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ការកែទមែង់ជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិនិងរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
Reform – Vital to Cambodia and CPP

មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រស របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ពីថ្ង្រទី ៣០-៣១ ខ្រមករា ដល់ថ្ង្រទី ០១ ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រម

ប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់គឺ " ការក្រទម្រង់ជាអាយុជីវិត របស់ជាតិ និងរបស់គណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជា"។ ក្នុងសា្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គ 

ឧត្តមរបស់ជាតិ និងប្រជាជន អង្គមហាសន្និបាតបានធ្វើការពិនិត្យ និងពិភាក្សាយ៉ាង

ល្អិតល្អន់លើការដឹកនាំ របស់គណបក្សរយៈព្រលកន្លងមក ជាពិស្រសក្នុងនីតិកាល 

ទី ៤ និងដើមនីតិកាលទី ៥ ន្ររដ្ឋសភា ទាំងចំណុចខា្លាំង ទាំងចំណុចខ្សាយ ទាំង 

លទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម ហើយបានដាក់ច្រញនូវបណា្តាភារកិច្ចជាយុទ្ធសាស្រ្ត 

សម្រប់រយៈព្រលបន្តទៀត។ ជាពិស្រស បានកំណត់នូវគោលការណ៍ និងវិធានការ 

ដើម្បីបន្តអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ឲ្យកាន់ត្របានលឿន កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព និងកា្លាយ

ជាចលនារួមដ៏ខា្លាំងកា្លារបស់សង្គមជាតិ ។

ការពិតបានបង្ហាញច្បាស់ថា រយៈព្រល ៣៦ ឆ្នាំ ន្រការដឹកនាំប្រទ្រស គណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពជុា បានឆ្លងកាតប់ណា្តាដណំាកក់ាលជាប្រវត្តសាស្ត្រ ដ្រលមានភាព 

បត់ប្រនលំបាកស្មុគសា្មាញបំផុត ប្រកបដោយវីរភាពសម្រចបានសមិទ្ធផលជា 

ប្រវត្តិសាស្រ្តធំៗជូនប្រជាជន។ តាមរយៈបណា្តា សមិទ្ធផលទាំងន្រះ បាននាំប្រទ្រស

ជាតិឲ្យច្រញផុតពីសម័យកាលដ៏ខ្មាងងឹត មកកាន់សករាជថ្មីដ៏ភ្លឺត្រចះ និងមានការ 

សង្ឃឹមជឿជាក់លើអនាគត។ ឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវន្រះ ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅ 

បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់ ជាស្នូលដ្រល

ពុំអាចខ្វះបានក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រស ទាំងក្នុងអតីតកាលក៏ដូចបច្ចុប្បន្ន និងតទៅ 

អនាគតទៀត។ ពិតប្រកដណាស់ថា ភាពរឹងមាំជឿនលឿន ឬភាពទន់ខ្សាយអន់ 

ថយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា មានឥទ្ធពិលធំធ្រងចំពោះដំណើរវិវឌ្ឃន៍ន្រសង្គម 

កម្ពុជា និងអត្ថិភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទាល់ ។ ឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាល

មួយទៅដំណាក់កាលមួយ សភាពការណ៍ត្រងមានការប្រប្រួល ហើយដាក់ច្រញនូវ 

សណំមូពរថ្មីៗ  វញិ្ញាសារថ្មីៗ  ដ្រលត្រវូដោះស្រយ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នងុដណំើរន្រការ 

រីកចម្រើន កតា្តាអសកម្មផ្ស្រងៗក៏ល្រចច្រញឥតឈប់ឈរផងដ្ររ ហើយវានឹងប ្រ   

កា្លាយជាបណ្តើរៗទៅជាឧបសគ្គរារំាងការរីកចម្រើន ប្រសិនបើមិនត្រវូបានលុបបំបាត់ 

ទ្រនោះ ។ អាស្រយ័ហ្រតនុ្រះ ការក្រទម្រងគ់ជឺាការចាបំាចដ់ើម្បលីើក កម្ពសគ់ណុធម ៌

និងសមត្ថភាពរបស់គណបក្សឲ្យឆ្លើយតបនឹងសភាពការណ៌ជាក់ស្ត្រង ។

ការបន្តអនុវត្តកំណ្រទម្រង់នៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីន្រះ មិនម្រនជារឿងថ្មីដ្រល 

គណបក្សមិនធា្លាប់ធ្វើនោះទ្រ។ នៅពាក់កណា្តាលទសវត្ស ១៩៨០ គណបក្សប្រជាជន 

កម្ពជុាបានធ្វើការក្រទម្រង់ស្រដ្ឋកិច្ច ដោយទទួលសា្គាល់ សមាសភាពស្រដ្ឋកចិ្ចឯកជន 

ដ្រលនោះជាការក្រទម្រង់លើកដំបូង ។ ហើយនៅចុងទសវត្ស ១៩៨០ គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំណ្រទម្រង់យ៉ាងធំធ្រង ទាំងខាងនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច និង 

សង្គម ដ្រលបាននាំប្រទ្រសជាតិឈានចូលដំណាក់កាលថ្មី គឺសន្តិភាព បង្រួបបង្រួម 

ជាតិ ប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុបក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍។ ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈថ្មីន្រះ      

ការអនុវត្តការក្រទម្រង់ ត្រូវធ្វើឡើងឲ្យកាន់ត្រជ្រលជ្រជាងមុន និងប្រកបដោយ

ការប្ត្រជា្ញាចតិ្តខា្លាងំកា្លាជាងលើកណាៗទាងំអស ់។ ពពី្រះថា  ក្រមុប្រឆងំ នងិមជ្ឈដា្ឋាន 

អគតិ នៅត្រមានមហិច្ឆតាប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈ 

The nation-wide representatives’ extraordinary congress of 
the Cambodian People’s Party from 30 of January through to 1 
February 2015 held under important subject “Reform is Vital 
to the Cambodian nation and the Cambodian People’s Party.” 
In spirit of utmost responsibility for the supreme interest of the 
nation and people, the congress reviewed and discussed thor-
oughly the Party’s leadership so far, especially the fourth and 
fifth legislature of the National Assembly, both its strong and 
weak points regarding the achievements and challenges, while 
putting out strategic tasks for the coming period. The Party has 
especially defined principles and measures to continue imple-
menting reform in a speedy and more effective manner and to 
make it a common national movement.

The reality has clearly shown that over the past 36 years of 
the Cambodian People’s Party leadership, Cambodian over-
comes heroically various historic, flexible and complicated 
stages to score numerous achievements for the people. With 
those achievements, the country has been led out of its darkest 
period to a brighter and hopeful future. Having travelled this 
path, the people of Cambodia clearly know that the Cambo-
dian People’s Party has a central and indispensable role in lead-
ing Cambodia in the past as well as in the present and future. 
It is true that progress or backwardness of the Cambodian 
People’s Party impacts evolution of the Cambodian society and 
the Party’s existence itself.

From one stage to another, the situation changes and sets 
out new demands and issues to resolve. While on the path of 
progress, there arise endlessly various inactive factors, which, 
if allowed to mushroom, would be transformed into obstruc-
tions to the country’s pace of progress. It is in this sense that 
reform is essential to raise high the Party’s virtue and capacity 
in response to actual development of the situation.

Continuing to implement reform in a new stage of develop-
ment is not unconventional to the Party. In mid of 1980s the 
Cambodian People’s Party adopted economic reform to recog-
nize private economic composition, the first of its reform. By 
late 1980s, the Cambodian People’s Party exercised major po-
litical and socio-economic reforms leading the country to a new 
stage of peace, national reconciliation, liberal democracy, plu-
ralism and development. However, the current circumstance 
has required an even profounder reform and more determined 
manner. The opposition groups and ill-will circle have nurtured 
ambition to downfall the Cambodian People’s Party through 
their policy of demagogue, distortion and other perfidious tricks 
aimed at winning the people’s heart and mind so as to hijack 
democracy and rule of law should their ambition succeeds.

Wrongdoings by some officials such as corruption, nepotism, 
abuse of power, violation of justice principle, lack of public ser-
vice as well as inefficient application of law, etc. have been 
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នយោបាយបោកប្រស ប្រជាភិថុតិមួលបង្កាច់ និងល្បិចកលដ៏ពិសពុលជាច្រើន 

ទៀត ដើម្បីអូសទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនដ្រលនឹងអាចជំរុញឲ្យសា្ថានការណ៍             

ប្រទ្រសវិវដ្តខុសពីគន្លងន្រលទិ្ធប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ប្រសិនបើមហិច្ឆតារបស់ 

ពួកគ្របានសម្រចនោះ ។ ភាពអសកម្មដ្រលបង្កឡើងដោយមន្ត្រីមួយចំនួន ដូចជា 

អំពើពុករលួយ បាតុភាពបក្ខពួក គ្រួសារនិយម ការអនុវត្តហួសពីក្របខណ្ឌសិទ្ធិ   

អំណាចរបស់ខ្លួន ការរំលោភលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ កង្វះខាតលើការផ្តល់ស្រវា 

សាធារណៈ ក៏ដូចជាកង្វះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លើបញ្ហាខ្លះ ។ល។ ក៏កំពុង 

ត្រវូបានពួកគ្រយកទៅធ្វើការឃោសនាវាយប្រហារឥតឈប់ឈរ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ 

ដល់កិត្តិយសរបស់គណបក្ស។ចំណុចសំខាន់ថ្មីមួយទៀត គឺសំណូមពររបស់ប្រជា-

ជនដ្រលចង់ឲ្យគណបក្សគិតគូរឲ្យបានច្រើនជាង ដល់ជីវភាពផ្ទាល់ប្រចាំថ្ង្ររបស់

គាត់ ដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅបានសមរម្យ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រលដ្រលសង្គមកាន់ត្ររីក 

ចម្រើន ទាមទារឲ្យមន្រ្តីមា្នាក់ៗត្រូវខិតខំបង្កើនចំណ្រះដឹង និងក្រលម្អអាកប្បកិរិយ 

ធ្វើការទើបអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងរបាន ។ បច្ចុប្បន្ន សង្គមមានការរីកចម្រើន   

យ៉ាងលឿនលើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲ្យមនសិការសង្គមក៏មានការរីកចម្រើនខា្លាំងផងដ្ររ 

ជាពិស្រសមនសិការប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីភាព សមភាព និងយុត្តិធម៌ ដ្រលនោះគឺ

ជាការប្រប្រួលខាងគុណភាពគួរឲ្យមានមោទនភាព ។ ការវិវឌ្ឃន៍ន្រះ តម្រូវឲ្យគណ-

បក្សត្រូវត្រខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានលក្ខណៈ ឆ្លើយតបបានទាន់ព្រលវ្រលា ស្របជា 

មួយការផ្លាស់ប្តូរន្រះ បើមិនដូច្នាះទ្រ គណបក្សនឹងត្រូវស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពអន់ថយ 

និងអភិរក្សវិញ ។ កំណ្រទម្រង់ត្រូវធ្វើទាំងក្នុងបក្ស ទាំងក្នុងរដ្ឋ ។ 

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំណ្រទម្រង់ទទួលបានជោគជ័យធំធ្រង ឆ្លើយតបទៅ

នឹងការចង់បានរបស់ប្រជាជន? មុនបង្អស់គឺត្រូវមានឆន្ទៈមុតស្រួចក្នុងការអនុវត្ត 

កំណ្រទម្រង់ គឺធ្វើកំណ្រទម្រង់ដោយដាច់ខាតឥតរាថយ ធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយ និង 

សុីជម្រ។ មន្រ្តីមា្នាក់ៗ គប្បីកា្តាប់ជាប់នូវទិសស្លាក " ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹកដុសក្អ្រល 

និងព្យបាល " អាជា្ញាធរគ្រប់ថា្នាក់ គ្រប់ក្រសួង សា្ថាប័ន គណបក្សគ្រប់ថា្នាក់ គ្រប់ផ្ន្រក 

ត្រូវចូលរួមអនុវត្តដោយមនសិការភា្ញាក់រឭក និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងត្រូវប្រកាន់ 

ខា្ជាប់ តាមគោលការណ៍ន្រកំណ្រទម្រង់ដ្រលបានលើកឡើងក្នុងមហាសន្និបាត។ 

លើមូលដា្ឋានន្រះ កំណ្រទម្រង់នឹងកា្លាយជាចលនារួមរបស់សង្គមជាតិ ដើម្បីសម្រច

នូវការផ្លាស់ប្តូរមួយន្រជីវភាពសង្គមលើគ្រប់ផ្ន្រក ជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រកបដោយ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ 

សរុបមក ការបន្តអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ដោយដាច់ខាត និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-

ភាពមានលក្ខណៈចាំបាច់ និងបនា្ទាន់ដើម្បីធានាការពាររាល់សមិទ្ធផល និងដំណើរ 

ការរីកចម្រើនន្រសង្គមជាតិ ព្រមទាំងបង្កើនភាពខា្លាំងរបស់គណបក្ស។ កំណ្រទម្រង់ 

មិនគ្រន់ត្រជាការតស៊ូលុបបំបាត់កតា្តាអសកម្មប៉ុណ្ណោះទ្រ បុ៉ន្ត្រកំណ្រទម្រង់សំដៅ

ពង្រីកកតា្តាសកម្មទាំងឡាយដ្រលមានបច្ចុប្បន្ន និងបង្កើតកតា្តាសកម្មថ្មីៗទៀត ក្នុង 

ដំណើរឈានទៅមុខទៀតរបស់ជាតិ និងរបស់គណបក្ស។ កំណ្រទម្រង់ មានគោល

ដៅធ្វើឲ្យសង្គមស្រដ្ឋកិច្ចកាន់ត្ររីកចម្រើន ប្រជាជនកាន់ត្រមានជីវភាពធូរធារ លទ្ធិ 

ប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីភាព សមភាព និងយុត្តិធម៌សង្គមកាន់ត្របានលើកស្ទួយឥត 

ឈប់ឈរ។ លើមូលដា្នានន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ត្រទទួលបានការជឿ 

ទុកចិត្ត និងការគាំទ្រ ហើយរាល់ល្បិចកលប្រទូសរា៉ាយរបស់ក្រុមប្រឆំង និងបណា្តា

មជ្ឈដា្ឋានអគតិទាំងឡាយនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យ ៕

topics of their endless propaganda and to harm the Party’s 
honour. A new point in this endeavour is that people wish that 
the Party pays more attention to their daily life so that they can 
live suitable live. While society requires more, each and every 
official need to improve further their knowledge and working 
manner to get to work efficiency.

As of present, society has experienced progress in all fields 
along with social conscience, especially conscience of democ-
racy, freedom, equality and justice. This has reflected a proud 
change of quality. This evolution requires the Party’s self de-
velopment to respond in a timely manner to those changes or 
it will risk being bogged in backwardness and conservatism. 

Reform must be carried out in both the Party and state. How 
do we go about carrying reform to ensure success in respond-
ing to the people’s aspiration?

First of all, there need to have a strong will and resolute to 
implement wide-ranging and profound reforms. Each and every 
official should hold on to the slogan of “reflecting oneself in 
mirror, taking a bath, scrub off dirt and taking treatment.” Au-
thorities, ministries and institutions of all levels and sectors 
must take part in the implementation with conscience and re-
sponsibility, while holding on to principle of reform set out by 
the congress. On this basis, reform will become a shared na-
tional movement to achieve socio-economic changes with re-
sponsible leadership of the Cambodian People’s Party.

In short, continuing to implement resolute and effective 
reform is essential and urgent to safeguard achievements and 
momentum of progress of society while increasing strength of 
the Party. Reform is an effort not only to do away inactive fac-
tors but also to expand currently active ones and creates more 
in the march of our nation and people. Reform aims to assure 
more socio-economic progress, where people will have a better 
life, while democracy, freedom, equality and social justice will 
be promoted constantly. It is on this basis that the Cambodian 
People’s Party always wins the trust and support, while hostile 
tricks of opposition groups and ill-will circles will meet failure./.

ក្នុងការអនុវត្តកំណែទមែង់គណបក្សគែប់ថ្នែក់ គែប់ផ្នែក តែូវបែកាន់ខ្ជែប់គែលការណ៍ដូចខងកែម ៖
	ធ្វើនៅគ្រប់សា្ថាប័នគ្រប់ថា្នាក់ គ្រប់ផ្ន្រកមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ សុីជម្រ និងដាច់ខាត។

	ធ្វើពីលើចុះក្រមនិងពីក្រមឡើងលើព្រមគា្នាឱ្យកា្លាយជាចលនាដ៏ធំនិងខា្លាំងកា្លារបស់ជាតិ។ថា្នាក់លើត្រូវត្រធ្វើជាគំរូដល់ថា្នាក់ក្រមក្នុងការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់។

	ចាត់ទុកការក្រទម្រង់ជាការងរបស់ទាំងអស់គា្នាដ្រលត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចដ្រលបានប្រគល់ឱ្យ។

	អនុវត្តកំណ្រទម្រង់ដោយភា្ញាក់រព្ញកនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចៀសវាងទង្វើដុតឱ្យខ្លាចរោចឱ្យឆៅ ។

	ត្រូវមានសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងបណា្តាសា្ថាប័ន និងសមត្ថកិច្ចនានា ដើម្បីអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។



qñaMTI 14 elx 165 ExkuumÖ³ qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 3

ក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន     នា

យករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍  ជាតិ 

និងអន្តរជាតិមួយចំនួន ដ្រលតាមរយៈវត្តមានន្រះសម្ត្រចបានលើកឡើងជាអនុ-   

សាសន៍និងបញ្ហាមួយចំនួនដ្រលទាក់ទងទៅនឹងកំណ្រទម្រង់របស់រាជរដា្ឋាភិបាល។

ព្រកឹថ្ង្រទី៤ខ្រកុម្ភៈសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន សែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់់ខ្ពស់ 

ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោកលើកដំបូងស្តីពីទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ ដ្រល រៀប

ចំឡើងនៅក្រុងសៀមរាបដោយអង្គការទ្រសចរណ៍ពិភពលោក អង្គការយូណ្រស្កូ       

និងក្នុងឋានៈកម្ពុជាជាមា្ចាស់ផ្ទះ។

ថ្ល្រងទៅកាន់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករនាឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រ-

ជោបានលើកឡើងថា ដើម្បីធ្វើឲ្យការភា្ជាប់រវាងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ទៅជា

ការកសាងភាពជាដ្រគូថ្មីមួយ និងកា្លាយជាសសរស្តម្ភ ចូលរួមសម្រចបាននូវគោល-

ដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្រយឆ្នាំ ២០១៥ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប)នោះ យើង

ត្រូវមានមូលដា្ឋានសំខាន់ពីរដ្រលត្រូវដើរទន្ទឹមគា្នា : គឺការបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួត 

ប្រជ្រងន្រគោលដៅទ្រសចរណ៍វប្បធម៌ និងការធានាឲ្យបាននូវចីរភាពដ្រលកើត     

ច្រញពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍វប្បធម៌។ យើងត្រូវស្វ្រងយល់អំពីកាលានុវត្ត-

ភាព និងបញ្ហាប្រឈមរវាងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ ការបង្កើតគំរូថ្មីៗន្រភាពជា

ដ្រគូនិងអភិបាលកិច្ច និងការដាក់ច្រញនូវអនុសាសន៍កម្រិតនយោបាយក្នុងក្រប 

ខណ្ឌអន្តរវិស័យ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ គឺជាកម្មវត្ថុន្រ

អង្គសន្និសីទនាព្រលន្រះ ។

សម្ត្រចបន្តថាជារួមការប្រើប្រស់នូវធនធានវប្បធម៌ប្រតិកភណ្ឌសម្រប់វិស័យ

ទ្រសចរណ៍ ពិតជាចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ 

វប្បធម៌។ វិស័យទ្រសចរណ៍វប្បធម៌នៅកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រមាណ ៨០% ន្រវិស័យ 

ទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ដ្រលតាមរយៈន្រះកម្ពុជាមានបទពិសធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យទ្រស

ចរណ៍វប្បធម៌ន្រះ។ សម្ត្រចបន្តថា យើងក៏មើលឃើញមានកតា្តាប្រឈមមួយចំនួន 

ដ្រលបង្កការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍វប្ប-

ធម៌ ។ ក្នុងនោះរួមមានកង្វះកិច្ចសហការ និងការសម្របសម្រួលការងររវាងសា្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធ ដ្រគូពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅមូលដា្ឋាន កង្វះការរៀបចំផ្រនការ 

អភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រងដោយម៉ត់ចត់ កង្វះធនធានមនុស្ស កង្វះការយល់ដឹងជា

សាធារណៈអំពីវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ជាដើម ។

សម្ត្រចបានបន្ថ្រមថា ដោយឈរលើទស្សនទាន      ៉ គតិជាសកល ប្រតបិត្តកិារថា្នាក ់

ជាតិ  ៉នោះគ្រគួរត្រយកចិត្តទុកដាក់លើបណា្តាចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះទី១.បន្តខិត 

ខំជំរុញឱ្យវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគា្នាសម្រប់ជំរុញកំណើន

និងការប្រងច្រកផ្ល្រផ្កាន្រកំណើនប្រកបដោយសមធម៌។ទី២.វិស័យទ្រសចរណ៍ និង

វប្បធម៌បម្រើឱ្យការថ្ររក្សាប្រតិកភណ្ឌ។ ទី៣.វិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ ត្រូវរួម

គា្នាដើម្បីឧត្តមភាពប្រកួតប្រជ្រងក្នុងគោលដៅទ្រសចរណ៍ និងការកសាងនូវវប្បធម៌ 

សន្តិភាព។  ទី៤.រួមគា្នាប្រតិបត្តិក្នុងក្របខណ្ឌជាតិនីមួយៗ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ           

វិស័យទ្រសចរណ៍វប្បធម៌ឱ្យមានចីរភាព ។

គួររំលឹកថា ក្នុងសន្និសីទន្រះមានគណៈប្រតិភូន្រវិស័យទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ 

វាគ្មិនអន្តរជាតិល្បីៗចំនួន ៦៤០ នាក់ មកពី ៩៩ ប្រទ្រសបានចូលរួម ក្នុងនោះមាន 

ថា្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី អគ្គនាយកចំនួន៤១រូបមកពី៣៨ប្រទ្រស រួមមានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រស-

ចរណ៍ចំនួន១៧រូប រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ចំនួន១៥ រូប និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រស-

ចរណ៍ និងវប្បធម៌ចំនួន៧ រូប និងអគ្គនាយក២ រូប។ អង្គសន្និសីទក៏មានវាគ្មិនជាតិ-

អន្តរជាតិចំនួន ២២ រូប ក្នុងនោះវាគ្មិនជាតិមានចំនួន ៣ រូប អ្នកសម្របសម្រួលកម្ម 

វធិចីនំនួ ៥ របូ។ គណៈប្រតភិជូាត ិសាស្តា្រចារ្យ នសិ្សតិ នងិផ្ន្រកឯកជន មានចនំនួជាង 

៤៩០ រូប។ សរុបអង្គសន្និសីទមានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈប្រតិភូជាតិ និងអន្តរ-

ជាតិចំនួន ១.១០៧ រូប។ សន្និសីទន្រះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការបកប្រជា ៧ ភាសា 

(ភាសាខ្ម្ររ,អង់គ្ល្រស,បារាំង,រុស្សុី,អ្រស្បា៉ាញ,ចិននិងកូរ៉្រ) ។ សន្និសីទប្រព្រឹត្តទៅ  

ចាប់ពីថ្ង្រ ៤-៦ ខ្រកុម្ភៈ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ១០ ខ្រកុម្ភៈសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពធិបី្រគលស់ញ្ញាបត្រដលន់សិ្សតិជយ័លាភីថា្នាកប់រញិ្ញាបត្រ នងិថា្នាកប់រញិ្ញាបត្រជាន ់

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលយកទាំងអស់អ្នកចង់មករួមរស់ជាមួយខ្លួន
 រដ្ឋអធិបត្រយ្យមួយមិនអាចឲ្យគ្របំពានបានទ្រ
 ពីន្រះដល់ឆ្ន្រំ ២០១៨ ពុំមានការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអារ៉្រងទ្រ

	  កងកមា្ល្រំងប្រដាប់អាវុធអព្យាក្រឹតចំព្រះបក្សនយ្របាយ     
  ត្រមិនអាចអព្យាក្រឹតរវាងបក្សនយ្របាយ និងរដា្ឋ្រភិបាលទ្រ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រ 

និងថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ ខ្ពស់ន្រសាកលវិទ្យល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច
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ខ្ពស់ន្រសាកលវិទ្យល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌល 

សន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រជ្រ ។

នាឱកាសនោះសម្ត្រចបានរំឭកថា កាលពីព្រលសម្ត្រចជួបជាមួយសមាគម       

គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សានាព្រលកន្លងទៅ សម្ត្រចបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យពិនិត្យមើល

លទ្ធភាពច្របាច់បញ្ចូលគា្នារវាងសាកលវិទ្យល័យ និងសាកលវិទ្យល័យមួយចំនួន

ធ្វើជាដ្រគូនឹងគា្នា ព្រះនៅប្រទ្រសរបស់យើងមានសាកលវិទ្យល័យជាង១០០។ចំ

នួនន្រះគឺវាច្រើនណាស់ ប៉ុន្ត្រសាកលវិទ្យល័យរបស់យើងវាតូចៗព្រកវាមិនសមនឹ

ងឈ្មាះសាកលវិទ្យល័យទ្រ។ សម្ត្រចបន្តថា តើវាអាចមានលទ្ធភាពច្របាច់បញ្ចូល

គា្នារវាងសាកលវិទ្យល័យ ២ ឬ ៣ ដោយរួមទុនបញ្ចូលគា្នាបង្កើតជាសាកលវិទ្យល័យ 

ត្រមួយដើម្បីឲ្យវាមាំទាំ ហើយមានកមា្លាំងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រន់សម្រប់អភិវឌ្ឍ 

ឬអាចដាក់ទុនបន្ថ្រមដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យល័យឬទ្រ? សម្ត្រច

បញ្ជាក់ថាន្រះគឺជាកំណ្រទម្រង់នៅក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សាផងដ្ររក្នុងគ្រឹះសា្ថានឧត្តម

សិក្សាផ្ន្រកឯកជន ។  

សម្ត្រចមានប្រសាសន៍ផងដ្ររថា ការកសាងធនធានមនុស្សមិនដូចជាការដាំ

ដើមឈើនោះទ្រ។ ការដាំមនុស្សប្រើរយៈព្រលយូរឆ្នាំនិងធនធានដ៏ច្រើន ដូចន្រះ 

ហើយ ទើបទាមទារឲ្យការបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្សត្រូវត្រធានានូវគុណ-

ភាព។ សម្ត្រចក៏បានដាស់តឿនដល់និស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់ត្រូវត្រដឹងថា មិនត្រូវ 

មោទនភាព និងគ្រប់គ្រន់ចំពោះការទទួលសញ្ញាបត្រ នៅព្រលន្រះថាគ្រប់គ្រន់ 

នោះទ្រ ត្រត្រូវត្របង្កើនចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថ្រមជាប្រចាំ ដើម្បីរត់ឲ្យទាន់សម័យ   

សកលភាវូបនីយកម្ម ។ 

ព្រឹកថ្ង្រទី ១៧ ខ្រកុម្ភៈសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង 

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យល័យធនធានមនុស្ស ចំនួន  ១៧៣៩ 

នាក់ នៅវិទ្យសា្ថានជាតិអប់រំ។ នាព្រលនោះ សម្ត្រចបានលើកឡើងនូវសារនយោ- 

បាយមួយទាក់ទងទៅដល់ការចាកច្រញពីគណបក្ស របស់តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពត 

ន្រគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ហើយមកចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

សម្ត្រចបានបញ្ជាក់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានប្រើលុយដើម្បីទិញ        

ខ្លនួសមាជកិគណបក្សសង្រ្គោះជាតនិោះទ្រ ព្រះគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុាមានធន-

ធានមនុស្សគ្រប់គ្រន់ហើយ។ ក៏បុ៉ន្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុាមានជំហរមួយទទួល

យកទំាងអស់អ្នកដ្រលចង់មករួមរស់ជាមួយគណបក្សប្រជាជនព្រះពួកគ្រជាខ្ម្ររ ។ 

សម្ដ្រចបានឭថា កាលពីអាទិត្យមុនន្រះមានសមាជិកសភារបស់គណបក្ស សង្គា្រះ-

ជាតិឈ្មាះឯកឧត្ដម វ៉ែន សំអឿន តំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គា្រះជាតិនៅខ្រត្ត

កំពត បានស្នើសុំលាល្រងពីគណបក្សរបស់ខ្លួន និងពីសមាជិកសភាហើយសុំចូល

ជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

សម្ត្រចបន្តថារឿងន្រះគណបក្ស និងគណបក្សមិនបានធ្វើស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍

ណាមួយនោះទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រយើងទទួលព័ត៌មានស្ដីអំពីមនុស្សចច្រចចចូចនៅក្នុងគណ-

