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សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥

Optimism for Cambodia’s 2015 Socio-Economic Development
In 2014, the Royal Government of Cambodia scored successes with

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យប្រកប

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

ដោយមោទនភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន បង្កើតបាននូវ

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

សមិទ្ធផលជាច្រើនទាំងខាងនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលបានជំរុញនូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរស៊ី
ជម្រៅនៃសង្គមកម្ពុជា ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅមុខទៀត។ តាមរយៈសមិទ្ធផល
លើគ្រប់វិស័យក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះ

បានឆ្លុះបញ្ចំាងឲ្យឃើញអំពីការប្តេជ្ញា

ចិត្តដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យអាទិភាព
ទាំង ៤ ដែលកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ គឺ ៈ ការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការបន្តវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធដឹកជញ្ជូន
និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ការអភិវឌ្ឍថែមទៀត
នូវវិស័យកសិកម្ម ព្រមទាំងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាពស្ថាប័ន
សាធារណៈ។ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ក៏ជាឆ្នាំនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីទៀតចំពោះការ
រីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍ
និងការបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ យើងមានសុទិដ្ឋិនិយមដ៏
មុតមាំចំពោះដំណើរវិវឌ្ឍន៍នេះ ដោយផ្អែកលើកត្តាសន្តិភាព ស្ថិរភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិ ការចូលរួមដ៏សកម្មពីសំណាក់ប្រជាជន និងពីគ្រប់
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់

ព្រមទាំងសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យដែលយើង

ទទួលបានក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅ ។

society. All achievements have clearly reflected the past-year Royal
Government’s unfaltering will in performing actions in all four priority 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% inflation that clearly ascertained stable Riel currency. Banking system has
also been working well. In the national economic structure, agriculture

ការសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម ៧,៧ % ក្នុងរយៈ
ពេល ២ ទសវត្សចុងក្រោយនេះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាល
នៃការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយទៀត

ment that further expedited fundamental reforms in the Cambodian

គឺកំពុងក្លាយខ្លួនជាប្រទេសចំណូលមធ្យម

(កម្រិតទាប) និងស្ថិតក្នុងដំណើរនៃការផ្លាស់ប្តូរស៊ីជម្រៅ ។ សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ សម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧ % ដែលពឹងផ្អែកសំខាន់
លើវិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកម្ម អតិផរណាស្ថិតក្នុង
កម្រត
ិ ៣ % ហើយប្រាករ
់ ៀលមានស្ថរិ ភាព ។ ព្រមជាមួយនេះ ប្រពន
័ ធ
្ធ នាគារ
មានភាពរឹងមាំល្អ ។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិ វិស័យកសិកម្មមាន

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 investment 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

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

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

និងវិស័យសេវាកម្មមាន ៤០,៣ % នៃ ផ.ស.ស ។ ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់

energy and physical infrastructure, promoting of competitive capabil-

មនុស្សម្នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មាន ១១២១ ដុល្លារ ហើយនឹងអាចកើនដល់

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

ជាង ១២០០ ដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមាន
សកម្មភាពខ្លាំង ដោយសារកត្តាអំណោយផលនៅក្នុងប្រទេស និងក្នុង
តំបន់

ជាពិសេសការផ្លាស់ទីរោងចក្រផលិតពីប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់

និងកំណើនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ពីប្រទេសដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនដូច
ជាចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ។ ជីវភាពរបស់មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់
អាវុធ កម្មករ និយោជិតត្រូវបានកែលម្អមួយកម្រិតទៀត ។ ដំណើរការកែ
ទម្រង់រដ្ឋលើគ្រប់ការដ្ឋានកាន់តែត្រូវបានជំរុញខ្លាំង

និងកាន់តែមាន

ប្រសិទ្ធភាព ។
តាមការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈពេលជាមធ្យមទៅមុខទៀត សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

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 chosen a path of development based on principle of respect of working
condition and social protection, while discovering a permanent mechanism that is wide-ranging and acceptable to the international standard
in rating minimum wages. Recently, the World Bank classified Cambodia 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 ដោយផ្អែកលើភាពរីកចម្រើនក្នុង

ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមដ៏ត្រឹមត្រូវនោះ យើងពិតជា

វិស័យថាមពល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដទៃទៀត ការលើកកម្ពស់

អាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង ក្លាយជាបណ្តាសមិទ្ធផលជាក់ស្តែង

សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ការកែលម្អកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយា-

កាន់តែធំឡើងថែមទៀតនៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។ នៅក្នុងន័យនេះ សម្តេច

កាសវិនិយោគជាដើម ។ ដោយឡែកឆ្នាំ ២០១៥ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបាន

ហ៊ុន

ព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន ៧% ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងមាន

កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ នាថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ថា ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់

កំណើន៩,៧% វិស័យសេវានឹងមានកំណើន ៦,៦ % និងវិស័យកសិកម្មនឹង

យើងគឺការជំរុញការកែទម្រង់ឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត

ត្រឡប់ទៅរកកំណើនធម្យមរយៈពេលវែង ៤,៣% ។

អនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

គួរកត់សម្គាល់ថា អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានកោតសរសើរ

សែន

បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេស
ហើយ

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងក្នុងតំបន់

ពិសេសសហគមន៍

ចំពោះការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ដោយបានពិនិត្យឃើញថា កម្ពុជាបាន

អាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥ និងពិភពលោក។ ចំពោះមុខកម្ពុជា នឹងបន្តពង្រឹងភាព

ជ្រើសរើសផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយ ដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពលក្ខខណ្ឌ

ជាដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន

ការងារ និងកិច្ចគាំពារសង្គមហើយ រកឃើញនូវយន្តការជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយ

តំបន់អាស៊ីខាងកើត ដោយរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅតែមានលក្ខណៈបើកចំហ

ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

នៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក

និងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងការ

និងប្រទេសក្នុង

ដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឈានទៅ

កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។ ថ្មីៗនេះ ធនាគារពិភពលោកបានចាត់

សម្រេចបាននូវមាត្រដន
្ឋា សេដក
្ឋ ច
ិ ន
្ច ង
ិ ភាពប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ពង្រក
ី ការវិនយោ
ិ
គ

បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងក្រុមប្រទេស ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរ

និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ៕
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ឲ្យស្ញប់ស្ញែង ក្នុងរយៈពេល ២ ទសវត្សចុងក្រោយនេះ ដែលបានធ្វើឲ្យ
កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតលំដាប់ទី៦

March 10, Asian Development Bank president, HE TakehikoNakao

លើពិភពលោក។ កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឯកឧត្តម TakehikoNakao

made a correct and perfect assessment that the rapid economic growth

ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានវាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

និងប្រកប

ដោយភាពសុក្រឹតថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជា ដែលមាន
ការរុញច្រានពីកំណើនដ៏រឹងមាំលើវិស័យឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងកសិកម្ម បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខិតទៅជិតការផ្លាស់ប្តូរឋានៈពីប្រទេសដែល
មានប្រាក់ចំណូលទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ។
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោក ដែល
មានសេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច ក
ី ចម្រន
ើ ឆាប់រហ័សបំផត
ុ ។ កម្ពជា
ុ បានកាត់បន្ថយភាពក្រក
ី ្រ
ពីស្ទើរតែ ៥០% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ មកត្រឹមតែ ១៩ % ក្នុងឆ្នាំ
២០១២ ។

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 international market for Cambodian agricultural produces, possible property
bubble growth, rapid speed of micro-finance credit, natural calamity

ប៉ុនែ្តសេដ្ចកិច្ចសង្គមកម្ពុជាក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរជាអាទិ៍ ការបន្តភាពមិនច្បាស់លាស់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល មូលដ្ឋាននៃ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅពឹងផ្អែកលើវិស័យជាប្រពៃណី ដូចជា វិស័យ
កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកម្ម ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិពិធកម្មទៅ
វិស័យថ្មីៗផ្សេងទៀត

ការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

សម្រាប់កសិផលកម្ពុជា លទ្ធភាពនៃកំណើនពពុះសាប៊ូក្នុងវិស័យអចលទ្រព្យ សន្ទុះដ៏លឿននៃឥណទានមីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថុ គ្រោះធម្មជាតិ ព្រមទាំងភាព
មិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារពលកម្ម។ល។ នៅលើវិស័យនយោបាយក៏នៅ
តែមានមជ្ឈដ្ឋានអគតិដែលតែងតែបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់សង្គមជាតិ ។
ជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រ

និងប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅ

មិនទាន់ទទួលបានផ្លែផ្កាពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ឡើយ។
ផែ្អកលើសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅលើសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជា លើឆន្ទៈដ៏មោះមុត និងទេពកោសល្យរបស់
ប្រជាជនយើង

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

និងភាពឈ្លាសវៃក្នុងការដឹកនាំរបស់សមេ្តចតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានដាក់

and uncertainty in the labor market, etc. In politics, there are still illwilled 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 leadership of SamdechTecho Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of
Cambodia, who sets out correct strategy for socio-economic development, 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 further reform and implement effectively to achieve national development goal and increase our competitiveness in the region, especially
the 2015 ASEAN Economic community and the world. For the immediate term, Cambodia will continue to strengthen economic partnership with the ASEAN countries and East Asia region by maintaining
open economy in the world market, the most important factor in realizing the economy of scale and competition in expanding investment
and trade in the region, while reducing people’s poverty./.
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មិនឲ្យបដិវត្តន៍ពណ៌អាចកើតមាននៅកម្ពុជាបានឡើយ
ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រកបដោយសុខសន្តិភាព និងភាព

ជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ ខិតខំកៀងគរប្រជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងបាតុកម្មឲ្យ

ស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនៃសង្គមជាតិមួយ គឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជននៃ

បានច្រើន ជាពិសេសចលនាអូសទាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យ

ប្រទេសនោះមានធ្លុងសាមគ្គីភាពរឹងមាំ

គាំទ្រ ឬស្ថិតនៅជាអព្យាក្រឹត។

គ្រប់គ្រងប្រទេសបានត្រឹមត្រូវ

មាននយោបាយសម្រាប់

មានប្រព័ន្ធច្បាប់ល្អដែលត្រូវបាន

បដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបានគេបញ្ឆេះធ្វើនៅប្រទេសជាច្រើន ជាអាទិ៍

គោរពអនុវត្ត មានមគ្គុទេ្ទសក៏ប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃដែលមាន

ប្រទេសហ្សកហ្សី អ៊ុយក្រែន ទុយនេស៊ី លីប៊ី ស៊ីរី អេហ្ស៊ីប។ល។

គុណធម៌ឧត្តុង្គឧត្តម និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំ។ប៉ុន្តែ

ប៉ុន្តែគ្រប់ប្រទេសដែលបានប្រើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋអំ-

ភាពសុខសាន្ត ស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនោះមិនមែនបានមកដោយងាយ

ណាចស្របច្បាប់មួយ

ស្រួលដោយមិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គ

ដឹកនាំប្រទេសនោះ សុទ្ធតែត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភាពឱនថយ អស្ថិរភាព

និងការលំបាកនានាដែល

ហើយបន្តុបរដ្ឋអំណាចមួយទៀតឲ្យឡើង

ការស្វែងរកផ្លូវវិធី

និងមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រទេសខ្លះ

សាស្រ្ត និងបង្កលក្ខណសម្បតិ្តសម្រាប់ការលូតលាស់រីកចម្រើន គឺ

កំពុងតែកើតមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាម ការបែកបាក់ជាតិសាសន៍ និង

ជាការលំបាកយ៉ាងធំទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ។

សាសនាដែលរកទីបញ្ចប់មិនឃើញឡើយ។ នេះឯងជាផលវិបាកដ៏

តែងមាននៅគ្រប់កាលៈទេសៈនោះឡើយ

។

ទន្ទឹម

នេះនៅមានក្រុមជនដែលមានគំនិតជ្រុលនិយម និងឱកាសនិយម
តែងតែរកវិធី

បង្កការលំបាកស្មុគស្មាញឥតឈប់ឈរដល់សង្គម

ធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ។
នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅខាងក្រៅ និងក្រុម

ជាតិ ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតា នយោបាយចង់បានអំណាចរបស់ពួក

ជនប្រឆាំងមួយចំនួនប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដែរ

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ

គេ ។

២០១៣-២០១៤ ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឧបាយកលនេះមិន
នៅ

ទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ ។ តើការប៉ុនប៉ងបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍

ប្រទស
េ ជាច្រន
ើ មានការផ្លាសប
់ រូ្ត រដ្ឋាភបា
ិ លតាមរយៈការបោះឆ្នោត

ពណ៌នៅកម្ពុជាផ្តើមឡើងដោយរបៀបណា? ពួកគេបានបង្កើតសេ

ដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិប-

ណារីយោមួយច្បាស់លាស់ ទាំងមុនពេលបោះឆ្នោត ក្នង
ុ ពេលបោះ-

តេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះបែរជាមានការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិ

ឆ្នោត និងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនាថ្ងទ
ៃ ២
ី ៧ខែកក្កដាឆ្នា២
ំ ០១៣។

បាលតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារ ឬក៏ការធ្វើសង្រ្គាមអូសបន្លាយ ធ្វើ

មុនពេលបោះឆ្នោត

ឲ្យវិនាសអន្តរាយ អាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទៅវិញ

ឆ្នោតដែរនោះ

ទោះបីជាមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក្តី ជាពិសេសការ

នឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេ

ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយតាមរយៈរបស់ដែលគេហៅថា

មួយនូវការចោទប្រកាន់មួលបង្កាច់ថា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ

បដិវត្តនព
៍ ណ៌ ឬ បដិវត្តនអ
៍ ហិង្សា ។ នេះជាមធ្យោបាយមួយដែលអា-

ការបោះឆ្នោតមិនអព្យាក្រឹត។ អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន ប្រពន
័ ្ធ

នុភាពខាងក្រៅខ្លះតែងយកមកប្រើប្រាស់

សំដៅលូកដៃកកូរក-

ផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសខ្លះ រួមទាំងជនបរទេសខ្លះ

កាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអធិបតេយ្យមួយ បង្កើតជាស្ថានភាព

ផងបានស្រែកបន្ទរតាមបក្សប្រឆាំង ។ មានអង្គការសង្គមស៊ីវិល

នៃការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយ ដោយរំលោភបំពានយ៉ាងកម្រោល

មួយហ៊ានប្រកាសថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាច

លើច្បាប់របស់ប្រទេសនោះ

និងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិប-

លុបជ្រះ ហើយឥស្សរជននយោបាយខ្លះរបស់បក្សប្រឆាំងបានធ្វើ

តេយ្យ។ ចំណុចកំពូលនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ គឺការធ្វើឲ្យរីកធំឡើងនូវ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយក្នុងដំណាក់កាលស្ងប់ស្ងាត់ ដែល

សកម្មភាពបះបោររបស់មហាជននៅតាមដងផ្លូវ រហូតពុំអាចគ្រប់-

រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់បោះឆ្នោត ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគតិ

គ្រងបាន បង្កជាចលាចល ធ្វើឲ្យបាត់ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ

ទាំងនោះតែងតែផ្សាយហើយផ្សាយទៀតនូវបទវិភាគ

សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះទ្រទ្រង់រដ្ឋបាលអំណាច

សម្ភាសន៍របស់ក្រុមមនុស្សដែលមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវ ហើយ

ត្រូវរង្គោះរង្គើរ ហើយឈានទៅផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអ្វីដែល

ដែលប្រកាសខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យ តែធាតុពិតនិយាយបំភ្លៃ

ពួកគេតែងហៅថា "អំណាចប្រជាជន"។ បដិវត្តន៍ពណ៌ពុំមែនជាបុព្វ

បំផ្លើស ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យសាធារណមតិច្របូកច្របល់ ។ ពួក

ហេតុរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះផ្ទាល់ឡើយ

ប៉ុន្តែជាការនាំ

គេបានមួលបង្កាច់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត បំផុសឲ្យមានការបែក-

ចូលដោយអានុភាពពីខាងក្រៅ។ ក្នុងការបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌ ពួក

បាក់ក្នុងសង្គមជាតិ បំផុសសតិអារម្មណ៍ជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់

គេតែងនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមប្រឆាំង

ជំរុញអូសទាញប្រើប្រាស់

ហើយក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឆាំងបានបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សា

យុវជន និងបណ្តាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលពួកគេបានចិញ្ចឹមធ្វើ

ជាច្រើនកន្លែងដូចជាការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះ

សភាពការណ៍ជាក់ស្តែងលើពិភពលោកបានបង្ហាញថា

គណបក្សប្រឆាំងដែលបានចុះឈ្មោះបោះ-

បានប្រកាសជាមុនថាពួកគេចូលរួមបោះឆ្នោតតែ
ដោយភ្ជាប់ជា

និងបទ

6 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015

ឆ្នោត ការគំរាមកំហែងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យ

នឹងស្ថានភាពនេះ

បោះឆ្នោត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់វិធានការម៉ឺតម៉ាត់តាមច្បាប់

រហូតឈានទៅដល់ដុតរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចថែម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់

ទៀត។ ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតពួកគេបានខិតខំប្រមែប្រមូលអ្នកគាំទ្រ

បំបាត់អំពើអនាធិបតេយ្យ

ខ្លួនមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ហើយប្រើប្រាស់ទីលាននេះជាមជ្ឈ-

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ

មណ្ឌលសម្រាប់ប្រមូលកម្លាំង និងចាត់តំាងជាសកម្មភាពបាតុកម្ម

ប្រទេស អបអរសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ។ ការប៉ុនប៉ងរបស់

យ៉ាងអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវ

ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់

មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងក្រុមប្រឆាំងដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល និងគណ-

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ។ ពួកគេប្រកាសមិនទទួលស្គាល់

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបរាជ័យ ។ ពីការ

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត មិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូង

បរាជ័យនេះបានចាប់បង្ខំឲ្យពួកគេ គ្មានជំរើសណាក្រៅពីត្រូវចរចា

តាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រ

រកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមផ្លូវនយោបាយជាមួយគណ-

ទាមទារឲ្យសម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ចុះចេញពីតំណែង និងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោត

បង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គម

ពង្រឹង

ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំង

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

ឡើងវិញ។ មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋា-

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានបញ្ជាកយ
់ ង
៉ា ច្បាស់ហយ
ើ ថាមិន

ភិបាលបណ្តោះអាសន្នដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអន្តរ-

ត្រូវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ។ មិនថាបដិវត្តន៍

កាល ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញ។ ទង្វើទាំងអស់នេះគឺ

ពណ៌នោះវាចេញមកពីទីណាទេ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់

ផ្ទុយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនៃលទិ្ធប្រជា

បន្ទាន់

ធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន ដែលមានន័យស្មើនឹង

ប្រឆាំងនឹងក្រុមខិលខូចដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យកម្ពុជា

ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ ពីព្រោះថា រដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានកើត

សង្រ្គាមស៊ីវិលជាថ្មីទៀត ឬការដណ្តើមអំណាចដែលជាសកម្មភាព

ចេញពីការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៣ គឺត្រឹមត្រវូ តាមរដ្ឋធម្ម-

មិនស្របច្បាប់នោះទេ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងកោត

នុញ្ញ ដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនពិតប្រាកដ ។ ជាចុង

សរសើរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ

ក្រោយ

ពួកគេបានបង្ហាញចេញជាចំហនូវការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍

សកម្មភាពដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារជាតិ សាសនាព្រះមហា

ពណ៌ ដោយណែនាំ និងចាត់តាំងឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនយកផ្កា

ក្សត្រនិងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ។ សម្តេចបានពន្យល់

ឈូកទៅឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច អំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងកុំស្តាប់

យ៉ាងច្បាស់ថា គ្មានទេរបស់ដែលហៅថា អព្យាក្រឹតរវាងកងកម្លាំង

បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល ហើយជំរុញមហាបាតុកម្មដែលបានក្លាយជា


ប្រដាប់អាវុធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះ។ រាល់ការបំពានណាមួយ

ហើយគ្មានការរារែកណាមួយចំពោះការធ្វើសកម្មភាព
ធ្លាក់ទៅក្នុង

ដែលបានធ្វើ

អំពើកុប្បកម្មដ៏ហិង្សាបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ រងរបួស និង ពីគណបក្សនយោបាយ ឬពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយមកលើរាជរដ្ឋាភិ
ខូតខាត ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងឯកជនយ៉ាងច្រើន ក្នុងនោះ បាលត្រូវតែមានសកម្មភាពទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារនូវផល
មានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណ ៨០ នាក់ត្រូវរងរបួស។ ប្រឈម ប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន ៕
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រដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ
និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគ.ជ.ប

នោះថា សេចក្តីស្នើច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងពីរនេះ ក្រោយពេលដែល
ព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់ហើយ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យ

ធម្មនុញ្ញភាពរួច ព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជ
ក្រមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នោះ អត្ថបទច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍
និងជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការ
បោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ

ពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង

រាស្ត្រអាណត្តិទី៦ នៃរដ្ឋសភា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាព ។
សូមបញ្ជាក់ថា តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ បានឯកភាព
សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង

គ្នាធ្វើការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយរៀបចំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត

សម័យប្រជុំ វិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ៥ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តី

ឲ្យទៅជាស្ថាប័នដែលមានឯករាជ្យពេញលេញ ដោយមានចែងក្នុងជំពូក

ស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ

មួយ ដោយឡែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ផ្តើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមការ-

ឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភា
នីតិកាលទី

៥

ងារនៃគណបក្សទាំងពីរបានធ្វើការងារយ៉ាងមមាញឹកបំផុត

អំពីការធ្វើ

វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរ។ នៅថ្ងៃទី១

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ រដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានពិភាក្សា និង

មាត្រា ៧៦ និងមាត្រាទាំងឡាយពីជំពូកទី១៥ ថ្មីដល់ជំពូកទី១៦ ថ្មីនៃរដ្ឋ-

អនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិ-

ធម្មនញ
ុ ្ញ ដោយដាក់បញ្ចល
ូ អង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប ។

ការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះ
ឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។

ក្រុមការងារគណបក្សទាំងពីរ

បានជួបគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះ-

ឆ្នោតហើយបានចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់

សេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ

និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ

ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ-

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)មានចំនួន ៧ ជំពូក

ឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើស

និង ៦៦ មាត្រា។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ មានសំឡេងគាំទ្រចំនួន១០៣។

តាំងតំណាងរាស្ត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ មក ហើយបានបញ្ចប់

ចំណែកសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់

ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

សេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរជាបឋមនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ

តំណាងរាស្ត្រមានចំនួន១ ២ ជំពូក និងមាន ១៧១ មាត្រា មានសម្លេងគាំទ្រ

២០១៥។ បន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ សេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបាន

ចំនួន១០១ ។

ផ្សព្វផ្សាយជាសារធារណៈ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន តំណាងក្រុមការងារតាក់តែង

ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាមួយនៅមន្ទីររដ្ឋសភា

ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ

អន្តរជាតិ

សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ

តំណាងគណបក្សនយោបាយនានា និងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី

រៀបចំការបោះឆ្នោត

៩ ខែមីនា ដើម្បីចួលរួមផ្តល់អនុសាសន៍លើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់

និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

តំណាងរាស្ត្របានថ្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សា

និងអនុម័តច្បាប់ទាំង

ទាំង ២ នេះ ៕

សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន គូសបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ

សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និង

និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និង
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣
របស់ អ.ស.បស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ
វឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។
នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា សន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣ របស់ អ.ស.ប
ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង
សេនដាយ ដែលជាក្រុងគំរូរបស់ខេត្តមីយ៉ាហ្គិនៃប្រទេសជប៉ុន។ ប្រទេស
ជប៉ុន និងអ.ស.ប បានរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកនេះចំនួន ២ លើករួចមក
ហើយ ដោយលើកទី ១ នៅទីក្រុងយ៉ូកូហាម៉ាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និងលើកទី២
នៅខេត្តយ៉ូហ្កូ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥។ ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ
អ.ស.ប បានថ្លែងថា ដល់ពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សាជាមួយ
ឯកឧត្តម ស៊ិនហ្សូ អាេប ក្នុងឱកាសទទួលពិសាអាហារការងារ

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញ
ចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី ៣ របស់ អ.ស. ប ស្តីពីការកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ

ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងសេនដាយ

ប្រទេសជប៉ុន ។
ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅទីនោះនាថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយឯកឧត្តម Fumiaki Takahashi អតីតឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា និងជាប្រធានសមាគមកម្ពុជា-ជប៉ុន ក្នុងពិធី
ពិសាអាហារពេលល្ងាច។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ
ពេលនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបសម្តេចបានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹក
នាំជប៉ន
ុ ក្នង
ុ គោលបំណងពង្រង
ឹ និងពង្រក
ី កិចច
្ សហប្រតិបត្តក
ិ ារនៃប្រទេ
សទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើង។ សម្តេចមានប្រសាសន៍ថា សម្តេចបាន
សរសេរសំបុត្រជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តម គួ មួរ៉ា មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងនាមជាគណបក្សកាន់
អំណាចដូចគ្នា សំដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការនៃគណបក្សកាន់អំណាចទាំងពីរកាន់តែស្អិតរមួតទ្វេឡើងថែមទៀត។
ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម ណាហ្កាហ្កាវ៉ា ជីហ៊ីរ៉ូ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្លា
ស់ប្តូរមិត្តភាពអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា

ប្រទេសយើងទាំងពីរមាន

ប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នា មានអាយុកាលជាង ៤០០ ឆ្នាំ មកហើយ និងមាន
ទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរមានភាព
ជិតស្នទ
ិ ន
្ធ ង
ឹ គ្នាកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ថែមទៀតនោះ គឺបទ
្រ ស
េ ជប៉ន
ុ បានរួមចំណក
ែ

បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះ
មហន្តរាយ ។ នេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នារិះរក
វិធានការសមស្របណាមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះ។

ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យ

មានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសក្នុងការផ្លាស់
ប្តូរព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមក ពិសេសការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង
ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដែលបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការខិត
ខំតស៊ូទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ស៊ិនហ្សូ
អាបេ

ក៏បានប្រកាសនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេនដាយ

ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចសំខាន់ ៣ គឺការផ្តល់ជំនួយមិន
មែនជាវត្ថុ ជំនួយជាវត្ថុ និងការលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ និង
អន្តរជាតិ។ នៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានសារៈសំខាន់នោះ ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ
គិតជាប្រាក់ចំនួន ៤០០០ លានដុល្លារ ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ
គ្រោះមហន្តរាយ រួមទាំងការជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី បុគ្គលិកចំនួន ៤
ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀត ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ។
ក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងសុន្ទរកថា
គន្លឹះដោយផ្តោតអាទិភាពទៅលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួន

ដូចជាការ

ពង្រឹងស្ថាប័ន និងការបង្កើនក្របខណ្ឌច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងយន្តការគ្រប់
គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់

ដោយផ្អែកលើស្ថានភាព

ជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។ បង្កើន និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការឥតព្រំដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការផ្លាស់ប្តូរ
ព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

បង្កើតកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទិន

នឹងការទប់ស្កាត់ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយ។ លើក

ជួយស្តារ និងអភិរក្សនូវបណ្តាប្រាសាទមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឯក-

កម្ពស់ភាពជាដៃគូព្រមទាំងបង្កនិងធានាលើបរិយាកាសដែលបើកទូលាយ

ឧត្តម ណាហ្កា ហ្កាវ៉ា បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់

និងមានលក្ខណៈអនុគ្រោះ ដើម្បីជំរុញការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ដែលរក្សានូវអត្រាកំណើន

ទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតរួម ទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះ ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ជាង ៧ % ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដែលនោះគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់សម្តេច

គ្រោះមហន្តរាយ ។ ការដាក់បញ្ចូលនូវការទប់ស្កាត់ និងការកាត់បន្ថយនូវ

តេជោក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការអភិ-

ហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ

នៅគ្រប់កម្រិតទាំង
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ការងារជាមួយឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ ឯកឧត្តម
បាន គីមូន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះសម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន ដែលបានជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌សន្ទនានយោបាយ ជាពិសេស
ជាមួយនឹងគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ
ការរីកចម្រើនទាំងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ពិសេស
ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា

នៃការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសសហ-

ស្សវត្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើចំណុចអាទិភាពទាំង៩របស់ខ្លួន។
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងឯកឧត្តម បាន គីមូន បានពិភាក្សាយ៉ាង
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ក្នុងនោះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

ឯកឧត្តម បាន គីមូន

បានសម្តែងនូវការវាយ

អស់។ ពង្រឹងផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលមាន

តម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមវិភាគទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

យន្តការត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការ ព្រមទាំងការ

ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយផ្តល់នូវថវិកា សម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់បុគ្គ-

បន្តពង្រឹងយន្តការជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ ទាំងក្នុងពេល និងក្រោយ

លិកជាតិ

ពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ ។

ក្នុងការស្វង
ែ រកថវិកាដោយផ្ទាល់

ក្នុងកិច្ច

ហើយខាងផ្នែកអន្តរជាតិជាបន្ទុករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅមុខជាបន្ត

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញាតឲ្យ

បន្ទាប។
់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រារព្ធខួប ៧០ ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

លោកជំទាវ Annick Giradin រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍន៍និង ្រហ្វង់

ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម បាន គីមូន

កូហ្វូនីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងចូលជួបសម្តែងការគួរសម ។ លោកជំទាវ

បានគោរពអញ្ជើញសម្តេចតេជោ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំឭកខួបនោះ

Annick Giradin បានមានប្រសាសន៍ថា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខ

ព្រោះគឺជាកិចប
្ច ជ
្រ ក
ំុ ព
ំ ល
ូ ដ៏មានសារៈសំខាន់ ក្នង
ុ ការពិភាក្សាសម្រាបប
់ ណ្តា

ប្រទេសបារាំងនឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិ ស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាស

ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក

ធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីស។

ក្រោយឆ្នាំ

កិច្ចប្រជុំជាអន្តរជាតិនោះគឺបារាំងចង់ប្រកាសឲ្យ

បណ្តាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោក

មានយន្តការរួមគ្នាក្នុងការប្រើ

ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់កាល

២០១៥ ដែលជាសេចក្តីប្រកាសសហស្សវត្សរ៍របស់អង្គការ

សហប្រជាជាតិ

។

ជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន

ប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុន។ លោកជំទាវក៏បានជម្រាបសួរសម្តេច

ប្រសាសន៍ថា ពេលវេលានោះសម្តច
េ មានការជាប់រវល់នង
ឹ កិចកា
្ច រជាច្រន
ើ

តេជោ ហ៊ុន សែន ថា តើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន

នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ តាមរយៈនេះសម្តច
េ នឹងចាត់តាង
ំ ឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋ-

វិធានការយ៉ាងណា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយ

មន្តី្រ គាត ឈន់ អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះ។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នា

គ្រោះមហន្តរាយ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បើធៀបទៅ

នោះដែរ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនឯកឧត្តម

នឹងបណ្តាប្រទេសនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេមេគង្គ

អគ្គលេខាធិការ

កម្ពុជាមានបទពិ-

អង្គការសហប្រជាជាតិដែរថា ដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះ

សោធន៍ខ្លាំងណាស់។ បទពិសោធន៍ដែលមានជាចរិតជាខ្មែរ គឺយើងជ្រើស

មហន្តរាយគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះ កម្ពុជាបានរៀប-

រើសទីទួលសុវត្ថិភាព ដែលទីនោះមិនគ្រាន់តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិត

ចំតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

មនុស្សទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់អាយុជីវិតសត្វ។ ទីទួលសុវត្ថិភាពនោះ

ដល់ពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃសភា។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍

យើងធ្វើនៅតាមសាលារៀន និងវត្តអារាមដែលនៅខ្ពស់ពីផ្ទៃទឹក។ យន្តការ

បន្តថា នៅពេលដែលច្បាប់នោះដាក់ឲ្យអនុវត្ត កម្ពុជានឹងមានភាពប្រាកដ

នៃការដឹកនាំជួយសង្គ្រោះ គឺដឹកនាំផ្ទាល់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។ កម្ពុជាក៏

និយមក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា ។

ដែលច្បាប់នោះមក

បានត្រៀមស្បៀង ពូជសម្រាប់ផ្តល់ជូនជនរងគ្រោះក្នុងការស្តារឡើងវិញ

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក-

នូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងគាំទ្រនូវគំនិតផ្តួច

រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលពិសាអាហារការងារថ្ងៃ

ផ្តើមឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាអន្តរជាតិ ស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុង

ត្រង់ ដែលរៀបចំដោយឯកឧត្តម ស៊ិនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន

ប៉ារីស ដោយចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបណ្តាប្រទេស

នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ទាំងអស់រួមចិត្តរួមថ្លើមគ្នា

ក្នុងការបង្កើននូវប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុន

សំដៅប្រាប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី

ដែល

០៦ ខែមេសាខាងមុខនេះ ដោយបានការឯកភាពពីភាគីជប៉ុនកម្ពុជានឹង

អាចកើតឡើងជាយថាហេតុ ក្នង
ុ គោលបំណងបម្រផ
ើ លប្រយោជន៍បទ
្រ ស
េ

សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានអ្នកលឿង ដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធ-

ទាំងអស់លើពិភពលោកយើងនេះ ។

នាមថាជាស្ពានស៊ូបាហ្សាជាចំណងដៃដ៏ពិសិដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នៅថ្ងៃ ១៤ មីនា ដដែល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជួបពិភាក្សា

ប្រជាជនជប៉ុន

និង

ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅមុនពិធីបុណ្យ
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ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ
ច្បាប់ស្តីពីហោះហើរ នៃវិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
បានចេញជារូបរាងពីរដ្ឋសភា ។ ឯកឧត្តមបានផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹង
មានការហោះហើរត្រង់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។
ក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាព

ចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាម

លោកលើកទី ២ ពិសេសការបន្តដើរតួនាទីថែរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលកន្លងមក ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ស្នើ
ឱ្យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គាំទ្រនូវតួនាទីជប៉ុនក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព
សម្រាប់ពិភពលោក ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា នៅខែមិថុនាខាងមុខ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យ

លោកជំទាវ Annick
ចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់

ជប៉ុននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាង និង

Giradin ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

ថែរក្សាសន្តិភាព ដោយផ្តើមចេញពីបទពិសោធន៍ដែលជប៉ុនមាន ក្នុងការ

ដែលនោះគឺជាតំណាងជាក់ស្តែងនៃចំណងមិត្តភាព

រួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី៩០មក

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម

នោះ

ស៊ិនហ្សូ អាបេ បានស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃ

ប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាគាំទ្រនូវរាល់សកម្មភាពថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក

ស្ពានអ្នកលឿង និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃដំបូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដែលបានដាក់រូបសញ្ញាស្ពានគីហ្សូណា និងស្ពានអ្នកលឿង ហៅស្ពានស៊ូ

។

ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះ

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមាន

បាហ្សាទៅក្នង
ុ ក្រដាសប្រាក់ ៥០០ រៀល ដែលជារូបយ
ី ប័ណថ
្ណ រី្ម បស់កម្ពជា
ុ ។

ប្រសាសន៍សម្តង
ែ នូវការរីករាយចំពោះការកែទម្រងនា
់ នាក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

ឯកឧត្តមស៊ិនហ្សូ អាបេ បានបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តមបានទទួលរួចហើយនូវ

ពិសេសការកែទម្រង់លើការបោះឆ្នោតដែលផ្តើមចេញពីការដឹកនាំប្រកប

ក្រដាសប្រាក់នោះពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន ដែលសម្តេចតេ

ដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ទាក់ទិនទៅនឹងការ

ជោបានផ្ញើមក។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងថា ជប៉ុននឹងបន្តរួម

កែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានជំនឿយ៉ាង

ចំណែកដល់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់នោះ

មុតមាំថាគណបក្សទាំងពីរនឹងបន្តការចរចាគ្នា

ពិសេសការតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាជា

មួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ដោយសារតែគម្រោងនៃការត-

ទាំងស្រុងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ

ភ្ជាប់នោះមានគុណភាពខ្ពស់

រយៈការបញ្ជូនអ្នកឯកទេសរបស់ខ្លួន

ជប៉ុននឹងផ្តល់នូវកម្ចីសម្បទានដល់កម្ពុជា

ដើម្បីឈានទៅសម្រេច

ហើយជប៉ុននឹងជួយដល់កម្ពុជាតាម
ក្នុងការជួយដល់គណៈកម្មាធិការ

ដែលមានទឹកប្រាក់១៩ ២០០ លានយ៉េន សម្រាប់ការកសាងកំណាត់ផ្លូវ

ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ជាការឆ្លើយតប សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍

ជាតិលេខ ៥ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថា ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ

ថាមកដល់ពេលនេះគណបក្សទាំងពីរបានធ្វើការរួមគ្នា

សន្ទុះនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងនោះ

ឯក-

សម្រេចក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនាខាងមុខនឹងមាន

ឧត្តមសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តជំរុញឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគ

ការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងសភា ។ អ្វីៗកំពុងដំណើរការទៅមុខ ហើយនៅ

នៅកម្ពុជាកាន់តែមានស្ថិរភាព ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃអគ្គិសនី ។ ឯក-

ពេលដែលច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដំណើរការហើយនោះ

ឧត្តមចង់ឃើញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៃវិស័យអាកាសចរណ៍

រវាង

ឯកទេសបោះឆ្នោតមកកម្ពុជា ដែលបញ្ហាសំខាន់គឺការជួយរៀបចំបញ្ជីបោះ

ប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករាកន្លងទៅចេញជា

ឆ្នោតដល់កម្ពជា
ុ ដោយសារនៅឆ្នាំ ២០១៧ កម្ពជា
ុ មានការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ

រូបរាងនៅពេលខាងមុខ។ ឯកឧត្តមស៊ិនហ្សូ អាបេ ស្វាគមន៍ចំពោះរាជ-

រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ការបោះឆ្នោតសកលជ្រើស

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

តាំងតំណាងរាស្ត្រ ។

ដែលបានលើកលែងទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការ

និងការទូតដល់ប្រទេសជប៉ុន និងចង់ឃើញនូវដំណើរផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជា-

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ

ដើម្បីឈានទៅ

ជប៉ុនអាចបញ្ជូនអ្នក

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏

ជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការបើកឲ្យមានការហោះ

បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជុំវិញសភាពការណ៍តំបន់

ហើរត្រង់នៃប្រទេសទាំងពីរ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា សេវាហោះ

ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា។ ឯកឧត្តម ស៊ិនហ្សូ អាបេ មាន

ហើរ គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនហោះហើរផ្ទាល់។ តាមរយៈនេះសម្តេចស្នើ

ប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរាជ

ឱ្យមានការគាំទ្រពីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ដើម្បីឱ្យសេវាហោះហើរ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានចេញជារូបរាង ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថានេះ

សមាជិកមិនអចិន្រៃ្តយ៍

គឺជាលើកទី ១ ហើយ ដៃលឯកឧត្តមបានឃើញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

ពិសេសក្រោយការកែទម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិមកនោះ ៕

ជប៉ុន ANA មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការហោះហើរត្រង់នោះ ប៉ុន្តែ

និងអន្តរជាតិ

ដែលបានគាំទ្រចំពោះប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់បេក្ខភាព
របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
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សម្តេចតេជោៈ យកចិត្តទុកដាក់គ្រោះភ្លេចអក្សរ

អង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះមានជំងឺតួឯក
 មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌
 បញ្ចប់ការឆ្លើយដាក់គ្នាក្នុងអាជីវកម្មខ្សាច់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីអបអរយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបានប្រារព្ធនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងខែមីនានេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ជាក់ស្តែងនៅនឹងកន្លែងនីមួយៗ។ ទី២.អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវយកចិត្ត

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ

ទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត

សំខាន់ៗជាច្រើន ។ ដោយឡែកសម្រាប់សកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសសម្តេចបាន

ដែលមិនបានរៀនសូត្រ ឬបោះបង់ការសិក្សា ឲ្យបានរៀនសូត្រជាថ្មីតាមថ្នាក់រៀន

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងស្រ្តី ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ និងអប់រំ

អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់រូបភាព ពិសេសត្រូវខិតខំបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជា-

ការសម្ពោធសមិទ្ធិនានាដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្រ្ត។ តាមរយៈវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ពលរដ្ឋដែលជាជនពិការ ឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រតាមស្ថាន-

នេះ សម្តេចបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍សំខាន់សំដៅជំរុញដល់ការអនុវត្តនៅក្នុង

ភាពជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។ ទី៣.មន្រ្តីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ត្រូវ

វិស័យនីមួយៗ។

បង្កើនឆន្ទៈ និងពង្រឹងក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់



ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងពិធីអបអរយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ២០១៥

ដែលបានប្រារព្ធនៅវិទ្យា

ក្នុងការជំរុញណែនាំប្រជាពលរដ្ឋ

ការងារអប់រទា
ំ ង
ំ ក្នង
ុ និងក្រៅបព
្រ ន
័ ្ធ ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឈានឡើង ទាំងផ្នក
ែ បរិមាណ
និងគុណភាព។ ទី៤.ប្រព័ន្ធផ្សព្ធផ្សាយទាំងអស់ សូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំ
ទូលាយអំពីអានុភាពនៃការងារអក្ខរកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹង

ស្ថានជាតិអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ។
នាពេលនោះសម្តេចបានរំឭកថាជាមួយនឹងការជំរុញអក្ខរកម្មជាតិក្រសួងអប់រំ

កាន់តែទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យអំពយ
ី ុទនា
្ធ ការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។ ទី៥.ក្មយ
ួ ជាសិស្ស

ក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះគ្រោះភ្លេចអក្សរនៅក្នុងចំណោមប្រជាពល-

និសិ្សតតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជន ក្រុមយុវជនត្រូវសកម្មចូលរួមជួយ

រដ្ឋកម្ពុជាដែលចេះអក្សរហើយបែរជាភ្លេចទៅវិញ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងរកវិធី

បង្រៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់អ្នកមិនចេះអក្សរ នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនរស់នៅ។

ដើម្បីជួយពួកគាត់កុំឲ្យភ្លេចអក្សរទៅវិញ តាមរយៈការបោះពុម្ពសៀវភៅ ស្តីពីកសិ-

ចំណែកបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមិនចេះអក្សរ ឬបោះបង់ចោលការសិក្សា ត្រូវខិតខំ

កម្ម វិធីដាំដុះ វិធីចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹមត្រី ឬសៀវភៅណែនាំអំពីសុខភាព ឬក៏ការបញ្ជូន

ប្រឹងរៀនសូត្រនៅតាមមូលដ្ឋាន នៅតាមថ្នាក់អក្ខរកម្ម។ ទី៦.វត្តអារាម និងវិហារសា-

កាសែត ទស្សនាវដ្តី ទៅកាន់មូលដ្ឋាន និងចែកជូនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចអាន

សនា ត្រូវចលនាព្រះសង្ឃ បព្វជិតសាសនា តាជី និងដូនជីចូលរួមជំរុញកម្មវិធីអក្ខរ-

និងមើលអក្សរទាំងនោះឡើងវិញ ធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចចងចាំអក្សរទាំងនោះបាន ។

កម្មវជ
ិ ជ
្ជា វី ៈឲ្យកាន់តែខ្លាង
ំ ក្លាថម
ែ ទៀត តាមរយៈការទេសនាអប់រអ
ំ ព
ំ សា
ី រប្រយោជន៍

សម្តេចបន្តថាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ត្រូវបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិប្រកប

នៃការសិក្សារៀនសូត្រ ចេះអាន ចេះសរសេរ និងគណនាលេខ ។ ទី៧.ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្កើនអត្រាអក្ខរកម្មជាតិក្នុងចំណោមជន

ពិសេសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការ និងពង្រឹងភាពជាដៃគូ

ពេញវ័យ ឲ្យសម្រេចបានដល់ ៨៤,៤% នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥ តាមគោលដៅ

ដោយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ពិសេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹង

សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា និងដើម្បីផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាក្នុងការអប់រំមូលដ្ឋាន និងការ

ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានដំណើរការរលូន និងសកម្មជាប់ជាប្រចាំ និងទី៨. ប្រធាន

អប់រប
ំ ន្តសម្រាបជ
់ នពេញវ័យទាំងអស់ ស្របតាមគោលការណ៍ ការអប់រស
ំ ម្រាបទា
់ ង
ំ

រោងចក្រ សហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនឯកជន សូមជួយជំរុញបើកថ្នាក់អក្ខរកម្ម គួបផ្សំ

អស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអប់រំ ។

ជាមួយថ្នាក់បំប៉នមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដល់បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ដើម្បីជា

ក្នុងស្មារតីខាងលើនេះ សម្តេចបានផ្តល់ការណែនាំមួយចំនួនរួមមានទី១.សមាជិក សមាជិការាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ពេលចុះបំពេញការ-

គួររំលឹកថា

តាមការធ្វើជំរឿនប្រជាសាស្រ្តរបស់ក្រសួងផែនការបង្ហាញឲ្យ

និងត្រូវឆ្លៀតពេលចុះឲ្យដល់ថ្នាក់អក្ខរកម្ម

ឃើញថា អត្រាអក្ខរកម្មមនុស្សពេញវ័យ (អាយុចាប់ពី ១៥ ឆ្នាំឡើងទៅ) កើនឡើង

និងរួមចំណែកដោះស្រាយរាល់សំណូមពររៀនសូត្រតាមការ

១០,៣% ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០៨ ។ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំចុង

ងារនៅមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត

ប្រយោជន៍របស់ពួកគេ និងម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាសផងដែរ ។
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ក្រោយពីឆ្នាំ ២០០៨-២០១៤ អត្រាអក្ខរកម្មនេះមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ ៣,១ %

ជាតិ

ប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្នអត្រាអក្ខរកម្មរបស់យុវជនអាយុ ១៥-២៤ ឆ្នាំកើនឡើង ៩៣ %

ខាតនូវបដិវត្តន៍ពណ៌ ។

ដែលនៅពេលនោះសម្តេចបានរំឭកជាថ្មីអំពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជាដាច់

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ខណៈពេលដែលអត្រាអក្ខរកម្មមនុស្សពេញវ័យមានត្រឹមតែ

សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា សភាពការណ៍នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់-

