

តាមរយៈនែកិច្ចបែជុំពែញមួយថ្ងែអាយសុីសុីពែះវិហារសមែចនូវលទ្ធ

ផលដំបូងមួយ គឺការជួសជុលផ្នែកមួយនែបែសាទពែះវិហារដែលមន

សភាពទែុឌទែមដែលទាមទារឲ្យមនការជួសជុលបនា្ទាន់។កិច្ចបែជុំបាន

គំទែជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយយល់សែបដាក់គោបុរៈទី៥ទៅក្នុងគមែងអាទិភាព

ចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំជួសជុលសា្តារឡើងវិញមុនគែ បនា្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថា

សា្ថានភាពនែគោបុរៈទី៥នែះកំពុងទទួលរងនូវភាពទែុឌទែមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ស្ទើរតែរលំទៅហើយនោះ។

យោងតាមការសិក្សាលើលក្ខណៈបច្ចែកទែសនែគមែងជួសជុលពីអ្នក

ជំនាញការរបស់អាយសុីសុីពែះវិហារបានវាយតម្លែថា ថវិកាសមែប់បែើ

បែស់ក្នុងដំណើរការជួសជុលគោបុរៈទី ៥នែះគែងចំណាយទឹកបែក់

បែហែលចនោ្លាះពី១លាន៨សែនទៅ២លានដុលា្លារអាមែរិកសមែប់

រយៈពែលអនុវត្ត៥ឆ្នាំ។

អង្គបែជុំបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការថា្នាក់ជាតិរៀបចំផែនការបច្ចែក-

ទែសចងកែងឯកសារនានា និងគមែងថវិកាសមែប់បមែើឲ្យកិច្ចការការ

ពារ អភិរក្ស ការជួសជុលឡើងវិញពិសែសគោបូរៈទី៥នែះធ្វើឲ្យបានចប់

សព្វគែប់ឆប់រហ័សដើម្បីស្វែងរកបែភពធានធាន និងកំណត់ពែលវែលា

ឲ្យបានជាក់់លាក់ដើម្បីផ្តើមដំណើរការការងរ។

ចំពោះគមែងជួសជុលគោបុរៈផ្សែងៗទៀត ក៏បានវាយតម្លែរួចរាល់

ផងដែរ ក្នុងនោះ គោបុរៈទី១តាមផែនការគែងអនុវត្តរយៈពែល១៥ឆ្នាំ

ក្នុងទំហំទឹកបែក់បែមណជាង៥លានដុលា្លារ។គោបុរៈទី៣ តែូវបែើបែស់

រយៈពែលជួសជុលក្នុងចនោ្លាះពី៣ទៅ៥ឆ្នាំ គែងចំណាយបែមណជាង

២លាន៥សែនដុលា្លារ និងគមែងជួសជុលសែះទឹកនៅគោបុរៈទី៤គែង

នឹងចំណាយទឹកបែក់៣លាន៥សែនដុលា្លារក្នុងរយៈពែល៣ឆ្នាំ។

កែយកិច្ចបែជុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យសុខ  អានឧបនាយករដ្ឋ-

មន្តែីនិងជាបែធានបែតិកភណ្ឌជាតិកម្ពុជានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតMohamed

Samehសហបែធានអាយសុីសុីពែះវិហារបានថ្លែងក្នុងវែទិកាតុមូលនៅទី

លានជល់ដំរីនារាតែីថ្ងែទី៣ខែធ្នូថានៅក្នុងលទ្ធផលនែជំនួបបែជុំដំបូងនែះ

ការងរដែលអាយសីុសីុពែះវិហារបានផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់មុនគែនោះ

គឺជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មន អំពីគមែងនែការអភិរក្សនិងការជួស

ជុលបែសាទពែះវិហារ រួមជាមួយទំហំទឹកបែក់ដែលតែូវបែើបែស់ដើម្បី

ឲ្យបណា្តាបែទែសសា្ថាបនិក និងបែទែសជាមិត្តដែលគំទែអាយសុីសុីពែះ

វិហារនែះបានជែបដើម្បីគែជួយកៀងគរថវិកា។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនែ្តបីានបញ្ជាកថ់ាអាយសុសីុពីែះវហិារមនត-ួ

នាទីសំខន់ណាស់ មិនតែឹមតែជួយដល់ការងរគែប់គែងប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែ

គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិមួយនែះគឺជាអ្នកជួយក្នុងការកៀងគរថវិកា និង

ការសិក្សាអំពីបច្ចែកទែសសមែប់ការងរអភិរក្សជួសជុល និងការអភិវឌ្ឍ

បែសាទពែះវិហារបានយ៉ាងពែញលែញ។ អ្វីជាសារបែយោជន៍ធំទទួល

បានពកីារអភរិក្សនងិអភវិឌ្ឍនប៍ែសាទពែះវហិារនែះគបឺែជាពលរដ្ឋកម្ពជុា

ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នែះទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ជាចែើនពីគមែងអភិ

វឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ ដែលនឹងជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគត់ឲ្យ

កាន់តែរីកចមែើនបែសើរថែមទៀត។ ឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវឲ្យបែជា-

ពលរដ្ឋចូលរួមជួយថែរក្សាកុំកាប់បំផ្លាញពែឈើចូលរួមដាំកូនឈើបន្ថែម

ជួយថែរក្សាបរិសា្ថាននៅជុំវិញតំបន់នែះឲ្យបានល្អ ពិសែសបែភែទសត្វ

សា្លាបដ៏កមែមនសត្វតែយ៉ងយក្សតា្មាតគឺតែូវខិតខំជួយថែរក្សាការពារឲ្យ

បានគង់វង្សពែះវាអាចជួយបង្កើនការទាក់ទាញទែសចរណ៍បន្ថែមទៀត

នៅក្នុងតំបន់នែះ។

គួររំលឹកថា មុននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចបែជុំដំបូងនែអាយសុីសុីពែះវិហារ

គណៈបែតិភូនែអាយសុីសុីពែះវិហារទាំងអស់តែូវបានរាជរដា្ឋាភិបាលរៀប-

ចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បែសាទពែះវិហារដែលស្ថតិនៅខែត្តពែះវិហារ។

គណៈបែតិភូបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសា្នាដែសា្ថាបត្យកម្មរបស់

បុព្វបុរសខ្មែរ ហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរចំពោះសភាពទែុឌទែម

នែបែសាទនែះ។បែការនែះទើបជំរុញឲ្យលទ្ធផលនែអាយសុីសុីពែះវិហារ

លើកទី១សមែចចែញនូវគមែងបនា្ទាន់មួយចំនួនយ៉ាងដូច្នែះ។ជោគជ័យ

នែកិច្ចបែជុំដំបូងរបស់អាយសុីសុីពែះវិហារ ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមនសុទិដិ្ឋ-

និយមចំពោះនិរន្តរភាពជារៀងរហូត នែបែង្គបែសាទជាទីសកា្ការៈរបស់

បែជាជាតិយើងនែះនិងជាបែតិកភ័ណ្ឌរបស់មតុភូមិទាំងមូលចៀសផុតពី

ការខូចខតអន្តរាយដូចបានកើតមនកន្លងទៅ។អាយសុីសុីពែះវិហារនឹង

បន្តបំពែញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបែកបដោយជោគជ័យ ដូចអាយសុីសុីអង្គរ

ដូច្នែះដែរ៕

ឯកឧត្តមសុខ អាន  ដឹកនាំគណៈបែតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសមែបសមែួលកិច្ចគំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដា្ឋានបែសាទពែះវិហារពិនិត្យសា្ថានភាពទែុឌទែមនែបែសាទពែះវិហារ
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ថ្ងែទី០៦ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤នៅសាលមហាសែពវប្បធម៌ខែត្តរតនគិរីឯកឧត្តមប៊ូ ថងសមជិកគណៈ
អចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជាអនុបែធានកែុមបែឹក្សារណសិរ្ស
សាមគ្គីសង្គែះជាតិមតុភូមិកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទិ្ទញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរយ៍
លើកទី៣៦ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា និងកិច្ចបែជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងរ
បែចាំឆ្នាំ២០១៤និងទិសដៅការងរឆ្នាំ២០១៥របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តរតន
គិរី។ពិធីក៏បានធ្វើការចែកអំណយមន្តែីចាស់ជរាចូលនិវត្តន៍ និងបែជាពលរដ្ឋចំនួន៥០នាក់ដោយ
ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានភួយ១ ស្ករត្នាត១គីឡូ ស្ករស១គីឡូ ទឹកដោះគោ១កំប៉ុង និងថវិកាចំនួន ២មឺុន
រៀល។ គណៈអធិបតីក៏បានអញ្ជើញចុះសំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ចែកអំណយដល់បែជាពលរដ្ឋ
កំពុងសមែកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពែទ្យបង្អែកខែត្តចំនួន ១០០នាក់ ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានមី ៥
កញ្ចប់តែីខ២កំប៉ុងទឹកដោះគោ១កំប៉ុងស្ករស១គីឡូនិងថវិកាចំនួន២មឺុនរៀល។ជូនលោកលោកសែី
ជាវែជ្ជបណ្ឌិតគិលានុប្បដា្ឋាក២០នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន៥មឺុនរៀល។

ថ្ងែទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤នៅគែហដា្ឋានក្នុងភូមិតែពាំងសា្វាយឃុំបល្ល័ង្កសែុកបារាយណ៍ខែត្តកំពង់ធំ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិលអនុបែធានទី២រដ្ឋសភាសមជិកគណៈអចិនែ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបែធានកែុមការងរចុះជួយខែត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបែជុំការ-
ងរជាមួយគណៈអចិនែ្តយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សបែជាជនខែត្តកំពង់ធំ ដើម្បីតែួតពិនិត្យការងរឆ្លង
សែចក្តីពែងឯកសារគមែងរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ សភាពការណ៍
បោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តនីតិកាលទី៥និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សឆ្នាំ២០១៥ពែមទាំង
បទអន្តរាគមន៍របស់ខែត្តចំនួន១៥នាទី។ឯកសារទាំងពីរនែះជាឯកសារដែលខែត្តតែៀមលក្ខណៈដើម្បី
ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែសរបស់គណបក្សនៅថ្ងែទី ៣០-៣១ ខែមករា និង
ថ្ងែទី០២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥តាមការជូនដំណឹងរបស់ខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស-
បែជាជនកម្ពុជា។

ថ្ងែទ១ី៣ខែធ្នូឆ្នា២ំ០១៤ឯកឧត្តមកែ  គមឹយ៉ែនឧបនាយករដ្ឋមនែ្តីសមជកិគណៈអចនិ្តែយគ៍ណៈ

កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយឯកឧត្តមគែស៊ុំ សារឿត អភិបាលនែគណៈ

អភិបាលខែត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគរសិក្សា១ខ្នង

ស្មើនឹង៦បន្ទប់នៅសាលាបឋមសិក្សាសំរោងឃុំទឹកជោរសែុកពែះនែតែពែះខែត្តបនា្ទាយមនជ័យ។អគរ

នែះជាអំណយរបស់ខែត្តយូណានសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិនក្នុងតម្លែទឺកបែក់៥០មុឺនយ័ន(បែក់

ចិន)ឬ៨មឺុនដុលា្លារអាមែរិក។

ថ្ងែទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤លោកជំទាវម៉ែន  សំអនឧបនាយក-

រដ្ឋមនែ្តីរដ្ឋមនែ្តីកែសួងទំនាកទ់នំងជាមយួរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភានងិអធកិារ-

កិច្ច សមជិកាគណៈអចិនែ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាបែធាន

កែុមការងរគណៈកម្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខែត្តសា្វាយរៀង បាន

អព្ជើាញចូលរួមក្នុងពិធីបិទកិច្ចបែជុំផ្ទែក្នុង របស់គណៈកម្មាធិការគណ-

បក្សខែត្តសា្វាយរៀង ដើម្បីពិភាក្សាចូលរួមមតិលើសែចកី្តពែងរបាយ-

ការណ៏ស្តីពីសភាពការណ៏ទូទៅនៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ សភាពការណ៏

បោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តនីតិកាលទី៥ និងទិសដៅភារកិច្ច

របស់គណបក្សឆ្នា២ំ០១៥។លោកជំទាវបានធ្វើការកត់សម្គល់ជាវិជ្ជមន

ចំពោះលទ្ធផលការងររបស់គណបក្សខែត្ត ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោ-

បាយរបស់គណបក្សលើគែប់វិស័យការកសាងពងែឹងគណបក្សនិងការ

បោះឆ្នាតពែមទាំងចំណុចវិជ្ជមននិងបពាា្ហបែឈមសំខន់ៗដែលគណបក្សខែត្តទាំងមូលតែូវបន្តខិតខំពុះពារជម្នះដើម្បីពងែឹងការដឹកនាំរបស់គណបក្ស។លោកជំទាវក៏បានណែនាំអំពីទិសដៅ

ការងរមួយចំនួនដល់គណបក្សគែប់ថា្នាក់ក្នុងខែត្តក្នុងសា្មារតីចូលរួមអបអរសាទរមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែសដែលនឹងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៥ខងមុខ។

ថ្ងែទី២០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ឯកឧត្តមស ខែងឧបនាយករដ្ឋមន្តែីរដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ
សមជិកគណៈអចិនែ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជួបសំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខបែជាជននៅឃុំរកាសែុកសង្កែខែត្តបាត់ដំបងដែលកំពុង
មនការភា្ញាកផ់្អើលនងឹការឆ្លងមែរោគអែដស៍។នៅពែលនោះឯកឧត្តមបានអពំាវនាវឲ្យបែជា-
ពលរដ្ឋមនការស្ងប់ចិត្ត និងបានស្នើដល់បែព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារព័ត៌មនទាំងអស់កុំ
ធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំងឺ និងកុំផ្សព្វផ្សាយនូវរឿងរា៉ាវដែលពុំទាន់មនភាពច្បាស់លាស់
នោះ។
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ថ្ងែទី០៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤នៅសាលសិកា្ខាសាលាបណា្ណោល័យឯកឧត្តមទែព ងនអនុបែធានទី២
ពែឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិកា្ខាសាលាស្តីពីការបែើបែស់សិទ្ធិនិងច្បាប់ដើម្បីអបអរ
សាទរខួបលើកទី៦៦នែទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។ឯកឧត្តមបានគូសបពាា្ជាក់ថាយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន
សិទ្ធមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ តែងតែផ្សារភា្ជាប់គ្នាដោយជិតស្និត ហើយមនុស្សគែប់រូបមនសិទ្ធិតាំងពីថ្ងែបដិ-
សន្ធិមកម្លែ៉ះ គឺសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិអតែនុកូលដា្ឋាន ការគំទែផ្នែកសុខមលភាព ចំណីអាហារ
សម្លៀកបំពាក់សិទ្ធិទទួលបានការទំនុកបមែុងអប់រំពីឪពុកម្តាយកែុមគែួសារគែូបាធ្យាយនិងរដ្ឋ។តាម
សា្មារតីនែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានខិតខំលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្ស ដោយបានបង្កើតជា
ច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ និងយន្តការនានាទាំងនៅក្នុងរាជរដា្ឋាភិបាល នៅក្នុងសភា និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិ-
បាលជាចែើនសមែប់ជាយន្តការតាមដាននិងការពារលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

ថ្ងែទី១៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ឯកឧត្តមសរ ចំរុងអភិបាលនែគណៈអភិ-

បាលខែត្តកែចែះបានអញ្ជើញចូលរួមផ្តល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនបែជាពល-

រដ្ឋចំនួន១៧៤២គែួសារនៅភូមិអូរប្ញស្សីទី១ភូមិអូរប្ញស្សីទី២សង្កាត់

អូរប្ញស្សីកែុងកែចែះខែត្តកែចែះ។ខណៈនោះឯកឧត្តមអភិបាលខែត្តបាន

សំណូមពរឲ្យបែជាជនថែរក្សាបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនែះឲ្យបានល្អ។

ថ្ងែទី១៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ឯកឧត្តម អុិត  សំហែង សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានអញ្ជើញ
ពិនិត្យសា្ថានភាពទូទៅ និងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៅរោងចកែកាត់ដែរសម្លៀក បំពាក់ឌូហឺស្ត
(ខែមបូឌា)ខូអិលធីឌីស្ថិតនៅភូមិទួលពងែសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានី
ភ្នំពែញ។

ថ្ងែទី១៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ឯកឧត្តមម៉ម ប៊ុនហែងសមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជារដ្ឋមនែ្តីកែសួងសុខភិបាលរួមដំណើរដោយឯកឧត្តមច័ន្ទ សុផល

អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខបែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកា

សែុកសង្កែ ខែត្តបាត់ដំបង នៅក្នុងបរិវែណវត្តរកា ដោយនាំយកអំណយមួយចំនួនទៅចែក

ជូនផងដែរ។

ថ្ងែទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម វង សូត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្តែីកែសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបាន

អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខកមុរដែលកំពុងសា្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសា្តារនីតិសម្បទាក្តីសង្ឃឹម

បវែល ខែត្តបាត់ដំបង និងជួបសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកដែលកំពុងសា្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈ-

មណ្ឌលសា្តារនីតិសម្បទានែទីបញ្ជាការដា្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខែត្តបាត់ដំបង។

ថ្ងែទី២០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ឯកឧត្តមសួស យ៉ែរ៉ែ អ្នកតំណាងរាស្តែខែត្តពែះវិហារនិង
កែុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខែត្តតាកែវបានដឹកនាំកែុមគែូពែទ្យស្ម័គែចិត្តម៉ាឡែសុីសហ-
ការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសែវជែវវែជ្ជសាសែ្តបុរាណរបស់កែសួងសុខភិបាល និងមន្ទីរ
សុខភិបាលខែត្តតាកែវ ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនបែជាពលរដ្ឋតាមបែបបុរាណដោយ
ឥតគិតថ្លែ។



skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS

qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 201418 TsSnavdþI RbCaCn

ចាប់ពីថ្ងែទី ០១ ដល់ថ្ងែទី ០៥ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តមសោមសឿនបែធានគណៈចាត់តាំងនែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងឯកឧត្តម

ហ៊នុម៉ាណែតអនបុែធានកែមុការងរយវុជនគណបក្សថា្នាកក់ណា្តាលបានបពំែញបែសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមែរកិដោយបានជបួសណំែះសណំាលជាមយួ

