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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានតួនាទីស្នូលន្រក្នុងវប្បធម៌សន្ទនា
The Cambodian People’s Party Plays Central Role in Culture of Dialogue

ប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំ ដ្រលពោរព្រញ  

ដោយទុក្ខវ្រទនាឈាមនិងទឹកភ្ន្រក ការព្រត់ប្រស ការប្រកបាក់ សង្រ្គាមផ្ទ្រក្នុង ការ 

ចុះខ្សោយជាតិសាសន៍ បាត់បង់ទឹកដី បាត់បង់ជំនឿ អស់សង្ឃឹម និងទទួលការ            

ប្រមាថមាក់ងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ តាំងពីក្រយការដួលរលំន្រចក្រភពអង្គរ ប្រទ្រស  

កម្ពុជាទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងសា្ថានភាពជម្លាះជាតិសាសន៍ឯង ប្រទ្រសមួយត្រូវ

ប្រងច្រកការគ្រប់គ្រងជាពីរជាបី បង្កជាសង្គ្រមផ្ទ្រក្នុង ហ្រកហួរគ្នារកទីបញ្ចប់គ្មាន។

ដើម្បីយកឈ្នះភាគីខ្ម្ររមា្ខាងៗរត់ទៅពឹងបរទ្រសជិតខាងឲ្យមកជួយ ដ្រលចាំបាច់  

ត្រូវលះបង់ប្រយោជន៍ជាតិទៅឲ្យគ្រ។ ជម្លាះផ្ទ្រក្នុងដ្រលបណ្តាលមកពីមហិច្ឆតា     

អំណចរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្ម្ររនៅបណ្តាសម័យកាលទាំងនោះ បានធ្វើឲ្យ

ខ្ម្ររចុះខ្សោយទៅៗរហូតមិនអាចរក្សោបាននូវអធិបត្រយ្យជាតិរបស់ខ្លួន។ អាណ-

ចក្រខ្ម្ររដ៏ធំល្វឹងល្វើយត្រូវគ្រដណ្តើមយកស្ទើរអស់ ធ្វើឲ្យទឹកដីនៅរួមតូចដូចសព្វ

ថ្ង្រន្រះ ។ 

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់កម្ពុជា ក៏មានការកើតឡើងរដ្ឋប្រហារថ្ង្រ ១៨ ខ្រ 

មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ ដ្រលបានបង្កជាសង្គ្រមបង្ហូរឈាមអស់រយៈព្រល ៥ ឆ្នាំ ១ ខ្រ។ 

បនា្ទាប់ពីពួកប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណចពីខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ក្នុងរយៈព្រលត្រ 

៣ ឆ្នាំ៨  ខ្រ ២០ ថ្ង្រ ពួកវាបានអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងឃោរឃៅ

បំផុត និងបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិរបស់កម្ពុជាទាំងមូលឲ្យអន្តរាយខ្ទ្រចខ្ទី

ដល់ឫសគល់។ ជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាថ្ង្រ ៧ មករា ១៩៧៩ បានធ្វើឲ្យប្រជា-

ជាតិខ្ម្រររស់ឡើងវិញ ប៉ុន្ត្រសង្គ្រមនៅត្របន្តអូសបនា្លាយដោយនៅកើតមានដោយ

ដាច់ដោយដុំ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ទើបសង្រ្គាមត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងតាម 

រយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ។

សង្គ្រមមិនម្រនជាដំណោះស្រយទ្រ។ ការយកសង្គ្រមទៅពន្លត់សង្គ្រមការ

យកហិង្សោទៅទល់ហិង្សោគឺមិនអាចរកច្រកច្រញបានឡើយ។ ប្រជាជាតិមួយដ្រល 

ប្រកបាក់គ្នា ខំប្រឹងលាបពណ៌ឲ្យគ្នាកាប់សមា្លាប់គ្នា គុំគួនសងសឹកគ្នា តាមរបៀប   

៉ទឹកឡើងត្រីសុីស្រមច ទឹកហោចស្រមចសុីត្រី  ៉ គឺគ្រន់ត្របាននាំទៅដល់គ្រះ

មហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រប់ប្រជាជាតិនោះប៉ុណោ្ណោះ ។ កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់រួច  

ហើយនូវសម័យកាលដ៏អាក្រក់ន្រះ ។ ចង់បង្កើតឲ្យមានជម្លាះនឹងគ្នាគឺគ្រអាចធ្វើ     

បានត្រក្នុងព្រលដ៏ខ្លី ប៉ុន្ត្រការរំលត់ជម្លាះន្រះទៅវិញ ត្រូវប្រើថ្ររវ្រលាយូរណស់       

និងត្រូវទទួលការលះបង់យ៉ាងច្រើនឥតគណនា  ពុំនោះសោតគឺមិនអាចរកបាន 

ឱកាសបញ្ចប់ជម្លាះនោះទៀតផង។

ក្រយថ្ង្ររំដោះ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខា្ជាប់

នូវមាគ៌នយោបាយជ្រងទង់មហាសាមគ្គីជាតិ ប្រមូលផ្តុំកមា្លាំងជាតិទាំងមូល             

ដោយមិនប្រកាន់និនា្នាការនយោបាយ មិនប្រកាន់យកការសងសឹកនឹងគ្នា ដើម្បីរួម 

គ្នាសា្តារ និងកសាងប្រទ្រសជាតិឡើងវិញពីគំនរផ្រះផង់ន្រសង្គ្រម និងរបបប្រល័យ 

ពូជសាសន៍។ ដោយយល់ឃើញច្បាស់ថា វិធីរំលត់ភ្លើងសង្គ្រមមានត្រធ្វើឡើងតាម

រយៈការចរចា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ច្រញនូវគោលនយោបាយបង្រួប-

បង្រួមជាតិ ដ្រលបានឈានទៅដល់ការជួបសន្ទនា ឬហៅថាការចរចាសីហនុ-
ហ៊ុន សែន នៅហ្វ្ររអង់តាដឺន័រនាប្រទ្រសបារាំង នៅថ្ង្រទី២ធ្នូឆ្នាំ១៩៨៧ ។ ផ្តើម 

ច្រញពីនោះ កិច្ចចរចាទាំងឡាយក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបនា្ទាប់រហូតដល់ការបង្កើត    

បាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងបា៉ារីសថ្ង្រទី២៣ខ្រតុលាឆ្នាំ១៩៩១។ អនុវត្តកិច្ចព្រម-     

ព្រៀងន្រះ ការបោះឆ្នាតនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើង របបរាជានិយមនៅកម្ពុជាត្រូវ

បានបង្កើតជាថ្មី ហើយខឿនឯកភាពជាតិក៏ត្រូវបានផ្សោរភា្ជាប់មកវិញ ។ ទោះបីយ៉ាង 

The people of Cambodia have gone through history of hundred years 
of sufferings, blood and tear, separation, division, internal rift, national weak-
ening, loss of territory, belief and hope and, no less, severe disrespect. Since 
the fall of the Angkor Empire, Cambodia fell into internal racial conflicts and 
divided into two or three parts led to internal wars to no end. In order to win, 
Cambodian factions asked for helps from neighbouring countries, for which 
they had to sacrifice national interests. Internal conflicts born out of ambitions 
for power of Cambodian political leaders in those periods weakened Cam-
bodia to a point that it was impossible to keep national sovereignty. Once 
was a large country, the Khmer empire lost its land and had shrunk to the 
present size.

In the modern history of Cambodia, the coup on 18 March 1970 caused 
a five years and one month war. After Pol Pot came to power in April 1975, 
in just three years, eight months and twenty days, they implemented cruel 
policy of genocide and destroyed Cambodia’s national structures to the 
roots. The historic victory on 7 January 1979 brought Cambodian people 
back to life. War continued, though, in certain places until late 1998, when 
it ended thanks to the implementation of the win-win policy. 

War is never a solution. Making war to end war or exercising violence 
to quell violence would lead to no way out. Being a nation in division, ac-
cusing and killing one another, and revenge in way of Cambodian slogan 
that goes “a fish would eat ants when the land is flooded and ants would eat 
fish when water receded,” would only lead to serious disaster for the coun-
try. Cambodia already passed away the dark period. It takes a short time to 
create conflict but it would take long time and sacrifice so much to extinguish 
it. Otherwise, the country would not be able to get a chance to end the 
conflict.

After the liberation of 7 January 1979, the Cambodian People’s Party 
adheres strictly to the political path of great banner of national solidarity, 
gathering all national forces across political tendencies and letting go revenge 
for the sake of restoring and reconstructing our country from ashes of war 
and genocide. Understanding clearly the way to extinguish the flame of war 
through negotiation, the Cambodian People’s Party put out the national 
reconciliation policy leading to dialogue, or in other word the Sihanouk-Hun 
Sen negotiation in FereenTardenois, France, on 2 December 1987. Nego-
tiations conducted since then until the Paris Peace Agreement came into 
being on 23 October 1991.

Implementing the agreement, the elections were held, the monarchy 
was restored and the country’s national foundation was mended. Despites 
all that, war continued in certain places as the Khmer Rouge withdrew itself 
from the agreement. However, the win-win policy reflected a culture of dia-
logue put out by SamdechTecho Hun Sen for effective implementation, while 
scoring success in securing full peace for the whole nation for the first time 
in almost 500 years. That has created extraordinary opportunity for the 
country’s development into the present. Henceforth, it has proven clearly 
that a war could not end by another war but by peaceful negotiation or 
culture of dialogue to achieve peace.

After the general elections on 28 July 2013, the National Rescue Party 
created the most complex and tense situation through anarchically carrying 
out streets demonstrations and protests, in what is called “colour revolution,” 
aimed at denying results of the elections, the people’s decision, hoping to 
overthrow legal Royal Government led by the Cambodian People’s Party. 
In this context, the Cambodian People’s Party adhered strictly to responsible 
political position in defending political stability, maintaining sustainability of 
the state and normalizing people’s socio-economic livelihood, while making 
steadfast efforts to seek political solution with the parties in opposition, in 
other words, creating chance for negotiation or the culture of dialogue.
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ន្រះក្តី ក៏សង្គ្រមនៅត្របន្តកើតមានតាមកន្ល្រងខ្លះដ្រលបង្កដោយពួកឧទា្ទាមខ្ម្ររ         

ក្រហមដ្រលបានដកខ្លួនច្រញពីកិច្ចព្រមព្រៀង ។ ប៉ុន្ត្រនយោបាយ ឈ្នះឈ្នះ ដ្រល

ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវវប្បធម៌ន្រការសន្ទនានោះ ត្រូវបានសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែនដាក់ឲ្យ

អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុង នាំសុខសន្តិភាព

ព្រញល្រញមកជូនប្រទ្រសជាតិទាំងមូលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈព្រលជិត ៥០០ ឆ្នាំ 

ដ្រលបង្កបានកាលានុវត្តភាពដ៏វិស្រសវិសាលបំផុត សម្រប់ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រស       

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដូច្ន្រះការពិតជាក់ស្ត្រងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា សង្រ្គាមមិន   

អាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសង្គ្រមឡើយ មានត្រការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធី ឬការ       

ប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្ទនាប៉ុណោ្ណោះទើបអាចបង្កើតសន្តិភាពបាន ។

ក្រយការបោះឆ្នាតជាតិថ្ង្រទ ី២៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នា ំ២០១៣ គណបក្សសង្គ្រះជាត ិ

បានបង្កើតឲ្យមានសភាពការណ៍តានតឹងស្មុគសា្មាញបំផុត តាមរយៈការធ្វើបាតុកម្ម

កុប្បកម្មតាមដងផ្លូវសាធរណៈយ៉ាងអនាធិបត្រយ្យ ក្នុងគោលដៅប៉ុនប៉ងបដិស្រធ

លទ្ធផលន្រការបោះឆ្នាតដ្រលកើតច្រញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន និងឈានទៅផ្តួល      

រំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈ 

របស់ដ្រលហៅថា"បដិវត្តន៍ពណ៌" ។ ក្នងុបរិការណ៍ន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពជុាបាន 

ប្រកាន់នូវគោលជំហរនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីការពារ ស្ថិរ-

ភាពនយោបាយ រក្សោនិរន្តរភាពរបស់រដ្ឋ និងប្រក្រតីភាពន្រជីវភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម  

របស់ប្រជាជនផង និងបានខិតខំប្រឹងប្រងស្វ្រងរកដំណោះស្រយនយោបាយជា-

មួយគណបក្សប្រឆំងផង ពោលគឺការបង្កើតឲ្យបាននូវឱកាសចរចា ឬហៅថាការ  

សន្ទនាន្រះឯង។ បុ៉ន្ត្រគណបក្សប្រឆំងនៅត្ររកល្រសបដិស្រធការសន្ទនា ហើយ

ប្រថុយប្រថានបន្តសកម្មភាពប្រទូសរា៉ាយ ដ្រលបានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ ច្បាប់របស់រដ្ឋ និងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន។ ដោយគ្មានវិធីណអាចធ្វើទៅទៀត 

បានព្រះត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់ និងការថ្កោលទោសពីប្រជាជន ទើបគណបក្ស  

សង្គ្រះជាតិងាកមករកការចរចាជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញ ដ្រលបាននាំ

ទៅដល់ការសម្រចកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រយនយោបាយរវាងគណបក្ស

នយោបាយទាំងពីរ ។ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា                       

ដំណោះស្រយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចា គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អត្រមួយគត់       

ក្នុងការដោះស្រយបញ្ហានយោបាយ ដ្រលកើតមានក្រយការបោះឆ្នាតតំណង        

រាស្ត្រនីតិកាលទី៥ន្ររដ្ឋសភា នាថ្ង្រទី២៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ លទ្ធផលន្រះក៏  

បងា្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថា ក្នុងកាលៈទ្រសៈណក៏ដោយ មានត្រការសម្របសម្រួល 

និងសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយឈរលើមូលដា្ឋានលើកកម្ពស់ផល                          

ប្រយោជន៍ជាតិ តាមរយៈវប្បធម៌សន្ទនាទ្រ ទើបជាដំណោះស្រយ ។ បញ្ហាខ្ម្ររត្រូវ

ដោះស្រយដោយខ្ម្ររខ្លនួឯងគ្មានបរទ្រសណមកដោះស្រយជួសខ្ម្ររបានឡើយ ។

សមិទ្ធផលទាំងឡាយដ្រលយើងមាននៅថ្ង្រន្រះ រាប់ទាំងស្ថិរភាពនយោបាយ 

ស្ថរិភាពមា៉ាក្រសូ្រដ្ឋកចិ្ច នងិឱកាសន្រការអភវិឌ្ឍប្រទ្រសជាត ិគបឺានផ្សោរភា្ជាបជ់ាមយួ 

វប្បធម៌សន្ទនាន្រះឯង។ ហ្រតុន្រះហើយ ទើបគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិស្រស 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានខិតខំលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្ទនាបងា្ហាញភាពសោ្មាះ

ត្រង់អស់ពីដួងចិត្ត ធ្វើយ៉ាងណឲ្យវប្បធម៌សន្ទនាន្រះបានបន្តស្ថិតស្ថ្ររជានិរន្តរ៍នៅ

ក្នុងសង្គមជាតិយើងតាំងពីលើរហូតដល់ក្រម ហើយបានបញ្រ្ជាបទៅក្នុងសាច់ 

ឈាម ប្រះដូងជនរួមជាតិយើងគ្រប់ៗរូប។ ទោះក្នុងកាលៈទ្រសៈណក្តី យើងនឹង

ល្រងមើលគ្នាក្នុងភាពជាសត្រូវ ហើយយើងរួបរួមគ្នាដោះស្រយបញ្ហាជាតិជាមួយ

គ្នាប្រកបដោយកិត្តិយស។

ជាការពតិហើយ មានអ្នកនយោបាយខ្លះ មានបគុ្គលជ្រលុនយិមខ្លះមនិសប្បាយ 

ចិត្តជាមួយនិងវប្បធម៌សន្ទនាន្រះទ្រ ហើយគ្រនៅត្ររកវិធីបន្ទុចបងា្អាក់វប្បធម៌សន្ទ-

នាន្រះ។ នោះគឺអាស្រ័យដោយពួកគ្រនៅត្របន្តស្ថិតក្នុងសភាពជាមនុស្សដ្រល  

មានមហិច្ឆតានយោបាយអាក្រក់ មិនអើពើចំពោះបំណងប្រថា្នាពិតរបស់ប្រជាជន ។ 

បើគ្របដិស្រធវប្បធម៌សន្ទនា គឺមានន័យថាគ្រចង់បង្កើតឲ្យមានអរិភាព បង្កើតឲ្យ 

មានការប្រកបាក់ ការប្រទូសរា៉ាយ អំពើហិង្សោលើគ្នា ដ្រលនឹងនាំទៅរកការកាប់   

សមា្លាប់គ្នាជាថ្មីទៀត ។ ប្រជាជនកម្ពុជាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាព គំទ្រវប្បធម៌សន្ទនា

ហើយអ្នកនយោបាយណ ជនអគតិណ ដ្រលមិនទទួលយក និងបន្តរារាំងវប្បធម៌

សន្ទនានឹងត្រូវឯកោពីប្រជាជន ។ ប៉ុន្ត្រវប្បធម៌សន្ទនាត្រូវផ្អ្រកលើគោលការណ៍  

ច្បាស់លាស់ ហើយគ្រមិនអាចយកវប្បធម៌សន្ទនាទៅប្រើប្រស់ឲ្យគ្របដណ្តប់លើ 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ និងជំនួសយន្តការប្រជាធិបត្រយ្យបានឡើយ។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលបានបំព្រញតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ក្នុងការ 

សង្គ្រះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ នាំយកសុខសន្តិភាពមកជូនមាតុភូមិនឹង

នៅត្រខតិខបំង្កើនតនួាទរីបសខ់្លនួដើម្បរីក្សោឲ្យបានជាដាចខ់ាតនវូសន្តភិាព ស្ថរិភាព 

និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ក្នុងនោះ ក៏មានការអនុវត្តខា្ជាប់ខ្ជួននូវស្រចក្តីថ្រ្លងការណ៍រួម

រវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រះជាតិថ្ង្រ៨ឧសភាឆ្នាំ២០១៥។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏សង្ឃឹមជឿជាក់ថា គណបក្សសង្គ្រះជាតិនឹងអនុវត្ត   

ស្រចក្តីថ្រ្លងការណ៍រួមន្រះប្រកបដោយភាពសោ្មាះត្រង់ពិត ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ 

ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ៕

However, the parties in opposition sought pretext to deny dialogue and 
risked continuing activities that violated seriously the Constitution, state laws 
and will of the people. While there is no other choice, due to the fact they 
had to face with law and condemnation of the people, the National Rescue 
Party resorted to negotiation with the Cambodian People’s Party leading to 
the realization of agreement on political solution between the two political 
parties. The agreement clearly stated therein that peaceful solution through 
negotiation is the only positive mean for solving political problems arisen 
after the fifth legislative term of the National Assembly’s elections on 28 July 
2013. The result clearly shows that, in any circumstance, only reconciliation 
and compromise based on uplifting national interest through the culture of 
dialogue is the solution. The Cambodians have resolved their own problem. 
No foreigners can help resolve it.

Achievements scored to the present, including political stability, macro-
economics and chance for national development, attach with culture of dia-
logue. It is in this reason that the Cambodian People’s Party, especially 
SamdechTecho Hun Sen, makes efforts to raise high culture of dialogue to 
reflect bottom-hearted faithfulness to ensure that the culture stays on sus-
tainably in our society, from top to bottom, and to enliven in the hearts and 
minds of everyone of our compatriots. Under whatever circumstance it 
maybe, we will not look at each other as enemy and will unite in resolving 
national problem with honour.

It is true that some politicians and/or extremist persons are discontent 
with the culture of dialogue and thus seeking means to hinder it. It is so 
because they keep on placing themselves in negative political ambitions, 
while ignoring true aspiration of the people. Should they deny the culture of 
dialogue, it means that they wanted to create hostility, division, adversary 
and violence leading to killing each other once again. The Cambodian 
people love peace and support the culture of dialogue. Politicians and/or 
ill-will persons who would not accept and continue to hinder the culture of 
dialogue would be isolated from the people. The culture of dialogue should 
base on clear principle and no one should use the culture of dialogue in 
replacement of Constitution and law and democratic mechanism.

The Cambodian People’s Party, who fulfilled its historic role in rescuing 
the nation from the regime of genocide bringing peace for the motherland, 
will strive to increase its role in resolutely keeping peace, stability and na-
tional reconciliation, while strictly implementing the joint declaration between 
the Cambodian People’s Party and the National Rescue Party dated 8 May 
2015. The Cambodian People’s Party hopes that the National Rescue Par-
ty will faithfully implement the joint declaration for the sake of supreme na-
tional and people’s interests./.
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 ក្នុងសា្មារតីន្រកិច្ចព្រមព្រៀង ថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤  រវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រះជាតិ 
ហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិត្រយ្យ ស្ររី ពហុបក្សឱ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ដ្រលដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល និងគណបក្សសង្គ្រះជាតិ ដ្រលនៅក្ររាជរដា្ឋាភិបាល       ប្ដ្រជា្ញាអនុវត្តន៍វប្បធម៌សន្ទនាឱ្យមាន 
ប្រសិទ្ធភាព ដោយគោរពគោលការណ៍ដូចខាងក្រម៖ 
 ១- សោ្មាះត្រង់ជាមួយគ្នា   ដើម្បីយកវប្បធម៌សន្ទនា   ធ្វើជាមូលដា្ឋានក្នុងការពិភាក្សោ   ដោះស្រយដោយ សន្តិវិធី   នូវ  
  រាល់បញ្ហាជាតិ និងសង្គម ដ្រលភាគីទាំងពីរអាចមានទស្សនៈមិនទាន់ស្របគ្នា ។ 
 ២- គោរព និងឱ្យតម្ល្រគ្នាទៅវិញទៅមក ។
 ៣-  ចៀសវាងឱ្យខាងត្របាននូវការញុះញុង ការលាបពណ៌គ្នា ការប្រើពាក្យអសុរោះ និងការជ្ររប្រមាថ គ្នា  ដូចជាការ  
  ប្រើពាក្យ " អាក្បាលយួនខ្លួនខ្ម្ររ  " " ពួកកុម្មុយនិស្តផ្ដាច់ការ " " អាយ៉ងយួន " " អាក្បត់ជាតិ " " អាលក់ជាតិ " 
                                "  អាម្រចោរ " " អាកូនចោរ " ។ 

៤- ចៀសវាងការគំរាមកំហ្រង និងការបំភិតបំភ័យតាមគ្រប់រូបភាព ដូចជាការប្រើពាក្យ " ចាប់ដាក់គុក  "   
  " សង្គ្រមនឹងកើតឡើង " ។ 

៥-  លុបបំបាត់ចោលនូវផ្នត់គំនិតន្រការគុំគួន   សងសឹកគ្នា   បានស្រចក្ដីថា   ត្រូវបញ្ចប់នយោបាយ " ទឹកឡើង       
  ត្រីសុីស្រមច  ទឹកហោចស្រមចសុីត្រី " ។

៦- លុបបំបាត់ចោលនូវនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងនយោបាយជ្រុលនិយម ។
៧- អប់រំណ្រនំាជាប្រចំាដល់មន្ត្រគីណបក្ស សមាជិក សមាជិកា និងអ្នកគំទ្រគណបក្សរៀងៗខ្លនួ ចាប់តំាងពីថា្នាក់ជាតិ  

  រហូតដល់ថា្នាក់មូលដា្ឋាន   ឱ្យអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារខាងលើន្រះ   ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់  ចាប់ពីព្រលន្រះតទៅ ។

ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនា គណបក្សទាំងពីរ នៅត្ររក្សោការប្រើប្រស់យន្តការប្រជាធិបត្រយ្យ តាមតួនាទី 
និងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន  ដោយមានទាំង ការរិះគន់តាមរបៀបថ្ល្រថ្នូរ ចំពោះភាពអសកម្ម និងភាពអវិជ្ជមាន ក្នុងន័យ   និងក្នុងបំ
ណងសា្ថាបនាធ្វើជាកញ្ចក់   ដើម្បីក្រលម្អសា្ថាប័នរដ្ឋ   និងនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល សម្រប់ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិឱ្យ
កាន់ត្រប្រសើរឡើង៕

សែចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម
រវាង

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គែោះជាតិ

3

ធ្វើនៅថ្ង្រទី        ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
តំណងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណងគណបក្សសង្គ្រះជាតិ

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ  ហ៊ុន  សែន
អនុប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ឯកឧត្តម សម  រង្សុី
ប្រធនគណបក្សសង្គ្រះជាតិ

គណ
បក្ស សង្គ ែ ោះជា

 តិ
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ក្នុងប្រទ្រស ដ្រលអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុ-

បក្ស និងគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជា    

ប្រការជាសារវ័ន្តដ្រលត្រូវប្រកាន់ខា្ជាប់ និងមិនអាចបំពានបាន។ ទាំងសា្ថា-

ប័នរដ្ឋ គ្រឹះសា្ថានសាធរណៈ ទាំងអង្គការនយោបាយ និងអង្គការសង្គមនា

នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងធ្វើសកម្មភាពក្នុង  

ក្របខណ្ឌច្បាប់ គ្មានអង្គការណមួយអាចស្ថិតនៅក្រច្បាប់បានឡើយ។ 

ក្នុងសា្មារតីន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បានខិតខំកសាងច្បាប់ 

យ៉ាងច្រើន ជំរុញការផ្សព្វផ្សោយច្បាប់ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងមុឺង-

មា៉ាត់ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ធនាប្រសិទ្ធភាពន្រក្បាលមា៉ាសុីនរដ្ឋនៅគ្រប់

ថា្នាក់ ធនានិរន្តរភាពន្រជីវភាពនយោបាយ ជីវភាពស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ធនា 

សិទ្ធសិ្ររីភាពរបស់ពលរដ្ឋ រក្សោស្ថរិភាព សន្តសុិខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ។

ថ្មីៗន្រះ ស្រចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគម និងអង្គការមិន  

ម្រនរដា្ឋាភិបាល ត្រូវបានកសាង និងបញ្ជូនទៅដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ហើយ។ តាមគម្រង ច្បាប់ន្រះនឹងត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិភាក្សោ និងអនុម័ត 

នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៥ ។ ស្រចក្តីព្រៀងច្បាប់ន្រះត្រូវបានរៀបចំ         

ដោយមានការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រយ លើមូលដា្ឋានធតុចូលដ្រលទទួល  

បានពីសិកា្ខាសាលាថា្នាក់ជាតិចំនួនពីរលើក មតិយោបល់នានាពីតំណង 

សា្ថានទូត និងតំណងអង្គការសង្គមសីុវិលជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងបាន

ធ្វើការស្រវជ្រវយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិ

ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ ។ ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ន្រះ ក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អ្រក

លើមលូដា្ឋានរដ្ឋធម្មនញុ្ញ នងិកតកិាសញ្ញាអន្តរជាតសិ្តពីសីទិ្ធពិលរដ្ឋ នងិសទិ្ធ ិ

នយោបាយ។ ប៉ុន្ត្រមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សោយ អង្គការសមាគម និងមជ្ឈដា្ឋាន       

មួយចំនួនបានធ្វើការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវថា ច្បាប់ន្រះរឹតត្បិតសិទ្ធិ    

ស្ររីភាពរបស់ពលរដ្ឋ ហើយព្រួយបារម្ភថា រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រស់    

មាត្រក្នុងច្បាប់ន្រះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងរារាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សមា-