៨០ % ប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាអនក្ខរកម្មនៅតំបន់ជនបទនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងតំបន់

ធ្នាប់សង្គមចុងក្រោយនេះក៏មានការវិវត្តស្មុគស្មាញ ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាន

ប្រជុំជន និងខ្ពស់សម្រាប់ស្រ្តី ច្រើនជាងបុរស ប៉ុន្តែក្នុងករណីទាំងពីរនេះ គម្លាតមាន

ដឹងស្រាប់ហើយ ជាពិសេសមហិច្ឆតារបស់ពួកជ្រុលនិយមមួយចំនួនក្នុងការប៉ុនប៉ង

ការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។

ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដោយប្រើឧបាយកលអាក្រក់ និងធ្វើសកម្មភាព

ព្រឹកថ្ងៃ ៣ ខែមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់



ប្រឆាំង

ដែលប្រាសចាកពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

និងនីតិរដ្ឋ

ដើម្បី

ខ្ពស់ក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣ មីនា ដែលប្រារព្ធនៅសាលសន្និសីទចតុមុខ រាជធានី

សម្រេចគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគេ ។ នេះជាសភាពការណ៍ដែលត្រូវបន្ត

ភ្នំពេញ។

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំ ទោះបីត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ហើយក្តី ។ សកម្មភាពទាំង

មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះសម្តេចបានលើកឡើងថា

យុវវ័យរបស់ខ្មែរនា

ពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនមិនសូវបានជ្រួតជ្រាបពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរដែលមាន
ច្រើនទម្រង់នោះឡើយ ព្រោះនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និងកម្មវិធីកម្សាន្តនានាបាន
លើកមកផ្សព្វផ្សាយច្រើនបំផុតតែសិល្បៈចម្រៀងសម័យទំនើប

។

នេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេពិតមែនតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតាមសម្លឹងមើលនូវ
បាតដៃទី ៣ ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ ។
សម្តេចបញ្ជាក់ថា ចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចដាច់ខាតមិនត្រូវឱ្យមានបដិ-

ដោយឡែក

វត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ មិនថាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះវាចេញមកពីទី

សិល្បៈរបាំ ចម្រៀងអាយ៉ៃ ចាប៉ី និងទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗទៀតស្ទើរតែត្រូវបានគេ

ណាទេ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្ទាន់ ហើយយើងគ្មានការញញើតណាមួយចំពោះ

បំភ្លេចចោលទៅហើយ ។ សម្តេចបានអំពាវនាវដល់អ្នកសិល្បៈវ័យក្មេងជំនាន់ថ្មីត្រូវ

ការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមខិលខូចដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យកម្ពុជា

ផ្សារភ្ជាប់ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសិល្បៈជើងចាស់ ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យ

ធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល ឬការដណ្តើមអំណាចមិនស្របច្បាប់នោះ។ ក្នុងស្មារតី

បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតអំពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងរូបី និងអរូបី មានដូចជា

ទាំងអស់នេះ តម្រូវឱ្យកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែទម្រង់ឱ្យទៅជា

សិល្បៈចម្រៀងអាយ៉ៃ ចាប៉ដ
ី ងវែងជាដើម ។ សម្តច
េ បានអំពាវនាវដល់មស
្ចា ក
់ ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ

កម្លាំងការពារជាតិដ៏រឹងមាំ មានវិន័យម៉ឺងម៉ាត់ និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី

នានាជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាន់សភាពការណ៍

និងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឲ្យបានច្រើនក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌

ដែលចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍

និងមានភាពបត់បែនគ្រប់

ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ខ្មែរ

កាលៈទេសៈ។ សម្តេចបន្តថា នៅកម្ពុជាគ្មានទេរបស់ដែលហៅថាអព្យាក្រឹតរវាង

ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ។ សម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការហូរចូល និងទទួលយក

កម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ។ តែសម្រាប់ការបំពានណាមួយពី

នូវវប្បធម៌បរទេសគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់បង្ខំនោះទេ តែវាត្រូវបានទទួលយកទាំងមិន

គណបក្សនយោបាយ ពីក្រុមណាក៏ដោយមកលើច្បាប់ មកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មកលើ

ដឹងខ្លួន ។

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល កងទ័ពចាំបាច់ត្រូវមានសកម្ម-

សម្តេចបានរំឭកថា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយ

បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងរូបី និងអរូបី ដូចជាប្រាង្គប្រាសាទ រមណីយដ្ឋាន និងទីក្រុង
បុរាណ របាំ ល្ខោន តន្ត្រី សិល្បៈសូនរូប សិប្បកម្ម ម្ហូបអាហារ ប្រពៃណី ទំនៀម

ភាពវាយបកបន្ទាន់

ហើយរឿងនេះត្រូវដកពិសោធន៍ពីបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេស

មួយចំនួន ។
ទន្ទឹមគ្នានោះ

សម្តេចតេជោក៏បានសម្តែងនូវការកោតសរសើរចំពោះនាយ-

ទម្លាប់ជាដើម ដែលបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកមក ។ បច្ចុប្បន្នបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ

ទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានគ្រប់ស្ថាប័នកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

ទាំងនេះហើយដែលបានរួមចំណែកធ្វើឱ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាល្បីរន្ទឺ

ដែលមិនត្រឹមតែបានគាំទ្រយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ពេញទំហឹង

សុសសាយទូទាង
ំ ពិភពលោក ស័កស
ិ្ត មនឹង ៉ កម្ពជា
ុ ៈព្រះរាជាណាចក្រនវៃ ប្បធម៌ ៉ ។

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងគោរពយ៉ាងម៉ង
ឺ ម៉ាតន
់ វូ រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ព្រមទាំងបទ-

សម្តេចបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យយើងកាន់តែមានមោទនភាព និងមានកិត្តិយសដ៏

បញ្ញត្តិច្បាប់ និងបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញប៉ុណ្ណោះទេ

ឧត្តុង្គឧត្តមនោះ

គឺសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងមួយចំនួនត្រូវបានពិភពលោកទទួល

ប៉ុន្តែថែមទាំងបានអប់រំខ្លួនប្រកបដោយការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមឱ្យក្លាយទៅជាកង

ស្គាល់ និងបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ជាអាទិ៍ ប្រាសាទតំបន់អង្គរ

ទ័ពដ៏មានវិន័យមានកិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ៊ានធ្វើពលិកម្មអាយុ ជីវិត ក្នុងការ

ប្រាសាទព្រះវិហារ ។ រីឯផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ រួមមាន របាំ

បំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ខ្លួនដើម្បីជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ការពារ

ក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យ និងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំជាដើម។ ទន្ទឹមនេះ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការពាររាជរដ្ឋាភិបាល ។

សម្បត្តប
ិ ត
េ ក
ិ ភណ្ឌវប្បធម៌រប
ូ ី និងអរូបម
ី យ
ួ ចំនន
ួ ទៀតក៏បាន និងកំពង
ុ រៀបចំឯកសារ



និងឥតងាករេចំពោះគោល-

ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមីនាសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរ

និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃ

ខួបទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវិមានសន្តិភាព

មនុស្សជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដែរ ក្នុងនោះមាន ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុហ៌ និងចាប៉ីដងវែងជា

ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តី។ មានប្រសាសន៍នៅពេលនោះសម្តេចបានលើកទឹកចិត្ត ក៏

ដើម។សម្តេចបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗរបស់យើង មិន

ដូចជាជំរុញថែមទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា ។

ដើម្បីស្នើសុំដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ត្រឹមតែជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវចាត់ទុកជាធនធាន

សម្តេចបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ អំពើជួញដូរ

សេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់

និងកំពុងក្លាយជាទៅជាកម្លាំងចលករ

និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រី និងកុមារ បញ្ហាគ្រឿងញៀនជាដើម នៅតែជា

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់

កង្វល់ចំពោះមុខនៅឡើយ ។ បញ្ហាទាំងអស់នេះតម្រូវឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្ត

បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ។ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវ

យកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពារជម្នះ និងដោះស្រាយដោយស្វាហាប់ និង

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយមិនត្រឹមតែលើការថែរក្សា ការពារ និងអភិរក្ស

កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត

សម្បត្តិវប្បធម៌ឱ្យបានគង់វង្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវរួមគ្នាបន្តលើកតម្កើង និង

ទទួលបានកាលានុវត្តភាពពេញលេញ

អភិវឌ្ឍសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់នោះឱ្យកាន់តែមានជីវិតរស់វើកថែមទៀតផង ។

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។



រសៀលថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមបិទ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រជាជនយើង

ពិសេសស្ត្រីកម្ពុជា

សម្រាប់រួមចំណែកកាន់តែសកម្មផុលផុស

សម្តេចបានផ្តល់ការណែនាំមួយចំនួនបន្ថែមទៀត

លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

សិក្ខាសាលាបូកសរុបការងារកែទម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ៥ ឆ្នាំ(២០១០-

ដោយផ្តោតលើការងារជាអាទិភាពមួយចំនួន ដូចជា បន្តពង្រឹងយន្តការជាតិដែល

២០១៤) និងទិសដៅអនុវត្តន៍ ៥ ឆ្នាំ (២០១៥-២០១៩) នៅទីស្តីការក្រសួងការពារ-

មានស្រាប់ ដើម្បីឱ្យស្ថាប័នទាំងនោះអាចដើរតួនាទីដឹកនាំ និងអនុវត្តគោលនយោ-
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បាយស្តីពីយេនឌ័រនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងនោះ ត្រូវបន្តធ្វើការលើកកម្ពស់
សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ផ្អែកទៅលើឯកសារនៃសេចក្តីអង្កេតសន្និដ្ឋានឆ្នាំ ២០១៣ របស់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់ការរើសអើងប្រឆាំង
នឹងនារីភេទនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ បន្តកសាងភាពជាដៃគូរឹងមាំជាមួយអង្គការ
សង្គមស៊វី ល
ិ និងអ្នកពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ ឡាយ ជាពិសស
េ ស្ត្រី និងបុរសវ័យក្មង
េ ដែលធ្វកា
ើ រ
តស៊ូមតិដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ ។ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបញ្ចូលវិធានការដែល
បានឯកភាពគ្នាចែងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី ៤ ទៅក្នុងផែនការ និង
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ។ ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការពិនិត្យតាមដាន និង
ការអនុវត្តការងារនេះទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងនោះត្រូវជំរុញបង្កើន
សមាមាត្រនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ
ថ្នាក់ជាតិ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

និងវិស័យឯកជនទាំង

ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសេចក្តី

សម្រេចការងារអភិបាលកិច្ច និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់កម្រិត។ អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ គួររៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងផែនការ ៥ ឆ្នាំនារីរតនៈ ជាពិសេសអភិក្រមទូទាំង
កម្មវិធីដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលរួមគ្នា។ ដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយបន្តជួយគាំទ្រក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទ
សន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលលើកទី ៣៦ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ
ជនជាង ៥០០ នាក់ចូលរួម ។



រសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមបិទសន្និបាត

ការអនុវត្តផែនការនារីរតនៈទី ៤ និងផែនការសកម្មភាពជាតិនានា។ វិស័យឯកជន

ក្រសួងសុខាភិបាលលើកទី ៣៦ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ ។នាពេល

គួរមានគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា សំដៅរួមចំណែកជំរុញ និងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

នោះសម្តេចបានផ្តល់ការណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាជននៅភូមិរកា ឃុំរកា

ព្រមទាំងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីចាត់វិធានការបង្កើនលក្ខខណ្ឌការ-

ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបងដែលរងគ្រោះដោយការឆ្លងនូវមេរោគអេដស៍ ។

ងារសមរម្យសម្រាប់ស្ត្រី ។



សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញចូលរួម

ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនដល់កម្មសិក្សាការី

មន្រ្តីមធ្យមឆ្នាំ

ហើយទើបមានអាយុ ២ ឆ្នាំ។ ដូចនេះយើងត្រូវដោះស្រាយបែបណាកុំឲ្យវារីករាល

និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ

ដាលចេញពីភូមិរកាទៅកន្លែងផ្សេង។ ត្រូវរៀបចំផែនការល្អិតល្អន់សម្រាប់តំបន់ភូមិ

២០១៥ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ នាពេលនោះសម្តេច

រកានេះ ។ ដូចនេះត្រូវរៀបចំឲ្យបានលម្អិតជាលក្ខណៈមីក្រូថែមទៀត ឧទាហរណ៍

បានលើកឡើងអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានជំងឺតួឯកនៅ

គ្រួសារមួយដែលគ្នាទើបតែមានអាយុ ២ ឆ្នាំស្រាប់តែកើតអេដស៍ មិនអាចឲ្យមានប្តី

ក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ ។

ឬមានប្រពន្ធបានទេ។ ដូចនេះដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណារឿង

២០១៤

សិក្ខាកាមមន្រ្តីមធ្យមនៃក្រសួងបរិស្ថាន

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់

រឿងភូមិរកានេះយើងត្រូវដោះស្រាយមួយ

ជំនាន់មនុស្ស ព្រោះគ្រួសារខ្លះគ្នា ៦ នាក់ មាន ៤ នាក់ ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទៅហើយ

សម្តេចបានលើកឡើងថា ម្សិលមិញ(ថ្ងៃទី៩ខែមីនា)មានការធ្វើសិក្ខាសាលា

នេះ?។ ត្រូវរៀបចំដាច់ដោយឡែកមួយ ដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបាននូវ

អំពីច្បាប់បោះឆ្នោត ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយគណបក្សទាំងពីរដែលមាន

ជំនឿជឿជាក់ ហើយត្រូវរៀបចំផ្តល់សេវាសម្រាប់ពួកគាត់ដោយបង្កើនអគារ និង

អាសនៈនៅក្នង
ុ រដ្ឋសភា ។ ដោយសារតែមានការលង់ទៅនឹងជំងត
ឺ ឯ
ួ កធ្វឲ
ើ ្យមាន

កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាល ។ រឿងនេះជារឿងគួរឲ្យសោកសៅណាស់ ហើយសោក

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមសិក្ខាសាលា ។ ក៏

ស្តាយណាស់ ។ ដូចនេះសុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកអ្នកមានជំនាញត្រឹម

ប៉ុន្តែសួរថាធ្វើពហិការហ្នឹងគេងាប់ឬ?គេមិនងាប់ទេ!។ រលូនទៅមុខ ហើយឮគេថា

ត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ ។

បើសភាហៅម្តងទៀតគេគ្មានពេលទេ។ សម្តេចបន្តថា ទៅឬមិនទៅ មិនមែនជារឿង

សម្តេចបន្តថា

ដើមឡើយខ្ញុំអត់ជឿថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺអេដស៍ក្នុងមួយភូមិ

របស់លោកឯងទេ ។ ពុំមានអ្នកណាធ្វើតម្រូវចិត្តលោកឯងប៉ុន្មាននាក់នោះទេ ។

អាចចម្លងមនុស្សដល់រាប់រយនាក់ ប៉ុន្តែពេលដែលឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់

សម្តេចបានហៅសកម្មភាពបែបនោះថាជាប្រភេទជំងឺតួឯក។ សម្តេចបន្តថា ប្រទេស

ជ្រុងជ្រោយ ខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងធំណាស់ដែលយើងត្រូវរៀបចំផែនការឱ្យបាន

មួយ ស្ថាប័នមួយ យន្តការមួយ គេមិនដែលឲ្យវាគាំងទេ។ គេរកវិធីធ្វើម៉េចមិនឲ្យ

ល្អិតល្អន់សម្រាប់តំបន់ភូមិរកានេះ កុំឱ្យជំងឺអេដស៍ដែលបានចម្លងនៅភូមិរកា ចម្លង

គាំងរាប់ទាំងការបោះឆ្នោត។ គេរកវិធីធ្វើមិនឲ្យគាំងទេ សូម្បីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេ

ទៅតំបន់ដទៃទៀត ឬចម្លងក្នុងភូមិរកាខ្លួនឯង ។ យើងបានដាក់បន្ថែម នូវមធ្យោបាយ

មិនឲ្យគាំងដែរ ព្រោះគេបានចែងថា បោះឆ្នោតរួចហើយប៉ុន្មានថ្ងៃត្រូវប្រជុំសភាក្នុង

ដែលយើងត្រូវរៀបចំ

ចន្លោះហ្នឹង។ បើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនទាន់ចេញរដ្ឋាភិបាលចាស់បន្ត។ គេមិនឲ្យគ្មាន

រៀបចំជាក្របខណ្ឌម៉ាក្រូទេ ប៉ុន្តែត្រូវរៀបចំជាមីក្រូ ។

ក្បាល គ្មានកន្ទុយនោះទេ ។ សម្តេចបន្ថែមថាឆ្នាំ ២០០៣ និង ២០០៤ គាំងមួយឆ្នាំ

ហើយការរៀបចំនេះត្រូវរៀបចំឱ្យលម្អិតដោយមិនគ្រាន់តែ

សម្តេចតេជោបានរំឭកថា

បច្ចុប្បន្នការរីកដុះដាលយ៉ាងលឿននៃផ្នែកសេវា

ហើយ សួរថាកម្ពុជាងាប់ឬទេ?អត់ងាប់ទេ។ បើថ្មីមិនចេញចាស់បន្ត ។ ដូចនេះ

សុខាភិបាលឯកជន

សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ន ទោះតូច ឬធំ កុំឲ្យមានជំងឺតួឯកឲ្យសោះ ។

ទាមទារឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបង្កើនសមត្ថភាព និយ័តកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែ

ដែលមានអ្នកផ្តល់សេវាច្រើនប្រភេទនិងនៅគ្រប់ភូមិសាស្ត្រ

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្ស

រឹងមាំថែមទៀត ដោយត្រូវបង្កើននូវសមត្ថភាពមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ និងមន្ត្រីនគរបាល

សង្រ្គោះជាតិបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅរដ្ឋសភា ដំណើរការសិក្ខាសាលា

យុត្តិធម៌សុខាភិបាល និងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា និងអាជ្ញា-

មួយ ដោយផ្តោតលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចំនួន

ធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីធានាថា ផ្នែកសុខាភិ-

ពីរ ។ ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហៅសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត

បាលឯកជន ជាជម្រើសពិតប្រាកដមួយដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការស្វែងរក

(ERA) ដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះ មិនមានវត្ត-

ការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ពោលគឺសេវាសុខភាពដែលបានផ្តល់ដោយ

មានក្នុងសិក្ខាសាលានេះឡើយ។ សិក្ខាសាលាបានដំណើរការដោយរលូន ដោយ

មានគុណភាពតាមស្តងដា
់ រវេជសា
្ជ ស្តត
្រ ម
ឹ្រ ត្រវូ និងមានគុណតម្លព
ៃ ត
ិ និងសមស្រប ។

មានការចូលរួមពីមន្តអ
្រី ង្គទត
ូ តំណាងសង្គមស៊វី ល
ិ ប្រពន
័ ផ
្ធ ្សព្វផ្សាយ និងសាធារណ-
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ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាចំនួន ៣.១៦៩ នាក់នៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានជំរុញ
ដល់មន្រ្តីទាំងអស់ឲ្យព្យាយាមប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។
សម្តេចបញ្ជាក់ថា

ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអំពាវនាវឱ្យធ្វើអក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រទៀតទេ

។

ដើម្បីឱ្យវាទូលំទូលាយ ខ្ញុំអំពាវនាវឱ្យធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ។ ឥឡូវនេះយើង
ប្រកាសអំពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក (E-Government)។ អ្វីក៏អ៊ី(E) ទាំងអស់ដែរ
ប៉ុន្តែបើមនុស្សអត់អ៊ី(E)គឺវេទនាហើយ។ ក្នុងចំណោមមន្រ្តីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឬក្នុង
ចំណោមអភិបាលខេត្ត មេទាហាន មេប៉ូលីស បើវាមិនចេះអាអ៊ី (E) ហ្នឹងតើឲ្យធ្វើ
ម៉េច? ។ សម្តេចបានបន្ត ឥឡូវសម្តេចសុំអំពាវនាវដោយត្រង់តែម្តង។ នៅក្នុងរដ្ឋសភាគេរៀបចំកុំព្យូទ័រមួយម្នាក់ៗ ឥឡូវទៅសួរតើមានប៉ុន្មាននាក់ដែលជាសមាជិក
សភាចេះបើកមើលកុំព្យូទ័រ? កុំចាំបាច់ដល់ទៅចេះវ៉ៃ គ្រាន់តែចេះបើកមើលនោះ ក៏
អត់ដែរ ។ នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដាក់ឲ្យមួយម្នាក់ៗ ហើយឲ្យបញ្ចូលកម្មវិធីហើយ
ស្រេចតែអត់ចេះបើក ។ សម្តេចបន្តថា អត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រក៏អត់ទៅចុះ តែឲ្យចេះ
ប្រើប្រព័ន្ធទូរសព្ទ័ដើម្បីធ្វើការឱ្យបានរហ័ស។ ពេលយើងកំពុងជាប់រវល់គាត់ត្រូវការ
សុំយោបល់ អ្នកណាមានពេលទៅឆ្លើយ។

តែបើចេះត្រឹមអេសអ៊ឹមអេស(ផ្ញើសារ

SMS)បន្តិចមកក៏បានដែរ ឬក៏ប្រើវ៉តស្អាប(WhatsApp) មកក៏បាន។ ឯកសារគេ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
សម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៨ ស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទៀត ដែលចែងថាត្រូវការទប់ដំណើរការក្តីគឺត្រូវការសំឡេង ៣ ភាគ ៤ ។
សម្តេចបានថ្លែងថា សម្តេចធ្លាប់បានប្រកាសហើយថាមានការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំ

បញ្ជូនតែតាមអ៊ីម៉ែល(E.mail)វាលឿន តែបើធ្វើការដូចរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំថាទៅអត់រួច

រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត

ទេ។ សុទ្ធតែមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ហើយមកធ្វើការបែបហ្នឹង។ ឥឡូវនេះសូមកុំខ្មាសអៀន

ភាពថាគេបានប្រឹងប្រែងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមែន តែ

សូមហៅក្មេងទៅបង្រៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីធ្វើការបានរហ័ស ។

មិនបានសម្រេច។ គេបរាជ័យ ។ គេសូមទោសប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងប៊ិច

សម្តេចបញ្ជាក់ថា អ្នកខ្លះថាជាបណ្ឌិត តែបណ្ឌិតខ្លះអត់ចេះចុចទេ មិនស្មើនឹង

ឥឡូវនេះមានអ្នកចេញមុខមកសារ-

សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ក្មេងឃ្វាលក្របីផង។ ក្មេងឃ្វាលក្របីវាចេះជាង។ ជួនកាលក្មេងឃ្វាលក្របីវាបង្ហោះ

សម្តេចបញ្ជាក់ថា អាបាតដៃទី ៣ ក៏មាន អាបាតដៃទី ២ ផ្ទាល់ក៏មាន បានសារ-

តាមហ្វេសប៊ុក(Facebook) នៅកន្លែងឃ្វាលក្របី។ ឯយើងគិតតែពីអភិរក្សនៅ

ភាពអស់ហើយនៅទីក្រុងឡុងប៊ិច។ ដូចនេះអ្នកដែលរងគ្រោះខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ

ហ្នឹងហើយ ។ ឥឡូវនេះចាប់ផ្តើមពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា សមាជិក សមាជិកា

