
('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('

&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
('

&

&

('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
( '

&

&

( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&

TUlRBHbgÁMeyIg´ sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kiþsiTi§nanakñúgelak eTvta       

rkSaRBHmhaesVtcäRt nigRBHviBaØaNkçn§énGtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUm 

CYyeR)aHRBM KaMBarEfrkSaRBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput sUmmanRBH 

raCsuxPaBbribUr RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr edIm,IKg;Rbfab;kñúgRBHsIrIraCsm,tiþ CanimitþrUb 

d¾x<g;x<s;bMputén ÉkraCü ÉkPaBCati GFibetyüCati bUrNPaBTwkdI vDÆnPaB nigvibulPaB én 

RBHraCaNacRkkm<úCa nigCamøb;d¾RtCak;énRbCara®sþExµrterogeTA .

         sUmRkabbgÁMTUlfVayedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

         TsSnavdIþRbCaCn



sUmRbsiT§BrbvrmhaRbesIrCUn

RbFankitiþysKNbkSRbCaCnkm<úCa

nigCaRbFanRkumRbwkSaCatirNsirSsamKIÁGPivDÆn_matuPUmikm<úCaCaTIeKarBd¾x<g;x<s; ¡

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivaKRmb;Cnµayu 81 QancUl 82 vsSa rbs;semþc

eyIg´sUmlM»nkayeKarB semþcCavIrkulbuRtExµrd¾eqñIm nigCardæbursd¾]tþúgÁ]tþm Edl)anlHbg;Gs; 

kmøaMg kay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN edIm,IrMedaHCati      nigdwknaMksagkarBarmatuPUmikm<úCaseRmc)an eCaK  C½y 

d¾FMeFgCaRbvtþisaRsþ   taMgBIdMNak;kalseRgÁaHCati rhUtmkdl;dMNak;kalsnþiPaB     RbCaFibetyü    nig 

GPivDÆn_naeBlbc©úb,nñ. 

sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNü RBHrtnRt½y  eTvtaqñaMfµI  nigvtßús½kþisiT§i TaMgLaykñúgelak RBmTaMgetC³                       

)armI énviBaØaNkçn§rbs;buBVvIrbursExµrRKb;²CMnan; sUmtamCYyeR)aHRBM KaMBar EfrkSasemþc nigelakCMTav                                  

sUm)anRbkbnUvBuT§BrTaMgbYnRbkar KWGayu vNÑ³ sux³ Bl³ Ca erogdrab .

eKarBCUnedaykþIktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput
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កម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខយ៉ៅងរឹងមំៅលើមគ៌ៅអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សៅដ្ឋកិច្ច
Cambodian’s Steadfast Steps on the Path of Socio-economic Development

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ ន្រារដ្ឋសភា បាន និងកំពុង 
អនុវត្តយ៉ាងសកម្មប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវខ្ពស់បំផុតនូវយុទ្ធសាស្ត្រា
ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ដើម្បីកំណើនការងារ សមធម៌ និងប្រាសិទ្ធភាព
ដ្រាលជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គម ស្រាដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាអនុវត្ត     
ដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងគោលដៅន្រាះ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តអនុវត្តដោយឥតរាថយនូវកំណ្រាទម្រាង់សំខាន់ៗ ជា      
អាទិ៍ ការប្រាយទុ្ធប្រាឆាងំនងឹអពំើពកុរលយួការក្រាទម្រាងច់្បាប ់នងិប្រាពន័្ធយតុ្ត ិ
ធម៌ ការក្រាទម្រាង់រដ្ឋ បាលសាធារណៈ ការក្រាទម្រាង់កងកម្លាំងប្រាដប់អាវុធ
ការក្រាទម្រាង់ការគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការក្រាទម្រាង់ការគ្រាប់គ្រាងដី
ធ្លី ការគ្រាប់គ្រាងបរិសា្ថាន និងធនធានធម្មជាតិប្រាកបដោយនិរន្តរភាព។ លទ្ធ-
ផលន្រាកំណ្រាទម្រាង់បានជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមនដល់អភិបាលកិច្ចល្អ ការពង្រាឹង 
យុត្តិធម៌សង្គម ។

សមិទ្ធផលស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម ដ្រាលសម្រាចបានក្នុងរយៈព្រាលប៉ុនា្មានឆា្នាំ
កន្លងមកន្រាះ ជាពសិ្រាសឆា្នា ំ២០១៣ នងិឆា្នា ំ២០១៤ បានបងា្ហាញឲ្យឃើញថា 
កម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់លើមគ៌អភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយនឹង 
ភាពរឹងមំន្រាខឿនសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្យ។  
ឆា្នាំ ២០១៤ ស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមនកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងនោះវិស័យ 
ឧស្សាហកម្មកើន ៩,៦% ស្រាវាកម្មកើន ៧,៥% កសិកម្មកើន ២,៦% ។    
ផលិតផលសរុបក្នុងស្រាុកជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានកើនពី ៧៦០ 
ដលុ្លារនៅឆា្នា ំ២០០៨ ដល ់១១២១ ដលុ្លារនៅឆា្នា ំ២០១៤ ហើយនងឹកើនដល ់
ជាង ១២០០ ដលុ្លារ នៅឆា្នា ំ២០១៥។  សន្តសិខុស្បៀងត្រាវូបានធានាជាមយួ 
ការមនអង្ករប្រាមណ ៣ លនតោនសម្រាប់នាំច្រាញ។ ភ្ញៀវទ្រាសចរមក 
ទស្សនាកម្ពុជាមន ៤,៥ លននាក់ ដ្រាលនាំមកនូវចំណូលជាង ៣ ពាន់ 
លនដុល្លារ ។  រាជរដ្ឋាភិបាលបានច្រាញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់១៩៦០
គម្រាង ដ្រាលមនទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រាមណ ២៥០០ លនដុល្លារ ។ ការ 
អភិវឌ្ឍ និងទំនើបកម្មហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តត្រាូវបានជំរុញយ៉ាងខា្លាំង         
ទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាបន្តបនា្ទាប់ ។ លើមូលដ្ឋានការរីកចម្រាើនន្រាះ 
ភាពក្រាីក្រារបស់ប្រាជាជនត្រាូវបានកាត់បន្ថយមកនៅក្រាម ១៨% ជីវភាព 
របស់ប្រាជាជនទូទៅ មន្រា្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រាដប់អាវុធ កម្មករ និយោជិត 
ត្រាូវបានក្រាលម្អលើកកម្ពស់មួយកម្រាិតទៀត ។ 

ថ្មីៗន្រាះ ធនាគរពិភពលោកបានចាត់បញ្ចូលប្រាទ្រាសកម្ពុជានៅក្នុង     
ក្រាុមប្រាទ្រាសដ្រាលមនកំណើនគួរឲ្យស្ញប់ស្ញ្រាងដោយសម្រាចបាន កំណើន 
ស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាចាំឆា្នាំជាមធ្យម ៧,៧ % ក្នុងរយៈព្រាល ២ ទសវត្សចុងក្រាយនិង 
បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកា្លាយជាប្រាទ្រាសមនកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតលំដប់
ទី ៦ នៅលើពិភពលោក។ ធនាគរអភិវឌ្ឍអាសុី(ADB)ក៏បានច្រាញផ្សាយ
របាយការណ៍ពិស្រាសប្រាចាំឆា្នាំកាលពីថ្ង្រាទី ២៤ ខ្រាមីនា ដ្រាលបានលើក     
ឡើងថា ផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុបរបស់កម្ពុជា GDP ត្រាូវបានព្យាករណ៍ថា
នឹងមនការកើនឡើងពី ៧,០ % ក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ រហូតដល់ ៧,៣ % ក្នុងឆា្នាំ 
២០១៥ និងបន្តកើនឡើងដល់ ៧,៥ % នៅឆា្នាំក្រាយ។ ស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបា
នឈានដល់ដំណាក់កាលន្រាការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយ គឺកំពុងកា្លាយខ្លួនជា 

The Royal Government of the fifth legislative term of the 
National Assembly has been implementing actively and with 
high responsibility the Rectangular Strategy - Phase III for 
growth, equity and efficiency - an agenda for socio-economic 
development - aimed at guaranteeing successful fulfilment of 
its political platform. It is in this objective, the Royal Govern-
ment has continued its implementation of major reforms - the 
fight against corruption, legal and judicial reform, public ad-
ministration reform, the reform of the armed forces, public 
financial management reform, land management reform, sus-
tainable management of environmental and natural resources. 
Results of reforms have major positive impacts on good gover-
nance and enhancement of social justice.

Socio-economic achievements scored over that past years, 
mainly those from 2013 and 2014, have illustrated that Cam-
bodia is making active advancement on the path of development 
on the basis of firm foundation of peace, political stability and 
democracy. In 2014, the Cambodian economy scored around 
7% growth, in which industry marked 9.6%, service sector - 7.5% 
and agriculture - 2.6% growth respectively. The gross domestic 
product per capita has increased from 760 USD in 2008 to 1,121 
USD in 2014. It will reach 1,200 USD in 2015. Food security has 
been guaranteed while the country has a surplus of three mil-
lion tons of rice for export. 

Cambodia noted 4.5 million tourist arrivals, which brings 
about over three billion US dollars for the country. The Royal 
Government issued permission for 1,960 construction projects 
with the total investment of 2.5 billion USD. Cambodia also 
makes further achievements in area of development and mod-
ernization of physical infrastructures. Based on this progress, 
poverty has been reduced to below 18% while the living condi-
tion of the people, the civil servants, the armed forces, workers 
and employees have improved to a certain degree.

Recently, the World Bank stated that Cambodia has joined 
the Olympians of growth as its economy has grown at a yearly 
average growth rate of 7.7 percent for two decades making it 
the sixth faster growing country in the world over that period. 
In its Development Outlook Report for 2015, the Asian Develop-
ment Bank projects Cambodia’s gross domestic product (GDP) 
to expand from 7% in 2014 to 7.3% in 2015 and will climb to 
7.5% next year. The Cambodian economy is at its new stage, 
where the country will become a lower middle income country 
and is in a restructuring phase. In this framework, Cambodia 
must guarantee yearly inclusive and sustainable economic 
growth, which is the foundation for jobs creation and chances 
to earn decent income, while increasing speed to reduce pov-
erty and improving people’s living condition in general.

The Royal Government of Cambodia has set a clear goal for 
2015-16 and coming years to strengthen its competitiveness in 
attracting investment, increasing productivity in all fields, es-
pecially agriculture, diversifying new strive in the economy, 
focussing deeper on quality and efficiency of the public ser-
vices and continuing to mobilize further deeper and efficient 
reforms. Human resource development, especially technical 
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ប្រាទ្រាសមនចំណូលមធ្យម(កម្រាិតទាប) និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរផ្លាស់ 
ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ។ នៅក្នុងក្រាបខណ្ឌន្រាះ កម្ពុជាត្រាូវធានាឲ្យបានកំណើន 
ស្រាដ្ឋកចិ្ចជាមធ្យមប្រាចាឆំា្នាបំ្រាកបដោយបរយិបន័្ន នងិចរីភាពដ្រាលជាមលូ-
ដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតការងារ និងឱកាសរកប្រាក់ចំណូលសមរម្យ ព្រាម   
ទាំងការបង្កើនល្បឿនកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ  
របស់ប្រាជាជនទូទៅ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅច្បាស់លស់ សម្រាប់ឆា្នាំ 
២០១៥-២០១៦ និងបណា្តាឆា្នាំខាងមុខ គឺការពង្រាឹងភាពប្រាកួតប្រាជ្រាងក្នុង
ការទាក់ទាញវិនិយោគ ការបង្កើនផលិតភាពគ្រាប់វិស័យ ជាពិស្រាសក្នុង           
វិស័យកសិកម្ម ការជំរុញធ្វើពិពិធកម្ម ស្រាដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្ទុះថ្មី ការបន្តផ្តោតកាន់ 
ត្រាសុីជម្រាទៅលើការបង្កើនគុណភាព និងប្រាសិទ្ធភាពន្រាស្រាវាសាធារ-
ណៈ និងការបន្តចលនាន្រាការក្រាទម្រាង់ឲ្យកាន់ត្រាជ្រាលជ្រា និងមន             
ប្រាសិទ្ធភាព ។ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាពិស្រាសការបណ្តុះបណា្តាល
បច្ច្រាកទ្រាសវិជា្ជាជីវៈដល់យុវជន ការបន្តអភិវឌ្ឍហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តការ
សម្រាួលពាណិជ្ជកម្មការពង្រាឹងអភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាពសា្ថាប័នរដ្ឋ សុទ្ធ
ត្រាជាការងារអាទិភាពដ្រាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើ និងកំពុងធ្វើ  
ដោយសកម្មបំផុត ។ សន្តិភាព  ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសុខដុមនីយកម្ម
សង្គមនាព្រាលបច្ចុប្បន្ន កាន់ត្រាបង្កលក្ខណៈងាយស្រាួលឲ្យប្រាជាជនកម្ពុជា
ទូទាំងប្រាទ្រាស ចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នានូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាល ដោយឈរលើគោលការណ៍សាមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ និង           
តម្កល់ផលប្រាយោជន៍ជាតិ និងប្រាជាជនជាធំ ។ ព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា    
បាននិងកំពុងពង្រាឹងពង្រាីកកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជាមួយបណា្តាប្រាទ្រាសនិង
អង្គការអន្តរជាតិនានាទាំងក្នុងក្រាបខណ្ឌទ្វ្រាភាគី និងពហុភាគីប្រាកបដោយ 
ផ្ល្រាផ្កា សំដៅបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម ពង្រាឹងជំហរនយោបាយ  
របសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល ព្រាមទាងំរមួចណំ្រាកពង្រាងឹសន្តភិាព ស្ថរិភាព កចិ្ចសហ-
ប្រាតិបតិ្តការ និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។កម្ពុជាបន្តពង្រាឹង
ភាពជាដ្រាគូផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ច ជាមួយប្រាទ្រាសសមជិកអាសា៊ាន ប្រាទ្រាសក្នុង 
តំបន់អាសុីខាងកើត និងតំបន់ផ្ស្រាងៗទៀត ដោយរក្សាស្រាដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅត្រា
មនលក្ខណៈបើកចំហនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក និងខិតខំត្រាៀមរៀបចំ        
ខ្លួនឲ្យបានល្អសម្រាប់សហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានឆា្នាំ ២០១៥ ។

ឆ្លងតាមបណា្តាសមិទ្ធផលដ្រាលសម្រាចបានមកដល់ព្រាលន្រាះ បានឆ្លុះ
បញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពត្រាឹមត្រាូវ ៃនយោបាយស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ក្រាមការដឹកនាំប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិត និងឈា្លាសវ្រារបស់សម្ត្រាច 
ត្រាជោ ហ៊ុន សែន ការចូលរួមពីកម្លាំងជាតិទាំងមូល និងពីសំណាក់ដ្រាគូ 
អភិវឌ្ឍន៍នានា ក្នុងការគំទ្រា និងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រា្ត
ចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ហើយតាមរយៈសមិទ្ធផលទាំងអស់ន្រាះ  
រួមជាមួយកាលនុវត្តភាពរបស់កម្ពុជា បច្ចុប្បន្នបានផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដ៏មុត
មំចំពោះអនាគតប្រាកបដោយមោទនភាពន្រាមតុភូមិកម្ពុជា។ នៅក្នុងសារ
លិខិតជូនពរនាឱកាសបុណ្យចូលឆា្នាំខ្ម្រារប្រាព្រាណីជាតិឆា្នាំមម្រា សប្តស័ក 
ព.ស ២៥៥៩ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា  រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង 
បន្តថ្រារក្សាការពារសនិ្តភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារ-
ណៈឲ្យកាន់ត្រារឹងមំ ដើម្បីធានាបាននូវបរិសា្ថានអនុគ្រាះសម្រាប់ការអភិ-
វឌ្ឍប្រាកបដោយចីរភាព ដោយបន្តអនុវត្តឥតរាថយនូវដំណើរការក្រាទម្រាង់
សុីជម្រាឲ្យកាន់ត្រាមនប្រាសិទ្ធភាពថ្រាមទៀត សំដៅជំរុញការលើកកម្ពស់

អភិបាលកិច្ចល្អការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ ការផ្តល់ស្រាវាសាធារណៈ    
ប្រាកបដោយការជឿទុកចិត្ត ការពង្រាឹងយុត្តិធម៌ និងសមធម៌សម្រាប់ប្រាជា-
ជនគ្រាប់រូប ការគ្រាប់គ្រាងម៉ាក្រាូស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាកបដោយស្ថិរភាព ការគ្រាប់គ្រាង
ធនធានធម្មជាតិប្រាកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច និងកាត់  
បន្ថយភាពក្រាីក្រារបស់ប្រាជាជន ឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងភ្លឺសា្វាង
ស្រាបតាមឆន្ទៈ និងបំណងប្រាថា្នារបស់ប្រាជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល  ។

ជាមួយនឹងឆន្ទៈនយោបាយដ៏មុតស្រាួច និងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រាជា-
ជាតិយើង យើងពិតជាសម្រាចបាននូវគោលដៅស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម ក្នុងឆា្នាំ 
២០១៥ ន្រាះ ៕

and vocational training for youth population, development of 
physical infrastructures, trade facilitation, strengthening of 
good governance and capacity of state institutions are all pri-
oritized areas that the Royal Government of Cambodia has been 
doing relentlessly. Peace, the current political stability and so-
cial harmony has brought about favourable conditions for the 
Cambodian people in the whole country to implement alto-
gether the political platform of the Royal Government based 
on national solidarity and unity, and high national and people’s 
interests.

The Kingdom of Cambodia has been expanding and strength-
ening fruitful cooperation with countries and international 
organizations bilaterally and multilaterally aimed at further 
developing socio-economic development, strengthening po-
litical stand of the Royal Government, while also contributing 
to the strengthening of peace, stability, cooperation and pros-
perity in the region and the world. Cambodia continues to bol-
ster economic partnership with member countries of ASEAN 
as well as those in East Asia and other regions by keeping its 
economy open to the world markets and preparing well for the 
ASEAN Economic Community in 2015.

The achievements scored so far have clearly reflected the 
correct economic policy of the Royal Government under the 
wise and smart leadership of SamdechTecho Hun Sen, the par-
ticipations of the whole national forces and development part-
ners in supporting and implementing its political platform and 
Rectangular Strategy. These achievements, in addition to Cam-
bodia’s current opportunity, have ensured firm optimism for a 
proud future of the Cambodian motherland. In his seasonal 
greeting message during the traditional Khmer New Year, the 
Year of the Goat, marking the beginning of Buddhist era of 2559, 
SamdechTecho Hun Sen asserted that the Royal Government 
continues to firmly safeguard peace, stability, security and pub-
lic order to ensure favourable environment for the sustainable 
development through continuing more in-depth and effective 
reforms to promote good governance, the eradication of cor-
ruption by providing public services with trust, enhancing jus-
tice and equity for every individual, while controlling the stabil-
ity of macro-economy and the sustainability of natural 
resources for the economic growth and people’s poverty reduc-
tion to ensure brilliant future in conformity to the will and as-
piration of the whole people of Cambodia.

With such sharp-sighted political will and national solidar-
ity force, we will realize the 2015 socio-economic objectives./.
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សា្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាបានឈានច្រាញផុតពី

ដំណាក់កាលតានតឹងមកកាន់ភាពធូរស្រាលហើយ  បនា្ទាប់ពីសមិទ្ធផល     

ទាំងឡាយដ្រាលជាផ្ល្រាផ្កាន្រាកិច្ចព្រាមព្រាៀង ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោ-       

បាយរវាងគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រាះជាតិនៅថ្ង្រាទី 

២២ ខ្រាកក្កដ បានកើតជារូបរាងឡើង។ តាមស្រាចក្តីប្រាកាសរួមគណបក្ស 

ទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដើម្បីក្រាទម្រាង់ការបោះឆ្នាត និងពង្រាឹងសា្ថាប័នជាតិ

សំខាន់ៗជាពិស្រាសសា្ថាប័នឯករាជ្យនានាឲ្យអាចបំព្រាញការងារបម្រាើជាតិ

និងប្រាជាជន ស្រាបតាមគោលការណ៍ន្រាលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្យស្រារីពហុបក្ស

និងនីតិរដ្ឋ។ ផ្អ្រាកតាមសា្មារតីន្រាះ ក្រាុមការងារគណបក្សទាំងពីរបានជួប           

ពិភាក្សាគ្នាជាច្រាើនដង ដើម្បីតាក់ត្រាងស្រាចក្តីព្រាងស្រាចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពី

ការបោះឆ្នាតជ្រាើសតាំងតំណាងរាស្ត្រា និងស្រាចក្តីព្រាងស្រាចក្តីស្នើច្បាប់

ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រាព្រាឹត្តទៅន្រាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ-

ឆ្នាត  (គ.ជ.ប) ដ្រាលការងារន្រាះចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ង្រាទី០៨ខ្រាធ្នូឆា្នាំ២០១៤

បានបញ្ចប់នៅថ្ង្រាទី០៦ខ្រាមីនា ឆា្នាំ២០១៥ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ    

ក្នុងអង្គសិកា្ខាសាលមួយដោយមនការចូលរួមពីអង្គការសង្គមសុីវិលជាតិ

អន្តរជាតិ តំណាងគណបក្សនយោបាយនានានៅថ្ង្រាទី ០៩ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ   

២០១៥។ ច្បាប់ទាំងពីរន្រាះត្រាូវបានសម័យប្រាជុំវិសាមញ្ញន្រារដ្ឋសភានីតិ-

កាលទី៥ អនុម័តនៅថ្ង្រាទី១៩ខ្រាមីនា ឆា្នាំ២០១៥។ នៅថ្ង្រាទី ០៩ ខ្រាម្រាសា

រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នាតផ្តល់ស្រាចក្តីទុកចិត្តដល់ គ .ជ.ប ថ្មី  ដ្រាលមនចំនួន 

៩ រូប ។ បនា្ទាប់មក គ.ជ.ប ថ្មី បានចូលទៅធ្វើសចា្ចាប្រាណិធានក្នុងព្រាះបរម

រាជវាំងនៅថ្ង្រាទី១១ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥។ នៅថ្ង្រាទី១៣ ខ្រាម្រាសា គ. ជ.ប 

ចាស់បានផ្ទ្រារតំណ្រាងទៅ គ.ជ.ប ថ្មីជាផ្លូវការ។

ឆ្លងតាមច្បាប់ទាំងពីរ និង គ.ជ.បថ្មី ដ្រាលបានបង្កើតឡើងនៅព្រាលន្រាះ

បានបងា្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ ពីការទទួលខុសត្រាូវរបស់អ្នកនយោបាយ          

កម្ពុជាដ្រាលមនភាពចាស់ទុំ បង្កើតបាននូវវប្បធម៌សន្ទនារវាងខ្ម្រារគ្នាឯង

ដោយពុំមនការលូកដ្រាចូលពីបរទ្រាស គ្មានការគបសង្កត់ ឬការគំរាម           

កំហ្រាងណាមួយឡើយ។ គ.ជ.បថ្មីនឹងបន្តបំព្រាញតួនាទីប្រាកបដោយការ 

ទទួលខុសត្រាូវចំពោះមុខប្រាវត្តិសាស្ត្រា និងប្រាជាជាតិកម្ពុជា ថ្រារក្សាការពារ

ទុកជាតំណតទៅជារៀងរហូតនូវលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្យ ស្រារីពហុបក្ស ដោយ

ប្រាកាន់ខា្ជាប់នូវតួនាទីឯករាជ្យអព្យាក្រាឹត្យ ក្នុងការបំព្រាញការងារទាំងអស់  

របស់ខ្លួន ដើម្បីការជឿទុកចិត្តសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ។

ការរៀបចំការបោះឆ្នាត គឺជាប្រាសកម្មន្រាប្រាវត្តិសាស្រា្តមួយដ្រាលមន

ការលំបាកស្មុគសា្មាញក្រាល្រាង។ នៅលើពិភពលោកន្រាះ សូម្បីត្រាប្រាទ្រាស

ដ្រាលប្រាកាន់យករបបប្រាជាធិបត្រាយ្យរាប់រយឆា្នាំមកហើយក៏ដោយ ក៏ការ

រៀបចំការបោះឆ្នាតមិនអាចប្រាព្រាឹត្តទៅបានដោយល្អឥតខ្ចាះ ១០០ % 

នោះបានដ្រារ។ ហ្រាតនុ្រាះ ថ្វបីើយើងមនច្បាបស់្តពីកីាររៀបច ំនិងការប្រាព្រាតឹ្ត 

ទៅន្រា គ.ជ.ប យើងមន គ.ជ.បថ្មី យើងមនច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាត            

ជ្រាើសតាំងតំណាងរាស្រា្តថ្មី ប៉ុន្ត្រាចាំបាច់ណាស់ត្រាូវទាមទារការចូលរួម  

សហការពីប្រាជាជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការន្រាះ

ប្រាព្រាឹត្តទៅត្រាឹមត្រាូវតាមច្បាប់ និងស្រាបតាមការគោលការណ៍ន្រាលទ្ធិប្រាជា

ធិបត្រាយ្យស្រារីពហុបក្ស។ គ.ជ.ប ត្រាូវអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉ត់ចត់

បំផុត ប្រាកបដោយសុចរិតភាព តម្លាភាព និងប្រាសិទ្ធភាព សំដៅធានាឲ្យការ 

បោះឆ្នាតប្រាព្រាឹត្តទៅដោយស្រារី ត្រាឹមត្រាូវ និងយុត្តិធម៌ ស្រាបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

ច្បាប់ជាធរមន បទបញ្ជា និងនីតិវិធីន្រាការបោះឆ្នាតដ្រាលជាការចង់បាន  

របស់គ្រាប់ភាគី។ លើមូលដ្ឋានន្រាះ អ្នកឈ្នះនិងទទួលបានកិត្តិយស ឯអ្នក 

ចាញ់ក៏បានស្ងប់ចិត្ត សិ្ថរភាពនយោបាយ និងសុខដុមភាពក្នុងសង្គមកាន់

បានពង្រាឹង ហើយមុខមត់របស់ជាតិ និងលិទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្យក៏កាន់ត្រាបាន

លើកស្ទួយ ។

គួររំឭកថា គ.ជ.ប ដ្រាលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆា្នាំ ១៩៩៨ រហូតមក 

ដល់ឆា្នាំ២០១៥ន្រាះ មនថ្រារវ្រាល ១៧ ឆា្នាំ ដោយបានបំព្រាញការងាររបស់

ខ្លួនប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធ្រាង ។ នៅ 

ក្នុងរយៈព្រាលន្រាះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាត និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន     

ទៀតត្រាូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាបន្តបនា្ទាប់ ដើម្បីឲ្យសមស្រាបទៅតាម 

សភាពការណ៍នយោបាយ ស្រាដ្ឋកិច្ច ភូមិសាស្ត្រា ប្រាជាសាស្ត្រា ដ្រាលមនការ 

វិវត្តន៍ឥតឈប់ឈរ សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នាតកាន់ត្រាមនលក្ខ-

ណៈល្អប្រាសើរឡើង ហើយសមសភាព គ.ជ.ប ក៏ត្រាូវបានក្រាសម្រាួល និង 

ផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបនា្ទាប់ដ្រារ ។ ពីឆា្នាំ ២០០២-២០០៦ សមជិក គ.ជ.ប ត្រាូវ 

បានក្រាសម្រាួលពី ១១ រូបមកត្រាឹម៥រូបក្នុងនោះមនស្ត្រាី ២ រូប ។ ពីឆា្នាំ 

២០០៦-២០១២ សមជិក គ.ជ.ប ត្រាូវបានក្រាសម្រាួលពី៥រូបទៅ៩រូបក្នុង

នោះមនស្ត្រាី២រូប។ ពីឆា្នាំ២០១២-២០១៥សមជិកគ.ជ.ប មនចំនួន៩រូប

ក្នុងនោះស្ត្រាី១រូប។ក្នុងរយៈព្រាល១៧ឆា្នាំន្រាះ ការបោះឆ្នាតត្រាូវបានអនុវត្ត

យ៉ាងទៀងទាត់ចំនួន១២លើក ទាំងសកលនិងអសកល បានទាំងថា្នាក់ជាតិ 

ថា្នាក់ក្រាមជាតិ និងថា្នាក់ឃុំ សងា្កាត់ ដោយទទួលបាននូវការវាយតម្ល្រាជា       

មូលដ្ឋានពីសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិថា ការបោះឆ្នាតនីមួយៗ             

ប្រាព្រាឹត្តទៅដោយស្រារី យុតិ្តធម៌ និងគ្មានការគំរាមកំហ្រាង ។

 គ.ជ.បថ្មីដ្រាលបានប្រាសូតឡើងនាព្រាលន្រាះ នឹងបំព្រាញភារកិច្ច

ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ខ្លួន ដោយឈរយ៉ាងរឹងមំលើមូលដ្ឋានច្បាប់  កា្តោប់ជាប់

បទពិសោធន៍ទាំងឡាយពីការបោះឆ្នាតមុន ហើយធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងសោ្មាះ

ស្ម័គ្រាដោយមិនលម្អៀងតាមនិនា្នាការនយោបាយណាមួយ  ដ្រាលធ្លើយតប

ទៅនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រាជាជាតិទាំងមូល គ្រាប់គណបក្សនយោបាយ 

គ្រាប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គម ក៏ដូចសហគមន៍អន្តរជាតិ ៕

កម្ពុជាបានចែញផុតពីភាពតានតឹងខាងនយែបាយហើយ
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កាលពីព្រាឹកថ្ង្រាទី  ០៩ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ សមសភាពគណៈកម្មាធិ-

ការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតថ្មី ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប ចំនួន ០៩ រូប ដ្រាលកើត 

ច្រាញពីការព្រាមព្រាៀងគ្នា រវាងគណបក្សនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាល

ទី ៥ ត្រាូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នាតផ្តល់ស្រាចក្តីទុកចិត្តដោយសំឡ្រាងគំទ្រា  

ចំនួន ១១៣ សំឡ្រាងន្រាវត្តមនចំនួន ១១៧ រូប ។

ការបោះឆ្នាតជ្រាើសតាំងន្រាះ បានធ្វើឡើងដឹកនាំដោយសម្ត្រាចអគ្គ-

មហាពញាចក្រាី ហែង សំរិន ប្រាធានរដ្ឋសភា និងមនវត្តមនសម្ត្រាចអគ្គ-

មហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន អនុប្រាធានគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា 

និងឯកឧត្តម សម រង្សុី ប្រាធានគណបក្សសង្រា្គោះជាតិ និងជាប្រាធានក្រាុម 

សភាភាគតិច ។

ជាលទ្ធផលប្រាធាន គ.ជ.ប ថ្មី គឺឯកឧត្តម សុិក ប៊ុនហុក ចំណ្រាក 

អនុប្រាធាន គឺឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន ។ ដោយឡ្រាកសមជិក សមជិកា 

ចំនួន០៧ រូបទៀតរួមមន ឯកឧត្តម មាន សទិ ឯកឧត្តម រ៉ុង ឈុន ឯក-

ឧត្តម ឌុច សុន ឯកឧត្តម ហុីង ធីឫទ្ធិ ឯកឧត្តម ឯម សូផាត លោក 

ជំទាវ តែ មា៉ែនីរ៉ុង និងឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធែ ។ តាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ 

និងការប្រាព្រាឹត្តទៅន្រា គ.ជ.ប ដ្រាលអនុម័តកាលពីព្រាលថ្មីៗន្រាះ គឺប្រាធាន 

គ.ជ.ប មនឋានៈ និងបុព្វសិទ្ធិស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី អនុប្រាធានមនឋានៈ 

