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សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការអភិវឌ្ឍសោដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជាឆ្នោំ  ២០១៥
Optimism for Cambodia’s 2015 Socio-Economic Development

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យប្រេកប     

ដោយមោទនភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន បង្កើតបាននូវ

សមិទ្ធផលជាច្រេើនទាំងខាងនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធរ-

ណៈ និងការអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដ្រេលបានជំរុញនូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរសុី  

ជម្រេន្រេសង្គមកម្ពុជា ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅមុខទៀត។ តាមរយៈសមិទ្ធផល

លើគ្រេប់វិស័យក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅន្រេះ បានឆ្លុះបញ្ចំាងឲ្យឃើញអំពីការប្ត្រេជា្ញា     

ចិត្តដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យអាទិភាព 

ទាំង ៤ ដ្រេលកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្រេ្តចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ គឺ ៈ ការ 

អភិវឌ្ឍធនធនមនុស្ស ការបន្តវិនិយោគលើហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធដឹកជញ្ជូន   

និងការធ្វើឲ្យប្រេសើរឡើងនូវការសម្រេួលពាណិជ្ជកម្ម ការអភិវឌ្ឍថ្រេមទៀត 

នូវវិស័យកសិកម្ម ព្រេមទាំងការពង្រេឹងអភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន 

សាធរណៈ។ ឆ្នាំ២០១៥ន្រេះ ក៏ជាឆ្នាំន្រេស្រេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីទៀតចំពោះការ    

រីកចម្រេើនរបស់កម្ពុជា ក្នុងការប្រេឹងប្រេងដើម្បីធនាចីរភាពន្រេការអភិវឌ្ឍ    

និងការបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេរបស់ប្រេជាជន។ យើងមានសុទិដ្ឋិនិយមដ៏

មុតមាំចំពោះដំណើរវិវឌ្ឍន៍ន្រេះ ដោយផ្អ្រេកលើកតា្តាសន្តិភាព ស្ថិរភាពសន្តិ-

សុខរបស់ប្រេទ្រេសជាតិ ការចូលរួមដ៏សកម្មពីសំណក់ប្រេជាជន និងពីគ្រេប់ 

ដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ ព្រេមទាំងសមិទ្ធផលលើគ្រេប់វិស័យដ្រេលយើង  

ទទួលបានក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅ ។

ការសម្រេចបានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចប្រេចាំឆ្នាំជាមធ្យម ៧,៧ % ក្នុងរយៈ 

ព្រេល  ២ ទសវត្សចុងក្រេយន្រេះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណក់កាល

ន្រេការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយទៀត គឺកំពុងកា្លាយខ្លួនជាប្រេទ្រេសចំណូលមធ្យម 

(កម្រេិតទាប) និងស្ថិតក្នុងដំណើរន្រេការផ្លាស់ប្តូរសុីជម្រេ ។ ស្រេដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ សម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧ %  ដ្រេលពឹងផ្អ្រេកសំខាន់ 

លើវិស័យកាត់ដ្រេរ ទ្រេសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកម្ម អតិផរណស្ថិតក្នុង 

កម្រេតិ ៣ % ហើយប្រេករ់ៀលមានស្ថរិភាព ។ ព្រេមជាមយួន្រេះ ប្រេពន័្ធធនាគារ 

មានភាពរឹងមាំល្អ ។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស្រេដ្ឋកិច្ចជាតិ វិស័យកសិកម្មមាន 

២៨,១ % ន្រេ ផ.ស.ស វិស័យឧស្សាហកម្មមាន ២៥,៧ % ន្រេ ផ.ស.ស 

និងវិស័យស្រេវាកម្មមាន ៤០,៣ % ន្រេ ផ.ស.ស ។  ចំណូលជាមធ្យមសម្រេប់ 

មនុស្សមា្នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មាន ១១២១ ដុល្លារ ហើយនឹងអាចកើនដល់ 

ជាង ១២០០ ដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះ ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រេសមាន 

សកម្មភាពខា្លាំង ដោយសារកតា្តាអំណោយផលនៅក្នុងប្រេទ្រេស និងក្នុង           

តំបន់ ជាពិស្រេសការផ្លាស់ទីរោងចក្រេផលិតពីប្រេទ្រេសជិតខាងក្នុងតំបន់         

និងកំណើនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រេស ពីប្រេទ្រេសដ្រេគូសំខាន់ៗជាច្រេើនដូច

ជាចិន ជប៉ុន និងកូរ៉្រេខាងត្បូង ។ ជីវភាពរបស់មន្រេ្តីរាជការ កងកមា្លាំងប្រេដប់ 

អាវុធ កម្មករ និយោជិតត្រេូវបានក្រេលម្អមួយកម្រេិតទៀត ។ ដំណើរការក្រេ 

ទម្រេង់រដ្ឋលើគ្រេប់ការដ្ឋានកាន់ត្រេត្រេូវបានជំរុញខា្លាំង និងកាន់ត្រេមាន 

ប្រេសិទ្ធភាព ។

តាមការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈព្រេលជាមធ្យមទៅមុខទៀត ស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  

In 2014, the Royal Government of Cambodia scored successes with 

pride in the implementation of its political platform by creating achieve-

ments in politics, security, social order and socio-economic develop-

ment that further expedited fundamental reforms in the Cambodian 

society. All achievements have clearly reflected the past-year Royal 

Government’s unfaltering will in performing actions in all four prior-

ity areas defined in its Rectangular Strategy Phase III – human resource 

development, development of physical infrastructure, improvement 

of trade facility and promotion of agriculture sector, while working on 

good governance and public institution capability. 2015 is the year of 

a new hope for progress made by Cambodia in efforts to guarantee 

sustainable development and to reduce poverty of the people. We 

have steadfast optimism for this process based on peace, stability and 

national security together with participation from our people and all 

development partners as well as achievements in all fields that we 

scored from previous years.

Achieving an average annual growth of 7.7% over the past two 

decades has put Cambodian in a new phase of development in which 

it gradually becomes a country in the lower middle income countries 

and is in a process of deep changes. The Cambodian economy in 2014 

achieved around 7% growth in which garment, tourism, construction 

and agriculture were major contributors. Cambodia noted a 3% infla-

tion that clearly ascertained stable Riel currency. Banking system has 

also been working well. In the national economic structure, agriculture 

contributed 28.3% to the GDP, while industry made 25.7% and service 

sector made 40.3% respectively. Average income per capita in 2014 

was 1,121 USD and could reach 1200 USD in 2015. Foreign direct in-

vestment has been strongly active thanks to favorable conditions in 

the country and region, especially the relocation of factories from 

countries in the region and increase of foreign direct investment from 

major partners like China, Japan and South Korea. Living condition of 

the Royal Government civil servants, the armed forces, workers and 

employees have improved a degree further. Reform process in every 

site has been strong and effective.

Prediction has it that the Cambodian economy will continue to 

grow around 7% per annum thanks to progress made in the fields of 

energy and physical infrastructure, promoting of competitive capabil-

ity, improvement of trade facility and investment environment. Par-

ticularly, in 2015, the Cambodian economy has been predicted to 

achieve 7% growth in which industry will have a share of 9.7%, service 

of 6.6% and agriculture will get back to long-term average growth of 

4.3%.

It should be noted that the International Labor Organization (ILO) 

praised the progress made by Cambodia, asserting Cambodia has cho-

sen a path of development based on principle of respect of working 

condition and social protection, while discovering a permanent mech-

anism that is wide-ranging and acceptable to the international standard 

in rating minimum wages. Recently, the World Bank classified Cambo-

dia in a group of countries with “impressive economic growth” for two 

decades making it the sixth faster growing country in the world. On 
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នឹងបន្តកើនក្នុងរង្វង់ ៧ % ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដោយផ្អ្រេកលើភាពរីកចម្រេើនក្នុង   

វិស័យថាមពល និងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដទ្រេទៀត ការលើកកម្ពស់ 

សមត្ថភាពប្រេកួតប្រេជ្រេង ការក្រេលម្អកិច្ចសម្រេួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយា-

កាសវិនិយោគជាដើម ។ ដោយឡ្រេកឆ្នាំ ២០១៥ ស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រេូវបាន 

ព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន ៧% ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងមាន 

កំណើន៩,៧% វិស័យស្រេវានឹងមានកំណើន ៦,៦ % និងវិស័យកសិកម្មនឹង 

ត្រេឡប់ទៅរកកំណើនធម្យមរយៈព្រេលវ្រេង ៤,៣% ។ 

គួរកត់សមា្គាល់ថា អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានកោតសរសើរ

ចំពោះការរីកចម្រេើនរបស់កម្ពុជា ដោយបានពិនិត្យឃើញថា កម្ពុជាបាន 

ជ្រេើសរីសផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយ ដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពលក្ខខណ្ឌ

ការងារ និងកិច្ចគាំពារសង្គមហើយ រកឃើញនូវយន្តការជាអចិន្ត្រេយ៍មួយ

ដ្រេលមានលក្ខណៈទូលំទូលយ និងស្រេបតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិក្នុងការ 

កំណត់ប្រេក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។ ថ្មីៗន្រេះ ធនាគារពិភពលោកបានចាត់   

បញ្ចូលប្រេទ្រេសកម្ពុជាទៅក្នុងក្រេុមប្រេទ្រេស ដ្រេលមានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចគួរ

ឲ្យស្ញប់ស្ញ្រេង ក្នុងរយៈព្រេល ២ ទសវត្សចុងក្រេយន្រេះ ដ្រេលបានធ្វើឲ្យ        

កម្ពុជាកា្លាយជាប្រេទ្រេសដ្រេលមានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតលំដប់ទី៦

លើពិភពលោក។ កាលពីថ្ង្រេទី ១០ ខ្រេមីនា ឯកឧត្តម TakehikoNakao     

ប្រេធនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានវាយតម្ល្រេយា៉ាងត្រេឹមត្រេូវ និងប្រេកប            

ដោយភាពសុក្រេឹតថា កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆប់រហ័សរបស់កម្ពុជា ដ្រេលមាន

ការរុញច្រេនពីកំណើនដ៏រឹងមាំលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ស្រេវាកម្ម និងកសិ-

កម្ម បានធ្វើឲ្យប្រេទ្រេសកម្ពុជាខិតទៅជិតការផ្លាស់ប្តូរឋានៈពីប្រេទ្រេសដ្រេល

មានប្រេក់ចំណូលទាប ទៅជាប្រេទ្រេសដ្រេលមានប្រេក់ចំណូលមធ្យម ។    

កម្ពុជាគឺជាប្រេទ្រេសមួយក្នុងចំណោមប្រេទ្រេសនានាលើពិភពលោក ដ្រេល

មានស្រេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រេើនឆប់រហ័សបំផុត។ កម្ពជុាបានកាត់បន្ថយភាពក្រេកី្រេ 

ពីស្ទើរត្រេ ៥០% ន្រេប្រេជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ មកត្រេឹមត្រេ ១៩ % ក្នុងឆ្នាំ 

២០១២ ។ 

ប៉ុន្រេ្តស្រេដ្ចកិច្ចសង្គមកម្ពុជាក៏នៅមានបញ្ហាប្រេឈមជាច្រេើនផងដ្រេរជា-

អាទិ៍ ការបន្តភាពមិនច្បាស់លស់ន្រេកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចសកល មូលដ្ឋានន្រេ

កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅពឹងផ្អ្រេកលើវិស័យជាប្រេព្រេណី ដូចជា វិស័យ 

កាត់ដ្រេរ ទ្រេសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកម្ម ដ្រេលចាំបាច់ត្រេូវធ្វើពិពិធកម្មទៅ

វិស័យថ្មីៗផ្ស្រេងទៀត ការប្រេកួតប្រេជ្រេងដ៏ខា្លាំងកា្លាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ       

សម្រេប់កសិផលកម្ពុជា លទ្ធភាពន្រេកំណើនពពុះសាប៊ូក្នុងវិស័យអចល-

ទ្រេព្យ សន្ទុះដ៏លឿនន្រេឥណទានមកី្រេហូរិញ្ញវត្ថ ុគ្រេះធម្មជាត ិព្រេមទាងំភាព 

មិនច្បាស់លស់ន្រេទីផ្សារពលកម្ម។ល។ នៅលើវិស័យនយោបាយក៏នៅ

ត្រេមានមជ្ឈដ្ឋានអគតិដ្រេលត្រេងត្រេបង្កភាពស្មុគសា្មាញដល់សង្គមជាតិ ។ 

ជាពិស្រេសប្រេជាជនក្រេីក្រេ និងប្រេជាជនដ្រេលមានប្រេក់ចំណូលទាបនៅ         

មិនទាន់ទទួលបានផ្ល្រេផ្កាពីកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចប្រេកបដោយសមធម៌ឡើយ។ 

ផ្រេ្អកលើសមិទ្ធផលដ្រេលសម្រេចបានក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅលើសកា្តា-

នុពលដ៏ធំធ្រេងរបស់កម្ពុជា លើឆន្ទៈដ៏មោះមុត និងទ្រេពកោសល្យរបស់ 

ប្រេជាជនយើង និងភាពឈា្លាសវ្រេក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្រេ្តចត្រេជោ                     

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជា ដ្រេលបានដក់         

ច្រេញនូវយុទ្ធសាស្រេ្តអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ច សង្គមដ៏ត្រេឹមត្រេូវនោះ យើងពិតជា      

អាចធ្វើឲ្យស្រេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង កា្លាយជាបណ្តាសមិទ្ធផលជាក់ស្ត្រេង

កាន់ត្រេធំឡើងថ្រេមទៀតនៅឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះ។ នៅក្នុងន័យន្រេះ សម្ត្រេច 

ហ៊ុន សែន បានមានប្រេសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រេទ្រេស   

កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ នាថ្ង្រេទី ៥ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ថា ការប្ត្រេជា្ញាចិត្តរបស់  

យើងគឺការជំរុញការក្រេទម្រេង់ឲ្យបានកាន់ត្រេសុីជម្រេថ្រេមទៀត ហើយ 

អនុវត្តឲ្យកាន់ត្រេមានប្រេសិទ្ធភាព ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ        

និងបង្កើនភាពប្រេកួតប្រេជ្រេងរបស់យើងក្នុងតំបន់ ពិស្រេសសហគមន៍ 

អាសា៊ានឆ្នាំ ២០១៥ និងពិភពលោក។ ចំពោះមុខកម្ពុជា នឹងបន្តពង្រេឹងភាព

ជាដ្រេគូផ្ន្រេកស្រេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រេទ្រេសសមាជិកអាសា៊ាន និងប្រេទ្រេសក្នុង 

តំបន់អាសុីខាងកើត ដោយរក្សាស្រេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅត្រេមានលក្ខណៈបើកចំហ

នៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក ដ្រេលជាកតា្តាសំខាន់បំផុតសម្រេប់ឈានទៅ 

សម្រេចបាននូវមាត្រេដ្ឋានស្រេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រេកួតប្រេជ្រេងពង្រេកីការវិនិយោគ 

និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេរបស់ប្រេជាជន  ៕

March 10, Asian Development Bank president, HE TakehikoNakao 

made a correct and perfect assessment that the rapid economic growth 

of Cambodia, expedited by firm growth in industry, service and agri-

culture sectors, moves the country closer to changing its rank from a 

country in low income to middle income country. Cambodia is one of 

the faster economic growth countries in the world. Cambodia has 

brought down poverty among nearly 50% of its total population in 

2007 to only 19% in 2012.

However, Cambodian socio-economic status faces challenges of 

continued uncertainty of global economic growth; its economic growth 

depending on traditional sectors – garment, tourism, construction and 

agriculture – need to be diversified, strong competition in interna-

tional market for Cambodian agricultural produces, possible property 

bubble growth, rapid speed of micro-finance credit, natural calamity 

and uncertainty in the labor market, etc. In politics, there are still ill-

willed circles that consistently cause complication to our nation. Poor 

people, especially, and those with low income have yet to benefit from 

the fruit of economic growth in an equitable manner.

Based on achievements scored in the passing years, with potential 

and strong will and genius of the people coupled with the wise leader-

ship of SamdechTecho Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of 

Cambodia, who sets out correct strategy for socio-economic develop-

ment, Cambodian hopes to realize further achievement in 2015. In 

this meaning, Samdech Hun Sen said in the Cambodia Vision 2018 

conference on 5 March 2015 that Cambodia’s determination is to fur-

ther reform and implement effectively to achieve national develop-

ment goal and increase our competitiveness in the region, especially 

the 2015 ASEAN Economic community and the world. For the imme-

diate term, Cambodia will continue to strengthen economic partner-

ship with the ASEAN countries and East Asia region by maintaining 

open economy in the world market, the most important factor in real-

izing the economy of scale and competition in expanding investment 

and trade in the region, while reducing people’s poverty./.
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ការរស់នៅរបស់ប្រេជាជនប្រេកបដោយសុខសន្តិភាព និងភាព

ស្ថិតស្ថ្រេរគង់វង្សន្រេសង្គមជាតិមួយ គឺអាស្រេ័យទៅលើប្រេជាជនន្រេ

ប្រេទ្រេសនោះមានធ្លុងសាមគ្គីភាពរឹងមាំ មាននយោបាយសម្រេប់   

គ្រេប់គ្រេងប្រេទ្រេសបានត្រេឹមត្រេូវ មានប្រេព័ន្ធច្បាប់ល្អដ្រេលត្រេូវបាន

គោរពអនុវត្ត មានមគ្គុទ្រេ្ទសក៏ប្រេកបដោយភាពឈា្លាសវ្រេដ្រេលមាន

គុណធម៌ឧត្តុង្គឧត្តម និងសមត្ថភាពគ្រេប់គ្រេន់ក្នុងការដឹកនាំ។ប៉ុន្ត្រេ

ភាពសុខសាន្ត ស្ថិតស្ថ្រេរគង់វង្សនោះមិនម្រេនបានមកដោយងាយ

ស្រេួលដោយមិនប្រេឈមនឹងឧបសគ្គ និងការលំបាកនានាដ្រេល        

ត្រេងមាននៅគ្រេប់កាលៈទ្រេសៈនោះឡើយ ។ ការស្វ្រេងរកផ្លូវវិធី 

សាស្រេ្ត និងបង្កលក្ខណសម្បតិ្តសម្រេប់ការលូតលស់រីកចម្រេើន គឺ 

ជាការលំបាកយា៉ាងធំទៅហើយសម្រេប់ប្រេទ្រេសនីមួយៗ។ ទន្ទឹម

ន្រេះនៅមានក្រេុមជនដ្រេលមានគំនិតជ្រេុលនិយម និងឱកាសនិយម 

ត្រេងត្រេរកវិធី បង្កការលំបាកស្មុគសា្មាញឥតឈប់ឈរដល់សង្គម  

ជាតិ ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតា     នយោបាយចង់បានអំណចរបស់ពួក 

គ្រេ ។

សភាពការណ៍ជាក់ស្ត្រេងលើពិភពលោកបានបងា្ហាញថា នៅ         

ប្រេទ្រេសជាច្រេើនមានការផ្លាស់ប្តរូរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នាត 

ដោយស្រេរី និងយុត្តិធម៌ស្រេបតាមគោលការណ៍ន្រេលទ្ធិប្រេជាធិប-

ត្រេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ប៉ុន្ត្រេនៅប្រេទ្រេសខ្លះប្រេរជាមានការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិ

បាលតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រេហារ ឬក៏ការធ្វើសង្រេ្គាមអូសបនា្លាយ ធ្វើ 

ឲ្យវិនាសអន្តរាយ អាយុជីវិត និងទ្រេព្យសម្បត្តិរបស់ប្រេជាជនទៅវិញ

ទោះបីជាមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នន្រេះហើយក្តី ជាពិស្រេសការ

ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រេបច្បាប់មួយតាមរយៈរបស់ដ្រេលគ្រេហៅថា 

បដវិត្តនព៍ណ ៌ឬ បដវិត្តនអ៍ហងិ្សា ។ ន្រេះជាមធ្យាបាយមយួដ្រេលអា-

នុភាពខាងក្រេខ្លះត្រេងយកមកប្រេើប្រេស់ សំដៅលូកដ្រេកកូរក-       

កាយកិច្ចការផ្ទ្រេក្នុងន្រេប្រេទ្រេសអធិបត្រេយ្យមួយ បង្កើតជាសា្ថានភាព

ន្រេការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយ ដោយរំលោភបំពានយា៉ាងកម្រេល

លើច្បាប់របស់ប្រេទ្រេសនោះ និងគោលការណ៍ន្រេលទ្ធិប្រេជាធិប-

ត្រេយ្យ។ ចំណុចកំពូលន្រេបដិវត្តន៍ពណ៌ គឺការធ្វើឲ្យរីកធំឡើងនូវ  

សកម្មភាពបះបោររបស់មហាជននៅតាមដងផ្លូវ រហូតពុំអាចគ្រេប់-

គ្រេងបាន បង្កជាចលចល ធ្វើឲ្យបាត់ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រេឹះទ្រេទ្រេង់រដ្ឋបាលអំណច

ត្រេូវរង្គាះរង្គើរ ហើយឈានទៅផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអ្វីដ្រេល

ពួកគ្រេត្រេងហៅថា "អំណចប្រេជាជន"។ បដិវត្តន៍ពណ៌ពុំម្រេនជាបុព្វ 

ហ្រេតុរបស់ប្រេជាជនក្នុងប្រេទ្រេសនោះផ្ទាល់ឡើយ ប៉ុន្ត្រេជាការនាំ          

ចូលដោយអានុភាពពីខាងក្រេ។ ក្នុងការបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌ ពួក

គ្រេត្រេងនៅពីក្រេយខ្នងក្រេុមប្រេឆំង ជំរុញអូសទាញប្រេើប្រេស់ 

យុវជន និងបណ្តាអង្គការក្រេរដ្ឋាភិបាល ដ្រេលពួកគ្រេបានចិញ្ចឹមធ្វើ 

ជាកមា្លាំងដ៏សំខាន់ ខិតខំកៀងគរប្រេជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងបាតុកម្មឲ្យ

បានច្រេើន ជាពិស្រេសចលនាអូសទាញកងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធឲ្យ

គាំទ្រេ ឬស្ថិតនៅជាអព្យាក្រេឹត។

បដិវត្តន៍ពណ៌ត្រេូវបានគ្រេបញ្ឆ្រេះធ្វើនៅប្រេទ្រេសជាច្រេើន ជាអាទិ៍ 

ប្រេទ្រេសហ្សកហ្សី អ៊ុយក្រេន ទុយន្រេសុី លីប៊ី សុីរី អ្រេហ្សុីប។ល។     

ប៉ុន្ត្រេគ្រេប់ប្រេទ្រេសដ្រេលបានប្រេើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋអំ-

ណចស្រេបច្បាប់មួយ ហើយបន្តុបរដ្ឋអំណចមួយទៀតឲ្យឡើង        

ដឹកនាំប្រេទ្រេសនោះ សុទ្ធត្រេត្រេូវធ្លាក់ទៅក្នុងភាពឱនថយ អស្ថិរភាព 

និងមហន្តរាយយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រេទ្រេសខ្លះ            

កំពុងត្រេកើតមានសង្គា្រេមបង្ហូរឈាម ការប្រេកបាក់ជាតិសាសន៍ និង 

សាសនាដ្រេលរកទីបញ្ចប់មិនឃើញឡើយ។ ន្រេះឯងជាផលវិបាកដ៏

ធ្ងន់ធ្ងរន្រេការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ។

នៅប្រេទ្រេសកម្ពុជាក៏មានមជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅខាងក្រេ  និងក្រេុម   

ជនប្រេឆំងមួយចំនួនប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដ្រេរ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 

២០១៣-២០១៤ ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឧបាយកលន្រេះមិន

ទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទ្រេ ។ តើការប៉ុនប៉ងបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍   

ពណ៌នៅកម្ពុជាផ្តើមឡើងដោយរបៀបណ? ពួកគ្រេបានបង្កើតស្រេ

ណរយីោមយួច្បាសល់ស ់ទាងំមនុព្រេលបោះឆ្នាត ក្នងុព្រេលបោះ-

ឆ្នាត និងក្រេយព្រេលបោះឆ្នាតនាថ្ង្រេទី២៧ខ្រេកក្កដឆ្នា២ំ០១៣។ 

មុនព្រេលបោះឆ្នាត គណបក្សប្រេឆំងដ្រេលបានចុះឈ្មាះបោះ-   

ឆ្នាតដ្រេរនោះ បានប្រេកាសជាមុនថាពួកគ្រេចូលរួមបោះឆ្នាតត្រេ         

នឹងមិនទទួលសា្គាល់លទ្ធផលន្រេការបោះឆ្នាតទ្រេ ដោយភា្ជាប់ជា         

មួយនូវការចោទប្រេកាន់មួលបងា្កាច់ថា គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំ

ការបោះឆ្នាតមនិអព្យាក្រេឹត។ អង្គការសង្គមសុីវិលមយួចនំួន ប្រេពន័្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រេទ្រេស និងក្រេប្រេទ្រេសខ្លះ រួមទាំងជនបរទ្រេសខ្លះ

ផងបានស្រេកបន្ទរតាមបក្សប្រេឆំង ។ មានអង្គការសង្គមសុីវិល           

មួយហា៊ានប្រេកាសថាទឹកខ្មាជ្រេលក់ដ្រេសម្រេប់ការបោះឆ្នាតអាច

លុបជ្រេះ ហើយឥស្សរជននយោបាយខ្លះរបស់បក្សប្រេឆំងបានធ្វើ

ស្រេចក្តីថ្ល្រេងការណ៍នយោបាយក្នុងដំណក់កាលស្ងប់សា្ងាត់ ដ្រេល      

រំលោភយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់បោះឆ្នាត ។ ប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគតិ  

ទាំងនោះត្រេងត្រេផ្សាយហើយផ្សាយទៀតនូវបទវិភាគ និងបទ      

សមា្ភាសន៍របស់ក្រេុមមនុស្សដ្រេលមានការចាត់តាំងត្រេឹមត្រេូវ ហើយ

ដ្រេលប្រេកាសខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យ ត្រេធតុពិតនិយាយបំភ្ល្រេ 

បំផ្លើស ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យសាធរណមតិច្រេបូកច្រេបល់ ។ ពួក

គ្រេបានមួលបងា្កាច់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នាត បំផុសឲ្យមានការប្រេក-

បាក់ក្នុងសង្គមជាតិ បំផុសសតិអារម្មណ៍ជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់ 

ហើយក្នុងថ្ង្រេបោះឆ្នាត ក្រេុមប្រេឆំងបានបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សា

ជាច្រេើនកន្ល្រេងដូចជាការគំរាមកំហ្រេងអ្នកបោះឆ្នាតមិនឲ្យទៅបោះ

មិនឲ្យបដិវត្តន៍ពណ៌អាចកើតមាននែកម្ពុជាបានឡើយ
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ឆ្នាត ការគំរាមកំហ្រេងមន្ត្រេីរៀបចំការបោះឆ្នាតតាមការិយាល័យ

បោះឆ្នាត រហូតឈានទៅដល់ដុតរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចថ្រេម       

ទៀត។ ក្រេយថ្ង្រេបោះឆ្នាតពួកគ្រេបានខិតខំប្រេម្រេប្រេមូលអ្នកគាំទ្រេ 

ខ្លួនមកទីលនប្រេជាធិបត្រេយ្យ  ហើយប្រេើប្រេស់ទីលនន្រេះជាមជ្ឈ-

មណ្ឌលសម្រេប់ប្រេមូលកមា្លាំង និងចាត់តាំងជាសកម្មភាពបាតុកម្ម

យា៉ាងអនាធិបត្រេយ្យតាមដងផ្លូវ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់   

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ។ ពួកគ្រេប្រេកាសមិនទទួលសា្គាល់  

លទ្ធផលន្រេការបោះឆ្នាត មិនចូលរួមកិច្ចប្រេជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូង

តាមការកោះប្រេជុំរបស់ព្រេះមហាក្សត្រេ ទាមទារឲ្យសម្ត្រេចត្រេជោ     

ហ៊ុន សែន ចុះច្រេញពីតំណ្រេង និងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នាត

ឡើងវិញ។ មានអង្គការសង្គមសុីវិលខ្លះបានទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋា-

ភិបាលបណោ្តាះអាសន្នដើម្បីដឹកនាំប្រេទ្រេសក្នុងដំណក់កាលអន្តរ-

កាល ហើយរៀបចំការបោះឆ្នាតឡើងវិញ។ ទង្វើទាំងអស់ន្រេះគឺ  

ផ្ទុយទាំងស្រេុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីគោលការណ៍ដ៏ត្រេឹមត្រេូវន្រេលទិ្ធប្រេជា

ធិបត្រេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងពីឆន្ទៈរបស់ប្រេជាជន ដ្រេលមានន័យស្មើនឹង

ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រេហារ ពីព្រេះថា រដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានកើត 

ច្រេញពកីារបោះឆ្នាតនាខ្រេកក្កដឆ្នាំ២០១៣ គតឺ្រេឹមត្រេវូតាមរដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញ ដ្រេលតំណងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រេជាជនពិតប្រេកដ ។ ជាចុង         

ក្រេយ ពួកគ្រេបានបងា្ហាញច្រេញជាចំហនូវការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍  

ពណ៌ ដោយណ្រេនាំ និងចាត់តាំងឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនយកផ្កា       

ឈូកទៅឲ្យកងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច អំពាវនាវឲ្យកងកមា្លាំងកុំសា្តាប់

បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល ហើយជំរុញមហាបាតុកម្មដ្រេលបានកា្លាយជា       

អំពើកុប្បកម្មដ៏ហិង្សាបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សសា្លាប់ រងរបួស និង 

ខូតខាត ទ្រេព្យសម្បត្តិសាធរណៈ និងឯកជនយា៉ាងច្រេើន ក្នុងនោះ 

មាន កមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រេមាណ ៨០ នាក់ត្រេូវរងរបួស។ ប្រេឈម 

នឹងសា្ថានភាពន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រេមការដឹកនាំរបស់ 

សម្ត្រេចត្រេជោ  ហ៊ុន សែន បានចាត់វិធនការមុឺតមា៉ាត់តាមច្បាប់ 

បំបាត់អំពើអនាធិបត្រេយ្យ បង្កភាពចលចលក្នុងសង្គម ពង្រេឹង 

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ ធ្វើឲ្យប្រេជាជនកម្ពុជាទូទាំង  

ប្រេទ្រេស អបអរសាទរនិងគាំទ្រេយា៉ាងខា្លាំង ។ ការប៉ុនប៉ងរបស់ 

មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងក្រេុមប្រេឆំងដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល និងគណ-

បក្សប្រេជាជនកម្ពុជា តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រេូវបរាជ័យ ។ ពីការ 

បរាជ័យន្រេះបានចាប់បង្ខំឲ្យពួកគ្រេ គា្មានជំរីសណក្រេពីត្រេូវចរចា 

រកដំណោះស្រេយដោយសន្តិវិធីតាមផ្លូវនយោបាយជាមួយគណ-

បក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ។

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊នុ សែន បានបញ្ជាកយ់ា៉ាងច្បាសហ់ើយថាមនិ 

ត្រេូវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជាទ្រេ ។ មិនថាបដិវត្តន៍ 

ពណ៌នោះវាច្រេញមកពីទីណទ្រេ ចាំបាច់ត្រេូវធ្វើសកម្មភាពទប់សា្កាត់

បនា្ទាន់ ហើយគា្មានការរារ្រេកណមួយចំពោះការធ្វើសកម្មភាព                 

ប្រេឆំងនឹងក្រេុមខិលខូចដ្រេលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យកម្ពុជា ធ្លាក់ទៅក្នុង      

សង្រេ្គាមសុីវិលជាថ្មីទៀត ឬការដណ្តើមអំណចដ្រេលជាសកម្មភាព

មិនស្រេបច្បាប់នោះទ្រេ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រេងកោត 

សរសើរចំពោះកងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធគ្រេប់ប្រេភ្រេទ ដ្រេលបានធ្វើ 

សកម្មភាពដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារជាតិ សាសនាព្រេះមហា

ក្សត្រេនិងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្រេបច្បាប់ ។ សម្ត្រេចបានពន្យល់ 

យា៉ាងច្បាស់ថា គា្មានទ្រេរបស់ដ្រេលហៅថា អព្យាក្រេឹតរវាងកងកមា្លាំង

ប្រេដប់អាវុធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះ។ រាល់ការបំពានណមួយ 

ពីគណបក្សនយោបាយ ឬពីមជ្ឈដ្ឋានណក៏ដោយមកលើរាជរដ្ឋាភិ

បាលត្រេូវត្រេមានសកម្មភាពទប់សា្កាត់ជាបនា្ទាន់ដើម្បីការពារនូវផល

ប្រេយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រេទ្រេសជាតិ និងប្រេជាជន ៕
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កាលពីថ្ង្រេទី ១៩ ខ្រេមីនា  ឆ្នាំ ២០១៥ សម័យប្រេជុំវិសាមញ្ញន្រេរដ្ឋសភា

នីតិកាលទី ៥ ក្រេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី   

ហែង សំរិន ប្រេធនរដ្ឋសភាន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាបានពិភាក្សា និង