បក្សសង្គា្រះជាតិដ្រលថាសម្ត្រចទិញមនុស្ស ។ គាត់(វ៉ែន សំអឿន)មិនម្រនជា 

ទំនិញទ្រ ។ ឯកឧត្ដម វ៉ែន សំអឿន ក៏មិនបានចាត់ទុកខ្លួនគាត់ជាទំនិញដ្ររ។  

ឯកឧត្ដម វ៉ែន សំអឿន គាត់មិនបាននិយយអាក្រក់ពីគណបក្សគាត់ទ្រ។សម្ត្រច

បន្តថា ខ្ញុំសូមផ្ដាំហើយខ្ញុំក៏បានប្រប់ទៅបង វ៉ែន សំអឿន ថា បើបងមកជាមួយ  

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសូមបងកុំវាយប្រហារបក្សដើម ហើយប្រសិនបើគ្រ      

និយយប៉ះពាល់ទៅលើបងៗ គ្រន់ត្រឆ្លើយថាជាស្ររីភាពនយោបាយរបស់បុគ្គល 

ហើយខ្ញុំក៏បានផ្ញើសារទៅអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជន ត្រៀមឱ្យហើយថាមិនចាំ

បាច់និយយអ្វីច្រើនក្រពីគោរពស្ររីភាពរបស់បុគ្គលទ្រ ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្ររ សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានប្រតិកម្មចំពោះចំណាត់ការលើ

សំណុំរឿងឪពុកមា្តាយរបស់ឧកញ៉ា ថោង សារា៉ាត់ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ 

ដោយសម្ត្រចស្នើឲ្យមានការធ្វើសវនកម្ម និងអធិការកិច្ចលើចំណាត់ការន្រះ ដ្រលជា

បឋមពិនិត្យទៅលើប្រធានសាលាដំបូងមួយន្រះ ។

សម្ត្រចមានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំអំពាវនាវដ៏ទទូចចំពោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាន្រអង្គចៅ

ក្រម ដើម្បីពិនិត្យករណីទាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងបទឧក្រិដ្ឋឃាតកម្មនៅទីក្រុង

ភ្នំព្រញ។ រឿងន្រះរឿងមិនធម្មតាទ្រ ។សម្ត្រចបន្តថា សម្ត្រចពុំបានដាក់ការគាប   

សង្កត់ទៅលើតុលាការទ្រ។  ក៏ប៉ុន្ត្រគ្រហៅអង្គបី អំណាចបី គឺនីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ 

និង តុលាការ។ ទោះបីអង្គមួយណាក៏ដោយ នីតិណាមួយក៏ដោយវាមានទំនាក់ទំនង

នឹងគា្នាមិនអាចនៅដាច់ច្រញពីគា្នាបានទ្រ ។

សម្ត្រចបន្តថា រាជរដា្ឋាភិបាលបានប្រឹងដុតដ្រដុតជើងបញ្ជាកមា្លាំងដើម្បីតាមរក

ឃាតករសមា្លាប់ឧកញ៉ា អឹ៊ង ម៉្រងជឺ ។ ទីចុងបំផុតយើងសម្រចចាប់បានមួយសម្ុបក ។ 

រឿងដ្រលមិនយល់គឺនៅត្រង់ថា ឲ្យឪពុកមា្តាយរបស់ម្រកោ្លាងដ្រលបញ្ជាឃាតករ         

ដ្រលជាប់ពិរុទ្ធភាពលើបទចទន្រះឲ្យនៅក្រឃុំ ហើយការនៅក្រឃុំន្រះធ្វើខុស

នីតិវិធីទៅទៀត។ សម្ត្រចបន្ថ្រមថា សម្ត្រចបានទូរស័ព្ទទៅសួរលោកឧត្តមស្រនីយ៍ 

ជួន សុវណ្ណ ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះគ្រកាន់កាប់សំណុំរឿង   

ហ្នឹង។ លោក ជួន សុវណ្ណ បានជម្របសម្ត្រចថា អត់ដឹងដ្ររតុលាការគ្រសម្រច

ដោះ។សម្ត្រចបានសួរបញ្ជាក់បន្ថ្រមទៀតថា តើភ័ស្តុតាងរឹងមាំទ្រ?។ លោក សុវណ្ណ 

ឆ្លើយថា ភស្តុតាងរឹងមាំណាស់។ ក្រយមកសម្ត្រចបានឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋ- 

មន្រ្តី ស ខែង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ្រធ្វើការជាមួយ ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា 

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ថារឿងអីបានជាដោះល្រងឲ្យនៅក្រឃុំ?។ សម្ត្រចបាន  

ទទួលនូវការបកស្រយរាក់ថា:ទី១.យកហ្រតុផលសុខភាព បើហ្រតុផលសុខភាព

ម៉្រចក៏មិនយកមនុស្សទៅព្យបាល។ ទី២.ថាជាបទល្មើសមជ្ឈិមទ្រ។សម្ត្រចបាន

លើកជាសំណួរថា កាំភ្លើង ៨ ដើមគ្រចាត់ទុកជាបទល្មើសមជ្ឈិម?ចុះគ្រន់ត្រកាន់

ព្រនង់ម៉្រចក៏វាជាប់គុក? ដល់ន្រះកាំភ្លើង ៨ ដើមប្ររជានៅក្រឃុំ?។

សម្ត្រចបន្តថា ខ្ញុំសង្ស័យណាស់ ។ ព្រះថ្ង្រ ២០ ខ្រមករា សាលាឧទ្ធរណ៍គ្រ 

ប្រកាសថាមិនឲ្យនៅក្រឃុំទ្រ។ ថ្ង្រ ២១ ខ្រមករាម្រធាវីរបស់ឪពុកមា្តាយថោងសា

រា៉ាត់ ប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំនៅក្រឃុំ ។ ប៉ុន្ត្រតុលាការកំពូលគ្រពុំទាន់បាន

កាត់ថានៅក្រឃុំ ឬអត់ឲ្យនៅក្រឃុំទ្រ។ ប្ររជានៅថ្ង្រទី ៥ ខ្រកុម្ភៈ ម្រធាវីការពារ 

ក្តីរបស់ឪពុកមា្តាយ ថោង សារា៉ាត់ ទៅសុំដកពាក្យពីតុលាការកំពូលយកត្រឡប់មក

វិញ ។ ថ្ង្រទី ៦ ខ្រកុម្ភៈ គឺច្រញដីកាឲ្យនៅក្រឃុំត្រដោយយប់ថ្ង្រសុក្រមិនអាច  

ច្រញបាន ទើបច្រញថ្ង្រសៅរ៍។ ល្បឿនន្រការដោះស្រយរឿងន្រះគឺលឿនព្រក។ 

លឿនរហូតដល់យើងគួរឆ្ងល់។ អ្វីទៅជាសាលដីការបស់តុលាការក្រុងខ្លួនឯង?     

ហើយអ្វីទៅជាសាលដីការបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ ? តើចៅក្រមដ្រលអនុ-      

ញ្ញាតឲ្យនៅក្រឃុំបំពានលើសាលដីកាសាលាឧទ្ធរណ៍ និងតុលាការក្រុងខ្លួនឯង

ទ្រ?។ទាំងន្រះសុទ្ធត្រជាចំណទន្របញ្ហាទាំងអស់។

សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថា សម្ត្រចបានស្នើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាន្រអង្គចៅក្រម     

ចាត់វិធានការបនា្ទាន់លើសំណុំរឿងមួយន្រះ 

ព្រឹកថ្ង្រទី ២៣ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់      

សញ្ញាបត្រដល់និស្ិសតសាកលវិទ្យល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្នបិាត និង 

ពិព័រណ៍កោះព្រជ្រ។ នៅទីនោះសម្ត្រចបានថ្ល្រងទាក់ទងទៅដល់ករណីលោក ហ្គូន 

ហ្សាឡិច ដ្រវីដសុន អាឡ្រ សា ន ្រដូ  (Gonzalez Davidson Alejandro  )ជនជាតិ

អ្រស្បា៉ាញដ្រលជាអនុប្រធានអង្គការមាតាធម្មជាតិហើយត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យច្រញពី

កម្ពុជាដោយសារត្រការរស់នៅហួសទិដា្ឋាការ។

សម្ត្រចបានមានប្រសាសន៍ថា សូម្បីត្រទិដា្ឋាការន្ររដ្ឋអធិបត្រយ្យមួយត្រូវបាន

បំពានដោយអតា្ថាធិប្បាយមិនដឹងមកពីណា។ អ្នកដ្រលធ្វើអតា្ថាធិប្បាយមានតួនាទី     

អី?។ កំុអាងខ្លនួជាអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលមកអង្គយុលើក្បាលនីតិប្រតិបត្តឱិ្យសះ ។ 
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អ្វីដ្រលហៅថា ខ្លួនជាអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល?។ ស្រុកខ្ម្ររអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល      

ខ្លះដើរតួនាទីធំជាងរដ្ឋសភា ធំជាងរាជរដា្ឋាភិបាល ធំជាងតុលាការទៅទៀត ។ 

សម្ត្រចបន្តថា ច្បាស់ណាស់ រដ្ឋមួយគ្រមិនដ្រលឲ្យអ្នកឯងមកបំពានទ្រ។សង្ឃឹមថា

អ្នកនយោបាយនានាអាចយល់។ ន្រះជារដ្ឋអធិបត្រយ្យមិនថា អ្នកហ្នឹងជាអ្នកណាទ្រ 

យើងចូលប្រទ្រសគ្រអត់ទិដា្ឋាការគ្រចាប់គ្របណ្ត្រញច្រញ។ បើធ្វើរដ្ឋអធិបត្រយ្យ        

មួយគ្រន់ត្រដើម្បីឲ្យគ្របំពានតើធ្វើរដ្ឋអធិបត្រយ្យធ្វើអី? ។ មិនថាជនបរទ្រស                 

បំពានទ្រជនជាតិខ្ម្ររបំពានក៏ត្រូវមានទោសដ្ររ ។

សម្ត្រចក៏បានផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកនយោបាយនានាផងដ្ររថា សូម

បញ្ជាក់ឲ្យហើយគឺគា្មានបរទ្រសណាស្រឡាញ់ខ្ម្ររជាងខ្ម្ររនោះទ្រ ។ ជាក់ស្ត្រង 

សម័យ លន់ នល់ នាំគា្នាគាំទ្រអាម្ររិកទមា្លាក់សម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ  ហើយ 

នៅទីចុងបំផុតសួរថាតើអាម្ររិករត់ទ្រ ? អាម្ររិករត់ៗទៅបាត់ចលពួក លន់ នល់ 

ឲ្យសា្លាប់នៅស្រុកខ្ម្ររ ។ ដូច្ន្រះហើយបានជាព្រះអង្គមា្ចាស់ សុីសុវត្ថិ សិរីមតៈ សរស្ររ 

អត្ថបទមួយថា ៉ កំហុសត្រមួយគត់ គឺជឿអាម្ររិក  ៉ ។ ឥឡូវន្រះសួរថាអាម្ររិក និង

ប្រទ្រសមួយចំនួនរត់ចលយ្រម៉្រន(ប្រទ្រសយ្រម៉្រន ដ្រលកំពុងហ្រកហួរដោយ  

សង្រ្គាម)ទ្រ។ រត់បាត់អស់រលីង!។ អ្នកដ្រលសា្លាប់គឺប្រជាជនយ្រម៉្រនទ្រ ។ វាដូច 

ខ្ម្ររយើងនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ អីចឹង ។ 

សម្ត្រចថ្ល្រងបន្តថា រឿងអស់ទាំងន្រះត្រឹមត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រដោះ-          

ស្រយបានហើយ ត្រគ្រទៅរំខានដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀត ។ ព្រះមហាក្សត្រច្រញ

លិខិតមកសម្ត្រចៗបានប្រប់ទៅឯកឧត្តម ស ខែង ថា សរស្ររព្រងឲ្យសម្ត្រច    

ផងប៉ុន្ត្រមិនសមទៅរំខានដល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រ ព្រះបញ្ហាអនោ្តាប្រវ្រសន៍ជា           

សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រចាត់ច្រងទៅវាចប់ហើយ ។  សម្ត្រចត្រជោបានបន្ត ថា 

មានជនជាតិខ្ម្ររយើងខ្លះសា្គាល់មិនគ្រប់អំពីអធិបត្រយ្យទ្រ ។ ក្រសួងមហាផ្ទ្រខាង   

ផ្ន្រកអនោ្តាប្រវ្រសន៍ទន់ភ្លន់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយ។  គ្រសុខចិត្តឲ្យនៅរហូតអស់ទិដា្ឋាការ

រួចច្រញទៅសិនទៅ ចាំសុំទិដា្ឋាការចូលមកវិញមក។ វាទាស់ខុសអី ចាំបាច់បង្កើត 

សា្ថានភាពន្រះ។ សា្ថានភាពន្រះត្រគ្របណ្ត្រញច្រញហើយស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មាហើយគឺ

មិនអាចចូលស្រុកខ្ម្ររវិញបានទ្រ។ សម្ត្រចបានមានប្រសានស៍ថាកម្ពុជាមិនម្រនរដ្ឋ

រណបទ្រ បុ៉ន្ត្រជារដ្ឋអធិបត្រយ្យ។ មិនត្រមឹត្រជនបរទ្រសបំពានទ្រ សូម្ីបត្រខ្ម្ររបំពាន 

ក៏ត្រូវត្រមានទោសដ្ររ។សម្ត្រចបញ្ជាក់ថា វាច្បាស់ណាស់រដ្ឋមួយគ្រមិនដ្រលឱ្យ   

អ្នកឯងបំពានទ្រហើយសង្ឃឹមថា អ្នកនយោបាយនានាអាចយល់។ន្រះជារដ្ឋអធិប-

ត្រយ្យមិនថាអ្នកនោះជាអ្នកណាទ្រ ត្រធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវត្រមានទោស។

ដោយឡ្រកសម្ត្រចបានថ្ល្រងផងដ្ររទាក់ទងទៅដល់ស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ និងស្រ្តី     

ដ្រលមានកូនតូចកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ។ សម្ត្រចបញ្ជាក់ថា ដោយយោងទៅលើការ

សិក្សានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់យើង ទណ្ឌិតមួយចំនួនជាស្រ្តីមានទាំងកូននៅជា   

មួយ ហើយអ្នកខ្លះមានផ្ទ្រពោះទៀត ដូចន្រះនៅព្រលកូនគ្រកើតមកក៏ស្ថិតនៅក្នុង  

មន្ទីរឃុំឃាំងបន្តទៀត ។

សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្តថា សម្ត្រចមិនបំពានច្បាប់ទ្រ សម្ត្រចចុះហត្ថល្រ-

ខាថា្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះរាជទានលើកល្រងទោសសម្រប់អ្នកមានកូនតូច

និងអ្នកមានផ្ទ្រពោះដ្រលកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ។ ការងរន្រះត្រូវឲ្យរួចអស់មុន

ចូលឆ្នាំខ្ម្ររ។  បានស្រចក្តីថាធ្វើកុំឲ្យមានអ្នកមានកូនតូចទៅរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជា

មួយនឹងអ្នកមានផ្ទ្រពោះ  ហើយបើធ្វើបានអាចដោះល្រងមួយចំនួនមុនបុណ្យសិទ្ធិ

នារី ៨ មីនា ។ 

ជាមួយការប្រកាសន្រះ សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវផងដ្ររចំពោះស្រ្តីទាំង 

អស់ដ្រលបានដោះល្រងពីពន្ធនាគារហើយនោះ មិនត្រូវទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់

ទៀតឡើយ  ។ សម្ត្រចបន្តថាន្រះជាការអនុវត្ត ការសាកល្បងមួយន្រការសមា្អាត                      

ពន្ធនាគារកុំឲ្យមានស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ  និងស្រ្តីមានកូនតូចនៅជាមួយ។ រឿងមា្តាយជាប់ 

គុកជារឿងមួយ ប៉ុន្ត្ររឿងធំជាងគ្រគឺរឿងកូន ព្រះសា្ថានភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង 

ដ្រលហៅថាគុកហើយវាមិនដ្រលល្អទ្រ ។ ត្រអ្នកខ្លះជាប់គុកដើម្បីបានម្រដាយពី                        

វា៉ាសុីតោនអ្នកខ្លះជាប់គុកដើម្បីកា្លាយជាវិរៈនារី ។ 

បើយោងតាមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថា នៅទូទាំងប្រទ្រសស្រ្តីដ្រល

មានកូនតូចនៅក្នុងគុកជាមួយ និងស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះមានសរុបចំនួន ៤០ នាក់។

ព្រឹកថ្ង្រទី២៤ខ្រកុម្ភៈសម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរទិ

វាជាតិទីក្រុងសា្អាតឆ្នាំ២០១៥ ដ្រលប្ររព្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍

កោះព្រជ្រ ។  នាព្រលនោះសម្ត្រចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតទាក់ទងទៅនឹងគម្រងវារី

អគ្គិសនីស្ទឹងអារ៉្រងខ្រត្តកោះកុង។

សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំនិយយរឿងអារ៉្រង                    

តទៅទៀត ។  ខ្ញុំមានគោលគំនិតថាទោះបីជាសិក្សាច្បាស់ឬមិនច្បាស់យ៉ាងណាក៏

ដោយ ពីន្រះដល់ឆ្នាំ ២០១៨ អត់មានទ្រ។ អត់មានឱ្យធ្វើទ្រហើយគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់

ទុកឱ្យក្ម្រងជំនាន់ក្រយទៅ... ។

សម្ត្រចបានរំឭកថា វាដូចជារ៉្រទីតាញ៉ូមនៅតំបន់ជីផតអញ្ចឹង បើគិតជាតម្ល្រ      

មានរហូតដល់ ២០ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក ប៉ុន្ត្រដើម្បីយក ២០ពាន់លានដុលា្លារ 

យើងត្រូវអស់ព្រឈើប្រមាណជាង ២ មុឺនហិកតា។ បើធ្វើគឺរលាយហើយ ហើយជា 

តំបន់ដំរីរស់នៅទៀតផង ។ ទឹកសមុទ្រក៏នឹងកា្លាយទៅជាពណ៌ក្រហម។ យើងបានគិតគូ

អំពីផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចជាមួយនិងបរិសា្ថានមិនម្រនខ្ម្ររមិនយល់នោះទ្រ។

សម្ត្រចបានបន្តថា សម្ត្រចធា្លាប់បានប្រប់ហើយថ្រមទាំងមានសរស្ររលិខិត

ទៅកាន់រដ្ឋសភាទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានស្រចក្តីសម្រចណាមួយអំពី 

អារ៉្រងនោះទ្រ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្ិសតសាកលវិទ្យល័យជាតិគ្រប់គ្រង
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សម្ត្រចបានបន្ថ្រមថាប្រទ្រសន្រះជាប្រទ្រសខ្ម្ររ ហើយសម្ត្រចក៏បានមើលការ

ឆ្លើយឆ្លងរវាងឯកឧត្តម សាយសំអាល ់(រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិសា្ថាន)និងលោក ្រហ្វង់   

ស្វ័រកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា។ ខ្ម្ររក៏ច្រះធ្វើការងរដ្ររហើយ

ក៏ច្រះស្រឡាញ់ព្រឈើរបស់ខ្លួនដ្ររ មិនម្រនចាំត្រឲ្យបរទ្រសមកប្រដៅនោះទ្រ  

ហើយក៏គា្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ម្ររ ដូចខ្ម្ររស្រឡាញ់ខ្ម្ររដ្ររ។សម្ត្រចបន្តថាលោក

កូតាំងមានចាំទ្រ នៅព្រលជួបជាមួយសម្ត្រចនៅផ្ទះ។សម្ត្រចបានប្រប់ថាអឺរ៉ុបកាប់

ឈើឡើងអស់រលីងហើយ មកប្រដៅពួកអាសុី។យើងទទួលយកនូវអនុសាសន៍ត្រ

ក៏កុំហួសហ្រតុព្រក។សម្ត្រចបន្តថាស្រឡាញ់ខ្ម្ររវាជ្រុលព្រក,ស្រឡាញ់ដល់ថា្នាក់គ្រ

ចុះទៅសិក្សាតំបន់អារ៉្រង ជនបរទ្រសទៅចាប់អាជា្ញាធរសាធារណៈ។សូមបញ្ជាក់ថា

ខ្ម្ររក៏ច្រះស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្ម្ររដ្ររ មិនម្រនចាំត្រអ្នកណាប្រដៅបានច្រះធ្វើនោះ

ទ្រ។

សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថា រដ្ឋអធិបត្រយ្យគឺ ធ្វើទាល់ត្រឈ្នះ យើងមិនចង់ឈ្នះ  

ចាញ់អីទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រច្បាប់គឺច្បាប់ រដ្ឋ គឺរដ្ឋ អធិបត្រយ្យគឺអធិបត្រយ្យ។ យើងប្រឹងត្រអភិ-

វឌ្ឍន៍ត្រការអភិវឌ្ឍណាក៏ដោយក៏វាមានសមា្ពាធបរិសា្ថានរបស់វា ប៉ុន្ត្រយើងខិតខំ 

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ។ សូមរំលឹកថាប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន

ផ្ញើរលិខិតមួយជូនសម្ត្រចអគ្គមហាពញចក្រ ីហែង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកាលពី 

ព្រលថ្មីៗ ន្រះ ដោយបញ្ជាក់ពីគម្រងសាង សង់វារីអគ្គសិនីស្ទងឹអារ៉្រងនៅក្នងុខ្រត្ត                 

កោះកុង  ។ លិខិតបានបញ្ជាក់ថាគម្រងន្រះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលន្រការ

សិក្សាវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិសា្ថាននៅឡើយទ្រ រហូតមកដល់ព្រល 

ន្រះ ។ លិខិតបន្តថារាជរដា្ឋាភិបាលចាត់ទុកតំបន់អារ៉្រងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏វិស្រស              

វិសាលដ្រលត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍ និងអភិរក្សប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

ទោះបីជាមានឬគា្មានគម្រងវារីអគ្គិសនីន្រះក៏ដោយ ក៏ការប្រកា្លាយតំបន់អារ៉្រងជា 

តំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍គឺជារបៀបវារៈដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលកំពុងគិតគូរ និងប្ត្រជា្ញា 

អនុវត្តឱ្យបាន ។ ការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគឺជារបៀបវារៈដ៏ចម្បង 

មួយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល។

គួររំឭកថា នៅក្នុងខ្រកុម្ភៈន្រះដ្ររ តាមរយៈវ្រទិកាមួយចំនួនសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន 
សែន ក៏បានណ្រនាំដល់អាជា្ញាធរអគ្គិសនី និងរដា្ឋាករទឹកឲ្យជំរុញការតភា្ជាប់ចរន្ត 

អគ្គិសនីដ្រលមានតម្ល្រថោក (៦១០/១គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង) និងតបណា្តាញទឹកឲ្យដល់ផ្ទះ 

ជួលដ្រលកម្មករកំពុងសា្នាក់នៅ។ ទន្ទឹមន្រះ ក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុន និងអ្នក 

ប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយ គប្បីបញ្ចុះថ្ល្រដឹកជញ្ជូន នៅព្រលដ្រលប្រងឥន្ធនៈ

បានចុះថ្ល្រហើយនោះ។ ប្រការន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់នូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលចំពោះការលំបាករបស់ប្រជាជន ជាពិស្រសប្រជាជន 

ដ្រលមានប្រក់ចំណូលទាប។

រសៀលថ្ង្រទី ២៥ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់          

ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរឆ្នាំ ២០១៤ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ ២០១៥ 

របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ។ 

ក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រចបានថ្ល្រងទាក់ទងទៅនឹងចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើន ក្នុង

នោះក៏មានទាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នាត , អព្យក្រឹតភាពរបស់កងកមា្លាំងប្រដាប់

អាវុធ ។ល។

សម្ត្រចបានលើកឡើងថា ដើម្បីបញ្ចៀសបាននូវរៀងរាល់ព្រលដ្រលត្រងត្រ     

មានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភានោះ ដូចន្រះច្បាប់

បោះឆ្នាតដ្រលនឹងត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តនៅព្រលខាងមុខ គួរដាក់បញ្ចូលឲ្យ 

ហើយនូវការច្រងថា  ៉សមាជិកសភាន្រគណបក្សនយោបាយណាដ្រលមិនចូលរួម

ប្រជុំសភាតាមការកោះប្រជុំរបស់ពែះមហាក្សតែ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការបោះបង់

ចលអាសនៈ ហើយគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតត្រូវយកអាសនៈ

នោះទៅច្រកជូនគណបក្សដ្រលចូលរួមការបោះឆ្នាត   ៉ ។

សម្ត្រចបានបញ្ជាក់ដោយស្នើឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស ខែង រដ្ឋមន្រ្តី 

ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ដ្រលជាតំណាងឲ្យប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណបក្សប្រជាជន  

កម្ពុជា ដ្រលត្រូវជួបជាមួយឯកឧត្តម សម រង្សុី ប្រធានក្រុមសភាគណបក្សសង្រ្គោះ 

ជាតិនៅថ្ង្រទី ២៨ កុម្ភៈ ខាងមុខដើម្បីបញ្ចប់ស្រចក្តីព្រងច្បាប់បោះឆ្នាតថ្មីនោះឲ្យ

ដាក់ចំណុចន្រះចូលឲ្យហើយ។ សម្ត្រចត្រជោបានបង្ហាញហ្រតុផលថា បើមិនដាក់ 

ចំណុចន្រះចូលទ្រ បញ្ហាមិនចប់ទ្រ។ ចាញ់ហើយធ្វើទៀត(ពហិការមិនចូលរួម    

សម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភា)ទោះបីវិសធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នាតរាប់ជាតិទៀត

ក៏មិនចប់ដ្ររ។ ជាក់ស្ត្រងការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅបានអូសបនា្លាយព្រល

ជាងមួយឆ្នាំ ហើយចុងក្រយអ្វីដ្រលព្រមព្រៀងគា្នានោះគឺដូចគា្នាទៅនឹងអ្វីដ្រលបាន

ព្រមព្រៀងគា្នាកាលពីថ្ង្រ ១៥ និង ១៦  ហើយចុងក្រយថ្មីត្រមួយចំណុចគត់ គឺបន្ថ្រម 

ឲ្យមានគណៈកម្មការទី ១០ ន្ររដ្ឋសភា ។ សម្ត្រចបន្តថា ការធ្វើប្របន្រះមិនម្រន  

សម្រប់ត្រគណបក្សទាំងពីរទ្រ ត្រគឺសម្រប់គណបក្សផ្ស្រងៗទៀតដ្រលចូលរួម

បោះឆ្នាតនាព្រលអនាគតព្រះកម្ពុជាមិនម្រនមានគណបក្សត្រ ២ នោះទ្រ ។ 

សម្ត្រចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា បញ្ហាចូលប្រជុំសភាលើកដំបូងន្រះទី១.គឺអ្នកត្រូវ

គោរពចំពោះពែះមហាក្សតែ។ ជាការខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រះអ្នកដ្រលមាន

សិទ្ធិកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងគឺមានត្រ ពែះមហាក្សតែ ដូចន្រះបើអ្នកមិនចូល    

ប្រជុំមានន័យស្មើនឹងអ្នកឯងកំពុងប្រមាថពែះមហាក្សតែ។ ទី២.គឺមិនគោរពឆន្ទៈ 

រាស្រ្ត រាស្រ្តបោះឆ្នាតឲ្យអ្នកឯងចូលអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភា មិនម្រនឲ្យទៅអង្គុយនៅ

តាមចិញ្ចើមថ្នល់នោះទ្រ និងទី៣.គឺដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពអំណាចសាធារណៈ ។

ជាមួយន្រះសម្ត្រចក៏បានស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងទោស

សម្ត្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរឆ្នាំ ២០១៤ 

និងលើកទិសដៅឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
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បញ្ញត្តិសម្រប់អ្នកដ្រលប្រព្រឹត្តល្មើស។ សម្ត្រចបានលើកជាឧទាហរណ៍ថា ដូចជា 

ករណីមុនការបោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៣ មុនព្រលបោះឆ្នាតត្រប៉ុនា្មានមោ៉ាងប៉ុណ្ណោះ          

មានអ្នកទៅបង្កចលាចលអំពីបញ្ហាទឹកខ្មា,ការជ្ររប្រមាថការលាបពណ៌ឲ្យគា្នា។អ្នក

ធ្វើសកម្មភាពន្រះ គឺត្រូវត្រដាក់ទោសទណ្ឌ ហើយមិនត្រូវដាក់ត្រឹមពិន័យជាប្រក់      

ប៉ុណ្ណោះទ្រគឺត្រូវត្រដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបណ្ត្រញច្រញ ឬការមិនឲ្យជាប់ជា

តំណាងរាស្រ្តជាដើម  ព្រះបើមិនដាក់ទោសទណ្ឌទ្រ គឺមិនអាចបញ្ចប់នូវវប្បធម៌ 

លាបពណ៌ឲ្យគា្នាបានឡើយ។

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាច្បាប់បោះឆ្នាតន្រះដ្ររសម្ត្រចត្រជោ  ក៏បានស្នើឲ្យក្រុមចរចាន្រ

គណបក្សទាំងពីរបញ្ចប់ការជួបគា្នាត្រឹមថ្ង្រទី ២៨ ខ្រកុម្ភៈ ហើយចំណុចដ្រលមិនត្រូវ 

គា្នា ដាក់បញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាធ្វើការបោះឆ្នាតសម្រចដោយដាក់ជាពីរ។ មួយជំហរ 