និងបុព្វសិទ្ធិស្មើទ្រាសរដ្ឋមន្ត្រាី ។ ចំណ្រាកសមជិក ៧ រូបទៀតមនឋានៈ និង 

បុព្វសិទ្ធិស្មើរដ្ឋមន្ត្រាី ។

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតថ្មី (គ.ជ.ប) ដ្រាលត្រាូវបោះ

ឆ្នាតជ្រាើសតាំងដោយរដ្ឋសភាន្រាះ គឺជាសារ និងជាកាដូឆា្នាំថ្មីចំពោះប្រាជា-

ពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ក្រាយការបោះឆ្នាតជ្រាើសតាំង គ.ជ.ប ថ្មី សម្ត្រាចត្រាជោ 

ហុ៊ន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រានី្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពជុាបានមនប្រាសាសន៍ 

ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រួមជាមួយឯកឧត្តម សម រង្សុី ថា អ្វីដ្រាលឯកឧត្តម សម 
រង្សុី ហើយនិងសម្ត្រាចបង្កើតឡើងនូវវប្បធម៌សន្ទនាដោះស្រាយបញ្ហាពិត 

ជាទទួលផលប្រាយោជន៍ ។  ថ្ង្រាន្រាះជាសក្ខីភាពជាក់លក់បងា្ហាញពីជោគ-

ជ័យន្រាវប្បធម៌សន្ទនានោះឯង ហើយក៏កាន់ត្រាបងា្ហាញបញ្ជាក់ថា ខ្ម្រារមន

លទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ឱ្យមនការជ្រាៀត

ជ្រាកពីសំណាក់ខាងក្រា ឬក៏ទៅពឹងពាក់ខាងក្រាឱ្យដោះស្រាយបញ្ហា 

របស់ខ្លួនទ្រា ប្រាសិនបើខ្ម្រារមនសា្មារតីដូចដ្រាលសម្ត្រាច និងឯកឧត្តម សម 
រង្សុី បានធ្វើកន្លងទៅ ។

សម្ត្រាចត្រាជោមនប្រាសាសន៍ថា ឥឡូវន្រាះយើងមនការជឿជាក់យ៉ាង 

ដូច្ន្រាះវប្បធម៌សន្ទនា និងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយគឺនឹងបន្តឆ្ពោះ

ទៅមុខទៀត មិនត្រាឹមត្រាម្រាដឹកនាំប៉ុណោ្ណោះទ្រា ក៏ប៉ុន្ត្រានឹងពង្រាីកទៅដល់មូល 

ដ្ឋាន ពង្រាីកទៅដល់ស្រាទាប់អ្នកគំទ្រា និងពង្រាីកទៅដល់អ្នកដ្រាលមន  

ជំនឿនយោបាយខុសៗគ្នា និងជំនឿសាសនាខុសៗគ្នាថ្រាមទៀតផង ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានឱ្យដឹងថា នៅថ្ង្រាទី ០៩ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះ 

ព្រាះរាជក្រាឹត្យស្តីពីការបង្កើត គ.ជ.ប ថ្មី ត្រាូវបានសម្ត្រាចចៅហា្វាវាំង គង់ 
សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងព្រាះបរមរាជវាំងនាំយកទៅកាន់

ទីក្រាុងប៉្រាកាំង ដើម្បីថា្វាយពែះករុណាជាអមា្ចែស់ជីវិតលើត្បូងជាទី
សក្កែរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ឡាយព្រាះហស្តល្រាខាដោយផ្ទាល់ ។ បនា្ទាប់ពី 

ពែះករុណា ពែះមហាក្សតែ ឡាយព្រាះហស្តល្រាខារួចហើយនៅថ្ង្រាទី 

១១ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ ប្រាធាន អនុប្រាធាន និងសមជិក សមជិកាទាំង 

០៩ រូបនឹងចូលស្បថកាន់តំណ្រាង ហើយនៅថ្ង្រាចន្ទទី ១៣ ខ្រាម្រាសា នឹង 

មនរៀបចំពិធីផ្ទ្រារតំណ្រាងរវាង គ.ជ.ប ចាស់ និង គ.ជ.ប ថ្មី នៅឯទីសា្នាក់ការ 

កណា្តាល គ.ជ.ប ។

គួរបញ្ជាក់ដ្រារថាកាលពីថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាកក្កដ ឆា្នាំ ២០១៤ ថា្នាក់ដឹកនាំ  

កំពូលរបស់គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រា្គោះជាតិបានព្រាម

ព្រាៀងគ្នាធ្វើការក្រាទម្រាង់ការបោះឆ្នាត ដោយក្នុងនោះបានឯកភាពកំណត់

សមសភាពថា្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.ប ចំនួន ៩ រូប ដ្រាលមកពីគណបក្សដឹកនាំ 

រដ្ឋាភិបាល ៤ រូប គណបក្សមនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្រារដ្ឋាភិបាល ៤ រូប 

និង ១ រូបទៀតជាបុគ្គលមកពីសា្ថាប័នឯករាជ្យ ស្រាបតាមកិច្ចព្រាមព្រាៀង 

របស់គណបក្សមនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ៕

រដ្ឋសភា បែះឆ្នែតជែើសតាំងគណៈកមា្មែធិករជាតិរៀបចំករបែះឆ្នែតថ្មី ដែលមាន ៩ រូប

រដ្ឋសភា បោះឆ្នាតជ្រាើសតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតថ្មី ដ្រាលមន ៩ រូប
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នៅក្នុងខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥ កន្លងទៅន្រាះសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតី

ត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជាបានបំព្រាញ

ការងារជាច្រាើន ទាំងក្នុង និងក្រាប្រាទ្រាសក្នុងនោះក៏មនការអញ្ជើញ   

សមោ្ពោធសមិទ្ធិដ្រាលមនតម្ល្រាមហាសាលមួយចំនួនផងដ្រារ ។

ថ្ង្រាទី១ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ        

ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា 

ចិន ស្ទឹងត្រាង និងផ្លូវជាតិល្រាខ ៩ ។

នាឱកាសសនោះ ប្រាមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការរីក  

ចម្រាើនរបស់កម្ពុជា ពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តោច់ច្រាញពីការជួយឧបត្ថម្ភរបស់

ដ្រាគូអភិវ្ឍន៍ ដ្រាលក្នុងនោះប្រាទ្រាសចិនបានដើរតួនាទីស្នូលក្នុងការធ្វើឲ្យ

ស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមនការរីកចម្រាើន។ សម្ត្រាចបានរំលឹកថា មិត្តចិនបាន        

ពង្រាីកជំនួយជួយដល់កម្ពុជាកាន់ត្រាមនទំហំធំ ពិស្រាសជំនួយឥតសំណង 

កម្ចីសម្បទាន និងទុនវិនិយោគ ដើម្បីការសា្តោរហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ដូច 

ជាផ្លូវ ថ្នល់ សា្ពោន ប្រាឡាយទឹក និងវារីអគ្គិសនី។ ជាក់ស្ត្រាងទំនប់វារីអគ្គិស-

នីស្រាសាន ២ នឹងត្រាូវសា្ថាបនាឲ្យរួចរាល់នៅឆា្នាំ ២០១៧ ដោយត្រាូវធ្វើឲ្យ  

បានត្រាឹមត្រាូវទាំងបរិសា្ថាន និងការរស់នៅរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋនៅជុំវញតំបន់

នោះ ។

សម្ត្រាចបញ្ជាក់ថា ជំនួយរបស់ចិនបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆា្នាំ។ នៅ 

ឆា្នាំ ២០១៤ ចិនបានបង្កើនជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន ៧០០ លនយន់ ស្មើនឹង 

ប្រាមណ ១១៥ លនដុល្លារអាម្រារិក ហើយនៅឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះចិនបានផ្តល់ 

ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាចំនួន ១.០០០ លនយន់ ស្មើនឹងប្រាមណ 

១៦៥ លនដុល្លារ ប្រាើប្រាស់សម្រាប់វិស័យកីឡា និងសុខាភិបាល និង 

បញ្ហាសង្គម ដ្រាលក្នុងនោះ ចិនជួយកសាងមន្ទីរព្រាទ្យដ៏ធំមួយនៅខ្រាត្តត្បូង

ឃ្មំ និងពហុកីឡដ្ឋានដ៏ធំមួយសម្រាប់ការប្រាកួតសុីហ្គ្រាមនៅឆា្នាំ ២០២៣ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថា អ្វីដ្រាលកម្ពុជាកំពុងប្រាើប្រាស់សម្រាប់សា្តោរ      

និងកសាងហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅព្រាលន្រាះ មនជំនួយឥត     

សំណង ឥណទានគ្មានការប្រាក់ កម្ចីសម្បទាន និងការវិនិយោគឯកជនមក 

ពីប្រាទ្រាសចិន ។ ប្រាភពទុនទាំងបួនន្រាះមនសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់  

អភិវឌ្ឍន៍ព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា ។ សម្ត្រាចបានអរគុណប្រាទ្រាសចិនដ្រាល

បានខិតខំជួយតភា្ជាប់បណា្តាញផ្លូវក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា និងតភា្ជាប់ប្រាទ្រាសជិត 

ខាងកម្ពុជា ។

ជាមួយនឹងការកកើតឡើងនូវសំណង់ជាប្រាវត្តិសាស្រា្តន្រាះ សម្ត្រាចត្រា-

ជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីមនប្រាសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាពលរដ្ឋ            

កម្ពុជាពិតជាមនមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលជាប្រាវត្តិសាស្រា្តន្រាះ ដោយ

សារត្រាសំណង់ន្រាះវាបានកសាងហើយរួចរាល់ជាសា្ថាពរនៅឆា្នាំ ២០១៥ 

ពោល គឺវាស្រាបគ្នាទៅនឹងការបង្កើតឡើងនូវសហគមន៍អាសា៊ាននៅឆា្នាំ  

២០១៥ ។ សម្ត្រាចបន្តថា បនា្ទាប់ពីសាងសង់រួចផ្លូវជាតិល្រាខ ៩ ពិស្រាស        

សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនស្ទឹងត្រាង នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រាួលបន្ថ្រាម         

ទៀតក្នុងការទំនាក់ទំនង និងការធ្វើដំណើររវាងខ្រាត្ដស្ទឹងត្រាង និងខ្រាត្ដព្រាះ 

វិហារ និងតភា្ជាប់ភូមិភាគខាងលិច និងខាងជើងជាមួយភូមិភាគឦសាន        

និងខាងកើតប្រាទ្រាសតភា្ជាប់ខ្រាត្តរតនគីរី ខ្រាត្ដស្ទឹងត្រាង និងខ្រាត្ដព្រាះវិហារ 

និងអាចបន្តឆ្ពោះទៅខ្រាត្តសៀមរាប-អង្គរ ដ្រាលជាតំបន់ទ្រាសចរណ៍វប្បធម៌

ប្រាវត្តិសាស្រា្តដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជា ។

លោកជំទាវ ពូ ចៀនគ័រ(Bu Jianguo)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតន្រាសាធារណ-

រដ្ឋប្រាជាមនិតចិនប្រាចាំកម្ពុជាមនប្រាសាសន៍ថា ផ្លូវសា្ពោនដ្រាលយើង      

កសាងនៅព្រាលន្រាះមនសារសំខាន់ខា្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើសមហរណ-

កម្មតំបន់ន្រាះជាមួយនឹងតំបន់ដទ្រាទៀត ពិស្រាសជាមួយនឹងប្រាទ្រាសជិត  

ខាង ក៏ដូចជាបណា្តាប្រាទ្រាសក្នុងតំបន់។ ប្រាទ្រាសចិននឹងបន្តជួយគំទ្រាដល់

ប្រាទ្រាសកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពដ្រាលអាចធ្វើទៅបាន ពិស្រាសទៅលើការ  

កសាងហ្រាដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័រូបវ័ន្ត ដូចជាផ្លូវ សា្ពោន ថាមពលអគ្គិសនី ទូរគមនា-

គមន៍ និងប្រាពន្ធ័ធារាសាស្រា្ត ។

សូមបញ្ជាក់ថា ការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្រាខ ៩ ប្រាវ្រាងសរុប ១៤៣,៤១ 

គីឡូម៉្រាត្រា ដោយបំប្រាកពីគីឡូម៉្រាត្រាល្រាខ ១៣០ ន្រាផ្លូវជាតិល្រាខ ៦២ ក្នុង 

ភូមិសា្ថាពរ សងា្កាត់បា៉ាលហាល ក្រាុងព្រាះវិហារ ខ្រាត្តព្រាះវិហារ ទៅដល់គីឡូ-

ម៉្រាត្រាល្រាខ ៤៥៨ ន្រាផ្លូវជាតិល្រាខ ៧ ភូមិរាជានុកូល សងា្កាត់ស្ទឹងត្រាង        

ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង ។ ផ្លូវន្រាះមនទទឹងសរុប ៩ ម៉្រាត្រា ផ្ទ្រាន្រាទ្រាូងផ្លូវជាប្រាភ្រាទ 

កម្រាលថ្ម ស្រាចកៅស៊ូពីរស្រាទាប់ DBST មនទទឹង ៧ ម៉្រាត្រា មនសាង 

សង់សា្ពោន ២៥ កន្ល្រាង ប្រាវ្រាងសរុប៩៤៦ម៉្រាត្រា និងសា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជាចិន

ស្ទឹងត្រាងឆ្លងទន្ល្រាម្រាគង្គមនប្រាវ្រាងសរុប ១៧៣១ ម៉្រាត្រា ទទឹងសរុប 

១៣,៥០  ម៉្រាត្រា មនគន្លងផ្លូវ ២ សម្រាប់រថយន្ត។ គន្លងនីមួយៗមនទទឹង 

ស្ពានមាគង្គស្ទឹងតាង ផ្លូវជាតិលាខ ៩ និងស្ពានត្សឹបាស ជាសម្បត្តិមហាសល 
របស់បាជាជនកម្ពុជា តាូវបានសម្ពាធដាក់ឲ្យបាើបាស់ក្នុងខាមាសនាះ

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន កាត់ខ្ស្រាបូសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់សា្ពោន 
មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ស្ទឹងត្រាង និងផ្លូវជាតិល្រាខ ៩

សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ស្ទឹងត្រាង និងផ្លូវជាតិល្រាខ ៩ ដ្រាលត្រាូវ 
បានសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់
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៣,៥០ ម៉្រាត្រា។ គន្លងពីរសម្រាប់ទោចក្រាយនយន្តគន្លងនីមួយៗមនទទឹង 

១,១០ ម៉្រាត្រា (និងរបារបងា្កាន់ដ្រាសា្ពោនទទឹង០,២៥ម៉្រាត្រាសងខាង)។

សមិទ្ធិន្រាះចំណាយថវិកាសរុបប្រាមណ១១៦,៥ លនដុល្លារអាម្រារិក 

ដ្រាលជាថវិកាកម្ចីឥណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាល ន្រាសាធារណរដ្ឋប្រាជា-

មនិតចិន រួមជាមួយថវិកាបដិភាគរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនបន្ថ្រាម

ទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ។ ការដ្ឋានន្រាះចាប់ផ្ដើមសាងសង់

នៅថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១២ ។ រយៈព្រាលសាងសង់ ៤៥ ខ ែ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ៥ ខ្រាម្រាសាឆា្នាំ ២០១៥ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បាន 

អញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធអគរផ្កាម្លិះគំទ្រាចិត្តសាស្ត្រាសង្គមសាខាកាកបាទ

ក្រាហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រាញ និងពិធីរៀបចំអាហារជូនកុមរពិការភ្ន្រាក គ 

ថ្លង់ ដ្រាលជាទម្លាប់ មួយឆា្នាំ ២ ដងនៅសាលកុមរពិការភ្ន្រាក គ ថ្លង់ភ្នំព្រាញ

ព្រាញថ្មីក្នុងខណ្ឌស្រានសុខ រាជធានីភ្នំព្រាញ។ នាព្រាលនោះសម្ត្រាចបានថ្ល្រាង 

ទាក់ទងដល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រាប់គ្រាងអង្គការក្រារដ្ឋាភិបាល ។ 

សម្ត្រាចបានមនប្រាសាសន៍ថា នៅព្រាលខាងមុខន្រាះវាចាំបាច់ណាស់

ដ្រាលត្រាូវធ្វើច្បាប់ស្តីពីការគ្រាប់គ្រាងអង្គការក្រារដ្ឋាភិបាល (NGO) បើទោះ 

បីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យរបស់ NGO មួយបាននិយយថាខ្លួនមិនឯកភាពក៏

ដោយ។ សម្ត្រាចបញ្ជាក់ថា លោកមិនឯកភាពក៏មិនម្រានជារឿងរបស់លោក

ទ្រាត្រាវាជារឿងរដ្ឋសភា របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទ្រា។ ចង់ឯកភាពមិនឯកភាព

ចាំលោកឈ្នះឆ្នាតសិន ហើយលុបច្បាប់ហ្នឹងចោលទៅ ។ សម្ត្រាចបន្តថា 

ន្រាះសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សិទ្ធិរបស់រដ្ឋសភាហើយសូមបញ្ជាក់ថាព្រាល

វ្រាលន្រាការអនុម័តច្បាប់ន្រាះគឺមិនហួសពីខ្រាឧសភាទ្រា ព្រាះច្បាប់ន្រាះបាន

ដក់ចូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រាីរួចហើយ ។ ព្រាលដក់ចូលទៅរដ្ឋសភាចង់អ្នកណា

គំទ្រា ឬមិនគំទ្រាក៏ដោយ ត្រាសំឡ្រាងរបស់សមជិកសភាដ្រាលមនសិទ្ធិ 

អនុម័ត ៥០ ភាគរយបូក ១ គឺគ្រាប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តហើយ ។ សម្ត្រាចបញ្ជាក់ 

ថា NGO យកល្អផ្តល់យោបល់ប្រាសើរជាជាងទប់សា្កាត់មិនឱ្យច្បាប់ន្រាះ

ច្រាញ ។ សូមកុំខា្លាចបើយើងមនតម្លាភាពត្រាូវហា៊ានដក់លើតុនិយយគ្នា។

សម្ត្រាចបន្តថា ឥឡូវខ្ញុគំ្រាន់ត្រាសំុសួរថាមូលហ្រាតុអ្វបីានអ្នកខា្លាចច្បាប់ន្រាះ ? 

ឬមនអាថ៌កំបាំងអីពីក្រាយខ្នង ។ យើងមិនម្រានធ្វើច្បាប់ដើម្បីរារាំងសកម្ម 

ភាព NGO ទ្រាប៉ុន្ត្រាយើងចង់ឱ្យអ្នកមនតម្លាភាពជាមួយនឹងប្រាទ្រាសមួយ 

ដ្រារ ។ បរទ្រាសបញ្ជូនលុយមកជួយ NGO ជួយទៅធ្វើអ្វីសូមបញ្ច្រាញរបាយ

ការណ៍មកឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមនសិទ្ធិចុះពិនិត្យមើល។បើចាយមិនត្រាូវខ្ទង់

តើវាយ៉ាងម៉្រាច? ។ NGO ច្រាះត្រាឱ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យគ្រាប់សព្វ, 

សភាពិនិត្យសព្វគ្រាប់ចុះខ្លួនឯង? ។ 

សម្ត្រាចបន្តថា ប្រាទ្រាសណាក៏មនច្បាប់ដ្រារគ្រាន់ត្រាអកុសលប្រាទ្រាស

ខ្ម្រារយើងឱ្យត្រានិយយដល់ត្រាង់ហ្នឹងមិនមនតម្លាភាពទ្រា។ដូច្ន្រាះត្រាូវត្រាឱ្យ

ច្បាស់។ តើប្រាភពលុយបានមកពីណា?តាមសម្ត្រាចដឹងខ្លះៗNGOខ្លះដ្រា

លសុីលុយបរទ្រាសមុននឹងនិយយត្រាូវយកចូលទៅសា្ថានទូតចំនួន២ថ្ង្រា។

សា្ថានទូតផ្តល់មតិទើបNGOមនសិទ្ធិនិយយ។ បើដូច្ន្រាះប្រាទ្រាសន្រាះត្រាូវ

ញាំញីដោយការបំពានអធិបត្រាយ្យ។

គួរបញ្ជាក់ថា បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រាសួងមហាផ្ទ្រាស្តីពីល

ទ្ធផលការងារឆា្នាំ២០១៤ឲ្យដឹងថា មកដល់បច្ចុប្បន្នសមគមអង្គការមិនម្រា

នរដ្ឋាភិបាលដ្រាលបានចុះបញ្ជីនៅក្រាសួងមនចំនួនសរុប៤៣៧៨(សម

គម១៧០៦,អង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល២៦៧២)។ នៅក្នុងឆា្នាំ២០១៤

ន្រាះដ្រារក្រាសួងមហាផ្ទ្រា បានចុះបញ្ជីសមគមអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាលចំ

នួន៥៣៩(សមគម ១៧៧ និងអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល ៣៦២)។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ៦ ខ្រាម្រាសា សម្ត្រាចត្រាជោ រួមជាមួយលោក អាគីហុីរ៉ូ នី 
សុីមូរ៉ែ អនុរដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងដ្រានដីហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងទ្រាស-  

ចរណ៍ជប៉ុន បានអញ្ជើញសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសា្ពោនត្សឹបា

សា(សា្ពោនអ្នកលឿន)ក្រាមការអបអរយ៉ាងក្រាល្រាង ពីសំណាក់ប្រាជា- 

ពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រាទ្រាស ។

ថ្ល្រាងក្នុងពិធីន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោបានចាត់ទុកសំណង់សា្ពោនន្រាះថា ជា    

សមទិ្ធផល ជាទ្រាព្យសម្បត្តមិហាសាលថ្មមីយួទៀតរបសប់្រាទ្រាស នងិប្រាជា-

ជនកម្ពុជា ដ្រាលនឹងរួមចំណ្រាកដល់ការជំរុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាជា-

ជនកម្ពុជា ។ សម្ត្រាចក៏បានរំលឹកដ្រារថា ជប៉ុនមិនត្រាឹមត្រាបានចូលរួម                        

ចំណ្រាកក្នុងការតភា្ជាប់បណា្តាញគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះ

ទ្រា ប៉ុន្ត្រាបានតភា្ជាប់បណា្តាញក្នុងក្រាបខ័ណ្ឌក្នុងមហាអនុតំបន់ម្រាគង្គ និងក្នុង 

ក្រាបខ័ណ្ឌអាសា៊ានហាយវ៉្រាផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចបញ្ជាក់ថា សា្ពោនត្សឹបាសា គឺជា        

សមិទ្ធផលដ៏មហាសាល ដ្រាលមិនត្រាឹមត្រាបម្រាើវិស័យដឹកជញ្ជូនសម្រាប់

ព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទ្រា ត្រាអាចសម្រាួលដល់ការតភា្ជាប់ក្នុង             

តំបន់ថ្រាមទៀតផង ព្រាះសា្ពោនន្រាះស្ថិតលើគន្លងន្រាផ្លូវហាយវ៉្រាអាសុីទី ១     

នងិរបៀងស្រាដ្ឋកចិ្ចខាងត្បងូន្រាមហាអនតុបំនម់្រាគង្គ ដ្រាលភា្ជាបព់ទីកី្រាងុហ-ូ

ជីមិញ(ប្រាទ្រាសវៀតណាម) រាជធានីភ្នំព្រាញ និងទីក្រាុងបាងកក (ប្រាទ្រាស 

ថ្រា)។ សា្ពោនន្រាះនឹងរួមចំណ្រាកយ៉ាងធំធ្រាងក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើន  

ស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ពិស្រាសស្រាបព្រាលនឹងការធ្វើសមហរណកម្មស្រាដ្ឋកិច្ច 

អាសា៊ាននាចុងឆា្នាំ ២០១៥ ខាងមុខ ។

គួរបញ្ជាក់ថា សា្ពោនត្សឹបាសា(សា្ពោនអ្នកលឿង)តភា្ជាប់ផ្តូវជាតិល្រាខ ១ 

ត្រាង់ព្រាំប្រាទល់ន្រាខ្រាត្តកណា្តាល និងខ្រាត្តព្រាវ្រាង ។ សា្ពោនន្រាះបានសាងសង់ 

លើគន្លងផ្លូវថ្មី ដោយចាប់ផ្តើមប្រាកច្រាញពីខាងឆ្វ្រាងដ្រាត្រាង់ចំណុចគីឡូ-

ម៉្រាត្រាល្រាខ ៥៨ ក្នុងភូមិអំពិលទឹក ឃុំកំពង់ភ្នំ  ស្រាុកលើកដ្រាក ខ្រាត្តកណា្តាល  

និង ភា្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិល្រាខ១ ត្រាើយខាងកើតវិញត្រាង់ ចំណុចគីឡូម៉្រាត្រាល្រាខ 

៦២ ក្នុងភូមិល្រាខមួយ ឃុំព្រាកខ្សាយ  ៉ខ  ៉ ស្រាុកពាមរក៍ ខ្រាត្តព្រាវ្រាង ។ 

សា្ពោនន្រាះកាត់តាមភូមិចំនួន ៥ ន្រាឃុំកំពង់ភ្នំ ស្រាុកលើកដ្រាក ខ្រាត្តកណា្តាល 

ហើយឆ្លងទៅស្រាុកពាមរក៍ ខ្រាត្តព្រាវ្រាង ដោយកាត់តាមភូមិព្រាកខ្សាយនិង

ភូមិឧត្តម ក្នុងឃុំព្រាកខ្សាយ  ៉ក  ៉ហើយចុងបញ្ចប់តភា្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិល្រាខ១

វិញត្រាង់ភូមិល្រាខ១ក្នុងឃុំព្រាកខ្សាយ  ៉ខ  ៉។ ប្រាវ្រាងសរុបរបស់សា្ពោន ៥៤០០ 

ម៉្រាត្រា ដ្រាលបង្គុំឡើងដោយកំណាត់ជាតួសា្ពោនប្រាវ្រាង ២២១៥ ម៉្រាត្រា និង      

កំណាត់ជាផ្លូវតភា្ជាប់ក្បាលសា្ពោនប្រាវ្រាង ៣១៨៥ ម៉្រាត្រា (ត្រាើយខាងលិច 

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន កាត់ខ្ស្រាបូសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់
សា្ពោន ត្សឹបាសា(សា្ពោនអ្នកលឿង)
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ប្រាវ្រាង ៨៤០ ម៉្រាត្រា និងត្រាើយខាងកើតទន្ល្រាប្រាវ្រាង ២៣៤៥ ម៉្រាត្រា )។ ទឹក

ប្រាក់សរុបសម្រាប់ការសាងសង់ចំនួន ១១,៩៤ ពាន់លនយ៉្រាន ឬប្រាហាក់ 

ប្រាហ្រាលនឹង ១២៧ លនដុល្លារអាម្រារិក ។

គម្រាងសាងសង់សា្ពោនអនុវត្តដោយក្រាុមហ៊ុនសំណង់ ស៊ូមីតូម៉ុមីត-

ស៊ុយ (Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd) និងត្រាួតពិនិត្យបច្ច្រាក-

ទ្រាសដោយក្រាុមហ៊ុន ចូដយ សហការជាមួយក្រាុមហ៊ុនអូរីយ៉ង់តាល់(Cho

dai Co., Ltd and Oriental Consultant Co., Ltd) របស់ប្រាទ្រាសជប៉ុន ។  

រសៀលថ្ង្រាទី៨ខ្រាម្រាសាសម្ត្រាចត្រាជោបានអញ្ជើញចូលរួមបិទសន្និ-

បាតបូកសរុបការងារកសិកម្មនៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ ។ នាព្រាលនោះ       

សម្ត្រាចបានថ្ល្រាងទាក់ទងទៅដល់ក្រាុមហ៊ុនដ្រាលទទួលបាននូវដីសម្បទាន

ស្រាដ្ឋកិច្ចហើយមិនអនុវត្តបានត្រាឹមត្រាូវតាមគម្រាង ។

សម្ត្រាចត្រាជោមនប្រាសាសន៍ថា បញ្ហាដីសម្បទានស្រាដ្ឋកិច្ច គឺត្រាូវត្រា 

បន្តត្រាួតពិនិត្យ និងដកហូតត្រាឡប់មកវិញហើយការដកហូតត្រាឡប់មក         

វិញន្រាះ មិនម្រានគ្រាន់ត្រាដកហូតអាជា្ញាប័ណ្ណដកហូតដីត្រាឡប់មកវិញ           

ហើយចប់នោះទ្រា ត្រាូវត្រាមនការទាមទារសំណងត្រាឡប់មកវិញដូចការ   

កាប់ព្រាឈើនៅក្នុងផ្ទ្រាដីសម្បទានលក់ជាដើម។ បើមិនដូចន្រាះទ្រា ហាក់     

ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចាញ់ប្រាៀបក្រាុមហ៊ុនឯកជនខា្លាំងព្រាក ព្រាះព្រាល        

ដ្រាលក្រាុមហ៊ុនសុំវិនិយោគលើដីសម្បទាន ពួកគ្រារកត្រាដីដ្រាលមនព្រា 

ឈើ និងដីដ្រាលប្រាជាជនកាប់រានហើយដើម្បីស្រាួលពួកគ្រាកាប់ព្រាឈើ 

លក់ និងយកដីប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលរានហើយ ដោយមិនបាច់ចំណាយលើ 

ការកាប់រានបន្តទៀត ។ ដូចន្រាះអាជា្ញាធរក៏ត្រាូវត្រាួតពិនិត្យលើបញ្ហាន្រាះដ្រារ

មិនត្រាូវឲ្យក្រាុមហ៊ុនរួចខ្លួនដោយស្រាួលៗនោះទ្រា ។

គួររំលឹកថា កន្លងមកក្រាសួងកសិកម្មបានដកហូតដីពីក្រាុមហ៊ុនឯកជន

ចំនួន ៨ ក្រាុមហ៊ុនត្រាឡប់មកវិញ ដ្រាលមនផ្ទ្រាដីប្រាមណ ១៧ មុឺនហិកតា      

និងក្រាសួងបរិសា្ថានបានដកហូតដីសម្បទានស្រាដ្ឋកិច្ច ពីក្រាុមហ៊ុនចំនួន 

២៣ ដ្រាលមនផ្ទ្រាដីជាង ១០ មុឺនហិកតា ត្រាក្រាុមហ៊ុនដ្រាលត្រាូវបានដកហូត 

ត្រាឡប់មកវិញនោះពុំទទួលពិន័យឬការចាប់ឲ្យសងសំណងអ្វីឡើយ ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្រារសម្ត្រាចត្រាជោក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធបទល្មើស

ព្រាឈើ និងជលផលដ្រាលបញ្ហាន្រាះសម្ត្រាចបានស្តីបនោ្ទាសទៅលើគណៈ

បញ្ជាការឯកភាពខ្រាត្តទាំងអស់ដ្រាលមនដ្រានន្រាសាទ និងព្រាឈើត្រាូវ   

យកភ្ន្រាកមើលបទល្មើសព្រាឈើ ដ្រាលត្រាូវបានគ្រាដឹករាល់ថ្ង្រាទាំងឡានៗ

មនទាងំឡានតចូ នងិឡានធ។ំ ព្រាឈើឈើធំៗ មនិម្រានគ្រាឿងញៀនទ្រា។ 

គ្រាឿងញៀនទើបពិបាកនឹងឃើញ ត្រាឈើដឹកទាំងឡានៗអស់លោកឆ្លើយ

ដក់គ្នាថាអត់ដឹង។ សម្ត្រាចបន្តថា អំណាចបានផ្ទ្រារទៅឲ្យថា្នាក់ក្រាមជាតិ

គឺមនន័យថាអស់លោកមនសិទ្ធិអំណាចគ្រាប់គ្រាន់ហើយ ដូចន្រាះមិនចាំ-

បាច់រង់ចាំមនអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្រា្តីទើបធ្វើនោះទ្រា ។ សម្ត្រាច   