អនុម័តស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេគណៈកមា្មាធិ-

ការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) និងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះ

ឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណងរាស្ត្រេ ។

ស្រេចក្តីព្រេងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេ 

គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប)មានចំនួន ៧ ជំពូក 

និង ៦៦ មាត្រេ។ ស្រេចក្តីព្រេងច្បាប់ន្រេះ មានសំឡ្រេងគាំទ្រេចំនួន១០៣។ 

ចំណ្រេកស្រេចក្តីព្រេងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំង   

តំណងរាស្ត្រេមានចំនួន១ ២ ជំពូក និងមាន ១៧១ មាត្រេ មានសម្ល្រេងគាំទ្រេ 

ចំនួន១០១ ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ប៊ិន ឈិន តំណងក្រេុមការងារតាក់ត្រេង

ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេគណៈកមា្មាធិការជាតិ

រៀបចំការបោះឆ្នាត និងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំង          

តំណងរាស្ត្រេបានថ្ល្រេងបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សា និងអនុម័តច្បាប់ទាំង 

នោះថា ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងពីរន្រេះ ក្រេយព្រេលដ្រេល

ព្រេឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រេប់ហើយ ក្រេុមប្រេឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យ 

ធម្មនុញ្ញភាពរួច ព្រេមទាំងព្រេះមហាក្សត្រេឡាយព្រេះហស្ថល្រេខាលើព្រេះរាជ

ក្រេមប្រេកាសឲ្យប្រេើប្រេស់នោះ អត្ថបទច្បាប់ន្រេះនឹងកា្លាយទៅជាឧបករណ៍

និងជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រេប់គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការ

បោះឆ្នាតនាព្រេលខាងមុខ ពិស្រេសការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណង 

រាស្ត្រេអាណត្តិទី៦ ន្រេរដ្ឋសភា ប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព ។

សូមបញ្ជាក់ថា តាមកិច្ចព្រេមព្រេៀងរវាងគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា និង

គណបក្សសង្គា្រេះជាតិកាលពីថ្ង្រេទី២២ ខ្រេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៤ បានឯកភាព

គា្នាធ្វើការក្រេទម្រេង់ការបោះឆ្នាតដោយរៀបចំសា្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នាត

ឲ្យទៅជាសា្ថាប័នដ្រេលមានឯករាជ្យព្រេញល្រេញ ដោយមានច្រេងក្នុងជំពូក 

មួយ ដោយឡ្រេកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ផ្តើមច្រេញពីកិច្ចព្រេមព្រេៀងន្រេះ ក្រេុមការ-

ងារន្រេគណបក្សទាំងពីរបានធ្វើការងារយា៉ាងមមាញឹកបំផុត អំពីការធ្វើ 

វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការរៀបចំស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរ។ នៅថ្ង្រេទី១ 

ខ្រេតុល ឆ្នាំ២០១៤ រដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម 

មាត្រេ ៧៦ និងមាត្រេទាំងឡាយពីជំពូកទី១៥ ថ្មីដល់ជំពូកទី១៦ ថ្មីន្រេរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ ដោយដក់បញ្ចលូអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នាតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប ។

ក្រេុមការងារគណបក្សទាំងពីរ បានជួបគា្នាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះ-

ឆ្នាតហើយបានចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាលើស្រេចក្តីព្រេងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់

ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ-

ឆ្នាត (គ.ជ.ប) និងស្រេចក្តីព្រេងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើស

តាំងតំណងរាស្ត្រេចាប់តាំងពីថ្ង្រេទី៨ ខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ មក ហើយបានបញ្ចប់ 

ស្រេចក្តីព្រេងន្រេស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរជាបឋមនៅថ្ង្រេទី ៦ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ 

២០១៥។ បនា្ទាប់មកស្រេចក្តីព្រេងច្បាប់ ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរត្រេូវបាន     

ផ្សព្វផ្សាយជាសារធរណៈ ក្នុងអង្គសិកា្ខាសាលមួយនៅមន្ទីររដ្ឋសភា            

ដោយមានការចូលរួមពីសំណក់អង្គការសង្គមសុីវិលជាតិ អន្តរជាតិ 

តំណងគណបក្សនយោបាយនានា និងមជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រេងៗទៀតកាលពីថ្ង្រេទី

៩ ខ្រេមីនា ដើម្បីចួលរួមផ្តល់អនុសាសន៍លើខ្លឹមសារន្រេស្រេចក្តីស្នើច្បាប់   

ទាំង ២ ន្រេះ ៕

រដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបេះឆ្នេតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេ
និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការបេពេឹត្តទេនេគ.ជ.ប

សម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី   ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង 
សម័យប្រេជំុ វិសាមញ្ញន្រេរដ្ឋសភានីតិកាលទី ៥ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តស្រេចក្តី

ស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
ឆ្នាត (គ.ជ.ប) និងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណងរាស្ត្រេ 

សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា អនុម័តស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ 
និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេ គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) និង   

ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណងរាស្ត្រេ 

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន គូសបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារន្រេស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ    
និងការប្រេព្រេឹត្តទៅន្រេគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) និង    

ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណងរាស្ត្រេ 
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ចាប់ពីថ្ង្រេទី១៣-១៦ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេ-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាបានអញ្ជើញ     

ចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣ របស់ អ.ស. ប ស្តីពីការកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យន្រេគ្រេះមហន្តរាយ ដ្រេលបានប្រេរព្ធធ្វើនៅទីក្រេុងស្រេនដយ 

ប្រេទ្រេសជប៉ុន ។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅទីនោះនាថ្ង្រេទី ១៣ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រេចត្រេ-

ជោ ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយឯកឧត្តម Fumiaki Takahashi  អតីតឯក-

អគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រេចាំកម្ពុជា និងជាប្រេធនសមាគមកម្ពុជា-ជប៉ុន ក្នុងពិធី    

ពិសាអាហារព្រេលល្ងាច។ សម្ត្រេចត្រេជោបានថ្ល្រេងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ

ព្រេលន្រេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបសម្ត្រេចបានជួបពិភាក្សាជាមួយថា្នាក់ដឹក

នាជំប៉នុកនុ្ងគោលបណំងពងរ្ងឹនងិពងរ្កីកចិច្សហបរ្តបិតត្កិារនៃបរ្ទេ

សទាំងពីរឲ្យកាន់ត្រេរឹងមាំទ្វ្រេឡើង។ សម្ត្រេចមានប្រេសាសន៍ថា សម្ត្រេចបាន 

សរស្រេរសំបុត្រេជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនដើម្បីគោរពអញ្ជើញឯក-

ឧត្តម គួ មួរ៉ែ មកបំព្រេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងនាមជាគណបក្សកាន់

អំណចដូចគា្នា សំដៅធ្វើយា៉ាងណជំរុញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិ

ការន្រេគណបក្សកាន់អំណចទាំងពីរកាន់ត្រេស្អិតរមួតទ្វ្រេឡើងថ្រេមទៀត។

ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម ណាហ្កែហ្កែវ៉ែ ជីហុីរ៉ូ ប្រេធនក្រេុមប្រេឹក្សាផ្លា

ស់ប្តូរមិត្តភាពអន្តរជាតិបានមានប្រេសាសន៍ថា ប្រេទ្រេសយើងទាំងពីរមាន             

ប្រេវត្តិសាស្ត្រេជាមួយគា្នា មានអាយុកាលជាង ៤០០ ឆ្នាំ មកហើយ និងមាន

ទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ អ្វីដ្រេលធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរមានភាព

ជិតស្នទិ្ធនឹងគា្នាកាន់ត្រេប្រេសើរថ្រេមទៀតនោះ គឺប្រេទ្រេសជបុ៉នបានរួមចំណ្រេក 

ជួយសា្តារ និងអភិរក្សនូវបណ្តាប្រេសាទមួយចំនួនក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជា។ ឯក-

ឧត្តម ណាហ្កែ ហ្កែវ៉ែ បានថ្ល្រេងនូវការកោតសរសើរ និងវាយតម្ល្រេខ្ពស់    

ចំពោះកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រេទ្រេសកម្ពុជា ដ្រេលរក្សានូវអត្រេកំណើន 

ជាង ៧ % ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដ្រេលនោះគឺជាការប្ត្រេជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមាំរបស់សម្ត្រេច

ត្រេជោក្នុងការជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេ និងការអភិ-

វឌ្ឍប្រេទ្រេសប្រេកបដោយនិរន្តរភាព ។

នៅថ្ង្រេទី ១៤ ខ្រេមីនា សន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣ របស់ អ.ស.ប   

ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រេគ្រេះមហន្តរាយ បានធ្វើឡើងនៅទីក្រេុង 

ស្រេនដយ ដ្រេលជាក្រេុងគំរូរបស់ខ្រេត្តមីយា៉ាហ្គិន្រេប្រេទ្រេសជប៉ុន។ ប្រេទ្រេស   

ជប៉ុន និងអ.ស.ប បានរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកន្រេះចំនួន ២ លើករួចមក 

ហើយ ដោយលើកទី ១ នៅទីក្រេុងយ៉ូកូហាមា៉ាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និងលើកទី២ 

នៅខ្រេត្តយ៉ូហ្កូ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥។ ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គល្រេខាធិការ  

អ.ស.ប បានថ្ល្រេងថា ដល់ព្រេលវ្រេលដ្រេលយើងទាំងអស់គា្នាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

បទពិសោធន៍ពីគា្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញការប្រេប្រេួលអាកាសធតុ និងគ្រេះ 

មហន្តរាយ ។ ន្រេះជាបញ្ហាប្រេឈមដ្រេលយើងទាំងអស់គា្នាត្រេូវរួមគា្នារិះរក       

វិធនការសមស្រេបណមួយក្នុងការទប់សា្កាត់ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ដ្រេលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកយើងន្រេះ។ ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យ  

មានការពង្រេឹងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការរវាងប្រេទ្រេសនឹងប្រេទ្រេសក្នុងការផ្លាស់

ប្តូរព័ត៌មានពីគា្នាទៅវិញទៅមក ពិស្រេសការពង្រេឹងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការក្នុង

ប្រេព័ន្ធបច្ច្រេកវិទ្យា ដ្រេលបន្សាំទៅនឹងបម្រេបម្រេួលអាកាសធតុ និងការខិត

ខំតស៊ូទប់ទល់គ្រេះមហន្តរាយ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុន សុិនហ្សូ 
អាបែ ក៏បានប្រេកាសនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការស្រេនដយ   

ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់លើចំណុចសំខាន់ ៣ គឺការផ្តល់ជំនួយមិន 

ម្រេនជាវត្ថុ ជំនួយជាវត្ថុ និងការលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការតំបន់ និង  

អន្តរជាតិ។ នៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានសារៈសំខាន់នោះ ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ 

គិតជាប្រេក់ចំនួន ៤០០០ លនដុល្លារ ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រេ    

គ្រេះមហន្តរាយ រួមទាំងការជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រេី បុគ្គលិកចំនួន ៤ 

មុឺននាក់ផ្ស្រេងទៀត ក្នុងការគ្រេប់គ្រេងគ្រេះមហន្តរាយ ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្រេរសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រេងសុន្ទរកថា    

គន្លឹះដោយផ្តាតអាទិភាពទៅលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជាការ 

ពង្រេឹងសា្ថាប័ន និងការបង្កើនក្រេបខណ្ឌច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងយន្តការគ្រេប់     

គ្រេងគ្រេះមហន្តរាយនៅគ្រេប់កម្រេិតទាំងអស់ ដោយផ្អ្រេកលើសា្ថានភាព       

ជាក់ស្ត្រេងរបស់ប្រេទ្រេសនីមួយៗ។ បង្កើន និងពង្រេឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ច 

សហប្រេតិបត្តិការឥតព្រេំដ្រេនក្នុងការគ្រេប់គ្រេងគ្រេះមហន្តរាយ ការផ្លាស់ប្តូរ

ព័ត៌មានឲ្យកាន់ត្រេសុីជម្រេ បង្កើតកម្មវិធីច្រេករំល្រេកចំណ្រេះដឹងទាក់ទិន      

នឹងការទប់សា្កាត់ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រេះមហន្តរាយ។ លើក 

កម្ពស់ភាពជាដ្រេគូព្រេមទំាងបង្កនិងធនាលើបរិយាកាសដ្រេលបើកទូលយ 

និងមានលក្ខណៈអនុគ្រេះ ដើម្បីជំរុញការចូលរួមពីសំណក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់នៅគ្រេប់កម្រេិតរួម ទាំងក្រេុមជនងាយរងគ្រេះ ក្នុងការគ្រេប់គ្រេង 

គ្រេះមហន្តរាយ ។ ការដក់បញ្ចូលនូវការទប់សា្កាត់ និងការកាត់បន្ថយនូវ

ហានិភ័យពីគ្រេះមហន្តរាយទៅក្នុងផ្រេនការអភិវឌ្ឍ  នៅគ្រេប់កម្រេិតទាំង 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន  សេន អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣ 
របស់ អ.ស.ប  ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន  សែន ជួបពិភាក្សាជាមួយ

ឯកឧត្តម សុិនហ្សូ អាេប ក្នុងឱកាសទទួលពិសាអាហារការងារ
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អស់។ ពង្រេឹងផ្រេនការត្រេៀមបម្រេុងឆ្លើយតបនឹងគ្រេះមហន្តរាយដ្រេលមាន

យន្តការត្រេឹមត្រេូវ ដើម្បីធនាប្រេសិទ្ធភាពន្រេការអនុវត្តផ្រេនការ ព្រេមទាំងការ 

បន្តពង្រេឹងយន្តការជួយគាំទ្រេដល់ជនរងគ្រេះ ទាំងក្នុងព្រេល និងក្រេយ 

ព្រេលមានគ្រេះមហន្តរាយ ។

នៅថ្ង្រេទី ១៤ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញាតឲ្យ 

លោកជំទាវ Annick Giradin រដ្ឋល្រេខាធិការទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍន៍  និង ្រហ្វង់ 

កូហ្វូនីន្រេសាធរណរដ្ឋបារាំងចូលជួបសម្ត្រេងការគួរសម ។ លោកជំទាវ 

Annick Giradin បានមានប្រេសាសន៍ថា នៅខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខ                     

ប្រេទ្រេសបារាំងនឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រេជុំអន្តរជាតិ  ស្តីពីបម្រេបម្រេួលអាកាស

ធតុនៅទីក្រេុងបា៉ារីស។ កិច្ចប្រេជុំជាអន្តរជាតិនោះគឺបារាំងចង់ប្រេកាសឲ្យ 

បណ្តាប្រេទ្រេសទាំងអស់លើពិភពលោក មានយន្តការរួមគា្នាក្នុងការប្រេើ        

ប្រេស់ប្រេព័ន្ធប្រេកាសអាសន្នជាមុន។ លោកជំទាវក៏បានជម្រេបសួរសម្ត្រេច

ត្រេជោ ហ៊ុន សែន ថា តើនៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន 

វិធនការយា៉ាងណ ដើម្បីដោះស្រេយបញ្ហាប្រេឈមដ្រេលបង្កឡើងដោយ

គ្រេះមហន្តរាយ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រេងថា បើធៀបទៅ   

នឹងបណ្តាប្រេទ្រេសនៅតាមបណោ្តាយដងទន្ល្រេម្រេគង្គ កម្ពុជាមានបទពិ-      

សោធន៍ខា្លាំងណស់។ បទពិសោធន៍ដ្រេលមានជាចរិតជាខ្ម្រេរ គឺយើងជ្រេើស 

រីសទីទួលសុវត្ថិភាព ដ្រេលទីនោះមិនគ្រេន់ត្រេដើម្បីជួយសង្គា្រេះអាយុជីវិត

មនុស្សទ្រេ ប៉ុន្ត្រេថ្រេមទាំងជួយដល់អាយុជីវិតសត្វ។ ទីទួលសុវត្ថិភាពនោះ

យើងធ្វើនៅតាមសាលរៀន និងវត្តអារាមដ្រេលនៅខ្ពស់ពីផ្ទ្រេទឹក។ យន្តការ 

ន្រេការដឹកនាំជួយសង្គា្រេះ គឺដឹកនាំផ្ទាល់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ។ កម្ពុជាក៏  

បានត្រេៀមស្បៀង ពូជសម្រេប់ផ្តល់ជូនជនរងគ្រេះក្នុងការសា្តារឡើងវិញ     

នូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រេ។ សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានថ្ល្រេងគាំទ្រេនូវគំនិតផ្តួច

ផ្តើមឲ្យមានកិច្ចប្រេជុំជាអន្តរជាតិ ស្តីពីបម្រេបម្រេួលអាកាសធតុនៅទីក្រេុង

បា៉ារីស ដោយចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់ណស់ដើម្បីឲ្យបណ្តាប្រេទ្រេស

ទាំងអស់រួមចិត្តរួមថ្លើមគា្នា ក្នុងការបង្កើននូវប្រេព័ន្ធប្រេកាសអាសន្នជាមុន      

សំដៅប្រេប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលពីបម្រេបម្រេួលអាកាសធតុ ដ្រេល     

អាចកើតឡើងជាយថាហ្រេតុ ក្នងុគោលបំណងបម្រេើផលប្រេយោជន៍ប្រេទ្រេស 

ទាំងអស់លើពិភពលោកយើងន្រេះ ។

នៅថ្ង្រេ ១៤ មីនា ដដ្រេល សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជួបពិភាក្សា 

ការងារជាមួយឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គល្រេខាធិការ អ.ស.ប។ ឯកឧត្តម 

បាន គីមូន បានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះសម្ត្រេចត្រេជោ          

ហ៊ុន សែន ដ្រេលបានជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌សន្ទនានយោបាយ  ជាពិស្រេស 

ជាមួយនឹងគណបក្សប្រេឆំងនៅកម្ពុជា ព្រេមទាំងបានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ចំពោះ

ការរីកចម្រេើនទាំងនយោបាយ និងស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រេទ្រេសកម្ពុជា ពិស្រេស

ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាផ្ល្រេផ្កា ន្រេការអនុវត្តស្រេចក្តីប្រេកាសសហ-

ស្សវត្សរបស់អង្គការសហប្រេជាជាតិលើចំណុចអាទិភាពទាំង៩របស់ខ្លួន។

សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេី និងឯកឧត្តម បាន គីមូន បានពិភាក្សាយា៉ាង 

យកចិត្តទុកដក់ចំពោះសាលក្តីកាត់ទោសម្រេដឹកនាំខ្ម្រេរក្រេហម ក្នុងនោះ 

ឯកឧត្តមអគ្គល្រេខាធិការអង្គការសហប្រេជាជាតិ បានសម្ត្រេងនូវការវាយ  

តម្ល្រេខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមវិភាគទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងកិច្ច         

ខិតខំប្រេឹងប្រេងជួយផ្តល់នូវថវិកា សម្រេប់ការបើកប្រេក់បៀវត្សរ៍ដល់បុគ្គ-

លិកជាតិ ហើយខាងផ្ន្រេកអន្តរជាតិជាបន្ទុករបស់អង្គការសហប្រេជាជាតិ                                                                                                                                             

ក្នុងការស្វ្រេងរកថវិកាដោយផ្ទាល់ ដើម្ីបឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅមុខជាបន្ត 

បនា្ទាប់។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រេរព្ធខួប ៧០ ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រេជាជាតិ      

ដ្រេលនឹងប្រេរព្ធធ្វើឡើងនៅខ្រេកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម បាន គីមូន       

បានគោរពអញ្ជើញសម្ត្រេចត្រេជោ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រេជុំកំពូលរំឭកខួបនោះ 

ព្រេះគឺជាកិច្ចប្រេជំុកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់ ក្នងុការពិភាក្សាសម្រេប់បណ្តា

ប្រេទ្រេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក ដ្រេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណក់កាល 

ក្រេយឆ្នាំ  ២០១៥ ដ្រេលជាស្រេចក្តីប្រេកាសសហស្សវត្សរ៍របស់អង្គការ 

សហប្រេជាជាតិ ។ ជាការឆ្លើយតបសម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេីមាន  

ប្រេសាសន៍ថា   ព្រេលវ្រេលនោះសម្ត្រេចមានការជាប់រវល់នឹងកិច្ចការជាច្រេើន

នៅក្នងុប្រេទ្រេស តាមរយៈន្រេះសម្ត្រេចនឹងចាត់តំាងឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋ-

មន្ត្រេ ីគាត ឈន់ អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រេជុំនោះ។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគា្នា 

នោះដ្រេរ សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេី មានប្រេសាសន៍ជម្រេបជូនឯកឧត្តម

អគ្គល្រេខាធិការ  អង្គការសហប្រេជាជាតិដ្រេរថា ដោយសារត្រេបញ្ហាគ្រេះ 

មហន្តរាយគឺជាបញ្ហាដ្រេលត្រេូវយកចិត្តទុកដក់បំផុតនោះ កម្ពុជាបានរៀប-

ចំតាក់ត្រេងច្បាប់ស្តីពីការគ្រេប់គ្រេងគ្រេះមហន្តរាយ ដ្រេលច្បាប់នោះមក 

ដល់ព្រេលន្រេះកំពុងត្រេស្ថិតនៅក្នុងដ្រេសភា។ សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ 

បន្តថា នៅព្រេលដ្រេលច្បាប់នោះដក់ឲ្យអនុវត្ត កម្ពុជានឹងមានភាពប្រេកដ

និយមក្នុងការគ្រេប់គ្រេងគ្រេះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា ។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅប្រេទ្រេសជប៉ុនសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន  សែន នាយក-

រដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជា ត្រេូវបានទទួលពិសាអាហារការងារថ្ង្រេ

ត្រេង់ ដ្រេលរៀបចំដោយឯកឧត្តម សុិនហ្សូ អាបែ នាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុន     

នាថ្ង្រេទី ១៥ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

មានប្រេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រេចត្រេជោបានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ង្រេទី 

០៦ ខ្រេម្រេសាខាងមុខន្រេះ ដោយបានការឯកភាពពីភាគីជប៉ុនកម្ពុជានឹង  

សមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការសា្ពោនអ្នកលឿង ដ្រេលត្រេូវបានប្រេសិទ្ធ-

នាមថាជាសា្ពោនស៊ូបាហ្សាជាចំណងដ្រេដ៏ពិសិដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង     

ប្រេជាជនជប៉ុន ដើម្បីឲ្យប្រេជាជនកម្ពុជាបានប្រេើប្រេស់នៅមុនពិធីបុណ្យ        

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន  សែន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តម  បាន គីមូន
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ចូលឆ្នាំខ្ម្រេរមកដល់ ដ្រេលនោះគឺជាតំណងជាក់ស្ត្រេងន្រេចំណងមិត្តភាព        

កិច្ចសហប្រេតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងល្អន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម 

សុិនហ្សូ អាបែ បានសា្វាគមន៍ចំពោះការដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការន្រេ

សា្ពោនអ្នកលឿង និងថ្ល្រេងអំណរគុណចំពោះសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន         

ដ្រេលបានដក់រូបសញ្ញាសា្ពោនគីហ្សូណ និងសា្ពោនអ្នកលឿង ហៅសា្ពោនស៊ូ

បាហ្សាទៅក្នងុក្រេដសប្រេក់ ៥០០ រៀល ដ្រេលជារូបីយប័ណ្ណថ្មរីបស់កម្ពជុា។ 

ឯកឧត្តមសុិនហ្សូ អាបែ បានបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តមបានទទួលរួចហើយនូវ 

ក្រេដសប្រេក់នោះពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រេីការបរទ្រេសជប៉ុន ដ្រេលសម្ត្រេចត្រេ 

ជោបានផ្ញើមក។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនបានថ្ល្រេងថា ជប៉ុននឹងបន្តរួម

ចំណ្រេកដល់ការពង្រេឹងការតភា្ជាប់នោះ ពិស្រេសការតភា្ជាប់រវាងកម្ពុជាជា           

មួយប្រេទ្រេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។ ដោយសារត្រេគម្រេងន្រេការត-

ភា្ជាប់នោះមានគុណភាពខ្ពស់ ជប៉ុននឹងផ្តល់នូវកម្ចីសម្បទានដល់កម្ពុជា       

ដ្រេលមានទឹកប្រេក់១៩ ២០០ លនយ៉្រេន សម្រេប់ការកសាងកំណត់ផ្លូវ

ជាតិល្រេខ ៥ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីបញ្ជាក់ទៀតថា ដោយបច្ចុប្បន្នន្រេះ

សន្ទុះន្រេការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងនោះ ឯក-     

ឧត្តមសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តជំរុញឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគ

នៅកម្ពុជាកាន់ត្រេមានស្ថិរភាព ជាពិស្រេសពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ល្រេអគ្គិសនី ។ ឯក-

ឧត្តមចង់ឃើញការអនុវត្តកិច្ចព្រេមព្រេៀងន្រេវិស័យអាកាសចរណ៍ រវាង             

ប្រេទ្រេសទាំងពីរដ្រេលបានចុះហត្ថល្រេខាកាលពីខ្រេមករាកន្លងទៅច្រេញជា    

រូបរាងនៅព្រេលខាងមុខ។ ឯកឧត្តមសុិនហ្សូ អាបែ សា្វាគមន៍ចំពោះរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រេលបានលើកល្រេងទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដ្រេនផ្លូវការ      

និងការទូតដល់ប្រេទ្រេសជប៉ុន និងចង់ឃើញនូវដំណើរផ្លាស់ប្តូររវាងប្រេជា-

ជនន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរផងដ្រេរ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការបើកឲ្យមានការហោះ

ហើរត្រេង់ន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរ សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ថា ស្រេវាហោះ 

ហើរ គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រេុមហ៊ុនហោះហើរផ្ទាល់។ តាមរយៈន្រេះសម្ត្រេចស្នើ

ឱ្យមានការគាំទ្រេពីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុន ដើម្បីឱ្យស្រេវាហោះហើរ

បានច្រេញជារូបរាង ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនមានប្រេសាសន៍ថាន្រេះ

គឺជាលើកទី ១ ហើយ ដ្រេលឯកឧត្តមបានឃើញក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 

ជប៉ុន ANA មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការហោះហើរត្រេង់នោះ ប៉ុន្ត្រេ 

ទោះបីជាយា៉ាងណក៏ដោយ ឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រេឹងប្រេងធ្វើយា៉ាងណឱ្យ

ច្បាប់ស្តីពីហោះហើរ ន្រេវិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលរបស់ប្រេទ្រេសទាំងពីរ 

បានច្រេញជារូបរាងពីរដ្ឋសភា ។ ឯកឧត្តមបានផ្តល់នូវស្រេចក្តីសង្ឃឹមថានឹង

មានការហោះហើរត្រេង់នៅព្រេលដ៏ខ្លីខាងមុខន្រេះ ។

ក្នុងនាមជាប្រេទ្រេសស្រេឡាញ់សន្តិភាព ចាប់តាំងពីក្រេយសង្គា្រេម  

លោកលើកទី ២ ពិស្រេសការបន្តដើរតួនាទីថ្រេរក្សាសន្តិភាពសម្រេប់ពិភព-

លោកនាព្រេលកន្លងមក ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនមានប្រេសាសន៍ស្នើ

ឱ្យសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន គាំទ្រេនូវតួនាទីជប៉ុនក្នុងការថ្រេរក្សាសន្តិភាព

សម្រេប់ពិភពលោក ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីបន្តថា នៅខ្រេមិថុនាខាងមុខ 

ជប៉ុននឹងរៀបចំសិកា្ខាសាលជាន់ខ្ពស់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាង និង 

ថ្រេរក្សាសន្តិភាព ដោយផ្តើមច្រេញពីបទពិសោធន៍ដ្រេលជប៉ុនមាន ក្នុងការ    

រួមចំណ្រេកថ្រេរក្សាសន្តិភាពសម្រេប់កម្ពុជាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី៩០មក

នោះ ។ ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាន្រេះ សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេីមាន                     

ប្រេសាសន៍ថា កម្ពុជាគាំទ្រេនូវរាល់សកម្មភាពថ្រេរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក

ដ្រេលស្ថិតនៅក្នុងក្រេបខណ្ឌន្រេដំបូលរបស់អង្គការសហប្រេជាជាតិ ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគា្នានោះដ្រេរ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនមាន                    

ប្រេសាសន៍សម្ត្រេងនូវការរីករាយចំពោះការក្រេទម្រេង់នានាក្នងុប្រេទ្រេសកម្ពជុា 

ពិស្រេសការក្រេទម្រេង់លើការបោះឆ្នាតដ្រេលផ្តើមច្រេញពីការដឹកនាំប្រេកប

ដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេី។ ទាក់ទិនទៅនឹងការ

ក្រេទម្រេង់ការបោះឆ្នាតនោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីជប៉ុនមានជំនឿយា៉ាង

មុតមាំថាគណបក្សទាំងពីរនឹងបន្តការចរចាគា្នា ដើម្បីឈានទៅសម្រេច               

ទាំងស្រេុងនៅព្រេលឆប់ៗខាងមុខ ហើយជប៉ុននឹងជួយដល់កម្ពុជាតាម  

រយៈការបញ្ជូនអ្នកឯកទ្រេសរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយដល់គណៈកមា្មាធិការ       

ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត។ ជាការឆ្លើយតប សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍

ថាមកដល់ព្រេលន្រេះគណបក្សទាំងពីរបានធ្វើការរួមគា្នា ដើម្បីឈានទៅ 

សម្រេចក្នុងព្រេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ពោលគឺនៅថ្ង្រេទី ១៩ ខ្រេមីនាខាងមុខនឹងមាន 

ការជជ្រេកដ្រេញដោលគា្នាក្នុងសភា ។ អ្វីៗកំពុងដំណើរការទៅមុខ ហើយនៅ 

ព្រេលដ្រេលច្បាប់បោះឆ្នាតថ្មីដំណើរការហើយនោះ ជប៉ុនអាចបញ្ជូនអ្នក  

ឯកទ្រេសបោះឆ្នាតមកកម្ពុជា ដ្រេលបញ្ហាសំខាន់គឺការជួយរៀបចំបញ្ជីបោះ

ឆ្នាតដលក់ម្ពជុា ដោយសារនៅឆ្នា ំ២០១៧ កម្ពជុាមានការបោះឆ្នាតជ្រេើស 

រីសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ និងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ការបោះឆ្នាតសកលជ្រេើស

តាំងតំណងរាស្ត្រេ ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគា្នានោះដ្រេរ ប្រេមុខរដ្ឋាភិបាលន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរក៏     

បានពិភាក្សាគា្នាយា៉ាងល្អិតល្អន់ជុំវិញសភាពការណ៍តំបន់ និងអន្តរជាតិ             

ដ្រេលមានការយកចិត្តទុកដក់ដូចគា្នា។ ឯកឧត្តម សុិនហ្សូ អាបែ មាន     

ប្រេសាសន៍ថ្ល្រេងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេី និងរាជ 

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រេលបានគាំទ្រេចំពោះប្រេទ្រេសជប៉ុនសម្រេប់ប្រេក្ខភាព  

សមាជិកមិនអចិន្រេ្តយ៍ របស់ក្រេុមប្រេឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រេជាជាតិ      

ពិស្រេសក្រេយការក្រេទម្រេង់អង្គការសហប្រេជាជាតិមកនោះ ៕

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន  សែន អនុញ្ញាតឲ្យ

លោកជំទាវ Annick Giradin ចូលជួបសម្ត្រេងការគួរសម
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ក្នុងខ្រេមីនាន្រេះ សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តី

ន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រេឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ    

សំខាន់ៗជាច្រេើន ។ ដោយឡ្រេកសម្រេប់សកម្មភាពនៅក្នុងប្រេទ្រេសសម្ត្រេចបាន  

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រេឹត្តិការណ៍ដ្រេលទាក់ទងនឹងស្រេ្តី ព្រេឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ និងអប់រំ     

ការសមោ្ពោធសមិទ្ធិនានាដ្រេលមានតម្ល្រេជាប្រេវត្តិសាស្រេ្ត។ តាមរយៈវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

ន្រេះ សម្ត្រេចបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍សំខាន់សំដៅជំរុញដល់ការអនុវត្តនៅក្នុង

វិស័យនីមួយៗ។

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី ២ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងពិធីអបអរយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ២០១៥ ដ្រេលបានប្រេរព្ធនៅវិទ្យា

សា្ថានជាតិអប់រំ រាជធនីភ្នំព្រេញ។

នាព្រេលនោះសម្ត្រេចបានរំឭកថាជាមួយនឹងការជំរុញអក្ខរកម្មជាតិក្រេសួងអប់រំ 

ក៏ត្រេូវត្រេយកចិត្តទុកដក់ផងដ្រេរចំពោះគ្រេះភ្ល្រេចអក្សរនៅក្នុងចំណោមប្រេជាពល-

រដ្ឋកម្ពុជាដ្រេលច្រេះអក្សរហើយប្រេរជាភ្ល្រេចទៅវិញ។ ត្រេូវយកចិត្តទុកដក់ និងរកវិធី 

ដើម្បីជួយពួកគាត់កុំឲ្យភ្ល្រេចអក្សរទៅវិញ តាមរយៈការបោះពុម្ពសៀវភៅ ស្តីពីកសិ-

កម្ម វិធីដំដុះ វិធីចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹមត្រេី ឬសៀវភៅណ្រេនាំអំពីសុខភាព ឬក៏ការបញ្ជូន 

