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Happy New Year
On the occasion of the Universal New Year 2015
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
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ប្តេជ្ញាថែរក្សាពូនជ្រំស្មារតី ៧ មករា ឲ្យភ្លឺចែងចាំងនិងស្ថិតស្ថេរជារៀងដរាប

Forever Determined to Maintain January 7 Spirit

៣៦ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ដែលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវបាន  

សង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកប៉ុល ពត នៅ

ថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩  ហើយបានពុះពារឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជា

ប្រវត្ដសា
ិ ស្ដនា
្រ នាដ៏បត់បន
ែ និងលំបាកស្មគ
ុ ស្មាញជាទីបផ
ំ ត
ុ ប្រកប
ដោយជោគជ័យ។   បច្ចុប្បន្នប្រជាជាតិខ្មែរកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខ-

ដុមរមនាក្នុងសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពី

កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន

ខ្លាំងក្លា

ដោយគ្មានការកើតមានជាថ្មីទៀតជាដាច់ខាតនូវសោក-

នាដកម្ម និងសង្គ្រាមដូចពីអតីតកាល។ ប៉ុន្តែស្លាកស្នាមនៃសង្រ្គាម

និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅពុំទាន់ត្រូវបានលុបបំបាត់អស់នៅ

ឡើយទេ  ។ ឥឡូវនេះ ថ្វីបើយើងកំពុងតែរីករាយចំពោះអ្វីៗដែល  

យើងបានទទួលមកដល់ថ្ងៃនេះក្តី

ក៏យើងនៅតែចងចាំជានិច្ចនូវ

ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតដែលរបបប៉ុល ពត បានបង្កឡើងចំពោះ

ជាតិខ្លួនក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ៨ ខែ ២០ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ១៧ ខែមេសា

ឆ្នាំ១៩៧៥ហើយយើងក៏មិនអាចភ្លេចបាននូវក្ដីរំភើបសប្បាយរីក-

រាយរកទីបំផុតគ្មានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃនៃជ័យជម្នះ៧មករា

នោះបានដែរ ។

ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជានកម្ពុជារាប់

លាននាក់

ដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់បានទាន់ពេល

វេលា ។ កម្ពុជាបានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតរបស់ខ្លួន និង

បើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺសករាជឯករាជ្យ សេរីភាព ប្រជាធិប-

តេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ ប្រជាជនដណ្តើមបានមកវិញនូវសិទ្ធិ

សេរីភាពគ្រប់យ៉ាង ក្លាយជាអ្នកធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់

ខ្លួនពិតប្រាកដ។ ព្រមជាមួយនេះ ជ័យជម្នះ ៧ មករាបានរួមវិភាគដ៏

សំខាន់ចំពោះសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។  គឺផ្អែកលើ

មូលដ្ឋានជ័យជម្នះ៧មករានេះហើយ

ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា

អាចមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះបាន ។ នេះជាសច្ចធម៌ក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្រ   

ដែលគ្មានអ្នកណាអាចមកបំភាន់ ឬក៏បំផ្លាញបាន ។
ពេលនេះ

ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកំពុងចូលរួមអបអរ  

សាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាខួបទី៣៦ នៃទិវាជ័យជម្នះ៧ មករា ជាមួយនឹងក្តី
រីករាយចំពោះសមិទ្ធផលនានាដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ

២០១៤

កន្លងទៅ ក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់

កម្មាភិបាលយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តនៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិ

កម្ពុជា និងវីរកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដែលបានប្រយុទ្ធ និងធ្វើ  

ពលិកម្មយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបំផុត ដើម្បីផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជ
សាសន៍ប៉ុល ពត និងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់កម្ពុជា។ យើង

ទាំងអស់គ្នាក៏សូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ
បណ្តាប្រទេសជាមិត្ដជិតឆ្ងាយ

និងប្រជាជនស្នេហាយុតិ្តធម៌ទាំង

Thirty six ago, the Cambodian people were saved from the regime of
Pol Pot genocide on 7 January 1979 and made journey successfully
through meandered and complicated historical stages. At present, the
people of Cambodia are living harmoniously in peace and stability and
making mental and physical efforts for further advancement of social
development absolutely free from recurring past tragedy and war. We still
have scar of war and regime of genocide. As of the moment, although we
are happy with what we have achieved up to today, we remember always
heinous crimes committed by the regime of Pol Pot in the period of three
years eight months and twenty days since 17 April 1975. We remember
always the joy of our people on the victory day of 7 January.
The victory on January 7 saved in timely manner life of millions of
Cambodian people from extermination. Cambodia closed its darkest chapter and opened a new era page of independence, freedom, democracy
and social progress. People gained back their rights and become true
owners of their destiny. Meanwhile, the victory on 7 January contributes
majorly for peace and stability in Southeast Asia.  It is based on the victory that the Cambodian people achieve everything they do today. This is
the historical fact no one can deceive or eliminate.
As of present, the whole Cambodian people are greeting energetically the 36th anniversary of the victory on 7 January with joy over various
achievements scored in 2014 in memory of supreme assistance given by
cadres and fighters of the National United Front for Salvation of Kampuchea
with the heroic Vietnamese soldiers who fought and sacrificed bravely in
toppling the regime of Pol Pot genocide while defending the revival of
Cambodia. We all are expressing deep thanks for our friends, near and
far, and justice loving people in the world, for providing faithful support for
the revival of the Khmer nation, and restoration and rebuilding of the
Cambodian socio-economy.
Reviewing historical tasks fulfilled by our people after the liberation
under the leadership of the Cambodian People's Party and after the fall
of the genocide, we are proud with achievements that we have obtained
so far. Obstacles and difficulties that we faced were huge. National infrastructures were ruined while famine threatened every corner of the country. Cambodia needed a restoration from scratch in a situation of intertwining war and peace owing to attempt by ill-willed circles to bring the
genocide back to Cambodia. We also had to stand up to economic embargo and unfair and inhumane political isolation from external circles.
In those circumstances, the People's Republic of Kampuchea, founded
after 7 January, and the National United Front for Salvation of Kampuchea
put together national solidarity and overcame obstacles to restore the
country step by step to stability, while failing stratagem of the genocide.
Thanks to all these, the country passed the most difficult stage and
came to the phase of strengthening and expansion that creates prefix
and necessary condition for national reconciliation while strengthening
and widening democracy and national development in all fields since
1991. With the success of the win-win policy of Samdech Techo Hun Sen,
the political and military organization of the remaining Khmer Rouge neutralized completely whereas the land and people are reunited once again,
war ceased and peace is fully attained in Cambodia for the first time since
the late 1998.
Peace, stability, national reconciliation and democracy brought great
opportunity unprecedented before for Cambodia for the development and
reduction of poverty of the people. In reality, in the year 2014, the fifth
legislative Royal Government of Cambodia under the premiership of Samdech Techo Hun Sen, implemented with successes the political platform
and the rectangular strategy phase III in its first year despites of interferences caused by internal political situation. The Royal Government continues to conduct wide ranging and deep state reforms. The Cambodian
economic growth in 2014 has been within 7%, supported majorly by
growth in industry, garment, agriculture, tourism and construction. Growth
in other sectors has also been remarkable.
Particularly, the country's inflation has been within 3% and 4%.
People's poverty has been reduced to below 18%. These achievements
show that Cambodia has a strong foundation to further develop and maintain a sustainable economic growth. In this year 2015, some have predicted that Cambodia will achieve economic growth within 7%, a high

4 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 2014

អស់លើសកលលោក   ដែលបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ស្មោះសរ

ទ្រទ្រង់ជាសំខាន់ដោយកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជាឡើងវិញ ។

សម្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ដោយឡែក អតិផរណា

ដើម្បីការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ និងការស្តារ និងកសាង
រំឭកឡើងវិញនូវបណ្តាភារកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលប្រជាជន

យើងបានបំពេញនៅក្រោយថ្ងៃរំដោះ

កាត់ដេរ

កសិកម្ម ទេសចរណ៍ និងសំណង់ ។ វិស័យផ្សេងៗទៀតក៏សុទ្ធតែ

មាន ៣-៤% ប៉ុណ្ណោះ។ ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនត្រូវបានកាត់  

ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់   បន្ថយមកនៅក្រោម ១៨% ។ តាមរយៈលទ្ធផលនេះបង្ហាញឲ្យ       

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជ-

ឃើញថា

យើងសម្រេចបានកន្លងមក។   ឧបសគ្គ និងការលំបាករបស់យើង

នេះតាមការព្យាករណ៍ កម្ពុជានឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

ត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ គ្រោះទុរ្ភិក្សគំរាមកំហែងគ្រប់ទិសទី

តំបន់។ ទន្ទឹមនេះ បញ្ហានយោបាយដែលគណបក្សប្រឆាំងបានបង្ក

សាសន៍ ធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពណាស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែល

នៅពេលនោះ គឺមានទំហំធំធេងណាស់។ រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិ

ប្រទេសជាតិត្រូវស្តារឡើងពីលេខសូន្យ

ក្នុងស្ថានភាពមានសន្តិ-

កម្ពុជាកាន់តែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់បន្ដជំរុញ  

ការអភិវឌ្ឍ និងធានាចីរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

រង្វង់ ៧% បន្តទៀត ដែលជាកំណើនមានកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុង  
ឡើងក្រោយពេលបោះឆ្នោត   ក៏ត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ច

ភាពផង និងសង្រ្គាមផង អាស្រ័យដោយមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួន     ព្រមព្រៀងក្នុងជំនួបកំពូលរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណ
ប៉ុនប៉ងនាំយករបបប្រល័យពូជសាសន៍មកកម្ពុជាវិញ ។ មិនតែ               បក្សសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ចំពោះចំណុច

ប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រឈមនឹងការហ៊ុមព័ទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ច

និងឯកោខាង

ជាក់ស្តែងនានាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ក្រុមការងារនៃ 

នយោបាយយ៉ាងអយុត្ដិធម៌ និងអមនុស្សធម៌ ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋាន

គណបក្សទាំងពីរបានដោះស្រាយរួចជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបានឯក-

ណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយថ្ងៃ 

ដំណាច់ខែកុម្ភៈ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃ

ខាងក្រៅមួយចំនួនថែមទៀត។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈនោះ សាធារ៧

មករា និងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជាបានសាមគ្គីប្រជាជាតិ

ទាំងមូល ពុះពារជម្នះរាល់ឧបសគ្គ ស្តារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យ 

ភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់យ៉ាងយូរត្រឹម
ការសន្ទនា ។

ប៉ុន្តែរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ

មិនបានជាទីពេញចិត្ត

មានស្ថិរភាពជាជំហានៗ ហើយបានវាយឲ្យបរាជ័យនូវឧបាយកល

សម្រាប់ក្រុមប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនឡើយ ព្រោះតែ

បានធ្វឲ
ើ ្យប្រទស
េ ជាតិ បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដែលលំបាកបំផត
ុ

level in the region. At the same time, political problem caused by the opposition parties after the elections have now been resolved through the
22 July 2014 Agreement between the Cambodian Peoples Party and the
National Rescue Party. Based on the agreement, the working groups of
the two political parties resolved one issue after the other and agree to
resolve the remaining issues by end of February on basis of enhancing
a culture of dialogue.
Bearing ambition to topple the Cambodian People's Party, the opposition groups and ill-willed circles are not satisfied with national achievements. They seek every means to cause instability, prevent national
progress, while launching propaganda attacking the Cambodian People's
Party. In doing so, they even caused serious offense aimed at removing
the people's support from the Cambodian People's Party. Especially, they
declare themselves enemy of the 7 January victory and continue to falsify history from white to black aimed at belittling its historical meaning.
However, their perfidious and dangerous stratagems cannot materialize.
The overwhelming majority have sufficient understanding of history and
deny their actions.
All in all, thirty six years of the national march stemmed from the
victory on 7 January clearly reflected the correct leadership of the Cambodian People's Party, the strong will and spirit of ownership of our people
in overcoming uncountable obstacles toward realizing supreme objectives,
which are to build Cambodia a country of peace, freedom, democracy
and social progress, while keeping full independence, national sovereignty and territorial integrity.
Every achievement that we have realized in the past thirty six years
cannot be separated from the victory of 7 January. The spirit of 7 January
has always been the revival of our nation, national solidarity forces, heroic fight and successes in all fields. The spirit of 7 January not only is
what that happened in the past but also a powerful and lively energy of
our nation in the course of building and defending our motherland at
present as well as for along time to come. It is in this statement that we
all are making efforts to grow lastingly and glitteringly the everlasting
spirit of 7 January for the sake of building the country's future./.

ជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកប្រល័យពូជសាសន៍។ អាស្រ័យហេតុនេះ

ឈានមកដំណាក់កាលពង្រឹងពង្រីកខ្លួនដែលបានបង្កបុព្វបទ និង
លក្ខណសម្បតិ្តចាំបាច់សម្រាប់ការផ្សះផ្សារ បង្រួបបង្រួមជាតិ ការ

ពង្រឹង និងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើ
គ្រប់វិស័យចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩១ មក។ តាមរយៈជោគជ័យនៃនយោ-

បាយឈ្នះ ឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យអង្គការ
ចាត់តាំងនយោបាយ និងយោធារបស់ពួកឧទ្ទាមខ្មែរក្រហមដែល

នៅសេសសល់ត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង ទឹកដី និងប្រជាជាតិបាន

ឯកភាពគ្នាវិញ សង្រ្គាមត្រូវបានបញ្ចប់ បង្កើតបានសន្តិភាពពេញ
លេញជាលើកដំបូងចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មក ។

សន្តិភាព ស្ថិរភាព ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងប្រជាធិបតេយ្យ        

បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពដ៏វិសេសវិសាលបំផុត

ដែលពុំធ្លាប់មាន  

សម្រាប់កម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ   

របស់ប្រជាជន។ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ នេះរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ ដែលមានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជា
នាយករដ្ឋមន្ដ្រី

បានអនុវត្ដដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយ        

និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំដំបូង

ទោះបីជាមានការរំខានខ្លះពីសភាពការណ៍នយោបាយក្នុងប្រទេស

នេះក្តី ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តជំរុញកិច្ចការកែទម្រង់រដ្ឋដ៏ទូលំ
ទូលាយ និងស៊ីជម្រៅ  ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ កំណើន

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧% ដែល          
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ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យ

ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង ជួបសម្តែងការគួរសមសួរសុខទុក្ខ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកី្រ ហេង សំរិន ជួបសវនាការជាមួយ

សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរម-

សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនីនិងបណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់

នាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាកច្រកម្ពុជា

ខ្ពស់កម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះគុណ និងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ  និង

ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត-

ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញនេះ ។

ណាម

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅ

កម្ពុជារយៈពេលពីរថ្ងៃពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ។
នៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង
បានជួបធ្វើព្រះរាជសវនាការជាមួយព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ
បរមនាថនរោត្តម
កម្ពុជា

សីហមុនី

នៅក្នង
ុ សវនាការជាមួយសម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ន
ុ សែន
នៅវិមានសន្តិភាពឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង បានសម្តែងការអបអរសាទរក្រៃលែងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលប្រជាជនកម្ពុជា

សម្រេចបានក្នុងការបង្រួបបង្រួម និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ក្រោមព្រះរាជ-

ិ យ
័្ឆ ដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព រ់ បស់ពះ្រ ករុណា
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ    សុភវិនច

បានជួបសម្តែងការគួរសមសួរសុខទុក្ខសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិ-

សាល ជា ស៊ម
ី ប្រធានព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា ជួបធ្វស
ើ វនាការជាមួយសម្តច
េ អគ្គមហា-

ជាបងប្អូន  

ព្រះបាទសម្តច
េ ព្រះបរម

នាថ និងការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។
ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋបានចូលរួមអបអរសាទរ ចំពោះលទ្ធផលជាវិជមា
្ជ ន

ពញាចកី្រ ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

នៃដំណើរកែទម្រង់របស់កម្ពុជា

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាកច្រកម្ពុជា និងទទួលជួបឯក-

ជំនឿទុកចិត្ត ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាព ។ ឯក-

ឧត្តម សាយ ឈុំ អនុប្រធានទី ១ ព្រឹទ្ធសភា។ ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង

ឧត្តមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងដឹកនាំកម្ពុជា

ក៏បានចូលថ្វាយបង្គំព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី ទេព វង្ស សម្តេចព្រះ

ឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលអនាគត។ជា

មហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ និងសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធា មហា

មួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមក៏បានសម្តែងនូវការរីករាយចំពោះ ទំនាក់ទំនងនៃ 

សង្ឃរាជាធិបតី បួរ គ្រី សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ

ប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម ពិសេសលើការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងបានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានៅវិមាន   

ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរតាមទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបាន

ឯករាជ្យ មណ្ឌបព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ និងនៅស្តូបមិត្តភាព

យល់ស្របគ្នា ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្តល់លក្ខណៈ

កម្ពុជា-វៀតណាម ផងដែរ ។

អនុគ្រោះដល់ការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ភាពជឿជាក់ និងការយោគយល់

លទ្ធផលល្អប្រសើរ។

ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមាន   

និងវិនិយោគឲ្យទទួលបាន  

ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានស្នើឱ្យមានការ  

គ្នាទៅវិញទៅមក ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរ

យកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បី

យោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកើនដល់៥.០០០លានដុល្លារនៅ

លើគ្រប់វិស័យ ក៍ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍  

ឆ្នាំ ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក ។

រួមរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង បានស្នើយាងព្រះ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ថា

ការរីកចម្រើនរបស់       

ករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនីនិងអញ្ជើញ

វៀតណាម បានជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា ហើយប្រទេសទាំង

ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដទៃទៀត បំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ និង   

ពីរត្រូវតែខិតខំសម្រេចឱ្យបានទំហំពាណិជ្ជកម្ម ៥.០០០ លានដុល្លារ នៅ

ផ្លូវការនៅវៀតណាមនៅពេលវេលាដ៍សមស្រប ។ ព្រះករុណាព្រះបាទ

ឆ្នាំ២០១៥។ ប្រទេសទាំងពីរគប្បីជំរុញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនធ្វើពា-
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ណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានិងគ្នាដោយមិនមានដាក់របាំងខាងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសណាឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្ម ៥.០០០ លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៥ នោះ គប្បីលើកស្ទួយលើ       
វិស័យទេសចរណ៍ដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរ
វៀតណាមប្រមាណ ៨៥ ម៉ឺននាក់ ស្ថិតនៅលំដាប់ទី ១ ។ ការជំរុញកំណើន
ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជា

គឺជាកត្តាមួយដែលនឹងចូលរួម               

ចំណែកពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។សម្តេចតេជោ
បានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសវៀតណាមដែលបានជួយកម្ពុជាសហការគ្នា
ក្នុងវេទិការអន្តរជាតិផ្សេងៗ និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់បក្ស រដ្ឋាភិបាល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសវនាការជាមួយ
ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង

និងប្រជាជនវៀតណាម

ដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីរបប            

ប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។ សម្តេចបានបញ្ជាក់ថា ទោះបីក្នុងករណីណា
ក៍ដោយកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លេចបាននូវគ្រាដ៍លំបាកនោះឡើយ ។
នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
មួយ

បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម

ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវឆន្ទៈរបស់ប្រទេសទាំងពីរ

ក្នុងការបន្ត

ពង្រឹង និងពង្រីកទំនក់ទំនងទ្វេភាគីនៅក្រោមពាក្យស្លោក អ្នកភូមិផងល្អ
មិត្តភាពជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ និងយូរ អង្វែង
និងអនុវត្តដោយពេញលេញ

នូវគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលមានចែង    

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម កម្ពុជា-វៀតណាម ឆ្នាំ ១៩៩៩ ឆ្នាំ ២០០៥ ឆ្នាំ
២០០៩ និងឆ្នាំ ២០១១ ដើម្បីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរភាពទឹកដី មិនជៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នា និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ
កងកម្លាំងអមិត្តណាមួយ

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ទទួលជួបសវនាការជាមួយ
ឯកឧត្តម ទ្រឿង តឹងសាង
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មហិចតា
្ឆ នយោបាយចង់ផរួ្ត ល
ំ គ
ំ ណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ។ អាស្រយ
័
ហេតុនេះពួកគេបានរកគ្រប់វិធីដើម្បីបង្កអស្ថិរភាព

រារាំងការរីក

ចម្រើនរបស់កម្ពុជា ឃោសនាមួលបង្កាច់វាយប្រហារមកលើគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ រហូតបង្កជាសកម្មភាពល្មស
ើ ច្បាប់ដធ
៏ ន
្ង ធ
់ រ្ង ក្នង
ុ

គោលបំណងដកយកការគាំទ្ររបស់ប្រជាជន

ប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងប្រទេស   

មួយទៀត និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរ តាម
រយៈការចរចាដោយសន្តិវិធី ។/

របស់ប្រជាជនយើង

ក្នុងការពុះពារជម្នះឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនរាប់សែន      

ជំពូក ឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមគឺការកសាងប្រទេស

កម្ពុជាមួយប្រកបដោយសន្ដិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និង

វឌ្ឍនភាពសង្គម ហើយការពារបានគង់វង្សនូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ-

ជាតិ និងបូរណភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួន។ រាល់សមិទ្ធផល

ចេញពីគណបក្ស        ដែលយើងសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំមកនេះ គឺមិនអាច      

ប្រជាជនកម្ពុជា ។ ជាពិសេសពួកគេនៅតែតាំងខ្លួនជាសត្រូវនឹង   ផ្តាច់ចេញបានពីជ័យជម្នះ ៧ មករាបានឡើយ ។ ស្មារតី ៧ មករា
ជ័យជម្នះ ៧ មករា បន្តឃោសនាប្រឌិតកាឡៃប្រវតិ្តសាស្រ្តពីសទៅ គឺការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិ ជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដ៏ខ្លាំងក្លា
ជាខ្មៅ

សំដៅបំផ្លាញអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជ័យជម្នះនេះ។            
ជាការប្រយុទ្ធប្រកបដោយវីរភាព និងជាជ័យជម្នះលើគ្រប់វិស័យ។

ប៉ុន្ដែឧបាយកលជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ពិសពុល និងគ្រោះថ្នាក់របស់ពួក

ស្មារតី ៧ មករា ពុំមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលកើតមានក្នុងអតីតកាល

គេមិនអាចសម្រេចបានដូចបំណងឡើយ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាភាគ

ឡើយ ប៉ុន្តែគឺជាថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លារស់រវើកជានិច្ចរបស់ប្រជាជាតិ

ហើយបដិសេធនូវសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

ក៏ដច
ូ តទៅមុខយូរអង្វង
ែ ។ អាស្រយ
័ ហេតន
ុ េះ  យង
ើ ទាំងអស់គត
្នា វ្រូ

ច្រើនលើសលប់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់

ចំពោះប្រវត្តិសាស្រ្ត

សរុបមក ៣៦ ឆ្នាំនៃដំណើរជាតិកម្ពុជា ផ្តើមពីជ័យជម្នះ៧មករា

យើង ក្នុងការកសាង និងការពារមាតុភូមិ ទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ខិតខំថែរក្សាពូនជ្រំស្មារតី ៧ មករា ឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស និងភ្លឺ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នូវភាពត្រឹមត្រូវ នៃការដឹកនាំរបស់   ចែងចាំងជារៀងរហូត ដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជា-

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឆន្ទៈស្រួចស្រាល់ និងស្មារតីធ្វើម្ចាស់           ជាតិយើង៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  រួមទាំងអគ្គលេខាធិការ
អាស៊ាន បានចូលរួមផងដែរ ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះ សម្តេចតេជោបាន
សម្តែងការស្វាគមន៍ចំពោះរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចេញមក
ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន-កូរ៉េ  លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើ និងគាំទ្រ   
ចំពោះការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ី

ដែលនេះជាការ

បោះជំហានជាមួយគ្នាដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតមួយឆ្លើយតបទៅ នឹងស្មារតីនៃកិច្ច
ប្រជុំកំពូលអាស៊ានកូរ៉េ  សំដៅចូលរួមវិភាគទានដល់ការដោះស្រាយបញ្ហា
ប្រឈមជាសកលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនៅលើសកលលោក ក៏ដូច
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេស
ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីព្រៃឈើអាស៑ាន-សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី២នៅទីក្រុងប៑ូសាន

