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ពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិ គាំទ្ររាជរដ្ឋ្រភិបាល
ក្នុងការដ្រះស្រយបញ្ហ្រព្រំដ្រន

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានកំណត់ច្បាស់
ថា ៉ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យ 
សន្តិភាព អព្យាកៃឹតអចិនៃ្តយ៍ និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ។ បូរ-
ណភាពទឹកដីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា មិនអាចរំលោភ        
បានដាច់ខាត ក្នុងពៃំដៃនរបស់ខ្លួនដៃលមានកំណត់ក្នុងផៃន
ទីខា្នាត ១/១០០ ០០០ ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៣៣-១៩៥៣     
ហើយដៃលតៃូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ នៅចន្លោះឆ្នាំ 
១៩៦៣-១៩៦៩ ៉។ បៃទៃសកម្ពុជាមានពៃំដៃនជាប់ជាមួយ
បៃទៃសវៀតណាម បៃទៃសឡាវ និងបៃទៃសថៃ ។ ប៉ុន្ដៃ              
ប៉ុន្មានជំនន់មកហើយ បញ្ហាពៃំដៃននៅតៃជាបញ្ហាដ៏ស្មុគ-
ស្មាញ ជាពិសៃស ពៃំដៃនជាមួយវៀតណាម ក្នុងនះ ម្យា៉ាង
ដោយសរតៃពីជំនន់មួយទៅជំនន់មួយ មានភាគីជម្លោះ 
នៅកម្ពុជា បានយកបញ្ហាពៃំដៃននៃះមកបៃើបៃស់ជាឧបក-
រណ៍នយោបាយ ដើម្បីសមៃចមហិច្ឆតាលោភលន់អំណាច 
របស់ខ្លួន ដោយពុំគិតពីផលបៃយោជន៍ជាតិ និងបៃជាជន 
ឡើយ ។ នៅពៃលដៃលពួកលន់នល់ធ្វើរដ្ឋបៃហារទមា្លោក់ពៃះ
ករុណា ព្រះបរមរតនក្រដ្ឋនៅឆ្នាំ១៩៧០ពៃលនះគៃ
បានចោទថាពៃះអង្គលក់ទឹកដីឲ្យបរទៃស ។ ពៃលគណបក្ស
បៃជាជនកម្ពុជាដឹកនំបៃទៃស បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះលើរបប 
ប៉ុល ពត នថ្ងៃ ៧ ខៃមករា ឆ្នាំ១៩៧៩  ពួកបៃឆំង និងមជ្ឍ-
ដា្ឋានអគតិ ក៏នៅតៃបន្តបៃើនូវបញ្ហានៃះដដៃលឥតឈប់ឈរ
ដើម្បីវាយបៃហារមកលើគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា មកលើ 
សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ។    បុ៉ន្ដៃសច្ចធម៌នៃបៃវត្តិសសៃ្ដ  
មិនអាចមានអ្នកណាមកបំផ្លោញបានឡើយ ។

ការពតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាសថ់ា ចាបព់ីថ្ងៃរំដោះបៃទៃស 
មកដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាមិនតៃឹមតៃ     
បានទប់ស្កាត់ ការវិលតៃឡប់មកវិញនៃរបបបៃល័យពូជ   
សសន៍ ស្តារ និងកសងមាតុភូមិឲ្យបានរីកចមៃើនបុ៉ណ្ណោះ
ទៃ គឺបានខិតខំបៃឹងបៃងពៃញទំហឹងក្នុងការដោះសៃយ   
បញ្ហាពៃំដៃនជាមួយបៃទៃសជិតខាងដៃលបន្សល់ទុកដោយ  
របបអាណានិគមនិយម តាំងពីពៃលនះរហូតមកដល់             
បច្ចុប្បន្ននៃះ ដើម្បីសមៃចបាននូវខ្សៃពៃំដៃនមួយដៃលមាន
លក្ខណៈអន្តរជាតិ គឺខ្សៃពៃំដៃនដ៏រឹងមាំច្បាស់លាស់ដៃល    
មានការទទួលស្គាល់ជាទ្វៃភាគី  និងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ 

ទុកជាមរតកដ៏ថ្លៃថា្លោបំផុត សមៃប់ខ្មៃរគៃប់ជំនន់តរៀង          
ទៅ ។ គោលជំហរក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃនជាមួយ  
បៃទៃសជិតខាង គឺផ្អៃកលើមូលដា្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ជាតិ 
ច្បាប់អន្តរជាតិ និងឯកសរគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធននដៃល   
បន្សល់ទុកដោយអាណានិគមនិយមបារាំង ដោយរក្សាឲ្យ     
បានដាច់ខាត នូវបូរណភាពដៃនដីគោករបស់ខ្លួនដៃលមាន
ផ្ទៃកៃឡា ១៨១.០៣៥ គម២ ។ លើមូលដា្ឋាននៃការបៃឹង 
បៃងនៃះ ក្នុងដំណើរការចរចារកដោះសៃយជាមួយបៃទៃស
វៀតណាម សន្ធិសញ្ញាកំណត់ពៃំដៃនរដ្ឋ តៃូវបានរដា្ឋាភិបាល
នៃបៃទៃសទាំងពីរ (អតីតសធារណរដ្ឋបៃជាមានិតកម្ពុជា 
និងសធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម) ចុះហត្ថលៃខា 
នៅថ្ងៃទី ២៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៥, នៅថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នាំ 
១៩៩៥ ភាគីទាំងពីរបានចៃញសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរួមស្តី
ពីការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតាមពៃំដៃន, នៅថ្ងៃទី១០ខៃ 
តុលា ឆ្នាំ ២០០៥ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលៃខាលើសន្ធិ-
សញ្ញាបំពៃញបន្ថៃម ទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ពៃំដៃនរដ្ឋឆ្នាំ 
១៩៨៥ ហើយនៅថ្ងៃទី២៣ ខៃមៃស ឆ្នាំ២០១១ ភាគីទាំងពីរ 
បានចុះហត្ថលៃខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា        
ដើម្បីកៃសមៃួលខ្សៃពៃំដៃនគោក នៅតំបន់ដៃលនៅសៃស   
សល់មួយចំនួន ។ សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចពៃមពៃៀងទាំងអស់នៃះ 
បានពងៃឹងមូលដា្ឋានគតិយុត្តសមៃប់ឲ្យបៃទៃសទាំងពីរជំរុញ
ការងារខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គាលពៃំដៃនឲ្យមានដំណើរ-
ការយ៉ាងតៃឹមតៃូវ ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន បៃទៃសទាំងពីរបាន       
ដំណើរការបោះបង្គាលពៃំដៃនបានជាង ៨៣% ហើយ នៅ 
សល់ចំណុចមួយចំនួនទៀត ដៃលភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ 
ថា មានសភាពស្មុគស្មាញចៃើនតៃូវរួមគ្នាពិភាក្សាដោះ-
សៃយបន្ដឲ្យបានចប់សព្វគៃប់ ។  ជាមួយគ្នានៃះ ការរស់នៅ
របស់បៃជាជនតាមពៃំដៃននៃបៃទៃសទាំងពីរ ក៏មានទំនក់-
ទំនងគ្នាល្អបៃកបដោយភាពសុខសន្ត ។

ប៉ុន្ដៃរយៈពៃល ៣៦ ឆ្នាំមកនៃះ ពួកអគតិ និងកៃុមបៃឆំង
ផ្កាប់មុខដ៏ងងឹតងងល់បានធ្វើយុទ្ធនការឃោសនឥតឈប់
ឈរលើបញ្ហាពៃំដៃន កម្ពុជា-វៀតណាម សំដៅវាយបៃហារ
លើរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា។ថ្មីៗ
នៃះ កៃុមជៃុលនិយមទាំងនះបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាន-               
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ការណ៍តានតឹងនៅប៉ៃកខាងកើតបៃទៃស ចលនបៃជាជនឲ្យ 
ទៅមើលពៃំដៃន រហូតដល់បង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាថៃម      
ទៀត ក្នុងបំណងដុតបញ្ជៃះឡើងវិញនូវបដិវត្តន៍ពណ៌។ពួក
គៃបានចោទបៃកាន់ មួលបងា្កាច់រាជរដា្ឋាភិបាលថាបានបៃើ       
ផៃនទីក្លៃងកា្លោយ ក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃនជាមួយ        
វៀតណាម មិនតៃប៉ុណ្ណោះ មៃដឹកនំបក្សបៃឆំងបានអួតអាង
បញ្ចៃញលើគៃហទំព័រថាខ្លួនមានផៃនទីផ្សៃងទៀតដៃលតៃឹម
តៃូវ ជាផៃនទីដៃលគៃបានទិញនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅ                   
បៃទៃសបារាំងក្នុងតម្លៃ១៦៨ដុលា្លោរ។ជាមួយគ្នានៃះកៃុមមន្តៃី
សកម្មជន និងបណា្តាញសង្គមរបស់គណបក្សបៃឆំងបាន
សៃកបន្ទរបំផុស ញុះញង់ ឆ្កឹះឆ្កៀល បុ៉នប៉ងធ្វើឲ្យបៃជាជន 
សង្ស័យ និងលៃងទុកចិត្តលើរដា្ឋាភិបាល ហើយដុតបញ្ឆៃះទៅ
ជាអស្ថិរភាពនយោបាយ។ ពួកបៃឆំងមា្នាក់ៗសុទ្ធតៃអួតអាង
អំពីស្នៃហាជាតិ តៃធាតុពិត គឺកំពុងតៃបំផ្លោញជាតិទៃ ពៃះ    
ពួកគៃកំពុងតៃរារាំងសកម្មភាព ដ៏តៃឹមតៃូវរបស់រាជរដា្ឋាភិ-
បាលលើបញ្ហាពៃំដៃន ។

ក្នុងសភាពការណ៍នៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបងា្ហាញ
ជាសធារណៈនូវផៃនទីចំនួន ២៦ ផ្ទាំង ជាផៃនទីបោនខា្នាត 
១/១០០០០០ ដៃលបោះពុម្ពដោយកៃុមភូមិសសៃ្ដឥណ្ឌូចិន
របស់បារាំង ដៃលរាជរដា្ឋាភិបាលបានបៃើបៃស់ក្នុងការងារ 
ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គាលពៃំដៃនជាមួយសធារណរដ្ឋ-
សង្គមនិយមវៀតណាម។ប៉ុន្ដៃមានសមាជិកសភាគណបក្ស
បៃឆំងបានបៃពៃឹត្តយ៉ាងគឃ្លើន យកជើងជាន់ដោយចៃតន 
លើផៃនទីនះ។ ក្នុងជំហរបងា្ហាញអំពីភាពតៃឹមតៃូវលើការ
ដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃននិងក្នុងភាពបើកចំហ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានផ្ញើលិខិតទៅអគ្គលៃខាធិការនៃអង្គការស-
ហបៃជាជាតិ និងមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមហាអំណាច ៣ គឺ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក អង់គ្លៃស និងសធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីសុំខ្ចី 
ផៃនទីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដៃលបៃទៃសទាំង៣នៃះមាន យក  
មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផៃនទីបោនខា្នាត ១/១០០០០០        
ដៃលរដា្ឋាភបិាលបាន នងិកពំងុបៃើបៃសប់ច្ចបុ្បន្ន ។ ជាមួយគ្នា 
នៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំបៃទៃសទាំងនៃះឲ្យ  
បញ្ជូនអ្នកឯកទៃសខាងផៃនទីមកធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើ
ផៃនទីនះ ពៃមទាំងបើកចំហឲ្យគៃប់មជ្ឍដា្ឋានចូលរួមពិនិត្យ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ផងដៃរ ។ ជាមួយគ្នានៃះគណៈកម្មការចមៃុះខណ្ឌ
សីមា និងបោះបង្គាលពៃំដៃនគោកកម្ពុជា-វៀតណាម 
វៀតណាម-កម្ពុជា បានបៃជុំពីថ្ងៃទី ០៧-០៩ ខៃកក្កដា        

សមៃចបានលទ្ធផលដ៏ល្អ ដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា 
អនុវត្តឲ្យបានមុឺងមា៉ាត់តាមស្មារតីនៃសៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មាន 
រួម ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្ដីពីការរក្សាស្ថានភាព
បច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្តាយពៃំដៃន ហើយសហការគ្នាបន្ត
ដោះសៃយឲ្យមានបៃសិទ្ធភាពរាល់បាតុភាពដៃលកើតមាន
នៅតាមបណ្តាយពៃំដៃន ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបញ្ចៀសការរីក 
រាលដាល ដៃលនំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនក់ទំនងល្អរវាង    
បៃទៃសទាំងពីរ ។

ពួកបៃឆំង និងកៃុមអគតិ តៃូវតៃបញ្ឈប់ការបៃើបៃស់  
បញ្ហាពៃំដៃនដើម្បីគោលបំណងនយោបាយ ហើយតមៃឹម   
សកម្មភាពរបស់ខ្លួឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកៃបខណ្ឌច្បាប់បានហើយ
បៃសិនបើពួកគៃមិនចង់ឲ្យខ្លួនកា្លោយជាអ្នកបំផ្លោញជាតិ។ការ
មួលបងា្កាច់អំពីផៃនទីក្លៃងកា្លោយ ការបញ្ចៃញផៃនទីតាម     
ចិញ្ចើមថ្នល់តម្លៃ ១៦៨ ដុលា្លោរ គឺជាសកម្មភាពបៃមាថយ៉ាង   
ធ្ងន់ធ្ងរដល់រាជរដា្ឋាភិបាល ដៃលជាស្ថាប័នជាតិតៃមួយគត់       
មានភារកិច្ចដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃន  ហើយជាការបៃមាថមៃ
ដឹកនំអង្គការសហបៃជាជាតិ និងមហាអំណាចទាំង ៣ ផង 
ដៃរ ។ ទង្វើបៃបនៃះ គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ។ ពួកគៃ 
គប្បីចូលរួមគំទៃនូវសកម្មភាពដ៏តៃឹមតៃូវ របស់រាជរដា្ឋាភិ-      
បាល បង្កើតជាធ្លុងសមគ្គីជាតិទូលំទូលាយ រឹងមាំ ជាមូល-     
ដា្ឋានទៃទៃង់ដល់ការដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃន ។ បៃជាជាតិ      
ខ្មៃរគៃបស់ៃទាបវ់ណ្ណៈ គៃបម់ជ្ឈដា្ឋានទទូាងំបៃទៃស ដៃលធា្លោប ់
បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនូវភាពជូរចត់ ទុក្ខវៃទន ការបៃក-
បាក់ សងៃ្គាម និងវិនសសកម្ម មានឆន្ទៈរួមគ្នាជាកមា្លោំងគំទៃ 
នយោបាយ និងសកម្មភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការដោះ-
សៃយបញ្ហាពំៃដៃនជាមួយបៃទៃសជិតខាង រហូតសមៃច   
បានលទ្ធផលជាស្ថាពរ ហើយកសងបាននូវពៃំដៃនមិត្តភាព
ជាមយួបៃទៃសជតិខាងបៃកបដោយសន្តភិាព ស្ថរិភាព សហ-
បៃតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ដូច្នៃះ រាល់សកម្មភាពរបស់គណបក្សបៃឆំងដៃលចង់
បៃើបៃស់បញ្ហាពៃំដៃនជាឧបករណ៍នយោបាយ សំដៅបំផុស
ចលនមហាជនបៃឆំងនឹងរាជរដា្ឋាភិបាលនះ កំពុងតៃ         
ពន្លិចខ្លួនគៃឲ្យលង់ក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញទៃ។
កៃុមបៃឆំងតៃូវបរាជ័យ ក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួន នៅចំពោះ
មុខភាពតៃឹមតៃូវនិងសៃចក្តីកា្លោហានរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ៕
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សៃចក្ដីពៃងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល 

តៃូវបានសម័យបៃជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៤ នីតិកាលទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី 

១៣ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ពិភាក្សាអនុម័ត និងតៃូវបានពៃឹទ្ធសភា

អនុម័តយល់ពៃមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា កៃមការដឹកនំរបស់សម្តៃចអគ្គមហា

សៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ដៃលបានខិតខំរៀបចំតាក់តៃងឲ្យ   

មានច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាលនៃះឡើង 

បានចាត់ទុកថា ច្បាប់នៃះជាច្បាប់មួយដ៏មានសរៈសំខាន់ សមៃប់

លើកស្ទួយការបៃើបៃស់សិទ្ធិសៃរីភាព និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ក្នុងកៃប-

ខណ្ឌនីតិរដ្ឋ។ ច្បាប់នៃះមាន ៩ ជំពូក ចៃកចៃញ ៣៩ មាតៃ ជាច្បាប់ 

ដៃលបានរៀបចំឡើង តៃឹមតៃូវសៃបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជា-

ណាចកៃកម្ពុជា ។ 

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតៃអះអាងជានិច្ចថា ការតាក់តៃងច្បាប់ 

ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ដៃលរៀបចំនៅកម្ពុជា 

នពៃលនៃះ មានមូលដា្ឋានច្បាស់លាស់តៃឹមតៃូវ មិនមៃនជាការ 

បញ្ចបស់កម្មភាពរបសអ់ង្គការសង្គមសុវីលិនះទៃ ។ បៃជាជនមាន 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់គៃប់គៃង។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានរដ្ឋធម្ម 