កាស្រេត ទស្សនាវដ្តី ទៅកាន់មូលដ្ឋាន និងច្រេកជូនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចអាន 

និងមើលអក្សរទាំងនោះឡើងវិញ ធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចចងចាំអក្សរទាំងនោះបាន ។

សម្ត្រេចបន្តថាសម្រេប់ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះ ត្រេូវបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិប្រេកប

ដោយគុណភាព និងប្រេសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្កើនអត្រេអក្ខរកម្មជាតិក្នុងចំណោមជន 

ព្រេញវ័យ ឲ្យសម្រេចបានដល់ ៨៤,៤% នៅមុនដំណច់ឆ្នាំ ២០១៥ តាមគោលដៅ 

សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា និងដើម្បីផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគា្នាក្នុងការអប់រំមូលដ្ឋាន និងការ 

អបរ់បំន្តសម្រេបជ់នព្រេញវយ័ទាងំអស ់ស្រេបតាមគោលការណ ៍ការអបរ់សំម្រេបទ់ាងំ 

អស់គា្នា ទាំងអស់គា្នាសម្រេប់ការអប់រំ ។

ក្នុងសា្មារតីខាងលើន្រេះ សម្ត្រេចបានផ្តល់ការណ្រេនាំមួយចំនួនរួមមានទី១.សមា-

ជិក សមាជិការាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រេ្តីរាជការគ្រេប់លំដប់ថា្នាក់ ព្រេលចុះបំព្រេញការ-

ងារនៅមូលដ្ឋានត្រេូវយកចិត្តទុកដក់ និងត្រេូវឆ្លៀតព្រេលចុះឲ្យដល់ថា្នាក់អក្ខរកម្ម           

ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងរួមចំណ្រេកដោះស្រេយរាល់សំណូមពររៀនសូត្រេតាមការ 

ជាក់ស្ត្រេងនៅនឹងកន្ល្រេងនីមួយៗ។ ទី២.អាជា្ញាធរដ្រេនដីគ្រេប់លំដប់ថា្នាក់ ត្រេូវយកចិត្ត 

ទុកដក់ចូលរួមគាំទ្រេឲ្យបានខា្លាំងកា្លាបន្ថ្រេមទៀត ក្នុងការជំរុញណ្រេនាំប្រេជាពលរដ្ឋ

ដ្រេលមិនបានរៀនសូត្រេ ឬបោះបង់ការសិក្សា ឲ្យបានរៀនសូត្រេជាថ្មីតាមថា្នាក់រៀន 

អប់រំក្រេប្រេព័ន្ធគ្រេប់រូបភាព ពិស្រេសត្រេូវខិតខំបង្កលក្ខណៈងាយស្រេួលដល់ប្រេជា-

ពលរដ្ឋដ្រេលជាជនពិការ ឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រេតាមសា្ថាន-

ភាពជាក់ស្ត្រេងរបស់ពួកគ្រេ។ ទី៣.មន្រេ្តីអប់រំគ្រេប់លំដប់ថា្នាក់ លោកគ្រេូ អ្នកគ្រេូ ត្រេូវ 

បង្កើនឆន្ទៈ និងពង្រេឹងក្រេមសីលធ៌មវិជា្ជាជីវៈជាគ្រេូបង្រេៀនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់

ការងារអបរ់ទំាងំក្នងុ នងិក្រេប្រេពន័្ធ ឲ្យមានការអភវិឌ្ឍឈានឡើង ទាងំផ្ន្រេកបរមិាណ 

និងគុណភាព។ ទី៤.ប្រេព័ន្ធផ្សព្ធផ្សាយទាំងអស់ សូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំ         

ទូលយអំពីអានុភាពន្រេការងារអក្ខរកម្មដល់ប្រេជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹង

កាន់ត្រេទលូទំលូយអំពយីុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតឆិ្នាំ ២០១៥ ន្រេះ។ ទ៥ី.ក្មយួជាសិស្ស 

និសិ្សតតាមគ្រេឹះសា្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជន ក្រេុមយុវជនត្រេូវសកម្មចូលរួមជួយ 

បង្រេៀនដោយស្ម័គ្រេចិត្តដល់អ្នកមិនច្រេះអក្សរ នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនរស់នៅ។   

ចំណ្រេកបងប្អូនជនរួមជាតិដ្រេលមិនច្រេះអក្សរ ឬបោះបង់ចោលការសិក្សា ត្រេូវខិតខំ

ប្រេឹងរៀនសូត្រេនៅតាមមូលដ្ឋាន នៅតាមថា្នាក់អក្ខរកម្ម។ ទី៦.វត្តអារាម និងវិហារសា-

សនា ត្រេូវចលនាព្រេះសង្ឃ បព្វជិតសាសនា តាជី និងដូនជីចូលរួមជំរុញកម្មវិធីអក្ខរ-

កម្មវិជា្ជាជីវៈឲ្យកាន់ត្រេខា្លាងំកា្លាថ្រេមទៀត តាមរយៈការទ្រេសនាអប់រំអំពីសារប្រេយោជន៍ 

ន្រេការសិក្សារៀនសូត្រេ ច្រេះអាន ច្រេះសរស្រេរ និងគណនាល្រេខ ។ ទី៧.ដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍ 

ពិស្រេសអង្គការមិនម្រេនរដ្ឋាភិបាល ត្រេូវបង្កើនកិច្ចសហការ និងពង្រេឹងភាពជាដ្រេគូ

ដោយឧបត្ថម្ភគាំទ្រេដល់កម្មវិធីអប់រំក្រេប្រេព័ន្ធ ពិស្រេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មផ្សារភា្ជាប់នឹង

ការអប់រំវិជា្ជាជីវៈឲ្យមានដំណើរការរលូន និងសកម្មជាប់ជាប្រេចាំ និងទី៨. ប្រេធន 

រោងចក្រេ សហគ្រេស និងក្រេុមហ៊ុនឯកជន សូមជួយជំរុញបើកថា្នាក់អក្ខរកម្ម គួបផ្សំ

ជាមួយថា្នាក់បំប៉នមុខជំនាញវិជា្ជាជីវៈផ្ស្រេងៗដល់បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ដើម្បីជា 

ប្រេយោជន៍របស់ពួកគ្រេ និងមា្ចាស់រោងចក្រេ សហគ្រេសផងដ្រេរ ។

គួររំលឹកថា តាមការធ្វើជំរឿនប្រេជាសាស្រេ្តរបស់ក្រេសួងផ្រេនការបងា្ហាញឲ្យ 

ឃើញថា អត្រេអក្ខរកម្មមនុស្សព្រេញវ័យ (អាយុចាប់ពី ១៥ ឆ្នាំឡើងទៅ) កើនឡើង 

១០,៣% ក្នុងរយៈព្រេលពីឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០៨ ។ ប៉ុន្ត្រេក្នុងរយៈព្រេល ៦ ឆ្នាំចុង 

សម្តេចតេជេៈ យកចិត្តទុកដាក់គេះភ្លេចអក្សរ
	 		

	

អង្គការសង្គមសុីវិលខ្លះមានជំងឺតួឯក
	 	មិនអនុញ្ញេតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌
	 	បញ្ចប់ការឆ្លើយដាក់គ្នេក្នុងអាជីវកម្មខ្សាច់

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រេងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីអបអរយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រេលបានប្រេរព្ធនៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ រាជធនីភ្នំព្រេញ
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ក្រេយពីឆ្នាំ ២០០៨-២០១៤ អត្រេអក្ខរកម្មន្រេះមានការប្រេប្រេួលត្រេឹមត្រេ ៣,១ % 

ប៉ុណោ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្នអត្រេអក្ខរកម្មរបស់យុវជនអាយុ ១៥-២៤ ឆ្នាំកើនឡើង ៩៣ % 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ខណៈព្រេលដ្រេលអត្រេអក្ខរកម្មមនុស្សព្រេញវ័យមានត្រេឹមត្រេ     

៨០ % ប៉ុណោ្ណោះ។ អត្រេអនក្ខរកម្មនៅតំបន់ជនបទនៅត្រេមានកម្រេិតខ្ពស់ជាងតំបន់

ប្រេជុំជន និងខ្ពស់សម្រេប់ស្រេ្តី ច្រេើនជាងបុរស ប៉ុន្ត្រេក្នុងករណីទាំងពីរន្រេះ គមា្លាតមាន

ការថយចុះគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ។

 ព្រេឹកថ្ង្រេ ៣ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់

ខ្ពស់ក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣ មីនា ដ្រេលប្រេរព្ធនៅសាលសន្និសីទចតុមុខ  រាជធនី 

ភ្នំព្រេញ។

មានប្រេសាសន៍នាឱកាសនោះសម្ត្រេចបានលើកឡើងថា យុវវ័យរបស់ខ្ម្រេរនា    

ព្រេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រេើនមិនសូវបានជ្រេួតជ្រេបពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្ម្រេរដ្រេលមាន

ច្រេើនទម្រេង់នោះឡើយ ព្រេះនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និងកម្មវិធីកម្សាន្តនានាបាន

លើកមកផ្សព្វផ្សាយច្រេើនបំផុតត្រេសិល្បៈចម្រេៀងសម័យទំនើប ។ ដោយឡ្រេក 

សិល្បៈរបាំ ចម្រេៀងអាយ៉្រេ ចាបុី និងទម្រេង់សិល្បៈផ្ស្រេងៗទៀតស្ទើរត្រេត្រេូវបានគ្រេ 

បំភ្ល្រេចចោលទៅហើយ ។ សម្ត្រេចបានអំពាវនាវដល់អ្នកសិល្បៈវ័យក្ម្រេងជំនាន់ថ្មីត្រេូវ

ផ្សារភា្ជាប់ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសិល្បៈជើងចាស់ ដើម្បីស្វ្រេងយល់ឲ្យ       

បានកាន់ត្រេច្រេើនថ្រេមទៀតអំពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្ម្រេរទាំងរូបី និងអរូបី មានដូចជា 

សិល្បៈចម្រេៀងអាយ៉្រេ ចាបីុដងវ្រេងជាដើម ។ សម្ត្រេចបានអំពាវនាវដល់មា្ចាស់ក្រេមុហុ៊ន 

នានាជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឲ្យបានច្រេើនក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌

ដ្រេលចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ខ្ម្រេរ   

ឲ្យបានកាន់ត្រេទូលំទូលយ។ សម្ត្រេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការហូរចូល និងទទួលយក

នូវវប្បធម៌បរទ្រេសគា្មាននរណមា្នាក់ចាប់បង្ខំនោះទ្រេ ត្រេវាត្រេូវបានទទួលយកទាំងមិន 

ដឹងខ្លួន ។

សម្ត្រេចបានរំឭកថា ព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដ្រេលសម្បូរទៅដោយ  

ប្រេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងរូបី និងអរូបី ដូចជាប្រេង្គប្រេសាទ រមណីយដ្ឋាន និងទីក្រេុង 

បុរាណ របាំ លោ្ខាន តន្ត្រេី សិល្បៈសូនរូប សិប្បកម្ម ម្ហូបអាហារ ប្រេព្រេណី ទំនៀម 

ទមា្លាប់ជាដើម ដ្រេលបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកមក ។ បច្ចុប្បន្នប្រេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ

ទាំងន្រេះហើយដ្រេលបានរួមចំណ្រេកធ្វើឱ្យក្រេរ្តិ៍ឈ្មាះព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាល្បីរន្ទឺ

សុសសាយទូទំាងពិភពលោក ស័ក្តសិមនឹង   ៉ កម្ពជុាៈព្រេះរាជាណចក្រេន្រេវប្បធម៌   ៉ ។ 

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា អ្វីដ្រេលធ្វើឱ្យយើងកាន់ត្រេមានមោទនភាព និងមានកិត្តិយសដ៏ 

ឧត្តុង្គឧត្តមនោះ គឺសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងមួយចំនួនត្រេូវបានពិភពលោកទទួល

សា្គាល់ និងបានដក់បញ្ចូលជាប្រេតិកភណ្ឌពិភពលោក ជាអាទិ៍ ប្រេសាទតំបន់អង្គរ 

ប្រេសាទព្រេះវិហារ ។ រីឯផ្ន្រេកប្រេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីន្រេមនុស្សជាតិ រួមមាន របាំ        

ក្បាច់បុរាណខ្ម្រេរ ឬរបាំព្រេះរាជទ្រេព្យ និងលោ្ខានស្រេមោលស្ប្រេកធំជាដើម។ ទន្ទឹមន្រេះ

សម្បត្តបិ្រេតកិភណ្ឌវប្បធមរ៌បូ ីនងិអរបូមួីយចនំនួទៀតកប៏ាន នងិកពំងុរៀបចឯំកសារ 

ដើម្បីស្នើសុំដក់បញ្ចូលជាប្រេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងប្រេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីន្រេ 

មនុស្សជាតិជាបន្តបនា្ទាប់ដ្រេរ ក្នុងនោះមាន ប្រេសាទសំបូរព្រេគុហ៌ និងចាបុីដងវ្រេងជា 

ដើម។ សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នសម្បត្តិប្រេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗរបស់យើង មិន

ត្រេឹមត្រេជាប្រេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិប៉ុណោ្ណោះទ្រេ ប៉ុន្ត្រេថ្រេមទាំងត្រេូវចាត់ទុកជាធនធន

ស្រេដ្ឋកិច្ចមួយប្រេកបដោយសកា្តានុពលខ្ពស់ និងកំពុងកា្លាយជាទៅជាកមា្លាំងចលករ

ប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភាព ក្នុងការរួមចំណ្រេកអភិវឌ្ឍសង្គម ស្រេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់   

បន្ថយភាពក្រេីក្រេរបស់ប្រេជាជន ។ ជាការចាំបាច់ណស់ដ្រេលយើងទាំងអស់គា្នាត្រេូវ

ផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ ដោយមិនត្រេឹមត្រេលើការថ្រេរក្សា ការពារ និងអភិរក្ស         

សម្បត្តិវប្បធម៌ឱ្យបានគង់វង្សប៉ុណោ្ណោះទ្រេ ប៉ុន្ត្រេថ្រេមទាំងត្រេូវរួមគា្នាបន្តលើកតម្កើង និង

អភិវឌ្ឍសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់នោះឱ្យកាន់ត្រេមានជីវិតរស់វីកថ្រេមទៀតផង ។

 រសៀលថ្ង្រេទី ៤ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមបិទ 

សិកា្ខាសាលបូកសរុបការងារក្រេទម្រេង់កងយោធពលខ្រេមរភូមិន្ទ ៥ ឆ្នាំ(២០១០-

២០១៤) នងិទសិដៅអនវុត្តន ៍៥ ឆ្នាំ (២០១៥-២០១៩) នៅទសី្តីការក្រេសួងការពារ-

ជាតិ ដ្រេលនៅព្រេលនោះសម្ត្រេចបានរំឭកជាថ្មីអំពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជាដច់ 

ខាតនូវបដិវត្តន៍ពណ៌ ។

សម្ត្រេចបានមានប្រេសាសន៍ថា សភាពការណ៍នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់-

ធ្នាប់សង្គមចុងក្រេយន្រេះក៏មានការវិវត្តស្មុគសា្មាញ ដូចដ្រេលយើងទាំងអស់គា្នាបាន

ដឹងស្រេប់ហើយ ជាពិស្រេសមហិច្ឆតារបស់ពួកជ្រេុលនិយមមួយចំនួនក្នុងការប៉ុនប៉ង

ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រេបច្បាប់ ដោយប្រេើឧបាយកលអាក្រេក់ និងធ្វើសកម្មភាព 

ប្រេឆំង ដ្រេលប្រេសចាកពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ដើម្បី       

សម្រេចគោលដៅន្រេការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគ្រេ ។ ន្រេះជាសភាពការណ៍ដ្រេលត្រេូវបន្ត

យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ជាប់ជាប្រេចាំ ទោះបីត្រេូវស្ងប់សា្ងាត់ហើយក្តី ។ សកម្មភាពទាំង

ន្រេះមិនទាន់បញ្ចប់ទ្រេពិតម្រេនត្រេមានភាពស្ងប់សា្ងាត់ ក៏ប៉ុន្ត្រេត្រេូវតាមសម្លឹងមើលនូវ

បាតដ្រេទី ៣ ដ្រេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពលួចលក់ ។

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា ចំណុចទាំងអស់ន្រេះជាចំណុចដច់ខាតមិនត្រេូវឱ្យមានបដិ-

វត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជានោះទ្រេ។ មិនថាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះវាច្រេញមកពីទី

ណទ្រេ ចាំបាច់ត្រេូវធ្វើសកម្មភាពបនា្ទាន់ ហើយយើងគា្មានការញញើតណមួយចំពោះ

ការធ្វើសកម្មភាពប្រេឆំងជាមួយនឹងក្រេុមខិលខូចដ្រេលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យកម្ពុជា

ធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គា្រេមសុីវិល ឬការដណ្តើមអំណចមិនស្រេបច្បាប់នោះ។ ក្នុងសា្មារតី  

ទាំងអស់ន្រេះ តម្រេូវឱ្យកងយោធពលខ្រេមរភូមិន្ទ ចាំបាច់ត្រេូវធ្វើការក្រេទម្រេង់ឱ្យទៅជា

កមា្លាំងការពារជាតិដ៏រឹងមាំ មានវិន័យមុឺងមា៉ាត់ និងមានសមត្ថភាពគ្រេប់គ្រេន់ដើម្បី        

ឆ្លើយតបប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភាពទាន់សភាពការណ៍ និងមានភាពបត់ប្រេនគ្រេប់  

កាលៈទ្រេសៈ។ សម្ត្រេចបន្តថា នៅកម្ពុជាគា្មានទ្រេរបស់ដ្រេលហៅថាអព្យាក្រេឹតរវាង  

កមា្លាំងប្រេដប់អាវុធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ត្រេសម្រេប់ការបំពានណមួយពី  

គណបក្សនយោបាយ ពីក្រេុមណក៏ដោយមកលើច្បាប់ មកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មកលើ 

ជាតិ សាសនា ព្រេះមហាក្សត្រេ មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល កងទ័ពចាំបាច់ត្រេូវមានសកម្ម-

ភាពវាយបកបនា្ទាន់ ហើយរឿងន្រេះត្រេូវដកពិសោធន៍ពីបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រេទ្រេស 

មួយចំនួន ។ 

ទន្ទឹមគា្នានោះ សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានសម្ត្រេងនូវការកោតសរសើរចំពោះនាយ-

ទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានគ្រេប់សា្ថាប័នកងយោធពលខ្រេមរភូមិន្ទ         

ដ្រេលមិនត្រេឹមត្រេបានគាំទ្រេយា៉ាងប្តូរផ្តាច់ព្រេញទំហឹង និងឥតងាករ្រេចំពោះគោល-

នយោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល នងិគោរពយា៉ាងមុងឺមា៉ាតន់វូរដ្ឋធម្មនញុ្ញ ព្រេមទាងំបទ-

បញ្ញត្តិច្បាប់ និងបទបញ្ជាទាំងឡាយដ្រេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រេញប៉ុណោ្ណោះទ្រេ

ប៉ុន្ត្រេថ្រេមទាំងបានអប់រំខ្លួនប្រេកបដោយការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមឱ្យកា្លាយទៅជាកង

ទ័ពដ៏មានវិន័យមានកិត្តិយស និងស្រេចក្តីថ្ល្រេថ្នូរហា៊ានធ្វើពលិកម្មអាយុ ជីវិត ក្នុងការ      

បំព្រេញប្រេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ខ្លួនដើម្បីជាតិ សាសនា ព្រេះមហាក្សត្រេ  ការពារ 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការពាររាជរដ្ឋាភិបាល ។ 

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី ៨ ខ្រេមីនាសម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរ

ខួបទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រេលប្រេព្រេឹត្តទៅនៅវិមានសន្តិភាព 

ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រេ្តី។ មានប្រេសាសន៍នៅព្រេលនោះសម្ត្រេចបានលើកទឹកចិត្ត ក៏

ដូចជាជំរុញថ្រេមទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់យ្រេនឌ័រនៅកម្ពុជា ។

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រេួសារ ការរំលោភស្រេពសន្ថវៈ អំពើជួញដូរ         

និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្រេទលើស្ត្រេី និងកុមារ បញ្ហាគ្រេឿងញៀនជាដើម នៅត្រេជា 

កង្វល់ចំពោះមុខនៅឡើយ ។ បញ្ហាទាំងអស់ន្រេះតម្រេូវឱ្យយើងទាំងអស់គា្នាត្រេូវបន្ត

យកចិត្តទុកដក់ ខិតខំប្រេឹងប្រេងពុះពារជម្នះ និងដោះស្រេយដោយសា្វាហាប់ និង 

កាន់ត្រេមានប្រេសិទ្ធភាពថ្រេមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រេជាជនយើង ពិស្រេសស្ត្រេីកម្ពុជា   

ទទួលបានកាលនុវត្តភាពព្រេញល្រេញ សម្រេប់រួមចំណ្រេកកាន់ត្រេសកម្មផុលផុស  

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-ស្រេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

សម្ត្រេចបានផ្តល់ការណ្រេនាំមួយចំនួនបន្ថ្រេមទៀត លើកិច្ចខិតខំប្រេឹងប្រេង            

ដោយផ្តាតលើការងារជាអាទិភាពមួយចំនួន ដូចជា បន្តពង្រេឹងយន្តការជាតិដ្រេល  

មានស្រេប់ ដើម្បីឱ្យសា្ថាប័នទាំងនោះអាចដើរតួនាទីដឹកនាំ និងអនុវត្តគោលនយោ-



qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 13qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 13

បាយស្តីពីយ្រេនឌ័រនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងនោះ ត្រេូវបន្តធ្វើការលើកកម្ពស់   

សមភាពយ្រេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រេី ផ្អ្រេកទៅលើឯកសារន្រេស្រេច-

ក្តីអង្ក្រេតសន្និដ្ឋានឆ្នាំ ២០១៣ របស់គណៈកមា្មាធិការលុបបំបាត់ការរីសអើងប្រេឆំង

នឹងនារីភ្រេទន្រេអង្គការសហប្រេជាជាតិ ។ បន្តកសាងភាពជាដ្រេគូរឹងមាំជាមួយអង្គការ 

សង្គមសុវីលិ នងិអ្នកពាកព់ន័្ធទាងំឡាយ ជាពសិ្រេសស្ត្រេ ីនងិបរុសវយ័ក្ម្រេងដ្រេលធ្វើការ 

តស៊ូមតិដើម្បីសមភាពយ្រេនឌ័រ ។ ក្រេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រេូវបញ្ចូលវិធនការដ្រេល

បានឯកភាពគា្នាច្រេងនៅក្នុងផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេនារីរតនៈទី ៤ ទៅក្នុងផ្រេនការ និង 

យុទ្ធសាស្ត្រេរបស់ខ្លួន ។ ត្រេូវផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ដល់ការពិនិត្យតាមដន និង

ការអនុវត្តការងារន្រេះទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រេមជាតិ ក្នុងនោះត្រេូវជំរុញបង្កើន

សមាមាត្រេន្រេការចូលរួមរបស់ស្ត្រេីក្នុងសា្ថាប័នសាធរណៈ និងវិស័យឯកជនទាំង 

ថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក់ក្រេមជាតិ ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ត្រេីចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើស្រេចក្តី  

សម្រេចការងារអភិបាលកិច្ច និងសកម្មភាពស្រេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រេប់កម្រេិត។ អង្គការសង្គម 

សុីវិល និងដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍ គួររៀបចំផ្រេនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្រេបទៅតាមផ្រេន-

ការយុទ្ធសាស្ត្រេអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងផ្រេនការ ៥ ឆ្នាំនារីរតនៈ ជាពិស្រេសអភិក្រេមទូទាំង

កម្មវិធីដ្រេលដក់ច្រេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលរួមគា្នា។ ដ្រេគូ  

អភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយបន្តជួយគាំទ្រេក្រេសួងកិច្ចការនារី និងក្រេសួង សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុង

ការអនុវត្តផ្រេនការនារីរតនៈទី ៤ និងផ្រេនការសកម្មភាពជាតិនានា។ វិស័យឯកជន 

គួរមានគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា សំដៅរួមចំណ្រេកជំរុញ និងលើកកម្ពស់សមភាពយ្រេនឌ័រ 

ព្រេមទាំងសហការជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីចាត់វិធនការបង្កើនលក្ខខណ្ឌការ-

ងារសមរម្យសម្រេប់ស្ត្រេី ។

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី ១០ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្រេ្តីបានអញ្ជើញចូលរួម     

ក្នុងពិធីប្រេគល់វិញ្ញាបនបត្រេជូនដល់កម្មសិក្សាការី មន្រេ្តីជាន់ខ្ពស់ មន្រេ្តីមធ្យមឆ្នាំ   

២០១៤ សិកា្ខាកាមមន្រេ្តីមធ្យមន្រេក្រេសួងបរិសា្ថាន និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ 

២០១៥ របស់សាលភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ។ នាព្រេលនោះសម្ត្រេច

បានលើកឡើងអំពីអង្គការក្រេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដ្រេលកំពុងត្រេមានជំងឺតួឯកនៅ

ក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រេ ។

សម្ត្រេចបានលើកឡើងថា ម្សិលមិញ(ថ្ង្រេទី៩ខ្រេមីនា)មានការធ្វើសិកា្ខាសាល 

អំពីច្បាប់បោះឆ្នាត   ដ្រេលមានការសម្រេបសម្រេួលដោយគណបក្សទាំងពីរដ្រេលមាន  

អាសនៈនៅក្នងុរដ្ឋសភា ។ ដោយសារត្រេមានការលង់ទៅនឹងជំងឺតួឯកធ្វើឲ្យមាន      

អង្គការមិនម្រេនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធ្វើពហិការមិនព្រេមចូលរួមសិកា្ខាសាល ។ ក៏     

ប៉ុន្ត្រេសួរថាធ្វើពហិការហ្នឹងគ្រេងាប់ឬ?គ្រេមិនងាប់ទ្រេ!។ រលូនទៅមុខ ហើយឮគ្រេថា 

បើសភាហៅម្តងទៀតគ្រេគា្មានព្រេលទ្រេ។ សម្ត្រេចបន្តថា ទៅឬមិនទៅ មិនម្រេនជារឿង 

របស់លោកឯងទ្រេ ។ ពុំមានអ្នកណធ្វើតម្រេូវចិត្តលោកឯងប៉ុនា្មាននាក់នោះទ្រេ ។  

សម្ត្រេចបានហៅសកម្មភាពប្រេបនោះថាជាប្រេភ្រេទជំងឺតួឯក។  សម្ត្រេចបន្តថា ប្រេទ្រេស 

មួយ សា្ថាប័នមួយ យន្តការមួយ គ្រេមិនដ្រេលឲ្យវាគាំងទ្រេ។ គ្រេរកវិធីធ្វើម៉្រេចមិនឲ្យ  

គាំងរាប់ទាំងការបោះឆ្នាត។ គ្រេរកវិធីធ្វើមិនឲ្យគាំងទ្រេ សូម្បីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គ្រេ

មិនឲ្យគាំងដ្រេរ ព្រេះគ្រេបានច្រេងថា បោះឆ្នាតរួចហើយប៉ុនា្មានថ្ង្រេត្រេូវប្រេជុំសភាក្នុង

ចនោ្លាះហ្នឹង។ បើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនទាន់ច្រេញរដ្ឋាភិបាលចាស់បន្ត។ គ្រេមិនឲ្យគា្មាន  

ក្បាល គា្មានកន្ទុយនោះទ្រេ ។ សម្ត្រេចបន្ថ្រេមថាឆ្នាំ ២០០៣ និង ២០០៤ គាំងមួយឆ្នាំ 

ហើយ សួរថាកម្ពុជាងាប់ឬទ្រេ?អត់ងាប់ទ្រេ។ បើថ្មីមិនច្រេញចាស់បន្ត ។ ដូចន្រេះ    

សម្រេប់ថា្នាក់ដឹកនាំសា្ថាប័ន ទោះតូច ឬធំ កុំឲ្យមានជំងឺតួឯកឲ្យសោះ ។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ង្រេទី ៩ ខ្រេមីនា គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា និងគណបក្ស  

សង្រេ្គោះជាតិបានចំណយព្រេលជាច្រេើនមោ៉ាងនៅរដ្ឋសភា ដំណើរការសិកា្ខាសាល    

មួយ ដោយផ្តាតលើស្រេចក្តីព្រេងស្រេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នាតចំនួន

ពីរ ។ ប៉ុន្ត្រេសម្ព័ន្ធក្រេុមអង្គការក្រេរដ្ឋាភិបាលហៅសម្ព័ន្ធកំណ្រេទម្រេង់ការបោះឆ្នាត 

(ERA) ដ្រេលជាអ្នករិះគន់ខា្លាំងបំផុតលើស្រេចក្តីព្រេងច្បាប់ទាំងពីរន្រេះ មិនមានវត្ត-

មានក្នុងសិកា្ខាសាលន្រេះឡើយ។ សិកា្ខាសាលបានដំណើរការដោយរលូន ដោយ 

មានការចលូរមួពមីន្ត្រេអីង្គទតូ តណំងសង្គមសុវីលិ ប្រេពន័្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសាធរណ-

ជនជាង ៥០០ នាក់ចូលរួម ។

 រសៀលថ្ង្រេទី ១០ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញចូលរួមបិទសន្និបាត

ក្រេសួងសុខាភិបាលលើកទី ៣៦ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីត្រេលភូគីត្រេភ្នំព្រេញ ។នាព្រេល

នោះសម្ត្រេចបានផ្តល់ការណ្រេនាំឲ្យយកចិត្តទុកដក់ដល់ប្រេជាជននៅភូមិរកា ឃុំរកា 

ស្រេុកសង្ក្រេ ខ្រេត្តបាត់ដំបងដ្រេលរងគ្រេះដោយការឆ្លងនូវម្រេរោគអ្រេដស៍ ។

សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ថា រឿងភូមិរកាន្រេះយើងត្រេូវដោះស្រេយមួយ             

ជំនាន់មនុស្ស ព្រេះគ្រេួសារខ្លះគា្នា ៦ នាក់ មាន ៤ នាក់ ផ្ទុកម្រេរោគអ្រេដស៍ទៅហើយ 

ហើយទើបមានអាយុ  ២  ឆ្នាំ។ ដូចន្រេះយើងត្រេូវដោះស្រេយប្រេបណកុំឲ្យវារីករាល

ដលច្រេញពីភូមិរកាទៅកន្ល្រេងផ្ស្រេង។ ត្រេូវរៀបចំផ្រេនការល្អិតល្អន់សម្រេប់តំបន់ភូមិ

រកាន្រេះ ។ ដូចន្រេះត្រេូវរៀបចំឲ្យបានលម្អិតជាលក្ខណៈមីក្រេូថ្រេមទៀត ឧទាហរណ៍

គ្រេួសារមួយដ្រេលគា្នាទើបត្រេមានអាយុ ២ ឆ្នាំស្រេប់ត្រេកើតអ្រេដស៍ មិនអាចឲ្យមានប្តី 

ឬមានប្រេពន្ធបានទ្រេ។ ដូចន្រេះដំណោះស្រេយសម្រេប់ពួកគាត់ត្រេូវធ្វើប្រេបណរឿង

ន្រេះ?។ ត្រេូវរៀបចំដច់ដោយឡ្រេកមួយ ដើម្បីធនាឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបាននូវ       

ជំនឿជឿជាក់ ហើយត្រេូវរៀបចំផ្តល់ស្រេវាសម្រេប់ពួកគាត់ដោយបង្កើនអគារ និង 

កន្ល្រេងសម្រេប់ព្យាបាល ។ រឿងន្រេះជារឿងគួរឲ្យសោកសៅណស់ ហើយសោក 

សា្តាយណស់ ។ ដូចន្រេះសុំអំពាវនាវឲ្យប្រេជាពលរដ្ឋស្វ្រេងរកអ្នកមានជំនាញត្រេឹម 

ត្រេូវសម្រេប់ព្យាបាលជំងឺ  ។

សម្ត្រេចបន្តថា ដើមឡើយខ្ញុំអត់ជឿថាហ្រេតុអ្វីបានជាជំងឺអ្រេដស៍ក្នុងមួយភូមិ  

អាចចម្លងមនុស្សដល់រាប់រយនាក់ ប៉ុន្ត្រេព្រេលដ្រេលឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រេវជ្រេវគ្រេប់

ជ្រេុងជ្រេយ ខ្ញុំគិតថារឿងន្រេះជារឿងធំណស់ដ្រេលយើងត្រេូវរៀបចំផ្រេនការឱ្យបាន

ល្អិតល្អន់សម្រេប់តំបន់ភូមិរកាន្រេះ កុំឱ្យជំងឺអ្រេដស៍ដ្រេលបានចម្លងនៅភូមិរកា  ចម្លង 