ជានៅក្នុងតំបន់ ទាំងសម្រាប់ជំនាន់បច្ចុប្បន្ន ទាំងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់
ក្រោយរបស់យើង។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំនេះបាន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរា-

ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសំរាប់អាស៊ាន-កូរ៉េ ក្នុងការបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ និងពិនិត្យ

ជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹក

លទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-កូរ៉េ លើវិស័យព្រៃឈើ។ សម្តេច

ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ២៥ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ានសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និង

តេជោមានប្រសាសន៍ថា

បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

ដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ៥០នៃរដ្ឋទាំង១០ គឺជាធនធានគន្លឹះសម្រាប់ការ

២០១៤ ។

អភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោក ក្នុងការទប់-

ព្រៃឈើរបស់សហគមន៍អាស៊ានដែលគ្រប        

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបជា

ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ព្រៃឈើនេះផ្តល់នូវអាហារថាមពល

មួយលោក គីម យុងម៉ុក ប្រធានទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាធារណ-

សរសៃអំបោះ និងផលិតផលដទៃទៀតដល់ប្រជាជនជាង ៦០០ លាននាក់

រដ្ឋករ
ូ (
៉េ KOICA)។ លោក គីម យុងម៉ក
ុ បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នង
ុ រយៈពេល

នៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន ក្នុងនេះរួមមានទាំងប្រជាជនជាង ៨០ លាន          

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសគឺ

នាក់ ដែលពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់លើអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត។     

ការកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដែលបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់

ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រៃឈើក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងរងនូវការគំរាមកំហែងពី

ប្រជាជនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ  ។ លោកក៏បានសម្តែងការរីករាយ   

ការកាប់បំផ្លាញ និងការរេចរឹល ដោយសារការប្រែក្លាយដីព្រៃទៅជាតំបន់

ដែលបានបំពេញបេសកម្មការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយ KOICA និង

កសិកម្ម ការកាប់ព្រៃឈើ ការរុករករ៉ែ និងការប្រមូលផលដែលមិនមានចីរ-

មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ

៤០%

ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ   ភាព។ ប្រការនេះ ក៏មានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ផងដែរទៅនឹងសមត្ថភាពនៃ

គម្រោងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោបានស្នើដល់ KOICA បន្ត

ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច

ជួយដល់កម្ពុជាលើគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន ២ គឺ ៖

ស្គាល់ថា តំបន់យើងនេះមានសក្តានុពលដ៏សម្បើម ក្នុងការកាត់បន្ថយផល

ទី១-គម្រោងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងផលិតភាព។

ខណៈដែលពិភពលោកទទួល

ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះ ។
កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ២៥ នៃទំនាក់ទំនងអា-

ទី២-គម្រោងជួយដល់ការកសាងភូមិថ្មី។
សម្រាប់ប្រទេស             

ស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោមមូលបទ ៖ការកសាងទំនុកចិត្ត ការនាំមកនូវ

កម្ពុជា ក្នុងការជួយដល់ផ្នែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាតាមរយៈការដាក់បញ្ចូល

សុភមង្គល បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ធ្នូ នៅមជ្ឈ-

ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកកសិកម្ម និងអភិ-

មណ្ឌលពិព័រណ៍ BEXCO ក្នុងទីក្រុងប៊ូសាន ដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែមាត់  

វឌ្ឍជនបទ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការចូលរួម

សមុទ្រដ៏ទាក់ទាញរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។ សម័យប្រជុំកំពូលលើកទី១

ចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឡើងវិញ ។

ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញនៃកិច្ច

គម្រោងទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង

នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ កិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីព្រៃឈើអាស៊ាន សាធា-

សហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋករ
ូ ៉េ នង
ិ ទិសដៅអនាគត ក្រោមកិច្ច

រណរដ្ឋកូរ៉េ  លើកទី២ ស្ពីពីការដាំដើមឈើ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ បាន

ដឹកនាំរបស់លោកជំទាវ ប៉ាក គឿនហេ។ សម័យប្រជុំកំពូលលើកទី២

ប្រារព្ធបើកឡើងជាផ្លូវការ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ដើម្បីពិនិត្យ

កម្ពុជា និងឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ព្រមទាំង រដ្ឋមន្ត្រី

បញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណី ដោយផ្តោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

និងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ  
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លើកស្ទួយការទប់ស្កាត់ និងការដោះស្រាយជម្លោះ ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង
ជម្លោះ ក្នុងគោលដៅពង្រឹងសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ។
ជាមួយគ្នានេះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានធ្វើការគាំទ្រដល់ការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ាន សម្រាប់សកម្មភាពមីន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកិច្ច
ការមនុស្សធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងមីន និងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម តាម  
រយៈជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកទេស និងការកសាងសមត្ថភាព។ ឯកភាពគ្នា
ក្នង
ុ ការធ្វក
ើ ច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ ធ្វឱ
ើ ្យក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាធុរកិចអា
្ច ស៊ាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្លាយជាអង្គភាពពិគ្រោះយោបល់អចិន្រៃ្តយ៍

ដែលនឹងជួយដល់

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់អាស៊ាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ក្នុងការនាំ  

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ចូលទៅទីផ្សារទៅវិញទៅមក

និងការចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើត   

លោកជំទាវ ប៉ាក គឿនហេ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ការងារសម្រាប់យុវជន ពិសេសរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិ-

និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ថេន

វឌ្ឍក្នង
ុ តំបន់ តាមរយៈការអនុវត្តនវូ ផែនការការងារទី ២(២០០៩-២០១៥)

សេន

ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រធានអាស៊ានលើកទី២៥។

ក្នុងនាមជា

មេដឹកនាំកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 

បានគាំទ្រការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន ការពង្រីកការតភ្ជាប់ និងការពង្រីក
លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន។ ជាមួយគ្នានេះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានបន្តគាំទ្រ 
នូវតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាន នៅក្នុងនិម្មាបនកម្មតំបន់កំពុងវិវឌ្ឍសំដៅធានាឱ្យបាននូវសន្តិភាព វិបុលភាព និងសន្តិសុខតំបន់ ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមជាវិជ្ជមានដល់បញ្ហាសកលលោក តាមរយៈការអនុវត្តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងបាលីស្តីពីសហគមន៍អាស៊ាន

នៅក្នុង

សហគមន៍ប្រជាជាតិ ២០១១-២០២២ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ
២០១២-២០១៧។ អាស៊ាន និងថាមភាពរបស់អាស៊ាន នឹងក្លាយជាកម្លាំង
ចលករដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិង
សកលលោក។ ទន្ទឹមនេះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាពិនិត្យមើល
សន្ទុះដើម្បីពង្រីក

និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាន-សាធា-

រណរដ្ឋកូរ៉េ  តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា រួមទាំងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ   
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ។ មេដឹក
នាំអាស៊ានក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីឈានមុខរបស់សាធារណរដ្ឋ
កូរ៉េ  ក្នុងការស្នើឱ្យមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីបូព៌ា  តាមរយៈ  
ក្រុមចក្ខុវិស័យអាស៊ីបូព៌ា១ និងក្រុមសិក្សាអាស៊ីបូព៌ា និងតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការតាមដាននៃក្រុមចក្ខុវិស័យអាស៊ីបូព៌ា២

។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ    

កំពូលរំឭកខួបនោះដែរ មេដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការថែមទៀត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងសន្តិ
សុខដែលមាន ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
ដូចជា ការជួញដូរមនុស្ស ការជួញដូរគ្រឿងញៀន ការលាងលុយកខ្វក់ ការ
ជួញដូរអាវុធ   ចោរកម្មសមុទ្រ  និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត។
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំហសមុទ្រដែលជា
ប្រយោជន៍រួមដល់អាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 

ការរុករក

និងការជួយ

សង្គ្រោះនៅតាមសមុទ្រ បរិស្ថានលំហសមុទ្រ ការតភ្ជាប់ផ្នែកលំហសមុទ្រ 
សេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍ និងការនេសាទ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មអាស៊ាន ក៏ដូចជាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ផ្សេងៗទៀត។ មេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានសន្យា    
រួមគ្នា ក្នង
ុ ការលើកស្ទយ
ួ បន្ថម
ែ ទៀតនូវទំនាក់ទន
ំ ងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ជាពិសេសក្នុងរង្វង់យុវជនក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែ
ស៊ីជម្រៅនូវការយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងមិត្តភាព។ មេដឹកនាំទាំង
អស់ក៏បានប្តេជ្ញាអំពីការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីថែរក្សា សន្តិភាព
សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ  និងបានអំពាវនាវឱ្យមានការរំសាយ
អាវុធនុយក្លេរអ៊ែរក្នុងឧបទ្វីប តាមរយៈដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី រួម      
ទាំងបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចរចា៦ភាគីឡើងវិញ និងការអនុវត្តឱ្យ
បានពេញលេញនូវសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការ
សហប្រជាជាតិ

និងបានបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការសម្រេចឱ្យបាន     

នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សឆ្នាំ២០១៥ និងក្រោយឆ្នាំបន្ទាប់ ព្រមទាំង
គាំទ្រការតាក់តែងនូវរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោយឆ្នាំ  
២០១៥ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំឭកខួបនោះដែរ មេដឹកនាំ
អាស៊ាន ក៏បានជំរុញអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្ម ១៥០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៥ និង២០០ពាន់
លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០២០។
ពីថ្ងៃទ១
ី ៣-១៤ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្តេចកិតព
្តិ ្រឹទ្ធបណ្ឌិត
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន
បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញ   
របស់លោកជំទាវប្រធានាធិបតី ប៉ាក់ គឿនហេ។ នៅវិមានខៀវកណ្តាល
ទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន
សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ប៉ាក់
គឿនហេ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  បានសម្តែងនូវការវាយតម្លៃ
ខ្ពស់រួមគ្នាចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ដែលបានវិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈពេលជាង១៧ឆ្នាំ
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កន្លងមក បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

រូបរាងនូវវេទិកាធុរកិច្ចមេគង្គ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខ

មិនធ្លាប់មាន ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជា

នេះ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការគោរពអញ្ជើញពីសម្តេចតេជោ ក្នុងព្រះបរមនាម

ស្ថាបនិកនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ក្នុងជំនួបកំពូលនោះដែរ   

ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា លោកជំទាវប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា

ប្រសិនបើរូបសម្តេចមិន       

ថា

លោកជំទាវនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងពេលវេលាដ៏

បើកទ្វារការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនោះទេ   កិច្ចប្រជុំកំពូលរំឭកខួបអនុស្សា-

សមស្របខាងមុខ បន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួប

វរីយ៍លើកទី២៥នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  ប្រាកដជាមិន   

ពិភាក្សាគ្នាដម
ើ ្បីរៀបចំគម្រោងនៃដណ
ំ
រើ បំពញ
េ ទស្សកិចផ
្ច វូ្ល រដ្ឋរបស់លោក

មានវត្តមានកម្ពុជាចូលរួមនោះឡើយ។ លោកជំទាវ ប៉ាក់ គឿនហេ មាន

ជំទាវទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះ។ បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាកំពូលទ្វេភាគីរួចមក

ប្រសាសន៍ថា ជាង១៧ឆ្នាំមុន សម្តេចតេជោបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត           សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ប៉ាក់ គឿនហេ បានអញ្ជើញ
មួយដ៏ត្រឹមត្រូវ

ក្នុងការបង្កើតចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។ លោកជំទាវប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តថា ជា
លទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងថាមពលដែលសម្តេចតេជោបានជំរុញ

ធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៥ ក្នុងនោះ ៖
ទី១-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
វិស័យអប់រំ ។

នោះ បានធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់កម្រិតមួយដ៏

ទី២-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេ

សំខាន់។ លោកជំទាវសង្ឃឹមថា តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេច

ភាគីដើម្បីលើកទឹកចិត្តធុរជនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្នុងការចាប់

តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅពេលនេះនឹងបន្តពង្រឹង

ផ្តើមធុរកិច្ច។

នូវភាពជោគជ័យ ដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចបានកាលពីពេលកន្លងមក។
ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះ មេដឹកនាំទាំង២ បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើន   
កម្រិតទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ

ដោយផ្តើមចេញពីទំនាក់ទំនងភាពជា

ដៃគូ ទៅកាន់ទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែម្តង។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បានឯកភាពទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សាធារណរដ្ឋ  

កូរ៉េ ក្នុងការបង្កើតអនុព័ន្ធយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងប្រទេសផងខ្លួន និង

ទី៣-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
ការថែទាំសុខភាព និងវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ។
ទី៤-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
ទី៥-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា

ស្តីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធទូទាត់

សងប្រាក់តម្លៃរាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងខេត្ត និងខេត្ត ក្រុង និងក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរ

អំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល ចលនាភូមិថ្មី សេម៉ា-

ផងដែរ។ មេដឹកនាំទាំងពីរមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយចំពោះទំហំពាណិជ្ជ-

អឺលអ៊ុនដុង នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

កម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ២០១១ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

២០១៤ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាកំពុងតែ

មានត្រឹមតែ ៥៣៨លានដុល្លារ និងនៅឆ្នាំ២០១៣ មានការកើនដល់ ៧៥០

មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីល្បឿននៃចលនាភូមិថ្មី ហើយកំពុងតែ

លានដុល្លារក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរបានស្នើឱ្យមានការខិតខំទាំង

ទាក់ទាញនូវការជួយឧបត្ថម្ភពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 

អស់គប
្នា ន្ថម
ែ ទៀត ដើម្បីជរំ ញ
ុ ឱ្យទំហពា
ំ ណិជក
្ជ ម្មនប
ៃ ទ
្រ ស
េ ទាំងពីរឈាន

ចលនាភូមិថ្មីនៅកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថា តាមរយៈបទ

ដល់ចំណុចកំពូល ក្នុងនោះសម្តេចតេជោបានស្នើដល់ភាគីកូរ៉េផ្តល់នូវការ

ឧទ្ទេសនាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាលចលនាភូមិថ្មី

សម្បទានក្នុងការនាំអង្ករ

និងទំនិញផ្សេងៗពីកម្ពុជាមកកាន់ទីផ្សារកូរ៉េ 

អឺល អ៊ុនដុង បានធ្វើឱ្យសម្តេចកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ និងមានការ

បង្កើនការវិនិយោគ និងជំរុញអ្នកទេសចរទៅកាន់កម្ពុជាផងដែរ។ សម្តេច

យល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីចលនានៃការបង្កើតភូមិថ្មី ដែលផ្តើមចេញពី

តេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើដល់ភាគីកូរ៉េ បង្កើនកូតាដល់ពលករកម្ពុជាមក

ទីនេះដើម្បីធ្វើការពង្រីកទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផង

បំពេញការងារនៅកូរ៉េ 

ទៅលើប្រតិបត្តិការនៃ   
សេម៉ា-

ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា
      ដែរ។ មជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាលនៃចលនាភូមិថ្មី សេម៉ាអឺលអ៊ុនដុង បានបង្កើត

តាមរយៈការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងផលិតភាពនៅកម្ពុជា រួម     

ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៧២ ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េស្តីពីគោល

ទាំងការសិក្សាភាសាកូរ៉េ តាមរយៈជំនួយឥតសំណងផងដែរ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ

នយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍ និងរៀបចំកសាងតំបន់អភិវឌ្ឍជនបទ ។ ការ

នៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះក្រុមការងារសន្ទនាគោល-

បងើ្តតមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានផ្តើមចេញពីការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិប-

នយោបាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ដែលបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយក

តីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ  គឺឯកឧត្តម ប៉ាក់ ជុងហ៊ី ជាឪពុកបង្កើតរបស់លោក

ចិត្តទុកដាក់ទៅលើការត្រៀមការអនុវត្ត និងការតាមដានគម្រោងនានានៅ

ជំទាវ ប៉ាក់ គឿនហេ ដែលជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់សាធារណរដ្ឋ

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ពិសស
េ គឺគម្រោងចលនាភូមថ
ិ ។
ី្ម ប្រមខ
ុ ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំនប
ៃ ទ
្រ ស
េ

កូរ៉េ  ហើយដែលចលនានេះទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរ-

នៅឆ្នាំ១៩៨៦

ជាតិ ដែលក្នុងនោះកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រទេសសម្របសម្រួលអាស៊ាន-សា-

ដោយធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងប្រមាណ១២០០០

ធារណរដ្ឋកូរ៉េពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើឱ្យចេញជា   

នាក់ ក្នុង១ឆ្នាំ និងបានរួមចំណែកបណ្តុះបណ្តាលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមកពី   

មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីតាំងនេះ      
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បណ្តាប្រទេសនានាលើសកលលោកប្រមាណជា ៨០០០នាក់ ក្នុងនោះរួម

ទី១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។

មានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន១២រូបផងដែរ។ លោក ស៊ីម យុន

ទី២-វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជួន និងថាមពល។

ចុង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល សេម៉ាអឺលអ៊ុនដុង មានប្រសាសន៍ថា

ទី៣-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដោយផ្តោតទៅលើការអប់រំ    និងការ

ចលនាភូមិថ្មីនេះវាមានអត្ថន័យថា ជាចលនាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

នាំគ្នារស់ដោយមានសេចក្តីសុខ ដោយយើងប្រើដោយកម្លាំងខ្លួនឯង មិន

ទី៤-វិស័យសុខាភិបាល ។

ត្រឹមតែគ្រួសាររបស់យើងតែម្នាក់ទេ 

លើវិស័យអប់រំ កាលពីឆ្នាំ២០១៣ កន្លងទៅ មានមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល

ពោលគឺរួមទាំងអ្នកជិតខាងរបស់   

យើងផងដែរ នោះគឺជាចលនាមួយដែលនាំឱ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសទទួល

និងនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន២៧០នាក់

បាននូវភាពសុខសាន្ត

ជាមួយគ្នានេះពីឆ្នាំ២០១៣ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤     

និងជាចលនាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួល      

បានទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 

បានជោគជ័យពិតប្រាកដ ដោយផ្តើមចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯង

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន

ដែលពួកគាត់បានប្តេជ្ញាថានឹងរត់ចេញពីភាពក្រីក្រ  ។ លោកប្រធានមាន   

ការងារនៅក្រសួងអប់រំ ក្រសូងអភិវឌ្ឍជនបទ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួង

ប្រសាសន៍ថា កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ចលនាភូមិថ្មីនេះត្រូវបានចុះក្នុង

ទេសចរណ៍ និងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ទន្ទឹមនេះពីឆ្នាំ

បញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូហើយ

នៅពេលនេះ  

២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការចំនួន

ត្រូវបានមហាជនទូទៅទទួលស្គាល់ថាជាមរតកដ៏  

៤រូប មកបម្រើការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ អប់រំ សេដ្ឋកិច្ច និងទីស្តី-

អស្ចារ្យមួយសម្រាប់សង្គមមនុស្សជាតិផងដែរ។ លោក ស៊ីម យុនចុង មាន

ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤នេះ ដែរ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្តល់នូវ

ប្រសាសន៍បន្តថា

យើងបានអញ្ជើញសិក្ខាកាម

ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ ២១លានដុល្លារ សម្រាប់

ចំនួន ១៩០នាក់ រួចមកហើយ ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីចលនាភូមិ

បម្រដ
ើ ល់វស
ិ យ
័ សាធារណការ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច សុខាភិបាល និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

ថ្មី ហើយចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩មក យើងបានធ្វើការបង្កើតភូមិគំរូចំនួន២ ក្នុង

ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១៣ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្តល់នូវកម្ចីឥណទាន

ប្រទេសកម្ពុជា ដែលភូមិទាំងពីរនោះកំពុងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ផង

មានទឹកប្រាក់ ១ ៥៨៨ លានដុល្លារ ដល់កម្ពុជា និងបានផ្តល់ជំនួយដល់សា-

ដែរ។ យោងតាមភាពជោគជ័យនោះអង្គការ KOICA កំពង
ុ ធ្វកា
ើ រសាកល្បង

លាក្តកា
ី ត់ទោសមេដក
ឹ នាំខរែ្ម ក្រហម គិតដល់ខម
ែ ថ
ិ នា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១២ មានទឹក

នូវកម្មវិធីទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាក់ ១ ៣៥០ ០០០ ដុល្លារ។ លើការងារមនុស្សធម៌ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាន

ចលនាភូមិថ្មីមួយនេះ

គួរបញ្ជាក់ថា
សេដ្ឋកិច្ច

សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយជាច្រើនក្នុងការស្តារ   

និងអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៤១៤នាក់មកបម្រើ  

រួមចំណក
ែ ផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ដល់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ នោះផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ជាសម្ភារៈ

ពោលគឺជាប់

ដល់ជនរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះកេតសាណា មានទឹកប្រាក់ ២០០ ០០០

ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ជប៉ុន និងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី។          

ដុលរ្លា កាលពីខវែ ច
ិ កា
ិ្ឆ ឆ្នា២
ំ ០០៩ និងផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយ

ជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗ

គ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ២០១១ មានទឹកប្រាក់ ២០០ ០០០    ដុល្លារ៕

និងជាអាទិភាព

ចំនួន៤  រួមមាន ៖
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សម្តេចតេជោ ៈ កម្ពុជាកំពុងបង្កើនវប្បធម៌សន្ទនា អតុល្យភាពទាំង ១២

ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទ ការអនុវត្តច្បាប់គោលទាំង ៣ នៃវិស័យយុត្តិធម៌
ទី៣.អតុល្យភាពរវាងការនាំចេញនិងការនាំចូល។ ពីដើមការនាំចេញ  
របស់កម្ពុជាមានត្រឹម ១០០ លានដុល្លារ។ ឥឡូវយើងនាំចេញបានរហូត   
៦ ទៅ ៧ ពាន់លានដុល្លារតែនាំចូល ៩ ពាន់លានដុល្លារ។ វានៅតែមាន   
អតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម ។ យើងខិតខំជំរុញការនាំចេញ។ខិតខំធ្វើ     
តុល្យភាពរួមតែយើងមិនអាចធ្វើតុល្យភាពរវាងប្រទេស

និងប្រទេសបាន

ទេ ។
ទី៤.អតុល្យភាពរវាងរូបីយវត្ថុ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ

ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៤ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលនៅក្នុងឳកាសទាំងនោះ សម្តេចបានថ្លែងសង្កថា
ដែលមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅទាក់ទងនឹងវិស័យនយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម  ។

និងទំនិញដែលចំណុចនេះត្រូវក្តាប់ឱ្យ

ជាប់ ។ ទាមទារឲ្យយើងគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំ ។ ទប់ស្កាត់  
អតិផរណា និងរក្សាកម្លាំងទិញនៃប្រាក់រៀលរបស់យើង។ នេះជាចំណុច     
ពិសេសមិនអាចឲ្យរបូតបានទេក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច ។
ទី៥.អតុល្យភាពរវាងសេចក្តីត្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍ ជាមួយនឹងហេដ្ឋា-       
រចនាសម្ព័ន្ធនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់។
ទី៦.អតុល្យភាពរវាងសេចក្តីត្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍ

ជាមួយធនធាន         

មនុស្សរបស់យើងដែលនៅខ្វះជំនាញឬនៅមានកម្រិត ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ។ នាពេលនោះសម្តេចបានលើក
ឡើងនូវអតុល្យភាព ១២ ចំណុច ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ។សម្តេចបាន
រំឭកថាកាលពីទសវត្ស ៨០ អតុល្យភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែ ៤      

ទី៧.អតុល្យភាពរវាងសេចក្តីត្រូវការនៃជីវភាពរស់នៅជាមួយនឹងបៀវត្សរ៍ទាប ។
ទី៨.អតុល្យភាពរវាងកំណើនកម្លំាងពលកម្ម

និងការងារធ្វើដែលក្នុង

នោះរាប់ទាំងកង្វះដីធ្លីបង្កបង្កើនផលផង ។
ទី៩.អតុល្យភាពរវាងការងារធ្វើ និងកង្វះពលកម្ម និងមុខរបរ។បញ្ហា   