នុញ្ញ និងច្បាប់គៃប់គៃង។ ដូច្នៃះអង្គការសង្គមសុីវិលក៏តៃូវតៃនៅ

កៃមរដ្ឋធម្មនញុ នងិច្បាបដ់ៃរ។ នៅក្នងុរដ្ឋធម្មនញុ្ញ នៃពៃះរាជាណា 

ចកៃកម្ពុជា មាតៃ៤២ចៃងថា  ៉បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរមានសិទ្ធិបង្កើត   

សមាគម និងគណបក្សនយោបាយ ។ សិទ្ធិនៃះតៃូវកំណត់ដោយ     

ច្បាប់   ៉។ កម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរួចហើយនៅ

ពៃលនៃះយើងមានច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិ-

បាលទៀត គឺជាការតៃឹមតៃូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃ  

កម្ពុជា ពុំមានអ្វីដៃលថាខុសច្បាប់នះទៃ ពៃះច្បាប់នៃះមានមូល-

ដា្ឋានគតិយុត្តិពីរយ៉ាង គឺទីមួយ ៉រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃ    

កម្ពុជា និងទីពីរកតិការសញ្ញា ឬអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ" ។ 

មុននឹងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់នៃះ សៃចក្តីពៃងច្បាប់តៃូវ       

បានរាជរដា្ឋាភិបាល ដាក់ឲ្យមានការពិគៃះយោបល់ជាហូរហៃរ   

ចៃើនលើកចៃើនដងមកហើយ។ វត្តមាននៃការចូលរួមពីភាគីពាក់-

ព័ន្ធ ជាពិសៃសពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល សុទ្ធតៃ     

បានផ្តល់ជាធាតុផ្សំចូលរួមដ៏សំខាន់ នៅក្នុងការធានការពារសិទ្ធិ

សៃរីភាព ក្នុងការបង្កើតសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល        

ពៃមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ

នឹងអាជា្ញាធរសធារណៈ ដៃលនឹងរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋ-

កិច្ចសង្គម និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យនៅ 

កម្ពុជា ។ ការចូលរួមនះ សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសៃចក្តីពៃងច្បាប់

ដ៏មានសរៈសំខាន់មួយនៃះមានលក្ខណៈគៃប់ជៃុងជៃយសមៃប់

បមៃើផលបៃយោជន៍ជូនសង្គមជាតិទាំងមូល ។ ឥឡូវនៃះគ្មានអ្វី      

ដៃលតៃូវពៃួយបារម្ភទៀតទៃពីការបង្កើតច្បាប់ ស្តីពីការគៃប់គៃង  

សមាគម និងអង្គការកៃរដា្ឋាភិបាលនះ ពៃះថាការបង្កើតច្បាប់ 

នៃះ គឺដើម្បីធាននូវបៃសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពរបស់សមាគម និង  

អង្គការកៃរដា្ឋាភិបាលនន ដៃលបំពៃញការងារក្នុងបៃទៃស   

កម្ពុជា ។

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ រហូតមកដល់ 

បច្ចុប្បន្ន សមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ដៃលបាន និង       

កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបដល់ទៅ ៥.០០០ ក្នុង 

នះរួមមានទាំងសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាលក្នុងសៃុក

និងកៃសៃុក ។ ចំនួនដ៏ចៃើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃះ តៃូវបានគៃមើល 

ឃើញថា កម្ពុជាជាស្ថានសួគ៌នៃសមាគម-អង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិ-

បាល ដៃលកន្លងទៅនៃះ មានអង្គការ សមាគមខ្លះ បានធ្វើសកម្មភាព 

ហួសឆ្ងាយពីតួនទីរបស់ខ្លួន រហូតដល់ទៅបៃឆំងនឹងរាជរដា្ឋាភិ-

បាលដៃលជាប់ឆ្នាតសៃបច្បាប់ទៀតផង ។

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតតីៃជោ ហ៊នុ ស្រន បៃធានគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជាបានបៃកាសថា   គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាគំទៃការ

បង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ដើម្បីការ

ពារទៃទៃង់សិទ្ធិសៃរីភាព និងផលបៃយោជន៍របស់ស្ថាប័នទាំងនៃះ 

និងផលបៃយោជន៍សធារណៈ ពៃមទាំងធានឱ្យកិច្ចដំណើរការ    

របស់អង្គការទាំងនះបៃពៃឹត្តទៅបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព សៃប   

តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងអភិបាលកិច្ចល្អ ។

នៅពៃលនៃះ ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរាជរដា្ឋា-     

ភិបាលតៃូវបានអនុម័តហើយ រាល់ទង្វើដៃលមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់

នៃះ គឺជាការប៉ុនប៉ងដាក់ឲ្យអង្គការសង្គមសុីវិលនៅកៃច្បាប់ដៃល

សង្គមបៃជាធិបតៃយ្យនីតិរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ។ តាម 

រយៈការអនុម័តច្បាប់នៃះ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថៃមទៀតថា កម្ពុជាជា 

រដ្ឋអធិបតៃយ្យមួយ កម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌

បៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ៕

សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគម 
និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល
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ពៃឹកថ្ងៃទី ៩ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះ
បរមនាថនរ្រត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា បានយងជាពៃះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យ រុក្ខទិវា (បៃចាំឆ្នាំ)

ដៃលបានបៃពៃឹត្តទៅនៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំកៃយ សៃុកសន្ទុក ខៃត្តកំពង់ធំ ។

ពិធីនៃះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផងដៃរពីសម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី

ហ្រង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា សម្តៃចវិបុលសៃនភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធ- 

សភា សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង ឧបនយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ 

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋមនៃ្ត ី ប៊ិន ឈិន ឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉្រប៊ុន រដ្ឋមនៃ្តី 

កៃសួងកសិកម្ម និងមនៃ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្សៃងៗជាចៃើនរូបទៀត ។

នៅក្នុងពិធីនះ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់

ខ្ពស់បំផុតបានឧទ្ទិសទិវាដ៏ថ្លៃថា្លោនៃះ ជាឱកាសនៃការកសងគុណធម៌របស់ 

មនុស្សជាតិ និងចៀសផុតពីគៃះមហន្តរាយធម្មជាតិផងដៃរ ។

នៃះជាពៃះរាជបៃសកកម្មលើកទី ១១ ហើយដៃលពៃះករុណាជាមា្ចាស់ជីវិត

លើត្បូងបានសព្វពៃះរាជហឫទ័យ ស្តៃចយងជាពៃះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់  

បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានៃះ បន្ទាប់ពីបានយងជាពៃះរាជាធិបតីក្នុងពិធីដូច

ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ក្ររៈ ឧទ្ទិសបុណ្យរុក្ខទិវាជាឱកសន្រករកសាងគុណធម៌
របស់មនុស្សជាតិ និងជៀសផុតពីគ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិ

នៃះនៅភូមិកណ្តឹងធំ ឃុំកណ្តឹង សៃុកបាទីខៃត្តតាកៃវ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។ គួរ 

រំឭកថា ពិធីបុណ្យនៃះបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន ២៤ លើករួចមក 

ហើយនៅលើផ្ទៃដីជាង ៤១០ ហិកតា ។ សមៃប់ឆ្នាំនៃះ   ដៃលជាការបៃរព្ធ 

ពិធីលើកទី ២៥  កូនឈើបៃភៃទគៃញូង ធ្នង់ និងកកោះ តៃូវបានដាំលើផ្ទៃដីចំនួន 

១០ ហិកតា ។

នៅក្នុងពៃះរាជសុន្ទរកថាបៃកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជៃលជៃ ព្រះ      
ករុណា ជាមា្ចាស់បានមានពៃះរាជបន្ទូលកោតសរសើរចំពោះសម្តៃចអគ្គមហា 

សៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ដៃល

មានវិធានការជាក់លាក់សមៃប់គៃប់គៃងពៃឈើទៅតាមច្បាប់ ។ រាជរដា្ឋាភិ-

បាលបានកំណត់រួចហើយ និងបានចង្អុលបងា្ហាញជូន បៃជាជនអំពីដីលំនៅឋាន 

ដីបៃកបរបរកសិកម្ម និងដីពៃឈើ ដោយចៀសវាងការចាប់យកដីតាមទំនើង  

ចិត្ត ដៃលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីពៃឈើ និងច្បាប់ជាធរមានផ្សៃងៗទៀត។ ព្រះ 
មហាក្សត្រ មានពៃះរាជបន្ទូលបន្តថា តាមគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន

អំពើអនធិបតៃយ្យកើតឡើងឡើយ ។ បើពុំដូច្នៃះទៃការដាំដុះពៃឈើ និងការ

បៃរព្ធបុណ្យរុក្ខទិវារបស់យើងនថ្ងៃនៃះនឹងមិនមានបៃយោជន៍អ្វីទៃ បើការកាប់

បំផ្លោញពៃឈើនៅតៃមាននះ ។

ពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា ជាវប្បធម៌ដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់បៃជាជាតិខ្មៃរតាំងពី    សម័យ 

សង្គមរាស្តៃនិយមមកមៃ្ល៉ះ។ ក្នុងពៃលបច្ចុប្បន្ននៃះទិវាបុណ្យរុក្ខទិវា ដៃលមាន

ចៃងក្នុងច្បាប់ស្តីពីពៃឈើជាទិវាពលកម្មដាំដើមឈើជាតិ ដៃលតៃូវបានបៃរព្ធ 

ឡើងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខៃកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការបៃរព្ធពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានៃះ ឆ្លុះ 

បញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការខិតខំបៃឹងបៃងរបស់បៃជាជាតិយើង ក្នុងការរួបរួមគ្នា  

ទប់ស្កាត់គៃះមហន្តរាយនៃការបាត់បង់សម្បត្តិពៃឈើ និងការពងៃឹងស្មារតី 

មា្ចាស់ការទទួលខុសតៃូវលើជោគវាសនអនគតនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួន។ ដូច្នៃះ

យើងទាំងអស់គ្នាតៃូវចូលរួមដាំដើមឈើឡើងវិញនៅគៃប់ទិសទី ដើម្បីរក្សា        

លំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិ ក្នុងការរក្សានិយតភាពនៃបៃភពទឹក សមៃួលអាកាស-

ធាតុឲ្យមានបៃកៃតីភាព អនុគៃះដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វ និង                     

អំណយផលដ៏បៃសើរដល់ការដាំដុះដំណាំសព្វសរពើរបស់បៃជាកសិករ៕

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម សីហមុនី 
យងជាពៃះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានៅភូមិថ្មសំលៀង 

ឃុំកៃយ សៃុកសន្ទុក ខៃត្តកំពង់ធំ

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី  ហ្រង សំរិន ដាំកូនឈើក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា
នៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំកៃយ សៃុកសន្ទុក ខៃត្តកំពង់ធំ

សម្តៃចវិបុលសៃនភក្តី សាយ ឈុំ  ដាំកូនឈើក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវា
នៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំកៃយ សៃុកសន្ទុក ខៃត្តកំពង់ធំ
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ចាប់ពីថ្ងៃទី  ២-៦ ខៃកក្កដា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នយក- 

រដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនំគណៈបៃតិភូអញ្ជើញ

ចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីកៃុងតូក្យូ ដៃល 

នៅទីនះសម្តៃចនៅបានបំពៃញបៃសកកម្មជាចៃើនទៀត ដើម្បី  

ផលបៃយោជន៏បៃទៃសជាតិ ។

នៅពៃឹកថ្ងៃទី ៣ កក្កដា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ             

ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញពិសអាហារការងារពៃលពៃឹក ជាមួយសមា-

គមមិត្តភាពសភា កម្ពុជា-ជប៉ុន ដឹកនំដោយឯកឧត្តម Takeo Hira 

numa បៃធានសមាគមមិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន។ ឯកឧត្តម 

Takeo Hiranuma វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីកចមៃើននៃទំនក់  

ទំនងរបស់បៃទៃសទាំងពីរ កម្ពុជា-ជប៉ុន ពិសៃស    ទំនក់ទំនងក្នុង 

រយៈពៃល ៦០ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបៃទៃសទាំងពីរបានបង្កើតទំនក់ទំនង

ការទូតជាមួយគ្នា ។ ឯកឧត្តមបៃធានក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីភាពរីក 

ចមៃើនរបស់បៃទៃសកម្ពុជា កៃមការដឹកនំរបស់សម្តៃចតៃជោ 

នយករដ្ឋមនៃ្តី ពិសៃសទៅទៀតនះ ការកសងស្ពានត្សឹបាសឆ្លង 

កាត់ទន្លៃអ្នកលឿង ដៃលតៃូវបានសម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវ

ការកាលពីពៃលថ្មីៗកន្លងទៅ នឹងរួមចំណៃកជំរុញកំណើនសៃដ្ឋ-     

កិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជាឲ្យកាន់តៃមានការកើនឡើងបន្ថៃមទៀត។ 

ឯកឧត្តមបន្តថា បៃទៃសយើងទាំងពីរបានកសងនូវទំនក់ទំនង        

និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការលើគៃប់វិស័យ និងពៃលបច្ចុប្បន្នបាន            

កា្លោយទៅជាទំនក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្ត ។ ក្នុងជំនួប   

ពិភាក្សាគ្នានះដៃរ ឯកឧត្តម Takeo Hiranuma មានបៃសសន៍

សំដៃងនូវការគំទៃចំពោះច្បាប់ស្តីពីការគៃប់គៃងសមាគម និងអង្គ-

ការកៃរដា្ឋាភិបាល ប៉ុន្តៃឯកឧត្តមក៏មានការពៃួយបារម្ភពីការអនុ-    

ម័តច្បាប់ដ៏មានសរៈសំខាន់នះ ដៃលកម្ពុជាគៃងនឹងអនុម័តនៅ 

ពៃលខាងមុខ ។

សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ឯកភាពចំពោះ ការ 

លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម Takeo Hiranuma ដៃលមានបៃសសន៍

លើកឡើងពីការរីកចមៃើន នៃទំនក់ទំនងរបស់បៃទៃសទាំងពីរ         

ដៃលបច្ចុប្បន្ន បានកា្លោយទៅជាទំនក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធ-

សសៃ្ត ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការពៃួយបារម្ភពីការបង្កើតច្បាប់ស្តីពី  

សមាគម និងអង្គការកៃរដា្ឋាភិបាល សម្តៃចតៃជោ នយករដ្ឋមនៃ្តី 

មានបៃសសន៍ថា ជាការពិតនៅលើពិភពលោកយើងនៃះ បៃហៃល 

មានតៃបៃទៃសកម្ពុជាមួយគត់ ដៃលមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសមា-

គម និងអង្គការកៃរដា្ឋាភិបាល ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា ការបង្កើត   

ច្បាប់នះ គឺមិនមៃនសមា្លោប់សមាគម និងអង្គការកៃរដា្ឋាភិបាល 

នះទៃ ផ្ទុយទៅវិញ គឺដើម្បីធាននូវបៃសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពរបស់ 

សមាគម និងអង្គការកៃរដា្ឋាភិបាលននដៃលបំពៃញការងារក្នុង

បៃទៃសកម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ដៃរ

ថា ជាការពិតច្បាប់នះតៃូវបានយកមកពិភាក្សាជាយូរណាស់មក

ហើយ ប៉ុន្តៃកម្ពុជាបានពន្យាររហូតមកដល់ពៃលនៃះទើបយើងយក

មកពិនិត្យពិភាក្សាហើយនៅថ្ងៃទី ៨ កក្កដាខាងមុខ សៃចក្តីពៃង 

ច្បាប់នះ នឹងបើកធ្វើសិកា្ខាសលាដើម្បីពិភាក្សាជាចំហមុននឹង 

ឈានទៅធ្វើការអនុម័តក្នុងសភា ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានះដៃរ          

សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ សំណូមពរដល់ 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាសមាជិកសភារបស់បៃទៃសជប៉ុន បន្តការ 

គំទៃដល់រដា្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្នុងការអនុម័តនូវរាល់សៃចក្តីសមៃច

ណាមួយ ដៃលទាក់ទិនទៅនឹងការគំទៃដល់គមៃងអភិវឌ្ឍន៍   

របស់បៃទៃសកម្ពុជា បៃទៃសក្នុងមហាអនុតំបន់មៃគង្គ និងក្នុងកៃប 

ខណ្ឌអាស៊ាន ។

ដោយឡៃក ក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តី 

សម្ដេចតេជោហ៊ុនសេនអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី៧នៅទីកេុងតូក្យូ

កិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីកៃុងតូក្យូ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន  ជួបសំណៃះសំណាល

ជាមួយឯកឧត្តម សុិនហ្សូ អាប្រ នយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន 
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លោកបៃធានកៃុមហ៊ុន ALL NIPPON Airways មានបៃសសន៍ថា 

កៃុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងខិតខំបៃឹងបៃង ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការ

ហោះហើរតៃង់ឲ្យបានឆប់បំផុតទៅកាន់បៃទៃសកម្ពុជា។ កៃុមហ៊ុន 

របស់លោកមានកៃុមហ៊ុន៨០ជាសខា និងមានកៃុមហ៊ុនមួយចំនួន

ទៀតដៃលមានការលក់សំបុតៃតម្លៃថោក ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ   

