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ពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិ គាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន

ថា

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ច្បាស់
៉ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យ

សន្តិភាព អព្យាក្រឹតអចិន្រៃ្តយ៍ និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ។ បូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មិនអាចរំលោភ

បានដាច់ខាត ក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែន

ទីខ្នាត ១/១០០ ០០០ ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៣៣-១៩៥៣
ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ នៅចន្លោះឆ្នាំ

១៩៦៣-១៩៦៩ ៉។ ប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់ជាមួយ
ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសថៃ ។ ប៉ុន្ដែ
ប៉ុន្មានជំនាន់មកហើយ

បញ្ហាព្រំដែននៅតែជាបញ្ហាដ៏ស្មុគ-

ស្មាញ ជាពិសេស ព្រំដែនជាមួយវៀតណាម ក្នុងនោះ ម្យ៉ាង
ដោយសារតែពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ

មានភាគីជម្លោះ

នៅកម្ពុជា បានយកបញ្ហាព្រំដែននេះមកប្រើប្រាស់ជាឧបក-

រណ៍នយោបាយ ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាលោភលន់អំណាច

របស់ខ្លួន ដោយពុំគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន
ឡើយ ។ នៅពេលដែលពួកលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះ

ករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅឆ្នាំ១៩៧០ពេលនោះគេ

បានចោទថាព្រះអង្គលក់ទឹកដីឲ្យបរទេស ។ ពេលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេស

បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះលើរបប

ប៉ុល ពត នាថ្ងៃ ៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ពួកប្រឆាំង និងមជ្ឍ-

ដ្ឋានអគតិ ក៏នៅតែបន្តប្រើនូវបញ្ហានេះដដែលឥតឈប់ឈរ
ដើម្បីវាយប្រហារមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

មកលើ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ប៉ុន្ដែសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្រ្ដ
មិនអាចមានអ្នកណាមកបំផ្លាញបានឡើយ ។

ការពិតបានបញ្ជាក់យង
៉ា ច្បាស់ថា ចាប់ពីថរ្ងៃ ំដោះប្រទេស

មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
បានទប់ស្កាត់

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែ

ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជ

សាសន៍ ស្តារ និងកសាងមាតុភូមិឲ្យបានរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះ
ទេ

គឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងក្នុងការដោះស្រាយ

បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលបន្សល់ទុកដោយ

សម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់តរៀង

ទៅ ។ គោលជំហរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយ

ប្រទេសជិតខាង គឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ជាតិ
ច្បាប់អន្តរជាតិ

និងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានាដែល

បន្សល់ទុកដោយអាណានិគមនិយមបារាំង

ដោយរក្សាឲ្យ

បានដាច់ខាត នូវបូរណភាពដែនដីគោករបស់ខ្លួនដែលមាន
ផ្ទៃក្រឡា ១៨១.០៣៥ គម២ ។ លើមូលដ្ឋាននៃការប្រឹង

ប្រែងនេះ ក្នុងដំណើរការចរចារកដោះស្រាយជាមួយប្រទេស

វៀតណាម សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋ ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល
នៃប្រទេសទាំងពីរ

(អតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម)

ចុះហត្ថលេខា

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៥, នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ

១៩៩៥ ភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តី

ពីការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតាមព្រំដែន, នៅថ្ងៃទី១០ខែ

តុលា ឆ្នាំ ២០០៥ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម ទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ

១៩៨៥ ហើយនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ភាគីទាំងពីរ
បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ
ដើម្បីកែសម្រួលខ្សែព្រំដែនគោក

នៃការយោគយល់គ្នា

នៅតំបន់ដែលនៅសេស

សល់មួយចំនួន ។ សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះ
បានពង្រឹងមូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរជំរុញ

ការងារខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យមានដំណើរ-

ការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសទាំងពីរបាន
ដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនបានជាង ៨៣% ហើយ នៅ

សល់ចំណុចមួយចំនួនទៀត ដែលភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់
ថា

មានសភាពស្មុគស្មាញច្រើនត្រូវរួមគ្នាពិភាក្សាដោះ-

ស្រាយបន្ដឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ ។ ជាមួយគ្នានេះ ការរស់នៅ

របស់ប្រជាជនតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត ។

ប៉ុន្ដែរយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំមកនេះ ពួកអគតិ និងក្រុមប្រឆាំង

តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់

ផ្កាប់មុខដ៏ងងឹតងងល់បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឥតឈប់

គឺខ្សែព្រំដែនដ៏រឹងមាំច្បាស់លាស់ដែល

លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ថ្មីៗ

របបអាណានិគមនិយម

បច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវខ្សែព្រំដែនមួយដែលមាន
លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ទុកជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុត

មានការទទួលស្គាល់ជាទ្វេភាគី និងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

ឈរលើបញ្ហាព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម សំដៅវាយប្រហារ
នេះ

ក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនោះបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាន-
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ការណ៍តានតឹងនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេស ចលនាប្រជាជនឲ្យ

សម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ល្អ ដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា

ទៀត ក្នុងបំណងដុតបញ្ជេះឡើងវិញនូវបដិវត្តន៍ពណ៌។ពួក

រួម ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្ដីពីការរក្សាស្ថានភាព

ទៅមើលព្រំដែន

គេបានចោទប្រកាន់
ផែនទីក្លែងក្លាយ

រហូតដល់បង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាថែម

មួលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើ

ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយ

អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមស្មារតីនៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន
បច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន

ហើយសហការគ្នាបន្ត

ដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់បាតុភាពដែលកើតមាន

វៀតណាម មិនតែប៉ុណ្ណោះ មេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងបានអួតអាង

នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបញ្ចៀសការរីក

ត្រូវ

ប្រទេសទាំងពីរ ។

បញ្ចេញលើគេហទំព័រថាខ្លួនមានផែនទីផ្សេងទៀតដែលត្រឹម
ជាផែនទីដែលគេបានទិញនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅ

ប្រទេសបារាំងក្នុងតម្លៃ១៦៨ដុល្លារ។ជាមួយគ្នានេះក្រុមមន្ត្រី
សកម្មជន

និងបណ្តាញសង្គមរបស់គណបក្សប្រឆាំងបាន

ស្រែកបន្ទរបំផុស ញុះញង់ ឆ្កឹះឆ្កៀល ប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រជាជន
សង្ស័យ និងលែងទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាល ហើយដុតបញ្ឆេះទៅ
ជាអស្ថិរភាពនយោបាយ។ ពួកប្រឆាំងម្នាក់ៗសុទ្ធតែអួតអាង

អំពីស្នេហាជាតិ តែធាតុពិត គឺកំពុងតែបំផ្លាញជាតិទេ ព្រោះ
ពួកគេកំពុងតែរារាំងសកម្មភាព
បាលលើបញ្ហាព្រំដែន ។

ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិ-

ក្នុងសភាពការណ៍នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញ

ជាសាធារណៈនូវផែនទីចំនួន ២៦ ផ្ទាំង ជាផែនទីបោនខ្នាត

១/១០០០០០ ដែលបោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្រ្ដឥណ្ឌូចិន
របស់បារាំង
ខណ្ឌសីមា

ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ

និងបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយសាធារណរដ្ឋ-

សង្គមនិយមវៀតណាម។ប៉ុន្ដែមានសមាជិកសភាគណបក្ស
ប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងគឃ្លើន យកជើងជាន់ដោយចេតនា
លើផែនទីនោះ។

ក្នុងជំហរបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវលើការ

ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងក្នុងភាពបើកចំហ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតទៅអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាច ៣ គឺ

សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស និងសាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីសុំខ្ចី
ផែនទីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដែលប្រទេសទាំង៣នេះមាន យក
មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីបោនខ្នាត

១/១០០០០០

រាលដាល

ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាង

ពួកប្រឆាំង និងក្រុមអគតិ ត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់

បញ្ហាព្រំដែនដើម្បីគោលបំណងនយោបាយ

ហើយតម្រឹម

សកម្មភាពរបស់ខ្លួឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់បានហើយ

ប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកបំផ្លាញជាតិ។ការ
មួលបង្កាច់អំពីផែនទីក្លែងក្លាយ

ការបញ្ចេញផែនទីតាម

ចិញ្ចើមថ្នល់តម្លៃ ១៦៨ ដុល្លារ គឺជាសកម្មភាពប្រមាថយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរដល់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដែលជាស្ថាប័នជាតិតែមួយគត់

មានភារកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន ហើយជាការប្រមាថមេ

ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងមហាអំណាចទាំង ៣ ផង

ដែរ ។ ទង្វើបែបនេះ គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ។ ពួកគេ
គប្បីចូលរួមគាំទ្រនូវសកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវ

របស់រាជរដ្ឋាភិ-

បាល បង្កើតជាធ្លុងសាមគ្គីជាតិទូលំទូលាយ រឹងមាំ ជាមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់ដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន ។ ប្រជាជាតិ

ខ្មរែ គ្របស
់ ទា
្រ ប់វណ្ណៈ គ្របម
់ ជ្ឈដ្ឋានទូទាង
ំ ប្រទស
េ ដែលធ្លាប់

បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនូវភាពជូរចត់ ទុក្ខវេទនា ការបែកបាក់ សង្រ្គាម និងវិនាសសកម្ម មានឆន្ទៈរួមគ្នាជាកម្លាំងគាំទ្រ
នយោបាយ និងសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពំ្រដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង

រហូតសម្រេច

បានលទ្ធផលជាស្ថាពរ ហើយកសាងបាននូវព្រំដែនមិត្តភាព

ជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយសន្តភា
ិ ព ស្ថរិ ភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។
ដូច្នេះ

រាល់សកម្មភាពរបស់គណបក្សប្រឆាំងដែលចង់

ដែលរដ្ឋាភបា
ិ លបាន និងកំពង
ុ ប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ច្ចប
ុ ្បន្ន ។ ជាមួយគ្នា

ប្រើប្រាស់បញ្ហាព្រំដែនជាឧបករណ៍នយោបាយ សំដៅបំផុស

បញ្ជូនអ្នកឯកទេសខាងផែនទីមកធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើ

ពន្លិចខ្លួនគេឲ្យលង់ក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញទេ។

នេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំប្រទេសទាំងនេះឲ្យ

ផែនទីនោះ ព្រមទាំងបើកចំហឲ្យគ្រប់មជ្ឍដ្ឋានចូលរួមពិនិត្យ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌ
សីមា

និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជា-វៀតណាម

វៀតណាម-កម្ពុជា

បានប្រជុំពីថ្ងៃទី

០៧-០៩

ខែកក្កដា

ចលនាមហាជនប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះ

កំពុងតែ

ក្រុមប្រឆាំងត្រូវបរាជ័យ ក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួន នៅចំពោះ
មុខភាពត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕
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សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគម
និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ

ត្រូវបានសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៤ នីតិកាលទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី

នឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈ ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋ-

១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ពិភាក្សាអនុម័ត និងត្រូវបានព្រឹទ្ធសភា

កិច្ចសង្គម និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅ

អនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

កម្ពុជា ។ ការចូលរួមនោះ សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហា

ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានខិតខំរៀបចំតាក់តែងឲ្យ

បម្រើផលប្រយោជន៍ជូនសង្គមជាតិទាំងមូល ។ ឥឡូវនេះគ្មានអ្វី

មានច្បាប់ស្តីពីសមាគម

ដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទៀតទេពីការបង្កើតច្បាប់

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះឡើង

ស្តីពីការគ្រប់គ្រង

បានចាត់ទុកថា ច្បាប់នេះជាច្បាប់មួយដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់

សមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះ ព្រោះថាការបង្កើតច្បាប់

លើកស្ទួយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាព និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហ-

នេះ គឺដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពរបស់សមាគម និង

ប្រតិបត្តិការរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងក្រប-

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា

ខណ្ឌនីតិរដ្ឋ។ ច្បាប់នេះមាន ៩ ជំពូក ចែកចេញ ៣៩ មាត្រា ជាច្បាប់

កម្ពុជា ។

ដែលបានរៀបចំឡើង

ត្រឹមត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា ។

ដែលបំពេញការងារក្នុងប្រទេស

គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ រហូតមកដល់
បច្ចុប្បន្ន សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបាន និង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអះអាងជានិច្ចថា ការតាក់តែងច្បាប់

កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបដល់ទៅ ៥.០០០ ក្នុង

ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលរៀបចំនៅកម្ពុជា

នោះរួមមានទាំងសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

នាពេលនេះ មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ មិនមែនជាការ

និងក្រៅស្រុក ។ ចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះ ត្រូវបានគេមើល

បញ្ចបស
់ កម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ នោះទេ ។ ប្រជាជនមាន

ឃើញថា

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់គ្រប់គ្រង។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានរដ្ឋធម្ម

បាល ដែលកន្លងទៅនេះ មានអង្គការ សមាគមខ្លះ បានធ្វស
ើ កម្មភាព

នុញ្ញ និងច្បាប់គ្រប់គ្រង។ ដូច្នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវតែនៅ

ហួសឆ្ងាយពីតួនាទីរបស់ខ្លួន

ក្រោមរដ្ឋធម្មនញ
ុ និងច្បាប់ដែរ។ នៅក្នង
ុ រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ នៃព្រះរាជាណា

បាលដែលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់ទៀតផង ។

ចក្រកម្ពុជា មាត្រា៤២ចែងថា

កម្ពុជាជាស្ថានសួគ៌នៃសមាគម-អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិរហូតដល់ទៅប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិ-

៉ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបង្កើត

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ន
ុ សែន ប្រធានគណបក្ស

សមាគម និងគណបក្សនយោបាយ ។ សិទ្ធិនេះត្រូវកំណត់ដោយ

ប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រការ

ច្បាប់ ៉។ កម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរួចហើយនៅ

បង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីការ

ពេលនេះយើងមានច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិ-

ពារទ្រទ្រង់សិទ្ធិសេរីភាព និងផលប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នទាំងនេះ

បាលទៀត

និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ

គឺជាការត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ព្រមទាំងធានាឱ្យកិច្ចដំណើរការ

កម្ពុជា ពុំមានអ្វីដែលថាខុសច្បាប់នោះទេ ព្រោះច្បាប់នេះមានមូល-

របស់អង្គការទាំងនោះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដ្ឋានគតិយុត្តិពីរយ៉ាង

តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងអភិបាលកិច្ចល្អ ។

គឺទីមួយ

៉រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា និងទីពីរកតិការសញ្ញា ឬអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ" ។
មុននឹងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់នេះ

ស្រប

នៅពេលនេះ ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋា-

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវ

ភិបាលត្រូវបានអនុម័តហើយ រាល់ទង្វើដែលមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់

ដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាហូរហែរ

នេះ គឺជាការប៉ុនប៉ងដាក់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅច្បាប់ដែល

ច្រើនលើកច្រើនដងមកហើយ។ វត្តមាននៃការចូលរួមពីភាគីពាក់-

សង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ។ តាម

ព័ន្ធ ជាពិសេសពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សុទ្ធតែ

រយៈការអនុម័តច្បាប់នេះ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថែមទៀតថា កម្ពុជាជា

បានផ្តល់ជាធាតុផ្សំចូលរួមដ៏សំខាន់ នៅក្នុងការធានាការពារសិទ្ធិ

រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ កម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌ា

សេរីភាព ក្នុងការបង្កើតសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ៕

បានរាជរដ្ឋាភិបាល
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ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈ ឧទ្ទិសបុណ្យរុក្ខទិវាជាឱកាសនៃការកសាងគុណធម៌
របស់មនុស្សជាតិ និងជៀសផុតពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

នេះនៅភូមិកណ្តឹងធំ ឃុំកណ្តឹង ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។ គួរ
រំឭកថា ពិធីបុណ្យនេះបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន ២៤ លើករួចមក
ហើយនៅលើផ្ទៃដីជាង ៤១០ ហិកតា ។ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ

ដែលជាការប្រារព្ធ

ពិធីលើកទី ២៥ កូនឈើប្រភេទគ្រញូង ធ្នង់ និងកកោះ ត្រូវបានដាំលើផ្ទៃដីចំនួន
១០ ហិកតា ។
នៅក្នុងព្រះរាជសុន្ទរកថាប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

ព្រះ

ករុណា ជាម្ចាស់បានមានព្រះរាជបន្ទូលកោតសរសើរចំពោះសម្តេចអគ្គមហា
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែល
មានវិធានការជាក់លាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រៃឈើទៅតាមច្បាប់ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់រួចហើយ និងបានចង្អុលបង្ហាញជូន ប្រជាជនអំពីដីលំនៅឋាន

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ដីប្រកបរបរកសិកម្ម និងដីព្រៃឈើ ដោយចៀសវាងការចាប់យកដីតាមទំនើង

ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

មហាក្សត្រ មានព្រះរាជបន្ទូលបន្តថា តាមគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន

យាងជាព្រះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានៅភូមិថ្មសំលៀង

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន ដាំកូនឈើក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា
នៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

ចិត្ត ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងៗទៀត។ ព្រះ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ដាំកូនឈើក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា
នៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

ព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ

អំពើអនាធិបតេយ្យកើតឡើងឡើយ ។ បើពុំដូច្នេះទេការដាំដុះព្រៃឈើ និងការ

បរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ប្រារព្ធបុណ្យរុក្ខទិវារបស់យើងនាថ្ងៃនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេ បើការកាប់

កម្ពុជា បានយាងជាព្រះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យ រុក្ខទិវា (ប្រចាំឆ្នាំ)

បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមាននោះ ។

ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ។
ពិធីនេះ

ពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា ជាវប្បធម៌ដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពី សម័យ

ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

សង្គមរាស្ត្រនិយមមកមេ្ល៉ះ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទិវាបុណ្យរុក្ខទិវា ដែលមាន

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធ-

ចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើជាទិវាពលកម្មដាំដើមឈើជាតិ ដែលត្រូវបានប្រារព្ធ

សភា សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ឡើងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានេះ ឆ្លុះ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប៊ិន ឈិន ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តី

បញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជាតិយើង

ក្រសួងកសិកម្ម និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗជាច្រើនរូបទៀត ។

ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនៃការបាត់បង់សម្បត្តិព្រៃឈើ និងការពង្រឹងស្មារតី

នៅក្នុងពិធីនោះ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់បំផុតបានឧទ្ទិសទិវាដ៏ថ្លៃថ្លានេះ

ជាឱកាសនៃការកសាងគុណធម៌របស់

មនុស្សជាតិ និងចៀសផុតពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផងដែរ ។
នេះជាព្រះរាជបេសកកម្មលើកទី ១១ ហើយដែលព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិត
លើត្បូងបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានេះ

បន្ទាប់ពីបានយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងពិធីដូច

ក្នុងការរួបរួមគ្នា

ម្ចាស់ការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាអនាគតនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមដាំដើមឈើឡើងវិញនៅគ្រប់ទិសទី

ដើម្បីរក្សា

លំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិ ក្នុងការរក្សានិយតភាពនៃប្រភពទឹក សម្រួលអាកាសធាតុឲ្យមានប្រក្រតីភាព

អនុគ្រោះដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វ

និង

អំណោយផលដ៏ប្រសើរដល់ការដាំដុះដំណាំសព្វសារពើរបស់ប្រជាកសិករ៕
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សម្ដេចតេជោហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនជួបសំណេះសំណាល

ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៦ ខែកក្កដា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក-

ជាមួយឯកឧត្តម សុិនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន

រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ឯកភាពចំពោះ ការ

ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ដែល

លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម Takeo Hiranuma ដែលមានប្រសាសន៍

នៅទីនោះសម្តេចនៅបានបំពេញបេសកកម្មជាច្រើនទៀត

លើកឡើងពីការរីកចម្រើន

ដើម្បី

ដែលបច្ចុប្បន្ន

ផលប្រយោជន៏ប្រទេសជាតិ ។

នៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ

បានក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធ-

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

សាស្រ្ត ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពីការបង្កើតច្បាប់ស្តីពី

ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិសាអាហារការងារពេលព្រឹក ជាមួយសមា-

សមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី

៣

កក្កដា

គមមិត្តភាពសភា កម្ពុជា-ជប៉ុន ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Takeo Hira

មានប្រសាសន៍ថា ជាការពិតនៅលើពិភពលោកយើងនេះ ប្រហែល

numa

ឯកឧត្តម

មានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយគត់ ដែលមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសមា-

Takeo Hiranuma វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់

គម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ការបង្កើត

ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-ជប៉ុន ពិសេស ទំនាក់ទំនងក្នុង

ច្បាប់នោះ គឺមិនមែនសម្លាប់សមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

រយៈពេល ៦០ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនង

នោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ គឺដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពរបស់