ទេ  ។ ក្រោយមក អតុល្យភាពនេះបានកើនឡើងដល់ ៦ រហូតដល់ ១០            

បានចាប់ផ្តើមចោទនៅតាមតំបន់មួយចំនួន។ បញ្ជូនកូនចៅមកធ្វើការនៅ

ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់១២ ។ នេះជាចុង

រោងចក្រដល់ស្រែចម្ការពុំមានកម្លំាងពលកម្ម

ខែ្សច្រើននៃចំណងមួយ ។

របស់យើងធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ  កាន់តែច្រើនដោយ

អតុល្យភាពទាំង១២យ៉ាងនោះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាៈទី១.អតុល្យភាពរវាងសេចក្តីត្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ ។ បញ្ហានេះមិនងាយបញ្ចប់ទេ
ទោះបីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដល់ណាក៏ដោយ សេចក្តីត្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់
នៅតែជាបញ្ហាចំណោទដែលត្រូវដោះស្រាយ

គ្រាន់តែបញ្ហាវាទៅតាម

វិស័យតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់កម្រៃនៅទីនោះខ្ពស់ជាង។
ទី១០.អតុល្យភាពរវាងវត្ថុធាតុដើម

និងកង្វះមធ្យោបាយកែច្នៃដើម្បី  

បង្កើនតម្លៃបន្ថែម ។
ទី១១.អតុល្យភាពរវាងផលិតផលដែលផលិតបាន និងកង្វះទីផ្សារ ។
ទី១២.អតុល្យភាពរវាងតម្រូវការផ្នែកសេវាកាន់តែច្រើន

ទី២.អតុល្យភាពរវាងចំណូល និងចំណាយថវិកាជាតិ។ពិតមែនហើយ
នៅលើពិភពលោកនេះមានប្រទេសមិនច្រើនទេដែលមានអតិរេកថវិកា។
សម្រាប់កម្ពុជាបើនិយាយពីចំណូល

ខណៈពេលដែលពលករ          

និងល្បឿន

លឿនជាមួយប្រព័ន្ធច្បាប់នៅខ្វះខាត និងស្ថាប័នឆ្លើយតបនៅក្នុងល្បឿន
យឺត និងខ្វះប្រសិទ្ធភាពឬប្រសិទ្ធភាពតិច ។

និងចំណាយចរន្តគឺមានអតិរេក         

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាអតុល្យភាពទាំង១២នេះជាបញ្ហាសំខាន់

សម្រាបយ
់ កមកដំឡើងបៀវត្សរ៍មន្ររា
្តី ជការម្ខាង និងម្ខាងទៀតយកទៅវិន-ិ

សម្រាប់សង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវដោះស្រាយ។អតុល្យភាព

យោគខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។សម្រាប់ថវិកាឆ្នាំក្រោយនេះយើងបានដើរ

នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនូវអតុល្យភាពនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្ម

លើសគោលដៅ ហើយសម្រាប់ការចំណាយទៅលើបៀវត្សរ៍បុគ្គលិក ។            

អាស៊ាននៅឡើយផង។

ចំណាយលើបៀវត្សរ៍តាមគោលការណ៍គេឲ្យចាយត្រឹម៤០%នៃចំណាយ

ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា

ចរន្តទេ។តែឥឡូវយើងចាយរហូតដល់ទៅ៤៩%នៃចំណាយចរន្ត។បើគិត

ថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការប្រែក្លាយតំបន់ជនបទក្រីក្រ  និងការលើកកម្ពស់ជីវភាព

ពីផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (ផ.ស.ស) គេឲ្យចាយត្រឹម ៤% នៃផ.ស.ស      

រស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទ

ប៉ុន្តែយើងបានចាយដល់ទៅ៩%នៃផ.ស.សដើម្បីយិតយោងជីវភាពមន្រ្តី

សៀមរាប ។

រាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសោធននិវត្តន៍ផងដែរ ។

ដែលប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគារបុរីអង្គរខេត្ត

ថ្លង
ែ នៅក្នង
ុ ឱកាសនោះសម្តច
េ បានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ចន
ំ ន
ួ ៤:
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថែ្លងសុន្ទរកថាក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការប្រែក្លាយតំបន់ជនបទក្រីក្រ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទ

ទី១.ត្រូវរិះរកវិធានការបន្តលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើតការ-

ជូននិស្សិតជ័យលាភីចំនួន១៩៩៧នាក់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មីនៅវិទ្យា-

ងារនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងក្នុង

ស្ថានជាតិអប់រំ។ នាពេលនោះសម្តេចបានបញ្ជាក់អំពីការបង្កើតវប្បធម៌នៃ

និងក្រៅវិស័យកសិកម្ម

ជាពិសេស          

សម្រាប់ក្រុមយុវជន។ ក្នុងនោះ ចាំបាច់ត្រូវធានាឲ្យបាននូវការតភ្ជាប់អង្គ

ការសន្ទនាក្នុងវិស័យនយោបាយ ។

សកម្មរវាងតំបន់ជនបទ និងទីក្រុង ដោយផ្តោតការវិនិយោគលើវិស័យហេ-

សម្តេចមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កើននូវវប្បធម៌នៃការ

ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថាមពល និងបង្កើតនូវលំហូរទំនិញ ចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យា

សន្ទនា ហើយរឿងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សារវាងគណ-

និងហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅតំបន់ជនបទ ។ ទី២.ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវរបៀបវារៈ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជាពិសេសរវាងសម្តេច    

ដែលអាចឲ្យប្រជាជនជនបទមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវធនធានចំាបាច់

ផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី។ គឺការខិតខំបង្កើននូវវប្បធម៌នៃការ   

និងកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះរក    

សន្ទនានៅក្នុងសភា ។ សម្តេចបានបន្តថា ថ្ងៃមុនសម្តេចក៏បាននិយាយពី  

ការអភិវឌ្ឍជនបទប្រកបដោយចិរភាព។ទី៣.ត្រូវពិនិត្យមើលកសិកម្មខ្នាត

អតុល្យភាព ១២ យ៉ាងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ហើយបញ្ហានេះឯក-

តូចនៅតាមជនបទសម្រាប់ធានាសន្តិសុខស្បៀង

និងអាហារូបត្ថម្ភទំាង          

ឧត្តម សម រង្ស៊ី ក៏បានសរសេរសំបុត្រមួយជូនសម្តេចដោយបានឯកភាព  

ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ កសិកម្មគ្រួសារខ្នាតតូចមានតួនាទីស្នូលក្នុង       

យល់ស្របចំពោះអតុល្យភាព ១២ យ៉ាងដែលសម្តេចបានលើកឡើង ។          

កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីក៏បានលើកថា

ជាទម្រង់កសិកម្មដែលមានលក្ខណៈគ្របដណ្តប់

នៅមានអតុល្យភាពចំនួនពីរទៀត

ក្នុងខណៈពេលនៃការកើនឡើង

នោះគឺទី១.គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រ និងទី២.គម្លាតរវាងធនធានធម្ម-

សេចក្តីត្រូវការលើអាហារ និងបង្កើតកាលានុវត្តភាពគ្រួសារកសិករ និង

ជាតិ និងការធ្វើអាជីវកម្ម ។ សម្តេចបានយល់ស្របហើយបានសរសេរ                

បង្កើនសកម្មភាពធុរកិច្ច ។ ទី៤.ត្រូវលើកកម្ពស់ភាពធន់របស់គ្រួសារក្រីក្រ

សំបុត្រទៅលោកសមរង្សីវិញ ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថានេះជាវប្បធម៌នៃការ   

នៅជនបទប្រជាជននៅជនបទងាយទទួលរងគ្រោះ ទៅនឹងការប្រែប្រួល

សន្ទនាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិ ។

នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្បៀងអាហារ

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗ ដែលរុញច្រានពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រី

សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា សូមកុំមានការភ័ន្តច្រឡំនៅ

ក្រ  ឬបន្តឲ្យពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងអន្ទាក់នៃភាពក្រីក្រ  ពីព្រោះពួកគាត់មិន      

ពេលខាងមុខនឹងមានការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដើម្បី

អាចចាប់បាននូវកាលានុវត្តភាពថ្មីៗនោះទេ ។

បង្កើតឲ្យមានប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្តភាគតិច

សម្តេចតេជោបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាគ្នារបស់អង្គសិក្ខា

។

ការបង្កើតឲ្យមាន                    

ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្តនេះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ ២ បក្សដែលមាន       

នឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្ការួមចំណែកនាំយើងទាំងអស់គ្នា

ក្នុងរដ្ឋសភានាពេលនេះទេ  ។ ពីមុនយើងមានក្រុមតំណាងរាស្រ្តមួយក្រុម

ឆ្ពោះទៅកាន់ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ សម្រាបកា
់ រប្រែក្លាយតំបន់ជនបទក្រក
ី ្រ និងការលើក

១០នាក់ៗ ឬ ១២ នាក់ នោះគឺក្រុមសម្រាប់ពិភាក្សា។ ប៉ុន្តែនៅមានប្រធាន

កម្ពសជ
់ វី ភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ជននៅជនបទឲ្យកាន់តល
ែ ប
្អ ស
្រ រើ ឡើង។

ក្រម
ុ តំណាងរាស្រន
្ត គ
ៃ ណបក្សដែលមានអាសនៈក្នង
ុ រដ្ឋសភាទៀត។  គណ

សាលានេះ

ឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉ប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

បក្សដែលមានសំឡេងចាប់ពី ២៥% ឡើងលើ អាចចាត់ទុកជាបក្សធំជាង

បានបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍

គេគឺជាដៃគូសន្ទនាជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

ជនបទជាង ២០០ នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកជំនាញមកពីមូលនិធិ       

ប្រទេសជាតិមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្រ្តី ។

អន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម(IFAD)និងថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីដែលអញ្ជើញ
មកពីតំបន់អាសីុ។

សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់នេះក៏មានការសហការរៀបចំ

ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង IFAD ។

ក្នុងការសន្ទនាបញ្ហា                   

សម្តេចបានធ្វើការពន្យល់ថាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្តដែលមានឋានៈ
ស្មើនាយករដ្ឋមន្រ្តីគឺជាអាសនៈក្រុមសម្រាប់ការរៀបចំផ្នែកពិធីការតែមិន
អាចមានសិទ្ធិអំណាចមកចាត់ចែងការងារជំនួសនាយករដ្ឋមន្រ្តីទេ  ។ ដូច

ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូសម្តេចតេជោអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ  នេះនាយករដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី

៥

នៃរដ្ឋសភាគឺ             
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ចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

និងច្បាប់ស្ដីពី           

លក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគារអាំងទែរកុងទីណង់តាល់ រាជធានីភ្នំពេញ ។
នាពេលនោះ សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា ច្បាប់មូលដ្ឋានទាំង៣នេះ
បានកំណត់គោលការណ៍សំខាន់ៗដែលមានចរិតជាការកែទម្រង់ក្នុងនោះ
ទី១.ពង្រឹងគោលការណ៍ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ
នុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំដៅធានាអនាគត

ស្របតាមរដ្ឋធម្ម-           
និងការពារសិទ្ធិសេរី

ភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចដំណើរការនៃការផ្តល់សេ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសីទជាតិ
ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលទាំង ៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌

ហ៊ុន សែន មិនអាចមានអ្នកណាមកជំនួសបានឡើយ ។ ការរៀបចំនេះគឺ
ដើម្បីបង្ហាញថាមួយណាជាដៃគូពិតប្រាកដជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។
អ្នកដែលត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្ត

និងជំនឿទុក

ចិត្តពីសាធារណជន។ទី២.បង្កើតឲ្យមានតុលាការជំនាញនៅសាលាជម្រះ
ក្តីជាន់ទាប និងសភាជំនាញនៅសាលាជម្រះក្តីជាន់ខ្ពស់ សំដៅលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រម

ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្រប     

ត្រូវធ្វើកិច្ចការជា
        និងមានប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងតម្រូវការនៃការវិវឌ្ឍសង្គម សំដៅធានាឲ្យការ       

មួយប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្តដូចគ្នា និងម្ខាងគណបក្សនីមួយៗត្រូវមាន
ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្រ្តរបស់ខ្លួន

វាសាធារណៈក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

ជំនុំជម្រះរឿងក្តីរកយុត្តិធម៌កាន់តែមានគុណភាព និងមានការជឿទុកចិត្ត។

ដែលចាត់តាំងឡើងដោយគណបក្ស       ជាមួយគ្នានះេ តុលាការពាណិជក
្ជ ម្ម និងតុលាការការងារ គឺជាតុលាការជំនាញ

នីមួយៗ ប៉ុន្តែប្រធានគណបក្សដែលមានសំឡេង២៥%គឺអាចចាត់ទុកថា
ជាគណបក្សធំជាងគេហើយ ។ គឺជាដៃគូសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តី។
នេះជាការបង្កើតឡើងនូវវប្បធម៌សន្ទនាជំនួសឲ្យការឱ្យការដើរជេរគ្នានៅ
តាមចិញ្ចើមផ្លូវ ។

ថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ នៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានជួប
ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាដែលមានផ្នែក
រដ្ឋ និងឯកជនមកពីគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចំនួន ៥៣ ។ នាពេលនោះ
សម្តេចបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ចំនួន ៦ ចំណុចដែលរួមមាន :
ទី១.សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាសូមធ្វើយ៉ាងណាប្រឹងប្រែង
ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ

និងបណ្តុះបណ្តាលដល់                     

និស្សិត។ លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពសិក្សា ។ ទី២.ត្រូវបង្កើន        
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ទី៣.

ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅតាមសាលាដំបូងនាពេលខាងមុខ ទៅតាមស្
ថានភាពជាក់ស្តែងនៃភូមិសាស្រ្តនីមួយៗ។ទី៣.បង្កើតឲ្យមានអង្គភាពរដ្ឋ
បាលនៅតាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការ-

ងារនៃស្ថាប័នតុលាការ និងស្ថាប័នអយ្យការ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ
ការផ្តល់សេវាយុត្តិធម៌ ជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងមន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការដែលនៅបម្រើការងារនៅជួរមុខ
ដឹងតិចតួចអំពីច្បាប់

និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការយល់       

និងត្រូវការប្រើប្រាស់សេវាយុត្តិធម៌។

ទី៤.រៀបចំ          

បង្កើតឲ្យមានសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ ដើម្បីបង្ខិតសេវាយុត្តិធម៌ឲ្យទៅខិតជិត
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ឆ្ងាយ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ

និងបង្កើនភាពឆាប់រហ័សក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីផ្តល់

យុត្តិធម៌នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់។ ទី៥.បង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍វិសមតិភាពដើម្បីធានាឲ្យការកាត់ក្តីរបស់ចៅក្រមដោយមិនលម្អៀង ពិសេសការ

ត្រូវជំរុញធ្វើពិពិធកម្មមុខជំនាញ ។ ទី៤.សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា             ហាមឃាត់មិនឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះរឿងក្តី ដែលមានភាគីម្ខាងជាសាច់ញាតិ
កម្ពុជាត្រូវពិចារណាជំរុញច្របាច់បញ្ចូលគ្នានិងពង្រីកសមត្ថភាពនិងមូលធនផង។ទី៥.សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាគួរបង្កើតមូលនិធិស្រាវ
ជ្រាវ

និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការប្រឡងប្រណាំងនៅក្នុងប្រទេស

ផង និងក្នុងតំបន់ផង និងទី៦.ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសូមអនុគ្រោះពន្ធនោះ
សម្តេចតេជោបានរក្សាទុកនូវអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមក ។
សម្តេចតេជោក៏បានរំឭកដែរថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ២០០៦សម្តេចបាន
ជួបជាមួយសមាគមគ្រឺះស្ថានឧត្តមសិក្សា

ដែលកាលនោះមានសមាជិក     

របស់សមាគមចំនួន ៥២ គ្រឺះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមានសមាជិកចំនួន ៧៥
រូបបានចូលរួម។

របស់ខ្លួន ឬដែលមានមេធាវីការពាររឿងក្តីនោះជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន ។
ទន្ទឹមនេះចៅក្រម ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីតែមួយ
ជាមួយគ្នា និងចៅក្រមផ្សេងទៀតដែលជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាផងដែរ។ទី៦.
រៀបចំឲ្យមាននីតិវិធីពិសេស ដើម្បីធានាបាននូវភាពអស់ចិត្តរបស់ភាគីចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការ ដោយប្រគល់ព្រះរាជតួនាទីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះប្រធានឧត្តម
ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
កំពូលពិនិត្យ

ក្នុងការស្នើសុំឲ្យសភាពេញអង្គនៃតុលាការ

និងសម្រេចឡើងវិញចំពោះករណីសំណុំរឿងណាមួយបាន

គួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា          
ទោះបីជាតុលាការបានសម្រេចជាស្ថាពររួចហើយក៏ដោយ ។ ទី៧.បង្កើតឲ្យ

ចំនួន ១០៥ នៅតាមរាជធានី និងខេត្ត ១៩ ក្នុងនោះ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
រដ្ឋចំនួន ៣៩ និងឯកជនចំនួន ៦៦ ។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែធ្នូសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួម
បើកសន្និសីទជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលទាំង ៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ដែលរួមមាន : ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ ច្បាប់ស្ដីពីការរៀប

មានលក្ខន្តិកៈដោយឡែកច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

និងការ

ធានាអាជីពរបស់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា។ទី៨.រៀបចំក្របខណ្ឌចៅក្រម
និងព្រះរាជអាជ្ញា ដោយធ្វើការបែងចែកជា៣ឋានន្តរស័ក្តិរួមមាន   ឧត្តមចៅ-
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អាយ ស៊ី ស៊ី ព្រះវិហារ

			
			

បើកកិច្ចប្រជុំ

ជាលើកដំបូង

ប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិេបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ឯកឧត្តម សុខ អាន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ

មានសភាពទ្រុឌទ្រោម ដែលទាមទារឲ្យមានការជួសជុលបន្ទាន់

ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ(ICC-ព្រះវិហារ)

គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍
រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

ហៅកាត់ថាអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ(ICC-

ឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិយូណេស្កូបានមាន   

ព្រះវិហារ)បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី៣ខែធ្នូឆ្នាំ

ប្រសាសន៍នាពិធីនោះថា ការប្រកាសជាផ្លូវការបង្កើតឡើងអាយស៊ីស៊ីព្រះ

២០១៤នៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដោយមានមន្រ្តីនៃប្រទេសចំនួន

វិហារថ្ងៃនេះ គឺអនុលោមទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការបេ-

៩ ក្នុងនោះមានមន្រ្តីនៃអង្គការយូណេស្កូ ប្រទេសជាសហប្រធានដែលមាន

តិកភណ្ឌពិភពលោក និងការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការយូ-

ចិន និងឥណ្ឌា  ព្រមទាំងប្រទេសស្ថាបនិកចំនួន៧ រួមទាំងកម្ពុជាបូកនិង  

ណេស្កូកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៤ កន្លងមក។ ឯកឧត្តមបន្តថា      

ប្រទេសបារាំង បែលហ្សិក អាមេរិក ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និងថៃ។ ទន្ទឹមនេះ

ការលេចរូបរាងនៃគណៈកម្មាធិការនេះឡើងក៏ដោយសារតែមានការគាំទ្រ

ក៏មានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីប្រទេសចិន និងប្រទេសឥណ្ឌា  និងបណ្តាប្រទេសជា

និងតំណាងប្រទេសផ្តល់បច្ចេកទេស

ច្រើនទៀត ដូចជាប្រទេសបារាំង និងប្រទេសជប៉ុន ។សហប្រធានទាំងពីរ

សម្រាប់ចូលរួមថែរក្សា និងអភិវឌ្ឍប្រាសាទព្រះវិហារចូលរួមផងដែរ។
គឺ

រូបគឺបណ្ឌិត Mohamed   Sameh និងបណ្ឌិត Hao Ping សុទ្ធតែបាន           

បណ្ឌិត Mohamed  Sameh ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការយូ-

បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច ដើម្បីបុព្វហេតុចូលរួមជួយ

ណេសន
ូ្ក ង
ិ បណ្ឌត
ិ Hao Ping ប្រធាននៃសន្នស
ិ ទ
ី ទូទៅរបស់អង្គការយូណ-េ 

លើការងារអភិវឌ្ឍន៍

ស្កូ ដែលមកពីប្រទេសធំៗពីរនៅអាស៊ីគឺប្រទេសឥណ្ឌា  និងប្រទេសចិន។

នេះឲ្យបានប្រសើរ តាមរយៈការខិតខំជម្នះនូវឧបសគ្គទាំងឡាយ ក៏ដូចជា

រីឯស
 មាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះ មានការចូលរួមពីបណ្តាប្រទេសចំនួន

ការខិតខំរិះរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានា

៩ ក្នុងនោះ ថៃក៏ជាសមាជិកមួយផងដែរ។ តួនាទីនៃគណៈកម្មាធិការនេះ

កៀងគរប្រភពថវិកា និងបច្ចេកទេសដើម្បីរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងថែរក្សា

គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលវាយតម្លៃចំពោះអាទិភាពទាំងឡាយ មុននឹងអនុ-

ការពារឲ្យមាននិរន្តរភាព។

សមាសភាពគណៈកម្មាធិការនេះដឹកនាំដោយសហប្រធានពីររូប

និងអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញ
ក្នុងការរួមគ្នា        

ញ្ញាតឲ្យអនុវត្តនវូ គម្រោងអ្វម
ី យ
ួ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការងារជួសជុលប្រាងប
្គ សា
្រា ទ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្តថា ជាទស្សនៈដែលលើកឡើងពី

ក៏ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

តំណាងប្រទេសជាមិត្តនានា ជាពិសេសឯកអគ្គរាជទូតថៃ ក៏ដូចជាឯកអគ្គ-

នោះ។

រដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា

ក៏សុទ្ធតែបានបង្ហាញពីការពេញចិត្ត         

ទិដ្ឋភាពរួមនៃកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ(ICC-ព្រះវិហារ)
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ឯកឧត្តម សុខ អានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ ពិនិត្យស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

និងស្វាគមន៍ ការបង្កើតឡើងគណៈកម្មាធិការ អាយស៊ីស៊ី ព្រះវិហារនេះ   
ដោយបានសន្យាថា នឹងចូលរួមសហការដល់ការងារអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរ ដើម្បីសន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
និងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកវប្បធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
តាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ អាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារសម្រេចនូវលទ្ធ
ផលដំបូងមួយ

គឺការជួសជុលផ្នែកមួយនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលមាន  

សភាពទ្រុឌទ្រោម ដែលទាមទារឲ្យមានការជួសជុលបន្ទាន់។កិច្ចប្រជុំបាន
គាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយយល់ស្របដាក់គោបុរៈទី៥ទៅក្នុងគម្រោងអាទិភាព
ចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំជួសជុលស្តារឡើងវិញមុនគេ  បន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថា
ស្ថានភាពនៃគោបុរៈទី៥នេះកំពុងទទួលរងនូវភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ស្ទើរតែរលំទៅហើយនោះ។
យោងតាមការសិក្សាលើលក្ខណៈបច្ចក
េ ទេសនៃគម្រោងជួសជុលពីអក
្ន
ជំនាញការរបស់អាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារបានវាយតម្លៃថា

ថវិកាសម្រាប់ប្រើ

ប្រាស់ក្នុងដំណើរការជួសជុលគោបុរៈទី ៥ នេះ គ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់       
ប្រហែលចន្លោះពី ១ លាន ៨ សែន ទៅ ២ លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់
រយៈពេលអនុវត្ត ៥ ឆ្នាំ។
អង្គប្រជុំ បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិរៀបចំផែនការបច្ចេកទេសចងក្រងឯកសារនានា និងគម្រោងថវិកាសម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចការការ
ពារ អភិរក្ស ការជួសជុលឡើងវិញពិសេសគោបូរៈទី៥នេះធ្វើឲ្យបានចប់   
សព្វគ្រប់ឆាប់រហ័សដើម្បីស្វែងរកប្រភពធានធាន