កាន់បៃទៃសននក្នុងតំបន់។ តាមរយៈនៃះ រូបលោកនឹងខិតខំបៃឹង

បៃងឲ្យអស់ពីចិត្ត ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការហោះហើរទៅកាន់                

បៃទៃសកម្ពុជាឲ្យបានឆប់បំផុតនៅពៃលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ សម្តៃច     

តៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍គំទៃចំពោះការប្តៃជា្ញាចិត្ត ក្នុង

ការជំរុញឲ្យមានការហោះហើរតៃង់ ពីជប៉ុនទៅកាន់បៃទៃស          

កម្ពុជា ។ សម្តៃចតៃជោមានបៃសសន៍បន្តថា ជប៉ុនមានបៃជាពល-

រដ្ឋជាង ១០០ លាននក់ ប៉ុន្តៃពៃលនៃះនៅមិនទាន់មានការហោះ

ហើរដោយតៃង់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយ ផ្ទយុពីនៃះបៃទៃសកូរ៉ៃ

មានការហោះហើរ ១១ ជើង ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ។

បន្ទាប់មក សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីបានអនុញ្ញាតឲ្យថា្នាក់   

ដឹកនំកៃុមហ៊ុន Toyota Tsusho ចូលជួបសម្តៃងការគួរសម ។ 

លោកបៃធានកៃុមហ៊ុនមានបៃសសន៍ថា កៃុមហ៊ុនរបស់លោក        

បានទៅបណា្តាក់ទុនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក 

មៃ៉្លះ ។ ពីកៃុមហ៊ុន TTK លក់រថយន្តនៅកម្ពុជាឥឡូវបានបង្កើតទៅ

ជាកៃុមហ៊ុន Toyota កម្ពុជា ដៃលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុង     

បៃទៃសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បទានខា្នាតតូច និងពៃល 

ខាងមុខ កៃុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងពងៃីកសៃវាធានរា៉ាប់រងដល់អតិ 

ថិជនផងដៃរ ពិសៃសការកសងកំពង់ផៃនៅកៃុងពៃះសីហនុ រួម       

ទាំងគមៃងជាចៃើនទៀតក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ សម្តៃចតៃជោន-

យករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់កៃុមហ៊ុន 

Toyota Tsusho នៅកម្ពុជា ដៃលនះគឺជាការរួមចំណៃកដល់ការ

វិនិយោគនៅកម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា កម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាស    

វិនិយោគជាចៃើនដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទៃស ពោលគឺកៃុមហ៊ុន

អាចធ្វើការបណា្តាក់ទុន ១០០% ដោយមិនចាំបាច់ពីដៃគូក្នុងសៃុក 

និងដោយមិនមានការកំណត់ទុន ។

ដោយឡៃក ក្នុងជំនួបជាមួយសម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីដៃរ

នះ លោក Hiroyuki Ishige បៃធាន និងជានយកបៃតិបត្តិនៃអង្គ-

ការពាណិជ្ជកម្មកៃបៃទៃសជប៉ុន (JETRO) មានបៃសសន៍ថា 

អង្គការរបស់លោក      មានវត្តមានក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១០ 

ក្នុងរយៈពៃលនៃះអង្គការរបស់លោកបានរួមចំណៃក ក្នុងការជួយ  

ជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុនមកបណា្តាក់ទុនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។        

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានៃះ សម្តៃចតៃជោ នយករដ្ឋមនៃ្តីមាន      

បៃសសន៍ស្នើឲ្យអង្គការ JETRO ជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមក

បណា្តាក់ទុនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តៃចៃើនឡើងថៃមទៀត                 

ពិសៃស ការជំរុញឲ្យមានការនំចៃញពីបៃទៃសកម្ពុជាទៅកាន់ទី   

ផ្សារអន្តរជាតិ ។

នៅថ្ងៃទី ៣ កក្កដានៃះ ដៃរបណា្តាមៃដឹកនំបៃមុខរដ្ឋបៃមុខរដា្ឋាភិ

បាលនៃបៃទៃសមៃគង្គ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអា-

ហារការងារថ្ងៃតៃង់ជាមួយនឹងឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកសភា 

នៃសមាគមសភា មៃគង្គ ជប៉ុន ដៃលទើបនឹងបង្កើតឡើងថ្មី ។                 

បៃធានសមាគមសភាមៃគង្គជប៉ុន មានបៃសសន៍ទៅកាន់មៃដឹក

នំនៃបៃទៃសមៃគង្គថា មកដល់ពៃលនៃះសមាគមសភាមៃគង្គ 

ជប៉ុន ទើបតៃបង្កើតឡើងដៃលមានសមាជិកសភាចំនួន ៥០ រូប និង 

ជាទិសដៅ សមាគមនៃះនឹងពងៃីកសមាជិករបស់ខ្លួនពីចំនួន ១០០ 

នក់ រហូតដល់ ២០០ នក់ ។ សមាគមន៍នៃះតៃូវបានបង្កើតឡើង

ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នៃះ។ មូលហៃតុ  

ចម្បងនៃការបង្កើតសមាគមនៃះឡើង គឺដោយសរតៃតំបន់មៃគង្គ

ទាំងមូលមានកំណើនខា្លោំង និងដោយសរបណា្តាបៃទៃសនៅក្នុង        

តំបន់មៃគង្គនៃះមានទំនក់ទំនងល្អជាមួយបៃទៃសជប៉ុន ហើយ      

ជប៉ុនក៏ចង់មានទំនក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបៃទៃសមៃគង្គផងដៃរ ។ 

លោកបៃធានសង្ឈឹមថា ការបង្កើតសមាគមឡើងនឹងពងៃឹងពងៃីក

មិត្តភាព កិច្ចសហការរវាងបៃទៃសជប៉ុន ជាមួយនឹងបណា្តាបៃទៃស 

មៃគង្គ ។ ដោយឡៃក នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់ថា្នាក់ដឹកនំជប៉ុន 

ថា្នាក់ដឹកនំនៃបណា្តាបៃទៃស 
មៃគង្គ-ជប៉ុន

កិច្ចសវនការរវាងនយករដ្ឋមន្តៃីនៃបៃទៃសទាំងពីរ 
កម្ពុជា-ជប៉ុន
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ដៃលជាតំណាងរាសៃ្តមកពីគណបក្សបៃជាជិបតៃយ្យសៃរី បានស្នើ

ដល់បណា្តាបៃទៃសមៃគង្គគំទៃ ក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃ ទី ៥ ខៃវិច្ឆិកា 

ជាថ្ងៃដៃលពិភពលោកទទួលស្គាល់នូវរលកយក្សស៊ូណាមី ។ ជា  

មួយគ្នានៃះ ឯកឧត្តមអ្នកតំណាងបានផ្តល់នូវសៃចក្តីសង្ឃឹមថាអ្នក                  

តំណាងរាសៃ្តរបស់ជប៉ុន នឹងចូលរួមចំណៃកដោះសៃយបញ្ហា  

ដៃលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មៃគង្គ ពិសៃសគឺនៅពៃលមាន  

តមៃូវការយើងនឹងកា្លោយទៅជាមិត្តពិតបៃកដ ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សា 

នះដៃរ មៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គក្នុងនះ សម្តៃចតៃជោនយក-

រដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ថា បៃជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លៃមៃគង្គ

ទទួលទានទឹកពីបៃភពតៃមួយ គឺទឹកទន្លៃមៃគង្គ ។ សម្តៃចតៃជោ 

បន្តថា ការជួបគ្នានៅថ្ងៃនៃះគឺជាពៃឹត្តិការណ៍បៃវត្តិសសៃ្តថ្មីមួយ 

ទៀតសមៃប់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័ននីតិបៃតិបត្តិ អាចបៃ-

សៃ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ហើយការបង្កើតនូវសមាគមនៃះ 

ឡើង គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តៃជា្ញាចិត្តក្នុងការគំទៃគ្នាទៅវិញទៅមក ។   

ដូចគ្នានឹងបណា្តាមៃដឹកនំកម្ពុជា មៃដឹកនំនៃបៃទៃសឡាវមីយ៉ាន់-

មា៉ា ថៃ និងវៀតណាម ក៏បានធ្វើសុន្ទរកថាទទួលស្វាគមន៍ចំពោះ         

គំនិតនៃការបង្កើតសមាគមសភាមៃគង្គជប៉ុននៃះឡើង ដៃលនឹងរួម 

ចំណៃកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការពងៃឹងទំនក់ទំនងកិច្ចសហបៃតិបត្តិ-

ការលើគៃប់ផ្នៃកទាំងអស់ នៃបៃទៃសមៃគង្គជាមួយនឹងបៃទៃស 

ជប៉ុន ពិសៃសការផ្លោស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញ

ស្ថាប័នសភានៃបៃទៃសមៃគង្គ ជាមួយនឹងបៃទៃសជប៉ុន ។

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នូវវៃទិកា សៃដ្ឋកិច្ចនៃបៃទៃសមៃគង្គជប៉ុន  

រួចមក   បណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំ រួមមាន ពៃះរាជា-

ណាចកៃកម្ពុជា សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យបៃជាមានិតឡាវ 

សធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា រាជាណាចកៃថៃ និងសធារណ-

រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានអញ្ជើញចូលបង្គុំគល់ពៃះចៅអធិ-

រាជពៃះអធិរាជិនីជប៉ុន ក្នុងបរិយកាសស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុត ។ 

បន្ទាប់មក បណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំបៃទៃសបាន   

អញ្ជើញចូលជួបសម្តៃងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯក-

ឧត្តម តាដា ម៉ូរីអូសុីម៉្រ បៃធានរដ្ឋសភាជប៉ុន ។ ក្នុងជំនួប    

ពិភាក្សាគ្នានះ ឯកឧត្តម តាដា ម៉ូរីអូសុីម៉្រ មានបៃសសន៍ក្នុង 

នមសភា និងបៃជាជនជប៉ុន សម្តៃងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធ-    

ស្នាលរាក់ទាក់បំផុត ជូនចំពោះបណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គ  

ទាំងបៃំ ដៃលបានចំណាយពៃលវៃលាដ៏មានតម្លៃបំផុត អញ្ជើញ 

មកចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ ជប៉ុន លើកទី ៧ នៅទីកៃុងតូក្យូ 

បៃទៃសជប៉ុន ។ ឯកឧត្តមបៃធានសភាជប៉ុនបានចាត់ទុកថា មៃដឹក 

នំនៃបៃទៃសមៃគង្គ និងជប៉ុនបានរួមវិភាគទានដ៏មានសរៈសំខាន់ 

ក្នុងការពងៃឹង និងពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃបៃទៃសមៃគង្គជា

មួយនឹងបៃទៃសជប៉ុន ឲ្យមានការរីកចមៃើនយ៉ាងឆប់រហ័ស ពីមួយ 

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ។ បណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំ បាន  

សម្តៃងនូវការរីករាយរួមគ្នាចំពោះសភារបស់បៃទៃសជប៉ុន ដៃល    

បានធ្វើការគំទៃដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមឲ្យមាននូវកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

នៃបណា្តាបៃទៃសមៃគង្គ ជាមួយនឹងបៃទៃសជប៉ុន ដៃលជាផល            

បៃយោជន៍នបៃទៃស និងបៃជាជនក្នុងបណា្តាបៃទៃសមៃគង្គ ក៏ដូច 

បៃជាជនជប៉ុន ។

បន្ទាប់មក នៅរសៀលថ្ងៃដដៃលនះដៃរ បណា្តាមៃដឹកនំនៃ     

បៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំ បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តៃងការគួរសម និង 

ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម យ៉្រម៉្រ ហ្សាគីមសាអាគី 
បៃធានពៃឹទ្ធសភាជប៉ុន ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានះ ឯកឧត្តម យ៉្រ 
ម៉្រ ហ្សាគីមសាអាគី បៃធានពៃឹទ្ធសភាជប៉ុនមានបៃសសន៍ 

សម្តៃងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុត ជូនចំពោះមៃដឹកនំនៃ   

បៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំ ដៃលបានចំណាយពៃលវៃលាដ៏មានតម្លៃ  

អញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នៅទីកៃងុ 

តូក្ូយ បៃទៃសជបុ៉នដ៏សៃស់បំពៃងនៃះ ។ បណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃស      

មៃគង្គទាំងបៃំបានចាត់ទុកថា សព្វថ្ងៃនៃះបៃទៃសមៃគង្គមានកិច្ច

សហបៃតិបត្តិការជាមួយបៃទៃសជប៉ុន សធារណរដ្ឋកូរ៉ៃ ឥណា្ឌ 

សហរដ្ឋអាមៃរិក និងបៃទៃសចិន។ មៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គទាំង

បៃំក៏បានចាត់ទុកថាកិច្ចសហបៃតិបត្តិការមៃគង្គ ជប៉ុន មានសរៈ 

សំខាន់ណាស់ ដោយកន្លងមក ជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៦០០ 

ពាន់លានយ៉ៃន ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសសៃ្តកៃុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១២ 

ដៃលមានសសរស្តម្ភ ៣ គឺទី ១ ការតភា្ជាប់តំបន់មៃគង្គ ទី ២ ការ 

អភិវឌ្ឍរួមគ្នា និងទី ៣ ការធាននូវសន្តិសុខមនុស្សជាតិ និងចីរភាព 

បរិស្ថាន។ ក្នុងកិច្ចសន្ទនគ្នានះ មៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គបាន    

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុន ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ 

មៃគង្គ តាមរយៈការចូលរួមជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងសមាហរណ

កម្មទូលំទូលាយនៃបណា្តាបៃទៃសមៃគង្គ ។ បណា្តាមៃដឹកនំនៃ                

បៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំក៏បានចាត់ទុកថា នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃ-

គង្គ ជប៉ុន លើកទី ៧ នឹងអនុម័តយុទ្ធសសៃ្តកៃុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១៥ 

សមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការមៃគង្គជប៉ុន រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ ២០១៦-



qñaMTI 15 elx 170 Exkkáda qñaM 20158 TsSnavdþI RbCaCn

២០១៨ ដៃលជាឯកសរសំខាន់នៃកៃបខណ្ឌកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

តំបន់មៃគង្គជប៉ុន។ ជាមួយគ្នានៃះមៃដឹកនំនៃបៃទៃសជប៉ុនក៏បាន

ថ្លៃងនូវអំណរគុណជូនចំពោះរដា្ឋាភិបាល និងស្ថាប័ននិតិបញ្ញតិ្ត 

របស់ជប៉ុន ដៃលបានផ្តល់នូវការគំទៃ និងផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំ

ធៃងក្នុងការសងសង់នូវហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ដូចជាស្ពានថ្នល់ ក្នុង 

បណា្តាបៃទៃសមៃគង្គ ។

នៅថ្ងៃទី ៤ កក្កដា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ                                

ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអនុ-

ញ្ញាតឲ្យថា្នាក់ដឹកនំកៃុមហ៊ុនវិនិយោគទុនធំៗចំនួន ៦ ក្នុងនះរួម 

មាន កៃុមហ៊ុន Mitsui កៃុមហ៊ុន បៃង Mitsui Oil កៃុមហ៊ុន Denso 

Corporation កៃុមហ៊ុន Sumitomo Wiring Systems កៃុមហ៊ុន 

Minebea និងកៃុមហ៊ុន Yazaka Corporation ចូលជួបសម្តៃងការ 

គួរសម និងពិភាក្សាការងារ។ ក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡៃកពីគ្នានៃកៃុម

ហ៊ុនវិនិយោគទាំង ៦ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍

ថ្លៃងនូវអំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃបំផុតជូនចំពោះថា្នាក់ដឹកនំនៃ

កៃុមហ៊ុនទាំង ៦ របស់បៃទៃសជប៉ុន ដៃលបានមកបណា្តាក់ទុនក្នុង              

បៃទៃសកម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍បន្ត

ថា កម្ពុជាមានសកា្តានុពលយ៉ាងខា្លោំង ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

ពីគៃប់ទិសទីទាំងអស់ ក្នុងការទៅបណា្តាក់ទុនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា 

ពិសៃសទៅទៀតនះ ច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបានផ្តល់នូវភាព

អនុគៃះយ៉ាងខា្លោំងដល់គៃប់ហ៊ុនវិនិយោគបរទៃសទាំងអស់ ដៃល 

មានបំណងទៅបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ពោលគឺកៃុមហ៊ុនអាចធ្វើការ

បណា្តាក់ទុន ១០០% ដោយមិនចាំបាច់ពីដៃគូក្នុងសៃុក និងដោយ 

មិនមានការកំណត់ទុន ។ តាមការគូសបញ្ជាក់ពីកៃុមបៃឹក្សាអភិ-

វឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា វិនិយោគទុនរបស់បៃទៃសជប៉ុននៅ   

កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ មានទឹកបៃក់ ៦៨ លានដុលា្លោរ ក្នុងរយៈ 

ពៃល  ២ ខៃ ដើមឆ្នាំ ២០១៥ មានទឹកបៃក់ចំនួនជាង ២០ លាន 

ដុលា្លោរ ការវិនិយោគទាំងអស់ នះ រួមមានការវិនិយោគលើវិស័យ   

ឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់ ការកៃច្នៃឈើគៃឿងចកៃ និង 

ការតម្លើងរថយន្តជាដើម ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានះ ថា្នាក់ដឹកនំ     