ការទូតជាមួយគ្នា ។ ឯកឧត្តមប្រធានក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីភាពរីក

សមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបំពេញការងារក្នុង

ចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

ប្រទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ដែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ពិសេសទៅទៀតនោះ ការកសាងស្ពានត្សឹបាសាឆ្លង

ថា ជាការពិតច្បាប់នោះត្រូវបានយកមកពិភាក្សាជាយូរណាស់មក

កាត់ទន្លេអ្នកលឿង ដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ

ហើយ ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានពន្យាររហូតមកដល់ពេលនេះទើបយើងយក

ការកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ នឹងរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋ-

មកពិនិត្យពិភាក្សាហើយនៅថ្ងៃទី ៨ កក្កដាខាងមុខ សេចក្តីព្រាង

កិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀត។

ច្បាប់នោះ

ឯកឧត្តមបន្តថា

ឈានទៅធ្វើការអនុម័តក្នុងសភា ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ

ប្រធានសមាគមមិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន។

ប្រទេសយើងទាំងពីរបានកសាងនូវទំនាក់ទំនង

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ

និងពេលបច្ចុប្បន្នបាន

នឹងបើកធ្វើសិក្ខាសាលាដើម្បីពិភាក្សាជាចំហមុននឹង

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍

សំណូមពរដល់

ក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ។ ក្នុងជំនួប

ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាសមាជិកសភារបស់ប្រទេសជប៉ុន បន្តការ

ពិភាក្សាគ្នានោះដែរ ឯកឧត្តម Takeo Hiranuma មានប្រសាសន៍

គាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្នុងការអនុម័តនូវរាល់សេចក្តីសម្រេច

សំដែងនូវការគាំទ្រចំពោះច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គ-

ណាមួយ

ការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែឯកឧត្តមក៏មានការព្រួយបារម្ភពីការអនុ-

របស់ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ និងក្នុងក្រប

ម័តច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់នោះ ដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងអនុម័តនៅ

ខណ្ឌអាស៊ាន ។

ពេលខាងមុខ ។

ដែលទាក់ទិនទៅនឹងការគាំទ្រដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

ដោយឡែក ក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
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កិច្ចសវនាការរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរ
កម្ពុជា-ជប៉ុន

លោកប្រធានក្រុមហ៊ុន ALL NIPPON Airways មានប្រសាសន៍ថា

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេស
មេគង្គ-ជប៉ុន

និងដោយមិនមានការកំណត់ទុន ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការ

ដោយឡែក ក្នុងជំនួបជាមួយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីដែរ

ហោះហើរត្រង់ឲ្យបានឆាប់បំផុតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន

នោះ លោក Hiroyuki Ishige ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គ-

របស់លោកមានក្រុមហ៊ុន៨០ជាសាខា និងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន

ការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន (JETRO) មានប្រសាសន៍ថា

ទៀតដែលមានការលក់សំបុត្រតម្លៃថោក

ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ

អង្គការរបស់លោក មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១០

កាន់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់។ តាមរយៈនេះ រូបលោកនឹងខិតខំប្រឹង

ក្នុងរយៈពេលនេះអង្គការរបស់លោកបានរួមចំណែក ក្នុងការជួយ

ប្រែងឲ្យអស់ពីចិត្ត

ជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុនមកបណ្តាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការហោះហើរទៅកាន់

។

ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ សម្តេច

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះ

តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុង

ប្រសាសន៍ស្នើឲ្យអង្គការ JETRO ជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមក

ការជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់

បណ្តាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពីជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេស

កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថា ជប៉ុនមានប្រជាពល-

ពិសេស

រដ្ឋជាង ១០០ លាននាក់ ប៉ុន្តែពេលនេះនៅមិនទាន់មានការហោះ

ផ្សារអន្តរជាតិ ។

ហើរដោយត្រង់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយ ផ្ទយ
ុ ពីនះេ ប្រទស
េ កូរេ៉
មានការហោះហើរ ១១ ជើង ក្នង
ុ ១ ថ្ងៃ ។
បន្ទាប់មក

សម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីមាន

ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត

ការជំរុញឲ្យមានការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទី

នៅថ្ងៃទី ៣ កក្កដានេះ ដែរបណ្តាមេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិ
បាលនៃប្រទេសមេគង្គ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអា-

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់

ហារការងារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកសភា

ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho ចូលជួបសម្តែងការគួរសម ។

នៃសមាគមសភា មេគង្គ ជប៉ុន ដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងថ្មី ។

លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនមានប្រសាសន៍ថា

ប្រធានសមាគមសភាមេគង្គជប៉ុន មានប្រសាសន៍ទៅកាន់មេដឹក

ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក

បានទៅបណ្តាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក

នាំនៃប្រទេសមេគង្គថា

មេ៉្លះ ។ ពីក្រុមហ៊ុន TTK លក់រថយន្តនៅកម្ពុជាឥឡូវបានបង្កើតទៅ

ជប៉ុន ទើបតែបង្កើតឡើងដែលមានសមាជិកសភាចំនួន ៥០ រូប និង

ជាក្រុមហ៊ុន

ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុង

ជាទិសដៅ សមាគមនេះនឹងពង្រីកសមាជិករបស់ខ្លួនពីចំនួន ១០០

ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូច និងពេល

នាក់ រហូតដល់ ២០០ នាក់ ។ សមាគមន៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង

ខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងពង្រីកសេវាធានារ៉ាប់រងដល់អតិ

ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នេះ។ មូលហេតុ

ថិជនផងដែរ ពិសេសការកសាងកំពង់ផែនៅក្រុងព្រះសីហនុ រួម

ចម្បងនៃការបង្កើតសមាគមនេះឡើង គឺដោយសារតែតំបន់មេគង្គ

ទាំងគម្រោងជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោនា-

ទាំងមូលមានកំណើនខ្លាំង

យករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន

តំបន់មេគង្គនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជប៉ុន

Toyota Tsusho នៅកម្ពុជា ដែលនោះគឺជាការរួមចំណែកដល់ការ

ជប៉ុនក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសមេគង្គផងដែរ ។

វិនិយោគនៅកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោបន្តថា កម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាស

លោកប្រធានសង្ឈឹមថា ការបង្កើតសមាគមឡើងនឹងពង្រឹងពង្រីក

វិនិយោគជាច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេស ពោលគឺក្រុមហ៊ុន

មិត្តភាព កិច្ចសហការរវាងប្រទេសជប៉ុន ជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេស

អាចធ្វើការបណ្តាក់ទុន ១០០% ដោយមិនចាំបាច់ពីដៃគូក្នុងស្រុក

មេគង្គ ។ ដោយឡែក នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុន

Toyota

កម្ពុជា

មកដល់ពេលនេះសមាគមសភាមេគង្គ

និងដោយសារបណ្តាប្រទេសនៅក្នុង
ហើយ
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ពិភាក្សាគ្នានោះ ឯកឧត្តម តាដា ម៉ូរីអូស៊ីម៉ា មានប្រសាសន៍ក្នុង
នាមសភា និងប្រជាជនជប៉ុន សម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុត

ជូនចំពោះបណ្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ

ទាំងប្រាំ ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុត អញ្ជើញ
មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ ជប៉ុន លើកទី ៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ
ប្រទេសជប៉ុន ។ ឯកឧត្តមប្រធានសភាជប៉ុនបានចាត់ទុកថា មេដឹក
នាំនៃប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុនបានរួមវិភាគទានដ៏មានសារៈសំខាន់
ក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសមេគង្គជា
មួយនឹងប្រទេសជប៉ុន ឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពីមួយ
ដែលជាតំណាងរាស្រ្តមកពីគណបក្សប្រជាជិបតេយ្យសេរី បានស្នើ

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ។ បណ្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំ បាន

ដល់បណ្តាប្រទេសមេគង្គគាំទ្រ ក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃ ទី ៥ ខែវិច្ឆិកា

សម្តែងនូវការរីករាយរួមគ្នាចំពោះសភារបស់ប្រទេសជប៉ុន

ជាថ្ងៃដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នូវរលកយក្សស៊ូណាមី ។ ជា

បានធ្វើការគាំទ្រដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមឲ្យមាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

មួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមអ្នកតំណាងបានផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ្នក

នៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ

តំណាងរាស្រ្តរបស់ជប៉ុន

ប្រយោជន៍នប្រទេស និងប្រជាជនក្នុងបណ្តាប្រទេសមេគង្គ ក៏ដូច

នឹងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហា

ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ

ពិសេសគឺនៅពេលមាន

ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុន

ដែល

ដែលជាផល

ប្រជាជនជប៉ុន ។

តម្រូវការយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តពិតប្រាកដ ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សា

បន្ទាប់មក នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះដែរ បណ្តាមេដឹកនាំនៃ

នោះដែរ មេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គក្នុងនោះ សម្តេចតេជោនាយក-

ប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំ បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម និង

រដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ថា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ

ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម

ទទួលទានទឹកពីប្រភពតែមួយ គឺទឹកទន្លេមេគង្គ ។ សម្តេចតេជោ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាជប៉ុន ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះ ឯកឧត្តម យ៉ា

បន្តថា

ម៉ាហ្សាគីមាសាអាគី

ការជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីមួយ

យ៉ាម៉ា

ហ្សាគីមាសាអាគី

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនមានប្រសាសន៍

ទៀតសម្រាប់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ អាចប្រា-

សម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុត

ស្រ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ

ហើយការបង្កើតនូវសមាគមនេះ

ប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំ ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ

ឡើង គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ។

អញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីកង
ុ្រ

ដូចគ្នានឹងបណ្តាមេដឹកនាំកម្ពុជា មេដឹកនាំនៃប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់-

តូក្យូ ប្រទស
េ ជប៉ន
ុ ដ៏សស
្រ ប
់ ព
ំ ង
្រ នេះ ។ បណ្តាមដ
េ ក
ឹ នាំនប
ៃ ទ
្រ ស
េ

ម៉ា ថៃ និងវៀតណាម ក៏បានធ្វើសុន្ទរកថាទទួលស្វាគមន៍ចំពោះ

មេគង្គទាំងប្រាំបានចាត់ទុកថា សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសមេគង្គមានកិច្ច

គំនិតនៃការបង្កើតសមាគមសភាមេគង្គជប៉ុននេះឡើង ដែលនឹងរួម

សហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឥណ្ឌា

ចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសចិន។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គទាំង

ការលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់

នៃប្រទេសមេគង្គជាមួយនឹងប្រទេស

ប្រាំក៏បានចាត់ទុកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ ជប៉ុន មានសារៈ

ជប៉ុន ពិសេសការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញ

សំខាន់ណាស់ ដោយកន្លងមក ជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៦០០

ស្ថាប័នសភានៃប្រទេសមេគង្គ ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុន ។

ពាន់លានយ៉េន ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តក្រុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១២

ជូនចំពោះមេដឹកនាំនៃ

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នូវវេទិកា សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមេគង្គជប៉ុន

ដែលមានសសរស្តម្ភ ៣ គឺទី ១ ការតភ្ជាប់តំបន់មេគង្គ ទី ២ ការ

រួចមក បណ្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំ រួមមាន ព្រះរាជា-

អភិវឌ្ឍរួមគ្នា និងទី ៣ ការធានានូវសន្តិសុខមនុស្សជាតិ និងចីរភាព

ណាចក្រកម្ពុជា

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

បរិស្ថាន។ ក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះ មេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គបាន

សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា រាជាណាចក្រថៃ និងសាធារណ-

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុន ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់

រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានអញ្ជើញចូលបង្គុំគាល់ព្រះចៅអធិ-

មេគង្គ តាមរយៈការចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសមាហរណ

រាជព្រះអធិរាជិនីជប៉ុន ក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុត ។

កម្មទូលំទូលាយនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ

បន្ទាប់មក បណ្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំប្រទេសបាន

ប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំក៏បានចាត់ទុកថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេ-

អញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯក-

គង្គ ជប៉ុន លើកទី ៧ នឹងអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តក្រុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១៥

ឧត្តម តាដា ម៉ូរីអូស៊ីម៉ា ប្រធានរដ្ឋសភាជប៉ុន ។ ក្នុងជំនួប

សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុន រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ២០១៦-

។

បណ្តាមេដឹកនាំនៃ
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២០១៨ ដែលជាឯកសារសំខាន់នៃក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេស

តំបន់មេគង្គជប៉ុន។ ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុនក៏បាន

ជប៉ុននោះទេ ពោលគឺផ្តល់អាទិភាពដល់វិនិយោគទុនបរទេសទាំង

ថ្លែងនូវអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាល

អស់ដែលមានបំណងមកបណ្តាក់ទុនពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា ។ ជា

និងស្ថាប័ននិតិបញ្ញតិ្ត

មិនថាតែវិនិយោគមកពីប្រទេស

របស់ជប៉ុន ដែលបានផ្តល់នូវការគាំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំ

មួយគ្នានេះ

ធេងក្នុងការសាងសង់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាស្ពានថ្នល់ ក្នុង

និងវាយតម្លៃខ្ពស់

បណ្តាប្រទេសមេគង្គ ។

ដែលមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពី

នៅថ្ងៃទី

៤

កក្កដា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បានសម្តែងនូវការកោតសរសើរ
ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

សំណាក់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុ-

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី៧ បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវ

ញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនធំៗចំនួន ៦ ក្នុងនោះរួម

ការនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា នៅផ្ទះភ្ញៀវរដ្ឋ ក្នុងទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេស

មាន ក្រុមហ៊ុន Mitsui ក្រុមហ៊ុន ប្រេង Mitsui Oil ក្រុមហ៊ុន Denso

ជប៉ុន។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គទាំងប្រាំ រួមមានសម្តេចអគ្គមហា

Corporation ក្រុមហ៊ុន Sumitomo Wiring Systems ក្រុមហ៊ុន

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

Minebea និងក្រុមហ៊ុន Yazaka Corporation ចូលជួបសម្តែងការ

កម្ពុជា ឯកឧត្តម ថងស៊ីន ថាំម៉ាវង្ស នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារ-

គួរសម និងពិភាក្សាការងារ។ ក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃក្រុម

ណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ឯកឧត្តម ង្វៀន តាន់យ៉ុង

ហ៊ុនវិនិយោគទាំង ៦ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ឯកឧត្តម

ថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃ

ឧត្តមសេនីយ៍ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា

ក្រុមហ៊ុនទាំង ៦ របស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលបានមកបណ្តាក់ទុនក្នុង

ណាចក្រថៃ

ប្រទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍បន្ត

ឧត្តម សុិនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន និងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ច

ថា កម្ពុជាមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

ប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-

ពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់

ក្នុងការទៅបណ្តាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ជប៉ុនលើកទី ៧ នេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ និងប្រទេសជប៉ុន

ពិសេសទៅទៀតនោះ ច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបានផ្តល់នូវភាព

បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើការពង្រឹងកិច្ច

អនុគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ហ៊ុនវិនិយោគបរទេសទាំងអស់ ដែល

សហប្រតិបត្តិការរវាងជប៉ុន និងបណ្តាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ

មានបំណងទៅបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ពោលគឺក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការ

ឲ្យកាន់តរែ ង
ឹ មាំ និងស៊ជ
ី ម្រៅថម
ែ ទៀត។ នៅក្នង
ុ កិចប
្ច ជ
្រ ក
ុំ ព
ំ ល
ូ នេះ

បណ្តាក់ទុន ១០០% ដោយមិនចាំបាច់ពីដៃគូក្នុងស្រុក និងដោយ

ដែរ មេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ និងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការពិភា-

មិនមានការកំណត់ទុន ។ តាមការគូសបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិ-

ក្សាទៅលើរបៀបវារៈសំខាន់ ៣ គឺទី១ ការពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្ម

វឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា

វិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅ

ភាពការងារនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល មេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៦ ។ ទី ២ ផែន

កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ មានទឹកប្រាក់ ៦៨ លានដុល្លារ ក្នុងរយៈ

ការសកម្មភាពសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ និងទី

ពេល ២ ខែ ដើមឆ្នាំ ២០១៥ មានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ២០ លាន

៣ បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជប៉ុន។ នៅក្នុងសុន្ទរកថា

ដុល្លារ ការវិនិយោគទាំងអស់ នោះ រួមមានការវិនិយោគលើវិស័យ

បើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋ-

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ការកែច្នៃឈើគ្រឿងចក្រ និង

មន្ត្រីជប៉ុន សុិនហ្សូ អាបេ និងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេ-

ការតម្លើងរថយន្តជាដើម ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ

គង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ មានប្រសាសន៍ថា ជប៉ុននឹងបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែ

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់

បានសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

មានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត នូវគោលដៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

បំផុត ជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ដែលបានចំណាយ

ឲ្យកាន់តែប្រសើរ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅ

ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់សម្តេច

អនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ

តំបន់មេគង្គ ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះនោះដែរ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋ-

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះ ចូលជួបសំដែង

មន្រ្តីជប៉ុនក៏បានសំដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់

ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ពិសេសបានសិក្សាស្វែងយល់ថែម

បណ្តាប្រទេសមេគង្គដែលបានសម្រេចនូវស្នាដៃដ៏ធំធេង ក្នុងការ

ទៀតពីសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងការតម្រង់ទិសដល់ការងារ

តភ្ជាប់ក្នុងចំណោមប្រទេសមេគង្គ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ តាមរយៈជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានសម្តែងនូវការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃ

កំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ ដែរថា សម្តេចសូមវាយតម្លៃខ្ពស់

ខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពដឹកនាំរបស់សម្តេចដែលបានផ្តល់អាទិភាព

ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុន ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់មេគង្គ ពិសេស

ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពីសំណាក់ឯក-

បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ
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តាមរយៈការចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងសមាហរណកម្ម

បានគូសបញ្ជាក់ថា យុទសា
្ធ ស្រទ
្ត ក
ី ង
ុ្រ តូក្យូឆំ្នា ២០១៥ ដែលជាឯក-

ទូលំទូលាយនៃបណ្តាប្រទេសតំបន់មេគង្គ ទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋ

សារថ្មស
ី ម្រាបគោ
់ លនយោបាយ ២០១៦-២០១៨ ត្រូវបានអនុម័ត

កិច្ចអាស៊ាន និងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទាំងមូល។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នេះ។ ឯកឧត្តមនាយក

នោះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានសំដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់

រដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍បន្តថា សម្រាប់ រយៈពេល ៣ ឆ្នាំខាងមុខ

ចំពោះចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មតំបន់មេគង្គ

ដែល

ជប៉ុននឹងគាំទ្រដល់ប្រទេសមេគង្គនូវថវិកាចំនួន ៧៥០ ពាន់លាន

ផ្តល់នូវទស្សនវិស័យដ៏សមស្របសម្រាប់រយៈពេលមធ្យម និងវែង

យ៉េននៃកម្មវិធីនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ O D A តាមរយៈការ

លើសពីឆ្នាំ ២០១៥ ។ តាមរយៈនេះកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជា

ប្រើប្រាស់នូវភាពរស់រវើក នៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គរួមទាំងផ្នែកឯក-

ស្រេច ដើម្បីចាប់យកឱកាសពីនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកឧស្សាហកម្ម

ជន ពិសេសការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងន័យជំរុញ

នៅក្នុងបរិការណ៍ថ្មីនេះ ដោយកម្ពុជាបានដាក់ចេញ និងប្តេជ្ញាចិត្ត

កំណើនសេ
 ដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះដែរ ឯកឧត្តមនាយក

ជំរុញអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

រដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនមានប្រសាសន៍បន្តថា នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីនេះដើម្បី

វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥ ដែលផ្តោតជាពិសេស

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសមេគង្គ

លើការផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅនឹងតំបន់ តាមរយៈការធ្វើពិពិធ

កម្រិតថ្មីទៀតនោះ យើងបានឯកភាពគ្នាដាក់ចេញនូវសសរស្តម្ភ ៤

កម្ម ការជំរុញវិនិយោគ ការលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូច និង

រួមមានទី ១ ការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លាលើផ្នែករឹងបង្កើនកិច្ចសហ

មធ្យម ការអភិវឌ្ឍជំនាញចំណេះដឹង និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ

ប្រតិបត្តិការលើផ្នែករឹងពង្រឹងការតភ្ជាប់ផ្នែករឹងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាស

ភាពប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាព ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ផ្លូវទឹករវាងតំបន់ និងអន្តរតំបន់។ ជាមួយគ្នានេះ ជប៉ុននឹងបន្តចូល

បានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង

រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់

ចំពោះសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្រ្តតូក្យូ

និងជប៉ុនឲ្យដល់

ទាំងផ្នែក

២០១៥ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុន សម្រាប់រយៈ

គុណភាព និងបរិមាណ។ ទី ២ ការខិតខំផ្នែកទន់តាមរយៈការជួយ

ពេល ៣ ឆ្នាំបន្ទាប់ ២០១៦-២០១៨ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផែន

ជំរុញលើផ្នែកទំនើបនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម

ការសកម្មភាពមេគង្គ-ជប៉ុន

ភ្ជាប់ស្ថាប័ន

ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនៃយុទ្ធ-

សាស្រ្តទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១៥ ។
បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

និងការត

ពិសេសជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំង

អស់ ក្នុងន័យជំរុញឈានឆ្ពោះទៅកាន់កីឡាអូឡាំពិក និងកីឡាប៉ារ៉ា
ពិសេសការ

ឡាំពិក ២០២០ នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន ពិសេសទៅទៀត

សម្រេចបាននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីយុទ្ធសាស្រ្តតូក្យូ ២០១៥

ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយុវជននៃតំបន់ទាំងពីរទី ៣ គឺការសម្រេច

សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុន សម្រាប់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

ឲ្យបាននូវមេគង្គបៃតងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា

បន្ទាប់ ២០១៦-២០១៨ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផែនការសកម្ម-

មហន្តរាយធម្មជាតិ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និង បរិស្ថាន និងទី ៤

ភាពមេគង្គ-ជប៉ុន ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីក្រុង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

តូក្យូឆ្នាំ ២០១៥ បណ្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេស

ដោយសុវត្តិភាព និងផលិតភាព។ ឯកឧត្តមក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរ

មេគង្គទាំង ៥ បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាទៅកាន់អ្នក

ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ

យកព័ត៌មានមកពីប្រទេសជប៉ុនមេគង្គ និងបណ្តាញសារព័ត៌មាន

សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិផងដែរ ។

អន្តរជាតិនានា ក្នុងនោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន សុិនហ្សូ
អាបេ និងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧

ដូចជាគ្រោះ

ដើម្បីគាំទ្រប្រកប

ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាពី

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី៧នៅទីក្រុងតូក្យូបានបញ្ចប់
ដោយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើន ៕
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សម្តេចតេជោ ៈ ជំរុញការការពារមច្ឆជាតិ និងវារីវប្បកម្ម
កាន់តែរីងរាក់ទៅៗ ដោយសារតែបាតុភូតធម្មជាតិ ការហូរ
ច្រោះដី និងការគោករាក់ ។
សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវជាថ្មីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងទិសដៅចំនួន ៧ ចំណុចដែល
សម្តេចធ្លាប់បានអំពាវនាវកាលពីឆ្នាំ ២០១២ នៅក្នុងខេត្ត
កំពង់ចាម ។ រួមមាន ទី១.សុំកុំប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ ជា
ពិសេស ការប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រី,ទី២.កុំចាប់ត្រីក្នុងរដូវហាម
ឃាត់គឺក្នុងរដូវត្រីពង,ទី៣.សូមកុំកាប់ព្រៃលិចទឹកដែលជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ
១ កក្កដា នៅអាងទឹកខ្នាច ក្នុងភូមិវត្ត ឃុំទួលព្រះឃ្លាំង
ស្រុកស្ទឹងត្រង ខេត្តកំពង់ចាម

ក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដា ដែលប្រារព្ធនៅអាងទឹកខ្នាចក្នុង
ភូមិវត្តឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង ខេត្តកំពង់ចាម ។ កូន
ត្រីចម្រុះចំនួនមួយលានក្បាល កូនបង្កងមួយសែនក្បាល និង
មេត្រីពូជមួយចំនួនត្រូវបានលែងក្នុងពិធីនេះ ។
នាឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា ទិវា
មច្ឆជាតិនេះមិនធ្វើតែថ្ងៃទី ១ កក្កដានេះទេគឺត្រូវធ្វើនៅពេល
វេលាជាច្រើននិងទីកន្លែងជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទន្លេស្ទឹង
បឹងបួររបស់កម្ពុជាសម្បូរទៅដោយត្រី ។ សម្តេចបានរំឭកថា
បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែមានចំនួនកើនឡើង ផ្ទុយ
ទៅវិញផ្ទៃទឹកដែលជាជម្រកត្រីកាន់តែរួម និងរាក់ទៅ គួបផ្សំ
នឹងបញ្ហាបទល្មើសនេសាទ ការប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ទៀត
នោះ បានធ្វើឱ្យផលត្រីថយចុះ មិនអាចបម្រើឱ្យរបបហូបចុក
ដែលមានទម្លាប់បរិភោគត្រីច្រើន

បាន។ ដូច្នេះការចិញ្ចឹមត្រី និងវារីសត្វផ្សេងៗទៀតនោះគឺជា
កិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាប្រចាំ

មន្ត្រីខិលខូចដែលចូលទៅនេសាទ ឬពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អភិរក្ស, ទី៥. កុំយកបឹងព្រែកប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅនេសាទ
ដូចជាយកទៅដាំឈូក និងចាក់ដីលុបជាដើម,ទី៦.កុំឲ្យមាន

ព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួម

របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ជម្រកត្រីពងកូន,ទី៤.ជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជនខិលខូច និង

គ្រប់

ពេលវេលា ដោយមិនមែនធ្វើតែក្នុងទិវាមច្ឆជាតិមួយថ្ងៃនេះ
ទេ ។
សម្តច
េ នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានលើកឡើងទៀតថា ការថយចុះ
នៃផលត្រីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ គឺកើតឡើងដោយកត្តាសត្យានុម័តផងនិងកត្តាអត្តនោម័តផង។ កត្តាសត្យានុម័ត គឺចំនួន
ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនកើនឡើង ចំណែកបឹងត្រពាំង ទន្លេ

ទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទ និងអ្នកធ្វើស្រែប្រាំង ឬ
ទំនាស់ដែនទឹកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើនេសាទនៅ
តំបន់របស់ខ្លួន គឺត្រូវចែកគ្នារស់ទាំងអស់គ្នា និងទី៧.សូម
ចូលរួមឱ្យសកម្មក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ

១

កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ដែលជាទិវាជំរុញវារីវប្បកម្មឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងចូល
រួមការពារត្រី និងជីវចម្រុះដែលជិតផុតពូជ ។
សម្តេចបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តទិសដៅ
ទាំង៧ទទួលបានជោគជ័យ ត្រូវតែមានអាជ្ញាធរខេត្តសមត្ថកិច្ចខេត្តចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការ

បំពានលើច្បាប់ទើបសម្រេចបាន ព្រោះជលផលតែមួយមិន
អាចទប់ស្កាប់បាននោះទេ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន
បញ្ជាក់សាជាថ្មីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង

ប្រទេសនូវកំណែទម្រង់ឡូត៍នេសាទ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា ដែលបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងស៊ីជម្រៅតាំងពីឆ្នាំ ២០០០
មក ។ សម្ដច
េ ថ្លង
ែ ថា ៉ ច្បាស់ណាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋបានទទួល
ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីកំណែទម្រង់ឡូត៍នេសាទរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ៉។ ដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចផ្ទាល់ ក្នុងនាម
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនាមគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជា
បក្សកាន់អំណាច

បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ

ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ដោយមិនរាថយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ឆ្នាំ
២០១២ កន្លងទៅ ដោយលុបបំបាត់ចោលឡូត៍នេសាទទាំង
អស់មិនឲ្យពួកថៅកែគ្រប់គ្រងទៀត ហើយឡូត៍នេសាទទាំង
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នោះ, តំបន់នេសាទទាំងនោះ ត្រូវតែជាតំបន់នេសាទសម្រាប់
តែប្រជាជនប៉ុណ្ណោះ។
បំបាត់ទាំងស្រុង

ការធ្វើកំណែទម្រង់នេះ

បានលុប

នូវស្ថានភាពថៅកែឡូត៍នេសាទនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេល ១០៤ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ
១៩០៨ មកនោះ ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានឲ្យដឹងថា
ក្នុងការអនុវត្តកំណែទំរង់ស៊ីជម្រៅ

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន

សម្រេចលុបឡូតិ៍នេសាទចំនួន ១៥៨ ឡូតិ៍ ដែលមានផ្ទៃសរុប
៩៥៣០០០ ហិកតា ក្នុងនោះ បានកាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន
៨៥៦២៣៧ ហិកតា ស្មើនឹងប្រមាណ ៩០% និងរក្សាទុកជា
កន្លង
ែ អភិរក្សជលផលស្មន
ើ ង
ឹ ៩៧.៥០០ហិកតា ស្ម១
ើ ០%។
រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤សហគមន៍នេសាទចំនួន៥១៦ត្រូវ
បានបង្កើតឡើង ក្នុងនោះ សហគមន៍នេសាទទឹកសាបចំនួន
៤៧៧ និងសហគមន៍នេសាទសមុទ្រចំនួន ៣៩ ។ ក្នុងនោះ
សហគមន៍នេសាទចំនួន ៣៦០ ត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់
ជាផ្លវូ ការពីកស
្រ ង
ួ កសិកម្មរក
ុ ប
្ខា មា
្រ ញ់នង
ិ នេសាទរួចហើយ ។
ទន្ទឹមនេះ បានរៀបចំសហគមន៍នេសាទគ្មានបទល្មើសចំនួន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លែងកូនត្រីចម្រុះ កូនបង្កង និង
មេត្រីពូជមួយចំនួនក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដា នៅអាងទឹក
ខ្នាច ក្នុងភូមិវត្ត ឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង
ខេត្តកំពង់ចាម

២៨សហគមន៍។ ធនាគារក្ដាម ៣៤ កន្លែង ត្រូវបានបង្កើត
ឡើង ដែលធ្វើឱ្យក្ដាមសេះមានបរិមាណកើនឡើង ៤ ដង។
ការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលក្នុងឆ្នាំ

២០១៤

បានចំនួន

៣.៦៦២ ករណី ធៀបនឹងឆ្នាំមុនថយចុះចំនួន១៤០ ករណី ៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង : គ្មានប្រជាធិបតេយ្យណាដែលអត់ច្បាប់ទេ
ហើយក៏គ្មានសេរីភាពណាដែលអត់ច្បាប់ដែរ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រកាសមុខតំណែង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូននាយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
ស្របពេលដែលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាំគ្នាធ្វើអត្ថាធិប្បាយ

កាន់ទីកន្លែងសំខាន់ៗមួយចំនួន ក្នុងនោះនៅរដ្ឋសភាផងដែរ ជាមួយនឹង

និងគោលបំណងពិតប្រាកដនៃសេចក្តី

បដាដែលមានពាក្យថា (ទេ!) (NO) ។ ពួកគេបដិសធ
េ មិនចង់ឲ្យមានច្បាប់

ព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះ សម្តេចក្រឡា

ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ខណៈដែលដំណើរការនៃការ

ហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូស

ជជែក

បញ្ជាក់ថា ច្បាប់នេះមានការជជែកមហាជជែក ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបាន

រលូនជាដំណាក់ៗ ។

យ៉ាងច្រើនប្រាសចាកពីខ្លឹមសារ

តាក់តែងឡើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ

ត្រូវតែមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យ ។

និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ដូចគ្នានេះដែរ នៅវិមានរដ្ឋសភាបានប្រារព្ធ
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមា-

មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រកាសមុខតំណែង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូន

គម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហា-

នាយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែ

ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិ

កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីស្តីការក្រសួង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បាន

អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនកុះករ ។ ក្នុងពិធីនោះសម្តេចចក្រីបាន

មានប្រសាសន៍ថា "ច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល នាពេលកន្លងមក មានមតិជា

អំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ច្រើនបានលើកឡើង។ ក្នុងនោះមតិទី១.គាំទ្រឲ្យមានច្បាប់អង្គការសង្គម

បល់ និងអនុសាសន៍នានារបស់សង្គមស៊ីវិល ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា សិក្ខាសា-

ស៊ីវិលដែលរួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGO)និង

លាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម

ប្រជាពលរដ្ឋ។ មតិទី២. ថាមិនទាន់ចាំបាច់ឲ្យមានច្បាប់នេះទេ។ មតិទី៣.

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ថាមានច្បាប់ ប៉ុន្តែសុំឲ្យមានការជជែកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ប៉ុន្តែតាំង

សំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាព និងលើកកម្ពស់កិច្ច

ពីខ្ញុំ (ស ខេង)ចេញធ្វើច្បាប់មកនោះ គឺមិនដែលមានច្បាប់ណាបាន

សហប្រតិបត្តិការរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងក្រប-

ជជែកគ្នារបៀបហ្នឹងទេ ព្រោះថា ជជែកមហាជជែក។ ពាក្យថា ជជែកនេះ

ខណ្ឌនីតិរដ្ឋ ។ ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់

ក្នុងន័យមិនឲ្យច្បាប់នេះចេញ។ មតិទី៤. សុំផ្តល់អនុសាសន៍គឺបានន័យថា

សម្រាប់គ្រប់គ្រងអង្គការ ឬសមាគម ដូចប្រទេសនានាមួយចំនួនក្នុងតំបន់

សុំផ្តល់អនុសាសន៍ដោយគួរលុបចំណុចនេះគួរកែចំណុចនោះ"។

និងសកលលោកនៅឡើយទេ ។ គួរបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់

សម្តេចបានបញ្ជាក់ទៀតថា "ជាទ្រឹស្តី,ជាគោលការណ៍ វាគ្មានប្រជាធិប

ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះរាល់មតិយោ-

ជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដ៏មានសារៈ

នេះបានឆ្លងកាត់សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវិមានរដ្ឋសភា

េហើយក៏គ្មានសេរីភាពណាដែលអត់ច្បាប់

ដោយទទួលបាននូវមតិយោបល់ជាច្រើនរួចមក នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា

ដែរ ។ ហើយក៏គ្មានអ្វីរារាំងច្បាប់នេះដែរ ។ នេះជាការពិត ហើយក៏មិនខុស

សម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានពិភាក្សានិង

ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រោះមូលដ្ឋានច្បាប់នេះ គឺមូលដ្ឋានគតិយុត្តិមានពីរយ៉ាង:

អនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគម

ទី១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងទី២.កតិការសញ្ញា ឬអនុ-

តំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្រ្គោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្តី ។ នៅថ្ងៃទី

សញ្ញាអន្តរជាតិ" ។

២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ សម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាក៏បានអនុម័ត

តេយ្យណាដែលអត់ច្បាប់ទេ

ការលើកឡើងរបស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងខាងលើស្របពេល
ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំនៅស្រុកខ្មែរ នាំគ្នាដង្ហែក្បួនទៅ

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

យល់ព្រមលើច្បាប់នេះផងដែរ ៕

ទោះបីអ្នក
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ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម អ៊ុក វង្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគារសម្ភព រោគស្ត្រី និងជំងឺកុមារ នៃ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឬស្សី
ស្ថិតក្នុងភូមិមោង ឃុំមោង ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាអំណោយរបស់អង្គការ KOFIH នៃសាធារណរដ្ឋ
កូរ៉េ ។

ថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ
២០១៥

កន្លងមកនេះ

ឯកឧត្តម

ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី ២ រដ្ឋសភា
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ

ជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញពិនិត្យការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តត្រពាំងជ្រៃ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុក
បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ រួមមានអគារសិក្សាមួយខ្នង ០៤ បន្ទប់ ដែលសាងសង់ជិតរួចរាល់ ផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង ១៨០០
ម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីផ្លូវកៅស៊ូលេខ ៧១ មកវត្តត្រពាំងជ្រៃ ជួសជុលពង្រីក និងក្រាលគ្រួសក្រហម ដាក់ប្រព័ន្ធលូ និងដាំដើម
ឈើសងខាងផ្លូវរួចរាល់ជាស្ថាពរ ការចាក់ដីពង្រីកបរិវេណវត្ត ការធ្វើរបង និងខ្លោងទ្វារ ។ក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម
ងួន ញ៉ិល បានផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួន ១លាន រៀល ជូនលោកតា លោកយាយ និងក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ។ ជូនថវិកា
និងគ្រឿងបរិក្ខាដល់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃចំនួន ៣ នាក់ សរុបថវិកាចំនួន ៤០០ ដុល្លារ។ ក្រៅពីនោះ
ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល បានជួបប្រជុំការងារដោយឡែកពីគ្នាជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត
កំពង់ធំ គណៈកម្មាធកា
ិ របក្សស្រក
ុ បារាយណ៍ និងជាមួយតាតាជាសកម្មជន(មេខ្យល់) ចំនន
ួ ២០ នាក់ ជាតំណាងមកពី
១៨ ឃុំ ក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ដោយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់តាតាទាំង ២០ នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន ១០ មឺុនរៀល
និងឧបត្ថម្ភថវិកា ២០០ ដុល្លារ ដល់ប្រធានគណបក្សស្រុកបារាយណ៍ ។
ថៃ្ងទី ១១ ខែកក្កដា សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីព្រះបរមរាជវាំង សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អមដំណើរដោយឯកឧត្តម គុយ សុផល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដល់
លំនៅដ្ឋានក្នុងស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និង
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងកុមារគថ្លង់ច្បារអំពៅ ស្ថិត
នៅភូមិឫស្សីស្រស់

សង្កាត់

និរោធ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី
ភ្នំពេញ ។
ថ្ងទ
ៃ ី ២០ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម
យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ី
មាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ និងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បាននាំយកបច្ច័យទេយ្យវត្ថុ និងទៀនវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពង្រ
ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។

ក្នុងខែកក្កដានេះដែរ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាជិកគណៈ
អចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះ
ជួយស្រុកសន្ទុក

បានជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកស្ទោងនាទីស្នាក់

ការគណបក្សប្រជាជនស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំ។
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ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញពិនិត្យស្ថានភាពទឹក
សម្រាប់បង្កបង្កើនផលនៅខេត្តសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី

២៣

ខែ

កក្កដា ឯកឧត្តម ជា សុ
ផារ៉ា សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការ

កណ្តាល

គណបក្ស

ប្រជាជន

កម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យការងារស្ថាបនាផ្លូវបេតុង ៦១២ ម៉ែត្រ
ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ៣,៥ គម ស្ពានបេតុង ៣០ ម លូប្រអប់ ២ កន្លែង និងលូមូល ៣ កន្លែង និង
សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទួលគ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ។
ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន និងសម្តេច
កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ និងសមោ្ពធសមិទ្ធផលនានា
ក្នុងវត្តរលាំងកំពូល ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជា
ជនកម្ពុជា ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០០ នាក់ នៅក្នុងខណ្ឌច្បារ
អំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។
ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលក្រចេះ
អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្ត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នាយរងទីចាត់ការខេត្ត និង
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ព្រម
ទាំងនាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់លោកជំទាវ

ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសកម្មជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលកន្លងមក នៅឃុំបុសលាវ ស្រុក
ចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ ។ បន្ទាប់មក លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន និងគណ:ប្រតិភូបានបន្តដំណើរ
នាំយកទៀនព្រះវស្សា និងគ្រឿងបរិក្ខាមួយចំនួន ប្រគេនវត្តថ្មរាប និងវត្តតុបសុផារាម ក្នុងស្រុក
ព្រែកប្រសព្វផងដែរ ។

ក្នុងខែកក្កដានេះដែរ ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមនិងមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹក បានចុះសួរ
សុខទុក្ខប្រជាកសិករនៅភូមិត្រពាំងវែង ឃុំកាហែង ស្រុកសំរោងទង និងបានបូម ទឹកបញ្ចូលស្រែ
និងផលដំណាំជូនប្រជាកសិករ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគាត់ ។
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នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានជួបសំណេះ
សំណាលជាមួយសមាជិកយុវជនគណបក្ស

ក្នុងឃុំអូតា-

ប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងបានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនិងកម្មវិធីទស្សនាខ្សែវីដេអូខ្លី

ស្តីពីការអភិវឌ្ឈវិស័យ

ថាមពល (អគ្គិសនី) បន្ទាប់ពីបានទស្សនា លោកមេភូមិនិង
ក្រុមយុវជនសម្តែងការលើកឡើង

អំពីការគាំទ្រការដាក់

ផែនការអភិវឌ្ឍភូមិ-ឃុំ ។

នាថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម
បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងសមាជិក បានទទួលជួបសម្តែងការគួរសមពីគណៈប្រតិភូក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ដឹកនាំដោយលោកស្រី
Haung Yihua អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ីទី ២ នៅ
ស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស ។