គម និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ។ ពួកគ្រទាមទារឲ្យការធ្វើសកម្មភាព  

របស់សមាគម និងអង្គការទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ររី ដោយមិនចាំ

បាច់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅព្រលដ្រលពួកគ្រស្រកប្រកូកប្រកាសឲ្យរាជ-

រដា្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិ- 

រដ្ឋនោះ។ ជាងន្រះទៅទៀត មានមន្រ្តីការទូត និងមន្រ្តីន្រអង្គការអន្តរជាតិ

មួយចំនួន សម្ត្រងការមិនព្រញចិត្ត ហើយទិតៀនរាជរដា្ឋាបាលចំពោះ                  

ដំណើរការរៀបចំស្រចក្តីព្រងច្បាប់ន្រះក្នុងឥរិយបថដ៏ព្រហើន និងមាន

លក្ខណៈជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចផ្ទ្រក្នុងកម្ពុជា ដ្រលជារដ្ឋអធិបត្រយ្យមួយជា 

សមាជិកន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អ្នកទាំងនោះបានធ្វើខុសពីបុព្វសិទ្ធិ 

អភ័យឯកសិទ្ធិ និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដ្រលមានកាតព្វកិច្ចគោរពច្បាប់ 

និងបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រទ្រសមា្ចាស់ផ្ទះ។

ហ្រតុអ្វីបានជាពួកគ្រខា្លាចច្បាប់ន្រះ? តើមានអាថ៌កំបាំងអ្វីនៅពី 

ក្រយ?  គោលបំណងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពី

សមាគម និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល គឺធនាការពារសិទ្ធិស្ររីភាព លើក 

កម្ពស់ចលនាបង្កើតសមាគម និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល សំដៅការពារ 

ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធរណៈ ព្រមទាំង  

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដ្រគូល្អពិតប្រកដ រវាងសមាគម        

និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាល។ ច្បាប់ន្រះនឹងធ្វើឲ្យ

មានការធនានូវតមា្លាភាព សុចរិតភាព គណន្រយ្យភាពរបស់សមាគម និង

អង្គការទាំងនោះដើម្បីឲ្យមា្ចាស់ជំនួយគ្របានឃើញច្បាស់ និងមិនមានអ្វីជា 

អាថ៌កំបាំង។ ម្យោ៉ាងវិញទៀត ប្រជាជនកម្ពុជាក៏នឹងបានឃើញថាតើថវិកា    

ដ្រលជាជំនួយពីបរទ្រសជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសមាគម និង  

អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលនានាមានចំនួនប៉ុនា្មាន ហើយត្រូវបានប្រើប្រស់

ជាប្រយោជន៍សម្រប់ប្រជាជនបានអ្វីខ្លះ។ អ្វីៗដ្រលប្រទ្រសនានាផ្តល់          

ជំនួយមកកម្ពុជាតាមរយៈរាជរដា្ឋាភិបាលក្តី ឬតាមរយៈអង្គការមិនម្រនរដា្ឋា-

ភិបាលក្តី នោះគឺជាទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់ជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយ          

ដ្រលប្រជាជនត្រូវត្រដឹង។ម្យោ៉ាងវិញទៀតច្បាប់ន្រះក៏មានទិសដៅការពារ

ចំពោះឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ក្រុមមនុស្ស ឬមជ្ឈមអគតិផ្ស្រងៗដ្រលជ្រក

ក្រមផ្លាកសមាគម និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ឆ្លៀតប្រើប្រស់សមា-

គម និងអង្គការទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពវិទ្ធង្សនា ឧក្រិដ្ឋកម្ម ញុះញង់ បង្កឲ្យ  

មានអំពើហិង្សោចលាចលសង្គម និងអាចឈានរហូតដល់ផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋា-

ភិបាលស្របច្បាប់ថ្រមទៀត ។

ដូច្ន្រះ បុគ្គលណសមាគមណ និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលណ       

ដ្រលយល់ឃើញថាមិនបាច់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនោះ គឺមានន័យថាពួកគ្រ

ចង់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្រច្បាប់នៅក្នុងប្រទ្រសមួយ ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយ 

ច្បាប់។ ការធ្វើច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល មិនមានអ្វី 

ប្ល្រកទ េហើយក៏មិនមានអ្វីខុសពីបណ្តាប្រទ្រសលើពិភពលោកដ្រលអនុ-

វត្តនយោបាយប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីពហុបក្សនោះដ្ររ។

គប្បីចងចាំថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ក្នុងជំពូកទី៣ 

មាត្រ៤២ ច្រងថា ៈ ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្រមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគម និងគណបក្ស 

នយោបាយ ។ សិទ្ធិន្រះត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់។ ដូច្ន្រះគឺច្បាស់លាស់ណស់ 

ថា គ្មានសមាគម ឬអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលណមួយដ្រលធ្វើសកម្មភាព

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាអាចស្ថិតនៅក្រច្បាប់បានឡើយ។

បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានសមាគមអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលដ្រលបាន

ចុះបញ្ជីមានចំនួនសរុប៤៣៧៨(សមាគម១៧០៦និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋា

ភិបាល២៦៧២)។ ក្រយព្រលដ្រលច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិន

ម្រនរដា្ឋាភិបាលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត និងប្រកាសដាក់អោយប្រើប្រស់

ហើយនោះ យើងសង្ឃឹមថាអង្គការ និងសមាគមទាំងអស់នោះ និងរួម               

ចំណ្រកកាន់ត្រខា្លាំងឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាល

កម្ពុជា ដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល៕

បង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល
មិនមែនជាការរឹតត្បិតសែរីភាពរបស់ពលរដ្ឋឡើយ
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ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជំុត្រួតពិនិត្យប្រចំាឆ្នាំ២០១៤ន្រកម្មវិធីក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈនៅរាជធនីភ្នំព្រញនាព្រឹកថ្ង្រទី ២០ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើការវាយ

តម្ល្រទៅលើលទ្ធផលន្រកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ ក្នុងរយៈ        

ព្រល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ គឺពិតជាលទ្ធផលដ៏គួរជាទីមទនៈ។ ជាមួយការវាយ 

តម្ល្រខ្ពស់ន្រះ ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ផងដ្ររសម្រប់           

កំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈបន្ត ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំធ្លាប់បានគូសបញ្ជាក់ហើយថា

ក្នុងជីវិតជានាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺពិតជាគ្មានអ្វីដ្រលធ្វើឱ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងការលុប            

បំបាត់បានទាំងស្រុងនូវបំណុលសាច់ប្រក់ និងការក្រប្រសា្ថានភាពន្រការអនុវត្ត     

ថវិកាពីសា្ថានភាពខ្វះសាច់ប្រក់រាុំរ៉្រមកជាការទូទាត់បានទាន់ព្រលវ្រលាប៉ុណោ្ណោះទ្រ 

ក៏ប៉ុន្ត្រ យើងថ្រមទាំងបានឈានដល់សា្ថានភាពសម្រចបានអតិរ្រកសាច់ប្រក់ជា  

បន្តបនា្ទាប់ដ្រលធ្វើឱ្យការអនុវត្តថវិកាកាន់ត្រអាចជឿទុកចិត្ត ហើយរាជរដា្ឋាភិបាលក៏

មានលទ្ធភាពបង្កើនចំណយលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំ សុខា-

ភិបាល និងការកសាងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ព្រមទាំងអាចដោះស្រយបានដោយ

ជោគជ័យនូវបច្ច័យអាក្រក់ន្រវិបត្តិខាងក្រ និងគ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្ទួនៗគ្នា   

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៩-២០១១ និងលើសពីន្រះជាបណ្តើរៗឈានទៅដំឡើងប្រក់

បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធឱ្យបានកាន់ត្រសមរម្យ និងប្រកប 

ដោយសមធម៌ថ្រមទៀតផង ។

ដើម្បីធនាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនូវការបញ្ចប់ដំណក់កាលទី ២ និងឈាន 

ទៅចាប់ផ្តើមដំណក់កាលទី ៣ ន្រការក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈដ៏

មានសារៈសំខាន់ ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់មួយ               

ចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ន្រកម្មវិធីក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធរណៈចំនួន ១២ ចំណុច  ៖

ទី១.ការនាំមុខក្នុងការដឹកនាំនិងគំទ្រចំពោះគ្រប់ក្រសួង-សា្ថាប័ននៅត្រជាការ-

ងារចាំបាច់ដ្រលត្រូវបន្តធ្វើ។ ដូច្ន្រះគណៈកមា្មាធិការគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកមា្មាធិការដឹកនាំការងារក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ

និងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបន្តដើរតួនាទីស្នូលជាអ្នកនាំមុខក្នុងការដឹកនាំ

និងគំទ្រកិច្ចដំណើរការក្រទម្រង់ន្រះជាមួយគ្រប់ក្រសួង-សា្ថាប័នទាំងអស់។

ទី២.ការរួមចំណ្រក និងកតា្តាកំណត់ជោគជ័យត្រូវបាន និងកំពុងផ្ទ្ររកាន់ត្រ   

ច្រើនឡើងៗពីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលជាសា្ថាបនិកន្រប្រព័ន្ធទៅក្រសួង-

សា្ថាប័នដ្រលជាអ្នកប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ ។

ទី៣.ការធនាសង្គតិភាព និងការបំព្រញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងការងារក្រ 

ទម្រង់ទាំងបីដ្រលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នឹងរឹតត្រមានសារៈសំខាន់ និងភាពចាំ       

បាច់។ ប្រការន្រះចង្អុលបងា្ហាញអំពីស្រចក្តីត្រូវការក្នុងការបន្តពង្រឹងការផ្សោរភា្ជាប់ការ

ដា្ឋានកំណ្រទម្រង់ទាំងអស់របស់រាជរដា្ឋាភិបាលដ្រលមានការពាក់ព័ន្ធពិស្រសការ-

ងារក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ ការងារក្រទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហ 

មជ្ឈការ និងការងារក្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធរណៈ ដើម្បីធនាភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា    

និងសុីសងា្វាក់គ្នាដោយរលូន និងមានសង្គតិភាព ។

ទី៤.ការបំពាក់សា្មារតីអំពីភាពចាំបាច់ និងភាពបនា្ទាន់ន្រការក្រទម្រង់ គឺជាកិច្ច-

ការមិនអាចខ្វះបានសម្រប់ថា្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថា្នាក់ ។

ទី៥.ភាពជឿទុកចិត្តបានន្រថវិកា ត្រូវបានចាប់ផ្តើមកសាងពីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច    

និងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្ត្រដើម្បីធនាចីរភាពកិច្ចការន្រះ គប្បីត្រូវបានបន្តពង្រឹង និងពង្រីក

ទៅគ្រប់ក្រសួងសា្ថាប័នទាំងអស់ ។

ទី៦.គណន្រយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចគ្នាដ្ររ គឺកំពុងត្រូវការបង្កើននៅក្រសួង  

ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្ត្រការងារន្រះគប្បីត្រូវបានពង្រឹង និងលើកកម្ពស់នៅគ្រប់

ក្រសួងសា្ថាប័នដើម្បីធនាឲ្យមានប្រព័ន្ធកត់ត្រ និងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍គណន្រយ្យ

និងហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រកបដោយស្តង់ដារឯកភាព សង្គតិភាព សុក្រឹតភាព តមា្លាភាព   

គណន្រយ្យភាព និងទាន់ព្រលវ្រលា ។

ទី៧.ការរៀបចំគោលនយោបាយកម្រិតក្រសួង និងកម្រិតវិស័យ គប្បីត្រូវបាន 

បន្តក្រលម្អ និងពង្រឹងថ្រមទៀត ដោយក្នុងន្រះត្រូវធនាឲ្យបាននូវការឆ្លើយតបទៅ  

នឹងគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្រនការសកម្មភាពរួមរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 

ផង និងធនានូវភាពត្រឹមត្រូវច្បាប់លាស់ និងភាពអាចវាស់វ្រងលទ្ធផលឬសមិទ្ធកម្ម 

បានផង ។

ទី៨.ភាពសមស្របរវាងរចនាសម្ព័ន្ធគោលនយោបាយ និងរចនាសម្ព័ន្ធសា្ថាប័ន

គឺជាកតា្តាដ៏សំខាន់សម្រប់ធនាស័ក្តិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពន្រកិច្ចប្រតិបត្តិការ-

ងាររបស់ក្រសួងសា្ថាប័នផង និងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការកំណត់បនា្ទាត់  

គណន្រយ្យភាព និងយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាស់វ្រងលទ្ធផលឬសមិទ្ធកម្ម 

ផង ។

ទី៩.ការអភិវឌ្ឍ និងការគ្រប់គ្រងធនធនមនុស្សប្រកបដោយផលិតភាព ស័ក្តិ-

សិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព កាន់ត្រមានភាពចាំបាច់ និងសារៈសំខាន់ខា្លាំងឡើងនៅក្នុង 

ដំណក់កាលន្រការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធន្រះ ។

ទី១០.ការពង្រឹង និងការបង្កើនការអនុវត្តប្រព័ន្ធតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយ 

តម្ល្រផ្ទ្រក្នុង គឺជាចំណ្រកមួយដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់សម្រប់ធនាការអនុវត្តប្រកប    

ដោយជោគជយ័នវូប្រពន័្ធគ្របគ់្រង ដោយផ្អ្រកលើលទ្ធផលឬសម្មត្តកិម្ម នងិវមិជ្ឈការ 

សម្តេចតេជេហ៊ុនសេនផ្តល់អនុសាសន៍១២ចំណុចសមេប់
កំណេទមេង់ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  ថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នងុពិធីបើកកិច្ច 

ប្រជំុត្រតួពិនិត្យ ប្រចំាឆ្នា២ំ០១៤ន្រកម្មវិធី

ក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ
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ដ្រលយើងបាន និងកំពុងកសាងជាបណ្តើរៗន្រះ ។

ទី១១.ទស្សនទានស្តីពីការក្រទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣-២០២០      

ដ្រលត្រូវបានសម្រចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅចុងនីតិកាលទី ៤ និងកំពុងត្រូវបានបន្តជំរុញ

អនុវត្តនៅក្នុងនីតិកាលទី ៥ ន្រះ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ 

គឺជាស្នូលន្រកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ ។

ទី១២.សមត្ថភាពប្រមូលចំណូលប្រកបដោយស្ថិរភាព និងចីរភាពគឺជាគន្លឹះដ៏ 

សំខាន់មួយ ដំបូងបំផុត គឺសម្រប់ធនានូវភាពអាចជឿទុកចិត្តបានន្រថវិកា ប៉ុន្ត្រ 

លើសពីន្រះទៀត គឺសម្រប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច និងសម្រប់ការធនា 

សមធម៌សង្គម ។

សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថា ដោយយោងទៅដល់បទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិ និង 

ជាពិស្រស បទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងរយៈព្រលកន្លងទៅ

ន្រះបានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈប្រកបដោយ               

ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព គឺជាមូលដា្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានសម្រប់    

ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ អាស្រ័យ

ហ្រតុន្រះហើយទើបរាជរដា្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ន្រះនៅត្របន្តដាក់កម្មវិធីក្រទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈនៅក្នុងលំដាប់ជួរទី ១ ន្របញ្ជីអាទិភាពន្រកិច្ចការក្រទម្រង់  

របស់ខ្លួន ។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថា ពិតណស់ថា ទង្វើនិងសមិទ្ធផល  

របស់យើងក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅបានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា រាជរដា្ឋាភិបាលពិតជា     

មានឆន្ទៈយ៉ាងមះមុតឥតរាថយប្រកបដោយភាពជាមា្ចាស់ និងការទទួលខុសត្រូវ   

ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការក្រទម្រង់លើគ្រប់វិស័យ និងកាន់ត្រសុីជម្រ ។ យ៉ាងណក៏

ដោយខ្ញុំនៅត្រចង់បញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតថា ការក្រទម្រង់របស់យើងកើតច្រញ 

មកពីការយល់ឃើញដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងដោយខ្លួនឯង គឺមិនម្រនជាការធ្វើតាមការ 

បងា្គប់បញ្ជារបស់អ្នកណនោះទ្រ។ មានន័យថា យើងបានដាក់ច្រញ និងជំរុញអនុ-

វត្តកចិ្ចការក្រទម្រងទ់ាងំអសរ់បសយ់ើង ដោយឈរលើហ្រតផុល នងិវចិារភាពច្បាស ់

លាស់ ព្រមទាំងប្រកបដោយភាពជាមា្ចាស់ និងវីរភាពហា៊ានធ្វើហា៊ានទទួលខុសត្រូវ

ហើយធ្វើជាជំហានៗ និងជាដំណក់កាលៗទៅតាមលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពជាក់-

ស្ត្រងរបស់យើង។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថា ដរាបណយើងនៅត្រយល់ឃើញថាការក្រ

ទម្រង់គឺជាការងារសា្លាប់រស់របស់កម្ពុជា ដរាបនោះយើងពិតជាគ្មានស្កប់ស្កល់នឹង       

កិច្ចការន្រះទ្រ។ ផ្ទុយទៅវិញ យើងនឹងបន្តចាត់ទុកថាការក្រទម្រង់គឺជាការងារប្រចាំ

ថ្ង្ររបស់យើងដ្រលយើងត្រូវបន្តក្រលម្អពង្រឹងធ្វើឱ្យកាន់ត្រសុីជម្របង្កើន និង        

ពង្រីកសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពរបស់យើង សំដៅប្រើប្រស់ឱ្យបានកាន់ត្រប្រសើរ       

បំផុតនូវសកា្តានុពល និងកាលានុវត្តភាពទាំងឡាយដ្រលយើងមានក្នុងគោលដៅ      

តាមឱ្យទាន់សភាពការណ៍ និងដំណើរវិវត្តន៍ន្រសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ទាំង

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទ្រសក្របខ័ណ្ឌតំបន់ ក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌពិភពលោក ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប្រធនគណៈ

កមា្មាធិការដឹកនាំការងារក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈបានថ្ល្រងថាកិច្ច

ប្រជុំន្រះមានគោលដៅចម្បង គឺការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តលើថវិកាដ្រលផ្តាតលើ

ការពង្រឹងការប្រមូល និងការគ្រប់គ្រងចំណូលការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រក់          

និងការក្រលម្អនីតិវិធីន្រការអនុវត្តថវិកា។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាពិតណស់ថា         

គោលដៅរបស់យើងអាចមានមហិច្ឆតាបន្តិច ប៉ុន្ត្របើយើងពិនិត្យទៅលើសមិទ្ធផល

ដ្រលសម្រចបានគួរជាទីលើកទឹកចិត្ត និងបទពិសោធន៍ដ្រលទទួលបានកន្លងមក

ព្រមទាំងទទួលសា្គល់ភាពចាំបាច់ និងភាពបនា្ទាន់ន្រកិច្ចការក្រទម្រង់នោះយើង              

ច្បាស់ជាមិនត្រឹមត្រទទួលសា្គល់ថាគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាន្រះ គឺពិតជាអ្វី 

ដ្រលយើងត្រូវត្រធ្វើឱ្យសម្រចបានប៉ុណោ្ណោះទ្រ ត្រថ្រមទាំងចង់ជម្នះធ្វើឱ្យបានកាន់

ត្រលឿនថ្រមទៀត ។

ឯកឧត្តមបានបន្តថាឆ្នាំ ២០១៤ និងឆ្នាំ ២០១៥ គឺជាដំណក់កាលអន្តរកាលន្រ 

ការកសាងមូលដា្ឋានគ្រឹះសម្រប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធថវិកាមួយ ដូច្ន្រះក្នុងនាម  

គណៈកមា្មាធិការដឹកនាំការងារក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ ឯកឧត្តម

បណ្ឌិតបានរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាគន្លឹះ ដ្រលសម្រចបាននៅក្នុង

ការអនវុត្តកម្មវធិកី្រទម្រង់ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធរណៈ ទាងំក្នងុដណំកក់ាលទ ី

១ កន្លងទៅនិងក្នុងដំណក់កាលទី ២ ដ្រលកំពុងត្រឈានទៅបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ  

២០១៥ ន្រះព្រមទាំងការត្រៀមលក្ខណៈចាប់ផ្តើមដំណក់កាលទី ៣ នៅឆ្នាំ 

២០១៦ ខាងមុខ ។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថា ផ្អ្រកលើបទពិសោធន៍ន្រការអនុវត្តការងារក្រទម្រង់ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈក្នុងរយៈកាល ១០ ឆ្នាំកន្លងទៅ យើងក៏អាចយល់កាន់ត្រច្បាស់ 

ផងដ្ររ អំពីចមា្ងាយផ្លូវដ្រលយើងត្រូវធ្វើដំណើរ និងអំពីបញ្ហាប្រឈមដ្រលយើងត្រូវ

បន្តជួបប្រទះទៅមុខទៀត។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថ្ល្រងថាបណ្តាចំណុចខា្លាំងដ្រលនាំឱ្យ

យើងសម្រចបានជោគជ័យក្នុងព្រលកន្លងមកគឺ (១) ចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវ (២) ឆន្ទៈ 

នយោបាយមុតស្រួចឥតរាថយ (៣) ការដឹកនាំឈា្លាសវ្ររស់រវីកនិងបរ្រសកម្ម (៤) 

ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ក្រសួងសា្ថាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ (៥) ការចូលរួម 

ឧបត្ថម្ភគំទ្រយ៉ាងព្រញទំហឹងពីសំណក់ដ្រគូអភិវឌ្ឍ ដោយគោរពភាពជាមា្ចាស់           

របស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងដោយសម្របសម្រួលគ្នាបានយ៉ាងល្អប្រសើរតាមរយៈអភិ-

ក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យទាំងមូល និង(៦)យន្តការគ្រប់គ្រងតាមដានត្រួតពិនិត្យ

ប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព ។

កិច្ចប្រជុំន្រះប្រព្រឹត្តទៅរយៈព្រលពីរថ្ង្រចាប់ពីថ្ង្រទី ២០ ដល់ ២១ ខ្រឧសភាឆ្នាំ  

២០១៥ ។ គោលដៅចម្បងន្រការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈន្រះរាជរដា្ឋាភិបាល

បានកំណត់ទិសដៅ និងបានប្ដ្រជា្ញាក្រលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ         

កម្ពុជាជាជំហានៗជាដំណក់ៗ ឆ្ពោះទៅរកកម្រិតស្តង់ដារ និងឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ

តាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈដ្រល

មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រយនិងត្រូវប្រើរយៈព្រលវ្រងលើអភិក្រម៤ដំណក់កាល

ទី(១)ការកសាងភាពជឿទុកចិត្តលើថវិកា (២) ការបង្កើនគណន្រយ្យភាពហិរញ្ញ-

វត្ថុ (៣)ការបង្កើនការផ្សោរភា្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងទី(៤) ការបង្កើន 

គណន្រយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ។

ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើការចាយវាយ

ថវិកាជាតិរបស់សា្ថាប័នឯករាជ្យឡើងវិញដើម្បីធនានូវសង្គតិភាពក្នុងការចាយវាយ

ថវិកាជាតិដ្រលកន្លងមកសា្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអស់នោះកំណត់ប្រក់ខ្រស្រចត្រចិត្ត

ចំណយខ្លួនឯងស្រចត្រចិត្ត និងជ្រើសរីសបុគ្គលិកស្រចត្រចិត្តដោយសំអាងទៅ

លើថាខ្លួនជាសា្ថាប័នឯករាជ្យ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថា ពាក់ព័ន្ធ

បញ្ហាសង្គតិភាពន្រការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការខាងផ្ន្រករាជរដា្ឋាភិបាលនីតិប្រតិបត្តិត្រូវ

បានពង្រឹងហើយត្របញ្ហា ដ្រលចោទនាព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះដ្រលទាមទារឲ្យក្រសួង

ស្រដ្ឋកិច្ន និងហរិញ្ញវត្ថុពិភាក្សោជាមួយសា្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធ

សភាក្រុមប្រឹក្សោធម្មនុញ្ញគណកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតអគ្គសវនកម្មជាតិ

អង្គភាពប្រឆំងអំពើពុករលួយ ។ សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវដល់សា្ថាប័នឯករាជ្យ    

ទាំងអស់ដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សោធម្មនុញ្ញគណកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការ

បោះឆ្នាតអគ្គសវនាកម្មជាតិ និងអង្គភាពប្រឆំងអំពើពុករលួយគប្បីមានការពិភា-

ក្សោអំពីកម្រិតបៀវត្សរិ៍មន្ត្រី និងការចំណយនានាផងដ្ររជាមួយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច         

និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដាក់ឆ្លងរួមជាកញ្ចប់ថវិកា សម្រប់ការចំណយទូទៅរបស់រដ្ឋ 

សម្រប់ឆ្នាំនិមួយៗ។ សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរត្ន ត្រូវ    

ធ្វើការជាមួយសា្ថាប័នទាំងអស់នោះដើម្បីធនាសង្គតិភាពមួយ ព្រះពីកន្ល្រងមួយ

ទៅកន្ល្រងមួយប្រក់ខ្រខុសគ្នាប្របន្រះមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ។ ចំណ្រកខាងរាជរដា្ឋា 

ភិបាលគឺការជ្រើសរីសបុគ្គលិក គឺមានភាពច្បាស់លាស់ណស់ចូលនិវត្តប៉ុនា្មានត្រូវ

ជ្រើសរីសថ្មីប៉ុនា្មានសុទ្ធត្រមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ ។   

ជាមួយគ្នាន្រះ ជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

លោកហ្សងហ្វ្រង់ស័រកូតាំង (Jean-Franois Cautain) ទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍

សវនកម្មនោះសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅអគ្គសវនករ   

បានសាកសួរសម្ត្រចថាតើរបាយការណ៍សវនកម្មគួរត្រវូផ្សោយឬមិនផ្សោយ ។ សម្ត្រច 

បន្តថាករណីន្រះមិនចាំបាច់សួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទ្រគឺត្រូវផ្សោយជាសាធរណៈដោយ

សាររដា្ឋាភិបាលមិនមានអ្វីលាក់លៀមនោះទ្រ ៕
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ក្នងុខ្រឧសភាកន្លងទៅន្រះសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហុ៊ន សែន 

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសជួបសំណ្រះ                           

សំណលជាមួយនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកន្ល្រងជាបន្តបនា្ទាប់ បាន

គូសបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌សន្ទនារវាងគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សនៅក្ររដា្ឋាភិបាល ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ៤ ខ្រឧសភា សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន សែន បានអញ្ជើញចូល

រួមក្នុងពិធីបើកការដា្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវជាតិល្រខ ៥៥ នៅខ្រត្តពោធិសាត់ ។នៅ

ទីនោះសម្ត្រចបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មន្រ្តីអាជា្ញាធរខ្រត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទិញផលិតផលកសិកម្ម និងសារនយោបាយ            

មួយចំនួនទៅកាន់គណបក្សនៅក្ររដា្ឋាភិបាល ។

សម្ត្រចបានលើកឡើងថា មានបាតុភាពមិនប្រក្រតីខ្លះបានកើតមាន

ឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសរបស់យើង ហើយមិនត្រូវឲ្យវាមានទៀតទ្រប្រសិនជា

វាមានពិតប្រកដម្រននោះ។ រឿងន្រះមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្ល្រកសិ-

ផល និងតម្ល្រស្រូវ ។ សម្ត្រចបន្តថា ទីផ្សោរអន្តរជាតិបានចុះថ្ល្រ ចុះថ្ល្រទាំង 

ប្រង ទំាងស្បៀង ទំាងកៅសូ៊ ។ អ្នកមិនផលិតស្បៀងសប្បាយចិត្ត។ ចំណ្រក 

អ្នកផលិតស្បៀងមិនសប្បាយចិត្ត។ ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលត្រូវចៀសវាងឲ្យបានគឺ   

ប្រការដ្រលក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា មានជើងកាងផ្តាច់មុខកសិ-

ផលគ្រប់ទីកន្ល្រងទាំងអស់នោះ ។ 

សម្ត្រចបញ្ជាក់ទៀតថា ចៅហា្វាយខ្រត្តមកច្រើនណស់ថ្ង្រន្រះ ដូចន្រះ

សម្រប់ចៅហា្វាយខ្រត្តដ្រលមិនបានមក ក៏សូមមើលទូរទស្សន៍ឲ្យច្បាស់

ព្រះមានជើងកាងកន្ល្រងខ្លះឲ្យផ្តាច់មុខប្រមូលទិញកសិផល ។ សូម        

លោកខ្រត្តមើលចណំចុន្រះ កុចំាតំ្រក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម  ឬ ក្រសងួកសកិម្ម។ 

រឿងន្រះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវផ្តនា្ទាទោសពួកមន្រ្តីដ្រលមានការឃុបឃិតជា 

មួយឈ្មួញនោះ ហើយបើមានមន្រ្តីឃុបឃិតក៏ជាមន្រ្តីនៅមូលដា្ឋានដ្ររ ដូច

ន្រះអាជា្ញាធរខ្រត្តត្រូវមើលបញ្ហាន្រះឲ្យច្បាស់ ។ ទីផ្សោរស្ររីអ្នកណចង់         

ទិញក៏បាន អ្នកណឲ្យថ្ល្រគឺលក់ឲ្យអ្នកនោះ ។

សម្ត្រចបានណ្រនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះបញ្ហាតម្ល្រន្រះ

ដោយយកយន្តការទីផ្សោរជាអ្នកកាត់ស្រចក្តី។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងកាង

ពុំមានជើងបា៉ាវ។ បើមានរឿងហ្នឹងគឺខុសក្រឹត្យក្រមហើយ។សម្ត្រចបញ្ជាក់

ថា ខ្ញុំជម្នះធ្វើស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្សោរតាំងពីប្រទ្រសរុស្សី ប្រទ្រសចិន ប្រទ្រសវៀត-

ណម នៅជាស្រដ្ឋកិច្ចផ្រនការម៉្លេះ ។

សម្ត្រចក៏បានថ្ល្រងផងដ្ររទាក់ទងនឹងវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្ស

នៅក្ររដា្ឋាភិបាល។ សម្ត្រចបញ្ជាក់ថាវប្បធ៌មសន្ទនាត្រូវបន្ត។ សម្ត្រច      

បានឲ្យនិយមន័យចំពោះវប្បធ៌មសន្ទនាថា ច្រះគោរពគ្នា ច្រះសោ្មាះត្រង់ជា 

មួយគ្នា មិនជ្ររប្រមាថគ្នា មិនគំរាមគំហ្រងគ្នា ហើយច្រះឲ្យតម្ល្រគ្នា ។       

សម្ត្រចបន្តថា ប៉ុន្ត្រយើងជាជនរងគ្រះន្រការជ្ររប្រមាថ។ អញ្ចឹងតាម   

មើលខាងក្រមជ្ររតទៅទៀតឬអត់ ?  អាក្បាលយួនខ្លួនខ្ម្ររទៀត ឬអត់? 