ទៅតំបន់ដទ្រេទៀត ឬចម្លងក្នុងភូមិរកាខ្លួនឯង ។ យើងបានដក់បន្ថ្រេម នូវមធ្យាបាយ 

ដ្រេលយើងត្រេូវរៀបចំ ហើយការរៀបចំន្រេះត្រេូវរៀបចំឱ្យលម្អិតដោយមិនគ្រេន់ត្រេ 

រៀបចំជាក្រេបខណ្ឌមា៉ាក្រេូទ្រេ ប៉ុន្ត្រេត្រេូវរៀបចំជាមីក្រេូ ។ 

សម្ត្រេចត្រេជោបានរំឭកថា បច្ចុប្បន្នការរីកដុះដលយា៉ាងលឿនន្រេផ្ន្រេកស្រេវា  

សុខាភិបាលឯកជន ដ្រេលមានអ្នកផ្តល់ស្រេវាច្រេើនប្រេភ្រេទនិងនៅគ្រេប់ភូមិសាស្ត្រេ     

ទាមទារឱ្យក្រេសួងសុខាភិបាលត្រេូវបង្កើនសមត្ថភាព និយ័តកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់ត្រេ    

រឹងមាំថ្រេមទៀត ដោយត្រេូវបង្កើននូវសមត្ថភាពមន្ត្រេីត្រេួតពិនិត្យ និងមន្ត្រេីនគរបាល  

យុត្តិធម៌សុខាភិបាល និងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា និងអាជា្ញា-

ធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រេមជាតិ ដើម្បីធនាថា ផ្ន្រេកសុខាភិ-

បាលឯកជន ជាជម្រេើសពិតប្រេកដមួយដ្រេលអាចទុកចិត្តបានសម្រេប់ការស្វ្រេងរក

ការថ្រេទាំសុខភាពរបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ។ ពោលគឺស្រេវាសុខភាពដ្រេលបានផ្តល់ដោយ

មានគុណភាពតាមស្តង់ដរវ្រេជ្ជសាស្ត្រេត្រេមឹត្រេវូ និងមានគុណតម្ល្រេពិត និងសមស្រេប ។

 ថ្ង្រេទី ១២ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទ

សន្និបាតក្រេសួងសុខាភិបាលលើកទី ៣៦ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីត្រេលភូគីត្រេភ្នំព្រេញ
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ក្នុងពិធីប្រេគល់សញ្ញាបត្រេជូននិស្សិតន្រេវិទ្យាសា្ថានវា៉ាន់ដចំនួន ៣.១៦៩ នាក់នៅ      

មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះព្រេជ្រេ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រេចបានជំរុញ 

ដល់មន្រេ្តីទាំងអស់ឲ្យព្យាយាមប្រេើប្រេស់នូវបច្ច្រេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា ឥឡូវន្រេះខ្ញុំមិនអំពាវនាវឱ្យធ្វើអក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រទៀតទ្រេ ។              

ដើម្បីឱ្យវាទូលំទូលយ ខ្ញុំអំពាវនាវឱ្យធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ។ ឥឡូវន្រេះយើង          

ប្រេកាសអំពីរដ្ឋាភិបាលអ្រេឡិចត្រេូនិក (E-Government)។ អ្វីក៏អ៊ី(E) ទាំងអស់ដ្រេរ

ប៉ុន្ត្រេបើមនុស្សអត់អ៊ី(E)គឺវ្រេទនាហើយ។ ក្នុងចំណោមមន្រេ្តីន្រេគណៈរដ្ឋមន្ត្រេី ឬក្នុង 

ចំណោមអភិបាលខ្រេត្ត ម្រេទាហាន ម្រេប៉ូលីស បើវាមិនច្រេះអាអ៊ី (E) ហ្នឹងតើឲ្យធ្វើ 

ម៉្រេច?  ។ សម្ត្រេចបានបន្ត ឥឡូវសម្ត្រេចសុំអំពាវនាវដោយត្រេង់ត្រេម្តង។ នៅក្នុងរដ្ឋ-

សភាគ្រេរៀបចំកុំព្យូទ័រមួយមា្នាក់ៗ ឥឡូវទៅសួរតើមានប៉ុនា្មាននាក់ដ្រេលជាសមាជិក

សភាច្រេះបើកមើលកុំព្យូទ័រ? កុំចាំបាច់ដល់ទៅច្រេះវ៉្រេ គ្រេន់ត្រេច្រេះបើកមើលនោះ ក៏ 

អត់ដ្រេរ ។ នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រេ្តីដក់ឲ្យមួយមា្នាក់ៗ ហើយឲ្យបញ្ចូលកម្មវិធីហើយ

ស្រេចត្រេអត់ច្រេះបើក ។ សម្ត្រេចបន្តថា អត់ច្រេះប្រេើកុំព្យូទ័រក៏អត់ទៅចុះ ត្រេឲ្យច្រេះ      

ប្រេើប្រេព័ន្ធទូរសព្ទ័ដើម្បីធ្វើការឱ្យបានរហ័ស។ ព្រេលយើងកំពុងជាប់រវល់គាត់ត្រេូវការ

សុំយោបល់ អ្នកណមានព្រេលទៅឆ្លើយ។  ត្រេបើច្រេះត្រេឹមអ្រេសអ៊ឹមអ្រេស(ផ្ញើសារ 

SMS)បន្តិចមកក៏បានដ្រេរ ឬក៏ប្រេើវ៉តសា្អាប(WhatsApp)  មកក៏បាន។ ឯកសារគ្រេ 

បញ្ជូនត្រេតាមអ៊ីម៉្រេល(E.mail)វាលឿន ត្រេបើធ្វើការដូចរាល់ថ្ង្រេន្រេះខ្ញុំថាទៅអត់រួច

ទ្រេ។ សុទ្ធត្រេមន្រេ្តីជាន់ខ្ពស់ហើយមកធ្វើការប្រេបហ្នឹង។ ឥឡូវន្រេះសូមកុំខា្មាសអៀន

សូមហៅក្ម្រេងទៅបង្រេៀនអំពីរបៀបប្រេើប្រេស់ទៅដើម្បីធ្វើការបានរហ័ស  ។ 

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា អ្នកខ្លះថាជាបណ្ឌិត ត្រេបណ្ឌិតខ្លះអត់ច្រេះចុចទ្រេ មិនស្មើនឹង 

ក្ម្រេងឃ្វាលក្រេបីផង។ ក្ម្រេងឃ្វាលក្រេបីវាច្រេះជាង។ ជួនកាលក្ម្រេងឃ្វាលក្រេបីវាបង្ហាះ

តាមហ្វ្រេសប៊ុក(Facebook) នៅកន្ល្រេងឃ្វាលក្រេបី។ ឯយើងគិតត្រេពីអភិរក្សនៅ 

ហ្នឹងហើយ ។ ឥឡូវន្រេះចាប់ផ្តើមពីសមាជិកសមាជិកាព្រេឹទ្ធសភា សមាជិក សមាជិកា 

រដ្ឋសភា សមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋល្រេខាធិការ អនុរដ្ឋល្រេខាធិការ អភិ-

បាល អភិបាលរងខ្រេត្តធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីធ្វើការងារឱ្យបានលឿន និង      

មានប្រេសិទ្ធភាពជាងមុន។ សូមឱ្យមន្ត្រេីថា្នាក់ដឹកនាំនៅថា្នាក់ណក៏ដោយត្រេូវធ្វើអក្ខរ-

កម្មព័ត៌មានវិទ្យា។ ធ្វើដូច្ន្រេះទើបលឿន ដ្រេលគ្រេហៅថារដ្ឋាភិបាលអ្រេឡិចត្រេូនិក ឬ 

នាយករដ្ឋមន្ត្រេីអ្រេឡិចត្រេូនិក ឬរដ្ឋមន្ត្រេីអ្រេឡិចត្រេូនិក ប៉ុន្ត្រេរដ្ឋមន្ត្រេីយើងមួយចំនួនអត់

អ្រេឡិចត្រេូនិកផង មិនដឹងធ្វើម៉្រេច ។ សម្ត្រេចបន្តថា របស់ទំនើប បើមនុស្សមិនទំនើប 

វានៅត្រេប៉ុណ្ណឹង។ ការងារដ្រេលគ្រេធ្វើត្រេឹម២មោ៉ាង ឯងធ្វើ២ថ្ង្រេព្រេះត្រេូវរត់ការនាំយក

សំបុត្រេមកឲ្យនាយករដ្ឋមន្រេ្តី ហើយព្រេលខ្លះខុទ្ទកាល័យត្រេូវនៅពិនិត្យមើលចុះឡើង

ទៀតគឺវាយឺតយា៉ាវបន្ថ្រេមទៀត ។

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី ១៨ ខ្រេមីនា សម្ត្រេចបានអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានសាងសង់

ផ្លូវជាតិល្រេខ ៥៨ ស្ថិតនៅក្នុងខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដ្រេលនៅទីនោះសម្ត្រេចបានថ្ល្រេង 

ទាក់ទងនឹងសម្តីរបស់លោក កឹម សុខា អនុប្រេធនគណបក្សសង្រេ្គោះជាតិជុំវិញព្រេឹត្តិ

ការណ៍មហាបាតុកម្មនៅក្រេយការបោះឆ្នាតជ្រេើសតាំងតំណងរាស្រេ្តនីតិកាលទី

៥ឆ្នាំ២០១៣(ប៉ុន្ត្រេការថ្ល្រេងនោះមិនបានបញ្ច្រេញឈ្មាះលោក កឹម សុខា ទ្រេ) ។

សម្ត្រេចបានមានប្រេសាសន៍ថា ឥឡូវន្រេះម្រេចោរបានល្រេចមុខហើយម្រេខ្លាង       

ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆប់គឺបានច្រេញមុខមកហើយ ។ សារភាពខ្លួនឯង 

ហើយ។ អញ្ចឹងវិធនការលើផ្លូវច្បាប់ បង្កើតសំណុំរឿងដ្រេលជាប់នៅតុលការត្រេូវ  

បំព្រេញបន្ថ្រេម ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលការមិនល្ងង់ទ្រេច្បាស់ជាកត់ត្រេសម្តីហ្នឹង  

ព្រេះគាត់ត្រេូវតុលការហៅទៅសួរដ្រេរ ? ។

សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានថ្ល្រេងសំដៅទៅរកលោកជំទាវតំណងរាស្រេ្តមា្នាក់(មិនបញ្ច្រេញ 

ឈ្មាះ)ដ្រេលនិយាយពីមាត្រេទី ៨០ ន្រេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ្រេលច្រេងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិ        

របស់តំណងរាស្រេ្ត។ សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា សូមឲ្យលោកជំទាវមា្នាក់នោះមើលឲ្យអស់

ស្រេចក្តី។ កុំមើលត្រេពាក់កណ្តាល។ ត្រេូវមើលចុះទៅក្រេមទៀត ព្រេះលោកជំទាវ

នោះបាននិយាយថាដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណងរាស្រេ្តត្រេូវប្រេើសំឡ្រេង ២ ភាគ ៣ ត្រេ

គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាពុំមានសំឡ្រេង ២ ភាគ ៣ ទ្រេ ។ សូមមើលទៅខាងក្រេម 

ទៀត ដ្រេលច្រេងថាត្រេូវការទប់ដំណើរការក្តីគឺត្រេូវការសំឡ្រេង ៣ ភាគ ៤ ។

សម្ត្រេចបានថ្ល្រេងថា សម្ត្រេចធ្លាប់បានប្រេកាសហើយថាមានការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំ 

រដ្ឋាភិបាលស្រេបច្បាប់បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាត ឥឡូវន្រេះមានអ្នកច្រេញមុខមកសារ-   

ភាពថាគ្រេបានប្រេឹងប្រេងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាម្រេន ត្រេ 

មិនបានសម្រេច។ គ្រេបរាជ័យ ។ គ្រេសូមទោសប្រេជាជនខ្ម្រេរនៅទីក្រេុងឡុងប៊ិច 

សហរដ្ឋអាម្រេរិក ។

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា អាបាតដ្រេទី ៣ ក៏មាន អាបាតដ្រេទី ២ ផ្ទាល់ក៏មាន បានសារ-

ភាពអស់ហើយនៅទីក្រេុងឡុងប៊ិច។ ដូចន្រេះអ្នកដ្រេលរងគ្រេះខូចខាតទ្រេព្យសម្បត្តិ

ទាំងអម្បាលមាណ អាចទៅរកជនមា្នាក់នោះប្តឹងទារលុយន្រេការខូចខាតទ្រេព្យ 

សម្បត្តិហើយអត់មានអីខុសទ្រេ ។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឧកាសជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រេខ្លួននៅក្រេុងឡុងប៊ិច (ប្រេទ្រេសអា-

ម្រេរិក) នៅ ដើមខ្រេមីនាន្រេះ លោក កឹម សុខា បាននិយាយថា  ខ្ញុំសូមទោសបងប្អូន 

ដ្រេលខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរន្រេះបាន (គឺការដឹកនាំមហាបាតុកម្មដើម្បីផ្តួល 

រំលំរដ្ឋាភិបាលស្រេបច្បាប់ ដឹកនាំដោយសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ) ។ ............ខ្ញុំ 

សូមរាយការណ៍ជូនបងប្អូនថា ក្រេយការបោះឆ្នាត យើងធ្វើការតស៊ូនយោបាយ 

ប្រេើកមា្លាំងមហាជន ប៉ុន្ត្រេមិនបានសម្រេចជោគជ័យ ។ ដូច្ន្រេះគឺច្បាស់លស់ណស់ថា 

អ្នកដឹកនាំគណបក្សសង្រេ្គោះជាតិ និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា បានធ្វើសកម្មភាពជាក់   

ស្ត្រេងដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ( ដ្រេលពួកគ្រេហៅថា ការផ្លាស់ប្តូរ ) តាមរយៈអ្វីដ្រេល 

ហៅថា  ៉ បដិវត្តន៍ពណ៌ ឬការប្រេើអំណចប្រេជាជនតាមដងផ្លូវ  ៉។

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី ២៣ ខ្រេមីនា  សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធសមិទ្ធ-

ផលនានានៅត្រេើយខាងកើតទន្ល្រេសាប និងសណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់សុខាភ្នំព្រេញ ក្នុង  

ខណ្ឌជ្រេយចងា្វា រាជធនីភ្នំព្រេញ ទល់មុខព្រេះបរមរាជវាំង ។ ក្នុងឱកាសនោះ          

សម្ត្រេចថ្ល្រេងថា មានអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនញុះញង់ឲ្យប្រេជាពលរដ្ឋមាន 

ជមោ្លាះរឿងដីធ្លីច្រេញមុខតវា៉ាធ្វើបាតុកម្ម ដោយផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រេួលដូចជា ផ្ដល់ 

បាយម្ហូប និងច្រេញថ្ល្រេធ្វើដំណើរជាដើម   ។ 

សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថា នៅស្រេុកខ្ម្រេរបច្ចុប្បន្នជាឋានសួគ៌លោកីយ៍ន្រេកន្ល្រេងបញ្ឆ្រេះ  

បាតុកម្ម។ អ្នកធ្វើបាតុកម្មមុខដដ្រេលៗនៅកន្ល្រេងណក៏ឃើញមុខហ្នឹង ។ ដូច្ន្រេះអ្នក

ធ្វើបាតកុម្មទាងំនោះល្រេងមានតម្ល្រេទៀតហើយ។ សម្ត្រេចបន្តថា មានប្រេជាពលរដ្ឋខ្លះ 

ពីមុនលក់ដីឲ្យគ្រេមួយម៉្រេត្រេការ៉្រេ ១០០ ដុល្លារ ប៉ុន្ដ្រេដល់ព្រេលដីឡើងថ្ល្រេមួយម៉្រេត្រេ  

ការ៉្រេ ៥០០ ដុល្លារ ប្រេរជានាំគា្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារលុយបន្ថ្រេម។ មានអង្គការសង្គម

សុីវិលខិលខូចមួយចំនួន នៅពីក្រេយន្រេការច្រេញមកធ្វើបាតុកម្មរបស់អ្នកតវា៉ា         

រឿងដីធ្លីទាំងនោះ។ សម្ត្រេចបានព្រេមានដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើបាតុកម្មនោះថា ធ្វើ

ល្មមៗបានហើយព្រេះគ្រេសា្គាល់មុខអស់ហើយ ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្រេរ សម្ត្រេចក៏បានថ្ល្រេងទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅ  

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី 

សមោ្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិល្រេខ ៥៨ ស្ថិតក្នុងខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
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កម្ពុជា និងបញ្ហាដីដុះនៅក្នុងទន្ល្រេមុខព្រេះបរមរាជវាំង ។ សម្ត្រេចបញ្ជាក់ថាចំណុច         

ក្បាលកោះ(ត្រេង់ប្រេសព្វទន្ល្រេចតុមុខ)ន្រេះ មិនម្រេនជាការទទួលខុសត្រេូវរបស់                  

ក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលទ្រេ ត្រេវាជារឿងរបស់ក្រេសួងធនធនទឹក និងសាលរាជធនី

ភ្នំព្រេញដ្រេលមានមន្ទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយមនៅទីន្រេះស្រេប់ហើយ ។ តំបន់ន្រេះ

វាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រេយជាបនា្ទាន់ ដូចន្រេះត្រេូវសិក្សាមើលនៅព្រេលទឹក      

ឡើងដនី្រេះវាជាដលី្បាប ់ដចូន្រេះត្រេវូកាយវាឲ្យវាហរូទៅតាមទកឹ ។ សម្ត្រេចបានបន្តថា 

គ្រេលើកឡើងថាកន្ល្រេងន្រេះមានទឹកកួចមិនអាចធ្វើបាន ។  បញ្ហាវាមិនម្រេននៅត្រេង់  

កន្ល្រេងហ្នឹងទ្រេ។  បញ្ហានៅត្រេង់យើងមិនធ្វើ មិនមើលត្រេប៉ុណ្ណឹង។ បើធ្វើវាមិនដល់ថា្នាក់ 

ហ្នឹងទ្រេ ។ វិធីធ្វើឲ្យដីន្រេះហូរច្រេញពីចំណុចន្រេះមានច្រេើនណស់ ។ ដីវាត្រេូវត្រេដុះ      

ហើយបើយើងអត់ធ្វើអីសោះនោះ។ រឿងន្រេះវាបានបង្កការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរណស់។ 

ធម្មតាត្រេីវាពងនៅខាងលើឯនោះហើយវាចាប់ផ្តើមហូរធ្លាក់មក។ យើងបាត់បង់កូន 

ត្រេីច្រេើនណស់ តាមរយៈការគោករាក់បឹងព្រេក។ ចាប់ពីខ្រេត្តក្រេច្រេះរហូតមកទល់  

កន្ល្រេងន្រេះមាននៅសល់ព្រេកប៉ុនា្មានទៅដ្រេលជាព្រេកជ្រេសម្រេប់ទាញយកកូនត្រេី

ឱ្យចូលទៅតាមបឹងព្រេកនានា? ហើយសម្រេប់ទន្ល្រេសាបគឺតំបន់ចតុមុខន្រេះសំខាន់

ណស់សម្រេប់ទាញយកកូនត្រេីរាប់រយរាប់ពាន់លនកូនចូលទៅក្នុងបឹងទន្ល្រេសាប 

ដោយសារត្រេមកដល់ចំណុចហ្នឹងទឹកវាប្រេកជាពីរ ។ មួយវាចុះទៅទន្ល្រេម្រេគង្គក្រេម 

និងមួយទៀតទឹកវាកួចទាញយកកូនត្រេីចូលទៅក្នុងបឹងទន្ល្រេសាប ដោយសារពុំមាន 

កោះដ្រេលដុះន្រេះ ។ ប៉ុន្ត្រេឥឡូវដោយសារត្រេដីវាដុះនៅទីន្រេះ ធ្វើឲ្យទឹកមិនអាចកួច

យកកូនត្រេីចូលទៅក្នុងទន្ល្រេសាបបាន ។ កូនត្រេីទាំងនោះវាហូរធ្លាក់ទៅក្រេមតាម  

ទន្ល្រេម្រេគង្គ និងមួយផ្ន្រេកធ្លាក់ទៅតាមទន្ល្រេបាសាក់។ នៅព្រេលដ្រេលវាហូរធ្លាក់ទៅ 

នោះ វាមិនអាចចូលទៅតាមព្រេកទៀត ដោយសារត្រេព្រេករបស់យើងគោករាក់។     

ដូចន្រេះកូនត្រេីទាំងនោះធ្លាក់ទៅដល់វៀតណម ។ នៅព្រេលធ្លាក់ទៅដល់វៀតណម

បានធ្លាក់ទៅប៉ះទឹកជូរនៅសមុទ្រេបណ្តាលឱ្យងាប់កូនត្រេីក្នុងមួយឆ្នាំៗ មិនដឹងជា        

មានចំនួនប៉ុនា្មានរយលនឬពាន់លននោះទ្រេ ។ ហ្រេតុន្រេះហើយបានជាយើងត្រេូវ    

មានផ្រេនការបូមសា្តារព្រេកឡើងវិញនៅតាមដងទន្ល្រេម្រេគង្គ និងតាមដងទន្ល្រេសាប 

ហើយត្រេូវមានថវិកាដើម្បីបូមសា្តារព្រេកដើម្បីឱ្យទឹកនាំដីល្បាប់ចូល និងនាំទៅជា 

មួយនូវកូនត្រេីផងដ្រេរ ។ ដូចន្រេះត្រេូវត្រេនាំគា្នាសិក្សា និងដោះស្រេយ មិនត្រេូវទុកឲ្យ  

តំបន់ន្រេះកា្លាយទៅជាកោះនោះទ្រេ ។ ត្រេបញ្ហានៅត្រេង់កន្លងមកយើងមិនធ្វើ។ សួរ 

ទៅឯកឧត្តម លឹម គានហែ រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមគាត់ថា 

អាហ្នឹងរឿងរបស់ក្រេុង  ។ ដល់សួរទៅក្រេុងគាត់ថាអាហ្នឹងក្រេសួងធនធនទឹក។ ឥឡូវ 

ន្រេះសាលក្រេុងធ្វើទៅ ។  

សម្ត្រេចមានប្រេសាសន៍ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់នៅកម្ពុជាថា ឥឡូវន្រេះ 

រំសាយឲ្យអស់នូវគណៈកម្មការនានា កុំឲ្យវាមានគណៈកម្មការច្រេើនព្រេក ព្រេះ             

ក្រេសួងនីមួយៗបង្កើតដោយច្បាប់ និងមានអនុក្រេឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រេព្រេឹត្តទៅ 

ន្រេសា្ថាប័ននោះ ហើយដូច្ន្រេះក្រេសួងនោះជាអ្នកទទួលបន្ទុកត្រេម្តង។ គណៈកម្មការ

ប្រេើក្នុងក្រេបខណ្ឌន្រេការពិគ្រេះបល់ ប៉ុន្ត្រេមិនម្រេនជាការសម្រេចជួសឲ្យសា្ថាប័ន  

ដ្រេលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ទ្រេ ។ សម្ត្រេចបន្តថា ហ្រេតុន្រេះហើយទើបសម្ត្រេចចុះ  

ហត្ថល្រេខាទាំងយប់ទាក់ទងនឹងការយកដីពីទន្ល្រេន្រេះដ្រេរ  ឱ្យក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពល 

ជាអ្នកទទួលខុសត្រេូវត្រេម្តង ។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហាខ្សាច់ក្នុងទឹកខ្សាច់ក្នុងព្រេក 

ខ្សាចល់ើគោក ខ្សាចក់្នងុទន្ល្រេ ខ្សាចក់្នងុសមទុ្រេ គកឺ្រេសងួរ៉្រេ នងិថាមពលទទលួខសុត្រេវូ 

ដោយខ្លួនឯង។ បើជាប់គុកគឺជាប់ត្រេខ្លួនឯង មិនចាំបាច់មានគណៈកមា្មាធិការអ្វីទៀត

ទ្រេ ។ គឺបញ្ចប់គា្នាត្រេឹមហ្នឹងទៅ ព្រេះកន្លងមកន្រេះស្មុគ្រេសា្មាញណស់។ សម្ត្រេច         

បញ្ជាក់ថាកន្លងមកបានសួរទៅរដ្ឋមន្ត្រេីរ៉្រេ រដ្ឋមន្ត្រេីរ៉្រេថារដ្ឋមន្ត្រេីធនធនទឹក។ដល់សួរ

ទៅរដ្ឋមន្ត្រេីធនធនទឹក  រដ្ឋមន្ត្រេីធនធនទឹកថារដ្ឋមន្ត្រេីរ៉្រេ ។ ប៉ុន្ត្រេក្រេសួងរ៉្រេជាអ្នកច្រេញ

អាជា្ញាបណ័្ណ។ ដលស់រួទៅខ្រេត្ត ខ្រេត្តថារដ្ឋមន្ត្រេ ី។ ដចូ្ន្រេះមនិដងឹថាអ្នកណពតិប្រេកដ។ 

ដូចន្រេះមានត្រេដក់លោករ៉្រេត្រេម្តង ហើយបើលោកឯងច្រេះត្រេអនុញ្ញាតឱ្យដោយគា្មាន

ការសិក្សាដោយដក់បូមឱ្យបាក់ផ្ទះគ្រេគឺលោកឯងទទួលខុសត្រេូវ ។ សម្ត្រេចបញ្ជាក់ 

ថា បើខ្សាច់ឡើងថ្ល្រេកុំជ្រេរអ្នកណទៀត គឺជ្រេររដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលទៅ ។

គួររំឭកថា កាលពីថ្ង្រេទី ២០ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥សម្ត្រេចត្រេជោបានចុះហត្ថល្រេ-

ខាលើស្រេចក្តីសម្រេចមួយអំពីគោលការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ ដោយប្រេគល់សិទ្ធិ 

ដល់ក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលក្នុងការច្រេញអាជា្ញាប័ណ្ណសម្រេប់ការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់     

ចាប់តាំងពីដំណើរការសិក្សារហូតដល់ការសម្រេចចុងក្រេយ ។ កន្លងទៅមានការ

ប្រេទាញប្រេទង់គា្នាខ្លះរវាងក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពល ជាមួយក្រេសួងធនធនទឹក និងឧតុ-

និយម លើការសម្រេចឲ្យធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ ដ្រេលជាហ្រេតុធ្វើឲ្យតម្ល្រេខ្សាច់ឡើងខ្ពស់

និងខ្វះខ្សាច់សម្រេប់បម្រេើឲ្យការអភិវឌ្ឍទៀតផង ។

 គួរបញ្ជាក់ថា សមិទ្ធផលដ្រេលសម្ត្រេចអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធរួមមាន  ច្រេំង  

ទន្ល្រេត្រេើយខាងកើត ដ្រេលសងឡ់ើងជាប្រេភ្រេទប្រេតងុអាម៉្រេមានប្រេវ្រេងសរបុ ៣.០០០ 

ម៉្រេត្រេ ទទឹងជម្រេលពី១៤ម៉្រេត្រេទៅ១៦ម៉្រេត្រេ។សា្ថាបនាផ្លូវអ៊ុតកៅស៊ូចំនួន២ខ្ស្រេ ក្នុង

នោះខ្ស្រេទី១ស្រេបតាមបណោ្តាយមាត់ទន្ល្រេសាប ចាប់ពីសា្ពោនជ្រេយចងា្វាទៅដល់ 

សណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់សុខាភ្នំព្រេញ មានប្រេវ្រេង ៣.០០០ ម៉្រេត្រេ ទទឹងផ្លូវ ១២ ម៉្រេត្រេ ។ 

ខ្ស្រេទី ២ ចាប់ពីវត្តចាស់រហូតដល់សណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់សុខាភ្នំព្រេញ មានប្រេវ្រេង ៩៦៥ 

ម៉្រេត្រេ ទទឹងផ្លូវ ៧ ម៉្រេត្រេ ទៅ១២ម៉្រេត្រេ។រៀបចំប្រេព័ន្ធលូ បង្គាលភ្លើង គំនូសចរាចរណ៍ 

សួនច្បារ និងរូបសំណកផ្ស្រេងៗ ។ សមិទ្ធិន្រេះ ចំណយថវិកាសរុបចំនួន 

២១.១៤២.៣៤៨ ដុល្លារ ក្នុងនោះការសា្ថាបនាច្រេំងទន្ល្រេចំណយអស់ 

១៨.២៧២.៣៤៨ ដុល្លារ  និងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តតភា្ជាប់មានផ្លូវ លូ សួនច្បារ 

និងរូបសំណកចំនួន ២.៨៧០.០០០ ដុល្លារ។ ចំណ្រេកសណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់សុខា 

ភ្នំព្រេញ ត្រេូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទ្រេដីទំហំប្រេមាណ ៥ ហិកតាមានកំពស់ ៧២,៨៧ 

ម៉្រេត្រេ ស្មើនឹង ១៨ ជាន់ ក្នុងនោះមានបន្ទប់សា្នាក់នៅចំនួន ៧៤៤ បន្ទប់ ដោយច្រេក

ច្រេញជាពីរផ្ន្រេកគឺបន្ទប់សណ្ឋាគារចំនួន ៥៤៩ បន្ទប់ និង ខុនដូ ចំនួន ១៥៩ ។ បន្ទប់ 

ត្រេូវបានរៀបចំតុបត្រេងយា៉ាងប្រេណិតលំដប់ផ្កាយប្រេំ ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្ល្រេង 

កម្សាន្តមាន ១៣ កន្ល្រេង ។  សាលប្រេជុំធំមួយសម្រេប់រៀបចំកិច្ចប្រេជុំលក្ខណៈជាតិ 

និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដ្រេលអាចទទួលភ្ញៀវ 

ចូលរួមបានប្រេមាណ ៣.០០០ នាក់ ។ ក្រេពីន្រេះ ក៏នៅមានសាលប្រេជុំជាក្រេុម    

ពិភាក្សាតូចៗ ដ្រេលអាចទទួលភ្ញៀវបានចំនួនពី ៥០ ទៅ ១០០ នាក់ ក្នុងមួយបន្ទប់   

រួមទាំងមានអាងហ្រេលទឹក កន្ល្រេងហាត់ប្រេណ និងកន្ល្រេងចំណតធំទូលយមាន        

កម្ពស់ ៣ ជាន់ អាចចតរថយន្តបានចំនួនប្រេមាណ ១.០០០ គ្រេឿង ម៉ូតូប្រេមាណ 

១.០០០ គ្រេឿង និងមានចំណតឧទ្ធមា្ភាគចក្រេចំនួន ២ កន្ល្រេង នៅលើដំបូលន្រេអគារ។ 

សណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់ សុខាភ្នំព្រេញ ត្រេូវបានចំណយថវិកាសាងសង់អស់ប្រេមាណ 

១២០ លនដុល្លារ ដោយមិនទាន់គិតបញ្ចូលតម្ល្រេដីដ្រេលជាការវិនិយោគផ្ទាល់របស់

ក្រេុមហ៊ុនសុខាអូត្រេល ៕

សម្ត្រេចត្រេជោហ៊ុន សែន កាត់ខ្ស្រេបូសមោ្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅត្រេើយខាងកើត 

ទន្ល្រេសាប និងសណ្ឋាគាររ៉្រេសុីដង់សុខាភ្នំព្រេញ ក្នុងខណ្ឌជ្រេយចងា្វា 

រាជធនីភ្នំព្រេញ
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ថ្ង្រេទី៤ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល អនុប្រេធនទី២រដ្ឋសភា  សមាជិកគណៈអចិន្រេ្តៃយ៍គណៈ

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាណចក្រេកម្ពុជា ប្រេធនក្រេុមការងារថា្នាក់កណ្តាលចុះជួយខ្រេត្តកំពង់ធំ បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសមោ្ពោធឧបដ្ឋានសាល និងសមិទ្ធផលនានានៅវត្តពោធិ៍មនោរម្យ ហៅវត្ត 

តាអោង ឃុំចើងដើង ស្រេុកបារាយណ៍ ខ្រេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល ក៏បានធ្វើការប្រេគ្រេន 

និងច្រេកជូនថវិកានិងសមា្ភារៈ ក្នុងពិធីនោះសរុប ថវិកាចំនួន១០.៣១៧$(មួយមុឺនបីរយដប់ប្រេំពីរដុល្លារ) ។

ថ្ង្រេទី១៨ខ្រេមីនាឆ្នាំ២០១៥ សម្ត្រេចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តីព្រេះបរមរាជវាំង 

សមាជិកគណៈអចិន្រេ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អមដំណើរដោយលោកជំទាវ 

ពុំ ចន្ទីនី អគ្គល្រេខាធិការកាកបាទក្រេហមកម្ពុជា ព្រេមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវន្រេគណៈអភិបាលខ្រេត្តកំពង់ 

ឆ្នាំង អនុប្រេធនកិត្តិយសសាខា គណៈកមា្មាធិការសាខា បានអញ្ជើញសមា្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការអគារ

សិក្សា ១ ខ្នង មាន ៦ បន្ទប់ ស្ថិតក្នុងភូមិត្រេពាំងក្រេពើ ឃុំទឹកហូត ស្រេុករលប្អៀរ ខ្រេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាអំណោយដ៏ 

ថ្ល្រេថា្លារបស់សម្រេ្តចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត បុ៑ន រ៉ែនី ហុ៑ន សែន ប្រេធនកាកបាទក្រេហមកម្ពុជា ។

ថ្ង្រេទី០២ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាល 

សិកា្ខាសាលបណ្ណោល័យ ឯកឧត្តម ទែព ងន អនុប្រេធនទី ២ ព្រេឹទ្ធសភា សមាជិកគណៈ      អចិន្រេ្តយ៍គណៈ