កៃុមហ៊ុនទាំងអស់ បានសម្តៃងនូវអំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃ  

បំផុត ជូនចំពោះសម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តី ដៃលបានចំណាយ  

ពៃលវៃលាដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់សម្តៃច អនុញ្ញាតឲ្យថា្នាក់ដឹកនំ     

កៃុមហ៊ុនទាំងអស់ដៃលមានវត្តមាននៅពៃលនៃះ ចូលជួបសំដៃង 

ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ពិសៃសបានសិក្សាស្វៃងយល់ថៃម

ទៀតពីសម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តី ក្នុងការតមៃង់ទិសដល់ការងារ

វិនិយោគក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ តាមរយៈជំនួបពិភាក្សាគ្នានះដៃរ 

ថា្នាក់ដឹកនំកៃុមហ៊ុនបានសម្តៃងនូវការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃ

ខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពដឹកនំរបស់សម្តៃចដៃលបានផ្តល់អាទិភាព

ដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទៃស មិនថាតៃវិនិយោគមកពីបៃទៃស    

ជប៉ុននះទៃ ពោលគឺផ្តល់អាទិភាពដល់វិនិយោគទុនបរទៃសទាំង 

អស់ដៃលមានបំណងមកបណា្តាក់ទុនពិតបៃកដនៅកម្ពុជា ។ ជា 

មួយគ្នានៃះ ថា្នាក់ដឹកនំទាំងអស់បានសម្តៃងនូវការកោតសរសើរ       

និងវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជា        

ដៃលមានកំណើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ កៃមការដឹកនំដោយផ្ទាល់ពី                        

សំណាក់សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តី ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី៧ បានបៃរព្ធពិធីបើកជាផ្លូវ

ការនៅពៃឹកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា នៅផ្ទះភ្ញៀវរដ្ឋ ក្នុងទីកៃុងតូក្យូ បៃទៃស 

ជប៉ុន។ មៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គទាំងបៃំ រួមមានសម្តៃចអគ្គមហា 

សៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ

កម្ពុជា ឯកឧត្តម ថងសុីន ថាំម៉្រវង្ស នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធារ-

ណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យបៃជាមានិតឡាវ ឯកឧត្តម ង្វៀន តាន់យ៉ុង 
នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ឯកឧត្តម 

ឧត្តមសៃនីយ៍ ប្រយុទ្ធ ចាន់អូចា នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជា

ណាចកៃថៃ តៃូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតពីសំណាក់ឯក-

ឧត្តម សុិនហ្សូ អាប្រ នយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន និងជាមា្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ច 

បៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ ។ នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-

ជប៉ុនលើកទី ៧ នៃះមៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គ និងបៃទៃសជប៉ុន 

បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើការពងៃឹងកិច្ច

សហបៃតិបត្តិការរវាងជប៉ុន និងបណា្តាបៃទៃសនៅក្នុងតំបន់មៃគង្គ

ឲ្យកានត់ៃរងឹមា ំនងិសុជីមៃថៃមទៀត។ នៅក្នងុកចិ្ចបៃជុកំពំលូនៃះ 

ដៃរ មៃដឹកនំនៃបៃទៃសមៃគង្គ និងបៃទៃសជប៉ុនបានធ្វើការពិភា-

ក្សាទៅលើរបៀបវារៈសំខាន់ ៣ គឺទី១ ការពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្ម

ភាពការងារនៃកិច្ចបៃជុំកំពូល មៃគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៦ ។ ទី ២ ផៃន

ការសកម្មភាពសមៃប់កិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ និងទី 

៣ បច្ចុប្បន្នភាពសៃដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជប៉ុន។ នៅក្នុងសុន្ទរកថា

បើកកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ ឯកឧត្តមនយករដ្ឋ-

មន្តៃីជប៉ុន សុិនហ្សូ អាប្រ និងជាមា្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃ-

គង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ មានបៃសសន៍ថា ជប៉ុននឹងបន្តធ្វើឲ្យកាន់តៃ

មានបៃសិទ្ធភាពថៃមទៀត នូវគោលដៅកសងហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ

ឲ្យកាន់តៃបៃសើរ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយនិរន្តរភាពនៅ

តំបន់មៃគង្គ ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះនះដៃរ ឯកឧត្តមនយករដ្ឋ-

មនៃ្តីជប៉ុនក៏បានសំដៃងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់

បណា្តាបៃទៃសមៃគង្គដៃលបានសមៃចនូវស្នាដៃដ៏ធំធៃង ក្នុងការ 

តភា្ជាប់ក្នុងចំណមបៃទៃសមៃគង្គ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន       
នយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចបៃជុំ 

កំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ៧ ដៃរថា សម្តៃចសូមវាយតម្លៃខ្ពស់         

ចំពោះការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុន ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់មៃគង្គ ពិសៃស 
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តាមរយៈការចូលរួមជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងសមាហរណកម្ម       

ទូលំទូលាយនៃបណា្តាបៃទៃសតំបន់មៃគង្គ ទៅក្នុងសហគមន៍សៃដ្ឋ 

កិច្ចអាស៊ាន និងតំបន់អាសុីបូពា៌ទាំងមូល។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាគន្លឹះ 

នះ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តីបានសំដៃងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់

ចំពោះចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មតំបន់មៃគង្គ ដៃល          

ផ្តល់នូវទស្សនវិស័យដ៏សមសៃបសមៃប់រយៈពៃលមធ្យម និងវៃង 

លើសពីឆ្នាំ ២០១៥ ។ តាមរយៈនៃះកម្ពុជាបានតៃៀមខ្លួនរួចជា    

សៃច ដើម្បីចាប់យកឱកាសពីនិន្នាការផ្លោស់ប្តូរផ្នៃកឧស្សាហកម្ម

នៅក្នុងបរិការណ៍ថ្មីនៃះ ដោយកម្ពុជាបានដាក់ចៃញ និងប្តៃជា្ញាចិត្ត     

ជំរុញអនុវត្តឲ្យមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥ ដៃលផ្តាតជាពិសៃស

លើការផ្សារភា្ជាប់សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅនឹងតំបន់ តាមរយៈការធ្វើពិពិធ 

កម្ម ការជំរុញវិនិយោគ ការលើកកម្ពស់សហគៃសធុនតូច និង 

មធ្យម ការអភិវឌ្ឍជំនញចំណៃះដឹង និងការធ្វើឲ្យបៃសើរឡើងនូវ

ភាពបៃកួតបៃជៃង និងផលិតភាព ។ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមនៃ្តី

បានគំទៃយ៉ាងពៃញទំហឹង ចំពោះសៃចក្តីពៃងយុទ្ធសសៃ្តតូក្យូ 

២០១៥ សមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការមៃគង្គ-ជប៉ុន សមៃប់រយៈ 

ពៃល ៣ ឆ្នាំបន្ទាប់ ២០១៦-២០១៨ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផៃន

ការសកម្មភាពមៃគង្គ-ជប៉ុន ដើម្បីសមៃចនូវគោលដៅនៃយុទ្ធ-

សសៃ្តទីកៃុងតូក្យូឆ្នាំ ២០១៥ ។

បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ពិសៃសការ   

សមៃចបាននូវសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ស្តីពីយុទ្ធសសៃ្តតូក្យូ ២០១៥ 

សមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការមៃគង្គ-ជប៉ុន សមៃប់រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ 

បន្ទាប់ ២០១៦-២០១៨ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផៃនការសកម្ម-

ភាពមៃគង្គ-ជប៉ុន ដើម្បីសមៃចនូវគោលដៅនៃយុទ្ធសសៃ្តទីកៃុង

តូក្យូឆ្នាំ ២០១៥ បណា្តាមៃដឹកនំនៃបៃទៃសជប៉ុន និងបៃទៃស 

មៃគង្គទាំង ៥ បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសៃតរួមគ្នាទៅកាន់អ្នក   

យកព័ត៌មានមកពីបៃទៃសជប៉ុនមៃគង្គ និងបណា្តាញសរព័ត៌មាន  

អន្តរជាតិនន ក្នុងនះឯកឧត្តមនយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន សុិនហ្សូ 
អាប្រ និងជាមា្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចបៃជំុកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៧ 

បានគូសបញ្ជាក់ថា យុទ្ធសសៃ្តទីកៃងុតូក្ូយឆ្នា ំ២០១៥ ដៃលជាឯក-

សរថ្មសីមៃប់គោលនយោបាយ ២០១៦-២០១៨ តៃូវបានអនុម័ត

នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គជប៉ុនលើកទី ៧ នៃះ។ ឯកឧត្តមនយក 

រដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍បន្តថា សមៃប់ រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំខាងមុខ      

ជប៉ុននឹងគំទៃដល់បៃទៃសមៃគង្គនូវថវិកាចំនួន ៧៥០ ពាន់លាន

យ៉ៃននៃកម្មវិធីនៅក្នុងគមៃងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ O D A តាមរយៈការ

បៃើបៃស់នូវភាពរស់រវីក នៃបណា្តាបៃទៃសមៃគង្គរួមទាំងផ្នៃកឯក-

ជន ពិសៃសការបង្កើនកិច្ចសហបៃតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងន័យជំរុញ           

កំណើន  សៃដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងសន្និសីទកាសៃតនះដៃរ ឯកឧត្តមនយក 

រដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុនមានបៃសសន៍បន្តថា នៅក្នុងយុទ្ធសសៃ្តថ្មីនៃះដើម្បី

ជំរុញកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃបៃទៃសមៃគង្គ និងជប៉ុនឲ្យដល់   

កមៃិតថ្មីទៀតនះ យើងបានឯកភាពគ្នាដាក់ចៃញនូវសសរស្តម្ភ ៤ 

រួមមានទី ១ ការខិតខំបៃឹងបៃងដ៏ខា្លោំងកា្លោលើផ្នៃករឹងបង្កើនកិច្ចសហ

បៃតិបត្តិការលើផ្នៃករឹងពងៃឹងការតភា្ជាប់ផ្នៃករឹងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាស

ផ្លូវទឹករវាងតំបន់ និងអន្តរតំបន់។ ជាមួយគ្នានៃះ ជប៉ុននឹងបន្តចូល 

រួមចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ ទាំងផ្នៃក  

គុណភាព និងបរិមាណ។ ទី ២ ការខិតខំផ្នៃកទន់តាមរយៈការជួយ 

ជំរុញលើផ្នៃកទំនើបនៃហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម និងការត 

ភា្ជាប់ស្ថាប័ន ពិសៃសជំរុញឲ្យមានការផ្លោស់ប្តូរពីគៃប់ស្ថាប័នទាំង  

អស់ ក្នុងន័យជំរុញឈានឆ្ពាះទៅកាន់កីឡាអូឡាំពិក និងកីឡាបា៉ារា៉ា 

ឡាំពិក ២០២០ នៅទីកៃុងតូក្យូបៃទៃសជប៉ុន ពិសៃសទៅទៀត         

ជំរុញឲ្យមានការផ្លោស់ប្តូរយុវជននៃតំបន់ទាំងពីរទី ៣ គឺការសមៃច

ឲ្យបាននូវមៃគង្គបៃតងដើម្បីដោះសៃយបញ្ហានន ដូចជាគៃះ  

មហន្តរាយធម្មជាតិ បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ និង បរិស្ថាន និងទី ៤ 

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការពីផ្នៃកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីគំទៃបៃកប   

ដោយសុវត្តិភាព និងផលិតភាព។ ឯកឧត្តមក៏បានគូសបញ្ជាក់ដៃរ

ថាកិច្ចបៃជុំកំពូលរបស់យើងនៅថ្ងៃនៃះ ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាពី   

សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិផងដៃរ ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ជប៉ុនលើកទី៧នៅទីកៃុងតូក្យូបានបញ្ចប់

ដោយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លៃផ្កាយ៉ាងចៃើន ៕
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ពៃឹកថ្ងៃទី  ១ ខៃកក្កដា សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដា ដៃលបៃរព្ធនៅអាងទឹកខា្នាចក្នុង       
ភូមិវត្តឃុំទួលពៃះឃ្លោំង សៃុកស្ទឹងតៃង ខៃត្តកំពង់ចាម ។ កូន 
តៃីចមៃុះចំនួនមួយលានក្បាល កូនបង្កងមួយសៃនក្បាល និង
មៃតៃីពូជមួយចំនួនតៃូវបានលៃងក្នុងពិធីនៃះ ។

នឱកាសនះ សម្តៃចតៃជោបានមានបៃសសន៍ថា ទិវា 
មច្ឆជាតិនៃះមិនធ្វើតៃថ្ងៃទី ១ កក្កដានៃះទៃគឺតៃូវធ្វើនៅពៃល
វៃលាជាចៃើននិងទីកន្លៃងជាចៃើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទន្លៃស្ទឹង
បឹងបួររបស់កម្ពុជាសម្បូរទៅដោយតៃី ។ សម្តៃចបានរំឭកថា
បច្ចុប្បន្នបៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តៃមានចំនួនកើនឡើង ផ្ទុយ
ទៅវិញផ្ទៃទឹកដៃលជាជមៃកតៃីកាន់តៃរួម និងរាក់ទៅ គួបផ្សំ 
នឹងបញ្ហាបទល្មើសនៃសទ ការបៃើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ទៀត 
នះ បានធ្វើឱ្យផលតៃីថយចុះ មិនអាចបមៃើឱ្យរបបហូបចុក
របស់បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដៃលមានទមា្លោប់បរិភោគតៃីចៃើន
បាន។ ដូច្នៃះការចិញ្ចឹមតៃី និងវារីសត្វផ្សៃងៗទៀតនះគឺជា
កិច្ចការដៃលចាំបាច់តៃូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាបៃចាំ គៃប់           
ពៃលវៃលា ដោយមិនមៃនធ្វើតៃក្នុងទិវាមច្ឆជាតិមួយថ្ងៃនៃះ
ទៃ ។

សម្តៃចនយករដ្ឋមនៃ្តីបានលើកឡើងទៀតថា ការថយចុះ 
នៃផលតៃីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ គឺកើតឡើងដោយកតា្តាសត្យា-
នុម័តផងនិងកតា្តាអត្តនម័តផង។ កតា្តាសត្យានុម័ត គឺចំនួន
បៃជាពលរដ្ឋមានចំនួនកើនឡើង ចំណៃកបឹងតៃពាំង  ទន្លៃ    

កាន់តៃរីងរាក់ទៅៗ ដោយសរតៃបាតុភូតធម្មជាតិ ការហូរ 
ចៃះដី និងការគោករាក់ ។

សម្តៃចតៃជោបានអំពាវនវជាថ្មីទៅកាន់បៃជាពលរដ្ឋនៅ
ទូទាំងបៃទៃស ជាមួយនឹងទិសដៅចំនួន ៧ ចំណុចដៃល  
សម្តៃចធា្លោប់បានអំពាវនវកាលពីឆ្នាំ ២០១២ នៅក្នុងខៃត្ត 
កំពង់ចាម ។ រួមមាន ទី១.សុំកំុបៃើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ ជា 
ពិសៃស ការបៃើឧបករណ៍ឆក់តៃី,ទី២.កុំចាប់តៃីក្នុងរដូវហាម
ឃាត់គឺក្នុងរដូវត្រីពង,ទី៣.សូមកុំកាប់ព្រៃលិចទឹកដែលជា 
ជមៃកតៃីពងកូន,ទី៤.ជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជនខិលខូច និង  
មន្តៃីខិលខូចដៃលចូលទៅនៃសទ ឬពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អភិ-
រក្ស, ទី៥. កុំយកបឹងពៃកបៃើបៃស់ខុសគោលដៅនៃសទ       
ដូចជាយកទៅដាំឈូក និងចាក់ដីលុបជាដើម,ទី៦.កុំឲ្យមាន
ទំនស់រវាងបៃជាពលរដ្ឋអ្នកនៃសទ និងអ្នកធ្វើសៃបៃំង ឬ 
ទំនស់ដៃនទឹកជាមួយបៃជាពលរដ្ឋដៃលមកធ្វើនៃសទនៅ
តំបន់របស់ខ្លួន គឺតៃូវចៃកគ្នារស់ទាំងអស់គ្នា និងទី៧.សូម         
ចូលរួមឱ្យសកម្មក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ           
ដៃលជាទិវាជំរុញវារីវប្បកម្មឲ្យកាន់តៃទូលំទូលាយ និងចូល     
រួមការពារតៃី និងជីវចមៃុះដៃលជិតផុតពូជ ។