អាកុម្មុយនីស្តផ្តាច់ការទៀតឬអត់? អាន្រះអានោះទៀតឬអត់ ? ត្រូវតាម 

មើល ព្រះឯកឧត្តម សម រង្សុី គត់ប្រកាសហើយថាអត់មានជ្ររគ្នាទ្រ។ 

សម្ត្រចបន្តថា ទោះបីនិនា្នាការណក៏ដោយហើយនៅកម្ពុជាមិនម្រនមានត្រ 

២ បក្សទ្រមានច្រើន។ គណបក្សទោះតូចទោះធំសុទ្ធត្រមានអ្នកគំទ្រទាំង

អស់ ។ យើងត្រូវច្រះឲ្យតម្ល្រគ្នា ច្រះគោរពគ្នា ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

និង រូបលោក ត្រងត្រជាជនរងគ្រះន្រការជ្ររប្រមាថ ។ ដូចន្រះត្រូវតាម 

ដានរឿងហ្នឹង។ សហការគ្នាមិនត្រឹមនៅថា្នាក់ខ្រត្តទ្រ គឺដល់ថា្នាក់ក្រម       

រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលជាអ្នកគំទ្រ មិនត្រូវរីសអើងទ្រ ។

គួររំលឹកថា សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីធ្លាប់បានព្រមានលុបចោល 

វប្បធម៌សន្ទនាប្រសិនបើលោក សម រង្សុី ប្រធនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ មិន 

អាចអប់រំលោក កឹម សុខា អនុប្រធនគណបក្សឲ្យឈប់រិះគន់គណបក្ស   

ប្រជាជនកម្ពុជាបាន ។ 

នៅទីនោះ សម្ត្រចក៏បានរំលឹកផងដ្ររនូវជំនួបរវាងសម្ត្រចជាមួយឯក-

ឧត្តម សុី ជីពីង ប្រធនាធិបតីសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅទីក្រុង 

ហ្សោកាតា ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុីកាលពីថ្ង្រទី២៣ ខ្រម្រសាកន្លងទៅ នៅទី      

ក្រុងហ្សោកាតា ដ្រលជាជំនួបមួយមានចរិតប្រវត្តិសាស្ត្រ។ សម្ត្រចបាន 

បញ្ជាក់ថា ៦០ ឆ្នាំមុន គឺជំនួបរវាងសម្ដ្រចឪជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន

បានផ្ជុងផ្ដើមឱ្យមានការធ្វើទំនាក់រវាងកម្ពុជានិងចិន។ ៦០ឆ្នាំក្រយអ្នក       

ដឹកនាំបន្តវ្រនដ្រលអនុវត្តនយោបាយចិនមួយ និងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាង 

កម្ពុជា ចិន ក៏បានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សោអំពីការអនុវត្តជំហានបន្តរបស់យើង 

នៅក្នុងក្របខណ្ឌ ន្រទំនាក់ទំនងភាពជាដ្រគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយ 

សម្តេចតេជេ ៈ វប្បធម៌សន្ទនាមិនគេបដណ្តប់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ និង   
មិនជំនួសយន្តការបេជាធិបតេយ្យបានឡើយ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងសង្កថាក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថា្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញបត្រ 

និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យោល័យអាសុី អឺរ៉ុប នៅវិទ្យោសា្ថានជាតិអប់រំ
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រវាងកម្ពុជា និងចិន ។

សម្ដ្រចបន្តថា នៅក្នុងការពិភាក្សោនោះ ផ្ដាតសំខាន់ទៅលើការជំរុញ   

ទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពន្រការអភិ-

វឌ្ឍដ្រលចិនផ្ដល់ការគំទ្រដល់បញ្ហាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មាន ផ្លូវ វារីអគ្គិសនី 

ប្រព័ន្ធស្រចស្រព និងជួយផ្ន្រកអប់រំ សុខាភិបាល ព្រមទាំងការបណ្តុះ  

បណ្តាលធនធនមនុស្ស។ អ្វីដ្រលសំខាន់ជាងន្រះ សម្ត្រចបានអំពាវនាវ 

ដល់ប្រធនាធិបតិចិន ឲ្យផ្ដល់នូវការនាំចូលទៅកាន់ប្រទ្រសចិនឲ្យបាន

ច្រើននូវកសិផលរបស់កម្ពុជាដូចជា ការបង្កើនការនាំអង្ករកម្ពុជាចូលទៅ

កាន់ប្រទ្រសចិនឲ្យលើសពីកូតា១០មុឺនតោន ពោត សណ្ត្រក ព្រមទាំង 

កសិផលដទ្រទៀត ពីព្រះទាល់ត្រមានទីផ្សោរទើបយើងជំរុញការផលិត

ទៅបាន។

គួរបញ្ជាក់ថា ការដា្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិល្រខ៥៥មានប្រវ្រងជាង 

១៨២ គីឡូម៉្រត្រ ភា្ជាប់ផ្លូវជាតិល្រខ ៥ ត្រង់គីឡូម៉្រត្រល្រខ ១៩១ ច្រញពី 

ក្រុងពោធិសាត់ កាត់តាមស្រុកភ្នំក្រវាញ ស្រុកវាលវ្រង ខ្រត្តពោធិសាត់ ទៅ 

ថ្មដាព្រំដ្រនកម្ពុជា ថ្រ ដោយគ្រងចំណយថវិកាសរុបជាង ១៣២ លាន 

ដុលា្លារអាម្ររិក ជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដា្ឋាភិបាលចិន។ ពិធីនោះក៏  

មានវត្តមានចូលរួមពីលោកជំទាវ ពូ ចៀនគ័រ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំ   

កម្ពុជាផងដ្ររ ។

 ព្រឹកថ្ង្រទី ១១ ខ្រឧសភា សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញា-

បត្រថា្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតសា-

កលវិទ្យោល័យអាសុី អឺរ៉ុបនៅវិទ្យោសា្ថានជាតិអប់រំ។ នៅទីនោះសម្ត្រចបាន

បញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទាក់ទងនឹងវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

សម្ត្រចថ្ល្រងថា មជ្ឈដា្ឋានមួយចំនួនកំពុងមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះ                   

វិសាលភាពន្រស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម ដ្រលគណបក្សទាំងពីរបានចុះហត្ថ-

ល្រខារួមគ្នាកាលពីថ្ង្រទី ៨ ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៥ ។ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម

ន្រះជាប្រភ្រទស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នយោបាយ វាមិនអាចទៅទាត់ចោលនូវ 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្បាប់នានាដ្រលមាននោះទ្រ ហើយវាក៏មិនអាចទៅទាត់ 

ចោល ទៅបំពានលើអំណចរបស់អង្គការរដ្ឋនានា ទាំងនីតិបញ្ញត្តិ ទាំងនីតិ 

ប្រតិបត្តិ ទាំងតុលាការនោះដ្ររ ។ សម្ត្រចបន្តថា តិចថាមានវប្បធម៌សន្ទនា

ទៅបង្កើតរឿង តុលាការគ្រកោះគ្រយកទៅកាត់ទោស ហើយឲ្យយកវប្ប-

ធម៌សន្ទនាទៅធនានោះ គឺមិនកើតទ្រសុំប្រប់ឲ្យហើយ។ ន្រះជាក្រប-

ខណ្ឌនយោបាយ គឺពុំទៅគ្របដណ្តប់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លើច្បាប់ ហើយក៏មិន

ជំនួសឲ្យយន្តការប្រជាធិបត្រយ្យបានដ្ររ ។ សម្ត្រចបន្តថា នៅខាងក្រម

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមមានបញ្ជាក់ថា ទន្ទឹមការអនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនាគណ-

បក្សទាំងពីរគឺនៅត្ររក្សោការប្រើប្រស់យន្តការប្រជាធិបត្រយ្យតាមតួនាទី

និងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ដោយមានការរិះគន់តាមរបៀបថ្ល្រថ្នូរជាដើម ។ យន្ត-

ការប្រជាធិបត្រយ្យគឺចង់សំដៅ ក្រពីការបកស្រយន្រះ ក៏នៅមានការប្រើ 

ប្រស់សំឡ្រងភាគច្រើន និងភាគតិច ដើម្បីអនុម័តបញ្ហាផងដ្ររ។ ពុំមាន 

ន័យថាការសម្រួលរវាងម្របក្ស ស្រប់ត្រទៅបំពានអំណចរបស់សមាជិក

សភាក៏អត់ដ្ររ។

សម្ត្រចបន្ថ្រមថា ការនិយយន្រះមិនម្រនសំដៅសម្រប់ត្រអ្នកណ  

មួយទ្រ ត្ររាប់ទាំងមន្រ្តីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផង ។ រដ្ឋសភាសួរ 

នាំចំពោះសា្ថាប័នរដ្ឋ ពិស្រសរដ្ឋមន្រ្តីជាកិច្ចការរបស់សភា  ព្រះរដ្ឋមន្រ្តី    

ទទួលខុសត្រូវចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងចំពោះរដ្ឋសភាអំពីការដ្រលខ្លួន  

បានប្រព្រឹត្ត។ ដូចន្រះ កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំណមួយថាវប្បធម៌សន្ទនា

ន្រះ អនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកតំណងរាស្រ្តមិនបាន ។អ្នកតំណងរាស្រ្តនៅត្រ 

មានតួនាទី យន្តការដ្រលប្រើប្រស់តាមរយៈសភាក្តី តាមរយៈសា្ថាប័នរដ្ឋក្តី 

ត្រកុំរាលដាលដល់ក្រុមប្រឹក្សោធម្មនុញ្ញ កុំរាលដាលដល់តុលាការ។ ក្រប-

ខណ្ឌនយោបាយគឺយើងអាចសម្រួលគ្នាកម្រិតណ។  

សម្ត្រចត្រជោបន្តទៀតថា ចំពោះការផ្តល់មតិរិះគន់វិញក៏មិនម្រនច្រះ

ត្រទទួលនោះដ្ររ។ នយោបាយផ្តល់លុយ៤មុឺនរៀលក្នុងមា្នាក់គឺជានយោ-

បាយរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ មិនម្រនជារបស់គណបក្សប្រជាជន   

កម្ពុជាទ្រ ។ រដា្ឋាភិបាលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពទ្រ។ 

យើងរិះរកមធ្យោបាយផ្ស្រងដូចជា ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលប្រជាជនប្រើ-

ប្រស់ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្ល្រ វាជាប្រភ្រទន្រការទ្រទ្រង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដ្ររ។ ដូចន្រះមិនម្រនបានស្រចក្តីថាការផ្តល់មតិឲ្យត្រូវទទួលយកទាំង  

អស់នោះឡើយ ព្រះប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នាតឲ្យតាមរយៈកម្មវិធីនយោ-

បាយ ។   

សម្ត្រចពន្យល់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ង្រទី ២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ 

២០១៤ ក្តី និងបន្តបនា្ទាប់មករហូតដល់ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម ៨ ឧសភា ក្តី 

ពុំគ្របដណ្តប់រឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការទ្រ។ 

ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានរំលឹកដ្ររថា វប្បធម៌សន្ទនាមិនម្រនជារឿង

ចម្ល្រកសម្រប់សម្ត្រច និងជារឿងថ្មីរបស់សម្ត្រចនោះទ្រ។ សម្ត្រចបញ្ជាក់ 

ថា ខ្ញុំចង់ជូនសារបកស្រយបន្តិចថា ហ្រតុអ្វីទៅបានជាចាំបាច់ត្រូវមាន 

វប្បធម៌សន្ទនាន្រះ ។ បញ្ហាវប្បធម៌សន្ទនាមិនម្រនជារឿងចម្ល្រកសម្រប់

ហ៊ុន សែន ទ្រ ព្រះពាក់កណ្តាលជីវិតរបស់ ហ៊ុន សែន គឺសន្ទនា 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ជុង អ៊ូយវា៉ែ កាត់ខ្ស្របូសម្ពោធអគរមជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុរោគមិត្តភាព កម្ពុជា កូរ៉្រ 
ស្ថិតនៅក្នុងបរិវ្រណមន្ទីរព្រទ្យព្រះអង្គឌួង រាជធនីភ្នំព្រញ
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ជានិច្ចតាំងពី ហ៊ុន សែន ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសនៅក្នុងវ័យ ២៧ ឆ្នាំ ហើយ 

ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវ័យ ៣២ ឆ្នាំ ហ៊ុន សែន មិនដ្រលជឿលើការដោះ

ស្រយជម្លាះតាមរយៈការវាយប្រហារគ្នា ការប្រើប្រស់សង្គ្រមដើម្បី   

បញ្ចប់សង្គ្រមទ្រ។  វប្បធម៌សន្ទនាជាទមា្លាប់របស់ ហ៊ុន សែន គ្រន់ត្រដ្រ 

គូផ្ស្រងការដោះស្រយបញ្ហាវាផ្ស្រង និងបរិបទនយោបាយវាផ្សឹងត្រ 

ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

សម្ត្រចរំលឹកដល់ការចរចា សីហនុ ហ៊ុន សែន ហ៊្វែរអង់តាដឺន័រ          

ប្រទ្រសបារាំងថាតើវាជាអ្វី?នោះឯងគឺការសន្ទនាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរក

ដំណោះស្រយបញ្ចប់សង្គ្រម។ ប្រធនបទព្រលនោះគឺបញ្ចប់សង្គ្រម ។ 

អញ្ចឹងរឿងសន្ទនាវាមិនម្រនជារឿងថ្មីរបស់ ហ៊ុន សែន ទ្រ ប៉ុន្ត្រវាជា 

ទមា្លាបដ់្រល ហ៊នុ សែន បានបង្កើតតាងំពយីរូមកហើយ។ ទោះបនីៅទណី 

កដ៏ោយ ពបិាកវ្រទនាយ៉ាងណកដ៏ោយ គ ឺហ៊នុ សែន ទៅរក កន្ល្រងចរចា។ 

សម្ត្រចមិនដ្រលជឿជាក់ថា ដំណោះស្រយតាមផ្លូវយោធដើម្បីបញ្ចប់  

សង្គ្រមអាចដោះស្រយបានបញ្ហាទ្រ ។ បនា្ទាប់មកគឺនយោបាយ ឈ្នះ 

ឈ្នះ វាជាប្រភ្រទន្រដំណើរការសន្ទនាខាងនយោបាយ។ ការផ្តល់នូវជំនឿ

ទុកចិត្តដើម្បីដោះស្រយបញ្ហា។ ជម្រើសសង្គ្រម ឬការប្រើកមា្លាំង គឺជា 

ជម្រើសទាល់ច្រកទើបធ្វើ ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ១៣ ខ្រឧសភាសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងឯកឧត្តម 

ជុង អ៊ូយវា៉ែ( Chung Ui-Wa) ប្រធនរដ្ឋសភាន្រសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រ បាន 

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគរមជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុរោគមិត្តភាព កម្ពុជា 

កូរ៉្រ ស្ថិតនៅក្នុងបរិវ្រណមន្ទីរព្រទ្យព្រះអង្គឌួង រាជធនីភ្នំព្រញ។ អគរន្រះ 

ជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដា្ឋាភិបាលន្រសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រ ។

នៅព្រលនោះសម្ត្រចបានមានប្រសាសន៍ថា  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុន 
ហែង ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល និងឯកឧត្តមឧបនាយក 

រដ្ឋមន្រ្តី ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការ 

អន្តរជាតិ ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី

ផង និងពហុភាគីនៅក្នុងក្របខណ្ឌកូរ៉្រ ម្រគង្គ និងនៅក្នុងក្របខណ្ឌអាសា៊ាន 

និងអាសុីបូពា៌ផងដ្ររ។ ក្នុងនោះអាចមានវិស័យសុខាភិបាលមានតម្រូវការ

ស្តីពីការចូលរួមរបស់សាធរណរដ្ឋកូរ៉្រលើយុទ្ធនាការបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់

ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ។

សម្ត្រចបន្តថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាសុីបូពា៌នៅទីក្រុងភ្នំព្រញ ឆ្នាំ២០១២ 

ប្រធនបទមាននិយយទាក់ទិនការលប់បំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ បន្តទៅអា-

សា៊ាន និងអាសុីបូពា៌ ជាបន្តបនា្ទាប់។ ត្របញ្ហាជាក់ស្ត្រងយុទ្ធនាការលប់            

បំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដ្រលកម្ពុជាបាន និងកំពុងធ្វើដើម្បីឈានទៅលប់               

បំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់នៅឆ្នាំ ២០២៥ ។

សម្ត្រចបន្ថ្រមថា យើងសង្ឃឹមថាមិត្តកូរ៉្រនឹងជួយនៅក្នុងក្របខណ្ឌជា

ទ្វ្រភាគកីម្ពជុាករូ៉្រ ឬរវាងម្រគង្គ ករូ៉្រ ឬក្នងុក្របខណ្ឌអាសា៊ាន-ករ៉ូ្រ កប៏៉នុ្ត្រយន្ត-

ការដ្រលល្អជាងគ្រគឺយន្តការទ្វ្រភាគី កម្ពុជា-កូរ៉្រ និងយន្តការម្រគង្គ-កូរ៉្រ ឲ្យ 

កា្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ត្រង ។

សម្ត្រចបញ្ជាក់ថា ការកាត់បន្ថយគមា្លាតនៅក្នុងក្របខណ្ឌអាសា៊ាន គឺ       

ពឹងពាក់ទៅលើការរីកលូតលាស់ន្របណ្តាប្រទ្រស ដ្រលស្ថិតនៅតាមដង 

ទន្ល្រម្រគង្គ ដ្រលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍទាបជាងសមាជិកអាសា៊ានចាស់ ។ 

ដូច្ន្រះសង្ឃឹមថា មិត្តកូរ៉្រ នឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាបន្តទៀត ។

សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ក៏បងា្ហាញពីការសម្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ          

របស់សម្ត្រច ក្នុងការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រ នៅក្នុង 

អឡំងុឆ្នា១ំ៩៩៧ ។ ជាងមយួទសវត្សរក៍ន្លងមកន្រះ ទនំាកទ់នំងន្រប្រទ្រស 

ទាំងពីរបាននាំមកនូវផ្ល្រផ្កោយ៉ាងច្រើន ទាំងការទូត ស្រដ្ឋកិច្ច ដោយនាំមក 

នូវវិនយោគទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ សម្ត្រចបានកត់ 

សមា្គល់ថា ប្រទ្រសនៅក្រតំបន់អាសា៊ាន មានត្រប្រទ្រសកូរ៉្រមួយប៉ុណោ្ណោះ 

ដ្រលមានជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាច្រើនជាងគ្រ ដ្រល 

ក្នុងមួយថ្ង្រមានប្រមាណ១០ជើង ហើយបាននាំមកជាមួយនូវទ្រសចរ            

ប្រមាណកន្លះលាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។

គួររំលឹកថា អគរដ្រលត្រូវសម្ពោធន្រះ បានចាប់ផ្តើមសាងសង់ 

កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៣ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី ១២ខ្រធ្នូឆ្នាំ 

២០១៤ ។ អគរន្រះមានកម្ពស់ ៤ ជាន់ មាន ៧៥ បន្ទប់។ ច្រកច្រញជា 

ជាន់ផ្ទាល់ដីសម្រប់ចុះឈ្មាះ និងទទួលពិនិត្យជំងឺក្រ។ ជាន់ទី១ សម្រប់ 

អ្នកជំងឺសម្រកព្យោបាល។ ជាន់ទី២ សម្រប់វះកាត់ និងជាន់ទី៣ សម្រប់ 

ការិយល័យ និងសាលប្រជុំ ដោយចំណយថវិកាចំនួន ៥,៥ លានដុលា្លារ-

អាម្ររិក។ ត្របើបូករួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលទៀតនោះការចំណយ   

កើនដល់ប្រមាណ ៨ លានដុលា្លារ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ១៩ ខ្រឧសភាសម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញចូលរួមប្រគល់

សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ នៅកោះព្រជ្រ រាជ-

ធនីភ្នំព្រញ ដ្រលនៅទីនោះ សម្ត្រចក៏បានព្រមានជាថ្មីម្តងទៀតចំពោះការ

បំពានវប្បធម៌សន្ទនា។

សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ ដោយមិនបានលើកចំឈ្មាះ       

របស់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិថា ខ្ញុំក៏មិនទាន់សា្តាប់តើ   

គត់និយយអញ្ចឹងម្រនឬអត់ ? បើសិនជាគត់និយយអញ្ចឹងម្រនគឺបំពាន

លើវប្បធម៌សន្ទនា ព្រះវប្បធម៌សន្ទនាគ្រមិនឱ្យប៉ះទ្រ។ យើងក៏មិនប៉ះគ្រ 

គ្រក៏មិនប៉ះយើង ។

សម្ត្រចបន្តថា  ប៉នុ្ត្របើទោះបីពតិ ឬមនិពតិ សម្ត្រចគ្រនត់្រផ្តាតំ្រឡបទ់ៅ 

វិញថា ការប្រក ឬមិនប្រកវាមិនចំណុះលើអ្នកបំប្រកទ្រ។ គណបក្សប្រជា-

ជនកម្ពុជា (CPP) មានការងារច្រើនណស់គ្មានព្រលវ្រលាទៅបំប្រកអស់

លោកទ្រ ត្ររឿងអស់លោកចង់ប្រក ឬមិនប្រក វាសុីសងលើអស់លោក 

ទ្រ។ 

សម្ត្រចបន្តថាកាលពមី្សលិមញិសម្ត្រច នងិ លោក សម រង្សុ ីប្រធនគណ 

បក្សសង្គ្រះជាតិ បានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកតាមសារទូរស័ព្ទនៅ

ព្រលគត់នៅអាម្ររិក ។ គត់បានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំថា សុខសប្បាយទ្រ 

សម្ត្រច? ខ្ញុំនៅអាម្ររិកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាម្ររិកដ្រលទៅ  

ដល់ទីណ បានពន្យល់ដល់អ្នកសា្តាប់ជនជាតិខ្ម្ររ ជនជាតិអាម្ររិកអំពីរបត់

នយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជា ហើយខ្ញុំលើកតម្កើងនូវវប្បធម៌សន្ទនារបស់         

យើង ។

សម្ត្រចបន្តថា ប៉នុ្ត្រអ្នកនៅក្នងុស្រកុប្ររជានយិយបបំ្រកៗ។ គណបក្ស 

ប្រជាជនមានព្រលវ្រលាណទៅបំប្រក។ បើអ្នកឯងចងប្រកៗទៅគ្មានអ្នក

ណទៅទប់ជាប់បើអ្នកឯងចង់ ។ វាដូចជាប្តី ប្រពន្ធអញ្ចឹង បើទោះបីមា្តាយ

ក្ម្រកធ្វើបាបយ៉ាងម៉្រចក៏ដោយ បើយើងមិនប្រកវានៅត្រមិនប្រក។សម្ត្រច 

បានព្រមានថា សូមប្រយ័ត្នចំពោះសាររបស់សម្ត្រចចុងក្រយប្រប់ទៅ

លោកសមរង្សុី។ សម្ត្រចបានប្រប់ទៅលោក សម រង្សុីថាឡើងតាមសន្លឹក

ឆ្នាតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយទមា្លាក់ចុះមកវិញក៏តាមសន្លឹកឆ្នាត

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ្ររ៕ 
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លោកជំទាវ Halimah Yacob ប្រធនរដ្ឋសភាន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរីបាន

អញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពជាផ្លូវការនៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រ

កម្ពុជារយៈព្រល៣ថ្ង្រ គឺចាប់ពីថ្ង្រទី៦ដល់ថ្ង្រទី៨ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៥។

នៅក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ង្រទី ៧ ឧសភា លោកជំទាវ 

Halimah Yacob  បានជួបសវនាការជាមួយសម្ដ្រចចក្រី ហែង សំរិន និង 

បានជួបធ្វើសវនាការជាបន្តបនា្ទាប់ ជាមួយសម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រ-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិ

ភាព និងឯកឧត្ដម សាយ ឈុំ អនុប្រធនទី១ព្រឹទ្ធសភា នៅវិមានព្រឹទ្ធ-

សភា។

នៅក្នុងជំនួបសវនាការជាមួយលោកជំទាវ Halimah Yacob នៅវិមាន 

រដ្ឋសភា សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជា-សិង្ហបុរី 

មានទំនាក់ទំនងទាំងលើវិស័យការទូត នយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ជា   

មួយគ្នាតាំងពីយូរលង់ណស់មកហើយ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រទ្រសទាំងពីរបាន  

បន្តគំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងក្នុងវ្រទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ សម្ត្រច 

ចក្រីបានសម្ត្រងនូវសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខា្លាំង ចំពោះការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-សិង្ហបុរី និងបានស្នើដល់

លោកជំទាវប្រធនរដ្ឋសភា បន្តជួយគំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្សនៅ     

ក្នុងសា្ថាប័នរដ្ឋសភា ព្រមទាំងជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគ និងអ្នកទ្រសចរសិង្ហ-

បុរីមកកាន់កម្ពុជាឱ្យបានច្រើនថ្រមទៀត។ សិង្ហបុរីជាប្រទ្រសមួយដ្រល     

បានរួមចំណ្រកដ៏សកម្មក្នុងការជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ។ លោកជំទាវ 

Halimah yacob បានចាត់ទុកប្រទ្រសកម្ពុជាជាដ្រគូមួយរបស់សិង្ហបុរី ។   

ចំពោះសំណើរបស់សម្ត្រចប្រធនរដ្ឋសភាសុំជួយអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្ស

លោកជំទាវលើកឡើងថា កន្លងមកសិង្ហបុរីមានកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការជា

ច្រើនជាមួយកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាលន្រះ ដោយបានជួយ  

បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនរួចមកហើយ។ លោកជំទាវនឹងយក      

សំណើរបស់សម្ត្រចទៅពិនិត្យដើម្បីជំរុញការងារន្រះ ។ ចំពោះបញ្ហាស្នើឱ្យ 

មានការជំរុញអ្នកវិនិយោគ និងអ្នកទ្រសចរសិង្ហបុរីមកកម្ពុជា លោកជំទាវក៏ 

បញ្ជាក់ថានឹងខិតខំជំរុញលើការងារន្រះផងដ្ររ ។

នៅក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សោការងារ ជាមួយលោកជំទាវប្រធន 

រដ្ឋសភាន្រប្រទ្រសសឹង្ហបូរីនៅវិមានសន្តិភាព  សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានចាត់    

ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូរដ្ឋសភាសិង្ហបូរី ជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយ

ទៀតន្រទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី ដ្រលជាចំណ្រកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរឹត  

បន្តឹងចំណងមិត្តភាពទ្វ្រភាគី ក៏ដូចជាក្នុងក្របខណ្ឌអាសា៊ាន ។

សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងកត់សមា្គល់ថា សិង្ហបូរីបានកា្លាយជាមជ្ឈ-       

មណ្ឌលផ្ន្រកស្រវាកម្មសុខាភិបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដោយប្រជាជន         

កម្ពុជា រួមទាំងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដូចជាថ្រ ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូន្រសុី ឥណ្ឌ 

និងប្រជាជននៅមជ្ឈិមបូពា៌ ក៏ស្វ្រងរកស្រវាសុខាភិបាលនៅសិង្ហបូរីផង

ដ្ររ ជាពិស្រសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា   

មួយគ្នាលើវិស័យវ្រជ្ជសាស្ត្រ។

សម្ត្រចត្រជោបានមានប្រសាសន៍ថា ថ្វីបើសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន

ត្រូវបានបង្កើតនៅចុងឆ្នាំ  ២០១៥ ន្រះក៏ដោយ ក៏ការងាររបស់យើងគឺនៅ 

មានច្រើនណស់  ដោយសម្ត្រចបានសុំឲ្យសិង្ហបូរីបន្តជួយថ្រមទៀក្នុងការ

ពង្រឹង និងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកទំហំ    

ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងសិង្ហបូរីមានជាង ២ ពាន់ ៧០០ លានដុលា្លារ គឺ 

មិនទាន់សមស្របនឹងសកា្តានុពលដ្រលយើងមាននោះទ្រ  ដូច្ន្រះសុំរក 

មធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណ ដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានកើនឡើង   

ថ្រមទៀត  ជំរុញការវិនិយោគថ្រមទៀត  ក៏ដូចជាការពិនិត្យទៅលើការជំរុញ 

ការហោះហើរត្រង់ឲ្យបានកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតមកកម្ពុជា ដើម្បីបំព្រញ

ស្រចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកទ្រសចរ  ដោយសារសិង្ហបូរីជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រស-

ចរណ៍ដ៏ធំមួយមានភាពងាយស្រួល ដល់ការបន្តដំណើរពីសិង្ហបូរីមក 

កម្ពុជា។

លោកជំទាវប្រធនសភាសិង្ហបូរីបានឯកភាពនូវអ្វីដ្រលសម្ត្រចត្រជោ

បានលើកពីទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី  និងបានសម្ត្រងនូវការព្រញចិត្តចំពោះ            

ទំនាក់ទំនងដ្រលមានការរីកចម្រើនក្នុងព្រលកន្លងមក។ លោកជំទាវបាន 

ថ្ល្រងអំណរគុណសម្ត្រច ដ្រលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមបុណ្យសពអតីតនា-

យករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបូរី លី ខ្វែន់យូ កាលពីខ្រកន្លងទៅ។ 

នៅក្នុងជំនួបសវនាការជាមួយលោកជំទាវ HalimahYacobប្រធន  

សភាន្រសាធរណរដ្ឋសិង្ហបូរីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ អនុ 

ប្រធនទី១ព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍វាយតម្ល្រខ្ពស់ ព្រមទាំងចាត់ទុក

កម្ពុជាទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី
និងប្រធានរដ្ឋសភាន្រសធារណរដ្ឋកូរ៉្រ

សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ លោកជំទាវ Halimah Yacob

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន  ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ លោកជំទាវ Halimah Yacob
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ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនាឱកាសន្រះថា បានរួមចំណ្រកដ៏ធំ

ធ្រងដល់ការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាង

ប្រជាជន និងប្រទ្រសទាំងពីរ ជាពិស្រសរវាងសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិទាំងពីរផង

ដ្ររ។ ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថា បើពិនិត្យអំពីប្រវត្តិន្រទំនាក់ទំនងការទូត

ប្រទ្រសកម្ពុជាជាប្រទ្រសស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រសទី ១ ដ្រលបានទទួល

សា្គល់ឯករាជ្យរបស់ប្រទ្រសសិង្ហបូរី។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដា្ឋាភិបាល ក្រសួង

សា្ថាប័នន្រប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-សិង្ហបូរី បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នា

ទៅវិញទៅមកជាបន្តបនា្ទាប់។ ដោយឡ្រកនៅក្នុងក្របខណ្ឌសភាទាំងពីរ  

អគ្គល្រខាធិការដា្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានបំព្រញទស្សនកិច្ចសិក្សោចំនួន  

០២ លើកនៅសភាសិង្ហបូរីនៅឆ្នាំ២០១៤កន្លងមក។ ក្នុងឋានៈជាប្រទ្រស

ជិតខាងនិងគ្រួសារអាសា៊ាន ប្រទ្រសទាំងពីរបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រម         

ព្រៀង និងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីស្រវាកម្មផ្លូវអាកាសការជំរុញ     

និងការការពារវិនិយោគ ការពង្រីកសមត្ថភាពរដ្ឋបាលសាធរណៈ ការច្រក

រំល្រកបទពិសោធន៍អំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ។ល។ឯកឧត្តម

សាយ ឈុំ ក៏បានស្នើដល់លោកជំទាវប្រធនសភាសូមជំរុញឲ្យមានការ

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាទាំងពីរបន្ថ្រមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យ

មានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌសមាជិក-

សភា និងមន្ត្រីន្រអគ្គល្រខាធិការដា្ឋាន។

លោកជំទាវ HalimahYacob ប្រធនសភាន្រសាធរណរដ្ឋសឹង្ហបុរី         

បានមានប្រសាសន៍កោតសសើរ ចំពោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័ស         

របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលដ្រលមានសម្ត្រ

ចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី។ លោកជំទាវ     

បានសន្យោថានឹងជម្របដល់រដា្ឋាភិបាលប្រទ្រសសឹង្ហបុរីដើម្បជីួយផ្តល់អា-

ហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្ម្ររបានទៅសិក្សោនៅប្រទ្រសសឹង្ហបុរី និងជួយ  

បណ្តុះបណ្តាលលើបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបៗ ដើម្បីបម្រើដល់ការធ្វើសមាហរណ-

កម្មអាសា៊ាននាព្រលខាងមុខ និងឲ្យស្របតាមទីផ្សោរអាសា៊ានដ្រលត្រូវការ

ផ្ន្រកជំនាញបច្ច្រកទ្រស។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថា ក្នុងអំឡុងន្រដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកជំទាវ

ប្រធនរដ្ឋសភាន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី ក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅព្រះ    

បរមរាជវាំង និងសារមន្ទីរជាតិផងដ្ររ។

ក្នុងខ្រឧសភាន្រះដ្ររ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាន្រសាធរណរដ្ឋ

កូរ៉្រដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ជុង អ៊ូយវា៉ែ (Chung Ui-Hwa) ប្រធនរដ្ឋស-

ភាកូរ៉្របានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជា-

ណចក្រកម្ពុជារយៈព្រល៣ថ្ង្រ ចាប់ពីថ្ង្រទី១០ ដល់ថ្ង្រទី១៣ខ្រឧសភា 

ឆ្នាំ២០១៥ ។ ក្នុងព្រលសា្នាក់នៅរាជធនីភ្នំព្រញ ឯកឧត្តម ជុង អ៊ូយវ៉ា

បានជួបសវនាការជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជារួមមាន ៈ សម្ដ្រចពញា-

ចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

មន្ត្រី និងឯកឧត្តម សាយ ឈុំ អនុប្រធនទី១ព្រឹទ្ធសភា។ ក្នុងដំណើរ            

បំព្រញទស្សនកិច្ចន្រះ ក្រពីទស្សនាប្រសាទអង្គរវត្តនៅខ្រត្តសៀមរាប  

គណៈប្រតិភូក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលគំពារមាតា និងទារ ក 

ទស្សនាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រង និងវាលពិឃាតជើងឯក 

ព្រមទាំងបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការ មជ្ឈ-

មណ្ឌលចក្ខុរោគមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉្រ ស្ថិតនៅក្នុងបរិវ្រណមន្ទីរព្រទ្យព្រះអង្គ 

ឌួង ដ្រលកសាងឡើងក្រមជំនួយឥតសំណងរបស់រដា្ឋាភិបាលសាធរ-

ណរដ្ឋកូរ៉្រ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធនរដ្ឋសភាន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី និង ប្រទ្រស 

កូរ៉្រខាងត្បូងនៅកម្ពុជានាឱកាសន្រះ បានបង្កើនថ្រមទៀតនូវទំនាក់ទំនង

មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ជា                

ពិស្រសរវាងសា្ថាប័នសភាន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ។ ឆ្លងតាមជោគជ័យន្រ    

ដំណើរ  ទស្សនកិច្ចន្រះ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថ្រមទៀតនូវកិត្យោនុភាពរបស់ព្រះ

រាជាណចក្រកម្ពុជា ដ្រលកាន់ត្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ទាំងក្នុងតំបន់ និង 

លើឆកអន្តរជាតិ ៕

សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ ឯកឧត្តម ជុង អ៊ូយវា៉ែ

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ ឯកឧត្តម ជុង អ៊ូយវា៉ែ

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ទទួលជួបសវនាការ
ជាមួយ លោកជំទាវ Halimah Yacob
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dUcCaerogral;qñaMEdr  kak)aTRkhmkm<úCa cUlrYmCamYysma  

KmCaticMnYn 189 TUTaMgsklelakR)arB§ BiFIGbGrTivaBiPBelak 

kak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm 8 ]sPa ehIyEdlqñaM 2015 enH 

manRbFanbT  :kmøaMgmnusSFm’ ³ eKalkarN_RKwHkñúg 

skmµPaB : . qñaM 2015 enH k_Cakarkt;sMKal;xYb 50 qñaM énkar 

Gnum½tCapøÚvkareKalkarN_RKwHTaMg 7 rbs;clna enaHKW PaBmnusS 

Fm’ PaBminlMeGog GBüaRkitüPaB ÉkraCüPaB esvakmµ sµ½RKcitþ 

ÉkPaB nigsklPaB . 

kalBIéf¶TI 8 Ex]sPa qñaM 2015 knøgmkenH  enAkñúgGgÁmiTÞij 

fñak;Cati eRkamGFibtIPaBd_x<g;x<s;rbs;semþcGKÁmhaesnabtI-

eteCa h‘un Esn naykrdæmRnþIénRBHraCaNacRkkm<úCa Edlman 

karcUlrYmBI\sSrCnmkBIsßab½nnItib,BaØtþi nItiRbtibtþi RbtiPUmkBI 

clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm GgÁTUtnana sb,úrsCnCati-

GnþrCati mhaCnkñúgraCFanI smaCik smaCika Gñksµ½RKcitþ yuvCn 

kak)aTRkhmkm<úCa sarubCag 4 Ban;nak; semþckitþiRBwT§bNÐit       

b‘un r:anI h‘unEsn RbFankak)aTRkhmkm<úCa )anEføgKUsbBa¢ak; 

faqñaM 2015 enH KWcMqñaMxYbTI 60 énkarbegáItsmaKmCatikak)aT 

Rkhmkm<úCa 18 kumÖ³ 1955-18 kumÖ³ 2015 ehIyEdlkñúgry³ 

eBlenH RBHkruNa RBH)aTsemþcRBHneratþm sIhnu RBH 

vrraCbitaCatiExµr RBHbrmrtnekadæ edaymankaryagdEgðr 

BI semþcRBHmhakSRtI RBHvrraCmataCatiExµr neratþm 

muninaf sIhnu RBHRbFankitþiyskak)aTRkhmkm<úCa  

)anbnSl;TuknUvsñaRBHhsþ nigRBHraCskmµPaBCaRBHvIr³KMrUmnusS

Fm’d_eqñIm CamKÁúeTÞsk_naMmuxdl;kak)aTRkhmkm<úCa nigBlrdæRKb; 

rUb . CamYyKñaenH RBHkruNa RBH)aTsemþc RBHbrmnaf 

neratþm sIhmunI RBHmhakSRténRBHraCaNacRkkm<úCa )an      

nigkMBugbnþRBHraCkic©mnusSFm’CaKMrU eR)asRbTanRBHraCRTBü 

smÖar³ ]btßmÖdl;kak)aTRkhmkm<úCa rYmCamYy nwgRBHraCkic©yag 

saksYrsuxTukçedaypÞal;RBHGgÁdl;RbCanuraRsþtamtMbn;CnbT 

q¶ay²dac;Rsyal. RBHraCvir³KMrUmnusSFm’TaMgGs;enHehIy Edl 

CakmøaMgCRmujeFVI[kak)aTRkhmkm<úCaseRmc)aneCaKC½yCa 

bnþbnÞab;.

semþckitþiRBwT§bNÐitRbFankak)aTRkhmkm<úCaenA)anEføg           

GMNrKuNy:agRCaleRCAcMeBaHRbmuxraCrdæaPi)alkm<úCa RksYg 

sßab½n kgkmøaMgRbdab;GavuF GaCJaFrRKb;lMdab;fñak; EdlEtgEt       

)anKaMRT  nigsRmbsRmYl dl;Rbtibtþikarrbs;kak)aTRkhmkm<úCa 

enARKb;TIkEnøg nig)anEføgGMNrKuNCaGenk cMeBaHsb,úrsCn 

Cati GnþrCati TaMgRKhsß TaMgbBVCit EdlEtgEtKaMRT nigbric©aKfvika 

dl;kak)aTRkhmkm<úCa TaMgenAfñak;kNþal TaMgenAtamsaxaraC-

FanI-extþ eFVI[smaKmCatimanFnFanfvika smÖar³ sRmab;pþl;es 

vakmµCYyRbCaBlrdægayrgeRKaH)anTan;eBlevla CaBiess)an 

rYmcMENkeFVI[saxa Gnusaxa BRgwg)anPaBm©as;kar BRgwg)an     

visalPaBRbtibtþikar kñúgEdnrdæ)alraCFanI-extþrbs;xøÜn.  

CamYynwgkarelIkeLIgBIsmiT§plsMxan;² seRmc)anenAkñúg 

qñaM 2014  semþckitþiRBwT§bNÐit b‘un r:anI h‘unEsn )anelIkeLIg 

BIbBaðaRbQmnana Edlkak)aTRkhmkm<úCamantYnaTIcUlrYm                 

cMENkedaHRsaykñúgnamCaCMnYykar[GaCJaFrsaFarN³kñúgvis½y

mnusSFm’ CaBiessenAqñaM 2015 enH EdlenaHKWCabBaðaeRKaHfñak; 

cracrN_ plb:HBal;bgáedaykarERbRbYlGakasFatu  bBaðacMNak 

Rsuk karekItmanCMgWqøgfµI bBaðaeRKOgejon GeMBIhigSa .l. Edl 

tRmUv[mankarKit rYmedaHRsayrYmKña RbmUlpþMúkmøaMg nigFnFan 

edIm,ICYyGñkgayrgeRKaH[)anTan;eBlevla nigmanRbsiT§PaB. 

TivaBiPBelak kak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm 8 ]sPa 2015

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនទាំងក្នុង 

និងក្រប្រទ្រសដ្រលបានឧបត្ថម្ភដល់កាកបា ទក្រហមកម្ពុជា

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង 

ទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០១៥
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enAcMeBaHmuxbBðaaRbQmTaMgGs;enH semþckitþiRBwT§bNÐit b‘un r:anI 

h‘unEsn )anebþCJafanwgbnþykGs;kmøaMgkaycitþ dwknaMParkic© 

mnusSFm’ edIm,IGñkgayrgeRKaHTaMgLay edayRbkan;x¢ab;eKal-

karN_RKwHTaMg 7  nig)anGMBavnavsUmsb,úrsCnRKb;mCÄdæan Cati-

GnþrCati TaMgRKhsß TaMgbBVCit bnþKaMRT nig]btßmÖdl;smaKmCati 

edaykarsµ½RKcitþ nigtamsT§aRCHføa. 

enAkñúg»kasd_viessvisalenaHEdr elak ebGat ésVesIu          

RbFanRbtiPUKN³kmµaFikarGnþrCatikak)aT Rkhm RbcaMPUmiPaK    

)anEføgbBa¢ak;fa xYbqñaMTI 152 rbs;clnakak)aTRkhm GDÆcnÞ 

Rkhm KWCaqñaMxYbTI 50 énkarGnum½teKalkarN_RKwHTaMg 7 ehIy 

EdlsmaKmCatinanaenAelIsklelak cat;TukeKalkarN_TaMg 

Gs;enH CamaK’ad_l¥kñúgkarbMeBjskmµPaBmnusSFm’ CaBnøWénkþI 

sgÇwmdl;GñkrgeRKaHEdlrgTukçevTna. elak ebGat enA)an     

EføgkarGbGrsaTrcMeBaHPaBCaGñkdwknaMrbs;semþckitþiRBwT§bNÐit 

b‘un r:anI h‘unEsn Edl)aneFVI[kak)aTRkhmkm<úCa seRmc   

)anlT§plKYrs¶b;Es¶gkñúgb:unµanqñaMknøgmkenH.  elakenA)anEføg 

GMNrKuNy:agRCaleRCAcMeBaH semþceteCa h‘un Esn naykrdæ 

mRnþIénRBHraCaNacRkkm<úCa Edl)anKaMRTy:ageBjTMhwgdl; 

skmµPaBrbs;kak)aTRkhmkm<úCa ehIykñúgnamKN³kmµaFikar 

GnþrCatikak)aTRkhm elak)anEføgbBa¢ak;sarCafµIBIkarbnþKaMRT 

nigrwtbnþwgshRbtibtþikarCamYykak)aTRkhmkm<úCa. 

dUcKñaenHEdr elakRsI Gan LWEXør RbFanRbtiPUshB½n§Gnþr- 

CatiRbcaMTIRkug)agkk)anKUsbBa¢ak;fa eCaKC½yrbs;kak)aT 

Rkhmkm<úCa nigGñksµµ½RKcitþenATUTaMgRbeTs minGacseRmc)an 

eLIy RbsinebIBMumankardwknaMd_RtwmRtUv nigRbkbedayKtibNÐit 

rbs;semþckitþiRBwT§bNÐit b‘un r:anI h‘unEsn EdlCaGñksµ½RKcitþd_

BitR)akdmñak; )anbUCakmøaMgkaycitþGs;Cag 21 qñaM rYcmkehIy 

edIm,IbuBVehtuBRgwgkarGPivDÆrbs;kak)aTRkhmkm<úCa. 

kñúgbriyakasRbkbedaysuTidæiniym semþceteCa h‘un Esn 

naykrdæmRnþIénRBHraCaNacRkkm<úCa)anelIkeLIgBIsmiT§pl nig 

eCaKC½yrbs;kak)aTRkhmkm<úCa RBmTaMg)anpþl; Gnusasn_

[smaKmCatibnþBRgwgkic©shRbtibtþikarCamYyPaKI   Bak;B½n§ Ca

BiessCamYyKN³kmµaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray rYmCa-

mYynwgkarbnþBRgwg nigBRgIkkmøaMgGñksµ½RKcitþ CaBiess Gñk 

sµ½RKcitþv½yekµgEdlCayuvCnkak)aTRkhm [edIrCaKMrUQanmux  

kñúgkargarmitþGb;rMmitþ cUlRbLUk [kan;EtskmµkñúgkargarmnusS-

Fm’. semþceteCaenA)anGMBavnavdl;RKb;RksYg sßab½n nigédKU 

shRbtibtþikar RBmTaMgsb,úrsCnCati GnþrCati  GaCJaFrRKb;lMdab; 

fñak;TaMgGs; sUmbnþrkSaBRgwgsamKÁIPaB ÉkPaB nig kic©shRbti-

btþikarl¥CamYykak)aTRkhmkm<úCa RtUvnaMKñaeKarBnUvkarRbkan; 

x¢ab;rbs;kak)aTRkhmkm<úCaeTAnwgeKalkarN_RKwHTaMg 7 rbs; 

kak)aTRkhmkm<úCa  nigRtUvcUlrYmCakmøaMgkñúgkarksagPaBFn  

maMrbs;shKmn_.

GgÁmiTÞIjTaMgmUl)anRbRBwtþeTARbkbedaybriyakas nigsµar-

tIénvb,Fm’EckrMElkTwkcitþmnusSFm’ rYmCakmøaMgedIm,IbuBVehtu   

mnusSFm’ nig)annaMmknUveCaKC½yénkarekorKrrkmUlniFisRmab; 

RbtibtþikarqñaM 2015 nUvfvikasarubCaduløarcMnYn 13>366>286 

duløarGaemrik  .¼ 

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នុង ទិវាពិភពលោក 
កាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០១៥

សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ហ៊ុន សែន អានរបាយការណ៍ជូនអង្គមិទ្ទិញប្ររព្ធ
ទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០១៥

ក្រុមសិល្បៈសម្ត្រងរបាំជូនពរដល់អង្គមិទ្ទិញប្ររព្ធទិវាពិភពលោក 
កាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០១៥
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ដើមឆ្នាំ ២០១៥ ពិស្រសនៅចុងខ្រម្រសា និងដើមខ្រឧសភា 
គ្រះធម្មជាតិខ្យល់កន្ទា្រក់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ និងខូចខាតផ្ទះ  
សម្ប្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នង ព្រមទាំងខូចខាតហ្រ-
ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធរណៈជាច្រើនផងដ្ររ ដូចជា សាលារៀន វត្ត 
អារាម អគរសាលាស្រុក ប៉ុស្តិ៍នគរបាល បង្គលអគ្គិសនី និងរលំ 
ផ្សោរ ។ គ្រះធម្មជាតិខ្យល់កន្ទា្រក់ឆ្នាំន្រះ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រប់ 
ស្រុក ក្រុងទូទាំងខ្រត្ត លើ ៣៧ ឃុំ សងា្កោត់ ។ សរុបការខូចខាត គិត 
មកដល់ថ្ង្រទី ០៧ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ រួមមានលំនៅសា្ថានរបស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១ ០២៥ ខ្នង ក្នុងនោះ ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមាន ២១៥ 
ខ្នង របួសប្រជាពលរដ្ឋ ០៨ នាក់ ត្រពុំមានគ្រះថា្នាក់ដល់ជីវិតទ្រ 
ខូចដំបូលសាលារៀនចំនួន ១០ ខ្នង ប៉ុស្តិ៍នគរបាល ០១ ខ្នង ដួល 
បង្គលអគ្គិសនី ១៦ បង្គល ផ្សោរបឹងត្រកួន ០១ ខ្នង និងរលំផ្សោរ 
ថ្មពួកដ្រលមានទំហំ ៤០ ម៉្រត្រ x ៨០ ម៉្រត្រ ទាំងស្រុង ។ ក្នុងចំណោម 

ងារ ៦០ នាក់ បានជួយរុះរីសាងសង់ផ្ទះបណោ្តាះអាសន្នឡើងវិញ 
បាន ៣១២ ខ្នង ដូចជា ស្រុកអូរជ្រ ២៩ ខ្នង ស្រុកសា្វាយច្រក ០៨ 
ខ្នង ស្រុកថ្មពួក ២១០ ខ្នង ក្រុងបោ៉ាយប៉្រត ៣៨ ខ្នង ស្រុកព្រះន្រត្រ 
ព្រះ ១៨ ខ្នង ស្រុកភ្នំស្រុក ០៩ ខ្នង ។

ក្រពីន្រះ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ែន ប្រធន 
ក្រុមការងារចុះជួយខ្រត្ត រួមជាមួយសមាជិករដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា 
ក្រុមការងារគ្រប់ថា្នាក់ គណៈអភិបាលក្រុមប្រឹក្សោខ្រត្ត ស្រុក ក្រុង រួម 
ទាំងសាខាកាកបាទក្រហមខ្រត្ត ស្រុក បានចុះសួរសុខទុក្ខ សំណ្រះ 
សំណល និងផ្តល់អំណោយដោយផ្ទាល់ជាបន្តបនា្ទាប់ជូនប្រជា-
ពលរដ្ឋនៅតាមភូមិ ឃុំ សងា្កោត់ នីមួយៗ ដើម្បីសំរួលដល់ការលំបាក 
ចំពោះមុខរបស់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានរងការខូចខាតទាំង
នោះ សរុបរួមមាន អង្ករ ៣៣.៤០០ តោន ស័ង្កសី ៤.១០៨ សន្លឹក 
កៅស៊ូតង់ ២៤៨ តង់ មី ១១.១១៦ ក្រសតូច ត្រីខ ៤.៩១៤ កំប៉ុង 
ទឹកត្រី ១.៤៥២ ដប ទឹកសុីអ៊ីវ ១.៤៥២ ដប ប៊ីច្រង ២២៥ កញ្ចប់ 
មុង ១.០០៧ ភួយ ៩៩៧ ក្រមា ១.០៨៧ សារុង ១.៥១៨ សាប៊ូ 

សកម្មភាពជួយប្រជាជនរងគ្រះដ្រយគ្រះមហន្តរាយខ្យល់កន្រ្ទាក់ 
ដើមឆ្ន្រំ  ២០១៥ ន្រខ្រត្តបន្ទ្រយមានជ័យ