អស់លោកលោកសែីដែលជាបែធានអនុបែធានសមជិកគណបក្សសហរដ្ឋអាមែរិកចំនួន៥០០នាក់នៅរដ្ឋប៊ុសស្តុនសហរដ្ឋអាមែរិក។

ថ្ងែទី៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤កែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលសហការជាមួយគណបក្សកែុមការងរយុវជនគណបក្សរាជធានីភ្នំពែញ

បានរៀបចំការបោះឆ្នាតជែើសរីសយុវជនគណបក្សគែប់ខណ្ឌដែលមនបែក្ខជនឈ្មាះ៣៦រូបនិងអង្គបោះឆ្នាត៦០រូបនាសា្នាក់ការគណបក្សរាជធានី

ភ្នំពែញកែមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកែប៊ុនខៀងបែធានកែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលនិងឯកឧត្តមផនសុគីមតំណាងគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សរាជធានី។

ថ្ងែទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤កែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្តបានរៀបចំវែទិការថា្នាក់ដឹក

នាំសា្តាប់យុវជននិយយនៅទីសា្នាក់ការគណបក្សខែត្តកំពង់ស្ពឺដែលមនសមសភាពអញ្ជើញចូលរួមជាតំណាងយុវជនមកពីគែប់កែុង-សែុកឃុំ-សង្កាត់

ទូទាំងខែត្តចំនួន៥៧៧នាក់កែមអធីបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមអ៊ូសំអួនបែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្តឯកឧត្តមកែប៊ុនខៀងបែធានឯកឧត្តម

ហ៊ុនម៉ាណែតអនុបែធានកែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលឯកឧត្តមសត្យាវុធបែធានកែុមការងរយុវជនគណបក្សខែត្តនិងបែធានគណៈ

កម្មាធិការគណបក្សគែប់កែុង-សែុក។

ថ្ងែទី០៧ដល់ថ្ងែទី១៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤

ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអនុបែធានកែុមការ

ងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល រួមជា

មួយបែតិភូអមដំណើរ បានអញ្ជើញបំពែញ

ទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ។ ក្នុង

ឳកាសបំពែញទស្សនកិច្ចនោះឯកឧត្តមបាន

ចូលរួមបែសែ័យ និងជួបសំណែះសំណាល

ជាមួយយុវពលករ ពលការិនី និសិ្សត ពែម

ទាំងបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅសិក្សា និង

បំពែញការងរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែនៅទីកែុងសែអ៊ូលគឹមហែនិងប៊ូសានក្នុងបរិយកាសរីករាយស្និទ្ធសា្នាលនិងរាក់ទាក់យ៉ាងកែលែង។
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ថ្ងែ៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤២០១៤កែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលសហការជាមួយគណបក្សកែុមការងរយុវជនគណបក្សខែត្តកណា្តាល

បានរៀបចំការបោះឆ្នាតជែើសរីសយុវជនគណបក្សគែប់កែុង-សែុកដែលមនបែក្ខជនឈរឈ្មាះ៣៣រូបនិងអង្គបោះឆ្នាត៦០រូបនាសា្នាក់ការគណ-

បក្សខែត្តកែមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកែប៊ុនខៀងបែធានកែុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលនិងឯកឧត្តមនូសាខនបែធានគណៈបែចាំការ

គណបក្សខែត្តកណា្តាល។

ថ្ងែទី២១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នាត
ជែើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សជំនាន់ទី២ រួចមក កែុមការងរ
យុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលសហការជាមួយវិទ្យាសា្ថានសាធារណ
អន្តរជាតិ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលជូនសកម្មជនយុវជនតំបន់ ៥
(សា្វាយរៀងពែវែងកណា្តាលនិងរាជធានីភ្នំពែញ)ចំនួន៤៤រូបនៅ
សណា្ឋាគរហុីម៉ាវា៉ារីរាជធានីភ្នំពែញ។

ថ្ងែទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤កែុមការងរយុវជនគណបក្សខែត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសកម្មជនយុវជនគណបក្សថា្នាក់ខែត្តចំនួន៥១រូប

នៅសា្នាក់ការគណបក្សខែត្តកែមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសត្យាវុធបែធានគណ:បែចាំការគណ:អចិន្តែយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខែត្ត។
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ចំណូលពន្ធដារខែវិច្ឆិកា ៈ
អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារនែកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាន

បង្ហាញឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅនែះពន្ធដាររក
ចំណូលពន្ធបានចំនួនជាង២៩៩,៤១ពាន់លានរៀលឬបែមណ
៧៤,៨៥លានដុលា្លារអាមែរិក។ចំណូលខែវិច្ឆិកានែះមនកំណើន
៣៥,១%បើបែៀបធៀបនឹងចំណូលបែចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន។

ទន្ទឹមនែះ ក្នុងរយៈពែល១១ខែនែឆ្នាំនែះចំណូលពន្ធដារសរុប
ស្មើនឹង៩៦,៦%នែគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ថវិកា ក្នុងនោះថវិកា
រដ្ឋសមែចបាន៩៧,០៥%និងថវិកាថា្នាក់កែមជាតិសមែចបាន
៩៣,៧៧%។ បើបែៀបធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នា(១១ខែ)
នែឆ្នាំ២០១៣ឃើញថាការបែមូលចំណូល ១១ ខែឆ្នាំនែះ មន
កំណើនស្មើនឹង២០,០៩%។

តាមការវិភាគលើបែភែទពន្ធឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៤
មនការកើនឡើងគែប់បែភែទពន្ធ ក្នុងនោះបែភែទពន្ធសំខន់ៗ
ដែលមនការកើនឡើងមនដូចជាពន្ធលើបែក់បៀវត្សកើនឡើង
បែមណ៣១,៩%,ពន្ធលើបែក់ចំណែញកើន២៥,៨%,អាករលើ
តម្លែបន្ថែមកើន១៤,៧%និងអាករពិសែសកើនឡើង១៣,៣%។

ដោយឡែកបើពិនិត្យតាមវិស័យឃើញថាចំណូលក្នងុឆ្នា២ំ០១៤
មនការកើនឡើងស្ទើរគែប់សកម្មភាពក្នុងនោះផែ្នកសែវាហិរញ្ញវត្ថុ
កើនឡើងបែមណ២២,៧%ទូរគមនាគមន៍កើនឡើង២,៩%ផ្នែក
សា្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់កើន៥៤,២%ផលិតភែសជ្ជៈកើន១៧,៧%
ផ្នែកផលិតគែឿងបែើបែស់កើន ៣៣,៤% ផ្នែកផលិតសម្លៀក
បំពាក់កើន ៤៧,៩% នីហរ័ណអាហរ័ណកើន ១៣,១%។ផ្នែក
សណា្ឋាគរផ្ទះសំណាក់កើន៤៥,៤%ផ្នែកផលិតថា្នាំជក់កើន១២%
លក់ភែសជ្ជៈកើន៣២,៩% ផលិតម្ហូបអាហារកើន៧៦,១% ផ្នែក
លក់សម្ភារៈការិយល័យកើន៣៨,២%  ផ្នែកលក់គែឿងយន្តកើន
៤២,៧%ផ្នែកលក់ឱសថកើន ១៥៦,៩% និងគែឿងសំណង់កើន
ឡើងខ្លាំងរហូត១៣២២,៤%។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារយៈពែល ១១  ខែ ៈ
 កែសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្សព្វផ្សាយ កាលពីពែលថ្មីៗនែះ

ថានៅក្នុងរយៈពែល១១ខែឆ្នាំ ២០១៤នែះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
នឹងដែគូមនទំហំទឹកបែក់បែមណជាង១៦ពាន់លានដុលា្លារអា-
មែរិក។ទំហំនែះមនការកើនឡើងបែមណ១៦%បើធៀបនឹងរយៈ
ពែលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣។

ការនាំចែញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពែល១១ខែនែះមនតម្លែ
៧,០៥ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង១២%បើធៀបនឹងរយៈពែលដូច
គ្នានៅឆ្នាំ ២០១៣ ហើយការនាំចូលវិញនោះមនតម្លែបែមណ
៩,៥៦ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង១៩%។

ផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចែញនៅពែលនែះ គឺនៅតែពឹងផ្អែក
លើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដែរ និងស្បែកជើងដែលមនចំណែក
រហូតដល់ទៅ៨០%នែផលិតផលនាំចែញសរុបរបស់កម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ថាមកដល់ពែលនះ កម្ពុជាបានទទួលភាពអនុគែះ
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីបែទែសចំនួន៣១នៅលើពិភពលោកដែលភាគ
ចែើនគឺនៅអឺរុប កែពីនោះគឺនៅអាសុី និងអូសែអានីពែមទាំង
អាេមរិក។នៅក្នុងចំណមបែទែសទាំង៣១នែះកម្ពុជាបានទទួល
ការអនុគែះពីបណា្តាបែទែសនៅអឺរ៉ុបចំនួន ២៦បែទែស ។នៅ
អាសុី មនចិន ជប៉ុន និងកូរ៉ែខងត្បូង។កែពីនែះមនបែទែស
អូសែ្តាលីនិងអាមែរិក។

បែទែសទំាងនោះកំពុងតែកា្លាយជាទីផ្សារនំាចែញដ៏សំខន់ របស់
កម្ពុជាដោយភាគចែើនទំនិញដែលកម្ពុជានាំចែញ គឺផលិតផល
ឧស្សាហកម្មកាត់ដែរនិងផលិតផលកសិកម្ម។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អាមែរិករយៈពែល ១០ ខែ ៈ
ការិយល័យស្ថិតិរបស់អាមែរិកកាលពីពែលថ្មីៗនែះបានឲ្យដឹង

ថា ពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីរបស់អាមែរិក និងកម្ពុជានៅក្នុងរង្វង់រយៈ
ពែល១០ខែដំបូងឆ្នាំ២០១៤នែះមនទំហំសរុប២៧២៧,៥លាន
ដុលា្លារ។ពោលមនការកើនឡើងបែមណ៦,៦%បើធៀបនឹងរយៈ
ពែលដដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមនតម្លែតែឹមតែ ២៥៥៦
លានដុលា្លារ។

នៅក្នុងរង្វង់ពីខែមករាដល់ខែតុលាកម្ពុជាបាននាំចែញទៅកាន់
អាមែរិកមនទំហំទឹកបែក់បែមណ២៤៤២,៧លានដុលា្លារកើន
ឡើងបែមណ៣,៤%បើធៀបនឹងរយៈពែលដដែលនាឆ្នាំ២០១៣
ដែលមនតម្លែតែឹមតែ២៣៦២,២លានដុលា្លារនោះ។

នៅក្នុងអំឡុងរយៈពែល១០ខែដដែលនែះដែរកម្ពុជានាំចូល
ទំនិញពីអាមែរិកមនទំហំទឹកបែក់ ២៨៤,៨ លានដុលា្លារ គឺកើន
ឡើង៤៩%ខណៈដែលរយៈពែលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣មន
ទំហំទឹបែក់តែឹមតែ១៩១,១លានដុលា្លារ។

រយៈពែល១០ខែនែឆ្នាំនែះដែរ ទំហំនែការនាំចែញផលិតផល
របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមែរិក មនទំហំជិតស្មើនឹងទំហំទឹក
បែក់នំាចែញរបស់កម្ពជុាទៅកាន់ទីផ្សារនែះពែញមួយឆ្នា២ំ០១៣។
តួលែខបានបង្ហាញថា ការនាំចែញពែញមួយឆ្នាំ២០១៣របស់
កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមែរិកមនតម្លែសរុប២៧៧១លានដុលា្លារ
ប៉ុន្តែរយៈពែល ១០ ខែ នែឆ្នាំ ២០១៤ នែះមនតម្លែបែមណ
២៤៤២,៧លានដុលា្លារ។

ទំនិញរបស់កម្ពុជានាំចែញទៅអាមែរិក ជាផលិតផលពីឧស្សា-
ហកម្មកាត់ដែរផលិតផលកសិកម្មជាពិសែសគឺអង្ករមែចជាដើម។
ដោយឡែកកម្ពុជានាំចូលមកវិញជាគែឿងម៉ាសុីន ឧបករណ៍វែជ្ជ-
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សាសែ្តនិងឱសថពែមទាំងយនយន្ត។
ទែសចររយៈពែល ១០ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៤
ទែសចរអន្តរជាតិ មកទស្សនាកម្ពុជា

ក្នងុខែតុលាឆ្នា២ំ០១៤មនចំនួន៣៩០៦៣៧
នាក់កើនឡើង១៦,៨%ធៀនឹងខែតុលាឆ្នាំ
២០១៣។

សរុបចំនួនទែសចរអន្តរជាតិ មកទស្ស-
នាកម្ពជុាក្នងុរយៈពែល១០ខែដើមឆ្នាំ២០១៤
មន៣៥៩០៦៩៥នាក់ កើនឡើង៥,៩%
ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៣ ។
ទីផ្សាទែសចរណ៏សំខន់ៗទំាង១០ ដែលមក
ទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពែល ១០ ខែដើមឆ្នាំ
២០១៤ ធៀបរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៣ មនវៀតណាម
៧២៣១១៩នាក់ចិន៤៥៥៤៦៥នាក់ឡាវ៣៥៩២៥១នាក់
កូរ៉េ៣៤៤៩០៧នាក់ថែ២២១៥៦២នាក់ជប៉ុន១៧៥០៨១នាក់
អាមែរិក ១៥១៣៩៤ នាក់ ម៉ាឡែសីុ ១១៥៥៧៨ នាក់ បារាំង
១១១១៦៦នាក់អង់គ្លែស១០៦៤៩៩នាក់។

ដោយឡែកទែសចរកម្ពុជាដែលចែញទៅកែបែ
ទែសក្នុងរយៈពែល១០ខែដើមឆ្នាំ២០១៤ មនចំនួន
៧៨៩៥១២នាក់កើនឡើង៩,២%ធៀនឹងរយៈពែល
ដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៣។

លទ្ធផលបែមូលផលសែូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៤
ផ្ទែដីអនុវត្តបានសរុបចំនួន២.៥៦៤.៤២៨ហ.ត

ស្មើនឹង ១០៦,៣៥% នែផែនការ ២.៤១១.២០៧
ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១.៦៦៤ហ.តក្នុងនោះការងរ
បែមូលផលសែូវគិតមកដល់ថ្ងែទី១៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤
នែះសមែចបានលើផ្ទែដីចំនួន១.៦៩៦.៣៤២ហ.ត
លើសឆ្នាំមុន ៥៥.៦៥០ ហ.ត ដោយទទួលបាន
បរិមណផលសរុបចំនួន ៤.៧៣១.៨៣០ តន

(ទិន្នផលមធ្យម២,៧៨៩តនក្នុងមួយ
ហ.ត)។

ល្បឿនការងរ បង្កបង្កើនផលសែវូ
រដូវបែងំឆ្នា២ំ០១៤-២០១៥៖គិតតែឹមថ្ងែ
១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ លទ្ធផលភ្ជួររាស់
រៀបចំដីសមែចបានចំនួន ៣៥៣.៦៤០
ហ.តលើសឆ្នាំមុនចំនួន៦២.៦២៦ហ.ត
ក្នុងនោះស្ទូង និងពែះសមែចបានចំនួន
៣១០.៩៦២ហ.តស្មើនឹង៧៤,៥៨%នែ
ផែនការ ៤១៦.៩៦៥ហ.តលើសឆ្នាំមុន
១១៨.៧៩២ហ.ត។

ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្ម ៖

ផ្ទែដីដំណាំរួមផ្សំ អនុវត្តបានចំនួន ៣៥.៤៨២ ហ.ត ស្មើនឹង
៨៣,១០%នែផែនការ៤២.៦៩៨ហ.តលើសឆ្នាំមុន១៦.៦៥៤
ហ.ត។ចំពោះផ្ទែដីដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានចំនួន៦.៧៤៣
ហ.តស្មើនឹង៣៣,៣០ហ.តនែផែនការ២០.២៥១ហ.តលើស
ឆ្នាំមុន១.២៩១ហ.ត៕

ទែសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ២០១៤មនចំនួនកើនឡើង

ល្បឿននែការងរបង្កបង្កើនផលសែូវរដូវបែំងឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ការគែប់គែងឆ្នាំ២០១៥តែូវបានរដ្ឋសភា

នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាអនុម័តនៅថ្ងែទី២៨ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤នា

សម័យបែជុំរដ្ឋសភាលើកទីនីតិកាលទី៥។ច្បាប់នែះមន៦ជំពូកនិង១៧

មតែ។កែបខណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០១៥តែូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលដៅបន្ត

ចលនការកែទមែង់សុីជមែនិងមុតសែួចរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិងសមែច

ឲ្យបានជាបណ្តើរៗនូវបំណងបែថា្នា និងការរំពឹងទុករបស់បែជាជន។

ថវិកាឆ្នាំ២០១៥ក៏បានបញ្ជាក់នូវការប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការខិតខំបង្កើនបែសិទ្ធ

ភាពនែការកៀរគរចំណូល តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការយ៉ាងមុឺងម៉ាត់

និងមុតសែួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការគោលនយោបាយដែល

មនចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្តែកៀរគរចំណូលរយៈពែលមធ្យម ២០១៤-

២០១៨។ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៥ក៏តែូវបានរៀបចំក្នុងសា្ថានភាពដែល

សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលនែការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយគឺកំពុង

កា្លាយខ្លួនជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតទាប និងស្ថិតក្នុងដំណើរនែ

ការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ។

យោងតាមឯកសារនែកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា

សមែប់ឆ្នាំ ២០១៥ នែះ ការព្យាករកំណើនសែដ្ឋកិច្ចរំពឹងថានឹងសមែច

បានក្នុងរង្វង់ ៧% ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងសែុកសរុបតាមថ្លែបច្ចុប្បន្ន

មនចនំនួ៧៤៤៤៤ពានល់ានរៀលបែមណជា១៨៣៨១លានដលុា្លារអា-

មែរិក។ បែការនែះធ្វើឲ្យផ.ស.ស សមែប់មនុស្សម្នាក់រំពឹងថានឹងទទួល

បាន១២២៥ដុលា្លារអាមែរិក។កំណើនសែដ្ឋកិច្ចទែទែង់ដោយទី១-កំណើន

ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន៩% ទី២-កំណើនក្នុងវិស័យសែវាចំនួន

៧,១%ដោយសារកំណើនខងផ្នែកទែសចណ៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជ-