និងកំណត់ពេលវេលា
   

ឲ្យបានជាក់់លាក់ដើម្បីផ្តើមដំណើរការការងារ។
ចំពោះគម្រោងជួសជុលគោបុរៈផ្សេងៗទៀត ក៏បានវាយតម្លៃរួចរាល់
ផងដែរ ក្នុងនោះ គោបុរៈទី១តាមផែនការគ្រោងអនុវត្តរយៈពេល១៥ឆ្នាំ        
ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង៥លានដុល្លារ។គោបុរៈទី៣ ត្រូវប្រើប្រាស់  
រយៈពេលជួសជុលក្នុងចន្លោះពី៣ទៅ៥ឆ្នាំ គ្រោងចំណាយប្រមាណជាង
២លាន៥សែនដុល្លារ និងគម្រោងជួសជុលស្រះទឹកនៅគោបុរៈទី៤គ្រោង
នឹងចំណាយទឹកប្រាក់៣លាន៥សែនដុល្លារក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ។
ក្រោយកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានបេតិកភណ្ឌជាតិកម្ពុជា និងឯកឧត្តមបណ្ឌិតMohamed
Samehសហប្រធានអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារបានថ្លែងក្នុងវេទិកាតុមូលនៅទី
លានជល់ដំរីនារាត្រីថ្ងៃទី៣ខែធ្នូថា នៅក្នុងលទ្ធផលនៃជំនួបប្រជុំដំបូងនេះ
ការងារដែលអាយស៊ស
ី ព
ី៊ ះ្រ វិហារបានផ្តោតការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់មន
ុ គេនោះ

គឺជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មាន

អំពីគម្រោងនៃការអភិរក្សនិងការជួស        


ជុលប្រាសាទព្រះវិហារ រួមជាមួយទំហំទឹកប្រាក់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បី
ឲ្យបណ្តាប្រទេសស្ថាបនិក

និងប្រទេសជាមិត្តដែលគាំទ្រអាយស៊ីស៊ីព្រះ        

វិហារនេះបានជ្រាបដើម្បីគេជួយកៀងគរថវិកា។
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្របា
្តី នបញ្ជាកថា
់ អាយស៊ស
ី ព
៊ី ្រះវិហារមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ មិនត្រឹមតែជួយដល់ការងារគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ  ប៉ុន្តែ  
គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិមួយនេះគឺជាអ្នកជួយក្នុងការកៀងគរថវិកា និង
ការសិក្សាអំពីបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារអភិរក្សជួសជុល និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រាសាទព្រះវិហារបានយ៉ាងពេញលេញ។

អ្វីជាសារប្រយោជន៍ធំទទួល   

បានពីការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍បសា
្រា ទព្រះវិហារនេះ គឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ
ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីគម្រោងអភិ
វឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ ដែលនឹងជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ឲ្យ
កាន់តែរីកចម្រើនប្រសើរថែមទៀត។

ឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជា-

ពលរដ្ឋចូលរួមជួយថែរក្សា កុំកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ចូលរួមដាំកូនឈើបន្ថែម
ជួយថែរក្សាបរិស្ថាននៅជុំវិញតំបន់នេះឲ្យបានល្អ

ពិសេសប្រភេទសត្វ

ស្លាបដ៏កម្រមាន សត្វត្រយ៉ងយក្ស ត្មាត គឺត្រូវខិតខំជួយថែរក្សាការពារឲ្យ
បានគង់វង្ស ព្រោះវាអាចជួយបង្កើនការទាក់ទាញទេសចរណ៍បន្ថែមទៀត
នៅក្នុងតំបន់នេះ។
គួររំលឹកថា

មុននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ

គណៈប្រតិភូនៃអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារទាំងអស់ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំដណ
ំ
រើ ទស្សនកិចទៅ
្ច កាន់បសា
្រា ទព្រះវិហារ ដែលស្ថត
ិ នៅខេតព
្ត ះ្រ វិហារ។
គណៈប្រតិភូបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មរបស់   
បុព្វបុរសខ្មែរ ហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរចំពោះសភាពទ្រុឌទ្រោម
នៃប្រាសាទនេះ។ ប្រការនេះទើបជំរុញឲ្យលទ្ធផលនៃអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ
លើកទី១សម្រេចចេញនូវគម្រោងបន្ទាន់មួយចំនួនយ៉ាងដូច្នេះ។ ជោគជ័យ
នៃកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានសុទិដិ្ឋនិយមចំពោះនិរន្តរភាពជារៀងរហូត

នៃប្រាង្គប្រាសាទជាទីសក្ការៈរបស់   

ប្រជាជាតិយើងនេះ និងជាបេតិកភ័ណ្ឌរបស់មាតុភូមិទាំងមូល ចៀសផុតពី
ការខូចខាតអន្តរាយ ដូចបានកើតមានកន្លងទៅ។ អាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារនឹង
បន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យ
ដូច្នេះដែរ៕

ដូចអាយស៊ីស៊ីអង្គរ
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ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ 

សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅឃុំរកា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលកំពុង

មានការភ្ញាកផ
់ ល
្អើ នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។ នៅពេលនោះ ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជា-

ពលរដ្ឋមានការស្ងប់ចិត្ត និងបានស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់កុំ  

ធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំងឺ
នោះ។

និងកុំផ្សព្វផ្សាយនូវរឿងរ៉ាវដែលពុំទាន់មានភាពច្បាស់លាស់

ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នៅគេហដ្ឋានក្នុងភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី២រដ្ឋសភា សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការ កណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំការ-

ងារជាមួយគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារឆ្លង
សេចក្តីព្រាងឯកសារគម្រោងរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ សភាពការណ៍

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥ និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំង

បទអន្តរាគមន៍របស់ខេត្តចំនួន១៥នាទី ។ ឯកសារទាំងពីរនេះជាឯកសារដែលខេត្តត្រៀមលក្ខណៈដើម្បី

ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សនៅថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែមករា និង
ថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ តាមការជូនដំណឹងរបស់ខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នៅសាលមហាស្រពវប្បធម៌ខេត្តរតនគិរី  ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង សមាជិក គណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជា

និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារណសិរ្ស        

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទិ្ទញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរយ៍

លើកទី៣៦ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា និងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៥ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តរតន

គិរី ។ ពិធីក៏បានធ្វើការចែកអំណោយមន្ត្រីចាស់ជរាចូលនិវត្តន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០ នាក់ ដោយ

ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានភួយ១ ស្ករត្នោត១គីឡូ ស្ករស១គីឡូ ទឹកដោះគោ១កំប៉ុង និងថវិកាចំនួន ២មឺុន

រៀល។ គណៈអធិបតីក៏បានអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ  

ថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន  ឧបនាយក-
រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទស
្ធ ភា និងអធិការកិច្ច សមាជិកាគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធាន
ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង
អព្ជើាញចូលរួមក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង
បក្សខេត្តស្វាយរៀង

កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តចំនួន ១០០នាក់ ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានមី ៥
កញ្ចប់ ត្រីខ២កំប៉ុង ទឹកដោះគោ១កំប៉ុង ស្ករស១គីឡូ និងថវិកាចំនួន ២មឺុនរៀល។ ជូនលោក លោកស្រី

ជាវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋាក ២០នាក់ ដោយម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន ៥ មឺុនរៀល។

បាន           

របស់គណៈកម្មាធិការគណ-

ដើម្បីពិភាក្សាចូលរួមមតិលើសេចកី្តព្រាងរបាយ-     

ការណ៏ស្តីពីសភាពការណ៏ទូទៅនៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ សភាពការណ៏
បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥


និងទិសដៅភារកិច្ច

របស់គណបក្សឆ្នា២
ំ ០១៥។ លោកជំទាវបានធ្វកា
ើ រកត់សម្គាលជា
់ វិជមា
្ជ ន      
ចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់គណបក្សខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សលើគ្រប់វិស័យ ការកសាងពង្រឹងគណបក្ស និងការ
បោះឆ្នោត  ព្រមទាំងចំណុចវិជ្ជមាន និងបពាា្ហប្រឈមសំខាន់ៗដែលគណបក្សខេត្តទាំងមូលត្រូវបន្តខិតខំពុះពារជម្នះដើម្បីពង្រឹងការដឹកនាំរបស់គណបក្ស។ លោកជំទាវក៏បានណែនាំអំពីទិសដៅ
ការងារមួយចំនួនដល់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តក្នុងស្មារតីចូលរួមអបអរសាទរមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស ដែលនឹងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ  ២០១៥ ខាងមុខ។

ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៣ខែធ្នូ ឆ្នា២
ំ ០១៤ ឯកឧត្តម  កែ គឹមយ៉ន
ា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ គ
៍ ណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយឯកឧត្តម គោស៊ុំ សារឿត អភិបាលនៃគណៈ
អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគារសិក្សា១ខ្នង

ស្មើនឹង៦បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សាសំរោង ឃុំទឹកជោរ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។អគារ
នេះជាអំណោយរបស់ខេត្តយូណាន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្នុងតម្លៃទឺកប្រាក់ ៥០ ម៉ឺនយ័ន(ប្រាក់
ចិន)ឬ ៨ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។
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ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នៅសាលសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី២

ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិ និងច្បាប់ ដើម្បីអបអរ
សាទរខួបលើកទី៦៦ នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ។ ឯកឧត្តម បានគូសបពាា្ជាក់ថា យុគសម័យបច្ចុប្បន្ន

សិទ្ធមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ តែងតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយជិតស្និត ហើយមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិតាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកម្លេ៉ះ

គឺសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិអត្រានុកូលដ្ឋាន

ការគាំទ្រផ្នែកសុខមាលភាព

ចំណីអាហារ

សម្លៀកបំពាក់ សិទ្ធិទទួលបានការទំនុកបម្រុង អប់រំពីឪពុកម្តាយ ក្រុមគ្រួសារ  គ្រូបាធ្យាយ និងរដ្ឋ ។ តាម
ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានខិតខំលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្ស ដោយបានបង្កើតជា

ច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ និងយន្តការនានាទាំងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងសភា និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនសម្រាប់ជាយន្តការតាមដាន និងការពារលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ។

ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកា
ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង នៅក្នុងបរិវេណវត្តរកា ដោយនាំយកអំណោយមួយចំនួនទៅចែក
ជូនផងដែរ ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម អ៊ិតសំហេង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានអញ្ជញ
ើ
ពិនត
ិ ្យស្ថានភាពទូទៅ និងខ្សែចង្វាកផ
់ លិតកម្មនៅរោងចក្រកាត់ដរេ សម្លៀក បំពាក់ឌូហឺស្ត
(ខេមបូឌា)ខូអិលធីឌី ស្ថិតនៅភូមិទួលពង្រ  សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានី
ភ្នំពេញ។
ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បាន   
អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខកមា
ុ រដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាក្តីសង្ឃឹម
បវេល ខេត្តបាត់ដំបង និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា អ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ និង

ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តតាកែវ បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តម៉ាឡេស៊ី សហ-

ការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរ
សុខាភិបាលខេត្តតាកែវ ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបែបបុរាណដោយ
ឥតគិតថ្លៃ ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះ បានអញ្ជើញចូលរួមផ្តល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៧៤២ គ្រួសារ នៅភូមិអូរប្ញស្សីទី ១ ភូមិអូរប្ញស្សីទី ២ សង្កាត់
អូរប្ញស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។ ខណៈនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាន
សំណូមពរឲ្យប្រជាជនថែរក្សាបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះឲ្យបានល្អ ។
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ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម សោម សឿន ប្រធានគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងឯកឧត្តម                

ហ៊ន
ុ ម៉ាណត
ែ អនុបធា
្រ នក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាកក
់ ណ្តាល បានបំពញ
េ បេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដោយបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
អស់ លោក លោកស្រី ដែលជាប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិកគណបក្សសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋប៊ុសស្តុន សហរដ្ឋអាមេរិក។

ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានរៀបចំវេទិការថ្នាក់ដឹក
នាំស្តាប់យុវជននិយាយ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមជាតំណាងយុវជនមកពីគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់
ទូទាំងខេត្ត ចំនួន ៥៧៧នាក់ ក្រោមអធីបតីភាព របស់ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធាន ឯកឧត្តម

ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម សត្យា វុធ ប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សខេត្ត និងប្រធានគណៈ
កម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ក្រុង-ស្រុក។

ថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សហការជាមួយគណបក្ស ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ    
បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយុវជនគណបក្សគ្រប់ខណ្ឌ ដែលមានបេក្ខជនឈ្មោះ ៣៦រូប និងអង្គបោះឆ្នោត ៦០រូប នាស្នាក់ការគណបក្សរាជធានី
ភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងឯកឧត្តម ផន សុគីមតំណាងគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សរាជធានី។
ថ្ងៃទី ០៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

រួមជា

មួយប្រតិភូអមដំណើរ បានអញ្ជើញបំពេញ
ទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 

។

ក្នុង

ឳកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនោះ ឯកឧត្តមបាន
ចូលរួមប្រាស្រ័យ និងជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយយុវពលករ ពលការិនី និសិ្សត ព្រម    
ទាំងបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅសិក្សា

និង

បំពេញការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល គឹមហេ និង ប៊ូសាន ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ ស្និទ្ធស្នាល និងរាក់ទាក់យ៉ាងក្រៃលែង ។
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ថ្ងៃ ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ២០១៤ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សហការជាមួយ គណបក្ស ក្រុម ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកណ្តាល
បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយុវជនគណបក្សគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះ ៣៣ រូប និងអង្គបោះឆ្នោត ៦០ រូប នាស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងឯកឧត្តម  នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការ
គណបក្សខេត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសកម្មជនយុវជនគណបក្សថ្នាក់ខេត្តចំនួន ៥១រូប
នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សត្យា វុធ ប្រធានគណ:ប្រចាំការ គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត។

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សជំនាន់ទី២ រួចមក ក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានសាធារណ

អន្តរជាតិ បានបើកវគ្គប
 ណ្តុះបណ្តាលជូនសកម្មជនយុវជនតំបន់ ៥         
( ស្វាយរៀង ព្រៃវែង កណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ) ចំនួន ៤៤ រូប នៅ

សណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី រាជធានីភ្នំពេញ ។
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ចំណូលពន្ធដារខែវិច្ឆិកា ៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញនៅពេលនេះ គឺនៅតែពឹងផ្អែក

និងហិរញ្ញវត្ថុបាន   លើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងស្បែកជើង ដែលមានចំណែក  

បង្ហាញឲ្យដឹងថា នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅនេះពន្ធដាររក

រហូតដល់ទៅ ៨០% នៃផលិតផលនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជា ។

៧៤,៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ចំណូលខែវិច្ឆិកានេះមានកំណើន

ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសចំនួន ៣១ នៅលើពិភពលោកដែលភាគ

ទន្ទឹមនេះ ក្នុងរយៈពេល១១ខែនៃឆ្នាំនេះចំណូលពន្ធដារសរុប

អាេមរិក។ នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង ៣១ នេះកម្ពុជាបានទទួល

ចំណូលពន្ធបានចំនួនជាង ២៩៩,៤១ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ

៣៥,១%បើប្រៀបធៀបនឹងចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន។

ស្មើនឹង៩៦,៦%នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ថវិកា ក្នុងនោះថវិកា  

គួរបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនះ កម្ពុជាបានទទួលភាពអនុគ្រោះ

ច្រើនគឺនៅអឺរុប

ក្រៅពីនោះគឺនៅអាស៊ី

និងអូសេអានីព្រមទាំង

ការអនុគ្រោះពីបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន ២៦ ប្រទេស ។ នៅ

រដ្ឋសម្រេចបាន ៩៧,០៥% និងថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រេចបាន   អាស៊ី មានចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។ ក្រៅពីនេះមានប្រទេស
៩៣,៧៧%។

បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា(១១ខែ)

នៃឆ្នាំ២០១៣ឃើញថាការប្រមូលចំណូល ១១ ខែឆ្នាំនេះ មាន
កំណើនស្មើនឹង២០,០៩% ។

តាមការវិភាគលើប្រភេទពន្ធឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៤

មានការកើនឡើងគ្រប់ប្រភេទពន្ធ

ក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗ   

ដែលមានការកើនឡើងមាន ដូចជា ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សកើនឡើង

អូស្រ្តាលី និងអាមេរិក ។

ប្រទស
េ ទាំងនោះកំពង
ុ តែកយ
្លា ជាទីផ្សារនាំចញ
េ ដ៏សខា
ំ ន់ របស់

កម្ពុជាដោយភាគច្រើនទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញ
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងផលិតផលកសិកម្ម ។

គឺផលិតផល  

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អាមេរិករយៈពេល ១០ ខែ ៈ

ការិយាល័យស្ថិតិរបស់អាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹង

ប្រមាណ៣១,៩%, ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញកើន២៥,៨% , អាករលើ

ថា ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់អាមេរិក និងកម្ពុជានៅក្នុងរង្វង់រយៈ       

ដោយឡែកបើពន
ិ ត
ិ ្យតាមវិសយ
័ ឃើញថាចំណល
ូ ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៤

ដុល្លារ។ ពោលមានការកើនឡើងប្រមាណ៦,៦%បើធៀបនឹងរយៈ

តម្លៃបន្ថែមកើន១៤,៧%និងអាករពិសេសកើនឡើង១៣,៣%។

មានការកើនឡើងស្ទើរគ្រប់សកម្មភាព ក្នុងនោះផែ្នកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
កើនឡើងប្រមាណ២២,៧% ទូរគមនាគមន៍កើនឡើង ២,៩% ផ្នែក

ស្ថាបត្យកម្មនង
ិ សំណង់កន
ើ ៥៤,២%ផលិតភេសជ្ជៈកើន ១៧,៧%

ផ្នែកផលិតគ្រឿងប្រើប្រាស់កើន

៣៣,៤%

ផ្នែកផលិតសម្លៀក

ពេល ១០ ខែដំបូងឆ្នាំ ២០១៤ នេះមានទំហំសរុប ២៧២៧,៥ លាន

ពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ២៥៥៦  
លានដុល្លារ ។

នៅក្នុងរង្វង់ពីខែមករាដល់ខែតុលា កម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់

អាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ២៤៤២,៧ លានដុល្លារ កើន

បំពាក់កើន ៤៧,៩% នីហរ័ណអាហរ័ណកើន ១៣,១% ។ ផ្នែក    ឡើងប្រមាណ ៣,៤% បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលនាឆ្នាំ២០១៣
សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់កើន ៤៥,៤%  ផ្នែកផលិតថ្នាំជក់កើន១២%

លក់ភេសជ្ជៈកើន៣២,៩% ផលិតម្ហូបអាហារកើន៧៦,១% ផ្នែក   

ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ២៣៦២,២ លានដុល្លារនោះ ។

នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល ១០ ខែដដែលនេះដែរ កម្ពុជានាំចូល   

លក់សម្ភារៈការិយាល័យកើន៣៨,២%   ផ្នែកលក់គ្រឿងយន្តកើន    ទំនិញពីអាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់ ២៨៤,៨ លានដុល្លារ គឺកើន     
៤២,៧%ផ្នែកលក់ឱសថកើន ១៥៦,៩% និងគ្រឿងសំណង់កើន
ឡើងខ្លាំងរហូត១៣២២,៤%។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារយៈពេល ១១ខែ ៈ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្សព្វផ្សាយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ

ឡើង ៤៩% ខណៈដែលរយៈពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣មាន
ទំហំទឹប្រាក់ត្រឹមត ែ១៩១,១ លានដុល្លារ ។

រយៈពេល១០ខែនៃឆ្នាំនេះដែរ ទំហំនៃការនាំចេញផលិតផល

របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក មានទំហំជិតស្មើនឹងទំហំទឹក

់ ច
ំ ញ
េ របស់កម្ពជា
ុ ទៅកាន់ទផ
ី ្សារនេះពេញមួយឆ្នា២
ំ ០១៣។
ថា នៅក្នុងរយៈពេល ១១ ខែឆ្នាំ ២០១៤ នេះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា        ប្រាកនា
នឹងដៃគូមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ១៦ ពាន់លានដុល្លារអា-

តួលេខបានបង្ហាញថា

ពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៣ ។

ប៉ុន្តែរយៈពេល ១០ ខែ នៃឆ្នាំ ២០១៤ នេះមានតម្លៃប្រមាណ

មេរិក។ទំហំនេះមានការកើនឡើងប្រមាណ១៦%បើធៀបនឹងរយៈ
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល ១១ ខែនេះមានតម្លៃ

៧,០៥ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង១២%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូច

ការនាំចេញពេញមួយឆ្នាំ២០១៣របស់         

កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកមានតម្លៃសរុប ២៧៧១ លានដុល្លារ
២៤៤២,៧ លានដុល្លារ។

ទំនិញរបស់កម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិក ជាផលិតផលពីឧស្សា-

គ្នានៅឆ្នាំ ២០១៣ ហើយការនាំចូលវិញនោះមានតម្លៃប្រមាណ   ហកម្មកាត់ដេរ ផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសគឺអង្ករម្រេចជាដើម។
៩,៥៦ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ១៩% ។

ដោយឡែកកម្ពុជានាំចូលមកវិញជាគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍វេជ្ជ-
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(ទិន្នផលមធ្យម ២,៧៨៩ តោន ក្នុងមួយ

ហ.ត) ។

ល្បឿនការងារ

បង្កបង្កន
ើ ផលសវូ្រ 

រដូវប្រាង
ំ ឆ្នា២
ំ ០១៤-២០១៥ ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃ 

១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ លទ្ធផលភ្ជួររាស់
រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន

៣៥៣.៦៤០

ហ.ត លើសឆ្នាំមុនចំនួន ៦២.៦២៦ ហ.ត

ក្នុងនោះស្ទូង និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន

៣១០.៩៦២ ហ.ត ស្មើ នឹង ៧៤,៥៨% នៃ 

ផែនការ ៤១៦.៩៦៥ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន
១១៨.៧៩២ ហ.ត ។

ទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួនកើនឡើង

ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្ម ៖

សាស្រ្ត និងឱសថព្រមទាំងយានយន្ត ។

ទេសចររយៈពេល ១០ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៤
ទេសចរអន្តរជាតិ

មកទស្សនាកម្ពុជា

ក្នង
ុ ខែតលា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៤មានចំនន
ួ ៣៩០៦៣៧

នាក់  កើនឡើង ១៦,៨% ធៀនឹងខែតុលា ឆ្នាំ
២០១៣ ។

សរុបចំនួនទេសចរអន្តរជាតិ

មកទស្ស-

នាកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ រយៈពេល ១០ ខែដម
ើ ឆ្នាំ ២០១៤

មាន ៣៥៩០៦៩៥ នាក់   កើនឡើង ៥,៩%

ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៣

។

ទីផ្សាទេសចរណ៏សខា
ំ ន់ៗទាំង១០ ដែលមក

ទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដើមឆ្នាំ
២០១៤

ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ

ល្បឿននៃការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៤-២០១៥

២០១៣ មានវៀតណាម

ផ្ទៃដីដំណាំរួមផ្សំ អនុវត្តបានចំនួន ៣៥.៤៨២ ហ.ត ស្មើនឹង

៧២៣១១៩ នាក់  ចិន ៤៥៥៤៦៥ នាក់  ឡាវ ៣៥៩២៥១ នាក់  

៨៣,១០% នៃផែនការ ៤២.៦៩៨ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៦.៦៥៤

អាមេរិក ១៥១៣៩៤ នាក់ ម៉ាឡេសីុ ១១៥៥៧៨ នាក់ បារាំង

ហ.ត ស្មើនឹង ៣៣,៣០ ហ.ត នៃផែនការ ២០.២៥១ ហ.ត លើស

កូរ៉ េ៣៤៤៩០៧ នាក់ ថៃ២២១៥៦២ នាក់  ជប៉ុន១៧៥០៨១ នាក់
១១១១៦៦ នាក់ អង់គ្លេស ១០៦៤៩៩ នាក់។

ដោយឡែក ទេសចរកម្ពុជាដែលចេញទៅក្រៅប្រ

ទេសក្នុងរយៈពេល១០ខែដើមឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួន
៧៨៩៥១២ នាក់កើនឡើង៩,២%ធៀនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៣ ។

លទ្ធផលប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៤

ផ្ទៃដីអនុវត្តបានសរុបចំនួន ២.៥៦៤.៤២៨ ហ.ត

ស្មើនឹង ១០៦,៣៥% នៃផែនការ ២.៤១១.២០៧

ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១.៦៦៤ហ.តក្នុងនោះការងារ
ប្រមូលផលស្រូវគិតមកដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