ទាំងអម្បាលមាណ

រដ្ឋសភា សមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អភិ-

សម្បត្តិហើយអត់មានអីខុសទេ ។

អាចទៅរកជនម្នាក់នោះប្តឹងទារលុយនៃការខូចខាតទ្រព្យ

បាល អភិបាលរងខេត្តធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីធ្វើការងារឱ្យបានលឿន និង

គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឧកាសជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រខ្លួននៅក្រុងឡុងប៊ិច (ប្រទេសអា-

មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ សូមឱ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ណាក៏ដោយត្រូវធ្វើអក្ខរ-

មេរិក) នៅ ដើមខែមីនានេះ លោក កឹម សុខា បាននិយាយថា ខ្ញុំសូមទោសបងប្អូន

កម្មព័ត៌មានវិទ្យា។ ធ្វើដូច្នេះទើបលឿន ដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ឬ

ដែលខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរនេះបាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិក ឬរដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិក ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីយើងមួយចំនួនអត់

រំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ) ។ ............ខ្ញុំ

អេឡិចត្រូនិកផង មិនដឹងធ្វើម៉េច ។ សម្តេចបន្តថា របស់ទំនើប បើមនុស្សមិនទំនើប

សូមរាយការណ៍ជូនបងប្អូនថា ក្រោយការបោះឆ្នោត យើងធ្វើការតស៊ូនយោបាយ

វានៅតែប៉ុណ្ណឹង។ ការងារដែលគេធ្វើត្រឹម២ម៉ោង ឯងធ្វើ២ថ្ងៃព្រោះត្រូវរត់ការនាំយក

ប្រើកម្លាំងមហាជន ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចជោគជ័យ ។ ដូច្នេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ថា

សំបុត្រមកឲ្យនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហើយពេលខ្លះខុទ្ទកាល័យត្រូវនៅពិនិត្យមើលចុះឡើង

អ្នកដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា បានធ្វើសកម្មភាពជាក់

ទៀតគឺវាយឺតយ៉ាវបន្ថែមទៀត ។

ស្តែងដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ( ដែលពួកគេហៅថា ការផ្លាស់ប្តូរ ) តាមរយៈអ្វីដែល



ព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា សម្តេចបានអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានសាងសង់

ផ្លូវជាតិលេខ ៥៨ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលនៅទីនោះសម្តេចបានថ្លែង

(គឺការដឹកនាំមហាបាតុកម្មដើម្បីផ្តួល

ហៅថា ៉ បដិវត្តន៍ពណ៌ ឬការប្រើអំណាចប្រជាជនតាមដងផ្លូវ ៉។



ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធ-

ទាក់ទងនឹងសម្តីរបស់លោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិជុំវិញព្រឹត្តិ

ផលនានានៅត្រើយខាងកើតទន្លេសាប និងសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ ក្នុង

ការណ៍មហាបាតុកម្មនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី

ខណ្ឌជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ ទល់មុខព្រះបរមរាជវាំង ។ ក្នុងឱកាសនោះ

៥ឆ្នាំ២០១៣(ប៉ុន្តែការថ្លែងនោះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោក កឹម សុខា ទេ) ។

សម្តេចថ្លែងថា

សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា

ឥឡូវនេះមេចោរបានលេចមុខហើយមេខ្លោង

ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់គឺបានចេញមុខមកហើយ ។ សារភាពខ្លួនឯង
ហើយ។ អញ្ចឹងវិធានការលើផ្លូវច្បាប់ បង្កើតសំណុំរឿងដែលជាប់នៅតុលាការត្រូវ
បំពេញបន្ថែម

ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការមិនល្ងង់ទេច្បាស់ជាកត់ត្រាសម្តីហ្នឹង

ព្រោះគាត់ត្រូវតុលាការហៅទៅសួរដែរ ? ។

មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាន

ជម្លោះរឿងដីធ្លីចេញមុខតវ៉ាធ្វើបាតុកម្ម ដោយផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដូចជា ផ្ដល់
បាយម្ហូប និងចេញថ្លៃធ្វើដំណើរជាដើម ។
សម្តេចបញ្ជាក់ថា

នៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាឋានសួគ៌លោកីយ៍នៃកន្លែងបញ្ឆេះ

បាតុកម្ម។ អ្នកធ្វើបាតុកម្មមុខដដែលៗនៅកន្លែងណាក៏ឃើញមុខហ្នឹង ។ ដូច្នេះអ្នក
ធ្វបា
ើ តុកម្មទាង
ំ នោះលែងមានតម្លទ
ៃ ៀតហើយ។ សម្តេចបន្តថា មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ

សម្តច
េ តេជោក៏បានថ្លង
ែ សំដៅទៅរកលោកជំទាវតំណាងរាស្រម
្ត ក
្នា (
់ មិនបញ្ចញ
េ

ពីមុនលក់ដីឲ្យគេមួយម៉ែត្រការ៉េ ១០០ ដុល្លារ ប៉ុន្ដែដល់ពេលដីឡើងថ្លៃមួយម៉ែត្រ

ឈ្មោះ)ដែលនិយាយពីមាត្រាទី ៨០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលចែងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិ

ការ៉េ ៥០០ ដុល្លារ បែរជានាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារលុយបន្ថែម។ មានអង្គការសង្គម

របស់តំណាងរាស្រ្ត។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា សូមឲ្យលោកជំទាវម្នាក់នោះមើលឲ្យអស់

ស៊ីវិលខិលខូចមួយចំនួន

សេចក្តី។ កុំមើលតែពាក់កណ្តាល។ ត្រូវមើលចុះទៅក្រោមទៀត ព្រោះលោកជំទាវ

រឿងដីធ្លីទាំងនោះ។ សម្តេចបានព្រមានដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើបាតុកម្មនោះថា ធ្វើ

នោះបាននិយាយថាដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្រ្តត្រូវប្រើសំឡេង ២ ភាគ ៣ តែ

ល្មមៗបានហើយព្រោះគេស្គាល់មុខអស់ហើយ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានសំឡេង ២ ភាគ ៣ ទេ ។ សូមមើលទៅខាងក្រោម

ក្នុងឱកាសនោះដែរ

នៅពីក្រោយនៃការចេញមកធ្វើបាតុកម្មរបស់អ្នកតវ៉ា

សម្តេចក៏បានថ្លែងទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅ
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ក្រសួងនីមួយៗបង្កើតដោយច្បាប់ និងមានអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅ
នៃស្ថាប័ននោះ ហើយដូច្នេះក្រសួងនោះជាអ្នកទទួលបន្ទុកតែម្តង។ គណៈកម្មការ
ប្រើក្នុងក្របខណ្ឌនៃការពិគ្រោះបល់

ប៉ុន្តែមិនមែនជាការសម្រេចជួសឲ្យស្ថាប័ន

ដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ទេ ។ សម្តេចបន្តថា ហេតុនេះហើយទើបសម្តេចចុះ
ហត្ថលេខាទាំងយប់ទាក់ទងនឹងការយកដីពីទន្លេនេះដែរ ឱ្យក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្តង

។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាខ្សាច់ក្នុងទឹកខ្សាច់ក្នុងព្រែក

ខ្សាច់លគោ
ើ ក ខ្សាច់កង
្នុ ទន្លេ ខ្សាច់កង
្នុ សមុទ្រ គឺកស
្រ ង
ួ រ៉ែ និងថាមពលទទួលខុសត្រវូ
ដោយខ្លួនឯង។ បើជាប់គុកគឺជាប់តែខ្លួនឯង មិនចាំបាច់មានគណៈកម្មាធិការអ្វីទៀត
ទេ ។ គឺបញ្ចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងទៅ ព្រោះកន្លងមកនេះស្មុគ្រស្មាញណាស់។ សម្តេច
បញ្ជាក់ថាកន្លងមកបានសួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែ រដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែថារដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹក។ដល់សួរ
ទៅរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹក រដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកថារដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែ ។ ប៉ុន្តែក្រសួងរ៉ែជាអ្នកចេញ

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន កាត់ខ្សែបូសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅត្រើយខាងកើត

អាជ្ញាបណ
័ ។
្ណ ដល់សរួ ទៅខេត្ត ខេតថា
្ត រដ្ឋមន្ត្រី ។ ដូច្នេះមិនដឹងថាអ្នកណាពិតប្រាកដ។

ទន្លេសាប និងសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វា

ដូចនេះមានតែដាក់លោករ៉ែតែម្តង ហើយបើលោកឯងចេះតែអនុញ្ញាតឱ្យដោយគ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ

ការសិក្សាដោយដាក់បូមឱ្យបាក់ផ្ទះគេគឺលោកឯងទទួលខុសត្រូវ ។ សម្តេចបញ្ជាក់

កម្ពុជា និងបញ្ហាដីដុះនៅក្នុងទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំង ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថាចំណុច

ថា បើខ្សាច់ឡើងថ្លៃកុំជេរអ្នកណាទៀត គឺជេររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលទៅ ។

ក្បាលកោះ(ត្រង់ប្រសព្វទន្លេចតុមុខ)នេះ

មិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់

គួររំឭកថា កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥សម្តេចតេជោបានចុះហត្ថលេ-

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលទេ តែវាជារឿងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងសាលារាជធានី

ខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីគោលការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់

ភ្នំពេញដែលមានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅទីនេះស្រាប់ហើយ ។ តំបន់នេះ

ដល់ក្រសួងរ៉ែ

វាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់

ដូចនេះត្រូវសិក្សាមើលនៅពេលទឹក

ចាប់តាំងពីដំណើរការសិក្សារហូតដល់ការសម្រេចចុងក្រោយ ។ កន្លងទៅមានការ

ឡើងដីនេះវាជាដីល្បាប់ ដូចនេះត្រវូ កាយវាឲ្យវាហូរទៅតាមទឹក ។ សម្តច
េ បានបន្តថា

ប្រទាញប្រទង់គ្នាខ្លះរវាងក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាមួយក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុ-

គេលើកឡើងថាកន្លែងនេះមានទឹកកួចមិនអាចធ្វើបាន ។ បញ្ហាវាមិនមែននៅត្រង់

និយម លើការសម្រេចឲ្យធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃខ្សាច់ឡើងខ្ពស់

កន្លែងហ្នឹងទេ។ បញ្ហានៅត្រង់យើងមិនធ្វើ មិនមើលតែប៉ុណ្ណឹង។ បើធ្វើវាមិនដល់ថ្នាក់

និងខ្វះខ្សាច់សម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍទៀតផង ។

ហ្នឹងទេ ។ វិធីធ្វើឲ្យដីនេះហូរចេញពីចំណុចនេះមានច្រើនណាស់ ។ ដីវាត្រូវតែដុះ

ដោយប្រគល់សិទ្ធិ

និងថាមពលក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់

គួរបញ្ជាក់ថា សមិទ្ធផលដែលសម្តេចអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធរួមមាន

ច្រាំង

ហើយបើយើងអត់ធ្វើអីសោះនោះ។ រឿងនេះវាបានបង្កការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់។

ទន្លត
េ យ
្រើ ខាងកើត ដែលសង់ឡង
ើ ជាប្រភទ
េ បេតង
ុ អាម៉មា
េ នប្រវង
ែ សរុប ៣.០០០

ធម្មតាត្រីវាពងនៅខាងលើឯនោះហើយវាចាប់ផ្តើមហូរធ្លាក់មក។ យើងបាត់បង់កូន

ម៉ែត្រ ទទឹងជម្រាលពី១៤ម៉ែត្រទៅ១៦ម៉ែត្រ។ស្ថាបនាផ្លូវអ៊ុតកៅស៊ូចំនួន២ខ្សែ ក្នុង

ត្រីច្រើនណាស់ តាមរយៈការគោករាក់បឹងព្រែក។ ចាប់ពីខេត្តក្រចេះរហូតមកទល់

នោះខ្សែទី១ស្របតាមបណ្តោយមាត់ទន្លេសាប

កន្លែងនេះមាននៅសល់ព្រែកប៉ុន្មានទៅដែលជាព្រែកជ្រៅសម្រាប់ទាញយកកូនត្រី

សណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ មានប្រវែង ៣.០០០ ម៉ែត្រ ទទឹងផ្លូវ ១២ ម៉ែត្រ ។

ឱ្យចូលទៅតាមបឹងព្រែកនានា? ហើយសម្រាប់ទន្លេសាបគឺតំបន់ចតុមុខនេះសំខាន់

ខ្សែទី ២ ចាប់ពីវត្តចាស់រហូតដល់សណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ មានប្រវែង ៩៦៥

ណាស់សម្រាប់ទាញយកកូនត្រីរាប់រយរាប់ពាន់លានកូនចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាប

ម៉ែត្រ ទទឹងផ្លូវ ៧ ម៉ែត្រ ទៅ១២ម៉ែត្រ។រៀបចំប្រព័ន្ធលូ បង្គោលភ្លើង គំនូសចរាចរណ៍

ដោយសារតែមកដល់ចំណុចហ្នឹងទឹកវាបែកជាពីរ ។ មួយវាចុះទៅទន្លេមេគង្គក្រោម

សួនច្បារ

និងមួយទៀតទឹកវាកួចទាញយកកូនត្រីចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាប ដោយសារពុំមាន

២១.១៤២.៣៤៨

កោះដែលដុះនេះ ។ ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែដីវាដុះនៅទីនេះ ធ្វើឲ្យទឹកមិនអាចកួច

១៨.២៧២.៣៤៨ ដុល្លារ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តតភ្ជាប់មានផ្លូវ លូ សួនច្បារ

យកកូនត្រីចូលទៅក្នុងទន្លេសាបបាន ។ កូនត្រីទាំងនោះវាហូរធ្លាក់ទៅក្រោមតាម

និងរូបសំណាកចំនួន ២.៨៧០.០០០ ដុល្លារ។ ចំណែកសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខា

ទន្លេមេគង្គ និងមួយផ្នែកធ្លាក់ទៅតាមទន្លេបាសាក់។ នៅពេលដែលវាហូរធ្លាក់ទៅ

ភ្នំពេញ ត្រូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ ៥ ហិកតាមានកំពស់ ៧២,៨៧

នោះ វាមិនអាចចូលទៅតាមព្រែកទៀត ដោយសារតែព្រែករបស់យើងគោករាក់។

ម៉ែត្រ ស្មើនឹង ១៨ ជាន់ ក្នុងនោះមានបន្ទប់ស្នាក់នៅចំនួន ៧៤៤ បន្ទប់ ដោយចែក

ដូចនេះកូនត្រីទាំងនោះធ្លាក់ទៅដល់វៀតណាម ។ នៅពេលធ្លាក់ទៅដល់វៀតណាម

ចេញជាពីរផ្នែកគឺបន្ទប់សណ្ឋាគារចំនួន ៥៤៩ បន្ទប់ និង ខុនដូ ចំនួន ១៥៩ ។ បន្ទប់

បានធ្លាក់ទៅប៉ះទឹកជូរនៅសមុទ្របណ្តាលឱ្យងាប់កូនត្រីក្នុងមួយឆ្នាំៗ

ត្រូវបានរៀបចំតុបតែងយ៉ាងប្រណិតលំដាប់ផ្កាយប្រាំ

មិនដឹងជា

និងរូបសំណាកផ្សេងៗ
ដុល្លារ

។

ចាប់ពីស្ពានជ្រោយចង្វាទៅដល់

សមិទ្ធិនេះ

ចំណាយថវិកាសរុបចំនួន

ក្នុងនោះការស្ថាបនាច្រាំងទន្លេចំណាយអស់

ភោជនីយដ្ឋាន

និងកន្លែង

មានចំនួនប៉ុន្មានរយលានឬពាន់លាននោះទេ ។ ហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវ

កម្សាន្តមាន ១៣ កន្លែង ។ សាលប្រជុំធំមួយសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈជាតិ

មានផែនការបូមស្តារព្រែកឡើងវិញនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ

និងអន្តរជាតិ

និងតាមដងទន្លេសាប

ហើយត្រូវមានថវិកាដើម្បីបូមស្តារព្រែកដើម្បីឱ្យទឹកនាំដីល្បាប់ចូល

ក៏ដូចជាកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍

ដែលអាចទទួលភ្ញៀវ

និងនាំទៅជា

ចូលរួមបានប្រមាណ ៣.០០០ នាក់ ។ ក្រៅពីនេះ ក៏នៅមានសាលប្រជុំជាក្រុម

មួយនូវកូនត្រីផងដែរ ។ ដូចនេះត្រូវតែនាំគ្នាសិក្សា និងដោះស្រាយ មិនត្រូវទុកឲ្យ

ពិភាក្សាតូចៗ ដែលអាចទទួលភ្ញៀវបានចំនួនពី ៥០ ទៅ ១០០ នាក់ ក្នុងមួយបន្ទប់

តំបន់នេះក្លាយទៅជាកោះនោះទេ ។ តែបញ្ហានៅត្រង់កន្លងមកយើងមិនធ្វើ។ សួរ

រួមទាំងមានអាងហែលទឹក

ទៅឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមគាត់ថា

កម្ពស់ ៣ ជាន់ អាចចតរថយន្តបានចំនួនប្រមាណ ១.០០០ គ្រឿង ម៉ូតូប្រមាណ

អាហ្នឹងរឿងរបស់ក្រុង។ ដល់សួរទៅក្រុងគាត់ថាអាហ្នឹងក្រសួងធនធានទឹក។ ឥឡូវ

១.០០០ គ្រឿង និងមានចំណតឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន ២ កន្លែង នៅលើដំបូលនៃអគារ។

នេះសាលាក្រុងធ្វើទៅ ។

សណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ ត្រូវបានចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ប្រមាណ

សម្តេចមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់នៅកម្ពុជាថា
រំសាយឲ្យអស់នូវគណៈកម្មការនានា

ឥឡូវនេះ

កុំឲ្យវាមានគណៈកម្មការច្រើនពេក

ព្រោះ

កន្លែងហាត់ប្រាណ

និងកន្លែងចំណតធំទូលាយមាន

១២០ លានដុល្លារ ដោយមិនទាន់គិតបញ្ចូលតម្លៃដីដែលជាការវិនិយោគផ្ទាល់របស់
ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែល ៕
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ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី២រដ្ឋសភាសមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសម្ពោធឧបដ្ឋានសាលា និងសមិទ្ធផលនានានៅវត្តពោធិ៍មនោរម្យ ហៅវត្ត
តាអោង ឃុំចើងដើង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល ក៏បានធ្វើការប្រគេន
និងចែកជូនថវិកានិងសម្ភារៈ ក្នុងពិធីនោះសរុប ថវិកាចំនួន១០.៣១៧$(មួយម៉ឺនបីរយដប់ប្រាំពីរដុល្លារ) ។

ថ្ងៃទី១៨ខែមីនាឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីព្រះបរមរាជវាំង
សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អមដំណើរដោយលោកជំទាវ
ពុំ ចន្ទីនី អគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ព្រមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់
ឆ្នាំង អនុប្រធានកិត្តិយសសាខា គណៈកម្មាធិការសាខា បានអញ្ជើញសម្ពាធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារ
សិក្សា ១ ខ្នង មាន ៦ បន្ទប់ ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងក្រពើ ឃុំទឹកហូត ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាអំណោយដ៏
ថ្លៃថ្លារបស់សមេ្តចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត បុ៑ន រ៉ានី ហុ៑ន សែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ។
ថ្ងៃទី

១៦-១៧

ខែមីនា

ឯកឧត្តម

កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្្តយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

និងលោកជំទាវ

ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធា

នក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យ

ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុ

ជា និងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ពីប្រទេស ថៃ និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដោយប្រ
មូលបច្ច័យបាន៨៤.៥៤៩.០០០រៀល និងស៊ីម៉ង់ត៍១៤០តោន។

ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាល
សិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា សមាជិកគណៈ

អចិន្រៃ្តយ៍គណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូនារីដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អ៊ឹង
កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ចូលជួបសំណេះសំណាល ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ១០៤
ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា ២០១៥ ក្រោមប្រធានបទ

៉ស្ត្រីកម្ពុជា ក្រោយសន្និសីទស្ត្រីពិភពលោកឆ្នាំ១៩៩៥

នៅសាលបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា ។ ឯកឧត្តម ទេព ងន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសសើរចំពោះក្រសង
ួ កិច្ច
ការនារីដល
ែ បានខិតខំបង
ឹ្រ ប្រែងយ៉ាងខ្លាង
ំ ក្លាតាមរយៈយុទសា
្ធ ស្រច
្ត តុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លដំណាក់កាល
ទី១ ទី២ ទី៣ ក៏ដច
ូ ជាផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត៥ឆ្នាំនារីរតនៈទី៤ប្រកបដោយជោគជ័យនិងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យ
បន្តសកម្មភាពដែលមានស្រាប់ និងបង្កើននូវគំនិតថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ
សារុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្ម
ពិសេស

បានអញ្ជើញពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសុខសែនជ័យនៃក្រុមហ៊ុនអេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិតនៅ

ឃុំកំពង់អុស ស្រុកពញាឭ ខេត្តកណ្តាល។

ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលតាកែវ បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផល
នានានៅវត្តទួលរវៀង ស្ថិតក្នុងឃុំស្លា ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ រួមមានកុដិមួយខ្នងមានបួនបន្ទប់
ក្លោងទ្វារ និងរបងធ្វើពីបេតុង ។
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ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឯកឧត្តម មិន ឃិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងឯកឧត្តម សុះ មុះសិន ប្រធានសមាគមគ្រូ
ពេទ្យអ៊ិស្លាមកម្ពុជា បាននាំគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រមកអប់រំ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃជូនបង
ប្អូនខ្មែរ-អ៊ិស្លាមចំនួន៩២២នាក់នៅអនុវិទ្យាល័យតេជោ ហ៊ុន សែន អង្គរបាន ឃុំអង្គរបាន
ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។

ថ្មីៗនេះឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងមន្រ្តីរួមដំណើរ បានអញ្ជើញចូលរួម
សម្ពោធទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នៅសាលាធម្មសភានៃវត្តទួលតាឯក សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្ត
បាត់ដំបង ឯកឧត្តម ងិន ឃន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង បានជួបសំណេះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលនៃការ
ដោះស្រាយដីសហគមន៍ចំនួនបីកន្លែងក្នុងសង្កាត់ទួលតាឯកជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន ។

ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជា
ជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តម ហេង បូរា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធឆ្លងព្រះមហាគន្ធកុដិ ព្រមទាំងសមិទ្ធផលនានាមានតម្លៃជិត៣លាន
ដុល្លារអាមេរិក ស្ថិតក្នុងភូមិសូភី១ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង និងខួបទី៥៥ឆ្នាំ
របស់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស ។

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង អនុប្រធានគណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ ចុះជួបសំណេះ
សំណាល ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន ដែលមានថា្នក់ដឹកនាំឃុំ ប្រធានភូមិ ប្រធានក្រុមចំនួន ១០០នាក់
នៅឃុំគោកត្រប់ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុងឱកាសនោះ
ដែរ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ក៏បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការកសាងគ្រឹះផ្លូវ និងដាក់លូប្រឡាយប្រវែង ២.២៤០
ម៉ែត្រ ដែលភ្ជាប់ពីភូមិគោកព្រីង ស្ថិតក្នុងឃុំគោកត្រប់ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ទៅផ្លូវជាតិលេខ២។
ការកសាងនេះ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពី ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង និងសប្បុរសជន នាពេលនោះឯកឧត្តមបានឧបត្ថមថវិកាបន្ថែមចំនួន ៤ ៣៤០ ០០០ រៀល សម្រាប់ការកសាងផ្សេងៗក្នុងឃុំគោកត្រប់ ។

ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនាឯកឧត្តឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសុខនៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាននគរបាលជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅវត្តចំបក់បិទមាស ក្នុង
ភូមិចំបក់ សង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានតម្លៃចំនួន៩៤.៧៩៧ដុល្លារអាមេរិក ។

18 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015

lT§plmYycMnYnénvis½yesdækic©

ចំណូលពន្ធដារខែកុម្ភៈ

បញ្ជីតាមរបៀប Charter Flight (ជួលហោះហើរ ) មួយក្រុមហ៊ុនទៀតគឺក្រុមហ៊ុនស្កាយវីង

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លង

(Skywing) ជាដើម ។

ទៅពន្ធដារប្រមូលបានចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាមានចំនួនប្រមាណ ៣២៣ ពាន់លានរៀល ឬ

ការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះខែមករា ៈ

ប្រមាណ ៨០,៧៧ លានដុល្លារអាមេរិក។ ចំណូលនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងចំណូលពន្ធដារខែ

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីនៅក្នុងកម្ពុជា បានអះ-

កុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៤ មានកំណើនប្រមាណ ២,១១% ។ សរុបពីខែមករា និងខែកុម្ភៈនៃដើមឆ្នាំនេះ

អាងថា កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីបានសម្របសម្រួលអ្នក

ប្រាក់ចំណូលស្មើនឹង ១៤,២% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ

ដំណើរសរុបចំនួន៦៧៥.០០០នាក់ ពោលគឺមានកំណើនប្រមាណ១១% ជាមួយនឹងជើងហោះ

២០១៥ ។

ហើរដែលកើនឡើងរហូតដល់ទៅ ៦.៦០០ ជើង កើនឡើង ០,៥% បើធៀបនឹងកាលពីខែមករា

តាមការវិភាគប្រភេទពន្ធឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានកំណើនគ្រប់ប្រភេទពន្ធ

ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ក្នុងនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានទទួលអ្នកដំណើរ២៦៧.៧៨២

ក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗដែលមានការកើនឡើងមានដូចជា ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍កើនឡើង

នាក់ កើនឡើងប្រមាណ១១%។ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំនួន៣៩៩.១៩២នាក់

ប្រមាណ ១៥,៣% ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញកើនឡើង ៣០,៧% និងអាករពិសេសកើនឡើង

កើនឡើង១២%

២៦,២% ។

១០៩ % ។

បើពិនិត្យតាមវិស័យក៏ឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានកំណើនស្ទើរគ្រប់សកម្មភាព
ដែរ

ក្នុងនោះផែ្នកសេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងប្រមាណ

៣៧,៩%។

ផ្នែកភេសជ្ជៈកើនឡើង

៣៤,៩% ។ ផ្នែកទូរគមនាគមន៍កើនឡើង ៤១% ។ ផ្នែកនីហរ័ណ-អាហរ័ណកើនឡើង

និងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុទទួលបាន៨.៨៨៤នាក់

កើនឡើង

ដោយឡែក សម្រាបជ
់ ង
ើ ហោះហើរវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភព
ំ្ន ញ
េ មាន២.៥៤០
ជើង។អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំនួន ៣.៩៥៦ ជើង និងខេត្តព្រះសីហនុ ១១២
ជើង។

២៦,៩%។ ផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រាស់កើនឡើង ១២,១%។ ផ្នែកផលិតសម្លៀកបំពាក់កើន

គួររំឭកថា ពេញមួយឆ្នាំ ២០១៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទទួលបានអ្នកដំណើរ

ឡើង២១,៣%។ ផ្នែកសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់កើនឡើង៣១,៦%។ ផ្នែកថ្នាំជក់កើនឡើង

២,៧លាននាក់កើនឡើង១១,៤%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣។អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

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

សៀមរាបទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួនជាង ៣ លាននាក់ កើនឡើង ១៣,៣% ប្រៀបធៀបនឹង

លក់គ្រឿងយន្តកើនឡើង ២៤,៧% និងផ្នែកលក់គ្រឿងចក្រកើនឡើង៧៩%។

ឆ្នាំ ២០១៣ ឬសរុបអ្នកដំណើរចំនួន៥,៧លាននាក់ ក្នុងនោះអ្នកដំណើរមកពីអាកាសយានដ្ឋាន
ផ្សេងៗចំនួន ១១៩ ឬពីប្រទេសចំនួន ៤៣ ។

ការនាំចេញអង្កររយៈពេលពីរខែៈ
តួលេខរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបានផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា

តាមការព្យាករណ៍ថា

អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំ-

នៅក្នុងរយៈពេលពីរខែកន្លងមកនេះ ការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់

ពេញនឹងកើនចំនួនដល់ជាង ៤,២ លាននាក់ និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនឹងកើន

ដោយការនាំចេញមានបរិមាណប្រមាណ ៧៣.៥៩៧ តោន ខណៈដែលក្នុងរយៈពេលដូចឆ្នាំ

ជិត ៥ លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។
ទេសចរណ៍ខែមករា ៈ

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ បានត្រឹមតែប្រមាណ ៤៨.៥៧៣ តោន ។
កាលពីខម
ែ ករាកម្ពជា
ុ នាំចញ
េ អង្ករមានបរិមាណប្រមាណ ៣៥.៩២១ តោនកើនឡើងប្រមាណ

នៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅ កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ ៤៦០.៥៧៧

៦៦,៨០% ធៀបនឹងរយៈពេលដដែលកាលពីឆំ្នា ២០១៤ ដែលមានត្រម
ឹ តែ ២១.៥៣៦ តោន។

នាក់ គឺមានកំណើនប្រមាណ ៤,២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៤ដែលមាន

ដោយឡែកនៅក្នុងខែកុម្ភៈវិញ

ត្រឹមតែ៤៤២.០៤៥នាក់។នៅក្នុងនោះទេសចរជនជាតិវៀតណាមនៅតែបន្តរក្សាភាពនាំមុខគេ

បរិមាណនៃការនាំចេញមានចំនួនប្រមាណ៣៧.៦៧៦តោន

កើនឡើង ៣៩,៣៥% ធៀបនឹងចំនួន ២៧.០៣៧ តោន កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ។

នៅក្នុងទីផ្សារទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ។

នៅក្នុងអំឡុងពេលពីរខែនេះដែរ គោលដៅនៃការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ

នៅក្នុងខែមករាទេសចរជនជាតិវៀតណាមមានចំនួន ៧៦.៧០៧ នាក់ មានកំណើនរហូត

អន្តរជាតិមាន ៣៤ ប្រទេស។ ប្រទេសដែលទិញច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនប្រមាណ១៧.៧៩៦

ដល់ទៅ ៥០,៤% ខណៈដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងរយៈពេលដដែលមានត្រឹមតែ ៥១.៥៧៧

តោន។ បន្ទាប់មក ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបារាំង។ ប្រទេសដែលនាំចូលតិចជាងគេគឺកាណាដា

នាក់ ។ ទេសចរជនជាតិកូរ៉េស្ថិតនៅលំដាប់ទី ២ ដោយមានចំនួន ៧៣.០៥៩ នាក់(ថយចុះ

ដែលមានចំនួនត្រឹម ២១ តោនតែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រមាណ៥,៣%)។ ទេសចរជនជាតិចិននៅលំដាប់ទី ៣ មានចំនួន ៥៣.១៦៤ នាក់ កើនឡើង

ក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំអង្ករចេញក្នុងរយៈពេលនេះដែរមានចំនួន៥៣ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុម

៣,៨%។ ឡាវនៅលំដាប់ទី៤ មានចំនួន ៣៤.៤៥៨នាក់ កើនឡើងប្រមាណ១,៨%។ ទេសចរ
អាមេរិកនៅលំដាប់ទី ៥ ជាមួយនឹងចំនួន ២៤.៤៦៥ នាក់កើនឡើង ៨,៥%។ ទេសចរជនជាតិ

ហ៊ុនដែលនាំចេញច្រើនជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្វូត ។
គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានប្រមាណ ៣៨៧.០៦១ តោន។
ដោយឡែកឆ្នាំ ២០១៣ ការនាំចេញអង្ករមានបរិមាណ ៣៧៩.៨៥៦ តោន។

ថៃចំនួន ២២.២៥០ នាក់ កើនឡើងប្រមាណ ៣៩,៦% ។
នៅក្នុងរយៈពេលនេះដែរ

ទេសចរបរទេសដែលមកដល់កម្ពុជាតាមខេត្តសៀមរាបមាន

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក ៈ

ប្រមាណ ៤៩,៦% ដោយមានចំនួន ២៦៧.០១៥ នាក់។ ដោយឡែកភ្នំពេញនិងគោលដៅជុំ-

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍កម្ពុជាបានអះអាងថា កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានក្រុម

វិញមានចំនួនត្រឹមតែ ៣៦% ហើយនៅតំបន់ឆ្នេរមាន១៣,២%។ ដោយឡែកអេកូទេសចរណ៍

ហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលចុះបញ្ជីហោះហើរនៅក្នុងស្រុកចំនួន៤ក្រុមហ៊ុន ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុន

អាចទាក់ទាញបានត្រឹមតែ ១,២% ឬត្រឹមតែ ៦.៤៨៣ នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។

មួយចំនួនថែមទៀតកំពុងតែស្នើសុំដែរ ។ ពេលនេះមន្រ្តីជំនាញកំពុងតែសិក្សាលើសំណើសុំ

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ កម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេស

សិទ្ធិប្រតិបត្តិការហោះហើរនេះបន្ថែមទៀត។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើ

ដែលមកទស្សនាកម្ពុជាបានចំនួន៤,៥លាននាក់ គឺមានកំណើន៧ % បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣។

ប្រតិបត្តិការហោះហើរក្នុងស្រុកទាំង៤ក្រុមហ៊ុននោះមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរដែលជាក្រុម

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះគេព្យាករណ៍ថា កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានទេសចរបរទេសប្រមាណ ៥

ហ៊ុនជាតិសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាម ក្រុមហ៊ុនបាសាកា ក្រុមហ៊ុន

លាននាក់ និង ៧,៥ លាននាក់នៅប្រាំឆ្នាំខាងមុខទៀត( ២០២០)។

ខេមបូឌាបាយ័នអ៊ែរឡាញ និងក្រុមហ៊ុនអប្សរាអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង៤នេះ
ក្រុមហ៊ុនអប្សរាអន្តរជាតិបានផ្អាកកាលពីខែមករា ដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការហោះហើរនៅក្នុងស្រុកជាប្រចាំ

ក៏នៅមានក្រុមហ៊ុនដែលចុះ

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជប៉ុន, កម្ពុជា អាមេរិក ខែមករា ៈ
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សំណួរ-ចម្លើយ

វិនិច្ឆ័យ ៖ គោលបំណងនៃការបិទផ្សាយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់ដី និង

ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លី
ប្រជាជន ៖ បើខ្ញុំចង់ចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបជាប្រព័ន្ធវិញ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើ
ដូចម្តេចដែរ?

មន្ត្រី ៖ បើលោកអ្នកចង់ចុះបញ្ជីដីតាមរបៀបជាប្រព័ន្ធនោះ លោកអ្នក
ត្រូវ ៖
ខ. ស្វែងយល់អំពីដំណាក់កាលទាំង៥នៃដំណើរការចុះបញ្ជីដី
គ. ត្រៀមឯកសារចាំបាច់បម្រើឲ្យការចុះបញ្ជីដី
ការចូលរួមរបស់ម្ចាស់ដីមានចំនួន ៤ លើក ក្នុងនោះ លើកទី ១ ចូលរួម
ផ្សព្វផ្សាយតំបន់វិនិច្ឆ័យដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណាក់កាល

ទាំង ៥ នៃការចុះបញ្ជដ
ី ី និងយល់ពស
ី ទ
ិ ្ធិ និងកាតព្វកច
ិ រ្ច បស់មស
្ចា ដ
់ ី (ពិភាក្សា
ជាមួយប្តីប្រពន្ធដើម្បី កំណត់ប្រភេទទ្រព្យ និងពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ដីអ្នក
ជាប់ព្រំ ដើម្បីកំណត់ និងបោះបង្គោលព្រំ) និងការត្រៀមឯកសារចាំបាច់
សម្រាបប
់ ម្រឲ
ើ ្យការចុះបញ្ជដ
ី ។
ី លើកទី២ ចូលរួមក្នង
ុ ការកំណត់ពវា
្រំ ស់វង
ែ
និងផ្តល់ទិន្នន័យដល់មន្រ្តីជំនាញ លើកទី ៣ ចូល រួមពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់លើ
ឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ ដែលបានបិទផ្សាយជាសាធារណ រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
និងលើកទី ៤ ចូលរួមមកទទួលយកប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ និងបង់សោហ៊ុយ
សេវាសុរិយោដី ។
១.ដំណាក់កាលទី ១ ការត្រៀមរៀបចំ៖ កំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យសម្រាប់
ដោយគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្តបង្កើតគណៈ

កម្មការរដ្ឋបាល បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការរដ្ឋបាល និងកិច្ចប្រជុំប្រកាស
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះ

ដើម្បីឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទំាង ៥ នៃការចុះបញ្ជី និងយល់ពី
សិទ្ធិ

និងកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់ដី(ពិភាក្សាជាមួយប្តីប្រពន្ធដើម្បីកំណត់

ប្រភេទទ្រព្យ និងពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ដី អ្នកជាប់ព្រំដើម្បីកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំ)

មុនពេលបិទផ្សាយជាសាធារណៈ។ សេចក្តីជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទ និង
ទីតាំងប្រារព្ធពិធីបិទផ្សាយជាសាធារណៈ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ តាមឧគ្ឃោសនស័ព្ទ តាមទំព័រហេ្វសប៊ុកនៃក្រុមការងារព័ត៌មាន
និងនៅសាលាក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ នៃតំបន់វិនិច្ឆ័យ ។ ក្នុងអំឡុងពេលបិទ
ផ្សាយ ៣០ ថ្ងៃនេះមានមន្រ្តីជំនាញ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ និងមេភូមិ ប្រចាំការរៀង
ដោយមិនគិតថ្ងៃបុណ្យ

ឬថ្ងៃឈប់

សម្រាក ដើម្បីជួយពន្យល់ណែនាំ និងជួយដោះស្រាយការតវ៉ាតាមនីតិវិធី
ជាធរមាន ។ ក្នុងករណីមន
ិ មានការជំទាស់ ឬ មានការជំទាស់ ហើយត្រូវបាន
ដោះស្រាយរួចក្នង
ុ រយៈពេល ៣០ ថ្ងន
ៃ េះ ទិនន
្ន យ
័ ដែលបានកត់តក
្រា ង
្នុ ឯកសារបិទផ្សាយនេះ ត្រូបានចាត់ទុកជាទិន្នន័យសុក្រឹត ដែលអាចកំណត់
យកជាផ្លូវការតាមច្បាប់បានហើយជាមូលដ្ឋាន ឈានដល់ការស្នើសុំចេញ
ប័ណ្ណ ។
៤. ដំណាក់កាលទី ៤ ការសម្រេចលើឯកសារ:ក្រោយពេលបិទផ្សាយ
ជាសាធារណៈត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការរដ្ឋបាលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍
ជូនទៅគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តធ្វើការសម្រេចលើឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ ។
៥. ដំណាក់កាលទី ៥ ការចេញប័ណ្ណដី (ប្លង់រឹង) : យោងឯកសារនៃការ

ខ.ស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទាំង៥នៃដំណើរការចុះបញ្ជី

ផ្សព្វផ្សាយការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ។

ធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទផ្សាយនេះយ៉ាងតិច ៧ ថ្ងៃ

រាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ

ក. ចូលរួមក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដី ៖

ការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ

ទិន្នន័យដែលបិទផ្សាយមានការខ្វះខាតឬខុសឆ្គង។ គណៈអភិបាលរាជ-

របស់ក្រសួង។ល។ និងបិទផ្សាយនៅទីតាំងក្នុងភូមិ នៅសាលាឃុំ-សង្កាត់

ក. ចូលរួមក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដី

ក្នុងពិធីប្រកាស

អ្នកពាក់ព័ន្ធមកពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើការតវ៉ារយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ក្នុងករណី

និងការត្រៀមឯកសារចាំបាច់សម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះបញ្ជីដី

ហើយជាពិសេស ការចូលរួមរបស់ម្ចាស់ដី។ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
ត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងតិច១៥ថ្ងៃ ដើម្បីជម្រាបជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យ
មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះ។
២.ដំណាក់កាលទី ២ កិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស ៖ ការចុះកំណត់ព្រំ
វាស់វែង និងប្រមូលទិន្នន័យ (វិនិច្ឆ័យ) ដោយត្រូវមានការចូលរួមពីម្ចាស់ដី
និងអ្នកជាប់ព្រំ ដែលត្រូវអនុវត្តដោយមន្រ្តីជំនាញ(ក្រុមចុះបញ្ជី) និងមាន
កិច្ចសហការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈកម្មការរដ្ឋបាល ជាពិសេស ជំនួយ
ការភូមិ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ មេភូមិ មេឃុំ/ចៅសង្កាត់។ ទិន្នន័យដែលប្រមូល
បានត្រវូ បញ្ជល
ូ ទៅមន្ទរី សុរយោ
ិ
ដីរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីបញ្ជល
ូ ទៅក្នង
ុ កុទ
ំ ្យូទរ័ ។
៣.ដំណាក់កាលទី ៣ ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការ

សម្រេច ហើយពីគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមន្ទីរសុរិយោដីរាជធានីខេត្ត
ត្រូវរៀបចំចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីចេញប័ណ្ណនិងចែកប័ណ្ណជូន
ម្ចាស់ដី ។ ម្ចាស់ដីត្រូវទៅទទួលយកប័ណ្ណដីដោយផ្ទាល់ ហើយត្រូវបង់សោហ៊ុយសេវាដីតាមច្បាប់កំណត់។
គ. ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់បម្រើការចុះបញ្ជីរួមមាន ៖
- ឯកសារបញ្ជាក់លើអត្តសញ្ញាណក្បាលដី (ទីតាំងដី , ទំហំ , ប្រភេទដី)
ដោយមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៃទីតាំងដីប្រសិនបើមាន ។
-ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ដី

ឬអ្នកកាន់កាប់ដី:អត្ត-

សញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬសេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លង
ដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ ។
-ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិលើក្បាលដី : លិខិតប្រគល់ឲ្យដោយអាជ្ញាធរ
មាន សមត្ថកិច្ចឬកិច្ចសន្យា(លក់-ទិញ ឬប្រទានកម្ម ឬដូរឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ
កាន់កាប់ ...) ឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ(សាលក្រម ឬសាលដីកា ឬ
ដីកាសម្រេចស្ថាពរ ឬកំណត់ហេតុសះជា ឬកំណត់ហេតុទទួលស្គាល់នូវ
ការទាមទារ)។ ដើម្បីឈានទៅដល់កំណត់ប្រភេទទ្រព្យ(ទ្រព្យរួមប្តីប្រពន្ធ
ឬទ្រព្យខាងប្តី ឬទ្រព្យខាងប្រពន្ធ ឬក៏ទ្រព្យលីវ) ត្រូវមានសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬលិខិតបញ្ជាក់នៅលីវ។ គួរកត់សម្គាល់ថា បើដីជារបស់ក្រុមហ៊ុន
ត្រូវមានលិខិតទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង
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វិស័យសំណង់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
និងការលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន
បានឲ្យដឹងថា

តម្លៃទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤

កន្លងទៅនេះមានប្រមាណជាង ២ ៥០៧ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលក្នុង
នោះ

ក្រសួងបានផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

មានចំនួនប្រមាណ

១៩៦០ គម្រោង និងផ្ទក
ៃ ឡា
្រ សាងសង់មានចំនន
ួ ជាង ៦ លានម៉ត
ែ កា
្រ រ៉េ ។
តាមទិន្នន័យដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថា គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០
រហូតមកដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៣ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាវិនិយោគ
បរទេសធំបំផុតទី១ ដែលបានបណ្តាក់ទុននៅក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ ១,៨៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិនឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ មានទំហំទឹកប្រាក់

វិស័យសំណង់អគារខ្ពស់ៗនៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់
ទាំងរាជធានី

ទាំងទីក្រុងនៃបណ្តាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

៧៤៧ លានដុល្លារ ខណៈដែលប្រទេសអង់គ្លេសឈរនៅលេខរៀងទី ៣
មានតម្លៃទុនវិនិយោគចំនួន ១៣១ លានដុល្លារអាមេរិក ។
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម

និងសំណង់ក៏បានឲ្យដឹងថា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជ-

គម្រោងអគារ Gold Tower 42 ជាន់នឹងត្រូវបានបន្តសាងសង់ឡើងវិញនៅ

រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជា

ឆ្នាំ ២០១៥ នេះខណៈដែលអគារនេះបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់អស់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ។ ក្នុងនោះ វិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដែលមានការរីក

រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មក ដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

ចម្រើនគួរឲ្យមានមោទនភាព។

ការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅក្នុងវិស័យ

របស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រសួងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ថា វត្តមាននៃការអភិវឌ្ឍឡើង

សំណង់បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថា កម្ពុជាមានសន្ដិភាព និងកំពុង

វិញនៃអគារ ៤២ ជាន់នេះ ជាសញ្ញាវិជ្ជមានដ៏ធំសម្រាប់វិស័យសំណង់ ។

មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

អគារភ្លោះ Gold Tower 42 ជាន់នេះគឺជាគម្រោងអគារខ្ពស់ជាងគេនៅ

មានលំនឹង និងកាន់តែត្រូវបានលើកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ។

កម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨

បច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង

បន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ ២០០៨-២០០៩ វិស័យ
សំណង់

និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញចាប់ពី

តែត្រូវផ្អាកវិញនៅឆ្នាំ២០០៩ ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ អគារនេះត្រូវបាន
សាងសង់ប្រមាណ៣២ជាន់ហើយ

។

គម្រោងអគារខ្ពស់មួយនេះមាន

អំឡុងឆ្នាំ ២០១១ មក ហើយបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យនេះមានការ

តម្លៃប្រមាណ ២៤០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន

ផុសផុលយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ និង

កូរ៉េ ។

នៅទីប្រជុំជននៃបណ្តាខេត្តមានសក្តានុពលមួយចំនួន ដែលគេអាចឃើញ

គួររម្លឹកផងដែរថា នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះគម្រោងវិនិយោគធំៗនៅ

ច្បាស់តាមរយៈការរីកដុះដាលនៃសំណង់អគារខ្ពស់ៗ ទីក្រុងរណប បុរី

កម្ពជា
ុ ដែលបានផ្អាកការសាងសង់នាពេលកន្លងមក បានចាប់ផម
ើ្ត គម្រោង

លំនៅស្ថាន អគារពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សារទំនើបជាដើម ជាមួយគ្នានេះ តម្លៃដី-

របស់ខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញ ។ ជាក់ស្តែង ដូចជាគម្រោងវិនិយោគទីក្រុងរណប

ធ្លីក៏បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរ ។

ខេមខូស៊ីធីរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េត្រូវបានអះអាងថា នឹងចាប់ផ្តើមសកម្មភាព

យោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គម្រោងសាងសង់របស់ខ្លួនជាបន្តទៀត ដោយបោះទុនវិនិយោគគម្រោងថ្មី

ការដ្ឋានសាងសង់សំណង់អគារខ្ពស់ៗនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុង កំពុងមានការកើនឡើង
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បានសាងសង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដែលជារួមមានអាគារខ្ពស់ចំនួន 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 ។ ក្រៅពីនេះមានសំណង់
បុរីមានចំនួន ៧៤ កន្លែងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រាជធានីភ្នំពេញ មាន
គម្រោងសាងសង់ចំនួន ៣៧៦ គម្រោង លើផ្ទៃដីសរុប ៣.៣៨៧.៧៦៣
ម៉ែត្រក្រឡា ក្នុងទំហំ វិនិយោគជាងមួយពាន់លានដុល្លារ ។
ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនេះ

វិស័យសំណង់ក៏នៅមានបញ្ហា

ប្រឈមមួយចំនួនដូចជា ៖ ការសាងសង់ ការជួសជុលមួយចំនួនគ្មានច្បាប់

សំណង់ផ្ទះល្វែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុង

អនុញ្ញាត ឬធ្វើមុនការទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ ការសាងសង់ដោយ

កំពុងមានមានតម្រូវការកើនឡើង

បំពានច្បាប់ ខុសនគរូបនីយបញ្ញតិ្ត ឬខុសប្លង់អនុញ្ញាត ដែលបង្កផលប៉ះ-

៣០០ លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ បន្ទាបព
់ អា
ី ក់ខានសកម្មភាពចាប់តាង
ំ ពីខម
ែ ថ
ិ នា
ុ

ពាល់ដល់សំណង់ជិតខាង សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពប្រជាជន សណ្តាប់

ឆ្នាំ ២០១១ មក ដោយសារតែឥទិ្ធពលនៃទីផ្សារតម្រូវការក្នុងស្រុក និងវិបត្តិ

ធ្នាប់សាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ។ សំណង់មួយចំនួនត្រូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ។

ប្រើប្រាស់ខុសពីមុខងារប្រើប្រាស់ដែលបានអនុញ្ញាត។ បញ្ហាប្រឈមទាំង

គួរកត់សម្គាល់ថា

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារ

ពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ បានឲ្យដឹងថា

នេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នជំនាញ អាជ្ញា
ធររាជធានីគ្រប់ថ្នាក់ និងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយ ។

កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រានៃការពង្រីកទំហំទីក្រុងមានល្បឿន

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

លឿន ។ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបានបង្ហាញថា តាមទិន្នន័យថ្មីមួយរបស់

សែន កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងឱកាសបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រោមដី

ធនាគារពិភពលោកដែលបានចងក្រងឡើងតាមរយៈរូបភាពទទួលបានពី

និងស្ពានអាកាសតិចណូបានឲ្យដឹងថា ៣៥ ឆ្នាំក្រោយរំដោះស្ថានភាពរាជ-

ផ្កាយរណប និងការធ្វើផែនទីកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្របានផ្ដល់នូវចំណេះ

ធានីភ្នំពេញបានប្រែប្រួលខ្លាំង ។ ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិបាន

ដឹងថ្មីមួយអំពីនគរូបនីយកម្ម

ជំរុញឱ្យមានការកើនឡើងនូវសំណង់គ្រប់ប្រភេទ

ដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

ហើយក្នុងទិន្នន័យថ្មីនោះ ក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាមានចំនួនផ្ទៃដីទី

ទៅលើបញ្ហានគរូបនីយកម្ម

ក្រុងបានកើនឡើងពី ១១០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡាកាលពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ១៦០

កាន់តែច្រើនឡើងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។

គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ ២០១០ ។ សេចក្ដីប្រកាសបានបញ្ជាក់ផងដែរថា

ដែលបានដាក់សម្ពាធ

ព្រមទាំងការតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋដែល

អ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបានវាយតម្លៃថា

ស្ថិរភាពនយោបាយ

កម្ពុជាមានចំនួនប្រជាជនតិច ក៏ប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជនក្នុងក្រុងមានល្បឿន

និងកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ នាពេលបច្ចប
ុ ្បន្ន បានធ្វឲ
ើ ្យវិសយ
័

លឿនជាងគេ គឺកើនឡើង ៤,៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ ពី ៩២០.០០០ នាក់ ដល់

អចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសនេះមានភាពប្រសើរឡើង ហើយក៏កំពុងមាន

១,៤ លាននាក់ នៅចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១០ ។

សន្ទុះងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀតភាពប្រសើរឡើងព្រម

នៅក្នុងឱកាស អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារ

គ្នានៃផ្នែកច្បាប់ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជា ក៏ជាការរួម

លើកទី ៣ និងសម្ភោធបើកការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា

ចំណែកបង្កើនគុណភាពនៃគម្រោងសាងសង់

ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត

និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ

ធ្វើឲ្យថ្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើង ។ ការសម្រួលផ្នែកច្បាប់របស់កម្ពុជា ជា

កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំ-

ពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ មក ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិបរទេសអាច

ពេញបានឲ្យដឹងថា រយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យសំណង់ក្នុង

ធ្វើជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យបាននោះ

រាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា បច្ចុប្បន្ន

ទ្រព្យពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជា។

រាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសរុប ៦៧៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ចែកចេញជា ១២

សរុបមកវិស័យសំណង់បច្ចុប្បន្ន

និងការវាយតម្លៃដែលនឹង

បានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអចលនកំពុងបង្ហាញទស្សនៈវិស័យប្រកប

ខណ្ឌ និង ៩៦ សង្កាត់ មានប្រជាជនរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមាណជា ១,៦

ដោយសុទិដ្ឋិនិយមក្រៃលែង។ ការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំង

លាននាក់ និងមានប្រជាជនស្នាក់នៅបម្រើការងារប្រមាណ ០៨ សែននាក់

ឡើងនូវទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននៃកត្តានយោបាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម-

ទៀត ក្នុងនោះអត្រាកំណើត ៣,១៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានដង់ស៊ីតេ

កិច្ចរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនេះ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាដោះស្រាយ

ប្រមាណ ២២៨៧ នាក់ ក្នុង ១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ។ នៅក្នុងរយៈពេល ១០

បញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា គឺជា

ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

កិចកា
្ច រចាំបាច់ដម
ើ ្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ នេះប្រកបដោយចីរភាព ៕

វិស័យសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើន

យ៉ាងខ្លាំង ដូចជាទីក្រុងរណប អាគារពាណិជ្ជកម្ម សំណង់បុរី និងខុនដូ ត្រូវ

22 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 14 elx 166 ExmIna qñaM 2015

សមិទ្ធផល ៩ ចំណុចនៃកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
នាំចេញទំនិញទៅកាន់បណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលមិនតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនប័ត្រទាំង
នេះ ការលុបបំបាត់នូវការចេញ CO ទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំចេញ
អាចសន្សំថវិកាបាន

ហើយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍មក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ CO ដែលគេ
មិនត្រូវការទាំងនោះ។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើតប្រព័ន្ធ ( ONLINE ) ជាបណ្តោះអាសន្នមួយដើម្បី
កាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការចេញ CO ជូនអ្នកដែលស្នើសុំ។ប្រព័ន្ធ ( ONLINE )
ជាបណ្តោះអាសន្ននេះ បានកាត់បន្ថយពេលវេលាការចេញ CO ចំនួនពីរថ្ងៃបន្ថែម
ទៀត។ សព្វថ្ងៃអ្នកនាំចេញចំនួនជាង៧០%កំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ន
ុ សែន ជានាយករដ្ឋមន្តី្រ បាននិងកំពង
ុ ប្រង
ឹ ប្រែងយ៉ាងខ្លាង
ំ ប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រេចបានកំណើន ៧ % ក្នុង

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងជំរុញជាបន្ទាន់ ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
ឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដើម្បីចេញ CO ដោយលុបបំបាត់ចោលការជួបមុខគ្នាដោយ
ផ្ទាល់រវាងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកនាំចេញ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយពេលវេលា
ចេញ CO និងការលុបបំបាត់ចំណាយក្រៅផ្លូវការនានាផងដែរ។ ប្រព័ន្ធនេះរំពឹងថា
នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ។
៣.ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បី

រយៈពេលមធ្យមប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន។ ដើម្បីធានាសម្រេចនូវគោល-

ដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន កន្លងមកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវទៅកាន់

ដៅនេះ

នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមុនដើម្បីពិនិត្យមើលពាណិជ្ជនាម មុនពេលទៅធ្វើការ

រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តជំរុញអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យជា

ច្រើន ក្នុងនោះកំណែទម្រង់វិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់។
បច្ចុប្បន្នក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងខិតខំធ្វើការងារនានាយ៉ាងសកម្មសំដៅធ្វើឲ្យ
បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង។

ទិសដៅសំខាន់ៗនៃកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កំពុងត្រូវបានយកចិត្ត

ចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ។ ច្រកចេញចូលតែមួយនេះ គឺពិតជា
បានជួយសន្សំពេលវេលា

និងធ្វើឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានភាព

ងាយស្រួលសម្រាប់វិស័យឯកជន។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទុកដាក់អនុវត្តប្រកបដោយផ្លែផ្កា។ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

តាមប្រព័ន្ធ( ONLINE ) ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមានភាពឆាប់រហ័ស

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញសមិទ្ធផល៩ ចំណុចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង

និងដោយរលូន។

ដំណើរការអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលមានដូចខាងក្រោម ៖

លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសទី ១៨៤ ក្នុងចំណោម១៨៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយស្រួលលើការ

១.ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលេខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញ ក្រសួងពាណិជ្ជ
កម្មត្រូវការជាចាំបាច់នូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលេខដ៏ល្អមួយ

ដើម្បីសម្រប

សព្វថ្ងៃនេះធនាគារពិភពលោកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឋិតក្នុង

ចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ។

ប្រព័ន្ធនេះរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំ

២០១៥ ហើយនៅពេលប្រព័ន្ធនេះដំណើរការពេញលេញ វានឹងជួយកាត់បន្ថយ

សម្រួលដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលជា

ពេលវេលាបង្កើតក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចប្រាំថ្ងៃមកត្រឹមតែមួយម៉ោង

ការបោះជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា មុនពេលនិង

ចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសយើងឡើងមកនៅលំដាប់ល្អ។

នៅពេលចូលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នេះ។ នាយកដ្ឋានថ្មីចំនួន

៤.កាំកុងត្រូល

ដែលជាការធ្វើឲ្យ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរប៉ុស្តិ៍មន្ត្រីកាំកុង-

ប្រាំបួននិងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីចំនួនពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហ

ត្រូលនៅទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយតម្លាភាព

ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្តាប្រទេសទូទាំងពិភពលោក

ការបើកទីផ្សារថ្មី

រយៈការចាប់ឆ្នោត។ មន្ត្រីនៅប៉ុស្តិ៍តំបន់១ត្រូវចាប់ឆ្នោតទៅកាន់តំបន់៤ តំបន់៤ចាប់

ការផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដល់វិស័យឯកជនការ កែលម្អសមត្ថ-

ឆ្នោតទៅកាន់តំបន់១តំបន់៣ចាប់ឆ្នោតទៅកាន់តំបន់២ តំបន់២ចាប់ឆ្នោតទៅកាន់

ភាពរបស់មន្តរា
្រី ជការ និងការស្រាវជ្រាវពាណិជក
្ជ ម្ម និងទីផ្សារ ដើម្បីផល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នចាំ-

តំបន់ ៣ នៅទូទាំងប្រទេស។ ប្រព័ន្ធនៃការផ្លាស់ប្តូរប៉ុស្តិ៍នេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីទទួលបាន

បាច់ដល់ប្រជាកសិករ អាជីវករ និងពាណិជ្ជករ។ការជ្រើសរើសតែងតាំងអគ្គនាយក

បទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស

អគ្គនាយករង និងប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីទាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាព។

ប្រាក់ដើម្បីប្តូរតំបន់របស់ខ្លួនឈរជើងនោះឡើយ។

រដ្ឋលេខាធិការទាំងអស់ចំនួនប្រាំពីររូប និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើការ

ដោយមិនមានការបង់

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្លាស់ប្តូរបង្វិលចាត់តាំងឡើងវិញ និងដំឡើងឋានៈជា

ដែលបានដាក់

ប្រធាន និងអនុប្រធានប៉ុស្តិ៍កាំកុងត្រូល យោងតាមនីតិវិធីដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

ហើយបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់

ពាណិជ្ជកម្មបានពិភាក្សា និងបានព្រមព្រៀងគ្នា។ គ្មានបក្សពួកនិយម និងគ្មានការ

សម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់
ពាក្យសម្រាប់មុខតំណែងនានា

មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាម

ជាងគេត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែង។ តាមរយៈដំណើរការបែបនេះបានធានា
ភាពត្រម
ឹ ត្រវូ ក្នង
ុ ការតែងតាំងមន្ត្រី គឺមានន័យថា មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ មិនអាចជួយ
ឲ្យអ្នកទទួលបានមុខតំណែងការងារឡើយ

គឺមានតែអ្វីដែលអ្នកចេះនោះទេដែល

អាចជួយអ្នកឲ្យទទួលបាននូវមុខតំណែងពិតប្រាកដ។
២.វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលុបបំបាត់លក្ខ-

ខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនាំចេញស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ (CO) ដើម្បី

សូកប៉ាននោ
់ ះទេ នៅក្នង
ុ ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ម្រេចរបស់កស
្រ ង
ួ លើការផ្លាសប
់ រូ្ត ទាំងនេះ ។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងធ្វើការសិក្សាមួយ ដើម្បីប្តូរភារកិច្ច និងការទទួលខុស
ត្រូវរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូលឲ្យផ្តោតបន្ថែមលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង
កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់

ដោយហេតុថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំធេងរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋយើង។
៥.ការជំរុញការនាំចេញ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាន និងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុង
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ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងកំណត់ឡើងវិញនូវការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មទាំង
ក្នុង

និងក្រៅប្រទេស

ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្រេចដំឡើងនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (GDTP) ដើម្បីពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវ
និងបែងចែកធនធានបន្ថែមទៅឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក្នុងការពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់
ផលិតផលរបស់យើង។
៦.នាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលុបបំបាត់

លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យអ្នកនាំចេញដាក់ពាក្យប្រចាំឆ្នាំ

ស្នើសុំប្រើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុ-

គ្រោះពាណិជ្ជកម្ម(GSP) ។ អ្នកនាំចេញត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
នេះតែម្តងគត់

ដោយមិនបាច់មកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចុះឈ្មោះឡើងវិញជា

រៀងរាល់ឆ្នាំនោះឡើយ។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានច្របាច់បញ្ចូលនាយកដ្ឋានអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម GSP
ទៅក្នុងនាយកដ្ឋាននាំចូល

និងនាំចេញវិញ

ដើម្បីបម្រើវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែ

មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះពិនិត្យទំនិញ ម្ហូប

ប្រសើរ។

អាហារនៅតាមទីផ្សារ និងហាងលក់ទំនិញនានា

៧.សិក្ខាសាលាជាស៊េរី

រហូតមកទល់ពេលនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំ

រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថា " សេចក្តីណែនាំដែលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋា-

សិកសា
្ខា លាជាស៊េរស
ី ម្រាបស
់ ស
ិ ្សនិស្សិតចំនន
ួ ប្រាល
ំ ក
ើ រួចមកហើយ ដោយបាននាំ

ភិបាលទាំងអស់ពិនិត្យមើលការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញ

មកនូវវាគ្មិនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នា

ដើម្បីចែករំលែកនូវបទ

ទម្រង់ខ្លួនឯង ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរជាងមុន " ។ថ្នាក់ដឹក

ពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះមានសិស្សនិស្សិតប្រមាណជិត ១០.០០០ នាក់

នាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងបានចាប់ផ្តើម

ហើយដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាទាំងនេះ។ ប្រធានបទដែលបានលើកមកក្នុង

ធ្វើការកែទម្រង់ភ្លាមៗ

សិក្ខាសាលាទាំងនេះរួមមាន ៖ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ(E-Commerce)

ភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្ត និងសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើពា-

សន្តិសុខស្បៀង ភាពជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសម័យឌីជីថល និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានខិតខំប្រឹង

និងបទពិសោធន៍នៃការជួយសង្គ្រោះ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា

ប្រែង

ជាស៊េរីលើកទីប្រាំមួយស្តីពីការកសាងម៉ាកយីហោ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមីនា

ពេលកន្លងមក ដើម្បីបង្កើតសុចរិតភាពតាមរបៀបបំពេញកិច្ចការរបស់ក្រសួង ដែល

ដោយមានលោកស្រីអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន។

សម្រួលដល់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននូវចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅ

៨.គេហទំព័រថ្មី

ថ្មីៗនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំគេហទំព័ររបស់ក្រសួង

ហើយរិះរកមធ្យោបាយកែ

ក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យការងាររបស់ក្រសួងកាន់តែមានផលិត-

និងបន្តប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ចោលនូវវប្បធម៌នៃការចំណាយក្រៅផ្លូវការនា

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរីកដុះដាលកាន់តែច្រើនឡើងៗ

ហើយបង្កើត

ឡើងវិញ ដែលជាគេហទំព័រទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាន

ឱកាសការងារធ្វើបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថា

ព័ត៌មាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើមធ្វើការកែទម្រង់នេះ

តាមរយៈការធ្វើផែនការ

និងសម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពី

បរទេស។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រថ្មីតាម

បង្ហាញពីរបៀបធ្វើការងារក្រសួង

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

នឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាពីវិស័យឯកជនជាអាទិ៍ ៖ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ

ឲ្យយើងកែលម្អបន្ថែមទៀត

កម្ពុជា (GMAC) សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាគមអ្នកនាំចេញអង្ករពាណិជ្ជករ

ដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

ហើយក៏បានស្តាប់យោបល់នានាដែលពាក់ព័ន្ធ

សិស្ស និស្សិត និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ មតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងនេះពិតជាបាន

នេះកាន់តែប្រសើរឡើង។
៩.ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើមដំណើរ

ជួយដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ

ការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPAS) ដើម្បីធ្វើឱ្យការចុះឈ្មោះនិងការ

ប្រសើរជាងមុន។ ទោះជាការកែទម្រង់នេះមានការលំបាកជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជា

ស្វែងរកម៉ាក និងពាណិជ្ជនាមកាន់តែលឿន និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត។

ច្រើនក្តី ក៏យើងនៅតែអាចទទួលបានជោគជ័យជាបណ្តើរៗដែរ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្តែងសុទិដ្ឋិនិយមថា

តាមរយៈ

www.cambodiaip.gov.kh។
ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានរំឭកនូវប្រសាសន៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រមុខរាជ-
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ទម្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដ

យើងកំពុងឋិតនៅលើវិថីនៃកំណែ

ទោះបីការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងមិនទាន់កើតឡើងភ្លាមៗក៏

ដោយ ៕

លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ (៥១ ភាគរយជាភាគហ៊ុនខ្មែរ

-ដីផលិតកម្មកសិកម្មជនបទ

១ រៀល (ក្នុង ១ ម៉ែត្រការ៉េ)

យ៉ាងតិច) និងលិខិតប្រគល់សិទ្ធិជាតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីមកបំពេញបែប

-ដីលំនៅស្ថានជនបទ

១០ រៀល (ក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ)

បទ និងចូលរួមក្នុងដំណើរការការចុះបញ្ជីដីរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

- ដីលំនៅស្ថានទីប្រជុំជនស្រុក ឬជាយទីប្រជុំជនខេត្ត ២០ រៀល (ក្នុង

ប្រជាជន ៖ តើខ្ញុំត្រូវបង់សោហ៊ុយសេវាសុរិយោដីចំនួនប៉ុន្មាន?
មន្ត្រី ៖ លោកអ្នកត្រូវបង់សោហ៊ុយសេវាសុរិយោដីទៅតាមការកំណត់
ក្នុង ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៥ សហវ.ប្រកចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២ របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់ដែលមានតម្លៃដូចខាងក្រោម ៖

១ ម៉ែត្រ កា
 រ៉េ)
-ដីលំនៅស្ថានទីប្រជុំជនខេត្ត

ឬជាយទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ

២៥០ រៀល (ក្នុង ១ ម៉ែត្រការ៉េ)
-ដីលំនៅស្ថានទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ៥០០
ម៉ែត្រការ៉េ) ៕		

រៀល(ក្នុង

១
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ពង្រឹងវិស័យព័ត៌មានឲ្យរត់តាមទាន់ការវិវឌ្ឍ
លើគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
កិច្ចដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ខិតខំប្រមូលផ្តុំកម្លាំងធនធានមនុស្សប្រកប

ដោយជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈ ធ្វើផែនការសកម្មភាព ទាំងរយៈពេលវែង ទាំងរយៈពេលខ្លី
ធ្វើយ៉ាងណាតម្រង់ទិសដៅលើការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងវិស័យព័ត៌មាន

និងសោត-

ទស្សន៍ ជាពិសេសលើការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន
ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដើម្បីឲ្យប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុង

ប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេស បានយល់ដឹងជ្រួតជ្រាបទាំងព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការ
កំសាន្តអារម្មណ៍។ជាក់ស្តែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋ និងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន ក៏
ដូចជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារព័ត៌មាន
និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥
របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

បាននិងកំពុងពង្រឹងពង្រីកវិសាលភាព

គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងផុលផុស មានលក្ខណៈ
ប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារ លើសេវាផ្តល់ព័ត៌មានសព្វបែបយ៉ាងជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់
ទិសទី។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ ទាំងលើ
ខ្លម
ឹ សារ ទាំងលើការងារគ្របគ
់ ង
្រ និងរបៀបរបបការងារ ជាពិសេសបានផ្តោតលើការ
ងារចាត់តាំងបណ្តុះបណ្តាល

ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើមន្ត្រីវ័យក្មេងមានសមត្ថ-

ភាព មានប្រជាប្រិយភាព និងឆន្ទៈការងារ ពង្រឹងមន្ត្រីដឹកនាំបន្តវេននៅគ្រប់ផ្នែក
គ្រប់កម្រិត និងជំនាញ។ ទោះបីមិនទាន់បានបំពាក់គ្រប់គ្រាន់នូវមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ ដូចជាទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ឲ្យបានគ្រប់រាជធានី ខេត្ត ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់
រដ្ឋបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រទាក់ក្រឡាគ្នាធ្វើឲ្យវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្របដណ្តប់
បាននៅទូទាំងប្រទេស និងផ្សាយចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀត។នៅឆ្នាំ២០១៤
នេះ វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញមាន៨០ នៅខេត្តមាន៩៥ វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅភ្នំពេញ
ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅនេះ គឺជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរលើគ្រប់ផ្នែក គ្រប់វិស័យដែលបង្ក

មាន ៥ នៅខេត្តមាន៦៧ ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញមាន១៧ នៅខេត្តមាន៧

ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់

ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅភ្នព
ំ េញមាន៨ នៅខេតមា
្ត ន១៤៥ កាសែតជាតិនៅភ្នព
ំ ញ
េ មាន