កម្ម និងអចលនទែព្យ និងទី៣-កំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មចំនួន៣,៨%។

អតិផរណាមធ្យមបែចាំឆ្នាំ នឹងតែូវបានគែប់គែងឲ្យស្ថិតនៅកែមកមែិត

៥%ពោលគឺនៅក្នុងរង្វង់៣,៥%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤និងឆ្នាំ២០១៥ដោយរំពឹង

ថាថ្លែបែងនិងថ្លែទំនិញវត្ថុធាតុដើមនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបន្តធា្លាក់ចុះ។រី

ឯអតែប្តូរបែក់រៀលគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់៤០៥០រៀលក្នុង១ដុលា្លារអាមែរិក

នៅឆ្នាំ២០១៤និងឆ្នាំ២០១៥។ឱនភាពគណនីចរន្តនែជញ្ជីងទូទាត់កែ

បែទែសតែូវបានបា៉ាន់បែមណថានឹងកាត់បន្ថយពី -១១,១% នែផ.ស.ស

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤មក-១០,៣%នែផ.ស.សនៅឆ្នាំ២០១៥(ក្នុងនោះឱនភាព

ពាណិជ្ជកម្មបានធា្លាក់ចុះពី-១៨,៤% នែផ.ស.សមកតែឹម-១៧,៧%នែ

(ផ.ស.ស)។ នែះគឺជាលទ្ធផលនែការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់នូវសមត្ថ-

ភាពនាំចែញរបស់កម្ពុជា និងការរីកដុះដាលនែមូលដា្ឋានផលិតជំនួសឲ្យ 

ការនាំចូល។ ប៉ុន្តែឱនភាពនែះនឹងតែូវបានបំពែញទាំងសែុងដោយការវិនិ-

យោគផ្ទាល់ពីបរទែសការខ្ចី និងការបង្វែរបែក់ឯកជន។ទុនបមែុងអន្តរ-

ជាតិតែូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់៤,៥៩ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០១៤

និងព្យាករថានឹងកើនឡើងដល់ ៥,១៤ ពាន់លានដុលា្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ

២០១៥ដែលធានាបានការនាំចូលបែមណ៤,៥ខែនៅឆ្នាំ២០១៤និងឆ្នាំ

២០១៥។

គមែងចំណូលថវិកាថា្នាក់ជាតិ មនគោលដៅបង្កើនឲ្យស្មើនឹង

១៤,៩៨% នែផ.ស.សគឺស្មើនឹង ១១១៤៨២៣០លានរៀលដែលមន

កំណើន១២,១%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។តាមគោលដៅនែះចំណូលចរន្ត

តែូវសមែចឲ្យបានចំនួន ១១០១៤៦៤៤ លានរៀលគឺមនកំណើន

១៣,៤%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤តែូវជា១៤,៨០%នែផ.ស.សដែល

ក្នុងនោះចំណូលសារពើពន្ធតែូវសមែចឲ្យបានចំនួន៩៥៤៨៣៩១លាន

រៀលគឺមនកំណើន១៤,៩%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤តែូវជា១២,៨៣%

នែផ.ស.ស។ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធតែវូបានគែងចំនួន១៤៦៦២៥៣

លានរៀលគឺមនកំណើន៤,៤%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នា២ំ០១៤តែវូជា១,៩៧%

នែផ.ស.ស។ ចំណូលមូលធនតែូវបានគែងចំនួន ៤១២០៥៨៦លាន

រៀលគឺមនកំណើន៤,២%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤តែូវជា៥,៥៤%

នែផ.ស.សដែលក្នុងនោះចំណូលមូលធនក្នុងបែទែសតែូវសមែចឲ្យបាន

ចំនួន១៣៣៥៨៦លានរៀល គឺមនការថយចុះ៤២,៧%ធៀបនឹងច្បាប់

ថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ នឹងជំរុញដំណើរផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជា
ឆ្ពាះទារកការអភិវឌ្ឍបាកបដាយគុណភាព និងចីរភាព

ឯកឧត្តមអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថ្លែងក្នុងវែទិកាសាធារណៈស្តីពីច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ការគែប់គែងឆ្នាំ២០១៥
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ឆ្នាំ២០១៤តែូវជា០,១៨%នែផ.ស.ស។ចំណូលមូលធនកែបែទែសតែូវ

សមែចឲ្យបានចំនួន៣៩៨៧០០០លានរៀល គឺមនកំណើន៧,២%

ធៀបនឹងច្បាប់២០១៤តែូវជា៥,៣៦%នែផ.ស.ស។

ចំពោះគមែងចំណាយថវិកាថា្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៥នែះគឺមនទិស

ដៅជាយុទ្ធសាស្តែកំណត់ចំណាយចរន្តឲ្យស្ថិតក្នុងកមែិតនែធនធានដែល

មនគឺចំនួន៩២៧៥១៦១លានរៀលមនកំណើន១២,២%ធៀបនឹង

ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។ក្នុងនោះចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិករួមមនបៀវត្សមូល-

ដា្ឋានបែក់បំណាច់មុខងរបែក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍ជន លាភការរង្វាន់ផ្សែងៗ

និងបែក់វិភាជន៍សង្គម សមែប់ថា្នាក់ដឹកនាំនែសា្ថាប័នសាធារណៈបុគ្គលិក

កែបខណ្ឌអចិន្តែយ៍បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានិងបុគ្គលិកបណ្តែតតែូវបាន

គែងចំនួន ៤៥៦៦៤០៦,៩លានរៀលមនសមមតែ ៤៩,២%នែ

ចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិគឺមនកំណើន ២០,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ

២០១៤តែូវជា៦,១៣%នែផ.ស.ស។ក្នុងកែបខណ្ឌចំណាយនែះអាទិភាព

តែូវបានផ្តល់ជាពិសែសដល់ការដំឡើងបែក់បៀវត្សសរុបទាបបំផុតរបស់

គែបូងែៀននិងគែពូែទ្យពីបែមណជាង៥៥មឺុនរៀលក្នងុ១ខែនៅឆ្នា២ំ០១៤

(បនា្ទាប់ពីការដំឡើងបែក់បំណាច់មុខងរអប់រំ និងបែក់បំណាច់មុខងរ

សុខភិបាលក្នុងតែីមសទី៤ឆ្នាំ២០១៤)ទៅបែមណជិត៦៥មុឺនរៀល

ក្នុង១ខែដែលនឹងតែូវចាប់អនុវត្តពីតែីមសទី២ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងពែលដែល

បែក់បៀវត្សសរុបអប្បបរម របស់មន្តែីរាជការទូទៅគែងនឹងកើនពី

បែមណ៤២,៤មុឺនរៀលក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៤ទៅបែមណជាង៥៥

មុឺនរៀលក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៥។បែក់បៀវត្សសរុបអប្បបរមរបស់យោ-

ធិន(ពលទោ)គែងនឹងកើនពីបែមណ៣៥,៥មុឺនរៀល(ដោយមិនគិត

របបអង្ករ)ក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៤ទៅបែមណ៥៣,៣មុឺនរៀល(ដោយ

មិនគិតរបបអង្ករ)ក្នុង ១ ខែនៅឆ្នាំ២០១៥និងបែក់បៀវត្សសរុបអប្បបរ-

មរបស់នគរបាលជាតិ(ពលបាលតែី)គែងនឹងកើនពីបែមណ ៤៧,៣

មុឺនរៀល (ដោយគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) ក្នុង ១ខែនៅឆ្នាំ ២០១៤ទៅ

បែមណ ៦៤ មុឺនរៀល(ដោយបញ្ចូលរបបអង្ករ)ក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៥

ហើយគែងអនុវត្តពីតែីមសទី២ឆ្នាំ២០១៥ដូចគ្នា។ ចំពោះបែក់បៀវត្ស

សរុបអតិបរមរបស់មន្តែីរាជការសុីវិលយោធិននិងនគរបាលជាតិតែូវបាន

រក្សាក្នុងកមែិតឆ្នាំ២០១៤ដដែល។

ចំណាយកែបន្ទុកបុគ្គលិក តែូវបានគែងចំនួន៤៧០៨៧៥៤លាន

រៀលមនសមមតែ៥០,៨%នែចំណាយចរន្តថវិកាជាតិគឺមនកំណើន

៥% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤តែូវជា៦,៣៣% នែផ.ស.ស។ថវិកាចរន្ត

ថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៥តែូវបានបែងចែកទៅតាមវិស័យដូចជាទី១-វិស័យរដ្ឋ-

បាលទូទៅតែូវបានគែងចំនួន១៣២០០១២លានរៀល មនសមមតែ

ស្មើនឹង១៤,២% នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ មនកំណើន២២,៣%

ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ទី២-វិស័យការពារជាតិ សនិ្តសុខ និងសណា្តាប់

ធា្នាប់សាធារណៈតែូវបានគែងចំនួន ២៣១៦១៨៣ លានរៀលមន

សមមតែស្មើនឹង ២៥% នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិមនកំណើន

១៥,២%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ទី៣-វិស័យសង្គមតែូវបានគែងចំនួន

៣៥៨៤៥០៥លានរៀលមនសមមតែស្មើនឹង៣៨,៦%នែចំណាយ

ចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិមនកំណើន១៣,២%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ក្នុង

នោះកែសួងសុខភិបាលតែូវបានគែងចំនួន ១០២៣១៤៤លានរៀល

មនសមមតែស្មើនឹង ១១% នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ និងមន

កំណើន៤,៧%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

តែូវបានគែងចំនួន ១៥៨៣៣០៨ លានរៀល មនសមមតែស្មើនឹង

១៧,១%នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិនិងមនកំណើន១៨%ធៀបនឹង

ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤កែសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាតែូវ

បានគែងចំនួន៦៤៥០៥៩លានរៀលមនសមមតែស្មើនឹង៧%នែ

ចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិនិងមនកំណើន១៤,១%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ

២០១៤។ វិស័យសែដ្ឋកិច្ចតែូវបានគែងចំនួន ៩៩៤២៣២លានរៀល

មនសមមតែស្មើនឹង១០,៧%នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិនិងមន

កំណើន៦៤,២%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។ចំណាយមិនទាន់បែងចែក

តែូវបានគែងចំនួន ១០៦០២២៩ លានរៀល មនសមមតែស្មើនឹង

១១,៤%នែចំណាយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិថយចុះ២៤,៧%ធៀបនឹងច្បាប់

ឆ្នាំ២០១៤។

ចំណែកគមែងចំណូលចំណាយថវិការដ្ឋបាលថា្នាក់កែមជាតិ ឆ្នាំ

២០១៥គឺចំណូលចរន្តថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខែត្តកែុង-សែុកតែូវ

បានគែងចំនួន៦៦៤៣០០លានរៀលមនសមមតែស្មើនឹង៥,៦៩%

នែចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋមនកំណើន១៦,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤

។ឯចំណាយថវិការាជធានី-ខែត្តកែុង-សែុកនិងឃុំ-សង្កាត់តែូវបានគែង

ចំនួន១១០៧១៩៦លានរៀលមនសមមតែ៧,០៥%នែចំណាយថវិកា

រដ្ឋសរុបមនកំណើន៥៦%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។គមែងចំណូល

ចំណាយខងលើនែះបានធ្វើឲ្យមនឱនភាពថវិកាចំនួន៤៤២៨៩៦លាន

រៀល ដែលតែូវបានគែងឧបត្ថម្ភដោយថវិកាថា្នាក់ជាតិដែលការឧបត្ថម្ភ

នែះមនកំណើន១៨%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។

ការអនុវត្តកែបខណ្ឌថវិកាខងលើនែះ តមែូវឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលបន្តខិត

ខំជម្នះនៅបញ្ហាបែឈមមួយចំនួនទាំងផ្នែកចំណូលទាំងផ្នែកចំណាយ។

មនការកត់សម្គល់ឃើញថា វប្បធម៌បង់ពន្ធនៅកម្ពុជានៅមនកមែិត

ហើយអំពើរត់ពន្ធ និងការគែចវែសពន្ធគែប់បែភែទនៅតែជាបញ្ហាបែឈម

នៅឡើយ។រីឯផ្នែកចំណាយវិញសម្ពោធនែចំណាយទាំងចំណាយបៀវត្ស

ទាំងចំណាយមិនមែនបៀវត្សបានកើនឡើងឥតឈប់ឈរដោយសារម្ខាង

ការផ្តល់អាទិភាពចាំបាច់បំផុតដល់ការដំឡើងបៀវត្សជូនមន្តែីរាជការក្នុង

គោលដៅឆ្ពោះទៅរកបៀវត្សអប្បបរម១លានរៀលនៅឆ្នាំ២០១៨និង

ម្ខាងទៀតគឺការបង្កើនចំណាយមួយចំនួនដែលមនភាពចាំបាច់ខ្លាំងដើម្បី

សមែចបាននូវអាទិភាពគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ពិសែស
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ការអនុវត្តសកម្មភាពកែទមែង់គែប់វិស័យនិងការវិនិយោគទែទែង់កំណើន

សែដ្ឋកិច្ច។ ដើម្បីជម្នះបញ្ហានែះ រាជរដា្ឋាភិបាលបន្តជំរុញអនុវត្តគោល-

នយោបាយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីកែទមែង់សំខន់ៗនិងចាំបាច់មួយចំ

នួនគឺបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចដ៏តែឹមតែូវ និងគោល-

នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយបែុងបែយ័ត្ន គួបផ្សំនឹងគោល-

នយោបាយរូបីយវត្ថុដ៏សមសែប។បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជា

ពិសែសការតែួតពិនិត្យក្នុងវិស័យធនាគរ និងសា្ថាប័នមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ជំរុញ

ការផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យកសិកម្មនិងសហគែសធុនតូចនិងមធ្យម។

អនុវត្តឲ្យមនបែសិទ្ធភាព " យុទ្ធសាស្តែកៀរគរចំណូលរយៈពែលមធ្យម

២០១៤-២០១៨"ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពនែកំណើនចំណូល។

នៅក្នុងផ្នែកចំណាយ រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបង្កើនបែសិទ្ធភាព

ចំណាយ តាមរយៈការកែលម្អការវិភាជថវិកាឲ្យចំទិសដៅ ទៅតាមអាទិ-

ភាពគោលនយោបាយ និងការលើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពនែបែតិបត្តិការ

ចំណាយពែមទាំងការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងអំពើពុករលួយ។ បង្កើនបែសិទ្ធ-

ភាពនែការវិនិយោគលើការកសាងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កើតបរិសា្ថាន

អនុគែះដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន បន្តជំរុញអនុវត្តការកែទមែង់រដ្ឋ-

បាលសាធារណៈពិសែសកែលម្អការគែប់គែងធនធានមនុស្សដើម្បីផលិត

ភាពនិងបែសិទ្ធភាពការងរបន្តពងែឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលបច្ចែកទែសនិង

ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គែប់សា្ថាប័ន និងអង្គភាពថា្នាក់កែមជាតិ ក្នុង

គោលដៅ សមែចឲ្យបានការកែលម្អសែវាសាធារណៈនៅតាមមូលដា្ឋាន

បែកបដោយតម្លាភាពបែសិទ្ធភាព និងគណនែយ្យភាព។ជំរុញការអនុវត្ត

ការកែទមែង់កងកម្លាំងបែដាប់អាវុធ ពិសែស ការពងែឹងសមត្ថភាពដឹកនាំ

វិជា្ជាជីវៈជំនាញនិងការគែប់គែងធនធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវត្ថុបែកបដោយ

បែសិទ្ធភាព។បន្តជំរុញការអនុវត្តច្បាប់បែឆំងនឹងអំពើពុករលួយពិសែស

ការបន្តរៀបចំនិងពងែឹងសមត្ថភាពអង្គភាពបែឆំងអំពើពុករលួយ ដើម្បី

អាចដំណើរការ និងបែតិបត្តិការបែកបដោយបែសិទ្ធភាពក្នុងការអប់រំ ទប់

សា្កាត់និងបោសសម្អាតអំពើពុករលួយ។ជាមួយគ្នានែះដើម្បីសមែចបាន

តាមគោលដៅនែច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ការគែប់គែងឆ្នាំ២០១៥រាជ-

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់វិធានការជាក់លាក់សមែប់ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយខិតខំពងែឹងនិងកែលម្អគោលនយោបាយ និងការគែប់គែងចំណូល

ការពងែឹងនិងកែលម្អគោលនយោបាយនិងការគែប់គែងចំណាយដោយ

ក្នុងនោះបន្តពងែឹងនិងកែលម្អការរៀបចំថវិកាការពងែឹងនិងកែលម្អការអនុ

វត្តថវិកាជាដើម។

កែបខណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០១៥មនគោលដៅច្បាស់លាស់ និងបង្ហាញការ

បែ្តជា្ញាយ៉ាងមុឺងម៉ាត់របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោ-

បាយសន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម បន្តពងែឹងពងែីកការអនុវត្តលទ្ធិ

បែជាធិបតែយ្យការបន្តរក្សាឲ្យបាននូវម៉ាកែសូែដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនសែដ្ឋកិច្ច។

និយយរួមថវិកាឆ្នាំ២០១៥នែះគឺជាថវិកានែការបោះជំហានទៅមុខយ៉ាង

សា្វាហាប់ ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបែកប

ដោយគុណភាព និងចីរភាព ការគិតគូរអំពីតុល្យភាពនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

និងការបែងចែកផលនែកំណើននោះផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅបែចាំ

ថ្ងែ និងបំណងបែថា្នារបស់បែជាជន ពែមទាំងការគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍ

រយៈពែលវែងក្នុងបរិការណ៍សមហរណកម្មសុីជមែក្នុងតំបន់ការវិវឌ្ឍនែ

សកលភាវូបនីយកម្ម ក៏ដូចជាការពងែឹងសមត្ថភាពគែប់គែងការអភិវឌ្ឍ

សែដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យសែបទៅនឹងដំណាក់កាលថ្មីរបស់កម្ពុជា៕

កែមឧត្តមពែះរាជអាជា្ញាវីរចៅកែមវីរពែះរាជអាជា្ញាអនុចៅកែមអនុពែះ-

រាជអាជា្ញានិងរៀបចំបង្កើតឲ្យមនគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ក្នុងការ