របស់គណបក្សប្រជាជន និងមួយទៀតជំហរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ហើយធ្វើ   

ការបោះឆ្នាត។ បើមិនត្រូវគា្នាទ េយកច្បាប់ចាស់មកប្រើឡើងវិញ ព្រះច្បាប់ច្រង 

ប្របន្រះ ។

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាន្រះផងដ្ររ សម្ត្រចត្រជោក៏បានរំលឹកអំពីអំពីសភាពការណ៍   

កម្ពុជាក្រយការបោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៣ ថាបនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតមក ទើបត្រមក 

ដល់ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៤ ប៉ុណ្ណោះដ្រលយើងបានសា្គាល់នូវសភាពការណ៍ស្ងប់

សា្ងាត់បនា្ទាប់ពីមានការស្រុះស្រួលគា្នាខាងនយោបាយ។ ប៉ុន្ត្រមុនន្រះការប៉ុនប៉ងផ្តួល

រំលំរដា្ឋាភិបាលតាមរយៈអំណាចប្រជាជន ឬបដិវត្តន៍ពណ៌ ដោយគ្របានលើកឡើង 

ថាឆ្នាំ ២០១៣ គឺជាឆ្នាំល្អបំផុតសម្រប់ប្តូរ ហ៊ុន សែន ច្រញពីអំណាច ។  នៅព្រល 

នោះមជ្ឍដា្ឋានខាងក្របានលើកសណំរួ២ ។ ទ១ី.តើគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុាគ្ររបួ 

រួមគា្នាឬអត់?ចម្លើយថាគណបក្សប្រជាជនគ្ររួបរួមគា្នាល្អណាស់ ។ទី២.តើកងកមា្លាំង 

ប្រដាប់អាវុធគ្រនៅគាំទ្រនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងរាជរដា្ឋាភិបាលឬអត់? ចម្លើយតបទៅ 

វិញថាមិនច្បាស់ទ្រ ។ ហ្រតុន្រះហើយទើបយើងសន្និដា្ឋានថាបាតុកម្មថ្ង្រទី ១៥, ១៦, 

១៧ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ គឺជាការធ្វើត្រស្តសាកល្បងកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ ។ 

សម្ត្រចបានបញ្ជាក់ថា កងកម្លំាងប្រដាប់អាវុធអាចអព្យក្រឹតបានត្រចំពោះមុខ

គណបក្សនិងគណបក្សត្រប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្រមិនអាចអព្យក្រឹតបានរវាងមា្ខាងជាគណ-

បក្សនយោបាយ ហើយមា្ខាងទៀតជារាជរដា្ឋាភិបាលនោះទ្រ។ សូមជម្របជូនឲ្យ            

ច្បាស់ ន្រះជាសារនយោបាយមួយចំពោះកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភ្រទ ។ កង 

កមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈបង្កើតឡើងសម្រប់ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

ការពារជាតិ និងការពារសន្តិសុខជាតិ។ អ្នកដ្រលប្រតិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺរាជរដា្ឋាភិ-

បាល ប្រពន័្ធតលុាការ នងិផ្ន្រកផ្សងៗដទ្រទៀត។  អណំាចសាធារណៈមនិអាចបពំាន 

បានទ្រ ។ 

សម្ត្រចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ៉នៅទីន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអស់លោកឱ្យបានជ្រប 

ទាំងកងទ័ព ទាំងនគរបាល ទាំងអាវុធហត្ថនិងរដ្ឋបាលសុីវិលទាំងអស់ គឺមិនអាច  

អព្យក្រឹតរវាងបក្សនយោបាយ និងរដា្ឋាភិបាលបានទ្រ ព្រះន្រះជាឧបករណ៍ការ-

ពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារជាតិ ការពារសន្តិភាពប្រទ្រស ។ ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះ 

កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធដ្រលបានយល់អំពីតួនាទីអព្យកឹ្រតរបស់ខ្លួន  ៉ ។ សម្ត្រច 

បញ្ជាក់ថា អព្យក្រឹតភាពត្ររវាងគណបក្សនយោបាយបានហើយ បើបក្សនយោ-    

បាយបំផុសមនុស្សចូលកាន់កាប់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាន់កាប់ក្រសួងនានា ចាប់ 

រដ្ឋមន្ត្រីចូលបនា្ទាយទាហានហើយនោះ រាជរដា្ឋាភិបាលមិននៅស្ងៀមទ្រ ព្រះរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ត្រូវបានបំពានហើយ។ កមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ រដា្ឋាបាលសុីវិលដ្រល

បង្កើតឡើងគឺដើម្បីការពារច្បាប់ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយអ្នកដ្រលប្រតិបត្តិរដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញ គឺរាជរដា្ឋាភិបាលនោះឯង ។ 

សម្ត្រចបានបន្តដោយអំពាវនាវដល់គ្រប់សា្ថាប័ន អាជា្ញាធរដ្រនដី កងកមា្លាំង              

ប្រដាប់អាវុធ ត្រូវរក្សាឱ្យបាននូវជីវភាពជាប្រក្រតីន្រដំណើរការសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច និង 

ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ត្រក៏បានព្រមានដល់បរទ្រសមួយចំនួនដ្រលមានច្រតនាមិន

ល្អចំពោះកម្ពុជាផងដ្ររ។ សម្ត្រចបញ្ជាក់ថា ត្រូវមើលឱ្យច្បាស់ថាទីន្រះមិនម្រនជា 

អ៊ុយក្រន មិនម្រនជាលីប៊ី ប៉ុន្ត្រន្រះជាកម្ពុជា។ សម្ត្រចបន្តថាបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបាន

គ្រធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្ល្រង ហើយគ្រច្រើនយកអព្យក្រឹតូបនីយកម្មកងកមា្លាំងប្រដាប់ 

អាវុធ រវាងបក្សនយោបាយ និងរដ្ឋបាលសុីវិល រវាងបក្សនយោបាយ និងរដា្ឋាភិបាល 

ដើម្បីផ្តួលរំលំរដា្ឋាភិបាលស្របច្បាប់។ ប៉ុន្ត្រនៅទីន្រះសម្ត្រចសូមបញ្ជាក់ថាកង         

កមា្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចអព្យក្រឹតនៅចំពោះមុខបក្សនយោបាយនិងរដា្ឋាភិបាល

បានទ្រ។អស់លោកគឺជាឧបករណ៍ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារជាតិ ការពារសន្តិសុខ

របស់ប្រទ្រស។នៅកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឡើយ ។ ប្រជាធិប- 

ត្រយ្យត្រូវត្រគោរព ត្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើល្មើសច្បាប់បានឡើយ ៕
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ពីថ្ង្រទី២៦ ដល់ ២៧ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន ប្រធានរដ្ឋន្រ
សាធារណរដ្ឋប្រជាធបិត្រយ្យប្រជាមានតិឡាវ បានអញ្ជើញមកបពំ្រញទស្សនកចិ្ចផ្លវូ 
រដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ច       
សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលស្ថិតនៅភូមិផងរបងជាមួយ ។ 

នៅក្នុងដំណើរបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈព្រល ២ ថ្ង្រ នៅព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិប-
ត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរ 
កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី២៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវបានព្រះករុណាពែះបាទសម្តែចព្
រះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ នែពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ព្រះរាជាអនុញត្ត 
ចូលក្របបង្គំគាល់ ដើម្បីសម្ត្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរនៅមហាប្រសាទ
ទ្រវាវិនិច្ឆ័យន្រព្រះបរមរាជវាំង។ 

នៅក្នុងឱកាសន្រះ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន បានទទួលការសា្វាគមន៍ 
យ៉ាងកក់ក្តាជាទីបំផុតពីសំណាក់ព្រះករុណាជាអមា្ចាស់ជាទីគោរពសកា្ការៈ ព្រមទាំង
ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗកម្ពុជាជាច្រើនរូប រួមមាន ៖ សម្ត្រចចៅហា្វាវាំង វរវៀង 
ជ័យ អធិបតី ស្រឹង្គារ៍ គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ ឯកឧត្តមឧបនា 
យករដ្ឋមន្រ្តី ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរ-
ជាតិ ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី ចម បែសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល ឯកឧត្តម    ម៉ម ប៊ុនហែង 
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្តម តែំ អុីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ 
និងដឹកជញ្ជួន ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ព្រមទាំងឯកឧត្តមជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀត ។ 

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងរទ្វ្រភាគីន្រះ ព្រះករុណាបានសម្ត្រងនូវព្រះរាជហឫ
ទ័យសប្បាយរីករាយចំពោះដំណើរបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី 
សែយ៉ែសន និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរនៅព្រះរា
ជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រលន្រះ ព្រមទាំងមានព្រះរាជបន្ទូលថា តាមរយៈដំណើរ    
បំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋន្រះ នឹងធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រិតបតិ្ត
ការទ្វ្រភាគីរវាងប្រទ្រសដ្រលមានភូមិផងរបងជាមួយគា្នាទាំងពីរ កម្ពុជា-ឡាវ កាន់ត្រ 
ត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកឱ្យកាន់ត្ររឹងមាំ និងសុីជម្រថ្រមទៀត ដើម្បីជាផល               
ប្រយោជនទ៍ៅវញិទៅមកដល់ប្រទ្រសទាំងពរី ពិស្រសជាផលប្រយោជនដ៍ល់ប្រជា-
ជនប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឡាវ។ 

ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន បានថ្ល្រងនូវអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រលជ្រ
បំផុត ចំពោះការសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តា ពីសំណាក់ព្រះករុណាជាអមា្ចាស់ជីវិតលើ  
ត្បូង ពែះមហាក្សតែ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ជូនចំពោះឯកឧត្តម និង 
លោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអមដំណើរទាំងអស់ ។ 

ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន មានប្រសាសន៍ទូលថា្វាយថា ព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា ក្រមម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់ព្រះករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង 
សម្ត្រចពែះមហាក្សតែី ពែះវររាជ មតាជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់បំផុត បានធ្វើឱ្យប្រទ្រសកម្ពុជា មានសុខ សន្តិភាព ព្រញល្រញ ស្ថិរភាពនយោ-
បាយល្អ ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅប្រកបដោយស្រចក្តីសុខក្ស្រមក្សាន្ត ជាពិស្រសបាន
ធ្វើឱ្យប្រទ្រសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័ស ឥតឈប់ឈរលើ        
គ្រប់វិស័យពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រគួរឲ្យកត់សមា្គាល់។ ជាមួយគា្នាន្រះ បានធ្វើឱ្យកិត្តិ-
យស និងកិត្តិនាមរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាស្មើមុខ ស្មើមាត់ជាមួយបណា្តាប្រទ្រសក្នុង   
តំបន់ និងលើសកលលោក ។

នៅក្នុងឱកាសន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន ក៏បានក្របបង្គំយង 
ពែះករុណាជាអម្ចែស់ជីវិតលើត្បូង ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណា-
ចកែកម្ពុជាយងបំព្រញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិប-
ត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ តាមព្រលវ្រលាសមស្របណាមួយនៅព្រលខាងមុខន្រះ។

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងរទ្វ្រភាគីន្រះ ភាគីទាំងពីរបានសម្ត្រងនូវក្តីសង្ឃឹម
យ៉ាងមុតមាំថា ចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសភូមិផងរបងជា
មួយគា្នាទាំងពីរ កាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹងពង្រីក និងរឹងមាំថ្រមទៀត ទាំងព្រលបច្ចុប្បន្ន 
និងទៅអនាគត។

សូមបញ្ជាក់ថា ន្រះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី២ហើយរបស់ឯក-
ឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន មកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកទី១ គឺកាលពីឆ្នាំ 
២០០៦ ដ្រលទាំងពីរលើកន្រះ គឺធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបសព់ែះករុណា
ជាអម្ចែស់ជីវិតលើត្ូបង ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា ។ 
ដោយឡ្រក ព្រះករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 
ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
បំផុត កាលពីឆ្នាំ ២០០៦ កន្លងមកន្រះ ក៏ធា្លាប់បានយងបំព្រញព្រះរាជទស្សនកិច្ច  
ម្តងរួចមកហើយដ្ររនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ ដ្រលបានធ្វើ 
ឡើងតបតាមការយងរបស់ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន។

នៅរសៀលថ្ង្រទី ២៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រចអគ្គមហាពញចក្រី ហែង 
សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបសវនាការជាមួយ 
ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន ប្រធានរដ្ឋន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមា
និតឡាវនៅវិមានរដ្ឋសភា ។ 

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានសម្ត្រងនូវស្រចក្តីសមនស្សរីករាយ និងសា្វា-
គមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋ ដ្រលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ន្រ
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ដ្រលន្រះ
ជាការបង្ហាញនូវការបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
រវាងកម្ពុជា-ឡាវ ឱ្យរឹងមាំថ្រមមួយកម្រិតទៀត។ សម្ត្រចចក្រីបន្តថា ឡាវគឺជាមិត្ត 

ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ
កម្ពុជា-ឡាវកាន់ត្ររឹងមាំនិងរីកចម្រើនទ្វ្រឡើង

សម្ត្រចអគ្គមហាពញចក្រី ហែង សំរិន ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែនទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន
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ចាស់ ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កម្ពុជា ដូច្ន្រះហើយសម្ត្រចសូមវាយតម្ល្រខ្ពស់   
ចំពោះទស្សនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ន្រះ ដ្រលធ្វើឱ្យប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ កាន់ត្រមាន 
ភាពស្និទ្ធសា្នាល និងរឹងមាំទ្វ្រដង ។ សម្ត្រចចក្រីបានអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យ       
ដ្រលឡាវសម្រចបានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ឆ្ពាះទៅរកវិបុលភាពយ៉ាង 
ឆប់រហ័ស។ សម្ត្រចចក្រីបន្ថ្រមថា ប្រទ្រសកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះជោគជ័យ ដ្រលរដា្ឋាភិ-
បាលប្រទ្រសទាំងពីរបានអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគា្នាកន្លងមក សំដៅនាំមក
នូវផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជាតិទាំងសងខាង។ ដោយឡ្រករដ្ឋសភាកម្ពុជា        
មានការព្រញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ឡាវ សំដៅពង្រឹងតាមរយៈការ
ផ្លាស់ប្តូរបទពិសធន៍គា្នាទៅវិញទៅមក ។

ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យ ដ្រលថា្នាក់ 
ដឹកនាំរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរួមគា្នាកសាងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រស
កម្ពុជាឱ្យមានភាព រីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សមា្គាល់។ ឯកឧត្តមក៏បានកោតសរសើចំពោះ
ការឯកភាពជាតិរវាងគណបក្សនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភា ដ្រលជាមាគា៌ដឹកនាំ   
ប្រទ្រសទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍ និងមានកិត្យនុភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ។

នៅលា្ងាចថ្ង្រទី ២៦ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន ក៏បានអញ្ជើញ 
ជួបពិភាក្សា ការងរជាមួយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន បានជម្របជូនសម្ត្រចអគ្គមហា
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ថា ឯកឧត្តមធា្លាប់បានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ច
ផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០០៧។ សម្រប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ  
មកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅព្រលន្រះ ឯកឧត្តមបានសង្ក្រតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា            
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខា្លាំងណាស់ ដ្រលតាមរយៈន្រះ ឯកឧត្តមសូម 
សម្ត្រងនូវការកោតសរសើរ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ ពិស្រសចូលរួមអបអរសាទរជូន                 
ចំពោះរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្រលបានដឹកនាំ និងកសាងប្រទ្រសកម្ពុជាមានការរីក  
ចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័សបំផុតក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លីមកន្រះ។

ឯកឧត្តមក៏បានសម្ត្រងនូវការថ្ល្រងនូវអំណរគុណជូនចំពោះថា្នាក់ដឹកនាំ និង            
ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានធ្វើបដិសណា្ឋារកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតចំពោះ              
ដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋ និងផ្លូវបក្សរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជានៅព្រលន្រះ និងសូមសម្ត្រងនូវការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលទ្ធ
ផលដ្រលមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្សប្រជាជន   
កម្ពុជាដ្រលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីព្រលកន្លងទៅថ្មីៗន្រះ ។

នៅក្នុងជំនួបនោះ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានមានប្រសាសន៍ថ្ល្រងនូវ    អំ
ណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្របំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវ ដ្រលបានមាន 
ប្រសាសន៍គាំទ្រនូវរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដ្រលកម្ពុជាសម្រចបាន ។ សម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា សម្ត្រចពិតជាមានស្រចក្តីរីករាយយ៉ាងខា្លាំង
ចំពោះលទ្ធផលន្រទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឡាវ។ សម្ត្រចត្រជោ 
មានប្រសាសន៍បន្តថា ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសឡាវមានកំណើនខ្ពស់ជាងគ្របើ             
ប្រៀបធៀបនឹងបណា្តាប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសា៊ាន តាមរយៈន្រះ សម្ត្រចសូមសម្ត្រងនូវ 
ការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់នោះ ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគា្នានោះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើដល់ឯកឧត្តម 

ប្រធានរដ្ឋឡាវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរ បង្កើននូវ   
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរឱ្យកាន់ត្ររឹងមាំ និងរីក 
ចម្រើនទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត ។

នារសៀលថ្ង្រទី ២៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្ដម សាយ ឈុំ ប្រធានស្ដីទី     
ព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភា ចូលជួប  
សម្ដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរជាមួយឯកឧត្ដម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន            
ប្រធានរដ្ឋន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ នៅសណា្ឋាគារសូហ្វី-
ត្រល រាជធានីភ្នំព្រញ។

ឯកឧត្ដម សាយ ឈុំ ប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាម  
សម្ដ្រចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពជុា នងិជសួឲ្យសមាជកិ សមាជកិាព្រទឹ្ធសភា ព្រមទាងំប្រជាជនកម្ពជុា សមូសម្ដ្រង 
នូវមនោសញ្ច្រតនាសប្បាយរីករាយ និងការសា្វាគមន៍កក់ក្ដាជាទីបំផុតចំពោះឯក-
ឧត្ដម ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូ ដ្រលបានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅ  
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចន្រះមានតម្ល្រជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រ ដើម្បីរួម
ចំណ្រកក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា និង 
ឡាវឲ្យកាន់ត្ររីកចម្រើនថ្រមទៀត។

ឯកឧត្ដមបានមានប្រសាសន៍បន្ដថា ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ  
តាំងពីថ្ង្រទី១៥ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥៦ គឺជាសា្នាព្រះហស្ថអតីតពែះមហាក្សតែនែ
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែច ពែះនរែត្ដម 
សីហនុ ពែះបរមរតនកែដ្ឋ និងថា្នាក់ដឹកនាំឡាវពីជំនាន់មុន។ ទំនាក់ទំនង និង
កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការន្រះបានពូនជ្រុំឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងជានិច្ច ហើយកម្ពុជាបាន 
ចាត់ទុកថា ទំនាក់ទំនងមិត្ដភាពកម្ពុជា-ឡាវ គឺជាមរតដ៏ថ្ល្រថា្លាសម្រប់ប្រជាជាតិកម្ពុ
ជានាព្រលន្រះ ក៏ដូចជាជំនាន់ក្រយៗទៀត។

ឯកឧត្ដមបានមានប្រសាសន៍បន្ដទៀតថា ជានិច្ចកាលរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា        
ត្រងត្រចាត់ទុកប្រទ្រសឡាវជាដ្រគូដ៏ល្អ ជាមិត្ដល្អ ជាបងប្អូន និងជាអ្នកជិតខាងល្អ 
ហើយត្រៀមគ្របល់ក្ខណសម្បត្ដបិន្ដជយួគាទំ្រទៅវញិទៅមក ទាំងក្នងុព្រលបច្ចបុ្បន្ន 
និងក៏ដូចជាព្រលអនាគត។ ចំពោះបញ្ហាព្រំដ្រន ប្រទ្រសទាំងពីរបានខិតខំសម្រច 
បាន ៨៦% លើព្រំដ្រនដ្រលមានប្រវ្រងសរុប ៤៥០ គីឡូម៉្រត្រ។ គណៈកម្មការចម្រុះ 
ព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំងពីរនឹងបន្ដខិតខំបញ្ចប់នូវចំណុចស្រសសល់ ដើម្បីប្រកា្លាយ
ព្រដំ្រនប្រទ្រសទាងំពរីទៅជាព្រដំ្រនសន្ដភិាព ស្ថរិភាព មតិ្ដភាព កចិ្ចសហប្រតបិត្ដកិារ 
និងស្រដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងជំនួបនោះ ឯកឧត្ដម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ និងកោត 
សរសើរចំពោះការរីកចម្រើន និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងការកសាងប្រទ្រសជាតិឡើង  
វិញ ដ្រលប្រជាជន និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រចបានក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះ
មហាក្សត្រ ក៏ដូចជាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដា្ឋាភិបាល។ ជាមួយគា្នានោះឯកឧត្ដម 
ក៏បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះគោនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រមការដឹក
នាំដ៏ត្រឹមត្រូវដ្រលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការក្រលម្អ និងរីក   
ចម្រើន។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្ដមបានលើកឡើងអំពីសភាពការណ៍អន្ដរជាតិដ្រល
មានការច្របូកច្របល់នាព្រលបច្ចុប្បន្ន ក៏ពិតម្រន ក៏ប៉ុន្ដ្ររាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
គ្រប់គ្រងសភាពការណ៍បានល្អ នឹងដឹកនាំប្រទ្រសមានការឈានឡើង ហើយ 
សភាពការណ៍ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក៏មានការរីកចម្រើននូវ 
គ្រប់វិស័យ និងមានភាពរឹងមាំផងដ្ររ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ឯកឧត្ដមបានសម្ដ្រងការព្រញ 
ចិត្ដ និងសូមកោតសរសើរនូវភាពជោគជ័យរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយបានចាត់ទុកថា ន្រះជាសមិទ្ធផលមួយ 
យ៉ាងធំធ្រង។ ឯកឧត្ដមប្រធានរដ្ឋក៏បានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី គឺឯក-
ភាពទៅតាមយោបល់របស់ភាគីកម្ពុជា គឺមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ ក៏ភាគីទាំងពីរមានការ 
ជួបចរចា និងពិភាក្សាគា្នាដើម្បីចូលរួមរកដំណះស្រយទៅវិញទៅមក។ ឯកឧត្ដម
មានការព្រញចិត្ដចំពោះលទ្ធផលន្រទំនាក់ទំនងការទូតន្រះ ដ្រលប្រទ្រសទាំងពីរ   
បានគាំទ្រគា្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់វ្រទិកា និងបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្មដោយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្ល្រផ្កា។  ឯកឧត្ដមបានមានប្រសាសន៍បន្ដ 
ថា ក្នុងនាមជាប្រទ្រសជិតខាងនឹងគា្នា និងជាបងប្អូន ត្រូវច្រះមានមនោសញ្ច្រតនានឹង 
គា្នា ត្រូវច្រះជួយគា្នាទៅវិញទៅមក ៕

ឯកឧត្ដម សាយ ឈុំ ជួបសម្ដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរ
ជាមួយឯកឧត្ដម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន
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កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី ២៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ នាក្រសួងមហាផ្ទ្រមានការប្ររព្ធ  
សន្និបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៥ 
ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតថា 
សន្និបាតស្តីពីលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៥ របស់        
ក្រសួងមហាផ្ទ ្រ គឺមានសារសំខាន់ណាស់ដោយសារត្រឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះគឺជាឆ្នាំដ្រល 
អនុវត្តកំណ្រទម្រង់សុីជម្រ ។ ចាប់តាំងពីរាជរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៥បានបង្កើត
ក្រយការបោះឆ្នាត ក្រសួងមហាផ្ទ្របានកំណត់រួចហើយថា ត្រវូត្រអនុវត្តនូវនយោ-
បាយកំណ្រទម្រង់សុីជម្រនៅគ្រប់វិស័យ ប៉ុន្ត្រសា្ថានភាពនយោបាយមិនអនុគ្រះ
សម្រប់កម្ពុជា។ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះ គឺជាឆ្នាំដ្រលយើងរួមគា្នាដើម្បីអនុវត្តនយោ-    
បាយកំណ្រទម្រង់លើគ្រប់វិស័យឲ្យបានសុីជម្រ ដ្រលបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ
ចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល។

ឯកឧត្តមបានបន្តថា សន្និបាតលើកន្រះគឺពិតជាមានអត្ថន័យជ្រលជ្រ និងក៏
ជាឱកាសដ៏មានតម្ល្រដើម្បរីួមគា្នាធ្វើការវាយតម្ល្រអពំសីមទិ្ធផល នងិបញ្ហាប្រឈមនា-
នាក្នុងការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់សុីជម្ររបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ព្រមទាំងអនុសាសន៍ 
ដឹកនាំរបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន  សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ដ្រលបានថ្ល្រងនៅក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតក្រសួងមហាផ្ទ្រកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លង 
ទៅ ។ លើមូលដា្ឋានលទ្ធផល និងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមយើងនឹងរួមគា្នាដើម្ីប 
កំណត់ទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីបន្តអនុវត្តកំណ្រទម្រង់នានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ ឲ្យកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាក់ថា ក្នុងដំណើរការក្រទម្រង់ន្រក្រសួងមហា
ផ្ទ្រ យើងបាននិងកំពុងខិតខំពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធតួនាទី ភារកិច្ចនិង
របៀបរបបការងរដ្រលមកដល់ព្រលន្រះស្រចក្តីព្រងអនុក្រឹត្យច្រងអំពីតួនាទីភារ-
កិច្ចរបស់ក្រសួង របស់អគ្គនាយកដា្ឋាននានា និងរបស់នាយកដា្ឋាននានាត្រូវបាន   
បញ្ចប់ហើយ ។ ដូច្ន្រះយើងនឹងបន្តធ្វើការងរន្រះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅក្នុងព្រល
ឆប់ៗខាងមុខន្រះ ក្នុងន័យថាធ្វើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទ្រកាន់ត្រមានការទទួលខុសត្រូវ
ច្បាស់លាស់ និងចូលរួមចំណ្រកជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលឲ្យបានកាន់ត្រល្អតាមតួនាទី
ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមន្រះក្រសួងមហាផ្ទ្រក៏បាននិងកំពុងខិតខំ
កសាងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្រនការសកម្មភាពសម្រប់អគ្គនាយកដា្ឋាននីមួយៗ
ដើម្បីធ្វើជាមូលដា្ឋាន ឬក៏ជាផ្រនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងការបំព្រញតួនាទីភារកិច្ចដ្រល 
កំណត់ដោយអនុក្រឹត្យន្រះ។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា ក្រពីកិច្ចការខាងលើន្រះ ក៏មានកិច្ចការមួយ
ចំនួនទៀតត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ និងជំរុញអនុវត្តហើយទទួលបានផលគួរជាទី
ព្រញចិត្តដូចជាការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ ក្រសួងបានខិតខំធ្វើឲ្យការផ្តល់

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋន្រះបានគ្រប់ចំនួន ធានាដល់ការបម្រើជីវភាព 
រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផង និងបានចូលរួមក្នងុជីវភាពនយោបាយផង។ចំពោះការ
ផ្តល់លិខិតឆ្លងដ្រនសម្រប់ពលករធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រ ដ្រលមានចំនួនប្រមាណ 
ជិតមួយលាននាក់ ក៏ត្រវូបានយកចិត្តទុកដាក់។បច្ចបុ្បន្នយើងបានសម្រចប្រើប្រស់
លិខិតឆ្លងដ្រនសម្រប់ពលករទាំងនោះ និងមានលិខិតឆ្លងដ្រនសម្រប់ធ្វើដំណើរ
ន្រប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ បានន័យថា ពលករធ្វើការនៅបរទ្រសមានលិខិតឆ្លងដ្រន
ផ្ស្រង ហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដ្រលធ្វើដំណើរទៅបរទ្រស គឺកាន់លិខិតឆ្លងដ្រន     
ផ្ស្រង ដ្រលយើងកំពុងត្រប្រើប្រស់សព្វថ្ង្រន្រះ។ យើងបានបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណ
ប័ណ្ណដោយឡ្រកមួយទៀត សម្រប់ត្រពលករធ្វើការនៅបរទ្រសទាំងធ្វើការនៅថ្រ 
និងនៅប្រទ្រសនានា។

គួរបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅ 
ការងរឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្របានឲ្យដឹងថា បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកើត 
ឡើង ២៨១៤ លើ ២៧០៩លើកកើន១០៥ លើកស្មើនងឹ ៤%បើធៀបនងឹឆ្នា២ំ០១៣ 
ក្នុងនោះបទឧក្រិដ្ឋ ៧១៦ លើ ៧៩០ លើកថយចុះ ៧៤ លើកស្មើ ៩% និងបទមជ្ឈិម 
២០៩៨ លើ ១៩១៩ លើក កើន ១៧៩ លើកស្មើ៩%។ បទល្មើសលួចមានសា្ថាន 
ទម្ងន់ទោស ២៥១ លើ ៣១៥ លើកថយ ៦៤ លើកស្មើ ២០%,ឃាតកម្មមាន ២១៣ 
លើកលើ ២៣៤ លើកថយ ២១ ករណីស្មើ ៩%,រំលោភស្រពសន្ធវៈ ២២៦លើក 
លើ ២១៥ លើកកើន ១១ លើកស្មើ ៥%, បង្ខាំងមនុស្សជំរិតទារប្រក់ ៦ លើកលើ 
៣ លើកកើន ៣ លើកស្មើ ១០០%, ហិង្សាដោយច្រតនា ៧៩១ លើកលើ ៧៩៧ 
លើកថយ ៦ លើកស្មើ ១%,ប្រើប្រស់អាវុធខុសច្បាប់ ១៨លើកលើ ១៣ លើកកើន 
៥ លើកស្មើ ៣៨%។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងការប្រឹងប្រងកន្លងមកន្រះ
យើងបានធ្វើឲ្យបទល្មើសឧក្រិដ្ឋមានការថយចុះ ប៉ុន្ត្របទល្មើសមជ្ឈិមមានការកើន
ឡើង។ ន្រះជាបញ្ហាដ្រលយើងត្រវូបន្តយកចតិ្តទកុដាកប់ន្ថ្រមទៀត។ នៅឆ្នា២ំ០១៤ 
បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានការកើនឡើង ដោយសារសា្ថានភាពបាតុកម្មកូដកម្មកើត
មានច្រើន នគរបាលជាប់មមាញឹកក្នុងកិច្ចការការពារ ក្នុងនោះកើនឡើងភាគច្រើន
ជាសកម្មភាពលួចឆក់ក្នុងបទមជ្ឈិម។ ដោយឡ្រកសកម្មភាពលួចមានសា្ថានទម្ងន់
ទោសនិងឃាតកម្មដ្រលជះឥទ្ធិពលខា្លាំងបង្កឲ្យមានការភ័យខា្លាចមានការថយចុះគួរ
ឲ្យកត់សមា្គាល់ជាពិស្រសនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តកំពង់ធំ។

សន្និបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងរឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅការងរឆ្នាំ២០១៥ 
របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រប្រព្រឹត្តទៅរយៈព្រលបីថ្ង្រពីថ្ង្រទី២៣ ដល់ថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ។ 
នៅរសៀលថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ សន្និបាតន្រះបានប្ររព្ធពិធីបិទក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ព
ង់ខ្ពស់របស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

ឯកឧត្តម  ស ខែង  ៖  ឆ្នែំ ២០១៥ ជាឆ្នែំអនុវត្តកំណែទមែង់សុីជមែ

ឯកឧត្តម ស ខែង ក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
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ថ្ង្រទី ៧-៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីសា្នាក់ការគណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ខ្រត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មា 

ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ       

បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្រចក្តីសម្រចចិត្តមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង           

ទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសកសាង

អគារសិក្សាមួយខ្នង មាន ៤ បន្ទប់ ក្នុងបរិវ្រណវត្តត្រពាំងជ្រ ភូមិត្រពាំងជ្រ ឃុំបល្លង្ក ស្រុក 

បារាយណ៍ ខ្រត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងឱកាសន្រោះ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល បានប្រគ្រនព្រះម្រគណខ្រត្ត 

កពំងធ់ ំនវូទ្រយ្យទានមយួសម្រប ់ នងិបច្ចយ ័៤០ មឺនុរៀល ។ ប្រគ្រនព្រះអនគុណស្រកុបារាយណ ៍

នូវទ្រយ្យទានមួយសម្រប់ និងបច្ច័យ ២០មឺុនរៀល ។ ប្រគ្រនព្រះចៅអធិការវត្ត ៥ អង្គ ក្នុងមួយអង្គ 

ទ្រយ្យទានមួយសម្រប់ និងបច្ចយ័ ១០ មឺុនរៀល ។ ជូនតាជី យយជីចំនួន ១០០នាក់ ក្នុងមួយនាក់ 

ក្រណាត់សមួយដុំ និងថវិកា ១ មឺុនរៀល ។ ឧបត្ថម្ភប្រជាជនចំនួន ១.០០០ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗសារុង 

១  ។ ឧបត្ថម្ភសាលាស្រុកបារាយណ៍និងសាលាឃុំបល្លង្ក ក្នុងមួយកន្ល្រងៗ ១ លានរៀល ។ ឧបត្ថម្ភ 

ក្រុមភ្ល្រងពិណពាទ្យចំនួន ១០មឺុនរៀល ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល ក៏បានផ្តល់ថវិកាជាជំហាន 

ដំបូងចំនួន ៥.០០០ ដុលា្លារ ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាងសង់អគារសិក្សា។ សរុបចំណាយ ចំនួន ៨.៤៨៧,៥០ ដុលា្លារ ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៥ ន្រះ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល បានអញ្ជើញជួប

ប្រជុំការងរជាមួយគណៈអចិន្ត្រយ៍គណបក្សស្រុក-ក្រុង ទាំង ៨ របស់ខ្រត្តកំពង់ធំ ព្រមទាំងធ្វើការងរផ្ស្រងៗ ដោយបានចំណាយថវិកា សរុបចំនួន ១១.៨៤៥ ដុលា្លារ ។

ក្នុងខ្រកុម្ភៈន្រះ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សមាជិកគណៈ 

អចិន្រ្តយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានអាជា្ញា-

ធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន និងសហការី បានអញ្ជើញពិនិត្យសា្ថានភាពអភិ-

វឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដ្រនក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រគម្រងការបើកច្រកទា្វារព្រំដ្រន ៤៣ និងច្រក 

ព្រំដ្រននានា ក្នុងស្រុកអូរជ្រ និងស្រុកសា្វាយច្រក ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យព្រមទាំងចុះ

សួរសុខទុក្ខ និងច្រកអំណយដល់គ្រួសារយោធិនក្នុងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យោធិន  

ពិការ ៣១៧ ត្រជោភ្នំឆ័ត្រ ស្ថិតនៅភូមិចមា្ការគ ឃុំ ស្រុកសា្វាយច្រក ។

ថ្ង្រទី ៨  ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ េទសាភិបាលធនាគារ 

ជាតិន្រកម្ពុជា សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជា-

ជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បាន អញ្ជើញសមោ្ពាធឧបដា្ឋានសាលា និងសមិទ្ធផលនានា 

និងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះវិហារថ្មីក្នុងវត្តគីរីសុខសាន្ត ស្ថិតក្នុងឃុំកកោះ ស្រុក 

សន្ទុក ខ្រត្តកំពង់ធំ។ ឧបដា្ឋានសាលា និងសមិទ្ធផលនានាដ្រលសមោ្ពាធ និងរៀប 

ចំពិធីបុណ្យឆ្លងនោះ កសាងអស់ថវិកាជាង ៧៦២ លាន ៥ មុឺន ៨ ពាន់រៀល និងប្រក់ 

ដុលា្លារចំនួន   ៥ មុឺន ៧ ពាន់ ២៣៨ ដុលា្លារ ក្នុងនោះឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ និង 

លោកជំទាវ ចូលរួមឧបត្ថម្ភជាង ៦១ លានរៀល ។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍ 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិកា្ខាសាលាស្តីពីការវិវឌ្ឍន្រការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពី

ការត្រួតពិនិត្យថា្នាំជក់ នៅសាលសិកា្ខាសាលាបណា្ណោល័យ ។ ឯកឧត្តម បានថ្ល្រងអំណរ 

គុណ និងកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មការទី៨ ន្រព្រឹទ្ធសភា ដ្រលបានសហការជា

មួយចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា (CMH) រៀបចំសិកា្ខាសាលាន្រះឡើងដោយមាន

ការប្ត្រជា្ញាចិត្ត និងទស្សនៈវិស័យជាក់លាក់ ក្នុងការរិះរកវិធីជួយកាត់បន្ថយការ    

ចំណាយរបស់សង្គម និងជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្សជាតិ ដ្រលទទួលរងនូវផលប៉ះ 

ពាល់ ដោយសារឥទ្ធពិលន្រការប្រើប្រស់ថា្នាជំក់ និងទំនិញដ្រលមានសារធាតុញៀន ។ 

ឯកឧត្តមបានបន្តថា ថា្នាំជក់ជាមូលហ្រតុចម្បងដ្រលនាំឲ្យកើតជំងឺហើមសួត ជំងឺ 

ប្រះដូង ជំងឺដាច់សរស្រឈាមខួរក្បាល ជំងឺពុកធ្ម្រញ ជាពិស្រសជំងឺមហារីក ។ 
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ក្នុងខ្រកុម្ភៈន្រះ ឯកឧត្តម  អ៊ុក  រា៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍  
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិ-
កម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ និងប្រតិភូអមដំណើរ បានជួបសំណ្រះ   
សំណាលជាមួយកសិករនៅភូមិព្រចាស់ ឃុំវិហារសួគ៌  ស្រុកខ្សាច់-
កណា្តាល ខ្រត្តកណា្តាល ដើម្បីស្វ្រងយល់អំពីសកា្តានុពល និងបញ្ហាប្រឈម
ខ្លះៗដ្រលបងប្អូនកសិករជួបប្រទះក្នុងការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវ ក្នុង  
រដូវប្រំងជាលើកទី ២ ។

ថ្ង្រទី ៥ ខ្រកុម្ភៈឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ   
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងច្រក               
អំណយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជនរងគ្រះ ដោយគ្រះធម្មជាតិ 
ចំនួន ១.២៥៧ គ្រួសារ មកពី ១៣ ឃុំ នៅក្នុងភូមិសម្ត្រចពាន់ ឃុំកា្តាញ់ 
ស្រុកព្រកប្បាស ខ្រត្តតាក្រវ ។

ថ្ង្រទី ៥ ខ្រកុម្ភៈឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញ  
ជួបសំណះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ព្រមទាំងនាំយកអំណយសប្បុរស-
ធម៌ មានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងថវិកាមួយចំនួន ជូនដល់លោក ប៊ុន 
ហឿន អតីតអគ្គនាយករងន្រអគ្គនាយកដា្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដ្រលមានជំងឺ 
ហើយកំពុងសម្រកព្យបាលនៅមន្ទីរព្រទ្យ និងលោក នូ សុឹប អ្នកចម្រៀង
ជើងចាស់ដ្រលជួបគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ ដ្រលកំពុងសា្នាក់នៅភូមិចំរីនផល 
សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំព្រញ ។

ថ្ង្រទី ១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តម មិន ឃិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ        
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និង 
លោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារវត្តទួល
ច្រឡាំង ឃុំរលាំងក្រន ស្រុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល ។
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ចនោ្លាះពីថ្ង្រទី ២ ដល់ទី ៤ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ ខ្វែន់ សា៊ែម សមា-
ជកិគណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា អគ្គម្របញ្ជាការរង ម្របញ្ជាការ 
វិស្វកម្ម អគ្គបញ្ជាការដា្ឋានន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ បានដឹកនាំប្រតិភូជំនាញវិស្វកម្ម 
អញ្ជើញចុះទៅកាន់ការដា្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវខ្ស្រក្រវា៉ាត់ទីមួយទិសខ្រត្តកោះកុង ។

ថ្ង្រទី ៤ ខ្រកុម្ភៈ លោកជំទាវ អ៊ុន សុគនា្ធែ សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពត និងថា្នាក់ដឹកនាំខ្រត្ត បាននាំក្រុម 
ការងរ បានចូលរួមជួយបណ្តុះកូនកោងកាងដើម្បីទុកដាំដុះបន្ថ្រមនៅសហគមន៍ 
ត្រពាំងសង្ក្រ ក្នុងភូមិត្រពាំងសង្ក្រ ឃុំត្រពាំងសង្ក្រ ស្រុកទឹកឈូ ខ្រត្តកំពត។

ក្នុងខ្រកុម្ភៈន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពត បាន 
អញ្ជើញជួបសំណះសំណាលជាមួយម្រឃុំ ប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយប្រជាជនទីទ័លក្រ 
និងប្រជាជនទទួលរងគ្រះភ្លើងឆ្រះផ្ទះចំនួន ៣ គ្រួសារ ដោយបានផ្តល់ថវិកាចំនួន 
មួយលានកន្លះ ដើម្បីចូលរួមចំណ្រកសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបីគ្រួសារ 
នោះផងដ្ររ ។

ថ្ង្រទី ៥ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែនី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងជាប្រធាន សហភាពសហព័ន្ធ 
យុវជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគាររដ្ឋបាល
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខ្រត្ត ប៉្រលិន ដ្រលស្ថិតនៅជាប់របងពីខាងជើងទី                 
សា្នា ក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តប៉្រលិន ក្នុងភូមិបា៉ាហុីខាងត្បូង សង្កាត់ប៉្រលិន 
ក្រុង-ខ្រត្តប៉្រលិន ។

 ថ្ង្រទី ១៤-១៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥  ឯកឧត្តម សួស យ៉ែរា៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្រត្តព្រះវិហារ បានដឹកនាំក្រុមការងរ    
អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងច្រកអំណយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលជូនប្រជាជនក្រីក្រស្ថិតនៅក្នុង      
ក្រុងព្រះវិហារចំនួន១៧៣គ្រួសារដ្រលក្នុង១គ្រួសារទទួលបានអង្ករ៥០គក្រតង់ ១ មី ១ ក្រស 
មុង ១ អំបិល ៣ កញ្ចប់ ព្រមទាំងថា្នាំព្រទ្យមួយចំនួន។ 

នៅថ្ង្រដដ្រលនោះដ្ររ ឯកឧត្តមបានដឹកនាំក្រុមគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ត្រចត្រជោ ចុះពិនិត្យ    
ព្យបាលជំងឺមាត់ធ្ម្រញជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងផ្តល់ច្រស់ដុសធ្ម្រញដល់សិស្សានុសិស្សនៅស្រុក 
ជ័យស្រន ខ្រត្តព្រះវិហារ ដ្រលក្នុងនោះ ព្យបាលជំងឺ និងច្រកថា្នាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ១៤២០ 
នាក់។ ផ្តលថ់ា្នា ំនងិច្រសដុ់សធ្ម្រញដលស់សិ្សានសុសិ្ស នងិគ្រចូនំនួ ១០០០នាក។់ ផ្តលអ់ណំយ 
ដល់ជនក្រីក្រឃុំតស៊ូ ស្រុកជ័យស្រន ចំនួន១៥០ គ្រួសារក្នុង១ គ្រួសារទទួលបានអង្ករ ៥០ គក្រ 
តង់១ មី១ក្រស មុង ១ អំបិល ៣ កញ្ចប់ ព្រមទាំងថា្នាំព្រទ្យមួយចំនួន និងបានបន្តដំណើរទៅព្យ
បាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសង្គមថ្មី ព្រមទាំងផ្តល់អំណយដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន 
២៣០ គ្រួសារ ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរ ២៥ គក្រ និងឃីតមួយ ដ្រលមានមុងមួយ ភួយ១ 
សារុង ១ ក្រមា ១ និងពិនិត្យព្យបាលជំងឺទូទៅពិនិត្យអ្រកូសាស្ត្រ និងមាត់ធ្ម្រញបានចំនួន ៥១៧ 
នាក់ និងច្រកថា្នាំ និងច្រសដុសធ្ម្រញដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន ៦៨០នាក់ ។ លទ្ធផលសរុប 
សម្រប់កម្មវិធីមានដូចខាងក្រមៈផ្តល់អំណយដល់ប្រជាជនក្រីក្រ សរុបចំនួន ៥៥៣ គ្រួសារ 
ពិនិត្យ ព្យបាលជំងឺទូទៅ ពិនិត្យអ្រកូសាស្ត្រ និងមាត់ធ្ម្រញសរុប១៩៣៧ នាក់ អប់រំសុខភាពមាត់ 
ធ្ម្រញនិងច្រកថា្នាំដុសធ្ម្រញ ច្រសដុសធ្ម្រញសរុបចំនួន ១៣១៧ នាក់។ ចំណាយថវិកាសរុប       
៦៥ ៥៦៩ ០០០ រៀល
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 ថ្ង្រទី ៣០-៣១ ខ្រមករា ដល់ថ្ង្រទី ០១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ប្រធាន 

អនុប្រធាន សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានចូល

រួមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្ស  នៅ 

មជ្ឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ។ ក្នុងអង្គមហាសន្និបាតមានខ្លឹមសារការងរ    

សំខាន់ៗដ្រលទាក់ទងដល់ការងរយុវជន ដ្រលគណបក្សត្រូវជំរុញការ  

បណ្តុះបណា្តាលនិងបំពាក់បំប៉នដើម្បីកសាងអ្នកបន្តវ្រនរបស់គណបក្ស។

ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសា្នាក់ការគណបក្សឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ មានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលក្បាលមា៉ាសុីនក្រុមសកម្មជនយុវជន 
គណបក្សភូមិ និងឃុំ ដ្រលត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នាត ។ វគ្គបណ្តុះបណា្តាលមានការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំសាខាបក្សភូមិ និងថា្នាក់ដឹកនាំគណៈកមា្មាធិការគណ-
បក្សឃុំ សរុបចំនួន ១៣០ រូប។ ឯកឧត្តម ទុយ សុីផន់ អនុប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការនិយយជាសាធារណៈ  និងការកសាង បណា្តាញ។ 
ឯកឧត្តម សត្យ វុធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខ្រត្ត ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល 
ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល អនុប្រធានក្រុមការងររបស់គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយស្រុកសំរោងទង និងជាប្រធានក្រុមការ
ងរគណបក្សជួយឃុំត្រពាំងគង បានចូលរួមជាអធិបតី និងណ្រនាំដល់វគ្គបណ្តុះបណា្តាលន្រះ។

ថ្ង្រទី ០៩ ខ្រកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសភ័ណ ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្តបាត់ដំបង បានជួបសំណ្រះសំណាល និងពិភាក្សាជាមួយ 

សកម្មជនយុវជនភូមិ និងសង្កាត់ព្រកព្រះស្ត្រច ក្រុងបាត់ដំបង សម្រប់ផ្រនការសកម្មភាពដ្រលត្រូវបន្តធ្វើនាព្រលមុខ ។

ថ្ង្រទី ១៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ដម ទ្រព ចរិយ សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត 
ឯកឧត្ដម ទ្រព ងន សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា ចំនួន ៤៦ នាក់ បានចុះធ្វើសកម្មភាពការងរមនុស្សធម៌ ដោយ 
បាននាំយកអំណយ និងសមា្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៅផ្តល់ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស អាណាព្យបាលសិស្ស និងបានជួយសមា្អាត លាបថា្នាំអាគារសិក្សាមួយខ្នង 
នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់តាឡុង ស្ថិតក្នុងភូមិតាឡុង ឃុំបឹងខ្យង ស្រុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល ៕
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ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក អ៊ុយ ច័ន្ទរិទ្ធ ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សក្រុងបោ៉ាយប៉្រត និងសមាជិកយុវជនជាច្រើនរូប បាននាំយកអំណយជាសមា្ភារៈ 

គ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើន ដ្រលជាអំណយរបស់ លោក ង៉ា ម៉្រងជ្រួន ប្រធានក្រុមការងរ និងលោក សុខ ខឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបោ៉ាយប៉្រត  រួមទាំងសប្បុរសជន 

ទៅសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់ជូនដល់លោក មោ៉ាម ជឿន អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ មុខរបររត់ម៉ូតូឌុប ប្រពន្ធឈ្មាះ លឹម ខុម មានកូន ៦ នាក់  រស់នៅភូមិបាលិល្រយ្យ ២ សង្កាត់បោ៉ាយប៉្រត 

ក្រុងបោ៉ាយប៉្រត ។ បនា្ទាប់មក ក្រុមការងរបានដឹកនាំគ្រូព្រទ្យទៅពិនិត្យព្យបាលជំងឺ ក្នុងឱកាសចុះជួបសំណះសំណាលសួរសុខទុក្ខសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដោយ 

នាំយកទៅជាមួយនូវអំណយ និងថវិកាផ្តល់ជូនលោកស្រី ប៊ុត សីលូន រស់នៅភូមិក្បាលកោះ ក្រុងបោ៉ាយប៉្រត ដ្រលកំពុងមានជំងឺ  ។

ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសា្នាក់ការគណបក្សខ្រត្តកំពង់ធំ ថា្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត បានរៀបចំពិធីសំណ្រះសំណាល ជាមួយសកម្មជន 

យុវជនគណបក្សចំនួនជាង ១០០ នាក់ ស្តីពី   ៉ទស្សនៈយុវជនចំពោះទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា  ៉ ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ដៀប ពិរ ីប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស

ខ្រត្ត ឯកឧត្តម លុក សម្បត្ត ិប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខ្រត្ត ។ 

លោកស្រី វី ស្រីពៅ សកម្មជនយុវជនគ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាជុំវិញរាជធានីភ្នំព្រញ ដ្រលបានជាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី  ៉អនាគតអ្នកដឹកនាំវ័យក្ម្រងនៅអាសុី  ៉ របស់មូលនិធិ 

ខុនរា៉ាដអារដិនណៅអ៊្ររ ជំនាន់ទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសិកា្ខាសាលានៅសិង្ហបូរីពីថ្ង្រទី ២៥ ខ្រមករា ដល់ថ្ង្រទី ០១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ លើ 

ប្រធានបទស្តីពី គណបក្សនយោបាយ មុខងរ និងអង្គការចាត់តាំងក្នុងសង្គមប្រជាធិបត្រយ្យ។ សិកា្ខាកាមមកពី ១១  ប្រទ្រសចូលរួម ក្នុងនោះមាន កម្ពុជា ទីម័រខាងកើត 

អាហ្វហា្គានីសា្ថាន ឥណា្ឌ ឥណ្ឌូន្រសុី កូរ៉្រ ន្របា៉ាល់ មា៉ាឡ្រសុី ភូមា ហ្វីលីភីន ត្រវា៉ាន់ ។
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ចំណូលពន្ធដារខែមករា :
អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា នៅ

ក្នុងខ្រមករាឆ្នាំ២០១៥កន្លងមកន្រះ ពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកា  

រដ្ឋបានចំនួន ៣៣៩,១៨ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៨៤,៨ លានដុលា្លារអាម្រ-

រិក។ចំណូលខ្រមករាន្រះ បើប្រៀបធៀបនឹងចំណូលពន្ធដារខ្រមករាឆ្នាំ២០១៤

មានការកើនឡើងប្រមាណ២៧,២%។ ប្រក់ចំណូលដ្រលរកបានក្នុងខ្រមករា

ន្រះស្មើនឹង៧,៣%ន្រផ្រនការកំណត់ដោយច្បាប់សម្រប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុឆ្នាំ ២០១៥ ។

តាមការវិភាគប្រភ្រទពន្ធឃើញថា ចំណូលដើមឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះមានការ  

កើនឡើងគ្រប់ប្រភ្រទពន្ធ ក្នុងនោះប្រភ្រទពន្ធសំខាន់ៗដ្រលមានការកើនឡើង

ដូចជា ពន្ធលើប្រក់បៀវត្សរ៍កើនឡើងប្រមាណ៣០,៨% ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ

កើនឡើង៣៩,៤%និងអាករពិស្រសកើនឡើង ៣៩,២%។

ដោយឡ្រកបើពិនិត្យតាមវិស័យឃើញថាចំណូលនាដើមឆ្នាំន្រះក៏មានការ

កើនឡើងស្ទើរគ្រប់សកម្មភាពដ្ររ ក្នុងនោះផ្រ្នកស្រវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង                    

ប្រមាណ ៣៦,៩%។ ផ្ន្រកភ្រសជ្ជៈកើនឡើង ៥៦,៥%។ ផ្ន្រកទូរគមនាគមន៍       

កើនឡើង៨៧%។ ផ្ន្រកនីហរ័ណអាហរ័ណកើនឡើង១១,៤%។ ផលិតផល

គ្រឿងប្រើប្រស់កើនឡើង៤៤,៣%។ ផ្ន្រកសា្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់កើនឡើង

៤៩,២%។ផ្ន្រកផលិតសម្លៀកបំពាក់កើនឡើង៣៨,២%។ផ្ន្រកសណា្ឋាគារនិង

ផ្ទះសំណាក់កើនឡើង៤៦,៩%។ លក់ផលិតផលត្រលសិលាកើនឡើង៦,១%

និងផ្ន្រកថា្នាំជក់កើនឡើង ៥០,៩%។

លទ្ធផលបែមូលផលសែូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៤ :
ផ្ទ្រដីអនុវត្តបានសរុបចំនួន២ ៩៨០ ១១៧ហ.ត។ ការងរប្រមូលផលស្រូវ

សម្រចបានលើផ្ទ្រដីចំនួន២ ៥៣៧ ៩៧៦ហ.តលើសឆ្នាំមុន៥២ ៤៥៦ ហ.ត 

ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន ៧ ០៨៩ ២៤៨ តោន តិចជាងឆ្នាំមុន 

ចំនួន ១៨២ ០០០ តោន (ទិន្នផលមធ្យម២,៧៩៣តោន/ហ.ត) ។

ការងារបង្កបង្កើនផលសែូវរដូវបែំងឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ :
ការងរបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រំងឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ គិតត្រឹមថ្ង្រ ០៨ 

ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៥ អនុវត្តបានចំនួន ៤២៥ ២៦៥ ហ.ត ស្មើនឹង ១០២% ន្រ 

ផ្រនការ ៤១៥ ៩៣០ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១២០ ៦៧១ ហ.ត។ អនុវត្តលើផ្ទ្រដី 

ដាំដុះសរុប ៤៨៧ ៥១១ ហ.ត ស្មើនឹង ១១៧% ន្រផ្រនការសរុប ៤១៥ ៩៣០ 

ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ២ ៨១៤ហ.ត ។ ផ្ទ្រដីប្រមូលផលសរុបចំនួន ៤៨៧ ៣៤១ 

ហ.ត ទទួលបានបរិមាណផលសរុប ២ ១៤៤ ៧២៨ តោន លើសឆ្នាំមុន ២៦ 

០១៨តោន (ទិន្នផលមធ្យម ៤,៤០១តោន /ហ.ត)។

- អតិរ្រកអង្ករ ២ ៩៦៣ ៤២៧ តោន

- អតិរ្រកស្រូវ ៤ ៦៣០ ៣៥៤ តោន

ផ្ទ្រដីដំណាំរួមផ្សំអនុវត្តបានចំនួន ៦៦០ ៤៤៦ ហ.ត ស្មើនឹង ១២៥%ន្រ 

ផ្រនការ ៥២៨ ០១៨ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៣១ ៦៩៩ ហ.ត និងមាន 

បរិមាណផល ១១ ៣៤០ ៩៤៨ តោន លើសឆ្នាំមុន ២ ៥២៤ ១៤៩ តោន 

ដោយសារតម្ល្រទីផ្សារប្រប្រលួ និងកតា្តាផ្ស្រងៗ បណា្តាលឲ្យផ្ទ្រដីតិចជាងឆ្នាមុំន ។

ការនាំអង្ករចែញខែមករា :
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងខ្រមករាឆ្នាំ ២០១៥ កម្ពុជាបាន

នាំច្រញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន ៣៥៩២១ តោន បើប្រៀបធៀប 

រយៈព្រលដូចគា្នាឆ្នាំ២០១៤ មានការកើនឡើងចំនួន ១៤៣៨៥ តោន។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤កម្ពុជាបាននាំអង្ករច្រញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន 

៣៨៧០៦១ តោន យោងតាមរបាយការណ៍របស់ល្រខាធិការដា្ឋានច្រកច្រញ        

ចូលត្រមួយសម្រប់បំព្រញប្របបទនាំច្រញអង្កររបស់កម្ពុជា។

កម្ពុជាបាននាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុប មានចំនួន ១៦ 

ប្រទ្រស សមាជកិអាសា៊ានចនំនួ ២ ប្រទ្រស នងិបណា្តាប្រទ្រសផ្ស្រងៗទៀតចនំនួ 

៩ ប្រទ្រស។ក្រុមហ៊ុនដ្រលនាំអង្ករច្រញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានចំនួន ៤៧ក្រុម

ហ៊ុន។អង្ករដ្រលនាំច្រញមានប្រភ្រទអង្ករក្រអូបនាងម្លិះ អង្ករក្រអូបសុមាលី 

អង្ករក្រអូបផ្កាម្លិះ អង្ករក្រអូបសរីរាង្គ និងអង្ករក្រអូបភ្លឺ ។

វិស័យអាកាសចរណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ :
អាជា្ញាធរអាកាសចរណ៍សុីវិលបានបញ្ជាក់ថា វិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស      

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំ

ចុងក្រយន្រះ។ ដោយឡ្រកក្នុងឆ្នាំ២០១៤អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញ

ទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួន ២,៧ លាននាក់ ពោលកើនឡើងចំនួន ១១,៤% 

ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ ។ ចំណ្រកអាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប    

ទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួនជាង ៣ លាននាក់កើនចំនួន ១៣,៣% ប្រៀបធៀប 

នឹងឆ្នាំ២០១៣ ឬសរុបអ្នកដំណើរចំនួន៥,៧លាននាក់ កើនចំនួន១២,៤% ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៤បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ ។ ក្នុងនោះឆ្នាំ២០១៤ន្រះដ្ររ អ្នក          

ដំណើរមកពីអាកាសយនដា្ឋានផ្ស្រងៗចំនួន១១៩ឬពីប្រទ្រសចំនួន៤៣ ។ 

អាជា្ញាធរបានព្យករណ៍ថា អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសឆ្លងកាត់អាកាស           

យនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញនឹងកើនចំនួនប្រមាណជាង ៤,២ លាននាក់ និងអា-

កាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនឹងកើនចំនួនជិត ៥ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 

២០២០ ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអនុវត្តទីផ្សារអាកាសចរណ៌សុីវិលត្រ  

មួយអាសា៊ានចុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមហ៊ុនអាកាសយនដា្ឋានកម្ពុជាកំពុងសាងសង់

ពង្រីកចំណតអ្នកដំណើរ ដ្រលអាចទទួលបានចំនួនអ្នកដំណើរលើសពីចំនួន 

បច្ចុប្បន្នទ្វ្រដងក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ 

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អាមែរិកឆ្នាំ ២០១៤ :
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាម្ររិកឆ្នាំ២០១៤ មានតម្ល្រ   

សរុបប្រមាណ ៣,១៧ ពាន់លានដុលា្លារ គឺមានការកើនឡើងប្រមាណ ៥%        

ធៀបនឹងរយៈព្រលដដ្រលកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដ្រលមានតម្ល្រត្រឹមត្រ ៣,០១   

ពាន់លានដុលា្លារ ។

ក្នុងនោះ ការនាំច្រញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារនៅអាម្ររិកនាឆ្នាំ   

២០១៤ មានតម្ល្រប្រមាណ ២,៨៤ ពាន់លានដុលា្លារ គឺមានការកើនឡើង 

ប្រមាណ ២,៦% ខណៈដ្រលកម្ពុជានាំចូលទំនិញពីអាម្ររិកមានតម្ល្រ ៣២៨ 

លានដុលា្លារ គឺកើនឡើងប្រមាណ ៣៦% ។ អាម្ររិកគឺជាដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម   

សំខាន់ ជាពិស្រសជាទីផ្សារនាំច្រញដ៏ធំរបស់កម្ពុជា ។

ទំនិញដ្រលកម្ពុជានាំច្រញទៅកាន់ទីផ្សារអាម្ររិកជាសំខាន់ គឺផលិតផល 

ន្រឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររ ដ្រលមានទំហំប្រមាណ ៨០% ន្រទំហំនាំច្រញសរុប ។ 

ក្រពីនោះជាផលិតផលកសិកម្ម រីឯទំនិញដ្រលកម្ពុជានាំចូលពីអាម្ររិកចូល  

មកក្នុងប្រទ្រសវិញនោះគឺជាយនយន្ត គ្រឿងមា៉ាសុីន សមា្ភារៈព្រទ្យ ព្រមទាំង 

ឱសថ ។

ទីផ្សារធំៗសម្រប់ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជាក្រពីសហគមន៍អឺរ៉ុប និងអា-

ម្ររិកគឺមាន កាណាដា កូរ៉្រខាងត្បូង ប្រទ្រសជិតខាង ជប៉ុន ចិន និងអូស្រ្តាលី 

។ល។
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ដើម្បីធ្វើជាជំនួយសា្មារតីសម្រប់ការយល់ដឹងអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លី ទស្សនាវដ្តី 

ប្រជាជនសូមលើកជាសំនួរ-ចម្លើយខ្លីៗដូចខាងក្រម ៖  

ប្រជាជន៖ ខ្ញុំចង់បានប្លង់រឹង (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ) តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ត្រច ?