បានណ្រានាំមន្រា្តីឲ្យធ្វើការងារអ្វីតាមច្បាប់ដ្រាលបានកំណត់ ។ សម្ត្រាច       

សង្កត់ធ្ងន់ថា សម្ត្រាចមិនចង់ឮពាក្យដ្រាលលើកឡើងថាតាមអនុសាសន៍   

របស់នាយករដ្ឋមន្រា្តីទ្រា ។

រាល់ប្រាសាសន៍ដ៏តម្ល្រា ដ្រាលសម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីបានលើក    

ឡើងខាងលើ បានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់នូវជំហរដ៏រឹងមំប្រាកបដោយការទទួល

ខុសត្រាូវខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រាមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍ

ប្រាទ្រាសតាមមគ៌ប្រាជាធិបត្រាយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ៕

សា្ពោន ត្សឹបាសា(សា្ពោនអ្នកលឿង)ដ្រាលត្រាូវបានសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់
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នៅល្ងាចថ្ង្រាទី២០ខ្រាម្រាសានៅទីក្រាុងហ្សាការតា ថា្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បាន 

គោះជួងជានិមិត្តរូបន្រាការប្រារព្វពិធីបើកវ្រាទិកាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាសីុ 

បូពា៌លើកទី២៤ ក្រាមប្រាធានបទ  ៉អាសុីបូពា៌  ៉នៅក្នុងបរិការណ៍សកលថ្មី ។ ចូល 

រួមក្នុងវ្រាទិការន្រាះ ក្រាពីឥស្សរជននយោបាយថា្នាក់ដឹកនាំប្រាទ្រាសក៏នៅមនអង្គការ

អន្តរជាតិ អង្គការក្រារដ្ឋាភិបាល ធុរជនមកពីវិស័យឯកជនប្រាមណ ៥០០ នាក់ 

និងអ្នកសារព័ត៌មនជាង ២០០ នាក់ បានចូលរួម។ វ្រាទិកាន្រាះគឺជាវ្រាទិកាសម្រាប់ផ្

ន្រាកឯកជន និងផ្ន្រាកសាធារណៈ ដើម្បីកសាងនូវជំនឿទុកចិត្ត និងដើម្បីនាំអាសុី 

បូពា៌មនអនាគតកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ្វីលីព រ៉ូសស្លឺរ ប្រាធាន 

វ្រាទិកាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមនប្រាសាសន៍ថា ក្នុងរយៈព្រាល ៤៥ ឆា្នាំចុង ក្រាយន្រាះ 

អាសុីបូពា៌មនការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខា្លាំង តួយ៉ាងដូចជាប្រាទ្រាស ឥណ្ឌូន្រាសុី កំណើន 

ស្រាដ្ឋកិច្ច ៦%  និងជំរុញឲ្យប្រាទ្រាសន្រាះមនការរីក ចម្រាើនសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលផង 

ដ្រារ។ ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ ប្រាធានាធិបតីឥណ្ឌូន្រាសុីមនប្រាសាសន៍ថា ការប្រាឈម 

របស់យើង គឺជាឱកាសន្រាអ្នកទាំងអស់គ្នាដ្រាលមនវត្តមននៅទីន្រាះ និងនៅទី 

កន្ល្រាងដទ្រាទៀតន្រាពិភពលោក ។ ពិភពលោកកំពុងមនការផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រាទ្រាសចិន 

និងជប៉ុន កំពុងមនការផ្លាស់ប្តូរ រីឯប្រាទ្រាសឥណ្ឌូន្រាសុីក៏កំពុងមនការផ្លាស់ប្តូរ។ 

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅបាន គឺយើងត្រាូវត្រាខិតខំជំរុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាទ្រាស 

ឥណ្ឌូន្រាសុីឲ្យកាន់ត្រាមនការប្រាកួតប្រាជ្រាង។ នៅក្នុងវ្រាទិកាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនា

ព្រាលន្រាះ ក៏បានកំណត់អំពីរបៀបវារៈអាសីុដើម្បីអនាគតមួយ ដ្រាលធានាបាននូវ 

សន្តិសុខស្បៀង។ នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាម្រាសា នៅក្នុងវ្រាទិកាដដ្រាលនោះ ក្នុង 

សុន្ទរកថាគន្លឹះ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រា 

កម្ពុជាមនប្រាសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជាបានប្រាកា្លាយខ្លួនពីប្រាទ្រាសមួយដ្រាលខ្វះ

ស្បៀង មកជាប្រាទ្រាសដ្រាលមនអតិរ្រាកស្បៀង ហើយអាចចូលរួមចំណ្រាកក្នុងការ

ធានាសន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុក 

ដក់ខ្ពស់ទៅលើ  វិស័យកសិកម្ម និងបានដក់ច្រាញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធ-

សាស្ត្រាជាបន្តបនា្ទាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យដ៏សំខាន់ន្រាះ។ ជាលទ្ធផល កម្ពុជាផលិត 

បាន ស្រាូវប្រាមណ ១០ លនតោន ក្នុង ១ ឆា្នាំ ដំឡូងមីប្រាមណ ១២ លនតោន 

ក្នងុ១ ឆា្នា ំនងិពោតជាងកន្លះលនតោនក្នងុ១ឆា្នា ំ។ ជារមួវសិយ័កសកិម្ម កម្ពជុាកពំងុរង ់

ចាំការវិនិយោគបន្ថ្រាម ទាំងលើការពង្រាីកផលិតកម្ម ក៏ដូចជាលើពិពិធកម្មផលិតផល 

និងជាពិស្រាសលើការក្រាច្ន្រាដើម្បីបង្កើនតម្ល្រាបន្ថ្រាម ។

វ្រាទិកាបានចាត់ទុកសន្តិសុខស្បៀង គឺជាបញ្ហាប្រាឈមសកលដ៏សំខាន់មួយ    

ដ្រាលមនទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការគំពារសុខភាពជាសកល កំណើន 

ប្រាកបដោយបរិយប័ន្ន និងការកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា        ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រា

កបដោយចីរភាពរបស់តំបន់ និងពិភពលោក ។   បច្ចុប្បន្ន ពិភពលោកកំពុងបន្តប្រា

ឈមនឹងបញ្ហាកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សន្រាចំនួនប្រាជាជន និងភាពមនកម្រាិត ន្រា 

សមត្ថភាពចិញ្ចឹមរបស់ភពផ្រានដីរបស់យើង ។ ដូច្ន្រាះ ក្នុងរយៈព្រាលវ្រាងខាងមុខការ 

ខិតខំប្រាឹងប្រាង ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម នៅក្នុងបណា្តាប្រាទ្រាសដ្រាល 

មនសកា្តោនុពលកសិកម្មខ្ពស់ ដូចជាកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្រា និងវៀតណាម អាចនឹងចូល 

រួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់ការធានាសន្តិសុខស្បៀង ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក 

តាមរយៈការបង្កើនភាពសម្បូរន្រាស្បៀង និងការកាត់បន្ថយថ្ល្រា         ស្បៀងឱ្យថោក 

សមរម្យ។ យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប្រាប

ផ្រានន្រាការផលិតរបស់កសិករ ពីការផលិតកម្ម តាមប្រាបបើកទូលយ ទៅជា 

ផលិតកម្មតាមប្រាបសុីជម្រា ឬពីផលិតកម្ម តាមប្រាបវិបុលកម្មទៅជាផលិតកម្មតាម

ប្រាបប្រាពលវប្បកម្មពោលគឺការ ផ្លាស់ប្តូរពីការពង្រាីកផលិតកម្មតាមរយៈការពង្រាីក

ផ្ទ្រាដីដំដុះ ទៅជាការពង្រាីកផលិតកម្មតាមរយៈការបង្កើនរដូវដំដុះ និងការបង្កើន      

ទិន្នផលកសិកម្មនៅលើផ្ទ្រាដីដ្រាលមនស្រាប់។ នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់វាគ្មិន 

ចូលរួមក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីកង្វល់ និងការរិះរកនូវវិធានការរួមចំពោះមុខ ក្នុងការ

ដោះស្រាយលើប្រាធានបទគន្លឹះស្តីពីការកំណត់របៀបវារៈអាសុី ដើម្បី អនាគតដ្រាល 

ធានាសន្តិសុខស្បៀង ។

នៅថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាម្រាសាដដ្រាលឯកឧត្តម ហ្វីលីព រ៉ូសស្លឺរ ប្រាធានវ្រាទិកាស្រាដ្ឋ 

កិច្ចពិភពលោកបានចូលជួបសំដ្រាងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ត្រាច 

ត្រាជោ ហ៊ុន សែន ។ ព្រាលនោះឯកឧត្តមបានមនប្រាសាសន៍ថា រូបលោកចង់ឃើញ 

ការរៀបចំវ្រាទិកាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកន្រាះទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងព្រាលដ្រាលកម្ពុ

ជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆា្នាំ ២០១៦ ខាងមុខន្រាះ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាង 

តបថាសម្ត្រាច នឹងបន្តសហការជាមួយវ្រាទិកាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ  

វ្រាទិកាន្រាះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជានាឆា្នាំ ២០១៦។ សម្ត្រាចត្រា-

ជោក៏ចង់ឲ្យមនការចូលរួមមិនត្រាឹមត្រាពីប្រាទ្រាសឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទ្រា ប៉ុន្ត្រាគឺ 

ចង់ឲ្យមនការចូលរួមពីប្រាទ្រាសអ្រាកមុិក និងមនការចូលរួមពីប្រាទ្រាសផ្ស្រាងទៀត 

ផងដ្រារ ។

នៅថ្ង្រាទី២២ ខ្រាម្រាសា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលជួបពិភាក្សា 

ទ្វ្រាភាគីជាមួយឯកឧត្តម Ibrahim Mahlah នាយករដ្ឋមន្ត្រាីអ្រាហ្សុី។ប្រាមុខដឹកនាំ    

ទាំង២ បានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ជុំវិញការបើកសា្ថានឯកអគ្គរាជទូតរបស់                      

ប្រាទ្រាសកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រាុងគ្រារ៉ូ ប្រាទ្រាសអ្រាហ្សុីប ដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងការទូត ន្រា      

ប្រាទ្រាសទាំង២កាន់ត្រារីកចម្រាើនទៅមុខ។

ឯកឧត្តម អុី បែហុីម មនប្រាសាសន៍ថា កន្លងមកប្រាទ្រាសយើងទំាងពីរកម្ពុជា 

អ្រាហ្សុីប មនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អណាស់ ហើយចាប់ពីព្រាលន្រាះតទៅមុខគឺ 

យើងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យទំនាក់ទំនងន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរកាន់ត្រាមនភាពល្អ 

ប្រាសើរឡើងថ្រាមទៀត ពិស្រាសធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមនទំនាក់ទំនងល្អក្នុងបណា្តា 

ប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំងមូលផងដ្រារ។ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមនប្រាសាសន៍ថា 

សម្ត្រាចនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឱ្យទំនាក់ទំនង ន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរមនភាពល្អប្រាសើរ

ឡើង។ សម្ត្រាច និងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រាីគឺជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រាយ ប៉ុន្ត្រាថា្នាក់  

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ីបូព៌ាលើកទី ២៤ 

កិច្ចបេជ៊ំកំពូលអាស៊ីអា្រហ្វិក ពិធីរំលឹកខួបអន៊ស្សាវរីយ៍លើកទី ៦០ នេសន្និសីទទីកេ៊ងបាន់ឌ៊ង 

នៅបេទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នេកិច្ចបេជ៊ំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៦ នៅបេទេសម៉ាឡេស៊ី 

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រាងសុន្ទរកថាគន្លឹះអំពីសន្តិសុខស្បៀង

ក្នុងវ្រាទិកាពិភពលោកនៅប្រាទ្រាសឥណ្ឌូន្រាសុី
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ដឹកនាំជំនាន់មុនបានផ្សារភា្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងកាលពីអតីតកាលដ៏ល្អ ដូចន្រាះយើង 

ត្រាូវត្រារួមគ្នា   និងប្រា្តជា្ញារួមគ្នាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ ន្រា               

ប្រាទ្រាសទាំងពីរឱ្យកាន់ត្រាសកម្មថ្រាមទៀត ពិស្រាសការរួមគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រាតិ-

បត្តិការលើវិស័យស្រាដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងការក្រាប្រានូវគោលជំហរមួយ

ចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួន ពិស្រាស ការផ្លាស់ប្តូរនូវការគំទ្រាគ្នា 

ទៅវិញទៅមក។ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីក៏បានវាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះសភាពការ

ណ៍នៅប្រាទ្រាសអ្រាហ្សុីប ដ្រាលបានវិលមករកប្រាក្រាតីភាពឡើងវិញ ។ សម្ត្រាចត្រាងត្រា

ធ្វើការតាមដនចំពោះសភាពការណ៍នៅអ្រាហ្សុីប និងបណា្តាប្រាទ្រាសក្នុងតំបន់ ដោយ

សារត្រាមននិស្សិតកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅទីនោះ និងដោយសារត្រាសភាពការណ៍ 

បានវិលមករកប្រាក្រាីភាពហើយនោះ សម្ត្រាចផ្ទាល់មនការត្រាកអរខា្លាំងណាស់       

ហើយនិស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួន ក៏បានវិលទៅសិក្សានៅប្រាទ្រាសអ្រាហ្សុីប វិញដ្រារ។ ជា

ការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រាសាសន៍របស់សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាី ឯកឧត្តម អុី បែ 
ហុីម មនប្រាសាសន៍ថា ព្រាលន្រាះអ្រាហ្សុីបមនប្រាក្រាតីភាពឡើងវិញហើយ គឺមិនដូច 

សភាពការណ៍ក្នុងបណា្តាប្រាទ្រាសជិតខាងខ្លួននោះទ្រា តាមរយៈន្រាះប្រាទ្រាសទាំងពីរ

នឹងបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជាមួយគ្នាឱ្យកាន់ត្រាប្រាសើរឡើងថ្រាមទៀត។

នៅថ្ង្រាទី២២-២៣ខ្រាម្រាសា កិច្ចប្រាជំុកំពូលអាសុីអា្រហ្វិកបានបើកឡើង 

ក្រាមប្រាធានបទ  ៉កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង  ៉ដោយមនការចូលរួមពី ពែះចែ 
ស៊ុលតង់ ប្រាមុខរដ្ឋ ប្រាមុខរដ្ឋាភិបាល និងគណៈប្រាតិភូមកពីជាង១២០ប្រាទ្រាសនៅ

ទ្វីបអាសុី និងអាហ្វ្រិក ។

សុន្ទរកថាគន្លឹះថ្ល្រាងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសុីអាហ្វ្រិកឯកឧត្តម ចូកូ 
វីដូដូ ប្រាធានាធិបតីន្រាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណ្រាសុី និងជាម្ចាស់ផ្ទះន្រាកិច្ចប្រាជុំកំពូល

អាសុីអា្រហ្វិក  ឆា្នាំ២០១៥ បានមនប្រាសាសន៍ថារយៈព្រាល៦០ឆា្នាំក្រាយមកអ្វីៗ 

វាមនការប្រាប្រាួលខា្លាំង បញ្ហាអាណានិគមបានត្រាូវបញ្ចប់ ប៉ុន្ត្រាភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុង

ពិភពលោកនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅ      ឡើយនោះទ្រា តួយ៉ាងដូចជាមនការកើត

ឡើងនូវអំពើហិង្សា បញ្ហាភាពក្រាីក្រា និងបញ្ហាមិនស្មើភាពគ្នា ។ ឯកឧត្តមប្រាធានាធិ-

បតីមនប្រាសាសន៍បន្តថា ប្រាជាជន ១ ២០០ លននាក់ន្រាទ្វីបទាំងពីរកំពុងរស់នៅ

ក្រាមភាពក្រាីក្រា ប៉ុន្ត្រាប្រាទ្រាសអ្នកមនគ្រាអាចនិយយថាពួកគ្រាអាចប្រាកា្លាយពិភព-

លោកបាន។ ផ្ទុយទៅវិញវាមិនពិតដូចនោះទ្រា ពិស្រាសទៅទៀតនោះអង្គការសហ-

ប្រាជាជាតិមិនមនអំណាចទាល់ត្រាសោះ ជាមួយគ្នាន្រាះ ក្រាុមប្រាទ្រាសមួយចំនួននៅ

ត្រាមិនទទួលសា្គល់ពីសិទ្ធិសម្រាចរបស់អង្គការសហប្រាជាជាតិ។ ឯកឧត្តមប្រាធានា-

ធិបតីមនប្រាសាសន៍បន្តថា ដូច្ន្រាះកិច្ចប្រាជុំថ្ង្រាន្រាះ ត្រាូវត្រាជំរុញឱ្យមនការក្រាទម្រាង់ 

អង្គការសហប្រាជាជាតិ  ពិស្រាសទៅទៀតនោះ អង្គការកំពូលរបស់ពិភពលោកមួយ

ន្រាះត្រាូវត្រាលើកតម្កើងនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រាទ្រាសទាំងអស់។ ឯកឧត្តមប្រាធានា

ធិបតីសង្កត់ធ្ងន់ថា សា្មារតីន្រាសន្និសីទទីក្រាុងបាន់ឌុង គឺការទាមទារនូវឯករាជ្យ                

សម្រាប់ប្រាទ្រាសទាំងអស់ក្នុងទ្វីបអាសុី និងអា្រហ្វិក ដូចន្រាះយើងទាំងអស់គ្នានៅជំ

ពាក់ប្រាទ្រាសបា៉ាឡ្រាស្ទីន ដ្រាលមិនទាន់ទទួលបានឯករាជ្យ និងកា្លាយជាប្រាទ្រាសព្រាញ

សិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រាជាជាតិ ពិស្រាសទៅទៀតប្រាជាជនបា៉ាឡ្រាស្ទីនកំពុងរស់

នៅ ដោយភាពភ័យខា្លាច។ តាមរយៈន្រាះយើងត្រាូវត្រាខិតខំជំរុញ និងគំទ្រាដល់ 

ប្រាទ្រាស និងប្រាជាជនបា៉ាឡ្រាស្ទីនក្នុងការទទួលបានឯករាជ្យព្រាញល្រាញ ។ ឯកឧត្តម          

ប្រាធានាធិបតីមនប្រាសាសន៍ថាបើទោះបីជាមនបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ពិតម្រាន ប៉ុន្ត្រា         

ព្រាលន្រាះយើងត្រាូវតទាមទារឱ្យមនការកសាងនូវពិភពលោកមួយដ៏រឹងមំ នៅក្នុង 

ស្រាដ្ឋកិច្ចថ្មីធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ្យប្រាទ្រាសអ្នកមនមួយចំនួន បន្តគ្រាប់ដណ្តប់ពិភព 

លោកនោះទ្រា។ ឯកឧត្តមប្រាធានាធិបតីថ្ល្រាងបន្តថា រយៈព្រាល២ថ្ង្រាន្រាកិច្ចពិភាក្សា 

របស់ខ្លួន យើងនងឹធ្វើការផ្លាស់ប្តរូមតិគ្នាជុវំិញបញ្ហាប្រាឈមន្រាយុត្តិធម ៌           ពភិពលោក 

និងភាពមិនស្មើគ្នា ហើយគំនិតថ្មីរបស់យើងគឺទី១វិបុលភាព ការកាត់បន្ថយភាព 

ក្រាីក្រា ការបង្កើតការងារជូនប្រាជាពលរដ្ឋ ទី២យើងត្រាូវត្រាពង្រាឹងនូវសាមគ្គីភាពភាព 

រីកចម្រាើន និងការអភិវឌ្ឍទៅមុខរួមគ្នា  ពិស្រាសការតភា្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក និង ទី៣ 

យើងត្រាូវត្រារួមគ្នាដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រាឈម  ចំពោះអស្ថិរភាពភាពជ្រាុលនិយម 

ទាំងក្នុង និងក្រា រួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការប្រាយុទ្ធប្រាឆាំងគ្រាឿងញៀន ពិស្រាស 

យើងត្រាូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យលំហសមុទ្រារបស់យើងមនសុវត្ថិភាព និងរួមគ្នាដោះ-   

ស្រាយទំនាស់ដោយមិនប្រាើប្រាស់កម្លាំងទ័ព ពោលគឺអនាគតរបស់យើងត្រាូវត្រានៅ

ក្នុងដ្រា និងក្នុងប្រាទ្រាស និងនៅក្នុងទ្វីបអាសុី និងអា្រហ្វិក ។

នៅថ្ង្រាទី២៣ ខ្រាម្រាសា ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅទីក្រាុងហ្សាការតាសម្ត្រាចត្រាជោ 

ហ៊ុន សែន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម សុីជីន ពីងប្រាធានាធិបតីន្រា

សាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតចិន។ ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង  មនប្រាសាសន៍ថា កាល 

ពី៦០ឆា្នាំមុន ឯកឧត្តម ជូ អែនឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រាីចិនបានជួប ពែះករុណា 
ពែះមហាវីរក្សតែ ៉ពែះបរមរតន-កែដ្ឋ   ៉ក្នុងអង្គសន្និសីទទីក្រាុងបាន់ឌុង 

ហើយព្រាលន្រាះឆា្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមបានជួបផ្ទាល់ជាមួយសម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋ 

មន្ត្រាីនៅក្នុងសន្និសីទដ៏មនសារសំខាន់  ដ្រាលមនអត្ថន័យជាប្រាវត្តិសាស្ត្រាន្រាះ

ហើយ ដ្រាលនឹងនាំមកនូវផលប្រាយោជន៍ជូនចំពោះប្រាជាពលរដ្ឋ ន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរ 

កម្ពុជា ចិន។ ឯកឧត្តមប្រាធានាធិបតីក៏បានចាត់ទុកថា ការជួបគ្នាន្រាះគឺជាការជួបគ្នា

ជាប្រាវត្តិសាស្ត្រាមួយន្រាថា្នាក់ដឹកនាំប្រាទ្រាសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តមមនប្រាសាសន៍ថា ចិន 

និងកម្ពុជាអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រាគ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយ ដ្រាលយើងបានបង្កើតជាមួយគ្នា    

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាទ្រាសទាំងពីរមនការរីកចម្រាើនលូតលស់ និងមនវាសនាដូចគ្នា។ 

សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមនប្រាសាសន៍ឯកភាពចំពោះប្រាសាសន៍ លើកឡើង 

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ក្ន្ងងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តម សុី ជិនពឹង ប្រាធានាធិបតីន្រាសាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតចិន
សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងស្និទសា្នាលកក់កៅ្តោ 

ពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ចូកូ វិដូដូ ប្រាធានាធិបតីន្រាប្រាទ្រាសឥណ្ឌូន្រាសុី
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របស់ ឯកឧត្តមប្រាធានាធិបតី និងបានចាត់ទុកថាជំនួបគ្នាន្រាះមនន័យជាប្រាវត្តិ-       

សាស្ត្រាសម្រាប់ថា្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ។ សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថា កាលពីជំនាន់មុនថា្នាក់ 

ដឹកនាំរបស់ ប្រាទ្រាសយើងទាំងពីរគឺ ឯកឧត្តម ជូ អែនឡាយ និង ពែះករុណាពែះ 
បរមរតនកែដ្ឋ បានបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អ។ តាមរយៈន្រាះយើងជា

ថា្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ក្រាយគប្បីត្រាូវត្រាបន្តពូនជ្រាំ នូវទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនោះថ្រាមទៀត 

សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រាយបន្តទៅអនាគតយូរអង្វ្រាង។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដ្រារ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមនប្រាសាសន៍ស្នើ 

ដលឯ់កឧត្តមប្រាធានាធបិតចីនិ បន្តជយួដលក់ម្ពជុាលើ វសិយ័យោធា ពសិ្រាសលើការ 

ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាក្នុងការគ្រាប់គ្រាងគ្រាះមហន្តរាយ  ប្រាតិបត្តិការជួយសង្គ្រាះ ដោយ 

សារត្រានៅចុងឆា្នាំ២០១៥ន្រាះ នាវាកងទ័ពជើងទឹកចិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផ្រា

ព្រាះសីហនុ។ ជាមួយគ្នាន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីបានលើកនូវសំណូមពរ      

មួយចំនួនរួមមនទី១  ស្នើដល់ភាគីចិនរក្សានូវអត្រាការប្រាក់លើកម្ចីប្រាក់យ័នក្នុង

សា្ថានភាពដដ្រាល។ ទី២ ស្នើដល់ភាគីចិនបង្កើនកូតានាំអង្ករចូលទៅកាន់ប្រាទ្រាស       

ចិនដោយសារត្រាកន្លងមកភាគីទាំងពីរបានឯកភាពនាំអង្ករច្រាញពីកម្ពុជា ទៅកាន់ 

ប្រាទ្រាសចិនចំនួន១០មុឺនតោន និងទី៣ បង្កើនកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ  ពង្រាីកការ 

តភា្ជាប់នៅកម្ពុជាទាំងផ្លូវដ្រាក ផ្លូវទឹក ផ្លូវគោក ផ្លូវអាកាស ការតភា្ជាប់បណា្តាញអគ្គិសនី 

ធារាសាស្ត្រា តាមរយៈការប្រាើប្រាស់ផ្រានការផ្លូវសូត្រា ដ្រាលជានយោបាយរបស់ចិន។ 

ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមប្រាធានាធបិតចីនិមនប្រាសាសនថ៍ា ចិនស្ម័គ្រាចតិ្តក្នងុការជ-ំ

រុញកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ ន្រាការតភា្ជាប់ស្រាបតាមគោលនយោបាយរបស់ចិន។ តាម 

រយៈន្រាះ ឯកឧត្តមបានស្នើឱ្យមនការជំរុញនូវភាពរីកលូតលស់ន្រាតំបន់ស្រាដ្ឋកិច្ច 

ពិស្រាសក្រាុងព្រាះសីហនុផងដ្រារ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការស្នើឱ្យមនការបង្កើនកូតានាំ 

អង្ករច្រាញ ឯកឧត្តមប្រាធានាធិបតីមនប្រាសាសន៍ថា ភាគីចិននឹងយកចិត្តទុកដក់ 

ពិចារណាលើបញ្ហានោះយ៉ាងសកម្មបំផុត ដើម្បីទទួលអង្ករ និងទំនិញផ្ស្រាងៗពី 

កម្ពុជា។ ភាគីចិននឹងបន្តជួយជំរុញនូវរាល់កិច្ចព្រាមព្រាៀង និងអនុស្សរណៈដ្រាល បាន 

ចុះហត្ថល្រាខារួចហើយ ដើម្ីបជំរុញនូវការអនុវត្តគម្រាង ដ្រាលបានព្រាមព្រាៀងគ្នា 

នោះ។ ឯកឧត្តមក៏បានឯកភាពជាមួយសម្ត្រាចត្រាជោ ចំពោះការបង្កើតឱ្យមនការ   

ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរ ក្នុងករណីគ្រាប់គ្រាងគ្រាះមហន្តរាយ និងប្រាតិ-

បត្តិការជួយសង្គ្រាះ ហើយចិននឹងបន្តគំទ្រាដល់កម្ពុជា ក្នុងការកសាងនូវហ្រាដ្ឋា-      

រចនាសម្ព័ន្ធឱ្យមនការរីកចម្រាើនថ្រាមទៀត និងបានផ្តល់នូវស្រាចក្តីសង្ឃឹមថានឹង 

រៀបចំនូវគម្រាងជាមួយគ្នា។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដ្រារ ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង 
បានស្នើដល់សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាី ក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការលើ         

វិស័យវប្បធម៌ ទ្រាសចរណ៍ និងសង្គម។ ជាមួយគ្នាន្រាះ ចិននឹងទទួលយកយុវជន 

កម្ពុជាចំនួន ១០០ នាក់ ទៅបំព្រាញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រាទ្រាសចិនក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ រួមទាំង 

ផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ជូនដល់និស្សិតកម្ពុជាផងដ្រារ។

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណងរបស់ប្រាទ្រាសចិន  ក្នុងការបង្កើតឡើងនូវវ្រាទិកាម្រាគង្គ-     

ចិនសម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមនប្រាសាសន៍សម្ត្រាងនូវការព្រាញចិត្ត និងបាន លើ

កទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតឱ្យមននូវវ្រាទិកាម្រាគង្គ-ចិន នៅព្រាលខាងមុខ ដោយសារត្រា 

កន្លងមក យើងមនវ្រាទិកាម្រាគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រា ម្រាគង្គ-អាម្រារិក ម្រាគង្គ-គងា្គរ។ 

សម្ត្រាចត្រាជោមនប្រាសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថា បើយើងមនម្រាគង្គ-ចិនមួយទៀតនោះ 

នោះយើងនឹងបំព្រាញបន្ថ្រាមឱ្យគ្នា  ក្នងុការជួយអភិវឌ្ឍបណា្តាប្រាទ្រាសនៅតាមដងទន្ល្រា

ម្រាគង្គទំាងមូលផងដ្រារ ។

នៅព្រាឹកថ្ង្រា២៤ ម្រាសា ប្រាមុខរដ្ឋ ប្រាមុខរដ្ឋាភិបាល និងគណៈប្រាតិភូទាំងអស់

ន្រាបណា្តាប្រាទ្រាសក្នុងទ្វីបអាសុី និងអា្រហ្វិក ដ្រាលបានអញ្ជើញចូលរួមព្រាឹត្តិការណ៍ន្រា

ការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦០ន្រាសន្និសីទទីក្រាុងបាន់ឌុង បានធ្វើដំណើរ  

ដោយជើងតាមរុក្ខវិថីអាសុីអា្រហ្វិក ក្នុងទីក្រាុង បាន់ឌុង ជាទីក្រាុងដ្រាលមនវ័យចំ-

ណាស់ជាងគ្រារបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូន្រាសុី។ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីជា

ប្រាវត្តិសាស្ត្រាន្រាះដ្រារ។ នៅក្នុងឱកាសន្រាការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦០ន្រា

សន្និសីទទីក្រាុងបាន់ឌុងន្រាះ បណា្តាម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញ   

កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការស្រាដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌រវាងប្រាទ្រាសនៅទ្វីបអាសុី និងអា្រហ្វិក ពិ-       

ស្រាសប្រាឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមចាស់ថ្មី ។ នៅក្នុងស្រាចក្តីប្រាកាសរបស់សន្និ-

សីទទីក្រាុងបាន់ឌុងន្រាះដ្រារ បណា្តាម្រាដឹកនាំទាំងអស់       បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់នូវភាព 

ជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្រា្តថ្មីអាសុីអា្រហ្វិកជាសា្ពោនផ្សារភា្ជាប់រវាងប្រាទ្រាសអាសុី និងអា្រហ្វិក 

ដោយផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋានកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការទូលំ ទូលយ ប្រាកបដោយចីរភាព ភាព 

ជាដ្រាគូស្មើភាព គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាឈម។ គំទ្រា 

អង្គការសហប្រាជាជាតិ វ្រាទិកាតំបន់ និងពហុភាគីផ្ស្រាងៗទៀត ដើម្បីបំព្រាញការងារ

ឲ្យកាន់ត្រាមនប្រាសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រាឹងសន្តិភាព និងវិបុលភាពនៅអាសុីអា្រហ្វិក 

និងនៅក្នុងតំបន់ផ្ស្រាងទៀត ។ ប្ត្រាជា្ញាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងក្នុងការជំរុញឱ្យមន

ការរីកចម្រាើនក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទុន តាមរយៈកិច្ចសហ-

ប្រាតិបត្តិការអន្តរតំបន់ ការធ្វើឱ្យប្រាសើរឡើងនូវការតភា្ជាប់ក្នុងតំបន់ រវាងតំបន់ និង 