នេះសម្រេចបានលើផ្ទៃដីចំនួន ១.៦៩៦.៣៤២ ហ.ត

លើសឆ្នាំមុន ៥៥.៦៥០ ហ.ត ដោយទទួលបាន
បរិមាណផលសរុបចំនួន

៤.៧៣១.៨៣០ តោន

ហ.ត ។ ចំពោះផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានចំនួន ៦.៧៤៣
ឆ្នាំមុន ១.២៩១ ហ.ត៕
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ថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ នឹងជំរុញដំណើរផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជា

ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាព និងចីរភាព

ឯកឧត្តមអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្តីពីច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវបានរដ្ឋសភា

ឯអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់៤០៥០រៀលក្នុង១ដុល្លារអាមេរិក

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ នា       

នៅឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៥។ ឱនភាពគណនីចរន្តនៃជញ្ជីងទូទាត់ក្រៅ

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទីនីតិកាលទី៥។ ច្បាប់នេះមាន៦ជំពូក និង១៧

ប្រទេសត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកាត់បន្ថយពី -១១,១% នៃផ.ស.ស

មាត្រា។ ក្របខណ្ឌថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលដៅបន្ត

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មក-១០,៣% នៃផ.ស.សនៅឆ្នាំ២០១៥(ក្នុងនោះឱនភាព

ចលនការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងមុតស្រួចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសម្រេច

ពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះពី-១៨,៤%

ឲ្យបានជាបណ្តើរៗនូវបំណងប្រាថ្នា

(ផ.ស.ស)។

និងការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជន។

នៃផ.ស.សមកត្រឹម-១៧,៧%នៃ 

នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវសមត្ថ-

ថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ ក៏បានបញ្ជាក់នូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធ

ភាពនាំចេញរបស់កម្ពុជា

ភាពនៃការកៀរគរចំណូល

ការនាំចូល។ ប៉ុន្តែឱនភាពនេះនឹងត្រូវបានបំពេញទាំងស្រុងដោយការវិនិ-

តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់

និងការរីកដុះដាលនៃមូលដ្ឋានផលិតជំនួសឲ្យ  

និងមុត ស្រួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការគោលនយោបាយ ដែល

យោគផ្ទាល់ពីបរទេសការខ្ចី

មានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម

២០១៤-

ជាតិត្រូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់៤,៥៩ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០១៤

២០១៨  ។     ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៥ក៏ត្រូវបានរៀបចំក្នុងស្ថានភាពដែល

និងព្យាករថានឹងកើនឡើងដល់ ៥,១៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ  

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយ គឺកំពុង

២០១៥ ដែលធានាបានការនាំចូលប្រមាណ ៤,៥ ខែនៅឆ្នាំ ២០១៤ និងឆ្នាំ

ក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប និងស្ថិតក្នុងដំណើរនៃ

២០១៥ ។

ការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ ។

និងការបង្វែរប្រាក់ឯកជន។ទុនបម្រុងអន្តរ-    

គម្រោងចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ មានគោលដៅបង្កើនឲ្យស្មើនឹង

យោងតាមឯកសារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា

១៤,៩៨% នៃផ.ស.សគឺស្មើនឹង ១១១៤៨២៣០ លានរៀលដែលមាន      

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរំពឹងថានឹងសម្រេច        

កំណើន១២,១% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ តាមគោលដៅនេះចំណូលចរន្ត   

បានក្នុងរង្វង់ ៧% ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតាមថ្លៃបច្ចុប្បន្ន   ត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន

១១០១៤៦៤៤

លានរៀលគឺមានកំណើន

មានចំនន
ួ ៧៤ ៤៤៤ ពាន់លានរៀល ប្រមាណជា ១៨៣៨១ លានដុលរ្លា អា-

១៣,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវជា ១៤,៨០% នៃផ.ស.ស ដែល

មេរិក។ ប្រការនេះធ្វើឲ្យផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់រំពឹងថានឹងទទួល      

ក្នុងនោះចំណូលសារពើពន្ធត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន៩៥៤៨៣៩១លាន

បាន១២២៥ដុល្លារអាមេរិក។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទ្រទ្រង់ដោយទី១-កំណើន

រៀលគឺមានកំណើន១៤,៩% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ត្រូវជា១២,៨៣%

ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន៩%

ទី២-កំណើនក្នុងវិស័យសេវាចំនួន

នៃផ.ស.ស។ ចំណល
ូ មិនមែនសារពើពន្ធតវូ្រ បានគ្រោងចំនន
ួ ១៤៦៦២៥៣

៧,១% ដោយសារកំណើនខាងផ្នែកទេសចណ៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជ-

លានរៀលគឺមានកំណន
ើ ៤,៤%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ២
ំ្នា ០១៤ត្រវូ ជា១,៩៧%

កម្ម និងអចលនទ្រព្យ និងទី៣-កំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មចំនួន៣,៨%។

នៃផ.ស.ស។ ចំណូលមូលធនត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៤១២០៥៨៦ លាន

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ

នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត

រៀលគឺមានកំណើន ៤,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវជា ៥,៥៤%

៥% ពោលគឺនៅក្នុងរង្វង់៣,៥%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៥ដោយរំពឹង

នៃផ.ស.ស ដែលក្នុងនោះចំណូលមូលធនក្នុងប្រទេសត្រូវសម្រេចឲ្យបាន

ថាថ្លៃប្រេង និងថ្លៃទំនិញវត្ថុធាតុដើមនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបន្តធ្លាក់ចុះ។ រី

ចំនួន១៣៣៥៨៦លានរៀល

គឺមានការថយចុះ៤២,៧%ធៀបនឹងច្បាប់
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ឆ្នាំ២០១៤ត្រូវជា០,១៨%នៃផ.ស.ស។ចំណូលមូលធនក្រៅប្រទេសត្រូវ

សមាមាត្រស្មើនឹង ២៥% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិមានកំណើន

សម្រេចឲ្យបានចំនួន៣៩៨៧០០០លានរៀល

១៥,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ទី៣-វិស័យសង្គមត្រូវបានគ្រោងចំនួន

គឺមានកំណើន៧,២%

ធៀបនឹងច្បាប់២០១៤ត្រូវជា៥,៣៦% នៃផ.ស.ស។

៣៥៨៤៥០៥ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៣៨,៦% នៃចំណាយ     

ចំពោះគម្រោងចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះគឺមានទិស

ចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិមានកំណើន ១៣,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុង

ដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ចំណាយចរន្តឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតនៃធនធានដែល

នោះក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានគ្រោងចំនួន

មានគឺចំនួន ៩២៧៥១៦១ លានរៀល មានកំណើន ១២,២% ធៀបនឹង            

មានសមាមាត្រស្មើនឹង ១១% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងមាន

ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។ ក្នុងនោះចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិករួមមានបៀវត្សមូល-

កំណើន៤,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា      

ដ្ឋានប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍ជន

លាភការរង្វាន់ផ្សេងៗ

ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ១៥៨៣៣០៨ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង

និងប្រាក់វិភាជន៍សង្គម សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នសាធារណៈបុគ្គលិក

១៧,១% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងមានកំណើន១៨%ធៀបនឹង

ក្របខណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍ បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកបណ្តែត ត្រូវបាន

ច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រូវ

គ្រោងចំនួន ៤៥៦៦៤០៦,៩ លានរៀល មានសមាមាត្រ  ៤៩,២% នៃ         

បានគ្រោងចំនួន ៦៤៥០៥៩ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៧% នៃ 

ចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិគឺមានកំណើន ២០,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ  

ចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងមានកំណើន ១៤,១% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ

២០១៤ត្រូវជា៦,១៣%នៃផ.ស.ស។ ក្នុងក្របខណ្ឌចំណាយនេះអាទិភាព

២០១៤។ វិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៩៩៤២៣២ លានរៀល   

ត្រូវបានផ្តល់ជាពិសេសដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសរុបទាបបំផុតរបស់

មានសមាមាត្រស្មើនឹង១០,៧% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងមាន

គ្រប
ូ ង្រៀន និងគ្រព
ូ ទ
េ ្យពីប្រមាណជាង ៥៥ ម៉ន
ឺ រៀលក្នង
ុ ១ខែនៅឆ្នា២
ំ ០១៤

កំណើន៦៤,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤។ ចំណាយមិនទាន់បែងចែក

(បន្ទាប់ពីការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារអប់រំ

និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ  

ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ១០៦០២២៩ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង      

សុខាភិបាលក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៤)ទៅប្រមាណជិត ៦៥ម៉ឺនរៀល

១១,៤% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិថយចុះ ២៤,៧% ធៀបនឹងច្បាប់

ក្នុង ១ខែ ដែលនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តពីត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៥ក្នុងពេលដែល

ឆ្នាំ ២០១៤។

ប្រាក់បៀវត្សសរុបអប្បបរមា 

របស់មន្ត្រីរាជការទូទៅគ្រោងនឹងកើនពី                  

១០២៣១៤៤លានរៀល

ចំណែកគម្រោងចំណូលចំណាយថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឆ្នាំ

ប្រមាណ ៤២,៤ ម៉ឺនរៀល ក្នុង ១ខែនៅឆ្នាំ ២០១៤ ទៅប្រមាណជាង ៥៥

២០១៥ គឺចំណូលចរន្តថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក ត្រូវ   

ម៉ឺនរៀលក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៥។ ប្រាក់បៀវត្សសរុបអប្បបរមារបស់យោ-

បានគ្រោងចំនួន ៦៦៤៣០០ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង៥,៦៩%

ធិន(ពលទោ)គ្រោងនឹងកើនពីប្រមាណ ៣៥,៥ ម៉ឺនរៀល(ដោយមិនគិត

នៃចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋមានកំណើន១៦,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤

របបអង្ករ)ក្នុង ១ ខែនៅឆ្នាំ ២០១៤ ទៅប្រមាណ ៥៣,៣ ម៉ឺនរៀល(ដោយ  

។ឯចំណាយថវិការាជធានី-ខេត្តក្រុង-ស្រុក និងឃុំ-សង្កាត់ ត្រូវបានគ្រោង       

មិនគិតរបបអង្ករ)ក្នុង ១ ខែនៅឆ្នាំ២០១៥និងប្រាក់បៀវត្សសរុបអប្បបរ-

ចំនួន១១០៧១៩៦លានរៀលមានសមាមាត្រ៧,០៥% នៃចំណាយថវិកា

មារបស់នគរបាលជាតិ(ពលបាលត្រី)គ្រោងនឹងកើនពីប្រមាណ ៤៧,៣

រដ្ឋសរុបមានកំណើន៥៦%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ។ គម្រោងចំណូល    

ម៉ឺនរៀល (ដោយគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) ក្នុង ១ ខែ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ទៅ          

ចំណាយខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមានឱនភាពថវិកាចំនួន៤៤២៨៩៦លាន

ប្រមាណ ៦៤ ម៉ឺនរៀល(ដោយបញ្ចូលរបបអង្ករ)ក្នុង១ខែនៅឆ្នាំ២០១៥

រៀល

ហើយគ្រោងអនុវត្តពីត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០១៥ដូចគ្នា។ ចំពោះប្រាក់បៀវត្ស

នេះមានកំណើន ១៨% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤។

សរុបអតិបរមារបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន និងនគរបាលជាតិត្រូវបាន
រក្សាក្នុងកម្រិតឆ្នាំ២០១៤ដដែល។

ដែលត្រូវបានគ្រោងឧបត្ថម្ភដោយថវិកាថ្នាក់ជាតិដែលការឧបត្ថម្ភ

ការអនុវត្តក្របខណ្ឌថវិកាខាងលើនេះ តម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តខិត
ខំជម្នះនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ទាំងផ្នែកចំណូល ទាំងផ្នែកចំណាយ។

ចំណាយក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិក ត្រូវបានគ្រោងចំនួន៤៧០៨៧៥៤លាន
រៀល មានសមាមាត្រ៥០,៨% នៃចំណាយចរន្តថវិកាជាតិ គឺមានកំណើន

មានការកត់សម្គាល់ឃើញថា

វប្បធម៌បង់ពន្ធនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិត

ហើយអំពើរត់ពន្ធ និងការគេចវេសពន្ធគ្រប់ប្រភេទនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម

៥% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ត្រូវជា៦,៣៣% នៃផ.ស.ស។ថវិកាចរន្ត         នៅឡើយ។ រីឯផ្នែកចំណាយវិញ សម្ពាធនៃចំណាយ ទាំងចំណាយបៀវត្ស
ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៥ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមវិស័យ ដូចជា ទី១-វិស័យរដ្ឋ-

ទាំងចំណាយមិនមែនបៀវត្ស បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរ ដោយសារម្ខាង

បាលទូទៅត្រូវបានគ្រោងចំនួន១៣២០០១២លានរៀល មានសមាមាត្រ 

ការផ្តល់អាទិភាពចាំបាច់បំផុតដល់ការដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការក្នុង

ស្មើនឹង១៤,២% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ មានកំណើន២២,៣%

គោលដៅឆ្ពោះទៅរកបៀវត្សអប្បបរមា ១ លានរៀល នៅឆ្នាំ ២០១៨ និង        

ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ទី២-វិស័យការពារជាតិ សនិ្តសុខ និងសណ្តាប់

ម្ខាងទៀតគឺការបង្កើនចំណាយមួយចំនួនដែលមានភាពចាំបាច់ខ្លាំង ដើម្បី

ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងចំនួន

សម្រេចបាននូវអាទិភាពគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេស

២៣១៦១៨៣

លានរៀលមាន

24 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 2014

ការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់គ្រប់វិស័យ និងការវិនិយោគទ្រទ្រង់កំណើន

ប្រសិទ្ធភាព។ បន្តជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ពិសេស

សេដ្ឋកិច្ច។

ការបន្តរៀបចំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ដើម្បីជម្នះបញ្ហានេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តជំរុញអនុវត្តគោល-

ដើម្បី   

នយោបាយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីកែទម្រង់សំខាន់ៗ និងចាំបាច់មួយចំ

អាចដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអប់រំ ទប់   

នួនគឺបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវ

និងគោល-

ស្កាត់ និងបោសសម្អាតអំពើពុករលួយ។ ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីសម្រេចបាន

គួបផ្សំនឹងគោល-

តាមគោលដៅនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥ រាជ-

នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

នយោបាយរូបីយវត្ថុដ៏សមស្រប។ បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  ជា

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់វិធានការជាក់លាក់សម្រាប់ឆ្នាំ

ពិសេសការត្រួតពិនិត្យក្នុងវិស័យធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជំរុញ

ដោយខិតខំពង្រឹងនិងកែលម្អគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងចំណូល

ការផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យកសិកម្ម និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

ការពង្រឹង និងកែលម្អគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងចំណាយ ដោយ

អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព " យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម

ក្នុងនោះបន្តពង្រឹង និងកែលម្អការរៀបចំថវិកាការពង្រឹងនិងកែលម្អការអនុ

២០១៤-២០១៨ " ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព និងនិរន្តរភាពនៃកំណើនចំណូល។

វត្តថវិកាជាដើម។

នៅក្នុងផ្នែកចំណាយ

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព    

២០១៥            

ក្របខណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០១៥មានគោលដៅច្បាស់លាស់ និងបង្ហាញការ

ចំណាយ តាមរយៈការកែលម្អការវិភាជថវិកាឲ្យចំទិសដៅ ទៅតាមអាទិ-

បេ្តជ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ភាពគោលនយោបាយ

និងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការ              

បាយសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម បន្តពង្រឹងពង្រីកការអនុវត្តលទ្ធិ  

ចំណាយព្រម ទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ បង្កើនប្រសិទ្ធ-

ប្រជាធិបតេយ្យ ការបន្តរក្សាឲ្យបាននូវម៉ាកស
ូ្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ។
្ច

ភាពនៃការវិនិយោគលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្កើតបរិស្ថាន

និយាយរួមថវិកាឆ្នាំ២០១៥នេះគឺជាថវិកានៃការបោះជំហានទៅមុខយ៉ាង

អនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន

ស្វាហាប់ ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកប

បន្តជំរុញអនុវត្តការកែទម្រង់រដ្ឋ-   

ក្នុងការបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោ-

បាលសាធារណៈពិសេសកែលម្អការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដើម្បីផលិត

ដោយគុណភាព និងចីរភាព ការគិតគូរអំពីតុល្យភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច     

ភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារ បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលបច្ចេកទេស និង

និងការបែងចែកផលនៃកំណើននោះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រប់ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុង

ថ្ងៃ  និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងការគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍ

គោលដៅ សម្រេចឲ្យបានការកែលម្អសេវាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋាន

រយៈពេលវែងក្នុងបរិការណ៍សមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅក្នុងតំបន់ការវិវឌ្ឍនៃ

ប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាព។ជំរុញការអនុវត្ត

សកលភាវូបនីយកម្ម

ការកែទម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ពិសេស ការពង្រឹងសមត្ថភាពដឹកនាំ

សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឲ្យស្របទៅនឹងដំណាក់កាលថ្មីរបស់កម្ពុជា៕

ក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ

វិជ្ជាជីវៈជំនាញ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ

tmkBITMB½rTI 13
ក្រម ឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញា វីរចៅក្រម វីរព្រះរាជអាជ្ញា អនុចៅក្រម   អនុព្រះ-

ក្រឹតភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមាន   

រាជអាជ្ញា និងរៀបចំបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់     ក្នុងការ

វិសមិតភាពនៃមុខងារសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា នៃអង្គចៅក្រមជាមួយការ

តែងតាំងចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាទៅតាមសាលាជម្រះក្តី និងអយ្យការអ

បំពេញមុខងារជាចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញានៅតាមសាលាជម្រះក្តី និងអង្គ-

មសាលាជម្រះក្តីនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ទី៩.លើកកម្ពស់ឧត្តមភាព និងពង្រឹង

ការអយ្យការអមសាលាជម្រះក្តី លើកលែងតែប្រធានតុលាការកំពូល និង

ឯករាជ្យនៃស្ថាប័នតុលាការកំពូល ដែលជាសាលាជម្រះក្តីខ្ពស់ជាងគេនៅ

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការកំពូលដែលជាសមាជិកស្វ័យប្រវត្តិនៃសមា-

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ទី១០.ពង្រឹងតួនាទីរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គ

ជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម។ការកំណត់អំពីវិសមិតភាពមុខងាររបស់

ចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នជួយព្រះមហាក្សត្រ 

ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនេះគឺជាជំហាននៃការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយ

អំណាចតុលាការ

ក្នុងការធានាឯករាជ្យនៃ 

ជាពិសេសតាមរយៈការរៀបចំសមាសភាពឧត្តមក្រុម  

ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតុលាការ

ជាពិសេសការពង្រឹងតួនាទីនៃវិន័យ          

ប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមឡើងវិញ ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមអធិការកិច្ចនៃឧត្តមក្រុម

ស្ថាប័ននេះ។ការចៀសវាងបាននូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការអនុវ

ប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម ការបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដាច់ដោយឡែក និងការ   

ត្តតួនាទី និងការរៀបចំរបបបំពេញការងារជាអចិន្រៃ្តយ៍របស់សមាជិកឧត្

បង្កើតឲ្យមានអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមដើម្បីធ្វើ

តម         ក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗ

ជាសេនាធិការលើការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គ

មានតួនាទីសកម្មជាងមុន ដើម្បីធានាប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពពិតប្រាកដនៃការងារកែទ

ចៅក្រមស្ថិតក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ម្រងវ់ ស
ិ យ
័ យុតធ
ិ្ត ម៌ ហើយ ឈានទៅកាត់បន្ថយនូវភាពមិនប្រក្រតីនានា

របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះ         

រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងមានសមាជិកចំនន
ួ ១១រូប។ទី១១.ពង្រឹងនូវអព្យា-

និងភាពអសកម្មនានារបស់ ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ៕
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សុទិដិ្ឋនិយមចំពោះកំណើននៃការវិនិយោគទុនពីបរទេសនៅកម្ពុជា
ការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលជាប់ៗគ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ រួមជា
មួយកត្តាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំ និងភាពអនុគ្រោះនៃគោល
នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះ បានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេស
កាន់តែច្រើនឡើង

មើលឃើញអំពីឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការវិនិយោគនៅ
  

កម្ពុជា ហើយបាននិងកំពុងចាប់យកកាលានុវត្តភាពនេះ។
ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សា
ជាមួយឯកឧត្តម      គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ នៅវិមាន    
សន្តិភាពនៃទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក     លីវ ស៊ឺអ៊ី (Liu Xueyi) ប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន China National Complete Plant Import

កម្មករ និយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ និងស្បែកជើង

& Export Corporation (Group) ហៅកាត់ថាក្រុមហ៊ុន COMPLANT បាន

មានចំនួនជាង ៦សែននាក់

បង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិនិយោគលើវិស័យគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន

ធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា ក្រសួងរៀបចំ

ការផលិតជីកសិកម្ម និងវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន COMPLANT

ដែនដីនគរូបនីយកម្ម

មានអាជីវកម្មចម្បងៗដូចជាការវិនិយោគក្នុង និងក្រៅប្រទេសលើវិស័យ

ទាំងប្រទេសចំនួន ១ ៦៥០ គម្រោង ស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប                    

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការធ្វើអាជីវកម្មស្ករស និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតស្រប      

៦ ៥០៤ ៣៣៤ម៉ែត្រក្រឡា មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបជាង          

តាមយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋផ្នែក

២ ៤៦១លានដុល្លារអាមេរិក។  របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថា មកទល់

វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅប្រទេសចិន។

នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនធំៗមកពីជប៉ុន សិង្ហបុរី ចិន អាមេរិក ជាដើម

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រទេសដែល
មានក្រុមហ៊ុនដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេ 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុង   

និងសំណង់បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូ-

បានចូលរួមបោះទុន វិនិយោគសាងសង់សំណង់ធំៗ និងទំនើបៗ ដូចជា ៖
ខុនដូ អគារពាណិជ្ជកម្ម ផ្សារទំនើបជាដើម ។

រយៈពេល១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺតំណាងឲ្យជាងពាក់កណ្តាលនៃការវិនិ-

របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានឲ្យ

យោគពីបរទេសសរុបនៅកម្ពុជា ដែលមានលើច្រើនវិស័យដូចជា វិស័យរុក

ដឹងថា នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារ រាជរដ្ឋាភិ-

រករ៉ែ   វិស័យថាមពល វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម

បាលសម្រាប់នីតិកាលទី ៤ នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលទ្ធផលគួរឲ្យកត់   

វារីអគ្គិសនី។ល។

សម្គាល់ ដោយបង្កើនបានការងារក្រៅពីវិស័យកសិកម្មបានដល់ប្រមាណ

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនបានប្រកាសពីគម្រោងវិនិយោគ       
លើគម្រោងសាងសង់  

ជាង ១លានកន្លែង ក្នុងនោះ កម្មករ និយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ និង

ផ្លូវរថភ្លើង ផ្លូវល្បឿនលឿន រោងចក្រស្លដែក និងការវិនិយោគលើវិស័យ

ស្បែកជើង មានចំនួនជាង ៦សែននាក់។ របាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថា
       

ផ្សេងៗទៀត។

គ្រាន់តែការហូរចូលនូវការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាមធ្យម ៧០០លាន

ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀត

ជាមួយគ្នានេះ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយ

ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ គឺបានបង្កើតការងារថ្មីប្រមាណ ២សែនកន្លែង។

កម្ម និងសំណង់ក៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថា ការបោះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យ

ដោយឡែក យោងទៅតាមទិន្នន័យពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបាន

សំណង់អគារពីសំណាក់វិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឲ្យដឹងថា

កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលមាន  

កំពុងមានសន្ទុះងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ នៅឆ្នាំទី១ នៃការអនុវត្តកម្មវិ-

តម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់ ១,៥ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែដំបូងនៅក្នុង
ឆ្នាំ ២០១៤ (គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបាន
សម្រេចផ្តល់សិទ្ធិលើគម្រោងវិនិយោគក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ ៤,៥ពាន់លាន
ដុល្លារ) ។
តាមទិន្នន័យនោះក៏បានបង្ហាញថា