ទោះបីជាត្រូវទទួលរងនូវការរំខានខ្លះពីស្ថានភាពនយោបាយក្រោយពេល

៣៥៤ នៅខេត្តមាន១០២ កាសែតអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញមាន៤១ នៅខេត្តមាន១

បោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភានីតិកាលទី៥មួយរយៈក្តី។ ក្នុងនោះ

ទស្សនាវដ្តីជាតិនៅភ្នំពេញមាន២៣៣ នៅខេត្តមាន៧ ទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិនៅភ្នំ-

វិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅតែបន្តអនុវត្តតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្ន

ពេញមាន៥៦ នៅខេត្តមាន៣ ព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាននៅភ្នំពេញមាន៣៦ នៅខេត្តមាន៥។

កម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិសាលភាព គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វ

សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុ ទូរទស្សន៍នៅភ្នំពេញមាន៣៣ នៅខេត្តមាន៥ រោងពុម្ព

ផ្សាយរបស់ជាតិគ្របដណ្តប់ឲ្យទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងប្រទេស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីប

និងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនៅភ្នំពេញមាន១២២។ គេហទំព័រនៅភ្នំពេញមាន៣៣

នានា។ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាល

នៅខេត្តមាន១៤។ នៅឆ្នាំ២០១៤នេះដែរ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការ

ទី ៥ ក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញគោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន ៣ នៅក្នុងផែន

ប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាដ៏ពេញនិយម ពិសេស Facebook កំពុង

ការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ដែលរួមមាន ទី១-ពង្រីកវិសាល-

ក្លាយជាមធ្យោបាយចែកចាយ និងទទួលព័ត៌មានទិន្នន័យនានាដ៏ពេញនិយមបំផុត

ភាព និងប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពនៃសវា
េ ផ្សព្វផ្សាយព័តមា
៌ ន ការអប់រំ និងការកំសាន្តបក
្រ បដោយ

ហើយវាកំពុងមានឧត្តមភាពទាក់ទាញមនុស្សទូទៅឲ្យចាប់អារម្មណ៍

គុណភាព និងសមធម៌ជូនប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបាន ៨៥ % ដល់ ៩៥ % ទី២-

ចាស់ប្រុសស្រីឡើយ។ វាមានជ្រុងអវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងនោះ តែវាមានលក្ខណៈ

លើកទឹកចិត្តការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការបញ្ចេញមតិស្របតាមគោល-

ងាយស្រួល រហ័ស នៅទីណា ពេលណាក៏បាន។ តែទោះយ៉ាងណាអ្នកលេងហ្វេស

ការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស លើកស្ទួយនីតិរដ្ឋ ការពារសិទ្ធិនិងសេចក្តី

ប៊ុកភាគច្រើនមានភាពចាស់ទុំ ដោយគេកំណត់ខ្លួនគេបានថា អ្វីដែលពិត អ្វីដែលមិន

ថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ទី៣-រួមចំណែកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ប្រពៃណី ដើម្បីលើក

ពិត អ្វីដែលគួរទុកចិត្ត អ្វីដែលមិនគួរទុកចិត្ត អ្វីដែលមិនគួរលេង ហើយអ្វីដែលគួរ

កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ

លេង។ បានសេចក្តីថា នៅក្នុងសង្គមហ្វេកប៊ុកគេកំពុងតែបង្កើតក្រមសីលធម៌ដោយ

លក្ខណៈអនុគ្រោះច្រើនថែមទៀត
កម្ពុជា

និងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើឆាក

អន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ គឺជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រសួង
ព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារ-

មិនថាក្មេង

ខ្លួនរបស់គេផ្ទាល់។ អ្នកដែលនៅបន្តលេងហ្វេសប៊ុកក្នុងន័យអវិជ្ជមាន ឬខ្វះសីលធម៌
អ្នកនោះនឹងខ្ទាតចេញពីសង្គមហ្វេកប៊ុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រោះត្រូវគេUnfriendឬ
Block ចោលមិនឲ្យលេចចេញនៅក្នុងគណនេយ្យរបស់គេទៀតឡើយ។
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នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ២០១៤និងទិស
ដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី០៤-០៦ ខែ មីនា
ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការកត់
សម្គាល់ថា

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានា

ជាពិសេសហ្វេសប៊ុកបានក្លាយជា

មធ្យោបាយបញ្ជូនព័ត៌មាន ចែកចាយព័ត៌មាន និងធ្វើអត្ថាធិប្បាយ បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងពេញនិយម
ចិត្តទាំងស្រុងនោះទេ

។

តែមិនមែនជាព័ត៌មានផ្លូវការដែលគួរឲ្យទុក

មនុស្សមួយចំនួននៅតែយកហ្វេសប៊ុកធ្វើជាវេទិកាជេរ

ប្រមាថ មួលបង្កាច់ បំភ្លៃ បំផស
្លើ ញុះញង់ អុជអាល បញ្ឆេះកំហង
ឹ រើសអើងជាតិសាសន៍
ប្រើពាក្យអសុរស ប្រើរូបភាពកាត់ត ប្រើរូបភាពអាសអាភាស កាត់តសំឡេង បញ្ចូល

ពិធីករកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្លួន

សំឡេងថ្មី។ល។និង។ល។ ដែលធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ និងធ្វើឲ្យស្រអាប់ដល់តម្លៃនៃ

ក្នុងស្្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ

សីលធម៌សង្គម។ អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមមិនល្អច្រើនលាក់

វិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍។ លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន

អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន និងជាអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសដែលពុំយល់ច្បាស់ពីសភាព-

គ្របដណ្តប់ដោយព័ត៌មានជាតិ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសង្គមកម្ពុជា ជា

ការណ៍ពិតនៅកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោះយ៉ាង

ព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវតាមទិសស្លោក ៉ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណា ពេលណា

ណាក៏ដោយក្រសួងព័តមា
៌ នវាយតម្លៃថា បណ្តាញទំនាក់ទន
ំ ងសង្គមនៅតែមានសា-

ក៏បាន ៉ដោយឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងគោរពសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ធានានូវការ

រៈសំខាន់ បើយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយក្រសួងមិនមានបំណងបិទ

លើកស្ទួយនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងនោះទេ។

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានក្រើនរំឭកដល់មន្ត្រី

ទោះយ៉ាងណាក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន ដូចជា
ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមទំហំនៃការងារ

ព័ត៌មាននិងមន្ត្រី អ្នកនាំពាក្យទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការងារឲ្យមានភាពរស់រវើក មិនត្រូវធ្វើ

និង

ការងារយឺតយ៉ាវក្នុងភាពស្ពឹកស្រពន់ដូចពេលមុនបាននោះទេ ហើយមិនត្រូវរង់ចាំ

តម្រូវការនៃផ្នែកនីមួយៗស្របតាមសភាពការណ៍ថ្មី។ កង្វះខាតថវិកា មធ្យោបាយ

មានសភាពការណ៍កើតឡើងទើបមន្ត្រីព័ត៌មាននោះនិយាយដែរ។ ត្រូវជូនដំណឹងជា

សំភារៈ គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញក៏កំពុងចោទជាបញ្ហា។ ការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធផ្សាយ

រៀងរាល់ពេលអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ចាប់ពីពេលនេះទៅមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់

របស់រដ្ឋនៅយឺតយ៉ាវ

ប្តូរនូវឥរិយាបថក្នុងការសរសេរព័ត៌មាន

ដែលករណីខ្លះត្រូវរង់ចាំដល់ម៉ោងផ្សាយទើបយើងផ្សាយ។

ដែលត្រូវកាត់បន្ថយការសរសេរពិធីការ

វិទ្យុ FM នៅតាមខេត្តពុំទាន់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាឲ្យបានល្អនៅឡើយ ជាពិសេសការ

ងាកមកសរសេរនូវចំណុចសំខាន់ៗ និងមុំដែលត្រូវសរសេរក្នុងការកាត់បន្ថយពេល

បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សាយបន្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ

តាមរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រ

វេលា ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើន ដែលបច្ចេកទេសនៃការយកព័ត៌-

របស់ខ្យងដើម្បីយកឈ្នះទន្សាយ យើងធ្វើពុំទាន់បានល្អនៅឡើយ ។ មន្ត្រីទទួល

មាននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ និងចាំបាច់បំផុតឲ្យមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិ និង

បន្ទុកព័ត៌មានតាមខេត្តមិនទាន់ចេះរបៀបធ្វើការឲ្យរលូន

ដែលទាមទារចំបាច់ឲ្យ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក។ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី

យើងត្រូវតែជំរុញខ្លាំងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ទើបវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងអាចរត់

ក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងជាចុងក្រោយថា ដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គភាព ឬស្ថាប័នរបស់យើង

តាមទាន់ការវិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ។

ទទួលបានជោគជ័យ មន្តព
្រី ត
័ មា
៌ នត្រវូ មានទំនាក់ទន
ំ ងល្អ និងភាពរស់រវើក មិនត្រវូ ធ្វើ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួងព័ត៌មានបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
របស់ជាតិ

និងលើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឲ្យខិតខំពង្រីកសក្តានុពល

ការងារយឺតយ៉ាវ និងស្ពឹកស្រពន់បានទៀតទេ ព្រោះបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាថ្មីត្រូវទាមទារការយល់ដឹង និងចេះអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ ៕

ប្រសិទ្ធភាព និងវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្របដណ្តប់ឲ្យបានទូលំទូលាយ ទាំងក្នុង
ប្រទេស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការកំសាន្តប្រកប
ដោយគុណភាព និងសមធម៌ ជូនប្រជាជនខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃមាតុប្រទេស និង
ឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅ រួមចំណែកលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណ និងមោទនភាព
ជាតិខ្មែរ និងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ។ ជំរុញការសាងសង់ស្ថានីយ
វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតាមបណ្តាខេត្តបន្តទៀត ដោយផ្តល់អាទិភាព
ចំពោះបណ្តាខេត្តប៉ែកពាយ័ព្យ និងឦសាននៃមាតុប្រទេស។ ស្ថានីយទាំងនេះនឹង
ដើរតួនាទីជាស្ពានចម្លងនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋ

ទៅជូន

និងជាវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិយោបល់

និងសំណូមពររបស់ខ្លួន

ស្របតាមគោលការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិ-

បតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលកំណត់នៅក្នុងក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីកំណែទំរង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។ លើកទឹកចិត្ត និងបើកទូលាយ
ឲ្យមានការចូលរបស់វិស័យឯកជន សង្គមស៊ីវិល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុង

អង់តែនស្្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តទៅបណ្តាខេត្តនានា
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ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ដោយផ្តោតទៅលើ
ធនធានធម្មជាតិនៅតាមដងទន្លេ
សហប្រតិបត្តិការ

ផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ច

រវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គ

ព្រមទាំងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ
បណ្តាលធនធានមនុស្ស

និងបណ្តុះ

នៅតាមដងទន្លេមេគង្គផង

ដែរ។ ពិធីបុណ្យទន្លេមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ
អំពីសក្តានុពលនៃតំបន់ទេសចរណ៍

ជាប់ដងទន្លេ

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់គាំទ្រ
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវ
ជាពិសេសកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិ ដោយឈរលើ
ការប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាព រវាង
ផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកបរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង
វប្បធម៌។ មិនតែបណ
ុ៉
ះ្ណោ ពិធប
ី ណ
ុ ្យទន្លន
េ ះេ ក៏ជាឱកាស
ដ៏ប្រសើរ ដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួម
ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋាន

ឯកឧត្តម សុខ អាន និងលោកជំទាវ និងឯកឧត្តម ថោង ខុន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី

ស្អាត សេវាល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ តាមរយៈការលើក

បុណ្យទន្លេលើកដំបូងដែលប្រារព្ធនៅខេត្តក្រចេះ

កម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍ

បុណ្យទន្លេលើកដំបូងដែលប្រារព្ធនៅខេត្តក្រចេះ

សូមបញ្ជាក់ថា បុណ្យទន្លេ ត្រូវបានកំណត់ដោយ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រម ទាំងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពី

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥

អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៥ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី ១ ខែតុលា

សារប្រយោជន៍នៃធនធានតាមដងទន្លេ និងអំពីទស្សន

ក្រោមប្រធានបទ ទេសចរណ៍តាមដងទន្លេ សម្រាបកា
់ រ

ឆ្នាំ ២០១៤

ទានស្អាត និងបៃតង ។

អភិវឌ្ឍសហគមន៍ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម្រាប់ខេត្តជាប់ដងទន្លេ ពិសេសរួមចំណែកដល់ការ

ក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេរយៈពេល៣ថ្ងៃនៅខេត្តក្រចេះ

ដោយមានមហាជនជាច្រើនម៉ឺននាក់មកពីបណ្តាខេត្ត

ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍតំបន់តាមដងទន្លរេ បស់កម្ពជា
ុ ឲ្យក្លាយ

នេះ មានការតាំងបង្ហាញ ពិព័រណ៍កសិ-ទេសចរណ៍,

រាជធានី មន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការព្រមទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិផង

ទៅជាប៉ូលទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ

ស្របតាមយុទ្ធ-

អេកូទេសចរណ៍ ផលិតផលខ្មែរមហោស្រពម្ហូបអាហារ

បានចូលរួមយ៉ាងកុះករ។ ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនេះ

សាស្ត្រពិពិធកម្មវិស័យទេសចរណ៍

របស់រាជរដ្ឋាភិ-

ភេសជ្ជៈ និងការបង្ហាញពីការប្រកួតកីឡាទេសចរណ៍

ជាការសម្តែងនូវការដឹងគុណដល់ទនេ្ល

បាល។ ការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេ ក៏ក្នុងគោលបំណង

ផ្សេងៗ មានដូចជា៖ ការប្រណាំងទូកប្រពៃណី ចំបាប់

មកនូវដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិ រួមទាំងមច្ឆាដ៏សម្បូរបែប

បំផុសចលនាមហាជន

ឲ្យចូលរួមក្នុងការងារអភិរក្ស

បូរាណ លោតឆ័ត្រយោង រត់ប្រណាំង ប្រណាំងកង់ ជិះ

ហើយជាកន្លែងទេសចរណ៍

និងអភិវឌ្ឍធនធានទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាព ជំរុញ

កង់កំសាន្ត ហែលទឹក ប្រដាល់ខ្មែរបូរាណ ប្រណាំងម៉ូតូ

ដែលបាននាំ

ដែលបង្កើតបានការងារ

ដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍

យ៉ាងច្រើននិងនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន សេវាស្នាក់នៅ និងការ
ហូបចុកជាដើម ។
ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍
បានឲ្យដឹងថា

បុណ្យទន្លេត្រូវបានប្រទេសនៅទូទាំង

ពិភពលោកប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ប៉ុន្តែសម្រាប់

កម្ពុជាវិញគឺជាលើកទីមួយហើយដែលបានប្រារព្ធពិធី
បុណ្យទន្លេនៅមាត់ទន្លេផ្ទាល់នាខេត្តក្រចេះ ។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា មូលហេតុដែលធ្វើពិធីបុណ្យទន្លេ
លើកដំបូងក្នុងខេត្តក្រចេះក៏ព្រោះខេត្តនេះមានសក្តានុ
ពលយ៉ាងធំ

មានធនធានធម្មជាតិច្រើនប្រភេទ

ជា

ពិសេសគឺជាទីកន្លែងកំណើតនៃត្រីផ្សោតដែលជាធនធានកម្ររបស់ពិភពលោក ។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តក្រចេះ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងកម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលី ដើម្បីរៀបចំពិធី
បុណ្យទន្លេលើកដំបូងដែលប្រារព្ធនៅខេត្តក្រចេះ

ក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តក្រចេះ ដែលមានរយៈពេល៣ ថ
 ្ងៃ

លើទឹក កីឡាលើឆ្នេរខ្សាច់និងក្បួនព្យុះហយាត្រាទូក។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

នៅពេលយប់ក៏មានការសម្តែងសិល្បៈទស្សនីយភាព

ណាចក្រកម្ពុជា

ទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិទន្លេនិយាយពីប្រវត្តិទាក់ទងនឹង

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ គោលនយោបាយ

ទេសចរណ៍នៅខេត្តក្រចេះ ដោយមានសម្តែងរឿងព្រះ

បើកចំហជើងមេឃ

ម៉ែគង្គាក្រពើលោកនេនវិហារសសរ ១០០ ជាដើម ។

នយោបាយផ្សេងៗទៀតជាច្រើន

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបិទបុណ្យទន្លេ

ឯក-

ជាស្ថាបនិកនៃគោល-

ជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិ

ព្រមទាំងគោល
ដើម្បី

ឲ្យមានការរីក

ឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួល

ចម្រន
ើ ប្រកបដោយចីរភាព និង សមធម៌។

បន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់

បានមានប្រសាសន៍ថា

ថា

គឺដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ

បុណ្យទន្លេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខេត្តជាប់ដងទន្លេ ដោយ

កិច្ច សង្គមនៃតំបន់តាមដងទន្លេ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ 

និងសន្ដិសុខនៅពេញផ្ទៃប្រទេសដែលពុំធ្លាប់មាននៅ

ធ្វើឆ្លាស់វេនគ្នា។ ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី ១ នៅខេត្ត

វិស័យទេសចរណ៍ សំដៅធ្វើឱ្យមាតុភូមិយើងមានការ

ក្នុងរយៈពេល ៥០០ ឆ្នាំចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ

ក្រចេះ លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅខេត្

អភិវឌ្ឍ

កម្ពុជា

តកំពង់ចាម ហើយនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តផ្សេងៗ

ប្រទេស ៕

បណ្ឌិត

អាស្រ័យដោយការដឹកនាំប្រកបដោយគតិរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ទៀត

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានសម្រេចឱ្យមានការរៀបចំពធ
ិ ី

របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ ជំរុញកិច្ច អភិវឌ្ឍសេដ្ឋ-

ការប្រាព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនេះ ប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យ

។

និងគ្រប់តំបន់

នៅទូទាំង

ប្រការនេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីការខិតខំ
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ដុល្លារ ។

ស្ថិតិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន (JETRO) បានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមករា
ដើមឆ្នាំនេះ

លើគ្រប់វិស័យ

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បារាំងឆ្នាំ ២០១៤

ទំហំនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនមានតម្លៃប្រមាណ

ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-

៧៨,៨លានដុល្លារអាមេរិក គឺមានកំណើនប្រមាណ៥៧ %បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលកាលពី

បារាំងនៅឆ្នាំ២០១៤មានទំហំ៤៦៥,៧លានអឺរ៉ូ គឺមានកំណើន២៩,៤%បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣

ឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានត្រឹមត ែ៣៨,៨ លានដុល្លារ ។ ចំពោះទីផ្សារកម្ពុជាវិញបាននាំចូលទំនិញ

ដែលមានចំនួន៣៥៩,៨ លានអឺរ៉ូ។ នៅឆ្នាំ២០១៤ ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញពីកម្ពុជាទៅបារាំង

ពីជប៉ុនមានតម្លៃត្រឹមតែ ២១,៨ លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ដោយកើនឡើងប្រមាណ ៧០,៨% ធៀប

មានចំនួន៣៩៦,៨ លានអឺរ៉ូ មានកើនឡើង ៣៣,១ %។ ដោយឡែកឆ្នាំ២០១៣ មានចំនួន ២៩៨

នឹង ១៥,៩ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤។

លានអឺរ៉ូ។ ចំណែកទំហំពាណិជ្ជកម្ម នាំចេញពីប្រទេសបារាំងមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤មានចំនួន

ដោយឡែក ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអាមេរិកវិញមានកំណើនប្រមាណមួយ
លានដុល្លារ ទាំងការនាំចេញ និងនាំចូល ប៉ុន្តែទំហំនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់អាមេរិក
មានទំហំធំជាងនាំចេញទៅជប៉ុន ។

មានចំនួន

២២៩,៩ លានដុល្លារ ។
នៅក្នុងរង្វង់ខែមករានេះ

ទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំង មានដូចជា វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែក
ជើង និងកសិ-ចំណីអាហារជាដើម។ ចំណែកប្រទេសបារាំងវិញបាននាំផលិតមកកម្ពុជាមានដូច

ការិយាល័យសិ្ថតិពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា កាលពីខែមករាកន្លងទៅ កម្ពុជានាំ
ចេញទៅអាមេរិកមានតម្លៃ ២៣០,៨ លានដុល្លារ។ កាលពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៤

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

ជា ឱសថ កសិ-ចំណីអាហារ ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្ស គ្រឿងសម្អាង គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿង
ឧស្សាហកម្ម ជាដើម។
បច្ចុប្បន្ន

ទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកមកចូលទីផ្សាររបស់កម្ពុជាមានតម្លៃ

២៥,៨ លានដុល្លារ ខណៈពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ២០១៤ មានត្រឹមតែ ២៤,៤ លានដុល្លារ ។
គួររំឭកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជានាំចេញទៅជប៉ុនមានតម្លៃប្រមាណ៧៧៦ លានដុល្លារ

មានក្រុមហ៊ុនបារាំងតូចៗដែលកំពុងរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយ

នោះ មានចំនួនប្រមាណ ៥០-៦០ ក្រុមហ៊ុន ដោយមិនរាប់បញ្ចូលជនជាតិបារាំងដែលបើក
ភោជនីយដ្ឋាន

និងហាងមួយចំនួនផ្សេងទៀតទេ។

ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលភាគច្រើនកំពុងវិនិ-

យោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលើវិស័យចម្រោះទឹកស្អាត

ក្រុមហ៊ុនសំណង់

ប្រេងឥន្ធនៈ

ខណៈដែលនាំចូលពីជប៉ុនវិញនោះមានតម្លៃ ២៥៥ លានដុល្លារ ។ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ-

(តូតាល់) និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ ការផ្តល់សេវាច្បាប់សាងសង់ ស្ថាបត្យ-

កម្មកម្ពុជា និងអាមេរិកវិញនោះ កម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន

កម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម និងជាពិសេសជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគធំជាងគេលើវិស័យថ្នាំពេទ្យ

២.៨៤៣,៨ លានដុល្លារ និងកម្ពុជានាំចូលពីអាមេរិកមកវិញនោះមានតម្លៃប្រមាណ ៣២៨ លាន

(ឱសថ)៕
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អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី ៩ នៅលើពិភពលោក
ក្លាយជាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី ៩
នៅលើពិភពលោក ។
សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក បាននាំ
ចូលទំនិញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍

មានការកើនឡើង

ឥតឈប់ឈរដែលភាគច្រើន នាំចូលពីប្រទេស
ម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសថៃឡង់ដ៍ ប៉ុន្ដែប្រទេស
វៀតណាម កំពុងតែតាមទាន់ហើយ ។ លោក
Paul Rasmussen អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចពភ
ិ ពលោកបាននិយាយថា

សកម្មភាពពាណិជក
្ជ ម្ម

កំពង
ុ មានការកើនឡើងនៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ៍
ជាពិសស
េ ការនាំចញ
េ របស់បទ
្រ ស
េ វៀតណាម ។
លោកបន្ដថា
ផ្នែកមួយនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