ក្រាតំបន់ និងការធ្វើឱ្យកាន់ត្រារស់រវីកន្រាវិស័យកសិកម្ម សន្តិសុខស្បៀង កិច្ចសហ-

ប្រាតិបត្តិការហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសន្តិសុខថាមពល។ លើកទឹកចិត្តឱ្យមនការផ្សា 

ភា្ជាប់រវាងប្រាជាជន និងប្រាជាជន តាមរយៈការពង្រាឹងទំនាក់ទំនងរវាងធុរជន ស្ត្រាី និង 

យុវជន។ ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យរីកចម្រាើននូវភាពជាដ្រាគូ បណា្តាម្រាដឹកនាំទាំងអស់        

បានអពំាវនាវឱ្យមនការចលូរមួយ៉ាងសកម្មពដី្រាគអូភវិឌ្ឍន ៍ក្នងុការផ្តល ់នវូការគទំ្រា 

និងការច្រាករំល្រាកនូវបទពិសោធន៍ និងការផ្ទ្រារបច្ច្រាកវិទ្យា ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់ត្រាល្អ  

ប្រាសើរនវូកចិ្ច សហប្រាតបិត្តកិារត្បងូ-ត្បងូ ដោយឈរលើមលូដ្ឋានគោលការណម៍ន 

ផលប្រាយោជន៍ទៅវិញទៅមក គ្មានលក្ខខណ្ឌស្មើភាពគោរពអធិបត្រាយ្យ និងការមិន

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសុី អា្រហ្វិក នៅប្រាទ្រាសឥណ្ឌូន្រាសុី ប្រាមុខរដ្ឋ ប្រាមុខរដ្ឋាភិបាលន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង១០ ក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រាជំុ

កំពូលអាសា៊ានលើកទី២៦ នៅប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុី
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ជ្រាៀតចូលបញ្ហាផ្ទ្រាក្នុងផងគ្នា។ ជាមួយគ្នាន្រាះម្រាដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានធ្វើការអំពាវ

នាវចំពោះបណា្តារដ្ឋមន្ត្រាី និងមន្ត្រាីន្រាក្រាុមប្រាទ្រាសអាសុីអា្រហ្វិកបំព្រាញការងារឱ្យ 

កាន់ត្រាសកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រាច នូវកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងវិស័យ ដ្រាលកិច្ចប្រាជុំ 

មន្ត្រាីជាន់ខ្ពស់បានផ្តល់អនុសាសន៍នៅទីក្រាុងហ្សាការតាកាលពីឆា្នាំ ២០០៩ ក្នុងនោះ

រួមមនការប្រាឆាំងភ្រារវកម្មការប្រាយុទ្ធប្រាឆាំងឧក្រាិដ្ឋកម្ម  ឆ្លងដ្រានសន្តិសុខស្បៀង 

សន្តិសុខថាមពល សហគ្រាិនតូច និងមធ្យមទ្រាសចរណ៍បណា្តាសាកលវិទ្យាល័យ 

អភិវឌ្ឍន៍អាសុីអា្រហ្វិក សមភាពយ្រានឌ័រ    និងការលើកកម្ពស់ស្ត្រាី។ ជាមួយគ្នាន្រាះ

ក្នុងភាពជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្ត្រានាព្រាលអនាគតបណា្តាម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានឯកភាព 

គ្នាក្នុងការពិចារណា បង្កើតបណា្តាញមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាព នៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរ 

ដើម្បី សម្រាួលកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងការកសាងសមត្ថភាព តាមរយៈការច្រាក  

រំល្រាកបទពិសោធន៍ម្រារៀន ដ្រាលទទួលបានការអនុវត្តដ៏ល្អ និងកម្មវិធី បណ្តុះ 

បណា្តាល, ភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រាឹងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដ្រាល 

ជាផ្ន្រាកមួយន្រារបៀបវារៈអនាគត ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង, ផ្តល់

សារៈសំខាន់លើកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងការជំរុញស្រាដ្ឋកិច្ច, ការពង្រាឹងភាពជាដ្រាគូ

រវាងផ្ន្រាកសាធារណៈ និងឯកជន, ប្ត្រាជា្ញា ពង្រាឹងឱ្យកាន់ត្រាសកម្មខា្លាំងកា្លាថ្រាមទៀត នូវ 

កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការរវាងតំបន់ទាំងពីរ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការបង្កើនការតភា្ជាប់, 

ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ       ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម និងកិច្ចសហប្រាតិ-

បត្តិការនាវាចរណ៍។

ចាប់ពីថ្ង្រាទី២៦-២៧ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បាន

បន្តអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រាជុំអាសា៊ាន លើកទី២៦នៅប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុី។ 

នៅល្ងាចថ្ង្រាទី២៥ ខ្រាម្រាសា ក្នុងព្រាលអញ្ជើញទៅដល់ប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុី 

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា និងឯកឧត្តម 

សម រង្សុី ប្រាធានក្រាុមភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាបានជួបសំណ្រាះសំណាលជាមួយបងប្អូន

ប្រាជាពលករ កម្មករ កម្មការិនី និងនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន២៩០ នាក់ 

ដ្រាលកំពុងសា្នាក់នៅបំព្រាញការងារ និងសិក្សានៅម៉ាឡ្រាសុី។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន 
សែន បានថ្ល្រាងថាលទ្ធផលន្រាការបង្កើតឡើងនូវវប្បធម៌សន្ទនា គឺជាជំហានថ្មីមួយ

ទៀតដ្រាលជនជាតិកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកបង្កើតឡើង បនា្ទាប់ពីការដក់     

ច្រាញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះ។ ន្រាះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជា             

ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញ ហើយក៏មិនមនប្រាទ្រាសណាមួយអាចធ្វើបានដូចជា

យើងន្រាះទ្រា។

នៅរសៀលថ្ង្រាទី២៦ ខ្រាម្រាសា វ្រាទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាសា៊ានលើកទី១២បា

នបើកឡើងក្រាមប្រាធានបទអាសា៊ានឆ្ពោះទៅមុខ សហគមន៍ត្រាមួយចក្ខុវិស័យត្រា          

មួយប្រាជាជនត្រាមួយបានប្រារព្ធបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រាុងកូឡាឡាំពួរ។ នៅក្នុងសុន្ទរ

កថាគន្លឹះក្នុងវ្រាទិកាដ៏មនសារៈសំខាន់ន្រាះ បណា្តាម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ានបាន

ចាត់ទុកថា វ្រាទិកាន្រាះពិតជាមនសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយក្នុងការបង្កើនល្បឿន

និងទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកបន្តវ្រានក្នុងបុព្វហ្រាតុឆ្ពោះទៅអនាគត តាមទិសសោ្លាក    

សហគមន៍ត្រាមួយចក្ខុវិស័យត្រាមួយប្រាជាជនត្រាមួយ ដ្រាលយើងបានលើកយកមក

ពភិាកស្ាយ៉ាងលអ្តិលអ្នក់ន្ងុវេទកិាភាពជាអន្កដកឹនាអំាស៊ានលើកទ១ី២នេះ។ 

សនុ្ទរកថាគន្លឹះរបសស់ម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊នុ សែន បានបញ្ជាកអ់ពំចីណំចុអាទភិាពមយួ 

ចំនួនដ្រាល អាសា៊ានត្រាូវបន្តយកចិត្តទុកដក់នៅក្នុងក្រាបខ័ណ្ឌ ន្រាចក្ខុវិស័យក្រាយ 

ឆា្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលដៅន្រាការធ្វើសមហរណកម្មអាសា៊ានឱ្យកាន់ត្រាសុីជម្រា និង

ការជំរុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាកបដោយចីរភាព និងសមធម៌។ ចំណុចអាទិភាព 

ទាំងនោះគឺទី១ ការបន្តពង្រាឹងការសម្រាបសម្រាួលពាណិជ្ជកម្មប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធ-

ភាពដ្រាលជាកតា្តោចាំបាច់សម្រាប់ការរបង្កើតទីផ្សារ និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មរឹងមំក៏ 

ដូច ជាសម្រាប់ការពង្រាឹងភាពប្រាកួតប្រាជ្រាងក្នុងតំបន់ជាពិស្រាសតាមរយៈការលុប 

បំបាត់នូវរបាំងពន្ធគយ និងរបាំងមិនម្រានពន្ធគយទី២ ការជំរុញអនុវត្តឱ្យបានឆាប់ 

រហ័សនូវស្រារីភាវូបនីយកម្ម និងការសម្រាួលលំហូរមូលធនឆ្លងដ្រានស្រាបតាមកិច្ច 

ព្រាមព្រាៀងវិនិយោគអាសា៊ាន ដើម្បីធានាបរិយកាសវិនិយោគក្នុងតំបន់ឱ្យមនភាព

ល្អប្រាសើរជាពិស្រាសការបន្តធ្វើស្រារីភាវូបនីយកម្មស្រាវាកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យស្រា-

វាកម្មរបស់តំបន់ឱ្យមនភាពរឹងមំទី៣ ការពន្លឿនការតភា្ជាប់ព្រាមទាំងការសម្រាួល 

បន្ថ្រាមទៀតដល់ការដឹកជញ្ជូន និងការក្រាលម្អបណា្តាញឡូជីស្ទីកដើម្បីធ្វើសមហ-

រណកម្មឱ្យកាន់ត្រាជិតស្និទ្ធរវាងស្រាដ្ឋកិច្ច និងខ្ស្រាចងា្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់អា-
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សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ទទួលកិច្ចសា្វាគមន៍ដ៏កក់កៅ្តោពីសំណាក់

ឯកឧត្តម ណាជិប រ៉ែហ្សាក់ នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុី
សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ចូលរួមវ្រាទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាសា៊ានលើកទី១២

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្ត ម  សម  រង្សុីុ ក្នុងពិធីសំណ្រាះ 

សំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និងនិស្សិតកម្ពុជា ដ្រាលធ្វើការ និងសិក្សា 

នៅប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុីុ
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ថ្ង្រាទី២៣ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥ នៅវត្តគគីរធំ ស្រាុកកៀនសា្វាយ ខ្រាត្តកណា្តាល 

ឯកឧត្តម ទែព ងន អនុប្រាធានទី២ព្រាឹទ្ធសភា សមជិកគណៈអចិន្រា្តយ៍គណៈ 

កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងវ្រាទិកា

ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការផ្តល់ស្រាវាសាធារណៈ និងការពង្រាឹងតួនាទីភារកិច្ចរបស់        

ក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយធានាសមភាពយ្រានឌ័រ ។ ពិធីន្រាះបាន 

ការអញ្ជើញចូលរួម ពីឯកឧត្តម  លោកជំទាវន្រាក្រាុមសមជិកព្រាឹទ្ធសភាប្រាចាំភូមិភាគ

ទី៣ និងដោយមនការអញ្ជើញចូលរួមពីសមជិកសមជិកាព្រាទឹ្ធសភា-រដ្ឋសភា 

ថា្នាក់ដឹកនំាន្រាអគ្គល្រាខា ធិការដ្ឋានព្រាឹទ្ធសភា សមជិកក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ 

និងប្រាជាពលរដ្ឋក្នុងស្រាុក កៀនសា្វាយ និងស្រាុកលើកដ្រាក ខ្រាត្តកណា្តាល ។

ក្នុងខ្រាម្រាសាឆា្នាំ២០១៥ន្រាះឯកឧត្តម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី សមជិក 

គណៈអចិន្រា្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួង 

មហាផ្ទ្រា ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី សមជិកគណៈអចិន្រា្តយ៍ 

គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ប្រាធានអាជា្ញាធរជាតិប្រាយុទ្ធ  

ប្រាឆាំងគ្រាឿងញៀន ឯកឧត្តម គែស៊ុំ សារឿត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តបនា្ទាយមនជ័យ បាន  

អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់អគររដ្ឋបាល និងអគរសាលប្រាជុំ សម្រាប់ស្រាុក        

ក្រាុងចំនួន ៣៤ ន្រាខ្រាត្ត ១៨ ក្រាមកម្ចីឥណទានពីធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ពិធីបើក

ជានិមិត្តរូបន្រាះធ្វើឡើងនៅសាលស្រាុកអូរជ្រា ខ្រាត្តបនា្ទាយមនជ័យ ។

ថ្ង្រាទី ៩ ខ្រាម្រាសាឯកឧត្តម វងសូត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តី                  

ក្រាសួងសង្គមកិច្ច បានអញ្ជើញផ្តល់អំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនដល់ប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលជួបការខ្វះខាត 

ជនចាស់ជរា និងនិវត្តន៍ជនចំនួន ២០០ គ្រាួសារ រស់នៅឃុំជាច ស្រាុកកំចាយមរ ខ្រាត្តព្រាវ្រាង។

ក្នុងខ្រាម្រាសាន្រាះដ្រារ គណៈប្រាតិភូអន្តរក្រាសួង រួមមនឯកឧត្តម អុិត សំហែង សមជិកគណៈកម្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឯកឧត្តម ពែ ំសុខា សមជិក 

គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋល្រាខាធិការក្រាសួងមហាផ្ទ្រា បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យដំណើរ-

ការការងារន្រាគណៈកម្មាធិការផ្តល់ភាពស្រាបច្បាប់ជូនដល់ពលករកម្ពុជាដ្រាលកំពុងបំព្រាញការងារនៅខ្រាត្តសាមុត

ប្រាកាន ប្រាទ្រាសថ្រា ។

ថ្ង្រាទី ២៤ ខ្រាម្រាសា ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមជិកគណៈកម្មាធិការ   

កណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន 

អញ្ជើញចុះពិនិត្យ ការអនុវត្តគម្រាងអភិវឌ្ឍប្រាពន្ធ័ធារាសាស្រា្តវ៉្រាកូជំហានទីមួយ      

ក្នុងខ្រាត្តព្រាវ្រាង ដ្រាលជាគម្រាងនាំទឹកទន្ល្រាម្រាគង្គពីខ្រាត្តកំពង់ចាមមកខ្រាត្តព្រាវ្រាង

និងទៅខ្រាត្តសា្វាយរៀង ។
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ថ្ង្រាទី ៤ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ  ២០១៥ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមជិក 

គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួម

បើកការដ្ឋានសាងសង់ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅបរិវ្រាណមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ 

សហគមន៍សីុម៉ាក់មរតកត្រាជោ ស្ថិតក្នុងស្រាុកគស់ក្រាឡ  ខ្រាត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ង្រាទី៥ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ  ២០១៥ ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារ តំណាងរាស្ត្រា 

មណ្ឌលកំពត បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណាលជាមួយប្រាជាពលរដ្ឋ           

ដ្រាលមនបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិអូរ ឃុំត្រាពាំងរាំង ស្រាុកជុំគីរី ខ្រាត្តកំពត    

ដើម្បីស្វ្រាងយល់ និងរួមចំណ្រាកជួយដោះស្រាយ ។

ថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ  ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហួ៊រ សមជិកគណៈ 

កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្ត 

កំពត និងលោកជំទាវ អ៊ុន សុគន្ធែ សមជិកាគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សប្រាជាជនកម្ពជុា អ្នកតំណាងរាស្ត្រាមណ្ឌលកំពត  បានអញ្ជើញចុះ 

សួរសុខទុក្ខ ព្រាមទាំងនាំយកអំណោយមួយចំនួនច្រាកជូនដល់ក្រាុមគ្រាួសារ 

និងយោធិនពិការនៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុន សែន ៣១៧ 

កោះសា្លា ខ្រាត្តកំពត ។

ថ្ង្រាទី២១ម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមជិកគណៈ 

កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រា គណៈអភិបាល ខ្រាត្ត 

តាក្រាវ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដីមនទំនាស់រវាងរដ្ឋបាលព្រាឈើ និងប្រាជា-

ពលរដ្ឋចំនួន ៤ គ្រាួសារ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទំនប់ សងា្កាត់រកាក្រា ក្រាុងដូនក្រាវ 

ខ្រាត្ត តាក្រាវ និងបានប្រាគល់ដីដ្រាលមនទំនាស់ប្រាហ្រាល ៣ ហិកតានោះ ជូន 

ដល់ប្រាជាជនវិញ ។

ថ្ង្រាទី ០៥             ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ២០១៥ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆា្នាំខ្ម្រារ                

ប្រាព្រាណីជាតិ ដ្រាលនឹងមកដល់នាព្រាលខាងមុខន្រាះ ឯកឧត្តម ម៉ម 
ប៊ុននង អនុប្រាធានគណៈកម្មការទី ១០ ន្រាព្រាឹទ្ធសភា ព្រាមទាំងជា 

សមជិកព្រាឹទ្ធសភាប្រាចាំភូមិភាគ ៣ (ខ្រាត្តកណា្តាល) បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណាលជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនាំស្រាុក ឃុំ ភូមិ និងនិវត្តជនចំនួន ២៦២ នាក់ 

នៅសាលស្រាុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រាត្តកណា្តាល ។
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ក្នុងឱកាសបំព្រាញទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតចិន នាល្ងាចថ្ង្រាទី ២៤ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ក្រា ប៊ុនខៀង ប្រាធាន  ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណ្រាត 

អនុប្រាធាន ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងសមជិក សមជិកា សរុបចំនួន ៣៥ រូប បានទទួលព្រាះរាជានុញ្ញាតចូលក្រាបបង្គំគល់សម្ត្រាង  

ការគួរសម និងទូលពីសកម្មភាពរបស់គណៈប្រាតិភូដល់ព្រាះករុណាព្រាះបាទសម្តែចពែះបរមនថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រាះមហាក្សត្រាន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា និង 

សម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម មុនីនថ សីហនុ ដ្រាលទ្រាង់កំពុងគង់ប្រាថាប់នៅព្រាះរាជដំណាក់នារដ្ឋធានីប៉្រាកាំងន្រាសាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតចិន។

នាល្ងាចថ្ង្រាទី ២៣ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ ២០១៥ 

គណៈប្រាតិភូក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់

កណា្តាល ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ក្រា ប៊ុនខៀង 

និងឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណ្រាត និងសមជិក សម-

ជិកាទាំង ៣៥ រូប បានចូលជួបសម្ត្រាងការគួរ 

សមជាមួយឯកឧត្តម Lui Hongcai អនុរដ្ឋមន្ត្រាី

ក្រាសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រា គណៈកម្មាធិ-

ការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន នៅសណា្ឋាគរ 

Wanshou ។ ក្នុងឱកាសសំដ្រាងការគួរសមន្រាះ ឯកឧត្តម Lui Hongcai បានលើកសរសើរអំពីចំណងទាក់ទងរវាងសាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតុចិន និងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា 

ដ្រាលមនតាំងពីយូរលង់ និងកាន់ត្រាបានពង្រាឹងកា្លាយជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្រា្តគ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយនាបច្ចុប្បន្ន ដោយសារថា្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រាទ្រាសទាំង ២ និងគណបក្ស 

គឺគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ឯកឧត្តមបានឯកភាពនូវសំណើមួយចំនួនរបស់គណៈប្រាតិភូកម្ពុជា   និងរៀបចំរាយការណ៍ជូនថា្នាក់ដឹកនាំបក្សសម្រាច។ 

បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបពិភាក្សា ឯកឧត្តម Lui Hongcai បានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជូនគណៈប្រាភិភូ នៅសណា្ឋាគរ Wanshou ។

នាថ្ង្រាទី ៩ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ ក្រាុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង 
យុវជនគណបក្សនៅក្រាប្រាទ្រាស ផ្ន្រាកសហរដ្ឋអាម្រារិក បានជួបពិភាក្សា 
ការងារជាមួយ លោក  ចាន់ សុីថុន ប្រាធានសាខាបក្ស និងលោក យូ គឹមសុន 
ដ្រាលជាសមជិកសាខាគណបក្សនៅទីក្រាុងស្តុកតុង រដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉ា 
សហរដ្ឋអាម្រារិក ដោយមនការចូលរួមពីឯកឧត្តម ក្រា ប៊ុនខៀង ប្រាធាន និង 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណ្រាត អនុប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាប្រាធានក្រាុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណ-
បក្សនៅក្រាប្រាទ្រាស ។ 

នាៃថ្ងទី ១៩ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ ២០១៥ នាសា្នាក់ការ 
គណបក្សខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គ 
បណ្តុះបណា្តាលវាគ្មិនសកម្មជនយុវជនគណបក្ស
ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន ៤៧ រូប មកពីគ្រាប់ស្រាុក-ក្រាុង 
ក្នុងខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ដ្រាលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះ  
បណា្តាលរយៈព្រាលខ្លីចំនួន ៦ ខ្រា គឺពីថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រា 
តុល ឆា្នាំ ២០១៤ ដល់ ថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ 
២០១៥ ក្រាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សត្យា វុធ 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ប្រាធានគណៈប្រាចាំការ និងជាប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត ។
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ដោយមនការ ផ្តួច 
ផ្តើមពី ឯកឧត្តម ប្រាធាន 
គណបក្សខ្រាត្ត និងឯក-
ឧត្តមប្រាធានក្រាុម ការ-
ងារចុះជួយ ស្រាុកជាំ-
ក្សាន្ត ខ្រាត្តព្រាះវិហារ នៅ 
ល្ងាចថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាម្រាសា 
ឆា្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម            
ដួង ព្រាជ្រា ប្រាធានស្តីទី 
ក្រាុមការងារចុះជួយឃុំជាំក្សាន្ត ប្រាធាន អនុប្រាធាន សមជិកក្រាុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំជាំក្សាន្ត បានធ្វើពិធីប្រាគល់ផ្ទះជូនលោកយយ ឡឹក ហង្ស 
ជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងផ្ទះទំហំ ៤ម៉ x ៦ម៉ ធ្វើពីឈើប្រាក់ស័ង្កសី នៅភូមិជាំក្សាន្ត ឃុំជាំក្សាន្ត ស្រាុកជាំក្សាន្ត ខ្រាត្តព្រាះវិហារ ។

នៅរសៀលថ្ង្រាទី ៥ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត 

ជាប្រាធានក្រាុមការងារចុះជួយសងា្កាត់ព្រាកព្រាះស្ត្រាច ក្រាុងបាត់ដំបង និងសមជិក សមជិកា បាននាំយកអំណោយមួយចំនួនច្រាកជូនប្រាជាពលរដ្ឋ ៨០ គ្រាួសារ ដ្រាលមន 

ជីវភាពក្រាីក្រា ដោយក្នុងនោះមួយគ្រាួសារទទួលបានអង្ករមួយបាវ ទឹកត្រាីមួយយួ ទឹកសុីអ៊ីវមួយយួ និងត្រាីខ៥កំប៉ុង។ 

នាថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាមីនា ឆា្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ង៉ា 
សុវណ្ណ សមជិកគណ:កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 
ប្រាជាជនកម្ពុជា និងជាអនុប្រាធានក្រាុមការងារចុះជួយ
ខ្រាត្តសា្វាយរៀង រួមជាមួយក្រាុមការងារ បានដឹកនាំ 
សកម្មជនយុវជនគណបក្ស សាងសង់របងលួសព័ទ្ធ   
ជំុវិញទីសា្នាក់ការបក្សឃំុគោកព្រាងី ស្រាកុសា្វាយជ្រាំ       
ខ្រាត្តសា្វាយរៀង។

នាថ្ង្រាទី ១២ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានប្រារព្ធពិធីប្រាកាសសមសភាពក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សស្រាុក សកម្មជន 

យុវជនឃុំ និងភូមិ របស់ស្រាុកអូជ្រា ក្រាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រាី អនុប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត និងឯកឧត្តម ឡាយ គឹមលី សមជិកគណៈកម្មាធិ- 

ការកណា្តាល និងសមជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ។
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សន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ និងន្រាសាទ ដ្រាលបាន
ប្រារព្ធកាលពីដើមខ្រាម្រាសាឆា្នាំ២០១៥កន្លងទៅន្រាះ បានបងា្ហាញអំពីការ
ប្រាប្រាួលជាវិជ្ជមនក្នុងផ្ន្រាកជាច្រាើនន្រាវិស័យន្រាះ ពោលនៅក្នុងឆា្នាំ២០១៤
កន្លងទៅវិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណ្រាកប្រាមណ២៨,៧%ន្រាផលិត-
ផលក្នុងស្រាុកសរុប ជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្ម២៥,៥% និងវិស័យស្រា-
វាកម្ម៤០,៥%។ វិស័យកសិកម្មបានស្រាូបយក៤៨,៧% ន្រាកម្លាំងពលកម្ម 
សរុបក្នុងឆា្នាំ២០១៣។ ដោយឡ្រាកក្នុងកំណើនវិស័យកសិកម្មផ្ន្រាកដំណាំ
បានចូលរួមចំណ្រាកជាងពាក់កណា្តាលពោលគឺកើនដល់៥៩,៤%,ផលិត-
កម្មន្រាសាទ២២,២%,ផលិតកម្មសត្វ១១,៣% និងអាជីវកម្មព្រាឈើមន 
៧,០% ។

នៅឆា្នាំ ២០១៤ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រាូវសម្រាចបានលើផ្ទ្រាដីចំនួន 
៣,០៥៥លនហិកតាគឺកើនឡើង  ០,១% ក្នុងនោះផ្ទ្រាដីប្រាមូលផលមន 
ចំនួន ៣,០២៨ លនហិកតា កើនឡើង ២% បើធៀបទៅនឹងឆា្នាំ២០១៣ ។ 
ផលិតផលស្រាូវសរុបទទួលបានចំនួន៩,៣២៤លនតោន ដោយថយចុះ 
ប្រាមណ ០,៧% ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៣ ដោយសារគ្រាះរាំងស្ងួតនាដើមរដូវ 
និងទឹកជំនន់ពាក់កណា្តាលរដូវវស្សា ។ ផ្ទ្រាដីជិត ២ ស្រានហិកតា បានទទួល 
រងផលប៉ះពាល់ ហើយផ្ទ្រាដីជាង ២៧ ពាន់ហិកតា ទៀតទទួលរងការខូច 
ខាតទាំងស្រាុង ។ 

ជាទូទៅ ស្រាូវវស្សាដុះលូតលស់មិនបានល្អដូចធម្មតាទ្រា ដ្រាលន្រាះជា
កតា្តោចម្បងមួយធ្វើឱ្យទិន្នផលស្រាូវគិតជាមធ្យមធា្លាក់ចុះពី ៣,១៦៣ តោន 
ក្នុងមួយហិកតា កាលពីឆា្នាំ ២០១៣ មកនៅត្រាឹម ៣,០៧៩ តោនក្នុងមួយ 
ហិកតានៅឆា្នាំ ២០១៤ ។ 

ឆា្នាំ ២០១៤ ផ្ទ្រាដីស្រាូវវស្សាអនុវត្តបានចំនួន ២,៥៦៤ លនហិកតា គឺ 
ថយចុះប្រាមណជាង ៣ ពាន់ហិកតា (ត្រាូវជា០,១២%) ធៀបនឹងឆា្នាំ 
២០១៣ ។ ប៉ុន្ត្រាផ្ទ្រាដីប្រាមូលផលមនចំនួន ២,៥៣៧ លនហិកតា លើស 
ឆា្នាំមុនជាង ៥២ ពាន់ហិកតា ដោយទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យម២,៨២៥
តោនក្នុងមួយហិកតា ។ ដូច្ន្រាះ ផលិតផលស្រាូវវស្សាមនចំនួន ៧,១៤៣ 
លនតោន តិចជាងឆា្នាំមុនជាង ១២៧ ពាន់តោន ។

ផ្ទ្រាដីស្រាូវប្រាំងអនុវត្តបានចំនួនជាង ៤៩០ ពាន់ហិកតា កើនឡើងជាង 
៧ ពាន់ហិកតា បើធៀបទៅនឹងឆា្នាំ ២០១៣ ដោយទទួលបានបរិមណផល 
ស្រាូវជាង ២,១៨ លនតោន លើសឆា្នាំមុនចំនួន ៦២ ពាន់តោន។ ទិន្នផល
ស្រាូវប្រាំងជាមធ្យមទទួលបាន ៤,៤៤៣ តោនក្នុងមួយហិកតា ដ្រាលឆា្នាំមុន 
សម្រាចបានត្រា ៤,៣៨៣ តោនក្នុងមួយហិកតាប៉ុណោ្ណោះ ។

តុល្យភាពស្បៀងឆា្នាំ ២០១៤ បានបងា្ហាញថា ផលិតផលស្រាូវមនអតិ-
រ្រាកចំនួនជាង ៤,៧ លនតោន គឺថយចុះ ២,៤៨% ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៣ 
គិតជាអង្ករមនបរិមណ ៣,០១ លនតោន ។ ទោះជាយ៉ាងន្រាះក្តី អតិរ្រាក 
អង្ករជាង ៣ លនតោនន្រាះ គឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម 

កម្ពុជាដ្រាលស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពន្រាការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ ជាពិស្រាស 
គ្រាះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ ត្រានៅត្រាធានាបានបរិមណអង្ករគ្រាប់គ្រាន់ 
ស្រាបតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការជំរុញផលិតកម្ម
ស្រាូវ និងការនាំច្រាញអង្ករ ។ 

ក្រាពីដំណាំស្រាូវ ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មបានដំដុះនៅ
លើផ្ទ្រាដីជាង ៩៥០ ពាន់ហិកតា ដ្រាលមនបរិមណសរុប ១៤,៧២ លន 
តោន គឺកើនឡើងប្រាមណ ៣៩,៧% ធៀបនឹងឆា្នាំមុន ។

ក្នុងឆា្នាំ២០១៤ន្រាះដ្រារ ការនាំច្រាញទំនិញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុង
តំបន់ និងពិភពលោកមនចំនួន ៤៧ មុខ ដ្រាលមនបរិមណសរុប ៣,៤៤ 
លនតោន ។ ដោយឡ្រាក ការនាំច្រាញអង្ករបានកើនពីជាង ៣៧៨ ពាន់ 
តោន ក្នុងឆា្នាំ២០១៣ ដល់ជាង ៣៨៧ ពាន់តោន ក្នុងឆា្នាំ២០១៤ ។ អង្ករ 
ផ្ការំដួលគឺជាអង្ករដ្រាលមនទីផ្សារធំទូលយនិងមនរសជាតិឆា្ងាញ់ជាងគ្រា
បំផុតដ្រាលបានជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល្រាខ១លើពិភពលោក ក្នុងរយៈព្រាល ៣ 
ឆា្នាំជាប់ៗគ្នា ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០១២ រហូតមកដល់ឆា្នាំ២០១៤ន្រាះ ។ ដោយ
មើលឃើញសកា្តោនុពលន្រាពូជស្រាូវប្រាភ្រាទន្រាះ ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ 
និងន្រាសាទ តាមរយៈវិទ្យាសា្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្ម (CARDI)
បានស្រាវជ្រាវ និងបំប្ល្រាងពីពូជស្រាូវផ្ការំដួលសម្រាប់ដំដុះរយៈព្រាលមធ្យម
ហើយប្រាកាន់រដូវឱ្យទៅជាពូជស្រាូវផ្ការំដួលសម្រាប់រយៈព្រាលខ្លី ហើយមិន 
ប្រាកាន់រដូវវិញ ដ្រាលមនឈ្មាះថា ពូជផ្ការំដួលប្រាំង ។