សម្តៃចបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តទិសដៅ
ទាំង៧ទទួលបានជោគជ័យ តៃូវតៃមានអាជា្ញាធរខៃត្តសមត្ថ-
កិច្ចខៃត្តចូលរួមជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការ      
បំពានលើច្បាប់ទើបសមៃចបាន ពៃះជលផលតៃមួយមិន
អាចទប់ស្កាប់បាននះទៃ។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាន
បញ្ជាក់សជាថ្មីទៅកាន់បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុងកៃបខណ្ឌទូទាំង        
បៃទៃសនូវកំណៃទមៃង់ឡូត៍នៃសទ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល     
កម្ពុជា ដៃលបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងសុីជមៃតាំងពីឆ្នាំ ២០០០ 
មក ។ សម្ដៃចថ្លៃងថា   ៉ ច្បាសណ់ាសថ់ា បៃជាពលរដ្ឋបានទទលួ 
ផលបៃយោជន៍ពិតបៃកដពីកំណៃទមៃង់ឡូត៍នៃសទរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាល  ៉។ ដូច្នៃះហើយបានជាសម្ដៃចផ្ទាល់ ក្នុងនម 
រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងនមគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលជា  
បក្សកាន់អំណាច បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណៃទមៃង់សុីជមៃ          
ផ្ដាច់ពៃ័តៃ ដោយមិនរាថយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ៨ ខៃមីន ឆ្នាំ   
២០១២ កន្លងទៅ ដោយលុបបំបាត់ចោលឡូត៍នៃសទទាំង
អស់មិនឲ្យពួកថៅកៃគៃប់គៃងទៀត ហើយឡូត៍នៃសទទាំង 

សម្តេចតេជេ ៈ ជំរុញការការពារមច្ឆជាតិ និងវារីវប្បកម្ម

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន មានបៃសសន៍ក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ 
១ កក្កដា នៅអាងទឹកខា្នាច ក្នុងភូមិវត្ត ឃុំទួលពៃះឃ្លោំង 

សៃុកស្ទឹងតៃង ខៃត្តកំពង់ចាម
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នះ, តំបន់នៃសទទាំងនះ តៃូវតៃជាតំបន់នៃសទសមៃប់

តៃបៃជាជនប៉ុណ្ណោះ។ ការធ្វើកំណៃទមៃង់នៃះ បានលុប              

បំបាត់ទាំងសៃុង នូវស្ថានភាពថៅកៃឡូត៍នៃសទនៅក្នុង   

បៃទៃសកម្ពុជា ដៃលមានរយៈពៃល ១០៤ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 

១៩០៨ មកនះ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉្រប៊ុន រដ្ឋ-

មន្តៃីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទបានឲ្យដឹងថា     

ក្នុងការអនុវត្តកំណៃទំរង់សុីជមៃ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន        

សមៃចលុបឡូតិ៍នៃសទចំនួន ១៥៨ ឡូតិ៍ ដៃលមានផ្ទៃសរុប 

៩៥៣០០០ ហិកតា ក្នុងនះ បានកាត់ជូនបៃជាពលរដ្ឋចំនួន 

៨៥៦២៣៧ ហិកតា ស្មើនឹងបៃមាណ ៩០% និងរក្សាទុកជា

កន្លៃងអភិរក្សជលផលស្មើនឹង៩៧.៥០០ហិកតា ស្មើ១០%។ 

រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤សហគមន៍នៃសទចំនួន៥១៦តៃូវ

បានបង្កើតឡើង ក្នុងនះ សហគមន៍នៃសទទឹកសបចំនួន 

៤៧៧ និងសហគមន៍នៃសទសមុទៃចំនួន ៣៩ ។ ក្នុងនះ 

សហគមន៍នៃសទចំនួន ៣៦០ តៃូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់

ជាផ្លវូការពីកៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទរួចហើយ ។ 

ទន្ទឹមនៃះ បានរៀបចំសហគមន៍នៃសទគ្មានបទល្មើសចំនួន

២៨សហគមន៍។ ធនគរកា្ដាម ៣៤ កន្លៃង តៃូវបានបង្កើត     

ឡើង ដៃលធ្វើឱ្យកា្ដាមសៃះមានបរិមាណកើនឡើង ៤ ដង។

ការបង្កាៃបបទល្មើសជលផលក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ បានចំនួន   

៣.៦៦២ ករណី ធៀបនឹងឆ្នាំមុនថយចុះចំនួន១៤០ ករណី ៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន លៃងកូនតៃីចមៃុះ កូនបង្កង និង
មៃតៃីពូជមួយចំនួនក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដា នៅអាងទឹក 

ខា្នាច ក្នុងភូមិវត្ត ឃុំទួលពៃះឃ្លោំង សៃុកស្ទឹងតៃង 
ខៃត្តកំពង់ចាម
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សៃបពៃលដៃលកៃុមអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាលនំគ្នាធ្វើអតា្ថាធិប្បាយ

យ៉ាងចៃើនបៃសចាកពីខ្លឹមសរ និងគោលបំណងពិតបៃកដនៃសៃចក្តី

ពៃងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាលនះ សម្តៃចកៃឡា 

ហោម ស ខ្រង ឧបនយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមហាផ្ទៃបានគូស    

បញ្ជាក់ថា ច្បាប់នៃះមានការជជៃកមហាជជៃក ហើយរាជរដា្ឋាភិបាលបាន

តាក់តៃងឡើងសៃបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងជាគោលការណ៍បៃជាធិបតៃយ្យ

តៃូវតៃមានច្បាប់បៃជាធិបតៃយ្យ ។  

មានបៃសសន៍ក្នុងពិធីបៃកាសមុខតំណៃង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូន

នយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកៃសួងមហាផ្ទៃកាលពីពៃឹកថ្ងៃទី ៨ ខៃ 

កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីស្តីការកៃសួង សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បាន 

មានបៃសសន៍ថា "ច្បាប់អង្គការសង្គមសុីវិល នពៃលកន្លងមក មានមតិជា 

ចៃើនបានលើកឡើង។ ក្នុងនះមតិទី១.គំទៃឲ្យមានច្បាប់អង្គការសង្គម

សុីវិលដៃលរួមទាំងរាជរដា្ឋាភិបាល អង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល (NGO)និង 

បៃជាពលរដ្ឋ។ មតិទី២. ថាមិនទាន់ចាំបាច់ឲ្យមានច្បាប់នៃះទៃ។ មតិទី៣. 

ថាមានច្បាប់ ប៉ុន្តៃសុំឲ្យមានការជជៃកឲ្យបានគៃប់ជៃុងជៃយ។ ប៉ុន្តៃតាំង 

ពីខ្ញុំ (ស ខ្រង)ចៃញធ្វើច្បាប់មកនះ គឺមិនដៃលមានច្បាប់ណាបាន 

ជជៃកគ្នារបៀបហ្នឹងទៃ ពៃះថា ជជៃកមហាជជៃក។ ពាក្យថា ជជៃកនៃះ

ក្នុងន័យមិនឲ្យច្បាប់នៃះចៃញ។ មតិទី៤. សុំផ្តល់អនុសសន៍គឺបានន័យថា

សុំផ្តល់អនុសសន៍ដោយគួរលុបចំណុចនៃះគួរកៃចំណុចនះ"។

សម្តៃចបានបញ្ជាក់ទៀតថា "ជាទៃឹស្តី,ជាគោលការណ៍ វាគ្មានបៃជាធិប 

តៃយ្យណាដៃលអត់ច្បាប់ទៃ េហើយក៏គ្មានសៃរីភាពណាដៃលអត់ច្បាប់        

ដៃរ ។ ហើយក៏គ្មានអ្វីរារាំងច្បាប់នៃះដៃរ ។ នៃះជាការពិត ហើយក៏មិនខុស 

ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពៃះមូលដា្ឋានច្បាប់នៃះ គឺមូលដា្ឋានគតិយុត្តិមានពីរយ៉ាង: 

ទី១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងទី២.កតិការសញ្ញា ឬអនុ-

សញ្ញាអន្តរជាតិ" ។

 ការលើកឡើងរបស់សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រងខាងលើសៃបពៃល

ដៃលកៃុមអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនធំនៅសៃុកខ្មៃរ នំគ្នាដង្ហៃក្បួនទៅ

កាន់ទីកន្លៃងសំខាន់ៗមួយចំនួន ក្នុងនះនៅរដ្ឋសភាផងដៃរ ជាមួយនឹង 

បដាដៃលមានពាក្យថា (ទៃ!) (NO) ។ ពកួគៃបដសិៃធមនិចងឲ់្យមានច្បាប ់

ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ខណៈដៃលដំណើរការនៃការ 

ជជៃក និងពិភាក្សាលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់នៃះកំពុងតៃបៃពៃឹត្តទៅដោយ   

រលូនជាដំណាក់ៗ ។

នពៃឹកថ្ងៃទី ៨ ខៃកក្កដា ដូចគ្នានៃះដៃរ នៅវិមានរដ្ឋសភាបានបៃរព្ធ 

សិកា្ខាសលាថា្នាក់ជាតិ ពិគៃះយោបល់លើសៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីសមា-

គម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល កៃមអធិបតីភាពសម្តៃចអគ្គមហា-

ពញាចកៃី ហ្រង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា និងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិ 

អន្តរជាតិដៃលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងចៃើនកុះករ ។ ក្នុងពិធីនះសម្តៃចចកៃីបាន       

អំពាវនវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះរាល់មតិយោ-

បល់ និងអនុសសន៍ននរបស់សង្គមសុីវិល ។ សម្តៃចបញ្ជាក់ថា សិកា្ខាស-

លាថា្នាក់ជាតិស្តីពីការពិគៃះយោបល់លើសៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីសមាគម 

និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ជាសៃចក្តីពៃងច្បាប់មួយដ៏មានសរៈ                

សំខាន់សមៃប់លើកស្ទួយការបៃើបៃស់សិទ្ធិសៃរីភាព និងលើកកម្ពស់កិច្ច

សហបៃតិបត្តិការរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ក្នុងកៃប- 

ខណ្ឌនីតិរដ្ឋ ។ ក៏ប៉ុន្តៃរហូតមកដល់ពៃលនៃះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់

សមៃប់គៃប់គៃងអង្គការ ឬសមាគម ដូចបៃទៃសននមួយចំនួនក្នុងតំបន់

និងសកលលោកនៅឡើយទៃ ។ គួរបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីសៃចក្តីពៃងច្បាប់

នៃះបានឆ្លងកាត់សិកា្ខាសលាថា្នាក់ជាតិដៃលបៃពៃឹត្តទៅនៅវិមានរដ្ឋសភា 

ដោយទទួលបាននូវមតិយោបល់ជាចៃើនរួចមក នៅថ្ងៃទី ១៣ ខៃកក្កដា 

សម័យបៃជុំពៃញអង្គរដ្ឋសភានៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានពិភាក្សានិង

អនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ទោះបីអ្នក                 

តំណាងរាសៃ្តគណបក្សសងៃ្គោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្តី ។ នៅថ្ងៃទី 

២៤ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ សម័យបៃជុំពៃញអង្គនៃពៃឹទ្ធសភាក៏បានអនុម័ត 

យល់ពៃមលើច្បាប់នៃះផងដៃរ ៕

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង : គ្មេនបេជាធិបតេយ្យណាដេលអត់ច្បាប់ទេ 
ហើយក៏គ្មេនសេរីភាពណាដេលអត់ច្បាប់ដេរ

 សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង   មានបៃសសន៍ក្នុងពិធីបៃកាសមុខតំណៃង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូននយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកៃសួងមហាផ្ទៃ
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ថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ 

២០១៥ កន្លងមកនៃះ ឯកឧត្តម         

ងួន ញុិល អនុបៃធានទី ២ រដ្ឋសភា 

សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានកៃុមការងារថា្នាក់កណា្តាលចុះ   

ជួយខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញពិនិត្យការកសងសមិទ្ធផលននក្នុងវត្តតៃពាំងជៃ ភូមិតៃពាំងជៃ ឃុំបល្ល័ង្គ សៃុក 

បារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ រួមមានអគរសិក្សាមួយខ្នង ០៤ បន្ទប់ ដៃលសងសង់ជិតរួចរាល់ ផ្លូវលំមួយខ្សៃបៃវៃង ១៨០០ 

ម៉ៃតៃ តភា្ជាប់ពីផ្លូវកស៊ូលៃខ ៧១ មកវត្តតៃពាំងជៃ ជួសជុលពងៃីក និងកៃលគៃួសកៃហម ដាក់បៃព័ន្ធលូ និងដាំដើម 

ឈើសងខាងផ្លូវរួចរាល់ជាស្ថាពរ ការចាក់ដីពងៃីកបរិវៃណវត្ត ការធ្វើរបង និងខ្លោងទា្វារ ។  ក្នុងឱកាសនះដៃរ ឯកឧត្តម 

ងួន ញុិល បានផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួន ១លាន រៀល ជូនលោកតា លោកយយ និងក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស  ។ ជូនថវិកា 

និងគៃឿងបរិកា្ខាដល់លោកតាពៃឹទា្ធាចារ្យក្នុងភូមិតៃពាំងជៃចំនួន ៣ នក់ សរុបថវិកាចំនួន ៤០០ ដុលា្លោរ។ កៃពីនះ 

ឯកឧត្តម ងួន ញុិល បានជួបបៃជុំការងារដោយឡៃកពីគ្នាជាមួយគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត 

កពំងធ់ ំ គណៈកមា្មាធកិារបក្សសៃកុបារាយណ ៍នងិជាមយួតាតាជាសកម្មជន(មៃខ្យល)់ ចនំនួ ២០ នក ់ជាតណំាងមកព ី

១៨ ឃុំ ក្នុងសៃុកបារាយណ៍ ដោយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់តាតាទាំង ២០ នក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន ១០ មឺុនរៀល 

និងឧបត្ថម្ភថវិកា ២០០ ដុលា្លោរ ដល់បៃធានគណបក្សសៃុកបារាយណ៍ ។

ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាឧបនយក-

រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម អ៊ុក វង្ស បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមា-

ជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជា  

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការនូវអគរសម្ភព រោគស្តៃី និងជំងឺកុមារ នៃ មន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកមងឬស្សី 

ស្ថិតក្នុងភូមិមង ឃុំមង សៃុកមងឬស្សី ខៃត្តបាត់ដំបង ដៃលជាអំណយរបស់អង្គការ KOFIH នៃសធារណរដ្ឋ   

កូរ៉ៃ ។

ថ្ងៃទ ី២០ ខៃកក្កដា ឯកឧត្តម 

យឹម ឆ្រលី ឧបនយករដ្ឋមនៃ្ី 

មាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ 

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានកៃុមបៃឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជន-

បទ និងឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងព័ត៌មាន បាននំយកបច្ច័យទៃយ្យវត្ថុ និងទៀនវស្សាទៅបៃគៃនពៃះសង្ឃគង់នៅវត្តពងៃ        

ស្ថិតក្នុងឃុំពងៃសៃុកកោះសូទិន ខៃត្តកំពង់ចាម ។

ក្នុងខៃកក្កដានៃះដៃរ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទៃសភិបាលធនគរជាតិនៃកម្ពុជា សមាជិកគណៈ

អចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធានកៃុមការងារថា្នាក់ជាតិចុះ 

ជួយសៃុកសន្ទុក បានជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុកសោ្ទាងនទីស្នាក់ 

ការគណបក្សបៃជាជនសៃុកសោ្ទាងខៃត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា ឯកឧត្តម ហ្រ ណាំហុង ឧបនយករដ្ឋមន្តៃីរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស និង 

សហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ សមាជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជន   

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទក្ខលោកគៃូ អ្នកគៃូ និងកុមារគថ្លង់ច្បារអំពៅ ស្ថិត 

នៅភូមិឫស្សីសៃស់ សងា្កាត់ 

និរោធ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី 

ភ្នំពៃញ ។

ថៃ្ងទី ១១ ខៃកក្កដា សម្តៃចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល ឧបនយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីពៃះបរមរាជវាំង សមាជិកគណៈ

អចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អមដំណើរដោយឯកឧត្តម គុយ សុផល ទៃសរដ្ឋ-

មនៃ្តី ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចុះសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋដល់          

លំនៅដា្ឋានក្នុងសៃុកទឹកផុស ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
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ក្នុងខៃកក្កដានៃះដៃរ ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពង់ស្ពឺ រួមនិងមន្តៃីមន្ទីរធនធានទឹក បានចុះសួរ 

សុខទុក្ខបៃជាកសិករនៅភូមិតៃពាំងវៃង ឃុំកាហៃង សៃុកសំរោងទង និងបានបូម ទឹកបញ្ចូលសៃ 

និងផលដំណាំជូនបៃជាកសិករ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគត់ ។

ថ្ងៃទី  ២១ ខៃកក្កដា ឯកឧត្តម លឹម គានហ្រ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញពិនិត្យស្ថានភាពទឹក          

សមៃប់បង្កបង្កើនផលនៅខៃត្តសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ និងខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ 

កក្កដា ឯកឧត្តម ជា សុ 
ផារា៉្រ សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការ កណា្តាល 

គណបក្ស បៃជាជន 

កម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យការងារស្ថាបនផ្លូវបៃតុង ៦១២ ម៉ៃតៃ 

ផ្លូវកៃលកៃួសកៃហម ៣,៥ គម ស្ពានបៃតុង ៣០ ម លូបៃអប់ ២ កន្លៃង និងលូមូល ៣ កន្លៃង និង 

សំណៃះសំណាលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទួលគ ឃុំទន្លៃបិទ សៃុកត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ងៃទី ១១ ខៃកក្កដា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោហ៊ុន ស្រន និងសម្តៃច 

កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងពៃះវិហារ និងសម្ពាធសមិទ្ធផលនន 

ក្នុងវត្តរលាំងកំពូល ស្ថិតក្នុងឃុំតៃពាំងគង សៃុកសំរោងទង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងៃទី ១២ ខៃកក្កដា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រនី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជា

ជនកម្ពុជា បៃធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានដឹកនំកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្តសម្តៃចតៃ-

ជោចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនបៃជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០០ នក់ នៅក្នុងខណ្ឌច្បារ 

អំពៅ រាជធានីភ្នំពៃញ ។

ថ្ងៃទី  ២៦ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន តំណាងរាសៃ្តមណ្ឌលកៃចៃះ 

អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងខៃត្ត សមាជិកកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត នយរងទីចាត់ការខៃត្ត និង 

អនុរដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងរៀបចំដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ពៃម

ទាំងនំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់លោកជំទាវ ឧបត្ថម្ភសមៃប់ព្យាបាលជំងឺសកម្មជន  

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាដៃលរងគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍នពៃលកន្លងមក នៅឃុំបុសលាវ សៃុក 

ចិតៃបុរី ខៃត្តកៃចៃះ ។ បន្ទាប់មក លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន និងគណ:បៃតិភូបានបន្តដំណើរ 

នំយកទៀនពៃះវស្សា និងគៃឿងបរិកា្ខាមួយចំនួន បៃគៃនវត្តថ្មរាប និងវត្តតុបសុផរាម ក្នុងសៃុក 

ពៃកបៃសព្វផងដៃរ ។ 
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នថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សៃម 

បៃធានកៃុមការងារចុះជួយខៃត្តពោធិ៍សត់ បានជួបសំណៃះ

សំណាលជាមួយសមាជិកយុវជនគណបក្ស ក្នុងឃុំអូតា-

បោ៉ាង សៃុកបាកាន ខៃត្តពោធិ៍សត់ និងបានចាក់បញ្ចាំងវីដៃ-

អូនិងកម្មវិធីទស្សនខ្សៃវីដៃអូខ្លី ស្តីពីការអភិវឌ្ឈវិស័យ   

ថាមពល (អគ្គិសនី)  បន្ទាប់ពីបានទស្សន លោកមៃភូមិនិង

កៃុមយុវជនសម្តៃងការលើកឡើង អំពីការគំទៃការដាក់  

ផៃនការអភិវឌ្ឍភូមិ-ឃុំ ។
នថ្ងៃទី ១៤ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណៃត អនុបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណ-

បក្សថា្នាក់កណា្តាល និងសមាជិក បានទទួលជួបសម្តៃងការគួរ-

សមពីគណៈបៃតិភូកៃសួងទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ  នៃគណៈ-

កមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ដឹកនំដោយលោកសៃី 

Haung Yihua អនុបៃធាននយកដា្ឋានកិច្ចការអាសុីទី ២ នៅ 

ស្នាក់ការកណា្តាលគណបក្ស ។

កៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុកថ្ពងបានរៀបចំពិធីបោះឆ្នាតជៃើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិនៅឃុំអមលាំងនថ្ងៃទី ១៩ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមាន 

ការចូលរួមពីលោកបៃធាន អនុបៃធាន សមាជិកគណបក្សសៃុកថ្ពង បៃធានគណបក្សឃុំអមលាំង និងភូមិ បៃក្ខជនឈរឈ្មាះសរុប ៩២រូប។ ជាលទ្ធផល បៃក្ខជនជាប់ឆ្នាត 

៥១ រូប មកពី ១៧ ភូមិ និងបៃក្ខជនជាប់ជាសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ៥ រូប ។

នថ្ងៃទ ី១៩ ខៃកក្កដា ឆ្នា ំ២០១៥ នៅស្នាកក់ារគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា 

សងា្កាត់បន្ទាយដី កៃុងពោធិ៍សត់ ខៃត្តពោធិ៍សត់ មានរៀបចំពិធីបោះឆ្នាត

ជៃើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាសងា្កាត់ កៃមអធិប- 

តីភាព ឯកឧត្តម ខូយ សុខា បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត ដៃល   

មានការចូលរួមពីសំណាក់បៃធានគណបក្សកៃុង សងា្កាត់ ភូមិ និងយុវជន 

គណបក្សជាបៃក្ខជនឈរឈ្មាះ  នងិជាអង្គបោះឆ្នាត សរបុចនួំន ៤០នក។់

នថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ កៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុកអូររាំងឪ ខៃត្តត្បូងឃុំ បានធ្វើពិធីបៃកាសសមាសភាពសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ និងភូមិ 

កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សៅ សុភាព ឯកឧត្តម រ័ត្ន វីរ: ឯកឧត្តម ប៊ុនបា៉ា មា៉ារីលុច លោក រស់ សុខន មានការគំទៃជាថវិកាទាំងសៃុកពីឯកឧត្តម ប៊ុនបា៉ា មា៉ារីលុចដៃលមាន 

យុវជនគណបក្សចូលរួមសរុប ២១៧ នក់ សៃី ៦៦ នក់ មកពី ៤ ឃុំគឺ ដំរិល, ចក, ទួលសូភី, គងជ័យ ។
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នថ្ងៃទី ១៩ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ថា្នាក់ដឹកនំ 

គណបក្សសៃុកឱរា៉ាល់ ជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ 

យុវជន ក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកជាយុវជនបន្ថៃមចំនួន 

៤៦ នក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំសង្កៃសទប សៃុក 

ឱរា៉ាល់ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។

នរសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម ច័ន្ទ 

សោភ័ណ បៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តបាត់ដំបង បានជួបបៃជុំ 

និងធ្វើបទបងា្ហាញស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាជាមួយគរុសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបងចំនួន ២០០ នក់ នៅ           

សលបៃជុំទីស្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត ។

ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា បៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត 
ត្បូងឃ្មុំ បាននំអំណយ មានទឹកដោះគោ          ទឹកផ្លៃឈើ និងថវិកា  
៥០០.០០០ រៀល ជូនដល់លោកសៃី  សៃង សៃីអាង ដៃលកើតជំងឺពិស 
ធ្យូង កំពុងសមៃកព្យាបាលនៅមន្ទីរពៃទ្យកាល់ម៉ៃត ។

ឯកឧត្តម ឈួន វិន បៃធានកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស  
កៃសួងសធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន បានដឹកនំកៃុមការងារជន 
បង្គាលយុវជន និងកៃុមគៃូពៃទ្យស្មគៃ័ចិត្តឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ា 
ណៃត បៃធាន អនុបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុកសៃី 
សន្ធរ បៃធានសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ បានចុះជួបសំណៃះ 
សំណាលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ រួមនឹងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរួមជា  
មួយថា្នាំពៃទ្យជូនបៃជាជនបាន ១៦៨ នក់ និងចៃកអំណយជូន     
បៃជាជនកៃីកៃបំផុត ២ គៃួសរ នៅភូមិវាលឃុំមានជ័យសៃុកសៃី 
សន្ធរ ខៃត្តកំពង់ចាម ។

នៅពៃឹកថ្ងៃទី ១៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការបោះឆ្នាតជៃើសរីស
រចនសម្ព័ន្ធយុវជនសងា្កាត់ពៃញី កៃុងពោធិ៍សត់ ខៃត្តពោធិ៍សត់ ។
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ចំណូលពន្ធគយឆមាសទីមួយ  ៈ

អគ្គនយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជានៃកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

បានឲ្យដឹងថា ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះចំណូលសរុបបៃមូលដោយ 

គយសមៃចបានចំនួនជាង៣ ០៥៣ ពាន់លានរៀល ឬបៃមាណ ៧៦៣ 

លានដុលា្លោរអាមៃរិក ។ ចំនួននៃះមានកំណើន ១៧,៥១% បើធៀបនឹង    

ចំណូលដៃលគយសមៃចបាននៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ  ២០១៤។ បៃក់ចំណូល 

ពន្ធគយដៃលសមៃចបាននៅឆមាសទី ១ សមៃចបានសៃបតាមច្បាប់ស្តី

ពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ  ២០១៥ និងសៃបតាមផៃនការសកម្ម-

ភាពឆ្នាំ ២០១៥ របស់អគ្គនយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជាដៃលតៃូវបាន 

កសងឡើងតាមស្មារតីនៃយុទ្ធសស្តៃកៀរគរចំណូល ពៃមទាំងកម្មវិធី            

កំណៃទមៃង់ និងទំនើបកម្មគយរយៈពៃលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ ។

ចំណូលពន្ធដារឆមាសទីមួយ  ៈ

ការបៃមលូចណំលូពន្ធ-អាករគៃបប់ៃភៃទសមៃបខ់ៃមថិនុ ឆ្នា ំ ២០១៥ 

នៃះ អគ្គ នយកដា្ឋានពន្ធដារបៃមូលពន្ធ-អាករគៃប់បៃភៃទ បានចំនួន         

៣៦៤ ៦២៤,២៦ លានរៀល(គិតជាដុលា្លោរបៃមាណ៩១,១៦លានដុលា្លោរ ) 

ស្មើនឹង ៧,៨៣% នៃផៃនការកំណត់ដោយច្បាប់ ។

សរុបរយៈពៃលបៃំមួយខៃដើមឆ្នាំ ២០១៥ ចំណូលពន្ធ-អាករគៃប់          

បៃភៃទ ដៃលអគ្គនយកដា្ឋានពន្ធដារបៃមូលបាន សរុបមានចំនួន                                   

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

ដុលា្លោរ ) ស្មើនឹង ៦០,៦៧% នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ 

សមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងនះ ៖

- ថវិកាថា្នាក់ជាតិ បានចំនួន ២ ៥១០ ៩១៥,០៥ លានរៀល ស្មើនឹង 

៦២,៣៤% ( ៦២៧,៧៣ លានដុលា្លោរ)។

- ថវិកាថា្នាក់កៃមជាតិបានចំនួន ៣១៦ ១០៤,៥០ លានរៀល ស្មើនឹង 

៤៩,៩៩% ( ៩៧,០៣ លានដុលា្លោរ) ។

បៃសិនបើធ្វើការបៃៀបធៀបនឹងរយៈពៃល ៦ ខៃ ដើមឆ្នាំ ២០១៤ 

ឃើញថា ចំណូលពន្ធសមៃប់ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ កើនឡើងចំនួន 

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

ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា អាមេរិក រយៈពេល ៥ ខេ  ៈ

ការិយល័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអាមៃរិកបញ្ជាក់ថា រយៈពៃល៥ខៃនៃឆ្នាំ 

២០១៥ ដោយគិតពី ខៃមករា ដល់ខៃឧសភា ពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីកម្ពុជា 

និងអាមៃរិកមានតម្លៃសរុប ១ ៣៧៥ លានដុលា្លោរ ពោលគឺមានការកើន        

ឡើងបៃមាណ ៤,៦% បើធៀបនឹងរយៈពៃលដដៃលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤  

ដៃលមានតៃឹម ១ ៣១៤ លានដុលា្លោរ ។

នៅក្នុងអំឡុងពៃល ៥ ខៃនៃះដៃរ កម្ពុជានំចៃញទៅអាមៃរិកមានតម្លៃ

សរុប ១ ២២ លានដុលា្លោរ ពោលគឺកើនឡើងបៃមាណ ២,៨% បើធៀបនឹង 

៥ ខៃឆ្នាំ ២០១៤ ដៃលមានតៃឹមតៃ ១,១៨៨ លានដុលា្លោរ ។

ដោយឡៃកទំនិញដៃលកម្ពុជានំចូលពីអាមៃរិកវិញ មានតម្លៃ ១៥៣ 

លានដុលា្លោរ កើនឡើងបៃមាណ ១៩% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 

២០១៤ ដៃលមានតៃឹមតៃ ១២៦ លានដុលា្លោរ ។

ទំនិញដៃលកម្ពុជានំចៃញទៅអាមៃរិក មានផលិតផលឧស្សាហកម្ម 

កាត់ដៃរ និងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនតូច ហើយនំចូលមកវិញជាយន

យន្តគៃឿងបរិកា្ខារពៃទ្យ និងឱសថជាដើម ។

អាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិទាំងបីក្នុងឆមាសទីមួយ  ៈ

យោងតាមសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មាន របស់កៃុមហ៊ុនពៃលានយន្តហោះ  

កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆមាសទី ១ កន្លងទៅនៃះ ចំនួនអ្នកដំណើរដៃល  

ឆ្លងកាត់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងបីមានចំនួនសរុប ៣,២ លាននក់ 

ពោលគឺមានកំណើនបៃមាណ ១៤% បើបៃៀបធៀបនឹងរយៈពៃលដដៃល

កាលពីឆ្នាំមុន ។

ពីខៃមករា ដល់ខៃមិថុន អ្នកដំណើរដៃលបានឆ្លងកាត់អាកាសយន-

ដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញមានចំនួនបៃមាណ ១,៥០ លាននក់ គឺមានកំណើន 

បៃមាណ ១៦% ។ សមៃប់អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបវិញទទួល 

អ្នកដំណើរបានបៃមាណ ១,៧០ លាននក់ កើនឡើងបៃមាណ ១១% ។ 

ដោយឡៃក សមៃប់អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិខៃត្តពៃះសីហនុ មានការ 

កើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ប៉ុន្តៃចំនួននៅតៃតិចនៅឡើយ។

ខាងលើនៃះជាតួលៃខអ្នកដំណើរ ប៉ុន្តៃបើនិយយអំពីជើងយន្តហោះ  

មកកាន់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំងបីវិញនះគឺក៏មានកំណើន

ផងដៃរ ។

នៅអាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញបានទទួលជើងហោះហើរសរុប                      

១៥ ០០០ ជើង ។ នៅសៀមរាបចំនួន ១៨ ៨០០ ជើង និងខៃត្តពៃះសីហនុ 

មាន ៨១៤ ជើង ។

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា បានភ្ជាប់ជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅ   

ក្នុងតំបន់ដៃលរួមមានដូចជា ថៃ វៀតណាម ឡាវ សិង្ហបុរី ហុងកុង ចិន 

ជាដើម ។

ការនាំចេញអង្ករឆមាសទីមួយ  ៈ

លៃខាដា្ឋានចៃកចៃញចូលតៃមួយនៃកៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា

ឆមា ស- ទី១ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ កម្ពុជានំចៃញអង្ករទៅលក់នៅកៃបៃទៃស

បានចំនួនជាង ២៨ មុឺនតោន គឺកើនឡើងជិត ៦០% បើធៀបទៅនឹងរយៈ

ពៃលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០១៤ដៃលនំអង្ករចៃញបានតៃជាង ១៧ មុឺន   

តោន ៕

ចំនួនអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងបី
មានការកើនឡើង
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កៃពីការបៃើបៃស់ថវិកាជាតិ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈកៃសួង

សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក៏បាន និងកំពុងអនុវត្តនូវគមៃងស្តារ និង 

ស្ថាបនហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ស្ពានសំខាន់ៗជាចៃើន ដោយបៃើបៃស់ថវិ-

កាជំនួយអន្តរជាតិ ដៃលមានបៃភពមកពីបៃទៃសជាមិត្តមួយចំនួន ដូចជា 

គមៃងជំនួយរបស់សធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន ជប៉ុន កូរ៉ៃ ធនគរអភិ-

វឌ្ឍន៍អាសុី និងបៃភពពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត ។ គមៃងទាំង 

នះមានទាំងគមៃងកំពុងអនុវត្ត និងគមៃងកំពុងរៀបចំនឹងអនុវត្ត ។

ផ្អៃកតាមរបាយការណ៍របស់កៃសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបាន 

បញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា គិតតៃឹមខៃឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនៃះ ការងារស្ពាន 

ថ្នល់ដៃលកំពុងអនុវត្តកៃមគមៃងធំៗ ក្នុងកៃបខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិ    

បានសមៃចលទ្ធផលជាផ្លៃផ្កា ដៃលក្នុងនះ គមៃងមួយចំនួនកំពុងតៃ 

អនុវត្ត និងគមៃងមួយចំនួនទៀតកំពុងតៃរៀបចំដើម្បីនឹងអនុវត្ត ។ លទ្ធ-

ផលមានដូចខាងកៃម ៖

១- គមេងធំៗក្នុងកេបខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិ

ក- គមៃងជំនួយរបស់សធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន 

ផ្លូវជាតិលៃខ ៩ (បៃវៃង ១៤៣,៣២ គ.ម ត្បៃងមានជ័យ ថាឡាបរិវា៉ាត) 

និងស្ពានមៃគង្គ(បៃវៃង ១ ៧៣១ ម៉ៃតៃ)សមៃចបាន ១០០% និងបាន 

សម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ១ ខៃមៃស ឆ្នាំ ២០១៥ 

កៃមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ           

ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ។ ស្ពានតាខ្មា 

(បៃវៃង៨៥៥ម៉ៃតៃ)សមៃចបាន ១០០% និងផ្លូវភា្ជាប់ស្ពានតាខ្មា (បៃវៃង 

១២,០៧ គ.ម) សមៃចបាន ១០០% នឹងសម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់នៅថ្

ងៃទី ៣ ខៃសីហាខាងមុខកៃមអធិបតីភាពសម្តៃចតៃជោ ។ ផ្លូវជាតិលៃខ 

៤១ បៃវៃង ៩៥,២៨ គ.ម ចាប់ពីថ្នល់ទទឹង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ដល់ជុំគីរី ខៃត្តកំពត 

សមៃចបាន ១០០% បានសម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់នៅថ្ងៃទី ៣ ខៃមិថុន 