តែងតាំងចៅកែមនិងពែះរាជអាជា្ញាទៅតាមសាលាជមែះក្តីនិងអយ្យការអ

មសាលាជមែះក្តីនៅគែប់ជាន់ថា្នាក់។ទី៩.លើកកម្ពស់ឧត្តមភាព និងពងែឹង

ឯករាជ្យនែសា្ថាប័នតុលាការកំពូល ដែលជាសាលាជមែះក្តីខ្ពស់ជាងគែនៅ

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។ទី១០.ពងែឹងតួនាទីរបស់ឧត្តមកែុមបែឹក្សានែអង្គ

ចៅកែមដែលជាសា្ថាប័នជួយពែះមហាក្សតែ ក្នុងការធានាឯករាជ្យនែ

អំណាចតុលាការ ជាពិសែសតាមរយៈការរៀបចំសមសភាពឧត្តមកែុម

បែឹក្សាអង្គចៅកែមឡើងវិញការបង្កើតឲ្យមនកែុមអធិការកិច្ចនែឧត្តមកែុម

បែឹក្សាអង្គចៅកែម ការបង្កើតឲ្យមនកញ្ចប់ថវិកាដាច់ដោយឡែក និងការ

បង្កើតឲ្យមនអគ្គលែខធិការដា្ឋាននែឧត្តមកែុមបែឹក្សាអង្គចៅកែមដើម្បីធ្វើ

ជាសែនាធិការលើការងររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧត្តមកែុមបែឹក្សានែអង្គ

ចៅកែមស្ថិតកែមពែះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ពែះមហាក្សតែនែពែះ

រាជាណាចកែកម្ពជុានងិមនសមជកិចំននួ១១របូ។ទ១ី១.ពងែឹងនវូអព្យា-

កែឹតភាពរបស់ឧត្តមកែុមបែឹក្សានែអង្គចៅកែម តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមន

វិសមិតភាពនែមុខងរសមជិកឧត្តមកែុមបែឹក្សានែអង្គចៅកែមជាមួយការ

បពំែញមខុងរជាចៅកែមនងិពែះរាជអាជា្ញានៅតាមសាលាជមែះក្តីនងិអង្គ-

ការអយ្យការអមសាលាជមែះក្តីលើកលែងតែបែធានតុលាការកំពូលនិង

អគ្គពែះរាជអាជា្ញាអមតុលាការកំពូលដែលជាសមជិកស្វ័យបែវត្តិនែសម-

ជិកឧត្តមកែុមបែឹក្សាអង្គចៅកែម។ការកំណត់អំពីវិសមិតភាពមុខងររបស់

ឧត្តមកែុមបែឹក្សាអង្គចៅកែមនែះគឺជាជំហាននែការកែទមែង់សុីជមែមួយ

ក្នុងការគែប់គែងសា្ថាប័នតុលាការ ជាពិសែសការពងែឹងតួនាទីនែវិន័យ

សា្ថាប័ននែះ។ការចៀសវាងបាននូវទំនាស់ផលបែយោជន៍នៅក្នុងការអនុវ

ត្តតួនាទី និងការរៀបចំរបបបំពែញការងរជាអចិនែ្តយ៍របស់សមជិកឧត្

តម        កែុមបែឹក្សាអង្គចៅកែមនឹងធ្វើឲ្យសមជិកម្នាក់ៗ

មនតួនាទីសកម្មជាងមុនដើម្ីបធានាបែសិទ្ធភាពពិតបែកដនែការងរកែទ

មែង់វិស័យយុត្តធិម៌ ហើយ ឈានទៅកាត់បន្ថយនូវភាពមិនបែកែតីនានា

និងភាពអសកម្មនានារបស់ចៅកែមនិងពែះរាជអាជា្ញា៕

tmkBITMB½rTI 13



qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 2014 TsSnavdþI RbCaCn 25

ការរីកចមែើនខងសែដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពែលជាប់ៗគ្នាប៉ុនា្មានឆ្នាំនែះរួមជា

មួយកតា្តាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមំ និងភាពអនុគែះនែគោល

នយោបាយសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះ បានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទែស

កាន់តែចែើនឡើង មើលឃើញអំពីឱកាសដ៏ល្អសមែប់ការវិនិយោគនៅ 

កម្ពុជាហើយបាននិងកំពុងចាប់យកកាលានុវត្តភាពនែះ។

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងែទី២៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សា

ជាមួយឯកឧត្តម    គាត ឈន់ឧបនាយករដ្ឋមន្តែីបែចាំការនៅវិមន

សន្តិភាពនែទីស្តីការនាយករដ្ឋមនែ្តីលោកលីវសុឺអ៊ី(LiuXueyi)បែធាន

កែុមបែឹក្សាភិបាលនែកែុមហ៊ុនChinaNationalCompletePlantImport

&ExportCorporation(Group)ហៅកាត់ថាកែុមហ៊ុនCOMPLANTបាន

បង្ហាញពីលទ្ធភាពនែការធ្វើវិនិយោគលើវិស័យគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន

ការផលិតជីកសិកម្មនិងវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា។កែុមហ៊ុនCOMPLANT

មនអាជីវកម្មចម្បងៗដូចជាការវិនិយោគក្នុង និងកែបែទែសលើវិស័យ

ហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការធ្វើអាជីវកម្មស្ករស និងអាជីវកម្មផ្សែងទៀតសែប

តាមយុទ្ធសាស្តែវិនិយោគរបស់កែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធរបស់កែុមហ៊ុនរដ្ឋផ្នែក

វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅបែទែសចិន។

សាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិនតែូវបានមើលឃើញថាជាបែទែសដែល

មនកែុមហ៊ុនដាក់ទុនវិនិយោគចែើនជាងគែ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាក្នុង

រយៈពែល១០ឆ្នាំចុងកែយនែះគឺតំណាងឲ្យជាងពាក់កណា្តាលនែការវិនិ-

យោគពីបរទែសសរុបនៅកម្ពុជាដែលមនលើចែើនវិស័យដូចជាវិស័យរុក

រករ៉ែ  វិស័យថាមពល វិស័យហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម

វារីអគ្គិសនី។ល។ បច្ចុប្បន្នកែុមហ៊ុនចិនបានបែកាសពីគមែងវិនិយោគ

ក្នុងទំហំទឹកបែក់រាប់ពាន់លានដុលា្លារបន្ថែមទៀត លើគមែងសាងសង់

ផ្លូវរថភ្លើង ផ្លូវល្បឿនលឿន រោងចកែស្លដែក និងការវិនិយោគលើវិស័យ

ផ្សែងៗទៀត។

ជាមួយគ្នានែះតាមរបាយការណ៍របស់កែសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយ

កម្មនិងសំណង់ក៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាការបោះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យ

សំណង់អគរពីសំណាក់វិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា

កំពុងមនសន្ទុះងើបឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស។នៅឆ្នាំទី១នែការអនុវត្តកម្មវិ-

ធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នែរដ្ឋសភា កែសួងរៀបចំ

ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចែញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូ-

ទាំងបែទែសចំនួន ១ ៦៥០ គមែង ស្មើនឹងផ្ទែកែឡាសំណង់សរុប

៦ ៥០៤ ៣៣៤ម៉ែតែកែឡា មនតម្លែបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគសរុបជាង

២៤៦១លានដុលា្លារអាមែរិក។របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់

នឹងពែលបច្ចុប្បន្ននែះកែុមហ៊ុនធំៗមកពីជប៉ុនសិង្ហបុរីចិនអាមែរិកជាដើម

បានចូលរួមបោះទុនវិនិយោគសាងសង់សំណង់ធំៗនិងទំនើបៗដូចជា៖

ខុនដូអគរពាណិជ្ជកម្មផ្សារទំនើបជាដើម។

របាយការណ៍របស់កែសួងការងរនិងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានឲ្យ

ដឹងថានៅចនោ្លាះឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងររាជរដា្ឋាភិ-

បាលសមែប់នីតិកាលទី ៤ នែរដ្ឋសភាបានសមែចលទ្ធផលគួរឲ្យកត់

សម្គល់ ដោយបង្កើនបានការងរកែពីវិស័យកសិកម្មបានដល់បែមណ

ជាង១លានកន្លែងក្នុងនោះកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដែរនិង

ស្បែកជើង មនចំនួនជាង ៦សែននាក់។ របាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថា

គែន់តែការហូរចូលនូវការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទែសជាមធ្យម ៧០០លាន

ដុលា្លារអាមែរិកក្នុងមួយឆ្នាំគឺបានបង្កើតការងរថ្មីបែមណ២សែនកន្លែង។

ដោយឡែក យោងទៅតាមទិន្នន័យពីកែុមបែឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបាន

ឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបានអនុម័តគមែងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទែសដែលមន

តម្លែគិតជាទឹកបែក់១,៥ពាន់លានដុលា្លារក្នុងរយៈពែល៩ខែដំបូងនៅក្នុង

ឆ្នាំ២០១៤(គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ២០១៣កែុមបែឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបាន

សមែចផ្តល់សិទ្ធិលើគមែងវិនិយោគក្នុងតម្លែជាទឹកបែក់៤,៥ពាន់លាន

ដុលា្លារ)។

តាមទិន្នន័យនោះក៏បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណមវិនិយោគិនបរទែស

សំខន់ៗដែលមន ១១ បែទែសនៅកម្ពុជា ចិនគឺជាបែទែសដែលមន

គមែងវិនិយោគចែើនជាងគែក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០១៤ដោយមន

ទឹកបែក់សរុប១០ពាន់លានដុលា្លារ។កូរ៉ែខងត្បូងមនទឹកបែក់៤,៤ពាន់

លានដុលា្លារសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅលំដាប់ទី៣មនទឹកបែក់៣,៧ពាន់លាន

ដុលា្លារ និងវិនិយោគិនជប៉ុនដែលទើបចូលវិនិយោគនៅកម្ពុជា ស្ថិតនៅ

លដំាបច់ងុកែយមនទកឹបែកជ់ាង៤០៤លាន។ចនំនួទកឹបែកវ់និយិោគ

សុទិដិ្ឋនិយមចំពែះកំណើននែការវិនិយែគទុនពីបរទែសនែកម្ពុជា

ដំណាំកៅស៑ាូនៅកម្ពុជាមនការដាំដុះកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់

កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដែរនិងស្បែកជើង
មនចំនួនជាង៦សែននាក់
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របស់ជប៉ុន គឺទើបតែបានស្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពែលចនោ្លាះពីឆ្នាំ២០១២

ដល់ឆ្នាំ២០១៤ ដោយសារលំហូរវិនិយោគខ្នាតធំមួយចំនួន ពិសែស

គមែងវនិយិោគរបសក់ែមុហ៊នុអ៊អីន(AEON)ដែលមនតម្លែ២៥០លាន

ដុលា្លារអាមែរិក។ដោយឡែកបើគិតពីឆ្នាំ១៩៩៤ដល់ខែឧសភា២០១៤

គមែងវិនិយោគរបស់បែទែសជប៉ុននៅកម្ពុជាមនចំនួន ៨៦ គមែង

ដែលមនទឹកបែក់សរុបជិត៦២០លានដុលា្លារអាមែរិក។មកដល់បច្ចុប្បន្ន

នែះកែុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបណា្តាក់ទុនវិនិយោគនៅ

កម្ពុជាមនចំនួន៧៦០កែុមហ៊ុនហើយកែុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងបង្កើនចង្វាក់

ផលិតកម្មសមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងក្និងការនាំចែញ។

កាលពីថ្ងែទី៨ វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តែចតែជោ

ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូលនាយកបែតិបត្តិនែកិច្ច 

សហបែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ចអាសុី បា៉ាសុីហ្វិកនៅទីកែុងប៉ែកាំងបែទែសចិន

លោកហែ្វងសុីតុងបែធានកែុមបែឹក្សាភិបាលនែកែុមហ៊ុនរដ្ឋសមែប់ការ

វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ចិន ដែលបានចូលរួមសម្តែងការគួរសមជាមួយ

សម្តែចតែជោបានជមែបជូនសម្តែចថា ដោយសារតែបែទែសកម្ពុជាមន

សកា្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីកែបែទែស កែុមហ៊ុនរបស់

លោកមនគោលបំណងទៅធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដោយ

ធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយកែុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គែុបក្នុងការវិនិយោគលើការ

សាងសង់ផ្លូវរថភ្លើង រោងចកែអគ្គិសនីបែើថាមពលពីសំរាម ការផលិតជី

និងវិនិយោគលើវិស័យទែសចរណ៍ តាមរយៈការបង្កើតរមណីយដា្ឋានលើ

កោះរុង។ល។ ចំណែកលោក ហ៊ូ ហូគុន អគ្គនាយកកែុមហ៊ុន Huawei

TechnologiesCo.,Ltdបានរាយការណ៍ជូនសម្តែចតែជោអំពី

ដំណើរការវិនិយោគរបស់កែុមហ៊ុនលោកនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា

ដែលមនរយៈពែល១៥ឆ្នាំមកហើយហើយនៅពែលនែះកែុម

ហ៊ុនរបស់លោកបាន និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខថែមទៀត    

ក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ច និងការវិនិយោគនៅ

កម្ពុជា។ លោក ហ៊ូ បានគូសបញ្ជាក់ពីការប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការ

ពងែីកការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមនល្បឿនលឿនជាង

បច្ចុប្បន្ននែះទៅទៀត។ដោយឡែកលោកលូសានអគ្គនាយក

និងជាអនុបែធានកែុមហ៊ុនChinaRoad&BridgeCorporation

ក៍បានជមែបសម្តែចតែជោផងដែរថា បនា្ទាប់ពីកែុមហ៊ុនរបស់

លោកបានបញ្ចប់ការសាងសង់សា្ពោនជែយចង្វារទី ២ បែកប

ដោយលទ្ធផលដ៏តែចះតែចង់រួចមក កែុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការ

សិក្សាលើកគមែងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពែញ ទៅកាន់

ខែត្តពែះសីហនុ ។ ផ្លូវល្បឿនលឿនដែលនឹងធ្វើការសិក្សានៅពែលខង

មុខនែះមនបែវែង១៨៦គីឡូម៉ែតែមន៤គន្លងគឺទៅពីរគន្លងមកពីរគន្លង

និងអាចឲ្យរថយន្តបើកបរក្នុងល្បឿន១០០គីឡូម៉ែតែក្នុង១មោ៉ាង។កែុម

ហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការសិក្សាឲ្យកាន់តែសុកែឹត មុននឹងដំណើរការសាងសង់

នូវបែព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ដ៏មនសារៈសំខន់នោះឲ្យបានចែញជារូបរាងនៅ

ពែលខងមុខ។បើតាមការអះអាងពីមនែ្តីបច្ចែកទែសបានឲ្យដឹងថាបែព័ន្ធ

ផ្លូវល្បឿនលឿនដែលគែងនឹងវិនិយោគសាងសង់ដោយកែុមហ៊ុនChina

Road&BridgeCorporationគឺជាបែភែទផ្លូវថ្មីសុទ្ធសាធនិងមិនប៉ះពាល់

ជាមួយផ្លូវជាតិលែខ៤នោះទែ។

នៅក្នុងសន្និសីទវិនិយោគអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៤ ដែលបានបែពែឹត្តទៅ

កែមបែធានបទកម្ពុជាសករាជថ្មីនែកាលានុវត្តភាពកំណើនការផ្លាស់ប្ដូរ

និងសមហរណកម្មអាសា៊ាន ដែលតែូវបានរៀបចំដោយសភាធុរកិច្ចអន្តរ-

ជាតិនែកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពែញកាលពីថ្ងែទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុន សែនបានមនបែសាសនថ៍ាជាការពតិ

សែដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុានៅមនសកា្ដានពុលរកីលតូលាសខ់្ពស់នងិមនកាលានវុត្ត-

ភាពធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យជាចែើនទៀតដែលនែះអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

ថាកម្ពុជានៅមនលំហសមែប់ការវិនិយោគក្នុងចំនួនដ៏ចែើននាពែលខង

មុខ។បច្ចុប្បន្នវិស័យកាត់ដែរទែសចរណ៍សំណង់និងវិស័យកសិកម្មជា

ជន្ទល់នែកំណើនរបស់កម្ពុជា ដែលបែការនែះចង្អុលបង្ហាញពីភាពចាំបាច់

តែូវវិនិយោគចែើនថែមទៀតក្នុងវិស័យផ្សែងៗទៀតដើម្បីបង្កើតក្បាលម៉ា-

សុីននែកំណើនថ្មីៗរបស់កម្ពុជា"។សម្ដែចតែជោបានបន្តថា"នែះជាតមែូវ

ការរបស់កម្ពុជា ហើយជាកាលានុវត្តភាពរបស់វិនិយោគិនទាំងឡាយ ពី

ពែះខណៈនែះកម្ពុជាតែូវធ្វើទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែល

ជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់មួយដោយវិស័យនែះ នឹងដើរតួនាទីសំខន់ក្នុងយុទ្ធ-

សាស្តែកំណើនជាកម្លាំងចលករ ក្នុងការទែទែង់ដល់កំណើនរយៈពែល

មធ្យម និងរយៈពែលវែងជាវិស័យសកា្ដានុពលសមែប់បង្កើតការងរដល់

យុវជន និងជាជន្ទល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលអាចសែូបយកការវិនិយោគ

បន្ថែមកែពីវិស័យកសិកម្មនិងទែសចរណ៍"៕

សំណង់អគរពីសំណាក់វិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា
កំពុងមនសន្ទុះងើបឡើង

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញនៅកំពង់ផែស្វយ័តខែត្តពែះសីហនុ
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ម្យា៉ាងវិញទៀតពាក្យនគរនែះហើយដែល
បានឲ្យកំណើត ទៅឱ្យពាក្យអង្គរនាពែល
សព្វថ្ងែនែះ ដោយហែតុថា ពាក្យអង្គរនែះ
ចែញមកពីពាក្យនគរ និងពាក្យអង្គក្នុងន័យ
អង្គជាតិឬពែះអង្គ។សរុបសែចក្តីមកពាក្យ
ថាអង្គរ(នគរ+អង្គ=អង្គរ)មនន័យថាកែុង
ដែលមនស្តែច ឬពែះរាជវង្សានុវង្សរបស់
ពែះអង្គររស់នៅ ដូចជាអង្គរបុរីជាដើម ។
ដូចនែះអង្គរគឺជាឈ្មាះទីកែុងដ៏ល្បីល្បាញ
ជាងគែរបស់នគរភ្នំឬកម្ពុជទែសដែលមន
ពែះមហាក្សតែខ្មែរបែថាប់នៅ មនឈ្មាះ
បោះសឡំែងយ៉ាងរន្ទឺមនិអនជ់ាងទកីែងុអា-
តែននិងទីកែុងរ៉ូមប៉ុនា្មានដែរទែក្នុងសម័យដ៏
មហារុងរឿងថ្កើងថា្កាន ពិសែសក្នុងរជ្ជកាល
របស់ពែះបាទសុរ្យវរ្ម័នទី ២ (១១១៣-
១២៥០នែគ.ស)។ការដែលអ្នកសែុកនៅ
វ្យាធបុរៈឬអង្គរបុរីសព្វថ្ងែហៅទីកែុងនែះថា
អង្គរក៏ជាទម្លាប់បន្តពីសម័យបុរាណដែរ។