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រេតិភូនារីដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អុឹង 
កន្ថែផាវី រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងកិច្ចការនារី ចូលជួបសំណ្រេះសំណល ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ១០៤ 

ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា ២០១៥ ក្រេមប្រេធនបទ   ៉ស្ត្រេីកម្ពុជា ក្រេយសន្និសីទស្ត្រេីពិភពលោកឆ្នាំ១៩៩៥  

នៅសាលបណ្ណោល័យព្រេឹទ្ធសភា ។ ឯកឧត្តម ទែព ងន បានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ និងកោតសសើរចំពោះក្រេសួងកិច្ច 

ការនារីដ្រេលបានខិតខំប្រេងឹប្រេងយា៉ាងខា្លាងំកា្លាតាមរយៈយុទ្ធសាស្រេ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណក់កាល 

ទី១ ទី២ ទី៣ ក៏ដូចជាផ្រេនការ យុទ្ធសាស្រេ្ត៥ឆ្នាំនារីរតនៈទី៤ប្រេកបដោយជោគជ័យនិងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យ 

បន្តសកម្មភាពដ្រេលមានស្រេប់ និងបង្កើននូវគំនិតថ្មីៗបន្ថ្រេមទៀតដើម្បីផលប្រេយោជន៍ជាតិ ។

ថ្ង្រេទី ១៦-១៧ ខ្រេមីនា ឯកឧត្តម                         
កែ គឹមយ៉ែន សមាជិកគណៈអចិន្រេ្្្តយ៍ 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី និងលោកជំទាវ 
ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿង សមាជិកគណៈកមា្មាធិ-
ការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ប្រេធ
នក្រេុមប្រេឹក្សាខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យ    ផ្កាប្រេក់សាមគ្គីរបស់គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុ
ជា និងរដ្ឋបាលខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ពីរាជធនីភ្នំព្រេញ ពីប្រេទ្រេស ថ្រេ និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដោយប្រេ
មូលបច្ច័យបាន៨៤.៥៤៩.០០០រៀល និងសុីម៉ង់ត៍១៤០តោន។

ព្រេឹកថ្ង្រេទី ២៣ ខ្រេមីនា ឯកឧត្តម យឹម ឆែលី សមាជិកគណៈអចិន្រេ្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី ប្រេធនក្រេុមប្រេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ 
សារុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ទ្រេសរដ្ឋមន្រេ្តីទទួលបន្ទុកប្រេសកកម្ម         

ពិស្រេស បានអញ្ជើញពិនិត្យគម្រេងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសុខស្រេនជ័យន្រេក្រេុមហ៊ុនអ្រេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិតនៅ

ឃុំកំពង់អុស ស្រេុកពញាឭ ខ្រេត្តកណ្តាល។

ថ្ង្រេទី ១៤ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ុក មា៉ែរ៉ែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា តំណងរាស្រេ្តមណ្ឌលតាក្រេវ បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធសមិទ្ធផល

នានានៅវត្តទួលរវៀង ស្ថិតក្នុងឃុំសា្លា ស្រេុកសំរោង ខ្រេត្តតាក្រេវ រួមមានកុដិមួយខ្នងមានបួនបន្ទប់ 

កោ្លាងទា្វារ និងរបងធ្វើពីប្រេតុង ។
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ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននង អនុប្រេធនគណៈកម្មការទី១០ ន្រេព្រេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ ចុះជួបសំណ្រេះ 

សំណល ជាមួយនឹងថា្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន ដ្រេលមានថា្នាក់ដឹកនាំឃុំ ប្រេធនភូមិ ប្រេធនក្រេុមចំនួន ១០០នាក់ 

នៅឃុំគោកត្រេប់ ស្រេុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រេត្តកណ្តាល កាលពីព្រេឹក ថ្ង្រេទី១៥ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុងឱកាសនោះ 

ដ្រេរ ឯកឧត្តម  ម៉ម ប៊ុននង ក៏បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការកសាងគ្រេឹះផ្លូវ និងដក់លូប្រេឡាយប្រេវ្រេង ២.២៤០ 

ម៉្រេត្រេ ដ្រេលភា្ជាប់ពីភូមិគោកព្រេីង ស្ថិតក្នុងឃំុគោកត្រេប់ ស្រេុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រេត្តកណ្តាល ទៅផ្លូវជាតិល្រេខ២។ 

ការកសាងន្រេះ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពី ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននង និងសប្បុរសជន នាព្រេលនោះឯក-

ឧត្តមបានឧបត្ថមថវិកាបន្ថ្រេមចំនួន ៤ ៣៤០ ០០០ រៀល សម្រេប់ការកសាងផ្ស្រេងៗក្នុងឃុំគោកត្រេប់ ។

ថ្ង្រេទី ២២ ខ្រេមីនាឯកឧត្តឧត្តមស្រេនីយ៍ឯក ឌី វិជា្ជែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ប្រេធននាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសុខន្រេអគ្គស្នងការរដ្ឋាននគរបាលជាតិ      

ក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅវត្តចំបក់បិទមាស ក្នុង 

ភូមិចំបក់ សងា្កាត់ច្រេក ក្រេុងសា្វាយរៀង ខ្រេត្តសា្វាយរៀង ដ្រេលមានតម្ល្រេចំនួន៩៤.៧៩៧ដុល្លារអា-

ម្រេរិក ។

ថ្ង្រេទី ២៣ ខ្រេមីនា ឯកឧត្តម មិន ឃិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជា-

ជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងធម្មការ និងសាសនា និងឯកឧត្តម សុះ មុះសិន ប្រេធនសមាគមគ្រេូ    

ព្រេទ្យអ៊ិសា្លាមកម្ពុជា បាននាំគ្រេូព្រេទ្យស្ម័គ្រេមកអប់រំ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅដោយឥតគិតថ្ល្រេជូនបង  

ប្អូនខ្ម្រេរ-អ៊ិសា្លាមចំនួន៩២២នាក់នៅអនុវិទ្យាល័យត្រេជោ ហ៊ុន សែន អង្គរបាន ឃុំអង្គរបាន 

ស្រេុកកងមាស ខ្រេត្តកំពង់ចាម ។

ថ្មីៗន្រេះឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួង 

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងលោកជំទាវ ព្រេមទាំងមន្រេ្តីរួមដំណើរ បានអញ្ជើញចូលរួម   

សមោ្ពោធទីសា្នាក់ការគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាឃុំពព្រេល ស្រេុកពញាក្រេក ខ្រេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ង្រេទី ២២ ខ្រេមីនា នៅសាលធម្មសភាន្រេវត្តទួលតាឯក សងា្កាត់ទួលតាឯក ក្រេុងបាត់ដំបង ខ្រេត្ត 

បាត់ដំបង ឯកឧត្តម ងិន ឃន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា           

តំណងរាស្ត្រេមណ្ឌលបាត់ដំបង បានជួបសំណ្រេះសំណល និងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលន្រេការ

ដោះស្រេយដីសហគមន៍ចំនួនបីកន្ល្រេងក្នុងសងា្កាត់ទួលតាឯកជាមួយក្រេុមហ៊ុនឯកជន ។

ថ្ង្រេទី ៣ ខ្រេមីនា ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រេជា

ជនកម្ពុជា អភិបាលន្រេគណៈអភិបាលខ្រេត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តម ហែង បូរ សមាជិកព្រេឹទ្ធសភា

បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធឆ្លងព្រេះមហាគន្ធកុដិ ព្រេមទាំងសមិទ្ធផលនានាមានតម្ល្រេជិត៣លន

ដុល្លារអាម្រេរិក ស្ថិតក្នុងភូមិសូភី១ សងា្កាត់រតនៈ ក្រេុងបាត់ដំបង ខ្រេត្តបាត់ដំបង និងខួបទី៥៥ឆ្នាំ 

របស់លោកគ្រេូអគ្គបណ្ឌិត បុ៊ត សាវង្ស ។



18 qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015TsSnavdþI RbCaCn

lT§plmYycMnYnénvis½yesdækic©
ចំណូលពន្ធដារខែកុម្ភៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរន្រេក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងខ្រេកុម្ភៈកន្លង

ទៅពន្ធដរប្រេមូលបានចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាមានចំនួនប្រេមាណ ៣២៣ ពាន់លនរៀល ឬ     

ប្រេមាណ ៨០,៧៧ លនដុល្លារអាម្រេរិក។ ចំណូលន្រេះ បើប្រេៀបធៀបនឹងចំណូលពន្ធដរខ្រេ 

កុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៤ មានកំណើនប្រេមាណ ២,១១% ។ សរុបពីខ្រេមករា និងខ្រេកុម្ភៈន្រេដើមឆ្នាំន្រេះ

ប្រេក់ចំណូលស្មើនឹង ១៤,២% ន្រេផ្រេនការកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការគ្រេប់គ្រេងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 

២០១៥ ។

តាមការវិភាគប្រេភ្រេទពន្ធឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានកំណើនគ្រេប់ប្រេភ្រេទពន្ធ         

ក្នុងនោះប្រេភ្រេទពន្ធសំខាន់ៗដ្រេលមានការកើនឡើងមានដូចជា ពន្ធលើប្រេក់បៀវត្សរ៍កើនឡើង

ប្រេមាណ ១៥,៣% ពន្ធលើប្រេក់ចំណ្រេញកើនឡើង ៣០,៧% និងអាករពិស្រេសកើនឡើង 

២៦,២% ។ 

បើពិនិត្យតាមវិស័យក៏ឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានកំណើនស្ទើរគ្រេប់សកម្មភាព 

ដ្រេរ ក្នុងនោះផ្រេ្នកស្រេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងប្រេមាណ ៣៧,៩%។ ផ្ន្រេកភ្រេសជ្ជៈកើនឡើង 

៣៤,៩% ។ ផ្ន្រេកទូរគមនាគមន៍កើនឡើង ៤១% ។ ផ្ន្រេកនីហរ័ណ-អាហរ័ណកើនឡើង  

២៦,៩%។ ផលិតផលគ្រេឿងប្រេើប្រេស់កើនឡើង ១២,១%។ ផ្ន្រេកផលិតសម្លៀកបំពាក់កើន

ឡើង២១,៣%។ ផ្ន្រេកសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណក់កើនឡើង៣១,៦%។ ផ្ន្រេកថា្នាំជក់កើនឡើង 

១៣៥,៤%។ ផលិតយានយន្តកើនឡើង ២៦១,៣%។ ផលិតម្ហូបអាហារកើនឡើង២៣,៤%។

លក់គ្រេឿងយន្តកើនឡើង ២៤,៧% និងផ្ន្រេកលក់គ្រេឿងចក្រេកើនឡើង៧៩%។

ការនាំចែញអង្កររយៈពែលពីរខែៈ

តួល្រេខរបស់សហព័ន្ធស្រេូវអង្ករកម្ពុជាដ្រេលបានផ្សាយកាលពីព្រេលថ្មីៗន្រេះបានឲ្យដឹងថា 

នៅក្នុងរយៈព្រេលពីរខ្រេកន្លងមកន្រេះ ការនាំអង្ករច្រេញរបស់កម្ពុជាមានកំណើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់

ដោយការនាំច្រេញមានបរិមាណប្រេមាណ ៧៣.៥៩៧ តោន ខណៈដ្រេលក្នុងរយៈព្រេលដូចឆ្នាំ 

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ បានត្រេឹមត្រេប្រេមាណ ៤៨.៥៧៣ តោន ។

កាលពីខ្រេមករាកម្ពជុានំាច្រេញអង្ករមានបរិមាណប្រេមាណ ៣៥.៩២១ តោនកើនឡើងប្រេមាណ  

៦៦,៨០% ធៀបនឹងរយៈព្រេលដដ្រេលកាលពីឆ្នា ំ ២០១៤ ដ្រេលមានត្រេមឹត្រេ ២១.៥៣៦ តោន។      

ដោយឡ្រេកនៅក្នុងខ្រេកុម្ភៈវិញ បរិមាណន្រេការនាំច្រេញមានចំនួនប្រេមាណ៣៧.៦៧៦តោន 

កើនឡើង ៣៩,៣៥% ធៀបនឹងចំនួន ២៧.០៣៧ តោន កាលពីខ្រេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ។

នៅក្នុងអំឡុងព្រេលពីរខ្រេន្រេះដ្រេរ គោលដៅន្រេការនាំច្រេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ

អន្តរជាតិមាន ៣៤ ប្រេទ្រេស។ ប្រេទ្រេសដ្រេលទិញច្រេើនជាងគ្រេគឺប្រេទ្រេសចិនប្រេមាណ១៧.៧៩៦

តោន។ បនា្ទាប់មក ប្រេទ្រេសមា៉ាឡ្រេសុី និងបារាំង។ ប្រេទ្រេសដ្រេលនាំចូលតិចជាងគ្រេគឺកាណដ 

ដ្រេលមានចំនួនត្រេឹម ២១ តោនត្រេប៉ុណោ្ណោះ ។

ក្រេុមហ៊ុនដ្រេលបាននាំអង្ករច្រេញក្នុងរយៈព្រេលន្រេះដ្រេរមានចំនួន៥៣ក្រេុមហ៊ុនហើយក្រេុម

ហ៊ុនដ្រេលនាំច្រេញច្រេើនជាងគ្រេគឺក្រេុមហ៊ុនខ្ម្រេរហ្វូត ។

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជានាំច្រេញអង្ករបានប្រេមាណ ៣៨៧.០៦១ តោន។           

ដោយឡ្រេកឆ្នាំ ២០១៣ ការនាំច្រេញអង្ករមានបរិមាណ ៣៧៩.៨៥៦ តោន។

កែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងសែុក  ៈ

រដ្ឋល្រេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍កម្ពុជាបានអះអាងថា កម្ពុជានាព្រេលបច្ចុប្បន្នមានក្រេុម

ហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ្រេលចុះបញ្ជីហោះហើរនៅក្នុងស្រេុកចំនួន៤ក្រេុមហ៊ុន ហើយក៏មានក្រេុមហ៊ុន

មួយចំនួនថ្រេមទៀតកំពុងត្រេស្នើសុំដ្រេរ ។ ព្រេលន្រេះមន្រេ្តីជំនាញកំពុងត្រេសិក្សាលើសំណើសុំ           

សិទ្ធិប្រេតិបត្តិការហោះហើរន្រេះបន្ថ្រេមទៀត។ ក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ្រេលទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើ

ប្រេតិបត្តិការហោះហើរក្នុងស្រេុកទាំង៤ក្រេុមហ៊ុននោះមានក្រេុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអ៊្រេរដ្រេលជាក្រេុម

ហ៊ុនជាតិសហការជាមួយនឹងក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណម ក្រេុមហ៊ុនបាសាកា ក្រេុមហ៊ុន    

ខ្រេមបូឌាបាយ័នអ៊្រេរឡាញ និងក្រេុមហ៊ុនអប្សរាអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងចំណោមក្រេុមហ៊ុនទាំង៤ន្រេះ 

ក្រេុមហ៊ុនអប្សរាអន្តរជាតិបានផ្អាកកាលពីខ្រេមករា ដោយសារត្រេបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រេពីក្រេុមហ៊ុនប្រេតិបត្តិការហោះហើរនៅក្នុងស្រេុកជាប្រេចាំ ក៏នៅមានក្រេុមហ៊ុនដ្រេលចុះ  

បញ្ជីតាមរបៀប Charter Flight (ជួលហោះហើរ ) មួយក្រេុមហ៊ុនទៀតគឺក្រេុមហ៊ុនសា្កាយវីង 

(Skywing) ជាដើម ។

ការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះខែមករា ៈ

ក្រេុមហ៊ុនគ្រេប់គ្រេងស្រេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីនៅក្នុងកម្ពុជា បានអះ-

អាងថា កាលពីខ្រេមករាកន្លងទៅន្រេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីបានសម្រេបសម្រេួលអ្នក

ដំណើរសរុបចំនួន៦៧៥.០០០នាក់ ពោលគឺមានកំណើនប្រេមាណ១១% ជាមួយនឹងជើងហោះ

ហើរដ្រេលកើនឡើងរហូតដល់ទៅ ៦.៦០០ ជើង កើនឡើង ០,៥% បើធៀបនឹងកាលពីខ្រេមករា  

ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ក្នុងន្រេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រេញបានទទួលអ្នកដំណើរ២៦៧.៧៨២

នាក់ កើនឡើងប្រេមាណ១១%។ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំនួន៣៩៩.១៩២នាក់

កើនឡើង១២% និងអាកាសយានដ្ឋានខ្រេត្តព្រេះសីហនុទទួលបាន៨.៨៨៤នាក់ កើនឡើង 

១០៩ % ។

ដោយឡ្រេក សម្រេប់ជើងហោះហើរវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នពំ្រេញមាន២.៥៤០ 

ជើង។អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំនួន ៣.៩៥៦ ជើង និងខ្រេត្តព្រេះសីហនុ ១១២ 

ជើង។

គួររំឭកថា ព្រេញមួយឆ្នាំ ២០១៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រេញទទួលបានអ្នកដំណើរ

២,៧លាននាក់កើនឡើង១១,៤%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣។អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

សៀមរាបទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួនជាង ៣ លននាក់ កើនឡើង ១៣,៣% ប្រេៀបធៀបនឹង 

ឆ្នាំ ២០១៣ ឬសរុបអ្នកដំណើរចំនួន៥,៧លននាក់ ក្នុងនោះអ្នកដំណើរមកពីអាកាសយានដ្ឋាន

ផ្ស្រេងៗចំនួន ១១៩ ឬពីប្រេទ្រេសចំនួន ៤៣ ។ 

តាមការព្យាករណ៍ថា អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំ-

ព្រេញនឹងកើនចំនួនដល់ជាង ៤,២ លននាក់ និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនឹងកើន

ជិត ៥ លននាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។ 

ទែសចរណ៍ខែមករា ៈ

នៅក្នុងខ្រេមករាកន្លងទៅ កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេសប្រេមាណ ៤៦០.៥៧៧ 

នាក់ គឺមានកំណើនប្រេមាណ ៤,២% បើធៀបនឹងរយៈព្រេលដដ្រេលកាលពីឆ្នាំ២០១៤ដ្រេលមាន

ត្រេឹមត្រេ៤៤២.០៤៥នាក់។នៅក្នុងនោះទ្រេសចរជនជាតិវៀតណមនៅត្រេបន្តរក្សាភាពនាំមុខគ្រេ

នៅក្នុងទីផ្សារទ្រេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ។

នៅក្នុងខ្រេមករាទ្រេសចរជនជាតិវៀតណមមានចំនួន ៧៦.៧០៧ នាក់  មានកំណើនរហូត 

ដល់ទៅ ៥០,៤% ខណៈដ្រេលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងរយៈព្រេលដដ្រេលមានត្រេឹមត្រេ ៥១.៥៧៧ 

នាក់ ។ ទ្រេសចរជនជាតិកូរ៉្រេស្ថិតនៅលំដប់ទី ២ ដោយមានចំនួន ៧៣.០៥៩ នាក់(ថយចុះ       

ប្រេមាណ៥,៣%)។ ទ្រេសចរជនជាតិចិននៅលំដប់ទី ៣ មានចំនួន ៥៣.១៦៤ នាក់ កើនឡើង 

៣,៨%។ ឡាវនៅលំដប់ទី៤ មានចំនួន ៣៤.៤៥៨នាក់ កើនឡើងប្រេមាណ១,៨%។ ទ្រេសចរ 

អាម្រេរិកនៅលំដប់ទី ៥ ជាមួយនឹងចំនួន ២៤.៤៦៥ នាក់កើនឡើង ៨,៥%។ ទ្រេសចរជនជាតិ 

ថ្រេចំនួន ២២.២៥០ នាក់ កើនឡើងប្រេមាណ ៣៩,៦% ។

នៅក្នុងរយៈព្រេលន្រេះដ្រេរ ទ្រេសចរបរទ្រេសដ្រេលមកដល់កម្ពុជាតាមខ្រេត្តសៀមរាបមាន  

ប្រេមាណ ៤៩,៦% ដោយមានចំនួន ២៦៧.០១៥ នាក់។ ដោយឡ្រេកភ្នំព្រេញនិងគោលដៅជុំ-

វិញមានចំនួនត្រេឹមត្រេ ៣៦% ហើយនៅតំបន់ឆ្ន្រេរមាន១៣,២%។ ដោយឡ្រេកអ្រេកូទ្រេសចរណ៍

អាចទាក់ទាញបានត្រេឹមត្រេ ១,២% ឬត្រេឹមត្រេ ៦.៤៨៣ នាក់ត្រេប៉ុណោ្ណោះ ។ 

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ កម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេស     

ដ្រេលមកទស្សនាកម្ពុជាបានចំនួន៤,៥លននាក់ គឺមានកំណើន៧ % បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣។ 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះគ្រេព្យាករណ៍ថា កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានទ្រេសចរបរទ្រេសប្រេមាណ ៥ 

លននាក់ និង ៧,៥ លននាក់នៅប្រេំឆ្នាំខាងមុខទៀត( ២០២០)។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជប៉ុន, កម្ពុជា អាមែរិក ខែមករា  ៈ
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ប្រេជាជន ៖ បើខ្ញុំចង់ចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបជាប្រេព័ន្ធវិញ តើខ្ញុំត្រេូវធ្វើ 

ដូចម្ត្រេចដ្រេរ?

មន្ត្រេី ៖ បើលោកអ្នកចង់ចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបជាប្រេព័ន្ធនោះ លោកអ្នក 

ត្រេូវ ៖

 ក. ចូលរួមក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដី

 ខ. ស្វ្រេងយល់អំពីដំណក់កាលទាំង៥ន្រេដំណើរការចុះបញ្ជីដី

 គ. ត្រេៀមឯកសារចាំបាច់បម្រេើឲ្យការចុះបញ្ជីដី

ក. ចូលរួមក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដី ៖

ការចូលរួមរបស់មា្ចាស់ដីមានចំនួន ៤ លើក ក្នុងនោះ លើកទី ១ ចូលរួម 

ក្នុងពិធីប្រេកាស ផ្សព្វផ្សាយតំបន់វិនិច្ឆ័យដើម្បីស្វ្រេងយល់ពីដំណក់កាល

ទំាង ៥ ន្រេការចុះបញ្ជដីី និងយល់ពីសិទិ្ធ និងកាតព្វកិច្ចរបស់មា្ចាស់ដី (ពិភាក្សា 

ជាមួយប្តីប្រេពន្ធដើម្បី  កំណត់ប្រេភ្រេទទ្រេព្យ និងពិភាក្សាជាមួយមា្ចាស់ដីអ្នក

ជាប់ព្រេំ ដើម្បីកំណត់ និងបោះបង្គាលព្រេំ) និងការត្រេៀមឯកសារចាំបាច់ 

សម្រេបប់ម្រេើឲ្យការចុះបញ្ជដី។ី លើកទ២ី ចលូរមួក្នងុការកណំតព់្រេវំាសវ់្រេង 

និងផ្តល់ទិន្នន័យដល់មន្រេ្តីជំនាញ លើកទី ៣ ចូល រួមពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់លើ

ឯកសារន្រេការវិនិច្ឆ័យ ដ្រេលបានបិទផ្សាយជាសាធរណ រយៈព្រេល ៣០ ថ្ង្រេ 

និងលើកទី ៤ ចូលរួមមកទទួលយកប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ និងបង់សោហ៊ុយ 

ស្រេវាសុរិយោដី ។

ខ.ស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទាំង៥នែដំណើរការចុះបញ្ជី

១.ដំណក់កាលទី ១ ការត្រេៀមរៀបចំ៖ កំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យសម្រេប់

ការចុះបញ្ជីជាប្រេព័ន្ធ ដោយគណៈអភិបាលរាជធនី-ខ្រេត្តបង្កើតគណៈ 

កម្មការរដ្ឋបាល បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការរដ្ឋបាល និងកិច្ចប្រេជុំប្រេកាស

ផ្សព្វផ្សាយការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ។ កិច្ចប្រេជុំផ្សព្វផ្សាយន្រេះ ដើម្បីឲ្យ             

ប្រេជាពលរដ្ឋស្វ្រេងយល់ពីដំណក់កាលទាំង ៥ ន្រេការចុះបញ្ជី និងយល់ពី 

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់មា្ចាស់ដី(ពិភាក្សាជាមួយប្តីប្រេពន្ធដើម្បីកំណត់ 

ប្រេភ្រេទទ្រេព្យ និងពិភាក្សាជាមួយមា្ចាស់ដី អ្នកជាប់ព្រេំដើម្បីកំណត់និងបោះ-

បង្គាលព្រេំ) និងការត្រេៀមឯកសារចាំបាច់សម្រេប់បម្រេើឲ្យការចុះបញ្ជីដី 

ហើយជាពិស្រេស ការចូលរួមរបស់មា្ចាស់ដី។ គណៈអភិបាលរាជធនី ខ្រេត្ត 

ត្រេូវធ្វើស្រេចក្តីជូនដំណឹងយា៉ាងតិច១៥ថ្ង្រេ ដើម្បីជម្រេបជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យ 

មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រេជុំផ្សព្វផ្សាយន្រេះ។

២.ដំណក់កាលទី ២ កិច្ចប្រេតិបត្តិការបច្ច្រេកទ្រេស ៖ ការចុះកំណត់ព្រេំ 

វាស់វ្រេង និងប្រេមូលទិន្នន័យ (វិនិច្ឆ័យ) ដោយត្រេូវមានការចូលរួមពីមា្ចាស់ដី 

និងអ្នកជាប់ព្រេំ ដ្រេលត្រេូវអនុវត្តដោយមន្រេ្តីជំនាញ(ក្រេុមចុះបញ្ជី) និងមាន

កិច្ចសហការជួយជ្រេមជ្រេងពីគណៈកម្មការរដ្ឋបាល ជាពិស្រេស ជំនួយ 

ការភូមិ ចាស់ព្រេឹទា្ធាចារ្យ ម្រេភូមិ ម្រេឃុំ/ចៅសងា្កាត់។ ទិន្នន័យដ្រេលប្រេមូល 

បានត្រេវូបញ្ជលូទៅមន្ទរីសុរិយោដីរាជធនី ខ្រេត្ត ដើម្ីបបញ្ជលូទៅក្នងុកំុទ្ូយទ័រ។

៣.ដំណក់កាលទី ៣ ការបិទផ្សាយជាសាធរណៈនូវឯកសារន្រេការ  

សំណួរ-ចម្លើយ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លី

វិនិច្ឆ័យ ៖ គោលបំណងន្រេការបិទផ្សាយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យមា្ចាស់ដី និង 

អ្នកពាក់ព័ន្ធមកពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើការតវា៉ារយៈព្រេល ៣០ ថ្ង្រេ ក្នុងករណី 

ទិន្នន័យដ្រេលបិទផ្សាយមានការខ្វះខាតឬខុសឆ្គង។ គណៈអភិបាលរាជ-

ធនី ខ្រេត្ត ត្រេូវធ្វើស្រេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទផ្សាយន្រេះយា៉ាងតិច ៧ ថ្ង្រេ 

មុនព្រេលបិទផ្សាយជាសាធរណៈ។ ស្រេចក្តីជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆ្រេទ និង

ទីតាំងប្រេរព្ធពិធីបិទផ្សាយជាសាធរណៈ ត្រេូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរ-

ទស្សន៍ តាមឧគ្ឃោសនស័ព្ទ តាមទំព័រហ្រេ្វសប៊ុកន្រេក្រេុមការងារព័ត៌មាន 

របស់ក្រេសួង។ល។ និងបិទផ្សាយនៅទីតាំងក្នុងភូមិ នៅសាលឃុំ-សងា្កាត់ 

និងនៅសាលក្រេុង-ស្រេុក-ខណ្ឌ ន្រេតំបន់វិនិច្ឆ័យ ។ ក្នុងអំឡុងព្រេលបិទ 

ផ្សាយ ៣០ ថ្ង្រេន្រេះមានមន្រេ្តីជំនាញ ចាស់ព្រេឹទា្ធាចារ្យ និងម្រេភូមិ ប្រេចាំការរៀង 

រាល់ថ្ង្រេក្នុងអំឡុងព្រេលមោ៉ាងធ្វើការ ដោយមិនគិតថ្ង្រេបុណ្យ ឬថ្ង្រេឈប់ 

សម្រេក ដើម្បីជួយពន្យល់ណ្រេនាំ និងជួយដោះស្រេយការតវា៉ាតាមនីតិវិធី

ជាធរមាន ។ ក្នុងករណីមនិមានការជំទាស់ ឬ មានការជំទាស់ ហើយត្រេូវបាន 

ដោះស្រេយរចួក្នងុរយៈព្រេល ៣០ ថ្ង្រេន្រេះ ទនិ្ននយ័ ដ្រេលបានកតត់្រេក្នងុឯក-

សារបិទផ្សាយន្រេះ ត្រេូបានចាត់ទុកជាទិន្នន័យសុក្រេឹត ដ្រេលអាចកំណត់ 

យកជាផ្លូវការតាមច្បាប់បានហើយជាមូលដ្ឋាន ឈានដល់ការស្នើសុំច្រេញ 

ប័ណ្ណ ។

៤. ដំណក់កាលទី ៤ ការសម្រេចលើឯកសារ:ក្រេយព្រេលបិទផ្សាយ

ជាសាធរណៈត្រេូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការរដ្ឋបាលត្រេូវធ្វើរបាយការណ៍   

ជូនទៅគណៈអភិបាលរាជធនីខ្រេត្តធ្វើការសម្រេចលើឯកសារន្រេការវិនិ-

ច្ឆ័យ ។

៥. ដំណក់កាលទី ៥ ការច្រេញប័ណ្ណដី (ប្លង់រឹង) : យោងឯកសារន្រេការ 

សម្រេច ហើយពីគណៈអភិបាលរាជធនីខ្រេត្តមន្ទីរសុរិយោដីរាជធនីខ្រេត្ត

ត្រេូវរៀបចំចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីច្រេញប័ណ្ណនិងច្រេកប័ណ្ណជូន

មា្ចាស់ដី ។ មា្ចាស់ដីត្រេូវទៅទទួលយកប័ណ្ណដីដោយផ្ទាល់ ហើយត្រេូវបង់សោ-

ហ៊ុយស្រេវាដីតាមច្បាប់កំណត់។

គ. ឯកសារចាំបាច់សមែប់បមែើការចុះបញ្ជីរួមមាន ៖

- ឯកសារបញ្ជាក់លើអត្តសញ្ញាណក្បាលដី (ទីតាំងដី , ទំហំ , ប្រេភ្រេទដី) 

ដោយម្រេភូមិម្រេឃុំឬចៅសងា្កាត់ន្រេទីតាំងដីប្រេសិនបើមាន ។

-ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់មា្ចាស់ដី ឬអ្នកកាន់កាប់ដី:អត្ត-

សញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្ម្រេរ ឬស្រេចក្តីចម្លងសំបុត្រេកំណើត ឬលិខិតឆ្លង 

ដ្រេន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រេ្តីរាជការ ។

-ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិលើក្បាលដី : លិខិតប្រេគល់ឲ្យដោយអាជា្ញាធរ 

មាន សមត្ថកិច្ចឬកិច្ចសន្យា(លក់-ទិញ ឬប្រេទានកម្ម ឬដូរឬលិខិតផ្ទ្រេរសិទ្ធិ 

កាន់កាប់ ...) ឬស្រេចក្តីសម្រេចរបស់តុលការ(សាលក្រេម ឬសាលដីកា ឬ 

ដីកាសម្រេចសា្ថាពរ ឬកំណត់ហ្រេតុសះជា ឬកំណត់ហ្រេតុទទួលសា្គាល់នូវ 

ការទាមទារ)។ ដើម្បីឈានទៅដល់កំណត់ប្រេភ្រេទទ្រេព្យ(ទ្រេព្យរួមប្តីប្រេពន្ធ 

ឬទ្រេព្យខាងប្តី ឬទ្រេព្យខាងប្រេពន្ធ ឬក៏ទ្រេព្យលីវ) ត្រេូវមានសំបុត្រេអាពាហ៍-    

ពិពាហ៍ ឬលិខិតបញ្ជាក់នៅលីវ។ គួរកត់សមា្គាល់ថា បើដីជារបស់ក្រេុមហ៊ុន

ត្រេូវមានលិខិតទទួលសា្គាល់ការចុះបញ្ជីក្រេុមហ៊ុនពីក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម និង
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ទាំងរាជធនី ទាំងទីក្រេុងន្រេបណ្តាខ្រេត្តនៅទូទាំងប្រេទ្រេសកម្ពុជា                  

បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រេមានការរីកចម្រេើនយា៉ាងខា្លាំង ក្រេមការដឹកនាំរបស់រាជ- 

រដ្ឋាភិបាលដ្រេលមានសម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន ជា 

នាយករដ្ឋមន្ត្រេី ។ ក្នុងនោះ វិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដ្រេលមានការរីក 

ចម្រេើនគួរឲ្យមានមោទនភាព។ ការរីកចម្រេើនយា៉ាងលឿននៅក្នុងវិស័យ    

សំណង់បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថា កម្ពុជាមានសន្ដិភាព និងកំពុង 