ដោយឡ្រាក នៅក្នុងត្រាីមសទី ១ ឆា្នាំ ២០១ ៥ន្រាះ អង្ករកម្ពុជាបាននាំ
ច្រាញជាផ្លូវការទៅកាន់ ៥៩ ប្រាទ្រាស ដ្រាលក្នុងនោះភាគច្រាើនជាប្រាទ្រាស  
ស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងបរិមណជាង ១៤៩ ពាន់តោន គឺកើនឡើង 
ប្រាមណ ៧៧% បើប្រាៀបធៀបរយៈព្រាលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំមុន ដ្រាល 
សម្រាចបានត្រាជាង ៨៤ ពាន់ តោនប៉ុណោ្ណោះ។ ការនាំច្រាញទំនិញកសិផល
ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រាជាមនិតចិន នឹងត្រាូវពង្រាីកបន្ថ្រាមទៀតនៅព្រាល 

វិស័យកសិកម្មនែកម្ពុជាឆ្នែំ ២០១៤ បង្ហែញពីវឌ្ឍនភាពដ៏រឹងមាំ

ការប្រាប្រាួលជាវិជ្ជមនក្នុងផ្ន្រាកជាច្រាើនន្រាវិស័យកសិកម្មនៅឆា្នាំ២០១៤កន្លងទៅ បានចូលរួមចំណ្រាកប្រាមណ២៨,៧%ន្រាផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុប

ការនាំច្រាញអង្កររបស់កម្ពុជា កំពុងមនសន្ទុះកើនឡើង
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ខាងមុខន្រាះ ព្រាះថា ក្រាពីអង្ករ និងដំឡូងមី ភាគីទាំងពីរបានព្រាមព្រាៀង
គ្នាក្នុងការនាំច្រាញពោតរួចហើយ ហើយកំពុងពិនិត្យការនាំច្រាញកញ្ចុង  
អង្ករ សណ្ត្រាកសៀង ផ្ល្រាសា្វាយ និងផ្ល្រាច្រាកថ្រាមទៀត ។ ទន្ទឹមន្រាះ ក្រាសួង 
កសិកម្មក៏កំពុងរៀបចំពិធីសារ ស្តីពីការនាំច្រាញផ្ល្រាសា្វាយទៅកាន់សាធារ-
ណរដ្ឋកូរ៉្រាផងដ្រារ ។

ចំពោះការងារស្រាវជ្រាវ ផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍកសិកម្មវិញកសិករដំ
ដុះស្រាូវនៅទូទាំងប្រាទ្រាស ដ្រាលទទួលបានពូជស្រាូវសុទ្ធល្អ បានអបអរសា-
ទរចំពោះការបញ្ច្រាញពូជស្រាូវថ្មីៗចំនួនពីរមុខទៀតគឺពូជផ្ការំដួលប្រាំង និង 
ពូជខា ១៤ បន្ថ្រាមលើពូជដំណើបស្ប្រាមង្គល ដ្រាលបានបញ្ច្រាញនាឆា្នាំកន្លង 
ទៅ ។ ជាមួយន្រាះ ក៏មនការបញ្ច្រាញពូជពោតដំណើបសុីអឹម១ (CM1: 
Cambodian maize)ថ្មីទៀតដ្រាលអាចដំដុះបាននៅតំបន់ចម្ការនិងស្រា
ទំនាប បនា្ទាប់ពីប្រាមូលផលស្រាូវវស្សារួចភា្លាម ហើយនៅព្រាលខាងមុខន្រាះ 
នឹងត្រាូវផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលយដល់ប្រាជាកសិករនៅទូទាំង  
ប្រាទ្រាស ។

ចំពោះការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មវិញ ក៏ត្រាូវបានយកចិត្តទុកដក់
លើកកម្ពស់ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រាួលដល់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រាមូល
ផ្តុំ ក្នុងភាពជាដ្រាគូជាមួយផ្ន្រាកឯកជននានាដ្រារ តាមរយៈការអនុវត្តផលិត- 
កម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា សំដៅប្រាកា្លាយឱ្យទៅជាសហគ្រាសកសិកម្ម 
ជនបទ ដោយទទួលបាននូវបច្ច្រាកទ្រាស ឥណទាន និងធានាបានស្ថិរភាព
ន្រាការផ្គត់ផ្គង់កសិផលទៅកាន់ទីផ្សារ ។ រហូតមកដល់ព្រាលន្រាះ ក្រាសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ និងន្រាសាទ បានធ្វើការចុះបញ្ជីសហគមន៍កសិកម្ម  
បានចំនួន ៥៥៥ សហគមន៍នៅទូទាំងប្រាទ្រាស ។ 

សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដ្រាលទើបសម្រាចបានហើយដ្រាលនឹងប្រាកាស
ឱ្យដំណើរការនាព្រាលដ៏ខ្លីខាងមុខ នោះគឺគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយ 
កសិកម្មកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងបញ្ជា្រាបការយល់ដឹងអំពីបច្ច្រាកវិទ្យាថ្មីៗ 
ដល់ប្រាជាកសិករឱ្យកាន់ត្រាទូលំទូលយ តាមរយៈអ្នកផ្តល់ស្រាវាផ្សព្វ-
ផ្សាយកសិកម្មទាំងអស់ ទាំងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ក៏ដូចនៅក្នុងវិស័យ 
ឯកជន ន្រាដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍។

ផលិតកម្មកៅស៊ូធម្មជាតិក៏មនការរីកចម្រាើនគួរឲ្យកត់សម្គល់ដោយ
មនសន្ទុះកើនឡើងពីមួយឆា្នាំទៅមួយឆា្នាំ ។ ក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ ផ្ទ្រាដីដំដុះកៅ-
ស៊ូបានកើនឡើងដល់ជាង៣៥៧ ពាន់ហិកតា គឺកើនឡើងប្រាមណ ៩,២% 
បើប្រាៀបធៀបនឹងឆា្នាំ ២០១៣ ក្នុងនោះផ្ទ្រាដីចម្ការកៅស៊ូគ្រាួសារមនសម- 
មត្រា៤០%,ផ្ទ្រាដីចម្ការកៅស៊ូសម្បទានស្រាដ្ឋកិច្ចមន៤៥%និងផ្ទ្រាដីចម្ការ 
កៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្ម (អតីតចម្ការកៅស៊ូរដ្ឋ)មនសមមត្រា ១៥% ។ 
ផ្ទ្រាដីចៀរជ័រអនុវត្តបានចំនួនជាង ៩០ ពាន់ហិកតា ដោយទទួលបានផលិត-
ផលជ័រកៅស៊ូជិត ១០០ ពាន់តោន ។ ការនាំច្រាញកៅស៊ូនៅឆា្នាំ ២០១៤ 
សម្រាចបានជាង ១០០ ពាន់តោន គឺកើនឡើង ១៦,៣៨% ធៀបទៅនឹង 

ឆា្នាំ ២០១៣ ។ 
ក្នងុឆា្នា២ំ០១៤ តម្ល្រាកៅស៊គូតិជាមធ្យមប្រាហ្រាល ១.៥៣៩ ដលុ្លារអាម្រា-

រិកក្នុងមួយតោន បើធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៣តម្ល្រាកៅស៊ូជាមធ្យមមនតម្ល្រាជាង 
២.២០០ ដុល្លារក្នុងមួយតោន ។ 

 ទោះបីជាតម្ល្រាកៅស៊ូមននិនា្នាការធា្លាក់ចុះក៏ពិតម្រាន ត្រាក្រាមកិច្ចសហ
ការជាមួយសមគមបណា្តាប្រាទ្រាសផលិតកៅស៊ូធម្មជាតិ ដ្រាលមន 
ប្រាទ្រាស ចំនួន ១១ ជាសមជិករួមទាំងកម្ពុជាផង ក្រាសួងរំពឹងថា 
តម្ល្រាកៅស៊ូអាចនឹង កើនឡើងវិញ តាមរយៈការដក់ច្រាញនូវវិធានការនានា 
ដើម្បីធ្វើឱ្យតម្ល្រាកៅស៊ូមនស្ថិរភាពឡើងវិញ និងមននិរន្តរភាពសម្រាប់ជា
ផលប្រាយោជន៍  ដល់អ្នកដំកៅស៊ូ ។

ដោយឡ្រាកការចិញ្ចឹមសត្វ ជលផល និងព្រាឈើវិញបានបងា្ហាញថា      
ឆា្នាំ២០១៤កន្លងទៅមនវឌ្ឍនភាពការងារផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ក្នុង 
រយៈព្រាលចុងក្រាយន្រាះ។ ប្រាការន្រាះអាស្រា័យដោយសារការរីកចម្រាើន
ន្រាផលិតកម្មសត្វរបស់វិស័យឯកជនកាន់ត្រាមនទំហំធំឡើង ក៏ដូចជាការ
យល់ដឹងរបស់ប្រាជាកសិករអំពីបច្ច្រាកទ្រាសចិញ្ចឹម ការជ្រាើសរីស និងការ 
បងា្កាត់ពូជ ការរីកចម្រាើនន្រាបច្ច្រាកវិទ្យាថ្មីៗ ការកើនឡើងន្រាការវិនិយោគ 
ផលិតចំណីសត្វ ការកាត់បន្ថយការផ្ទុះជំងឺ និងការឆ្លងរាលដលន្រាជំងឺសត្វ 
ការជំរុញ និងការលើកទឹកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងផ្ន្រាកចិញ្ចឹមសត្វ និង 
ស្រាវាសុខភាពសត្វ ។ ជាមួយគ្នាន្រាះ ស្រាចក្តីព្រាងផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តអភិ
វឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់រយៈព្រាល១០ឆា្នាំ កំពុងដំណើរការរៀបចំយ៉ាង
យកចិត្តទុកដក់ និងអនុម័តនៅក្នុងព្រាលឆាប់ៗខាងមុខន្រាះ ។ រីឯស្រាច 
ក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ក៏ត្រាូវបានពិនិត្យក្រា  

ផលិតកម្មកៅស៊ូធម្មជាតិកម្ពុជា មនការរីកចម្រាើនគួរឲ្យកត់សម្គល់ដោយមនសន្ទុះកើនឡើងពីមួយឆា្នាំទៅមួយឆា្នាំ 

អាជីវកម្មន្រាសាទត្រាីនៅកម្ពុជា កំពុងកើនឡើង
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សម្រាួលរួចរាល់ជាសា្ថាពរនិងត្រាៀមសុំការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្រា្តី ដើម្បី 
បញ្ជូនទៅសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិតាមនីតិវិធី ។

នៅក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ ន្រាះ ផ្ន្រាកជលផលបានខិតខំសម្រាចការងារជា 
ច្រាើន រួមមន ការបោះបង្គល ការសាងសង់ទីសា្នាក់ការការពារកន្ល្រាងអភិ
រក្ស ការយមល្បាត ការអភិរក្សផ្កាថ្ម ការដំព្រាលិចទឹកនិងព្រាកោងកាង 
ការរៀបចំអន្លង់ត្រាីម្រាពូជ ការអភិរក្សផ្សាតម្រាគង្គ ក្រាពើ ត្រាី ស្រាះសមុទ្រា 
កនា្ធាយក្បាលកង្ក្រាប អណ្តើកសរស្រា ត្រាីនាគ...។ល។ទន្ទឹមន្រាះ គោល-          
ការណ៍ន្រាការកំណត់ឧបករណ៍ន្រាសាទគ្រាួសារ ក៏ត្រាូវបានក្រាសម្រាួលផង 
ដ្រារ ដ្រាលធ្វើឱ្យប្រាជាជនទូទៅ ជាពិស្រាសអ្នកប្រាកបរបរន្រាសាទជាលក្ខ-
ណៈគ្រាួសារអាចធ្វើអាជីវកម្មបានទូលំទូលយ និងអាចចាប់ត្រាីបានច្រាើន 
ជាងមុន ។ 

សហគមន៍ន្រាសាទ ដ្រាលមនភារកិច្ចស្វ័យការពារធនធានជលផល       
និងអនុវត្តការន្រាសាទដ្រាលគ្មានបទល្មើស ត្រាូវបានបង្កើតឡើងមនចំនួន 
៥១៦ ក្នុងនោះសហគមន៍ន្រាសាទទឹកសាបមនចំនួន ៤៧៧ និងសហ-
គមន៍ន្រាសាទសមុទ្រាមនចំនួន ៣៩ ។ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាប និង 
សមុទ្រាអនុវត្តបានប្រាមណ១២០ ពាន់តោន ស្មើនឹង១២០%ន្រាផ្រានការ ។ 

ដោយឡ្រាក ចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលព្រាឈើ ក្នុងរយៈ 
កាលកន្លងមកសម្រាចបាននូវភារកិច្ចជាច្រាើនរួមមន ការបង្កើត និងការ 
ពង្រាឹងសហគមន៍ព្រាឈើ ការពង្រាឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រាឈើ ការអនុ-
វត្តវិធានការមុឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រាប់គ្រាង និងការទប់សា្កាត់បទល្មើសព្រាឈើ 
ការពង្រាឹងប្រាសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រាប់គ្រាងព្រាបម្រាុងទុក ការបង្កើតតំបន់ព្រា
ការពារសម្រាប់អភិរក្សធនធានពន្ធុរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រា ការបោះបង្គលព្រាំ 
ប្រាទល់ព្រាបម្រាុងទុកអចិន្ត្រាយ៍ ការបណ្តុះកូនឈើនៅតាមសា្ថានីយផ្សព្វ-
ផ្សាយ និងការដំកូនឈើនៅតំបន់សា្ដារព្រាឈើឡើងវិញ ។

ចំពោះការគ្រាប់គ្រាងដីសម្បទានស្រាដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់ពីមនបទបញ្ជាល្រាខ 
០១ បប.ចុះថ្ង្រាទី ០៧ ខ្រាឧសភា ឆា្នាំ២០១២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រាសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ និងន្រាសាទបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការ 
ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មសម្បទានដីស្រាដ្ឋកិច្ច និងកំពុងផ្តល់យោបល់ជូនគណៈកម្ម-
ការអន្តរក្រាសួង តាមលំដប់លំដោយជាបន្តបនា្ទាប់ ដើម្បីពិនិត្យ និង       
សម្រាច ។ ក្រាសួងសម្រាចដកហូតដីសម្បទានស្រាដ្ឋកិច្ចបានចំនួនជាង 
១៧ មុឺនហិកតាពីបណា្តាក្រាុមហ៊ុនដ្រាលមិនបានគោរពតាមកិច្ចសន្យា និង 
បទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ 

ទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលខាងលើន្រាះ ទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត សម្រាប់ឆា្នាំ 
២០១៥-២០១៦ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្រា្តចតុកោណដំណាក់-
កាលទី ៣ និងផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ក្រាសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ និងន្រាសាទបានរៀបចំផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ដ្រាលនឹងត្រាូវប្រាកាសផ្សព្វផ្សាយនាព្រាល 
ឆាប់ៗខាងមុខ ។

ផ្អ្រាកលើផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្ត ៥ ឆា្នាំរបស់ខ្លួន ដ្រាលជាផ្រានទីបងា្ហាញផ្លូវ
ក្រាសួងបានដក់ច្រាញនូវទិសដៅការងារសំខាន់ៗមួយចំនួន នៅក្នុងឆា្នាំ   
២០១៥ ន្រាះ។ ក្នុងនោះគឺរិះរកវិធីសាស្រា្តនិងវិធានការចាំបាច់នានា ដើម្បី  
បង្កើនប្រាសិទ្ធភាពស្រាដ្ឋកិច្ច ក្នុងការធ្វើប្រាពលវប្បកម្មដំណាំ ជាពិស្រាស 
ដំណាំស្រាូវ ដោយខិតខំកាត់បន្ថយថ្ល្រាដើមផលិត បង្កើនទិន្នផល បង្កើនខ្ស្រា 
ចងា្វាក់តម្ល្រាសំដៅធានាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងពង្រាឹងសមត្ថភាពបន្សាំជា  
មួយហានិភ័យន្រាគ្រាះធម្មជាតិ ចាប់តាំងពីការផលិត ការប្រាមូលផល ការ 
ធ្វើសម្ងួត ការក្រាច្ន្រា ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ 

ពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មយុទ្ធសាស្រា្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកៅស៊ូធម្ម-   
ជាតិនៅកម្ពុជាឱ្យស្រាបនឹងបរិបទន្រាសកលភាវូបនីយកម្ម និងជំរុញការចង
ក្រាងសហគមន៍អ្នកដំកៅស៊ូគ្រាួសារបន្ថ្រាមទៀត ។ តាមដនជាប់ជាប្រាចាំ  
អំពីនិនា្នាការន្រាទីផ្សារ និងតម្ល្រាកៅស៊ូធម្មជាតិ និងរៀបចំចងក្រាងស្ថិតិកៅស៊ូ
ឱ្យបានច្បាស់លស់ ។

ខិតខំរៀបចំចងក្រាងច្បាប់ស្តីពីភូតគមអនាម័យ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រាប់  
គ្រាងដីកសិកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តស្ថិតក្រាមច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍
កសិកម្ម ។ ពង្រាឹងប្រាសិទ្ធភាពន្រាការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ច 
សន្យា ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារប្រាកបដោយស្ថិរភាព និងនិរន្តភាព ។ 

បន្តជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វតាមគ្រាប់រូបភាព ឱ្យបានខា្លាំងកា្លាថ្រាមទៀត           
ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់សាច់នៅក្នុងស្រាុក កាត់បន្ថយការនាំចូល និងឈាន 
ទៅដល់ការនាំច្រាញទៅបរទ្រាស ។ បន្តពង្រាឹងការត្រាួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ 
និងផលិតផលសត្វ ស្តង់ដរអនាម័យ នៅតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ កន្ល្រាង 
ប្រាមូលផ្តុំសត្វ និងសត្តឃាតដ្ឋានដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ។ទន្ទឹម
នឹងន្រាះត្រាូវខិតខំកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបន្ថ្រាមទៀត ដូចជា ប្រាកាស
ស្តីពីការគ្រាប់គ្រាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជាដើម ។

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាប និងសមុទ្រា ឱ្យកាន់ត្រាមនប្រាសិទ្ធ-
ភាព ដើម្បីបង្កើនផលត្រាីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រាុកបម្រាើការនាំច្រាញ 
កាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រាកត្រាលើប្រាភពត្រាីធម្មជាតិ និងកាត់បន្ថយការនាំចូល
ជលផលពីខាងក្រា ។

ត្រាូវបន្តអនុវត្តការក្រាទម្រាង់លើការគ្រាប់គ្រាងដីធ្លី និងព្រាឈើ ឱ្យកាន់ត្រា
មនប្រាសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រាកបដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រាូវ ។ សហការឱ្យបាន 
ល្អប្រាសើរជាមួយក្រាសួង សា្ថាប័នមនសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថា្នាក់ 
ក្រាមជាតិ និងដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដើម្បីជំរុញការដំឈើ ការដំព្រាលិច 
ទឹក ការបោះបង្គលព្រាំប្រាទល់ដ្រានព្រាបម្រាុងទុកអចិន្ត្រាយ៍ ។ 

បន្តត្រាួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាស្តីពីសម្បទានដីស្រាដ្ឋកិច្ច និងបន្ត  
កិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មការអន្តរក្រាសួងដើម្បីត្រាួតពិនិត្យ វាស់វ្រាង 
និងវាយតម្ល្រាសម្បទានដីស្រាដ្ឋកិច្ច ។

គ្រាប់អង្គភាពទាំងអស់ និងមន្ទីរកសិកម្មរាជធានី-ខ្រាត្ត ត្រាូវជំរុញការអនុ- 
វត្តផ្រានការថវិកា តាមកម្មវិធីប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយអនុលោម
តាមច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាង ឆា្នាំ២០១៥ និងកម្មវិធីកំណ្រា
ទម្រាង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ យកចិត្តទុកដក់ទទួលខុសត្រាូវខ្ពស់ក្នុងការ
ប្រាមូលចំណូលហើយបង់ចូលថវិកាជាតិ និងការស្វះស្វ្រាងកៀរគររកប្រាភព
ថវិកាពីដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ដើម្បីជួយទ្រាទ្រាង់ដល់
ការប្រាើប្រាស់ថវិកាជាតិដ្រាលនៅមនកម្រាិតនៅឡើយ។ 

ជំរុញការយកចិត្តទុកដក់រៀបចំច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ផ្រានការ 
យុទ្ធសាស្រា្ត ស្តង់ដរ និងគោលការណ៍ ព្រាមទាំងពង្រាឹងសមត្ថភាពធនធាន
មនុស្ស និងការងារយ្រានឌ័រ សមត្ថភាពសា្ថាប័ននិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងនៅ 
ក្នុងអង្គភាពក្រាមឱវាទ ។ ត្រាៀមលក្ខណៈសម្បត្តិលើគ្រាប់ការងារដ្រាល  
ពាក់ព័ន្ធដល់វិស័យកសិកម្ម សម្រាប់ធ្វើសមហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍
ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាននៅចុងឆា្នាំ ២០១៥ ៕

ដំណាំដំឡូងមីជាដំណាំឧស្សាហកម្មរបស់ប្រាជាកសិករកម្ពុជា
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ក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅន្រាះក្រាសួងសុខាភិបាលន្រាព្រាះរាជាណាចក្រា 
កម្ពុជាបានទទួលពានរងា្វាន់ដំណោះស្រាយឆា្នាំ ២០១៤ ពីក្រាុមប្រាឹក្សាអ្នក 
ដឹកនាំពិភពលោក ដើម្បីសុខភាពបន្តពូជ(Global Leaders Council For 
Repductive Health) ដ្រាលមនទីសា្នាក់ការនៅទីក្រាុងវា៉ាសុីងតោនសហរដ្ឋ 
អាម្រារិកក្នុងការទទួលសា្គល់សា្នាដ្រានិងជោគជ័យរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការ
កាត់បន្ថយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវអត្រាមរណភាពរបស់មតា និងការ 
ពន្លឿនការផ្តល់ស្រាវាសុខភាពបន្តពូជជាសកល ក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រា  
កម្ពុជា ។ លទ្ធផលន្រាះ ជាផ្ន្រាកមួយន្រាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យ 
សុខាភិបាល។

យោងតាមរបាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆា្នាំ ២០១៤ ទិសដៅ
ការងារឆា្នាំ២០១៥ដ្រាលបានបងា្ហាញនៅក្នុងសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី
៣៦នាខ្រាមីនាឆា្នាំ២០១៥កន្លងទៅន្រាះបានបញ្ជាក់ថា ទូទាំងប្រាទ្រាសមន
គ្រាឹះសា្ថានសាធារណរដ្ឋបាលចំនួន ៧ ដ្រាលក្នុងនោះមន៖ មន្ទីរព្រាទ្យមិត្ត-
ភាពខ្ម្រារសូវៀត មន្ទីរព្រាទ្យព្រាះកុសមៈ មន្ទីរព្រាទ្យកុមរជាតិ សាកលវិទ្យា-
ល័យវិទ្យាសាស្រា្តសុខាភិបាល(ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសាលបច្ច្រាកទ្រាស
ថ្រាទាំវ្រាជ្ជសាស្រា្ត)វិទ្យាសា្ថានសុខភាពសាធារណៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ                      
ពិសោធន៍វ្រាជ្ជសាស្រា្ត និងមន្ទីរព្រាទ្យព្រាះអង្គឌួង។ ដោយឡ្រាកមន្ទីរព្រាទ្យ     
កាល់ម៉្រាតបានកា្លាយខ្លួនពីគ្រាឹះសា្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ទៅជាគ្រាឹះសា្ថាន
សាធារណៈសុខាភិបាលដ្រាលមនឋានៈស្មើអគ្គនាយកដ្ឋាន។ ទន្ទឹមន្រាះ 
ដ្រារ ក៏មនទីភា្នាក់ងារប្រាតិបត្តិការពិស្រាសចំនួន៣៦អង្គភាព៖រួមមនមន្ទីរ
ព្រាទ្យខ្រាត្ត និងស្រាុកប្រាតិបត្តិដ្រាលគ្រាបដណ្តប់មន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាក និង មណ្ឌល 
សុខភាព ដ្រាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រាូវរបស់ស្រាុកប្រាតិបត្តិទាំង 
អស់នោះ។ ក្រាសួងក៏មនផ្រានការបង្កើតទីភា្នាក់ងារប្រាតិបត្តិការពិស្រាស៤
ទៀតនៅក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះ។ គិតត្រាឹមដំណាច់ខ្រាធ្នូឆា្នាំ ២០១៤ មូលដ្ឋាន
សុខាភិបាលសាធារណៈរួមមនមណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១ ១០៥ និងប៉ុស្តិ៍ 
សុខភាព ១០៦ និងមន្ទីរព្រាទ្យ ១០៥ ក្នុងនោះមនមន្ទីរព្រាទ្យជាតិចំនួន ៨ 
និងមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកចំនួន ៩៧ ។

គួរកត់សម្គល់ថា ចំនួនមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកបានកើន
ឡើងជារៀងរាលឆ់ា្នា។ំ ក្នងុឆា្នា២ំ០១៤ ស្រាកុប្រាតបិត្តកិើនចនំនួ៧ ,មន្ទរីព្រាទ្យ 
បង្អ្រាកកើន១១ និងមណ្ឌលសុខភាពកើនចំនួន១៧។

បម្រាើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈន្រាះដ្រារ  គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី ១ ខ្រា 
មករាឆា្នាំ២០១៥ មន្រា្តី បុគ្គលិក សុខាភិបាលមនចំនួន ២០ ៩៧៤ នាក់ 
ក្នុងនោះរួមមន វ្រាជ្ជបណ្ឌិត ២ ៣៤៧ នាក់(វ្រាជ្ជបណ្ឌិតឯកទ្រាស ៣៧៧ 
នាក់)គ្រាូព្រាទ្យមធ្យម ៩០៦ នាក់ ទន្តបណ្ឌិត ២៤៣ នាក់ ឱសថការី ៥២៦ 
នាក់ គិលនុប្បដ្ឋាក-យិកាមធ្យម ៥ ៧០០នាក់ គិលនុប្បដ្ឋាកយិកាបឋម 
៣ ២៩៩ នាក់ ឆ្មបមធ្យម ២ ៩៦៣ នាក់ ឆ្មបបឋម ២ ៣២៧ នាក់ និងអ្នក
បច្ច្រាកទ្រាសមន្ទីរពិសោធន៍មធ្យម ៤៨៤ នាក់ ។

គួររំព្ញកថា ចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលសរុបនៅឆា្នាំ ២០១៤ កើនលើស 
ឆា្នាំ២០១៣ចំនួន៣០៦នាក់។ ដោយឡ្រាកឆ្មបមធ្យមកើនឡើងពី ២ ៧៣៤ 
នាក់នៅឆា្នាំ២០១៣នាក់ ទៅ ២ ៩៦៣ នាក់ នៅឆា្នាំ ២០១៤ ។ ឆ្មបបឋម 
មនការថយចុះពី ២ ៣៣២ នាក់ នៅឆា្នាំ ២០១៣ មកនៅត្រាឹម ២ ៣២៧ 
នាក់ នៅឆា្នាំ ២០១៤ ប៉ុន្ត្រាគិលនុប្បដ្ឋាក-យិកាមធ្យមកើនឡើងពី៣ ៣៨៧ 
នាក់នៅឆា្នាំ២០១៣ទៅ ៣ ២៩៩ នាក់ក្នុងរយៈព្រាលដូចគ្នា។

ក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ ន្រាះដ្រារ ប្រាជាពលរដ្ឋគ្រាប់វ័យដ្រាលបានមកពិនិត្យ                  
ពិគ្រាះជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកទូទាំងប្រាទ្រាសមន 
ចំនួន ៩ ៨៧៣ ៥៣៧ ករណី(ទាបជាងឆា្នាំ២០១៣ដ្រាលមន១០ ១៨៧ 
៧៩០ ករណី)ក្នុងនោះករណីថ្មីមនចំនួន ៨ ៩៥១ ៦៧៧ ករណី។ បើគិត 
ជាចំនួនលើកន្រាការពិគ្រាះជំងឺ ករណីថ្មីរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងឆា្នាំ 
២០១៤ គឺ ០,៥៩ លើក។ ជាការគួរឲ្យកត់សម្គល់មណ្ឌលសុខភាពទូទាំង 
ប្រាទ្រាសទទួលពិគ្រាះជំងឺករណីថ្មីរហូតដល់ ៨៥,៦% ន្រាការពិគ្រាះជំងឺ 
ករណីថ្មីសរុប ខណៈដ្រាល ១៤,៤% ទៀតត្រាូវបានធ្វើឡើងនៅមន្ទីរព្រាទ្យ   
ជាតិនិងមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកទាំងអស់។

ជាការកត់សម្គល់មួយទៀត និនា្នាការន្រាការពិគ្រាះជំងឺករណីថ្មីលើ     
ប្រាជាជនម្នាក់ក្នុងមួយឆា្នាំនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ បានស្ទុះ  
ងើបឡើងពី ០,៤៥ នៅឆា្នាំ ២០០៨ ទៅ ០,៦៤ នៅឆា្នាំ ២០១០ ។ ប៉ុន្ត្រាចាប់ 
ផ្តើមធា្លាក់ចុះមកវិញជាបន្តបនា្ទាប់ពីឆា្នាំ ២០១១ មកនៅត្រាឹម ០,៥៩ នៅឆា្នាំ 
២០១៤ ពោលគឺថយចុះចំនួន ០,០១% ក្នុងរយៈ ៣ ឆា្នាំចុងក្រាយ។

តាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាទូទៅចំនួនលើក
ន្រាការពិគ្រាះជំងឺករណីថ្មីក្នុងប្រាជាជនម្នាក់ក្នុង ១ ឆា្នាំគឺ ១ លើកសម្រាប់   
ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍតួយ៉ាងដូចជាប្រាទ្រាសកម្ពុជាជាដើម។

ជាការគួរកត់សម្គល់មួយទៀត ចំនួនលើកន្រាការពិគ្រាះជំងឺថ្មីក្នុង        
ប្រាជាជនម្នាក់ក្នុង១ឆា្នាំមនគម្លាតគ្នាយ៉ាងខា្លាំងរវាងខ្រាត្តមួយទៅខ្រាត្តមួយ 
ពីខ្ពស់បំផុត០,៩៧នៅខ្រាត្តសៀមរាប មកទាបបំផុត០,២១ នៅរាជធានី 
ភ្នំព្រាញ ។

របាយការណ៍បានបងា្ហាញទៀតថា ក្នុងឆា្នាំ២០១៤អ្នកជំងឺគ្រាប់វ័យទាំង 
២ ភ្រាទដ្រាលត្រាូវដក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិ-       
បាលសាធារណៈ និងបានអនុញ្ញាតឲ្យច្រាញពីមន្ទីរព្រាទ្យទូទាំងប្រាទ្រាស 
មនចំនួន ៦១០ ៤៦៣ នាក់(ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកជំងឺរប្រាង)។ បើគិត 
ជាចំនួនថ្ង្រាសរុបព្យាបាលចំនួន ២ ៧២៦ ៩០៥ ថ្ង្រា ឬចំនួនថ្ង្រាសម្រាកព្យា-
បាលមធ្យមចំនួន ៤,៥ ថ្ង្រា(៤ថ្ង្រាកន្លះ)។ ដោយឡ្រាកអ្នកជំងឺដ្រាលបាន        
ច្រាញពីមន្ទីរព្រាទ្យដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំនួន ៣ ៤៨៥ នាក់។ការធា្លាក់ចុះ
ន្រាចំនួនអ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាលរវាងឆា្នាំ២០១១និងឆា្នាំ២០១៤ មននិនា្នា-
ការស្រាបគ្នាទៅនឹងការធា្លាក់ចុះន្រាចំនួនករណីថ្មី ន្រាការពិគ្រាះជំងឺនៅក្នុង 
រយៈព្រាលដូចគ្នាន្រាះ។ ប៉ុន្ត្រាប្រាការដ្រាលគួរឲ្យកត់សម្គល់គឺនៅឆា្នាំ២០១៤
ន្រាះ ករណីវះកាត់ធំសរុបចំនួន ៧៧ ៣៧៥ ករណី និងវះកាត់តូច ៤០ ១២៦ 
ករណី ។