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន ជួបសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខ 
និងផ្តល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់កន្រ្តាក់

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់កន្រ្តាក់

បានទទួលអំណោយពីឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន
ខ្យល់កន្ទា្រក់ទាំងនោះ គឺមានពីរលើកដ្រលបង្កឲ្យមានការខូចខាត
ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រ គឺមួយលើកនៅថ្ង្រទី ២៩ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០១៥ និង 
មួយលើកទៀតនៅថ្ង្រទី ០៦ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងនោះមាន 
ស្រុកថ្មពួក ខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ៥៧៩ ខ្នង (ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ 
១០៩ ខ្នង) និងស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ១២៦ 
ខ្នង (ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ៤៣ ខ្នង) ។ 

ទោះបីសា្ថានភាពខ្យល់កន្ទា្រក់នៅខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យដើមឆ្នាំ 
ន្រះធ្វើឲ្យខូចខាតច្រើនពិតម្រន ត្រអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំ 
ណ្រនាំជាប្រចាំពីប្រធនក្រុមការងារថា្នាក់កណ្តាលចុះជួយខ្រត្ត គួប 
ផ្សំជាមួយភាពមា្ចាស់ការ និងសា្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់គណអភិ-
បាលខ្រត្ត ក្រុមប្រឹក្សោខ្រត្ត ស្រុក ក្រុងនីមួយៗ បានចាត់ច្រងកមា្លាំង
ចម្រុះធ្វើអន្តរាគមន៍ជំហានដំបូង ជួយដល់ការលំបាករបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋបានទាន់ព្រលវ្រលា ក្នុងនោះ បានប្រើកម្លំាងយោធ និងកង 
រាជអាវុធហត្ថចំនួន ៧៧៤ នាក់ កមា្លាំងប៉ូលីស ១០១៥ នាក់ ក្រុមការ 

កមា្លាំងចម្រុះធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបនា្ទាន់ ចុះជួយសាងសង់ផ្ទះ និងផ្តល់

អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់កន្រ្តាក់
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១.២០៨ ដុំ ធុងទឹក ២០ លីត្រ ៣២ ធុង ទឹកសុទ្ធ ១៨០ យួរ ប្រងឆ 
៣៨២ ដប នំធុង ៤៣៤ ធុង ឈើក្រប ៩៣ ដើម ថវិកា 
២៨.០៤៧.៩៦០ រៀល ក្នុងនោះ សំភារៈថវិកាជាអំណោយផ្ទាល់ 
របស់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ែន មានស័ង្កសី 
៣.៤៩១ សន្លឹក អង្ករ ១១.៩៥០ គីឡូក្រម តង់ ៧៧ មី ៤៣៤ 
ក្រស មុង ៣៥៤ ភួយ ៣៥៤ ក្រមា៉ា ៤៣៤ សារុង ៨៦៨ ត្រីខកំប៉ុង 
៦៦ យួរ ទឹកសុីអី៊វ ៦៦ យួរ សាប៊ូ ៤៣៤ ដុំ នំធុង ៤៣៤ ធុង និង 
ថវិកាចំនួន ៥០.០០០ រៀល ក្នុងមួយគ្រួសារចំពោះគ្រួសារដ្រលរង 
គ្រះធ្ងន់ធ្ងរ ។ ក្រពីន្រះ ឧបត្ថម្ភស័ង្កសី ២៥ សន្លឹក និងឈើក្រប 

១៣ ដើម សម្រប់ជួសជុលប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំឡើងវិញផងដ្ររ ។
សរុបមក អាស្រ័យដោយមានការទទួសខុសត្រូវខ្ពស់របស់អា-

ជា្ញាធរដ្រនដី សមត្ថកិច្ច កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រុមការងារគ្រប់ថា្នាក់ 
ក៏ដូចសាខាកាកបាទក្រហម ក្នុងការចុះសួរសុខទុក្ខ សំណោះ 
សំណល និងច្រកអំណោយជួយដោយផ្ទាល់ផងនោះ ធ្វើឲ្យគ្រួសារ 
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលទទួលរងគ្រះទាំងនោះមានភាពកក់កៅ្តា និងបង្ក 
បាននូវជំនឿជឿជាក់លើទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ និងការដឹកនាំដ៏ត្រឹម  
ត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៕

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ កម្លំាងយោធ កងរាជអាវុធហត្ថ និងកមា្លាំងប៉ូលីស ផ្តល់អំណោយ 
និងជួយសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់កន្រ្តាក់

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន ជួបសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខ និង
ផ្តល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់កន្រ្តាក់

ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរងគ្រះខូចខាតដោយខ្យល់កន្រ្តាក់
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ថ្ង្រទី ១៩ ខ្រឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធនគណៈប្រចាំការ 

គណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធនទី១ 

ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខក្រុមប្រឹក្សោ មន្រ្តីមូលដា្ឋាន 

និងប្រជាពលរដ្ឋនៅសងា្កោត់បឹងទំពុន ក្នុងខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធនីភ្នំព្រញ ដ្រលក្នុង 

ឱកាសនោះ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ បានឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរា  

គ្មានទីពឹងនូវថវិកា និងសមា្ភារៈមួយចំនួន ព្រមទាំងទទួលយកសំណូមពរសុំកសាង

លូបង្ហូរទឹកច្រញនារដូវវស្សោ ដ្រលមានប្រវ្រងជាង ១ គីឡូម៉្រត្រ ផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី១០ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ងួន ញិល អនុប្រធនទី ២ រដ្ឋសភា 

សមាជិក គណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកម្មធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន  

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្ររព្ធមិទ្ទិញខួបទី១៥២ ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម 

អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រមប្រធនបទកមា្លាំងមនុស្សធម៌ គោល-

ការណ៍គ្រឹះក្នុងសកម្មភាព នៅខ្រត្តកំពង់ធំ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានចូលរួម

ជាថវិកាចំនួន៩.០០០ដុលា្លារ ដោយគិតរួមទាំងថវិកាចូលរួមរបស់សប្បុរសជនផង

សរុបជាង ៧០.០០០ ដុលា្លារ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះដ្ររ 

ឯកឧត្តម ងួន ញុិល បានអញ្ជើញបំព្រញការងារនៅខ្រត្តកំពង់ធំ រួមមាន ការប្រជុំ 

ក្រុមការងារ ប្រជុំដោះស្រយពាក្យបណ្តឹង និងបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយគណបក្ស

ខ្រត្ត គណបក្សស្រុក និងអញ្ជើញពិនិត្យដំណើរការសាងសង់សមិទ្ធផលនានាក្នុង  

ខ្រត្ត ក្នុងនោះមានសំណង់អាគរសិក្សោ និងការជួសជុលផ្លូវលំជាដើម។ ក្នុងការចុះ 

បំព្រញការងារនោះ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល បានចំណយថវិកាចំនួន ១៣០០ ដុលា្លារ 

ផងដ្ររ ។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តម គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការរងកងយោធពលខ្រមរ-

ភូមិន្ទ និងឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមប្រកាសសាងសង់       

ផ្លូវក្រលក្រួសក្រហមចំនួនបីខ្ស្រប្រវ្រង២៤គីឡូម៉្រត្រ ទទឹង៥ម៉្រត្រ ឆ្លងកាត់ភូមិតា-

មាន់ស្រនជ័យ ភូមិពព្រលស្រនជ័យ និងភូមិប្រសាទក្រហមស្រនជ័យ ស្រុក ខ្រត្ត 

ឧត្តរមានជ័យ ។

ថ្ង្រទី ២០ ខ្រឧសភា លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សមាជិកា  

គណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកម្មធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង 

ទំនាក់ ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បាននាំថវិកាសម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន ប្រគល់ជូនអ្នករង 

របួសចំនួន ១៦ នាក់ ក្នុងហ្រតុការណ៍គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់ នៅខ្រត្តសា្វាយរៀង 

ដ្រលកំពុងសម្រកព្យោបាលជងឺនៅមន្ទីរព្រទ្យកាល់ម៉្រត ដោយក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន  

ថវិកា ១ លានរៀល ។ រីឯក្រុមគ្រួសារសពកម្មករ-កម្មការិនី ដ្រលសា្លាប់ចំនួន ១៩ នាក់ 

ត្រូវបានសម្ត្រចត្រជោផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២ លានរៀល ក្នុងមួយគ្រួសារ ។ ក្នុង 

ឱកាសនោះដ្ររ លោកជំទាវក៏បានឧបត្ថម្ភប្រក់ផ្ទាល់ខ្លួន ដល់អ្នកកំដរកម្មកររង 

គ្រះចំនួន ១៦ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានប្រក់ ១០ មុឺនរៀលផងដ្ររ។ សូមជម្របថា គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់ រវាងរថយន្តក្រុងបុករថយន្តដឹក កម្មករ កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី១៩ 

ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥  បណ្តាលឲ្យកម្មករ-កម្មការិនីចំនួន ១៩ នាក់ សា្លាប់ និង ២១ 

នាក់ រងរបួស ។
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ថ្ង្រទ០ី៩ ខ្រឧសភា ឆ្នា២ំ០១៥ ឯកឧត្តម មម៉ ប៊នុនាង អនបុ្រធនគណៈកម្មការ 

ទី១០ន្រព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បានរៀបចំបាយសាមគ្គី និងនាំយកអំណោយ 

ច្រកជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទីពឹង ចាស់ជរា និងក្មួយៗកុមារកំព្រ ចំនួន 

១២៥០ នាក់ ់នៅក្នុងសងា្កោត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធនីភ្នំព្រញ។ 

ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ បានជូនអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទីពឹង ចាស់ជរា 

ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានសារុងមួយ ថវិកា ២ មុឺនរៀល និងក្មួយៗកុមារកំព្រ ក្នុងមា្នាក់ៗ 

ទទួលបានសំលៀកបំពាក់១សម្រប់ កាបូប១ សៀវភៅ១ក្បាល បុិច១ដើម ថវិកា ៥ 

ពាន់រៀល ។

ថ្ង្រទី ៨ ខ្រឧសភា ឯកឧត្ដម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ   

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ ២       

បានចុះមកស្វ្រងយល់ពីគោលបំណងរបស់ក្រុមប្រឹក្សោស្រុកឃំុ និងគណៈអភិបាល

ស្រុកកោះសូទិនខ្រត្តកំពង់ចាម។

ក្នុងខ្រឧសភាន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចុះជួបសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខកង

ទ័ព កងនគរបាលជាតិ និងកងរាជអាវុធហត្ថដ្រលកំពុងឈរជើងការពារបូរណ-     

ភាពទឹកដីនៅតាមបណោ្តាយព្រដំ្រនកម្ពជុា-ថ្រ-ឡាវ-វៀតណម និងនំាយកអាវភ្លៀង 

ដ្រលសម្ត្រច ត្រជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតផ្តល់ជូនផងដ្ររ ។

ក្នុងខ្រឧសភាន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ែរ៉ែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ   

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិកសភាមណ្ឌលតាក្រវ បានជួបប្រជុំជា

មួយប្រធនក្រុមប្រឹក្សោស្រុកសំរោង ប្រធនក្រុមប្រឹក្សោឃុំទាំង១១ និងយុវជន      

ស្រុកចំនួន២៩៦នាក់និងបើកការដា្ឋានជីកប្រឡាយមួយខ្ស្រប្រវ្រង៤៥០ម៉្រត្រជូន

ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំរោង ខ្រត្តតាក្រវផងដ្ររ ។

ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី ចម បែសិទ្ធ សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សោហកម្ម និង           

សិប្បកម្ម និងជាប្រធនក្រុមការងារថា្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដា្ឋានខ្រត្តកំពត បាន   

អញ្ជើញស្វ្រងយល់អំពីការលំបាក និងតម្រូវការរបស់ក្រុមអ្នកផលិតអំបិលនៅ     

សាលប្រជុំសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិល ខ្រត្តកំពត ។
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ថ្ង្រទ ី១០ ខ្រឧសភាឆ្នា ំ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធននិ សមាជកិគណៈកមា្មា 
ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្ត 
ពោធិ៍សាត់ និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន 
រួមមាន រូបគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិ និងសាលាភត្ត នៅវត្តសុភីមុនីរង្សី ស្ថិតនៅក្នុង 
ភូមិទួលមា្កោក់ សងា្កោត់រលាប ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ ។

ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈ អភិ-
បាលខ្រត្តតាក្រវ បានជួបសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយក                          
អណំោយរបសស់ម្ដ្រចកតិ្តពិ្រទិ្ធបណ្ឌតិ ប៊នុរ៉ែន ីហ៊នុសែន ផ្តលជ់នូប្រជា-
ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយខ្យល់ព្យុះកន្រ្តាក់នៅពីរកន្ល្រងផ្ស្រងៗគ្នា ប្រមាណ 
៣០០ គ្រួសារ ក្នុងស្រុកបាទី និងស្រុកសំរោង ខ្រត្តតាក្រវ ។

ក្នងខ្រឧសភាន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម សុខ ផែង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងារថា្នាក់ជាតិចុះជួយ       
ផ្ន្រកវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្រត្តតាក្រវ និងជាប្រធនក្រុមការងារថា្នាក់  
ជាតិចុះជួយស្រុកទ្រំង ខ្រត្តតាក្រវ និងឯកឧត្តម សែី បែន សមាជិកគណៈ
កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានជួបជាមួយប្រជាជនឃុំ 
សំបួរ និងឃុំធ្លក ស្រុកទ្រំង ខ្រត្តតាក្រវ។

ថ្ង្រទី  ២  ខ្រឧសភា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែនី សមាជិកគណៈកម្ម្ាធិការកណ្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញសម្ពោធ 
ដាក់ឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការសាលាធម្មសភា ព្រមទាំងសមិទ្ឋផលនានានៅវត្ត
សុវណ្ណគិរិ ឃុំជង្រុក ស្រុកគងពិសី ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ង្រទី ១០ ឧសភា ឯកឧត្តម ហាស់ សារ៉ែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តព្រវ្រង ឯកឧត្តម ហុី បាវី 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងារថា្នាក់

ជាតិចុះជួយស្រុកព្រះស្ត្រច ឯកឧត្តម ឈន សារ៉ែណែ បានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាព 

ធ្វើផ្លូវវក្រលខ្សោច់ភ្នំមួយខ្ស្រប្រវ្រងជាង១៦គីឡូម៉្រត្រ ទទឹង ១២ ម៉្រត្រ នៅក្នុងស្រុក  

ព្រះស្ត្រច ខ្រត្តព្រវ្រង ។
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ថ្ង្រទី 0៥ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សស្រុកកំពង់ត្រប្រក ខ្រត្តព្រវ្រង និងសកម្មជនឃុំ ត្រូវបានប្រកាសទទួលសា្គល់ជាផ្លូវ

ការ ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉្រន បញ្ញា សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងឯកឧត្តម ហាស់ សារ៉្រត  សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងារចុះជួយស្រុកកំពង់ត្រប្រក ។ 

 កម្មវិធីបោះឆ្នាតជ្រើសរីស 

សកម្មជនយុវជន គណបក្សប្រជាជន  

កម្ពុជា ភូមិទាំង ១១ ន្រសងា្កោត់សា្វាយ 

ក្រវា៉ាន់ និងសកម្មជនយុវជនគណ-

បក្សសងា្កោត់សា្វាយក្រវា៉ាន់ នៅថ្ង្រ ១០ 

ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នាសា្នាក់ការ 

គណបក្ស ក្រុងច្បារមន  ខ្រត្តកំពង់-

ស្ពឺ ។ ក្នុងភូមិនីមួយៗ មានប្រក្ខជន 

៥រូប បោះយក ៣រូប នៅថា្នាក់ សងា្កោត់ 

ប្រក្ខជន ១០ រូប ជ្រើសប្រធន ១ រូប 

អនុប្រធន ១ រូប សមាជិក ៣ រូប ។ 

ការបោះឆ្នាតន្រះ មានការចូលរួម 

សង្ក្រតការពី ប្រធនសាខាបក្សភូមិ 

ទាំង ១១ ន្រសងា្កោត់សា្វាយក្រវា៉ាន់ តំណងគណបក្សស្រុកទាំង ៧ ន្រខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ តំណងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ន្រខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។ 

ពិធីន្រះមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណក់ ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង ប្រធនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម សត្យោវុធ ប្រធនគណៈ   

ប្រចាំការគណអចិន្ត្រយ៍គណបក្សខ្រត្ត ។

ថ្ង្រទី ១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម កង ហា៊ាង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល អ្នកតំណងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងជាប្រធនក្រុមការ

ងារចុះពង្រឹងស្រុកគងពិសី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបោះឆ្នាតជ្រើសរីសសកម្មជនយុវជនថា្នាក់ភូមិ និងឃុំ នៅឃុំព្រជ្រមុនី ស្រុកគងពិសី ខ្រត្ត 

កំពង់ស្ពឺ ដ្រលរៀបចំដោយគណបក្សស្រុក ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សស្រុក មានយុវជនឈរឈ្មាះសរុប ៧៥នាក់ ក្នុងនោះមាន ១៣ ភូមិ ក្នុងមួយ 

ភូមិមានប្រក្ខជនឈរឈ្មាះ ៥ នាក់ និងឃុំមានប្រក្ខជន ៧ នាក់ សរុប ៧២ នាក់ ហើយប្រក្ខជនដ្រលជាប់ឆ្នាតនៅឃុំមានចំនួន ៥ នាក់ និងភូមិមានចំនួន 

៣៩ នាក់ ដ្រលមានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នាត និងអ្នកអង្ក្រតការណ៍ចំនួន ១៤៩ នាក់។ 
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នាថ្ង្រទី ១១ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 

ឯកឧត្តម អ៊ុយ រី អនុប្រធនគណៈប្រចាំ-

ការគណបក្សខ្រត្ត និងឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទ 

សោភ័ណ ប្រធនក្រុមការងារយុវជន  

គណបក្សខ្រត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំពិធី 

សំណ្រះសំណល និងរៀបចំផ្រនការ 

សម្រប់ពង្រឹងការងារយុវជន ជាមួយ 

ប្រធន អនុប្រធន សមាជិក គណបក្ស 

សងា្កោត់ ភូមិ និងយុវជនគណបក្សសងា្កោត់ ភូមិ ចំនួន ២៣០ នាក់ នៅសា្នាក់ការគណបក្សក្រុងបាត់ដំបង។

ចាប់ពីថ្ង្រទី ៣ ដល់ថ្ង្រ ៩ ខ្រ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 

ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស

នៅក្រប្រទ្រស ទទួលបន្ទុកខាងអូស្រ្តាលី-ញ៉ូហ្សឺ-

ឡ្រន  ដកឹនាដំោយឯកឧត្តម គមឹ សន្តភិាព នងិសមាជកិ 

សមាជិកា ចំនួន ១៦ រូប បានទៅបំព្រញការងារនៅ 

ក្នុងប្រទ្រសអូស្តា្រលី ។ ក្រុមការងារបានជួបជាមួយ 

បងប្អូនសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រៀបចំអា-

ហារសាមគ្គីជាមួយនិសិ្សតខ្ម្ររ នៅទីក្រុងម៉្រលប៊ន 

និងទីក្រុងសុីដនី ហើយក្រុមការងារក៏បានជួបសម្ត្រង

ការគួរសមជាមួយប្រធនយុវជនគណបក្សលីប័ររ៉ល ។

នៅថ្ង្រទី១៦ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ឃុន ប៊ុនហួរ ប្រធនក្រុម

សកម្មជនយុវជនគណបក្សស្រុកបារាយណ៍ ខ្រត្តកំពង់ធំ បានរៀបចំកិច្ច   

ប្រជុំប្រចាំខ្រឧសភា និងដាក់ទិសដៅសម្រប់ខ្រមិថុនានៅសា្នាក់ការគណ-

បក្សស្រុក ដោយមានសមាជិកចូលរួមប្រជុំមកពីអនុប្រធនគណៈកមា្មាធិ-

ការគណបក្សស្រុក ប្រធនក្រុមសកម្មជនគណបក្សឃុំទាំង ១៨។

នាថ្ង្រទី ០៩ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តន្រ

ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រប្រទ្រស ដឹក 

នាំដោយ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថ្ររា៉ាវា៉ាត ព្រមទាំងប្រធន និងអនុប្រធន សមាជិក 

សមាជិកា សរុប ២០ រូប បានជួបប្រជំុជាលើកដំបូងនៅសា្នាក់ការកណ្តាល

គណបក្ស ដោយផ្តាតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំប្រងច្រកតួនាទី ភារកិច្ច និង 

របៀបរបបធ្វើការ និងការរៀបចំផ្រនការម្រ ។
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ចំណូលពន្ធដារខែមែសា 
នៅក្នុងខ្រម្រសាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅន្រះពន្ធដារប្រមូលបានចំណូល

ពន្ធបងច់លូថវកិាមានចនំនួប្រមាណ ៨១៧ ពានល់ានរៀល ឬប្រមាណជាង 

២០៤ លានដុលា្លារអាម្ររិក។ ចំណូលន្រះបើប្រៀបធៀបនឹងចំណូលពន្ធដារ 

ខ្រម្រសាឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនឡើងប្រមាណ ៤០,៩% ។

អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថាប្រក់ចំណូល ដ្រលរកបានក្នុង 

រយៈព្រល ៤ ខ្រឆ្នាំ ២០១៥ ស្មើនឹង ៤៥,៥ % ន្រផ្រនការកំណត់ក្នុង 

ច្បាប់សម្រប់ឆ្នាំ ២០១៥ ។

តាមការវិភាគប្រភ្រទពន្ធឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើន 

ឡើងគ្រប់ប្រភ្រទពន្ធក្នុងនោះប្រភ្រទពន្ធសំខាន់ៗដ្រលមានការកើនឡើង

ដូចជាពន្ធលើប្រក់បៀវត្សកើនឡើងប្រមាណ៣ ១,៦% ពន្ធលើប្រក់ 

ចំណ្រញកើនឡើង ៥០,៤% និងអាករពិស្រសកើនឡើង ៣៩,៧% និង 

អាករលើតម្ល្របន្ថ្រមកើន ៣០,៨ % ។

បើពិនិត្យតាមវិស័យ ចំណូលក្នុងខ្រម្រសាន្រះមានការកើនឡើងស្ទើរ

គ្រប់សកម្មភាពដ្ររក្នងុនោះផ្រ្នកស្រវាហិរញ្ញវត្ថកុើនឡើងប្រមាណ ៣៩% ។ 

ផ្ន្រកភ្រសជ្ជៈកើនឡើង ២២,៩ %។ ផ្ន្រកទូរគមនាគមន៍កើនឡើង ២៣,៣ %។ 

ផ្ន្រកនីហរ័ណ-អាហរ័ណកើនឡើង ១៧,១ %។ផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រស់

កើនឡើង៣,៩ %។ ផ្ន្រកផលតិសម្លៀកបពំាកក់ើន ១១,៥ %។ ផ្ន្រកសណ្ឋា-

គរ និងផ្ទះសំណក់កើនឡើង ៤៤,៥ % ។ ផ្ន្រកថា្នាជំក់កើនឡើង៩៥,៥ % ។ 

ផលិតយនយន្តកើន ១៨១,៤% និងផ្ន្រកលក់គ្រឿងចក្រកើនឡើង       

៥៧,៩ % ។

ចំណូលគយខែមីនា
អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ប្រក់ចំណូលពន្ធ

គយប្រចាំខ្រមីនាឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះមានចំនួន ៥២២ លានរៀល ឬប្រមាណ

១២៩លានដុលា្លារអាម្ររិកពោលមានកំណើនប្រមាណ ១៧% បើប្រៀប

ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីខ្រមីនាឆ្នាំ ២០១៤ ។

ដោយឡ្រកបើពិនិត្យតួល្រខសរុបប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ឃើញ 

ថាចំណូលគយ និងរដា្ឋាកររកបាន ១៤៧០ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ 

៣៦៣ លានដុលា្លារ គឺមានកំណើនស្មើនឹងជិត ១៣ % បើប្រៀបធៀបនឹង  

ចំណូលត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

វិស័យធានារ៉ាប់រងតែីមាសទី ១
នៅក្នុងរយៈព្រលបីខ្រន្រឆ្នាំ ២០១៥ ស្រវាកម្មធនារា៉ាប់រងនៅកម្ពុជា  

បានប្រមូលប្រក់ចំណូលចំនួនប្រមាណជាង ១៦ លានដុលា្លារ ធៀបនឹង 

រយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដ្រលមានត្រឹមត្រជិត ១៤លានដុលា្លារ ។             

វិស័យន្រះនៅកម្ពុជាមានប្រតិបត្តិករសរុបចំនួន ១២ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន

ធនារា៉ាប់រងទូទៅចំនួន ៧ ក្រុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិតចំនួន ៣ 

និងខា្នាតតូច២ ដ្រលកំពុងត្រផ្តល់ស្រវាកម្មធនារា៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យវិស្វកម្ម

បុគ្គលសុខភាពរថយន្តសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។ល។

វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុតែីមាសទី ១
ក្នុងរយៈព្រលត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះទទួលប្រក់បញ្ញើកើនឡើង 

១០៩,៥៥ លានដលុា្លារ ឬប្រមាណ ២០% ខណៈកាលពតី្រីមាសឆ្នាំមនុមាន 

ប្រក់បញ្ញើសរុបប្រមាណ ១,០១ ពាន់លានដុលា្លារ និងប្រក់កម្ចីសរុប   

ប្រមាណ ២,៣ ពាន់លានដុលា្លារ ។

មកដល់ព្រលន្រះ នៅទូទាំងកម្ពុជាមានសា្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុប  

ប្រមាណ ៤២ សា្ថាប័ននៅក្នុងនោះមានចំនួន ៧ ដ្រលទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណ      

ទទួលប្រក់បញ្ញើពីធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា ។

ការនាំចែញឧស្សាហកម្មកាត់ដែរតែីមាសទី ១
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថានៅត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំន្រះកម្ពុជានាំ          

ច្រញផលិតផលន្រឧស្សោហកម្មកាត់ដ្ររសរុប ១,៧៣ ពាន់លានដុលា្លារអា-

ម្ររិក។ កាលពីត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួននាំច្រញមាន ១,៥៦ ពាន់ 

លានដុលា្លារ ។ ចំនួនន្រះមានការកើនឡើងប្រមាណជា ១១%។

ការនាំចែញអង្ករតែីមាសទី ១
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអះអាងថានៅក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំន្រះ   

កម្ពុជានាំច្រញអង្ករកើនឡើងរហូតដល់ទៅ ៧៧ % បើធៀបនឹង រយៈព្រល 

ដដ្រលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

ពីខ្រមករា ដល់ខ្រមីនា កម្ពុជាអាចនាំអង្ករច្រញទៅក្រប្រទ្រសបាន       

ចំនួនប្រមាណ ១៤៩៤៦៤ តោន។ កាលពីត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជា 