មានការអភិវឌ្ឍយា៉ាងលឿន ដ្រេលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ

មានលំនឹង និងកាន់ត្រេត្រេូវបានលើកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ។

បនា្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ ២០០៨-២០០៩ វិស័យ 

សំណង់ និងអចលនទ្រេព្យនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញចាប់ពី  

អំឡុងឆ្នាំ ២០១១ មក ហើយបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យន្រេះមានការ 

ផុសផុលយា៉ាងខា្លាំងគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ជាពិស្រេសនៅរាជធនីភ្នំព្រេញ និង

នៅទីប្រេជុំជនន្រេបណ្តាខ្រេត្តមានសកា្តានុពលមួយចំនួន ដ្រេលគ្រេអាចឃើញ

ច្បាស់តាមរយៈការរីកដុះដលន្រេសំណង់អគារខ្ពស់ៗ ទីក្រេុងរណប បុរី 

លំនៅសា្ថាន អគារពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សារទំនើបជាដើម ជាមួយគា្នាន្រេះ តម្ល្រេដី-

ធ្លីក៏បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរ  ។

យោងតាមទិន្នន័យពីក្រេសួងរៀបចំដ្រេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 

បានឲ្យដឹងថា តម្ល្រេទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤ 

កន្លងទៅន្រេះមានប្រេមាណជាង ២ ៥០៧ លនដុល្លារអាម្រេរិក ដ្រេលក្នុង 

នោះ ក្រេសួងបានផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ មានចំនួនប្រេមាណ 

១៩៦០ គម្រេង និងផ្ទ្រេក្រេឡាសាងសង់មានចំនួនជាង ៦ លនម៉្រេត្រេការ៉្រេ ។ 

តាមទិន្នន័យដដ្រេលន្រេះបានបងា្ហាញទៀតថា គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ 

រហូតមកដល់ដំណច់ខ្រេធ្នូឆ្នាំ ២០១៣ ប្រេទ្រេសកូរ៉្រេខាងត្បូងគឺជាវិនិយោគ

បរទ្រេសធំបំផុតទី១ ដ្រេលបានបណ្តាក់ទុននៅក្នុងវិស័យសំណង់ និងអច-

លនទ្រេព្យនៅកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រេក់ ១,៨៥ ពាន់លនដុល្លារអាម្រេរិក 

បនា្ទាប់មកគឺប្រេទ្រេសចិនឈរនៅលំដប់ថា្នាក់ល្រេខ ២ មានទំហំទឹកប្រេក់ 

៧៤៧ លនដុល្លារ ខណៈដ្រេលប្រេទ្រេសអង់គ្ល្រេសឈរនៅល្រេខរៀងទី ៣    

មានតម្ល្រេទុនវិនិយោគចំនួន ១៣១ លនដុល្លារអាម្រេរិក ។

ក្រេសួងរៀបចំដ្រេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ក៏បានឲ្យដឹងថា 

គម្រេងអគារ Gold Tower 42 ជាន់នឹងត្រេូវបានបន្តសាងសង់ឡើងវិញនៅ

ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះខណៈដ្រេលអគារន្រេះបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់អស់ 

រយៈព្រេល ៥ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មក ដោយសារត្រេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ  

របស់ក្រេុមហ៊ុន។ ក្រេសួងបានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ថា វត្តមានន្រេការអភិវឌ្ឍឡើង 

វិញន្រេអគារ ៤២ ជាន់ន្រេះ ជាសញ្ញាវិជ្ជមានដ៏ធំសម្រេប់វិស័យសំណង់ ។ 

អគារភោ្លាះ Gold Tower 42 ជាន់ន្រេះគឺជាគម្រេងអគារខ្ពស់ជាងគ្រេនៅ       

កម្ពុជាដ្រេលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់កាលពីខ្រេមីនា ឆ្នាំ២០០៨ 

ត្រេត្រេូវផ្អាកវិញនៅឆ្នាំ២០០៩ ។ រហូតមកដល់ព្រេលន្រេះ អគារន្រេះត្រេូវបាន

សាងសង់ប្រេមាណ៣២ជាន់ហើយ ។ គម្រេងអគារខ្ពស់មួយន្រេះមាន  

តម្ល្រេប្រេមាណ ២៤០ លនដុល្លារអាម្រេរិក ដ្រេលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រេុមហ៊ុន

កូរ៉្រេ  ។

គួររម្លឹកផងដ្រេរថា នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ ន្រេះគម្រេងវិនិយោគធំៗនៅ 

កម្ពជុាដ្រេលបានផ្អាកការសាងសង់នាព្រេលកន្លងមក បានចាប់ផ្តើមគម្រេង 

របស់ខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញ ។ ជាក់ស្ត្រេង ដូចជាគម្រេងវិនិយោគទីក្រេុងរណប

ខ្រេមខូសុីធីរបស់ក្រេុមហ៊ុនកូរ៉្រេត្រេូវបានអះអាងថា នឹងចាប់ផ្តើមសកម្មភាព  

គម្រេងសាងសង់របស់ខ្លួនជាបន្តទៀត ដោយបោះទុនវិនិយោគគម្រេងថ្មី 

វិស័យសំណង់បានរួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់នែក្នុងកំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិ
និងការលើកម្ពស់ជីវភាពបែជាជន

វិស័យសំណង់អគារខ្ពស់ៗនៅរាជធនីភ្នំព្រេញកំពុងកើនឡើងជាលំដប់

ការដ្ឋានសាងសង់សំណង់អគារខ្ពស់ៗនៅរាជធនីភ្នំព្រេញ និងនៅតាមបណ្តាខ្រេត្ត-ក្រេុង កំពុងមានការកើនឡើង
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៣០០ លនដុល្លារអាម្រេរិក បនា្ទាប់ពីអាក់ខានសកម្មភាពចាប់តំាងពីខ្រេមិថុនា 

ឆ្នាំ ២០១១ មក ដោយសារត្រេឥទិ្ធពលន្រេទីផ្សារតម្រេូវការក្នុងស្រេុក និងវិបត្តិ 

ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ។

គួរកត់សមា្គាល់ថា យោងតាមស្រេចក្ដីប្រេកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារ    

ពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ង្រេទី ២៦ ខ្រេមករា ឆ្នាំ ២០១៥ បានឲ្យដឹងថា

កម្ពុជាជាប្រេទ្រេសមួយដ្រេលមានអត្រេន្រេការពង្រេីកទំហំទីក្រេុងមានល្បឿន

លឿន ។ ស្រេចក្ដីប្រេកាសព័ត៌មានបានបងា្ហាញថា តាមទិន្នន័យថ្មីមួយរបស់

ធនាគារពិភពលោកដ្រេលបានចងក្រេងឡើងតាមរយៈរូបភាពទទួលបានពី

ផ្កាយរណប និងការធ្វើផ្រេនទីកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រេបានផ្ដល់នូវចំណ្រេះ

ដឹងថ្មីមួយអំពីនគរូបនីយកម្ម ដ្រេលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាសុី 

ហើយក្នុងទិន្នន័យថ្មីនោះ ក៏បានលើកឡើងដ្រេរថាកម្ពុជាមានចំនួនផ្ទ្រេដីទី

ក្រេុងបានកើនឡើងពី ១១០ គីឡូម៉្រេត្រេក្រេឡាកាលពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ១៦០ 

គីឡូម៉្រេត្រេក្រេឡានៅឆ្នាំ ២០១០ ។ ស្រេចក្ដីប្រេកាសបានបញ្ជាក់ផងដ្រេរថា  

កម្ពុជាមានចំនួនប្រេជាជនតិច ក៏ប៉ុន្ត្រេកំណើនប្រេជាជនក្នុងក្រេុងមានល្បឿន

លឿនជាងគ្រេ គឺកើនឡើង ៤,៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ ពី ៩២០.០០០ នាក់ ដល់ 

១,៤ លននាក់ នៅចនោ្លាះពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១០ ។            

នៅក្នុងឱកាស អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារ

លើកទី ៣ និងសមោ្ភាធបើកការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា      

ដ្រេលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះព្រេជ្រេ   

កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម បា៉ែ សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធនីភ្នំ-

ព្រេញបានឲ្យដឹងថា រយៈព្រេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រេយន្រេះវិស័យសំណង់ក្នុង       

រាជធនីភ្នំព្រេញមានការរីកចម្រេើនយា៉ាងខា្លាំង ។ ឯកឧត្តមថ្ល្រេងថា បច្ចុប្បន្ន  

រាជធនីភ្នំព្រេញមានផ្ទ្រេដីសរុប  ៦៧៨ គីឡូម៉្រេត្រេការ៉្រេ ច្រេកច្រេញជា ១២ 

ខណ្ឌ និង ៩៦ សងា្កាត់ មានប្រេជាជនរស់នៅអចិន្ត្រេយ៍ប្រេមាណជា ១,៦ 

លននាក់ និងមានប្រេជាជនសា្នាក់នៅបម្រេើការងារប្រេមាណ ០៨ ស្រេននាក់ 

ទៀត ក្នុងនោះអត្រេកំណើត ៣,១៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានដង់សុីត្រេ 

ប្រេមាណ ២២៨៧ នាក់ ក្នុង ១ គីឡូម៉្រេត្រេការ៉្រេ ។ នៅក្នុងរយៈព្រេល ១០ 

ឆ្នាំចុងក្រេយន្រេះ វិស័យសំណង់ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រេញមានការរីកចម្រេើន  

យា៉ាងខា្លាំង ដូចជាទីក្រេុងរណប អាគារពាណិជ្ជកម្ម សំណង់បុរី និងខុនដូ ត្រេូវ 

បានសាងសង់ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ ដ្រេលជារួមមានអាគារខ្ពស់ចំនួន ៣៨៧ 

អាគារ ក្នុងនោះមានអគារកម្ពស់ពី ០៥ ទៅ ០៩ ជាន់មានចំនួន ៣១០អគារ 

អគារកម្ពស់ពី ១០ ទៅ ១៩ ជាន់ មានចំនួន ៦៧ អគារ អគារកម្ពស់ពី ២០ 

ទៅ ២៩ ជាន់ មានចំនួន ៣ អគារ  អគារកម្ពស់ពី ៣០ទៅ៣៩ជាន់មានចំនួន 

៥ អគារ និងអគារ ៤០ ជាន់មានចំនួន ១ អគារ ។ ក្រេពីន្រេះមានសំណង់ 

បុរីមានចំនួន ៧៤ កន្ល្រេងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រាជធនីភ្នំព្រេញ មាន 

គម្រេងសាងសង់ចំនួន ៣៧៦ គម្រេង លើផ្ទ្រេដីសរុប ៣.៣៨៧.៧៦៣ 

ម៉្រេត្រេក្រេឡា ក្នុងទំហំ វិនិយោគជាងមួយពាន់លនដុល្លារ ។

ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រេើនយា៉ាងខា្លាំងន្រេះ  វិស័យសំណង់ក៏នៅមានបញ្ហា

ប្រេឈមមួយចំនួនដូចជា ៖ ការសាងសង់ ការជួសជុលមួយចំនួនគា្មានច្បាប់ 

អនុញ្ញាត ឬធ្វើមុនការទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ ការសាងសង់ដោយ 

បំពានច្បាប់ ខុសនគរូបនីយបញ្ញតិ្ត ឬខុសប្លង់អនុញ្ញាត ដ្រេលបង្កផលប៉ះ-

ពាល់ដល់សំណង់ជិតខាង សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពប្រេជាជន សណ្តាប់ 

ធ្នាប់សាធរណៈនិងទ្រេព្យសម្បត្តិសាធរណៈ។ សំណង់មួយចំនួនត្រេូវបាន

ប្រេើប្រេស់ខុសពីមុខងារប្រេើប្រេស់ដ្រេលបានអនុញ្ញាត។ បញ្ហាប្រេឈមទាំង

ន្រេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការទទួលខុសត្រេូវរបស់សា្ថាប័នជំនាញ អាជា្ញា 

ធររាជធនីគ្រេប់ថា្នាក់ និងការចូលរួមពីប្រេជាពលរដ្ឋបានឡើយ ។

ប្រេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន 
សែន កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងឱកាសបើកការដ្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវក្រេមដី 

និងសា្ពោនអាកាសតិចណូបានឲ្យដឹងថា ៣៥ ឆ្នាំក្រេយរំដោះសា្ថានភាពរាជ-

ធនីភ្នំព្រេញបានប្រេប្រេួលខា្លាំង ។ ការរីកចម្រេើនរបស់ប្រេទ្រេសជាតិបាន           

ជំរុញឱ្យមានការកើនឡើងនូវសំណង់គ្រេប់ប្រេភ្រេទ ដ្រេលបានដក់សមា្ពោធ 

ទៅលើបញ្ហានគរូបនីយកម្ម ព្រេមទាំងការតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋដ្រេល

កាន់ត្រេច្រេើនឡើងៗនៅក្នុងទីក្រេុងភ្នំព្រេញ ។

អ្នកជំនាញផ្ន្រេកអចលនទ្រេព្យបានវាយតម្ល្រេថា ស្ថិរភាពនយោបាយ          

និងកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រេទ្រេសកម្ពជុានាព្រេលបច្ចបុ្បន្ន បានធ្វើឲ្យវិស័យ 

អចលនទ្រេព្យនៅក្នុងប្រេទ្រេសន្រេះមានភាពប្រេសើរឡើង ហើយក៏កំពុងមាន

សន្ទុះងើបឡើងយា៉ាងឆប់រហ័សដ្រេរ ។ ម្យា៉ាងទៀតភាពប្រេសើរឡើងព្រេម 

គា្នាន្រេផ្ន្រេកច្បាប់ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជា ក៏ជាការរួម 

ចំណ្រេកបង្កើនគុណភាពន្រេគម្រេងសាងសង់ និងការវាយតម្ល្រេដ្រេលនឹង

ធ្វើឲ្យថ្ល្រេអចលនទ្រេព្យកើនឡើង ។ ការសម្រេួលផ្ន្រេកច្បាប់របស់កម្ពុជា ជា  

ពិស្រេសចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ មក ដ្រេលបានអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិបរទ្រេសអាច

ធ្វើជាមា្ចាស់អចលនទ្រេព្យបាននោះ បានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអចលន-    

ទ្រេព្យពីបណ្តាប្រេទ្រេសផ្ស្រេងៗទៀតមកវិនិយោគកាន់ត្រេច្រេើននៅកម្ពុជា។

សរុបមកវិស័យសំណង់បច្ចុប្បន្ន កំពុងបងា្ហាញទស្សនៈវិស័យប្រេកប  

ដោយសុទិដ្ឋិនិយមក្រេល្រេង។ ការរីកចម្រេើនន្រេវិស័យន្រេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំង

ឡើងនូវទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានន្រេកតា្តានយោបាយ សន្តិសុខ ស្រេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម-

កិច្ចរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមន្រេះ ការយកចិត្តទុកដក់ពិចារណដោះស្រេយ 

បញ្ហាប្រេឈមនានាក្នុងវិស័យន្រេះឲ្យបានត្រេឹមត្រេូវ និងទាន់ព្រេលវ្រេល  គឺជា 

កិច្ចការចំាបាច់ដើម្ីបធនាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យន្រេះប្រេកបដោយចីរភាព ៕

សំណង់ផ្ទះល្វ្រេងនៅរាជធនីភ្នំព្រេញ និងនៅតាមបណ្តាខ្រេត្ត-ក្រេុង 

កំពុងមានមានតម្រេូវការកើនឡើង
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រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេប់នីតិកាលទី៥ន្រេរដ្ឋសភា ដ្រេលមានសម្ដ្រេចអគ្គមហាស្រេ-

នាបតីត្រេជោ ហុ៊ន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រេ ីបាននិងកំពុងប្រេងឹប្រេងយា៉ាងខា្លាងំប្រេកប 

ដោយប្រេសិទ្ធភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រេចបានកំណើន ៧ % ក្នុង 

រយៈព្រេលមធ្យមប្រេកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន។ ដើម្បីធនាសម្រេចនូវគោល-

ដៅន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តជំរុញអនុវត្តកំណ្រេទម្រេង់សុីជម្រេលើវិស័យជា  

ច្រេើន ក្នុងនោះកំណ្រេទម្រេង់វិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់។

បច្ចុប្បន្នក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងខិតខំធ្វើការងារនានាយា៉ាងសកម្មសំដៅធ្វើឲ្យ

បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជា កាន់ត្រេមានភាពល្អប្រេសើរឡើង។         

ទិសដៅសំខាន់ៗន្រេកំណ្រេទម្រេង់របស់ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងត្រេូវបានយកចិត្ត          

ទុកដក់អនុវត្តប្រេកបដោយផ្ល្រេផ្កា។ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទ្រេសរដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្ត្រេី 

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានបងា្ហាញសមិទ្ធផល៩ ចំណុចរបស់ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង       

ដំណើរការអនុវត្តកំណ្រេទម្រេង់ដ្រេលមានដូចខាងក្រេម  ៖

១.ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលេខកេសួងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញ ក្រេសួងពាណិជ្ជ

កម្មត្រេូវការជាចាំបាច់នូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការល្រេខដ៏ល្អមួយ ដើម្បីសម្រេប  

សម្រេួលដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភាព ដ្រេលជា

ការបោះជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រេប់ប្រេទ្រេសកម្ពុជា មុនព្រេលនិង

នៅព្រេលចូលសហគមន៍ស្រេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ន្រេះ។ នាយកដ្ឋានថ្មីចំនួន

ប្រេំបួននិងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីចំនួនពីរត្រេូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហ

ប្រេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្តាប្រេទ្រេសទូទាំងពិភពលោក ការបើកទីផ្សារថ្មី

ការផ្តល់ស្រេវាពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រេប្រេសើរឡើងដល់វិស័យឯកជនការ ក្រេលម្អសមត្ថ-

ភាពរបសម់ន្ត្រេរីាជការ នងិការស្រេវជ្រេវពាណជិ្ជកម្ម នងិទផី្សារ ដើម្បផី្តលព់ត័ម៌ានចា-ំ

បាច់ដល់ប្រេជាកសិករ អាជីវករ និងពាណិជ្ជករ។ការជ្រេើសរីសត្រេងតាំងអគ្គនាយក

អគ្គនាយករង និងប្រេធននាយកដ្ឋានថ្មីទាំងន្រេះ ត្រេូវបានធ្វើឡើងដោយតមា្លាភាព។ 

រដ្ឋល្រេខាធិការទាំងអស់ចំនួនប្រេំពីររូប និងរដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើការ  

សមា្ភាសន៍ដច់ដោយឡ្រេកពីគា្នាជាមួយប្រេក្ខជនប្រេក្ខនារីទាំងអស់ ដ្រេលបានដក់   

ពាក្យសម្រេប់មុខតំណ្រេងនានា ហើយប្រេក្ខជនប្រេក្ខនារីដ្រេលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់         

ជាងគ្រេត្រេូវបានជ្រេើសរីសឲ្យកាន់តំណ្រេង។ តាមរយៈដំណើរការប្រេបន្រេះបានធនា

ភាពត្រេមឹត្រេវូក្នងុការត្រេងតាងំមន្ត្រេ ីគមឺាននយ័ថា មនសុ្សដ្រេលអ្នកសា្គាល ់មនិអាចជយួ 

ឲ្យអ្នកទទួលបានមុខតំណ្រេងការងារឡើយ គឺមានត្រេអ្វីដ្រេលអ្នកច្រេះនោះទ្រេដ្រេល  

អាចជួយអ្នកឲ្យទទួលបាននូវមុខតំណ្រេងពិតប្រេកដ។

២.វិញ្ញាបនប័តេបញ្ជាក់បេភពដើមទំនិញ កេសួងពាណិជ្ជកម្មបានលុបបំបាត់លក្ខ-

ខណ្ឌដេលតមេូវឲ្យអ្នកនាំចេញស្នើសុំវិញ្ញាបនប័តេបញ្ជាក់បេភពដើមទំនិញ (CO) ដើម្បី

នាំចេញទំនិញទៅកាន់បណ្តាបេទេសទាំងឡាយដេលមិនតមេូវឲ្យមានវិញ្ញាបនប័តេទាំង

នេះ ការលុបបំបាត់នូវការច្រេញ CO ទៅកាន់ប្រេទ្រេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំច្រេញ

អាចសន្សំថវិកាបាន ហើយមិនចាំបាច់ចំណយព្រេលវ្រេលឥតប្រេយោជន៍មក                    

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រេបញ្ជាក់ប្រេភពដើមទំនិញ CO ដ្រេលគ្រេ  

មិនត្រេូវការទាំងនោះ។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើតប្រេព័ន្ធ ( ONLINE ) ជាបណោ្តាះអាសន្នមួយដើម្បី 

កាត់បន្ថយព្រេលវ្រេលក្នុងការច្រេញ CO ជូនអ្នកដ្រេលស្នើសុំ។ប្រេព័ន្ធ ( ONLINE ) 

ជាបណោ្តាះអាសន្នន្រេះ បានកាត់បន្ថយព្រេលវ្រេលការច្រេញ CO ចំនួនពីរថ្ង្រេបន្ថ្រេម 

ទៀត។ សព្វថ្ង្រេអ្នកនាំច្រេញចំនួនជាង៧០%កំពុងត្រេប្រេើប្រេស់ប្រេព័ន្ធន្រេះ។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងជំរុញជាបនា្ទាន់ ក្នុងការរៀបចំប្រេព័ន្ធស្វ័យប្រេវត្តិកម្ម  

ឲ្យបានឆប់រហ័សបំផុតដើម្បីច្រេញ CO ដោយលុបបំបាត់ចោលការជួបមុខគា្នាដោយ

ផ្ទាល់រវាងមន្ត្រេីក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកនាំច្រេញ ព្រេមទាំងកាត់បន្ថយព្រេលវ្រេល 

ច្រេញ CO និងការលុបបំបាត់ចំណយក្រេផ្លូវការនានាផងដ្រេរ។ ប្រេព័ន្ធន្រេះរំពឹងថា    

នឹងដក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងខ្រេមីនាឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខន្រេះ។

៣.ការចុះបញ្ជីកេុមហ៊ុន កេសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើតចេកចេញចូលតេមួយដើម្បី      

ដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីកេុមហ៊ុន កន្លងមកអ្នកដក់ពាក្យស្នើសុំត្រេូវទៅកាន់

នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមុនដើម្បីពិនិត្យមើលពាណិជ្ជនាម មុនព្រេលទៅធ្វើការ

ចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ។ ច្រេកច្រេញចូលត្រេមួយន្រេះ គឺពិតជា 

បានជួយសន្សំព្រេលវ្រេល និងធ្វើឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីក្រេុមហ៊ុនកាន់ត្រេមានភាព 

ងាយស្រេួលសម្រេប់វិស័យឯកជន។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងរៀបចំប្រេព័ន្ធស្វ័យប្រេវត្តិកម្មន្រេការចុះបញ្ជីក្រេុមហ៊ុន   

តាមប្រេព័ន្ធ( ONLINE ) ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីក្រេុមហ៊ុនមានភាពឆប់រហ័ស 

និងដោយរលូន។ សព្វថ្ង្រេន្រេះធនាគារពិភពលោកដក់ចំណត់ថា្នាក់កម្ពុជាឋិតក្នុង   

លំដប់ថា្នាក់ប្រេទ្រេសទី ១៨៤ ក្នុងចំណោម១៨៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយស្រេួលលើការ 

ចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រេុមហ៊ុនមួយ។ ប្រេព័ន្ធន្រេះរំពឹងថានឹងត្រេូវបញ្ចប់នៅដំណច់ឆ្នាំ   

២០១៥ ហើយនៅព្រេលប្រេព័ន្ធន្រេះដំណើរការព្រេញល្រេញ វានឹងជួយកាត់បន្ថយ          

ព្រេលវ្រេលបង្កើតក្រេុមហ៊ុនយា៉ាងតិចប្រេំថ្ង្រេមកត្រេឹមត្រេមួយមោ៉ាង ដ្រេលជាការធ្វើឲ្យ     

ចំណត់ថា្នាក់របស់ប្រេទ្រេសយើងឡើងមកនៅលំដប់ល្អ។

៤.កាំកុងតេូល កេសួងពាណិជ្ជកម្មសមេចបានការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរប៉ុស្តិ៍មន្តេីកាំកុង-

តេូលនៅទូទាំងបេទេសបេកបដោយតម្លាភាព មន្ត្រេីថា្នាក់ក្រេមត្រេូវបានផ្លាស់ប្តូរតាម  

រយៈការចាប់ឆ្នាត។ មន្ត្រេីនៅប៉ុស្តិ៍តំបន់១ត្រេូវចាប់ឆ្នាតទៅកាន់តំបន់៤ តំបន់៤ចាប់

ឆ្នាតទៅកាន់តំបន់១តំបន់៣ចាប់ឆ្នាតទៅកាន់តំបន់២ តំបន់២ចាប់ឆ្នាតទៅកាន់  

តំបន់ ៣ នៅទូទាំងប្រេទ្រេស។ ប្រេព័ន្ធន្រេការផ្លាស់ប្តូរប៉ុស្តិ៍ន្រេះធ្វើឲ្យមន្ត្រេីទទួលបាន  

បទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រេទ្រេស ដោយមិនមានការបង់

ប្រេក់ដើម្បីប្តូរតំបន់របស់ខ្លួនឈរជើងនោះឡើយ។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្លាស់ប្តូរបង្វិលចាត់តាំងឡើងវិញ និងដំឡើងឋានៈជា 

ប្រេធន និងអនុប្រេធនប៉ុស្តិ៍កាំកុងត្រេូល យោងតាមនីតិវិធីដ្រេលថា្នាក់ដឹកនាំក្រេសួង       

ពាណិជ្ជកម្មបានពិភាក្សា និងបានព្រេមព្រេៀងគា្នា។ គា្មានបក្សពួកនិយម និងគា្មានការ 

សូកបា៉ាន់នោះទ្រេ នៅក្នងុការធ្វើស្រេចក្តសីម្រេចរបស់ក្រេសួងលើការផ្លាស់ប្តរូទំាងន្រេះ ។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងធ្វើការសិក្សាមួយ ដើម្បីប្តូរភារកិច្ច និងការទទួលខុស

ត្រេូវរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រេូលឲ្យផ្តាតបន្ថ្រេមលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង 

កិច្ចការពារអ្នកប្រេើប្រេស់ ដោយហ្រេតុថាបញ្ហាទាំងន្រេះគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំធ្រេងរបស់  

ប្រេជាពលរដ្ឋយើង។

៥.ការជំរុញការនាំចេញ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបាន និងកំពុងធ្វើការយា៉ាងសកម្មក្នុង

សមិទ្ធផល ៩ ចំណុចនែកំណែទមែង់របស់កែសួងពាណិជ្ជកម្ម

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទ្រេសរដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្ត្រេី ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសា្ថានទូតន្រេសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រេ
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ការសិក្សាស្រេវជ្រេវ និងកំណត់ឡើងវិញនូវការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មទាំង

ក្នុង និងក្រេប្រេទ្រេស ដើម្បីពង្រេីកទីផ្សារសម្រេប់ផលិតផលដ្រេលផលិតនៅក្នុង               

ប្រេទ្រេសកម្ពុជា។ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្រេចដំឡើងនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជ-

កម្មទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (GDTP) ដើម្បីពង្រេឹងការទទួលខុសត្រេូវ 

និងប្រេងច្រេកធនធនបន្ថ្រេមទៅឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានន្រេះក្នុងការពង្រេីកទីផ្សារសម្រេប់

ផលិតផលរបស់យើង។

៦.នាយកដ្ឋានបេព័ន្ធអនុគេោះពាណិជ្ជកម្ម ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានលុបបំបាត់  

លក្ខខណ្ឌតម្រេូវឲ្យអ្នកនាំច្រេញដក់ពាក្យប្រេចាំឆ្នាំ ស្នើសុំប្រេើប្រេើប្រេស់ប្រេព័ន្ធអនុ-

គ្រេះពាណិជ្ជកម្ម(GSP) ។ អ្នកនាំច្រេញត្រេូវបានតម្រេូវឲ្យដក់ពាក្យប្រេើប្រេស់ប្រេព័ន្ធ 

ន្រេះត្រេម្តងគត់  ដោយមិនបាច់មកក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចុះឈ្មាះឡើងវិញជា   

រៀងរាល់ឆ្នាំនោះឡើយ។

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានច្រេបាច់បញ្ចូលនាយកដ្ឋានអនុគ្រេះពាណិជ្ជកម្ម GSP 

ទៅក្នុងនាយកដ្ឋាននាំចូល និងនាំច្រេញវិញ ដើម្បីបម្រេើវិស័យឯកជនឲ្យកាន់ត្រេ    

ប្រេសើរ។

៧.សិក្ខាសាលាជាស៊េរី រហូតមកទល់ព្រេលន្រេះក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំ    

សកិា្ខាសាលជាស៊្រេរសីម្រេបស់សិ្សនសិ្សតិចនំនួប្រេលំើករចួមកហើយ ដោយបាននា ំ

មកនូវវាគ្មិនលំដប់ថា្នាក់ពិភពលោកពីវិស័យផ្ស្រេងៗគា្នា ដើម្បីច្រេករំល្រេកនូវបទ                 

ពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ ឥឡូវន្រេះមានសិស្សនិស្សិតប្រេមាណជិត ១០.០០០ នាក់           

ហើយដ្រេលបានចូលរួមសិកា្ខាសាលទាំងន្រេះ។ ប្រេធនបទដ្រេលបានលើកមកក្នុង

សិកា្ខាសាលទាំងន្រេះរួមមាន ៖ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ(E-Commerce) 

សន្តិសុខស្បៀង ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្រេដ្ឋកិច្ចសម័យឌីជីថល និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ       

និងបទពិសោធន៍ន្រេការជួយសង្គា្រេះ។ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំសិកា្ខាសាល

ជាស៊្រេរីលើកទីប្រេំមួយស្តីពីការកសាងមា៉ាកយីហោ ដ្រេលនឹងប្រេព្រេឹត្តិទៅនៅខ្រេមីនា

ដោយមានលោកស្រេីអនុប្រេធនក្រេុមហ៊ុនកូកាកូឡាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន។

៨.គេហទំព័រថ្មី  ថ្មីៗន្រេះក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំគ្រេហទំព័ររបស់ក្រេសួង

ឡើងវិញ ដ្រេលជាគ្រេហទំព័រទំនើបមានប្រេសិទ្ធភាពសម្រេប់ប្រេជាពលរដ្ឋទទួលបាន

ព័ត៌មាន និងសម្រេប់ការសាកសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពី      

បរទ្រេស។ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលទៅកាន់គ្រេហទំព័រថ្មីតាម 

រយៈ www.moc.gov.kh/beta ហើយផ្តល់យោបល់មកវិញ អំពីវិធីធ្វើយា៉ាងណអាច

ឲ្យយើងក្រេលម្អបន្ថ្រេមទៀត ដើម្បីបម្រេើជាប្រេយោជន៍ដល់អ្នកប្រេើប្រេស់គ្រេហទំព័រ

ន្រេះកាន់ត្រេប្រេសើរឡើង។

៩.បេព័ន្ធស្វ័យបេវត្តិកម្មនេកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើមដំណើរ

ការប្រេព័ន្ធស្វ័យប្រេវត្តិកម្មន្រេកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPAS) ដើម្បីធ្វើឱ្យការចុះឈ្មាះនិងការ

ស្វ្រេងរកមា៉ាក និងពាណិជ្ជនាមកាន់ត្រេលឿន និងកាន់ត្រេមានប្រេសិទ្ធភាពថ្រេមទៀត។

សូមចូលទៅកាន់គ្រេហទំព័រន្រេប្រេព័ន្ធស្វ័យប្រេវត្តិកម្មន្រេកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមរយៈ 

www.cambodiaip.gov.kh។

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានរំឭកនូវប្រេសាសន៌ដ៏មានតម្ល្រេរបស់ប្រេមុខរាជ-

រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថា " ស្រេចក្តីណ្រេនាំដ្រេលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រេីរដ្ឋា-     

ភិបាលទាំងអស់ពិនិត្យមើលការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញ ហើយរិះរកមធ្យាបាយក្រេ  

ទម្រេង់ខ្លួនឯង ដើម្បីបម្រេើប្រេជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបានប្រេសើរជាងមុន " ។ថា្នាក់ដឹក 

នាំក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជាន្រេះយា៉ាងមុឺងមា៉ាត់ និងបានចាប់ផ្តើម

ធ្វើការក្រេទម្រេង់ភា្លាមៗ ក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យការងាររបស់ក្រេសួងកាន់ត្រេមានផលិត-

ភាព និងប្រេសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្ត និងសម្រេបសម្រេួលដល់ការធ្វើពា-

ណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគឲ្យកាន់ត្រេប្រេសើរឡើង។ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានខិតខំប្រេឹង

ប្រេង និងបន្តប្រេឹងប្រេងលុបបំបាត់ចោលនូវវប្បធម៌ន្រេការចំណយក្រេផ្លូវការនា     

ព្រេលកន្លងមក ដើម្បីបង្កើតសុចរិតភាពតាមរបៀបបំព្រេញកិច្ចការរបស់ក្រេសួង ដ្រេល

សម្រេួលដល់ការកាត់បន្ថយយា៉ាងច្រេើននូវចំណយថ្ល្រេដើមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅ

ក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរីកដុះដលកាន់ត្រេច្រេើនឡើងៗ ហើយបង្កើត   

ឱកាសការងារធ្វើបន្ថ្រេមទៀតសម្រេប់ប្រេជាពលរដ្ឋ។ ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថា            

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើមធ្វើការក្រេទម្រេង់ន្រេះ តាមរយៈការធ្វើផ្រេនការ              

បងា្ហាញពីរបៀបធ្វើការងារក្រេសួង ហើយក៏បានសា្តាប់យោបល់នានាដ្រេលពាក់ព័ន្ធ         

នឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាពីវិស័យឯកជនជាអាទិ៍ ៖ សមាគមរោងចក្រេកាត់ដ្រេរ 

កម្ពុជា (GMAC) សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាគមអ្នកនាំច្រេញអង្ករពាណិជ្ជករ             

សិស្ស និស្សិត និងដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ មតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងន្រេះពិតជាបាន

ជួយដល់ការធ្វើកំណ្រេទម្រេង់របស់ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ          

ប្រេសើរជាងមុន។ ទោះជាការក្រេទម្រេង់ន្រេះមានការលំបាកជួបនឹងបញ្ហាប្រេឈមជា

ច្រេើនក្តី ក៏យើងនៅត្រេអាចទទួលបានជោគជ័យជាបណ្តើរៗដ្រេរ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រេី 

ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្ត្រេងសុទិដ្ឋិនិយមថា យើងកំពុងឋិតនៅលើវិថីន្រេកំណ្រេ   

ទម្រេង់យា៉ាងពិតប្រេកដ ទោះបីការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រេុងមិនទាន់កើតឡើងភា្លាមៗក៏

ដោយ ៕

មន្ត្រេីអគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រេូលន្រេក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម  ចុះពិនិត្យទំនិញ ម្ហូប 

អាហារនៅតាមទីផ្សារ និងហាងលក់ទំនិញនានា

លក្ខន្តិកៈក្រេុមហ៊ុនដ្រេលមានសញ្ជាតិខ្ម្រេរ (៥១ ភាគរយជាភាគហ៊ុនខ្ម្រេរ 

យា៉ាងតិច) និងលិខិតប្រេគល់សិទ្ធិជាតំណងក្រេុមហ៊ុនដើម្បីមកបំព្រេញប្រេប

បទ និងចូលរួមក្នុងដំណើរការការចុះបញ្ជីដីរបស់ក្រេុមហ៊ុន ។ 

ប្រេជាជន ៖ តើខ្ញុំត្រេូវបង់សោហ៊ុយស្រេវាសុរិយោដីចំនួនប៉ុនា្មាន? 