ដោយឡ្រាកក្នុងឆា្នាំ២០១៤ន្រាះដ្រារមនអ្នកជំងឺចំនួន ៥ ៨៦២នាក់បាន
សា្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺសម្រាកព្រាទ្យសរុប ៥៧១ ៨៣០ នាក់ និងអ្នកជំងឺ 
រប្រាង ៦២ នាក់ អ្នកបានសា្លាប់ស្មើនឹង១,៥៦% ន្រាអ្នកជំងឺរប្រាង ៧ ២២៥ 
នាក់ដ្រាលបានសម្រាកព្យាបាល ហើយបើគិតជាចំនួនថ្ង្រាសម្រាកព្យាបាល
សរុបចំនួន ៣៥១ ៨៥៧ ថ្ង្រា។

អត្រាសា្លាប់ជាមធ្យមនៅក្នុងមន្ទីរព្រាទ្យមនកម្រាិតទាប គឺ ០,៩៧%។    
ការថយចុះន្រាអត្រាសា្លាប់នៅមន្ទីរព្រាទ្យ ជាសូចនាករមួយដ្រាលវាស់អំពី          
គុណភាពន្រាស្រាវាពិនិត្យព្យាបាល និងថ្រាទាំជំងឺនៅមន្ទីរព្រាទ្យ។

ទន្ទឹមន្រាះដ្រារ អត្រាមធ្យមន្រាការប្រាើប្រាស់គ្រានៅមន្ទីរព្រាទ្យសាធារ-
ណៈទូទាំងប្រាទ្រាសក្នុងឆា្នាំ២០១៤បានឡើងខ្ពស់រហូតដល់៩៥,២០%។
ចំនួនគ្រាសរុបន្រាមន្ទីរព្រាទ្យទូទាំងប្រាទ្រាសមនចំនួន ១២ ២៤៩គ្រា ដោយ
រាប់បញ្ចូលទាំងគ្រាសម្រាប់អ្នកជំងឺរប្រាងចំនួន ២ ៣៥២ គ្រា។

ដើម្បីជួយដល់ជនក្រាីក្រាបច្ចុប្បន្នមូលនិធិសមធម៌កំពុងត្រាូវបានអនុវត្ត

សមិទ្ធផលវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ ២០១៤ និងទិសដាឆ្នាំ ២០១៥

អគរថ្មីន្រាមន្ទីរព្រាទ្យកាល់ម្រា៉ត រាជធានីភ្នំព្រាញ
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នៅក្នុង៦១ស្រាុកប្រាតិបត្តិក្នុងចំណោមស្រាុកប្រាតិបត្តិសរុបចំនួន៨៨ន្រា២៥
រាជធានី ខ្រាត្ត ក្នុងនោះមណ្ឌលសុខភាព ៦០២ ឬស្មើនឹង ៥៤% ន្រាចំនួន 
មណ្ឌលសុខភាពសរុប១១០៥ មន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកចំនួន៦៣(៦៣%ន្រាចំនួន
មន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាកសរុបចំនួន៩៩)និងមន្ទីរព្រាទ្យជាតិ។ នៅឆា្នាំ ២០១៤ កម្ម-
វិធីមូលនិធិសមធម៌កំពុងគ្រាបដណ្តប់ដល់ប្រាជាជនក្រាីក្រាប្រាមណ ២,៦    
លននាក់(តាមការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រាីក្រាមុន និងនៅព្រាលទៅប្រាើ 
ប្រាស់ស្រាវា) ។

ក្នុងព្រាលដូចគ្នាន្រាះដ្រារ ស្រាវាសុខាភិបាលឯកជនគ្រាប់ប្រាភ្រាទដ្រាល        
កំពុងផ្តល់ស្រាវាសុខភាពត្រាូវបានកត់សម្គល់ឃើញថា មនចំនួនលើស         
មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈទូទាំងប្រាទ្រាសជាង៤ដង(ទាំងស្វ្រាងរក
កម្រានិងមិនរកកម្រា)។គិតត្រាឹមថ្ង្រា៣១ខ្រាធ្នូឆា្នាំ២០១៤ សរុបចំនួនស្រាវា
សុខាភិបាលឯកជនមនចំនួន ៥ ៧៥៧ កន្ល្រាងចាប់ពីមន្ទីរព្រាទ្យរហូតដល់
បន្ទប់ថ្រាទាំជំងឺ និងចាប់ពីឱសថសា្ថានទៅឱសថសា្ថានរង ក និង ខ ចំនួន           
១ ៩១៩ កន្ល្រាង ។

ទន្ទឹមន្រាះ ក្រាសួងសុខាភិបាលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដក់លើការ
គ្រាប់គ្រាងវិស័យស្រាវាឯកជនក្នុងន្រាះរួមមន ជំរុញសកម្មភាព    របស់គណៈ 
កម្មការអន្តរក្រាសួងទូទាំង ២៥ រាជធានី ខ្រាត្តក្នុងការចុះត្រាួតពិនិត្យកន្ល្រាង 
ផ្តល់ស្រាវាឯកជន វិធានការណ្រានំា និងរៀបចំឲ្យអ្នកផ្តល់ស្រាវាចុះកិច្ចសន្យា 
ក្រាប្រាលើការអនុវត្តមិនសមស្រាបតាមលក្ខណៈច្បាប់ និងលក្ខណៈបច្ច្រាក- 
ទ្រាស ។

ជាទិសដៅការងារសម្រាប់ឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះ ទាក់ទងទៅនឹងការពង្រាឹង 
ប្រាព័ន្ធសុខាភិបាល ក្រាសួងបានដក់ច្រាញនូវសកម្មភាពអាទិភាពមួយ      
ចំនួនដ្រាលក្នុងនោះមន៖ ជំរុញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្រានការគ្រាបដណ្តប់     
សុខាភិបាលទៀងទាត់។ ពង្រាីកយន្តការផ្តល់ស្រាវាសុខាភិបាលសាធារ-
ណៈដូចជា ទីភា្នាក់ងារប្រាតិបត្តិការពិស្រាសនិងគ្រាឹះសា្ថានសាធារណៈរដ្ឋ-      
បាល ។ លើកកម្ពស់ប្រាព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឱសថបរិកា្ខារទាន់ព្រាលវ្រាល បរិមណ 
គ្រាប់គ្រាន់  គុណភាពល្អ និងប្រាើប្រាស់មនប្រាសិទ្ធភាព។ លើកកម្ពស់ការ
ប្រាើប្រាស់ឱសថបូរាណនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។ លើកកម្ពស់សមត្ថ-    
ភាពស្រាវាមន្ទីរពិសោធន៍ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្រាវាធនាគរឈាមធានា
បរិមណឈាមផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់គ្រាន់ និងសុវត្ថិភាពន្រាការប្រាើប្រាស់ឈាម ។ 
អភិវឌ្ឍប្រាព័ន្ធទទួលសា្គល់គុណភាពទាំងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈ
និងឯកជន។ អនុវត្តការបងា្ការ និងការត្រាួតពិនិត្យការចម្លងរោគនៅមូលដ្ឋាន
សុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន ។  លើកកម្ពស់ការគ្រាប់គ្រាងកាក           
សំណល់វ្រាជ្ជសាស្រា្តនៅគ្រាប់មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាក។លើក
កម្ពស់ការគ្រាប់គ្រាង និងការថ្រាទាំបរិកា្ខាវ្រាជ្ជសាស្រា្ត និងការថ្រាទាំអគរ ។

ក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះដ្រារ ក្រាសួងក៏មនផ្រានការសាងសង់មណ្ឌលសុខ-
ភាព ប៉ុស្តិ៍សុខភាព  បន្ទប់រង់ចាំ ការសម្រាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិង
សាងសង់បន្ថ្រាមអគរមន្ទីរព្រាទ្យ។ បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនិង
ទឹកសា្អាតនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ពិស្រាសសនៅតំបន់ជនបទដច់                
ស្រាយល។ ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ព្រាទ្យស្តង់ដរសម្រាប់សំណុំសកម្មភាពអប្ប
បរមន្រាមណ្ឌលសុខភាពនិងសំណំុសកម្មភាពបង្រា្គប់ន្រាមន្ទីរព្រាទ្យបង្អ្រាក។ 
បង្កើនការវិនិយោគលើឧបករណ៍វ្រាជ្ជសាស្រា្តទំនើប និងបច្ច្រាកវិទ្យាវរជ្ជ-

សាស្រា្តខ្ពស់ ។ ផ្គត់ផ្គង់មធ្យាបាយបញ្ជូនជំងឺតាមរថយន្តគិលនសង្រា្គោះ  
សម្រាប់ការបញ្ជូនជំងឺបនា្ទាន់។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្រានការរយៈព្រាលមធ្យម      
ដូចជាផ្រានការប្រាតិបត្តិប្រាចាំឆា្នាំ ផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តថវិកា កម្មវិធីវិនិយោគ 
ផ្រានការចំណាយរយៈព្រាលមធ្យម ផ្រានការលទ្ធកម្ម ។ តម្រាៀបតម្រាង់មូល
និធិជំនួយដើម្បីគំទ្រាដល់អាទិភាពវិស័យសុខាភិបាល ។ ពង្រាីកការគ្រាប 
ដណ្តប់ន្រាកម្មវិធីមូលនិធិសមធម៌ និងយន្តការហិរញ្ញប្បទានគំពាប្រាជាជន
ក្រាីក្រា និងអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្រា្តទូទាត់ចំណាយស្រាវាដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រាវា     
សុខភាព។ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពសា្ថាប័នសម្រាប់ការគំពារសុខភាពសង្គម
ដោយធ្វើសុខដុមនីយកម្ម និងសមហរណកម្មយន្តការហិរញ្ញប្បទានសុខា
ភិបាលផ្ស្រាងៗ។ បង្កើនជំនាញបច្ច្រាកទ្រាស និងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស
សុខាភិបាលតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តាលមនលក្ខណៈមូលដ្ឋាន និង       
ក្រាយមូលដ្ឋាន និងហាត់ការនៅនឹងកន្ល្រាង។ ពង្រាឹងក្រាបខណ្ឌវិជា្ជាជីវៈ  
ក្រាមសីលធម៌ និងគុណភាពការងារ ដោយអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តប្រាព័ន្ធទទួល
សា្គល់វិជា្ជាជីវៈសម្រាប់វិស័យសាធារណៈ និងឯកជននិងពង្រាឹងការអនុវត្ត
លក្ខន្តិកៈមន្រា្តីរាជការសុខាភិបាល ។ ប្រាងច្រាកនិងថ្រារក្សាទុកបុគ្គលិក          
ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់បុគ្គលិកដ្រាលចាំបាច់សម្រាប់អាទិភាពក្នុងវិស័យ
សុខាភិបាល ពិស្រាសការពង្រាីកបុគ្គលិកទៅកាន់តំបន់ជនបទ ។ លើក           
កម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមន
ប្រាភពពីការបង់ថ្ល្រាស្រាវាមូលនិធិសមធម៌ និងយន្តការហិរញ្ញប្បទានដទ្រា
ទៀត។បង្កើនការចូលរួមពីស្រាវាសុខាភិបាលឯកជនក្នុងរាយការណ៍តាម
ប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងព័ត៌មនសុខាភិបាលលើគ្រាហទំព័រ និងអភិវឌ្ឍន៍បទបញ្ញត្តិ
សម្រាប់ការចូលរួមពីស្រាវាសុខភាពឯកជន នៅក្នុងប្រាព័ន្ធរបាយការណ៍          
ព័ត៌មនសុខាភិបាល ។  អភិវឌ្ឍន៍ផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តសុខាភិបាល ២០១៦ 
-២០២០។ ពង្រាឹងប្រាព័ន្ធចុះបញ្ជីការឱសថសម័យ និងបូរាណ បរិកា្ខានិង    
គ្រាឿងសម្អាង និងការត្រាួតពិនិត្យតាមដនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឱសថ និង
លុបបំបាត់ឱសថក្ល្រាងកា្លាយអន់គុណភាព និងគ្មានប្រាភពផលិតច្បាស់         
លស់។ លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងវិស័យឯកជនក្នុងការ
អភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាល ៕

មន្ទីរព្រាទ្យកុមរជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញ

មណ្ឌលសុខភាពព្រាប្រាស់ ក្នុងខ្រាត្តកំពង់ធំ

មន្ទីរព្រាទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំព្រាញ  ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញ
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គំពារបរិសា្ថាន ការអភិរក្សជីវៈចម្រាុះ និងការប្រាើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឱ្យ

បានសមស្រាប។ ជាក់ស្ត្រាងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងសម្រាចគោលដៅ

ជាអទិភាពទាំង ៣ ន្រាះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រាសួងបរិសា្ថានបាន

ចាប់ផ្តើមធ្វើការក្រាសម្រាួលការគ្រាប់គ្រាងតំបន់ព្រាកទ័លឡើងវិញ ដើម្បីប្រា

កា្លាយជាគំរូន្រាតំបន់ទ្រាសចរណ៍ធម្មជាតិមួយប្រាកបដោយភាពទាក់ទាញ ។

ថ្ល្រាងក្នុងសិកា្ខាសាលអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផ្រានការគ្រាប់គ្រាងតំបន់ 

ស្នូលព្រាកទ័ល ឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងបរិសា្ថានបាន  

មនប្រាសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអភិរក្សព្រាកទ័លឱ្យទៅជាតំបន់             

ដ្រាលមនសកា្តោនុពលផ្ន្រាកទ្រាសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុត ក្នុងការទាក់ 

ទាញភ្ញៀវទ្រាសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិ-

បាលនឹងបង្កើតផ្រានការគ្រាប់គ្រាងថ្មីរយៈព្រាល ៥ ឆា្នាំ គឺចាប់ពីឆា្នាំ ២០១៥ 

ដល់ឆា្នាំ ២០១៩ ដ្រាលនឹងមនសមសភាពចូលរួមពីគ្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 

នោះមនក្រាសួងបរិសា្ថាន ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមញ់ និងន្រាសាទ អង្គការ 

សង្គមសុីវិល និងអាជា្ញាធរដ្រានដី ។ ផ្រានការថ្មីន្រាះនឹងទទួលបានការគំទ្រា

ថវិកា និងបច្ច្រាកទ្រាសពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងដ្រាគូអន្តរជាតិ ដ្រាលផ្តោតសំខាន់ 

លើកម្មវិធីជាច្រាើនតាមរយៈការថ្រារក្សាតំបន់ស្នូល ការអភិរក្ស និងគ្រាប់គ្រាង 

ធនធានធម្មជាតិ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍអ្រាកូទ្រាសចរណ៍ ការ 

បង្កើត និងពង្រាឹងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ។

ពែកទ័ល នឹងក្លែយជាតំបន់គំរូ ផែ្នកអភិរក្សបរិសា្ថែន និង
ទែសចរណ៍ធម្មជាតិបែកបដែយភាពទក់ទញ

ហ្វូងសត្វសា្លាបស្ទើរផុតពូជលើពិភពលោក មននៅតំបន់ព្រាកទ័លឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ មនប្រាសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រាជុំ
 ក្នុងខ្រាត្តសៀមរាប ស្តីអំពីបញ្ហាបរិសា្ថាន

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រាូវការចាំបាច់ ក្នុងបុព្វហ្រាតុអភិវឌ្ឍប្រាទ្រាស 

ជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ ដឹកនាំដោយសម្ត្រាចត្រាជោ                  

ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រាទម្រាង់សុីជម្រា 

យ៉ាងសកម្មលើវិស័យជាច្រាើន  ក្នុងនោះកំណ្រាទម្រាង់វិស័យបរិសា្ថានមន     

តួនាទីដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការរួមចំណ្រាកដល់ការជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍ 

សង្គម ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។

សកម្មភាពន្រាកំណ្រាទម្រាង់វិស័យបរិសា្ថាន បានសម្រាចលទ្ធផលល្អ       

ប្រាសើរជាច្រាើន ដ្រាលបានបង្កើនការជឿទុកចិត្ដចំពោះការខិតខំរបស់                

ក្រាសួងបរិសា្ថាន ចាប់តាំងពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ 

មក ។  បច្ចុប្បន្នក្រាសួងបរិសា្ថានបាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តកំណ្រាទម្រាង់ន្រាះ

សំដៅធ្វើឲ្យការគ្រាប់គ្រាងបរិសា្ថាននៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា មនភាពកាន់ត្រា 

ប្រាសើរឡើង  ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរន្រាការអភិវឌ្ឍផង និងសំណូមពរ

ន្រាការលើកកម្ពស់បរិសា្ថានរស់នៅរបស់ប្រាជាជនផង ។

ដើម្បីសម្រាចគោលបំណងន្រាះ ក្រាសួងបរិសា្ថាន បានរៀបចំពង្រាឹង 

សមត្ថភាពសា្ថាប័ន តាមរយៈការក្រាសម្រាួលមុខងាររចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់គ្រាង  

របស់ក្រាសួង ការក្រាសម្រាួលរបៀបរបបការងារ កិច្ចការគ្រាប់គ្រាងបុគ្គលិក 

រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅធ្វើទំនើបកម្មសា្ថាប័ន ឲ្យកាន់ត្រាមនប្រាសិទ្ធ-

ភាពការងារ ដើម្បីសម្រាចគោលដៅអាទិភាពចំនួនបីរបស់ក្រាសួងគឺ : កិច្ច 
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ឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ បានបន្ដថា តំបន់ស្នូលព្រាកទ័លជាបនា្ទាយ

ពងកូនរបស់សត្វសា្លាបធំជាងគ្រាបំផុត ដ្រាលនៅសល់ចុងក្រាយក្នុងតំបន់

អាសុីអាគ្ន្រាយ៍ដ្រាលត្រាូវបានការពារ និងអភិរក្ស មិនត្រាប៉ុណោ្ណោះ ថ្រាមទាំង    

មនប្រាព្រាណីវប្បធម៌ភូមិអណ្ត្រាកទឹករួមផ្សំជាមួយព្រាលិចទឹកដ៏ល្អ និង         

លំហទឹកបឹងទន្ល្រាសាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ដ្រាលបង្កើតបានជាទ្រាសភាពល្អ 

ប្ល្រាកត្រាមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ ហើយបានទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិ អន្តរ-

ជាតិជាច្រាើននាក់ទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅទីនោះ។ ឯកឧត្ដមបន្តទៀតថា      

ភាពស្រាស់សា្អាតរបស់តំបន់ព្រាកទ័ល បានធ្វើឱ្យតំបន់ន្រាះកា្លាយជាតំបន់ 

ទ្រាសចរណ៍ទី ២ គឺឱ្យភ្ញៀវទ្រាសចរមកទស្សនាតំបន់សៀមរាបអង្គរ ក៏បន្ត 

មកតំបន់ព្រាកទ័លទៀត ។

ប្រាធានអង្គការអភិរក្សសត្វព្រាប្រាចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ផ្រានការ   

គ្រាប់គ្រាងតំបន់ព្រាកទ័លរយៈព្រាល ៥ ឆា្នាំន្រាះ មិនត្រាឹមត្រាការពារបាននូវ 

ធនធាន និងទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រាសចរប៉ុណោ្ណោះទ្រា ប៉ុន្ត្រាគឺអាចការពារបរិសា្ថាន

ទាំងខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់នោះផងដ្រារ តាមរយៈការគ្រាប់គ្រាងសំណល់      

រឹងរាវកុំឱ្យហូរចូលទៅក្នុងទឹកនាំឱ្យបំពុលដល់បរិសា្ថាន។  ព្រាកទ័ល គឺជាក្តី 

សង្ឃឹមចុងក្រាយន្រាការអភិរក្សសត្វសា្លាបជិតផុតពូជជាច្រាើន នៅក្នុង                 

តំបន់ដ្រាលទាមទារឱ្យមនយន្តការការពារ និងអភិរក្សឱ្យបានកាន់ត្រា  

ប្រាសើរជាងមុន ។ តាមរយៈកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងមន្រា្តីក្រាសួងកសិកម្ម        

និងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រាចាប់តាំងពីឆា្នាំ ១៩៩០ មក បានទប់សា្កាត់ការ      

កាប់ដុតរានព្រាធ្វើកសិកម្ម រួមជាមួយនឹងព្រាលិចទឹក ការប្រាមញ់ និងការ 

ន្រាសាទខុសច្បាប់ ដ្រាលមកទល់បច្ចុប្បន្នន្រាះបានធ្វើឱ្យចំនួនសត្វសា្លាប 

កម្រាមនការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់  ហើយត្រាូវបានគ្រាទទួលសា្គល់ថាជា 

គម្រាងអភិរក្សដ៏ជោគជ័យ ដ្រាលនឹងកា្លាយជាគំរូសម្រាប់យកទៅអភិរក្ស

នៅតំបន់ផ្ស្រាងៗទៀត ។

តំបន់ព្រាកទ័លលតសន្ធឹងនៅទិសនិរតីន្រាបឹងទន្ល្រាសាប មនទីតាំង 

នៅក្នុងឃុំកោះជីវាំង ស្រាុកឯកភ្នំ ខ្រាត្តបាត់ដំបង ដោយមនផ្ទ្រាក្រាឡាជាង 

២១ ហិកតា ។ តំបន់ន្រាះមនរុក្ខជាតិជាព្រាលិចទឹកមនធនធានជីវៈចម្រាុះ 

និងសត្វសា្លាបរាប់មុឺនក្បាលរហូតដល់ជាង ២១០ ប្រាភ្រាទ ក្នុងនោះ ១២ 

ប្រាភ្រាទ គឺជាប្រាភ្រាទជិតផុតពូជ កំពុងរងគ្រាះនៅលើពិភពលោក ។

ព្រាកទ័លជាប្រាភពធនធានអ្រាកូទ្រាសចរណ៍ដ៏សំខាន់ជាសកល ដ្រាល 

ផ្តល់ផសុខភាព ដោយមនភ្ញៀវទ្រាសចរទៅទស្សនាមនការកើនឡើង 

ដល់ជាង ៧ ស្រាននាក់ក្នុងមួយឆា្នាំ ។ តាមរយៈការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ក្នុងតំបន់ន្រាះ បានផ្តល់នូវការងារដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ដូចជាបម្រាើការ

ងារជាមន្រា្តីឧទ្យានុរក្ស និងការផ្តល់ស្រាវាកម្មទ្រាសចរណ៍ ធ្វើឱ្យមនប្រាក់      

ចំណូលសម្រាប់ក្រាុមគ្រាួសារជារៀងរាល់ថ្ង្រា ។

លើមូលដ្ឋានគោលនយោបាយដ៏ត្រាឹមត្រាូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រាល 

ត្រាូវបានអនុវត្តដោយក្រាសួងបរិសា្ថាន ក្រាសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រាមញ់ និងន្រា-

សាទ និងបណា្តាសា្ថាប័នផ្ស្រាងទៀត ព្រាមទាំងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រាជា-

ពលរដ្ឋ និងដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្រាងៗទៀត គម្រាងរៀបចំតំបន់ព្រាកទ័លជា 

តំបន់គំរូផ្ន្រាកអភិរក្សបរិសា្ថាន   និងទ្រាសចរណ៍ធម្មជាតិប្រាកបដោយភាព      

ទាក់ទាញនឹងសម្រាចបានជោគជ័យនៅព្រាលខាងមុខន្រាះ  ៕

សា៊ានទៅនឹងទីផ្សារពិភពលោកទី៤ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និង 

មធ្យម និងការលើកកម្ពស់សហគ្រាិនភាព និងភាពច្ន្រាប្រាឌិតថ្រាមទៀតដើម្បីបង្កើន   

កាលនុវត្តភាពការងារ និងទ្រាពកោសល្យសហគ្រាិនដ្រាលជាកម្លាំងចលករប្រាកប

ដោយជវភាពដ៏ចាំបាច់សម្រាប់លើស្ទួយកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច និងសមធម៌ក្នុងតំបន់ទី៥

ការពង្រាឹងសមហរណកម្មទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលនឹងផ្តល់ នូវអត្ថប្រាយោជន៍ដ៏ច្រាើន 

ដល់អាសា៊ានដូចជាការបង្កើនវិសាលភាពនិងចលនាសាច់ប្រាក់ក្នុងទីផ្សារ ទុនការ 

បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រាប់គ្រាងរចនាសម្ព័ន្ធ

ទុនបង្វិលរបស់ក្រាុមហ៊ុនបានល្អជាដើមទី៦ ការពង្រាឹងកិច្ចការពារបរិសា្ថានការគ្រាប់

គ្រាងធនធានធម្មជាតិ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រាគ្រាះធម្មជាតិ និងទី៧ ការ 

ពន្លឿននូវការកាត់បន្ថយវិសមភាពចំណូលក្នុងស្រាុក ដោយធានាការប្រាងច្រាកផ្ល្រាផ្កា

ន្រាកំណើនប្រាកបដោយសមធម៌តាមរយៈការពង្រាឹងវិស័យអប់រំ ការផ្ទ្រារបច្ច្រាកវិទ្យា   

និងចំណ្រាះដឹងថ្មីៗរវាងប្រាទ្រាសជាសមជិកទាំងអស់ និងការលើកកម្ពស់សមភាព 

យ្រានឌ័រ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពស្មើគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រាីដ្រាលជាចលករដ៏សំខាន់

មួយដ្រារនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះ។

នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី២៧ ខ្រាម្រាសា កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី២៦បានប្រារព្ធ 

ឡើងជាផ្លូវការនៅសាលសន្និសីទទីក្រាុងគូឡាឡាំពួរ ប្រាទ្រាសម៉ាឡ្រាសុី។ ថ្ល្រាងសុន្ទរ-

កថាបើកកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី២៦ ឯកឧត្តម ណាជីប រ៉ែហ្សាក់ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រាីម៉ាឡ្រាសុី និងជាប្រាធានកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី២៦ មន                

ប្រាសាសន៍ថា ឆា្នាំ២០១៥ ន្រាះគឺជាព្រាឹត្តិការណ៍ប្រាវត្តិសាស្ត្រាសម្រាប់អាសា៊ាន ជាមួយ

នឹងទស្សនៈក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អាសា៊ាន ដ្រាលនឹងល្រាចច្រាញជារូបរាងឡើង

នៅក្នុងខ្រាធ្នូខាងមុខ។ តាមរយៈការបង្កើតឡើងនូវសហគមន៍ត្រាមួយនោះវានឹង          

កា្លាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការពង្រាឹងការឯកភាពរបស់អាសា៊ានបន្ថ្រាមទៀត និងពង្រាឹង 

សមហរណកម្មសម្រាប់រយៈព្រាល១០ឆា្នាំទៅមុខទៀត។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមនប្រាសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថ្រាមថា បណា្តាម្រាដឹកនាំទាំង 

អស់ត្រាូវត្រាខិតខំស្វ្រាងរកមធ្យាបាយ ដើម្បីធ្វើឱ្យអាសា៊ានមនភាពស្អិតល្មួតបន្ថ្រាម

ទៀតខាងផ្ន្រាកនយោបាយ។ វិនិយោគិននៅលើពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំងទៅ

លើត្រាប្រាទ្រាសចិន និងឥណា្ឌត្រាអាសា៊ានត្រាូវត្រាខិតខំប្រាជ្រាងដើម្បីតំណ្រាងនោះនៅ  

ក្នុងតំបន់។ ជាមួយនឹងការប្រាជ្រាងលើផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ចយើងបន្តខិតខំ និងយកចិត្តទុក 

ដក់ទាំងអស់គ្នា ក្នុងការប្រាយុទ្ធប្រាឆាំងទៅនឹងការបម្រាបម្រាួលអាកាសធាតុការ        

ប្រាយុទ្ធប្រាឆាំងទៅនឹងអំពើភ្រារវកម្ម ក្រាុមជ្រាុលនិយម រួមទាំងបញ្ហាផ្ស្រាងៗទៀតដ្រាល

យើងទាំងអស់គ្នាបន្តយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា៕
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សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំ ព្រាឹត្តិ 

ការណ៍អង្គរសង្កា្រាន្ត ដើម្បីអបអរឆា្នាំថ្មីប្រាព្រាណីជាតិឆា្នាំ

មម្រា សប្តស័កដ្រាលប្រារព្ធនៅក្នុងក្រាុងអង្គរ ខ្រាត្ត 

សៀមរាប (ថ្ង្រាទី១៤-១៦ខ្រាម្រាសាឆា្នាំ២០១៥) ទទួល 

បានជោគជ័យលើសពីការរំពឹងទុក។ លើកន្រាះក៏ជា  

ព្រាឹត្តិការណ៍ប្រាវត្តិសាស្ត្រាន្រាវប្បធម៌ និងនយោបាយខ្ម្រារ 

ដ្រាលពុំធា្លាប់មនពីមុនមកផងដ្រារ។ ប្រាមុខរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជាសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន 
សែន និងឯកឧត្តម សម រង្សុី ប្រាធានគណបក្សនៅ 

ក្រារដ្ឋាភិបាលបានអង្គុយលើវ្រាទិការួមគ្នា ដើម្បីបើក

ព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រាន្ត ដ្រាលបងា្ហាញឲ្យឃើញពី         

សាមគ្គីភាពន្រាគ្រាួសារខ្ម្រារ និងអ្នកនយោបាយខ្ម្រារ ខ្ម្រារ 

រួបរួមគ្នាគឺខ្ម្រារខា្លាំង។ តាមរយៈព្រាឹត្តការណ៍ន្រាះកម្ពុជាក៏

ទទួលបាននូវកំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួនពីរផងដ្រារ។

កម្មវិធីបើកអង្គរសង្កា្រាន្ត បានប្រារព្ធជាផ្លូវការនៅ

ព្រាឹកថ្ង្រាទី១៤ម្រាសានាបរិវ្រាណ ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរធំ 

ន្រាខ្រាត្តសៀមរាប។

សម្ត្រាចត្រាជោ បានថ្ល្រាងប្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិដ្រាល

ចូលរួមថា.ប្រាទ្រាសយើងខ្ញុំ បានដើរដល់ដំណាក់កាល

មួយថ្មីនោះគឺវត្តមនរបស់លោក សម រង្សុី និង លោក 

ជំទាវនៅក្នុងវ្រាទិកានៅថ្ង្រាន្រាះ។ វប្បធម៌ សន្ទនាមួយ 

បានចាប់ផ្តើមនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ជំនួសឱ្យវប្បធម៌ន្រា

ការប្រាទូស្តរាយនិងការកាប់សម្លាប់គ្នា ។  

សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថា ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារន្រាះ

ដោយអំណត់ជាមួយនឹងសមភាគីរបស់ខ្ញុំ គឺឯកឧត្តម 

សម រង្សុី ។ មួយរយៈចុងក្រាយន្រាះខ្ញុំបានជួបដ្រាគូដ៏

ល្អមួយគឺឯកឧត្តម សម រង្សុី  ខ្ញុំបាននិយយនៅក្នុងការ 

ចរចាអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយថា យើងត្រាូវបង្កើនការ

សន្ទនាឱ្យបានច្រាើនបំផុតបើអាចធ្វើទៅបាន ។ ឯក- 

ឧត្តម សម រង្សុី បានទទួលយកហើយយើងបានកា្លាយ

ទៅជាសហសា្ថាបនិកន្រាវប្បធម៌សន្ទនា ដ្រាលយើង 

ទទួលភារកិច្ចបន្តនិង ដឹកនាំការងារន្រាះដោយផ្ទាល់ 

របស់យើង ។ 

នៅក្នុងឳកាសនោះសម្ត្រាចត្រាជោ បានធ្វើការកត់

សម្គល់ថាព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រា្កាន្តនឹង រំល្រាចឡើងនូវ 