ក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទេស   

សំខាន់ៗដែលមាន ១១ ប្រទេសនៅកម្ពុជា ចិនគឺជាប្រទេសដែលមាន   
គម្រោងវិនិយោគច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០១៤ ដោយមាន
ទឹកប្រាក់សរុប ១០ពាន់លានដុល្លារ។ កូរ៉េខាងត្បូងមានទឹកប្រាក់ ៤,៤ពាន់
លានដុល្លារ សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅលំដាប់ទី៣ មានទឹកប្រាក់ ៣,៧ពាន់លាន
ដំណាំកៅស៑ូនៅកម្ពុជា មានការដាំដុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់

ដុល្លារ

និងវិនិយោគិនជប៉ុនដែលទើបចូលវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ស្ថិតនៅ
   

លំដាប់ចង
ុ ក្រោយមានទឹកប្រាកជា
់ ង ៤០៤លាន។ ចំនន
ួ ទឹកប្រាកវ់ ន
ិ យោ
ិ
គ
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ដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមក ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការ
សិក្សាលើកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់
ខេត្តព្រះសីហនុ ។ ផ្លូវល្បឿនលឿនដែលនឹងធ្វើការសិក្សានៅពេលខាង
មុខនេះមានប្រវែង ១៨៦ គីឡូម៉ែត្រ មាន៤គន្លង គឺទៅ ពីរគន្លងមកពីរគន្លង
និងអាចឲ្យរថយន្តបើកបរក្នុងល្បឿន ១០០គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង ១ ម៉ោង ។ ក្រុម
ហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការសិក្សាឲ្យកាន់តែសុក្រឹត មុននឹងដំណើរការសាងសង់   
នូវប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នោះឲ្យបានចេញជារូបរាងនៅ
ពេលខាងមុខ។ បើតាមការអះអាងពីមន្រ្តីបច្ចេកទេសបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធ
ផ្លូវល្បឿនលឿន ដែលគ្រោងនឹងវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន China

សំណង់អគារពីសំណាក់វិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា
កំពុងមានសន្ទុះងើបឡើង

របស់ជប៉ុន គឺទើបតែបានស្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចន្លោះពីឆ្នាំ២០១២
ដល់ឆ្នាំ២០១៤

ដោយសារលំហូរវិនិយោគខ្នាតធំមួយចំនួន

ពិសេស

គម្រោងវិនយោ
ិ
គរបស់កម
្រុ ហ៊ន
ុ អ៊អ
ី ន (AEON) ដែលមានតម្លៃ ២៥០លាន
ដុល្លារអាមេរិក ។ ដោយឡែក បើគិតពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ខែឧសភា ២០១៤
គម្រោងវិនិយោគរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅកម្ពុជាមានចំនួន ៨៦ គម្រោង
ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជិត ៦២០ លាន ដុល្លារអាមេរិក។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន
នេះ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅ
កម្ពុជាមានចំនួន ៧៦០ក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងបង្កើនចង្វាក់
ផលិតកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងក្ និងការនាំចេញ ។
កាលពីថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោ     
ហ៊ុន

សែន

អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនាយកប្រតិបត្តិនៃកិច្ច  

សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន
លោក ហេ្វង ស៊ីតុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសម្រាប់ការ
វិនិយោគ

និងអភិវឌ្ឍន៍ចិន

ដែលបានចូលរួមសម្តែងការគួរសមជាមួយ  

សម្តេចតេជោបានជម្រាបជូនសម្តេចថា ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមាន
សក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេស

ក្រុមហ៊ុនរបស់

លោកមានគោលបំណងទៅធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយ
ធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ក្នុងការវិនិយោគលើការ
សាងសង់ផ្លូវរថភ្លើង រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើថាមពលពីសំរាម ការផលិតជី
និងវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈការបង្កើតរមណីយដ្ឋានលើ
កោះរុង។ល។ ចំណែកលោក ហ៊ូ ហូគុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Huawei

Road & Bridge Corporation គឺជាប្រភេទផ្លូវថ្មីសុទ្ធសាធ និងមិនប៉ះពាល់
ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ ៤ នោះទេ ។
នៅក្នុងសន្និសីទវិនិយោគអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៤ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ
ក្រោមប្រធានបទ កម្ពុជាសករាជថ្មីនៃកាលានុវត្តភាព កំណើន ការផ្លាស់ប្ដូរ
និងសមាហរណកម្មអាស៊ាន ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយសភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី០៦

ខែតុលា

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា ជាការពិត
សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ នៅមានសក្ដានព
ុ លរីកលូតលាស់ខស
្ព ់ និងមានកាលានុវត្តភាពធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀត ដែលនេះអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់
ថា កម្ពុជានៅមានលំហសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននាពេលខាង
មុខ។ បច្ចុប្បន្នវិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ សំណង់ និងវិស័យកសិកម្ម ជា
ជន្ទល់នៃកំណើនរបស់កម្ពុជា ដែលប្រការនេះចង្អុលបង្ហាញពីភាពចាំបាច់
ត្រូវវិនិយោគច្រើនថែមទៀតក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនថ្មីៗរបស់កម្ពុជា" ។ សម្ដេចតេជោបានបន្តថា "នេះជាតម្រូវ
ការរបស់កម្ពុជា ហើយជាកាលានុវត្តភាពរបស់វិនិយោគិនទាំងឡាយ ពី
ព្រោះខណៈនេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែល
ជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់មួយដោយវិស័យនេះ
សាស្ត្រកំណើនជាកម្លាំងចលករ

នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងយុទ្ធ-

ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់កំណើនរយៈពេល    

មធ្យម និងរយៈពេលវែង ជាវិស័យសក្ដានុពលសម្រាប់បង្កើតការងារដល់
យុវជន និងជាជន្ទល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលអាចស្រូបយកការវិនិយោគ
បន្ថែមក្រៅពីវិស័យកសិកម្ម និងទេសចរណ៍" ៕

Technologies Co., Ltd បានរាយការណ៍ជូនសម្តេចតេជោអំពី
ដំណើរការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដែលមានរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំមកហើយ ហើយនៅពេលនេះក្រុម
ហ៊ុនរបស់លោកបាន

និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខថែមទៀត        

ក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងការវិនិយោគនៅ

កម្ពុជា។ លោក ហ៊ូ បានគូសបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ
ពង្រីកការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានល្បឿនលឿនជាង
បច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀត។ ដោយឡែកលោក លូ សាន អគ្គនាយក
និងជាអនុប្រធាន ក្រុមហ៊ុន China Road & Bridge Corporation
ក៍បានជម្រាបសម្តេចតេជោផងដែរថា

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់

លោកបានបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វារទី ២ ប្រកប

ឆ្នាំ២០១៤

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញនៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុ
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ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើពាក្យបុរៈ ឬ  បុរីដែល

មាននៅក្នុងសិលាចារឹកនៃប្រាសាទព្រះខ័ន

នៅប្រទស
េ ថៃសព្វថន
្ងៃ េះ ដូចជាខេតព
្ត ជ
េ -្រ
បុរី សិង្ហ បុរី និងរាជបុរី ជាដើម។

សូមបញ្ជាកថា
់ ក្នង
ុ សម័យបុរាណ វិសយ
័   

ពាក្យបុរឬ
ី បុរៈជាពាក្យសំសត
ឹ្រ្ក ហើយមានអត្ថនយ
័ ដូចពាក្យក្រង
ុ របស់ខរែ្ម ដែរ។ នៅក្នង
ុ បរិបទសង្គម
វប្បធម៌ខ្មែរពាក្យនេះតំណាងឲ្យមេផងនិងទីតាំងឬលំនៅស្ថានរបស់មេផង។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង
គឺពាក្យក្រុងរាពណ៍ក្រុងកម្ពុជាធិបតី ដែលមានន័យថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាស្តេច និងទីក្រុងអង្គរបុរី
ទីក្រុងលង្វែក ភ្នំពេញ ដែលជាទីតាំងប្រជុំជនរស់នៅយ៉ាងកុះករ។ ទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិខ្មែរយើង
នៅប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតមួយទៀតគឺពាក្យនគរ ដែលមានន័យថារាជធានី ឬរាជបុរី និងជាប្រទេស
ផង។ សូមបញ្ជាក់ថា ពាក្យថាប្រទេសនេះ គឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលមានន័យដូចជាពាក្យស្រុករបស់
ខ្មែរដែរ។ ដូចនេះ ពាក្យនគរ ប្រទស និងស្រុក (ឧទាហរណ៍ : ស្រុកខ្មែរ)មានអត្ថន័យដូចគ្នា។

នយោបាយ

ពោលគឺការគ្រប់គ្រងរៀបចំ  

ប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាល និងសាសនា មាន      
ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា

យ៉ាងជិតស្និទ្ធិបំផុត          

ហើយកត្តាទាំងពីរនេះ មានសម្ព័ន្ធភាពជា
មួយគ្នា

ពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅ
       

មក ។ ដោយហេតុថាបុរីតូច-ធំ ទាំងឡាយ

ក្នុងចក្រភពអង្គរ មានតួនាទីជាមជ្ឍមណ្ឌល

រូបភាព១-២ : ប្រាសាទអង្គរវត្តនៃទីក្រុងយសោធបុរៈ (ឯកសារបារាំងនិងប្រាសាទនៃទីក្រុងមឿងតាំ (ឯកសារនាយកដ្ឋានវិចិត្រសិល្បៈថៃ)

ម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យនគរនេះហយ
ើ ដល
ែ 

បានឲ្យកំណើត

ទៅឱ្យពាក្យអង្គរនាពេល

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា ភាព                អំណាចកណ្តាលវប្បធម៌ សាសនា តុលាកា

ចំណាស់

និងភាពរុងរឿងនៃវប្បធម៌ក្នុង   និងសេដ្ឋកិច្ច ។ ដូច្នេះយើងអាចចាត់ទុកថា

សព្វថ្ងៃនេះ ដោយហេតុថា ពាក្យអង្គរនេះ

សង្គមខ្មែរបុរាណ

បានបន្សល់ទុកនូវកេរ្តិ៍

រាល់ការសាងសង់ប្រាសាទ ឬវិស័យស្ថាប-

អង្គជាតិ ឬព្រះអង្គ។ សរុបសេចក្តីមកពាក្យ

ដ៏ធំទូលាយ ដែលក្នុងនោះ ប្រទេសថៃ លាវ

សម្រាបល
់ ក
ើ តម្កង
ើ ឫទ្ធានុភាព ឬកិត្យានុ-

ចេញមកពីពាក្យនគរ និងពាក្យអង្គក្នុងន័យ

ដំណែលវប្បធម៌ជាច្រើននៅលើផែនដី មួយ

ថាអង្គរ(នគរ+អង្គ=អង្គរ)មានន័យថា ក្រុង

និងយៀកណាមខាងត្បូង ដែលគ្រាន់តែជា

ដែលមានស្តេច

ឬព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់

ភាគមួយនៃទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រ 

របស់ជន

ព្រះអង្គររស់នៅ ដូចជាអង្គរបុរីជាដើម ។

ជាតិខ្មែរបុរាណតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពិតមែនតែ

ជាងគេរបស់នគរភ្នំ ឬកម្ពុជទេស ដែលមាន

ប្រួល

បោះសំឡង
េ យ៉ាងរន្ទឺ មិនអន់ជាងទីកង
្រុ អា-

ភពកម្ពុជទេសក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរ

មហារុងរឿងថ្កើងថ្កាន ពិសេសក្នុងរជ្ជកាល

ភូមិភាគជាយដែនខ្មែរ-លាវ

១២៥០ នៃគ.ស)។ ការដែលអ្នកស្រុកនៅ

ភាសាខ្មែរ និងប្រពៃណីបុរាណមួយចំនួន។

ត្យកម្ម

គឺជាមធ្យោបាយដោយប្រយោល

ភាពរបស់ពះ្រ រាជាគ្របគ
់ ង
្រ ដែនដីផងដែរ ។

យោងលើទិន្នន័យវប្បធម៌ យើងក៏អាច  

ដឹងទៀតថា ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះរាជធានី

ដូចនេះ អង្គរគឺជាឈ្មោះទីក្រុងដ៏ល្បី ល្បាញ

ស្ថានភាព ខាងភូមិសាស្ត្របុរាណត្រូវប្រែ  អង្គរ ឬយសោធបុរៈដែលជាទីក្រុងធំជាងគេ 

ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រថាប់នៅ មានឈ្មោះ

ចំនួននៃភូមិភាគនេះ ត្រូវផ្តាច់ចេញពីចក្រ-

អង្គរដែលមានបុរីតូចៗ មានភាពរលូនចុះ

តែន និងទីក្រុងរ៉ូម ប៉ុន្មានដែរទេក្នុងសម័យដ៏

នៅប្រទេសថៃ  យៀកណាមខាងត្បូង និង

មិនមានការប៉ះពាល់ដល់មជ្ឍមណ្ឌល

នៅពេលដែលអាណាខេត្តធំៗមួយ             បំផុត

ម្តុំអាត់តាប៉ឺ

និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងចក្រភព   

សម្រុងគ្នាល្អណាស់ ។ ក្នុងករណីណាដែល

នៃ 

អំណាចកណ្តាល ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពល
ូ ។

(១១១៣-

(អាចម៌ក្រពើ)ចម្ប៉ាសាក់ នៅរក្សាបាននូវ

បើសិនជាមាន

វ្យាធបុរៈ ឬអង្គរបុរីសព្វថ្ងៃ ហៅទីក្រុងនេះថា

ទន្ទឹមនឹងនេះ បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញ

បង្ក្រាបពុំខាន ។ ជាក់ស្តែងមួយបានកើត  

របស់ព្រះបាទសុរ្យវរ្ម័នទី

២

អង្គរ ក៏ជាទម្លាប់បន្តពីសម័យបុរាណដែរ។

នូវនិរន្តរភាពនៃវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរ គឺប្រការ

ហេតុការណ៍អ្វីមួយរារាំង

ដំណើរការល្អនៃទីក្រុង

កងទ័ពពិតជាទៅ

មានឡើងនៅក្នង
ុ សម័យនោះ

គឺការបះបោរ
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នៅមល្យាង(មលិង) នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

ឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃបុព្វការីជន ដែល     បណ្តាខេត្តនានាក្នុងចក្រភពខ្មែរ។ ឯកភាព

ក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ បានត្រាស់បញ្ជា

ឡើយ

បច្ចុប្បន្ន ។ ចំពោះវិបត្តិសង្គមនេះ ព្រះមហា

ុ លវិញ្ញាណសណ្ឋិតក្នុង រូបសំណាក់ទាំងនោះ           ខាងរូបរាងឬបច្ចេកទេសសូន នៃកលា
ំ នោះ និងការប្រប
ើ ្រាស់ជាទូទៅ
ពោលគឹអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ           ភាជន៍ទាង

ឲ្យកម្លាំងទ័ពទៅកំទេចភ្លាម ។ រួចហើយ    ប្រចាំសន្តតិវង្ស ឬក៏បុព្វការីជន ដូនតាដែល

ក្នុងបង្គោលសីមានៃព្រំប្រទល់ទឹកដីខ្មែរពិត

និងពាក្យនគរ ឬអង្គរ ដែលជារាជធានី ព្រោះ

ធម្មជាតិ ព្រមទាំងឥទ្ធព
ិ លនៃវស
ិ យ
័ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

យើងបានឃើញថាប្រភពនៃពាក្យបុរៈ ឬបុរី

បានត្រួសត្រាយ ស្ថាបនាទីតាំងទាំងអស់

មានព្រះវត្តមាន របស់ពះ្រ មហាក្សត្របថា
្រ ប់

ករណីនេះ មិនខុសប៉ុន្មាន និងបុព្វការីជន

ក្រោយពីសុគតវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ
យាងសណ្ឋិតប្រថាប់ក្នុងលិង្គរាជ

សំណាកនៃព្រះអាទិទេពព្រះឥសូរ

និង

ឬរូប

ឬព្រះ

នារាយណ៍ដល
ែ គេបជា
ូ នៅប្រាសាទនានា ។

នោះជាលើកដំបូងបង្អស់ថែមទៀតផង ។
ដែលបានកសាងភូមិស្រុកហើយ ក្រោយពី
ទទួលមរណភាពទៅ

បានជាអ្នកតាចាស់

ស្រុក ដើម្បីថែរក្សាកូនចៅជារៀងរហូត។

ចូរយើងពិនិត្យសារសំខាន់

បានបង្ហាញថាគ្មានអ្វីខុសប្លែករវាងរាជធានី
ដែលជាទីក្រុងធំៗ

ដែលមាន

បានជះ

និងទីក្រុងតូចៗដែល

ទេពរក្សាព្រះរាជនគរ ក្រោមរូបភាពនៃព្រះ
បដិមា ឬសិវលិង្គ។

លក្ខណៈសម្គាលន
់ ព
ៃ ះ្រ រាជបុរី គឺវត្តមាន

លើនយោបាយទឹកសម្រាបវ់ ស
ិ យ
័ កសិកម្ម ។

ញឹកញាប់ណាស់ ដូចករណីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ២ និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤ជាសក្ខីកម្មស្រាប់។

អ្វីដែលខុសប្លែកគឺទំហំនៃទី-

ក្រុង ឬខ្នាតរបស់ប្រាសាទទៅវិញទេ  ដែល

មានលក្ខណៈល្អប្រណិតតែប៉ុណ្ណោះ។ មួយ

វិញទៀតសោត ការដែលផ្លាស់ប្តូររាជធានី
នេះ ទង្វើនេះ ឬយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទិនទៅនឹង

រូប ដែលខ្មរែ យើងបាននាំចល
ូ ពីបទ
្រ ស
េ ចិន

ចំពោះវត្តមានរបស់វត្ថប
ុ រទេសក្នង
ុ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន

ថា ព្រះរាជាខ្មែរនាអតីតកាលព្រះអង្គបាន
ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៃទីក្រុងជា

ដែលផលិតក្នុងស្រុកគេ       

ហើយ ដែលយើងឃើញព្រះរាជាទាំងនោះ

ជនជាតិខ្មែរយើង ។        ដូចនេះក្នុងករណីនេះ

នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តខ្វាត់ខ្វែង ដោយហេតុ

សព្វព្រះទ័យ

ពិសេសផ្សេងៗ

ផងដែរ ដែលបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ដល់     

ស្ថិតនៅតាមខេត្ត ឬជនបទឡើយ ។ ដោយ

ហេតុថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជាបានឲ្យដឹង

ក្រៅពីវត្ថុប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃទាំងឡាយ

ឥទ្ធព
ិ លយ៉ាងខ្លាង
ំ ដល់ផត
្ន គ
់ ន
ំ ត
ិ ស្មារតីរបស់

ឬតួនាទី           ក្រោយពីចូលទីវង្គត បានក្លាយទៅជាអាទិ-

របស់បុរីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរម្តងវិញ ។ ការសិក្សា

មូល។

បានជួបប្រទះនូវក្រឡចានព្រមទាំងព្រះពុទ្ធ

ជំនឿបែបជីវចលនិយមរបស់ខ្មែរ

អង្គជាតិឬលិង្គព្រះឥសូរ។

ប្រើប្រាស់ទាំងនោះ ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋខ្មែរទាំង

ប្រភពពីឥណ្ឌា  តែស្ថិតនៅលាយឡំជាមួយ

រយៈស្ថាននាមក្នុងទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្នដូចជា

បំពង់ខ្ចី អង្គតារាជ ជាដើម ដែលតំណាងឲ្យ

ឬចែកចាយសម្ភារៈ

ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ  ឬសម្រាប់ប្រារព្ធក្នុងពិធី      

ព្រហ្មញសាសនាខាងលើនេះ

ពាក្យ តួអង្គ អង្គស្នួល អង្គតាសោម ទឹកអង្គ

តាមរយៈការលក់ដូរ

ជាការពិតណាស់ ឥទ្ធិពលនៃជំនឿបែប

នៅទីនេះ សូមជម្រាបថា អ្វីដែលពោលខាង

លើបានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមជាច្រើន តាម

ជាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវធនធានវប្បធម៌ និង   

ថា រាល់ទីក្រុងធំៗសុទ្ធសឹងតែពឹងផ្អែកទៅ

យើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់
ប្រាស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ 

នៃការប្រើ

តាមរយៈបា-

រាយណ៍ ស្រះ ត្រពាំង ស្ថិតក្នុងបរិវេណ ឬ

អ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា

។         

ខ្មែរបុរាណគេអាចនិយាយបានថា

ជា
       

សញ្ញាណនៃការចូលចិត្ត លើកតម្លៃ  ពេញ
ចិត្ត

និងការនិយមនូវអ្វីៗដែលមកពីក្រៅ 

ដែលប្រកបដោយសោភណ្ឌភាព ឬរូបឆោម
ល្អសម្រាប់គយគន់

។

គឺក្នុងករណីនេះ

ហើយដែលលោក ្រហ្គាស លីយេ  បានប្រើ

ពាក្យថាពាណិជក
្ជ ម្មតង
ែ លើកស្ទយ
ួ កិតនា
ិ្ត ម
ឬកិត្តិយសរបស់ប្រជាជន ដែលមានទ្រព្យ

ទាំងនោះដែលមិនមែនធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ ពិធកា
ី រ។

ម្យ៉ាងវិញទៀតការវិភាគរបស់យើងក៏ឲ្យដឹង

ក្រៅបរិវណ
េ នៃទក
ី ង
្រុ ឬតាមរយៈ      អត្ថបទនៃ  ទៀតថា គ្រឿងអលង្ការធ្វើអំពីមាស ប្រាក់

សិលាចារឹក ។ គឺក្នុងន័យនេះហើយ      ដែល

ស្ពាន់ សំរិទ្ធិ កែវកង ត្បូងពេជ្រ គុជ អង្កាំក៏ជា

ក្រុងសៀមរាបអង្គរជាឧទាហរណ៍ស្រាប់។

ឋានៈ ឬអំណាច ពោលគឺបុណ្យសក្តិរបស់  

គេឲ្យឈ្មោះថាទីក្រុង ឬបុរីទឹកដូចករណីទី
ដោយឡែក

សញ្ញាមួយដែរ ដែលអាចចង្អុលបង្ហាញនូវ

ការវិភាគនូវទិន្នន័យខាង   ពួកអភិជននាសម័យអង្គរដែរ ។ ទន្ទឹមនឹង

អភិបាលកិច្ចល្អតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនិងជាអ្វី

បុរាណវិជ្ជា ពិសេសរូបភាពថតលើអាកាស

នេះ លទ្ធផលនៃការសិក្សាកំណត់ហេតុចិន

នគររូបនីយកម្ម ។ រីឯខាងនិមិត្តរូបភាពវិញ

កសិកម្ម

និយមធនធានធម្មជាតិ

មួយដែលមានឈ្មោះថាការរៀបចំដែនដី ឬ
គឺទីក្រុងខ្មែរ

សុទ្ធសឹងតែជាបូជនីយដ្ឋាន

ទាំងអស់សាងសង់ឡើង

ក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមវិស័យ
ដែលជាមុំមួយយ៉ាងសំខាន់ខាង

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈប្លង់ស្រែទាំងឡាយ

មិនគ្រាន់តែ      ស្ថិតឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែក។

សម្រាប់បូជាដល់ព្រះអាទិទេព នៃព្រហ្មញ្ញ

ក្នុងចំណោមភស្តុតាងទាំងអស់ គឺឧស្សា

ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា

ជនជាតិចិនចូលចិត្ត  

ឬផលិតកម្មកម្រ    

របស់ខរ្មែ ដែលមានដូចជា ជ័រចុង កុយរមាស
និងឈើក្រអូបជាដើម។

សរុបសេចក្តម
ី ក ការវិភាគទិនន
្ន យ
័ ទាំង

សាសនាដែលប្រថាប់នៅក្នុងប្រាសាទភ្នំ ឬ

ហកម្មកុលាលភាជន៍ខ្មែរគឺជាភស្តុតាងមួយ

ប៉ន
ុ ន
្មា ខាងលើនះេ ដែលក្នង
ុ នោះយើងក៏តវូ្រ

កណ្តាលរាជបុរប
ី ណ
ុ៉
ះ្ណោ ទេ ។ ក៏បន
ុ៉ ស
ែ្ត ម្រាប់

ទំនងរវាងព្រះរាជបុរអ
ី ង្គរ និងទីបជ
្រ ជ
ុំ នតាម

teTAelxeRkay

ក៏តំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុ

ដែលស្ថិតនៅចំ

សំខាន់បំផុតមួយដែរដែលបញ្ជាក់នូវទំនាក់

បញ្ចូលនូវកំណាត់សំពត់ ឬក៏កុលាលភាជន៍

TsSnavdþI RbCaCn 29

qñaMTI 14 elx 163 ExFñÚ qñaM 2014
តាមរយៈការវាយតម្លៃចុងក្រោយ របស់អង្គ

ការស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់

FAO

ក្នុងពិភពលោកកំពុងបោះជំហានទៅមុខ

ប៉ុន្តែ

គ្រោះអត់ឃ្លាននៅក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែមាន
មនុស្ស ៨០៥ លាននាក់ នៅតែខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