មន្ត្រី៖ ដើម្បីទទួលបានប្លង់រឹង (ប័ណ្ណកម្មសិទិ្ធ) លោកអ្នកត្រូវសុំធ្វើការចុះបញ្ជី

ដី ដ្រលអាចធ្វើតាម ០២ របៀប   ៖

របៀបទី ១ ៖ ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ តាមការស្នើសុំរបស់មា្ចាស់ 

ដីម្តងនៅទីន្រះម្តងនៅទីនោះ ហើយមា្ចាស់ដីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅការិយល័យភូមិ

បាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ(ការិយល័យរៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកមុ្មសំណង់ និងភូមិ-

បាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ។ 

របៀបទី ២ ៖ ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដ្រលរដ្ឋផ្តួចផ្តើមធ្វើប័ណ្ណជូន

ប្រជាពលរដ្ឋដោយចាប់ធ្វើមួយភូមិម្តងៗ តាមរយៈការប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យរបស់   

គណៈអភិបាលរាជធានី ខ្រត្ត ។

ប្រជាជន៖ បើខ្ញុំចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបដាច់ដោយដុំ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ត្រច?

មន្ត្រី៖ បើលោកអ្នកចង់ចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបដាច់ដោយដុំនោះ លោកអ្នកត្រូវ ៖

 ក.ស្វ្រងយល់ពីដំណាក់កាលទាំង ៥ ន្រដំណើរការចុះបញ្ជីដី

 ខ.ត្រៀមឯកសារចាំបាច់បម្រើឲ្យការចុះបញ្ជីដី

 គ.ចូលរួមក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដី

ក. ដំណាក់កាលទាំង ៥ ន្រដំណើរការចុះបញ្ជី ៖

 ១.ដំណាក់កាលទី ១ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីដី៖ អ្នកកាន់កាប់ដី ត្រូវ 

បំព្រញពាក្យសុំតាមការិយល័យភូមិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយមានការបញ្ជាក់ 

របស់ម្រឃុំ ចៅសង្កាត់ ន្រក្បាលដីនោះស្ថិតនៅ។

 ២.ដំណាក់កាលទី ២ កិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ច្រកទ្រស៖ការចុះកំណត់ព្រំ 

វាស់វ្រង និងប្រមូលទិន្នន័យ (វិនិច្ឆ័យ) ដោយត្រូវមានការចូលរួមពីមា្ចាស់ដី និងអ្នក 

ជាប់ព្រំ ដ្រលត្រូវអនុវត្តដោយមន្ត្រីជំនាញ និងមានកិច្ចសហការជួយជ្រមជ្រងពី 

មន្ត្រីនៅមូលដា្ឋាន(ម្រភូមិ ម្រឃុំ) ។ មុនការចុះកំណត់ព្រំ និងវាស់វ្រងក្បាលដី គណៈ

អភិបាលស្រុកត្រូវធ្វើស្រចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងតិច ១៤ ថ្ង្រ ដើម្បីជម្របជូនអ្នកពាក់-

ព័ន្ធនឹងក្បាលដីនោះ ។

 ៣.ដំណាក់កាលទី ៣ ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារន្រការវិ-

និច្ឆ័យ ៖ គោលបំណងន្រការបិទផ្សាយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យមា្ចាស់ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 

មកពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើការតវា៉ា រយៈព្រល ៣០ ថ្ង្រ ក្នុងករណីទិន្នន័យដ្រលបិទ

ផ្សាយមានការខ្វះខាត ឬខុសធ្គង។ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើស្រចក្តី

ជូនដំណឹងអំពីការបិទផ្សាយន្រះយ៉ាងតិច៧ ថ្ង្រ មុនព្រលបិទផ្សាយជាសាធារណៈ ។ 

ស្រចក្តីជូនដំណឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបិទផ្សាយ និងទិន្នន័យដ្រលត្រូវបិទផ្សាយជា

សាធារណៈ មានបិទនៅទីតាំងក្នុងភូមិ នៅសាលាឃុំ សង្កាត់ និងនៅសាលាក្រុង 

ស្រុក ខណ្ឌ ។ ក្នុងករណីមិនមានការជំទាស់ ឬមានការជំទាស់ ហើយត្រូវបានដោះ-

ស្រយរួចក្នុងរយៈព្រល ៣០ ថ្ង្រនោះ ទិន្នន័យដ្រលបានកត់ត្រក្នុងឯកសារបិទ   

ផ្សាយន្រះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាទិន្នន័យសុក្រឹតដ្រលអាចកំណត់យកជាផ្លូវការតាម 

ច្បាប់បាន ហើយជាមូលដា្ឋានឈានដល់ការស្នើសុំច្រញប័ណ្ណ ។

 ៤.ដំណាក់កាលទី ៤ ការសម្រចលើឯកសារ ៖ ការិយល័យភូមិបាល 

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ និងបញ្ជូនសំណុំឯកសារដ្រលជាលទ្ធផលបូក 

សរុបន្រការបិទផ្សាយជូនទៅគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ពិនិត្យ និងបញ្ជូនបន្ត 

ទៅមន្ទីរសុរិយោដីរាជធានី ខ្រត្ត ពិនិត្យ និងសម្រច ដោយករណីក្បាលដីទំនាស់មិន 

ច្រញប័ណ្ណជូនឡើយ ។

 ៥. ដំណាក់កាលទី ៥ ការច្រញប័ណ្ណដី(ប្លង់រឹង)៖ បនា្ទាប់ពីទទួលបានការ 

សម្រចឯកភាពពីគណៈអភិបាលរាជធានី ខ្រត្ត មន្ទីរសុរិយដីរាជធានី ខ្រត្ត ត្រូវរៀប 

ចំចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅគោលបញ្ជីដី និងច្រញប័ណ្ណជូនអ្នកកាន់កាប់ដី ។ មា្ចាស់ដីត្រូវ

ទទួលយកប័ណ្ណដីដោយផ្ទាល់ ហើយត្រូវបង់សហ៊ុយស្រវាសុរិយោដីតាមច្បាប់  

កំណត់ ។

ខ. ឯកសារចាំបាច់សម្រប់បម្រើការចុះបញ្ជីរួមមាន៖

-ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណក្បាលដី : (ទីតាំងដី, ប្រភ្រទដី, ទំហំដី, ប្រភព 

និងកាលបរិច្ឆ្រទន្រការកាន់កាប់ដី) ដោយម្រភូមិ ម្រឃុំ ឬចៅសង្កាត់ ន្រទីតាំងដី 

ស្នើសុំ ។

-ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់មា្ចាស់ដី ឬអ្នកកាន់កាប់ដី : អត្តសញ្ញាណ              

ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្ម្ររ ឬស្រចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លងដ្រន ឬអត្តសញ្ញាណ-               

ប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ ។

-ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទិ្ធលើក្បាលដីស្នើសុំ : លិខិតប្រគល់ឲ្យដោយអាជា្ញាធរ 

មានសមត្ថកិច្ច ឬកិច្ចសន្យ (លក់ទំនិញ ឬប្រទានកម្ម ឬដូរ ឬលិខិតផ្ទ្ររសិទិ្ធកាន់ 

កាប់....) ឬស្រចក្តីសម្រចរបស់តុលាការ (សាលក្រម ឬសាលដីកា ឬដីកាសម្រច 

សា្ថាពរ ឬកំណត់ហ្រតុ សះជា ឬកំណត់ហ្រតុទទួលសា្គាល់នូវការទាមទារ) ។ ដើម្បី 

ឈានទៅដល់កំណត់ប្រភ្រទទ្រព្យ (ទ្រព្យរួមប្តីប្រពន្ធ ឬទ្រព្យខាងប្រពន្ធ ឬក៏ទ្រព្យ 

លីវ) ត្រូវមានសំបុត្រអាពាហ៌ពិពាហ៍ ឬលិខិតបញ្ជាក់លីវ។ គួរគត់សមា្គាល់ថា បើជា 

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវមានលិខិតទទួលសា្គាល់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង

លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដ្រលមានសញ្ជាតិខ្ម្ររ (៥១ ភាគរយជាភាគហ៊ុនខ្ម្ររយ៉ាងតិច)     

និងលិខិតប្រគល់សិទ្ធិជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ដើម្បីមកបំព្រញប្របបទ និងចូលរួមក្នុង

ដំណើរការចុះបញ្ជីដីរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

គ.ការចូលរួមរបស់មា្ចាស់ដីមានចំនួន ៤ លើក ក្នុងនោះ លើកទី ១ ចូលរួមដាក់ 

ពាក្យដោយផ្ទាល់ លើកទី ២ ចូលរួមក្នុងការកំណត់ព្រំវាស់វ្រង និងផ្តល់ទិន្នន័យដល់ 

មន្ត្រីជំនាញ លើកទី៣ ចូលរួមពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់លើឯកសារន្រការវិនិច្ឆ័យ ដ្រលបាន 

បិទផ្សាយជាសាធារណៈរយៈព្រល ៣០ ថ្ង្រ និងលើកទី ៤ ចូលរួមមកទទួលយកប័ណ្ណ 

ដោយផ្ទាល់ និងបង់សហ៊ុយ ស្រវាសុរិយោដី ។

ប្រជាជន ៖ តើខ្ញុំត្រូវបង់សហ៊ុយស្រវាសុរិយោដីចំនួនប៉ុនា្មាន?

មន្ត្រី ៖ លោកអ្នកត្រូវបង់សហ៊ុយស្រវាសុរិយោដីទៅតាមការកំណត់ក្នុង   

ប្រកាសរួម ល្រខ ៩៩៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ង្រទី ២៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ របស់ក្រសួង 

ស្រដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដ្រលមាន 

តម្ល្រដូចខាងក្រម ៖

-ដី ផលិតកម្ម ឬដីភោគ: គ្រប់ខ្រត្ត និងរាជធានី ២០០,០០០ រៀល(ក្នុង១ប័ណ្ណ)

-ដីលំនៅសា្ថាន និងដីសម្រប់សំណង់ទូទៅ

. ដីក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ឬក្នុងក្រុងខ្រត្តកណា្តាល ព្រះសីហនុ និងខ្រត្តសៀមរាប  

   ៤០០,០០០ រៀល(ក្នុង១ប័ណ្ណ)

.ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខ្រត្ត ក្រពីខ្រត្តកណា្តាល ព្រះសីហនុ និងខ្រត្តសៀមរាប  

   ៣០០,០០០ រៀល(ក្នុង១ប័ណ្ណ)

. ដីជនបទ ឬក្រក្រុង ១០០,០០០ រៀល(ក្នុង១ប័ណ្ណ)

 ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងសហ៊ុយស្រវាសុរិយោដី មានបិទផ្សាយនៅ 

មន្ទីររៀបចំដ្រន ដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខ្រត្ត និងនៅការិយ-

ល័យភូមិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ៕

សំណួរ-ចម្លើយ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លី

លេខកេយនឹងមានចុះផ្សាយជូននូវ សំណួរ-ចម្លើយ ពាក់ពន័្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីតាម 
របៀបជាបេព័ន្ធ
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បច្ចុប្បន្ន រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ បាននិងកំពុងខិតខំអនុវត្ត 

កម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ ដើម្បី  

សម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗថ្រមទៀត ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម     

សំដៅប្រកា្លាយប្រទ្រសកម្ពុជាពីប្រទ្រស ដ្រលមានចំណូលទាបទៅជា   

ប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយនឹងឈានទៅជាប្រទ្រស         

ដ្រលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០៣០ ។ 

ដើម្បីសម្រចបាននូវគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាន្រះ មានកិច្ចការ 

ជាច្រើនដ្រលត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អ ក្នុងនោះកិច្ចការជាអទិភាពមួយគឺការលើក

កម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការអភិវឌ្ឍចំណ្រះដឹងនិងជំនាញ 

វិជា្ជាជីវៈប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងរត់ឲ្យទាន់សភាពការណ៍រីកចម្រើន

របស់តំបន់ និងពិភពលោក។  ក្នុងបរិបទន្រះ វិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទពិតជា

មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការរួមចំណ្រកដល់ដំណើរការជំរុញកំណើន

ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

រយៈព្រលជាង ១ ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការនា

នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាបាននិរន្តរភាពន្រគ្រប់សា្ថាប័នរដ្ឋនៅគ្រប់

ថា្នាក់ រក្សាបានស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ  សណា្តាប់ធា្នាប់ សង្គម និង   

ប្រក្រតីភាពន្រជីវភាពរបស់ប្រជាជន។ វិស័យការបរទ្រស ក៏មានដំណើរ 

ការយ៉ាងល្អប្រសើរ វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច បាននិងកំពុងរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់ 

សមា្គាល់។ សម្រប់ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះ និងក្នុងរយៈព្រលមធ្យមជាបន្តបនា្ទាប់

ទៀត កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចត្រូវបានព្យករណ៍ថានឹងសម្រចបានក្នុងរង្វង់ ៧ % 

ដោយផ្អ្រកលើការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ស្រវាកម្ម និង 

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ដ ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រង 

ការក្រលម្អកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគជាដើម។ ជាក់

ស្ត្រងក្រសងួអភវិឌ្ឍនជ៍នបទដ្រលធ្វើការផ្ទាលជ់ាមយួប្រជាជន នងិមានត-ួ

នាទីដ៏សំខាន់ ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រប្រួលរីកចម្រើននៅតាមជនបទ

បាន និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយមោទនភាព។

ដោយឡ្រកក្នុងការក្រលម្អផ្លូវជនបទឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ រដ្ឋមន្ត្រី      

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានមានប្រសាន៍ថា ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

គ្រងថវិកា ១២០ លានដុលា្លារ ដើម្បីក្រលម្អផ្លូវចមា្ងាយ ១ ២០០ គីឡូម៉្រត្រពី 

ផ្លូវក្រលក្រួសក្រហមមកជាផ្លូវក្រលកស៊ូក្នុងខ្រត្តចំនួន ៩ ក្នុងបំណង

លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទ និងកាត់បន្ថយការចំណាក 

ស្រុក។ គម្រងក្រលម្អផ្លូវន្រះ ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពល

ផ្លូវលំជនបទ ១ ២០០ គ.ម នឹងត្រូវប្រក្ល្រយជាផ្លូវក្រលក្រស៊ូពីឆ្ន្រំ ២០១៥ - ២០១៧

ផ្លូវលំជនបទត្រូវបានក្រលម្អពីក្រលក្រួសក្រហមមកជាផ្លូវក្រលកស៊ូ 

ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ និងឯកឧត្តម សួស គង់ ជួបសំណ្រះ 
សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យការដា្ឋាន

សា្ថាបនាផ្លូវលំជនបទ

សកម្មភាពគ្រឿងចក្រកំពុងចាក់ផ្លូវក្រលកស៊ូ 
នៅតាមជនបទនានា



qñaMTI 14 elx 165 ExkuumÖ³ qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 19

ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ផ្លូវលំជនបទប្រវ្រង ១ ២០០ គ.ម នឹងត្រូវប្រកា្លាយជាផ្លូវក្រលកស៊ូ

រដ្ឋនៅតំបន់ជនបទ រួមទាំងឲ្យកសិករអាចដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ខ្លួនមក

កាន់ទីផ្សារបានងយស្រួលជាងមុន ។ ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ បញ្ជាក់ថា 

គម្រងន្រះនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយរំពឹងថានឹង បញ្ចប់នៅឆ្នាំ 

២០១៧។ ក្នុងការធ្វើផ្លូវគឺបានគិតអំពីបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម 

អំពីបញ្ហាប្រជាសាស្រ្ត និងការនាំយកកសិផលដ្រលកសិករយើងបាន   

ផលិតហើយឲ្យបានទៅដល់ទីផ្សារ បង្កើនតម្ល្ររបស់កសិករ និងកាត់បន្ថយ 

ឈ្មញួកណា្តាល ។ ក្រសួងនឹងធ្វើជាជំហានៗ យើងនឹងធ្វើផ្លូវន្រះឲ្យកា្លាយពី

ក្រួសក្រហមទៅជាផ្លូវកស៊ូ។ បនា្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ 

បាន ៤០០ គីឡូម៉្រត្រ ហើយឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៧ នឹងបន្តធ្វើឲ្យបាន                 

១ ២០០ គីឡូម៉្រត្រទៀត។ ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ បានថ្ល្រងថា គម្រង 

ក្រលម្អផ្លូវក្រលកស៊ូដ្រលមានប្រវ្រង ១ ២០០ គីឡូម៉្រត្រន្រះនឹងតភា្ជាប់

តំបន់ជនបទទៅទីប្រជុំជននៅក្នុងខ្រត្តចំនួន ៩ របស់កម្ពុជាដ្រលធ្វើឲ្យកាន់

ត្រមានភាពងយស្រលួសម្រប់អ្នកភូមិនិងកសិករក្នងុការធ្វើដំណើរនិងដឹក

ជញ្ជនូទំនិញកសិកម្មរបស់ពួកគ្រទៅកាន់ទីផ្សារ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថា  ៉ផ្លូវ 

ន្រះនឹងបង្កើនស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងសហគមន៍ និងជួយកាត់បន្ថយការ    

ចំណាកស្រុកច្រញពីប្រទ្រសកម្ពុជា ៉។ គម្រងក្រលម្អផ្លូវក្រលកស៊ូ           

ដ្រលមានប្រវ្រង ១ ២០០ គីឡូម៉្រត្រ នឹងត្រូវធ្វើក្នុងកម្រិតជាប្រភ្រទផ្លូវ 

DBST (២ ជាន់)។ មូលនិធិសម្រប់គម្រងក្រលម្អផ្លូវន្រះនឹងបានមកពី

ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍បូកនឹងទឹកប្រក់បដិភាគ ៩ លានដុលា្លារពីរដា្ឋាភិបាល។ 

ខណៈដ្រលមានការសា្វាគមន៍ដល់ដំណឹងន្រះ សាធារណមតិមួយចំនួន   

ថ្ល្រងថា ក្រសួងគួរត្រផ្ដាតលើគុណភាពផ្លូវផងដ្ររ។ ការមានផ្លូវថ្នល់កាន់

ត្រល្អប្រសើរពិតណាស់ នឹងជួយដល់កសិករឲ្យមានលទ្ធភាពចូលក្នុងទី  

ផ្សារបានកាន់ត្រងយស្រួលឡើង ប៉ុន្ត្រការមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រគ្រប់   

គ្រន់នៅនឹងកន្ល្រង គឺមានសារៈសំខាន់សម្រប់កសិករដើម្បីក្រលម្អកម្រិត

ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនបានល្អផងដ្ររ។ អ្នកវិភាគស្រដ្ឋកិច្ចបានសា្វាគមន៍

ដល់ការអភិវឌ្ឍន្រះដោយលើកឡើងថា ផ្លូវថ្នល់ន្រះនឹងធន់ជាមួយនឹងការ

ប្រប្រួលអាកាសធាតុ ហើយនឹងជួយដល់កសិករធ្វើសមាហរណកម្មជា         

មួយទីផ្សារសម្រប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគ្រ។ ន្រះជាកាវិនិយោគដ៏

ល្អមួយរបស់រដា្ឋាភិបាល ។ ខ្រត្តនៅជុំវិញបឹងទន្ល្រសាបមានសកា្ដានុពល  

ស្រដ្ឋកិច្ច ហើយដង់សុីត្រប្រជាជនមានកម្រិតខ្ពស់តំបន់ន្រះងយទទួលរង

គ្រះចំពោះការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ដូច្ន្រះការក្រលម្អផ្លូវថ្នល់ពីក្រួស        

ក្រហមមកជាក្រលកស៊ូ នឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគកាន់ត្រមានស្ថិរភាព និង 

ធន់នឹងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់។

ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ បានបង្ហាញពីការខិតខំក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាម

ជនបទក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះថា ក្រពីការតភា្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវ

ថ្នល់ និងផ្លូវលំជនបទប្រទាក់ក្រឡាគា្នាឲ្យមានសភាពល្អប្រសើរជាបន្ត    

បនា្ទាប់នោះ ឥឡូវន្រះពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅតាមទីជនបទមានទឹកសា្អាតប្រើ-

ប្រសច់នំនួ ៥០ % នងិមានបង្គនអ់នាមយ័ ៤៩ % ប្រើប្រស។់ ឯកឧត្តមបាន 

ថ្ល្រងទៀតថា ក្រសួងនឹងខិតខំរិះរកនូវយន្តការថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត ដើម្បីឲ្យ 

ពលរដ្ឋមានបង្គន់អនាម័យ និងមានទឹកសា្អាតប្រើប្រស់បានច្រើនជាងន្រះ

ពិស្រសអនុវត្តឲ្យបានតាមគោលការណ៍ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះ 

និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ២០១៥។ 

ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររ ទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជន-

ជាតិដើមភាគតិច ក្រសួងនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិច

រស់នៅបានស្រួល ដោយរក្សានូវវប្បធម៌របស់បងប្អូន។ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន

រក្សាទុកនូវដីសហគមន៍ កន្ល្រងកប់សព និងទុកដីជូនគាត់សម្រប់ធ្វើការ 

ពន្រចរប្រកបរបរកសិកម្មតាមទំនៀមទមា្លាប់របស់បងប្អូន ដ្រលធា្លាប់អនុ-

វត្តជារៀងរហូត ។

ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ បានបន្តថា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយការ

ធ្វើចំណាកស្រុកវិញ ក្រសួងបានរៀបចំឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រការផ្តល់

នូវប្រក់កម្ចីខា្នាតតូច ដ្រលអាចឲ្យប្រជាជនទទួលយកបានទៅប្រកបរបរ 

របស់ខ្លួន ដោយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុក ហើយបង្កើនការផលិតនៅ

តាមបណា្តាមូលដា្ឋានដើម្បីរួមចំណ្រកបង្កើនជីវភាព និងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។ 

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងពង្រឹងកិច្ចសហការដ៏រឹងមាំជាមួយសា្ថាបនពាក់

ព័ន្ធទាំងថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រមជាតិ ព្រមទាំងជាមួយដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍នានា 

ដើម្បីបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឲ្យបានកាន់ត្រខា្លាំងកា្លា ប្រកបដោយ  

ប្រសិទ្ធភាព តមា្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ៕
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទមានទឹកសា្អាតប្រើប្រស់
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រហូតមកដល់ព្រលន្រះឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជានៅត្រស្ថិតក្នុង

ភាពខា្លាំង ដោយសារត្រកម្ពុជានៅត្រមានចំណុចល្អប្រៀបធៀបនឹង  

ប្រទ្រស នៅក្នុងតំបន់ ដ្រលបង្កលក្ខណៈទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកកាន់

ប្រទ្រសកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើនឡើង។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ រោងចក្រកាត់ដ្ររ 

សម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្ប្រកជើង បានកើនរហូតដល់ជិត ១ ០០០ រោង-

ចក្រ និងបានផ្តល់ការងរផ្ទាល់ និងប្រយោលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ

ជាង ២ លាននាក់។

ឯកឧត្តម អុិត សំហែង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាល  

វិជា្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤កន្លងទៅនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា

មានរោងចក្រសហគ្រសបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គាល់ ក្នុងន្រះរោង-

ចក្រកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្ប្រកជើងមានចំនួនរហូតដល់ជិត 

១ ០០០ រោងចក្រ និងមានកម្មករនិយោជិតចំនួនប្រមាណ ៦៥០០០០        

នាក់។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយ

ន្រះ កំណើនរោងចក្រនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរកត់សមា្គាល់ ដ្រល      

បានផ្តល់ការងរយ៉ាងច្រើន ដល់ពលរដ្ឋ 

កម្ពុជា។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ វិស័យ ន្រះបាន 

ផ្តល់ការងរ និងមុខរបរផ្ទាល់ និងប្រយោល 

ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង ២ លាននាក់ និងបាន

ផ្តលប់្រកឈ់្នលូដលក់ម្មករប្រមាណ ១០០០ 

លានដុលា្លារ ។ ដោយឡ្រក ទំហំន្រការនាំ        

ច្រញ ផលិតផលន្រវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់-

ដ្ររ និងស្ប្រកជើងមានជាង ៥ ០០០ លាន 

ដុលា្លារអាម្ររិក ។

លោក វា៉ាន់ ស៊ូអៀង ប្រធានសមាគម          

រោងចក្រកាត់ដ្ររបានឲ្យដឹងនាព្រលថ្មីៗន្រះ 

ថា ទីផ្សារវិស័យកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាដ្រលនាំ

ទៅកាន់បណា្តាប្រទ្រសអឺរ៉ុបនៅរយៈព្រល ២ 

ទៅ ៣ ឆ្នាំន្រះ មានអត្រលោតខ្ពស់ គឺឡើង 

រហូតជាង ៣០% បើប្រៀបធៀបគឺស្មើនឹងការ 

នាំច្រញទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្ររិកផងដ្ររ ។ ព្រលន្រះកម្ពុជាបាននាំច្រញ 

ទៅលក់នៅប្រទ្រសអាម្ររិក អឺរ៉ុប និងអាសុី ហើយនៅថ្ង្រខាងមុខ កម្ពុជានឹង 

នាំសម្លៀកបំពាក់នាំទៅកាន់ប្រទ្រសរុស្សុីថ្រមទៀត ដោយកន្លង មកមាន 

ត្រទៅកាន់ប្រទ្រសចិន និងជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ ។

គួររំឭកថា កាលពីចុងខ្រតុលាឆ្នាំ ២០១៤  កន្លងទៅន្រះ សមាគមរោង-

ចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជា បានចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្សរណៈន្រការយោគ-

យល់គា្នា(MOU)ជាមួយនឹងសមាគមកាត់ដ្ររប្រទ្រសអឺរ៉ុប(Evalliance) 