កៃមអធិបតីភាពសម្តៃចតៃជោ។ ស្ពានជៃយចងា្វាទី ២ រាជធានីភ្នំពៃញ 

បៃវៃង ៧២៥ ម៉ៃតៃ សមៃចបាន ១០០% នឹងធ្វើពិធីសម្ពាធដាក់ឲ្យបៃស់ 

ជាផ្លវូការនៅថ្ងៃទ ី៦ ខៃកក្កដា កៃមអធបិតភីាពសម្តៃចតៃជោ។ កណំាតផ់្លវូ 

ជាតិលៃខ ៦ បៃវៃង ៤០,៤៩ គ.ម មាន ៤ គន្លង ចាប់ពីគីឡូម៉ៃតៃលៃខ ៤ 

មុខកៃសួងសុខាភិបាលថ្មី ដល់ថ្នល់កៃង សៃុកបាធាយ ខៃត្តកំពង់ចាម 

សមៃចបាន ១០០%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៧៦ បន្ត បៃវៃង ១៧១,៧៨ 

គ.ម ចាប់ពីសៃនមនរម្យ កោះញៃក ខៃត្តមណ្ឌលគីរី-លំផត់ តាអង់ ខៃត្ត 

រតនគីរី សមៃចបាន ៨៩,៥៦% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៤៤ បៃវៃង 

១៣៩,៦១ គ.ម ចាប់ពីច្បារមន ឱរា៉ាល់ ដល់ឧដុង្គ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ សមៃចបាន 

៩៣,៧២% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥ បៃវៃង ៣០,១៤៥ គ.ម ចាប់ពីភ្នំពៃញ 

ដល់ ពៃកកា្តាម សមៃចបាន ៣៤,៩៦% និងកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៦ បៃវៃង 

ការសាងសង់ផ្លូវ សា្ពាន កាមគមាងនានារយៈពាល ៥ ខា ដើមឆ្នាំ ២០១៥
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២៤៧,៧០ គ.ម ពីថ្នល់កៃង ខៃត្តកំពង់ចាម-អង្គៃង ខៃត្តសៀមរាប សមៃច 

បាន ៧៦,១៧% ។ ស្ពានកោះធំ បៃវៃង ៤១៥ ម៉ៃតៃសមៃចបាន ៥៥,៧៩% ។ 

ការជួសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៧ បៃវៃង ៣៨,៨ គ.ម ពី សៃុកចិតៃបូរី 

ដល់សៃុកសំបូរ ខៃត្តកៃចៃះ សមៃចបាន ១០០% ។ 

ខ- គមៃងជាជំនួយជប៉ុន 

ស្ពានអ្នកលឿងបៃវៃង ២ ២១៥ ម៉ៃតៃ សមៃចបាន ១០០% និងបាន 

សម្ពាធដាក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខៃមៃស ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

គមៃងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតពហុបំណង កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ  

សមៃចបាន ១៦,៦៧% ។

គ- គមៃងជំនួយកូរ៉ៃ 

ផ្លូវជាតិលៃខ ៣១ បៃវៃង ៥៤,៨ គ.ម ផ្លូវជាតិលៃខ ៣៣ បៃវៃង ៣៦,៣ 

គ.ម ផ្លូវខៃត្តលៃខ ១១៧ បៃវៃង ១១,៣គ.ម និងផ្លូវវាងទីរួមខៃត្តកំពតបៃវៃង 

៣,៧ គ.ម  សមៃចបាន ១០០% តាមគមៃងនឹងធ្វើពិធីសម្ពាធនៅថ្ងៃទី 

២៣ ខៃមិថុន ។ ផ្លូវជាតិលៃខ ៥៦ កំណាត់ទី ២ បៃវៃង ៨៤ គ.ម ពី 

ស្វាយចៃកទៅសំរោង ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ សមៃចបាន ៨០,៩២% ។

ឃ- គមៃងជំនួយធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB)  

ផ្លូវជាតិលៃខ ៣៣ បៃវៃង ១៥,៨ គ.ម ពីកំពង់តៃចទៅពៃកចាក ខៃត្ត 

កំពត សមៃចបាន ១០០% សំណង់អគរតៃួតពិនិត្យឆ្លងកាត់ពៃំដៃនពៃក

ចាក ខៃត្តកំពត សមៃចបាន ១០០% គមៃងជួសជុល និងថៃទាំផ្លូវជាតិ 

លៃខ ៣ បៃវៃង ៥២ គ.ម ពីកំពត-វាលរៃញ ខៃត្តពៃះសីហនុ សមៃចបាន 

១០០% ។ គមៃងទាំងនៃះនឹងធ្វើពិធីសម្ពាធនៅថ្ងៃទី ២៣ ខៃមិថុន ។ 

ផ្លូវជាតិលៃខ ១៣ បៃវៃង ៦២,៤០ គ.ម ពីរមាសហៃក-បៃសូត  ខៃត្តស្វាយ-

រៀង សមៃចបាន ១៣,៣៣%។ ផ្លូវខៃត្តលៃខ ៣១៤ D បៃវៃង ២៥,៥០ 

គ.ម ពីបៃសូតទៅពៃវល្លិ៍ ពៃំដៃនកម្ពុជា វៀតណាម សមៃចបាន 

១៣,២៣%។ ផ្លូវជាតិ ១៥០B ផ្លូវខៃត្តលៃខ ៥៣ និងផ្លូវខៃត្តលៃខ ១៥១ 

B បៃវៃងសរុប ៨៧,៩០ គ.ម(ក្នុងខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ)សមៃចបាន 

១៧,១៧% ។

ង.គមៃងជំនួយវៀតណាម

គមៃងសងសងស់្ពានជៃធ ំបៃវៃង ៤២៧,៨ ម៉ៃតៃ នងិផ្លវូតភា្ជាបប់ៃវៃង 

២,៦៦គ.ម ក្នុងសៃុកកោះធំ ខៃត្តកណា្តាល កម្ពុជា-ឡុងប៊ិញខៃត្តអាងយ៉ាង 

វៀតណាម សមៃចបាន ៣០,៥០% ។

២.គមេងបេើបេស់ថវិកាជាតិ

ក.ការងារថៃទាំបៃចាំ និងការងារថៃទាំខួបបៃចាំឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ការងារថៃទាំបៃចាំឆ្នាំសមៃចបាន ១០០% និងការងារ 

ថៃទាំខួប បៃចាំឆ្នាំ(ផ្លូវនិងស្ពាន)សមៃចបាន ៩៤,៣៩%។ ដោយឡៃក 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ ការងារថៃទាំបៃចាំឆ្នាំសមៃចបាន ២៩,២៦% និងការ 

ងារថៃទាំខួបបៃចាំឆ្នាំ(ផ្លូវ និងស្ពាន)សមៃចបាន ៥៦,៣២% ។

ខ.ការងារសងសង់ផ្លូវ ស្ពាន យុទ្ធសសៃ្តមួយចំនួនតាមអនុសសន៍  

សម្តៃចតៃជោ

គមៃងកសងផ្លូវខៃត្តលៃខ ១១០ បៃវៃង ៨៥,៧៤ គ.ម ពីផ្លូវជាតិលៃខ 

១ ដល់ឃុំពៃកជៃ សៃុកកោះធំ ខៃត្តកណា្តាល។ ជំហានទី ៤ នៃគមៃងនៃះ 

ការងារសងសង់ផ្លូវចាក់កៃលកស៊ូបានបៃវៃង ១៨,២២ គ.ម ពីឃុំឈើ-

ខ្មា ដល់ឃុំពៃក ជៃ អនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលគៃឿងចកៃធំៗសមៃចបាន 

១០០% ។

ជួសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៧ បៃវៃង ២៣ គ.ម សៃុកសំបូរ ខៃត្ត 

កៃចៃះ អនុវត្តដោយមន្ទីរសធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខៃត្តសមៃចបាន 

១០០% ។

៣-គមេងធំៗក្នុងកេបខណ្ឌជំនួយអន្តរជាតិដេលកេសួងកំពុងរៀបចំ 

ក- គមៃងជំនួយសធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន 

គមៃងសងសង់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥៨ បៃវៃង ១៧៤ គ.ម បៃភៃទចាក់ក-

ស៊ូពីរសៃទាប់(DBST)ថវិកាសរុប ១២២,៨៨ លានដុលា្លោរអាមៃរិក (ផ្លូវ 

ជាតិលៃខ ៥ តៃង់ គ.ម ៣៩៥ កៃុងបោ៉ាយប៉ៃត-ផ្លូវជាតិលៃខ ៦៨ តៃង់ផ្អុង 

ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ។ គមៃងនៃះបានបើកការដា្ឋានរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី 

១៨ ខៃមីន ២០១៥ ។

គមៃងសងសង់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥៥ បៃវៃង ១៨២,១៦ គ.ម បៃភៃទចាក់ 

កស៊ូពីរសៃទាប់ ថវិកាសរុប ១៣២,៨ លានដុលា្លោរ(ពោធិសត់-វាលវៃង-

ថ្មដា ពៃំបៃទល់កម្ពុជា ថៃ)។ គមៃងនៃះបានបើកការដា្ឋានរួចហើយកាល

ពីថ្ងៃទី ៤ ខៃឧសភា ។

គមៃងសងសង់ផ្លូវខៃត្តលៃខ ១៥៧៧ បៃវៃង ៥៥ គ.ម បៃភៃទចាក់ 

កស៊ូពីរសៃទាប់ ថវិកាសរុប ៣៧,២៨ លានដុលា្លោរ(បំបៃកផ្លូវជាតិលៃខ 

៥៧-សៃកសក-សំឡូត-ចៃក៤០០)គៃងបើកការដា្ឋាននៅថ្ងៃទី ២ ខៃ 

វិច្ឆិកា ២០១៥ ។

ខ- គមៃងជំនួយជប៉ុន 

គមៃងកៃលម្អផ្លូវជាតិលៃខ ១ ដំណាក់កាលទី ៤ បៃវៃង ៤ គ.ម ពីគល់ 

ស្ពានពៃះមុនីវង្ស វត្តក្តីតាកុយ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពៃញ បានដៃញថ្លៃ 

ជៃើសរីសកៃុមហ៊ុនសងសង់កាលពីថ្ងៃ ១៦ ខៃមីន ឆ្នាំ ២០១៥ និងចុះ
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ហត្ថលៃខាកិច្ចសន្យាសងសង់កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខៃមីន និងបានចាប់ផ្តើម

ដំណើរការគៃឿងចកៃសងសង់កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខៃមៃស ។

គមៃងសងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥ បៃវៃង ៤៧ គ.ម ពីបាត់ដំបង 

ទៅដល់សិរីសោភ័ណ ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ បច្ចុប្បន្នបានជៃើសរីសកៃុម

ហ៊ុនបៃឹក្សាបច្ចៃកទៃសរួចរាល់ និងកំពុងសិក្សាគមៃងលម្អិត និងជៃើស-

រីសកៃុមហ៊ុនសងសង់ ។ បច្ចុប្បន្ន កៃុមការងារអន្តរកៃសួងបានចុះពិនិត្យ

វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់បៃជាជន ហើយគៃងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត    

សងសង់នៅខៃតុលាឆ្នាំ ២០១៥ ។

គមៃងសងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥ បៃវៃង ១៣៩ គ.ម ពីពៃក 

កា្តាម-ធា្លោម្អម ខៃត្តពោធិសត់ បច្ចុប្បន្នកំពុងជៃើសរីសកៃុមបៃឹក្សាបច្ចៃក-

ទៃស ហើយគៃងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសងសង់នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

គមៃងសងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥ បៃវៃង ១៣៣ គ.ម ពីធា្លោម្អម 

ទៅដល់បាត់ដំបង បច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់សិក្សារបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋម 

និងកំពុងជៃើសរីសទីបៃឹក្សាបច្ចៃកទៃស ហើយគៃងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត

សងសង់នៅឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

គមៃងផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពៃញ(កម្ពុជា)-ហូជីមិញ (វៀតណាម)       

បានធ្វើពិធីចុះហត្ថលៃខារវាងកៃសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូនជាមួយ 

ចៃកា(JICA) ដើម្បីសិក្សាបឋមកាលលពីថ្ងៃទី ២១ ខៃវិច្ឆិកា ២០១៤              

ហើយរាជរដា្ឋាភិបាលជប៉ុន បានជៃើសរីសកៃុមហ៊ុនទីបៃឹក្សាបច្ចៃកទៃស  

រួចរាល់ ។ បច្ចុប្បន្នចៃកាបានចាប់ផ្តើមសិក្សាបឋមពីខៃមៃសដល់ខៃកញ្ញា 

ឆ្នាំ ២០១៥។

គ.គមៃងជំនួយកូរ៉ 

គមៃងសងសង់ផ្លូវជាតិលៃខ ២១ កៃលកស៊ូ AC បៃវៃង ៥៥,៥ 

គ.ម បានចុះហត្ថលៃខាកិច្ចសន្យាសងសង់រវាងកៃសួងសធារណការ និង 

ដឹកជញ្ជូនជាមួយកៃុមហ៊ុន HANSHIN E&C ក្នុងកៃបខ័ណ្ឌឥណទានសម្ប-

ទានរបស់សធារណរដ្ឋកូរ៉ៃ ហើយបានចាប់ផ្តើមសងសង់កាលពីថ្ងៃទី ៧ 

ខៃមៃស ឆ្នាំ ២០១៥ ។

គមៃងសងសងផ់្លវូជាតលិៃខ ២ (កៃងុតាខ្មា-កៃងុដនូកៃវ(អរូចបំក)់ 

និងផ្លូវជាតិលៃខ ២២(អូរចំបក់-អង្គតាសោម) ខៃត្តតាកៃវ)កៃលកស៊ូ 

អាសៃបៃវៃង ៧២,២១ គ.ម បានចុះហត្ថលៃខាពៃមពៃៀងឥណទានសម្ប-

ទានរវាងកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបៃធានធនគរនីហ័រណ អាហ័-

រណកូរ៉ៃ ដៃលមានទឹកបៃក់ ៥៦,១០ លានដុលា្លោរ។ បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរ

ការជៃើសរីសកៃុមហ៊ុនទីបៃឹក្សាបច្ចៃកទៃស ។

ឃ.គមៃងជំនួយធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

គមៃងអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចកៃុងរបៀងខាងត្បូងផ្តាតលើការអភិវឌ្ឍកៃុង

ចំនួន ៤ នៃបៃទៃសកម្ពុជារួមមាន ៖

កៃុងបោ៉ាយប៉ៃត(សងសង់់បៃព័ន្ធលូចមៃះទឹកសំណល់ ទីលានចាក់ 

សំរាម) កៃុងបាត់ដំបង(សងសង់បៃព័ន្ធលូចមៃះទឹកសំណល់ បៃព័ន្ធ 

ការពារទឹកជំនន់ ទប់ចៃំងបាក់និងទីលានកៃច្នៃសំរាម)កៃុងបាវិត(សង-

សង់ផ្លូវកៃុង បៃព័ន្ធលូចមៃះទឹកសំណល់ និងទីលានកៃច្នៃសំរាម) និងទី

បៃជុំជនអ្នកលឿង(សងសង់ទំនប់ការពារទឹកជំនន់ និងផ្លូវវាង) ។ គមៃង 

ទាំងនៃះមានទឹកបៃក់បៃមាណ ៦០ លានដុលា្លោរ និងរយៈពៃល ៥  ឆ្នាំ ។ 

បច្ចបុ្បន្នកពំងុបន្តរៀបចវំាយតម្លៃជៃើសរសីកៃមុហ៊នុ        ទបីៃកឹ្សាបច្ចៃកទៃស 

ហើយគៃងអនុវត្តការងារនៅដើមឆ្នាំ ២០១៦ ។

ង.គមៃងជំនួយថៃ

គមៃងសងសង់ចៃកទា្វារពៃំដៃនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ និងសងសង់ផ្លូវ 

ភា្ជាប់ពីគល់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងបត់ពៃំដៃនកម្ពុជា ថៃ មកភា្ជាប់នឹងផ្លូវជាតិ 

លៃខ ៥ ក្នុងខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ និងគមៃងសងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹង

បត់ ពៃំដៃនកម្ពុជា ថៃ(ស្ទឹងបត់បន្ទាយមានជ័យ-នុងលៃន ខៃត្តសៃះកៃវ)

ភាគីថៃបានធ្វើបទបងា្ហាញជូនភាគីកម្ពុជារួចហើយ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខៃមីន។ 

បច្ចុប្បន្ននៅមានចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលទឹក

ជំនន់ និងផ្លូវលំតភា្ជាប់សមៃប់បៃជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់។ ទីបៃឹក្សាបច្ចៃកទៃស 

ថៃ AEC បានធ្វើការសិក្សាសៃចក្តីពៃងរបាយការណ៍ឡើងវិញ ហើយគៃង 

នឹងបញ្ចប់ និងបៃគល់ឲ្យភាគីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខៃមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ ។

តាមរយៈការអនុវត្តបណា្តាគមៃងខាងលើនៃះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់ 

នូវការបៃឹងបៃងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ដើម្បីសមៃចឱ្យបាននូវបៃព័ន្ធហៃដា្ឋា