បានបង្ហាញថា ការកាត់បន្ថយគ្រោះអត់ឃ្លាននៅ

មានមនុស្សប្រមាណ  ៨០៥ លាននាក់ ត្រវូ បានគេ 
ប៉ាន់ស្មានថាហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ គឺខ្វះអាហារូបត្ថមនៅ
្ភ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២-២០១៤ ពោលគឺមានការ

ធ្ លាក់ចុះជាង១០០លាននាក់ ធៀបនឹ ង កាលពី    

ជាងមួយទសវត្សមុន និងធ្លាក់ចុះប្រមាណ ២០៩

លាននាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ១៩៩០-១៩៩២ ។ នៅ
     
ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា គឺប្រេវ៉ាឡង់នៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបានធ្លាក់ចុះពី

១៨៧%

មកនៅត្រឹម

១១៣% នៅទូទាំងពិភពលោក និងធ្លាក់ចុះពី

២៣៤% មកនៅត្រឹម ១៣៥%  ក្នុងប្រទេសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩២មក

មានប្រទេសចំនួន ៦៣ បានឈានទៅដល់តាម
គោលដៅលុបបំបាត់គ្រោះអត់-ឃ្លាន

(MDG)

ហើយមានប្រទេសចំនួន ២៥ សម្រេច  បានលុប

បំបាត់គះ្រោ អត់ឃន
្លា (WFS)។ នៅក្នង
ុ ចំណោម

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៦៣ មានប្រទេសចំនួន
១១ មានកម្រិតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាបជាង ៥%
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩២ ហើយមានសមត្ថភាព

រក្សាបាននូវចន្លោះនោះ ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការ

FAO ។ តួលេខនេះបង្ហាញថា ទិសដៅលុបបំបាត់
គ្រោះអត់ឃ្លាន នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្ស-

បញ្ចូលនូវបញ្ហាដីធ្លី

សេវា-

កម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងទីផ្សារ ឲ្យ

ដើរជាមួយគ្នា ព្រមទាំងវិធាន-

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការ
វិវឌ្ឍជនបទ ការពារកុំឲ្យកើត

មានភាពឈឺចាប់ ក្នុងសង្គម    
រួមមាន ការពង្រឹងសមត្ថភាព
កុំឲ្យមានជម្លោះ ក្នុងប្រទេស
និងវិធានការ

ការពារគ្រោះ  

មហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗ ។     
ប្រទេស ដែលបានឈានទៅ

មានមនុស្សប្រមាណ  ៨០៥ លាននាក់ ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាហូ

ដល់គោលដៅ (MDG)          រួម

បមិនគ្រប់គ្រាន់គឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២-២០១៤

មាន អាល់ហ្សេរី អង់ហ្គោឡា

អាហ្សង់ទីន បង់ក្លាដែស បាបាដូស បោណាំង

២០១៥ នៅប្រទេសទាំង ៦៣ ក្នុងចំណោម           

ប្រ៊ុយណេ  កម្ពុជា ចិន សាធារណរដ្ឋដូមីនិកាំង

ប្រទេសសរុប១៣៦

ហ្សកដង់ អេត្យូពី ហ្វីជី ហ្គាបង់ ហ្សំប៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី

អង្គការ FAO ដែលក្នង
ុ នោះមានប្រទស
េ ២៥បាន

អ៊ីរ៉ង់ អេហ្ស៊ីប តាហ្សាក់ស្ថាន គីរីបាទី លីបង់

ឈានទៅដល់គោលដៅ  WFS ហើយ។

ដែលត្រួតពិនិត្យដោយ

ម៉ាឡាវឺ ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាល់ឌីវ ម៉ូរីតានី ម៉ិកស៊ីកូ ម៉ូរ៉ូកូ

កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយ

នីហ្សេរីយា៉ ប៉ាណាម៉ា ហ្វីលីពីន អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

គ្រោះអត់ឃ្លាន កំពុងទទួលបានការទាក់ទាញជា

អា្រហ្វិកខាងត្បូង កុងហ្គោ  ទុយនេស៊ី ទួរគី និង

ពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីន តំបន់ការ៉ា-

សហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត ។

អ៊ីប

ប្រទេសដែលបានសម្រេចគោលដៅ MDG

និងអា្រហ្វិក។កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៤      

កិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអា្រហ្វិក

នៅក្នុងទី

វត្ស នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអ
 ភិវឌ្ឍន៍ត្រូវសម្រេច

ផង និងគោលដៅ WFS ផងរួមមាន អាម៉េនី អា-

ក្រុងម៉ាឡាបូ ប្រទេសហ្គីណេ ប្រមុខ  រដ្ឋនៃបណ្តា

ហ្សែបៃហ្សាន ប្រេស៊ីល កាមឺរូន ឈីលី គុយបា

ប្រទេសអា្រហ្វិកទាំងអស់

ទោះបីជាមានការវិវឌ្ឍជាទូទៅក៏ដោយ

ក៏

ឌីជីប៊ូទី ហ្សកហ្ស៊ី  ហ្គាណា ហ្គូយ៉ាណា គូវ៉ែត គៀ-

គ្រោះអត់ឃ្លាននៅក្នុងទ្វីបមួយនេះ

ហ្សីស្ថាន ម៉ាលី មីយ៉ាន់ម៉ា នីការ៉ាហ្គា ប៉េរូ សាធា-

២០២៥។ កាលពីឆទៅ
្នាំ ក្នង
ុ កិចប
្ច ជ
្រ ក
ុំ ព
ំ ល
ូ របស់

នីមួយៗ។នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីន និងតំបន់

រណរដ្ឋកូរ៉េ  សាំងវីសង់ សាម៉ៅ-សៅតូម៉េ  ប្រាំង-

សហគមន៍អាមេរិកឡាទីន

ស៊ីប

អ៊ុយរុយហ្គាយ

នៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីប ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក៏

វេណេស៊ូអេឡា សាធារណរដ្ឋបូលីវី និងប្រទេស

បានយល់ស្រប លុបបំបាត់ទាំងស្រុងគ្រោះអត់

វៀតណាម ។ ប្រទេសដែលមានកម្រិតកង្វះអា-

ឃ្លានត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ គឺធ្វើឲ្យគ្រោះអត់ឃ្លានស្មើ

ហារូបត្ថម្ភក្រោម ៥% ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩២

នឹងសូន្យ។ គេបានធ្វកា
ើ រអះអាងឡើងវិញនូវការ

ហើយមានសមត្ថភាពរក្សាបាន

សន្យារបស់ខ្លួនថា ឆ្នាំ២០២៥អាមេរិក ឡាទីន     

ឲ្យបាននៅឆ្នាំ ២០១៥ ។

នៅតែមានការខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ និងប្រទេស

ការាអ៊ីបមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការ
បង្កើនសនិ្តសុខស្បៀង

ព្រមជាមួយការរីក

ចម្រើនជាបង្គួរនៅតំបន់សាហារ៉ា អា្រហ្វិក និងអា
ស៊ីខាងលិច ដែលតែងតែទទួលរងការឈឺចាប់

ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងជម្លោះ
ប្រដាប់អាវុធ។

របាយការណ៍

នៃការសិក្សាអំពីសនិ្តសុខ  

ស្បៀងនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤ បង្ហាញថា

តំបន់មួយចំនួនដូចជាអា្រហ្វិក និងអាមេរិកឡា-

ទីន ក៏ដូចជាតំបន់ការ៉ាអ៊ីប ព្រមទាំងប្រទេស            

នីមួយៗ

ួ ្ល
បានពង្រឹងនូវការសន្យារបស់ខន

រួមមាន

ថៃឡង់

ទួរមេនីស្ថាន

អាហ្សង់ទីន

នូវចន្លោះនោះ

បាបាដូស

ប្រ៊ុយណេ 

និងតំបន់ការ៉ាអ៊ីប

បានសន្យាបញ្ចប់    
ត្រឹមឆ្នាំ

និងបណ្តាប្រទេស

ចាកចេញផុតពីគ្រោះអត់-      

អេហ្ស៊ីប កាហ្សាក់ស្ថាន លីបង់ អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

ឃ្លាន

អា្រហ្វិកខាងត្បូង ទុយនេស៊ី ទួរគី និងសហភាព

២០០៥ រហូតមក។ តំបន់ទាំងនេះមានប្រទេស

អារ៉ាប់អេមីរ៉េត។

ជិត៩០និងមានប្រជាជនសរុប

ការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក នៅក្នុងការ

នាក់។

ដោយបានចាប់ផ្តើមគោលដៅតាំងពីឆ្នាំ  
១៥០

លាន   

ការសន្យារបស់បម
្រ ខ
ុ រដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិ-         

បានឆ្លុះបញ្ចាំងជា
          បាលនៃតំបន់ទាំងពីរនេះ បានបញ្ជូនសារប្រកប

ចំពោះសនិស
្ត ខ
ុ ស្បៀង និងចំណអា
ី ហារ។

កាត់បន្ថយគ្រោះអត់ឃ្លាន

សំខាន់ទៅលើសមិទផ
្ធ ល ដែលសម្រេចបាននៅ

ដោយសក្តានព
ុ លទៅកាន់បជា
្រ ជនរបស់ខន
ួ ្ល

ដំណោះស្រាយរួមគ្នា

ក្នង
ុ ប្រទស
េ មួយចំនន
ួ
ដែលបានឈានទៅដល់

ប្រជាជនក្នង
ុ ប្រទស
េ ដទៃទៀត លើពភ
ិ ពលោក ៕

ការកាត់បន្ថយគ្រោះអត់ឃ្លាន តម្រូវឲ្យមាន
ហើយចាំបាច់ត្រូវរួម

បញ្ចូលការវិនិយោគឯកជន និងវិនិយោគសាធារណៈ  ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពវិស័យ កសិកម្មដាក់

រួចហើយនូវគោលដៅ MDGការ បែងចែកសមាមាត្រប្រជាជនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

រហូតឆ្នាំ

និង    
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ជំងត
ឺ ម្រងនោម ជាឃាតករស្ងាត់ៗ
ខុសពីជំងឺផ្សេងៗទៀត

បុព្វហេតុចម្បង ដែលជំរុញឱ្យមានការព្យាបាល
លាងឈាម។គ្របត
់ ម្រងនោមរបស់មនុស្សមិនថា
ស្បែកស ស្បែកខ្មៅ  ស្បែកលឿង ស្រឬ
ី ប្រស
ុ ទេ 
តែងចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមវ័យ ។ ចាប់ពី អាយុ
៦០ឆ្នាំឡើងទៅ សមត្ថភាពតម្រងនោមធ្លាក់ចុះ
១០%ជារៀងរាល់១០ឆ្នាំ ។ តម្រងនោមមានពីរ
និង ជាសរីរាង្គដ៏ចាំបាច់បំផុតរបស់មនុស្ស ។
ដោយសារតម្រងនោមនេះហើយ ទើបយើងអាច
រស់រានមានជីវិតបាន។
នៅពេលដែលតម្រងនោម

លែងដើរតើ

មនុស្សយើងនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា?
បើតម្រងនោមលែងដំណើរការ បន្តិចម្តងៗ
យើងនឹងមានស្តុកសារធាតុអំបិល
ច្រើនឡើងៗ
លំដាប់

ទឹកកាន់តែ

យើងនឹងមានសភាពតានតឹងជា

យើងនឹងមិនអាចកម្ចាត់សារធាតុមួយ

ចំនន
ួ ដូចជាសារធាតុបតា
៉ូ ស្យូម ...ដោយហេតថា
ុ
តម្រងនោមក៏មានតួនាទីផលិតវីតាមីនដេសកម្ម
អ៊ីចឹងយើងនឹងមាន

មានជំងឺច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅនឹងតម្រងនោម ឬធ្វើឱ្យតម្រងនោមខូច
ជំងឺតម្រងនោម

សុខភាពឆ្អឹងចុះខ្សោយ

ប្រសិនបើមានជំងឺតម្រងនោម

ឬមានបញ្ហាខ្វះ

ជាជំងឺដែលមិនផ្តល់រោគ

ប្រក្រតី ដោយប្រការណាមួយភ្លាម ជាហេតុធ្វើឱ្យ

គ្រាប់ឈាមក្រហម ព្រោះថាតម្រងនោមក៏មាន

សញ្ញាអ្វីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ  មុនដល់ដំណាក់

តម្រងនោមរងគ្រោះ ជួនកាលគឺបណ្តាលមកពី

ចំណែកចូលរួមផលិតអ័រម៉ូន។

កាលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគ្រូ-

តម្រងនោមបានស្រូបសារធាតុពុល មានជាអាទិ៍

ពេទ្យ និងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ទទួលព្យាបាល និងទៅ

សារធាតុពុលក្នុងថ្នាំ។

មូលហេតុដែល ជំរុញឱ្យអ្នកជំងឺម្នាក់គិតគូរ
ស្វែងរកពិនិត្យតម្រងនោម គឺក្នុងករណីអ្នកជំងឺ

ព្យាបាល ជំងឺដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមមួយក្រុមនេះ ច្រើនតែ

ជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាម មានជា

មានរោគឡើងឈាម ទឹកនោមផ្អម
ែ ជាប់នង
ឹ ខ្លន
ួ ។

ចង់ហួស ពេលបន្តិចទៅហើយ។  តាមការពិតទៅ

អាទិ៍ឡើងឈាម ទឹកនោមផ្អែម ក៏អាចបំផ្លាញ

អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺ ខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រសិន បើគេអាចយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺ

តម្រងនោមដែរ។ ការបំផ្លាញតម្រងនោម គឺតាម

៥០% មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ អ្នកមានឪពុក

នេះតាំងពីដប
ំ ង
ូ ឬភ្លាមៗ ពិនត
ិ ្យព្យាបាលឱ្យចំទស
ិ -

រយៈការបង្កផលប៉ះពាល់បន្តិចម្តងៗ

ម្តាយកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោម

ដៅនិងប្រភេទជំងឺនោះ គេនឹងអាចបន្ថយ ល្បឿន

ចំណែកណាមួយនៃតម្រងនោម

ដែលជាអ្នក

ជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដូចយ៉ាងជំងឺពាក់ព័ន្ធ

ឬបញ្ឈប់បានទាំងស្រុង ការវិវឌ្ឍនៃជំងឺតែម្តង។

ច្រោះឈាម ។ តម្រងនោមក៏លែងបំពេញតួនាទី

នឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួន ជំងឺបង្ករោគរលាកតម្រង

បានត្រឹមត្រូវ

នោមញយៗ

មានជំងឺច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅនឹង

ទៅលើ

មិនអាចដំណើរការបានដោយ

និងអ្នកមាន

សុទ្ធតែងាយផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់

តម្រងនោម ឬធ្វើឱ្យតម្រងនោមខូច។ ជំងឺទាំង

ពេញលេញ ។ នៅពេលខ្លះករណីតម្រងនោម

តម្រងនោមទាំងអស់ ។ ដូច្នេះយើងអាចនិយាយ

នោះខ្លះបង្កមកពីមីក្រុប។ ជំងឺខ្លះទៀតបណ្តាល

ធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ព្រោះមានដើមហេតុកើត

បានថា ចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ គឺជាចាំបាច់ដែល

មកពីប្រព័ន្ធការពារខ្លួន មានដំណើរការខុសពី

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងឡើងឈាមបានក្លាយជា

ត្រូវគិតគូរធ្វើតេស្ត

តម្រងនោមដែលមិនមានជំងឺ

វិភាគទឹកនោម

តម្រងនោមដែលខូច

និងវិភាគ
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នោម លែងមានសមត្ថភាពរំលាយជាតិអាស៊ីត

ភាពតម្រងនោម(ក្រលៀន) ឱ្យនៅល្អបានយូរ។

ឱ្យអស់ពីខ្លួន។

ការអនុវត្ត និងគោរពវិន័យ អនាម័យជីវិតអាច      

-

ខួរឆ្អឹង

លែងផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហម

សម្រាប់ដឹកនាំខ្យល់អ៊ុកស៊ីសែន

ទៅឱ្យឈាម

ព្រោះតម្រងនោមលែងដំណើរការ លែងផលិត
ប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ទៅរំញោចខួរឆ្អឹង។ ខ្វះឈាម

ជំងឺតម្រងនោមដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាចជាងគេ 
គឺជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ។ ជំងឺនេះ គឺជាផល
វិបាកបន្សល់ទុក ពីការវិវឌ្ឍនៃជំងឺផ្សេងទៅលើ
តម្រងនោម។ នៅពេលតម្រងនោមទាំងសងខាង
លែងដំណើរការត្រឹមត្រូវ
បំពុលបន្តិចម្តងៗ

សរីរាង្គយើងចាប់

ដោយកាកសំណល់ដែល

លាងបញ្ចោញមិនអស់។ គេអាចហៅជំងឺខ្សោយ
តម្រងនោមថារ៉ាំរ៉ៃ  ដរាបណាតម្រងនោមបាត់
បង់សមត្ថភាព

លែងបំពេញការងារបានជា

លំដាប់ និងមានដំបៅមិនអាចព្យាបាលបាន។
ក្នុងករណីទូទៅ ជំងឺនេះវិវឌ្ឍបន្តិចម្តងៗ ធ្ងន់
ទៅៗ អូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំ។ មនុស្សមានផ្ទុកជំងឺ
តម្រងនោម អាចរស់រានមានសុខភាពល្អ ដូច
មនុស្សធម្មតា គ្មានអ្វីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើយ
បើទោះបីជាតម្រងនោមនោះបានខូច មានជំងឺ
មានដំណើរការត្រឹមតែ ១០%ទៅ ២០%ក្តី ទាល់
តែដល់ដំណាក់កាល ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគាំងស្ទើរលែង
ដើរតែម្តង ទើបមានលេចចេញរោគសញ្ញាខ្លះមក
ក្រៅឱ្យដឹង។ លក្ខណៈទូទៅនៅពេលតម្រងនោម
មានដំណើរការមិនស្រួល សរីរាង្គកាយមនុស្ស
យើងអាចទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនដូចជា ៖
- សំណល់ជាតិពុលទៅផ្តុំនៅក្នុងឈាម ។   
អារម្មណ៍ថាមានការឈឺចុកចាប់បានលេចឡើង
ចង់ក្អួត ចង្អោរ លែងឆ្ងាញ់បាយ ពិបាកដំណេក។
- អាស៊ីតដូសមេតាលិកឡើង ព្រោះតម្រង

ឱ្យតម្រងនោមប្រឹងធ្វើការនោះ

ទេ)។
-បរិភោគមានលំនឹង ចំណីអាហារ បន្លែសាច់

ប្រឹងតែទៅ
       គ្រប់មុខលាយគ្នា ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យឡើង  

បំផុតធ្វើឱ្យឆ្អឹងចាប់ពុក។

មិនភ្លេចឡើយការវាស់ឈាម។

ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់  

ម្តងមួយលីត្រ 

បឺតយកកាល់ស្យូមពីឆ្អឹងមកចិញ្ចឹមឈាម តែទី

ដោយ

-បរិភោគទឹក

ប្រចាំ។

មានដំណើរការលែងស្រួលហើយ

បើទោះបីជាគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ

អនាម័យជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមាន ៖
សរីរាង្គ (យ៉ាងហោច១លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ មិនមែន

លែងប្រក្រតី បន្តធ្វើឱ្យយន្តការផលិតជាតិអ័រម៉ូន

ឈាម ដើម្បីបានដឹងអំពីស្ថានភាពតម្រងនោម

សរសៃឈាមបេះដូង និងមេតាបូលិកផ្សេងៗ។

យើងនឹងមានអាការៈនឿយហត់ខ្លាំង និង ជាប់ជា
- យន្តការបែងចែកជាតិកាល់ស្យូម ហ្វូស្វ័រ

រូបខ្លួនមនុស្សដែលបង្ហាញអំពីតម្រងនោម

ជួយរួមចំណែក ការពារប្រឆាំងទប់ទល់នឹងជំងឺ

ទម្ងន់ជ្រុល។
-មិនទទួលទានអាហារប្រៃពេក ព្រោះនាំឱ្យ

- តម្រងនោមបញ្ចេញទឹកនោមតិច ដែលជា

កើតជំងឺឡើងឈាម។

ហេតុងាយបង្កឱ្យមានការហើមដៃជើង ឬហើម

-មិនជក់បារី

សួតផង សម្រាប់អ្នកមានជំងឺបេះដូង ។

-ធ្វើកីឡា ធ្វើពលកម្មជាប្រចាំ

-បើការខ្សោយតម្រងនោមឈានដល់កម្រិត

-មួយវិញទៀត ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារធាតុ

ចុងក្រោយលែងដំណរើ ការសោះនោះ  ជាតិបតា
៉ូ -

មួយចំនួនដែលអាចបំពុលក្រលៀន ដោយត្រូវ

ស្យូមនឹងកើនឡើងខ្លាំង

ចៀសវាងឱ្យបាន

រហូតបង្កជាការស្ពឹក

ការប្រើថ្នាំអង់ទីអាំផ្លាម៉ាទ័រ

ស្រពន់ ឬគាំងបេះដូងតែងម្តង។ មនុស្សដែល

(ពពួកអាស្ពីរីន ពពួកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ដូច

មានតម្រងនោមដំណើរការមិនពេញលេញ អាច

ជា ប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល ដែលអាចបំពុលតម្រងនោម

មានអារម្មណដ
៍ ង
ឹ ថា មានអាការៈសញ្ញាមយ
ួ ចំនន
ួ

ប្រសិនបើប្រើច្រើន និងយូរពេល)។

ដូចជាបត់ជើងតូចញឹកញាប់ពេលយប់ មានក្លិន

-ចៀងវាងការប្រើថ្នាំលាយទឹក ថ្នាំបូរាណ

មិនល្អក្នុងមាត់ បាយលែងឆ្ងាញ់ ហត់ រងាក់រងើ

ដែលជាល្បាយឬសឈើ ស្មៅផ្សេងៗ

ចង់ក្អួត រមាស់ ស្ពឹកស្រពន់ពេលយប់ ប៉ោងត្របក

គ្មានប្រភព និងអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់។

ភ្នែក ឬហើមជើង ... ។
អនុសាសន៍សម្រាប់ការពារតម្រងនោម

ដែល

-សូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរបបចំណីអាហារដែល
៖

នៅពេលមានសុខភាពល្អរឹងមាំ ការអនុវត្ត និង
មានវិន័យល្អក្នុងការរស់នៅ អាចជួយរក្សាសុខ

ប្រកបដោយជាតិប្រូតេអ៊ីន ព្រោះវាងាយនឹងធ្វើ
ឱ្យតម្រងនោមនឿយហត់ខ្លាំង៕
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យើងត្រូវរួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារសមិទ្ធផល ៧ មករារបស់យើង
ក្នង
ុ ស្មារតីចងចាំជានិចច
្ នូវគុណប
ូ ការៈដ៏វស
ិ េសវិសាលបំផត
ុ នៃជ័វជម្មះជាប្រវត្តស
ិ ាស្រត
្ លើរបបប្រល័យពូជសាសន៍បល
៉ុ ព
 តនាថ្ងៃ៧ម
 ករាឆន
្ ាំ
១៩៧៩ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសូមដកស្រង់នូវបទសម្្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្តាមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម

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 nigÉkPaBépÞkñúgrwgmaM. 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 .
លោក សេង  សុង អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ ជាប្រជាជនរស់នៅភូមិអូរចិញ្ចៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ ដោយសារការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូមិ ឃុំ របស់ខ្ញុំមានការរីក  
ចម្រើនប្លែកខុសពីមុនច្រើន។

ស្រុកអន្លង់វែងនេះទើបតែចេញរួចផុតពីការកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគេ        