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកថ្ពងបានរៀបចំពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិនៅឃុំអមលាំងនាថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមាន
ការចូលរួមពីលោកប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិកគណបក្សស្រុកថ្ពង ប្រធានគណបក្សឃុំអមលាំង និងភូមិ បេក្ខជនឈរឈ្មោះសរុប ៩២រូប។ ជាលទ្ធផល បេក្ខជនជាប់ឆ្នោត
៥១ រូប មកពី ១៧ ភូមិ និងបេក្ខជនជាប់ជាសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ៥ រូប ។

នាថ្ងទ
ៃ ី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅស្នាកកា
់ រគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
សង្កាត់បន្ទាយដី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានរៀបចំពិធីបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ដែល
មានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រធានគណបក្សក្រុង សង្កាត់ ភូមិ និងយុវជន
គណបក្សជាបេកជ
្ខ នឈរឈ្មោះ និងជាអង្គបោះឆ្នោត សរុបចំនន
ួ ៤០នាក់។

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃុំ បានធ្វើពិធីប្រកាសសមាសភាពសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ និងភូមិ
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សៅ សុភាព ឯកឧត្តម រ័ត្ន វីរ: ឯកឧត្តម ប៊ុនប៉ា ម៉ារីលុច លោក រស់ សុខន មានការគាំទ្រជាថវិកាទាំងស្រុកពីឯកឧត្តម ប៊ុនប៉ា ម៉ារីលុចដែលមាន
យុវជនគណបក្សចូលរួមសរុប ២១៧ នាក់ ស្រី ៦៦ នាក់ មកពី ៤ ឃុំគឺ ដំរិល, ចក, ទួលសូភី, គងជ័យ ។
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នាថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ថ្នាក់ដឹកនាំ
គណបក្សស្រុកឱរ៉ាល់

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

យុវជន ក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកជាយុវជនបន្ថែមចំនួន
៤៦ នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំសង្កែសាទប ស្រុក
ឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

រចនាសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់ព្រៃញី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។
ឯកឧត្តម ឈួន វិន ប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន បានដឹកនាំក្រុមការងារជន
បង្គោលយុវជន និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រ័ចិត្តឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ា

ណែត ប្រធាន អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកស្រី
សន្ធរ ប្រធានសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ បានចុះជួបសំណេះ

សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ រួមនឹងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរួមជា
មួយថ្នាំពេទ្យជូនប្រជាជនបាន ១៦៨ នាក់ និងចែកអំណោយជូន
ប្រជាជនក្រីក្របំផុត ២ គ្រួសារ នៅភូមិវាលឃុំមានជ័យស្រុកស្រី
សន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម ។

ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
ត្បូងឃ្មុំ

បាននាំអំណោយ

មានទឹកដោះគោ ទឹកផ្លែឈើ

និងថវិកា


៥០០.០០០ រៀល ជូនដល់លោកស្រី ស្រេង ស្រីអាង ដែលកើតជំងឺពិស
ធ្យូង កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ។

នារសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម ច័ន្ទ
សោភ័ណ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង បានជួបប្រជុំ
និងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាជាមួយគរុសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបងចំនួន ២០០ នាក់ នៅ
សាលប្រជុំទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ។
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ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិក

ចំណូលពន្ធគយឆមាសទីមួយ ៈ
អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានឲ្យដឹងថា ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះចំណូលសរុបប្រមូលដោយ
គយសម្រេចបានចំនួនជាង៣ ០៥៣ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៧៦៣

មានផលិតផលឧស្សាហកម្ម

កាត់ដេរ និងផលិតផលកសិកម្មមយ
ួ ចំនន
ួ តូច ហើយនាំចល
ូ មកវិញជាយាន
យន្តគឿ្រ ងបរិករ្ខា ពេទ្យ និងឱសថជាដើម ។
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីក្នុងឆមាសទីមួយ ៈ

លានដុល្លារអាមេរិក ។ ចំនួននេះមានកំណើន ១៧,៥១% បើធៀបនឹង
ចំណូលដែលគយសម្រេចបាននៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៤។ ប្រាក់ចំណូល
ពន្ធគយដែលសម្រេចបាននៅឆមាសទី ១ សម្រេចបានស្របតាមច្បាប់ស្តី
ពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ និងស្របតាមផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៥ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាដែលត្រូវបាន
កសាងឡើងតាមស្មារតីនៃយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូល

ព្រមទាំងកម្មវិធី

កំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្មគយរយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ ។
ចំណូលពន្ធដារឆមាសទីមួយ ៈ
ការប្រមល
ូ ចំណល
ូ ពន្ធ-អាករគ្របប
់ ភ
្រ ទ
េ សម្រាបខ
់ ម
ែ ថ
ិ នា
ុ ឆ្នាំ ២០១៥
នេះ អគ្គ នាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ បានចំនួន
៣៦៤ ៦២៤,២៦ លានរៀល(គិតជាដុល្លារប្រមាណ៩១,១៦លានដុល្លារ )

ចំនួនអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងបី
មានការកើនឡើង

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះ

ស្មើនឹង ៧,៨៣% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ ។
សរុបរយៈពេលប្រាំមួយខែដើមឆ្នាំ ២០១៥ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់

កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆមាសទី ១ កន្លងទៅនេះ ចំនួនអ្នកដំណើរដែល

សរុបមានចំនួន

ឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងបីមានចំនួនសរុប ៣,២ លាននាក់

២ ៨២៧ ០១៩,៥៥ លានរៀល (គិតជាដុល្លារប្រមាណ ៧០៦,៧៥លាន

ពោលគឺមានកំណើនប្រមាណ ១៤% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដដែល

ដុល្លារ ) ស្មើនឹង ៦០,៦៧% នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

កាលពីឆ្នាំមុន ។

ប្រភេទ

ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងនោះ ៖
- ថវិកាថ្នាក់ជាតិ បានចំនួន ២ ៥១០ ៩១៥,០៥ លានរៀល ស្មើនឹង
៦២,៣៤% ( ៦២៧,៧៣ លានដុល្លារ)។
- ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចំនួន ៣១៦ ១០៤,៥០ លានរៀល ស្មើនឹង
៤៩,៩៩% ( ៩៧,០៣ លានដុល្លារ) ។
ប្រសិនបើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល ៦ ខែ ដើមឆ្នាំ ២០១៤

ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា អ្នកដំណើរដែលបានឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានចំនួនប្រមាណ ១,៥០ លាននាក់ គឺមានកំណើន
ប្រមាណ ១៦% ។ សម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបវិញទទួល
អ្នកដំណើរបានប្រមាណ ១,៧០ លាននាក់ កើនឡើងប្រមាណ ១១% ។
ដោយឡែក សម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ មានការ
កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែចំនួននៅតែតិចនៅឡើយ។

ឃើញថា ចំណូលពន្ធសម្រាប់ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ កើនឡើងចំនួន

ខាងលើនេះជាតួលេខអ្នកដំណើរ ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីជើងយន្តហោះ

៧៨៦ ៣១៤,៣៤ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៣៨,៥៣% ធៀបនឹងឆមាសទី ១

មកកាន់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំងបីវិញនោះគឺក៏មានកំណើន

ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ផងដែរ ។

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា អាមេរិក រយៈពេល ៥ ខែ ៈ
ការិយាល័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបញ្ជាក់ថា រយៈពេល៥ខែនៃឆ្នាំ
២០១៥ ដោយគិតពី ខែមករា ដល់ខែឧសភា ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា

នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានទទួលជើងហោះហើរសរុប
១៥ ០០០ ជើង ។ នៅសៀមរាបចំនួន ១៨ ៨០០ ជើង និងខេត្តព្រះសីហនុ
មាន ៨១៤ ជើង ។

និងអាមេរិកមានតម្លៃសរុប ១ ៣៧៥ លានដុល្លារ ពោលគឺមានការកើន

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានភ្ជាប់ជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅ

ឡើងប្រមាណ ៤,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤

ក្នុងតំបន់ដែលរួមមានដូចជា ថៃ វៀតណាម ឡាវ សិង្ហបុរី ហុងកុង ចិន

ដែលមានត្រឹម ១ ៣១៤ លានដុល្លារ ។

ជាដើម ។

នៅក្នុងអំឡុងពេល ៥ ខែនេះដែរ កម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកមានតម្លៃ
សរុប ១ ២២ លានដុល្លារ ពោលគឺកើនឡើងប្រមាណ ២,៨% បើធៀបនឹង
៥ ខែឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមានត្រឹមតែ ១,១៨៨ លានដុល្លារ ។
ដោយឡែកទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលពីអាមេរិកវិញ មានតម្លៃ ១៥៣

ការនាំចេញអង្ករឆមាសទីមួយ ៈ
លេខាដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា
ឆមាស-ទី១ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស
បានចំនួនជាង ២៨ ម៉ឺនតោន គឺកើនឡើងជិត ៦០% បើធៀបទៅនឹងរយៈ

លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ១៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ

ពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០១៤ដែលនាំអង្ករចេញបានតែជាង

២០១៤ ដែលមានត្រឹមតែ ១២៦ លានដុល្លារ ។

តោន ៕

១៧

ម៉ឺន
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ការសាងសង់ផ្លូវ ស្ពាន ក្រោមគម្រោងនានារយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំ ២០១៥

ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួង

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក៏បាន និងកំពុងអនុវត្តនូវគម្រោងស្តារ និង

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ស្ពានតាខ្មៅ

ស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ស្ពានសំខាន់ៗជាច្រើន ដោយប្រើប្រាស់ថវិ-

(ប្រវែង៨៥៥ម៉ែត្រ)សម្រេចបាន ១០០% និងផ្លូវភ្ជាប់ស្ពានតាខ្មៅ (ប្រវែង

កាជំនួយអន្តរជាតិ ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួន ដូចជា

១២,០៧ គ.ម) សម្រេចបាន ១០០% នឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្

គម្រោងជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជប៉ុន កូរ៉េ ធនាគារអភិ-

ងៃទី ៣ ខែសីហាខាងមុខក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ ។ ផ្លូវជាតិលេខ

វឌ្ឍន៍អាស៊ី និងប្រភពពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត ។ គម្រោងទាំង

៤១ ប្រវែង ៩៥,២៨ គ.ម ចាប់ពីថ្នល់ទទឹង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដល់ជុំគីរី ខេត្តកំពត

នោះមានទាំងគម្រោងកំពុងអនុវត្ត និងគម្រោងកំពុងរៀបចំនឹងអនុវត្ត ។

សម្រេចបាន ១០០% បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា

ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបាន

ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ។ ស្ពានជ្រោយចង្វាទី ២ រាជធានីភ្នំពេញ

បញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ ការងារស្ពាន

ប្រវែង ៧២៥ ម៉ែត្រ សម្រេចបាន ១០០% នឹងធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រាស់

ថ្នល់ដែលកំពុងអនុវត្តក្រោមគម្រោងធំៗ

ក្នុងក្របខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិ

ជាផ្លវូ ការនៅថ្ងទ
ៃ ី ៦ ខែកក្កដា ក្រោមអធិបតីភាពសម្តច
េ តេជោ។ កំណាត់ផវ្លូ

បានសម្រេចលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា ដែលក្នុងនោះ គម្រោងមួយចំនួនកំពុងតែ

ជាតិលេខ ៦ ប្រវែង ៤០,៤៩ គ.ម មាន ៤ គន្លង ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ ៤

អនុវត្ត និងគម្រោងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែរៀបចំដើម្បីនឹងអនុវត្ត ។ លទ្ធ-

មុខក្រសួងសុខាភិបាលថ្មី ដល់ថ្នល់កែង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

ផលមានដូចខាងក្រោម ៖

សម្រេចបាន ១០០%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧៦ បន្ត ប្រវែង ១៧១,៧៨

១- គម្រោងធំៗក្នុងក្របខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិ

គ.ម ចាប់ពីសែនមនោរម្យ កោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី-លំផាត់ តាអង់ ខេត្ត

ក- គម្រោងជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

រតនគីរី សម្រេចបាន ៨៩,៥៦% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤៤ ប្រវែង

ផ្លូវជាតិលេខ ៩ (ប្រវែង ១៤៣,៣២ គ.ម ត្បែងមានជ័យ ថាឡាបរិវ៉ាត)

១៣៩,៦១ គ.ម ចាប់ពីច្បារមន ឱរ៉ាល់ ដល់ឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបាន

និងស្ពានមេគង្គ(ប្រវែង ១ ៧៣១ ម៉ែត្រ)សម្រេចបាន ១០០% និងបាន

៩៣,៧២% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ប្រវែង ៣០,១៤៥ គ.ម ចាប់ពីភ្នំពេញ

សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥

ដល់ ព្រែកក្តាម សម្រេចបាន ៣៤,៩៦% និងកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ប្រវែង
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២៤៧,៧០ គ.ម ពីថ្នល់កែង ខេត្តកំពង់ចាម-អង្គ្រង ខេត្តសៀមរាប សម្រេច

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ការងារថែទាំប្រចាំឆ្នាំសម្រេចបាន ១០០% និងការងារ

បាន ៧៦,១៧% ។ ស្ពានកោះធំ ប្រវង
ែ ៤១៥ ម៉ត
ែ ស
្រ ម្រេចបាន ៥៥,៧៩% ។

ថែទាំខួប ប្រចាំឆ្នាំ(ផ្លូវនិងស្ពាន)សម្រេចបាន ៩៤,៣៩%។ ដោយឡែក

ការជួសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ប្រវែង ៣៨,៨ គ.ម ពី ស្រុកចិត្របូរី

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ការងារថែទាំប្រចាំឆ្នាំសម្រេចបាន ២៩,២៦% និងការ

ដល់ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ សម្រេចបាន ១០០% ។

ងារថែទាំខួបប្រចាំឆ្នាំ(ផ្លូវ និងស្ពាន)សម្រេចបាន ៥៦,៣២% ។

ខ- គម្រោងជាជំនួយជប៉ុន

ខ.ការងារសាងសង់ផ្លូវ ស្ពាន យុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួនតាមអនុសាសន៍

ស្ពានអ្នកលឿងប្រវែង ២ ២១៥ ម៉ែត្រ សម្រេចបាន ១០០% និងបាន
សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ។
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតពហុបំណង

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

សម្រេចបាន ១៦,៦៧% ។

សម្តេចតេជោ
គម្រោងកសាងផ្លូវខេត្តលេខ ១១០ ប្រវែង ៨៥,៧៤ គ.ម ពីផ្លូវជាតិលេខ
១ ដល់ឃុំព្រែកជ្រៃ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ជំហានទី ៤ នៃគម្រោងនេះ
ការងារសាងសង់ផ្លូវចាក់ក្រាលកៅស៊ូបានប្រវែង ១៨,២២ គ.ម ពីឃុំឈើ-

គ- គម្រោងជំនួយកូរ៉េ

ខ្មៅ ដល់ឃុំព្រែក ជ្រៃ អនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗសម្រេចបាន

ផ្លូវជាតិលេខ ៣១ ប្រវែង ៥៤,៨ គ.ម ផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ប្រវែង ៣៦,៣

១០០% ។

គ.ម ផ្លូវខេត្តលេខ ១១៧ ប្រវែង ១១,៣គ.ម និងផ្លូវវាងទីរួមខេត្តកំពតប្រវែង

ជួសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ប្រវែង ២៣ គ.ម ស្រុកសំបូរ ខេត្ត

៣,៧ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% តាមគម្រោងនឹងធ្វើពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី

ក្រចេះ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តសម្រេចបាន

២៣ ខែមិថុនា ។ ផ្លូវជាតិលេខ ៥៦ កំណាត់ទី ២ ប្រវែង ៨៤ គ.ម ពី

១០០% ។

ស្វាយចេកទៅសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រេចបាន ៨០,៩២% ។

៣-គម្រោងធំៗក្នុងក្របខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិដែលក្រសួងកំពុងរៀបចំ

ឃ- គម្រោងជំនួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)

ក- គម្រោងជំនួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ប្រវែង ១៥,៨ គ.ម ពីកំពង់ត្រាចទៅព្រែកចាក ខេត្ត

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៨ ប្រវែង ១៧៤ គ.ម ប្រភេទចាក់កៅ-

កំពត សម្រេចបាន ១០០% សំណង់អគារត្រួតពិនិត្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនព្រែក

ស៊ូពីរស្រទាប់(DBST)ថវិកាសរុប ១២២,៨៨ លានដុល្លារអាមេរិក (ផ្លូវ

ចាក ខេត្តកំពត សម្រេចបាន ១០០% គម្រោងជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជាតិ

ជាតិលេខ ៥ ត្រង់ គ.ម ៣៩៥ ក្រុងប៉ោយប៉ែត-ផ្លូវជាតិលេខ ៦៨ ត្រង់ផ្អុង

លេខ ៣ ប្រវែង ៥២ គ.ម ពីកំពត-វាលរេញ ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបាន

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

១០០% ។ គម្រោងទាំងនេះនឹងធ្វើពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ។

១៨ ខែមីនា ២០១៥ ។

គម្រោងនេះបានបើកការដ្ឋានរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី

ផ្លូវជាតិលេខ ១៣ ប្រវែង ៦២,៤០ គ.ម ពីរមាសហែក-ប្រសូត ខេត្តស្វាយ-

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៥ ប្រវែង ១៨២,១៦ គ.ម ប្រភេទចាក់

រៀង សម្រេចបាន ១៣,៣៣%។ ផ្លូវខេត្តលេខ ៣១៤ D ប្រវែង ២៥,៥០

កៅស៊ូពីរស្រទាប់ ថវិកាសរុប ១៣២,៨ លានដុល្លារ(ពោធិសាត់-វាលវែង-

គ.ម

ថ្មដា ព្រំប្រទល់កម្ពុជា ថៃ)។ គម្រោងនេះបានបើកការដ្ឋានរួចហើយកាល

ពីប្រសូតទៅព្រៃវល្លិ៍

ព្រំដែនកម្ពុជា

វៀតណាម

សម្រេចបាន

១៣,២៣%។ ផ្លូវជាតិ ១៥០B ផ្លូវខេត្តលេខ ៥៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ ១៥១
B ប្រវែងសរុប ៨៧,៩០ គ.ម(ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ)សម្រេចបាន
១៧,១៧% ។

ពីថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ។
គម្រោងសាងសង់ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧៧ ប្រវែង ៥៥ គ.ម ប្រភេទចាក់
កៅស៊ូពីរស្រទាប់ ថវិកាសរុប ៣៧,២៨ លានដុល្លារ(បំបែកផ្លូវជាតិលេខ

ង.គម្រោងជំនួយវៀតណាម

៥៧-សេកសក-សំឡូត-ច្រក៤០០)គ្រោងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី ២ ខែ

គម្រោងសាងសង់សន
្ពា ជ្រៃធំ ប្រវង
ែ ៤២៧,៨ ម៉ត
ែ ្រ និងផ្លវូ តភ្ជាបប
់ វ
្រ ង
ែ

វិច្ឆិកា ២០១៥ ។

២,៦៦គ.ម ក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា-ឡុងប៊ិញខេត្តអាងយ៉ាង

ខ- គម្រោងជំនួយជប៉ុន

វៀតណាម សម្រេចបាន ៣០,៥០% ។

គម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ ១ ដំណាក់កាលទី ៤ ប្រវែង ៤ គ.ម ពីគល់

២.គម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ

ស្ពានព្រះមុនីវង្ស វត្តក្តីតាកុយ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ បានដេញថ្លៃ

ក.ការងារថែទាំប្រចាំ និងការងារថែទាំខួបប្រចាំឆ្នាំ

ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់កាលពីថ្ងៃ ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ និងចុះ
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ហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា និងបានចាប់ផ្តើម

រណកូរ៉េ ដែលមានទឹកប្រាក់ ៥៦,១០ លានដុល្លារ។ បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរ

ដំណើរការគ្រឿងចក្រសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ។

ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ។

គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ប្រវែង ៤៧ គ.ម ពីបាត់ដំបង
ទៅដល់សិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បច្ចុប្បន្នបានជ្រើសរើសក្រុម
ហ៊ុនប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរួចរាល់ និងកំពុងសិក្សាគម្រោងលម្អិត និងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានចុះពិនិត្យ
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជន

ហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត

សាងសង់នៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥ ។

ឃ.គម្រោងជំនួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
គម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រុងរបៀងខាងត្បូងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍក្រុង
ចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជារួមមាន ៖
ក្រុងប៉ោយប៉ែត(សាងសង់់ប្រព័ន្ធលូចម្រោះទឹកសំណល់ ទីលានចាក់
សំរាម) ក្រុងបាត់ដំបង(សាងសង់ប្រព័ន្ធលូចម្រោះទឹកសំណល់ ប្រព័ន្ធ
ការពារទឹកជំនន់ ទប់ច្រាំងបាក់និងទីលានកែច្នៃសំរាម)ក្រុងបាវិត(សាង-

គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ប្រវែង ១៣៩ គ.ម ពីព្រែក

សង់ផ្លូវក្រុង ប្រព័ន្ធលូចម្រោះទឹកសំណល់ និងទីលានកែច្នៃសំរាម) និងទី

ក្តាម-ធ្លាម្អម ខេត្តពោធិសាត់ បច្ចុប្បន្នកំពុងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេក-

ប្រជុំជនអ្នកលឿង(សាងសង់ទំនប់ការពារទឹកជំនន់ និងផ្លូវវាង) ។ គម្រោង

ទេស ហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាងសង់នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។

ទាំងនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៦០ លានដុល្លារ និងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ។

គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ប្រវែង ១៣៣ គ.ម ពីធ្លាម្អម
ទៅដល់បាត់ដំបង បច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់សិក្សារបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋម

បច្ចប
ុ ្បន្នកព
ំ ង
ុ បន្តរៀបចំវាយតម្លជ
ៃ ស
្រើ រើសក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ទីបក
្រឹ ្សាបច្ចក
េ ទេស
ហើយគ្រោងអនុវត្តការងារនៅដើមឆ្នាំ ២០១៦ ។

និងកំពុងជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត

ង.គម្រោងជំនួយថៃ

សាងសង់នៅឆ្នាំ ២០១៧ ។

គម្រោងសាងសង់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ និងសាងសង់ផ្លូវ

គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ(កម្ពុជា)-ហូជីមិញ (វៀតណាម)

ភ្ជាប់ពីគល់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងបត់ព្រំដែនកម្ពុជា

ថៃ

មកភ្ជាប់នឹងផ្លូវជាតិ

បានធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខារវាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនជាមួយ

លេខ ៥ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹង

ចៃកា(JICA) ដើម្បីសិក្សាបឋមកាលលពីថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ២០១៤

បត់ ព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ(ស្ទឹងបត់បន្ទាយមានជ័យ-នុងលេន ខេត្តស្រះកែវ)

ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

បានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ភាគីថៃបានធ្វើបទបង្ហាញជូនភាគីកម្ពុជារួចហើយ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា។

រួចរាល់ ។ បច្ចុប្បន្នចៃកាបានចាប់ផ្តើមសិក្សាបឋមពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននៅមានចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលទឹក

ឆ្នាំ ២០១៥។

ជំនន់ និងផ្លូវលំតភ្ជាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់។ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

គ.គម្រោងជំនួយកូរ៉

ថៃ AEC បានធ្វើការសិក្សាសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ឡើងវិញ ហើយគ្រោង

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ២១ ក្រាលកៅស៊ូ AC ប្រវែង ៥៥,៥

នឹងបញ្ចប់ និងប្រគល់ឲ្យភាគីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

គ.ម បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាសាងសង់រវាងក្រសួងសាធារណការ និង

តាមរយៈការអនុវត្តបណ្តាគម្រោងខាងលើនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់

ដឹកជញ្ជូនជាមួយក្រុមហ៊ុន HANSHIN E&C ក្នុងក្របខ័ណ្ឌឥណទានសម្ប-

នូវការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធហេដ្ឋា

ទានរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ហើយបានចាប់ផ្តើមសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី ៧

រចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍មួយប្រទាក់ក្រឡានៅទូទាំងប្រទេស ប្រកបដោយ

ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច សំដៅជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋ-

គម្រោងសាងសង់ផវ្លូ ជាតិលខ
េ ២ (ក្រង
ុ តាខ្មៅ-ក្រង
ុ ដូនកែវ(អូរចំបក់)
និងផ្លូវជាតិលេខ ២២(អូរចំបក់-អង្គតាសោម) ខេត្តតាកែវ)ក្រាលកៅស៊ូ
អាសេប្រវែង ៧២,២១ គ.ម បានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានធនាគារនីហ័រណ អាហ័-

កិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ការធ្វើសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុង និងសមាហរណកម្ម
ក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនទូទៅ ៕
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ការរីកចម្រើនថ្មី
នៅក្នុងវិស័យការងារ

កម្មករ កម្មការិនីនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
ចំពោះការវិនិយោគលើវិស័យនេះនៅកម្ពុជា គឺអ្នកវិនិយោគមានចម្រុះ

ជាតិសាសន៍មកពីប្រទេសរហូតដល់ ២៦ ប្រទេស ដូចជា ប្រទេសចិន ជាប់

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ដែលមានរោងចក្រកំពុងដំណើរការចំនួន២១០ក្រុម
ឯកឧត្តម អិុត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ពិនិត្យសកម្មភាពខ្សែរយៈផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រផលិតស្បែកជើង

ហ៊ុន ចិនកោះតៃវ៉ាន់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ មានរោងចក្រចំនួន ១៤៧

កន្លែង ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ មានរោងចក្រចំនួន
៨១ កន្លែង ចិនហុងកុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ មានរោងចក្រចំនួន ៧៥កន្លែង

យោងតាមលទ្ធផលនៃការអង្កេតជំរឿនសហគ្រាសនៃក្រសួងផែនការ

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ មានរោងចក្រ

ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើងមានរោងចក្រចំនួន១០៨៧ និង

ឡេស៊ីលេខ៧មានរោងចក្រចន
ំ ន
ួ ២២កន្លែង សិងប
្ហ រុ ី ឈរនៅលេខរៀងទី៨

ឈ្នួលជាមធ្យមប្រមាណជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ព្រមទាំងបាន

រដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលេខរៀងទី១០មានរោងចក្រចំនួន ១៣ កន្លែង ចក្រភព

បន្ថែមទៀត ។

១២ មានរោងចក្រ៧កន្លែង បារាំងលេខរៀងទី១៣ មានរោងចក្រ ៥ កន្លែង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា នៅកម្ពុជាផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់

ចំនួន ៦១ កន្លែង ប្រទេសជប៉ុនលេខ ៦ មានរោងចក្រចំនួន ២៨ កន្លែង ម៉ា

មានកម្មករ និយោជិតចំនួនប្រមាណ ៧០ ម៉ឺននាក់ ដោយទទួលបានប្រាក់

មានរោងចក្រ១៩កន្លែង ថៃលេខរៀងទី៩មានរោងចក្រ១៤កន្លែង សហ-

បង្កើតមុខរបរដោយប្រយោលបន្ថែមដល់ប្រជាជនប្រមាណ ២ លាននាក់

អង់គ្លេសលេខរៀងទី១១ មានរោងចក្រ១២កន្លែង កាណាដា លេខរៀងទី

និង

អូស្ត្រាលីលេខរៀងទី១៤ មាន រោងចក្រ៤កន្លែង អាល្លឺម៉ង់លេខរៀងទី១៥

ឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួនប្រមាណជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាមួយ

អ៊ីស្រាអែលលេខរៀងទី១៧ មានរោងចក្រ២កន្លែង ឥណ្ឌាលេខរៀងទី១៨

ដែលអាចរកចំណូលត្រឡប់មកវិញប្រមាណជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុង

ស៊ុយអែតលេខរៀងទី ២០ មានរោងចក្រ ២ កន្លែង វៀតណាមលេខរៀង

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិត និងនាំ

១ កន្លង
ែ ស្វស
៊ី លេខរៀងទី២៣ មានរោងចក្រ១កន្លង
ែ បែលហ្ស៊ក
ិ លេខរៀង

តម្លៃសរុបនៃការនាំចេញផលិតផលផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់

ផលិតផលស្បែកជើង បានកើនឡើងខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយឡែកនៅ

មានរោងចក្រ ៤ កន្លែង អីុតាលីលេខរៀងទី ១៦ មានរោងចក្រ ២ កន្លែង

គ្នានោះ ពលករធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង ៧២ ម៉ឺននាក់

មានរោងចក្រ២កន្លែង ហូឡង់លេខរៀងទី១៩ មានរោងចក្រ ២ កន្លែង

មួយឆ្នាំ ។

ចេញវិស័យវាយនភ័ណ្ឌ

និងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងពិភពលោកជាមួយ

ទី ២១ មានរោងចក្រ ២ កន្លែង អេស្ប៉ាញលេខរៀងទី២២មាន រោងចក្រ

ទី ២៤ មានរោងចក្រ១កន្លែង ឥណ្ឌូណេស៊ីលេខរៀងទី២៥ មានរោងចក្រ១

គុណតម្លផ
ៃ ្សារភ្ជាបទ
់ ផ
ី ្សារនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលអាចទទួលយកបាន ។

កន្លែង និងប្រទេសបង់ក្លាដែសលេខរៀងទី២៦ មានរោងចក្រ១កន្លែង។

កាត់ថា GMAC បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំលំដាប់ទី ៦

កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៤ ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់វាយ-

ការនាំចេញមានការរីកចម្រើនខ្លាំង ។ ក្នុងរបាយការណ៍នោះ GMAC បាន

៧.៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះការនាំចេញទៅទីផ្សារក្រោមប្រព័ន្ធ

ណិជ្ជកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារ ដែលនាំឲ្យមានការអនុ

ផ្សារផ្សេងៗក្នុងទ្វីបអាមេរិក មានចំនួនជាង ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO)។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថា

ដុល្លារអាមេរិក និងនាំចេញទៅក្រៅសហគមន៍អឺរ៉ុប(Non EU) មានទឹក

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុប ជប៉ុន អូស្រ្តាលី ញូ-

តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរ-

តាមរបាយការណ៍ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ដែលហៅ

តាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៍បានឲ្យដឹងដែរថា

គិតពីខែ

ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក និងធំលំដាប់ទី ៧ ទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែល

នភណ្ឌ

វាយតម្លៃថា កម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី ១ ដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយពា-

អនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម(GSP)មានដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដា និងទី

វត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

ដោយឡែក ការនាំចេញទៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ជាង ២.៣ ពាន់លាន

ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ

និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃជាង

វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជា មាន

ប្រាក់ជាង ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ហ្សីឡេន ចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលដោយរួច

ជាតិ ០១ ឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ GMAC បានបញ្ជាក់សាជាថ្មីពីការប្ដេជ្ញាចិត្ត

ពន្ធគយ ។

ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃការគោរពតាមបទដ្ឋានការងារ

និង
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ឡើង ៥០.៣៥៩ ស្មើនឹង ១០,៩ % ។ សារលិខិតបានបញ្ជាក់ទៀតថា ទន្ទឹម

នឹងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែ
ប្រសើរនៅកម្ពុជា និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ
នានា ។

ជាក់ស្តែងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានអនុវត្តកំណែ

ទម្រង់ បង្កើតឲ្យមានក្រុមអធិការកិច្ចការងារចម្រុះតែមួយ ដែលកន្លងមក
បានធ្វើអធិការកិច្ចចំនួនប្រមាណ ៧.០០០ លើក ដោយបានដាក់កំហិត

និងផាកពិន័យគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសចំនួន ៩៣៣ រួមទាំងទប់ស្កាត់ការធ្វើ
ការបន្ថែមម៉ោងលើសច្បាប់កំណត់ផងដែរ ។ ជាងនេះទៀត កម្ពុជាបាន

ក្លាយទៅជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស ៥ ដែលមានកិត្តិនាមល្អ

កម្មករ កម្មការិនីនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់

បំផុតក្នុងវិស័យផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ហើយកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លង

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ទៅនេះ

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃក្រុម

សង្គម ។ GMAC បានបញ្ជាក់ថា សព្វថ្ងៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាវិស័យ

ប្រឹក្សាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO)

បង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេស ។ ប្រាក់ចំណូលពី

៦ ខែឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រសួងក៏បានចេញប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារ

សរុប (GDP) របស់កម្ពុជា ។ ក្នុងនាមជាឧស្សាហកម្មសំខាន់ជាងគេបំផុត

ចំនួន ២៥០០០ នាក់ កើនជាងឆ្នាំមុន ៥០០០ នាក់ បើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈ

ឧស្សាហកម្មធំបំផុត

និងផ្ដល់ការងារច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជាដោយបាន

២០១៤ ដល់ ២០១៧ ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ នៅក្នុងរយៈពេល

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺមានចំនួនប្រហែល ១៥ % នៃផលិតផលក្នុងស្រុក

ជូនដល់ជនបរទេសដែលមកធ្វើប័ណ្ណការងារ

នៅកម្ពុជា

ពេល ៦ ខែដូចគ្នា ។

វិស័យកាត់ដេរក៏បានបង្កើតបទដ្ឋានសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់

ឈ្នួល និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករ និយោជិតផងដែរ ។

GMACបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែកម្មករនិយោ-

ជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់

និងស្បែកជើងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវ

សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ

និងសៀវភៅការងារមាន

ឯកឧត្តម អិត
ុ សំហង
េ រដ្ឋមន្តក
្រី ស
្រ ង
ួ ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ-្ជា

ជីវៈ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកសាងអង្គការសហជីព និង
ចលនាកម្មករនិយោជិតតាមរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានបានឲ្យដឹងថា

បានធានាតាមរយៈប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលបានកំណត់ក្នុងកម្រិតមួយ

រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកែលម្អជីវភាពរស់នៅ

និង

ការទៀងទាត់ ប្រាកសោ
់
ហ៊យ
ុ ធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ និងថ្លស
ៃ ក
្នា នៅ
់ ជាដើម ។ តាមរយៈ

នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន៩

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមផងនោះ

១២៨ ដុល្លារអាមេរិក បើបូករួមនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនោះ

ក៏ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដែលច្បាប់តម្រូវ ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើ

លក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករ

លទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែង

គួបផ្សំនឹង

លើក ជាក់ស្តែងឆ្នាំ ២០១៥ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានដំឡើងពី ១០០ ដល់

បើធៀបនឹងកម្មករកាត់ដេរនៅតាមបណ្ដាប្រទេស

បានធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់កើនឡើងពីចន្លោះ ១៤៧ ដល់ ១៥៦

ប្រាក់ឈ្នួលល្អប្រសើរ

ធ្វើឲ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាទទួលបាន

មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ ។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏បានយល់អំពីតួនាទី

របស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

និងបាន

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍

និយោជិត។ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមក

ដុល្លារអាមេរិក ។ លើសពីនេះទៀតដោយគិតគូរលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព
មន្ត្រីរាជការ

និងកម្មករនិយោជិត

រាជរដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលកម្រិត

ប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាប់ពន្ធចាប់ពី ៨០ ម៉ឺនរៀល ឡើងទៅ ព្រមទាំងបានខិតខំ
បញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនី ទឹកតាមផ្ទះ តាមផ្ទះជួលសម្រាប់កម្មករ និយោជិត និង

មូលដ្ឋាន។

សិស្សនិស្សិត

យករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងទិវាខួបលើកទី ១២៩ ទិវាពល-

ជៀសវាងការដំឡើងថ្លៃជួលផ្ទះ ។

ពារ និងអត់ធ្មត់ដើម្បីជម្នះរាល់បញ្ហាប្រឈមគ្រប់បែបយ៉ាងសំដៅធានាឲ្យ

រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ(ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥)ដែលរាជដ្ឋាភិបាលគ្រោងដាក់

សន្តិសុខ

ការផ្តល់ឧិកាសការងារសមរម្យ

នៅក្នុងសាររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នា-

កម្មអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពុះ

និងកំពុងជំរុញក្នុងការរៀបចំសចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីភតិ-

សន្យាពិសេសសម្រាប់វិស័យសង្គមកិច្ច

ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការជួលផ្ទះ

នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរ និងការងារសម្រាប់កម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព នយោបាយ

ចេញនៅថ្ងៃខាងមុខនេះ

សេដ្ឋកិច្ច ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា ៧,៤ % ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និង ៧ %

ប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេសគឺយុវជនបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវ-

ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ការរៀបចំមុខរបរ និងឱកាសការងារ ។

ទៀតជូនពលរដ្ឋបន្ថែមលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម

គោលនយោបាយគណបក្ស គឺដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមារបស់កម្មករនិ-

ការកាត់បន្ថយភាពកក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ ។

បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ ១ លាន

និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅទូទាំងប្រទេស

និងរក្សាបាននូវកំណើន

ក៍បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរនៅក្នុង
និងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ព្រមទាំងការដាក់ចេញការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅចំនួន ៥ នៅ

ជន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទីផ្សារការងារ ដើម្បីដោះស្រាយការងារ

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ បានជំរុញបង្កើតការងារថ្មីៗក្នុងស្រុកជាច្រើន

ជាមួយគ្នានេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៍បានប្រកាសផងដែរនៅក្នុង

ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ដែលគោលនយោបាយនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់
សារទិវាខួបលើកទី

១២៩

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដដែលនោះបាន

បញ្ជាក់ទៀតថា បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១១ ចំនួនសហគ្រាសបានកើន

យោជិតឲ្យកើនឡើងដល់ ១៦០ ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងតិចក្នុង ១ ខែ និង
រៀល យ៉ាងតិច នាឆ្នាំ ២០១៨ ៕
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រយៈ ៦ ខែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង ១២០០ នាក់
និងរបួសធ្ងន់ ស្រាលជិត ៤ ០០០ នាក់

គឺ ដោយសារការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព ។ របាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថា ដោយ
សារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណ
ជាង ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។
ដោយឡែក

ក្នុងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតមួយរបស់អង្គការមូលនិធិបង្ការ

របួសអាស៊ី ដែលបានលើកយកមកបង្ហាញកាលពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដាកន្លងទៅ
នេះ បានអះអាងថា អង្គការបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណអំពីចំនួន
ជីវិតមនុស្សដែលអាចជួយសង្រ្គោះបាន

ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ ទូទាំងប្រទេស
មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន ២៤៥៩ លើក

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៃក្រសួង

និងចំនួនថវិកាអាចការពារពីការខាតបង់

គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យអ្នករួមដំណើរ
តាមម៉ូតូ ព្រមទាំងកុមារត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព ។ ប្រសិនការអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនូវអត្រាពាក់មួកសុវត្ថិភាពអាចឈានដល់កម្រិត ៨០% នោះ នៅឆ្នាំ ២០២០

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថា ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ

អាចសង្រ្គោះជីវិតមនុស្សបាន

ទូទាំងប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន ២៤៥៩ លើក បណ្តាលឲ្យ

១០៥៧៤ នាក់ ពីការរងរបួសក្បាល និងការពារបានការខាតបង់ថវិការហូតដល់

ស្លាប់មនុស្សចំនួន១២០១នាក់ របួសធ្ងន់ ២២៩០ នាក់ និងរបួសស្រាល ១៦៩៩

៩៨៦១៨៤២២ ដុល្លារ ។

នាក់។ ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងចំនួនជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ស្រាល បើប្រៀប

៥៦១នាក់

ការពារអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូបាន

កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះអាចនិយាយបានថា

ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះ

ធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៤ ឃើញថាឆ្នាំនេះមានការថយចុះ តែចំនួនជន

ថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឈរនៅលំដាប់ទី ១ ខណៈដែលកាលពីពេលមុននេះអ្នករង-

រងគ្រោះដល់បាត់បង់ជីវិតមានការកើនឡើង ៤៤ នាក់។ គួររំឭកថារយៈពេល ៦

គ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ ជំងឺអេសដ៍បាននាំមុខ។ អ្វីដែលជា

ខែនៃ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅទូទាំងប្រទេសមានជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិត ១១៥៧ នាក់

វិធានការចំពោះស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវបានកែលម្អ

របួសធ្ងន់ ២៤៥៥ នាក់ និងរបួសស្រាល ១៧៩៨ នាក់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់

ជាថ្មីជាមួយនឹងការកំណត់ទោសកាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងមុន។ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ចរាចរណ៍។

ថ្មីនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខ ។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះជា
បង្កដោយការបើកបរលើស

បណ្តើរៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ ការត្រួតពិនិត្យ

ល្បឿនកំណត់ ។ មូលហេតុផ្សេងទៀតក្នុងនោះ ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿង

ល្បឿនតាមច្បាប់ថ្មីនឹងអនុវត្តចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៥ ដោយធ្វើការផាកពិន័យ

ស្រវឹង បើកជែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ បត់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ការមិនពាក់មួក

តាមច្បាប់ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៦ ទើបអនុវត្តការផាកពិន័យតាម

សុវត្ថិភាពជាដើម ។

ច្បាប់ថ្មី។ អនុក្រឹត្យស្តីការពិន័យ អនុក្រឹត្យស្តីពីល្បឿន និងអនុក្រឹត្យស្តីពីគណៈកម្មា-

មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាង

៤០%

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះ
និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា

មានជនរងគ្រោះសរុប

ដល់ទៅ ចំនួន ១៥៣១៥ នាក់ ក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ ២២២៦ នាក់ និងរង
របួសធ្ងនច
់ ន
ំ ន
ួ ៦.០០៥ នាក់ ។ គិតជាមធ្យមចំនន
ួ អ្នកស្លាបជា
់ ង ៦ នាក់ និងរបួសធ្ងន់
១៧ នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ជារួមប្រមាណ ៦៩% នៃអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានតាក់តែងរួច