មន្ត្រេី  ៖ លោកអ្នកត្រេូវបង់សោហ៊ុយស្រេវាសុរិយោដីទៅតាមការកំណត់

ក្នុង   ប្រេកាសរួមល្រេខ ៩៩៥ សហវ.ប្រេកចុះថ្ង្រេទី ២៨ ខ្រេធ្នូឆ្នាំ២០១២ របស់ 

ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រេសួងរៀបចំដ្រេនដីនគរូបនីយកម្ម និង 

សំណង់ដ្រេលមានតម្ល្រេដូចខាងក្រេម ៖

-ដីផលិតកម្មកសិកម្មជនបទ ១  រៀល (ក្នុង ១ ម៉្រេត្រេការ៉្រេ)

-ដីលំនៅសា្ថានជនបទ               ១០ រៀល (ក្នុង១ម៉្រេត្រេការ៉្រេ)

- ដីលំនៅសា្ថានទីប្រេជុំជនស្រេុក ឬជាយទីប្រេជុំជនខ្រេត្ត ២០ រៀល (ក្នុង 

១ ម៉្រេត្រេ  ការ៉្រេ)

-ដីលំនៅសា្ថានទីប្រេជុំជនខ្រេត្ត ឬជាយទីប្រេជុំជនរាជធនីភ្នំព្រេញ       

២៥០ រៀល   (ក្នុង ១ ម៉្រេត្រេការ៉្រេ)

-ដីលំនៅសា្ថានទីប្រេជុំជនរាជធនីភ្នំព្រេញ៥០០ រៀល(ក្នុង ១ 

ម៉្រេត្រេការ៉្រេ) ៕  

tmkBITMB½rTI 19



24 qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015TsSnavdþI RbCaCn

ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅន្រេះ គឺជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រេសើរលើគ្រេប់ផ្ន្រេក គ្រេប់វិស័យដ្រេលបង្ក 

លក្ខណៈអនុគ្រេះច្រេើនថ្រេមទៀត ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់        

កម្ពុជា ទោះបីជាត្រេូវទទួលរងនូវការរំខានខ្លះពីសា្ថានភាពនយោបាយក្រេយព្រេល

បោះឆ្នាតជាតិជ្រេើសតាំងតំណងរាស្ត្រេរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥មួយរយៈក្តី។ ក្នុងនោះ

វិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅត្រេបន្តអនុវត្តតាមផ្រេនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្ន

កម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពង្រេឹងវិសាលភាព គុណភាព និងប្រេសិទ្ធភាពន្រេប្រេព័ន្ធផ្សព្វ

ផ្សាយរបស់ជាតិគ្រេបដណ្តប់ឲ្យទូលំទូលយទាំងនៅក្នុងប្រេទ្រេស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីប

នានា។ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាល

ទី ៥ ក្រេសួងព័ត៌មានបានដក់ច្រេញគោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន ៣ នៅក្នុងផ្រេន

ការយុទ្ធសាស្ត្រេអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ដ្រេលរួមមាន ទី១-ពង្រេីកវិសាល-

ភាព នងិប្រេសទិ្ធភាពន្រេស្រេវាផ្សព្វផ្សាយពត័ម៌ាន ការអបរ់ ំនងិការកសំាន្តប្រេកបដោយ 

គុណភាព និងសមធម៌ជូនប្រេជាជនគ្រេប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបាន ៨៥ % ដល់ ៩៥ % ទី២-

លើកទឹកចិត្តការអនុវត្តស្រេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការបញ្ច្រេញមតិស្រេបតាមគោល-

ការណ៍លទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យស្រេរីពហុបក្ស លើកស្ទួយនីតិរដ្ឋ ការពារសិទ្ធិនិងស្រេចក្តី

ថ្ល្រេថ្នូររបស់មនុស្ស ទី៣-រួមចំណ្រេកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ប្រេព្រេណី ដើម្បីលើក 

កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្ម្រេរ និងកិត្យានុភាពន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាលើឆក       

អន្តរជាតិតាមរយៈប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ 

ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ គឺជាឆ្នាំដំបូងន្រេការអនុវត្តផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេន្រេះក្រេសួង

ព័ត៌មានដ្រេលជាស្រេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានយកចិត្តទុកដក់បំព្រេញភារ-

កិច្ចដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រេូវខ្ពស់ ខិតខំប្រេមូលផ្តុំកមា្លាំងធនធនមនុស្សប្រេកប 

ដោយជំនាញ និងវិជា្ជាជីវៈ ធ្វើផ្រេនការសកម្មភាព ទាំងរយៈព្រេលវ្រេង ទាំងរយៈព្រេលខ្លី 

ធ្វើយា៉ាងណតម្រេង់ទិសដៅលើការងារដឹកនាំគ្រេប់គ្រេងវិស័យព័ត៌មាន និងសោត-

ទស្សន៍ ជាពិស្រេសលើការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន

ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់ក្រេមជាតិ ដើម្បីឲ្យប្រេជាជនគ្រេប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុង     

ប្រេទ្រេស និងនៅក្រេប្រេទ្រេស បានយល់ដឹងជ្រេួតជ្រេបទាំងព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការ

កំសាន្តអារម្មណ៍។ជាក់ស្ត្រេងប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋ និងរបស់ក្រេុមហ៊ុនឯកជន ក៏   

ដូចជាអង្គការមិនម្រេនរដ្ឋាភិបាលនានា បាននិងកំពុងពង្រេឹងពង្រេីកវិសាលភាព 

គុណភាព និងប្រេសិទ្ធភាពន្រេការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនយា៉ាងផុលផុស មានលក្ខណៈ 

ប្រេកួតប្រេជ្រេងលើទីផ្សារ លើស្រេវាផ្តល់ព័ត៌មានសព្វប្រេបយា៉ាងជូនប្រេជាពលរដ្ឋគ្រេប់

ទិសទី។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋត្រេូវបានធ្វើកំណ្រេទម្រេង់ជាបន្តបនា្ទាប់ ទាំងលើ 

ខ្លមឹសារ ទាងំលើការងារគ្រេបគ់្រេង នងិរបៀបរបបការងារ ជាពសិ្រេសបានផ្តាតលើការ 

ងារចាត់តាំងបណ្តុះបណ្តាល ដោយយកចិត្តទុកដក់លើមន្ត្រេីវ័យក្ម្រេងមានសមត្ថ-    

ភាព មានប្រេជាប្រេិយភាព និងឆន្ទៈការងារ ពង្រេឹងមន្ត្រេីដឹកនាំបន្តវ្រេននៅគ្រេប់ផ្ន្រេក        

គ្រេប់កម្រេិត និងជំនាញ។ ទោះបីមិនទាន់បានបំពាក់គ្រេប់គ្រេន់នូវមធ្យាបាយផ្សព្វ-    

ផ្សាយ ដូចជាទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ឲ្យបានគ្រេប់រាជធនី ខ្រេត្ត ប៉ុន្ត្រេប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់  

រដ្ឋបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រេទាក់ក្រេឡាគា្នាធ្វើឲ្យវិសាលភាពន្រេការផ្សាយគ្រេបដណ្តប់ 

បាននៅទូទាំងប្រេទ្រេស និងផ្សាយច្រេញទៅក្រេប្រេទ្រេសថ្រេមទៀត។នៅឆ្នាំ២០១៤

ន្រេះ វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំព្រេញមាន៨០ នៅខ្រេត្តមាន៩៥ វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅភ្នំព្រេញ 

មាន ៥ នៅខ្រេត្តមាន៦៧ ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំព្រេញមាន១៧ នៅខ្រេត្តមាន៧

ទរូទស្សនខ៍្ស្រេកាបនៅភ្នពំ្រេញមាន៨ នៅខ្រេត្តមាន១៤៥ កាស្រេតជាតនិៅភ្នពំ្រេញមាន 

៣៥៤ នៅខ្រេត្តមាន១០២ កាស្រេតអន្តរជាតិនៅភ្នំព្រេញមាន៤១ នៅខ្រេត្តមាន១     

ទស្សនាវដ្តីជាតិនៅភ្នំព្រេញមាន២៣៣ នៅខ្រេត្តមាន៧ ទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិនៅភ្នំ-   

ព្រេញមាន៥៦ នៅខ្រេត្តមាន៣ ព្រេឹត្តិបត្តិព័ត៌មាននៅភ្នំព្រេញមាន៣៦ នៅខ្រេត្តមាន៥។ 

សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុ ទូរទស្សន៍នៅភ្នំព្រេញមាន៣៣ នៅខ្រេត្តមាន៥ រោងពុម្ព 

និងគ្រេឹះសា្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនៅភ្នំព្រេញមាន១២២។ គ្រេហទំព័រនៅភ្នំព្រេញមាន៣៣

នៅខ្រេត្តមាន១៤។ នៅឆ្នាំ២០១៤ន្រេះដ្រេរ អ្វីដ្រេលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការ      

ប្រេើប្រេស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាដ៏ព្រេញនិយម ពិស្រេស Facebook កំពុង 

កា្លាយជាមធ្យាបាយច្រេកចាយ និងទទួលព័ត៌មានទិន្នន័យនានាដ៏ព្រេញនិយមបំផុត

ហើយវាកំពុងមានឧត្តមភាពទាក់ទាញមនុស្សទូទៅឲ្យចាប់អារម្មណ៍ មិនថាក្ម្រេង         

ចាស់ប្រេុសស្រេីឡើយ។ វាមានជ្រេុងអវិជ្ជមានជាច្រេើននៅក្នុងនោះ ត្រេវាមានលក្ខណៈ 

ងាយស្រេួល រហ័ស នៅទីណ ព្រេលណក៏បាន។ ត្រេទោះយា៉ាងណអ្នកល្រេងហ្វ្រេស

ប៊ុកភាគច្រេើនមានភាពចាស់ទុំ ដោយគ្រេកំណត់ខ្លួនគ្រេបានថា អ្វីដ្រេលពិត អ្វីដ្រេលមិន 

ពិត អ្វីដ្រេលគួរទុកចិត្ត អ្វីដ្រេលមិនគួរទុកចិត្ត អ្វីដ្រេលមិនគួរល្រេង ហើយអ្វីដ្រេលគួរ       

ល្រេង។ បានស្រេចក្តីថា នៅក្នុងសង្គមហ្វ្រេកបុ៊កគ្រេកំពុងត្រេបង្កើតក្រេមសីលធម៌ដោយ

ខ្លួនរបស់គ្រេផ្ទាល់។ អ្នកដ្រេលនៅបន្តល្រេងហ្វ្រេសប៊ុកក្នុងន័យអវិជ្ជមាន ឬខ្វះសីលធម៌ 

អ្នកនោះនឹងខា្ទាតច្រេញពីសង្គមហ្វ្រេកប៊ុកដោយស្វ័យប្រេវត្តិ ព្រេះត្រេូវគ្រេUnfriendឬ 

Block ចោលមិនឲ្យល្រេចច្រេញនៅក្នុងគណន្រេយ្យរបស់គ្រេទៀតឡើយ។

ពងែឹងវិស័យព័ត៌មានឲ្យរត់តាមទាន់ការវិវឌ្ឍ
លើគែប់វិស័យក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ថ្ល្រេងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារព័ត៌មាន 

និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅការងារសម្រេប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥ 

របស់ក្រេសួងព័ត៌មាន
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នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ២០១៤និងទិស

ដៅការងារសម្រេប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រេសួងព័ត៌មាន នាថ្ង្រេទី០៤-០៦ ខ្រេ មីនា 

ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងព័ត៌មានបានធ្វើការកត់      

សមា្គាល់ថា បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានា ជាពិស្រេសហ្វ្រេសប៊ុកបានកា្លាយជា   

មធ្យាបាយបញ្ជូនព័ត៌មាន ច្រេកចាយព័ត៌មាន និងធ្វើអតា្ថាធិប្បាយ បញ្ច្រេញមតិយោ-

បល់ទៅវិញទៅមកយា៉ាងព្រេញនិយម ត្រេមិនម្រេនជាព័ត៌មានផ្លូវការដ្រេលគួរឲ្យទុក         

ចិត្តទាំងស្រេុងនោះទ្រេ ។ មនុស្សមួយចំនួននៅត្រេយកហ្វ្រេសប៊ុកធ្វើជាវ្រេទិកាជ្រេរ   

ប្រេមាថ មលួបងា្កាច ់បភំ្ល្រេ បផំ្លើស ញុះញង ់អជុអាល បញ្ឆ្រេះកហំងឹ រសីអើងជាតសិាសន ៍

ប្រេើពាក្យអសុរស ប្រេើរូបភាពកាត់ត ប្រេើរូបភាពអាសអាភាស កាត់តសំឡ្រេង បញ្ចូល 

សំឡ្រេងថ្មី។ល។និង។ល។ ដ្រេលធ្វើឲ្យច្រេបូកច្រេបល់ និងធ្វើឲ្យស្រេអាប់ដល់តម្ល្រេន្រេ

សីលធម៌សង្គម។ អ្នកដ្រេលប្រេើប្រេស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមមិនល្អច្រេើនលក់ 

អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន និងជាអ្នករស់នៅក្រេប្រេទ្រេសដ្រេលពុំយល់ច្បាស់ពីសភាព-

ការណ៍ពិតនៅកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោះយា៉ាង 

ណក៏ដោយក្រេសួងព័តម៌ានវាយតម្ល្រេថា បណ្តាញទំនាកទ់នំងសង្គមនៅត្រេមានសា-

រៈសំខាន់ បើយើងប្រេើប្រេស់វាឲ្យបានត្រេឹមត្រេូវ ហើយក្រេសួងមិនមានបំណងបិទ 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងនោះទ្រេ។

ទោះយា៉ាងណក៏នៅមានបញ្ហាប្រេឈមមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន ដូចជា

ការបណ្តុះបណ្តាលធនធនមនុស្សនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមទំហំន្រេការងារ និង   

តម្រេូវការន្រេផ្ន្រេកនីមួយៗស្រេបតាមសភាពការណ៍ថ្មី។ កង្វះខាតថវិកា មធ្យាបាយ 

សំភារៈ គ្រេប់ផ្ន្រេកគ្រេប់ជំនាញក៏កំពុងចោទជាបញ្ហា។ ការឆ្លើយតបន្រេប្រេព័ន្ធផ្សាយ   

របស់រដ្ឋនៅយឺតយា៉ាវ ដ្រេលករណីខ្លះត្រេូវរង់ចាំដល់មោ៉ាងផ្សាយទើបយើងផ្សាយ។ 

វិទ្យុ FM នៅតាមខ្រេត្តពុំទាន់ប្រេទាក់ក្រេឡាគា្នាឲ្យបានល្អនៅឡើយ ជាពិស្រេសការ    

បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សាយបន្តពីខ្រេត្តមួយទៅខ្រេត្តមួយ តាមរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រេ          

របស់ខ្យងដើម្បីយកឈ្នះទន្សាយ យើងធ្វើពុំទាន់បានល្អនៅឡើយ ។ មន្ត្រេីទទួល       

បន្ទុកព័ត៌មានតាមខ្រេត្តមិនទាន់ច្រេះរបៀបធ្វើការឲ្យរលូន ដ្រេលទាមទារចំបាច់ឲ្យ    

យើងត្រេូវត្រេជំរុញខា្លាំងក្នុងការធ្វើកំណ្រេទម្រេង់ទើបវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងអាចរត់

តាមទាន់ការវិវឌ្ឍរីកចម្រេើនលើគ្រេប់វិស័យនាសម័យបច្ចុប្បន្នន្រេះ។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រេសួងព័ត៌មានបានយកចិត្តទុកដក់ជំរុញប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

របស់ជាតិ និងលើកទឹកចិត្តប្រេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឲ្យខិតខំពង្រេីកសកា្តានុពល             

ប្រេសិទ្ធភាព និងវិសាលភាពន្រេការផ្សាយគ្រេបដណ្តប់ឲ្យបានទូលំទូលយ ទាំងក្នុង 

ប្រេទ្រេស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការកំសាន្តប្រេកប   

ដោយគុណភាព និងសមធម៌ ជូនប្រេជាជនខ្ម្រេរនៅគ្រេប់ច្រេកល្ហកន្រេមាតុប្រេទ្រេស និង 

ឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពខាងក្រេ រួមចំណ្រេកលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណ និងមោទនភាព    

ជាតិខ្ម្រេរ និងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ។ ជំរុញការសាងសង់សា្ថានីយ 

វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ថា្នាក់ក្រេមជាតិនៅតាមបណ្តាខ្រេត្តបន្តទៀត ដោយផ្តល់អាទិភាព

ចំពោះបណ្តាខ្រេត្តប៉្រេកពាយ័ព្យ និងឦសានន្រេមាតុប្រេទ្រេស។ សា្ថានីយទាំងន្រេះនឹង

ដើរតួនាទីជាសា្ពោនចម្លងនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទៅជូន          

ប្រេជាពលរដ្ឋ និងជាវ្រេទិកាសាធរណៈសម្រេប់ប្រេជាពលរដ្ឋបញ្ច្រេញមតិយោបល់        

និងសំណូមពររបស់ខ្លួន ស្រេបតាមគោលការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតាមប្រេបប្រេជាធិ-

បត្រេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថា្នាក់ក្រេមជាតិ ដ្រេលកំណត់នៅក្នុងក្រេបខណ្ឌយុទ្ធ-

សាស្រេ្តស្តីពីកំណ្រេទំរង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។ លើកទឹកចិត្ត និងបើកទូលយ

ឲ្យមានការចូលរបស់វិស័យឯកជន សង្គមសុីវិល និងអង្គការមិនម្រេនរដ្ឋាភិបាលក្នុង

វិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍។ លើកកម្ពស់គុណភាពន្រេកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន   

គ្រេបដណ្តប់ដោយព័ត៌មានជាតិ ដ្រេលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រេប់ទិដ្ឋភាពន្រេសង្គមកម្ពុជា ជា      

ព័ត៌មានពិត ត្រេឹមត្រេូវតាមទិសសោ្លាក    ៉ប្ល្រេក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណ ព្រេលណ 

ក៏បាន   ៉ដោយឈរលើសា្មារតីទទួលខុសត្រេូវ និងគោរពសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ ធនានូវការ 

លើកស្ទួយនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យ។

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងព័ត៌មានបានក្រេើនរំឭកដល់មន្ត្រេី       

ព័ត៌មាននិងមន្ត្រេី អ្នកនាំពាក្យទាំងអស់ ត្រេូវធ្វើការងារឲ្យមានភាពរស់រវីក មិនត្រេូវធ្វើ 

ការងារយឺតយា៉ាវក្នុងភាពស្ពឹកស្រេពន់ដូចព្រេលមុនបាននោះទ្រេ ហើយមិនត្រេូវរង់ចាំ

មានសភាពការណ៍កើតឡើងទើបមន្ត្រេីព័ត៌មាននោះនិយាយដ្រេរ។ ត្រេូវជូនដំណឹងជា

រៀងរាល់ព្រេលអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ចាប់ពីព្រេលន្រេះទៅមន្ត្រេីទាំងអស់ត្រេូវផ្លាស់

ប្តូរនូវឥរិយាបថក្នុងការសរស្រេរព័ត៌មាន ដ្រេលត្រេូវកាត់បន្ថយការសរស្រេរពិធីការ         

ងាកមកសរស្រេរនូវចំណុចសំខាន់ៗ និងមុំដ្រេលត្រេូវសរស្រេរក្នុងការកាត់បន្ថយព្រេល

វ្រេល ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់ត្រេមានការយល់ដឹងច្រេើន ដ្រេលបច្ច្រេកទ្រេសន្រេការយកព័ត៌-

មានន្រេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណស់ និងចាំបាច់បំផុតឲ្យមន្ត្រេីនៅថា្នាក់ជាតិ និង 

ថា្នាក់ក្រេមជាតិ មានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គា្នាទៅវិញទៅមក។ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រេី

ក្រេសួងព័ត៌មានបានថ្ល្រេងជាចុងក្រេយថា ដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គភាព ឬសា្ថាប័នរបស់យើង  

ទទលួបានជោគជយ័ មន្ត្រេពីត័ម៌ានត្រេវូមានទនំាកទ់នំងល្អ នងិភាពរសរ់វីក មនិត្រេវូធ្វើ 

ការងារយឺតយា៉ាវ និងស្ពឹកស្រេពន់បានទៀតទ្រេ ព្រេះបច្ចុប្បន្នបច្ច្រេកវិទ្យាថ្មីត្រេូវទាម-

ទារការយល់ដឹង និងច្រេះអំពីរបៀបប្រេើប្រេស់ច្បាស់លស់ ៕

ពិធីករកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្លួន

ក្នុងស្្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡ្រេងមួយនៅរាជធនីភ្នំព្រេញ

អង់ត្រេនស្្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តទៅបណ្តាខ្រេត្តនានា
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បុណ្យទន្ល្រេលើកដំបូងដ្រេលប្រេរព្ធនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ

ចាប់ពីថ្ង្រេទី ១៣ ដល់ថ្ង្រេទី ១៥ ខ្រេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ 

ក្រេមប្រេធនបទ ទ្រេសចរណត៍ាមដងទន្ល្រេ សម្រេបក់ារ 

អភិវឌ្ឍសហគមន៍ បានបញ្ចប់ប្រេកបដោយជោគជ័យ

ដោយមានមហាជនជាច្រេើនមុឺននាក់មកពីបណ្តាខ្រេត្ត 

រាជធនី មន្ត្រេីអ្នកមុខអ្នកការព្រេមទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិផង 

បានចូលរួមយា៉ាងកុះករ។ ការប្រេរព្ធពិធីបុណ្យទន្ល្រេន្រេះ 

ជាការសម្ត្រេងនូវការដឹងគុណដល់ទន្រេ្ល ដ្រេលបាននាំ 

មកនូវដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិ រួមទាំងមចា្ឆាដ៏សម្បូរប្រេប 

ហើយជាកន្ល្រេងទ្រេសចរណ៍ ដ្រេលបង្កើតបានការងារ

យា៉ាងច្រេើននិងនាំមកនូវប្រេក់ចំណូលដល់ប្រេជាពល-

រដ្ឋតាមរយៈស្រេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ស្រេវាសា្នាក់នៅ និងការ 

ហូបចុកជាដើម ។ 

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងទ្រេសចរណ៍

បានឲ្យដឹងថា បុណ្យទន្ល្រេត្រេូវបានប្រេទ្រេសនៅទូទាំង     

ពិភពលោកប្រេរព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្ត្រេសម្រេប់          

កម្ពុជាវិញគឺជាលើកទីមួយហើយដ្រេលបានប្រេរព្ធពិធី

បុណ្យទន្ល្រេនៅមាត់ទន្ល្រេផ្ទាល់នាខ្រេត្តក្រេច្រេះ ។ ឯក-   

ឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា មូលហ្រេតុដ្រេលធ្វើពិធីបុណ្យទន្ល្រេ

លើកដំបូងក្នុងខ្រេត្តក្រេច្រេះក៏ព្រេះខ្រេត្តន្រេះមានសកា្តានុ

ពលយា៉ាងធំ មានធនធនធម្មជាតិច្រេើនប្រេភ្រេទ ជា               

ពិស្រេសគឺជាទីកន្ល្រេងកំណើតន្រេត្រេីផ្សាតដ្រេលជាធន-

ធនកម្រេរបស់ពិភពលោក ។

សូមបញ្ជាក់ថា បុណ្យទន្ល្រេ ត្រេូវបានកំណត់ដោយ 

អនុក្រេឹត្យល្រេខ ២៦៥ អនក្រេ បក ចុះថ្ង្រេទី ១ ខ្រេតុល 

ឆ្នាំ ២០១៤  ដើម្បីបង្កើតព្រេឹត្តិការណ៍ទ្រេសចរណ៍ 

សម្រេប់ខ្រេត្តជាប់ដងទន្ល្រេ  ពិស្រេសរួមចំណ្រេកដល់ការ

ជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់តាមដងទន្ល្រេរបស់កម្ពជុាឲ្យកា្លាយ 

ទៅជាប៉ូលទ្រេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ ស្រេបតាមយុទ្ធ-   

សាស្ត្រេពិពិធកម្មវិស័យទ្រេសចរណ៍ របស់រាជរដ្ឋាភិ-

បាល។ ការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្ល្រេ ក៏ក្នុងគោលបំណង   

បំផុសចលនាមហាជន ឲ្យចូលរួមក្នុងការងារអភិរក្ស      

និងអភិវឌ្ឍធនធនទន្ល្រេប្រេកបដោយនិរន្តរភាព ជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទ្រេសចរណ៍ដោយផ្តាតទៅលើ

ធនធនធម្មជាតិនៅតាមដងទន្ល្រេ ផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ច  

សហប្រេតិបត្តិការ  រវាងប្រេទ្រេសនៅជាប់ទន្ល្រេម្រេគង្គ 

ព្រេមទាំងសម្រេួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងបណ្តុះ         

បណ្តាលធនធនមនុស្ស នៅតាមដងទន្ល្រេម្រេគង្គផង  

ដ្រេរ។ ពិធីបុណ្យទន្ល្រេមិនត្រេឹមត្រេរួមចំណ្រេកផ្សព្វផ្សាយ

អំពីសកា្តានុពលន្រេតំបន់ទ្រេសចរណ៍ ជាប់ដងទន្ល្រេ  

ប៉ុណោ្ណោះទ្រេ ប៉ុន្ត្រេក៏បានរួមចំណ្រេកយា៉ាងសំខាន់គាំទ្រេ   

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ប្រេទ្រេសប្រេកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រេូវ 

ជាពិស្រេសកិច្ចការពារធនធនធម្មជាតិ ដោយឈរលើ

ការប្ត្រេជា្ញាចិត្តច្បាស់លស់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាព រវាង  

ផលប្រេយោជន៍ខាងផ្ន្រេកបរិសា្ថាន ស្រេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង 

វប្បធម៌។ មិនត្រេបុ៉ណោ្ណោះ ពិធីបុណ្យទន្ល្រេន្រេះក៏ជាឱកាស 

ដ៏ប្រេសើរ ដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួម  

ក្នុងចលនាប្រេឡងប្រេណំងទីក្រេុងសា្អាត រមណីយដ្ឋាន 

សា្អាត ស្រេវាល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ តាមរយៈការលើក  

កម្ពស់គុណភាពស្រេវាកម្មទ្រេសចរណ៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍ

ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រេម ទាំងការអប់រំប្រេជាពលរដ្ឋអំពី

សារប្រេយោជន៍ន្រេធនធនតាមដងទន្ល្រេ និងអំពីទស្សន 

ទានសា្អាត និងប្រេតង ។

ក្នុងពិធីបុណ្យទន្ល្រេរយៈព្រេល៣ថ្ង្រេនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ

ន្រេះ មានការតាំងបងា្ហាញ ពិព័រណ៍កសិ-ទ្រេសចរណ៍, 

អ្រេកូទ្រេសចរណ៍ ផលិតផលខ្ម្រេរមហោស្រេពម្ហូបអាហារ 

ភ្រេសជ្ជៈ និងការបងា្ហាញពីការប្រេកួតកីឡាទ្រេសចរណ៍

ផ្ស្រេងៗ មានដូចជា៖ ការប្រេណំងទូកប្រេព្រេណី ចំបាប់ 

បូរាណ លោតឆ័ត្រេយោង រត់ប្រេណំង ប្រេណំងកង់ ជិះ 

កង់កំសាន្ត ហ្រេលទឹក ប្រេដល់ខ្ម្រេរបូរាណ ប្រេណំងម៉ូតូ 

ឯកឧត្តម សុខ អាន និងលោកជំទាវ និងឯកឧត្តម ថែង ខុន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី

បុណ្យទន្ល្រេលើកដំបូងដ្រេលប្រេរព្ធនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ

ឯកឧត្តម  លោកជំទាវ និងភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទន្ល្រេនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ
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ស្ថិតិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រេប្រេទ្រេសជប៉ុន (JETRO) បានបញ្ជាក់ថាកាលពីខ្រេមករា

ដើមឆ្នាំន្រេះ ទំហំន្រេការនាំច្រេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រេទ្រេសជប៉ុនមានតម្ល្រេប្រេមាណ 

៧៨,៨លនដុល្លារអាម្រេរិក គឺមានកំណើនប្រេមាណ៥៧ %បើធៀបនឹងរយៈព្រេលដដ្រេលកាលពី

ឆ្នាំ២០១៤ ដ្រេលមានត្រេឹមត ែ៣៨,៨ លនដុល្លារ ។ ចំពោះទីផ្សារកម្ពុជាវិញបាននាំចូលទំនិញ

ពីជប៉ុនមានតម្ល្រេត្រេឹមត្រេ ២១,៨ លនដុល្លារប៉ុណោ្ណោះ ដោយកើនឡើងប្រេមាណ ៧០,៨% ធៀប 

នឹង ១៥,៩ លនដុល្លារក្នុងរយៈព្រេលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤។

ដោយឡ្រេក ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអាម្រេរិកវិញមានកំណើនប្រេមាណមួយ

លនដុល្លារ ទាំងការនាំច្រេញ និងនាំចូល ប៉ុន្ត្រេទំហំន្រេការនាំច្រេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់អាម្រេរិក 

មានទំហំធំជាងនាំច្រេញទៅជប៉ុន ។

ការិយាល័យសិ្ថតិពាណិជ្ជកម្មអាម្រេរិកបានឲ្យដឹងថា កាលពីខ្រេមករាកន្លងទៅ កម្ពុជានាំ       

ច្រេញទៅអាម្រេរិកមានតម្ល្រេ ២៣០,៨ លនដុល្លារ។ កាលពីខ្រេមករាឆ្នាំ ២០១៤  មានចំនួន 

២២៩,៩ លនដុល្លារ ។

នៅក្នុងរង្វង់ខ្រេមករាន្រេះ ទំនិញនាំច្រេញពីអាម្រេរិកមកចូលទីផ្សាររបស់កម្ពុជាមានតម្ល្រេ 

២៥,៨ លនដុល្លារ ខណៈព្រេលដដ្រេលកាលពីឆ្នាំ២០១៤ មានត្រេឹមត្រេ ២៤,៤ លនដុល្លារ ។ 

គួររំឭកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជានាំច្រេញទៅជប៉ុនមានតម្ល្រេប្រេមាណ៧៧៦ លនដុល្លារ 

ខណៈដ្រេលនាំចូលពីជប៉ុនវិញនោះមានតម្ល្រេ ២៥៥ លនដុល្លារ ។ សម្រេប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ-

កម្មកម្ពុជា និងអាម្រេរិកវិញនោះ កម្ពុជានាំច្រេញទៅអាម្រេរិកព្រេញមួយឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន 