ចំណុចល្រាចធ្លាមួយចំនួនគឺ ទី១-ការជួបជុំមហាគ្រាួ

សារខ្ម្រារដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យឆា្នាំន្រាះ គឺមន 

អត្ថន័យធំធ្រាងទាំងនយោបាយ ទាំងវប្បធម៌ និង បញ្ហា 

ដទ្រាទៀត ក្នុងនោះមនចរិតបង្រាួបបង្រាួមជាតិ និង 

ឯកភាពជាតិរបស់យើង ។ ទី២-គឺរំឭកនិងធ្វើឱ្យរស់រវី

កប្រាតិកភណ្ឌអរូបីនៅលើទីតាំង វប្បធម៌ប្រាតិកភណ្ឌ 

រូបិយ ។ ទី៣- ជាព្រាឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីរឹតចំណងសាម

គ្គីភាពរវាងប្រាជាជាតិខ្ម្រារ និងប្រាជាជាតិនៅលើសកល 

លោក ។ ទី៤-ផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជនប្រាជាពលរដ្ឋភ្ញៀវ

ទ្រាសចរស្វ្រាងយល់ពីភាពរុងរឿង ភាពល្បីល្បាញភាព

សម្បូរប្រាបន្រាវប្បធម៌អរិយធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ប្រាព្រាណី 

សាសនា និងបន្តថ្រារក្សាក្រារមរតកទាំងន្រាះ ឱ្យបានគង់ 

វង្សព្រាមទាំង ពង្រាីកកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិ។ 

អង្គរសង្កា្រាន្តជាឱកាសមួយ ដើម្បីឱ្យកម្ពុជាបងា្ហាញខ្លួន

ថាជាព្រាះរាជាណាចក្រា ន្រា វប្បធម៌។ ទី៥-ប្រាមូលគំនិត 

រួបរួមកម្លាំងសាមគ្គីភាព ជា 

គ្រាួសារខ្ម្រារ ត្រាមួយក្នុងមោទ- 

នភាពខ្ម្រារជាធ្លុងមួយ និង 

បណ្តុះសា្មារតីអភិរក្ស អភិ-

វឌ្ឍវប្បធម៌ បាវចនាជាតិ 

ព្រាលឹង និងអត្តសញ្ញាណ 

ជាតិខ្ម្រារ ក្នុងបរិបទន្រាសម-

ហរណកម្មអាសា៊ាន ដ្រាលរួម 

គិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រាូវ  

ក្នុងសម័យកាល សកលភា-

វូបនីយកម្មជំនាន់ទំនើប ។ ទី 

៦-ព្រាឹត្តិការណ៍ន្រាះ បងា្ហាញ 

នូវវប្បធម៌ និងសិល្បៈន្រាការច្រាករំល្រាកការរាប់អានគ្នា 

ជួយយកអាសាគ្នា និងភាព ទន់ភ្លន់របស់ប្រាជាពលរដ្ឋ 

ខ្ម្រារ ។ ទី៧-ផ្តល់ឱកាសឱ្យ ពាណិជ្ជករ អាជីវករចូលរួម

ក្នុងការតាំងបងា្ហាញនូវម្ហូបអាហារ និងផលិតផលរបស់

ខ្លួនជាពិស្រាសផលិតផលសិប្បកម្ម និងឧបករណ៍ 

បរិកា្ខារ ដ្រាលបងា្ហាញពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ ។ 

ទី៨-បណ្តុះគំនិតច្ន្រា ប្រាឌិតរបស់យុវជន និងបង្កើននូវ

ភាពន្រាការដឹកនាំ         ប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវ 

តាមរយៈការត្រាៀមរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធី 

នីមួយៗ និងទី៩-ជំរុញ ទ្រាសចរណ៍ដ្រាលជាប្រាភព 

ចំណូលរបស់ប្រាជាជនយើង ។

សម្ត្រាត្រាជោ ហ៊នុ សែន មនប្រាសាសនថ៍ាឆា្នានំ្រាះ 

ជាឆា្នាំដ៏ពិស្រាស ដ្រាលខ្ញុំសុខចិត្តលុប ចោលកម្មវិធី  

ទស្សនកិច្ចទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រា ដើម្បីយកឱកាសន្រាះ

រួមរស់ជាមួយប្រាជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើង នៅក្នុង     

ពិធីបុណ្យចូលឆា្នាំជាពិស្រាស គឺមកចូលរួមក្នុងព្រាឹត្តិការ

ណ៍អង្គរសង្កា្រាន្តនៅក្នុងឆា្នាំទី ៣ដ្រាលជាឆា្នាំពិស្រាសស

ម្រាប់យើងទាំងខាងនយោបាយ ស្រាដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និង 

សង្គម ។ 

សម្ត្រាចបន្តថា វាជារឿងមយួគរួឱ្យមនមោទនភាព 

សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ដ្រាលអង្គរសង្កា្រាន្តឆា្នាំ 

២០១៣-២០១៤ បានប្រាព្រាឹត្តទៅយ៉ាងល្អដ្រាលជាការ

ផ្តួចផ្តើម និងអនុវត្តដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សហភាព 

សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដោយមនការគំទ្រាពីគ្រាប់ផ្ន្រាក 

ដ្រាលចង់ចូលរួម នៅក្នុងសកម្មភាពគំទ្រាដល់វិស័យ 

វប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ន្រាះ ហើយគឺជាជំនួបរវាងវប្បធម៌

អរូបិយដ្រាលត្រាូវជួបជាមួយវប្បធម៌រូបិយ ។ ខ្ញុំសូមយក

ឱកាសន្រាះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ ទៅលើបញ្ហាមួយចំនួន 

ដ្រាលក្នុងនោះកាលពីថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៥ 

យើងបានទៅក្នុង Guinness World Record ដោយ

បានបំប្រាកឯកទគ្គកម្មពិភពលោករួចស្រាចទៅហើយ

ចំពោះនំអន្សមយក្សរបស់យើង។ នំអន្សមយក្សន្រាះ  

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកព្រាឹត្តិការណ៍ 
អង្គរសង្រា្កាន្តឆា្នាំ២០១៥ នៅក្រាុងសៀមរាបអង្គរ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនី លើកបងា្ហាញលិខិតបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការGuiness 
World Record ដ្រាលជាការបញ្ជាក់អំពីកម្ពុជាទទួលការបំប្រាកឯកទគ្គកម្មពិភព

លោកន្រាការរាំចងា្វាក់ ម៉ាឌីហ្សន
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មនទម្ងន់ដល់ទៅប្រាមណជាង ៤ តោនក្រាយពីបាន

ចម្អិនអស់រយៈព្រាល៤៥មោ៉ាង ។ នំអន្សមន្រាះត្រាូវបាន

វ្រាចខ្ចប់ដោយស្លឹកច្រាកទម្ងន់ ៣៣៣ គីឡូក្រាម និងខ្ស្រា 

ច្រាកចំនួន៣៧៥គីឡូក្រាម ដោយមនគ្រាឿងផ្សំអង្ករ 

ដំណើប ១០០០ គីឡូក្រាម ខ្ទិះដូង ៣៩៩ គីឡូក្រាម 

អំបិល ១៥ គីឡូក្រាម សណ្ត្រាកបាយ ៤៩៩ គីឡូក្រាម 

សាច់ជ្រាូកបីជាន់ ៥០៧ គីឡូក្រាម ស្ករ ៤ គីឡូក្រាម  

ម្រាចកំពត៣គីឡូក្រាម ខ្ទឹមចិញ្ចា្រាំ១៦គីឡូក្រាម ។ នំ 

អន្សមន្រាះ ត្រាូវបានចម្អិនតាមលក្ខណៈបច្ច្រាកទ្រាស 

ត្រាឹមត្រាូវ និងមនរសជាតិទាក់ទាញ ជាពិស្រាសនំអន្សម 

ន្រាះត្រាូវបានចម្អិនឡើងដោយក្រាុមម្រាចុងភៅខ្ម្រារ និង 

កូនកាំបិតចំនួន ១០០ នាក់ ។

កម្មវិធីអង្គរសង្កា្រាន្តមនកម្មវិធីជាច្រាើន ដូចជាការ 

ដក់តាំងមួកស្លឹកតោ្នាត អង្រាុត កន្ត្រាងប្រាហុក ក្រាឡាអុក 

មនទំហំធំ ការចូលរួមរបស់យុវជនស្ម័គ្រាចិត្តជាង 

២.៩០០ នាក់ មកពីគ្រាប់ទិសទី ។ ព្រា័ត្រាមនប្រាវ្រាង 

២៥០ ម៉្រាត្រា ដ្រាលមនអ្នកចូលរួមទាញចំនួន ១៥០០ 

នាក់ ការរាំចងា្វាក់ម៉ាឌីហ្សនជាក្រាុមធំដ្រាលមនអ្នកចូល

រាំចំនួន ២០១៥ នាក់ និងមនច្រាើនទម្រាង់សិល្បៈដូច

ជាលោ្ខានបាសាក់ទាំងល្ប្រាងប្រាជាប្រាិយរហូតដល់ ២៤ 

ល្ប្រាងនិងរបាំប្រាព្រាណីចំនួន ២១ របាំ ។ 

នៅក្នុងព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រា្កាន្តន្រាះដ្រារ ក្រាុមយុវ-

ជនកម្ពុជាចំនួន ២.០១៥ នាក់ បានបំប្រាកឯកទគ្គកម្មពិ

ភពលោកក្នុងការរាំដ៏ល្អបំផុតត្រាម្តងគត់ ក្នុងលក្ខ-ខណ្

ឌបីដងន្រាការរាំចងា្វាក់ម៉ាឌីហ្សនន្រាះ ដ្រាលឯកទគ្គ-

កម្មមុនន្រាះ បានទៅលើប្រាទ្រាស អូស្តោ្រាលី 

ដ្រាលមនអ្នករាំ ១១៥៥ នាក់ 

កាលពីឆា្នាំ២០១៤។ បនា្ទាប់ 

ពីការវាយតម្ល្រា និងវិនិច្ឆ័យអស់រយៈ

ព្រាលប្រាមណ២មោ៉ាង ពីគណៈកម្ម 

ការ Guinness World Record 

នៅវ្រាលមោ៉ាង ១ និង ៥៣ នាទី 

រសៀលថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាម្រាសា ឆា្នាំ 

២០១៥ លោកស្រាី Seyda Subasi-

Gemici ចៅក្រាមន្រាកំណត់ត្រាពិភព 

លោកបានប្រាកាសថា ការរាំចងា្វាក់ 

ម៉ាឌីហ្សននៅទីលានជល់ដំរីរបស់

យុវជនកម្ពុជា បានជាប់កំណត់ត្រា 

ពិភពលោកហើយ។ ការររាំចងា្វាក់ម៉ា 

ឌីហ្សនគឺជាកម្មវិធីមួយដ្រាលសហភាព សហព័ន្ធ 

យុវជនកម្ពុជា ខ្រាត្តសៀមរាប (យុទ្ធនាការសៀមរាប 

ផ្ទះខ្ញុំ)បានរៀបចំឡើង ហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយ ក្នុង             

ចំណោមកម្មវិធីជាច្រាើនទៀត ន្រាព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរ  

សង្រា្កាន្តឆា្នាំ ២០១៥ ដ្រាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជន 

កម្ពុជាបានរៀបចំឡើង ដោយមនកិច្ចសហការពី 

សំណាក់សា្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានាផងដ្រារ ។

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនី ប្រាធានសហភាពសហព័ន្ធ 

យុវជនកម្ពុជា បានសម្ត្រាងនូវអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជា 

ខា្លាំង ចំពោះភាពជោគជ័យរួមគ្នារបស់ប្រាជាជនខ្ម្រារ          

ដ្រាល អាចបំប្រាកនូវកំណត់ត្រានំអន្សមយក្សពិភព-

លោក និងការរាំចងា្វាក់ម៉ាឌីហ្សនដ្រាលបានបំប្រាកឯក-

ទគ្គកម្មប្រាទ្រាសអូស្រា្តលី ហើយជាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រា 

ពភិពលោក។ លោកបានសរសើរដលស់ា្មារតរីបសយ់វុ-

ជនដ្រាលបានចូលរួមបង្កើតនៅព្រាឹត្តិការណ៍មហាជួបជុំ

គ្រាួសារខ្ម្រារន្រាះ ។

ព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រាន្តឆា្នាំ ២០១៥ បានបញ្ចប់ 

ទៅហើយ ជាមួយនឹងជោគជ័យយ៉ាងធំធ្រាងលើសពី     

ការរំពឹងទុក ក្នុងរយៈព្រាល៣ថ្ង្រាន្រាព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរ-

សង្កា្រាន្តឆា្នាំ ២០១៥ (ន្រាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆា្នាំថ្មី   

ប្រាព្រាណីជាតិខ្ម្រារ) នៅខ្រាត្តសៀមរាប-អង្គរ ទទួលបាន 

ភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិប្រាមណ ១ លននាក់ និងទ្រាសចរ 

អន្តរជាតិប្រាមណ ២៧០០០ នាក់ បាននាំមកនូវប្រាក់

ចំណូលសម្រាប់ខ្រាត្តសៀមរាបប្រាមណជិត ៧០ លន 

ដុល្លារអាម្រារិក ។ ន្រាះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ 

មន្រា្តីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ ។

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍

បានមនប្រាសាសន៍ឲ្យដឹងនៅថ្ង្រាទី ១៧ ម្រាសា ន្រាះថា 

ចំនួនភ្ញៀវទ្រាសចរ ចូលទៅកាន់ខ្រាត្តសៀមរាបនៅក្នុង

ឆា្នាំសង្រា្កាន្ត ២០១៥ ន្រាះ កើនឡើងលើសឆា្នាំ ២០១៤ 

ចំនួន ២៣៣ % ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍

បានធ្វើការគិតជាតួល្រាខមធ្យមភាគ ន្រាការចំណាយ     

របស់ភ្ញៀវទ្រាសចរណ៍ ដ្រាលបានទៅកំសាន្តនៅថ្ង្រា 

សង្រា្គាន្តរយៈព្រាល ៣ ថ្ង្រាន្រាះគឺភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិម្នាក់ 

អាចចំណាយអស់ ៥០ ដុល្លារអាម្រារិក និងភ្ញៀវទ្រាសចរ 

បរទ្រាសអាចចំណាយអស់ ៧០០ ដុល្លារអាម្រារិក ។        

សរុបចំណូលដ្រាលបានមកពីសង្រា្កាន្តឆា្នាំ ២០១៥ 

សម្រាប់ខ្រាត្តសៀមរាបមនប្រាមណ ៦៩ លនដុល្លារ 

អាម្រារិក ដ្រាលក្នុងនោះចំណូលបានពីទ្រាសចរជាតិ 

ប្រាមណ ៥០ លនដុល្លារអាម្រារិក និងពីទ្រាសចរ 

អន្តរជាតិប្រាមណ ១៨៩០០០០០ ដុល្លារ ។

យោងតាមរបាយការណ៍ ពីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍        

កាលពីព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រាន្តឆា្នាំ ២០១៣ ខ្រាត្ត 

សៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ 

ជាង ១៧ មុឺននាក់ ។  នៅឆា្នាំ ២០១៤ ខ្រាត្តសៀមរាប

ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួនជាង៣៨ម៉ឺននាក់

ដ្រាលក្នុងនោះជាង ២ មុឺននាក់ ជាភ្ញៀវអន្តរជាតិ ដោយ 

ទទួលបានចំណូល ប្រាមណ ៣០ លនដុល្លារ។ចំពោះ

ព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រាន្តក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះ ក្រាសួង 

រំពឹងថានឹងទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យចូលរួម

ដល់៥០មុឺននាក់ ប៉ុន្ត្រាលទ្ធផលជាក់ស្ត្រាងគឺបានទទួល

លើសពីការរំពឹងទុក ៕ 

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទទួលលិខិតបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការGuiness 

World Record ដ្រាលជាការបញ្ជាក់អំពីកម្ពុជាទទួលការបំប្រាកឯកទគ្គកម្ម

ពិភពលោកន្រាការផលិតនំអន្សមយក្ស

ភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិ អន្តរជាតិយ៉ាងច្រាើនកុះករទស្សនា

ប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្នុងឱកាសន្រាការប្រារព្ធព្រាឹត្តិការណ៍

អង្គរសង្រា្កាន្តឆា្នាំ២០១៥ នៅក្រាុងសៀមរាបអង្គរ

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រាការសម្ត្រាងសិល្ប     ៈគ្រាប់ទម្រាង់

ក្នុងឱកាសន្រាការប្រារព្ធព្រាឹត្តិការណ៍អង្គរ 

សង្រា្កាន្តឆា្នាំ២០១៥ នៅក្រាុងសៀមរាបអង្គរ
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យោងតាមទិន្នន័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន   ឲ្យ 

ដឹងថា ស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាទ្រាសជប៉ុនបានងើបច្រាញផុតពីភាព

មិនទៅមុខតាំងពីចុង ឆា្នាំ ២០១៤ មកម្រា្ល៉ះ តាមរយៈ 

កំណើនដ្រាលបានកើតមនជាលើកដំបូង ប៉ុន្ត្រាមន 

កម្រាិតទាបជាង ការព្យាករណ៍របស់ស្រាដ្ឋកិច្ចវិទូនានា

នៅឡើយទ្រា ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូង គណៈរដ្ឋមន្ត្រាីជប៉ុន 

បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុប GDP បានកើន 

ឡើង ២,២ % នៅត្រាីមសទីបីរហូតដល់ខ្រាធ្នូ ឆា្នាំ 

២០១៤ ។ ពោល គឺស្រាដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានរួញតូចនៅក្នុង

ត្រាីមសទីមួយ និងទីពីរន្រាឆា្នាំ២០១៤ដ្រាលការធា្លាក់ចុះ

ន្រាះត្រាូវបានគ្រាបនោ្ទាសទៅលើអត្រាពន្ធក្នុងស្រាុកខ្ពស់

ព្រាក ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិលត្រាឡប់មកកាន់ 

កំណើនវិញសម្រាប់ស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាទ្រាសជប៉ុន ក៏នៅត្រា 

ទាបជាងការព្យាករណ៍របស់ស្រាដ្ឋកិច្ចវិទូនានា ហើយ 

អាចមិនសម្រាចបាន ចំពោះការលប់បំបាត់ចោលការ 

ព្រាួយបារម្ភដ្រាលថា ស្រាដ្ឋកិច្ចជប៉ុន កំពុងស្ថិតនៅក្នុង

សា្ថានភាពមនការឈឺចាប់នោះ ។ យុទ្ធនាការជំរុញ 

ស្រាដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅមុខមនរយៈព្រាលពីរឆា្នាំ ផ្តួចផ្តើមឡើង 

ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាី សុីនហ្សូ អាបែ ដ្រាល 

មនឈ្មាះថាគោលនយោបាយ Abenomic កំពុងត្រា 

ទទួលបានផ្ល្រាផ្កា គឺកំណើន ២,២%។ ប៉ុន្ត្រាពួកស្រាដ្ឋកិច្ច 

បានព្យាករណ៍ថា កំណើននឹងទទួលបាន ៣,៧% ។

ចាប់តាំងពីវិលត្រាឡប់មកកាន់អំណាច   វិញនាចុង 

ឆា្នាំ ២០១២ មក លោក សុីនហ្សូអាបែបានប្រាឹងប្រា

ងគ្រាប់ប្រាបយ៉ាង ដើម្បីឲ្យស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាទ្រាសជប៉ុនវិល  

មកកាន់កំណើនវិញ ដោយលោកបង្កើតគោលនយោ-

បាយកំណើនមួយដ្រាលមនឈ្មាះថា Abenomic ។  

គែលនយែបាយ Abenomic កំពុងធ្វើឲ្យសែដ្ឋកិច្ចជប៉ុនងើបឡើងវិញ

មនការងារជាច្រាើន ដើម្បីកំណើនកំពុងត្រាូវបានអនុវត្ត 

ដោយធនាគរកណា្តាលរបស់ជប៉ុន ដ្រាលកំពុងបង្កើន 

សាច់ប្រាក់ តាមរយៈការទិញប័ណ្ណធានារបស់រដ្ឋាភិ-

បាល និងការទិញទ្រាព្យសម្បត្តិផ្ស្រាងទៀត ។

វិធានការរបស់ធនាគរគឺរក្សាឲ្យបាននូវតម្ល្រាប្រាក់

កម្ចីឲ្យនៅកម្រាិតទាប និងឲ្យមនការចំណាយច្រាើន។ 

ធនាគរក៏កំពុងត្រារក្សាឲ្យបានកម្រាិតទាប នូវអត្រាប្តូរ 

ប្រាក់យ្រាន ដ្រាលនឹងជួយដល់ក្រាុមហ៊ុនផលិតកម្មធំៗ   

ដូចជាក្រាុមហ៊ុន Toyota និងក្រាុមហ៊ុន Hitachi  ដ្រាលជា

ក្រាុមហ៊ុនលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនមនចំនួនច្រាើននៅ

ក្នុងទីផ្សារក្រាប្រាទ្រាស ។ ទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏មនការ 

កើនឡើង ឯប្រាក់ចំណ្រាញសារជីវកម្មក៏មនកម្រាិត 

ខ្ពស់ដ្រារ ។

លោក Akira Amari រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច   

ជប៉ុនថ្ល្រាងថា ជំនឿរបស់អ្នកប្រាើប្រាស់មនភាពប្រាសើរ 

ឡើង ហើយកំពុងឆ្ពោះទៅមុខ។ ខ្ញុំគិតថា យើងអាច     

មនក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាទ្រាស ។ ភាគ 

ហ៊ុននៅក្នុងក្រាុមហ៊ុន The nikkei ជាមធ្យម កើនឡើង 

០,៦៦% នៅក្នងុការធ្វើពាណជិ្ជកម្ម បនា្ទាបព់មីនស្រាច- 

ក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច។ ប្រាក់យ្រានបាន 

ធា្លាក់ចុះសន្សឹមៗ បើប្រាៀបជាមួយប្រាក់ដុល្លារ។

យោងតាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថា ស្រាដ្ឋកិច្ច    

ប្រាទ្រាសជប៉ុនឆា្នាំ ២០១៤ មិនមនកំណើនទាល់ត្រា 

សោះ ដោយពីរត្រាីមសដំបូងស្ទើរត្រាគ្មានការចំណាយ

ជាដុំកំភួន ។     កំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈព្រាលពីរឆា្នាំ ចាប់ 

តាំងពីលោក សុីនហ្សូ អាបែ ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ 

Abenomic របស់លោកគឺមនកំណើនយឺតៗ ១,៦% 

គឺទាបជាងឆា្នាំ ២០១២ ដ្រាលមន១,៨% ជាឆា្នាំមុន         

ព្រាលលោកចូលកាន់តំណ្រាងនាយករដ្ឋមន្ត្រាី ។ ប៉ុន្ត្រា 

អ្នកស្រាដ្ឋកិច្ចបាននិយយថា ឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះអាចជាឆា្នាំ 

អនុគ្រាះដល់គោលនយោបាយ Abenomic របស់ 

លោក  សុនីហ្ស ូ អាបែ ពពី្រាះពរីឆា្នាដំបំងូ របសល់ោក 

ស្រាដ្ឋកិច្ចមិនងើបឡើងវិញ ដោយសារត្រាការដំឡើង 

ពន្ធក្នុងស្រាុក ។

ព្រាលប្រាក់យ្រានចុះខ្សាយ បានចាប់ផ្តើមឲ្យមន 

សន្ទះុដល់ផលិតកម្មក្នុងស្រាុកតាមរយៈការបង្កើនតម្រាូវ 

ការនាំច្រាញពីប្រាទ្រាសជប៉ុន។ វិស័យទ្រាសចរណ៍ក៏ដូច

គ្នាដ្រារកំពុងមនសន្ទុះ ដ្រាលពីមុនន្រាះអ្វីៗសុទ្ធត្រាថ្ល្រា

នៅតាមទីក្រាុងនានារបស់ជប៉ុន បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ 

អ្នកទ្រាសចរ ។

លោក Naohiko Baba ប្រាធានអ្នកស្រាដ្ឋកិច្ចជប៉ុន 

នៅ Goldman Sachs បាននិយយថា យើងកំពុងឆ្ពោះ 

ទៅមុខ ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនកំពុងរកឃើញផ្លូវងើប 

ឡើងវិញសមល្មម ។ តម្ល្រាប្រាងចុះថោកកំពុងបង្កើត 

ភាពអនុគ្រាះដល់ប្រាទ្រាសជប៉ុន ។ តម្ល្រាប្រាងបាន 

រអិលធា្លាក់ចុះ ចាប់តាំងពីពាក់កណា្តាលឆា្នាំ ២០១៤ មក 

កំពុងត្រាធ្វើឲ្យតម្ល្រានានាធា្លាក់ចុះដ្រារ ដូចជាផ្ទះសម្ប្រាង

និងធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យស្រាដ្ឋកិច្ច ដ្រាលភាគច្រាើនពឹង 

ផ្អ្រាកទៅលើថាមពលនាំចូល ។ ប៉ុន្ត្រាវាក៏កំពុងត្រាគំរាម

កំហ្រាងចំពោះគោលដៅមួយផ្ស្រាងទៀត នៅក្នុងគោល 

នយោបាយ Abenomic ដ្រាលលោកអាប្រាចង់រក្សាឲ្យ 

បានតម្ល្រាប្រាើប្រាស់មនការកើនឡើងសមល្មម ។

ការចំណាយរបស់អ្នកប្រាើប្រាស់និងការវិនិយោគ

ក្នុងវិស័យធុរកិច្ច មនការកើនឡើងចាប់តាំងពីត្រាីមស

ទីបីរហូតដល់ខ្រាធ្នូឆា្នាំ២០១៤។ រីឯការនាំច្រាញក៏មន

ការកើនឡើងក្នុងល្បឿនមួយលឿនចាប់តាំងពីដើមឆា្នាំ 

២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្រាះ ។ ប៉ុន្ត្រាការវិនិ-

យោគលើវិស័យសំណង់អចលនទ្រាព្យ មនការធា្លាក់ 

ចុះ បនា្ទាប់ពីមនការបង្កើនពន្ធក្នុងស្រាុកចាប់តាំងពីខ្រា

ម្រាសា ឆា្នាំ ២០១៤ មក ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ស្រាដ្ឋវិទូជាច្រាើនបាន 

និយយថា កំណើននឹងបន្តមនទៅតាមលំនាំវិជ្ជមន 

ពោលគឺប្រាហ្រាល ១,៥ %  ឬ ២ % ក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ន្រាះ 

និងឆា្នាំបន្តទៀត ។ ប៉ុន្ត្រាបញ្ហាសំខាន់ដ្រាលអ្នកស្រាដ្ឋ-

កិច្ចកំពុងតាមដននៅត្រាង់ថា តើការងើបឡើងវិញន្រា 

ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាទ្រាសជប៉ុន នឹងបន្តមនរយៈព្រាល  

ប៉ុនា្មានឆា្នាំទៅមុខទៀត ហើយរយៈព្រាលដ្រាលនៅសល់      

ក្នុងតំណ្រាងនាយករដ្ឋមន្ត្រាី តើលោក សុីន ហ្សូ អាបែ 
អាចសម្រាចបានជោគជ័យឬទ្រា នូវគោលនយោបាយ 

Abenomic របស់លោកនៅក្នុងប្រាទ្រាស ដ្រាលស្រាដ្ឋកិច្ច 

ពឹងផ្អ្រាកលើការនាំច្រាញន្រាះ ៕

ទិដ្ឋភាពដ៏ទំនើបន្រាទីក្រាុងតូក្យូ ដ្រាលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
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ត្រាកួនគឺជាប្រាភ្រាទបន្ល្រាប្រាតង ដ្រាលមនុស្ស 
ចូលចិត្តបរិភោគទូទាំងពិភពលោក ។ សារជាតិ 
នៅដើមត្រាកួន បានផ្តល់គុណប្រាយោជន៍ដ៏ 
ប្រាសើរសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្ស ប៉ុន្ត្រាទន្ទឹម
គ្នានឹងផលប្រាយោជន៍ដ៏សម្បូរប្រាបន្រាះ ត្រាកួន 
ក៏បានផ្តល់ផលអាក្រាក់មួយចំនួន ដល់សុខភាព      
របស់មនុស្សផងដ្រារ ដ្រាលមនុស្សគ្រាប់គ្នាគួរ 
ស្វ្រាងយល់ឲ្យបានសុីជម្រា ។

១.គណុសម្បត្តរិបសត់្រកនួ ៖ ត្រាកនួជាបន្ល្រាប្រា-
តងដ្រាលសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារជាតិរ៉្រា
ដូចជាជាតិកាកសរស្រាប្រាូត្រាអ៊ីន កាល់ស្យូមវីតា 
មីន A វីតាមីន C និងជាតិដ្រាកជាដើម។ សារជាតិ 
ដ្រាកនៅក្នុងដើមត្រាកួន គឺជាធនធានមួយដ៏ល្អ  
សម្រាប់សារពាង្គកាយមនុស្ស ប្រាឆាំងទៅនឹង     
ភាពស្ល្រាកសា្លាំង ជាពិស្រាសចំពោះអ្នកជំងឺមន 
បញ្ហាបាត់បង់គ្រាប់ឈាមក្រាហម និងស្រា្តីមនផ្ទ្រា 
ពោះជាដើម ។ ជាមួយគ្នាន្រាះដ្រារ ជាតិកាកសរ-
ស្រា និងវីតាមីនមួយចំនួនរបស់វាបានជួយ        
សម្រាួលដល់ចលនារបស់ប្រាដប់រំលយអាហារ
បញ្ចៀសពីបញ្ហាទល់លមក និងជួយបញ្ចៀសពី
ហានិភ័យន្រាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំផងដ្រារ ។ 
សារជាតិអាមីណូអាសុីត ដ្រាលមននៅក្នុងត្រា-
កួន ដ្រាលបន្ល្រាមួយចំនួនទៀតមិនមនដូចជា 
Lysine, Trytophan, Valine និង Leucine ជា 
ដើម គឺសុទ្ធត្រាជាសារជាតិចាំបាច់សម្រាប់សារ-
ពាង្គកាយ ព្រាមទាំងជួយបញ្ចៀស និងកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យន្រាជំងឺទឹកនោមផ្អ្រាមទៀតផង ។

២. គុណវិបត្តិរបស់ត្រកួន ៖ មនុស្សអាចនឹង   
មនជំងឺមួយចំនួនដូចជា រាករូសអាសន្នរោគ និង 
មនសត្វល្អិតជាដើម ប្រាសិនបើទទួលទាន 

ត្រាកួនឆៅ ឬត្រាកួនដ្រាលសម្អាតមិនបានសា្អាតល្អ 
ព្រាះពពួកបា៉ារា៉ាសិតជាច្រាើន អាចនឹងតោងជាប់ 
ដើម និងស្លឹករបស់ត្រាកួន។ អង្គការសុខភាពជា 
ច្រាើន បានណ្រានាំឲ្យមនុស្សយកចិត្តទុកដក់           
ខ្ពស់ទៅលើការលងសម្អាតចំណីអាហារ មុន     
ព្រាលចម្អិនជាពិស្រាសបន្ល្រាស្រាស់ត្រាូវសម្អាតនឹង
ទឹកសា្អាតឲ្យបានច្រាើនដង ឬត្រាំជាមួយទឹក 
អំបិលឲ្យបានពី ១០ ទៅ ១៥ នាទីមុននឹងចម្អិន 
ដើម្បីថ្រារក្សាសុខភាព និងបញ្ចៀសពីហានិភ័យ
ន្រាជំងឺផ្ស្រាងៗ។ 