ដើម្បីបង្កើនគុណភាពន្រផលិតផលកាត់ដ្រររបស់កម្ពុជា សម្រប់នាំច្រញ

ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប។  លោក វា៉ាន់ ស៊ូអៀង បានថ្ល្រងថា "សមាគមរោងចក្រ 

កាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងគុណភាពផលិត ដើម្បីនៅថ្ង្រខាងមុខការនាំ

ច្រញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានថ្ល្រខ្ពស់ ព្រះថាគុណភាពសព្វថ្ង្រន្រះមិន       

ទាន់ប្រកួតប្រជ្រងជាមួយគ្របានទ្រ ។ កាលណាលក់បានតម្ល្រខ្ពស់ការ            

ផ្តល់ប្រក់ឈ្នួលដល់កម្មករក៏ខ្ពស់ទៅតាមនោះដ្ររ"។

កាលពីថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅ គណៈកម្មការប្រឹក្សាការ 

ងរដ្រលជាក្រុមការងរត្រីភាគី បានសម្រចផ្តល់ប្រក់ឈ្នួលអប្បបរមា   

ដល់កម្មករផ្ន្រកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដ្ររសំលៀកបំពាក់ និងផលិតស្ប្រកជើង 

សម្រប់ឆ្នាំ២០១៥ ន្រះចំនួន១២៨ដុលា្លារអាម្ររិក។ ចំនួនទឹកប្រក់ន្រះបើ

បូកជាមួយប្រក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្ស្រងៗទៀតនោះបានធ្វើឲ្យប្រក់ប្រចាំខ្រ 

របស់កម្មករអាចកើនដល់ទៅ ១៤៧ ទៅ ១៥៦ ដុលា្លារក្នុង ១ ខ្រ។ ការ 

ដំឡើងប្រក់ឈ្នួលន្រះ ត្រូវបានអង្គការអាយឡូអន្តរជាតិផ្ន្រកការងរ និង

សា្ថាប័នអន្តរជាតិនានាអបអរសាទរ។ លោកស្រី សាន់ត្រប៉ូឡាស្គី អគ្គនា-

យករងទទួលបន្ទុកផ្ន្រកគោលនយោបាយរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការ

ងរ(ILO)បានមានប្រសាសន៍ថា អង្គការអាយឡូសូមកោតសរសើរពីការ 

រីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ហើយកិច្ចសហការរវាងអង្គការអាយឡូ និងកម្ពុជា 

ការរីកចម្រើន និងបញ្ហ្រប្រឈមន្រវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររន្រកម្ពុជា

ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជានៅត្រស្ថិតក្នុងភាពខា្លាំង

រោងចក្រកាត់ដ្ររមួយកន្ល្រងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ
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មានភាពវិជ្ជមានយ៉ាងខា្លាំង ពោលគឺអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជានិងអង្គការអាយ

ឡូជាដ្រគូដ៏ល្អ។ លោកស្រីបានលើកទឹកចិត្ត និងសូមកោតសរសើរដល់ 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការជ្រើសរីសផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយដោយឈរលើ

គោលការណ៍គោរពលក្ខខណ្ឌការងរ និងកិច្ចគាំពារសង្គមនាព្រលកន្លង  

មក ហើយក៏បានអបអរសាទរដ្រលកម្ពុជាដ្រលបានរកឃើញនូវយន្តការ

ជាអចិន្ត្រយ៍មួយមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរ-

ជាតិ ក្នុងការកំណត់ប្រក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត។ លោក 

ស្រីទទួលសា្គាល់ថាកំណើនប្រក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រប់កម្មករនិយោជិត 

ផ្ន្រកវាយនភណ្ឌកាត់ដ្ររ និងផលិតស្ប្រកជើងឆ្នាំ២០១៥ន្រះ គឺស្ថិតនៅ

លើបនា្ទាត់ភាពក្រីក្រដូចដ្រលលោកស្រីចង់ឃើញ និងចង់បាននាព្រល       

កន្លងមកផងដ្ររ។ លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា អាយឡូសូមអបអរសាទរ និង

កោតសរសើរដល់កម្ពុជាដ្រលបានរៀបចំនូវក្របខណ្ឌយន្តការ និងនីតិវិធី

ន្រការសិក្សាមួយប្រកបដោយភាពបច្ច្រកទ្រស ហើយមានលក្ខណៈស្រដ្ឋ-

កិច្ច។ លោកស្រីបានបន្តថា យន្តការន្រះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រប់កម្ពុជា    

ខ្លួនឯងផង និងសម្រប់បណា្តាប្រទ្រសដទ្រទៀតផងដ្ររ។

តាមរយៈសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងរដ្រលទទួលបាននៅក្នុង                  

វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររនៅព្រលន្រះ បានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់

ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសង្គម និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈការ 

រីកចម្រើនវិស័យន្រះ បានផ្តល់ចំណូលពន្ធដារដល់រដ្ឋ និងផ្តល់ឱកាសការ-

ងរដល់ពលរដ្ឋ ផ្តល់បច្ច្រកទ្រសមុខជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាព

របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានក្រលម្អពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ ទៅរកវឌ្ឍនភាព          

និងការអភិវឌ្ឍ ក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ត្រចអគ្គ-

មហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ  

កម្ពុជា។

ចំពោះពលករធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រប្រទ្រស តាមរបាយ-

ការណ៍របស់ក្រសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថា នៅ 

ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅបរទ្រសសរុប     

ចំនួន ៧២១៦១១ នាក់ក្នុងនោះប្រទ្រសថ្រចំនួន ៦៤ មុឺននាក់ ប្រទ្រសមា៉ា-

ឡ្រសុី ចំនួន ៤៥៣៥៧ នាក់ ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង 

ត្បូងចំនួន ៣៥៣៥៤ នាក់  ប្រទ្រសសឹង្ហបុរី 

ចំនួន២៩៩នាក់ និងប្រទ្រសជប៉ុនចំនួន 

៦០១ នាក់។ ក្នុងមួយឆ្នាំ កម្ពុជាបានទទួល

ប្រក់ចំណូលពីពលករធ្វើការនៅក្រប្រទ្រស      

ដ្រលបានផ្ញើប្រក់ មកក្រមុគ្រសួាររបស់គ្រ 

ប្រមាណជាង៣០០លានដុលា្លារអាម្ររិក ធ្វើ 

ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គ្រ កាន់ត្រមានជីវភាព 

ប្រសើរថ្រមទៀត។

លទ្ធផលដ៏ល្អដ្រលទទួលបានក្នុងវិស័យ

ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររ វាយនភណ្ឌ ឆ្នាំ ២០១៤ 

កន្លងទៅន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការខិតខំ   

របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្រមការដឹកនាំរបស់

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ដ្រលបានដាក់ច្រញនូវ 

យុទ្ធសាស្រ្ត ផ្រនការ និងវិធានការនានាបានត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងកិច្ចសហការ 

ប្រកបដោយផ្ល្រផ្ការវាងសា្ថាប័នរដ្ឋជាមួយផ្ន្រកឯកជន សហជីពកម្មករ និង 

ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ។ កម្ពុជាកំពុងមានឧត្តមភាពប្រៀបធៀបក្នុងការ

អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររ វាយនភណ្ឌកម្ពជុាត្រវូបានសា្ថាប័នអន្តរ- 

ជាតិអបអរសាទរ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំក្រលម្អលក្ខខណ្ឌការ-

ងរ តាមរោងចក្រ សហគ្រស និងការបង្កើតបាននូវយន្តការអចិន្ត្រយ៍មួយ 

ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងការ  កំណត់ប្រក់ឈ្នួលកម្មករ។ ទន្ទឹមន្រះ 

ជួរកម្មករកម្ពុជាក៏កំពុងមានការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។ 

កតា្តាទាំងន្រះកំពុងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតន្រវិស័យឧស្សាហកម្ម

កាតដ់្ររវាយនភណ្ឌនៅកម្ពជុា ។ ប៉នុ្ត្រជាមយួគា្នាន្រះ យើងកត៏្រូវត្រយលអ់ពំ ី

ភាពចាំបាច់ ន្រការពង្រឹងបរិសា្ថានធុរកិច្ចសម្រប់វិស័យន្រះផងដ្ររ ក្នុង       

សា្ថានភាពន្រការប្រកួតប្រជ្រងយ៉ាងខា្លាំងជាមួយបណា្តាប្រទ្រសក្នងុតំបន់ ។ 

ជាពិស្រសការធានានូវស្ថរិភាពន្រដំណើរការផលិត របស់រោងចក្រនីមួយៗ 

តាមរយៈការអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវច្បាប់ស្តីពីការងរ ច្បាប់ស្តីពីកូដកម្ម 

បាតុកម្ម និងច្បាប់ផ្ស្រងៗទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធទាំងពីសំណាក់កម្មករ និយោ-

ជិត ទាំងពីសំណាក់និយោជក និងសា្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនានា ។ ប្រសិនបើ 

លក្ខខណ្ឌការងរ មិនត្រូវបានលើកកម្ពស់ឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងរ កូដ-

កម្ម បាតុកម្ម មិនស្របច្បាប់របស់កម្មករកើតមានឥតឈប់ ហើយសកម្ម-  

ភាពកម្មករត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រឆំងប្រើប្រស់នោះ វានឹងជះឥទ្ធិពល

យ៉ាងខា្លាំងដល់ស្ថិរភាពន្រដំណើរការផលិត ធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបាត់បង់ជំនឿ

ទុកចិត្ត មិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៀត ។ បើមានសា្ថានភាពដូច្ន្រះកើត 

ឡើងនោះ យើងនឹងត្រូវបាត់ប្រៀបប្រកួតប្រជ្រង ហើយវិស័យកាត់ដ្ររ 

របស់យើងនឹងបន្តស្ថិតក្នុង     សភាពផុយស្រួយ និងឈានទៅរកការបាត់- 

បង់ធំ ។ ព្រមជាមួយន្រះ ការបណ្តុះបណា្តាលបំពាក់បំប៉នលើកកម្ពស់ 

សមត្ថភាពជំនាញបច្ច្រកទ្រស  ដល់កម្មករគឺជាការចំាបាច់ដើម្ីបបង្កើនតម្ល្រ

ក្នងុវិស័យន្រះដ្រលនឹងឆ្លើយតប ដល់ការបង្កើនប្រក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឲ្យ

បានប្រសើរឡើងថ្រមទៀត ៕ 

កម្មករ កម្មការិនីន្ររោងចក្រកាត់ដ្ររមួយកន្ល្រងនៅកម្ពុជា
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ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍២០១២-២០២០ត្រូវបានជំរុញ

ដោយផ្តាតទៅលើទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាព ៦  គទឺី១-ការអភិវឌ្ឍផលិតទ្រស-

ចរណ៍ រួមមានទាំងផ្ន្រករឹងទាំងផ្ន្រកទន់ ដោយផ្តាតលើសម្បត្តិវប្បធម៌ និងធនធាន 

ធម្មជាតិនិងសកា្តានុពលគាំទ្រនានាគឺជាមូលដា្ឋានដ៏សំខាន់សម្រប់ការអភិវឌ្ឍទ្រស-

ចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។ គោលបំណងចម្បងន្រការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍គឺ   

សំដៅពង្រឹង   និងពង្រីកផលិតផលទ្រសចរណ៍ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការទីផ្សារ  

សមស្របដោយទាក់ទាញការទស្សនា ទាំងភ្ញៀវដ្រលធា្លាប់ទស្សនាហើយនិងភ្ញៀវ  

ថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត។ ទី២ ការសិក្សាទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយទ្រសចរណ៍ដ្រលផ្ន្រកន្រះគឺ

ជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រប់ជំរុញកំណើនទ្រសចរណ៍ ពិស្រសការទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរ-

ជាតិ និងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រកួតប្រជ្រងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ 

និងអន្តរជាតិ ពង្រឹងយន្តការ និងសកម្មភាពជា ច្រើនដ្រលរួមគា្នាដោយរដ្ឋ និងឯកជន 

ជំរុញលើកកម្ពស់កិត្យនុភាពកម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ។ ទី៣ ការតភា្ជាប់ និងសម្រួល

ការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទ្រសចរណ៍ ដោយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ហើយ

មានការតភា្ជាប់ល្អប្រសើរទាំងផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស។ កម្ពុជាស្ថិតត្រង់    

ចំណុចជាប្រះដូងន្រតំបន់ ដោយនៅចនោ្លាះប្រទ្រសវៀតណាម និងថ្រ ដ្រលមាន          

ប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង ១៥០ លាននាក់ និងទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិប្រមាណ 

២០ លាននាក់ ក្នុង ១ ឆ្នាំ មកទស្សនា។ កម្ពុជានៅមិនឆ្ងាយប៉ុនា្មាន ពីប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី 

សិង្ហបុរី ហើយក៏មានការតភា្ជាប់ជាមួយប្រទ្រសចិន ទីក្រុងហុងកុង ត្រវា៉ាន់ និងកូរ៉្រ 

ដ្រលជាប្រភពទីផ្សារទ្រសចរណ៍ដ៏ធំ និងសំខាន់បំផុតន្រតំបន់ និងពិភពលោក។ មិន 

ត្រប៉ុណ្ណោះ ចំណុចទាំងន្រះគឺជាការតភា្ជាប់ពីតំបន់ផ្ស្រងៗមកកម្ពុជា និងអាសុី រួម 

មានពីជប៉ុនជាដើម ។ និនា្នាការន្រការតភា្ជាប់ន្រះកាន់ត្រត្រូវបានពង្រីកជាប្រចាំ               

ដោយគោលនយោបាយបើកចំហជើងម្រឃផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស ព្រមទាំង 

ការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់។ ទី៤ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍ និងការគ្រប់ 

គ្រងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដ្រលក្នុងបញ្ហាន្រះយើងយកចិត្តទុកដាក់ទប់សា្កាត់ បញ្ហា 

ភ្ររវកម្ម ការរីករាលដាលន្រជំងឺឆ្លង និងគ្រះធម្មជាតិ ដូចជារលកយក្ស។ល។ដ្រល

ជាការគំរាមកំហ្រង និងបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខា្លាំង ទោះបីកម្ពុជាពុំដ្រលមានករណីន្រះក៏

ដោយ ។ សុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលផងដ្ររនូវសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ 

ការសា្នាក់នៅ ការធ្វើដំណើរនិងការទស្សនាដោយគា្មានការគំរាមកំហ្រងលើរូបរាង

កម្ពុជានឹងសម្រេចជ្រេគជ័យក្នុងការអនុវត្តផ្រេនការយុទ្ធសាស្រេ្តអភិវឌ្ឍន៍      
ទ្រេសចរណ៍ឆ្ន្រេំ ២០១២-២០២០

កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអច្ឆរិយៈមានសកា្តានុពលយ៉ាងខា្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍  ដោយឈរលើប្រភពធនធានវប្បធម៌ និងធម្មជាតិ ការឯកភាព 

ជាតិ ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន បានប្ត្រជា្ញាចិត្ត 

យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ក្នុងការបន្តជំរុញ    យ៉ាងសកម្មសន្ទុះរីកចម្រើនន្រវិស័យទ្រសចរណ៍ ដើម្បីរួមចំណ្រកពង្រឹងមូលដា្ឋានស្រដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ 

ការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍គឺត្រូវសម្រចឲ្យបានទាំងបរិមាណ និងគុណភាពត្រូវប្រើប្រស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនូវសកា្តានុពលដ្រលមានប្រកបដោយមនសិការ និងត្រូវគោរព 

ដល់តម្ល្រវប្បធម៌សង្គមជាតិទាំងមូល។ ដោយហ្រតុន្រះហើយទើបរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្រញផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទ្រសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១២-២០២០ ដ្រល 

បង្ហាញនូវចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងយូរអង្វ្រងសម្រប់ការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ដោយផ្តាតជាសំខាន់លើសកា្តានុពលវប្បធម៌ និងធម្មជាតិ។   ទ្រសចរណ៍វប្បធម៌                       

ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ព្រមជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអ្រកូទ្រសចរណ៍ ដ្រលជាចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅទ្រសចរណ៍ថ្មីរួម      

ចំណ្រកដល់ការទប់ទល់បម្របម្រួលអាកាសធាតុសកលផង និងរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រតងនៅកម្ពុជាផង។ ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រន្រះបង្ហាញថា នៅ 

ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៧ លាន ៥ ស្រននាក់ ព្រមជាមួយនឹងភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ ៨ ទៅ ១០ លាននាក់ នៅទូទាំង 

ប្រទ្រស។ ចំណូលទៅក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិពីវិស័យទ្រសចរណ៍នឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ ៥០០០ លានដុលា្លារអាម្ររិកនៅក្នុង ១ ឆ្នាំ ដ្រលនឹង រួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់ 

កំណើនន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងផ្តល់ឱកាសការងរប្រមាណ ៨០ មុឺននាក់ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍មួយន្រះ។ទាំងអស់ន្រះជាផលដ៏ធំសម្បើមមួយមិនច្រះរីងស្ងួត

ដ្រលកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចធ្វើបាន  ហើយបង្កើតបានជាប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីមួយន្រវិស័យទ្រសចរណ៍ ។

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ អន្តរជាតិ ទស្សនាកំសាន្តប្រង្គប្រសាទនានា ក្នុងខ្រត្តសៀមរាប

ទូកមា៉ាសីុន គឺជាមធ្យបាយសម្រប់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ អន្តរជាតិ        

ទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិនានា
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កាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ចំពោះកម្ពុជាកតា្តាស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពត្រូវ 

បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះ ដោយផ្តល់ដល់ទ្រស-           

ចរណ៍នូវបរិយកាសទស្សនាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ទី៥ ប្រព័ន្ធច្បាប់ និងយន្តការ 

អនុវត្ត គឺជាទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់សម្រប់ធានានិរន្តរភាពន្រការអភិវឌ្ឍ 

ទ្រសចរណ៍។ កម្ពុជាមានច្បាប់ និងបទដា្ឋានគតិយុត្តិជាច្រើន ក្នុងនោះច្បាប់ស្តីពីទ្រស 

ចរណ៍ក៏បាននិងកំពុងមានអនុភាពគតិយុតិ្តក្នុងការអនុវត្ត ដ្រលប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងន្រះ

បានជួយដល់ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទ្រសចរណ៍ឈានទៅសម្រចចក្ខុវិស័យអនា-

គត។ ទី៦ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាអាទិភាពដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទ្រស-

ចរណក៍ម្ពជុាប្រកបដោយប្រសទិ្ធភាព និងនរិន្តរភាព។ យើងជបួប្រទះបញ្ហាកង្វះខាត 

ធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យន្រះ បើទោះបីរាជរដា្ឋាភិបាល និងផ្ន្រកឯកជនរួម 

គា្នាយ៉ាងសកម្មលើការងរបណ្តះុបណា្តាល ពង្រងឹនិងពង្រកីធនធានមនុស្សក៏ដោយ ។ 

ម្យ៉ាងទៀតការរីកចម្រើនន្រវិស័យទ្រសចរណ៍គឺកាន់ត្រមានទំហំធំឡើងជាលំដាប់ 

ដ្រលទាមទារពង្រីកទាំងបរិមាណ និងគុណភាពន្រធនធានមនុស្សគ្រប់កម្រិត ដើម្បី 

ទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍន្រះ ។

ក្រយព្រលដាក់ច្រញផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រន្រះយើងឃើញថា វិស័យទ្រស-

ចរណ៍មានសន្ទុះកើនឡើងគួរកត់សមា្គាល់ ជាក់ស្ត្រងនៅឆ្នាំ២០១២ភ្ញៀវទ្រសចរអន្ត 

រជាតិមានចំនួន ៣៥៨៤៣០៧ នាក់ មានកំណើន ២៤,៤% ចំណូលទ្រសចរណ៍ 

មាន ២ ២១០ លានដុលា្លារ មានកំណើន ១៥,៦% ឆ្នាំ  ២០១៣ ភ្ញៀវទ្រសចរ អន្តរជាតិ 

មានចំនួន ៤២១០១៦៥ នាក់ មានកំណើន ១៧,៥% ចំណូលទ្រសចរណ៍មាន 

២៥៤៧ លានដុលា្លារ មានកំណើន ១៥,៥%។ នៅឆ្នាំ២០១៤ន្រះកម្ពុជាទទួលបាន

ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ ៤ លាន ៥ ស្រននាក់ ដ្រលមានអត្រកំណើន៥៩% ចំណូល 

ទ្រសចរណ៍មានប្រមាណជាង ៣០០០ លានដុលា្លារអាម្ររិក។ តាមការព្យករណ៍នៅ 

ឆ្នា ំ២០១៥ ន្រះ ការមកដល់ន្រភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិនឹងមានប្រមាណ ៥ លាននាក់ ។ 

ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិដ្រលមកកំសាន្តប្រទ្រសកម្ពុជានាព្រលកន្លងមក មាន 

ប្រទ្រសវៀតណាម ចិន កូរ៉្រសហរដ្ឋអាម្ររិក និងប្រទ្រសផ្ស្រងៗជាច្រើន។ តំបន់     

ដ្រលភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់នោះចូលចិត្តទៅកំសាន្តជាងគ្រភាគច្រើន គឺនៅខ្រត្ត

សៀមរាបទៅមើលប្រង្គប្រសាទនានា ជាពិស្រសប្រសាទអង្គរវត្តជាតំបន់ប្រវត្តិ-

សាស្ត្រមានចំនួន ៥០% ហើយមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តទៅតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ និង 

តំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ ។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ រំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរ-

ជាតិប្រមាណ ៦,៥ លាននាក់ ដ្រលអាចនឹងរកចំណូលប្រមាណ ៤១០០ លាន 

ដុលា្លារ និងផ្តល់ការងរបានប្រមាណ ៦៥ មុឺននាក់។ ក្រសួងទ្រសចរណ៍បាន ព្យ-

ករណ៍ថា នៅឆ្នាំ ២០២០ ដ្រលជាឆ្នាំចុងក្រយន្រផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍  

ទ្រសចរណ៍ ២០១២-២០២០ កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រមាណ ៧,៥ 

លាននាក់ ក្នុងនោះខ្រត្តសៀមរាបអង្គរគ្រងនឹងទទួលសា្វាគមន៍ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរ-

ជាតិប្រមាណ ៤ លាននាក់ និងទ្រសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ ៤ លាននាក់។ ប្រជាពល-

រដ្ឋខ្ម្ររប្រមាណ ៨០ មុឺននាក់នឹងមានការងរធ្វើ ដ្រលបញ្ហាន្រះវានឹងជួយបន្ថយការ

ធ្វើចំណាកស្រុកផងដ្ររ ។

ទោះជាយ៉ាងណា ក៏មានភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងវិស័យទ្រស-

ចរណ៍ ។ ដោយជ្រកក្រមសា្លាកទ្រសចរណ៍ពួកជនខិលខូច បានបង្កើតឲ្យមានបទ 

ឧក្រិដ្ឋកម្ម ព្រស្យចារ ការជួញដូរមនុស្ស ការរំលោភផ្លូវ ភ្រទលើកុមារ ការជួញដូរ 

គ្រឿងញៀន។ល។ ប៉ុន្ត្រក្រសួងទ្រសចរណ៍ រួមនឹងក្រសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ន្រកឯក-

ជនអង្គការសង្គមសុីវិលបានរួមសហការគា្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង

សកម្មភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះ។ ជនល្មើសជាច្រើនត្រូវបានផ្តនា្ទាទោស ក្នុងនោះរួម 

មានជនបរទ្រសដ្រលប្រព្រឹត្តអនាចារលើកុមារ ជនបរទ្រសថតរូបអាសអាភាសនៅ

តាមប្រសាទ។ល។ គណៈកមា្មាធិការសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ក៏បាន

យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកិច្ចការជាប្រចាំ ពិស្រសការបណ្តុះបណា្តាល អប់រំផ្សព្វផ្សាយ

អំពីសុវត្ថិភាពកុមារ និងការអប់រំលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ន្រវិស័យ 

ទ្រសចរណ៍ នៅតាមគោលដៅទ្រសចរណ៍សំខាន់ៗ តាមរយៈការរៀបចំជាសិកា្ខាសា 

លា វគ្គបណ្តុះបណា្តាលខ្លីៗ ចូលរួមទប់សា្កាត់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានន្រវិស័យទ្រស-

ចរណ៍ ពិស្រសគឺការរំលោភ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើកុមារក្នុងវិស័យទ្រស-        

ចរណ៍ក្នងុនយ័លើកកម្ពសស់ុវត្ថភិាពកមុារ ដោយព្យយមលុបបបំាតន់វូទ្រសចរណ៍ 

ផ្លូវភ្រទលើកុមារ និងដើម្បីថ្ររក្សានូវវប្បធម៌ ប្រព្រណី ការលើកកម្ពស់សីលធម៌ នៅ 

ក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្ម្ររ ការយល់ដឹងពីតម្ល្រ និងសិទ្ធិកុមារ។ ក្រសួងទ្រសចរណ៌បាន

សហការជាមួយអាជា្ញាធរអប្សរា ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតំបន់គា្មានផ្ស្រងបារីនៅតំបន់អង្គរ

ផងដ្ររ ។

ផ្តើមច្រញពីជោគជ័យដ្រលសម្រចបានខាងលើសង្ឃឹមថា ផ្រនការយុទ្ធ-             

សាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ ២០១២-២០២០ នឹងសម្រចបានតាមការ   

គ្រងទុកយ៉ាងពិតប្រកដ ។ គួររំឭកថា ថ្ល្រងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោក

ស្តីពីទ្រសចរណ៍ និងវប្បធម៌ដ្រលធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រទី ០៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ 

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា  ៉ វិស័យ

ទ្រសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការ  ៉កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ  ៉និងចលនា   

ប្រឡងប្រណាំង   ៉ទីក្រុងសា្អាត  រមណីយដា្ឋានសា្អាត ស្រវាល្អ   ៉ក៏បាន និងកំពុងចូល

រួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្យនុភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងពិភព- 

លោក ។ ជាមួយន្រះកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរបើកទូលាយក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចទ្រសចរណ៍ 

ដោយគាទំ្រឲ្យមានការប្រកតួប្រជ្រងស្មើភាពគា្នា បង្កើនគោលនយោបាយគាទំ្រនានា 

ដល់ការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍ ដូចជាគោលនយោបាយបើកចំហជើងម្រឃការធ្វើពិ-

ពិធកម្មផលិតផលទ្រសចរណ៍ ការបង្កើតនូវមូលដា្ឋានគតិយុត្តិនានា ដើម្បីធានាដល់

ការការពារផលប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ជាដើម ៕

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ អន្តរជាតិ កំសាន្តនៅរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ 

បឹងយក្សឡោម ក្នុងខ្រត្តរតនគិរី
សណា្ឋាគារសម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ អន្តរជាតិ សម្រកកំសាន្តនៅរមណីយដា្ឋាន 

ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ ក្នុងខ្រត្តកោះកុង
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តាមរយៈរូបចមា្លាក់នៅលើផ្ទ្រជញ្ជាងំប្រសាទ 

នាសម័យអង្គរ យើងនឹងអាចយល់បានពីទិដ្ឋភាព 

ជីវិតរស់នៅប្រចំាថ្ង្រន្រប្រជាជនខ្ម្ររកាលពីសម័យ 

បុរាណយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ។

នៅបែសាទបនា្ទាយឆ្មារ

ចមា្លាក់នៅប្រសាទបនា្ទាយឆ្មារលើផ្ទ្រជញ្ជាំង

ថ្រវខាងត្បូងសន្ធឹងពីឆ្វ្រងទៅសា្តាំប្រវ្រង ជិត 

១០០ ម៉្រត្រ បានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពន្រផ្សារមួយ ។ លក់ទំនិញរបស់ខ្លនួនៅលើគ្រ ដ្រលមានរបស់   