២.៨៤៣,៨ លនដុល្លារ និងកម្ពុជានាំចូលពីអាម្រេរិកមកវិញនោះមានតម្ល្រេប្រេមាណ ៣២៨ លន 

ដុល្លារ ។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បារាំងឆ្នាំ ២០១៤

សា្ថានទូតបារាំងប្រេចាំនៅព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-

បារាំងនៅឆ្នាំ២០១៤មានទំហំ៤៦៥,៧លនអឺរ៉ូ គឺមានកំណើន២៩,៤%បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣

ដ្រេលមានចំនួន៣៥៩,៨ លនអឺរ៉ូ។ នៅឆ្នាំ២០១៤ ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំច្រេញពីកម្ពុជាទៅបារាំង

មានចំនួន៣៩៦,៨ លនអឺរ៉ូ មានកើនឡើង ៣៣,១ %។ ដោយឡ្រេកឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួន ២៩៨ 

លនអឺរ៉ូ។ ចំណ្រេកទំហំពាណិជ្ជកម្ម នាំច្រេញពីប្រេទ្រេសបារាំងមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤មានចំនួន 

៦៨,៩ លនអឺរ៉ូ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួន ៦១,៨ លនអឺរ៉ូ ដោយកើនឡើង១១,៥%។

ទំនិញពីប្រេទ្រេសកម្ពុជាទៅប្រេទ្រេសបារាំង មានដូចជា វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្ប្រេក 

ជើង និងកសិ-ចំណីអាហារជាដើម។ ចំណ្រេកប្រេទ្រេសបារាំងវិញបាននាំផលិតមកកម្ពុជាមានដូច

ជា ឱសថ កសិ-ចំណីអាហារ ផលិតផលថ្រេរក្សាសម្ផស្ស គ្រេឿងសមា្អាង គ្រេឿងចក្រេ និងគ្រេឿង 

ឧស្សាហកម្ម ជាដើម។ 

បច្ចុប្បន្ន មានក្រេុមហ៊ុនបារាំងតូចៗដ្រេលកំពុងរកសុីនៅប្រេទ្រេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយ 

នោះ មានចំនួនប្រេមាណ ៥០-៦០ ក្រេុមហ៊ុន ដោយមិនរាប់បញ្ចូលជនជាតិបារាំងដ្រេលបើក 

ភោជនីយដ្ឋាន និងហាងមួយចំនួនផ្ស្រេងទៀតទ្រេ។ ក្រេុមហ៊ុនបារាំងដ្រេលភាគច្រេើនកំពុងវិនិ-   

យោគនៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជាមានលើវិស័យចម្រេះទឹកសា្អាត ក្រេុមហ៊ុនសំណង់ ប្រេងឥន្ធនៈ 

(តូតាល់) និងក្រេុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យទ្រេសចរណ៍ ការផ្តល់ស្រេវាច្បាប់សាងសង់ សា្ថាបត្យ-

កម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងជាពិស្រេសជាក្រេុមហ៊ុនដ្រេលវិនិយោគធំជាងគ្រេលើវិស័យថា្នាំព្រេទ្យ 

(ឱសថ)៕

លើទឹក កីឡាលើឆ្ន្រេរខ្សាច់និងក្បួនព្យុះហយាត្រេទូក។ 

នៅព្រេលយប់ក៏មានការសម្ត្រេងសិល្បៈទស្សនីយភាព

ទាក់ទងទៅនឹងប្រេវត្តិទន្ល្រេនិយាយពីប្រេវត្តិទាក់ទងនឹង

ទ្រេសចរណ៍នៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ ដោយមានសម្ត្រេងរឿងព្រេះ

ម៉្រេគងា្គាក្រេពើលោកន្រេនវិហារសសរ ១០០ ជាដើម ។ 

មានប្រេសាសន៍នៅក្នុងពិធីបិទបុណ្យទន្ល្រេ ឯក-

ឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្ត្រេីទទួល       

បន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រេី បានមានប្រេសាសន៍ថា  

ការប្រេព្ធពិធីបុណ្យទន្ល្រេន្រេះ ប្រេព្រេឹត្តទៅបានជោគជ័យ 

គឺដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 

និងសន្ដិសុខនៅព្រេញផ្ទ្រេប្រេទ្រេសដ្រេលពុំធ្លាប់មាននៅ

ក្នុងរយៈព្រេល ៥០០ ឆ្នាំចុងក្រេយន្រេប្រេវត្តិសាស្ត្រេ   

កម្ពុជា អាស្រេ័យដោយការដឹកនាំប្រេកបដោយគតិ-

បណ្ឌិត របស់សម្ដ្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ              

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជា-

ណចក្រេកម្ពុជា ជាសា្ថាបនិកន្រេគោល-

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ គោលនយោបាយ 

បើកចំហជើងម្រេឃ ព្រេមទាំងគោល 

នយោបាយផ្ស្រេងៗទៀតជាច្រេើន ដើម្បី     

ជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិ ឲ្យមានការរីក 

ចម្រេើនប្រេកបដោយចីរភាព  នងិ សមធម។៌ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី បានបញ្ជាក់ 

ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឱ្យមានការរៀបចំពិធី          

បុណ្យទន្ល្រេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខ្រេត្តជាប់ដងទន្ល្រេ ដោយ 

ធ្វើឆ្លាស់វ្រេនគា្នា។ ពិធីបុណ្យទន្ល្រេលើកទី ១ នៅខ្រេត្ត 

ក្រេច្រេះ លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងត្រេូវរៀបចំធ្វើនៅខ្រេត្ 

តកំពង់ចាម ហើយនឹងធ្វើជា បន្តបនា្ទាប់នៅខ្រេត្ត ផ្ស្រេងៗ 

ទៀត ។ ប្រេការន្រេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីការខិតខំ  

ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងកម្មវិធីសម្ត្រេងសិល្បៈគ្រេប់ទម្រេង់
ក្នុងពិធីបុណ្យទន្ល្រេនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ ដ្រេលមានរយៈព្រេល   ៣  ថ្ង្រេ
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របស់  រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ ជំរុញកិច្ច អភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋ-

កិច្ច សង្គមន្រេតំបន់តាមដងទន្ល្រេ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ  

វិស័យទ្រេសចរណ៍ សំដៅធ្វើឱ្យមាតុភូមិយើងមានការ 

អភិវឌ្ឍ លើគ្រេប់វិស័យ និងគ្រេប់តំបន់ នៅ ទូទាំង  

ប្រេទ្រេស ៕

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រេុងពាលី ដើម្បីរៀបចំពិធី
បុណ្យទន្ល្រេលើកដំបូងដ្រេលប្រេរព្ធនៅខ្រេត្តក្រេច្រេះ
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អាសុីអាគ្នែយ៍នឹងកា្លែយជាតំបន់សែដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី ៩ នែលើពិភពលែក

ដោយមាន អត្រេកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម

ប្រេចាំឆ្នាំជាង ៥% នោះ បណ្តាប្រេទ្រេសដ្រេលស្ថិត 

នៅក្នុងតំបន់ ដ៏មានសកា្តានុពលមួយន្រេះ បាន 

បងា្ហាញឲ្យឃើញពី     សា្ថានភាពជាមជ្ឈមណ្ឌល 

ស្រេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោក 

ទោះបីជាហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង  និយ័តភាពនៅ 

មានបញ្ហាប្រេឈមក៏ដោយ។

ដោយមានទំាងអស់ ១០ប្រេទ្រេសលតសន្ធងឹ

ចាប់ពីភាគខាងកើតប្រេទ្រេសឥណ្ឌ រហូតមក 

ដល់ប្រេទ្រេសចិន តំបន់អាសុីអាគ្ន្រេយ៍ ជាទូទៅត្រេូវ 

បានប្រេងច្រេកជាពីរ គឺតំបន់ដីគោក និងតំបន់ 

កោះ។ តំបន់ដីគោក រួមមាន ប្រេទ្រេសមីយា៉ាន់មា៉ា 

ថ្រេឡង់ដ៍ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណម ដ្រេលតភា្ជាប់ 

ទ្វីបអាសុី ។ រីឯតំបន់កោះវិញរួមមានប្រេទ្រេស 

មា៉ាឡ្រេសុី សិង្ហបុរី ឥណ្ឌូន្រេសុី ហ្វីលីពីននិងប៊្រេុយ 

ណ្រេ ។ ឯប្រេទ្រេសទីម័រខាងកើត ក៏ស្ថិតនៅក្នុង 

តំបន់អាសុីអាគ្ន្រេយ៍ ជាអតីតដ្រេនដីមួយផ្ន្រេក 

របស់ប្រេទ្រេសឥណ្ឌូន្រេសុី ប៉ុន្ដ្រេមិនទាន់បានចូល 

ជាផ្លូវការ ក្នុងសមាគមប្រេជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រេយ៍

នៅឡើយទ្រេ ។  ភាពផ្ស្រេងៗគា្នារបស់ ប្រេទ្រេស 

ទំាងអស់ន្រេះ បានស្ថតិនៅចំប្រេះដូងន្រេកំណើន 

ស្រេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរបស់តំបន់មួយន្រេះ។

អត្ថបទមានចំណងជើងថា  ៉ ខា្លាក្រេប ឬនាគ 

លក់ខ្លួន Crouching Tiger or Hidden Dragon  ៉ 

ដ្រេលបានច្រេញផ្សាយនៅក្នុង The Internation-

al Economic Bulletin បានសរស្រេរថា 

ប្រេទ្រេសទាំង១០នៅអាសុីអាគ្ន្រេយ៍ បើបូកបញ្ចូល

គា្នាន្រេផលិតផលក្នុងស្រេុកសរុប GDP មាន                   

១.៩០០.០០០ លនដុល្លារ ដ្រេលមានប្រេជាជន 

ជិត ៦០០លននាក់ ហើយចំណូលសម្រេប់            

ប្រេជាជនមា្នាក់ៗ ប្រេចាំឆ្នាំជាមធ្យម គឺជិតស្មើនឹង 

ចំណូលប្រេជាជនចិនមា្នាក់ៗ។ ជាងមួយទសវត្សរ៍ 

កន្លងមក ប្រេទ្រេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់ន្រេះ មាន 

កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមជាង៥% ។ ប្រេសិនបើ

អាសុីអាគ្ន្រេយ៍កា្លាយទៅជាតំបន់ត្រេមួយវិញ គឺនឹង 

កា្លាយជាតំបន់ដ្រេលមានស្រេដ្ឋកិច្ចធំលំដប់ទី ៩ 

នៅលើពិភពលោក ។

សហរដ្ឋអាម្រេរិកប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមក បាននាំ 

ចូលទំនិញពីអាសុីអាគ្ន្រេយ៍ មានការកើនឡើង 

ឥតឈប់ឈរដ្រេលភាគច្រេើន នាំចូលពីប្រេទ្រេស 

មា៉ាឡ្រេសុី និងប្រេទ្រេសថ្រេឡង់ដ៍ ប៉ុន្ដ្រេប្រេទ្រេស 

វៀតណម កំពុងត្រេតាមទាន់ហើយ ។ លោក 

Paul Rasmussen អ្នកវិភាគស្រេដ្ឋកិច្ចពិភព- 

លោកបាននិយាយថា សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម 

កំពុង មានការកើនឡើងនៅក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្ន្រេយ៍

ជាពិស្រេស ការនំាច្រេញរបស់ប្រេទ្រេសវៀតណម ។  

លោកបន្ដថា នៅព្រេលដ្រេលតម្ល្រេពលកម្មមាន 

ការកើនឡើងនៅក្នុងប្រេទ្រេសចិន ក្រេុមហ៊ុនជា-

ច្រេើនបានងាកមករកប្រេទ្រេសក្ប្រេរខាងរបស់ចិន

វិញ ដើម្បីបំព្រេញទៅតាមការបញ្ជាទិញ ។

ប្រេទ្រេសទាំង១០នៅក្នុងសមាគមប្រេជាជាតិ

អាសីុភាគអាគ្ន្រេយ៍ហៅកាត់ថាអាសា៊ាន  (    ASEAN)                    

នឹងធ្វើសមាហរណកម្មស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បី 

បង្កើតឡើ ងនូវសហគមន៍ស្រេដ្ឋកិច្ចមួយ ជាទី             

ផ្សារ      ត្រេមួយ សម្រេប់ទំនិញ ស្រេវាកម្ម ការវិនិ-

យោគ និងពលកម្មជំនាញនៅចុងឆ្នាំ២០១៥

ន្រេះ។

បញ្ហែបែឈម ក្នុងវិស័យហែដា្ឋែ 
រចនសម្ព័ន្ធ

ផ្ន្រេកមួយន្រេទីក្រេុងរបស់ប្រេទ្រេសឥណ្ឌូណ្រេសុី

ទីក្រេុងរបស់ប្រេទ្រេសសឹង្ហបូរី
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នៅក្នងុបណ្តាឆ្នាជំាច្រេើនក្នងុទសវត្សរ៍ ១៩៩0 

អាសីុអាគ្ន្រេយ៍ គឺជាដើមទុនហិរញ្ញវត្ថ ុហ្រេដ្ឋារចនា 

សម្ព័ន្ធរបស់ពិភពលោក ។ ប៉ុន្ដ្រេបនា្ទាប់ពីមានវិបត្ដិ 

ហិរញ្ញវត្ថុនៅអាសុីក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ វិស័យមួយ 

ន្រេះបានធ្វើដំណើរទៅមុខយឺតៗ ។ សព្វថ្ង្រេទោះ 

បីជាមានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ  ក៏ប្រេទ្រេស 

មួយចំនួន កំពុងរកមធ្យាបាយដោះស្រេយជា         

មួយឱនភាពហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធរបស់ខ្លនួ។ លោក 

Nicolas Lord បានសរស្រេរអត្ថបទ មាន 

ចំណងជើងថា    ៉ ទីផ្សារដ្រេលកំពុងផុសឡើង 

Emerging Markets  ៉ ផ្សាយនៅក្នុង Changing 

Lanes បាននិយាយថា នៅព្រេលដ្រេល GDP ទិន្ន- 

ផលឧស្សាហកម្មនិងការប្រេើប្រេស់ បានហោះ

ឡើងខ្ពស់នៅពាសព្រេញតំបន់ជាងមួយទសវត្សរ៍

កន្លងមក ធ្វើឲ្យវិស័យថាមពល បញ្ហាទឹក និង 

ប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន រក្សាបានល្បឿនរបស់ខ្លួន 

ដដ្រេល ។ ចាប់តាំងពីមានវិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាសុី 

មក តម្រេវូការហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធក្នងុតំបន់ស្ទើរទំាង

ស្រេុង ត្រេូវបានបំព្រេញដោយប្រេទ្រេសនីមួយៗ ។ 

លោក Lord បានបន្ដថា តម្រេូវការទាំងនោះបច្ចុ-

ប្បន្នកំពុងរីកធំឡើងទាំងបរិមាណ និងគុណភាព 

ដ្រេលនោះជាការផ្លាស់ប្ដូរសុីជម្រេ ។ រដ្ឋាភិបាល 

ជាច្រេើន ឥឡូវន្រេះកំពុងត្រេច្រេចង់ប្រេទ្រេសនៅ 

អាសុីអាគ្ន្រេយ៍ក្នុងការវិនិយោគ ។ រយៈព្រេល ១០ 

ឆ្នាំខាងមុខ គម្រេងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ 

នឹងកើនឡើងដល់ ៨ ០០០ ០០០ លនដុល្លារ 

ដែលបើកចំហដល់អ្នកវិនិយោគឯកជននៅក្រោម

ភាពជាដ្រេគូររវាងរដ្ឋ និងឯកជន។ ប៉ុន្ដ្រេនិយ័ត     

ភាពប្រេឈមនឹងបញ្ហារួមមាន តម្ល្រេដឹកជញ្ជូន 

កើនឡើងខ្ពស់ ការស្ទះចរាចរនៅតាមទីក្រេុង និង 

ការដឹកជញ្ជនូតាមផ្លវូអាកាសមិនទាន់ គ្រេប់គ្រេន់។

ការសម្លឹងឆ្ពែះទែមុខ
នៅព្រេលដ្រេលអាសុីអាគ្ន្រេយ៍ កំពុងមាន                  

កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចលឿនក្នុងរយៈព្រេល ១០ ឆ្នាំ 

កន្លងមកន្រេះ ធ្វើឲ្យតំបន់មួយន្រេះស្ថិតនៅចំផ្លូវ 

បំប្រេក ។ កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចជាបន្ដទៀតគឺត្រេូវពឹង

ផ្អ្រេកទៅលើកិច្ចសហប្រេតិបត្ដិការ សុីជម្រេនៅ 

ក្នុងតំបន់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មច្រេញពីយថា

ទស្សន៍នយោបាយ និងអន្ដរាគមន៍ទីផ្សារដោយ 

ធុរកិច្ច ដ្រេលចង់ឲ្យមានការពង្រេីកពាណិជ្ជកម្មនៅ

ពាសព្រេញក្នុងតំបន់។

ទីក្រេុងបាងកកន្រេព្រេះរាជាណចក្រេថ្រេ

ទីក្រេុងភ្នំព្រេញន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជា

ការនំចូលរបស់អាមែរិកពី បែទែស 
អាសុីអាគ្នែយ៍

ការនាចំលូរបសស់ហរដឋ្អាមេរកិពបីរ្ទេស

នៅអាសុីអាគ្ន្រេយ៍ មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅ

មួយឆ្នាំ           ដ្រេលគ្រេសង្ឃឹមបានឈានដល់កម្រេិត 

ខ្ពសម់យួ  ។              ប្រេទ្រេសដ្រេលឈរនៅលដំបក់ពំលូ 

ន្រេការនាំចូលរបស់អាម្រេរិករួមមាន មា៉ាឡ្រេសុី 

និងថ្រេឡង់ដ៍ ប៉ុន្ដ្រេវៀតណម ត្រេូវបានគ្រេមើល

ឃើញជាប្រេទ្រេសកំពុងមាន កំណើនខ្ពស់ជាទី   

ចាប់អារម្មណ៍របស់អតីតសត្រេូវអាម្រេរិក ៕
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ផ្ន្រេកនីមួយៗន្រេសរីរាង្គ មានអាយុកាល 

ដោយឡ្រេកៗពីគា្នា ។ យើងសាកល្បងពិនិត្យ      

អត្ថបទស្រេវជ្រេវវិទ្យាសាស្រេ្តមួយ ខាងក្រេម 

ន្រេះ  ៖

១-ខួរក្បាល និងសួត ចាប់ចំណស់ពីព្រេល 

អាយុ ២០ ឆ្នាំ អាចនិយាយបានថាខួរក្បាល និង 

សួតជាផ្ន្រេក ២ រងនូវភាពចំណស់មុនគ្រេ។ ចាប់

ផ្តើមដំបូងមនុស្សមានកោសិកាខួរក្បាល ១០០ 

ពាន់លន ប៉ុន្ត្រេចាប់ពីអាយុ ២០ ឆ្នាំទៅ តួល្រេខ 

ន្រេះផ្តើមថយចុះសន្សឹមៗ ហើយដល់អាយុ ៤០ 

ឆ្នាំ ក្នុង ១ ថ្ង្រេៗ មនុស្សយើងបាត់ អស់កោសិកា 

ន្រេះ ១០.០០០ ជាហ្រេតបុង្កឡើងនវូផលប៉ះពាល ់

លើការចងចាំ ឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវសាស្រេ្តរបស់ 

មនុស្សចាស់ ។

ផ្ន្រេកសោ្ពោតន្រេឆ្អឹងជំនី រងភាពកំបោរូបនីយ-

កម្ម          ប្រេអប់ដើមទ្រេូងប្តូរសណ្ឋានសនា្លាក់រឹង      

ឥទ្ធិពលដល់ដង្ហើម Parenchyma សួតថម 

ថយការយឺតបណ្តើរៗ Parenchymal alveoli 

សួតថយចុះដ្រេរ ។ ចំណុះផ្ទុកខ្យល់របស់សួតក៏

ចាប់ផ្តើមពិបាកដកដង្ហើម ព្រេះបណ្តាសាច់ដុំ 

និងឆ្អឹងជំនីផ្តើមក្រេិនរឹង ។

២- សាច់ដំុ ស្ប្រេក និងសក់ ចាប់មានចំណស់ 

ពីវ័យ ៣០ ឆ្នាំជាធម្មតា គ្រេសាច់ដុំចំណស់នោះ 

វាត្រេូវបានបង្កើតឡើងវិញ។ ប៉ុន្ត្រេនៅវ័យ ៣០ ឆ្នាំ 

ឡើង កម្រេិតបង្កើតឡើងវិញតិចជាងកម្រេិត 

ចំណស់ ។ ដល់អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ សាច់ដុំ 

ថយចុះពី 0,៥ ទៅ ២% ។  ហ្រេតុន្រេះ ទើបមនុស្ស 

ចាស់ពិបាករក្សាលំនឹង មានសកម្មភាពយឺត 

ងាយដួល ហើយបាក់ឆ្អឹង។

ព្រេលឆ្លងចូលអាយុ ៣០ ឆ្នាំ នោះផ្ទ្រេមុខរបស់

អ្នកចាប់ផ្តើមចំណស់ ជ្រេីវជ្រេួញ ជាំមុខ ព្រេះថា 

ស្រេទាប់ខា្លាញ់នៅពីក្រេមស្ប្រេករបស់អ្នក ថយ 

ចុះ ធ្វើឲ្យស្ប្រេកមុខបាត់ភាពយឺតទន់យារធ្លាក់ពុំ

ណ្រេនតឹងដូចមុន ។ រីឯសក់វិញក៏បាត់ភាពទន់

ល្មើយកា្លាយជាស្ងួតរឹង ងាយប្រេកចុង ហើយក៏ 

ចាប់មានវត្តមានសក់ស្កូវ ។ ក៏មានករណីលើក 

ល្រេង ទាក់ទងដល់តំណពូជរាងកាយរបស់    

មនុស្សមា្នាក់ៗ ។

៣-ឆ្អឹង និងសមត្ថភាពបន្តពូជមានចំណស់ 

នៅវ័យ ៣៥ ឆ្នាំ ។ គួរបញ្ជាក់ថា រហូតដល់វ័យ 

២០ ឆ្នាំ កំហាប់ឆ្អឹងនៅមានកើន ប៉ុន្ត្រេព្រេលឈាន 

ដល់វ័យ ៣៥ ឆ្នាំនោះឆ្អឹងបានចាស់ បាតុភូតបាក់ 

ផ្នែកណារបស់សរីរង្គ
ដែលឆាប់ចាស់បំផុត ?

ឆ្អឹងចាប់ផ្តើម ហើយវាជាដំណើរការធម្មតារបស់

ធម្មជាតិ ។ សមត្ថភាពបន្ត ពូជរបស់នារីធ្លាក់ចុះ 

នៅក្រេមអាយ ុ៣៥ ឆ្នា ំព្រេះបរមិាណ នងិគណុ-

ភាពន្រេពងបន្តពូជថយចុះ ។

៤- ធ្ម្រេញ ភ្ន្រេក និងប្រេះដូង ចាប់ផ្តើមមាន 

ចំណស់ពីវ័យ ៤០ ឆ្នាំ ។  ចូលវ័យ ៤០ ឆ្នាំ ធ្ម្រេញ 

រងការរ្រេចរឹលខា្លាំង ងាយរងជំងឺ ។ ចំណ្រេក 

អញ្ចាញធ្ម្រេញក៏ខើចឡើងលើ។ បរិមាណសាច់ដុំ 

ប្រេះដូងថយចុះ។ លំហូរចិញ្ចឹមប្រេះដូង(ឈាម) 

ក៏ឆ្លាក់ចុះដ្រេរ ជាហ្រេតុនាំឲ្យអាចបង្កជារោគ 

ខ្សាយប្រេះដងូ  សមា្ពោធឈាមបាតភ់ាពរសរ់វកី។ 

សរស្រេវ៉្រេនចាប់ផ្តើមរឹង ព្រេះត្រេូវខា្លាញ់កកនៅ 

ជញ្ជាំងសរស្រេឈាម ។ ការផ្គត់ផ្គង់ឈាមធ្លាក់   

ចុះ ។ បុរសវ័យ ៤៥ ឆ្នាំ ហើយនារីវ័យ ៥៥ ឆ្នាំ 

ងាយឈឺប្រេះដូង ។

ក្នុងវ័យ ៤០ ឆ្នាំ មនុស្សភាគច្រេើនត្រេូវពាក់ 

វ៉្រេនតា ព្រេះពុំអាចសម្លឹងឃើញឆ្ងាយច្បាស់

ទៀត ។ សមត្ថភាពផ្តុំរូបភាពរបស់ភ្ន្រេកថយចុះ 

ព្រេះសាច់ដុំភ្ន្រេកខ្សាយជាងមុន។ 

៥- ជីវា្ហាវិញ្ញាណ និងឃនវិញ្ញាណថយចុះ 

ពីអាយុ ៦០ ឆ្នាំ ជាធម្មតាអណ្តាតអាចឲ្យយើង 

ដឹងរសជាតិ ១០០.០០០ ឯណោះ ។ ប៉ុន្ត្រេព្រេល

ចាស់ទៅវានៅត្រេឹមពាក់កណ្តាល ៥% រហូតដល់ 

អាយុ ៦០ ឆ្នំា អ្នកពំុអាចឲ្យតម្ល្រេក្លិន និងរសជាតិ 

បានសុក្រេឹតបានទៀតទ្រេ ៕

ផ្ន្រេកនីមួយៗន្រេសរីរាង្គរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗ  មានអាយុកាលដោយឡ្រេកៗពីគា្នា ពិស្រេសផ្តើមមានភាពចំណស់ចាប់ពីអាយុ ២០ ឆ្នាំឡើងទៅ
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លោកនាយកសើចញឹមៗ ឆ្លើយ ៖

- មួយខ្រេ ៣០០ ដុល្លារ ! ប៉ុន្ត្រេចាប់ពីខ្រេទីប្រេំទៅ 

ក្រេុមហ៊ុននឹងផ្តល់ឲ្យ ៤០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយខ្រេ។

ឭដូចោ្នាះ កញ្ញា ដវា៉ាន់ ប្រេប់លោកនាយកក្រេុមហ៊ុន ៖

- ចា៎ាះ អីចឹងខ្ញុំមិនទាន់ចូលធ្វើការឥឡូវន្រេះទ្រេ ចាំដល់ខ្រេទី ៥ 

បាន ៤០០ ដុល្លារមួយខ្រេ ទើបខ្ញុំចូលធ្វើការ ៕

របស់ថ្មី
នាយឆ្លូញ ជាមនុស្សមានពុតត្បុត មកធ្វើការមិនទាន់ព្រេលជា

រៀងរាល់ថ្ង្រេ ជួនកាលយឺតព្រេលរហូតមួយមោ៉ាងផង ។ ថៅក្រេឆ្លាំង 

ជាមា្ចាស់សិប្បកម្មបានស្តីបនោ្ទាសជាញឹកញាប់ ប៉ុន្ត្រេនាយឆ្លូញ 

ត្រេងដោះសារថា ខ្ញុំមកធ្វើការយឺតព្រេលន្រេះ មិនម្រេនជាកំហុស 

របស់ខ្ញុំទ្រេ គឺមកពីនាឡិកាដើរមិនទៀងទាត់ ។

ទោះបីជាទទួលការស្តីបនោ្ទាសច្រេើនលើកហើយក្តី ក៏នាយ 

ឆ្លូញនៅត្រេមកធ្វើការយឺតព្រេលដដ្រេល ។

ថ្ង្រេមួយដោយខឹងព្រេក ថៅក្រេឆ្លាំង ហៅឆ្លូញមកប្រេប់ ៖

- ថ្ង្រេស្អ្រេក ខ្ញុំ ឬ ឯង នឹងបានរបស់ថ្មីមួយ !

- តើជារបស់ស្អី លោកថៅក្រេ ?

- គឺឯងអាចបាននាឡិកាថ្មី ឬក៏ខ្ញុំអាចបានបុគ្គលិកថ្មី ៕

គែនែកន្លែងណា ?
នាយជ្រេក់ និងនាយជ្រេឹង ស្រេវឹងទន់ករៀងខ្លួន និយាយគា្នា ៖

- រៀងរាល់លើក ព្រេលត្រេឡប់ពីផឹកទៅដល់ផ្ទះវិញ យប់ណ 

ប្រេពន្ធឡូឡាខា្លាំងព្រេក ខ្ញុំគ្រេចទៅដ្រេកនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ។

- អ្ហ្រេស... ខ្ញុំខុសពីឯងស្រេឡះ គឺថា យប់ណប្រេពន្ធអត់រអ៊ូសោះ 

យប់នោះខ្ញុំពិតជាដ្រេកនៅដីហើយ ។

-  អ្ហ៎ាាក ម៉្រេចអីចឹងទៅវិញ ?

-  ព្រេះបើគ្រេរអ៊ូខា្លាំង ខ្ញុំសា្តាប់តាមសម្ល្រេងគ្រេ អាចរាវរកគ្រេ 

ឃើញ។ ដល់គ្រេអត់មាត់កសោះ ធ្វើម៉្រេចដឹងថា គ្រេនៅកន្ល្រេងណ ។

អត់កើតទុក្ខ

ឃើញនាយជ្រេីវមកល្រេងផ្ទះ នាយជ្រេួញសួរ ៖

- អើមិត្តជ្រេីវ តើឯងមានដឹងរឿងប្រេពន្ធខ្ញុំគ្រេចុះចោលខ្ញុំដ្រេរទ្រេ? 

- អូហូ ... ខ្ញុំបានដឹងហើយមិត្តជ្រេួញអើយ គា្នាអាណិតឯង 

ណស់។ ត្រេណ្ហើយកុំគិតច្រេើន តោះទៅទិញស្រេមួយដបមកផឹក 

បំបាត់ទុក្ខ។ 

- ទ្រេ ! មិនបាច់ទ្រេ !

- ថាម៉្រេច អត់មានលុយ ម្រេនទ្រេ?

- លុយមានតើ ... ត្រេខ្ញុំអត់មានកើតទុក្ខស្អីផងហ្នឹង ៕
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ចាំខេទីបេំ

រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យ កញ្ញាដវា៉ាន់ 

បានទៅសុំ ការងារធ្វើនៅក្រេុមហ៊ុនមួយ ។ 

ក្រេយពីសាកសួរ សំណួរមួយចំនួនរួចមក ខា

ងក្រេុមហ៊ុនបានយល់ព្រេមទទួលនាងឲ្យចូលធ្វើ

ការភា្លាម ។ 

កញ្ញា ដវា៉ាន់ សួរលោកនាយកក្រេុមហ៊ុន ៖

- តើក្រេុមហ៊ុនលោកផ្តល់ប្រេក់ខ្រេឲ្យខ្ញុំប៉ុនា្មាន ?

ដងបា៉ាកាថ្មីចារចង   ក្រេងជាកម្រេង  ចម្លងទុកជូន         ។

បន្ល្រេប្រេប់អស់បងប្អូន   អស់ញាតិសព្វកូន ប្រេប់ជូនតគា្នា        ។

ស្ទឹង បឹង ព្រេរនាមធរ   មានសព្វមចា្ឆា  ម្ត្រេចជាស្រេប្រេំង   ។

ត្រេីរាជ, គជ្រេ, គល់រាំង   តាពក, កៀតស្រេង់ រាប់ផ្ចង់ត្រេីថ្ក          ។

ត្រេសក់និងត្រេសក់ស   រៀបរាប់រៀងមក៏ បន្តដល់ត្រេី            ។

ត្រេសក់ក្រេហម, ក្រេបី   សឹងខ្សត់ឥតបី  ជាត្រេីបាត់ឈ្មាះ    ។ 

    ត្រេីរមាស, ខា្លា, ក្បកនោះ   ស្ទក់ស្ទើរគា្មានសោះ កញ្ចុះក្រេបី             ។

រងគ្រេះព្រេះឧបករណ៍ច្ន្រេ ន្រេសាទយប់ថ្ង្រេ ចង្រេព្រេះលោភ   ។

នឹកដល់ផ្សាតក្បាលត្រេឡោក អណ្តើកទឹកគោក ជ្រេវយកពងអស់   ។

ដច់ពូជស្ទើរពុំសល់សោះ  អម្បូរទំាងនោះ រួមឈ្មាះខាងក្រេម។

អណ្តើកសង្កល់និងសោម   ក្បាលធំធ្នើមឆម ក្អ្រេកចោមជុំព្រេច   ។

ក្រេពើត្រេី, កនា្ធាយល្ម្រេច   ន្រេសាទកម្ទ្រេច  បំភ្ល្រេចការពារ        ។

សូមផ្តាំចាំតៗគា្នា   ដល់គ្រេប់ប្រេជា  គាំពារអម្បូរ          ។

យើងរក្សល្អគង់វង្សយូរ   បានជាគំរូ   កាលយូរទៅអើយ  ៕ 

 ដោយ : សាស្រេ្តាចារ្យបណ្ឌិត ម៉្រេន សុីផន់
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16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
62- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- 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>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
62- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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64- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
65- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
66- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
67- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
69- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
70- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
71- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
72- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
74- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
75- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
76- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
78- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
79- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
86- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
96- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
97- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
98- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
110- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
111- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
112- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
117- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
119- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
121- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
125- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
126- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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