អាចនាំច្រញបានត្រឹមត្រ ៨៤៣៣១ តោន ។

ដោយឡ្រក នៅក្នុងខ្រមីនាឆ្នាំន្រះកម្ពុជានាំច្រញអង្ករបានប្រមាណ 

៧៥៨៦៧ តោនកើនឡើងប្រមាណ ១០១% ពីបរិមាណនាំច្រញចំនួន  

៣៧៦៧៦ តោនក្នុងខ្រកុម្ភៈ ។

ក្នុងខ្រមីនាន្រះដ្ររ អង្ករដ្រលមានទីផ្សោរនាំច្រញរបស់កម្ពុជាមាន ៤    

ប្រភ្រទធំៗក្នុងនោះអង្ករផ្កោម្លិះចំនួន ២៥៣២០ តោន ស្មើនឹង ៣៤% ន្រការ 

នាំច្រញសរុប,អង្ករក្រអូបមានចំនួន ៦៣៤៧ តោនស្មើនឹង ៨% អង្ករស 

ចំនួន ៤០១៧៨ តោនស្មើនឹង ៥៣% និងអង្ករចំហុយចំនួន ៤០២២ តោន 

ស្មើនឹង ៥% ។

ដោយឡ្រកសហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងថា នៅក្នុងការកត់ត្រអំពីតួ      

ល្រខដ្រលសហភាពអឺរ៉ុបនាំចូលអង្ករបងា្ហាញថា ការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជា

មានចំនួនច្រើនគឺនៅលំដាប់ទី២ក្នងុចំណោមប្រទ្រសនំាចូលធំៗចំនួន៤ ។ 

អង្ករកម្ពុជានាំច្រញទៅសហភាពអឺរ៉ុបមានបរិមាណច្រើនជាងអង្ករថ្រ។

នៅក្នុងចំណោមអង្ករចំនូន ១០៥៩២៤៣ តោន ដ្រលបណ្តាប្រទ្រស៩ 

បាននាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុប បរិមាណអង្ករដ្រលកម្ពុជានាំច្រញមាន               

ចំនួនច្រើនជាងគ្រដោយឈរនៅលំដាប់ទីពីរបនា្ទាប់ពីប្រទ្រសឥណ្ឌ ។     

កម្ពុជាបានទទួលចំណ្រកទីផ្សោរអង្ករប្រមាណ ២២,២% ន្រទីផ្សោរអង្ករ  

សហភាពអឺរ៉ុបពោលច្រើនជាងថ្រ ដ្រលមានបរិមាណត្រឹមត្រ១៧,៨% ។  

ប៉ុន្ត្របរិមាណអង្ករកម្ពុជានៅចាញ់ប្រទ្រសឥណ្ឌ ដ្រលទទួលបានចំណ្រក 
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២៣,៨%។

ក្រពីឥណ្ឌ,កម្ពុជា និងថ្រនៅមានអង្ករនាំច្រញពីប្រទ្រសបា៉ាគីសា្ថាន

ប្រមាណ១៥%។ ក្រពីនោះមានការនាំច្រញពីអាម្ររិក អួរូហា្គយ វៀត-

ណម ភូមា ហ្គីយ៉ាណជាដើម ប៉ុន្ត្រប្រទ្រសទាំងន្រះមានចំនួនប្រមាណ 

ទាបជាង ៥ % ។

ការព្យាករណ៍អំពីកំណើនសែដ្ឋកិច្ច
របាយការណ៍ថ្មីមួយ ដ្រលច្រញផ្សោយដោយសា្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុ  

អន្តរជាតិ(IMF)បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះ កម្ពុជារំពឹងនឹង   

ទទួលបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៧,២ %។ ដោយឡ្រកសម្រប់ឆ្នាំ  

២០១៦ វិញក៏រំពឹងអំពីកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទទួលបានក្នុងរង្វង់ដូច

គ្នាផងដ្ររ ។

សម្រប់ឆ្នាំ ២០១៥ ការព្យោករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថា    

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅខ្ពស់ឈរលំដាប់ទី ៣ បនា្ទាប់ពីប្រទ្រសឡាវ  

ដ្រលគ្រព្យោករណ៍ថានឹងទទួលបាន ៧,៣ % ប្រទ្រសភូមាចំនួន ៨,៣%។

ការព្យោករណ៍អំពីកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នាំ  

២០១៦ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ គឺនៅកណ្តាលរវាងធនាគរអភិ-

វឌ្ឍន៍អាសុី និងធនាគរពិភពលោក ។

ការព្យោករណ៍របស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានអះអាងថា កម្ពុជានៅ     

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ន្រះរំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនប្រមាណ ៧,៣% និងនៅ 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រមាណ ៧,៥% ។ ដោយឡ្រកធនាគរពិភពលោកគឺទាំង 

ឆ្នាំ ២០១៥ និង ២០១៦ កម្ពុជាអាចទទួលកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 

៦,៩% ។

យោងទៅតាមឯកសារមួយដ្រលបោះពុម្ពផ្សោយហើយបច្ចុប្បន្ន កំពុង

ត្រច្រកចាយលក់នៅព្រញពិភពលោករបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិសរ-

ស្ររថា កម្ពុជាគឺជាប្រទ្រសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទ្រសជួរមុខចំនួន៧នៅ

អាសុី។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ព្រំដ្រននិងការអភិវឌ្ឍនៅអាសុី ៖ ជំនាន់ថ្មីន្រទី  

ផ្សោរថ្មី(Frontier and Developing Asia : The Next Generation of 

Emerging Markets) បានអះអាងថា បើកាលណគ្រនិយយអំពីព្រំដ្រន

និងការអភិវឌ្ឍនៅអាសុី (Frontier and Developing Asia)គ្រត្រូវត្រនឹក 

ឃើញដល់ប្រទ្រសចំនួន ៧ ដ្រលរួមមាន កម្ពុជា បង់កា្លាដ្រស ឡាវ  ម៉ុងហោ្គ-

លី ភូមា ន្របា៉ាល់ និងស្រីលងា្កោរ ។

វិស័យអាកាសចរណ៍
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកចំនួន 

៧ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ប្រតិបត្តិការដោយយន្តហោះសា្លាប              

ចនំនួ ៥ នងិឧទ្ធមា្ភាគចក្រចនំនួ ២។ ចណំ្រកក្រមុហ៊នុអាកាសចរណប៍រទ្រស 

ដ្រលបើកជើងហោះហើរមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាមានចំនួន ២៦ ។

ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការយន្តហោះសា្លាបក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា គឺហោះ-

ហើរទៅកាន់ប្រទ្រសថ្រ ប្រទ្រសវៀតណម ប្រទ្រសចិន ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង 

ត្បូង និងប្រទ្រសជប៉ុនដោយផ្ទាល់។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ កម្ពុជាក៏មានក្រុមហ៊ុន

អាកាសចរណ៍បរទ្រសចំនួន ២៦ ដ្រលបាន និងកំពុងហោះហើរមកកាន់ 

កម្ពជុា ក្នងុនោះមានក្រមុហ៊នុអាកាសចរណម៍កពបី្រទ្រសថ្រ ៣ ប្រទ្រសមា៉ា-

ឡ្រសុី ២ សិង្ហបុរី ២ វៀតណម ២ ឡាវ ១ កូរ៉្រ ២ ហ្វីលីពីន ១ កាតា ១ 

និងប្រទ្រសចិន ១២ ក្រុមហ៊ុន ។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនាអង្គរខែមែសា 

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសថា ស្ថិតិភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសចូល 

ទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរប្រចាំខ្រម្រសាឆ្នាំ ២០១៥ ដោយទិញប័ណ្ណមាន 

ចំនួន ១៥៣៥៦២ ប័ណ្ណបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនឡើង 

៧,៨១% ហើយរកចំណូលសរុបដុលចំនួន៤៣១០៦៦០ដុលា្លារអាម្ររិក

កើនឡើង ៤,៧៥% បើធៀបនឹងខ្រម្រសាឆ្នាំ ២០១៤ ។

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានបន្ថ្រមថា ស្ថិតិភ្ញៀវបរទ្រសចូលទស្សនារម-

ណីយដា្ឋានអង្គររយៈព្រល ៤ ខ្រដើមឆ្នាំ ២០១៥ ភ្ញៀវបានទិញប័ណ្ណចូល 

ទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរចំនួន ៨៤២៧១៩ នាក់មានការថយចុះ 

០,២៧% បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៤ ហើយរកចំណូលសរុប បាន 

ចំនួន ២៤១៥២១៤០ ដុលា្លារ មានការថយចុះ ២,៣៧% ធៀបនឹង ៤ ខ្រ 

ដើមឆ្នាំ ២០១៤ ។

សូមរម្លឹកថា អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់បានប្រកាសអំពីស្ថិតិភ្ញៀវទ្រសចរ

អន្តរជាតិចូលទស្សនាអង្គរ និងចំណូលលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនាអង្គររួមមាន

ឆ្នាំ ២០១៣ មានភ្ញៀវទ្រសចរសរុប ២០២១៧១៥ នាក់ ចំណ្រកចំណូល 

ប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៥៧៦៨៧៦៨០ ដុលា្លារ។ រីឯឆ្នាំ ២០១៤ មានភ្ញៀវទ្រសចរ 

សរុប ២០៥៩៧០២ នាក់ ចំណូលចំនួន ៥៩៣៤២០០០ ដុលា្លារ៕

ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសចូលទស្សនារមណីយដា្ឋាន

ប្រវត្តិសាស្រ្តអង្គរ ខ្រត្តសៀមរាប

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បរទ្រស 

កំពុងដំណើរការយ៉ាងមមាញឹកក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
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ការរីកចម្រើនខាងស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈព្រលជាងដប់ប្រំឆ្នាំកន្លង
មកន្រះតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តត្រីកោណ និងយុទ្ធសាស្រ្ត 
ចតកុោណដណំកក់ាលទ ី១ ទ ី២ នងិទ ី៣ ព្រមទាងំការអនវុត្តគោល 
នយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការនាំអង្ករច្រញឱ្យបាន ១        
លានតោនក្នុងឆ្នាំ២០១៥បានធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធនទឹក
មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខា្លាំង ជាពិស្រសកំណើនផ្ទ្រដីស្រចស្រព
មានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឱ្យកត់សមា្គល់ ។ បើគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ 
២០១៣ ប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រមានសកា្តានុពលស្រចស្រពរហូតដល់
ជិត ១,៥ លានហិកតា ។

នៅក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការទី ៣ ន្ររដ្ឋសភាកាលពីថ្ង្រទី 
២៤ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នៅមន្ទីររដ្ឋសភា ឯកឧត្តម លឹម គានហែ 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធធរា-
សាស្ត្ររបស់រដ្ឋបច្ចុប្បន្នន្រផ្ទ្រដីជាង ២ លាន ៧ ស្រនហិកតា មាន
លទ្ធភាពអាចស្រចស្រពផ្ទ្រដីកសិកម្មដំណំស្រវូនៅទូទំាងប្រទ្រស 
កម្ពុជារហូតដល់ ៥០ % ។ ក្នុងរដូវប្រំងប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ 

មានលទ្ធភាពអាចស្រចស្រពដល់ដីស្រប្រំងនៅទូទាំងប្រទ្រស
បានប្រមាណជាកន្លះលានហិកតា។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា 
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រសម្រប់ផ្តល់ទឹកជូនកសិករ
កាន់ត្រកើនឡើងជាលំដាប់ ។

លោក ចាន់ យុតា្ថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
ក៏បានឲ្យដឹងដ្ររថា តួល្រខមូលចំនួន ២ លាន ៧ ស្រនហិកតាក្នុង 
រយៈព្រល ៤ ទៅ ៥ ឆ្នាំមកន្រះ បើនិយយពីភាពរាំងស្ងួតយើងជួប
តិចតួចណស់ ស្ទើរត្រមិនមានការខូចខាតដោយគ្រះរាំងស្ងួត។
លើកល្រងត្រឆ្នាំណដ្រលជួបគ្រះរាំងស្ងួតខា្លាំង សូម្បីត្រកាលពី
ឆ្នាំកន្លងទៅនៅព្រលជួបគ្រះរាំងស្ងួតខា្លាំង ក៏យើងនៅអាចជួយ 
អន្តរាគមន៍ស្រចស្រពបានដ្ររ។ ប្រការនោះគឺស្ដ្រងឲ្យឃើញអំពី
សកា្ដានុពលទឹកដ្រលយើងមាន ហើយប្រសិនបើយើងគ្មានប្រព័ន្ធ
ធរាសាស្ត្រទ្រ យើងមិនអាចយកប្រភពទឹកមកស្រចស្រពស្រូវ
លើផ្ទ្រដីទាំងអស់ហ្នឹងបានទ្រ ។

លោក ចាន់ យុតា្ថា បានបញ្ជាក់បន្តថា បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានផលិត
ស្រូវប្រំងក្នុងរង្វង់កន្លះលានហិកតា បើប្រៀបធៀបនឹងផ្ទ្រដីបង្ក 
បង្កើនផល(តួល្រខមូលចំនួន២លាន៧ស្រនហិកតា) ។ ការធ្វើ  
ស្រូវប្រំងគឺពឹងផ្អ្រកទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រ។ សម្រប់នៅ
កម្ពុជាស្រូវប្រំងត្រូវការទឹកស្រចស្រពប្រមាណជា ១ មុឺន ៣ ពាន់ 
ទៅ ១ មុឺន ៤ ពាន់ម៉្រត្រគីបក្នុងមួយហិកតា ។ 

សមិទ្ធផលថ្មីៗ 
នៃវិស័យធារាសាស្តៃ

នៃកម្ពុជា

ឯកឧត្តម លឹម គានហែ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

ពិនិត្យដំណើរការសាងសង់ប្រព័្ធនធរាសាស្រ្ត
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នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធរាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទ្រស ខ្រត្ត
ពោធិសាត់ត្រូវបានក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមបញ្ជាក់ឱ្យដឹង 
ថាទទួលបានជ័យលាភីល្រខ ១ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងសា្ថាបនាប្រព័ន្ធ
ធរាសាស្ត្រនានាក្នុងខ្រត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព។ 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រ ដ្រលផ្តល់ដោយរាជរដា្ឋាភិបាល 
ជាពិស្រស អំណោយជាច្រើនរបស់សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ហ៊ុន សែន បានសា្ថាបនាទំនប់ធំៗដូចជាទំនប់ទឹកដំណក់អំពិល 
ទំនប់ទឹកចរិកទំនប់ទឹកលខ ៣ និងល្រខ ៥ ដ្រលស្រចស្រពលើ 
ផ្ទ្រដី ៦០.០០០ ហិកតា ដោយមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលទំនប់ និង 
ប្រឡាយខា្នាតតូច និងខា្នាតមធ្យមជាច្រើនទៀត ដ្រលស្រចស្រព 
លើផ្ទ្រដីជាង ៧០.០០០ ហិកតា ស្មើនឹង ៧០ % លើផ្ទ្រដីទូទាំងខ្រត្ត 
ពោធិសាត់ ដ្រលបង្កលក្ខណៈឲ្យការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជា-    
កសិករក្នុងខ្រត្តពោធិសាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ។

ចំណ្រកឯគម្រងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រវ៉្រកូវិញ ក៏ត្រូវបាន 
ឯកឧត្តម លឹម គានហែ មានប្រសាសន៍ឱ្យដងឹកាលពីព្រលកន្លង 
ទៅន្រះថា នៅព្រលគម្រងវ៉្រកូទាំងមូលធ្វើរួចបញ្ហាទឹកសម្រប់    
ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅក្នុងខ្រត្តព្រវ្រងសា្វាយរៀង និងមួយ 
ផ្ន្រករបស់ខ្រត្តកំពង់ចាម ដ្រលមានផ្ទ្រដីសរុបប្រមាណ ៣០ មុឺន       
ហិកតានោះនឹងអស់បញ្ហាខ្វះទឹកទៀតហើយ ។ គម្រងនាំទឹកទន្ល្រ 
ម្រគង្គពីកោះសូទិន ខ្រត្តកំពង់ចាម មកស្រចស្រពដីស្រនៅក្នុង
ខ្រត្តព្រវ្រង និងខ្រត្តសា្វាយរៀងន្រះមិនត្រឹមត្របានទឹកមកស្រច
នៅក្នុងខ្រត្តទាំងពីរន្រះទ្រ គឺថ្រមទាំងបាននាំមកផ្លូវទឹកថ្មីសម្រប់
ការដឹកជញ្ជូន ដូចជាការប្រើប្រស់កាណូតតូចៗនៅក្នុងមូលដា្ឋាន
ទាំងនោះជាដើម ហើយជាគោលការណ៍របស់រាជរដា្ឋាភិបាលគឺ              
ទំនប់ស្ថិតនៅសងខាងប្រឡាយ និងត្រូវបានកសាងជាផ្លូវលំជន-
បទសម្រប់ការដឹកជញ្ជូនថ្រមទៀត។ គម្រងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធរា-
សាស្ត្រវ៉្រកូ បើយោងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុ-
និយមបងា្ហាញឱ្យឃើញថា មានពីរដំណក់កាលដោយប្រើប្រស់     
ថវិកាកម្ចីឥណទានបានមកពីប្រទ្រសចិន និងថវិការបស់រាជរដា្ឋាភិ-
បាលសរុបប្រមាណ ២០០ លានដុលា្លារ ។ គម្រងជំហានទី ១          
ចំណយថវិកាប្រមាណ ១០០ លានដុលា្លារ សម្រប់ជីកសា្តារព្រក
មួយខ្ស្រមានប្រវ្រងជាង ៤០ គីឡូម៉្រត្រ។ នៅក្នុងផ្ន្រកទី ១ មាន 
ប្រឡាយប្រវ្រង ១៣ គីឡូម៉្រត្រ ទទឹងមាត់លើ ៥៥ ម៉្រត្រ និងទទឹង 

បាតក្រម ២៥ ម៉្រត្រ ចាប់ពីឃុំមហាលាភ ស្រុកកោះសូទិន ខ្រត្ត 
កំពង់ចាម ដល់ឃុំសា្វាយជីក្រយស្រុកសុីធរកណ្តាលខ្រត្តព្រវ្រង ។ 
ផ្ន្រកទី ២ មានប្រវ្រង ២៧ គីឡូម៉្រត្រ ទទឹងមាត់លើ ៤៤ ម៉្រត្រ និង 
ទទឹងបាតក្រម ១៨ ម៉្រត្រ ចាប់ពីឃុំសា្វាយជីក្រយ ស្រុកសុីធរ  
កណ្តាល ដល់ឃុំតាដោកស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង។ ក្រពី 
គម្រងជីកសា្តារព្រកខាងលើ នៅមានគម្រងជីកប្រឡាយម្រពីរ
ខ្ស្រប្រវ្រង ៧៨ គីឡូម៉្រត្រ។ ប្រឡាយទី ១ មានប្រវ្រង ២៨.៥ គីឡូ-
ម៉្រត្រ ទទឹងមាត់លើ ២៥.៥ ម៉្រត្រ ទទឹងបាតក្រម ៨.៥ ម៉្រត្រ ចាប់ 
ពីឃំុសា្វាយជីក្រយ ស្រកុសីុធរកណ្តាល ដល់ឃំុដំរីពួនស្រកុព្រវ្រង។ 
ប្រឡាយទី ២ ប្រវ្រង ៤៣ គីឡូម៉្រត្រ ទទឹងមាត់លើ ២៣ ម៉្រត្រ ទទឹង 
បាតក្រម ១១ ម៉្រត្រ ចាប់ពីឃុំតាដោកដល់ឃុំកំចាយមារឃុំប្រ-
ហួត ស្រុកម្រសាង ខ្រត្តព្រវ្រង។ សាងសង់សំណង់ម្រយកទឹកពីរ
កន្ល្រងសំណង់បញ្ចាល់ទឹក១៦ កន្ល្រង និងសំណង់ប្រងច្រកទឹក២២ 
កន្ល្រង។ គម្រងជំហានទី ១ ន្រះ ធនាការស្រចស្រពលើដីស្រូវ
វស្សោបានចំនួន ១០៨.៣០០ ហិកតា និងផ្ទ្រដីស្រូវប្រំង២៧.១០០ 
ហិកតា នៅក្នុងស្រុកអូរាំងឪ ស្រុកកោះសូទិន ក្នុងខ្រត្តកំពង់ចាម 
និងស្រុកម្រសាងស្រុកសុីធរកណ្តាល ស្រុកកំចាយមារ ស្រុកព្រ-
វ្រង ខ្រត្តព្រវ្រង។ គម្រងខាងលើន្រះសិក្សោដោយក្រុមហ៊ុនចិន 
ឈ្មាះThe Consortium of Guangdong Foreign Construction 
Co.,Ltd & Guangdong Yauatian Engineering Company និង 
សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Guangzhou Wanan Costruction Su-
pervisionCol., Ltd ដ្រលមានរយៈព្រលសាងសង់ចំនួន ៥២ ខ្រ 
ដោយបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ង្រទី ២៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រងកំណត់ថា ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ 
វិស័យកសិកម្ម និងការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងត្រូវផ្តាតការយកចិត្ត
ទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យធរាសាស្ត្រឲ្យបានខា្លាំងកា្លា ព្រះវា    
មានសារៈប្រយោជន៍ណស់ចំពោះប្រជាកសិករកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើ 
កសិកម្មដើម្បីធនាដល់ការប្រើប្រស់ក្នុងស្រុក និងការនាំច្រញទៅ 
ប្រទ្រសដទ្រទៀត។ ម្យោ៉ាងទៀតកសិកម្មនៅត្រមានតួនាទីដ៏សំខាន់
ក្នុងការជំរុញផលិតក្នុងស្រុក ការបង្កើតការងារ និងរួមចំណ្រកដល់
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ជាពិស្រសប្រជាជននៅ 
ជនបទ៕
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វិស័យអប់រំកំពុងត្រូវបានធ្វើកំណ្រទម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងសុីជម្រដើម្បី

ធនាឲ្យបាននូវសមធម៌គុណភាព និងភាពឆ្លើយតបន្រការអប់រំដ្រលបានដើរតួនាទី

ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រប់ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិក្រមពាក្យសោ្លាក " មាន 

ធនធនមនុស្សទើបមានការអភិវឌ្ឍ " ។ សមិទ្ធផលដ្រលបានសម្រចក្នុងវិស័យ 

អប់រំបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថា រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់                

ចំពោះតួនាទី និងភារកិច្ចការងារអប់រំយុវជន សំដៅធ្វើយ៉ាងណឲ្យដំណើរការអភិ-

វឌ្ឍវិស័យអប់រំទទួលបានជោគជ័យ ស្របតាមផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ 

២០១៤-២០១៨ និងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ របស់រាជ-

រដា្ឋាភិបាល។ ការអនុវត្តលើវិស័យអប់រំគ្រប់កម្រិតកំពុងមានសន្ទុះខា្លាំងកា្លា ទាំងថា្នាក់ 

មត្ត្រយ្យ ថា្នាក់បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោចំណ្រះទូទៅ អប់រំក្រប្រព័ន្ធ  ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សោ 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន អប់រំកាយ និងកីឡា។

អនុវិស័យអប់រំកុមារតូចនៅថា្នាក់មត្រ្តយ្យបានបងា្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការពង្រីក

ស្រវាអបរ់កំមុារតចូតាមគ្របរ់បូភាព ជាពសិ្រសមត្ត្រយ្យសកិ្សោសហគមន ៍ការកសាង 

ឯកសារគោលនយោបាយ និងផ្រនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការគំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ 

កុមារតូច។ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ សាលាមត្ត្រយ្យសិក្សោរដ្ឋមាន ៣៤៤៣ កើន ២៥៩ 

មត្ត្រយ្យសិក្សោឯកជន ២៣៥ កន្ល្រង កើន ១៤ កន្ល្រង និងមត្ត្រយ្យសិក្សោសហគមន៍ 

២៥៤៦ កន្ល្រង កើន ២៣៦ កន្ល្រង មានទីតាំងក្នុង ៩៥៩ ឃុំ-សងា្កោត់ ក្នុងចំណោម 

១៦៣៣ ឃុំ-សងា្កោត់។ ជារួម សាលាមត្ត្រយ្យសិក្សោគ្រប់រូបភាពមាន៦២២៤សាលា/

កន្ល្រង កើន ៥៩៩។ ប្រការន្រះបានជួយឲ្យកុមារដល់វ័យសិក្សោបានចូលរៀនត្រឹម  

ត្រូវតាមអាយុ ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រត្រួតថា្នាក់ និងបោះបង់ការសិក្សោនៅបឋម-               

សិក្សោ។ កុមារអាយុពី ០ ទៅក្រម ៦ ឆ្នាំ បានទទួលស្រវាអប់រំគ្រប់រូបភាពមាន  

៣៦០ ០៤១ នាក់ ស្មើនឹង ១៩.៥% ន្រចំនួនប្រជាជនអាយុពី ០ ទៅក្រម ៦ ឆ្នាំ 

ស្រី ១៨២២៩៤ នាក់ ស្មើនឹង ៥០.៦ % ។ កុមារបានទទួលស្រវាអប់រំកុមារតូច         

តាមរាជធនីខ្រត្តមានការកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សោ ២០១៣- 

២០១៤។ ប៉ុន្ត្រការកើនឡើងន្រះមានលក្ខណៈនៅយឺតនៅឡើយ ដោយសារការ        

ផ្តល់ធតុចូលសម្រប់ការពង្រីកស្រវាអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាព មិនទាន់ឆ្លើយតប       

នឹងតម្រូវការ។ បុគ្គលិកអប់រំមាន១០០១៥នាក់ស្រ្តីមាន៩១.៥ % ក្នុងនោះបុគ្គលិក

អប់រំមត្ត្រយ្យសិក្សោរដ្ឋមាន៥០២៧នាក់ស្រ្តី៩៥.៩% បុគ្គលិកមត្ត្រយ្យសិក្សោសហ-

គមន៍ ២៧៨៦ នាក់ ស្ត្រី ៩៧% និងបុគ្គលិកមត្ត្រយ្យសិក្សោឯកជន ២២០២ នាក់ 

ស្ត្រី ៧៥.៨ % ។

អនុវិស័យបឋមសិក្សោបានបងា្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូល 

កុមារជួបការលំបាកឲ្យបានចូលរៀនតាមកម្មវិធី និងអន្តរាគមន៍ពិស្រសការលើក 

កម្ពស់បំណិនអំណននៅកម្រិតដំបូងន្របឋមសិក្សោ និងការទប់សា្កោត់ការបោះបង់

ការសិក្សោ។ ទោះយ៉ាងណ ការបន្តផ្តល់អន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមកុមារជួបការលំបាកការ 

លើកកម្ពស់បំណិនអំណន និងគណិតវិទ្យោនៅកម្រិតដំបូងន្របឋមសិក្សោ និងការ 

លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងនៅសាលារៀននឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់  

បន្ថ្រមទៀត។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សោ២០១៤-២០១៥សាលាបឋមសិក្សោសាធរណៈមាន 

៧០៥១ កើន៥៨ ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សោ២០១៣-២០១៤។ សាលារៀនមិនគ្រប់កម្រិត 

ថយពី ៨១៦ មក ៧៤៣ ។ សាលាកុមារម្រត្រី(កម្រិតមធ្យមនិងអភិវឌ្ឍន៍)កើនពី  

៥០៦៨ ដល់ ៥១៤៩។ សាលាបឋមសិក្សោឯកជនមាន ២៩៧ មានទីតាំងនៅគ្រប់ 

រាជធនីខ្រត្ត។ ថា្នាក់រៀនមាន ៥៩៦៥៤ កើន ២០០។ បន្ទប់រៀនមាន ៤២៤៨០    

កើន ៧៤៨ ។ សិស្សបឋមសិក្សោមាន ២០១២១៧៥ នាក់ ស្ត្រី ៩៧០៩៩៩ នាក់ 

ស្មើនឹង ៤៨.៣% ថយ ៦១៦៣៦ នាក់ ស្រី ២៣៩៩០ នាក់ សិស្សបឋមសិក្សោឯក-

ជន ៧៣៧៩៤ នាក់ ស្រី ៣៦ ៦៨៦ នាក់ ស្មើនឹង ៤៩.៧%។អត្រពិតចូលរៀនថ្មី 

ពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពន្រវិស័យអប់រំក្រមទិសស្ល្រក
"មានធនធានមនុស្សទើបមានការអភិវឌ្ឍ"

ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន  និងកីឡា 

និងឯកឧត្តម  ខូយ ឃុនហួរ អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពត 

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទ  និងច្រករងា្វាន់ជ័យលាភីសិស្សពូក្រទូទាំងប្រទ្រស 

ផ្ន្រក អក្សរសិល្ប៍ គណិតវិទ្យោ រូបវិទ្យោ ថា្នាក់ទី ៩ និងទី ១២ នៅខ្រត្តកំពត 

(៣០.៤ .២០១៥)

តាមរយៈលទ្ធផលប្រឡងសិស្សពូក្រទូទាំងប្រទ្រស ថា្នាក់ទី ៩ ក្នុងចំណោមជ័យ-

លាភី មានល្រខ ១ ល្រខ ២ និងល្រខ ៤ សិស្សោនុសិស្សន្រវិទ្យោល័យ ន្រតយ៉ង់ 

ខ្រត្តបាត់ដំបងទទួលបានទាំងអស់



qñaMTI 14 elx 168 Ex]sPa qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 27

សរុបមាន ៩៩.៤% ស្រី ១០០% (ចំណុចដៅ ESP ១០០% ស្រី១០០%)ក្នុងនោះ

អត្រពិតចូលរៀនថ្មីបឋមសិក្សោសាធរណៈ ៩៥.៩% កើន ០.៦% ស្រី ៩៦.៥% 

ថយ ១.២% និងអត្រពិតចូលរៀនថ្មីបឋមសិក្សោឯកជន ៣.៥% ស្រី ៣.៥% ។         

ប្រការន្រះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា កុមារកម្ពុជាកាន់ត្រទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយ

សមធម៌។ បុគ្គលិកអប់រំបឋមសិក្សោមាន ៥៥៧៨៨ នាក់ ស្រី ២៦៤៣១ នាក់ ស្មើនឹង 

៤៧.៤% ថយ ១៧០ នាក់ ស្រីកើន ៨៤៤ នាក់។ បុគ្គលិកបង្រៀន ៤៤២៩២ នាក់ 

ស្រី ២៣២២៧ នាក់ ស្មើនឹង ៥២.៤% ថយ ៦០៣ នាក់ ស្រីកើន ៥៩៧ នាក់។      

គ្របូង្រៀន ២ ថា្នាក់ ពរីវ្រន មាន ១៧០៣៥ នាក ់ស្រ ី៥៨០១ នាក ់នងិគ្របូង្រៀនថា្នាកគ់បួ 

១៩៨១ នាក់ ស្រី ៨៥២ នាក់។ គ្រប់សាលារៀនបានទទួលថវិកាដំណើរការនិងក្រ

លម្អសាលារៀន។សាលារៀននីមួយៗមានការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំ         

ដ្រលមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា។ រាល់ចំណូលចំណយមាន    

តារាងតមា្លាភាពបិទផ្សោយ។ ប្រការន្រះបានជួយឲ្យសាលារៀនមានលទ្ធភាពប្រមូល

កុមារចូលរៀន និងមានការចូលរួមពីសហគមន៍កាន់ត្រប្រសើរឡើង។

អនុវិស័យមធ្យមសិក្សោចំណ្រះទូទៅ និងអប់រំបច្ច្រកទ្រសបានបងា្ហាញពីវឌ្ឍន-

ភាពក្នុងការទប់សា្កោត់សិស្សបោះបង់ការសិក្សោ ការពង្រឹងយន្តការវាយតម្ល្រលទ្ធផល

សិក្សោ និងការប្រឡងថា្នាក់ជាតិ។ ឆ្នាំសិក្សោ ២០១៤-២០១៥ ន្រះ គ្រឹះសា្ថានមធ្យម        

សិក្សោមាន ១៧០៤ ក្នុងនោះ អនុវិទ្យោល័យមាន ១២៤៩ និងវិទ្យោល័យ ៤៥៥ ច្រក 

ច្រញជាវិទ្យោល័យ ពីថា្នាក់ទី៧ដល់ទី១២មាន៤២៥និងវិទ្យោល័យពីថា្នាក់ទី១០ដល់ទី

១២មាន៣០។ អនុវិទ្យោល័យកើន៥និងវិទ្យោល័យកើន១១ក្នុងចំណោមវិទ្យោល័យ

ទាំង ៤៥៥ មានវិទ្យោល័យធនធន ៣៦ កើន ៧ បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សោ២០១៣- 

២០១៤។ ឃុំ-សងា្កោត់ ១៤១ លើ ១៦៣៣ ស្មើនឹង ៨.៦ % មិនទាន់មានអនុវិទ្យោល័យ 

និងស្រុក ៨ លើ ១៩៧ ស្មើនឹង ៤ % មិនទាន់មានវិទ្យោល័យនៅឡើយ ដោយសារ 

សា្ថានភាពភូមិសាស្ត្រ និងសា្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រមិនអំណោយផល ជាពិស្រសនៅ 

តាមតំបន់កោះ និងតំបន់ព្រភ្នំដ្រលប្រជាជនរស់នៅរាយបា៉ាយ។ ស្រុកទាំងនោះរួម

មានស្រុកថ្មបាំងខ្រត្តកោះកុង ស្រុកព្រជ្រដាខ្រត្តមណ្ឌលគីរី ស្រុកវីនស្រតាវ្រងអូរ

ជុំអណ្តូងមាសអូរយ៉ាដាវ និងលំផត់ខ្រត្តរតនគីរី។ បច្ចុប្បន្នន្រះ ទោះបីស្រុក និងឃុំ 

ខ្លះមានវិទ្យោល័យ និងអនុវិទ្យោល័យហើយក៏ដោយ ក៏នៅមានស្រុក និងឃុំមួយចំនួន

ទៀតនៅមានបញ្ហាខ្វះអគរសិក្សោ អគរសិក្សោចាស់ទ្រុឌទ្រម រោងដោល ដ្រល    

ទាមទារឲ្យមានការដោះស្រយជាបនា្ទាន់  ។ សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសាធរ-

ណៈមាន ៥៤៦៨៦៤ នាក ់ស្រ ី២៧៥២២២ នាក ់ស្មើនងឹ ៥០.៣% កើន៨២៣៨នាក ់

ក្នុងនោះស្រី ៧៤៤៩ នាក់។ សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជនមាន៣៦១៥នាក់

ស្រី ១៩០៦ នាក់ ស្មើនឹង ៥២.៧%។ អត្រឆ្លងភូមិសិក្សោពីបឋមសិក្សោទៅមធ្យម

សិក្សោបឋមភូមិមានការកើនឡើង និងអត្របោះបង់ការសិក្សោនៅបឋមសិក្សោថយ

ចុះ។ សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសាធរណៈមាន ២៦២០៧២ នាក់ ស្រី 

១២៨៥៩៤ នាក់ ស្មើនឹង ៤៩% ថយ ៤២២១ នាក់ ស្រីកើន ១៥៥៧ នាក់។ សិស្ស 

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជនមាន ២៦៩៤០ នាក់ ស្រី ១២៨៨០ នាក់ ស្មើនឹង    

៤៧.៨%។ មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមានបុគ្គលិកអប់រំ ៣២៥២៥ នាក់ ស្រី ១២៩៣៣ 

នាក់ ស្មើនឹង ៣៩.៧% ។ បុគ្គលិកបង្រៀនមាន ២៧.៧៩៣ នាក់ ស្រី ១១៨៤៤ 

នាក់ ស្មើនឹង ៤២.៦% ។ មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមានបុគ្គលិកអប់រំ ១៤០៥៥ នាក់ 

ស្រ ី៤៥០៥ នាក់ ស្មើនឹង ៣២% កើន ៧២៥ នាក់ ស្រី ៦៤៦ នាក់។ បុគ្គលិកបង្រៀន 

១២២២៧ នាក់ ស្រី ៤០៥៣ នាក់ត្រូវជា ៣៣.១% កើន ៦៧០ នាក់ ស្រី ៦២០    

នាក់។ ទោះយ៉ាងណការពង្រីកស្រវាមធ្យមសិក្សោការអនុវត្តប្រព័ន្ធរំព្ញកជាមុន               

ដើម្បីទប់សា្កោត់ការបោះបង់ការសិក្សោការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន ជា                 

ពិស្រសមុខវិជា្ជាវិទ្យោសាស្រ្ត និងគណិតវិទ្យោ ការរៀបចំសាលាមធ្យមសិក្សោគំរូ និង    

ការពង្រឹងដំណើរការវិទ្យោល័យចំណ្រះទូទៅ និងបច្ច្រកទ្រសត្រូវការការយកចិត្តទុក

ដាក់បន្ថ្រមទៀត។

ចំពោះអនុវិស័យឧត្តមសិក្សោបានបងា្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

ឧត្តមសិក្សោ ដូចជាការរៀបចំចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សោឆ្នាំ ២០៣០ ការលើកកម្ពស់អភិ-

បាលកិច្ចគ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សោ និងសមត្ថភាពមន្ត្រីឧត្តមសិក្សោ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តម        

សិក្សោទូទាំងប្រទ្រសមាន ១១០ កើនចំនួន ៥ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងនោះគ្រឹះ-    

សា្ថានឧត្តមសិក្សោរដ្ឋមាន ៤៣ និងឯកជន ៦៧ ដ្រលមានទីតាំងនៅតាមបណ្តារាជ-

ធនីខ្រត្តចំនួន ១៩។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សោស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង

សា្ថាប័នមាន ១៤ ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សោសិ្ថតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡាមាន ៦៣ រដ្ឋ ៩ និងឯកជន ៥៤។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សោ ៣៨ បណ្តុះ 

បណ្តាលថា្នាក់ក្រយបរិញ្ញាបត្រ។ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤គ្រូបង្រៀនឧត្តមសិក្សោមាន

១១៥៦៦នាក់ ស្រី ១៦៦៧ នាក់ ក្នុងនោះគ្រូបង្រៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ៣៤០៩ នាក់ 

ស្រី ៦២០ នាក់ គ្រូបង្រៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មាន ៧១៤០ នាក់ ស្រី ៩៣០ 

សិស្សោនុសិស្សន្រអនុវិទ្យោល័យ ជីបាជ្រល ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង

សាលាបឋមសិក្សោ ហ៊ុន សែន ក្រុង  ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខ្រត្តព្រះសីហនុ

សាកលវិទ្យោល័យ ភូមិន្ទភ្នំព្រញ ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញ
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នាក់ និងគ្រូបង្រៀនកម្រិតបណ្ឌិត ៨៣៦ នាក់ ស្រី ៦៨ នាក់។ និស្សិតថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រ 

រងមាន ១៥៦៣៥ នាក់ ស្រី ៧២៩៩ នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិតអាហារូបករណ៍១៦៣២

នាក់ ស្រី ៥៧១ នាក់ ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សោកន្លងមកនិស្សិតថា្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថយ   

៨០៧៦ នាក់ ស្រី ៣៤៥ នាក់។ និស្សិតកំពុងសិក្សោថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រមាន ២១៤២៦៦ 

នាក់ ស្រី ៩២៥៤៣ នាក់។ និស្សិតកំពុងសិក្សោថា្នាក់ក្រយបរិញ្ញាបត្រមាន ១៩១៩១ 

នាក់ កើន ៨.២% ក្នុងនោះថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ១៨០១០ នាក់កើន ៨.១% និង 

ថា្នាក់បណ្ឌិត ១១៨១ នាក់កើន ៩% ។ ប្រការន្រះបងា្ហាញថាកម្ពុជាមានសុទិដ្ឋនិយម

ក្នុងការកសាងធនធនមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ ។

ការអភិវឌ្ឍយុវជនក៏បងា្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការក្រលម្អរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សោ

កុមារ និងយុវជនន្រការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ អនុវិស័យអប់រំកាយ និងកីឡា ក៏ 

បងា្ហាញឲ្យឃើញពីសមិទ្ធផលន្រវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជានៅថា្នាក់តំបន់ និងសាកល-

លោក។ ជាមួយគ្នាន្រះសកម្មភាពអប់រំកាយ និងកីឡានៅតាមសាលារៀន និងកីឡា

មហាជនក៏កំពុងត្រូវបានជំរុញយ៉ាងសកម្ម។

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណ-

ចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំយុវជន និងកីឡាឆ្នាំ 

២០១៣-២០១៤ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ នៅថ្ង្រទី ២៦ ខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៥ 

បានផ្តល់អនុសាសន៍ដ៏សំខាន់ ដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព      

ថ្រមទៀតនោះ គឺត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយធនាលទ្ធភាពទទួលបានស្រវាអប់រំ

ប្រកបដោយសមធម៌ឲ្យបានសុីជម្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយពិតប្រកដ។ អនុវត្តឲ្យសកម្ម 

ខា្លាំងកា្លាលើគោលនយោបាយលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពស្រវាអប់រំនៅ

គ្រប់កម្រិតឧត្តមសិក្សោ ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើមុខជំនាញវិស្វកម្មឧស្សោហ-

កម្ម កសិកម្ម វិទ្យោសាស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្យោពិស្រសត្រូវជំរុញកិច្ចការស្រវជ្រវរបស់       

និស្សិតឲ្យមានលក្ខណៈវិទ្យោសាស្ត្រកាន់ត្រសុីជម្រ ស្របតាមបរិការណ៍ន្រការអភិ

វឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមប្របថ្មី សំដៅធ្វើយ៉ាងណឲ្យអ្នកសិក្សោមានសមត្ថភាពមានពហុ

ជំនាញ ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងសហគ្រិនភាព ដើម្បីបំព្រញឲ្យបាននូវតម្រូវការ 

ជំនាញសមត្ថភាពជាសារវ័ន្តន្រស្រចក្តីត្រូវការដ៏ទទូចន្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ 

វិស័យឧស្សោហកម្មកម្ពុជា២០១៥-២០២៥។អនុវត្តឲ្យសកម្មលើគោលនយោបាយ

អភិវឌ្ឍសា្ថាប័ននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអប់រំសម្រប់ធ្វើវិមជ្ឈការ។អនុវត្តឲ្យ

សកម្មលើការងារយុវជនដោយបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយុវជនបំផុស និង

ជំរុញលក្ខណសម្បត្តិជាវិជ្ជមាននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគ្រអភិវឌ្ឍសកា្តានុពលក្នុងការ

សិក្សោអប់រំការងារសុខភាពការធ្វើស្រចក្តីសម្រចចិត្តនិងការចូលរួមចំណ្រកក្នុងការ

អភិវឌ្ឍគ្រួសារសហគមន៍ និងប្រទ្រសជាតិប្រកបដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ និង 

ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ ព្រមទាំងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ វាយតម្ល្រលើការអនុវត្ត    

គោលនយោបាយជាតសិ្តីពកីារអភវិឌ្ឍយុវជនដ្រលបានដាកច់្រញកន្លងមក នងិរៀប 

ចំបណ្តាញយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក់ក្រមជាតិ សំដៅប្រមូលផ្តុំកមា្លាំង        

យុវជនចុះជួយដល់មូលដា្ឋានសហគមន៍នានាក្នុងចលនា " កូនល្អ សិស្សល្អ មិត្តល្អ 

ពលរដ្ឋល្អ។

ក្រមការដឹកនំាប្រកបដោយភាពប្រកដនិយមរបស់សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា គឺបានបង្កើតនូវក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមាំ និង            

ជនំឿទកុចតិ្តយ៉ាងជ្រលជ្រនៅលើមាគន៌្រកណំ្រទម្រង ់នងិការអភវិឌ្ឍវសិ័យអបរ់ ំ

យុវជន និងកីឡា សម្រប់អនាគតកម្ពុជាមួយប្រកបដោយស្ថិរភាពវិបុលភាព និង 

វឌ្ឍនភាពជានិរន្តរ៍ ៕

សិស្សន្រសាលាបឋមសិក្សោ ហ៊ុន សែន  ត្ប្រង  
ក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណ្តាល

សកម្មភាពសិក្សោន្រសិស្សសាលាឯកជនមួយកន្ល្រង ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញសកម្មភាពសិក្សោស្រវជ្រវឯកសាររបស់សិស្សោនុសិស្ស 
ក្នុងបណ្ណោល័យមួយនៅរាជធនីភ្នំព្រញ

សាលារៀនឯកជន អាយ សុីុ អ្រស (ICS) ក្នុងរាជធនីភ្មព្រញ
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សង្គែាមលែកលើកទី២ - មែរៀនដ៏ជូរចត់សមែប់មនុស្សជាតិ
ដោយច្បាំងដណ្តើមយកភាគច្រើន ន្រទឹកដីអឺរ៉ុប 

បានយ៉ាងឆប់រហ័សនោះ កងទ័ពណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់     
ដ្រលបានទៅដល់ជាយរដ្ឋធនីរបស់សហភាពសូវៀត 
នៅក្នុងសរទរដូវឆ្នាំ ១៩៤១ ហាក់ដូចជាមា៉ាសុីន 
សង្គ្រមមួយដ្រលមិនអាចបញ្ឈប់បាន ។

នៅក្នងុខ្រតលុាឆ្នា ំ១៩៤១ ហុតី្ល្ររបានចាបផ់្ដើមធ្វើ 
ការវាយលុកមួយទៅរដ្ឋធនីរបស់ប្រទ្រសរុស្សុីដោយ
ប្រសិទ្ធនាមថា"Operation Typhoon" (ប្រតិបត្ដិការ 
ព្យុះសង្ឃរា)។ វាត្រូវសន្មតថានឹងកម្ទ្រចក្រុងមូស្គូនៅ
ក្នុងរបស់ដ្រលហៅថា មាត់ដងា្កោប់ ២ គឺការវាយប្រហារ 
នៅក្នុងព្រលព្រមគ្នាពីខាងជើង និងខាងត្បូង។

កងទ័ពសូវៀតបានវាយបកវិញយ៉ាងខា្លាំងកា្លា ទប់  
បងា្អាក់ផ្រនការរបស់ហុីត្ល្ររ សម្រប់ប្រតិបត្ដិការដ៏ឆប់
រហ័សមួយន្រះ ។ ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រុងមូស្គូបានប្រ-
ព្រឹត្ដទៅជាយថាហ្រតុនៅទូទាំងខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៤២     
និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងការបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិ  
លើកដំបូងរបស់កងទ័ពណហ្សុី ។

ការប្រយុទ្ធន្រះ គឺជាការប្រយុទ្ធដ៏បង្ហូរឈាមបំផុត
មយួ នងិជាការតស៊ ូដ្រលបានបណ្តាលឲ្យមនសុ្សសា្លាប ់
ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្រពិភពលោក និងក្រយ 
មក ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាចំណុចផ្លូវបត់ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ    
មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងកងទ័ពណហ្សុី ។ អនុ-
ស្សោវរីយ៍ទាំងឡាយន្រការប្រយុទ្ធនៅ ត្រស្ថិតនៅថ្មីៗ 
នៅឡើយសម្រប់ទាហានជើងចាស់ នៅក្នុងសង្គ្រម 
លោកលើកទី២។

នៅក្នុងអំឡុងការប្រយុទ្ធនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងខ្រ
ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤១ មានការវាយឆ្មក់នៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់           
ស្រយលទាំងឡាយរបស់កងទ័ពណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់។

អាកាសធតុ ហាក់ដូចជាស្ថិតនៅខាងកងទ័ពសូ-
វៀត ដោយសារសរទរដូវបាននាំយកភ្លៀងមកយ៉ាង  
ខា្លាំង និងបនា្ទាប់មករដូវត្រជាក់ បានយយីដល់កងទ័ព
ណហ្សុីដ្រលមិនបានដឹង ជាមួយសីតុណ្ហាភាពកក 
យ៉ាងពសិ្រស។ នៅព្រលដ្រលការប្រយទុ្ធគ្នាដស៏ាហាវ 
រាលដាលយ៉ាងរហ័សនោះ អ្នកទីក្រុងមូស្គូត្រូវរស់នៅ
ក្នុងក្ដីរន្ធត់ភិតភ័យគ្រប់យ៉ាងដោយសារសង្គ្រម        ដូច 
ជាការស្រកឃា្លានភាពត្រជាក់ ការវិនាសអន្ដរាយ បាត់ 
បង់គ្រួសារ និងអ្នកជាទីស្រឡាញ់។

ភាគច្រើនន្រការធ្វើឲ្យភ័យខា្លាចទាំងអស់នោះ គឺ 
ការទមា្លាក់គ្រប់ប្រក ការទមា្លាក់ប្រចាំថ្ង្រ ដោយបន្ដកើត 
មានឥតឈប់ឈរ។

ទាហានសូវៀតជិត១លាននាក់ បានសា្លាប់នៅក្នុង
អំឡុងធ្វើប្រតិបត្ដិការការពារនិងវាយបកទៅលើ សត្រូវ 
ដ្រលរួមបញ្ចូល ការសាងសង់ខ្ស្រក្រវាត់ការពារចំនួន 
៣ នៅក្នុងតំបន់ក្រុងមូស្គូ ក៏ដូចជាការដាក់ពង្រយទា-
ហានបម្រងុផងដ្ររ។ លទ្ធផលន្រការប្រយទុ្ធនៅក្រងុម ូ
ស្គូ គ្របានឃើញកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានវាយច្រន  
ត្រឡប់ទៅវិញជិត២០០គីឡូម៉្រត្រពីរដ្ឋធនី និងបាន
កា្លាយទៅជាបរាជ័យលើកដំបូងមិនធ្លាប់មាន  ចំពោះ 
ក្ររ្ដិ៍ឈ្មាះរបស់កងទ័ព Wehrmacht ដ្រលជាកងទ័ព 
មិនអាចផ្ចាញ់ផ្ចាល់បាន និងមិនច្រះចាញ់នោះ។

ខាងក្រមន្រះ ជាកាលប្បវត្តិន្រសង្គ្រមលោក
លើកទី២ដ្រលបានដកស្រង់ពីប្រភពឯកសារបរទ្រស 

-ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៣១ 
ជប៉ុនលុកលុយ Manchuria

-ថ្ង្រទី ០២ ខ្រតុលា ឆ្នាំ 
១៩៣៥ - ខ្រឧសភាឆ្នាំ១៩៣៦     
ពួកហា្វាសុីស្ដអ៊ីតាលី លុកលុយ 
វាយដណ្តើមយក និងបញ្ជូលជា  
ឧបសម្ព័ន្ធនូវប្រទ្រសអ្រត្យូពី។

-ថ្ង្រទី២៥ខ្រតុលា - ថ្ង្រទី ០១ 
ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣៦ពួកណហ្សុី 
អាល្លឺម៉ង់ និងពួកហា្វាសុីស្ដអ៊ីតាលី 
ចុះហត្ថល្រខា លើសន្ធិសញ្ញា 
សហប្រតិបត្ដិការនៅថ្ង្រទី ២៥ ខ្រ 
តុលា។ ថ្ង្រទី ០១ ខ្រវិច្ឆិកា កិច្ចព្រម 
ព្រៀងក្រុងរ៉ូម-ប៊្ររឡាំង ត្រូវបាន 
ប្រកាស។

-ថ្ង្រទី២៥ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣៦ ពួកណហ្សុីអា-
ល្លឺម៉ង់ និងចក្រពត្ដិជប៉ុនចុះហត្ថល្រខាលើសន្ធិសញ្ញា 
Anti-Comintern ដឹកនាំប្រឆំងសហភាពសូវៀត និង 
ចលនាកុម្មុយនីស្ដអន្ដរជាតិ ។

-ថ្ង្រទី ០៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៣៧ ជប៉ុនលុកលុយ 
ប្រទ្រសចិន ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រមលោកលើកទី២នៅបា៉ា
សុីហ្វិក។

-ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់អ៊ី 
តាលី អង់គ្ល្រស និងបារាំង បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ច  
ព្រមព្រៀងក្រុងមុយនិច ដ្រលបង្ខំឲ្យសាធរណរដ្ឋឆ្រ-
កូស្លូវា៉ាគីប្រគល់ទឹកដី Sudetenland រួមទាំងទីតាំងការ
ពារកងទ័ពដ៏សំខាន់របស់ឆ្រកូស្លូវា៉ាគីនោះផង ទៅឲ្យ 
ណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់។

-ថ្ង្រទី១៤-១៥ខ្រមីនាឆ្នាំ១៩៣៩បារាំង និងអង់-
គ្ល្រស ធនាបូរណភាពន្រព្រំដ្រនរបស់រដ្ឋប៉ូឡូញ ។

-ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រសីហាឆ្នាំ ១៩៣៩ ពួកណហ្សុីអាល្លឺ-
ម៉ង់ និងសហភាពសូវៀត ចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រម
ព្រៀងមិនឈា្លានពានគ្នាមួយ ។

-ថ្ង្រទី០១ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៩ អាល្លឺម៉ង់លុកលុយ 
ប្រទ្រសបូ៉ឡូញផ្ដើមសង្គ្រមលោកលើកទី២នៅអឺរុ៉ប ។

-ថ្ង្រទី០៣ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៩ ដោយគោរពតាម   
ការធនារបស់ពួកគ្រ នូវបូរណភាពព្រំដ្រនរបស់ប៉ូ-
ឡូញនោះ អង់គ្ល្រស និងបារាំងប្រកាសសង្គ្រមទៅលើ
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។

-ថ្ង្រទ១ី៧ខ្រកញ្ញាឆ្នា ំ១៩៣៩ សវូៀតចលូប្រទ្រស 
ប៉ូឡូញពីខាងកើត ។

-ថ្ង្រទ ី២៧-២៩ ខ្រកញ្ញាឆ្នា ំ១៩៣៩ ក្រងុវា៉ាសវូបីាន 
ចុះចាញ់នៅថ្ង្រទី ២៧ ខ្រកញ្ញា។ រដា្ឋាភិបាលប៉ូឡូញ 
បានគ្រចខ្លួន ដោយនិរទ្រសកាត់តាមប្រទ្រសរ៉ូមា៉ានី ។ 
ប្រទ្រសប៉ូឡូញត្រូវប្រងច្រកការគ្រប់គ្រង។

-ថ្ង្រទី៣០ខ្រវិច្ឆកិាឆ្នា១ំ៩៣៩-ថ្ង្រទី ១២ ខ្រមីនា ឆ្នាំ 
១៩៤០ សហភាពសូវៀតចូលប្រទ្រសហា្វាំងឡង់ ផ្ដើម
នូវរបស់ដ្រលហៅថាសង្គ្រមរដូវត្រជាក់។

-ថ្ង្រទី ១០ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤០ - ថ្ង្រទី ២២ ខ្រ 
មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤០ អាល្លឺម៉ង់វាយប្រហារអឺរុ៉បខាងកើត
បារាំង និងបណ្តាប្រទ្រសអព្យោក្រឹតតូចតាច ប្រទ្រស
លុចហ្សំបួរត្រូវបានកាន់កាប់នៅថ្ង្រទី ១០ ខ្រឧសភា 
ប្រទ្រសហុល្លង់ចុះចាញ់នៅថ្ង្រទី ១៤ ខ្រឧសភា និង 

ប្រទ្រសប៊្រលហ្សិក ចុះចាញ់នៅ ថ្ង្រទី២៨ខ្រ ឧសភា។
-ថ្ង្រទី១០ខ្រមិថុនាឆ្នាំ ១៩៤០ អុីតាលី ចូលធ្វើ  