ការសិក្សាសែវជែវបានឲ្យដឹងថាភាព
ចំណាស់ និងភាពរុងរឿងនែវប្បធម៌ក្នុង
សង្គមខ្មែរបុរាណ បានបន្សល់ទុកនូវកែរ្តិ៍
ដំណែលវប្បធម៌ជាចែើននៅលើផែនដីមួយ
ដ៏ធំទូលាយដែលក្នុងនោះបែទែសថែលាវ
និងយៀកណាមខងត្បូងដែលគែន់តែជា
ភាគមួយនែទឹកដីបែវត្តិសាស្តែ របស់ជន
ជាតិខ្មែរបុរាណតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពិតមែនតែ
សា្ថានភាព ខងភូមិសាស្តែបុរាណតែូវបែ
បែួល នៅពែលដែលអាណាខែត្តធំៗមួយ
ចំនួននែភូមិភាគនែះ តែូវផ្តាច់ចែញពីចកែ-
ភពកម្ពុជទែសក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរ
នៅបែទែសថែ យៀកណាមខងត្បូង និង
ភូមិភាគជាយដែនខ្មែរ-លាវ ម្តុំអាត់តាបុឺ
(អាចម៌កែពើ)ចម្បា៉ាសាក់ នៅរក្សាបាននូវ
ភាសាខ្មែរនិងបែពែណីបុរាណមួយចំនួន។
ទន្ទឹមនឹងនែះ បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញ
នូវនិរន្តរភាពនែវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរ គឺបែការ

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែើពាក្យបុរៈឬបុរីដែល
មននៅក្នុងសិលាចារឹកនែបែសាទពែះខ័ន
នៅបែទែសថែសព្វថ្ងែនែះដចូជាខែត្តពែជែ-
បុរីសិង្ហបុរីនិងរាជបុរីជាដើម។

សមូបញ្ជាកថ់ាក្នងុសមយ័បរុាណវសិយ័
នយោបាយ ពោលគឺការគែប់គែងរៀបចំ
បែទែសរាជរដា្ឋាភិបាល និងសាសនា មន
ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា យ៉ាងជិតស្និទ្ធិបំផុត
ហើយកតា្តាទាំងពីរនែះ មនសម្ព័ន្ធភាពជា
មួយគ្នា ពឹងពាក់អាសែ័យគ្នាទៅវិញទៅ
មក។ដោយហែតុថាបុរីតូច-ធំទាំងឡាយ
ក្នុងចកែភពអង្គរមនតួនាទីជាមជ្ឍមណ្ឌល

ពាក្យបុរីឬបុរៈជាពាក្យសំស្កែតឹហើយមនអត្ថន័យដូចពាក្យកែងុរបស់ខ្មែរដែរ។នៅក្នងុបរិបទសង្គម
វប្បធម៌ខ្មែរពាក្យនែះតំណាងឲ្យមែផងនិងទីតាំងឬលំនៅសា្ថានរបស់មែផង។ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង
គឺពាក្យកែុងរាពណ៍កែុងកម្ពុជាធិបតីដែលមនន័យថាជាអ្នកគែប់គែងឬជាស្តែចនិងទីកែុងអង្គរបុរី
ទីកែុងលង្វែកភ្នំពែញដែលជាទីតាំងបែជុំជនរស់នៅយ៉ាងកុះករ។ទន្ទឹមនឹងនែះជនជាតិខ្មែរយើង
នៅបែើពាក្យសំស្កែឹតមួយទៀតគឺពាក្យនគរ ដែលមនន័យថារាជធានី ឬរាជបុរី និងជាបែទែស
ផង។សូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាបែទែសនែះគឺជាពាក្យសំស្កែឹតដែលមនន័យដូចជាពាក្យសែុករបស់
ខ្មែរដែរ។ដូចនែះពាក្យនគរបែទសនិងសែុក(ឧទាហរណ៍:សែុកខ្មែរ)មនអត្ថន័យដូចគ្នា។

រូបភាព១-២:បែសាទអង្គរវត្តនែទីកែុងយសោធបុរៈ(ឯកសារបារាំងនិងបែសាទនែទីកែុងមឿងតាំ(ឯកសារនាយកដា្ឋានវិចិតែសិល្បៈថែ)

អំណាចកណា្តាលវប្បធម៌ សាសនា តុលាកា
និងសែដ្ឋកិច្ច។ដូច្នែះយើងអាចចាត់ទុកថា
រាល់ការសាងសង់បែសាទ ឬវិស័យសា្ថាប-
ត្យកម្ម គឺជាមធ្យាបាយដោយបែយោល
សមែប់លើកតម្កើងឫទា្ធានុភាព ឬកិត្យានុ-
ភាពរបស់ពែះរាជាគែប់គែងដែនដីផងដែរ។

យោងលើទិន្នន័យវប្បធម៌ យើងក៏អាច
ដឹងទៀតថា ទំនាក់ទំនងរបស់ពែះរាជធានី
អង្គរឬយសោធបុរៈដែលជាទីកែុងធំជាងគែ
បំផុត និងតំបន់ផ្សែងៗទៀតក្នុងចកែភព
អង្គរដែលមនបុរីតូចៗ មនភាពរលូនចុះ
សមែុងគ្នាល្អណាស់។ក្នុងករណីណាដែល
មិនមនការប៉ះពាល់ដល់មជ្ឍមណ្ឌល នែ
អំណាចកណា្តាលឬអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានកំពូល។
បើសិនជាមន ហែតុការណ៍អ្វីមួយរារាំង
ដំណើរការល្អនែទីកែុង កងទ័ពពិតជាទៅ
បង្កាែបពុំខន ។ ជាក់ស្តែងមួយបានកើត
មនឡើងនៅក្នងុសម័យនោះ គឺការបះបោរ
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ឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនែបុព្វការីជនដែល
វិញ្ញាណសណ្ឋាិតក្នុង រូបសំណាក់ទាំងនោះ
ឡើយ ពោលគឹអតីតពែះមហាក្សតែខ្មែរ
បែចាំសន្តតិវង្សឬក៏បុព្វការីជនដូនតាដែល
បានតែួសតែយ សា្ថាបនាទីតាំងទាំងអស់
នោះជាលើកដំបូងបង្អស់ថែមទៀតផង ។
ករណីនែះ មិនខុសប៉ុនា្មាន និងបុព្វការីជន
ដែលបានកសាងភូមិសែុកហើយកែយពី
ទទួលមរណភាពទៅ បានជាអ្នកតាចាស់
សែុកដើម្បីថែរក្សាកូនចៅជារៀងរហូត។

ជាការពិតណាស់ឥទ្ធិពលនែជំនឿបែប
ពែហ្មញសាសនាខងលើនែះ ដែលមន
បែភពពីឥណា្ឌតែស្ថិតនៅលាយឡំជាមួយ
ជំនឿបែបជីវចលនិយមរបស់ខ្មែរ បានជះ
ឥទ្ធពិលយ៉ាងខ្លាងំដល់ផ្នត់គំនិតសា្មារតីរបស់
ជនជាតិខ្មែរយើង។ដូចនែះក្នុងករណីនែះ
ហើយ ដែលយើងឃើញពែះរាជាទាំងនោះ
កែយពីចូលទីវង្គត បានកា្លាយទៅជាអាទិ-
ទែពរក្សាពែះរាជនគរ កែមរូបភាពនែពែះ
បដិមឬសិវលិង្គ។

លក្ខណៈសម្គល់នែពែះរាជបុរីគឺវត្តមន
នែបែព័ន្ធធារាសាសែ្តខ្វាត់ខ្វែងដោយហែតុ
ថា រាល់ទីកែុងធំៗសុទ្ធសឹងតែពឹងផ្អែកទៅ
លើនយោបាយទឹកសមែប់វិស័យកសិកម្ម។
យើងមនភស្តុតាងគែប់គែន់ នែការបែើ
បែស់បែព័ន្ធធារាសាស្តែ តាមរយៈបា-
រាយណ៍សែះតែពាំងស្ថិតក្នុងបរិវែណឬ
កែបរវិែណនែទកីែងុឬតាមរយៈអត្ថបទនែ
សិលាចារឹក។គឺក្នុងន័យនែះហើយដែល
គែឲ្យឈ្មាះថាទីកែុង ឬបុរីទឹកដូចករណីទី
កែុងសៀមរាបអង្គរជាឧទាហរណ៍សែប់។

ដោយឡែក ការវិភាគនូវទិន្នន័យខង
បុរាណវិជា្ជា ពិសែសរូបភាពថតលើអាកាស
ក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសែដ្ឋកិច្ចជាតិតាមវិស័យ
កសិកម្ម ដែលជាមុំមួយយ៉ាងសំខន់ខង
សែដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈប្លង់សែទំាងឡាយ
ស្ថិតឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែក។

ក្នុងចំណមភស្តុតាងទាំងអស់គឺឧស្សា
ហកម្មកុលាលភាជន៍ខ្មែរគឺជាភស្តុតាងមួយ
សំខន់បំផុតមួយដែរដែលបញ្ជាក់នូវទំនាក់
ទនំងរវាងពែះរាជបរុអីង្គរនងិទបីែជុជំនតាម

បណា្តាខែត្តនានាក្នុងចកែភពខ្មែរ។ឯកភាព
ខងរូបរាងឬបច្ចែកទែសសូន នែកុលាល-
ភាជន៍ទំាងនោះ និងការបែើបែស់ជាទូទៅ
ក្នុងបង្គលសីមនែពែំបែទល់ទឹកដីខ្មែរពិត
ជាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវធនធានវប្បធម៌ និង
ធម្មជាតិ ពែមទំាងឥទ្ធពិលនែវិស័យសែដ្ឋកិច្ច
តាមរយៈការលក់ដូរ ឬចែកចាយសម្ភារៈ
បែើបែស់ទាំងនោះ ក្នុងសា្ថាប័នរដ្ឋខ្មែរទាំង
មូល។

កែពីវត្ថុបែើបែស់បែចាំថ្ងែទាំងឡាយ
ក្នុងជីវិតបែចាំថ្ងែ ឬសមែប់បែរព្ធក្នុងពិធី
ពិសែសផ្សែងៗ ដែលផលិតក្នុងសែុកគែ
បានជួបបែទះនូវកែឡចានពែមទំាងពែះពុទ្ធ
រូបដែលខ្មែរយើងបាននំាចូលពីបែទែសចិន
ផងដែរ ដែលបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ដល់
អ្នកសែវជែវខងបែវត្តិសាស្តែកម្ពុជា ។
ចំពោះវត្តមនរបស់វត្ថបុរទែសក្នងុទីបែជំុជន
ខ្មែរបុរាណគែអាចនិយយបានថា ជា
សញ្ញាណនែការចូលចិត្ត លើកតម្លែ ពែញ
ចិត្ត និងការនិយមនូវអ្វីៗដែលមកពីកែ
ដែលបែកបដោយសោភណ្ឌភាពឬរូបឆម
ល្អសមែប់គយគន់ ។ គឺក្នុងករណីនែះ
ហើយដែលលោក្រហា្គសលីយែបានបែើ
ពាក្យថាពាណិជ្ជកម្មតែងលើកស្ទយួកិត្តនិាម
ឬកិត្តិយសរបស់បែជាជន ដែលមនទែព្យ
ទំាងនោះដែលមិនមែនធ្វើឡើងក្នងុពិធីការ។
ម្យា៉ាងវិញទៀតការវិភាគរបស់យើងក៏ឲ្យដឹង
ទៀតថា គែឿងអលង្ការធ្វើអំពីមស បែក់
សា្ពោន់សំរិទ្ធិកែវកងត្បូងពែជែគុជអង្កាំក៏ជា
សញ្ញាមួយដែរ ដែលអាចចង្អុលបង្ហាញនូវ
ឋានៈ ឬអំណាចពោលគឺបុណ្យសក្តិរបស់
ពួកអភិជននាសម័យអង្គរដែរ ។ ទន្ទឹមនឹង
នែះលទ្ធផលនែការសិក្សាកំណត់ហែតុចិន
ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា ជនជាតិចិនចូលចិត្ត 
និយមធនធានធម្មជាតិ ឬផលិតកម្មកមែ
របសខ់្មែរដែលមនដចូជាជរ័ចងុកយុរមស
និងឈើកែអូបជាដើម។

សរុបសែចក្តមីក ការវិភាគទិន្នន័យទំាង
បុ៉នា្មានខងលើនែះដែលក្នងុនោះយើងក៏តែវូ
បញ្ចូលនូវកំណាត់សំពត់ឬក៏កុលាលភាជន៍

នៅមល្យាង(មលិង)នៅក្នុងខែត្តបាត់ដំបង
បច្ចុប្បន្ន។ចំពោះវិបត្តិសង្គមនែះពែះមហា
ក្សតែពែះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧បានតែស់បញ្ជា
ឲ្យកម្លាំងទ័ពទៅកំទែចភា្លាម ។ រួចហើយ
យើងបានឃើញថាបែភពនែពាក្យបុរៈឬបុរី
និងពាក្យនគរឬអង្គរដែលជារាជធានីពែះ
មនពែះវត្តមនរបស់ពែះមហាក្សតែបែថាប់
កែយពីសុគតវិញ្ញាណរបស់ពែះអង្គ និង
យងសណ្ឋាិតបែថាប់ក្នុងលិង្គរាជ ឬរូប
សំណាកនែពែះអាទិទែពពែះឥសូរ ឬពែះ
នារាយណ៍ដែលគែបូជានៅបែសាទនានា។
នៅទីនែះសូមជមែបថាអ្វីដែលពោលខង
លើបានបន្សល់ទុកសា្លាកសា្នាមជាចែើនតាម
រយៈសា្ថាននាមក្នុងទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្នដូចជា
ពាក្យតួអង្គអង្គស្នួលអង្គតាសោមទឹកអង្គ
បំពង់ខ្ចីអង្គតារាជជាដើមដែលតំណាងឲ្យ
អង្គជាតិឬលិង្គពែះឥសូរ។

ចូរយើងពិនិត្យសារសំខន់ ឬតួនាទី
របស់បុរីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរម្តងវិញ។ការសិក្សា
បានបង្ហាញថាគ្មានអ្វីខុសប្លែករវាងរាជធានី
ដែលជាទីកែុងធំៗ និងទីកែុងតូចៗដែល
ស្ថិតនៅតាមខែត្តឬជនបទឡើយ។ដោយ
ហែតុថាទំព័របែវត្តិសាស្តែកម្ពុជាបានឲ្យដឹង
ថា ពែះរាជាខ្មែរនាអតីតកាលពែះអង្គបាន
សព្វពែះទ័យ ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនែទីកែុងជា
ញឹកញាប់ណាស់ ដូចករណីពែះបាទជ័យ-
វរ្ម័នទី ២ និងពែះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤ជាសក្ខី-
កម្មសែប់។ អ្វីដែលខុសប្លែកគឺទំហំនែទី-
កែុងឬខ្នាតរបស់បែសាទទៅវិញទែដែល
មនលក្ខណៈល្អបែណិតតែប៉ុណ្ណោះ។មួយ
វិញទៀតសោត ការដែលផ្លាស់ប្តូររាជធានី
នែះទង្វើនែះឬយុទ្ធសាស្តែទាក់ទិនទៅនឹង
អភិបាលកិច្ចល្អតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនិងជាអ្វី
មួយដែលមនឈ្មាះថាការរៀបចំដែនដីឬ
នគររូបនីយកម្ម។រីឯខងនិមិត្តរូបភាពវិញ
គឺទីកែុងខ្មែរ សុទ្ធសឹងតែជាបូជនីយដា្ឋាន
ទាំងអស់សាងសង់ឡើង មិនគែន់តែ
សមែប់បូជាដល់ពែះអាទិទែព នែពែហ្មញ្ញ
សាសនាដែលបែថាប់នៅក្នុងបែសាទភ្នំ ឬ
ក៏តំណាងឲ្យភ្នំពែះសុមែរុ ដែលស្ថិតនៅចំ
កណា្តាលរាជបុរីបុ៉ណ្ណោះទែ។ក៏បុ៉ន្តែសមែប់ teTAelxeRkay
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តាមរយៈការវាយតម្លែចុងកែយ របស់អង្គ
ការស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ FAO
បានបង្ហាញថាការកាត់បន្ថយគែះអត់ឃា្លាននៅ
ក្នុងពិភពលោកកំពុងបោះជំហានទៅមុខ ប៉ុន្តែ
មនមនសុ្សបែមណ៨០៥លាននាក់តែវូបានគែ
បា៉ាន់សា្មានថាហូបមិនគែប់គែន់ គឺខ្វះអាហារូប-
ត្ថម្ភនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២-២០១៤ពោលគឺមនការ
ធ្លាក់ចុះជាង១០០លាននាក់ធៀបនឹងកាលពី
ជាងមួយទសវត្សមុននិងធា្លាក់ចុះបែមណ២០៩
លាននាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ១៩៩០-១៩៩២ ។ នៅ
ក្នុងរយៈពែលដូចគ្នាគឺបែវា៉ាឡង់នែកង្វះអាហា-
រូបត្ថម្ភបានធា្លាក់ចុះពី ១៨៧% មកនៅតែឹម
១១៣% នៅទូទាំងពិភពលោក និងធា្លាក់ចុះពី
២៣៤%មកនៅតែឹម១៣៥%ក្នុងបែទែសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍។ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០-១៩៩២មក
មនបែទែសចំនួន៦៣បានឈានទៅដល់តាម
គោលដៅលុបបំបាត់គែះអត់-ឃា្លាន (MDG)
ហើយមនបែទែសចំនួន២៥សមែចបានលុប
បំបាត់គែះអត់ឃា្លាន(WFS)។នៅក្នងុចំណម
បែទែសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៦៣ មនបែទែសចំនួន
១១ មនកមែិតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាបជាង ៥%
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩២ហើយមនសមត្ថភាព
រក្សាបាននូវចនោ្លាះនោះ ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការ
FAO។តួលែខនែះបង្ហាញថាទិសដៅលុបបំបាត់
គែះអត់ឃា្លាននែគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្ស-
វត្ស នៅក្នុងបែទែសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តែូវសមែច
ឲ្យបាននៅឆ្នាំ២០១៥។