ដាក់ក្នុងកញ្រ្ជង និងមានឥវា៉ាន់មួយចំនួនទៀត

ដាក់ក្រមគ្រ ។ ស្រ្តីទាំងពីរក៏សួរនាំទៅបុរស

ដ្រលរ្រកឥវា៉ាន់នោះដ្ររ ។ បុរសនោះទំនងជា    

ពិបាកនឹងឆ្លើយទៅអ្នកខាងមុខ ក៏ងកទៅឆ្លើយ

ប្រប់អ្នកដ្រលចាប់ប្រទាញពីខាងក្រយវិញ ។

រូបល្រខ ៣ ៖ ហាក់បានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាព 

រស់រវីក រវាងស្រ្តីពីរក្រុមកំពុងឈ្លាះប្រក្រកគា្នា   

ក្នងុផ្សារ ។ ស្រ្តមីា្នាកន់ៅខាងឆ្វ្រង ចុះពលីើគ្រលក់ 

រូបល្រខ ៥ ៖ បង្ហាញពីសកម្មភាពគួរឲ្យចាប់

អារម្មណ៍មួយ គឺខាងសា្តាំមានស្រ្តីអ្នកលក់មា្នាក់  

អង្គុយលើគ្រ កំពុងតម្រៀបផ្ល្រឈើរាងមូលៗ  

ត្រួតលើគា្នានៅក្នុងកញ្ជើ ។ ប៉ុន្ត្រអ្នកដើរផ្សារមិន

បានចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ល្រឈើទ្រ គឺគ្រប្រជ្រៀត 

គា្នាសម្លឹងមើលរឿងប្ល្រក ខាងមុខអ្នកលក់នោះ 

វិញ ដោយគ្រឃើញបុរសមា្នាក់លុតជង្គង់កាន់    

ឧបករណ៍ផ្លុំម្យ៉ាងនៅដ្រឆ្វ្រង ឯដ្រសា្តាំដាក់លើ     

មាត់កន្ត្រកដ្រលមានពស់ធំមួយកំពុងងើបច្រញ

មកលើងកក្បាលមករកអ្នកផ្លុំ ហើយបើកពពារ 

គួរឲ្យខា្លាច ។ នោះជាការសម្ត្រងនៅទីប្រជុំជន ឬ 

ទីផ្សារ ដើម្បីស្វ្រងរកកម្រពីអ្នកមើល ហើយគ្រ 

ត្រងហៅអ្នកសម្ត្រងនោះថា ច្រះអាលមា្ពាយ ឬ 

រូបល្រខ ១ ៖ បង្ហាញពីអ្នកដើរផ្សារ និងអ្នក 

យករបស់មកលក់ ។ អ្នកដើរផ្សារមានប្រុសស្រី 

ធម្មតា យើងពិនិត្យឃើញមនុស្សប្រុសមា្នាក់រ្រក 

ឥវា៉ាន់ ហើយមនុស្សពីរនាក់នៅពីមុខ និងក្រយ 

អ្នករ្រកកំពុងចាប់ប្រទាញមើលឥវា៉ាន់ក្នងុអម្រក ។ 

មា្ចាស់ឥវា៉ាន់ ងកមកឆ្លើយប្រប់អ្នកខាងក្រយ 

បណ្តើរ ហើយក៏ប្រញប់ដើរទៅមុខបណ្តើរ ។

រូបល្រខ ២ ៖ មនុស្សជាអ្នកទិញចាប់ប្រទាញ

ពីមុខពីក្រយ សួរនាំទំនិញពីអ្នកលក់ដ្រលទើប

រ្រកមកដល់ ។ នៅក្ប្ររនោះស្រ្តីពីរនាក់អង្គុយ   

បោះជំហានទៅមុខ ដ្រឆ្វ្រងច្រត់ចង្ក្រះខាងឆ្វ្រង 

ដ្រសា្តាំលើកឡើងលើ បាតដ្រលាត្រង់ មាត់ហា 

ជជ្រកខា្លាំងៗតទល់នឹងស្រ្តី ៣ នាក់ទៀត នៅឈរ 

ទល់មុខ ដ្រលលើកដ្រប្រក្រកផង ។ ចំណ្រក     

ស្រ្តីអ្នកលក់មា្នាក់ទៀតនៅខាងក្រយ បង្ហាញ 

កាយវិការខឹង និងលើកដ្រចង្អុលមុខ ដ្រលទំនង

ប្រក្រកតវា៉ារឿងទំនិញដោះដូរគា្នា ។

រូបល្រខ ៤ ៖ បង្ហាញជំនួញរបស់មានតម្ល្រ ។ 

យើងសង្ក្រតឃើញបុរសមា្នាក់ រាងចំណាស់មានពុក 

ចង្ការ ទម្រង់មុខ និងការរៀបចំសក់របៀបចិន 

លើកបង្ហាញខ្ស្រកដ៏ធំ ដ្រលគាត់ពាក់ជាប់នឹងក 

ទៅឲ្យអ្នកទិញពិនិត្យ ។ បុរសពីរនាក់កំពុងពិនិត្យ 

ទំនិញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ។ ស្រ្តីមា្នាក់ទៀតឱន 

លើកទំនិញមកពិនិត្យពីចំហៀង ដោយមាន    

ត្បៀតឥវា៉ាន់នៅនឹងក្លៀកខាងសា្តាំផង ន្រះមើល

ទៅទំនងជាការលក់ដូរគ្រឿងអលង្ការផ្ស្រងៗ ។

រូបល្រខ ៥

រូបល្រខ ៤

រូបល្រខ ៣

រូបល្រខ ២

រូបល្រខ ១
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កា្លាយមកថា អាយលមា្ពាយ ។

រូបល្រខ ៦ ៖ក៏ជាសកម្មភាពជួញដូរដូចគា្នា ។ 

ផ្ទាំងចមា្លាក់លាតសាច់រឿង ត្រមួយលើជញ្ជាំង   

ថ្រវខាងត្បូងពីក្រមឡើងទៅលើ ។ មានន័យថា 

បើយើងឈរពីមុខរូបដ្រលនៅខាងក្រមគ្រ គឺ 

ជាទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខ រីឯរូបភាពនៅខាងលើ 

គឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រយបន្តគា្នា ។ ប៉្រកខាង 

លើបង្អស់ន្រផ្ទាំងចមា្លាក់ ជាទិដ្ឋភាពរូបសំពៅធំ  

មួយកំពុងទមា្លាក់យុថា្កាឈប់សំចត ។ ការដ្រល 

សង្ក្រតជារួម ចមា្លាក់មួយផ្ទាំងធំន្រះ យើងច្រកជា 

៣ ចំណ្រក ដ្រលមានរូបល្រខ ៧ រូបល្រខ ៨ និង 

រូបល្រខ ៩ ដើម្បីងយស្រួលក្នុងការរៀបរាប់ ។

នៅបែសាទបាយ័ន

រូបល្រខ ៧ ៖ ជាទូទៅគ្រសមា្គាល់ថាជារូប  

សំពៅចិនដ្រលចតនៅឆ្ងាយពីទីផ្សារ ។

រូបល្រខ ៨ ៖ ជារូបចមា្លាក់នៅកណា្តាល គ្រ 

ឃើញទូកធំមួយដ្រលហៅថាសំបា៉ាន មានផ្ទុក 

មនុស្សចំនួន ១៧ នាក់ កំពុងសំដៅមកចតនៅ

មាត់ច្រំងក្ប្ររផ្សារ ។ ទ្រង់ទ្រយសម្លៀកបំពាក់

អ្នកទាំងអស់គឺជនជាតិចិន ។

រូបល្រខ ៩ ៖ ជារូបភាពនៅខាងក្រមគ្រ 

គឺទិដ្ឋភាពផ្សារលក់ដូរ ដ្រលសន្ធឹងលើផ្ទ្រជញ្ជាំង

ប្រវ្រងប្រមាណជិត ១០ ម៉្រត្រ ។ ពីឆ្វ្រងទៅសា្តាំ 

រូបល្រខ ៦

រូបល្រខ ៧

រូបល្រខ  ៨ 

រូបល្រខ ៩

ស្រ្តីអ្នកលក់មា្នាក់អង្គុយលើគ្រ ដ្រលមានដាក់ 

ឥវា៉ាន់លក់ពីមុខ ហើយក៏មានរបស់មួយចំនួនទុក

នៅក្រមគ្រ ។ ស្រ្តីមា្នាក់ទៀតកំពុងតថ្ល្រទំនិញ

នៅពីមុខ ។ រូបបនា្ទាប់ទៀតស្រ្តីពីរនាក់ទំនងជា  

អ្នកមាន អង្គុយកអីសណ្តូកជើងកំពុងទិញ     

ទំនិញ ហើយស្រ្តីនៅខាងឆ្វ្រងយកដ្ររបស់ខ្លួន

ដាក់លើសា្មាស្រ្តីខាងសា្តាំ ។ មានបុរសពីរនាក់ 

ទំនងជាជនជាតិចិន យកឥវា៉ាន់មកលក់ឲ្យស្រ្តី 

ទាំងពីរ ។ បុរសខាងសា្តាំអង្គុយផ្ទាល់ដីលើក   

បង្ហាញទំនិញក្នុងជញ្ជីង របៀបវនា្ទាចំពោះអ្នក   

ទិញដ្រលមានឋានៈខ្ពស់ ឯបុរសមា្នាក់ទៀតយក

ដ្រច្រត់លើសា្មាបុរសដ្រលកំពុងលក់ និងប្ររទៅ

និយយជាមួយបុរសមា្នាក់ទៀតនៅក្ប្ររខ្លួន ។       

បុរស រ្រកឥវា៉ាន់មា្នាក់ក្រឡ្រកមើលពួកគ្រជជ្រក

គា្នា ដ្រលហាកដ់ចូជាឆ្ងលច់ពំោះគ្រ ។ នៅបន្តជាប ់

គា្នានោះទៀត យើងឃើញស្រ្តីមា្នាក់អង្គុយលក់ត្រី

នៅក្នុងរោងមួយដ៏ល្អវិចិត្រ ។ អ្នកលក់នោះកំពុង

អំពាវនាវហៅអ្នកទិញ ។ ក្ម្រងប្រុសមា្នាក់អង្គុយ  

ទល់ខ្នងទំនងជាកូន ក៏កំពុងពពាយនាយជួយ 

លក់ដ្ររ ។ រូបខាងចុងនោះ ជាល្ប្រងភា្នាល់ជល់-

មាន់ ដ្រលមា្ខាងឆ្វ្រងជាខ្ម្ររ ឯមា្ខាងសា្តាំជាជាជន 

ជាតិចិន ។ គ្រយកមាន់មកអួតគា្នាមុនធ្វើការ    

ប្រជល់ ឯអ្នកដ្រលជាគូកនកំពុងជជ្រកគា្នាពីរឿង

ភា្នាល់ ។ តាមការសង្ក្រតលើផ្ទាំងចមា្លាក់ប្រសាទ

បាយ័ន គឺជាកំពុងផ្រមួយដ៏ធំនៅមាត់ច្រំងជាយ

ផ្សារ  ព្រះដោយមានរូបសំពៅសំបា៉ានមកសំចត 

នៅក្ប្ររនោះ។

សរុបស្រចក្តីមក រូបភាពចមា្លាក់នៅលើផ្ទាំង

សិលាទាំងន្រះ ជាតឹកតាងជាក់ស្ត្រងដ្រល    

សម្រប់យើងជាកុលបុត្រខ្ម្ររ បានស្វ្រងយល់ពី 

ជីវភាពរស់នៅ ន្រប្រជាជនខ្ម្ររនាសម័យអតីត-

កាលដ៏យូរលង់មកហើយ ៕

ដកស្រង់ពីកម្រងអត្ថបទ បណា្តាញព័ត៌មាន  

វប្បធម៌ខ្ម្ររ
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តម្លែបែងដាំក្បាលចុះជាសែមែល
សមែប់អនាគតដ៏ផុយសែួយ

គ្រគា្មានការសង្ស័យទ្រដ្រលថា ដំណើរការខួង  

យកប្រងរបស់ប្រទ្រសអាម្ររិក បានធ្វើឲ្យស្រទាប់រ៉្រ 

ប្រង និងឧស្ម័ននៅក្នុងដីដ៏ជ្របានផ្ទុះច្រញឡើង  

បង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍មួយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

របស់ពិភពលោក ។

ប៉ុន្ត្រ ជួងប្រកាសអាសន្នបានរោទិ៍សំឡ្រងឡើង

ស្តីពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៃនឧស្សាហកម្មខួងប្រងន្រះ

ដោយមានការពិភាក្សាគា្នាជុំវិញបញ្ហាន្រះ ដ្រលនាំទៅ

ដល់ភាពច្របូកច្របល់អំពីទីផ្សារប្រងអន្តរជាតិដ្រល

ស្រដៀងគា្នាទៅនឹងវិបត្តិប្រងក្នុងឆ្នាំ២០០៨។នៅក្នុង

មធ្យបាយជាច្រើនទាំងអស់នោះ គឺជាបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ 

និងតម្រូវការ ។ ដោយសារត្រការខួងយកប្រងនៅ 

សហរដ្ឋអាម្ររិកមានសន្ទុះលឿនព្រក បានធ្វើឲ្យការ      

ផ្គត់ផ្គង់ប្រងនៅក្នុងពិភពលោក មានការកើនឡើង 

នាំទៅដល់បញ្ហាតម្ល្រប្រង ។

ប៉ុន្ត្រ ដោយសារកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក     

មានការយឺតយ៉ាវនាព្រលបច្ចុប្បន្ន ដោយសារការធា្លាក់

ចុះន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទ្រសចិន ដ្រលជា   

បញ្ហាចម្បងនោះ បានធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រងនៅលើពិ-

ភពលោកមានការធា្លាក់ចុះ ស្របព្រលដ្រលការផ្គត់ផ្គង់

ប្រងច្រើនហួសតម្រូវការ បាននាំទៅដល់តម្ល្រប្រង   

ធា្លាក់ចុះជិត៥០% ក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រចុងក្រយន្រះ។

ប្រតិបត្តិការខួងយកប្រង បានធ្វើឲ្យប្រទ្រសខួង

យកប្រងកា្លាយជាជនរងគ្រះ។ឧស្សាហកម្មខួងយក

ប្រងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាម្ររិកមានការរីកចម្រើនយ៉ាង

ឆប់រហ័ស។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ផលិតកម្មខួងយកប្រង 

របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកបាន ៥ លានបារ៉្រលក្នុងមួយថ្ង្រ 

ប៉ុន្ត្រសព្វថ្ង្រវិញមានការកើនឡើងពីរដងគឺវាគ្រប់គ្រន់

ណាស់សម្រប់ការប្រើប្រស់ក្នុងប្រទ្រស មិនចាំបាច់    

ទិញពីប្រទ្រសផ្ស្រងឡើយ ហើយធ្វើឲ្យអាម្ររិកកា្លាយ

ជាប្រទ្រសផលិតប្រងធំបំផុត នៅលើពិភពលោក   

ដ្រលគ្រឲ្យឈ្មាះថា អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតថ្មី"នាព្រលអនា-

គតដ៏ខ្លី" ។

ក្រុមហ៊ុនយក្ស Bakken ខួងយកប្រង និងឧស្ម័ន 

នៅ North Dakota បានខួងទម្លុះស្រទាប់រ៉្ររាប់ពាន់  

កន្ល្រង ដោយមានអណា្តាតភ្លើងឆ្រះធ្លាឡើងច្រញពី       

បំពង់កន្ល្រងខួង ដ្រលគ្រអាចមើលឃើញកាលពីឆ្នាំ   

២០០៧ ខួងយកប្រងបាន ២០០០០០ បារ៉្រល ក្នុង   

មួយថ្ង្រ។ ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនន្រះសព្វថ្ង្រខួងយក

ប្រងបានជាង ១ លានបារ៉្រលក្នុងមួយថ្ង្រ ។

ដោយសារចំណូលហិរញ្ញវត្ថរុកបានច្រើនពីការខួង 

យកប្រងដូច្ន្រះហើយធ្វើឲ្យមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើន

បានពពាក់ពពូនគា្នាសម្រកុរកសីុក្នងុវិស័យន្រះ។ ឧស្សា 

ហកម្មខួងប្រងរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក សព្វថ្ង្រទទួល 

បាន ២០% ន្រប្រងឆៅសរុបនៅក្នុងពិភពលោក ។

ប៉ុន្ត្រ អ្នកវិភាគបាននិយយថាមហាគ្រឹះន្រការវិនិ-

យោគសរុបក្នុងវិស័យប្រង អាចមានការធា្លាក់ចុះ             

ដោយសារតម្ល្រប្រងកំពុងធា្លាក់ចុះ។ការខួងយកប្រង

គឺជាធុរកិច្ចមួយដ្រលត្រូវចំណាយច្រើន។ក្រុមហ៊ុនជា

ច្រើនចង់ឲ្យតម្ល្រប្រងស្ថិតនៅចមោ្លាះពី ៦០ ទៅ ១០០ 

ដលុា្លារ ក្នងុមយួបារ៉្រល ដើម្បឲី្យផលតិកម្មរបសខ់្លនួកាន ់

ត្រប្រសើរឡើង ។ ក្នុងព្រលតម្ល្រប្រងធា្លាក់ចុះមកនៅ

ត្រឹម ៥៥ ដុលា្លារក្នុង ១ បារ៉្រល ការវិនិយោគចូលទៅ   

ក្នុងវិស័យន្រះ មើលទៅហាក់ដូចជាផុយស្រួយខា្លាំង

ណាស់ ។

អ្នកវិភាគនិយយថា នៅព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុនខួង

យកប្រងធំៗគ្រមានលទ្ធផលទ្រទ្រង់ទប់ទល់ ចំពោះ

ការខាតបង់ក្នុងរយៈព្រលខ្លីនោះ ទស្សនវិស័យទំនង 

ជាងងឹត និងក្រៀមក្រះសម្រប់ក្រុមហ៊ុនខួងប្រង        

តូចៗរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យន្រះ ដ្រលប្រញប់      

ប្រញល់លោតចូលក្នុងផលិតកម្មខួងយកប្រងដើម្បី

ទាញយកផលចំណ្រញធំមកវិញ ។

បញ្ហានៅក្នុងឧស្សាហកម្មខួងយកប្រង កាន់ត្រ      

ធ្ងន់ធ្ងរបន្ថ្រមទៀត ដោយសារសកម្មភាពរបស់អង្គការ

ន្របណា្តាប្រទ្រសនាំច្រញប្រងហៅកាត់ថា "OPEC" 

ដ្រលទោះបីជាការផ្គត់ផ្គង់ប្រងច្រើនហួសព្រក ទៅ 

លើទីផ្សារប្រងពិភពលោកក៏ដោយ ក៏អង្គការន្រះបដិ-

ស្រធមិនបន្ថយចំនួនន្រការផលិតប្រងប្រចាំថ្ង្ររបស់

ខ្លួនឡើយ ។

ជាទ្រឹស្តី គឺថា OPEC ដ្រលនាំមុខដោយប្រទ្រស  

ផលិតប្រងធំៗ ដូចជាប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត កំពុង 

ត្រល្រង Game រយៈព្រលវ្រងមួយ គឺជំរុញការផលិតឲ្យ 

ឈានដល់កំពូល ដើម្បីឲ្យមានការដួលរលំនៅកន្ល្រង

ផ្ស្រងទៀត ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពតម្ល្រប្រងឡើងវិញ                  

ចំពោះកម្រិតន្រការផលិតរបស់ខ្លួន នាព្រលបច្ចុប្បន្ន      

និងដើម្បីទទួលបានមកវិញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រទ្រស

ឈានមុខក្នងុវិស័យប្រងនៅលើពិភពលោកដូចពីមុន។

ឥឡូវគ្រមានការព្រួយបារម្ភ ដ្រលថាប្រតិបត្តិការ  

ខួងយកប្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអាចខកខានមិន

សម្រចបានចំពោះអ្វីដ្រលជាកម្ចី ២០០ ពាន់លាន 

ដុលា្លារ ដ្រលបានលើកឡើងតាមរយៈប្រក់ធានាច្រញ

ដោយ Wall Street និងក្រុងឡុងដ៍។ ផ្ទុយមកវិញករណី        

ន្រះ  អាចឈានទៅដល់ការដួលរលំនៅក្នុងទីផ្សារហិ-

រញ្ញវត្ថុ ស្រដៀងគា្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០០៨ ។

ក៏មានសំណួរចទឡើងថា តើស្រទាប់ប្រង និង

ឧស្ម័នបម្រុងនៅក្នុងដីសព្វថ្ង្រមានចំនួនប៉ុនា្មាន ? 

ហើយតើស្រទាប់ប្រង និងឧស្ម័នបម្រុងនោះនឹងត្រូវ  

អស់នៅព្រលណាទៅ ? របាយការណ៍ថ្មីមួយដ្រល 

ច្រញដោយ Post Carbon Institute ជាក្រុមវិភាគមិន

យកកម្រមានមូលដា្ឋាននៅក្នុងប្រទ្រសអាម្ររិក បាន    

និយយថាប្រងបម្រុងមានកម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្ត្រកំពុងធា្លាក់

ចុះយ៉ាងលឿនជាងការរំពឹងទុក ដោយសារការទាញ 

យកផលច្រើនហួសហ្រតុ។ តម្ល្រន្រការខួងយកប្រង

កាន់ត្រកើនឡើងនៅព្រលដ្រលស្រទាប់រ៉្រប្រង កំពុង

ប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយមិនអាចរា៉ាប់រងបាន ។

ក្រពីន្រះ ក៏នៅមានបញ្ហាចទអំពីការជះឥទ្ធិ-

ពលពីការខួងយកប្រងលើបញ្ហាបរិសា្ថាន ដោយសារ 

ការសាយភាយកាបោន និងភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រភព 

ទឹក ដ្រលជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រប់ឧស្សាហ-

កម្មខួងយកប្រង ។

ប្រតិបត្តិការខួងយកប្រង ក៏អាចត្រូវបានរំាងស្ទះ

ផងដ្ររតាមរយៈច្បាប់បទដា្ឋានដ៏តឹងរឹងដ្រលបានរៀប

ចំឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាយភាយហ្វូសុីល

ឥន្ធនៈ  និងការប្រយុទ្ធប្រឆំងចំពោះការប្រប្រួលអា-

កាសធាតុ ។

ប្រទ្រសដ្រលគាំទ្រឲ្យមានការខួងយកប្រងបាន

ចាត់ទុកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនថា ជាប្រភពថាមពល  

សម្រប់អនាគត មិនគ្រន់ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាម្ររិក    

ប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រគឺនៅជុំវិញពិភពលោកផងដ្ររ ។ 

បច្ចបុ្បន្នទស្សនវិស័យ ចំពោះឧស្សាហកម្មខួងយក        ប្រង

វាបានស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការពិតទៅហើយ ៕

សា្ថានីយ៍អាជីវកម្មប្រងនៅកណា្តាលសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៑ុនរុករកប្រង
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ស្តែីមានផ្ទែពោះគួរទទួលទាន
តែីរ៉ស់ឱ្យបានចែើន

កង្វះខាតការយល់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍ន្រ

អាហារ វាជាកតា្តាសំខាន់នាំឱ្យប៉ះពាល់សុខ-              

ភាព ។ បន្ល្រផ្ល្រឈើមួយចំនួនដ្រលមានតម្ល្រថ្ល្រ

នោះ មិនម្រនសុទ្ធត្រមានប្រយោជន៍ដល់សុខ-

ភាពទ្រ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរីសបន្ល្រផ្ល្រឈើ       

ទាំងនោះយកទៅទទួលទានមិនបានត្រឹមត្រូវ។

ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវ បានណ្រនាំស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ  

ទទួលទានត្រីរ៉ស់ឱ្យបានច្រើន ព្រះវាសម្បូរ        

ជាតិដ្រក ដើម្បីឱ្យទារកក្នុងផ្ទ្របន្ថយភាពស្ល្រក

សា្លាំង ត្រមិនត្រូវទទួលទានបន្ល្រទំពាំងច្រើនព្រក

ទ្រ ។ ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវបាននិយយថាត្រីរ៉ស់    

មានសារធាតុដ្រកក្នុងសាច់ត្រី បើស្ត្រីមានផ្ទ្រ

ពោះទទួលទានបានច្រើន ធ្វើឱ្យទារកនៅក្នុងផ្ទ្រ

បន្ថយភាពស្ល្រកសា្លាំង ហើយមា្តាយបន្ថយការ        

ចាញ់កូន។ ប្រជាជនទូទៅ ជាពិស្រសស្ត្រីមាន

ផ្ទ្រពោះគួរបរិភោគគ្រប់ថា្នាំជាតិដ្រកឱ្យបានគ្រប់

ចំនួនដ្រលក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្តល់ឱ្យ ។        

មិនត្រប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាគាត់ចង់បានជាតិដ្រក

ឱ្យបានកាន់ត្រល្អ គាត់អាចទទួលជាតិដ្រកតាម 

រយៈចំណីអាហារផ្ស្រងៗ ជាពិស្រសគឺត្រីរ៉ស់ 

ន្រះត្រម្តង ។

ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវរកឃើញថាបរិមាណជាតិ

អ៊ីយ៉ុងដ្រកក្នុងសាច់ត្រី ដ្រលប្រមូលពីត្រីធម្ម-   

ជាតិចំនួន៤កន្ល្រងនៅខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងត្រីដាក់

លក់ក្នុងផ្សារកណា្តាល និងត្រីចិញ្ចឹមក្នុងប្ររនៅ    

រាជធានីភ្នំព្រញបានរកឃើញថាត្រីចិញ្ចឹមនិងត្រី

ធម្មជាតិ គឺសារធាតុដ្រកមានប្រហាក់ប្រហ្រល

គា្នានៅក្នុងសាច់ត្រីរ៉ស់ ។ រោគសញ្ញាកង្វះជាតិ     

ដ្រកចំពោះស្ត្រីដ្រលមានផ្ទ្រពោះ ត្រងត្រធ្វើឱ្យ 

សុខភាពមា្តាយចុះខ្សាយ បណា្តាលមកពីខ្វះឈាម 

ក្រហម ចង់ត្រក្អួតចង្អារ ប្រះដូងលោតមិនប្រក្រ-

តី ប្រព័ន្ធសរស្រប្រសាទសម្រប់ការចងចាំថយ

ចុះ សរស្រឈាមស្ទះ សាច់ដុំចុះខ្សាយ ភ្ន្រក     

ឡើងលឿងជាដើម ។ ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវរក           

ឃើញថា ត្រីចង្វាមូលមានកំហាប់អី៊យ៉ុងជាតិ  

ដ្រកមានចនោ្លាះពី ១៥ ទៅ ២០,៣ មីល្លីក្រម            

ក្នុង ១ គីឡូក្រម ។ ចំណ្រកឯត្រីរ៉ស់រកឃើញ  

ចនោ្លាះពី ១៥ ទៅ ១៩,៥ មីល្លីក្រម ក្នុង១គីឡូ-

ក្រមត្រី។ឯកសារស្រវជ្រវបង្ហាញថានៅតំបន់

អាសុីអាគ្ន្រយ៍ មនុស្សប្រុសស្រី និងកុមារជាច្រើន

កើតជំងឺខ្វះជាតិដ្រក។ការស្រវជ្រវរកឃើញថា

នៅប្រទ្រសថ្រ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្វះជាតិដ្រក 

ចំនួន ២០% ន្រចំនួនប្រជាពលរដ្ឋថ្រសរុប។នៅ

ប្រទ្រសវៀតណាមមាន ៣២% ចំណ្រកនៅ        

កម្ពុជាមាន ៥៧% ។ ក្នុងចំនួនអ្នកខ្វះជាតិដ្រក

នោះគឺមានកុមារអាយុក្រម ៥ ឆ្នាំ មានចំនួន  

៧៤% ឯស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះមានចំនួន ៧០% ។

ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវឱ្យដឹងទៀតថា កំហាប់អ៊ី-

យ៉ុងដ្រកក្នុងត្រីរ៉ស់ មានទំហំខុសគា្នាទៅតាម      

ទម្ងន់របស់ត្រី។ ប៉ុន្ត្រវាក៏មានកំហាប់អី៊យ៉ុងខុស

គា្នាទៅតាមតំបន់ត្រីរ៉ស់ផងដ្ររ ដូចជាត្រីរ៉ស់យក

ពីខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាត្រីរស់នៅក្នុងបឹងទន្ល្រសាប

មានកំហាប់អ៊ីយ៉ុងខ្ពស់ជាង ត្រីរ៉ស់ចិញ្ចឹមដាក់ 

លក់នៅផ្សារកណា្តាល។ ក្នុងអំឡុងព្រលមានផ្ទ្រ-

ពោះ និងក្រយព្រលសម្រល ស្ត្រីមានកង្វះ        

ជាតិដ្រក ហើយកង្វះជាតិដ្រកន្រះអាចធ្វើឱ្យប៉ះ

ពាល់នៅព្រលសម្រល និងប៉ះពាល់ដល់ទារក   

ដូចជាអាចកើតមកមិនគ្រប់ខ្រឬក៏មាន ការបាត់បង់ 

អវយវៈណាមួយ ដ្រលបណា្តាលមកពីកង្វះជាតិ

ដ្រកន្រះផងដ្ររ ។ ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវឱ្យដឹងថា   

តាមការពិសធន៍បានរកឃើញថា ត្រីរ៉ស់មាន    

កំហាប់អី៊យុ៉ងជាតិដ្រកច្រើនជាងត្រឆី្តា និងច្រើន 

ជាងត្រីក្រញ់ត្រីឆ្ពិននិងត្រីអណ្ត្រង។យោងតាម

ការសិក្សានៅឆ្នាំ ២០១០ ដោយអង្គការស្បៀង

អាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ហា្វាវ(FAO)បង្ហាញថា ពលរដ្ឋកម្ពុជាមា្នាក់បរិ-

ភោគត្រីជាមធ្យម ៦៧ គីឡូក្រមក្នុង ១ ឆ្នាំ ។             

ចំណ្រកក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្តល់គ្រប់ថា្នាំ

ជាតិដ្រកដល់ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះចំនួន១៣២គ្រប់ 

ក្នុងអំឡុងព្រលមានផ្ទ្រពោះនិងក្រយសម្រល

ដ្រលបរិមាណជាតិដ្រកក្នុង ១ គ្រប់ មានចំនួន 

៣៥ មីល្លីក្រម៕

ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ  គួរទទួលទានត្រីរ៉ស់ឱ្យបានច្រើន

ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ  គួរទទួលទានត្រីរ៉ស់ឱ្យបានច្រើន ព្រះវាសម្បូរជាតិដ្រក 
ដើម្បីឱ្យទារកក្នុងផ្ទ្របន្ថយភាពស្ល្រកសា្លាំង
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អ្នកឃុំត្រពាំងសង្ក្រមានចំណូលបន្ថ្រម
ពីតំបន់ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិជាបេភពថ្មី

ព្រះត្រមាន អំណយផលពីធម្មជាតិ             

ដោយផ្ន្រកខាងត្បូងន្រឃុំ ជាប់នឹងឆ្ន្ររសមុទ្រ  

នោះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដា្ឋានន្រះរកប្រក់               

ចំណូលបន្ថ្រមក្រពីការងរកសិកម្ម តាមរយៈ     

វិស័យទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ។ វិស័យន្រះបាន            

ដំណើរការបន្តិចម្តងៗ បនា្ទាប់ពីសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ    

និងអង្គការដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍បានជួយគាំទ្រ និង      

បង្កើតឡើង នូវសហគមន៍ន្រសាទត្រពាំង          

សង្ក្រ។ ការបង្កើតសហគមន៍ន្រះក្នុងគោល               

បំណងបម្រើឲ្យការអភិរក្ស ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ធនធាន សមុទ្រឱ្យមាន 

និរន្តរភាព ។

ជាមួយ នឹងសកម្ម-

ភាព រស់រវីក របស់ 

សហគមន៍ ន្រសាទ 

ត្រពាំងសង្ក្រ ដ្រល 

បង្កើតបាន នូវតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ បច្ចុប្បន្នទី

នោះត្រូវបានគ្រសា្គាល់ថាជារមណីយដា្ឋានទ្រស-

ចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង និងគួរជាទីចាប់ 

អារម្មណ៍ទាំងភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ ។

ដើម្បីបានដល់ទីតាំង ន្ររមណីយដា្ឋានដ៏   

ស្រនមនោរម្យន្រះ ភ្ញៀវទាំងឡាយអាចធ្វើ   

ដំណើរ    ច្រញពីទីរួមខ្រត្តកំពត តាមបណ្តាយផ្លូវ 

ជាតិល្រខ ៣៣ តម្រង់ឆ្ពាះទៅខ្រត្តក្រប។ដើម្បី

ទៅដល់ទីនោះ មធ្យបាយធ្វើដំណើរប្របណាក៏

អាចទៅបានដ្ររ។ធ្វើដំណើរចមា្ងាយប្រហ្រល៧

គីឡូម៉្រត្រហួសសាលាឃុំត្រពាំងសង្ក្រប្រមាណ

ប្រហ្រល២០០ម៉្រត្រ គ្រនឹងប្រទះឃើញផ្ទាំងបា៉ា-

ណូសា្វាគមន៍ របស់សហគមន៍ន្រសាទត្រពាំង   

សង្ក្រដ្រលបញ្ឈរស្ថិតនៅផ្ន្រកខាងសា្តាំ។ចុះពីផ្លូវ

ជាតិប្រមាណត្រឹម ៣០០ ម៉្រត្រ   ដោយឆ្លងកាត់   

ភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋដ្រលសង់តូច ធំ ទាប ខ្ពស់ 

ចនោ្លាះរុក្ខជាតិហូបផ្ល្រ និងដំណាំផ្ស្រងៗ អ្នក            

ទ្រសចរទាំងឡាយនឹងចូលដល់ទីតាំងផ្ទាល់នៅ

ក្ប្ររនឹងដ្រសមុទ្រមួយមានឈ្មាះថា ព្រក               

ត្រពាំងសង្ក្រជាឃុំមួយក្នុងចំណមឃុំចំនួន១៦ចំណុះឱ្យស្រុកទឹកឈូ ខ្រត្តកំពត ។ ឃុំន្រះ         

ស្ថិតនៅភាគអាគ្ន្រយ៍ចមា្ងាយប្រហ្រល៧គីឡូម៉្រត្រពីទីរួមខ្រត្ត។ មានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់ឃុំ 

ជុំក្រៀល និងឃុំកំពង់សំរោង ខាងជើងជាប់ជាមួយឃុំត្រពាំងព្រីង ខាងកើតជាប់នឹងឃុំកូនសត្វ 

ខាងត្បូងជាប់នឹងឆ្ន្ររសមុទ្រ។ សាលាស្រុកទឹកឈូ និងការិយល័យចំណុះអធិការដា្ឋាននគរបាល 

ស្រុក បញ្ជាការដា្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុក បញ្ជាការដា្ឋានផ្ន្រកសឹករងស្រុក ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីន្រឃុំ

ត្រពាំងសង្ក្រន្រះដ្ររ ។

ដើមកោងកាងក្នុងរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិត្រពាំងសង្ក្រ

សា្លាកសញ្ញាបង្ហាញទីតាំងរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិត្រពាំងសង្ក្រ

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទស្សនាដើមកោងកាងក្នុងរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិសហគមន៍ន្រសាទត្រពាំងសង្ក្រ
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ក្បាលរមាស។ ការធ្វើដំណើរក្រពីការគយគន់

ស្រស្រូវ ច្បារដំណំានោះ គ្រក៏នឹងឃើញនូវ     

ស្រអំបិល ដ្រលជាមូលដា្ឋានផលិតមិនអាចខ្វះ

បានសម្រប់ជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ របស់ប្រជាជនទូ-

ទាំងប្រទ្រស ។

សហគមន៍មានកន្ល្រងសម្រប់សម្រកដើម្បី

បន្ធូរអារម្មណ៍ មានកន្ល្រងប្រជុំ មានស្រវាកម្មម្ហូប

អាហារចម្អិននៅនឹងកន្ល្រងសម្រប់ជូនភ្ញៀវ និង 

មានថា្នាលបណ្តុះកូនកោងកាង ប្រកបដោយ  

ពណ៌ប្រតងស្រស់បំព្រង។ គោលដៅចុងក្រយ

និងសំខាន់មិនអាចខកខានបាន ចំពោះការមក

កាន់សហគមន៍ន្រសាទមួយន្រះគឺ ការធ្វើទ្រស-

ចរណ៍ក្នុងដ្រនធម្មជាតិ នោះគឺចាំបាច់ត្រូវបន្ត          

ដំណើរតាមទូកក្នុងព្រកក្បាលរមាស ជាមួយ    

ទ្រសភាពដ៏ល្អត្រកាលន្រព្រលិចទឹក ដ្រលនៅ 

អមសងខាង ដើម្បីបានទៅដល់តំបន់អ្រកូទ្រស- 

ចរណ៍ព្រកោងកាងនាឆ្ន្ររសមុទ្រ ក្រមការ        

គ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ អ្នកន្រសាទត្រពាំង  

សង្ក្រ ។

អារម្មណ៍ប្ល្រកនឹងចាប់ផ្តើម នៅព្រលខ្លួន       

ប្រណប៉ះផ្ទាល់ជាមួយខ្យល់សមុទ្រដ៏ល្អបរិសុទ្ធ

ខណៈចូលដល់ជំរំុន្រម្លប់កោងកាងយ៉ាងត្រឈឹង

ត្រឈ្រ រួមទាំងសា្ពានដើរកម្សាន្តក្នុងព្រកោង-

កាងរាប់រយម៉្រត្រនោះ។ ទីន្រះក្រពីការផ្តិត 

យកទ្រសភាពដ៏ខៀវស្រងត់ ការដើរកម្សាន្ត   

ព្រលថ្ង្រភ្ញៀវអាចសម្រក (ទាំងជាលក្ខណៈគ្រួ-

សារ)ក្នុងព្រលរាត្រីដោយសហគមន៍បានបង្កើត

ជាបឹងហា្គាឡូដើម្បីគយគន់ទូកអ្នកន្រសាទសា្តាប់

សំឡ្រងសត្វ ពិស្រសមើលពន្លឺភ្លើងន្រហ្វូងសត្វ

អំពិលអំព្រកដ៏ប្ល្រកភ្ន្រក ។

លោក សឹម ហុីម ប្រធានសហគមន៍ន្រសាទ

ត្រពាំងសង្ក្របានរៀបរាប់ថា ក្រមការគាំទ្រ       

របស់អង្គការអភិវឌ្ឍស្រ្តី និងកុមារនៅកម្ពុជា ព្រម

ទាំងកិច្ចសហការរវាងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន ការជួយ

ជ្រមជ្រងពីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល មន្ទីរបរិ-

សា្ថានខ្រត្ត និងផ្ន្រកពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត សហគមន៍ 

ន្រសាទត្រពាំងសង្ក្របានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ង្រ

ទី ១០ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ដោយគ្រប់គ្រងលើ  

ដ្រនន្រសាទទំហំ ៣៣៧ ហិកតា ក្នុងនោះព្រ 

កោងកាងមានចំនួន ៣១ ហិកតា។ លោកបន្តថា 

បំណងន្រការបង្កើតសហគមន៍ន្រះឡើង ដើម្បី 

ការពារតំបន់ន្រសាទ ថ្ររក្សាព្រលិចទឹក 

បញ្ចៀសពីបទល្មើសផ្ស្រងៗ។ តាមការសង្ក្រត 

ឃើញជាក់ស្ត្រងបនា្ទាប់ ពីបានបង្កើតឡើងនៅ        

តំបន់ន្រះ ផលន្រសាទមានការកើនឡើង   

ប្រមាណ ៦០% ដោយសម្បូរត្រី កា្តាម ខ្យង បង្គារ.

ក្នុងដ្រនដ្រលសហគមន៍គ្រប់គ្រងផ្ទាល់។ដោយ

ឡ្រក សម្រប់ព្រលិចទឹកវិញ សហគមន៍បានដាំ 

បន្ថ្រមនូវកោងកាងថ្មី ២៥ ហ.ត ធ្វើឱ្យទំហំកើន 

ដល់ ៥៦ ហ.ត ។ 

លោកប្រធានសហគមន៍ បានបញ្ជាក់ថា          

កាលពីមិនទាន់មានការការពារ ថ្ររក្សាព្រលិច 

ទឹកទាំងន្រះ ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកាប់យកឈើមក

ធ្វើជាអុសដុត ដ្រលជាហ្រតុញុំងឱ្យដើមកោង

កាងស្ទើរត្រវិនាសហិនហោច ដ្រលតម្រូវឱ្យសា្តារ

ឡើងវិញជាបនា្ទាន់។ េម្ល៉ោះហើយសម្រប់ផ្ទ្រដីដាំ

ដុះថ្មីមិនជាបញ្ហាទ្រ ដ្រលមកដល់ព្រលន្រះបាន

លូតលាស់ល្អជាងមុនប្រហ្រល ៨០%។ ជាមួយ 

នឹងការរីកដុះដាលព្រកោងកាង សហគមន៍    

បង្កើតបាននូវតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ ដ្រលធ្វើឱ្យ 

សមាជិកសហគមន៍ និងអ្នករស់នៅតំបន់ជុំវិញ

អាចរកចំណូលបាន តាមរយៈការបើកទូកដឹក    

ភ្ញៀវដើរកម្សាន្ត ការលក់ម្ហូបអាហារ ស្រវាបកប្រ 

ផ្ស្រងៗ ហើយចំណូលទាំងនោះត្រូវបង់ចំនួន 

២០% សម្រប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍បន្ត ខណៈ         

ដ្រលមកដល់ព្រលន្រះ មិនមានផ្ន្រកខាងណា   

ជួយឧបត្ថម្ភទៀតទ្រ។ បច្ចុប្បន្នសហគមន៍មាន  

ទូកមា៉ាសុីន មានខ្ចូសនៅដ្រនព្រកោងកាង និង   

កន្ល្រងសម្រប់ជួលប្រជុំ ដោយកន្លងមកមានអង្គ 

ការក្ររដា្ឋាភិបាលនានា បានទៅធ្វើញឹកញប់ 

នៅទីតាំងន្រះ ។ ដូច្ន្រះសហគមន៍ពឹងផ្អ្រកលើ  

សប្បុរសជន ក្នុងការគាំទ្រដើម្បីដំណើរការអភិ-

វឌ្ឍបន្ត ដោយមិនតម្រូវជាការបរិចា្ចាគអ្វីទ្រ ។    

ប៉ុន្ត្រ តាមរយៈការមកកម្សាន្តឬក៏ចូលរួមក្នុងការ

ដាំដុះ ជួសជុល ថ្ររក្សាព្រលិចទឹក បញ្ចៀសបទ 

ល្មើសន្រសាទផ្ស្រងៗ នឹងបានជួយអន្តរាគមន៍កុំ

ឱ្យមានការបាត់បង់ផ្ទ្រទឹកទាំង៣៣៧ហ.តដ្រល

លំនៅសា្ថានប្រជាពលរដ្ឋនៅរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិសហគមន៍ន្រសាទត្រពាំងសង្ក្រ

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទស្សនាព្រកោងកាងក្នុងរមណីយដា្ឋានទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិសហគមន៍ន្រសាទត្រពាំងសង្ក្រ
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ក្រសួងកសិកម្មបានទទួលសា្គាល់នោះ ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ខាងលើលោក ណុះ 

សើ ម្រឃុំត្រពាំងសង្ក្របានរៀបរាប់ថា បនា្ទាប់ពី 

ការបង្កើតសហគមន៍ន្រះឡើង បានធ្វើឱ្យប្រជា-

ពលរដ្ឋ អាចរកផលសមុទ្របានច្រើនជាងមុន។

ប្រជាជនក្នុងឃុំត្រពាំងសង្ក្រ និងបណា្តាឃុំមួយ    

ចំនួននៅជុំវិញតំបន់់ បានទទួលផលចំណូល  

បន្ថ្រមពីអ្រកូទ្រសចរណ៍ ដូចជាស្រវាដឹកភ្ញៀវ 

កម្សាន្ត ការលក់ដូររបស់របររកបានពីសមុទ្រជា

ដើម ។ ក្នុងនាមអាជា្ញាធរ លោកសង្ឃឹមថា សប្បុ-

រសជនទាំងឡាយនឹងបន្តគាំទ្រសកម្មភាពរបស់

សហគមន៍ន្រសាទត្រពាំងសង្ក្រ ឱ្យមានដំណើរ 

ទៅមុខ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយចូលរួមថ្ររក្សាការពារ

ធនធានសមុទ្រ និងជាគ្រឹះក្នុងការទប់សា្កាត់បទ

ល្មើស ដើម្បីអភិរក្សឲ្យបានស្ថិតស្ថ្ររគង់វង្ស 

តទៅមុខទៀត ។

អ្នកឃុំតេពាំងសង្កេបច្ចុប្បន្ន

ពាក់ព័ន្ធសា្ថានភាពទូទៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ  

ក្នងុមលូដា្ឋានវញិ លោក ណុះ សើ បានប្របឱ់្យដងឹ 

ថា ក្នុងឃុំត្រពាំងសង្ក្រទាំងមូលមានប្រជាជន 

១០៥៧ គ្រួសារ ស្មើនឹងមនុស្សរាយចំនួន                    

៥៧០៣នាក់។ ក្នុងនោះអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងចំនួន 

៣ ៧០៧ នាក់។ បច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមពាក់កណា្តាល

ខ្រមករាឆ្នាំ២០១៥ន្រះមានអ្នកធ្វើចំណាកស្រុក

ចំនួន១១៧នាក់ ។ ក្នុងចំណមប្រជាជនទាំង 

ជាងមួយពាន់គ្រួសារន្រះ គ្រួសារភាគច្រើនមាន 

លក្ខណៈធូរធារ ពោលគឺអត្រក្រីក្រប្រមាណ   

ជាង ៨% ប៉ុណ្ណោះ។ ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ ពល

រដ្ឋមានទឹកសា្អាតប្រើប្រស់មានអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ

គ្រប់គ្រន់ ។

លោកម្រឃុំបញ្ជាក់បន្តទៀតថា ឃុំក៏ជាទី     

តាំងរដ្ឋបាលស្រុកទឹកឈូត្រម្តង ។ ក្រពី 

សំណង់អគារ រដ្ឋបាលស្រុក ព្រមទាំងការិយ-

ល័ យ ចំ ណុះ នា នា  

បញ្ជាការដា្ឋាន កងរាជ 

អាវុធហត្ថស្រុក អធិការ 

ដា្ឋាន នគរបាលស្រុក 

បញ្ជាការដា្ឋានផ្ន្រកសឹករងស្រុក មណ្ឌលសុខ-

ភាពឃុំត្រពាំងសង្ក្រមានសាលារៀន ៤ កន្ល្រង 

(វិទ្យល័យមួយ)វត្តមួយ វិហារអ៊ិសា្លាមពីរ សូរា៉ាវ 

ប្រំ និងវិហារគ្រិស្តមួយកន្ល្រងផងដ្ររ ។

ក្រមការដឹកនាំ របស់គណបក្សប្រជាជន  

កម្ពុជា ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត្រមាន       

ភាពធូរធារពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ ។ អ្វី 

ដ្រលបានបញ្ជាក់ពីការផ្តល់ទំនុកចិត្ត សម្រប់ 

មន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះ គឺការកើន 

ឡើង និងរក្សាបាននូវចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សា

ឃុំ ដោយអាណត្តិទី ១ មាន ៤ អាសនៈ ក្នុង            

ចំណមអាសនៈចំនួន ៥ ។ អាណត្តិទី ២ មាន 

ចំនួន ៥ លើ ៥ និងអាណត្តិទី ៣ រក្សាបានចំនួន 

៥ លើ ៥ ដដ្រល ដោយមិនមានការប្រប្រួល ។

អះអាងស្រដៀងគា្នាន្រះដ្ររ លោកអនុស្រ-

នីយ៍ឯក មុី វុធ នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ     

ត្រពាំងសង្ក្របញ្ជាក់ថា ដោយសារក្នុងមូលដា្ឋាន 

មានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខ 

របរយ៉ាងសុខដុមរមនា បានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជា-

ជនពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រប្រប្រួលជាលំដាប់ ។ 

មកដល់សព្វថ្ង្រ ក្នុងឃុំត្រ 

ពាំងសង្ក្រមាន រថយន្តតូច 

ធំ ចំនួន ២៧ គ្រឿង ម៉ូតូ 

(ភាគច្រើន ស៊្ររីទំនើប) 

ចំនួន៣១៨គ្រឿង ទូកមា៉ា- 

សុីនចំនួន ១១១ គ្រឿង ។ 

ដោយឡ្រក ចំពោះ ទូរ-

ទស្សន៍ មានស្ទើរគ្រប់គ្រួ-

សារ ជាពិស្រសទូរស័ព្ទដ្រ 

មានប្រើប្រស់គ្រប់ៗគ្រួសារ ភាគច្រើនគ្រួសារ 

នីមួយៗមានលើសពីមួយគ្រឿង ។

លោកបន្តថា អ្វីដ្រលជាមោទនភាពនោះគឺ

ប្រជាជនក្នុងមូលដា្ឋាន ត្រងត្រសហការជាមួយ

សមត្ថកិច្ចក្នុងការទប់សា្កាត់ភាពអសកម្មក៏ដូចជា

បញ្ចៀសរាល់បទល្មើសផ្ស្រងៗ នៅព្រលមាន  

សភាពការណ៍មិនល្អណាមួយ បម្រុងនឹងកើត

ឡើងក្នុងភូមិឋានរបស់ពួកគាត់។ ទាំងន្រះស   

បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ដោយមានការដឹកនាំរបស់  

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មូលដា្ឋានន្រះមានការ  

រីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ប្រជាពលរដ្ឋបានរស់ 

នៅយ៉ាងសុខសាន្ត ជីវភាពធូរធារជាលំដាប់ ។ 

ប្រការន្រះ ធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់ត្រមានជំនឿទុក  

ចិត្ត ចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា ។ 

តាមរយៈការលើកឡើង របស់ប្រជាពលរដ្ឋ 

អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសមត្ថកិច្ច គឺយើងនឹងមើល

ឃើញនូវការប្រប្រួលថ្មីៗថ្រមទៀត នាព្រល  

ខាងមុខនៅឃុំជនបទមួយន្រះ ៕

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ពិសាម្ហូបអាហារក្នុងតម្ល្រសមរម្យ

ក្យូសសម្រកលំហ្រសម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ

សែចក្តីកែតមែូវ
ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសូមធ្វើការក្រតម្រូវអត្ថបទកំណាព្យដ្រលបានចុុះ

ផ្សាយក្នុងល្រខ ១៦២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ត្រង់ទំព័រទី ៣១ លើអត្ថបទ   

កំណាព្យដ្រលមានចំណងជើងថា   ៉ពូជស្រូវសំខានទាំង ១០   ៉

-នៅល្បៈទី ៦ ឃា្លាទី ៤ យល់ដល់រសក្លិនបុស្បា(ខុស)

-ឃា្លាត្រូវជើងកាព្យ យល់ដល់ឈ្នាះរសរូ(១)ក្លិនបុស្បា

-នៅល្បៈទី ៧ ឃា្លាទី ៣ អង្ករគ្រប់វ្រងលូនសថា្លា(ខុស)

-ឃា្លាត្រូវជើងកាព្យ អង្ករគ្រប់វ្រងរលូនសថា្លា                    អរគុណ                  
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ចិត្តម្រនទ្រ?

-ចា៎ះ ពិតម្រនហើយ គឺគាត់មានគុណសម្បត្តិ ធំធ្រងណាស់ 

ទើបខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់គាត់ និងរៀបការជាមួយគាត់ ។ ប៉ុន្ត្រឥឡូវគុណ-

សម្បត្តិនោះអស់រលីងហើយ ឱ្យខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ធ្វើស្អីទៀត ។

- តើគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ ដ្រលអ្នកស្រីនិយយនោះដូចម្ត្រចដ្ររ 

សូមអ្នកស្រី និយយឱ្យច្បាស់ស្រួលខ្ញុំវ្រកញ្រកជាមួយតុលាការ ។

- ចា៎ះ  គឺប្រក់ហ្នឹងណ៎ា! កាលណះគាត់មានប្រក់ជាងមួយលាន 

ដុលា្លារឯណះ ។ គាត់ធានាថា រៀបការរួចឱ្យខ្ញុំចាយយ៉ាងសប្បាយ    

ដ្ររ ។ តាំងពីការរួចដល់ឥឡូវជិត ៣ ឆ្នាំហើយ ខ្ញុំចាយគា្មានសល់អ្វី 

ទៀតទ្រ ។

អត់កើតទុក្ខ
ឃើញនាយជ្រីវមកល្រងផ្ទះ នាយជ្រួញសួរ ៖

- អើមិត្តជ្រីវ តើឯងមានដឹងរឿងប្រពន្ធខ្ញុំគ្រចុះចលខ្ញុំដ្ររទ្រ?

- អូហូ...ខ្ញុំបានដឹងហើយមិត្តជ្រួញអើយ គា្នាអាណិតឯងណាស់ ។  

ត្រណ្ហើយកុំគិតច្រើន តោះទៅទិញស្រមួយដបមកផឹកបំបាត់ទុក្ខ ។

- ទ្រ ! មិនបាច់ទ្រ !

- ថាម៉្រច អត់មានលុយម្រនទ្រ ?

- លុយមានតើ ... ត្រខ្ញុំអត់មានកើតទុក្ខស្អីផងហ្នឹង ។

តេូវការសមេាក

ព្រលបាយថ្ង្រត្រង់រួច អ្នកស្រីសាឯមលួងលោមកូនប្រុស ៖

-ហាត់ផ្លុំត្រទៅកូន កុំឲ្យបា៉ាត្រឡប់មកវិញបនោ្ទាស ! ហាត់ផ្លុំទៅ 

ណាកូនចាំមា៉ាក់ឲ្យ ១.០០០ រៀល ។

- ខ្ញុំមិនហាត់ទ្រ បើលោកបា៉ាបនោ្ទាសក៏ខ្ញុំមិនខា្លាចដ្ររ ។

- អា្ហា៎ ... ម៉្រចក៏កូនមិនព្រមហាត់ ?

- បើខ្ញុំហាត់បាន ១.០០០ រៀល ត្របើខ្ញុំមិនហាត់បានដល់ទៅ 

៣.០០០ រៀលឯណះ ។ អីចឹងខ្ញុំហាត់ធ្វើស្អី ?

- តើអ្នកណាឲ្យកូន ៣.០០០ រៀល បើមិនហាត់ ?

- គឺលោកតានៅផ្ទះខាងត្បូងយើងន្រះឯង សន្យជាមួយខ្ញុំអីចឹង ! 

គាត់ត្រូវការសម្រកថ្ង្រ បើខ្ញុំផ្លុំត្រគាត់សម្រកមិនលក់ អីចឹងទើបគាត់ 

សន្យឲ្យខ្ញុំ ៣.០០០ រៀល បើខ្ញុំមិនហាត់ផ្លុំត្រដូចសព្វដង ។

មួយចានម្នាក់

នៅតាមផ្លូវ យុវជនស្មូមមា្នាក់កំពុងដើរយ៉ាងល្វើយ ក៏ប្រទះលោកអ៊ំ 

ចំណាស់ដើរមកពីមុខ ទើបលើកដ្រសំពះនិយយ ៖

- សូមទោស លោកអ៊ំ ប្រហ្រលមានលុយកាក់ច្រើនគួរសម អាណិត 

ម្រតា្តាដាក់ទានឲ្យខ្ញុំ ១.០០០ រៀលមក ។ តាំងពីព្រឹករហូតថ្មើរន្រះ ខ្ញុំមិន 

មានចំណីអ្វីបន្តិចដាក់ពោះសះ ។

- អើ តាំងពីព្រឹកដល់ឥឡូវ អ៊ំក៏អត់ទាន់បានហូបអីដ្ររ !

- បើអីចឹងម្រន សុំអ៊ំដាក់ទានឲ្យខ្ញុំ ២.០០០ រៀលមក ចាំខ្ញុំបា៉ាវលោក 

អ៊ំហូបបបរមួយចានមា្នាក់ជាមួយខ្ញុំ ។

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

ដោយឯកឧត្តម អ៊ុយ លីវ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្រត្តបាត់ដំបង

- ដើមឡើយនៅស្រុកខ្ម្ររ អ្នកធ្វើស្រត្រងដាំស្រូវ

 តាមកាលរាល់រដូវ បានផលស្រូវហូបមិនខ្វះ ។

- ពឹងភ្លៀងអាងធម្មជាតិ អាកាសធាតុមិនប្រផ្លាស់

 គា្មានអាងប្រឡាយស្រះ ទឹកច្រើនណាស់បង្កើនផល ។

- ធ្វើស្រមួយរដូវ បានផលស្រូវហូបនៅសល់

 លក់ខ្លះមិនខ្វះខ្វល់ គា្មានព្យុះខ្យល់រាំងជន់លិច ។

- ខ្ម្ររតិចដីទូលាយ រស់បានងយស្រួលជានិច្ច

 ខ្វះសុីខ្ម្ររស្ទើរភ្ល្រច មិនបាច់គ្រចច្រញរកឆ្ងាយ ។

- ឥឡូវធម្មជាតិប្រ អ្នកធ្វើស្រប្រឹងដោះស្រយ

 ជីកស្រះអាងប្រឡាយ ទីជិតឆ្ងាយទឹកសាយដល់ ។

- ធ្វើស្រច្រើនរដូវ ហុចផលស្រូវមិនសូវខ្វល់

 លក់ខ្លះពីហូបសល់ កើនភោគផលរាល់ឆ្នាំខ្រ ។

- ក្នុងទឹកចិញ្ចឹមត្រី នៅលើដីដាំបន្ល្រ

 ចិញ្ចឹមសត្វផងដ្ររ នៅក្នុងស្រថ្រទាំស្រូវ ។

- ប្រើប្រស់ជីធម្មជាតិ ឧស្សាហ៍ឆ្លៀតរកគ្រប់ផ្លូវ

 មានត្រី បន្ល្រ ស្រូវ ខ្ម្ររឥឡូវធូរធាចាយ ។

- គ្រប់គ្រន់លើសហូបចុក រស់ស្រណុកបានសុខកាយ

 រកសុីឈប់ច្រញឆ្ងាយ រករៀងអាយសប្បាយចិត្ត ។

(បទពាក្យប្រំពីរ)

គឺបែក់
 លោកម្រធាវសីរួអតថិជិន ដ្រលមក 

ពឹងពាក់ខ្លួន ឱ្យតវា៉ារឿងសុំល្រងលះប្តី ៖

-កាលពីដំបូង  មុនព្រលដ្រលអ្នកស្រី

យល់ព្រមរៀបការជាមួយគាត់ តើព្រះ 

គាត់មានគុណសម្បត្តិស្អី មកទាក់ទាញ 



1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] em:A Fnin GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
23- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
24- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
25-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
26- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
27- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
28- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
34- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
40- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
45- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
56- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] em:A Fnin GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
23- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
24- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
25-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
26- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
27- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
28- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
34- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
40- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
45- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
56- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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65- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
66- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
67- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
69- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
70- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
71- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
72- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
74- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
75- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
76- É>] sux munI GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞRbFanRkumkargarcuHCYy XuMelV RsuksuIFrkNþal extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
78- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
79- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
86- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
87- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak G‘ut sMGan m®nþIRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
96- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
97- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
98- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
99- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak hag ):avfug smaCikRkumkargarcuHCYyXuMelV RsuksuIFrkNþal extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
111- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
112- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
113- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
114- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
119- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
121- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
125- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
126- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
127- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
128- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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