សង្គ្រម។ អុីតាលីលុកលុយភាគខាងត្បូងប្រទ្រស   
បារាំងនៅថ្ង្រទី២១ខ្រមិថុនា។

-ថ្ង្រទី ១០ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤០ - ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រតុលា 
ឆ្នាំ   ១៩៤០ សង្គ្រមអាកាសដ្រលគ្រសា្គល់ថាការ        
ប្រយុទ្ធរបស់អង់គ្ល្រសបានបញ្ចប់ នៅក្នុងការបរាជ័យ 
ដោយពួកណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះ។

-ថ្ង្រទី ១៣ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤០ ពួកអ៊ីតាលីលុក 
លុយប្រទ្រសអ្រហ្សុីប ដ្រលត្រួតត្រដោយប្រទ្រស 
អង់គ្ល្រស និងលីប៊ី។

-ថ្ង្រទី២៧ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៤០ អាល្លឺម៉ង់អី៊តាលី       
និងជប៉ុនចុះហត្ថល្រខាលើសន្ធិសញ្ញាត្រីភាគី។

-ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៤១អាល្លឺម៉ង់បញ្ជូន Afrika Korps 
ទៅបន្ថ្រមកមា្លាំងកងទ័ពអុីតាលី ដ្រលចាប់ផ្ដើមចុះ 
ខ្សោយ ។

-ថ្ង្រទី ០៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៤១- ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ 
១៩៤៦ អាល្លឺម៉ង់ អីុតាលី ហុងគ្រី និងប៊ុលហា្គរី លុក 
លុយ និងប្រងច្រកជាបំណ្រកៗនូវប្រទ្រសយូហោ្គសា្លា
វី ។ យូហោ្គសា្លាវីចុះចាញ់នៅថ្ង្រទី១៧ខ្រម្រសា។ អា-
ល្លឺម៉ង់ និងប៊ុលហា្គរីលុកលុយប្រទ្រសក្រិកនៅក្នុងការ
គំទ្ររបស់អីុតាលី។

-ថ្ង្រទី ១០ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៤១ ពួកម្រដឹកនំារបស់ 
ចលនាភ្ររវជន Ustasa ប្រកាសនូវរបស់ដ្រលហៅថា
ប្រវត្ដិឯករាជ្យក្រូអាត។

-ថ្ង្រទី ២២ ខ្រមិថុនាឆ្នាំ ១៩៤១ - ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
១៩៤១ ពួកណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់ និងដ្រគូសម្ព័ន្ធមិត្ដ Axis 
របស់ខ្លួន (លើកល្រងត្រប៊ុលហា្គរី)បានលុកលុយ 
សហភាពសូវៀត ហា្វាំងឡង់ស្វ្រងរកការប៉ះប៉ូវទឹកដី  
ដ្រលបានបាត់បង់នៅក្នុងយុទ្ធ សន្ដិភាពបញ្ចប់សង្គ្រម
រដូវត្រជាក់ដ្រលបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ដនៅមុន
ការលុកលុយបន្ដិច។

-ថ្ង្រទី ០៦ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤១ ការវាយបកមួយរបស់ 
សហភាពសូវៀត បានរុញច្រនកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ពី          
ជាយក្រុងមូស្គូ នៅក្នុងការដកដយដ៏ច្របូកច្របល់
មួយ។

-ថ្ង្រទី ០៧ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤១ ជប៉ុនទមា្លាក់គ្រប់ប្រក 

កងទ័ពសហភាពសូវៀត ទទួលជ័យជម្នះលើពួក

ណហ្សុីអាល្លឺម៉ង់ នៅទីក្រុងប្រ៊រឡាំ្
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-ថ្ង្រទី ០៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤១ អាម្ររិកបានប្រកាស 

សង្គ្រមទៅលើប្រទ្រសជប៉ុន ចូលក្នុងសង្គ្រមលោក 

លើកទី ២ ។ កងទ័ពជប៉ុនបានឡើងគោកនៅប្រទ្រស

ហ្វីលីពីន នៅឥណ្ឌូចិន-បារាំង (វៀតណមឡាវ 

កម្ពុជា) និងនៅសិង្ហបុរីរបស់អង់គ្ល្រស។ នៅខ្រម្រសា 

ឆ្នាំ១៩៤២ ហ្វីលីពីនឥណ្ឌូចិន និងសិង្ហបុរីស្ថិតនៅ     

ក្រមការកាន់កាប់របស់ប្រទ្រសជប៉ុន។

-ថ្ង្រទី ១១-១៣ ខ្រធ្នូ ឆ្នា ំ១៩៤១ ពួកណហ្សុីអាល្លឺ-

ម៉ង់ និងដ្រគូសម្ព័ន្ធមិត្ដ Axis របស់ខ្លួនបានប្រកាស    

សង្គ្រមជាមួយអាម្ររិក។

-ខ្រមិថុនាឆ្នាំ ១៩៤២ កងនាវាចម្បាំងអង់គ្ល្រស      

និងអាម្ររិក បានបញ្ឈប់ការរុលទៅមុខរបស់កងនាវា  

ចម្បាំងជប៉ុននៅកណ្តាលមហាសមុទ្របា៉ាសុីហ្វិក នៅ 

ពាក់កណ្តាលផ្លូវ។

-ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤២ - ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ 

១៩៤២ អាល្លឺម៉ង់ និងដ្រគូសម្ព័ន្ធមិត្ដរបស់ខ្លួន ចាប់      

ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកថ្មីទៅលើសហភាពសូវៀត ។

-ខ្រសីហា-ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៤២ កងទ័ពអាម្ររិក    

បានបញ្ឈប់ការរុលទៅមុខរបស់កងទ័ពជប៉ុន ហួសទៅ 

កាន់ប្រទ្រសអូស្ដា្រលីនៅ Guadalcanal នៅកោះសូ-

ឡូម៉ុង។

-ថ្ង្រទី ២៣-២៤ ខ្រតុលា ឆ្នាំ ១៩៤២ កងទ័ពអង់-

គ្ល្រស បានធ្វើឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលីបរាជ័យ 

នៅ El-Alamein នៅប្រទ្រសអ្រហ្សុីប បណ្តាលឲ្យកង

ទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដអាល្លឺម៉ង់ដកថយ នៅក្នុងសភាពច្របូក

ច្របល់នៅទូទាំងប្រទ្រសលីប៊ី និងព្រំដ្រនខាងកើត 

ប្រទ្រសទុយន្រសុី ។

-ថ្ង្រទី០៨ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៤២ កងទ័ពអាម្ររិក និង 

អង់គ្ល្រសឡើងគោកនៅចំណុចជាច្រើន ន្រឆ្ន្ររសមុទ្រ 

ប្រទ្រសអាល់ហ្ស្ររី និងមា៉ារ៉ុកនៅអា្រហ្វិកខាងជើង  

របស់បារាំង ។

-ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៤២-ថ្ង្រទី ០២ ខ្រកុម្ភៈ 

ឆ្នាំ  ១៩៤៣ ទាហានសូវៀតបានវាយបកវិញជ្រៀត  

ចូលខ្ស្រក្រវាត់ហុងគ្រី និងរ៉ូមា៉ានីនៅទិសពាយ័ព្យ និង 

ទិសនិរតីន្រទីក្រុងសា្ដាលីនហ្រ្គាត និងធ្វើឲ្យកងទ័ពទី៦

របស់អាល្លឺម៉ង់ជាប់អនា្ទាក់នៅក្នុងទីក្រុង។

-ថ្ង្រទី០៥ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤៣ អាល្លឺម៉ង់បាន ចា

ប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកដោយរថក្រះ ដ៏ច្រើនសម្បើម 

នៅជិត Kursk នៅសហភាពសូវៀត។ សូវៀតបាន  

បងា្អាក់ការវាយប្រហារន្រះ នៅក្នុងរយៈព្រលមួយ   

សបា្ដាហ៍ និងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកមួយរបស់ពួកគ្រ 

ផ្ទាល់។

-ថ្ង្រទី ២៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤៣ ក្រុមប្រឹក្សោ Fas-

cist Grand Council ទមា្លាក់លោកប្រនីតូមូសូលីនី           

ដ្រលធ្វើឲ្យស្រនាប្រមុខអ៊ីតាលី លោក ប្រត្រូ ប្រដូកលី-

យ៉ូមានលទ្ធភាពបង្កើតរដា្ឋាភិបាលមួយ។

-ថ្ង្រទី ០៨ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៣ រដា្ឋាភិបាលប្រដូក

លីយ៉ូចុះចាញ់សម្ព័ន្ធមិត្ដណហ្សី ដោយគ្មានលក្ខ-

ខណ្ឌ។ អាល្លឺម៉ង់រឹបអូសកាន់កាប់ភា្លាមៗទីក្រុងរ៉ូម 

និងភាគខាងជើងប្រទ្រសអុីតាលី បង្កើតរបបហា្វាសុីស្ដ

អាយ៉ងមួយនៅក្រមមូសូលីនី ដ្រលត្រូវបានរំដោះ     

ច្រញពីគុកដោយកងកុម្ម៉ង់ដូអាល្លឺម៉ង់ នៅថ្ង្រទី ១២ ខ្រ 

កញ្ញា។

-ថ្ង្រទី០៦ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៤៣កងទ័ពសូវៀតរំដោះ

ទីក្រុងគៀវ។

-ថ្ង្រទី ២២ ខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៤៤ កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ 

ដឡើងគោកដោយជោគជ័យនៅជិត Angio នៅខាង 

ត្បូងទីក្រុងរ៉ូមបន្ដិច។

-ថ្ង្រទី ០៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៤ កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដ 

រំដោះបានទីក្រុងរ៉ូម។

-ថ្ង្រទី ០៦ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៤ ទាហានអាម្ររិក 

និងអង់គ្ល្រសឡើងគោកដោយជោគជ័យនៅឆ្ន្ររខ្សោច់ 

Normandy របស់បារាំងបើករណសិរ្សទី២ប្រឆំងអា-

ល្លឺម៉ង់។

-ថ្ង្រទី២២ខ្រមិថុនាឆ្នាំ១៩៤៤កងទ័ពសូវៀតចាប់

ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកដ៏ធំសម្បើមមួយនៅភាគខាងកើត 

Byelorussia (Belarus) បំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលកងទ័ព 

អាល្លឺម៉ង់ និងបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅទិសខាងលិច ទៅ 

ទន្ល្រ Vistula ឆ្លងពីទីក្រុងវា៉ាសូវីនៅកណ្តាលប្រទ្រសប៉ូ

ឡូញនៅថ្ង្រទី០១ខ្រសីហា។

-ថ្ង្រទី០១ខ្រសីហាឆ្នា១ំ៩៤៤ - ថ្ង្រទី០៥ខ្រតុលាឆ្នាំ 

១៩៤៤ កងទ័ពលួចលាក់មិនម្រនកុម្មុយនីស្ដ Home 

Army បានក្រកឈរឡើងប្រឆំងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុង     

ការខិតខំមួយដើម្បីរំដោះទីក្រុងវា៉ាសូវី នៅមុនការមក   

ដលរ់បសក់ងទព័សវូៀត។ ការរលុទៅមខុរបសស់វូៀត 

បានឈប់នៅត្រើយខាងកើតន្រទន្ល្រ Vistula។ នៅថ្ង្រ 

ទី០៥ ខ្រតុលា អាល្លឺម៉ង់បានទទួលយកការចុះចាញ់ 

របស់ទាហាននៅសល់របស់កងទ័ព Home Army 

ដ្រលប្រយុទ្ធនៅវា៉ាសូវី។

-ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៤ កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដ 

ឡើងគោក នៅភាគខាងត្បូងប្រទ្រសបារាំងនៅជិតទី

ក្រុង Nice និងធ្វើចលនាទៅមុខយ៉ាងឆប់រហ័សឆ្ពោះ

ទៅទន្ល្រ Rhin នៅទិសឦសាន។

-ថ្ង្រទី ២០-២៥ ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៤ កងទ័ពសម្ព័ន្ធ 

មិត្តបានទៅដល់ទីក្រុងបា៉ារីស។  នៅថ្ង្រទី ២៥ ខ្រសីហា 

កងទ័ពបារាំងស្ររី គំទ្រដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដចូល

ទៅក្នុងរដ្ឋធនីបារាំង។

-ថ្ង្រទី២៣ខ្រសីហាឆ្នាំ១៩៤៤ការល្រចមុខរបស់

កងទ័ពសូវៀតនៅទន្ល្រ Prut អន្ទងពួកប្រឆំងរ៉ូមា៉ានី   

ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបប Antonesca។ រដា្ឋាភិបាលថ្មីសម្រច 

បាននូវយុទ្ធសន្ដិភាពមួយ និងបានផ្លាស់ប្ដូរភា្លាមចូល

ទៅក្នុងសង្គ្រម។

-ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រសីហា ឆ្នា ំ១៩៤៤-ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រតុលា 

ឆ្នា ំ ១៩៤៤ នៅក្រមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សោជាតិ

ស្លូវា៉ាគី ដ្រលមានទាំងពួកកុម្មុយនីស និងមិនម្រន 

កុម្មុយនីស្ដ អង្គភាពតស៊ូលួចលាក់របស់ស្លូវា៉ាគីក្រក

ឡើងប្រឆំងអាល្លឺម៉ង់ និងរបបហា្វាសុីស្ដជនជាតិដើម

ស្លូវា៉ាគី។

-ថ្ង្រទី ១២ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៤ ប្រទ្រសហា្វាំងឡង់ 

សម្រចយុទ្ធសន្ដិភាពជាមួយសហភាពសូវៀត ចាក  

ច្រញពីដ្រគូសម្ព័ន្ធភាព Axis។

-ថ្ង្រទី ២០ ខ្រតុលា ឆ្នាំ ១៩៤៤ កងទ័ពអាម្ររិក 

ឡើងគោកនៅហ្វីលីពីន។

-ថ្ង្រទី ១៦ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៤ អាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើម       

ធ្វើការវាយលុកនៅទីបញ្ចប់នៅទិសខាងលិច ដ្រលគ្រ 

សា្គល់ថាជាការប្រយុទ្ធនៅ Bulge នៅក្នុងការប៉ុនប៉ង   

មួយដើម្បីដណ្តើមមកវិញនូវប្រទ្រសប៊្រលហ្សិក និង      

បំប្រកកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដ នៅតាមបណោ្តាយព្រំដ្រន  

ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។ នៅថ្ង្រទី ០១ ខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៤៥ 

អាល្លឺម៉ង់បានស្ថិតនៅក្នុងការដកថយ។

-ថ្ង្រទី ១២ ខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៤៥ សូវៀតបានចាប់

ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកថ្មីមួយរំដោះទីក្រុងវា៉ាសូវី និងទី-     

ក្រុងក្រកូវ នៅក្នុងខ្រមករាកាន់កាប់ទីក្រុងប៊ុយដា-

ប៉្រស្ដ បនា្ទាប់ពីបានឡោមព័ទ្ធ ២ ខ្រ នៅថ្ង្រទី១៣ខ្រកុម្ភៈ 

បណ្តាលឲ្យពួកអាល្លឺម៉ង់ និងអ្នកសហការហុងគ្រីរបស់ 

ពួកគ្រចាកច្រញពីប្រទ្រសហុងគ្រី នៅដើមខ្រម្រសា 

បង្ខំឲ្យស្លូវា៉ាគីចុះចាញ់ ជាមួយការកាន់កាប់ទីក្រុង 

Bratislava នៅថ្ង្រទី ០៤ ខ្រម្រសា និងកាន់កាប់ទីក្រុង

វីយ្រននៅថ្ង្រទី១៣ខ្រម្រសា។

-ថ្ង្រទី ០៧ ខ្រមីនា ឆ្នាំ ១៩៤៥ កងទ័ពអាម្ររិក 

ឆ្លងកាត់ទន្ល្រ Rhin នៅ Remagen។

-ថ្ង្រទី ១៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៤៥ កងទ័ពសូវៀតបាន 

ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុករបស់ពួកគ្រនៅទីបញ្ចប់ និង 

ឡោមព័ទ្ធទីក្រុងប៊្ររឡាំង ។

-ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៤៥ អង្គភាព Partisan ដ្រល 

ប្រឆំងទាហានឈា្លានពាន ដឹកនាំដោយម្រដឹកនាំ     

កុម្មុយនីស្ដយូហោ្គសា្លាវី លោក ចូស្រតទីតូ កាន់កាប់ទី 

ក្រុង Zagrb និងទមា្លាក់របប Ustasa។ ពួកម្រដឹកនាំ 

Ustasa គ្រចខ្លួនទៅអុីតាលី និងអូទ្រីស។

-ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ហុីត្ល្ររធ្វើអត្ដ-

ឃាត។

-ថ្ង្រទី ០៩ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤៥ អាល្លឺម៉ង់ចុះចាញ់ 

ក្នុងសង្រ្គាម។

-ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤៥ កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ដដណ្តើម

កាន់កាប់អូគីណវា៉ា ជាកោះឈប់ចុងក្រយនៅ 

មុនកោះទាំងឡាយរបស់ជប៉ុន។

-ថ្ង្រទី ០៦ ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥ អាម្ររិកទមា្លាក់ 

គ្រប់ប្រកបរមាណូនៅហុីរ៉ូសុីមា៉ា ។

-ថ្ង្រទី ០៨ ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥ សហភាពសូវៀត 

ប្រកាសសង្គ្រមជាមួយប្រទ្រសជប៉ុន និងចូល Man-

chura។

-ថ្ង្រទី ០៩ ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥ អាម្ររិកទមា្លាក់ 

គ្រប់ប្រកបរមាណូនៅណហា្គសាគី។

-ថ្ង្រទី ០២ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ដោយបានយល់

ព្រមជាគោលការណ៍ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ នៅថ្ង្រទី ១៤ 

ខ្រសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥ នោះ ជប៉ុនបានចុះចាញ់ជាផ្លូវការ 

បញ្ចប់សង្គ្រមលោកលើកទី ២ ៕
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សិទ្ធិអូន
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សព្វគ្រប់ភរិយសួរសា្វាមី ៖

- យើងទៅក្របចន្ទទឹកឃ្មុំនៅឯណបង?

- ត្រូវហើយ បងឱ្យអូនមានសិទ្ធសំរ្រចចង់ទៅទី 

ណក៏បាន។

- ល្អណស់! អ៊ីចឹង យើងទៅហុងកុងព្រមទ្រ?

- បងនិយយហើយថា អូនចង់ទៅទីណក៏បាន  

ចំណ្រកបងការងារច្រើនណស់ បងត្រូវនៅផ្ទះខំរក 

លុយដោះបំណុលគ្រ មិនអាចទៅជាមួយអូនបានទ្រ ។  

ស្លឹកមនតម្លែ
ក្រយពីជល់ក្រវគ្នា អស់ស្រថា្នាំមួយដប នាយប្រុញ សួរ :

- មើលពីរនាក់ឯងដឹងទ្រ នៅស្រុកយើងន្រះ ស្លឹកស្អីថកជាងគ្រ ?

នាយប្រុក ឆ្លើយផូង :

- យើស ! សំណួររាក់កំភ្រលអញ្ចឹងក៏សួរដ្ររវីយ ។ ន្រស្លឹកដ្រល ថកជាងគ្រ 

គឺស្លឹកមា្កោក់។

យើងសួរឯងស្លឹកអ្វីថ្ល្រជាងគ្រ?
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- នៅស្រកុយើងន្រះ ស្លកឹថ្ល្រជាងគ្រគឺ ស្លកឹដើមប្រតំម្លងឹដឹងហើយនៅ ?

នាយប្រសដ្រលមិនទាន់បាននិយយសោះនោះក៏លូកមាត់ :

- ខុសស្រឡះហើយសមា្លាញ់ ! ស្លឹកដ្រលមានតម្ល្រថ្ល្រជាងគ្រ គឺស្លឹក 

ត្រចៀក។ តើពួកឯងព្រមកាត់ស្លឹកត្រចៀកលក់ឱ្យគ្រក្នុងតម្ល្រប្រំតម្លឹងដ្រររឺ

ទ្រ? ហើយរឹងរិតត្រថ្ល្រពិស្រសទៅទៀតនោះ គឺស្លឹកត្រចៀកល្អច្រះត្រង 

ត្រប់សា្តាប់ពាក្យទូនា្មានស្តីប្រដៅរបស់ឳពុកមា្តាយ គ្រូបាអាចារ្យ ពាក្យ 

សប្បុរស ខុសត្រូវល្អអាក្រក់ ។

អស់ពីខ្លួន
នាង ងា៉ាង ជានារីងប់ងល់នឹងល្ប្រងកន្ទុយល្រខដ្រលប្តីបើកប្រក់ខ្រឱ្យ 

មកប៉ុនា្មានអស់ប៉ុណ្ណឹង ។ ដោយទ្រំទ្រតទៅទៀតល្រងរួច ទើបប្តីដាក់ 

ឱសានវាទឱ្យប្រពន្ធ :

- បងទ្រំល្រងរួចហើយ ព្រលន្រះអូនត្រូវជ្រើសរីសយកមួយទៅ រវាង 

បងនិងកន្ទុយល្រខ តើអូនជ្រើសរីសយកមួយណ ពិតប្រកដ?

- ចា៎ស ខ្ញុំជ្រើសរីសយកប្តីសមា្លាញ់ហើយ!

- ម៉្រចពីមុន អូនមិននិយយអ៊ីចឹង?

- ព្រះព្រលន្រះអូនអស់រលីងពីខ្លួនហើយបង!។

ធ្វើលេខាខ្ញុំ

ព្រឹកមួយ កញ្ញា ខ្ចា ដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយ បានដើរចូលក្រុមហ៊ុនលក់ អា

ហារបំប៉នសុខភាពដើម្បីសុំបម្រើការងារ ។ លោកនាយក ខ្យង ឆ្លើយដោយ 

គំរោះគំរីយ ៈ

- កន្ល្រងន្រះ មិនទទួល អ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនទ្រ  !

- ជម្របប្រសាសន៍ លោកនាយក នាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់

គ្រឿងសំអាងជាងពីរឆ្នាំដ្ររ ...ចា៎ ។

- ប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុនន្រះ មិនទទួលអ្នករត់ចោលការងារទ្រ !

- ជម្របប្រសាសន៍ លោកនាយក នាងខ្ញុំមិនបានរត់ចោលការងារទ្រ 

គឺគ្រដកខ្ញុំតើចា៎ ។

- អើ... មនុស្សខ្ជិល ទើបត្រូវគ្រដក ។ ក្រុមហ៊ុនន្រះមិនទទួលយក 

មនុស្សគ្រដក ដោយសារខ្ជិលធ្វើការទ្រ !

- ប៉ុន្ត្រគ្រដក មិនម្រនមកពីនាងខ្ញុំខ្ជិលធ្វើការឯណ...ចា៎ ។

- ចុះមកពីមូលហ្រតុស្អី ?

- ជម្របប្រសាសន៍ លោកនាយក មកពីថ្ង្រមួយលោកស្រី មា៉ាយ៉ា 

ប្រពន្ធលោកនាយកខ្យង ចូលមកទាន់ ឃើញនាងខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅលើភៅ្លា 

លោកនាយក...ចា៎ ។

- ពិតប្រកដ ម្រន ?

- ជម្របប្រសាសន៍ គឺពិតប្រកដម្រន... ចា៎ ។

- ហ៊ះ ហ៊ះ... អ៊ីចឹងបាន ស្អ្រកមកធ្វើការចុះ ធ្វើល្រខាខ្ញុំ ! ។ 

គិតយ៉ាងម៉េច ?

លា្ងាចមួយ អ្នកស្រីឡ្រន ត្អូញត្អ្ររប្រប់ លោកឡាំ ជាប្តី ៖

-   បងអា្ហា៎... អ្នកស្រីនី នៅផ្ទះខាងលិចយើងទិញអាវដូចអាវខ្ញុំអ៊ីចឹង ។ 

ចាប់ពីព្រលហ្នឹងទៅ ខ្ញុំល្រងបានល្រចធ្លាដាច់គ្រ ដូចកាលពីមុនទៀត 

ហើយ ។

លោកឡាំជ្រួញចិញ្ចើមសួរវិញ៖

-  បើអ៊ីចឹង អូនគិតយ៉ាងម៉្រច ? ចង់ទិញអាវថ្មី ឬចង់ប្តូរផ្ទះទៅនៅ 

កន្ល្រងណ ដ្រលស្រីៗមិនទាន់ពាក់អាវដូចរបស់អូនឯង ? ៕ 

១- ជិតដាច់ខ្យល់សា្លាប់ស្រប់ដង្ហាយ ហៅអ្នកផងឲ្យជួយអាសា

 បន់សូមបានរស់ខ្លួនប្ត្រជា្ញា តាំងចិត្តសចា្ចាមិនភ្ល្រចគុណ។

២- គ្មានចង់បានអ្វីក្រ(ពី)ជីវិត ធ្វើអ្វីមិនគិតទោះស្រលធ្ងន់

 សូមត្រមួយឆ្អ្រតអរព្រកពន់ គ្មានគិតលោភលនប់ណុ្យមាសប្រក។់

៣-ព្រលរួចផុតទុក្ខអរព្រកក្រ ជនខ្លះសប្បាយភ្ល្រចសច្ចៈ

 កំហឹងកៅ្តាងំប្រត្រជាក់ ភ្ល្រចគុណជំពាក់ហាក់រសាយ។

៤- ឈឺខា្លាំងតាំងយកដំរីបន់ ព្រលជម្ងឺគ្រន់ពងមាន់សា្តាយ

 ន្រះជម្ងឺភ្ល្រចប្រចាំកាយ គួរជនទាំងឡាយគិតពិចារ។

៥- ព្រលខឹងច្រឡោតកាប់ទាត់ធក់ ត្រព្រលត្រជាក់មួយក្រវស្រ

 ស្រវឹងចូលពោះភ្ល្រចទោសា បណោ្តាយអាតា្មាភ្ល្រចភា្លាំងបាន។

៦- ឆប់ខឹងឆប់ភ្ល្រចម្ត្រចមិនចាំ អស់ជាងបីឆ្នាំយំគ្រប់ប្រណ

 ដល់ព្រលបានឆ្អ្រតភ្ល្រចប្រមាណ សមពាក្យបូរាណមានភ្ល្រចក្រ។

៧- លោភលន់ភ្ល្រចខ្លួនពួនសម្ងំ មាសប្រក់ស្តុកស្តម្ភភ្ល្រចខ្មា-ស

 រកសុីខុសច្បាប់ភ្ល្រចផ្លូវធម៌ ចង់មានភ្ល្រចក្រប្តូរក្តីសា្លាប់។

៨- មានកង់ចង់ជិះម៉ូតូឡាន គិតខាងត្របានចង់មានឆប់

 អប់រំផ្លូវល្អពុំសូវសា្តាប់ ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទោសទុក្ខខា្លាំង។

៩-ជួញក្ររវប្បធម៌ឈើថ្មឆ្លាក់ ប្តូរយកមាសប្រក់លាក់បិទបាំង

 ជក់ជួញថា្នាំញៀនចង់មានខា្លាំង ភ្ល្រចពាក្យសច្ចំថាសុចរិត។ 

១០-យើងបានរស់រានឆ្លងផុតគ្រះ ជាបុណ្យធំណស់ក្នុងជីវិត

 គ្រួសារបានសុខ ជាតិថ្កើងពិត គួរចាំពាក្យសត្យថាដឹងគុណ។ 

  និពន្ធដោយៈ ឯកឧត្តម   អ៊ុយលីវ

                                                                  សមាជិកក្រុមប្រឹក្សោខ្រត្តបាត់ដំបង

(បទពាក្យ៧)



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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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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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 
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023 219 065
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