បាន ន័យថាជាតំបន់ទទួលបានសុខសន្តិភាពពៅគេបង្អស់ ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនដូចតំបន់
ដទៃទៀតដែលមានសុខសន្តិភាពមុនយើងផង។ សម្តេចទាំងបី ជាពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បានយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍតំបន់នេះ ជាពិសេសគឺការកសាងផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសមិទ្ធផលធំធេងមួយគឺថ្ងៃមហាជ័យជម្នះ៧មករាដែលបង្កើតឲ្យមានជាឱកាស
សម្រាប់ការកសាងប្រទេសឡើងវិញ។ ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលដែលយើងកសាងបានកន្លងមក និងរួមគ្នា
បង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតដើម្បីអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់នៃមាតុភូមិយើង។
លោក វង្ស ភ័ក្រ រស់នៅភូមិអភិវឌ្ឍ ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍
របស់លោកថា៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនាំសុខសន្តិភាពមក
ជូនមាតុភូមិ និងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ក្នុងរយៈពេល៣៦ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញ
ថាប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដូចប្រទេសដទៃដែលនៅក្បែរខាងយើង។
ទទួលបានយ៉ាងពេញលេញ

បើនិយាយពីសុខសន្តិភាពវិញគឺយើង   

យើងមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្លះកំពុងជួបភាពវឹកវរ។  

សង្គ្រាម និងការបែកបាក់គឺជាឱកាសអាក្រក់បំផុតដែលយើងត្រូវរួមគ្នាកម្ចាត់ឲ្យបាន ព្រោះបើវាកើតឡើងហើយមិន
ងាយពន្លត់បានទៅវិញទេ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ប្រទេសយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចហើយ។ បើកុំតែមានថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧
មករា បើកុំតែមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រហែលជាយើងគ្មានថ្ងៃនេះទេ។ យើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារកុំ  
ឲ្យបាត់បង់ទៅវិញហើយត្រូវថ្កោលទោស

និងកម្ចាត់ចោលមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយដែលមានឧបាយកលអាក្រក់ចង់           

បំផ្លិចបំផ្លាញឱកាសសន្តិភាព ឱកាសបង្រួបបង្រួមជាតិ និងឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យបានដាច់ខាត ។

អ្នកស្រី លី ស្រីពៅ អាយុ ៤១ ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ ៣ សង្កាត់លេខ ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ជាអាជីវករលក់ដូរនៅឆ្នេរ
សមុទ្របានបញ្ជាក់ថា ៖ ខ្ញុំបានចាត់ទុកថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ខ្ញុំ ជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ប្រជាជន
កម្ពុជា ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារបានគុណបុណ្យថ្ងៃនោះហើយ ទើបយើងបានរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់
សព្វថ្ងៃ។ មានអ្នកខ្លះនិយាយប្រមាថ បន្តុះបង្អាប់ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា។ មានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយមាក់ងាយទៅដល់  
វរជន៧មករា ដោយគេធ្វើជាបំភ្លេចគុណបំណាច់ទាំងអស់នោះ។ បើគេចង់បំភ្លេចវាជារឿងរបស់គេ  ប៉ុន្តែយ៉ាងហោច
ណាស់យើងជាមនុស្សកុំបំភ្លេចសច្ចធម៌។

រូបខ្ញុំផ្ទាល់

និងគ្រួសារទាំងមូលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ថ្វីបើមិនមានបានក្រាស់ក្រែលប៉ុន្តែយើងមានជីវិត

សមរម្យ។ កុំលោភលន់ ហើយត្រូវមើលទៅអតីតកាល។ ពីមុនយើងមានអី យើងខ្វះខាតអី។ ទៅមុខទៀតយើងត្រូវខិតខំ ប្រឹងប្រែង។ ឲ្យតែប្រទេសជាតិ
មានសុខសន្តិភាពដូចសព្វថ្ងៃនោះជីវភាពរស់នៅរបស់យើងក៏ចេះតែកើនឡើង ព្រោះយើងមានឱកាស។
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elakRsI RBhµ c½nÞm:UlI RbCaCnrs;enAkñúgsgáat;ctumux xNÐdUneBjraCFanIPñMeBj )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´;.
លោក យស សម្បត្តិ រស់នៅភូមិកណ្តោស ឃុំលំហាច ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាលបានមានប្រសាសន៍ថា ៖         
សច្ចធម៌នៃទិវាជ័យជំនៈ ៧ មករា គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកដៃទៅបិទ ឬអាចយកអណ្តាតទៅនិយាយគន្លាស់បំភ្លៃការ
ពិតតាមតែអំពើចិត្តនោះបានទេ។ ថ្ងៃ  ៧ មករា ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស។     
ផ្តើមចេញពីនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាទាំងបីជាប្រមុខដ៏ឈ្លាស
វៃ ប្រទេសជាតិយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនពោរពេញដោយឧបសគ្គ និងភាពស្មុគស្មាញរាប់
មិនអស់។ សង្គ្រោះជាតិបានហើយ ត្រូវដឹកនាំការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន។ សេដ្ឋកិច្ចរីក
ចម្រើនគ្រាន់បើហើយ ត្រូវស្វះស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិបញ្ចប់សង្រ្គាមនាំយកសុខសន្តិភាពជូនមាតុភូមិរហូតមក
ដល់សព្វថ្ងៃ។ អ្នកថាអត់ធ្វើងាយស្រួលទេ ចេះតែនិយាយចោល ចេះតែសន្យាចោលប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកធើ្វពិតប្រាកដ
ទើបដឹងថាលំបាកប៉ុណ្ណា។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស សុទ្ធតែបានចូលប្រឡូកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ហើយធ្វើជាសាក្សីរស់យ៉ាងជាក់
ច្បាស់ទៀតផង ។

លោក តូច សកល  អធិការស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រោមការដឹកនាំរបស់
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រទេសជាតិកំពុងមានការរីកចម្រើន ប្រជាជនកំពុងរស់នៅមូលត្រកូលគ្នាប្រកបដោយ          
ភាពសុខសាន្ត។ សមិទ្ធផលច្រើនស្អេកស្កះបានកើតឡើងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងទូទាំងប្រទេស ទាំងវិស័យធារាសាស្ត្រ 
ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ មន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមជាដើម។ ក្នុងនាមខ្ញុំជាកងកម្លាំងមួយរូប ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស សូមនាំគ្នាស្រឡាញ់ នាំគ្នាថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។ មានសុខសន្តិភាពទើបយើង    
មានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេស។ សូមកុំឲ្យជឿការញុះញង់ការអុជអាល ការបញ្ឆេះភ្លើងកំហឹង ដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់
ការបែកបាក់ជាតិជាថ្មីម្តងទៀត ។

លោក សូ ប្លាតុង អភិបាលរងស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថា៖ទិវា ៧ មករានៅតែចារ
ជាប់ជានិច្ចក្នុងសន្តានចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប។ ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយទាំងអស់មានសុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបាន
ត្រឹមត្រូវទៅលើដំណើរវិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិយើងតាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០។ នោះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃ
សង្រ្គាមដុតបំផ្លាញទឹកដីយើង បន្ទាប់មកគឺថ្ងៃ ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដែលរបបប៉ុលពលបានចាប់កំណើតឡើង និង
បានអនុវត្តការប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។ ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនូវរបបដ៏ឃោរឃៅនេះ ហើយ
បានបើកសករាជថ្មម
ី យ
ួ សម្រាបទ
់ ព
ំ រ័ ។ គ្មាន ៧ មករា គឺគន
្មា ថ្ងន
ៃ ះេ ទេ។ យើងនៅតែនយា
ិ យពាក្យដដែល ព្រោះនេះជា   
សច្ចធម៌នប
ៃ វ្រ ត្តសា
ិ ស្ត្រ ។ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ទាមទារឲ្យមានការជឿ និងការគាំទទា
្រ ង
ំ ងងឹតងងល់នោះទេ បន
ុ៉ កា
ែ្ត រជឿណាមួយការ
គាំទ្រណាមួយ ត្រូវមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទើបយើងមិនជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចអតីតកាលម្តងទៀត ។ ហេតុនេះហើយ
ទើបខ្ញុំនៅតែរក្សាខ្ជាប់ស្មារតី ៧ មករានៅតែគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន
សែន និងសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ។

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.
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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.
elakyay Kan Gayu 77 qñaM manTIlMenAenAXuMepþACuM RsukeCIgéRB extþkMBg;cam )anmanRbsasn_fa
edaysarKuNbuNüéf¶rMedaH 7mkra qñaM1979 xJúMk¾)anmkrs;manCIviteLIgvij KWedaysarKuNbuNü
rbs;KNbkSRbCaCnkm<Cú a EdldwknaMedaysemþc h‘nu Esn semþc ehg sMrni nigsemþc Ca sumI .
xJúMenAEtdwgKuNcMeBaHKNbkSRbCaCnkm<úCaCab;Canic© . ´mine)aHeqñat[KNbkSNaepSg²eRkABIKNbkSRbCaCneT. ´minpSgeRBgeT eRBaHxøacFøak;eTAkñúgeRKaHmhnþraymþgeTotdUckñúgrbbRbl½yBUCsa
sn_b:ul Bt saCafµImþgeTot .
លោក ពេជ្រ ចន្ថា អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិអូរត្រេះ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ មានមុខរបរជាអ្នក
នេសាទបានឲ្យដឹងថា៖ ខ្ញុំបានចាប់កំណើតឡើងក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧មករាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែកំសួល និងក្លិននៃរបប
ប៉ុលពត វាបានរួតរឹតនៅថ្ងៃចាប់កំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ហេតុអ្វី ព្រោះថាពេលនោះឳពុកម្តាយខ្ញុំដែលទើបចេញផុតពីរបប   
ប្រល័យពូជសាសន៍ពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់។ គាត់ធ្លាប់រៀបរាប់ប្រាប់ថា នៅពេលដែលលំបាកខ្លាំងពេក សូម្បីតែ     
ស្លាប់ក៏លែងខ្លាច។ ដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះទើបខ្ញុំផ្តល់តម្លៃខ្លាំងណាស់ដល់មហាជ័យជម្នះថ្ងៃ  ៧ មករា ឆ្នាំ     
១៩៧៩។ ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបាននាំគ្នាកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះតាំងពីបាតដៃទទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ដោយកសាងបានសមិទ្ធផលច្រើនណាស់។ ប្រជាជនមានសិទ្ធិ សេរីភាពពេញលេញ មានការងារធ្វើ មានជីវភាព      
សម្បូរសប្បាយ មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសឹងគ្រប់គ្រួសារ។ ហេតុនេះ ទើបខ្ញុំសូមបដិសេធដាច់ខាតនូវការឃោសនាមួលបង្កាច់ខុសការពិតណាមួយ ហើយដាច់ខាតត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា មានថ្ងៃ ៧ មករា ទើបយើងមានអ្វីៗសព្វ យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះ ។
យុវតី តេង ស្រីឡឹង អាយុ២២ឆ្នាំ នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា ៖ ខ្ញុំជាយុវជន
ជំនាន់ក្រោយតែខ្ញុំតែងតែស្វែងយល់ និងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រ  ហើយបានដឹងច្បាស់ថា ទឹកដីកម្ពុជាយើងដែល      
បានរស់រានមានជីវិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គឺពិតជាដោយសារការរំដោះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងកងទ័ពស្ម័គ្រ
ចិត្តវៀតណាមឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត។ ថ្ងៃ៧មករា គឺជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ប្រជាជនកម្ពុជា
យើង។ ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំ និងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នោះ តែងតែណែនាំរូបខ្ញុំកុំ
ឲ្យបំភច
េ្ល គុណអ្នកដែលបានជួយសង្គះ្រោ ជាតិ កុប
ំ ភ
ំ ច
េ្ល គុណថ្ង៧
ៃ មករា និងកុប
ំ ភ
ំ ច
េ្ល គុណគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ។    
ខ្ញុំសូមគាំទ្រដោយស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីចិត្តពីថ្លើមចំពោះគណបក្សប្រជាជន

និងចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបាននូវទិវាមហា
  

ជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។

យុវជន អ៊ាង សុខណេង អាយុ២៤ឆ្នាំ រស់នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ ក៏បានបញ្ជាក់ថា ៖ ទិវា៧មករា គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិ-                 
សាស្្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប។ យើងត្រូវចងចាំថា រៀមច្បងស្រករមុនបានធ្វើពលិកម្មសព្វបែបយ៉ាង តាំង
ពីពេលថ្ងៃរំដោះជាតិរហូតនិងបង្កើតបានអ្វីៗមកដល់សព្វថ្ងៃ  ដែលយើងបានមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះ គឺការរីក
ចម្រើនដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង។ យើងជាយុវជនបន្តវេនស្រករក្រោយត្រូវតែក្លាហានទទួលស្គាល់ការពិត ហើយនាំគ្នាបោះ
ជំហានទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការជ្រោងខ្ពស់ទង់៧មករា

ដែលជាទង់មហាជ័យជម្នះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំង  

អស់គ្នា។ ៧ មករាគឺជានិមិត្តរូបនៃជ័យជម្នះ ដោយបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាក្នុងរយៈពេល៣៦    
ឆ្នាំកន្លងមក។ ខ្ញុំមិនគាំទ្រទេ  ចំពោះអ្នកដែលប្រមាថមើលងាយថ្ងៃជ័យជម្នះ៧មករា។ ប្រមាថថ្ងៃ៧មករា គឺប្រមាថ     
អាយុជីវិតខ្លួនឯង ប្រមាថអាយុជីវិតឪពុកម្តាយ និងអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា ។
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- អូហូ រឿងហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ ប៉ុន្តែតាប៉ិ ម៉ម ឯងក៏                   

បទចម្រៀង

អបអរសាទរខួបទី ៣៦

នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា
I. សច្ចៈយុត្តិធម៌ ដែលខ្មែររង់

ចាំអស់ ៣ ឆ្នាំ និង ៨ ខែ

អង្គការអាវខ្មៅ ដែលសម្លាប់ខ្មែរ

សាលាក្តីទើបតែផ្តល់យុត្តិធម៌      ។

II. បើគ្មាន រណសិរ្យ២ធ្នូ ឆ្នាំ ៧៨

ប្រយុទ្ធយកជ័យ ពីដៃឃាតករ

ភ្នំឆ្អឹងស្ទឹងឈាម ដាបដាមនគរ	ស្លាប់ជាបន្ត គរពេញប្រថពី         ។
III. ៣ឆ្នាំ៨ខែ២០ថ្ងៃគ្មានអ្នកជួយសោះ
យុត្តិសច្ចៈ រណសិរ្សសាមគ្តី

ទេវតាព្រះនេត្រស្រស់ ប្រោះបានជីវី
រំដោះគ្រប់ទិសទី ថ្ងៃ ៧មករា      ។

IV. ៣៦ឆ្នាំ ផ្តើមពីផង់ផេះ

ឃើញច្បាស់ថ្ងៃនេះ អង្គររដ្ឋា

ជាតិថ្កុំថ្កើងខ្ពស់ កិត្តិយសថ្លៃថ្លា

គុណ ៧មករា មាតាទី២            ។
ពោល

មាន ៧មករា គឺមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះ	មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះ
	មានសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
V. ៧មករា បានស្តារប្រទេស

នយោបាយឈ្នះឈ្នះ ជាស៊ីម៉ង់ត៍រស់

ផ្សះផ្សារភ្ជាប់ភ្ជិតដោយភាពត្រង់សោ្មះ ដើម្បីជាតិរស់ ក្នុងសន្តិភាព        ។
VI. នយោបាយឈ្នះឈ្នះ សម្តេចទាំងបី
ឈាមខ្មែរឈប់ហូរទឹកភ្នែកលែងធ្លាក់
VII. ឈ្នះឈ្នះគឺពិត នាំសិទ្ធិសេរី

យុទ្ធសាស្រ្តជោគជ័យ ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត
តេជោតេជៈ ខ្មែរឈ្នះទាំងអស់គ្នា ។
ប្រជាធិបតេយ្យ ជូនរាស្រ្តប្រជា

សិទិ្ធអាស្រ័យច្បាប់របស់កម្ពុជា

ប្រតិបត្តិគ្រប់គ្នា កុំបីឃ្លាឃ្លាត      ។

VIII.ឈ្នះជាប្រទីប ពន្លឺត្រចេះ

បំភ្លឺផ្លូវច្បាស់ ឈ្នះឈ្នះព្រោះជាតិ

ឈ្នះបានសន្តិភាព អភិវឌ្ឍថែមទៀត
IX. មហាមោទនៈ ឆ្លាក់មាគ៌ាឈ្នះ

រីករស់ព្រោងព្រាត ឈ្នះគ្រប់វិស័យ។
រាស្រ្តគឺជាម្ចាស់ ខ្មែរអើយពួតដៃ

៧មករា ស្មោះត្រង់ភក្តី

សម្តេចទាំង៣ ស្ម័គ្របម្រើរាស្រ្ត   ។

X. រុក្ខជាតិរីកស្រស់ សម្រស់ប្រិមប្រិយ
ចម្រុះដោយពណ៌ គ្រប់យ៉ាងបវរ

រីកលើទឹកដី ទឹកដីអង្គរ
ក្លិនសែនពិដោរ ក្រអូបសាយសព្វ ។

XI. សន្សើមមករា ខំរក្សាថែ

រៀងរាល់ឆ្នាំខែ ថែឥតឈរឈប់

សន្តិភាពពេញលេញ ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ រាស្រ្តពិតបានសុខ ក្រោមម្លប់ទេវតា។
***ភ្លេង***
XII. សំនៀងសំណើច ៣៦ឆ្នាំ

មករាច្រៀងផ្តាំ ដាស់អស់កូនចៅ

បន្តដំណើរ ដើរនៅលើផ្លូវ

ដឹកនាំត្រឹមត្រូវ សមេ្តចទាំងបី       ។

                                                                       ដោយលោក ម៉ៅ កេង

ថ្ងៃមួយ នាយម៉ម និងនាងម៉ក់ ទាស់គ្នាបែក
ផ្សែង។ នាយម៉ម រំឭករឿងដើម ៖
នែ៎

ល្មមៗបានហើយ

កុំខ្លាំងដៃពេក។

កុំឆាប់ភ្លេចកំណើតថា កាលទើបរៀបការជាមួយខ្ញុំ
យាយប៉ិឯងមានតែសំពត់អាវមួយចង្កេះជាប់ខ្លួនទេ
ណា៎។

- យីអើ ខ្ញុំចិត្តខ្មៅយ៉ាងម៉េចអ៎ា្ហស?
- អើ ហ្នឹងមើលទៅ កាលយើងរៀបការ ខែកត្តិកពេញរងា 
ត្រជាក់ស្ពឹកសព្វសាច់ ដឹងថាខ្ញុំមានតែសំពត់អាវតែមួយសម្រាប់
ជាប់ខ្លួនអ៊ឹចឹងហើយ តាប៉ិឯងដាច់ចិត្តសម្រាតខ្ញុំអស់ពីខ្លួនទៀត
ចាំទេ?
- អេ្ហស! ថា... ថា... ណ្ហើយឈប់និយាយ! ៕
ពន្លត់ភ្លើង
៣ថ្ងៃហើយ

ដែលនាងសាអែមសម្រាលបានកូនប្រុសតូច

ច្រឡឹងមួយ តែមានសម្បុរខ្មៅព្រីក ។ ចំណែកចឹក សាំ ជាឪពុក
សាច់សដូចសំឡី

សែនមួហ្មងក្នុងចិត្ត

កើតក្តីសង្ស័យទើប

គំហគសួរ  ៖
- អេហ៍ ... អាប៉េ អាទូច នេះជាកូនអ្នកណា អ្ហា៎ស?
- មានអ្នកណាទៀត គឺអាហ៊ាឯងហ្នឹងហើយ!       
- មិនជឿ ! អួមិនជឿឡេ !បើកូនអួម៉េចមិនសដូចអួ?
- អើ អាហ៊ាឯងសមែនហើយ តែមកពីអាហ៊ាឯងមានទម្លាប់
អាក្រក់ ទើបកូនខ្មៅអ៊ីចឹង។
- អ្ហា៎ស ... អួទម្លាប់អាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លះ?
- អើ... គឺឱ្យតែដល់ពេលហ្នឹង តាំងស្ទុះទៅពន្លត់ចង្កៀង ដឹង
ហើយនៅ?
- ខៅប៉េ ខុសពីអួសោះ ! ៕

ភ្លេចឈ្មោះ

ថ្ងៃមួយលោកតាម៉ែន បានហៅយុវជន ជុត នៅផ្ទះក្បែរទៅ
ហូបបាយនៅផ្ទះគាត់ ក្នុងឱកាសខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់ ៦០

់
្រោក
ឆ្នាំរបស់ប្តីប្រពន្ធគាត់ ។ ពេលបាយទឹករួចរាល់ យាយម៉កក
ឈរនិយាយ ៖
- បងសំឡាញ់ អូនទៅឆុងតែមកជូនណា៎ !
- បាទ អរគុណ អូនសំឡាញ់ !

់ េញផុត
លុះលោកយាយម៉កច

នាយជុតនិយាយខ្សឹបៗជា

មួយតាម៉ែន ៖
- ខ្ញុំសុំសរសើរ លោកអ៊ំដោយស្មោះ រៀបការជាមួយអ៊ំស្រី
៦០ឆ្នាំហើយ នៅតែរក្សាទឹកដមស្នេហាផ្អែមល្ហែមដូចកាលនៅ
កម្លោះក្រមុំ។ មិនថាពេលណាជាពេលណាទេ ខ្ញុំតែងឮលោកអ៊ំ
ប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមហៅ អ៊ំស្រី "អូនសំឡាញ់" ឯអ៊ំស្រី ឆ្លើយវិញ

ចិត្តខ្មៅ

-

កុំភ្លេចអំពីចិត្តខ្មៅរបស់ខ្លួន កាលពីពេលនោះដែរ។

"ចា៎ះ បងសំឡាញ់" ឬក៏ថា "ព្រលឹងមាសបង" ជាដើម។ ស្នេហា
របៀបនេះ ពិតជាមិនងាយរកបានទេ។
លោកតាម៉ែនខ្សឹបតបវិញ ៖
មិនមែនពួកអ៊ំចង់ប្រើពាក្យទាំងហ្នឹង

ហៅប្តីប្រពន្ធចាស់ៗ

របស់ខ្លួនដូចកាលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងទេ 

តាមពិតគឺមកពីអ៊ំ

ទាំងពីរនាក់ ភ្លេចឈ្លោះគ្នាយូរមកហើយ ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj

H/P : 012 935 822 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com / ariyathoar@online.com.kh
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É>] Ek Kwmya:n
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] RtaM GIuvtwk
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] R)ak; cMerIn
smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] eCog GM
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Qit suxun
GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] em:A Fnin
GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] GuIn vIrCati
rdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] yU Pirmü
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] m:m b‘unehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] G‘uk R)afña
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Xwm sariT§
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] ):av hmpan
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] sU CughYr
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>]> bUn lwmehg
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] esg eTog
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] kwm Cati
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] efag Qin
smaCikKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] em:A b‘unNarin
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É/] ):an b‘uneFOn
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] biuc suvNÑÚ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Ta c½nÞlIda
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Em:n vibul
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] RCun efra:va:t
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] em:A LaMg
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] qay bJT§iEsn
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É/] G‘un qalI
smaCikKN³RbcaMkarénKN³Gcié®nþy_KNbkSextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak eGam cn
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak saM Bisidæ
RbFanmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>>
elak sarU rdæCati
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak sarU rdæbBaØa
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elakCMTav exg sMv:ada
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] say bUrin
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] esg Kwmsan
CMnYykarsemþcGKÁmhaFmµeBaFisal Ca sIum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak XYn sMbUr
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak Ca vuT§I
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
kBaØa pag nitEhV‘rI
GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak eg:a em:gRCYn
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak G‘¿u
raRtI
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRsukGUreRCA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak Ekv Esn
RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak sYn suFI
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>
elak Kwm b:uNÑa
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak Kat h‘ul
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak cab DINa
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] evg saxun
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞRbFanRkumkargarcuHCYy XuMelV RsuksuIFrkNþal extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] sux munI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak Kwm suvNÑ
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmÜlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] siun vuT§I
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
É>] QMu vNÑariT§
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak em:A suxlIm
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak can; sIuNat
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak XU eBA
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
elak eTB visidæ
GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
kBaØa Ekv suCata
smaCikKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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