និងបានបញ្ជូនទៅដល់

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីហើយ ហើយអនុក្រឹត្យស្តីពីល្បឿន ក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។
វិធានការសំខាន់មួយទៀត ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជ-
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ម៉ាស៊ីនថតសុវត្ថិភាពស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបំពាក់នៅតាមចំណុចភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗចំនួន២០ គោលដៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
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ប្រយុទ្ធនោះ ក៏ហាក់ដូចជាឈប់គាំងស្ងៀមមួយ
រំពេចនោះតែម្តង ។

ចំពោះពលទ័ពទាំងអស់នោះ ភាគច្រើនស្ថិត

នៅក្នុងស្រទាប់ប្រជារាស្ត្រ

ពុំមែនជាពលទ័ព

ដែលមានបៀវត្សអ្វីទេ។ ក្នុងជីវភាពសាមញ្ញ ពួក
គេមានប្រពៃណីហាត់រៀនក្បាច់

ក្បាច់គុនសម្រាប់ការពារផ្ទះសម្បែង

យុទ្ធសាស្ត្រ

និងត្រៀមជួយការពារព្រះនគរ ។
នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត

មានរូបចម្លាក់ជាច្រើន

ភូមិស្រុក

និងប្រាសាទបាយ័ន

បានបង្ហាញឲ្យយើង

ឃើញរូបភាព កងទ័ពទាំងនោះប្រកបដោយមាន

វិន័យរបៀបរៀបរយល្អ និងមានទឹកចិត្តស្នេហា
ជាតិ ពួកគេកាត់សក់យ៉ាងខ្លី ដូចច្បាប់ទាហាន

សម័យបច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុងក្បួនទ័ព គេដើរត្រង់
ភ្លឹងតាមជួរតាមជំហាន

មិនមានរកេតរកូតដូច

ទាហានសៀម ដែលមានឆ្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរ

ពលសេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់ របស់អ្នកដឹកនាំ

នៅសម័យបុរាណនោះ គឺសេចក្តីក្លាហានវាងវៃ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ដោយការធ្វើសឹក

សង្គ្រាមបង្ក្រាបពួកវាតទីនិយម និងបង្រួបបង្រួម
ជាតិ ។ ការធ្វើសង្គ្រាមបង្ក្រាបដើម្បីមូលហេតុ

ជាតិទឹកដីត្រូវអនុលោមតាមក្បួនខ្នាត និងក្រឹត្យ
ក្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុត ។ ព្រះរាជាខ្មែរក៏

បានការសិក្សារៀនសូត្រ ពីពួកព្រាហ្មបរោហិត
ដែរ ដោយយកក្បួនខ្នាតឥណ្ឌាជាមូលដ្ឋាន ។

នៅសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងដល់កំពូល ប្រវត្តិ-

សាស្ត្របានចារពីភាពក្លាហាន

និងឈ្លាសវៃ

របស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវ។

ព្រះអង្គ

មិនត្រឹមតែជាអគ្គបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់

ប៉ុណ្ណោះទេ តែជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពទាំងមូលចូល
ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ ដោយផ្ទាល់ដូចកូនទាហាន
ឯទៀតដែរ។ មានសិលាចារឹកជាច្រើនចារសរ-

សើរពីគណ
ុ សម្បត្តព
ិ ះ្រ មហាក្សត្រនាសម័យអង្គរ

ដូចជាសិលាចារឹកស្តុកកក់ធំថា ៖ បានចារសរសើរពីស្នារព្រះហស្ថវៃរហ័ស

ក្នុងការប្រហារ

សត្រូវ បើសត្រូវណាអួតអាងក្រអឺតក្រទម នោះ

ព្រះខ័នជ័យព្រះអង្គបីដូចព្រះក្រិស្ណ នឹងស្ទុះទៅ
ទម្លុះហែកទ្រូងអសុរានោះភ្លាម ។ សិលាចារឹក

នៅបាងថាកបានចារដំណាលពីព្រះបាទសុរិយា

វរ្ម័នទី ២ កំពុងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិ ព្រះអង្គលោត
ផ្លោះពីលើទីនាំងគជេន្ទ្រ

ទៅគង់លើក្បាលដំរី

របស់សត្រូវ ហើយប្រហារសត្រូវយ៉ាងរហ័សដូច

គ្រុឌដែលស្ទុះសង្គ្រប់សម្លាប់ពស់លើកំពូលភ្នំ។
រីឯសិលាចារឹកនៅប្រាសាទព្រះខ័ន បានចារសរសើរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ថា៖
ស្មារតីសត្រូវ

ព្រះអង្គបំបាក់

ដោយគ្រាន់តែឃើញព្រះអង្គគង់

លើដំរីដែលកាន់សាស្ត្រាវុធយោធាធំសំបើម គួរ
ឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង

សត្រូវបោះបង់ការប្រយុទ្ធ

បិទភ្នែកចុះចាញ់ព្រះចេស្តា

ពួកគេហាក់ដូចជា

ពស់អស់ពឹស ក៏ទម្លាក់សរទាំងឡាយចោលភ្លាម

រីឯដាវព្រួញ ស្ន លំពែង ដែលត្រៀមប្រុងនឹង

ពលថ្មើរជើង

វត្តផ្នែកខាងត្បូងនោះឡើយ។ ពេលមានចម្បាំង
ប្រជារាស្ត្រទាំងនោះ

ត្រូវបានចូលជាកំណែន

របស់អ្នកដឹកនាំ ។ ហើយអ្នកទាំងនោះក៏មាន
គុណវិបត្តិខ្លះៗដែលត្រូវទទួលទោស
ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់វិន័យ

ក្នុងការ

ហើយក៏មានអ្នក

ទទួលគុណសម្បត្តិ បានលាភសក្តារៈរង្វាន់លើក

ទឹកចិត្តជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងទទួលបុណ្យសក្កិពី
ការខិតខំបញ្ចេញស្នាដៃល្អ ក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំង
ជាមួយសត្រូវ ដើម្បីប្រទេសជាតិ។ ឧទាហរណ៍
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី

៧

បានកសាងប្រាសាទ

បន្ទាយឆ្មា ដើម្បីជាបូជនីយដ្ឋានរំលឹកដល់គុណ
បំណាច់ ព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះនាម ស្រិន្ទកុមារ

និងមិត្តរួមអាវុធ ៤ នាក់ទៀត ដែលបានច្បាំង

រំដោះទឹកដីជាមួយចាម និងច្បាំងបង្ក្រាបជនបះបោរក្នុងស្រុកមួយ មានឈ្មោះភារតរាហុ ក្នុងរាជ

ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី២ ហើយបានទទួលជ័យ
ជំនះទាំងពីរលើក។

ទិដ្ឋភាពចម្បាំងនេះមាន

ឆ្លាក់ជាភស្តុតាងនៅប្រាសាទបាយ័ន ។

កាលនៅសម័យនោះកងទ័ពមាន៤ក្រុមគឺ៖
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ពលដំរី

១- ពលថ្មើរជើង ២-ពលដំរី ៣-ពលសេះ ៤-

និងពលជើងទឹក ។

ពលដឹកជញ្ជូន

ចំពោះសម្លៀកបំពាក់កងទ័ពទាំងនោះ ច្រើន

ជញ្ជូនស្បៀង ក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីចូលរួមជាមួយ

កាំបិត ដាវ លំពែង ច្បូក ចំណែកគ្រឿងសម្រាប់

ស្លៀកពាក់វ័ណ្ឌ ខ្លះទៀតមានខ្សែរុំខ្លួនហើយមាន

រទេះរុញ លី សែង ទូល រែក ពុន អ្នកទាំង

ទ្រវែង ។ ផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកគេជិះទូកចម្បាំង

ប្រើជាសម្លៀកបំពាក់ស្រាលៗ ដូចជាស្លៀកប៉ឹង

បុរសដែរ។

ជួតក្បាល ឬពាក់មួកដែលរចនាតាមបែបលក្ខ-

នោះក៏មានកាន់អាវុធ ដាវ លំពែងដែរ ។

ណៈសត្វច្រើនប្រភេទ។

ក្នុងចំនោមអ្នកប្រយុទ្ធ ក៏មានក្រុមអ្នកដឹកនាំ

ចំពោះមធ្យោបាយមានរទេះគោ

ចំពោះអាវុធចម្បាំង ក៏មានចម្លាក់ថ្មនៅលើ

ប្រាសាទនាសម័យនោះដែរ

គឺមានស្នាព្រួញ

ការពារខ្លួនមានខែលមានរាងមូល

ឬបួនជ្រុង

យ៉ាងវែងដោយមានលំអរូបនាគ ឬមករ ដែល
ស្រដៀងគ្នានឹងទូកងយើងសម័យបច្ចុប្បន្ន។

តាមរូបភាពចម្លាក់លើសិលាប្រាសាទគ្រឿង

អាវុធដែលកាន់ប្រយុទ្ធទាំងអស់ មានលក្ខណៈ
សម្រាប់ប្រើការប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតា
កសិករ

របស់ប្រជា-

ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញមានសេស

សល់ដល់បច្ចុប្បន្ន នេះទេនោះគឺ ស្នាយន្តដែល

ជាអាវុធធុនធំសម្រាប់ដាក់លើខ្នងដំរី ឬដាក់លើ
រទេះរុញ បើប្រៀបនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ន ស្នាយន្ត

មានលក្ខណៈដូចកាំភ្លើងធំ សម្រាប់បាញ់ផ្លោង
ទៅឆ្ងាយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនិយាយថាប្រភេទ
អាវុធនោះប្រហែលនាំចូលពីប្រទេសចិន

ប៉ុន្តែ

ត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរកែច្នៃអាវុធនេះ ឲ្យក្លាយជាស្នាយន្ត ឬអាវុធខ្មែរសុទ្ធសាធ ៕

ពលជើងទឹក
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បូកគោស្ថិតតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនៃខណ្ឌចំការមន ។

និងកំពុងបំពាក់ម៉ាស៊ីនថតសុវត្ថិភាពស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមចំណុច

ការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខាងលើ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ

ភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗ។ ភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗតាមផ្លូវដែលត្រូវបានបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិ-

ទប់ស្កាត់បទល្មើសលួចឆក់ប្លន់ ក៏ដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងការមិនគោ-

ភាពសរុបមានចំនួន ២០ គោលដៅធំៗ។ ក្នុងនោះទី១.ចំណុចភ្លើងស្តុបច្រមុះជ្រូក

រពច្បាប់ចរាចរណ៍ពីអ្នកដំណើរទូទៅបំពានស្លាកសញ្ញាភ្លើងស្តុប។ សមត្ថកិច្ចនឹង

ក្បាលថ្នល់ ២.ភ្លើងស្តុបក្រសួងមហាផ្ទៃ ៣.ភ្លើងស្តុបចំការមន ៤.ភ្លើងស្តុបបូកគោ

ធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមភស្តុតាងជាក់ស្តែង ដែលមានជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិ-

៥.ភ្លើងស្តុបពេទ្យចិន ៦. ភ្លើងស្តុបទូតអាល្លឺម៉ង់ ៧.ភ្លើងស្តុបផ្សារអូរឬស្សី ៨.ភ្លើង

ភាពនោះ ។

ស្តុបផ្សារថ្មី ៩.ភ្លើងស្តុបសួនកាណាឌីយ៉ា ១០. ភ្លើងស្តុបសណ្ឋាគារណានជីង ១១.

ដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយបាននូវអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កត្តាសំខាន់បំផុត

ភ្លើងស្តុបក្រសួងការពារជាតិ ១២. ភ្លើងស្តុបវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ១៣. ភ្លើងស្តុបទេព

គឺផ្តើមចេញពីកត្តាមនុស្ស។ មានន័យថា គ្រប់គ្នាដែលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារ-

ផន ១៤. ភ្លើងស្តុបម៉ុងឌីយ៉ាល់ ១៥. ភ្លើងស្តុបផ្សារដើមគ ១៦. ភ្លើងស្តុបអាងទឹក

ណៈត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ មានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់ចរាចរ-

អូឡាំពិក ១៧. ភ្លើងស្តុបនាងគង្ហីង ១៨.ភ្លើងស្តុបផ្សារដេប៉ូ ១៩.ភ្លើងស្តុបអូឡាំពិក

ណ៍មានការយោគយល់ចំពោះគ្នា ការបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រកបដោយ

និង២០.ភ្លើងស្តុបច្បារអំពៅ ២ ។

ការទទួលខុសត្រូវ ។ កត្តាផ្លូវ កត្តាស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ កត្តាភ្លើងបំភ្លឺ។ល។ ក៏ជា

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដាមក កម្លាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបំពាក់

កត្តាចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ។ ទន្ទឹមនេះ ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាង

កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន ២ គោលដៅរួចហើយ។ គឺគោលដៅភ្លើងស្តុបច្បារអំពៅ ២

ម៉ឺងម៉ាត់

ស្ថិតតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ១ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងគោលដៅទី ២.ភ្លើងស្តុប

ដែរ៕

និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសមត្ថកិច្ចក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតផង
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២០១៥ ជាឆ្នាំជាប់កំណត់ត្រានៃលំហូរចូលជនចំណាកស្រុកទៅកាន់អឺរ៉ុប
អាចនិយាយបានថា

ជាប្រទេសដែលអន់ថយបំផុត

ហើយមិនមានរដ្ឋាភិបាល

ធ្វើការគ្របប់គ្រងទឹកដីឲ្យ

មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដែលមូលហេតុនោះ
បង្កភាព

ហើយ

ងាយស្រួលដល់បណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទី

នោះ គឺពួករត់ពន្ធមនុស្សធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងគឃ្លើន។
មានករណីមួយក្នុងខែឧសភានេះ គឺពួករត់ពន្ធមនុស្ស
នៅលើទូកជាមួយពួកចំណាកស្រុកបានទាញកាំភ្លើង
ចេញគំរាមបាញ់ឆ្មាំសមុទ្រ អ៊ីតាលី សម្លាប់ចោលគ្រា
ដែលឆ្មាំសមុទ្រកំពុងប្រឹងប្រែងអូសទូកឈើផ្ទុកដោយ
ជនចំណកស្រុកយ៉ាងណែនទៅកាន់កំពង់ផែ។ លោក
បន្តថា ពួករត់ពន្ធមនុស្សចង់ឲ្យទូកត្រឡប់ទៅ កន្លែង
ដើមវិញដើម្បីពួកគេអាចរៀបចំការធ្វើដំណើរ តាមទូក
ម្តងទៀត និងបានប្រាក់ម្តងទៀត។ អង្គការ Frontex ជា
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកបេសកកម្មល្បាត

ទិដ្ឋភាពជនចំណាកស្រុកពីទ្វីបអា្រហ្វីក
ចំនួនជនចំណាកស្រុក នៅទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំ

សមុទ្រ

បាយអត់ទឹក និងការធ្វើទារុណកម្ម ។ ទូកខ្លះដែលមាន

២០១៥ នេះកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងៗ ជាប់ក្នុង

ជនចំណាកស្រុកជាច្រើនរយនាក់

កំណត់ត្រា

ដោយសារតែមានអ្នករត់ពន្ធមនុស្សធ្វើ

ច្រាំងដីគោកមកកណ្តាលសមុទ្រវិញ។ លោក Leggeri

សកម្មភាពយ៉ាងគឃើ្លនបំផុត ដោយពួកគេទាំងនោះ

បាននិយាយថាចំនួន ជនចំណាកស្រុកចាប់ផ្តើមកើន

បានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលមានភាពច្របូកច្របល់នៅ

ឡើងតាំងពីខែមករាមកម្លេ៉ះ

អា្រហិ្វក នៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងប្រទេសមួយចំនួននៅអា-

របស់លោកបាននិយាយថា ជាការឆ្លងកាត់មិនធម្មតា

ស៊ី ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ា និងបង់ក្លាដេស។ នេះជាការលើក

មួយចូលទៅក្នុងទី្វបអឺរ៉ុប

ឡើងរបស់លោក Fabrice Leggeri ប្រធានគណៈកម្ម-

អស់មានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងកំណត់ត្រា ។ មន្ត្រីម្នាក់បាន

ការព្រំដែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ។ លោក Leggeri ជា

និយាយពីចំនួនជនចំណាកស្រុកក្នុងមួយខែៗ

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Frontex ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រតិ-

ជាង ៥ ៦០០ នាក់ បើទោះបីជាមានព្យុះត្រជាក់ និង

បត្តិការព្រំដែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថា

ធាតុអាកាសដ៏រងាយ៉ាងណាក៏ដោយ

មានជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន និងជនអន្តោប្រវេសន៍

អ្នករត់ពន្ធមនុស្សមានការខ្លាចរអែងណាស់

ខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើន បានទៅដល់បណ្តាប្រទេសនៅ

បញ្ហានោះ។ នៅពេលដែលសួរថា តើឆ្នាំ ២០១៥ ជាឆ្នាំ

អឺរ៉ុបតាមរយៈការឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ មេឌីទែរ៉ាណេ

ជាប់កំណត់ត្រាមែនដែរឬទេ

ហើយក៏មានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ ក្នុងគ្រោះ

ប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុក លោក Leggeri បាន

ថ្នាក់ពេលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រនោះដែរ ។ ប្រទេសលី-

ឆ្លើយថា ពិតមែនហើយប្រសិនបើនិន្នាការបច្ចុប្បន្នត្រូវ

ប៊ីកំពុងបោះពួយដាំក្បាលចុះ ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពច្របូក

បានអះអាងនោះ ។

ច្របល់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យ បង្កើតបាននូវបរិយាកាស
ល្អសម្រាប់ពួករត់ពន្ធមនុស្ស

ធ្វើសកម្មភាពរត់ពន្ធ

ត្រូវគេរុញច្រានពី

ហើយដែលទីភ្នាក់ងារ
ពីគ្រប់ចំណុចព្រំដែនទាំង
មាន

ដែលជាធម្មតា
ចំពោះ

សម្រាប់បញ្ហាអន្តោ-

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ មានជនចំណាកស្រុកឆ្លងដែន
ទៅកាន់អឺរ៉ុបប្រមាណ ៣០០ ០០០នាក់ ។ បើយោង

មនុស្សគេចចេញពីសង្គ្រាម និងភាពក្រីក្រក្នុងពិភពអា-

តាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

រ៉ាប់ និងអនុតំបន់សាហារ៉ាធ្វើដំណើរតាមទូកណែនៗ

យ៉ាងហោចមានជនចំណាកស្រុក ២១៨០០០ នាក់

ទៅកាន់អឺរ៉ុប

បានចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមេឌី

សំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសដែលនៅជាប់

។

បង្ហាញថា

ប្រទេសអ៊ីតាលី។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយ

ទែរ៉ាណេ

ផ្លូវសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសម្រាប់ជន

នេះជនចំណាកស្រុករូហ៊ីងយ៉ា មកពីសហភាពមីយ៉ាន់

ចំណាកស្រុក គឺផ្លូវគោកចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ា ទៅកាន់

ម៉ា និងជនចំណាកស្រុកបង់ក្លាដេសរាប់ពាន់នាក់បាន

ភាគខាងលិចតំបន់បាល់កង់រួចហើយឆ្លងចូលទៅអឺរ៉ុប

បង្កការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ។

តែម្តង ។ លោក Fabri Leggeri បាននិយាយថា មាន

ស្ថានភាពជនចំណាកស្រុកទាំងនេះ

ស្ថិតក្នុងគ្រោះ

មូលហេតុជាក់ស្តែង ដោយសារស្ថានភាពភូមិសាស្រ្ត

មហន្តរាយ និងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរាប់ពាន់

នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី និងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និង

នាក់ ដោយសារតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអត់

ដោយសារនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី ជាប្រទេសមួយដែល

មេឌីទែរ៉ាណេ

សមុទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុប

តាមមហា

ដែលជាបេសកកម្មការពារ
ត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា

Operation Triton ដែលបានចាប់ផ្តើមការងារតាំងពីខែ
វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីតាលីទម្លាក់
ចោលកម្មវិធី Mare Nostrum ដែលបានជួយសង្គ្រោះ
ជីវិតជនចំណាកស្រុកបាន ១០០ ០០០ នាក់ កាលពីឆ្នាំ
២០១៤ ។
កាលពីឆ្នាំ

២០១៤

ជនចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់

មហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេប្រមាណ ៣៣០០ នាក់
បានស្លាប់ហើយកាលពីដើមខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥
នេះមាន ៣០០ នាក់ទៀត ត្រូវគេជឿថា បានស្លាប់
បន្ទាប់ពីពួកគេចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ី តាមក្បូនកៅ
ស៊ូ ។ ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជា
ជាតិ UNHCR បាននិយាយថា Operation Triton ធ្វើ
សកម្មភាពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយបាន
ជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មី។ លោក Leggeri បាននិយាយថា Operation Triton ដែលមានផែន
ការបញ្ចប់ការងារនៅចុងខែមករា