ទោះបីជាមនការវិវឌ្ឍជាទូទៅក៏ដោយ ក៏
នៅតែមនការខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ និងបែទែស
នីមួយៗ។នៅក្នុងតំបន់អាមែរិកឡាទីននិងតំបន់
ការាអ៊ីបមនការរីកចមែើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការ
បង្កើនសនិ្តសុខស្បៀង ពែមជាមួយការរីក
ចមែើនជាបង្គួរនៅតំបន់សាហារា៉ាអា្រហ្វិកនិងអា
សុីខងលិច ដែលតែងតែទទួលរងការឈឺចាប់
ដោយសារគែះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងជមោ្លាះ
បែដាប់អាវុធ។

របាយការណ៍ នែការសិក្សាអំពីសនិ្តសុខ
ស្បៀងនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤បង្ហាញថា
តំបន់មួយចំនួនដូចជាអា្រហ្វិក និងអាមែរិកឡា-
ទីន ក៏ដូចជាតំបន់ការា៉ាអ៊ីប ពែមទាំងបែទែស
នីមួយៗ បានពងែឹងនូវការសន្យារបស់ខ្លនួ
ចំពោះសនិ្តសុខស្បៀងនិងចំណីអាហារ។

ការកាត់បន្ថយគែះអត់ឃា្លាន តមែូវឲ្យមន
ដំណះសែយរួមគ្នា ហើយចាំបាច់តែូវរួម
បញ្ចូលការវិនិយោគឯកជននិងវិនិយោគសាធា-
រណៈដើម្បបីង្កើនផលិតភាពវិស័យកសិកម្មដាក់

បញ្ចូលនូវបញ្ហាដីធ្លី សែវា-
កម្មបច្ចែកវិទ្យានិងទីផ្សារឲ្យ
ដើរជាមួយគ្នាពែមទាំងវិធាន-
ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការ
វិវឌ្ឍជនបទការពារកុំឲ្យកើត
មនភាពឈឺចាប់ ក្នុងសង្គម
រួមមនការពងែឹងសមត្ថភាព
កុំឲ្យមនជមោ្លាះ ក្នុងបែទែស
និងវិធានការ ការពារគែះ
មហន្តរាយធម្មជាតិផ្សែងៗ។
បែទែសដែលបានឈានទៅ
ដល់គោលដៅ(MDG)រួម
មនអាល់ហ្សែរីអង់ហ្គឡា

អាហ្សង់ទីន បង់កា្លាដែស បាបាដូសបោណាំង

បែ៊ុយណែ កម្ពុជា ចិនសាធារណរដ្ឋដូមីនិកាំង

ហ្សកដង់អែត្យូពីហ្វីជីហា្គបង់ហ្សំប៊ីឥណ្ឌូនែសុី

អ៊ីរ៉ង់ អែហ្សុីប តាហ្សាក់សា្ថាន គីរីបាទី លីបង់

ម៉ាឡាវឺម៉ាឡែសុីម៉ាល់ឌីវម៉ូរីតានីមុិកសុីកូម៉ូរ៉ូកូ

នីហ្សែរីយ៉ាបា៉ាណាម៉ាហ្វីលីពីនអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

អា្រហ្វិកខងត្បូងកុងហ្គទុយនែសុីទួរគីនិង

សហភាពអារា៉ាប់អែមីរា៉ាត។

បែទែសដែលបានសមែចគោលដៅ MDG

ផងនិងគោលដៅWFSផងរួមមនអាម៉ែនីអា-

ហ្សែបែហ្សានបែសុីលកាមឺរូនឈីលីគុយបា

ឌីជីប៊ូទីហ្សកហ្សុីហា្គណាហ្គូយ៉ាណាគូវ៉ែតគៀ-

ហ្សីសា្ថានម៉ាលីមីយ៉ាន់ម៉ានីការា៉ាហា្គប៉ែរូសាធា-

រណរដ្ឋកូរ៉ែសាំងវីសង់សាម៉ា-សៅតូម៉ែបែំង-

សុីប ថែឡង់ ទួរមែនីសា្ថាន អ៊ុយរុយហា្គយ

វែណែស៊ូអែឡាសាធារណរដ្ឋបូលីវីនិងបែទែស

វៀតណាម។បែទែសដែលមនកមែិតកង្វះអា-

ហារូបត្ថម្ភកែម៥%ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩២

ហើយមនសមត្ថភាពរក្សាបាន នូវចនោ្លាះនោះ

រួមមន អាហ្សង់ទីន បាបាដូស បែ៊ុយណែ

អែហ្សុីបកាហ្សាក់សា្ថានលីបង់អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

អា្រហ្វិកខងត្បូងទុយនែសុីទួរគីនិងសហភាព

អារា៉ាប់អែមីរ៉ែត។

ការរីកចមែើនរបស់ពិភពលោក នៅក្នុងការ

កាត់បន្ថយគែះអត់ឃា្លាន បានឆ្លុះបញ្ចាំងជា

សំខន់ទៅលើសមិទ្ធផលដែលសមែចបាននៅ

ក្នងុបែទែសមួយចំនួន ដែលបានឈានទៅដល់

រួចហើយនូវគោលដៅMDGការ បែងចែកសម-

មតែបែជាជនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ រហូតឆ្នាំ

២០១៥ នៅបែទែសទាំង ៦៣ ក្នុងចំណម

បែទែសសរុប១៣៦ ដែលតែួតពិនិត្យដោយ

អង្គការFAOដែលក្នងុនោះមនបែទែស២៥បាន

ឈានទៅដល់គោលដៅWFSហើយ។

កិច្ចបែឹងបែងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយ

គែះអត់ឃា្លានកំពុងទទួលបានការទាក់ទាញជា

ពិសែសនៅក្នុងតំបន់អាមែរិកឡាទីនតំបន់ការា៉ា-

អ៊ីប និងអា្រហ្វិក។កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៤

កិច្ចបែជុំកំពូលសហភាពអា្រហ្វិក នៅក្នុងទី

កែុងម៉ាឡាបូបែទែសហ្គីណែបែមុខរដ្ឋនែបណា្តា

បែទែសអា្រហ្វិកទាំងអស់ បានសន្យាបញ្ចប់

គែះអត់ឃា្លាននៅក្នុងទ្វីបមួយនែះ តែឹមឆ្នាំ

២០២៥។កាលពឆី្នាទំៅក្នងុកចិ្ចបែជុកំពំលូរបស់

សហគមន៍អាមែរិកឡាទីន និងបណា្តាបែទែស

នៅតំបន់ការា៉ាអ៊ីប បែមុខរដា្ឋាភិបាលទាំងអស់ក៏

បានយល់សែប លុបបំបាត់ទាំងសែុងគែះអត់

ឃា្លានតែឹមឆ្នាំ២០២៥គឺធ្វើឲ្យគែះអត់ឃា្លានស្មើ

នងឹសូន្យ។គែបានធ្វើការអះអាងឡើងវញិនវូការ

សន្យារបស់ខ្លួនថា ឆ្នាំ២០២៥អាមែរិក ឡាទីន

និងតំបន់ការា៉ាអ៊ីប ចាកចែញផុតពីគែះអត់-

ឃា្លាន ដោយបានចាប់ផ្តើមគោលដៅតាំងពីឆ្នាំ

២០០៥រហូតមក។តំបន់ទាំងនែះមនបែទែស

ជិត៩០និងមនបែជាជនសរុប ១៥០ លាន

នាក់។ ការសន្យារបស់បែមុខរដ្ឋបែមុខរដា្ឋាភិ-

បាលនែតំបន់ទាំងពីរនែះ បានបញ្ជូនសារបែកប

ដោយសកា្តានុពលទៅកាន់បែជាជនរបស់ខ្លនួ និង

បែជាជនក្នងុបែទែសដទែទៀតលើពិភពលោក៕

មនមនុស្សបែមណ៨០៥លាននាក់តែូវបានគែបា៉ាន់សា្មានថាហូ

បមិនគែប់គែន់គឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២-២០១៤

គែះអត់ឃ្លែននែក្នុងពិភពលែកធ្លែក់ចុះ ប៉ុន្តែមាន 
មនុស្ស ៨០៥ លាននាក់ នែតែខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
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ជំងឺតមែងនោម ជាជំងឺដែលមិនផ្តល់រោគ

សញ្ញាអ្វីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទែ មុនដល់ដំណាក់

កាលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង។ហែតុដូច្នែះហើយបានជាគែូ-

ពែទ្យ និងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ទទួលព្យាបាល និងទៅ

ព្យាបាលជំងឺដ៏សា្ងាត់ស្ងៀមមួយកែុមនែះចែើនតែ

ចង់ហួសពែលបន្តិចទៅហើយ។តាមការពតិទៅ

បែសិន បើគែអាចយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺ

នែះតំាងពីដំបូងឬភា្លាមៗពិនិត្យព្យាបាលឱ្យចំទិស-

ដៅនិងបែភែទជំងឺនោះគែនឹងអាចបន្ថយល្បឿន

ឬបញ្ឈប់បានទាំងសែុងការវិវឌ្ឍនែជំងឺតែម្តង។

មនជំងឺចែើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅនឹង

តមែងនោម ឬធ្វើឱ្យតមែងនោមខូច។ ជំងឺទាំង

នោះខ្លះបង្កមកពីមីកែុប។ ជំងឺខ្លះទៀតបណា្តាល

មកពីបែព័ន្ធការពារខ្លួន មនដំណើរការខុសពី

បែកែតីដោយបែការណាមួយភា្លាមជាហែតុធ្វើឱ្យ

តមែងនោមរងគែះ ជួនកាលគឺបណា្តាលមកពី

តមែងនោមបានសែូបសារធាតុពុលមនជាអាទិ៍

សារធាតុពុលក្នុងថា្នាំ។

ជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់សរសែឈាមមនជា

អាទិ៍ឡើងឈាម ទឹកនោមផ្អែម ក៏អាចបំផ្លាញ

តមែងនោមដែរ។ការបំផ្លាញតមែងនោមគឺតាម

រយៈការបង្កផលប៉ះពាល់បន្តិចម្តងៗ ទៅលើ

ចំណែកណាមួយនែតមែងនោម ដែលជាអ្នក

ចែះឈាម។តមែងនោមក៏លែងបំពែញតួនាទី

បានតែឹមតែូវ មិនអាចដំណើរការបានដោយ

ពែញលែញ ។ នៅពែលខ្លះករណីតមែងនោម

ធា្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរពែះមនដើមហែតុកើត

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងឡើងឈាមបានកា្លាយជា

បុព្វហែតុចម្បង ដែលជំរុញឱ្យមនការព្យាបាល

លាងឈាម។គែប់តមែងនោមរបស់មនុស្សមិនថា

ស្បែកសស្បែកខ្មាស្បែកលឿងសែឬីបែសុទែ

តែងចាស់ទែុឌទែមទៅតាមវ័យ។ចាប់ពីអាយុ

៦០ឆ្នាំឡើងទៅ សមត្ថភាពតមែងនោមធា្លាក់ចុះ

១០%ជារៀងរាល់១០ឆ្នាំ។តមែងនោមមនពីរ

និង ជាសរីរាង្គដ៏ចាំបាច់បំផុតរបស់មនុស្ស ។

ដោយសារតមែងនោមនែះហើយទើបយើងអាច

រស់រានមនជីវិតបាន។

នៅពែលដែលតមែងនោម លែងដើរតើ

មនុស្សយើងនឹងកា្លាយទៅជាយ៉ាងណា?

បើតមែងនោមលែងដំណើរការ បន្តិចម្តងៗ

យើងនឹងមនស្តុកសារធាតុអំបិល ទឹកកាន់តែ

ចែើនឡើងៗ យើងនឹងមនសភាពតានតឹងជា

លំដាប់ យើងនឹងមិនអាចកម្ចាត់សារធាតុមួយ

ចនំនួដចូជាសារធាតបុ៉តូាស្យមូ...ដោយហែតថុា

តមែងនោមក៏មនតួនាទីផលិតវីតាមីនដែសកម្ម

អ៊ីចឹងយើងនឹងមន សុខភាពឆ្អឹងចុះខ្សាយ

បែសិនបើមនជំងឺតមែងនោម ឬមនបញ្ហាខ្វះ

គែប់ឈាមកែហម ពែះថាតមែងនោមក៏មន

ចំណែកចូលរួមផលិតអ័រម៉ូន។

មូលហែតុដែល ជំរុញឱ្យអ្នកជំងឺម្នាក់គិតគូរ

ស្វែងរកពិនិត្យតមែងនោម គឺក្នុងករណីអ្នកជំងឺ

មនរោគឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមជាប់នឹងខ្លនួ។

អ្នកជំងឺដែលមនជំងឺ ខ្សាយតមែងនោមធ្ងន់ធ្ងរ

៥០%មនជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ អ្នកមនឪពុក

ម្តាយកើតជំងឺខ្សាយតមែងនោម និងអ្នកមន

ជំងឺមួយចំនួនផ្សែងទៀត ដូចយ៉ាងជំងឺពាក់ព័ន្ធ

នឹងបែព័ន្ធការពារខ្លួន ជំងឺបង្ករោគរលាកតមែង

នោមញយៗ សុទ្ធតែងយផ្តល់គែះថា្នាក់ដល់

តមែងនោមទាំងអស់។ដូច្នែះយើងអាចនិយយ

បានថាចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាចាំបាច់ដែល

តែូវគិតគូរធ្វើតែស្ត វិភាគទឹកនោម និងវិភាគ

ជំងតឺម្រងនោម ជាឃាតករស្ងាត់ៗ 
ខុសពីជំងឺផ្ស្រងៗទៀត

មនជំងឺចែើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅនឹងតមែងនោមឬធ្វើឱ្យតមែងនោមខូច

តមែងនោមដែលខូចតមែងនោមដែលមិនមនជំងឺ
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ឈាម ដើម្បីបានដឹងអំពីសា្ថានភាពតមែងនោម

បើទោះបីជាគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ ដោយ

មិនភ្លែចឡើយការវាស់ឈាម។

ជំងឺតមែងនោមដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាចជាងគែ

គឺជំងឺខ្សាយតមែងនោមរាុំរ៉ែ។ជំងឺនែះគឺជាផល

វិបាកបន្សល់ទុក ពីការវិវឌ្ឍនែជំងឺផ្សែងទៅលើ

តមែងនោម។នៅពែលតមែងនោមទំាងសងខង

លែងដំណើរការតែឹមតែូវ សរីរាង្គយើងចាប់

បំពុលបន្តិចម្តងៗ ដោយកាកសំណល់ដែល

លាងបញ្ចាញមិនអស់។គែអាចហៅជំងឺខ្សាយ

តមែងនោមថារាុំរ៉ែ ដរាបណាតមែងនោមបាត់

បង់សមត្ថភាព លែងបំពែញការងរបានជា

លំដាប់និងមនដំបៅមិនអាចព្យាបាលបាន។

ក្នុងករណីទូទៅជំងឺនែះវិវឌ្ឍបន្តិចម្តងៗធ្ងន់

ទៅៗ អូសបនា្លាយរាប់ឆ្នាំ។ មនុស្សមនផ្ទុកជំងឺ

តមែងនោម អាចរស់រានមនសុខភាពល្អ ដូច

មនុស្សធម្មតា គ្មានអ្វីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើយ

បើទោះបីជាតមែងនោមនោះបានខូច មនជំងឺ

មនដំណើរការតែឹមតែ១០%ទៅ២០%ក្តីទាល់

តែដល់ដំណាក់កាល ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគំងស្ទើរលែង

ដើរតែម្តងទើបមនលែចចែញរោគសញ្ញាខ្លះមក

កែឱ្យដឹង។លក្ខណៈទូទៅនៅពែលតមែងនោម

មនដំណើរការមិនសែួល សរីរាង្គកាយមនុស្ស

យើងអាចទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនដូចជា៖

- សំណល់ជាតិពុលទៅផ្តុំនៅក្នុងឈាម ។

អារម្មណ៍ថាមនការឈឺចុកចាប់បានលែចឡើង

ចង់ក្អួតចង្អារលែងឆ្ងាញ់បាយពិបាកដំណែក។

- អាសុីតដូសមែតាលិកឡើង ពែះតមែង

នោម លែងមនសមត្ថភាពរំលាយជាតិអាសុីត

ឱ្យអស់ពីខ្លួន។

- ខួរឆ្អឹង លែងផលិតគែប់ឈាមកែហម

សមែប់ដឹកនាំខ្យល់អ៊ុកសុីសែន ទៅឱ្យឈាម

ពែះតមែងនោមលែងដំណើរការ លែងផលិត

បែូតែអ៊ីនសមែប់ទៅរំញោចខួរឆ្អឹង។ ខ្វះឈាម

យើងនឹងមនអាការៈនឿយហត់ខ្លាំងនិងជាប់ជា

បែចាំ។

- យន្តការបែងចែកជាតិកាល់ស្យូម ហ្វូស្វ័រ

លែងបែកែតីបន្តធ្វើឱ្យយន្តការផលិតជាតិអ័រម៉ូន

មនដំណើរការលែងសែួលហើយ បែឹងតែទៅ

បឺតយកកាល់ស្យូមពីឆ្អឹងមកចិញ្ចឹមឈាម តែទី

បំផុតធ្វើឱ្យឆ្អឹងចាប់ពុក។

-តមែងនោមបញ្ចែញទឹកនោមតិចដែលជា

ហែតុងយបង្កឱ្យមនការហើមដែជើង ឬហើម

សួតផងសមែប់អ្នកមនជំងឺបែះដូង។

-បើការខ្សាយតមែងនោមឈានដល់កមែិត

ចងុកែយលែងដណំើរការសោះនោះជាតបិ៉តូា-

ស្យូមនឹងកើនឡើងខ្លាំង រហូតបង្កជាការស្ពឹក

សែពន់ ឬគំងបែះដូងតែងម្តង។ មនុស្សដែល

មនតមែងនោមដំណើរការមិនពែញលែញអាច

មនអារម្មណ៍ដឹងថាមនអាការៈសញ្ញាមួយចំនួន

ដូចជាបត់ជើងតូចញឹកញាប់ពែលយប់ មនក្លិន

មិនល្អក្នុងមត់បាយលែងឆ្ងាញ់ហត់ រងក់រងើ

ចង់ក្អួតរមស់ស្ពឹកសែពន់ពែលយប់បោ៉ាងតែបក

ភ្នែកឬហើមជើង...។

អនុសាសន៍សមែប់ការពារតមែងនោម ៖

នៅពែលមនសុខភាពល្អរឹងមំ ការអនុវត្ត និង

មនវិន័យល្អក្នុងការរស់នៅ អាចជួយរក្សាសុខ

ភាពតមែងនោម(កែលៀន)ឱ្យនៅល្អបានយូរ។

ការអនុវត្ត និងគោរពវិន័យ អនាម័យជីវិតអាច

ជួយរួមចំណែក ការពារបែឆំងទប់ទល់នឹងជំងឺ

សរសែឈាមបែះដូង និងមែតាបូលិកផ្សែងៗ។

អនាម័យជីវិតក្នុងការរស់នៅបែចាំថ្ងែមន៖

-បរិភោគទឹក ទៅតាមសែចក្តីតែូវការរបស់

សរីរាង្គ(យ៉ាងហច១លីតែក្នុងមួយថ្ងែមិនមែន

ម្តងមួយលីតែ ឱ្យតមែងនោមបែឹងធ្វើការនោះ

ទែ)។

-បរិភោគមនលំនឹងចំណីអាហារបន្លែសាច់

គែប់មុខលាយគ្នា ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យឡើង

ទម្ងន់ជែុល។

-មិនទទួលទានអាហារបែពែក ពែះនាំឱ្យ

កើតជំងឺឡើងឈាម។

-មិនជក់បារី

-ធ្វើកីឡាធ្វើពលកម្មជាបែចាំ

-មួយវិញទៀតតែូវបែុងបែយ័ត្ននឹងសារធាតុ

មួយចំនួនដែលអាចបំពុលកែលៀន ដោយតែូវ

ចៀសវាងឱ្យបាន ការបែើថា្នាំអង់ទីអាំផ្លាម៉ាទ័រ

(ពពួកអាស្ពីរីន ពពួកថា្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ដូច

ជាបា៉ារា៉ាសែតាម៉ុលដែលអាចបំពុលតមែងនោម

បែសិនបើបែើចែើននិងយូរពែល)។

-ចៀងវាងការបែើថា្នាំលាយទឹក ថា្នាំបូរាណ

ដែលជាល្បាយឬសឈើ សៅ្មាផ្សែងៗ ដែល

គ្មានបែភពនិងអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់។

-សូមបែុងបែយ័ត្ននឹងរបបចំណីអាហារដែល

បែកបដោយជាតិបែូតែអ៊ីន ពែះវាងយនឹងធ្វើ

ឱ្យតមែងនោមនឿយហត់ខ្លាំង៕

រូបខ្លួនមនុស្សដែលបង្ហាញអំពីតមែងនោម
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លោកវង្សភ័កែរស់នៅភូមិអភិវឌ្ឍឃុំអន្លង់វែងសែុកអន្លង់វែងខែត្តឧត្តរមនជ័យបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍

របស់លោកថា៖ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គែមនាំសុខសន្តិភាពមក

ជូនមតុភូមិនិងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិរហូតមកដល់សព្វថ្ងែ។ក្នុងរយៈពែល៣៦ឆ្នាំកន្លងទៅនែះយើងឃើញ

ថាបែទែសជាតិមនការរីកចមែើនដូចបែទែសដទែដែលនៅក្បែរខងយើង។ បើនិយយពីសុខសន្តិភាពវិញគឺយើង

ទទួលបានយ៉ាងពែញលែញ យើងមនឱកាសអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិក្នុងពែលដែលបែទែសខ្លះកំពុងជួបភាពវឹកវរ។

សង្គែម និងការបែកបាក់គឺជាឱកាសអាកែក់បំផុតដែលយើងតែូវរួមគ្នាកម្ចាត់ឲ្យបានពែះបើវាកើតឡើងហើយមិន

ងយពន្លត់បានទៅវិញទែ។បែវត្តិសាស្តែនែះបែទែសយើងធា្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចហើយ។បើកុំតែមនថ្ងែជ័យជម្នះ៧

មករាបើកុំតែមនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបែហែលជាយើងគ្មានថ្ងែនែះទែ។យើងតែូវតែរួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារកុំ

ឲ្យបាត់បង់ទៅវិញហើយតែូវថ្កាលទោស និងកម្ចាត់ចោលមជ្ឈដា្ឋានណាក៏ដោយដែលមនឧបាយកលអាកែក់ចង់

បំផ្លិចបំផ្លាញឱកាសសន្តិភាពឱកាសបងែួបបងែួមជាតិនិងឱកាសនែការអភិវឌ្ឍឲ្យបានដាច់ខត។

យើងត្រូវរួបរួមគ្នាថ្ររក្សាការពារសមិទ្ធផល ៧ មករារបស់យើង
កន្ងុសម្ារតចីងចាជំានច្ិចនូវគណុបូការៈដវ៏សិេសវសិាលបផំតុនៃជវ័ជមម្ះជាបរ្វតត្សិាសរ្ត្លើរបបបរ្លយ័ពជូសាសនប៍៉លុពតនាថង្ៃ៧មករាឆន្ាំ

១៩៧៩ទស្សនាវដ្តីបែជាជនសូមដកសែង់នូវបទសម្្ភាសន៍ជាមួយបែជាពលរដ្ឋតាមបណា្តាមូលដា្ឋានដូចខងកែម

លោកសែងសុងអាយុ៥៧ឆ្នាំជាបែជាជនរស់នៅភូមិអូរចិញ្ចៀនឃុំអន្លង់វែងសែុកអន្លង់វែងខែត្តឧត្តរមនជ័យ

បានមនបែសាសន៍ថា៖ដោយសារការដឹកនាំដ៏តែឹមតែូវរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាភូមិឃុំ របស់ខ្ញុំមនការរីក

ចមែើនប្លែកខុសពីមុនចែើន។ សែុកអន្លង់វែងនែះទើបតែចែញរួចផុតពីការកាន់កាប់របស់ខ្មែរកែហមចុងកែយគែ

បាន ន័យថាជាតំបន់ទទួលបានសុខសន្តិភាពពៅគែបង្អស់ ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងចែើនដូចតំបន់

ដទែទៀតដែលមនសុខសន្តិភាពមុនយើងផង។សម្តែចទាំងបីជាពិសែសសម្តែចតែជោហ៊ុន សែនក្នុងនាមជានា-

យករដ្ឋមន្តែីបានយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍតំបន់នែះជាពិសែសគឺការកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពែទ្យវត្តអារាម។

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសមិទ្ធផលធំធែងមួយគឺថ្ងែមហាជ័យជម្នះ៧មករាដែលបង្កើតឲ្យមនជាឱកាស

សមែប់ការកសាងបែទែសឡើងវិញ។ដូច្នែះហើយយើងទាំងអស់គ្នាតែូវតែរួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលដែលយើងកសាងបានកន្លងមកនិងរួមគ្នា

បង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតដើម្បីអនាគតដ៏តែចះតែចង់នែមតុភូមិយើង។

អ្នកសែីលីសែីពៅអាយុ៤១ឆ្នាំរស់នៅភូមិលែខ៣សង្កាត់លែខ២កែុងពែះសីហនុជាអាជីវករលក់ដូរនៅឆ្នែរ

សមុទែបានបញ្ជាក់ថា៖ខ្ញុំបានចាត់ទុកថ្ងែ៧មករា១៩៧៩គឺជាថ្ងែកំណើតទី២របស់ខ្ញុំជាថ្ងែកំណើតទី២របស់បែជាជន

កម្ពុជាពែះយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារបានគុណបុណ្យថ្ងែនោះហើយទើបយើងបានរស់រានមនជីវិតរហូតមកដល់

សព្វថ្ងែ។មនអ្នកខ្លះនិយយបែមថបន្តុះបង្អាប់ទិវាជ័យជម្នះ៧មករា។មនអ្នកខ្លះទៀតនិយយមក់ងយទៅដល់

វរជន៧មករាដោយគែធ្វើជាបំភ្លែចគុណបំណាច់ទាំងអស់នោះ។បើគែចង់បំភ្លែចវាជារឿងរបស់គែ ប៉ុន្តែយ៉ាងហច

ណាស់យើងជាមនុស្សកុំបំភ្លែចសច្ចធម៌។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ និងគែួសារទាំងមូលមនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ថ្វីបើមិនមនបានកែស់កែលប៉ុន្តែយើងមនជីវិត

សមរម្យ។កុំលោភលន់ហើយតែូវមើលទៅអតីតកាល។ពីមុនយើងមនអីយើងខ្វះខតអី។ទៅមុខទៀតយើងតែូវខិតខំបែឹងបែង។ឲ្យតែបែទែសជាតិ

មនសុខសន្តិភាពដូចសព្វថ្ងែនោះជីវភាពរស់នៅរបស់យើងក៏ចែះតែកើនឡើងពែះយើងមនឱកាស។

RBHetCKuN s y:unéqlI RBHCnµ 24 RBHvsSa Kg;enAvtþsarav½neteCa raCFanIPñMeBj manezr³dikafa ³ eday 

Gatµa emIleXIjCak;Esþg KNbkSRbCaCnkm<úCa)andwknaMse®gÁaHRbCaCn[rYcputBIrbbRbl½yBUCsasn_naéf¶ 

7 mkra qñaM 1979 dwknaMRbeTsCati[rYccakputBIs®gÁam naMmknUvsuxsnþiPaB samKÁIPaB nigÉkPaBépÞkñúgrw-

gmaM. sasnak¾man karrIkceRmInxøaMgNas; minfaEtRBHBuT§sasnaeT sasnadéTeTotk¾mankarrIklUtlas; 

dUc²KñaTaMgGs; RbCaCnman siT§i manCMenOelIsasna mansiT§i esrIPaBsBVEbby:ag. BuT§sasnik 

k¾dUcCaGñkkan;sasnadéT )anksagvtþGaramTIskáarbUCaRKb;TIkEnøg . KNbkSRbCaCndwknaMRbeTsmankar

rIkceRmInelIRKb;vis½yTaMgGs; TaMgGaNacRk nig BuT§-cRk ehIyvis½yTaMgBIrenHrIkceRmInTnÞwmKña. Gatµabnþ

KaMRTKNbkSRbCaCnkm<úCaRKb;eBlevla BIeRBaHKNbkSmYyenHtMNag[karrIkceRmIn tMNag[suxsnþiPaB 

vDÆnPaBCati nigsamKÁIPaB ÉkPaBCati .
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លោកយសសម្បត្តិ រស់នៅភូមិកណ្តាសឃុំលំហាចសែុកអង្គស្នួលខែត្តកណា្តាលបានមនបែសាសន៍ថា ៖

សច្ចធម៌នែទិវាជ័យជំនៈ៧មករាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកដែទៅបិទឬអាចយកអណា្តាតទៅនិយយគនា្លាស់បំភ្លែការ

ពិតតាមតែអំពើចិត្តនោះបានទែ។ថ្ងែ ៧ មករា១៩៧៩គឺជាថ្ងែសង្គែះអាយុជីវិតបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស។

ផ្តើមចែញពីនោះកែមការដឹកនាំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដែលមនសម្តែចអគ្គមហាទាំងបីជាបែមុខដ៏ឈា្លាស

វែបែទែសជាតិយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបែវត្តិសាស្តែជាចែើនពោរពែញដោយឧបសគ្គនិងភាពស្មុគសា្មាញរាប់

មិនអស់។សង្គែះជាតិបានហើយ តែូវដឹកនាំការអភិវឌ្ឍខងសែដ្ឋកិច្ចដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃា្លាន។សែដ្ឋកិច្ចរីក

ចមែើនគែន់បើហើយតែូវស្វះស្វែងរកការបងែួបបងែួមជាតិបញ្ចប់សងែ្គាមនាំយកសុខសន្តិភាពជូនមតុភូមិរហូតមក

ដល់សព្វថ្ងែ។អ្នកថាអត់ធ្វើងយសែួលទែចែះតែនិយយចោលចែះតែសន្យាចោលប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែអ្នកធើ្វពិតបែកដ

ទើបដឹងថាលំបាកប៉ុណា្ណោ។រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែសសុទ្ធតែបានចូលបែឡូកក្នុងពែឹត្តិការណ៍នែះហើយធ្វើជាសាក្សីរស់យ៉ាងជាក់

ច្បាស់ទៀតផង។

លោកសូបា្លាតុងអភិបាលរងសែុកសៀមរាបខែត្តសៀមរាបក៏បានមនបែសាសន៍ដែរថា៖ទិវា៧មករានៅតែចារ

ជាប់ជានិច្ចក្នុងសនា្តានចិត្តបែជាជនកម្ពុជាគែប់ៗរូប។ ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់កែយទាំងអស់មនសុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបាន

តែឹមតែូវទៅលើដំណើរវិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិយើងតាំងពីកែយថ្ងែរដ្ឋបែហារឆ្នាំ១៩៧០។នោះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនែ

សងែ្គាមដុតបំផ្លាញទឹកដីយើងបនា្ទាប់មកគឺថ្ងែ១៧មែសាឆ្នាំ១៩៧៥ដែលរបបប៉ុលពលបានចាប់កំណើតឡើងនិង

បានអនុវត្តការបែល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។ជ័យជម្នះ៧មករាបានបញ្ចប់ទាំងសែុងនូវរបបដ៏ឃោរឃៅនែះហើយ

បានបើកសករាជថ្មមួីយសមែប់ទំព័រ។គ្មាន៧មករា គឺគ្មានថ្ងែនែះទែ។យើងនៅតែនិយយពាក្យដដែលពែះនែះជា

សច្ចធម៌នែបែវត្តសិាស្តែ។ខ្ញុមិំនទាមទារឲ្យមនការជឿនិងការគំទែទំាងងងឹតងងល់នោះទែបុ៉ន្តែការជឿណាមួយការ

គំទែណាមួយតែូវមនហែតុផលច្បាស់លាស់ទើបយើងមិនជួបគែះថា្នាក់ដូចអតីតកាលម្តងទៀត។ហែតុនែះហើយ

ទើបខ្ញុំនៅតែរក្សាខ្ជាប់សា្មារតី៧មករានៅតែគំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាកែមការដឹកនាំរបស់សម្តែចធម្មពោធិសាលជា សុីមសម្តែចតែជោ ហ៊ុន 
សែន និងសម្តែចចកែីហែង សំរិន។

elakRsI RBhµ c½nÞm:UlI RbCaCnrs;enAkñúgsgáat;ctumux xNÐdUneBj  raCFanIPñMeBj )anmanRbsasn_fa  

bnÞab;BImankarGnuvtþn_eKalneya)ayQñH QñH rbs;semþceteCa h‘un Esn naqñaM 1998 mk TUTaMg 

RbeTskøayCatMbn;mansßirPaB suvtßiPaBTaMgRsug ehIycab;epþImmankarGPivDÆCabeNþIrrhUtdl;sBV

éf¶. RbCaCnTTYl)anPaBrIkceRmIny:ageRcIn dUcCamansalaeron mNÐlsuxPaB pSar taMgBITIRkug 

rhUtdl;TICnbT manGKÁisnIeRbIR)as;RKb;RKan; mans<an nigpøÚvRkalekAs‘URKb;TisTI. smiT§plTaMgenH  

)anekItecjBIsñaéd nigkic©xitxMRbwgERbgrbs;KNbkSRbCaCnkm<úCa EdlmansemþcGKÁmhaTaMgbICa  

RbmuxdwknaMd¾Qøasév. GVI²TaMgGs;KWedaysarKuNbuNü 7 mkra . 7mkra pþl;kMeNItTI 2 dl;nag´;.

elak eRbg PI Gayu 64 qñaM CnCatiBñg enAPUmiBUtag XuMrmna RsukEsnmenarmü extþmNÐlKIrI )an[dwg 
fa ³ eRkamkardwknaMrbs; KNbkSRbCaCnkm<úCa nigraCrdæaPi)alkm<úCa nigmansemþcTaMgbICaemdwk 
naMd¾eqñIm )aneFVI[PUmiXuMrbs;´mankarERbRbYl nigGPivDÆn_  eRcInNas;. BIedImPUmiCnCatiEbbenHminEd
lsÁal;GPivDÆn_y:agdUcemþceT b:uEnþbc©úb,nñenAkñúgPUmimanbNþajGKÁisnIeRbIR)as; manpøÚvfñl; l¥RbesIrs
Rmab;eFVIcracrxVat;ExVg. manmNÐlsuxPaBEfTaMCMgWCUnRbCaCn. cMeBaHkarRbkbrbrksikmµ 
bgb¥ÚnCnCatieFVIERscmáar dMNaMdaMduHGcié®nþy_ KWmineFVIkñúglkçN³BencrdUcBImuneToteT. bc©úb,nñRKYsar
xøHmanlT§PaBdaMekAs‘UCalkçN³RKYsar begáIn)anCIvPaBrs;enAl¥RbesIrCagmun  ERbkøaypÞHtUceTACapÞH 
FM manrfynþ m:UtU eRbIR)as;TaMgkargarERs cmáar nigkargarpÞal;xøÜn.