នៅពេលដែលតម្លៃពលកម្មមាន

ការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន ក្រុមហ៊ុនជា-

ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង The Internation-

ច្រើនបានងាកមករកប្រទេសក្បែរខាងរបស់ចិន

ប្រចាំឆ្នាំជាង ៥% នោះ បណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិត

al

វិញ ដើម្បីបំពេញទៅតាមការបញ្ជាទិញ ។

នៅក្នុងតំបន់ ដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ បាន

ប្រទេសទាំង១០នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បើបូកបញ្ចូល

បង្ហាញឲ្យឃើញពី

គ្នានៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

ដោយមាន អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម

Economic

Bulletin

បានសរសេរថា

ប្រទេសទាំង១០នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិ

មាន

អាស៊ភា
ី គអាគ្នយ
េ ហៅ
៍
កាត់ថាអាស៊ាន (ASEAN)

សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោក

១.៩០០.០០០ លានដុល្លារ ដែលមានប្រជាជន

នឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បី

ទោះបីជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង និយ័តភាពនៅ

ជិត

បង្កត
ើ ឡើងនូវសហគមន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ម
្ច យ
ួ

មានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយ។

ប្រជាជនម្នាក់ៗ ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម គឺជិតស្មើនឹង

ផ្សារតែមួយ សម្រាប់ទំនិញ សេវាកម្ម ការវិនិ-

ចំណូលប្រជាជនចិនម្នាក់ៗ។ ជាងមួយទសវត្សរ៍

យោគ

រហូតមក

កន្លងមក ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះ មាន

នេះ។

ដល់ប្រទេសចិន តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាទូទៅត្រូវ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមជាង៥% ។ ប្រសិនបើ

បានបែងចែកជាពីរ គឺតំបន់ដីគោក និងតំបន់

អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្លាយទៅជាតំបន់តែមួយវិញ គឺនឹង

ស្ថានភាពជាមជ្ឈមណ្ឌល

ដោយមានទាំងអស់ ១០ប្រទស
េ លាតសន្ធង
ឹ
ចាប់ពីភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌា

៦០០លាននាក់

GDP

ហើយចំណូលសម្រាប់

រចនាសម្ព័ន្ធ

ថៃឡង់ដ៍ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណាម ដែលតភ្ជាប់
ទ្វីបអាស៊ី ។ រីឯតំបន់កោះវិញរួមមានប្រទេស
ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីននិងប៊្រុយ
ណេ ។ ឯប្រទេសទីម័រខាងកើត ក៏ស្ថិតនៅក្នុង
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ជាអតីតដែនដីមួយផ្នែក

របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប៉ុន្ដែមិនទាន់បានចូល
ជាផ្លូវការ ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅឡើយទេ ។ ភាពផ្សេងៗគ្នារបស់ ប្រទស
េ
ទាំងអស់នះេ

បានស្ថត
ិ នៅចំបះេ ដូងនៃកណ
ំ
ន
ើ

សេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរបស់តំបន់មួយនេះ។
អត្ថបទមានចំណងជើងថា ៉ ខ្លាក្រាប ឬនាគ
លាក់ខ្លួន Crouching Tiger or Hidden Dragon ៉

និងពលកម្មជំនាញនៅចុងឆ្នាំ២០១៥

បញ្ហាប្រឈម

កោះ។ តំបន់ដីគោក រួមមាន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ទីក្រុងរបស់ប្រទេសសឹង្ហបូរី

ជាទី

ក្នុងវិស័យហេដ្ឋា
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នៅក្នង
ុ បណ្ដាឆជា
ំ្នា ច្រន
ើ ក្នង
ុ ទសវត្សរ៍ ១៩៩0
អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ៍ គឺជាដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុ ហេដរ្ឋា ចនា
សម្ព័ន្ធរបស់ពិភពលោក ។ ប៉ុន្ដែបន្ទាប់ពីមានវិបត្ដិ
ហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ វិស័យមួយ
នេះបានធ្វើដំណើរទៅមុខយឺតៗ ។ សព្វថ្ងៃទោះ
បីជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ
មួយចំនួន

ក៏ប្រទេស

កំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយជា

មួយឱនភាពហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ រ្ធ បស់ខន
ួ្ល ។ លោក
Nicolas

Lord

ចំណងជើងថា

បានសរសេរអត្ថបទ

មាន

៉ ទីផ្សារដែលកំពុងផុសឡើង

Emerging Markets ៉ ផ្សាយនៅក្នុង Changing
Lanes បាននិយាយថា នៅពេលដែល GDP ទិន្នផលឧស្សាហកម្មនិងការប្រើប្រាស់

បានហោះ

ទីក្រុងបាងកកនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ឡើងខ្ពស់នៅពាសពេញតំបន់ជាងមួយទសវត្សរ៍
កន្លងមក ធ្វើឲ្យវិស័យថាមពល បញ្ហាទឹក និង
ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

រក្សាបានល្បឿនរបស់ខ្លួន

ដដែល ។ ចាប់តាំងពីមានវិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ី
មក តម្រវូ ការហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ ក
្ធ ង
ុ្ន តំបន់សរើ្ទ ទាំង
ស្រុង ត្រូវបានបំពេញដោយប្រទេសនីមួយៗ ។
លោក Lord បានបន្ដថា តម្រូវការទាំងនោះបច្ចុប្បន្នកំពុងរីកធំឡើងទាំងបរិមាណ និងគុណភាព

ទីក្រុងភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដែលនោះជាការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅ ។ រដ្ឋាភិបាល
ជាច្រើន

ឥឡូវនេះកំពុងតែចែចង់ប្រទេសនៅ

អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការវិនិយោគ ។ រយៈពេល ១០

ការនាំចូលរបស់អាមេរិកពី ប្រទេស
អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ខ្ពសម
់ យ
ួ ។ ប្រទស
េ ដែលឈរនៅលំដាប់កព
ំ ល
ូ
នៃការនាំចូលរបស់អាមេរិករួមមាន

ម៉ាឡេស៊ី

ឆ្នាំខាងមុខ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់

ការនាំចល
ូ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបរ្ ទេស

នឹងកើនឡើងដល់ ៨ ០០០ ០០០ លានដុល្លារ

នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅ

ឃើញជាប្រទេសកំពុងមាន

ដែលបើ ក ចំ ហ ដល់ អ្ន កវិ និយោគឯកជននៅក្ រោម

មួយឆ្នាំ

ចាប់អារម្មណ៍របស់អតីតសត្រូវអាមេរិក ៕

ភាពជាដៃគូររវាងរដ្ឋ និងឯកជន។ ប៉ុន្ដែនិយ័ត
ភាពប្រឈមនឹងបញ្ហារួមមាន

តម្លៃដឹកជញ្ជូន

កើនឡើងខ្ពស់ ការស្ទះចរាចរនៅតាមទីក្រុង និង
ការដឹកជញ្ជន
ូ តាមផ្លវូ អាកាសមិនទាន់ គ្របគ
់ ន
្រា ។
់
ការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ
នៅពេលដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍

កំពុងមាន

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ
កន្លងមកនេះ

ធ្វើឲ្យតំបន់មួយនេះស្ថិតនៅចំផ្លូវ

បំបែក ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ដទៀតគឺត្រូវពឹង
ផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ

ស៊ីជម្រៅនៅ

ក្នុងតំបន់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មចេញពីយថា
ទស្សន៍នយោបាយ និងអន្ដរាគមន៍ទីផ្សារដោយ
ធុរកិច្ច ដែលចង់ឲ្យមានការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនៅ
ពាសពេញក្នុងតំបន់។

ដែលគេសង្ឃឹមបានឈានដល់កម្រិត

និងថៃឡង់ដ៍ ប៉ុន្ដែវៀតណាម ត្រូវបានគេមើល
កំណើនខ្ពស់ជាទី
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ផ្នែកណារបស់សរីរាង្គ

ដែលឆាប់ចាស់បំផុត ?

ឆ្អឹងចាប់ផ្តើម ហើយវាជាដំណើរការធម្មតារបស់
ធម្មជាតិ ។ សមត្ថភាពបន្ត ពូជរបស់នារីធ្លាក់ចុះ
នៅក្រោមអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ព្រោះបរិមាណ និងគុណភាពនៃពងបន្តពូជថយចុះ ។

ផ្នែកនីមួយៗនៃសរីរាង្គរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានអាយុកាលដោយឡែកៗពីគ្នា ពិសេសផ្តើមមានភាពចំណាស់ចាប់ពីអាយុ ២០ ឆ្នាំឡើងទៅ
ផ្នែកនីមួយៗនៃសរីរាង្គ

មានអាយុកាល

២- សាច់ដុំ ស្បែក និងសក់ ចាប់មានចំណាស់

៤- ធ្មេញ ភ្នែក និងបេះដូង ចាប់ផ្តើមមាន

ដោយឡែកៗពីគ្នា ។ យើងសាកល្បងពិនិត្យ

ពីវ័យ ៣០ ឆ្នាំជាធម្មតា គ្រាសាច់ដុំចំណាស់នោះ

ចំណាស់ពីវ័យ ៤០ ឆ្នាំ ។ ចូលវ័យ ៤០ ឆ្នាំ ធ្មេញ

អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តមួយ

វាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញ។ ប៉ុន្តែនៅវ័យ ៣០ ឆ្នាំ

រងការរេចរឹលខ្លាំង ងាយរងជំងឺ ។ ចំណែក

ឡើង

កម្រិតបង្កើតឡើងវិញតិចជាងកម្រិត

អញ្ចាញធ្មេញក៏ខើចឡើងលើ។ បរិមាណសាច់ដុំ

១-ខួរក្បាល និងសួត ចាប់ចំណាស់ពីពេល

ចំណាស់ ។ ដល់អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ សាច់ដុំ

បេះដូងថយចុះ។ លំហូរចិញ្ចឹមបេះដូង(ឈាម)

អាយុ ២០ ឆ្នាំ អាចនិយាយបានថាខួរក្បាល និង

ថយចុះពី 0,៥ ទៅ ២% ។ ហេតុនេះ ទើបមនុស្ស

ក៏ឆ្លាក់ចុះដែរ

សួតជាផ្នែក ២ រងនូវភាពចំណាស់មុនគេ។ ចាប់

ចាស់ពិបាករក្សាលំនឹង

ខ្សោយបេះដូង សម្ពាធឈាមបាត់ភាពរស់រវើក។

ផ្តើមដំបូងមនុស្សមានកោសិកាខួរក្បាល ១០០

ងាយដួល ហើយបាក់ឆ្អឹង។

ខាងក្រោម

នេះ ៖

មានសកម្មភាពយឺត

ជាហេតុនាំឲ្យអាចបង្កជារោគ

សរសៃវ៉ែនចាប់ផ្តើមរឹង

ព្រោះត្រូវខ្លាញ់កកនៅ

ពាន់លាន ប៉ុន្តែចាប់ពីអាយុ ២០ ឆ្នាំទៅ តួលេខ

ពេលឆ្លងចូលអាយុ ៣០ ឆ្នាំ នោះផ្ទៃមុខរបស់

ជញ្ជាំងសរសៃឈាម ។ ការផ្គត់ផ្គង់ឈាមធ្លាក់

នេះផ្តើមថយចុះសន្សឹមៗ ហើយដល់អាយុ ៤០

អ្នកចាប់ផ្តើមចំណាស់ ជ្រីវជ្រួញ ជាំមុខ ព្រោះថា

ចុះ ។ បុរសវ័យ ៤៥ ឆ្នាំ ហើយនារីវ័យ ៥៥ ឆ្នាំ

ឆ្នាំ ក្នុង ១ ថ្ងៃៗ មនុស្សយើងបាត់ អស់កោសិកា

ស្រទាប់ខ្លាញ់នៅពីក្រោមស្បែករបស់អ្នក ថយ

ងាយឈឺបេះដូង ។

នេះ ១០.០០០ ជាហេតប
ុ ង្កឡង
ើ នូវផលប៉ះពាល់

ចុះ ធ្វើឲ្យស្បែកមុខបាត់ភាពយឺតទន់យារធ្លាក់ពុំ

លើការចងចាំ ឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវសាស្រ្តរបស់

ណែនតឹងដូចមុន ។ រីឯសក់វិញក៏បាត់ភាពទន់

វ៉ែនតា

មនុស្សចាស់ ។

ល្មើយក្លាយជាស្ងួតរឹង ងាយបែកចុង ហើយក៏

ទៀត ។ សមត្ថភាពផ្តុំរូបភាពរបស់ភ្នែកថយចុះ

ចាប់មានវត្តមានសក់ស្កូវ ។ ក៏មានករណីលើក

ព្រោះសាច់ដុំភ្នែកខ្សោយជាងមុន។

ផ្នែកស្ពោតនៃឆ្អឹងជំនី រងភាពកំបោរូបនីយកម្ម

ប្រអប់ដើមទ្រូងប្តូរសណ្ឋានសន្លាក់រឹង

ឥទ្ធិពលដល់ដង្ហើម

Parenchyma

សួតថម

លែង

ទាក់ទងដល់តំណពូជរាងកាយរបស់

មនុស្សម្នាក់ៗ ។

ក្នុងវ័យ ៤០ ឆ្នាំ មនុស្សភាគច្រើនត្រូវពាក់
ព្រោះពុំអាចសម្លឹងឃើញឆ្ងាយច្បាស់

៥- ជីវ្ហាវិញ្ញាណ និងឃានវិញ្ញាណថយចុះ
ពីអាយុ ៦០ ឆ្នាំ ជាធម្មតាអណ្តាតអាចឲ្យយើង

ថយការយឺតបណ្តើរៗ Parenchymal alveoli

៣-ឆ្អឹង និងសមត្ថភាពបន្តពូជមានចំណាស់

ដឹងរសជាតិ ១០០.០០០ ឯណោះ ។ ប៉ុន្តែពេល

សួតថយចុះដែរ ។ ចំណុះផ្ទុកខ្យល់របស់សួតក៏

នៅវ័យ ៣៥ ឆ្នាំ ។ គួរបញ្ជាក់ថា រហូតដល់វ័យ

ចាស់ទៅវានៅត្រឹមពាក់កណ្តាល ៥% រហូតដល់

ចាប់ផ្តើមពិបាកដកដង្ហើម

២០ ឆ្នាំ កំហាប់ឆ្អឹងនៅមានកើន ប៉ុន្តែពេលឈាន

អាយុ ៦០ ឆ្នំា អ្នកពុំអាចឲ្យតម្លៃក្លិន និងរសជាតិ

ដល់វ័យ ៣៥ ឆ្នាំនោះឆ្អឹងបានចាស់ បាតុភូតបាក់

បានសុក្រឹតបានទៀតទេ ៕

និងឆ្អឹងជំនីផ្តើមក្រិនរឹង ។

ព្រោះបណ្តាសាច់ដុំ
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លោកនាយកសើចញឹមៗ ឆ្លើយ ៖
-

មួយខែ

៣០០

ដុល្លារ

!

ប៉ុន្តែចាប់ពីខែទីប្រាំទៅ

ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ឲ្យ ៤០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ។
ឭដូច្នោះ កញ្ញា ដាវ៉ាន់ ប្រាប់លោកនាយកក្រុមហ៊ុន ៖

(បទ: ភុជង្គលីលា)

- ច៎ាះ អីចឹងខ្ញុំមិនទាន់ចូលធ្វើការឥឡូវនេះទេ ចាំដល់ខែទី ៥
បាន ៤០០ ដុល្លារមួយខែ ទើបខ្ញុំចូលធ្វើការ ៕
របស់ថ្មី
នាយឆ្លូញ ជាមនុស្សមានពុតត្បុត មកធ្វើការមិនទាន់ពេលជា
រៀងរាល់ថ្ងៃ ជួនកាលយឺតពេលរហូតមួយម៉ោងផង ។ ថៅកែឆ្លាំង
ជាម្ចាស់សិប្បកម្មបានស្តីបន្ទោសជាញឹកញាប់

ប៉ុន្តែនាយឆ្លូញ

តែងដោះសារថា ខ្ញុំមកធ្វើការយឺតពេលនេះ មិនមែនជាកំហុស
របស់ខ្ញុំទេ គឺមកពីនាឡិកាដើរមិនទៀងទាត់ ។
ទោះបីជាទទួលការស្តីបន្ទោសច្រើនលើកហើយក្តី

ក៏នាយ

ឆ្លូញនៅតែមកធ្វើការយឺតពេលដដែល ។
ដងប៉ាកាថ្មីចារចង			

ក្រងជាកម្រង		

ចម្លងទុកជូន

។

ថ្ងៃមួយដោយខឹងពេក ថៅកែឆ្លាំង ហៅឆ្លូញមកប្រាប់ ៖

បន្លែប្រាប់អស់បងប្អូន			

អស់ញាតិសព្វកូន

ប្រាប់ជូនតគ្នា

។

- ថ្ងៃស្អែក ខ្ញុំ ឬ ឯង នឹងបានរបស់ថ្មីមួយ !

ស្ទឹង បឹង ព្រៃរនាមធារ			

មានសព្វមច្ឆា		

ម្តេចជាស្រែប្រាំង ។

- តើជារបស់ស្អី លោកថៅកែ ?

ត្រីរាជ, គជ្រា, គល់រាំង			

តាពក, កៀតស្រង់

រាប់ផ្ចង់ត្រីថ្ក

។

- គឺឯងអាចបាននាឡិកាថ្មី ឬក៏ខ្ញុំអាចបានបុគ្គលិកថ្មី ៕

ត្រសក់និងត្រសក់ស			

រៀបរាប់រៀងមក៏

បន្តដល់ត្រី

។

ត្រសក់ក្រហម, ក្របី			

សឹងខ្សត់ឥតបី		

ជាត្រីបាត់ឈ្មោះ

។

 ត្រីរមាស, ខ្លា, ក្បកនោះ			

ស្ទក់ស្ទើរគ្មានសោះ

កញ្ចុះក្របី

។

រងគ្រោះព្រោះឧបករណ៍ច្នៃ	

នេសាទយប់ថ្ងៃ	

ចង្រៃព្រោះលោភ ។

នឹកដល់ផ្សោតក្បាលត្រឡោក អណ្តើកទឹកគោក

ជ្រាវយកពងអស់ ។

ដាច់ពូជស្ទើរពុំសល់សោះ

អម្បូរទាំងនោះ

រួមឈ្មោះខាងក្រោម។

អណ្តើកសង្កល់និងសោម			

ក្បាលធំធ្នើមឆោម

ក្អែកចោមជុំព្រេច ។

ក្រពើត្រី, កន្ធាយល្មេច			

នេសាទកម្ទេច		

បំភ្លេចការពារ

។

សូមផ្តាំចាំតៗគ្នា			

ដល់គ្រប់ប្រជា

គាំពារអម្បូរ

។

យើងរក្សល្អគង់វង្សយូរ			

បានជាគំរូ 		

កាលយូរទៅអើយ ៕

គ្រែនៅកន្លែងណា ?
នាយជ្រក់ និងនាយជ្រឹង ស្រវឹងទន់ករៀងខ្លួន និយាយគ្នា ៖
- រៀងរាល់លើក ពេលត្រឡប់ពីផឹកទៅដល់ផ្ទះវិញ យប់ណា
ប្រពន្ធឡូឡាខ្លាំងពេក ខ្ញុំគេចទៅដេកនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ។
- អ្ហេស... ខ្ញុំខុសពីឯងស្រឡះ គឺថា យប់ណាប្រពន្ធអត់រអ៊ូសោះ
យប់នោះខ្ញុំពិតជាដេកនៅដីហើយ ។
- អ្ហ៎ាក ម៉េចអីចឹងទៅវិញ ?
-

ឃើញ។ ដល់គអ
េ ត់មាត់កសោះ ធ្វម
ើ ច
េ៉ ដឹងថា គ្រែនៅកន្លង
ែ ណា ។
អត់កើតទុក្ខ

ដោយ : សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ម៉ែន ស៊ីផាន់

ឃើញនាយជ្រីវមកលេងផ្ទះ នាយជ្រួញសួរ ៖
- អើមិត្តជ្រីវ តើឯងមានដឹងរឿងប្រពន្ធខ្ញុំគេចុះចោលខ្ញុំដែរទេ?

ចាំខែទីប្រាំ
រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យ
បានទៅសុំ

ព្រោះបើគេរអ៊ូខ្លាំង ខ្ញុំស្តាប់តាមសម្លេងគេ អាចរាវរកគ្រែ

កញ្ញាដាវ៉ាន់

ការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនមួយ

។

ក្រោយពីសាកសួរ សំណួរមួយចំនួនរួចមក ខា

- អូហូ ... ខ្ញុំបានដឹងហើយមិត្តជ្រួញអើយ គ្នាអាណិតឯង
ណាស់។ តែណ្ហើយកុំគិតច្រើន តោះទៅទិញស្រាមួយដបមកផឹក
បំបាត់ទុក្ខ។

ងក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមទទួលនាងឲ្យចូលធ្វើ

- ទេ ! មិនបាច់ទេ !

ការភ្លាម ។

- ថាម៉េច អត់មានលុយ មែនទេ?

កញ្ញា ដាវ៉ាន់ សួរលោកនាយកក្រុមហ៊ុន ៖

- លុយមានតើ ... តែខ្ញុំអត់មានកើតទុក្ខស្អីផងហ្នឹង ៕

- តើក្រុមហ៊ុនលោកផ្តល់ប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មាន ?

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263-

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 166

elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
É>] Ek Kwmya:n
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] RtaM GIuvtwk
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] R)ak; cMerIn
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] eCog GM
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Qit suxun
GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] m:m b‘unehg
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] G‘uk R)afña
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] Xwm sariT§
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>]> bUn lwmehg
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] kwm Cati
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Ta c½nÞlIda
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n vibul
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t
É>] em:A LaMg
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] qay bJT§iEsn
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak eGam cn
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
elak sarU rdæCati
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rdæbBaØa
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rtna
m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav exg sMv:ada
É>] say bUrin
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak XYn sMbUr
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elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
kBaØa pag nitEhV‘rI
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eg:a em:gRCYn
GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak sYn suFI
RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kwm b:uNÑa
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kat h‘ul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak cab DINa
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak hg; bU
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] evg saxun
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] siun vuT§I
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] QMu vNÑariT§
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
kBaØa Ekv suCata
GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] cug Ept
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Ca KwmlIn
RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hug RCin
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak KYc can;Titü
GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lI sarun
mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
elak G‘uc savn
GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
É>] esg sumunI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak mIu
lIhYt
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
elak Tit criya
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Esm sMNag
RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Nub eromNI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
kBaØa m:ak; Picehok
m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qag suvNÑara:
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

រដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ

សម្តេចតេជោៈ

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

ចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី

- យកចិត្តទុកដាក់គ្រោះភ្លេចអក្សរ

និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ

៣ របស់ អ.ស.ប ស្តីពីការកាត់បន្ថយ

- អង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះមានជំងឺតួឯក

និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគ.ជ.ប

ហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ

- មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌

8

- បញ្ចប់ការឆ្លើយដាក់គ្នាក្នុងអាជីវកម្មខ្សាច់

7
niBn§nayk ³
elak tak s‘unGuI
KN³kmµkarniBn§
1> elak exov NavI
2> elak Guwm sunÞr³
3> elak vgS savuF
4> elak Tav sar³munI
5> elak sux suFn
elxaniBn§
1> elak CuM sm,tþi
2> elak m:k; Qin
GñkbkERbPasa
1> elakRsI Em:n narIesaP½K
GñkftrUb
1> elak supat vIr³munI
viciRtkr
1> elak Fa savuuF
Gas½ydæan ³
elx 203
mhavifI RBHneratþm
PñMeBj-km<úCa
TUrs½BÞelx ³
023 219 065
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និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
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