ឥឡូវបានបន្តឲ្យ

ពេញមួយឆ្នាំ ២០១៥ ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះ
បានជួយសងះ្គ្រោ ជីវត
ិ មនុស្សបាន៩ ០០០នាក់ហយ
ើ ។
លោក

Leggeri

បានអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋសមាជិក

សហភាពអឺរ៉ុប ឲ្យជួយផ្តល់នាវា និងយន្តហោះដែល
ត្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដំណើរការទៅ

មុខ។ Frontex មិនមានប្រភពធនធានប្រតិបត្តិការ
ផ្ទាល់ខ្លួនទេ ។
លោក Leggeri បាននិយាយថា យើងត្រូវតែត្រៀម
ខ្លួនប្រឈមនឹងឆ្នាំដ៏លំបាកនេះ ហើយខ្ញុំបានអំពាវនាវ
ឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកចូលរួមជំរុញលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈ
មធ្យោបាយជាកាណូតយន្តហោះជាដើម ។

តាមឯកសារបរទេស
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រោគសញ្ញា១០ ដែលបង្ហាញថា
អ្នកអាចបានកើតមហារីក

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនេះ ដែលប្រកាសលើទស្សនាវដ្ដី Daily mail ឲ្យដឹងថា មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម
២នាក់ កើតក្រោយឆ្នាំ ១៩៦០ មានលទ្ធភាពរីក
ចម្រើន

មហារីកនៅពេលវេលាមួយចំនួនក្នុងជីវិត

របស់គេ ។

ស្បែក។

៣.ការប្រែបល
ួ្រ មួយមិនឈប់ឈរក្នង
ុ ទម្លាប់
បន្ទោរបង់អាចជាសញ្ញារបស់មហារីកពោះវៀន។

ជាមួយនឹងហានិភ័យកើនឡើងយ៉ាងលឿន នៃ

ត្រវូ ដំបៅបើដបៅ
ំ មាត់អាចមានន័យថាមហារីកមាត់។

ជំងឺមហារីក ពួកជំនាញការបារម្ភថា ២/៣ នៃចំនួន

៥. ពិបាកលេប អាចមានន័យថាមនុស្សម្នាក់

នឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យកើត

ជំងឺគួរឲ្យខ្លាចនេះ ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីជាច្រើន ការវិនិ-
ច្ឆ័យនឹងនាំមកនូវភាពខុសប្លែករវាងការរស់នៅ និង
ការស្លាប់ សម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីក ។
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ
សាស្ត្រ

របស់ពួកអ
 ្នកវិទ្យា-

ជិតពាក់កណ្តាលនៃអ្នកជួប

សញ្ញាមហារីកបានអត្តនោម័តមិនទៅរកគ្រូពេទ្យ ។
ប៉ុន្តែពួកជំ
 នាញការ

ក្នុង៥ឆ្នាំឡើងទៅប្រៀបនឹង១២% នៅលើស្ត្រី។
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត ៈ ប្រមាណ៨៩% នៃ
អ្នកជំងឺនៅរស់បន្តបាន៥ឆ្នាំឡើងទៅ ។
មហារីកពោះវៀន ៈ ៥៩% នៃអ្នកជំងឺជាបុរសនៅ
រស់បាន៥ឆ្នាំឡើងចំពោះស្ត្រីមាន៥៨% ៕

កំពុងកើតមហារីកបំពង់អាហារ ។
៦. ស្រកទម្ងន់មិនអាចបកស្រាយបាន អាចជា
សណ្ឋានមហារីកមួយចំនួន។

នៃបណ្តាអង្គការសប្បុរសធម៌

សញ្ញាមួយរបស់មហារីកប្លោកនោម

៨. ឈឺមិនច្បាស់មូលហេតុអាចជាសញ្ញាព្រមាន
សណ្ឋានជំងឺមហារីកជាច្រើន។
៩. ឈឺត្រាំត្រែងមិនបកស្រាយបានអាស្រ័យទៅ
តាមកន្លែង

អ្នកក
 ំពុងមានរោគសញ្ញា ១ ក្នុង ១០ រោគសញ្ញាខាង

ប្រភេទ។

ចូរប្រញាប់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាមមួយ

រំពេច ៖

និងមហារីក

ក្រពេញប្រូស្តាតបុរស។

ទូន្មានថា ប្រសិនអ្នក ឬ សមាជិកម្នាក់ ក្នុងគ្រួសាររបស់
ក្រោមនេ
 ះ

មហារីកសួត ៈ មានតែ៨% នៃបុរសនៅមានជីវិត

៧. ប្រែប្រួលជាប់រហូតទម្លាប់បត់ជើងតូចអាចជា

តំណាងឲ្យពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមហារីកអង់-

គ្លេសបានឲ្យដឹងថា

រស់ដល់ ១ ទសវត្សរ៍ ។
បន្តពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ។

៤. ស្នាមដំបៅមួយមិនសះ -ចំណុះទៅលើកន្លែង

កុមារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

តិចបំផុត ១ ឆ្នាំ ៨៥% បន្តបាន ៥ ឆ្នាំ និង ៧៨% នៅ
មហារីកស្បែក ៈ ៨៨% នៃបុរសកើតជំងឺនៅរស់

២.ការប្រែបល
ួ្រ មួយក្នង
ុ ការលេចឡើងរបស់
ប្រជ្រុយអាចមានន័យថាអ្នកកើតមហារីក

មហារីកសុដន់ ៈ ៩៦% នៃស្ត្រីនៅរស់បន្តបាន

អាចមានបង្ហាញជំងឺមហារីកច្រើន

១០.ហូរឈាមមិនដឹងច្បាស់មូលហេតុ

ចំណុះ

ទៅនឹងកន្លែងហូរឈាម ដែលអាចជាមហារីកពោះ-

១. ក្អកត្រាំត្រែងឬក្អកសម្លេងអាចចង្អុលបង្ហាញ
មហារីកសួត។

វៀន មហារីកមាត់ស្បូន។

មហារីកសុដន់ ៈ ៩៦% នៃស្ត្រីនៅរស់បន្តបាន
តិចបំផុត ១ ឆ្នាំ ៨៥% បន្តបាន ៥ ឆ្នាំ និង ៧៨%
នៅ រស់ដល់ ១ ទសវត្សរ៍

ឱកាសនៅរស់ពេលកើតមហារីក

ហានិភ័យកើតមហារីកដោយការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងរថយន្ត

មហារីកខ្លាំងបំផុត ។ ពុំត្រឹមតែបង្កមហារីក, សារជាតិ
នេះ នៅគ្រោះថ្នាក់ចំពោះឆ្អឹង បង្កឲ្យខ្វះឈាម និងធ្វើឲ្យ
ថយចុះកោសិកាឈាមស ។ ប្រាស្រ័យយូរអង្វែងអាច
បង្កជាជំងឺមហារីកឈាម និងធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យកើត
ជំងឺមហារីកមួយចំនួន ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យស្រ្តីមានគភ៌
រលូតកូនផងដែរ។
អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថា កម្រិត BenZenក្នុងផ្ទះ
ត្រូវបានអនុញ្ញាត គឺ ៥០ មីលីក្រាម ក្នុង១ sq.ft
(ប្រហាក់ប្រហែល ៤,៦៥ ម៉ែត្រការ៉េ)។ ប៉ុន្តែរថយន្ត
មួយចតក្នុងផ្ទះ ដោយបិទកញ្ចក់ នឹងផ្ទុក ៤០០ ទៅ

ក្នុងពេលប្រើប្រាស់រថយន្ត អាចបង្កគ្រោះដល់សុខភាព ពិសេសគឺការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្លាម
ពេលឡើងរថយន្ត ដែលអាចនាំដល់ហានិភ័យកើតជំងឺមហារីក

៨០០ មីលីក្រាម BenZen , ស្មើ៨ដងកម្រិតអនុញ្ញាត។
ប្រសិនចតក្រោមកំដៅថ្ងៃ នៅសីតុណ្ហភាពលើស

អាច

ពេលទើបចូលក្នុងរថយន្ត គឺត្រូវបើកកញ្ចក់ចោល២-

៦០ដឺក្រេ, កម្រិតBenZen នឹងឡើងដល់ ២០០០ ទៅ

បង្កគ្រោះថ្នាក់ស្មានពុំដល់សម្រាប់សុខភាព ពិសេសគឺ

៣នាទីសិន ទើបបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាក្រោយ ។ តាម

៤០០០ មីលីក្រាម , ស្មើ៤០ដង ប្រៀបនឹងកម្រិតសុវត្ថិ-

ការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្លាម ពេលឡើងរថយន្តអាចនាំ

ការស្រាវជ្រាវ, តាប្លូដាក់នាឡិកាវាស់ល្បឿន, កម្រិត

ភាព ។ ដូច្នេះ ដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យមហារីកពីរថ-

ដល់ហានិភ័យកើតជំងឺមហារីក។

ប្រេងសាំង .... នៅខាងមុខរថយន្ត, កន្លែងអង្គុយ, បំពង់

យន្តរបស់អ្នក

តាមអ្នកជំនាញការ ទម្លាប់នេះជាកំហុសឆ្គងធ្ងន់-

នាំឧស្ម័នត្រជាក់, ពោលគឺ របស់ធ្វើពីជ័រទាំងអស់នៅ

មុនពេលបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់៕

ធ្ងរមួយ ។ ត្រូវចាំថា កុំបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្លាម ក្រោយ

ក្នុងរថយន្ត នឹងបញ្ចេញ BenZenសារជាតិមួយបង្ក

ទម្លាប់ខុសឆ្គងក្នុងពេលប្រើប្រាស់រថយន្ត

ចូរបើកកញ្ចក់ឲ្យខ្យល់ចេញចូលសិន
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បន្ទាយមានជ័យៈ កសិករមួយចំនួន
ងាកមកដាំបន្លែបន្ថែម
ជាខេត្តស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេស ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃ ស្ថានភាពរស់
នៅរបស់ប្រជាជនខេត្តនេះក៏លាយចម្រុះគ្នាផងដែរ ។ ប្រជាជជនមួយភាគធំជាកសិករធ្វើស្រែ ចម្ការ
និងមួយច
 ំនួនទៀត ជាអាជីវករ ពាណិជ្ជករ សិប្បករ មន្រ្តីបុគ្គលិករាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ។
បច្ចុប្បន្នកសិករនៅខេត្តនេះ ក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការ និងដាំរុក្ខជាតិយកផ្លែ យកមើមសម្រាប់លក់ដូរ

កសិករឈ្មោះ វ៉ន ឆូក អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ រស់នៅ
ភូមិនាងកេត ឃុំប្ញស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរីបាន
ប្រាប់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថា
ចំណាកស្រុកឡើយ

ខ្លួនមិនដែលធ្វើ

ហើយនៅតែមានសង្ឃឹម

និងតែងទទួលផលពីដីដាំបន្លែ លើទំហំដីសរុប
ត្រឹមតែ៤រ៉ៃ(១រ៉ៃស្មើ៤០ម៉ែត្រក្រឡា)នៅទំនាប
ជាប់មាត់ស្ទឹងមង្គលបូរីក្នុងភូមិនេះ ។ កសិកររូប
នេះបន្តថា

ក្នុងមួយឆ្នាំៗខ្លួនដាំដំណាំចម្រុះជា

លក្ខណ:គ្រួសារ ដើម្បីលក់ដូរបានចំនួន ៣ ដង

មួយចំនួនធំក៏បានងាកមកដាំដំណាំបន្លែ ដំណាំយកផ្លែរយៈពេលខ្លីបន្ថែមទៀតផងដែរ ។ នេះដោយ

លើកលែងតែរដូវវស្សាត្រូវទឹកលិច។ លើដីនោះ

សារតែដំណាំប្រភេទនេះមានទីផ្សារទាក់ទាញធំគួរសម ។ តែទន្ទឹមនឹងការប្រែប្រួលថ្មីរបស់កសិករលើ

ខ្លួនបានដាំត្រសក់ផ្អរ ត្រសក់ស្រូវ ត្រឡាច នៅ

ដំណាប
ំ ន្លែ ផលិតផលកសិកម្មមយ
ួ នេះនៅពុទា
ំ ន់ឆយ
ើ្ល តបនឹងតម្រវូ ការក្នង
ុ ខេត្ត និងលក់ដូរទៅកាន់

ដើមរដូវវស្សានេះ ។

តំបន់ដទៃនៅឡើយ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលប្រភេទនេះនៅខ្ពស់នៅឡើយ។

កសិករ វ៉ន ឆូក រំលឹកថា កាលពីចុងរដូវវស្សា
និងរដូវប្រាំងខ្លួនបានដាំស្ពៃ និងបន្លែចម្រុះដែរ។

កសិករ និងអ្នកមានប្រាក់ច្រើន ងាកទៅធ្វើស្រែនៅស្រុកភ្នំស្រុក

បន្ទាយទាហាន ប៉ុស្តិ៍នគរបាល និងសាលារៀនតែងដាំបន្លែបែបនេះ

ស្តាប់អ្នកដាំបន្លែនិយាយ

បែបធម្មជាតិ ទាំងដាំប្រើជី ប្រើថ្នាំគីមី។ ហេតុនេះ

មន្រ្តីកសិកម្មខេត្តបានទទួលស្គាល់ថា សព្វ

ការដាំដំណាំបន្លែ

តម្រូវការក្នុងទីផ្សារបន្លែបានកើនឡើង ។ ប៉ុន្តែ

ថ្ងៃពិនិត្យជារួម ភាគច្រើនកសិករ ជាអ្នកភូមិ ឬអ្នក

នេះក៏ត្រូវទៅស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារបន្លែ

ការដាំដុះបន្លែ និងដំណាំយកផ្លែរយៈពេលខ្លីក្នុង

រស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មង្គលបូរី និងក្រុងសិរីសោភ័ណដែរថាតើគេត្រូវ

រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦

ការអ្វីខ្លាំង? ហើយយើងត្រូវដាំបន្លែ និងដំណាំ

នេះ កសិករដាំដុះនៅមានកម្រិត ។

យកផ្លែរយ:ពេលខ្លីតម្រូវតាមទីផ្សារនោះ ។ ធ្វើ

កាន់តែមាន

ចំណូលចិត្តបរិភោគបន្លែដាំក្នុងស្រុក

ទាំងដាំ

ឬដំណាំយកផ្លែរយៈពេលខ្លី
ក្នុងស្រុក
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ដំណាំននោងនៅក្រុងសិរីសោភ័ណ
បែបនេះទើបធានាថា

កសិផលរបស់យើងមិន

បន្លែរបស់កសិករ យ៉ន ចន្ធូរ នៅភូមិនាងកេត ស្រុកមង្គលបូរី
គេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា

មានបញ្ហាទីផ្សារ ។ នេះជាពិសោធន៍ដែលគាត់

និងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ

ធ្លាប់បានជួបនិងធ្វើនាគ្រាកន្លងទៅ ។

ដំណាំបន្លែ

តាមពិតការដាំបន្លែក៏ត្រូវការដើមទុននិងការ

នារដូវប្រាំង
នេះ

ដុះក្នុង ១ ឆ្នាំៗ គ្រួសារកសិករតូចមួយនេះសល់

ដំណាំហូបផ្លែក្នុងស្រុកមានប្រជា-

ក្រៅពីចាយវាយប្រមាណពី២០០០ទៅ ២ ៥០០

ប្រិយភាពខ្លាំង

២០១៥-២០១៦

ចំណូលពីការដាំដុះក្នុង ៣ ទៅ ៤ លើកនៃការដាំ

ដោយសារមានតម្រូវការលើទី

ដុល្លាអាមេរិកដែរ ។

ព្យាយាមផងដែរ ពិសេសភាពឧស្សាហ៍និងប្រឹង

ផ្សារខ្ពស់ ។ ដោយសារឆ្នាំនេះមានអ្នកដាំនៅតិច

ប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។ លើផ្ទៃដីដែល

នៅឡើយផង ជាហេតុនាំឲ្យផលិតផលកសិផល

រម្មណ៍លើការដាំបន្លែ ឬដំណាំយកផ្លែរយៈពេល

កសិករ វ៉ន ឆូក បានធ្វើ គឺគាត់បានដាក់ប្រើប្រាស់

ទាំងនេះឡើងថ្លៃគួរសម ។

ខ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ន គឺជាប្រជា-

ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព

ដោយបំពង់ទុយោទឹកពី

ស្រ្តីឈ្មោះ យ៉ន ចន្ធូរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំកសិករភូមិ

កសិករដែលងាកមកចាប់អា-

ពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតំបន់មានទឹកស្រោចស្រព

ម៉ាស៊ីន និងកូនអាងតូចល្មមមួយដើម្បីលាយជី

នាងកេត

ទុកដាក់ដំណាំ ។ ការងារនេះ មានការធ្វើដី ការ

ប្រជាជនដែរថា ខ្លួនដាំដំណាំបន្លែស្ពៃក្រញាញ់

នេត្រព្រះ ស្រុកអូរជ្រៅ។ ដោយឡែកតម្រូវការទី

លាយជី

ស្ពៃផ្លក់ចយ(ស្ពៃស្លាបទា)ខាត់ណា

សាឡាត់

ផ្សារដំណាំបន្លែនេះក៏ដោយសារគេទទួលស្គាល់

ផ្ទាល់។ កសិកររូបនេះបានពន្យល់ថា ដើម្បីបាន

លើផ្ទៃដីតែ ១ រ៉ៃនៅមាត់ស្ទឹងសិរីសោភ័ណ។ ក្នុង

ថាបន្លែដែលដាំនៅក្នុងស្រុកប្រើប្រាស់ជីគីមីតិច

ទទួលផលការដាំដុះ

បែបប្រពលវប្បកម្មនេះ

១ ឆ្នាំៗអាចដាំបានពី ៣ទៅ ៤ ដង។ ក្នុងនោះ

តួចជាងបន្លែ ផ្លែឈើដែលនាំចូលមកពីប្រទេស

ចៀសមិនផុតពីការប្រើជីគីមីលាយជាមួយជីធម្ម

ដំណាំស្ពៃខាត់ណាដាំរយ:ពេល ២០ ថ្ងៃ (បើអា-

ជិតខាង។

ជាតិក្នុងស្រុកដែលអាចរកបាន ។

កាសធាតុត្រជាក់)ទៅ ២៥ ថ្ងៃ(បើក្តៅ)នឹងហុច

ការថែទាំដោយត្រូវប្រើកម្លាំងមនុស្ស

ដោយសម្លឹងទៅរកបន្លែរបស់លោក កសិករ
រូបនេះបញ្ជាក់ថា

ដោយសារការគួបផ្សំគ្នាខាង

ឃុំប្ញស្សីក្រោកបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី

គួររំលឹកថា

ផល។ សាឡាត់ ស្ពៃដទៃទៀតក៏ប្រើរយ:ពេល
ប្រហែលគ្នានេះដែរ ។

គ្រប់គ្រាន់ដូចជាក្រុងសិរីសោភ័ណ

មន្ត្រីជំនាញលើកទឹកចិត្ត

ស្រុកព្រះ

និងធ្វើជំនួយប្រឹក្សា

ដល់កសិករ
ខណៈដែលកសិករមានការប្រែប្រួល

ក្នុង

លើដំណាំត្រសក់ស្រូវ ១ ដើមៗរបស់គាត់អាច

កសិកររូបនេះបន្តថា ឆ្នាំនេះបន្លែកាន់តែត្រូវ

ហុចផលកើនពី ៥ ផ្លែទៅដល់ ១៥ ផ្លែឯណោះ។

ប៉ាន់ព្រោះអ្នកហូបចុកក្នុងខេត្តចូលចិត្ត និងត្រូវ

ជំនាញខាងកសិកម្មខេត្ត

ប៉ុន្តែ ផលវាមិនមានសារធាតុគីមីខ្លាំងដូចផលិត

ការច្រើនបម្រើឲ្យភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានជា

ចំណែកចូលទៅជួយកសិករទាំងនោះ

ផលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឡើយ ។ ត្រសក់

ដើម ។ ដោយសារអ្នកដាំតិចផងក៏នាំឲ្យវាឡើង

លើការផ្តល់បច្ចេកទេសនិងពិសោធន៍ក្នុងការថែ

ស្រូវ ១ គីឡូក្រាមអាចលក់ដុំបានតម្លៃពី១ ៥០០

ថ្លៃ។ គឺលក់ដុំក្នុង ១ គ.ក្រ ស្ពៃខាត់ណាតម្លៃជាង

ទាំ ។

ទៅ ២.០០០ រៀល ។ ត្រសក់ទុំ ១ផ្លែ មានទម្ងន់ពី

៣ ០០០ រៀល ។ សាឡាត់ថ្លៃជិត ៧ ០០០

៣ ទៅ ៤ គ.ក្រ។ អាចនិយាយរួមថា ត្រសក់ស្រូវ

រៀល។ ស្ពៃក្រញាញ់ថ្លៃ ២ ៥០០ រៀល ។

ទុំក្នុង១រដូវរកចំណូលបានពី២,៥លានទៅ៣,៥
លានរៀល
ត្រឡាច

។

ដោយឡែកដំណាំត្រសក់ផ្អរ

ននោង......ក្នុង១រដូវក៏លក់បានពី២

ខុសពីកសិករមុន កសិករ យ៉ន ចន្ធូ របញ្ជាកថា
់

ការធ្វើកសិកម្ម

ពិសេសការដាំបន្លែនោះមន្រ្តី
ក៏បាននិងកំពុងរួម
ផងដែរ

លោក រុន សុផាន់ណ្ណារ៉ា ប្រធានការិយាល័យ
ក្សេត្រសាស្ត្រ

និងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរ

កសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថា

ដំណាំរបស់គាត់ ប្រើប្រាស់ជីគីមីតិចតួចបំផុត។

ឆ្នាំមុនៗ ដំណាំបន្លែកសិករដាំច្រើនជាងឆ្នាំនេះ

គាត់ប្រើជីធម្មជាតិ

ហើយនាំឲ្យលក់បានថោក

ដែលអាចរកបានក្នុងមូល-

បើទោះបីជាវាមាន

ទៅ៣លានរៀលដែរ។ បូកផ្សំទៅក្នុង ៣ រដូវក្នុង

ដ្ឋានដូចជាអាចម៍ទា អាចម៍គោក្របីផ្សំគ្នានឹងជី

ចំណូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកក្នុងស្រុក

១ ឆ្នាំៗ គឺទទួលចំណូលសមល្មមនឹងទ្រទ្រង់ជីវ-

កំប៉ុស្តិ៍ ។

ក្តី ។ ហេតុនេះទំនងជារារែក ទើបឆ្នាំនេះ ការដាំ

ភាពបានប្រសើរដែរ ។

ស្រ្តី ចន្ធូរ បាននិយាយដោយញញឹមថាផល

បន្លបា
ែ នថយចុះតែបច្ចយ
័ ល្អ គឺតម្លក
ៃ ស
៏ ះុ្ទ ឡើង ។
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មន្ត្រីជំនាញបានត្រៀមខ្លួនជា