លោកតូចសកលអធិការសែុកជីកែងខែត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា៖បច្ចុប្បន្ននែះកែមការដឹកនាំរបស់

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែទែសជាតិកំពុងមនការរីកចមែើន បែជាជនកំពុងរស់នៅមូលតែកូលគ្នាបែកបដោយ

ភាពសុខសាន្ត។សមិទ្ធផលចែើនស្អែកស្កះបានកើតឡើងនៅគែប់ចែកល្ហកក្នុងទូទាំងបែទែសទាំងវិស័យធារាសាស្តែ

ហែដា្ឋារចនាសម័្ពន្ធមន្ទីរពែទ្យវត្តអារាមជាដើម។ក្នុងនាមខ្ញុំជាកងកម្លាំងមួយរូបខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបែជាជនកម្ពុជាទូ-

ទាំងបែទែសសូមនាំគ្នាសែឡាញ់នាំគ្នាថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។មនសុខសន្តិភាពទើបយើង

មនឱកាសអភិវឌ្ឍបែទែស។សូមកុំឲ្យជឿការញុះញង់ការអុជអាលការបញ្ឆែះភ្លើងកំហឹងដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់

ការបែកបាក់ជាតិជាថ្មីម្តងទៀត។
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elakyay Kan Gayu 77 qñaM manTIlMenAenAXuMepþACuM RsukeCIgéRB extþkMBg;cam )anmanRbsasn_fa 

edaysarKuNbuNüéf¶rMedaH 7mkra qñaM1979 xJúMk¾)anmkrs;manCIviteLIgvij  KWedaysarKuNbuNü 

rbs;KNbkSRbCaCnkm<úCa EdldwknaMedaysemþc h‘un Esn semþc ehg sMrin nigsemþc Ca suIm .  

xJúMenAEtdwgKuNcMeBaHKNbkSRbCaCnkm<úCaCab;Canic© . ́ mine)aHeqñat[KNbkSNaepSg²eRkABIKN-

bkSRbCaCneT. ´minpSgeRBgeT eRBaHxøacFøak;eTAkñúgeRKaHmhnþraymþgeTotdUckñúgrbbRbl½yBUCsa

sn_b:ul Bt saCafµImþgeTot .

លោកពែជែចនា្ថាអាយុ៣៥ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូរតែះឃុំអូរតែះសែុកស្ទឹងហាវខែត្តពែះសីហនុមនមុខរបរជាអ្នក

នែសាទបានឲ្យដឹងថា៖ខ្ញុំបានចាប់កំណើតឡើងកែយថ្ងែរំដោះ៧មករាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកំសួលនិងក្លិននែរបប

ប៉ុលពតវាបានរួតរឹតនៅថ្ងែចាប់កំណើតរបស់ខ្ញុំ។ហែតុអ្វីពែះថាពែលនោះឳពុកម្តាយខ្ញុំដែលទើបចែញផុតពីរបប

បែល័យពូជសាសន៍ពិតជាវែទនាខ្លាំងណាស់។ គត់ធា្លាប់រៀបរាប់បែប់ថា នៅពែលដែលលំបាកខ្លាំងពែក សូម្បីតែ

សា្លាប់ក៏លែងខ្លាច។ ដោយមើលឃើញពីបញ្ហានែះទើបខ្ញុំផ្តល់តម្លែខ្លាំងណាស់ដល់មហាជ័យជម្នះថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ

១៩៧៩។ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបាននាំគ្នាកសាងបែទែសកម្ពុជាមួយនែះតាំងពីបាតដែទទែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន

ដោយកសាងបានសមិទ្ធផលចែើនណាស់។ បែជាជនមនសិទ្ធិ សែរីភាពពែញលែញ មនការងរធ្វើ មនជីវភាព

សម្បូរសប្បាយមនមធ្យាបាយធ្វើដំណើរសឹងគែប់គែួសារ។ហែតុនែះទើបខ្ញុំសូមបដិសែធដាច់ខតនូវការឃោស-

នាមួលបង្កាច់ខុសការពិតណាមួយហើយដាច់ខតតែូវតែទទួលសា្គល់ថាមនថ្ងែ៧មករាទើបយើងមនអ្វីៗសព្វយ៉ាងនៅថ្ងែនែះ។

យុវតីតែងសែីឡឹងអាយុ២២ឆ្នាំនៅខណ្ឌឫស្សីកែវបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា៖ខ្ញុំជាយុវជន

ជំនាន់កែយតែខ្ញុំតែងតែស្វែងយល់ និងរៀនសូតែពីបែវត្តិសាស្តែ ហើយបានដឹងច្បាស់ថា ទឹកដីកម្ពុជាយើងដែល

បានរស់រានមនជីវិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺពិតជាដោយសារការរំដោះរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពស្ម័គែ

ចិត្តវៀតណាមឲ្យរួចផុតពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត។ថ្ងែ៧មករា គឺជាថ្ងែកំណើតទី២របស់បែជាជនកម្ពុជា

យើង។ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលធា្លាប់បានឆ្លងកាត់បែវត្តិសាស្តែដ៏ជូរចត់នោះតែងតែណែនាំរូបខ្ញុំកុំ

ឲ្យបំភ្លែចគុណអ្នកដែលបានជួយសង្គែះជាតិ កំុបំភ្លែចគុណថ្ងែ៧មករា និងកំុបំភ្លែចគុណគណបក្សបែជាជនកម្ពជុា។

ខ្ញុំសូមគំទែដោយសោ្មាះស្ម័គែអស់ពីចិត្តពីថ្លើមចំពោះគណបក្សបែជាជន និងចងចាំមិនអាចបំភ្លែចបាននូវទិវាមហា

ជ័យជម្នះ៧មករាជាបែវត្តិសាស្តែ។

យុវជន អា៊ាង សុខណែង អាយុ២៤ឆ្នាំ រស់នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ ក៏បានបញ្ជាក់ថា ៖ ទិវា៧មករា គឺជាថ្ងែបែវត្តិ-

សាស្្ត្រសមែប់បែជាជនកម្ពុជាគែប់រូប។យើងតែូវចងចាំថារៀមច្បងសែករមុនបានធ្វើពលិកម្មសព្វបែបយ៉ាងតាំង

ពីពែលថ្ងែរំដោះជាតិរហូតនិងបង្កើតបានអ្វីៗមកដល់សព្វថ្ងែ ដែលយើងបានមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះ គឺការរីក

ចមែើនដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង។យើងជាយុវជនបន្តវែនសែករកែយតែូវតែកា្លាហានទទួលសា្គល់ការពិតហើយនាំគ្នាបោះ

ជំហានទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការជែងខ្ពស់ទង់៧មករា ដែលជាទង់មហាជ័យជម្នះសមែប់បែជាជនកម្ពុជាទាំង

អស់គ្នា។ ៧ មករាគឺជានិមិត្តរូបនែជ័យជម្នះដោយបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលជាចែើនឥតគណនាក្នុងរយៈពែល៣៦

ឆ្នាំកន្លងមក។ ខ្ញុំមិនគំទែទែ ចំពោះអ្នកដែលបែមថមើលងយថ្ងែជ័យជម្នះ៧មករា។បែមថថ្ងែ៧មករា គឺបែមថ

អាយុជីវិតខ្លួនឯងបែមថអាយុជីវិតឪពុកម្តាយនិងអាយុជីវិតបែជាជនកម្ពុជា។

kBaØa  Ca sa rMu  Gayu 27qñaM kmµkarinIeragcRkkat;edrEpñkma:sIun)a:k; enAsYn]sSahkmµkaNaDIya: 

pøÚvevgeRsg raCFanIPñMeBj )an[dwgfa ³ fVIt,itnag´CayuvnarIekIteRkayéf¶rMedaH 7 mkra qñaM 1979 k¾ 

BitEmn b:uEnþnag´mankarcab;GarmµN_xøaMgeTAelIKNbkSneya)aynana ehIy´)ankt;smÁal;edaykþI 

eBjcitþ nigmankarKaMRTxøaMgkøa rwgmaM\tgaker cMeBaHkardwknaMrbs;KNbkSRbCaCnkm<úCa. GñkEdlCYy 

se®gÁaHCati KWKNbkSRbCaCnkm<úCa. GñkEdlCYy[mansuxsnþiPaB mankarGPivDÆ nigmansuPmgÁl 

KWKNbkSRbCaCnkm<úCa. bnÞab;BIrk)ansnþiPaBeBjeljehIy RbeTsCatimankarGPivDÆelIRKb;vis½y 

rYmcMENkkat;bnßyPaBRkIRkrbs;RbCaCn[fycuHCalMdab;. Cak;Esþgvis½yehdæarcnasm<½n§ pøÚvfñl; 

s<anFM² )anpSaP¢ab;BITIRkugeTACnbTdac;RsyalRKb;RcklðkénRbeTs k¾manpøÚvEdk kMBg;EpFM² Gakas 

yandæanGnþrCati. eTaHy:agNanag´enAEtbnþKaMRTkardwknaMd¾RtwmRtUvrbs;KNbkSRbCaCnkm<úCa.
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ចិត្តខ្មែ
ថ្ងែមួយ នាយម៉ម និងនាងម៉ក់ ទាស់គ្នាបែក

ផ្សែង។នាយម៉មរំឭករឿងដើម៖

- នែ៎ ល្មមៗបានហើយ កុំខ្លាំងដែពែក។

កុំឆប់ភ្លែចកំណើតថាកាលទើបរៀបការជាមួយខ្ញុំ

យយបុិឯងមនតែសំពត់អាវមួយចង្កែះជាប់ខ្លួនទែ

ណា៎។

- អូហូ រឿងហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ ប៉ុន្តែតាបុិ ម៉ម ឯងក៏
កុំភ្លែចអំពីចិត្តខ្មារបស់ខ្លួនកាលពីពែលនោះដែរ។

-យីអើខ្ញុំចិត្តខ្មាយ៉ាងម៉ែចអា៎្ហស?

- អើ ហ្នឹងមើលទៅកាលយើងរៀបការ ខែកត្តិកពែញរង

តែជាក់ស្ពឹកសព្វសាច់ដឹងថាខ្ញុំមនតែសំពត់អាវតែមួយសមែប់

ជាប់ខ្លួនអ៊ឹចឹងហើយតាបុិឯងដាច់ចិត្តសមែតខ្ញុំអស់ពីខ្លួនទៀត

ចាំទែ?

-អែ្ហស!ថា...ថា...ណ្ហើយឈប់និយយ!៕

ពន្លត់ភ្លើង

៣ថ្ងែហើយ ដែលនាងសាអែមសមែលបានកូនបែុសតូច

ចែឡឹងមួយតែមនសម្បុរខ្មាពែីក។ចំណែកចឹកសាំជាឪពុក

សាច់សដូចសំឡី សែនមួហ្មងក្នុងចិត្ត កើតក្តីសង្ស័យទើប

គំហគសួរ៖

-អែហ៍...អាប៉ែអាទូចនែះជាកូនអ្នកណាអា្ហា៎ស?

-មនអ្នកណាទៀតគឺអាហា៊ាឯងហ្នឹងហើយ!

-មិនជឿ!អួមិនជឿឡែ!បើកូនអួម៉ែចមិនសដូចអួ?

-អើអាហា៊ាឯងសមែនហើយតែមកពីអាហា៊ាឯងមនទម្លាប់

អាកែក់ទើបកូនខ្មាអ៊ីចឹង។

-អា្ហា៎ស...អួទម្លាប់អាកែក់យ៉ាងម៉ែចខ្លះ?

-អើ...គឺឱ្យតែដល់ពែលហ្នឹងតាំងស្ទុះទៅពន្លត់ចង្កៀងដឹង

ហើយនៅ?

-ខប៉ែខុសពីអួសោះ!៕

ភ្លេចឈ្មោះ
ថ្ងែមួយលោកតាម៉ែនបានហៅយុវជនជុតនៅផ្ទះក្បែរទៅ

ហូបបាយនៅផ្ទះគត់ក្នុងឱកាសខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គមែប់៦០

ឆ្នាំរបស់ប្តីបែពន្ធគត់។ពែលបាយទឹករួចរាល់យយម៉កក់ែក

ឈរនិយយ៖

-បងសំឡាញ់អូនទៅឆុងតែមកជូនណា៎!

-បាទអរគុណអូនសំឡាញ់!

លុះលោកយយម៉កច់ែញផុត នាយជុតនិយយខ្សឹបៗជា

មួយតាម៉ែន៖
- ខ្ញុំសុំសរសើរលោកអ៊ំដោយសោ្មាះ រៀបការជាមួយអ៊ំសែី

៦០ឆ្នាំហើយ នៅតែរក្សាទឹកដមស្នែហាផ្អែមល្ហែមដូចកាលនៅ

កមោ្លាះកែមុំ។មិនថាពែលណាជាពែលណាទែខ្ញុំតែងឮលោកអ៊ំ

បែើពាក្យផ្អែមល្ហែមហៅអ៊ំសែី"អូនសំឡាញ់"ឯអ៊ំសែីឆ្លើយវិញ

"ចា៎ះបងសំឡាញ់"ឬក៏ថា"ពែលឹងមសបង"ជាដើម។ស្នែហា

របៀបនែះពិតជាមិនងយរកបានទែ។

លោកតាម៉ែនខ្សឹបតបវិញ៖

មិនមែនពួកអ៊ំចង់បែើពាក្យទាំងហ្នឹង ហៅប្តីបែពន្ធចាស់ៗ

របស់ខ្លួនដូចកាលទើបរៀបការថ្មីថ្មាងទែ តាមពិតគឺមកពីអ៊ំ

ទាំងពីរនាក់ភ្លែចឈ្លាះគ្នាយូរមកហើយ៕

I.សច្ចៈយុត្តិធម៌ដែលខ្មែររង់ ចាំអស់៣ឆ្នាំនិង៨ខែ
 អង្គការអាវខ្មាដែលសម្លាប់ខ្មែរ សាលាក្តីទើបតែផ្តល់យុត្តិធម៌។
II.បើគ្មានរណសិរ្យ២ធ្នូឆ្នាំ៧៨ បែយុទ្ធយកជ័យពីដែឃាតករ
 ភ្នំឆ្អឹងស្ទឹងឈាមដាបដាមនគរ សា្លាប់ជាបន្តគរពែញបែថពី។
III.៣ឆ្នាំ៨ខែ២០ថ្ងែគ្មានអ្នកជួយសោះ ទែវតាពែះនែតែសែស់បែះបានជីវី
 យុត្តិសច្ចៈរណសិរ្សសាមគ្តី រំដោះគែប់ទិសទីថ្ងែ៧មករា។
IV.៣៦ឆ្នាំផ្តើមពីផង់ផែះ ឃើញច្បាស់ថ្ងែនែះអង្គររដា្ឋា
 ជាតិថ្កុំថ្កើងខ្ពស់កិត្តិយសថ្លែថា្លា គុណ៧មករាមតាទី២។

ពោល
 មន៧មករាគឺមនអ្វីៗនៅថ្ងែនែះ មននយោបាយឈ្នះឈ្នះ
 មនសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ
V.៧មករាបានសា្តារបែទែស នយោបាយឈ្នះឈ្នះជាសុីម៉ង់ត៍រស់
 ផ្សះផ្សារភា្ជាប់ភ្ជិតដោយភាពតែង់សោ្មាះ ដើម្បីជាតិរស់ក្នុងសន្តិភាព។
VI.នយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្តែចទាំងបី យុទ្ធសាសែ្តជោគជ័យជាបែវត្តិសាសែ្ត
 ឈាមខ្មែរឈប់ហូរទឹកភ្នែកលែងធា្លាក់ តែជោតែជៈខ្មែរឈ្នះទាំងអស់គ្នា។
VII.ឈ្នះឈ្នះគឺពិតនាំសិទ្ធិសែរី បែជាធិបតែយ្យជូនរាសែ្តបែជា
 សិទិ្ធអាសែ័យច្បាប់របស់កម្ពុជា បែតិបត្តិគែប់គ្នាកុំបីឃា្លាឃា្លាត។
VIII.ឈ្នះជាបែទីបពន្លឺតែចែះ បំភ្លឺផ្លូវច្បាស់ឈ្នះឈ្នះពែះជាតិ
 ឈ្នះបានសន្តិភាពអភិវឌ្ឍថែមទៀត រីករស់ពែងពែតឈ្នះគែប់វិស័យ។
IX.មហាមោទនៈឆ្លាក់មគ៌ឈ្នះ រាសែ្តគឺជាម្ចាស់ខ្មែរអើយពួតដែ
 ៧មករាសោ្មាះតែង់ភក្តី សម្តែចទាំង៣ស្ម័គែបមែើរាសែ្ត។
X.រុក្ខជាតិរីកសែស់សមែស់បែិមបែិយ រីកលើទឹកដីទឹកដីអង្គរ
 ចមែុះដោយពណ៌គែប់យ៉ាងបវរ ក្លិនសែនពិដោរកែអូបសាយសព្វ។
XI.សន្សើមមករាខំរក្សាថែ រៀងរាល់ឆ្នាំខែថែឥតឈរឈប់
 សន្តិភាពពែញលែញទាំងថ្ងែទាំងយប់ រាសែ្តពិតបានសុខកែមម្លប់ទែវតា។

***ភ្លែង***
XII.សំនៀងសំណើច៣៦ឆ្នាំ មករាចែៀងផ្តាំដាស់អស់កូនចៅ
 បន្តដំណើរដើរនៅលើផ្លូវ ដឹកនាំតែឹមតែូវសមែ្តចទាំងបី។
ដោយលោកម៉ាកែង

 អបអរសាទរខួបទី ៣៦ 
នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា

បទចមេៀង



1-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
2-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
4- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] em:A Fnin GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] GuIn vIrCati rdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] efag Qin smaCikKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarkNþal  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
40- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] biuc suvNÑÚ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- É/] G‘un qalI smaCikKN³RbcaMkarénKN³Gcié®nþy_KNbkSextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
55- elak saM Bisidæ RbFanmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
56- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
57- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] esg Kwmsan CMnYykarsemþcGKÁmhaFmµeBaFisal Ca sIum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
63- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
65- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 163



1-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
2-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
4- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] em:A Fnin GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] GuIn vIrCati rdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] efag Qin smaCikKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarkNþal  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
40- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] biuc suvNÑÚ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- É/] G‘un qalI smaCikKN³RbcaMkarénKN³Gcié®nþy_KNbkSextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
55- elak saM Bisidæ RbFanmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
56- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
57- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] esg Kwmsan CMnYykarsemþcGKÁmhaFmµeBaFisal Ca sIum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
63- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
65- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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66- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
67- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
68- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
69- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
70- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
71- elak Ekv Esn RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRsukGUreRCA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
72- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
74- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
75- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
76- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- É>] sux munI GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞRbFanRkumkargarcuHCYy XuMelV RsuksuIFrkNþal extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
78- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
79- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
80- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmÜlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10 duløar
81- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
86- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
87- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
88- smaCikKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25>000`
89- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
90- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
96- elak TUc saer:t RbFankariyal½yKNenyüksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
97- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
98- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
99- elak G‘uk KwmGan m®nþIRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
100- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
101- elak b‘U b‘unNariT§ smaCikKNbkSRbCaCnkm<úCaRkugRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
102- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
103- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
104- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
111- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
112- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak hag ):avfug smaCikRkumkargarcuHCYyXuMelV RsuksuIFrkNþal extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
116- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
117- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
118- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
121- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
123- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
125- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
126- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
127- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
128- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
129- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
130- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
131- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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