ស្ព្រខ្មៅ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះ
សុខភាព

ស្ព្រាខ្មាជាបន្ល្រាប្រាភ្រាទស្លឹកមួយប្រាភ្រាទដ្រាល
សម្បូរអាហារូបត្ថម្ភដ៏ច្រាើន ដ្រាលសារជាតិទាំង
នោះសុទ្ធត្រាផ្តល់គុណប្រាយោជន៍ សម្រាប់សារ-
ពាង្គកាយក្នុងការការពារ និងទប់ទល់ទៅនឹងការ
បង្ករោគន្រាជំងឺផ្ស្រាងៗជាច្រាើន មកលើសារពាង្គ-
កាយរបស់មនុស្ស។ ស្ព្រាខ្មាក៏ផ្ទុកនូវពពួកវីតា-  

មីនមួយចំនួនក្នុងកម្រាិតច្រាើនលើសលុប ដូចជា 
វីតាមីន A វីតាមីន K វីតាមីន C និងសារជាតិរ៉្រាមួយ 
ចំនួនទៀតដូចជា ជាតិស័ង្កសីស្រាល្រាញ៉ូម កាល់-
ស្យូម ម៉ាញ៉្រាស្យូម និងជាតិដ្រាកជាដើម។ សារ-
ជាតិដ៏សំខាន់ និងមនគុណប្រាយោជន៍ខ្ពស់  
សម្រាប់សុខភាពទាំងអស់ដ្រាលមនផ្ទុកនៅក្នុង
ស្ព្រាខ្មាន្រាះ មនផលប្រាយោជន៍ខ្ពស់ទៅលើជំងឺ
មួយចំនួនដូចជា ជំងឺរលកសនា្លាក់ ជំងឺពុកឆ្អឹង     
ជំងឺស្ល្រាកសា្លាំង ដោយបាត់បង់គ្រាប់ឈាម 
ក្រាហមខ្ពស់ ជំងឺហឺត និងជំងឺស្ទះសរស្រាឈាម 
ប្រាះដូង ហើយ វាក៏បានផ្តល់គុណប្រាយោជន៍ 
ដល់ប្រាព័ន្ធខួរក្បាលរបស់មនុស្សប្រាឆាំងទៅនឹង
ជំងឺបាត់បង់ការចងចាំ និងជំរុញឲ្យខួរក្បាល  
មនុស្សកាន់ត្រាមនភាពឆា្លាតវ្រាទៀតផង ។ លើស 
ពីន្រាះទៅទៀត ស្ព្រាខ្មាសម្បូរទៅដោយសារធាតុ
ម្យា៉ាងដ្រាលមនឈ្មាះថា Dithiolthiones ដ្រាល 
ជាសារធាតុដ៏មនប្រាយោជន៍បំផុត ក្នុងការ                 
ប្រាឆាំងនឹងការលូតលស់ របស់កោសិកាជំងឺ 
មហារីកដូចជាមហារីកសុដន មហារីកពោះវៀន-
ធំ មហារីកក្រាព្រាញប្រាូសា្តោត មហារីកសួត មហារីក 
ផ្លាកនោម និងមហារីកដ្រា ស្បូនជាដើម។ ជាមួយ 
គ្នាន្រាះដ្រារ ស្ព្រាខ្មាក៏ជាប្រាភ្រាទឱសថធម្មជាតិ         
មួយដ្រាលមននាទីប្រាឆាំងនឹងការរលកនៅក្នុង
ជាលិកា ឬកោសិកាផ្ន្រាកខាងក្នុងសារពាង្គកាយ 
និងជួយជំរុញឲ្យមនកម្លាំងផងដ្រារ។ ស្ព្រាខ្មាក៏
សម្ូបរសារជាតិអង់ទីអុកសីុដង់ដ្រាលជួយសម្អាត 
សារជាតិកខ្វក់ ឬសារជាតិពុលឲ្យច្រាញពីរាង  
កាយបានយ៉ាងប្រាសើរ និងជួយថ្រារក្សាសុខភាព 
របស់ថ្លើម ហើយស្ព្រាខ្មាក៏ជួយបំប៉នដល់សុខ-
ភាពរបស់ឆ្អឹង និងសាច់ដុំឲ្យមនភាពមំមួន។
ស្ព្រាខ្មាជាប្រាភ្រាទបន្ល្រាមួយប្រាភ្រាទ ដ្រាលមនុស្ស 
ជាច្រាើននិយមទទួលទាន ជាមួយមុខម្ហូបមួយ 
ចំនួន ដូចជាស៊ុប សោ្ងារ និងប្រាភ្រាទអាហារជា 
ច្រាើនផ្ស្រាងទៀត ៕

ស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ
របស់បន្លែតែកួន និងស្ពែខ្មៅ

បន្ល្រាត្រាកួនដ្រាលផ្តល់ជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពមនុស្ស

បន្ល្រាស្ព្រាខ្មាដ្រាលផ្តល់ជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពមនុស្ស
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សង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ និងការអភិវឌ្ឍតាមគោល
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នៅទូទាំងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា សមិទ្ធផលធំៗ

ជាច្រាើនបានបដិសន្ធិឡើង តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រាឹង-

ប្រាងអស់ទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្តរបស់ប្រាជាជន 

កម្ពុជា ក្រាមការដឹកនំារបស់គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា

នងិរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា។ ជវីភាពប្រាជាជនកានត់្រាត្រាវូ 

បានលើកកម្ពស់ ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរីកដុះដលគ្រាប់     

ច្រាកល្ហក តភា្ជាបព់តីបំនម់យួទៅតបំនម់យួ។ គ្រាបភ់មូឃិុ ំ

សងា្កាត់ ខ្រាត្ត រាជធានី មនការរីកចម្រាើនលើគ្រាប់វិស័យ

ទាំងអស់ ដ្រាលធ្វើឲ្យប្រាជាជនយើងកាន់ត្រាមនមោទ-

នភាព និងមនក្តីសង្ឃឹមកាន់ត្រាមុតមំចំពោះអនាគត

ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្លួន។

ដោយឡ្រាក សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ ស្ថិតក្នុងក្រាុងស្ទឹង-

ស្រាន ទីរួមខ្រាត្តកំពង់ធំវិញក៏មនការអភិវឌ្ឍលើគ្រាប់        

វិស័យគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដ្រារ។ សមិទ្ធផលធំៗទាំង 

នោះមនដូចជា សា្ពោន ផ្លូវ សាលរៀន វត្តអារាម និង   

លំនៅសា្ថានរបស់ប្រាជាជន។ ជាមួយគ្នាន្រាះប្រាព័ន្ធធា-

រាសាស្ត្រាបានកើតឡើងខា្វាត់ខ្វ្រាងនៅក្នងុមូលដ្ឋានន្រាះ។ 

សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូមនផ្ទ្រាដីសរុបទំហំ ៩៩៨១ ហ.ត 

មនប្រាជាជន ១៤៨៥ គ្រាួសារ ដ្រាលមនចំនួន មនុស្ស 

៥៩៧៦ នាក់ ក្នុងនោះស្រាីចំនួន ២៩៧៩ នាក់ ។ សរុប 

មនភូមិចំនួន៣ គឺភូមិព្រាតាហ៊ូ ភូមិក្តី និងភូមិសា្លា-

ក្រាត។ ប្រាជាជន ៨០%  មនមុខរបរកសិកម្ម។

លោក ផ្រា ឈុនអ្រាង ចៅសងា្កាត់ និងជាប្រាធាន  

គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាសងា្កាត់ព្រា

តាហ៊ូបានឲ្យដឹងថា កាលពីដើមប្រាជាជនធ្វើស្រា ក្នុង     

មួយហិកតាបានត្រាឹមត្រា ១,៥ តោន ទៅ ២ តោនត្រា       

ប៉ុណោ្ណោះ។ ប៉ុន្ត្រាតាំងពីឆា្នាំ ២០១៣ មកដល់ព្រាលន្រាះ     

ប្រាជាកសិករយើងធ្វើបានផលពី ៥ តោន ទៅ ៦ តោន 

ក្នុងមួយហិកតា ដ្រាលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគត់មន

ភាពធូរធារជាងមុន ម្យា៉ាងក៏ដោយសារពួកគត់មនមុខ

របរផ្ស្រាងៗទៀតគួបផ្សំជាមួយផង។ មូលហ្រាតុដ្រាល

ធ្វើឲ្យប្រាជាកសិករទទួលបានទិន្នផលស្រាូវ ទាំងស្រា 

វស្សា ទាំងស្រាប្រាំង មនកំណើនខ្ពស់ជាងឆា្នាំមុនៗ 

គឺដោយសារពួកគត់ជ្រាើសរីសពូជ ជីបានត្រាឹមត្រាូវ ជា

ពិស្រាសនោះគឺមនទឹកសម្រាប់ស្រាចស្រាពស្រា ទាំង 

ប្រាំងទាំងវស្សា ដោយសារយើងមនប្រាព័ន្ធធារា-          

សាស្ត្រាដ្រាលទើបត្រាកសាងឡើងថ្មីៗន្រាះ។ កសិករ          

ម្នាក់ឈ្មាះឈាវ ឈួន អាយុ៤៩ឆា្នាំ រស់នៅភូមិក្តីបាន 

ឲ្យដឹងថា គត់មនដីស្រានៅចំណុចថ្នល់តាម៉្រាង និង    

បឹងលៀស។ កន្លងមកគត់ធ្វើបានផលតិចណាស់ក្នុង

មួយហិកតាមិនលើសពី ២ តោនទ្រា ហើយចំណាយ     

លយុលើពជូ លើជ ីនិងការភ្ជរួរាសក់ច៏្រាើន ប៉នុ្ត្រាចាបព់ឆីា្នា ំ

២០១៣ មក ទិន្នផលមនការកើនឡើងខ្ពស់ ពពី្រាះថា 

ក្រាពីត្រាៀមបានល្អនូវពូជ និងជី គឺយើងមនទឹកគ្រាប់

គ្រាន់សម្រាប់ស្រាចស្រាព ផ្ទុយពីព្រាលមុនមនពូជល្អ

ហើយត្រាខ្វះទឹក។ ចាប់ពីព្រាលន្រាះទៅប្រាជាកសិករនៅ

ភូមិក្តី ក៏ដូចជាក្នុងសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូទាំងមូល ល្រាងខ្វល់

ខា្វាយពីបញ្ហាទឹកធ្វើស្រាទៀតហើយ។ បច្ចុប្បន្នន្រាះគ្រាួ

សាររបស់គត់មនជីវភាពរីកចម្រាើនជាងមុន។

សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូមនព្រាំប្រាទល់ខាងកើតជាប់នឹង

សងា្កាត់អាចារ្យលក់ក្រាុងស្ទឹងស្រាន ខាងលិចជាប់នឹង 

ឃុំក្តីដូង ស្រាុកកំពង់សា្វាយ ខាងជើងជាប់ឃុំត្រាពាំង- 

ឫស្សី ស្រាុកកពំងស់ា្វាយ នងិខាងត្បងូជាបស់ងា្កាតក់ពំង-់

ក្រាបៅ ក្រាុងស្ទឹងស្រាន។ លោក ផ្រា ឈុនអ្រាង បានមន 

ប្រាសាសន៍ថា វិស័យអប់រំនៅសងា្កាត់ន្រាះក៏មនការរីក

ចម្រាើនគរួឲ្យកតស់ម្គលដ់្រារ។ នៅក្នងុសងា្កាតម់នសា-

លរៀន ៣ កន្ល្រាង គឺក្នុងភូមិ ១ មនសាលរៀនមួយ           

ដ្រាលបង្កលក្ខណៈងាយស្រាួល ដល់អាណាព្យាបាល  

សិស្សបញ្ជូនកូនទៅសិក្សា។ មនសាលបឋមសិក្សា

និងអនុវិទ្យាល័យនៅភូមិព្រាតាហ៊ូ សាលបឋមសិក្សា 

នៅភូមិសា្លាក្រាត និងសាលបឋមសិក្សានៅភូមិក្តី ដ្រាល

នៅក្នុងសាលនោះក៏មនថា្នាក់មត្រា្តយ្យផងដ្រារ ។                

សិស្សានុសិស្ស បានចូលរៀនគ្រាប់គ្នាទាំងប្រាុសទាំង

ស្រាី ហើយទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់ល្អ បង្គួរ និងមធ្យម។ 

ឯចំណាត់ថា្នាក់ខ្សាយមនតិចណាស់។ លោកសង្ឃឹម 

ថា អ្នកទាំងន្រាះនឹងកា្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏                 

ផ្លូវលំទើបកសាងថ្មីក្នុងសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ ស្ថិតក្នុងក្រាុងស្ទឹងស្រាន ទីរួមខ្រាត្តកំពង់ធំ

លោក ផ្រា ឈុនអ្រាង ចៅសងា្កាត់

ដំណាំស្រាូវរបស់ប្រាជាកសិករសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ ក្រាុងស្ទឹងស្រាន ទីរួមខ្រាត្តកំពង់ធំ
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សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍភូមិ សងា្កាត់ នាព្រាលអនាគត។ 

គ្រាបូង្រាៀនសរុបមន៤៧នាក់ ស្រាមីន១៦នាក់ ចំណ្រាក 

សិស្សានុសិស្សមន ៥៧៦ នាក់។ ចំណុចពិស្រាសមួយ 

ទៀតគឺ រៀងរាល់ខ្រា សងា្កាត់បានបើកកិច្ចប្រាជុំជាមួយ

លោកគ្រាូអ្នកគ្រាូ និងអាណាព្យាបាលសិស្សដើម្បីរួមគ្នា

ដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាប្រាឈមនានា ធ្វើយ៉ាងណា  

បង្កលក្ខណៈឲ្យសិស្ស ដ្រាលមនអាយុត្រាូវចូលរៀន     

បានចូលរៀនគ្រាប់គ្នា។ ចំណ្រាកស្រាវាសុខភាពក៏មន

សកម្មភាពរីកចម្រាើនដ្រារ។ ប្រាជាជននៅសងា្កាត់ន្រាះ    

ព្រាលមនបញ្ហាសុខភាពត្រាងត្រាទៅរកស្រាវាព្យាបាល

នៅមណ្ឌលសុខភាពពីរកន្ល្រាងដ្រាលនៅក្ប្រារមូលដ្ឋាន 

របស់គត់ គឺមណ្ឌលសុខភាពអាចារ្យលក់និងមណ្ឌល

សុខភាពកុកងួន។ ជាពិស្រាសស្ត្រាីមនផ្ទ្រាពោះគឺត្រាូវ    

បានជំរុញឲ្យទៅពិនិត្យផ្ទ្រាពោះ និងទៅសម្រាលកូននៅ 

មណ្ឌលសុខភាព ចៀសវាងដច់ខាតការពឹងផ្អ្រាកទៅ

លើអបិយជំនឿដ្រាលមិនត្រាឹមត្រាូវ ។ លោកចៅសងា្កាត់ 

បានបន្តថា សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូបានកសាងផ្លូវថ្មីបន្ថ្រាម  

ស្រាបតាមលំនៅសា្ថានប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលកាន់ត្រារីកដុះ 

ដល ហើយក៏បានជួសជុលសា្ថាបនាផ្លូវចាស់ ដ្រាល      

ទទួលរងការខូចខាតជារៀងរាល់ឆា្នាំនោះ។ នៅក្នុងឆា្នាំ 

២០១៤ កន្លងមកន្រាះ សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូបានសា្ថាបនាផ្លូវ 

ក្រាលក្រាួសក្រាហមប្រាវ្រាង ១០០៤ ម៉្រាត្រា លូទោល ២ 

កន្ល្រាងនៅភូមិសា្លាក្រាត និងកសាងទំនប់សា្ទាក់ទឹក២ខ្ស្រា

សរុបប្រាវ្រាង១៦៥៤ម៉្រាត្រា ទា្វាទឹក៣កន្ល្រាងនិងលូទោល

២កន្ល្រាងពីបឹងទន្ល្រាសាប ដ្រាលជាគម្រាងកាត់បន្ថយ 

ភាពក្រាីក្រា។ នៅក្នុងគម្រាងន្រាះដ្រារ គឺបានជួយផ្ដល់

ស្រាវាកម្ចីលុយដល់ប្រាជាពលរដ្ឋទៀតផង សម្រាប់ការ-

ងារចិញ្ចឹមសត្វ និងធ្វើដំណាំស្រាូវ។ លោកចៅសងា្កាត់ 

បន្តថា ចំពោះសន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់ គឺសងា្កាត់ព្រាតា-

ហ៊ូមនសុវត្ថិភាពល្អស្ទើរត្រាទាំងស្រាុង ហើយក្នុងនោះ 

អាជា្ញាធរសងា្កាត់បានបង្កើនការរៀបចំសណា្តាប់ធា្នាប់នៅ

ទីសាធារណៈ និងតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ ដើម្បីក្រា

លម្អរសោភ័ណភាពស្រាបតាមគោលនយោបាយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល ពោលគឺរមណីដ្ឋានសា្អាត ទីក្រាុងសា្អាត 

ស្រាវាកម្មល្អ។

ពិតម្រានហើយ ក្នុងប៉ុនា្មានឆា្នាំចុងក្រាយន្រាះគ្រា 

សង្ក្រាតឃើញសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ បានល្រាចច្រាញយ៉ាង 

ច្រាើននូវផ្លូវកៅស៊ូ ផ្លូវប្រាតុង សា្ពោនលូ ផ្លូវក្រាលក្រាួស       

ក្រាហមសា្ថាបនាថ្មជីាច្រាើនខ្ស្រា នងិសំណងធ់ំៗ បានផសុ 

ឡើងព្រាងព្រាត ចំណ្រាកឯភូមិឋានទៀតសោតក៏មន

សោភ័ណភាពខុសប្ល្រាកច្រាើនណាស់ បើប្រាៀបធៀប 

ទៅនឹងអតីកាល ប៉ុន្ត្រាទោះជាយ៉ាងន្រាះក្ដី មហិច្ឆតាអភិ-

វឌ្ឍន៍ក៏នៅត្រាមិនគ្រាប់គ្រាន់នោះឡើយ ។ ថ្វីត្បិត        

សងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូស្ថិតនៅក្រាុងក៏ពិតម្រាន ប៉ុន្ត្រានៅកន្ល្រាង

ខ្លះប្រាជាពលរដ្ឋពុំមនអគ្គិសនី និងទឹកសា្អាតប្រាើប្រាស់ 

នោះទ្រា ហើយកន្ល្រាងខ្លះទៀតត្រាូវបានប្រាជាពលរដ្ឋ           

ទិញខ្ស្រាសម្រាប់តភ្លើងដោយខ្លួនឯង ដ្រាលធ្វើឲ្យពួក

គត់ចំណាយលុយអស់ច្រាើន ទាំងថ្ល្រាទិញខ្ស្រាភ្លើងនិង

ថ្ល្រាថាមពលភ្លើង ហើយបញ្ហាដ្រាលប្រាឈមជាងន្រាះ 

ទៀតនោះ គឺខ្ស្រាភ្លើងដ្រាលពួកគត់តទំាងនោះធា្លាក់     

របា៉ាត់របា៉ាយ គ្មានបច្ច្រាកទ្រាស ប្រាឈមនឹងគ្រាះថា្នាក់ 

ដល់មនុស្ស និងសត្វ ព្រាមទាំងសោភ័ណភាពទីក្រាុង។ 

លោកស្រាី អ៊ុន ឡ្រាហៀង អាយុ៤៦ឆា្នាំ ប្រាជាជនក្នុង       

ភូមិព្រាតាហ៊ូក៏ដូចជាអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏បានសំណូម

ពរឲ្យលោកអភិបាលខ្រាត្តកំពង់ធំ និងអាជា្ញាធរអគ្គិសនី

កម្ពុជាជួយជំរុញក្រាុមហ៊ុនអគ្គិសនីខ្រាត្តកំពង់ធំផ្ដល់ការ

ផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទៅភូមិរបស់ពួកគត់ផង ដ្រាល      

មនប្រាវ្រាងប្រាមណ២គីឡូម៉្រាត្រាពីបណា្តាញខ្ស្រាភ្លើងធំ

នោះ។

លោក ផ្រា ឈុនអ្រាង ក៏បានលើកឡើងថា ការអភិ-

វឌ្ឍភូមិ សងា្កាត់ឲ្យមនការរីកចម្រាើនន្រាះ អាស្រា័យ       

ដោយមនការដឹកនាំដ៏ត្រាឹមត្រាូវរបស់គណបក្សប្រាជា-

ជនកម្ពុជា ដ្រាលមនសម្ត្រាចទាំង៣ជាប្រាមុខ និងរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្រាលមនសម្ត្រាចត្រាជោហ៊ុន សែន 
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រាី។ ក្រាពីន្រាះក៏មនការដឹកនាំចង្អុល

បងា្ហាញរបស់ ក្រាុមការងារគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល 

ថា្នាក់ខ្រាត្ត និងថា្នាក់ស្រាុក ដ្រាលត្រាងត្រាយកចិត្តទុកដក់

ជួយក្នុងការងារពង្រាឹងទិសដៅនិងលើកកម្ពស់ការងារ

ដឹកនាំរបស់សងា្កាត់ឲ្យកាន់ត្រាមនភាពប្រាសើរឡើង។

កតា្តោសំខាន់មួយទៀតដ្រារនោះ គឺគណបក្សសងា្កាត់  

មនធ្លុងសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រាក្នុងរឹងមំ មនបទ             

ពិសោធន៍ការងារច្បាស់លស់។ ព្រាលជួបបញ្ហាប្រាឈម 

យើងជួបប្រាជុំគ្នាភា្លាមដើម្បីដោះស្រាយ មិនទុកឲ្យវា      

កា្លាយទៅជាជំងឺរាុំរ៉្រា បង្កជាបាតុភាពមិនល្អដល់ផ្ទ្រាក្នុង

ហើយកៀកសា្មាគ្នាអនុវត្តការងារបន្តទៅទៀត។ជាចុង

ក្រាយលោកចៅសងា្កាត់បានសន្យាខិតខំបង្កើនការងារ 

អភិបាលកិច្ចល្អ ពង្រាឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រាប់វិស័យដោយ

អនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនូវគោលនយោបាយរបស់រាជ

រដ្ឋាភិបាល ស្រាបតាមសំណូមពរ និងបំណងប្រាថា្នា   

របស់ប្រាជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន ៕

អនុវិទ្យាល័យ និងសាលបឋមសិក្សាព្រាតាហ៊ូ ក្នុងសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ ក្រាុងស្ទឹងស្រាន ទីរួមខ្រាត្តកំពង់ធំ

ការដ្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវលំ ក្នុងសងា្កាត់ព្រាតាហ៊ូ ក្រាុងស្ទឹងស្រាន ទីរួមខ្រាត្តកំពង់ធំ
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ជាក់ស្តែង
អ្នកគ្រាូសួរសិស្សម្នាក់:

- មើលប្អូនឆាំ ពាក្យថា " បានឮ១០០ដង មិនស្មើ 

បាន ឃើញផ្ទាល់ភ្ន្រាកម្តង " តើបានន័យដូចម្ត្រាច?

- បាទ ជម្រាបអ្នកគ្រាូ ពាក្យហ្នឹងគ្រាសំដៅលើវិទ្យុ 

និង ទូរទស្សន៍តើ។

- ម៉្រាចអីចឹងទៅវិញ?

- បាទ ព្រាះវិទ្យុបានត្រាឹមត្រាសា្តោប់ឮប៉ុណោ្ណោះ។ 

ចំណ្រាកទូរទស្សន៍ ឃើញរូបជាក់ស្ត្រាង។ ហ្រាតុហ្នឹងហើយទើបទូរទស្សន៍មនតម្ល្រាថ្ល្រាជាង 

វិទ្យុរាប់រយដង។

ថ្លើមធំ

ពិនិត្យជំងឺរួចរាល់ លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិតសួរប្រាពន្ធអ្នកជំងឺ

-  កន្លងមក អ្នកស្រាីមនដ្រាលសម្គល់ឃើញប្តីរបស់អ្នកស្រាី ចម្ល្រាក 

ចំណុច ណាខ្លះទ្រា?

សញ្ជឹងគិតបន្តិច ប្រាពន្ធអ្នកជំងឺតប :

- ចាស៎មន ថ្មីៗន្រាះ ខ្ញុំនិយយអ្វីក៏គត់តមត់ដ្រារ។ 

លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិតបើកភ្ន្រាកធំៗ:

- អូហូសា្លាប់ហើយ ប្តីអ្នកស្រាីមនជំងឺថ្លើមធំតើ។

កសែតថ្ងែម្សិលមិញ
នាយជុច ផឹកកាហ្វ្រារួច ឃើញម្ចាស់ហាងដើរមកក្ប្រារក៏សួរ :

- លោកថៅក្រា ជាថ្ង្រាទីប៉ុនា្មានហើយ?

- ចុះកាស្រាតនៅលើដ្រាលោកស្រាប់ ម៉្រាចលោកមិនមើលកាស្រាតហ្នឹង 

ទៅ!

- អត់កើតទ្រា ន្រាះជាកាស្រាតថ្ង្រាម្សិលមិញតើលោកថៅក្រា។

នៅត្រៃអត់ដដ្រៃល

ព្រាឹកមួយ នាងញា៉ានបានចូលគ្លីនិក និងត្អូញត្អ្រារប្រាប់លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិត:

- ប្តីខ្ញុំ យប់ណាក៏ដើរចោលផ្ទះទល់ភ្លឺ អត់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំសោះ។             

លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិតមនមធ្យាបាយអីជួយគត់ឲ្យនៅផ្ទះបានទ្រា?

លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិតយកថា្នាំមួយគ្រាប់ហុចឲ្យ ហើយប្រាប់ :

- ណ្រាះ   ល្ងាចឡើងអ្នកស្រាីឲ្យគត់ល្រាបថា្នាំន្រាះទៅ ធានាថាគត់នឹង 

ដ្រាកលក់ទល់ភ្លឺ ល្រាងដើរចោលផ្ទះទៀតហើយ។

នាងញា៉ាន ញញឹមអឹមអៀនបន្តិចទើបសួរ ៖

- ចុះបើអោយគត់ល្រាបត្រាឹមកន្លះគ្រាប់បានទ្រា?

- ម៉្រាចបានជាចង់អោយគត់ល្រាបត្រាឹមកន្លះគ្រាប់?

- ចា៎ះព្រាះថាពីមុនគត់ដើរចោលផ្ទះអត់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំ។

បើឲ្យគត់ល្រាបមួយគ្រាប់ គត់នឹងដ្រាកលក់ទល់ភ្លឺ អត់រវីរវល់នឹងខ្ញុំ 

ដដ្រាល ។ ខ្ញុំចង់អោយគត់ល្រាបត្រាឹមកន្លះគ្រាប់ ដើម្បីអោយលង់លក់ត្រាឹម 

មោ៉ាងមួយយប់ ភា្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញចា៎ះ ។

ផ្នេកផលិត

បានជួបគ្នាតាមផ្លូវ ច្រាម សួរចឹក :

- ន្រា..ឥឡូវន្រាះឯងធ្វើអ្វីដ្រារ?

- គ្នាធ្វើការនៅរោងចក្រាផលិតប្រាដប់ក្ម្រាងល្រាង! ចុះឯងវិញ?

- គ្នាក៏ធ្វើការនៅរោងចក្រាផលិតដ្រារ។

- អើល្អតើ! ចុះឯងធ្វើការនៅខាងផ្ន្រាកណា បានជាគ្នាមិនដ្រាលឃើញ?

- ឃើញយ៉ាងម៉្រាច? បើគ្នានៅខាងផលិតប្រាដប់មនុស្សចាស់ មិនម្រាន 

ប្រាដប់ក្ម្រាងល្រាងឯណា " គឺស្រាមអនាម័យណាសំឡាញ់ " ។ 

មិនជឿ
នារាត្រាីមួយ នាងច្រាិប ខ្សិបសួរ នាយវ៉ូច ជាសង្សារ ៖

- បងសម្លាញ់! តើបងមនកើតអ្រាដស៍ទ្រា?

- អូហ៍ សុំអូនទុកចិត្តចុះ បងមិនដ្រាលខិលខូចជាមួយនារីណាម្នាក់ផង 

ធ្វើម៉្រាចមនអ្រាដស៍ ទៅកើត? អូនច្រាិប គឺជានារីដំបូងបំផុតហើយដ្រាលបង

បានរួមដំណ្រាកជាមួយ ។

- អូនមិនជឿទ្រា!

- អ្រាហ៍ បងសូមស្បថ បើបងមនអ្រាដស៍ឱ្យរូឡូកិនថ្នល់ កិនបងសា្លាប់ 

ទៅចុះ។

- បាន បានអូនជឿបងហើយ អូនសួរន្រាះព្រាះអូនមិនចង់ឆ្លងអ្រាដស៍ 

ពីអ្នកទីពីរប៉ុណោ្ណោះ។

- ថាម៉្រាច! អូនឯងមនអ្រាដស៍ហើយ ? ពុទោ្ធា !។

-  ឆា្នាំមុនបងឆ្លងទៅត្រាើយម្ខាង  បងជិះសាឡាងសា្កាត់ជួបស្រាី

  ល្រាងឈូងទាញព្រា័ត្រាចូលឆា្នាំថ្មី រាំវង់ស្គរដីនៅត្រាើយកើត ។

- ក្រាយមកបងឲ្យម៉្រាចូលស្តី  ឆ្លងទឹកឆ្លងដីដ្រានកំណើត

  សោ្មាះស្ម័គ្រាក្រាមុំត្រាើយខាងកើត ព្រាវ្រាងល្អឆើតគប់ចិនា្តោ

- មិនយូរប៉ុនា្មានខ្រាកន្លង               ញាតិមិត្តប្អូនបងអ៊ំយយតា

  ឆ្លងទូកសាឡាងកាត់ជលសារ ចូលរួមរៀបការយើងទាំងពីរ ។

- មកដល់ព្រាលន្រាះបងនិងស្រាី  ឆា្នាំថ្មីសាងអនុស្សាវរីយ៍

  យើងឆ្លងសា្ពោនថ្មីស្រាស់សោភី ឋានសួគ៌រមណីត្សឹបាសា ។

- សា្ពោនវ្រាងសា្ពោនខ្ពស់ហួសនឹងសា្មាន អ្នកលឿងក្ស្រាមក្សាន្តស្ងប់ចិនា្តោ

  ប្រាៀបបានអំណោយពីទ្រាវតា ឆា្នាំថ្មីន្រាះណាជប់ប្រាទាន ។

- ស្រាណោះគ្រាមុនជិះសាឡាង ឆ្លងទៅត្រាើយម្ខាងស្ទើរមិនហា៊ាន

  ត្រាូវខ្យល់រលកបោកបំពាន  ព្រាះត្រាចង់ជួបមុខស្រាីថ្ល្រា ។

- ឥឡូវអស់ខ្វល់អស់ភ័យភិត  សា្ពោនថ្មីប្រាណិតឆ្លងយប់ថ្ង្រា

  ទ្រាព្យមហាសាលហួសកាត់ថ្ល្រា ន្រាះដោយសា្នាដ្រារាជរដ្ឋាភបិាល។

- សម្ត្រាចត្រាជោផ្តើមគំនិត                សាងច្ន្រាប្រាឌិតពិតពិសា្តោរ

  អភិវឌ្ឍជាតិថ្កើងថ្ល្រាថា្លា                ប្រាជាខ្រាមរាបានរុងរឿង ។

                                                                         លោក សុខ សុធន

(បទពាក្យ ៧)
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34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- É>] h‘U taMgeGg rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- É>] h‘U taMgeGg rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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65- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
66- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
67- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
69- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
70- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
71- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
72- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
74- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
75- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
76- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
78- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
79- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
86- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
87- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
96- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
97- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
98- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
99- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
111- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
112- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
113- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
118- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
120- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
121- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
125- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
126- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
127- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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