គួររំលឹកថាជារឿយៗ ឯកឧត្តម គោស៊ុំ សា

ចម្រុះ មន្ទីរមានផែនការតែជាង ២.០០០ ហិកតា

ស្រេចក្នុងការធ្វើជាអ្នកជំនួយការ ជាទីប្រឹក្សានិង

រឿត អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយ-

ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ តែវាប្រែប្រួលផ្ទៃដីដាំដុះទៅតាម

បច្ចេកទេសដល់កសិករក្នុងការធ្វើដី ការជ្រើស

មានជ័យតែងមានប្រសាសន៍

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ។នៅរដូវប្រាំង និងដើម

រើសពូជ ប្រើជី ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ការថែទាំ

សំណាល និងពេលចុះជួបពលរដ្ឋជាញឹកញាប់

រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ នេះ ការដាំបាន

ការប្រមូលផល ។ ពោលគឺធ្វើកសិកម្មប្រពល-

ថា"កុំឃើញទំនិញបន្លែផ្លែឈើនាំចូលពីបរទេស

ថយចុះជិតពាក់កណ្តាល ដោយសារបញ្ហាតម្លៃ

វប្បកម្ម និងបម្រឲ
ើ ្យការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ នៅទីផ្សារ។

មកមានរូបសោភ័ណល្អ មានតម្លៃថោក មាន

ធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំចាស់

លោកបន្តថា

ច្រើនថាជារបស់ល្អនោះ

លោកបន្តថាដំណាំបន្លែបង្ការ ដំណាំហូបផ្លែ

ការប្រែប្រួលអាកាស-

ធាតុ និងតម្លៃពលកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាដើម ។
ចំពោះនិន្នាការចូលចិត្តបន្លែ ដំណាំហូបផ្លែ
ក្នុងស្រុក

ដែលមិនសូវប្រើសារធាតុគីមីនោះ

លោកបានទទួលស្គាល់ដូច្នេះដែរ ។
លោកបានប្រាប់យើង អំពីស្ថានភាពដាំដុះ
រួមទាំងដំណាំកសិកម្ម ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម
ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្ត

គឺដំណាំស្រូវវស្សាមានផ្ទៃដី

ប្រសាសន៍ថា

អ្នកជំនាញបានចុះទៅជួយផ្សព្វ-

។

ក្នុងការសំណេះ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

ផ្សាយ ពន្យល់ អប់រំ ពីបច្ចេកទេសដាំដុះដល់ពួក

ព្រោះវាអាចត្រូវគេប្រើជាតិគីមីខ្លាំង

គេជាបន្តបន្ទាប់ ។ លោកក៏បានអំពាវនាវដល់

ពាល់ដល់សុខភាពបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត ។

កសិករផងដែរថា បើត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសគឺ
អ្នកជំនាញកសិកម្មខេត្ត

នឹងទៅជួយពួកគាត់

ហើយប៉ះ-

ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ
ពលរដ្ឋគ្រប់ផ្ទះខិតខំកែច្នៃបង្កើនជីវភាព

សុខ-

ភាព សុវត្ថិភាពអាហារក្នុងគ្រួសារដោយងាកទៅ

តាមបំណង ។
លោកប្រធានមន្ទីរ

បានទទួលស្គាល់ថា

ដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការ ដំណាំហូបផ្លែលើដីជុំវិញ

បច្ចុប្បន្នតម្រូវការបន្លែ

ផ្លែឈើក្នុងស្រុកពុំអាច

ផ្ទះ និងច្បារដំណាំរបស់ខ្លួនគ្រប់ៗគ្នា ព្រោះថា

ទំហំ ២៤០ ០០០ ហិកតា ។ ស្រូវបង្កើនរដូវ

ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់

ហើយសោភ័ណភាពមិនល្អ

ផលិតផលកសិផលទាំងនេះ ពលរដ្ឋ និងជនរួម

និងស្រូវប្រាំងជិត ១០ ០០០ ហិកតា។ ដំឡូងមី

បរិមាណក៏នៅតិចនៅឡើយ បើប្រៀបធៀបនឹង

ជាតិយើង និយមចូលចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងៗ។

៧០ ០០០ ហិកតា ។ ពោតក្រហម ២ ០០០ ហិក

ផលិតផលកសិផលបរទេស ដែលមានលក្ខណ

ម៉្យាងទៀតបច្ចុប្បន្នសេវាកម្មទេសចរណ៍ក៏កំពុង

តា ។ សណ្តែកសៀង សណ្តែកបាយ ៣០០ ទៅ

សម្បត្តិល្អជាងយើង។

ត្រូវការកាន់តែច្រើនផងដែរ ដើម្បីបម្រើឲ្យភោជបង្កើនការដាំដុះនៅជុំ

នីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន សណ្ឋាគារ។ល។ ឯកឧត្តម

ស្យា ដំណាំរយ:ពេលវែងរាប់ពាន់ហិកតាផ្សេង

វិញផ្ទះទន្ទឹមនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកហូបចុក

អភិបាលខេត្តជំរុញថា កសិករត្រូវតែប្តូរទម្លាប់ពី

ទៀត ។

និងទីផ្សារបន្លែផ្លែឈើក្នុងស្រុក ប្រសើរជាងមុន

ការដាំដុះដើម្បីតែផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឲ្យទៅជាការដាំ

ដោយឡែក ការដាំដំណាំបន្លែ លោកបញ្ជាក់

មន្ត្រីជំនាញបានណែនាំ និងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដាំ

ដុះដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ មានន័យថា ប្តូរទាំង

ថា កសិករតាមផ្ទះ តាមវាលស្រែចម្ការ និងតាម

ដុះដំណាំបន្លែបង្ការ ដំណាំហូបផ្លែ ឈើហូបផ្លែ

ទស្សនៈ និងបច្ចក
េ ទេសដាំដុះ ធ្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មដណា
ំ
ំ

អង្គភាពមូលដ្ឋានទ័ព នគរបាល សាលារៀន

ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅជុំវិញផ្ទះកុំទុកដី ទុកទឹកឲ្យ

លើផ្ទៃដីដែលមានស្រាប់ ។

ទោះជាដាំបានតិចក្តីច្រើនក្តី

សល់ចោល

៤០០ ហិកតា ។ ដំណាំកៅស៊ូ ស្វាយចន្ទី អាកា-

ក៏គេបាននាំគ្នាដាំ

អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋ

ព្រោះការដាំដុះនឹងជួយផ្តល់

ជាមួយនឹងស្ថានភាពថ្មី ឥរិយាបថថ្មីរបស់កសិករ

កាត់បន្ថយការធ្វើ

ពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មានអំណោយផល

ចំណាកស្រុក។ ការដាំដុះដំណាំបន្ថែម ក៏នឹងធ្វើ

ក្នុងការដាំដះុ នោះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ឲ្យគ្រួសារមានអាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់

ក្លាយជាខេតផ
្ត ត
្គ ផ
់ ង
្គ ប
់ ន្លម
ែ យ
ួ នាពេលអនាគត ៕

ប្រយោជន៍

កម្ម

ចំណាយក្នុងជីវភាពគ្រួសារ

ដូចមុនឡើយ ។
ចំណែកលោក ប៉ាង វណ្ណាសេដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរ

បានបង្ហាញនូវក្តីរំពឹងថា

កាត់បន្ថយ

ដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹក ហើយដាំដើម្បីធ្វើអាជីវ
មិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ខ្លួន

មន្រ្តីកសិកម្មខេត្ត

និងបង្កើនចំណូល

កសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពី

មិនរងផលប៉ះពាល់

អាហារូបត្ថម្ភមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានមាន

មានជាតិគីមីនាំចូលពីបរទេសនោះ។

ហើយ

ពីការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើ
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- ជើងលោកមុតជ្រៅ ហើយឈឺខ្លាំងណាស់មែនទេ ?
ឭមា្ចស់ផ្ទះសួរដូច្នេះ នាយ ម៉េក សើចរួចឆ្លើយ :
- សូមអ្នកស្រី សួរឆ្កែអ្នកស្រីមើល តើធ្មេញវាឈឺខ្លាំងទេ ?
ម្ចាស់ផ្ទះ ធ្វើភ្នែកឡឺនឡង់ហាក់មិនយល់ ទើបនាយ ម៉េក បន្ថែមថា :
- ព្រោះខ្ញុំពាក់ជើងសិប្បនិមិត្តតើ ! ។
ជួយប៉ាខ្ញុំផង
ព្រឹកមួយ កុមារប៉ុបរត់ត្រហេបត្រហប ចូលប៉ុស្តិនគរបាលស្រែក :
- ពូ . ពូ . ជួយប៉ាខ្ញុំផង មានបុរសម្នាក់កំពុងវាយប៉ាខ្ញុំ ។
សុំពូទៅជួយគាត់ លឿនឡើង ។
ភ្នាក់ងារនគរបាលចេញមកខាងក្រៅ

ឃើញបុរសពីរនាក់កំពុង

ដាល់គ្នាបែកមុខបែកមាត់ ព្រមទាំងស្រែក :
ពាក្យដូចគ្នាថា" អ្ហែងកុំសង្ឃឹមថា យកកូនប្រុសអញបានឱ្យសោះ "
នគរបាលឮបុរសទាំងពីរនិយាយចម្លែកពេក ក៏ងាកមកសួរកុមារដើម
បណ្តឹង :

(កំណាព្យបទពាក្យ ៧)
-ផ្គរលាន់សន្ធាប់ជាប់រដឹក
វស្សាចូលដល់ខ្យល់ដើមខែ	
- ព្រហាមស្រាងៗបងរូតរះ
ប្រញាប់ភ្ជួររាស់ដាស់ប្រែដី
- អូនដកសំណាបចងកណ្តាប់
ត្រដេវ៉ិចយំកៀនគុម្ពស្បូវ
- រលឹមផ្សែងក្រូចដូចប្រោះព្រំ
បងភ្ជួរក្បែរស្រីជិតបង្កើយ
- ក្រោមភ្លៀងរលឹមមេឃត្រជាក់
អូនខំដកស្ទួងទាន់វេលា
- វស្សន្តរដូវនៅដើមខែ	
ទោះរងាស្ពឹកឬក្តៅថ្ងៃ
- ឆ្នាំនេះភ្លៀងជូនបានដើមដៃ
សង្ឃឹមភោគផលផ្តល់ផ្កាផ្លែ	
- យើងមានប្រឡាយមានទំនប់
ធ្វើស្រែរដូវបានពីរដង

- អេហ៍ អាអូន ! តើម្នាក់ណាជាប៉ារបស់អាអូនឯង ?

ភ្លៀងធ្លាក់សន្ធឹកស្រោចស្រពស្រែ
រុក្ខជាតិផ្កាផ្លែលាស់ខៀវខ្ចី

។

ស្រូតចេញពីផ្ទះទឹមក្របី
សម្រុកឃ្មាតខ្មីទាន់រដូវ

ឃើញស្រស់ត្រាណត្រើយរងរងា។
ទោះបីញ័រញាក់មិនរួញរា
។

កសិករធ្វើស្រែឥតសំចៃ
ពុះពារញាប់ដៃមិនត្អូញត្អែរ

។

ប្រសើពេកក្រៃទឹកពេញស្រែ
កើនទ្វេឥតប្រែដូចបំណង

។

បង្ហូរឬទប់តាមចិត្តប៉ង
សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងបានរុងរឿង

ម្នាក់ដើរកាត់ ក៏ឃាត់ឱ្យឈប់ ហើយនិយាយស្នើ :
- សូមលោកអ៊ំជួយកាត់សេចក្តីឱ្យពួកខ្ញុំបន្តិច តើពួកខ្ញុំទាំងបីនាក់
នេះ តើអ្នកណាស្អាតជាងគេ?
- ហ៊ឺ..អ៊ំពិបាកនិយាយណាស់ !
- គឺមកពីពួកខ្ញុំនេះ ស្អាតម្នាក់មួយបែបមែនទេ អ៊ំ ?
- មិនមែនទេ ! បើសួរថា ពួកនាងៗទាំង៣ ម្នាក់ណាអាក្រក់មើល
ជាង ទើបអ៊ំស្រួលឆ្លើយ ។
ដោះសា
នៅលើស្ពាន ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ដើរមកដល់កណ្តាលស្ពាន ក៏ធ្វើឲ្យ
ជ្រុះកាបូបធ្លាក់ទឹក រួចស្រែកខ្លាំងៗ :

នាយ ម៉េក កំពុងដើរក្លេះៗលើ
ចិញ្ចើមផ្លូវ ស្រាប់តែឆ្កែមួយក្បាល
មកខាំ

ត្របាក់ ត្រង់កំភួនជើងយ៉ាងពេញ
ទំហឹង រួចរត់ចូលទៅដេកស្រែកថ្ងូរ
ង៉េះៗ នៅក្នុងផ្ទះវិញភ្លាម ។
ឃើញដូច្នោះ អ្នកស្រីម្ចាស់ផ្ទះ
ភ័យស្លាំងមុខស្ទុះមកសួរ :

គ្នាលើគ្រែក្បែរផ្លូវពីរឿងអ្នកណាស្អាតជាង ទទួលឃើញបុរសចំណាស់

ល្ងាចមួយពេលនាយ ផល និងនាយ ផុស កំពុងឈរជជែកគ្នា

ឈឺខ្លាំងទេ ?

				

លាបបបូរមាត់ដោយម្សៅ ក្រែមរៀងៗខ្លួន រួចហើយក៏មកអង្គុយជជែក

៕

ដោយលោក សុខ សុធន

ស្ទុះបោលចេញពីក្នុងផ្ទះ

អាក្រក់មើល
នាងទយ នាងទួក នាងទែន ក្រោយពីបានតុបតែងខ្លួនផាត់មុខ

។

វាលស្រែក្បែរភ្នំខ្យល់ប៉ើយៗ

ជាមួយមីងមាប្រវាស់ដៃ

ជាប៉ាខដ
ំុ្ញ ច
ូ គ្នាអច
ី៊ ង
ឹ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ដឹងទទួលស្គាលម
់ ក
្នា ណា
់
ចោលម្នាកណា
់
ទេ ។

។

រួសរាន់ប្រញាប់ស្ទួងស្រែពៅ
ឯនាយតាវ៉ៅយំឆ្លងឆ្លើយ

- ដឹងអី!ពូសួរពួកគាត់ឱ្យបានច្បាស់ទៅ ។ ពួកគាត់សុទ្ធតែតាំងខ្លួន

- អេហ៍ បងប្រុសជួយស្រង់កាបូបខ្ញុំផង ! ក្នុងកាបូបមានលុយជាង
ពីរពាន់ដុល្លារឯណោះ។
នាយ ផុស អត់ចេះហែលទឹកសោះ តែដើម្បីកុំឲ្យស្រីថាអន់ក៏ឆ្លើយ
ដោះសា :
- សូមទោស ! បើសិនអ្នកនាងធ្លាក់ទឹក ខ្ញុំលោតចុះទៅស្រង់ភា្លម
ទោះលិចដល់បាតស្ទឹងក៏ខ្ញុំស្រង់បានដែរ ។ ប៉ុន្តែចំពោះកាបូបលុយខ្ញុំ
មិនច
 ុះស្រង់ទេ ព្រោះខ្ញុំបានស្បថហើយថា " ជាតិនេះ ខ្ញុំដាច់ខាតមិន
ស្លាប់ព្រោះលុយកាក់ទេ " ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj
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Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 170

elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
É>] Ek Kwmya:n
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] RtaM GIuvtwk
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] R)ak; cMerIn
smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] eCog GM
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Qit suxun
GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] G‘uk R)afña
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] Xwm sariT§
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] qay bJT§iEsn
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] em:A b‘unNarin
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Ta c½nÞlIda
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n vibul
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A LaMg
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak eGam cn
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]> ]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
elak sarU rdæCati
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rdæbBaØa
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rtna
m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elakCMTav exg sMv:ada
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] say bUrin
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak tak suvNÑnI
GnuRbFannaykdæanGWr:ub énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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elak XYn sMbUr
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
kBaØa pag nitEhV‘rI
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eg:a em:gRCYn
GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak sYn suFI
RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kwm b:uNÑa
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kat h‘ul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak cab DINa
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak hg; bU
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] m:uk m:aer:t
smaCikrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] evg saxun
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] siun vuT§I
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] QMu vNÑariT§
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] cug Ept
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hug RCin
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak KYc can;Titü
GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lI sarun
mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
elak G‘uc savn
GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
É>] esg sumunI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak mIu
lIhYt
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
elak Tit criya
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Esm sMNag
RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Nub eromNI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
kBaØa m:ak; Picehok
m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qag suvNÑara:
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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(ថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥)
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matika
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12

Contents

វិចារណកថា ៈ ពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិ គាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន ....



សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល.................

1
3



សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីគណបក្ស .................................. ១៣



សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ........................................................................ ១៥



លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ...................................................................................	១៧



ការសាងសង់ផ្លូវ ស្ពានក្រោមគម្រោងនានារយៈពេល៥ខែ ដើមឆ្នាំ ២០១៥.................................. ១៨



ការរីកចម្រើនថ្មី នៅក្នុងវិស័យការងារ..................................................................................... ២១



រយៈ ៦ ខែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង ១២០០ នាក់
និងរបួសធ្ងន់ ស្រាលជិត ៤ ០០០ នាក់ ................................................................................ ២៣



វប្បធម៌ ៈយោធិន និងយុទ្ធោបករណ៍សម័យអង្គរ.................................................................... ២៤

Address :



ចំណេះដឹងទូទៅ ៈ២០១៥ ជាឆ្នាំជាប់កំណត់ត្រានៃលំហូរចូលជនចំណាកស្រុកទៅកាន់អឺរ៉ុប ........ ២៦

No 203 Preah



វិទ្សាសាស្រ្ត និងសុខភាព ៈរោគសញ្ញា១០ ដែលបង្ហាញថា អ្នកអាចបានកើតមហារីក.................. ២៧

Norodom Bld.



Phnom Penh Cambodia

ទឹកដីមា
 តុភូមិ ៈបន្ទាយមានជ័យ ៈ កសិករមួយចំនួនងាកមកដាំបន្លែបន្ថែម.................................. ២៨



កំណាព្យ ៈ ផ្គរលាន់ដើមឆ្នាំ..................................................សំណើច................................... ៣១

Tel : 023 219 065