រចនសម្ព័ន្ធគមនគមន៍មួយបៃទាក់កៃឡានៅទូទាំងបៃទៃស បៃកបដោយ 

គុណភាព និងបៃសិទ្ធភាពសៃដ្ឋកិច្ច សំដៅជួយទៃទៃង់ដល់កំណើនសៃដ្ឋ-

កិច្ចបៃកបដោយចីរភាព ការធ្វើសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុង និងសមាហរណកម្ម 

ក្នុងតំបន់ ពៃមទាំងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បៃជាជនទូទៅ ៕
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យោងតាមលទ្ធផលនៃការអង្កៃតជំរឿនសហគៃសនៃកៃសួងផៃនការ
កាលពីពៃលថ្មីៗនៃះបានឲ្យដឹងថា នៅកម្ពុជាផ្នៃកវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់
ដៃរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បៃកជើងមានរោងចកៃចំនួន១០៨៧ និង    
មានកម្មករ និយោជិតចំនួនបៃមាណ ៧០ មុឺននក់ ដោយទទួលបានបៃក់
ឈ្នួលជាមធ្យមបៃមាណជាង ១ ពាន់លានដុលា្លោរ ក្នុងមួយឆ្នាំ ពៃមទាំងបាន 
បង្កើតមុខរបរដោយបៃយោលបន្ថៃមដល់បៃជាជនបៃមាណ ២ លាននក់  
បន្ថៃមទៀត ។

តម្លៃសរុបនៃការនំចៃញផលិតផលផ្នៃកកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់ និង 
ផលិតផលស្បៃកជើង បានកើនឡើងខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយឡៃកនៅ 
ឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួនបៃមាណជាង ៦ ពាន់លានដុលា្លោរអាមៃរិក។ ជាមួយ 
គ្នានះ ពលករធ្វើការងារនៅកៃបៃទៃសមានចំនួនជាង ៧២ មុឺននក់        
ដៃលអាចរកចំណូលតៃឡប់មកវិញបៃមាណជាង ១ ពាន់លានដុលា្លោរ ក្នុង 
មួយឆ្នាំ ។

បច្ចុប្បន្ននៃះ កម្ពុជាបានកា្លោយជាបៃទៃសដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិត និងនំ 
ចៃញវិស័យវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងពិភពលោកជាមួយ               
គុណតម្លៃផ្សារភា្ជាប់ទីផ្សារនិងលក្ខខណ្ឌការងារដៃលអាចទទួលយកបាន ។

តាមរបាយការណ៍ពីសមាគមរោងចកៃកាត់ដៃរនៅកម្ពុជា ដៃលហៅ 
កាត់ថា GMAC បានឲ្យដឹងថាបៃទៃសកម្ពុជាគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំលំដាប់ទី ៦ 
ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមៃរិក និងធំលំដាប់ទី ៧ ទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដៃល
ការនំចៃញមានការរីកចមៃើនខា្លោំង ។ ក្នុងរបាយការណ៍នះ GMAC បាន 
វាយតម្លៃថា កម្ពុជាគឺជាបៃទៃសទី ១ ដៃលបានអនុវត្តគោលនយោបាយពា-
ណិជ្ជកម្មផ្សារភា្ជាប់នឹងការកៃលម្អលក្ខខណ្ឌការងារ ដៃលនំឲ្យមានការអនុ
វត្តគមៃងរោងចកៃកាន់តៃបៃសើរនៅកម្ពុជា កៃមការគៃប់គៃងដោយ   
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO)។ របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថា          
វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បៃកជើងនៅកម្ពុជា មាន     
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុប ជប៉ុន អូសៃ្តាលី ញូ-
ហ្សីឡៃន ចិន និងកូរ៉ៃខាងត្បូង ដៃលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនំចូលដោយរួច
ពន្ធគយ ។ 

ចំពោះការវិនិយោគលើវិស័យនៃះនៅកម្ពុជា គឺអ្នកវិនិយោគមានចមៃុះ
ជាតិសសន៍មកពីបៃទៃសរហូតដល់ ២៦ បៃទៃស ដូចជា បៃទៃសចិន ជាប់ 
ចំណាត់ថា្នាក់លៃខ ១ ដៃលមានរោងចកៃកំពុងដំណើរការចំនួន២១០កៃុម
ហ៊ុន ចិនកោះតៃវា៉ាន់ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លៃខ ២ មានរោងចកៃចំនួន ១៤៧ 
កន្លៃង បៃទៃសកូរ៉ៃខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លៃខ ៣ មានរោងចកៃចំនួន 
៨១ កន្លៃង ចិនហុងកុងចំណាត់ថា្នាក់លៃខ ៤ មានរោងចកៃចំនួន ៧៥កន្លៃង 
កៃុមហ៊ុនក្នុងសៃុករបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លៃខ ៥ មានរោងចកៃ 
ចំនួន ៦១ កន្លៃង បៃទៃសជប៉ុនលៃខ ៦ មានរោងចកៃចំនួន ២៨ កន្លៃង មា៉ា
ឡៃសុីលៃខ៧មានរោងចកៃចនំនួ២២កន្លៃង សិង្ហបរុី ឈរនៅលៃខរៀងទ៨ី 
មានរោងចកៃ១៩កន្លៃង ថៃលៃខរៀងទី៩មានរោងចកៃ១៤កន្លៃង សហ-
រដ្ឋអាមៃរិកឈរនៅលៃខរៀងទី១០មានរោងចកៃចំនួន ១៣ កន្លៃង ចកៃភព 
អង់គ្លៃសលៃខរៀងទី១១ មានរោងចកៃ១២កន្លៃង កាណាដា លៃខរៀងទី 
១២ មានរោងចកៃ៧កន្លៃង បារាំងលៃខរៀងទី១៣ មានរោងចកៃ ៥ កន្លៃង 
អូស្តាៃលីលៃខរៀងទី១៤ មាន រោងចកៃ៤កន្លៃង អាល្លឺម៉ង់លៃខរៀងទី១៥ 
មានរោងចកៃ ៤ កន្លៃង អីុតាលីលៃខរៀងទី ១៦ មានរោងចកៃ ២ កន្លៃង 
អ៊ីសៃអៃលលៃខរៀងទី១៧ មានរោងចកៃ២កន្លៃង ឥណា្ឌលៃខរៀងទី១៨ 
មានរោងចកៃ២កន្លៃង ហូឡង់លៃខរៀងទី១៩ មានរោងចកៃ ២ កន្លៃង 
ស៊ុយអៃតលៃខរៀងទី ២០ មានរោងចកៃ ២ កន្លៃង វៀតណាមលៃខរៀង 
ទី ២១ មានរោងចកៃ ២ កន្លៃង អៃស្បា៉ាញលៃខរៀងទី២២មាន រោងចកៃ 
១ កន្លៃង ស្វ៊សីលៃខរៀងទ២ី៣ មានរោងចកៃ១កន្លៃង បៃលហ្សុកិលៃខរៀង 
ទី ២៤ មានរោងចកៃ១កន្លៃង  ឥណ្ឌូណៃសុីលៃខរៀងទី២៥ មានរោងចកៃ១ 
កន្លៃង និងបៃទៃសបង់កា្លោដៃសលៃខរៀងទី២៦ មានរោងចកៃ១កន្លៃង។

តាមរបាយការណ៍ពីកៃសួងពាណិជ្ជកម្មក៍បានឲ្យដឹងដៃរថា គិតពីខៃ 
កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៤ ការនំចៃញសម្លៀកបំពាក់វាយ-
នភណ្ឌ និងស្បៃកជើងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃជាង   
៧.៦ ពាន់លានដុលា្លោរអាមៃរិក ក្នុងនះការនំចៃញទៅទីផ្សារកៃមបៃព័ន្ធ 
អនុគៃះពាណិជ្ជកម្ម(GSP)មានដូចជា សហរដ្ឋអាមៃរិកកាណាដា និងទី
ផ្សារផ្សៃងៗក្នុងទ្វីបអាមៃរិក មានចំនួនជាង ២ ពាន់លានដុលា្លោរអាមៃរិក។ 
ដោយឡៃក ការនំចៃញទៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានទឹកបៃក់ជាង ២.៣ ពាន់លាន 
ដុលា្លោរអាមៃរិក និងនំចៃញទៅកៃសហគមន៍អឺរ៉ុប(Non EU) មានទឹក 
បៃក់ជាង ១០០ លានដុលា្លោរអាមៃរិក ។

តាមសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរ-
ជាតិ ០១ ឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ GMAC បានបញ្ជាក់សជាថ្មីពីការប្ដៃជា្ញាចិត្ត    
ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវកមៃិតខ្ពស់នៃការគោរពតាមបទដា្ឋានការងារ និង 

កររីកចម្រើនថ្មី
ន្រក្នុងវិស័យករងារ

ឯកឧត្តម អិុត សំហ្រង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ 

ពិនិត្យសកម្មភាពខ្សៃរយៈផលិតកម្មក្នុងរោងចកៃផលិតស្បៃកជើង 

កម្មករ កម្មការិនីនៃរោងចកៃកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់
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សង្គម ។ GMAC បានបញ្ជាក់ថា  សព្វថ្ងៃឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរគឺជាវិស័យ
ឧស្សាហកម្មធំបំផុត និងផ្ដល់ការងារចៃើនបំផុតនៅកម្ពុជាដោយបាន            
បង្កើតការងារដល់បៃជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងបៃទៃស ។ បៃក់ចំណូលពី
ឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរគឺមានចំនួនបៃហៃល ១៥ % នៃផលិតផលក្នុងសៃុក 
សរុប (GDP) របស់កម្ពុជា ។ ក្នុងនមជាឧស្សាហកម្មសំខាន់ជាងគៃបំផុត
នៅកម្ពុជា វិស័យកាត់ដៃរក៏បានបង្កើតបទដា្ឋានសមៃប់ការផ្ដល់បៃក់              
ឈ្នួល និងអត្ថបៃយោជន៍ផ្សៃងៗដល់កម្មករ និយោជិតផងដៃរ ។ 

GMACបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាមានតៃកម្មករនិយោ-
ជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងស្បៃកជើងប៉ុណ្ណោះដៃលតៃូវ     
បានធានតាមរយៈបៃក់ឈ្នួលអប្បបរមាដៃលបានកំណត់ក្នុងកមៃិតមួយ
ក៏ដូចជាបៃក់ឧបត្ថម្ភផ្សៃងៗទៀតដៃលច្បាប់តមៃូវ ដូចជាបៃក់ឧបត្ថម្ភធ្វើ 
ការទៀងទាត ់បៃកស់ោហ៊យុធ្វើដណំើរ នងិថ្លៃស្នាកន់ៅជាដើម ។ តាមរយៈ 
លទ្ធភាពរកបៃក់ចំណូលផ្អៃកលើការអនុវត្តការងារជាក់ស្តៃង គួបផ្សំនឹង
បៃក់ឧបត្ថម្ភបន្ថៃមផងនះ ធ្វើឲ្យកម្មករកាត់ដៃរនៅកម្ពុជាទទួលបាន        
បៃក់ឈ្នួលល្អបៃសើរ បើធៀបនឹងកម្មករកាត់ដៃរនៅតាមបណា្តាបៃទៃស   
មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ ។ 

សៃបពៃលជាមួយគ្នានៃះ ឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរក៏បានយល់អំពីតួនទី 
របស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និងបាន      
ខិតខំបៃឹងបៃងដើម្បីចូលរួមចំណៃកជាវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍
មូលដា្ឋាន។ 

នៅក្នុងសររបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ន-
យករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ក្នុងទិវាខួបលើកទី ១២៩ ទិវាពល-
កម្មអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថា រាជរដា្ឋាភិបាលតៃងតៃខិតខំបៃឹងបៃងតស៊ូពុះ
ពារ និងអត់ធ្មត់ដើម្បីជម្នះរាល់បញ្ហាបៃឈមគៃប់បៃបយ៉ាងសំដៅធានឲ្យ
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានៅតៃរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព នយោបាយ 
សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់នៅទូទាំងបៃទៃស និងរក្សាបាននូវកំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច ។ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងអតៃ ៧,៤ % ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និង ៧ % 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ពៃមទាំងការដាក់ចៃញការកៃទមៃង់សុីជមៃចំនួន ៥ នៅ   
ក្នុងផៃនការយុទ្ធសស្តៃអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ
សមៃប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ បានជំរុញបង្កើតការងារថ្មីៗក្នុងសៃុកជាចៃើន
ទៀតជូនពលរដ្ឋបន្ថៃមលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម
ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ដៃលគោលនយោបាយនៃះនឹងចូលរួមចំណៃកដល់
ការកាត់បន្ថយភាពកកៃីកៃ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ ។

សរទិវាខួបលើកទី ១២៩ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដដៃលនះបាន     
បញ្ជាក់ទៀតថា បើបៃៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១១ ចំនួនសហគៃសបានកើន 

ឡើង ៥០.៣៥៩ ស្មើនឹង ១០,៩ % ។ សរលិខិតបានបញ្ជាក់ទៀតថា ទន្ទឹម 
នឹងនៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តគមៃងរោងចកៃកាន់តៃ  
បៃសើរនៅកម្ពុជា និងពងៃឹងបៃសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ 
នន ។ 

ជាក់ស្តៃងកៃសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានអនុវត្តកំណៃ
ទមៃង់ បង្កើតឲ្យមានកៃុមអធិការកិច្ចការងារចមៃុះតៃមួយ ដៃលកន្លងមក    
បានធ្វើអធិការកិច្ចចំនួនបៃមាណ ៧.០០០ លើក ដោយបានដាក់កំហិត        
និងផកពិន័យគៃឹះស្ថានសហគៃសចំនួន ៩៣៣ រួមទាំងទប់ស្កាត់ការធ្វើ
ការបន្ថៃមម៉ាងលើសច្បាប់កំណត់ផងដៃរ ។  ជាងនៃះទៀត កម្ពុជាបាន          
កា្លោយទៅជាបៃទៃសមួយក្នុងចំណមបៃទៃស ៥ ដៃលមានកិត្តិនមល្អ             
បំផុតក្នុងវិស័យផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ហើយកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លង 
ទៅនៃះ បៃទៃសកម្ពុជាតៃូវបានជាប់ឆ្នាតជាសមាជិកពៃញសិទ្ធិនៃកៃុម         
បៃឹក្សាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO) សមៃប់អាណត្តិឆ្នាំ 
២០១៤ ដល់ ២០១៧ ជាលើកដំបូងក្នុងបៃវត្តិសស្តៃ។ នៅក្នុងរយៈពៃល 
៦ ខៃឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ កៃសួងក៏បានចៃញប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារ 
ជូនដល់ជនបរទៃសដៃលមកធ្វើប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារមាន             
ចំនួន ២៥០០០ នក់ កើនជាងឆ្នាំមុន ៥០០០ នក់ បើបៃៀបធៀបក្នុងរយៈ 
ពៃល ៦ ខៃដូចគ្នា ។

ឯកឧត្តម អិតុ សហំ្រង រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួការងារ នងិបណ្តុះបណា្តាលវជិា្ជា-
ជីវៈ និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការដឹកនំការកសងអង្គការសហជីព និង 
ចលនកម្មករនិយោជិតតាមរោងចកៃសហគៃសគៃឹះស្ថានបានឲ្យដឹងថា 
រាជរដា្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកៃលម្អជីវភាពរស់នៅ និង 
លក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករ និយោជិត។ក្នុងរយៈពៃល១០ឆ្នាំកន្លងមក
នៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានដំឡើងបៃក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន៩
លើក ជាក់ស្តៃងឆ្នាំ ២០១៥ បៃក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានដំឡើងពី ១០០ ដល់ 
១២៨ ដុលា្លោរអាមៃរិក បើបូករួមនឹងបៃក់អត្ថបៃយោជន៍ផ្សៃងៗទៀតនះ
បានធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានបៃក់កើនឡើងពីចន្លោះ ១៤៧ ដល់ ១៥៦ 
ដុលា្លោរអាមៃរិក ។ លើសពីនៃះទៀតដោយគិតគូរលើកកម្ពស់កមៃិតជីវភាព
មន្តៃីរាជការ និងកម្មករនិយោជិត រាជរដា្ឋាភិបាលបានកៃសមៃួលកមៃិត    
បៃក់បៀវត្សរ៍ជាប់ពន្ធចាប់ពី ៨០ មុឺនរៀល ឡើងទៅ ពៃមទាំងបានខិតខំ   
បញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនី ទឹកតាមផ្ទះ តាមផ្ទះជួលសមៃប់កម្មករ និយោជិត និង 
សិស្សនិស្សិត និងកំពុងជំរុញក្នុងការរៀបចំសចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីភតិ-  
សន្យាពិសៃសសមៃប់វិស័យសង្គមកិច្ច ដើម្បីគៃប់គៃងលើការជួលផ្ទះ 
ជៀសវាងការដំឡើងថ្លៃជួលផ្ទះ ។

នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរ និងការងារសមៃប់កម្ពុជា  
រយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ(ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥)ដៃលរាជដា្ឋាភិបាលគៃងដាក់  
ចៃញនៅថ្ងៃខាងមុខនៃះ ក៍បានផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដៃរនៅក្នុង   
ការផ្តល់ឧិកាសការងារសមរម្យ និងកាន់តៃចៃើនឡើងថៃមទៀតសមៃប់
បៃជាពលរដ្ឋ ពិសៃសគឺយុវជនបង្កើនសមត្ថភាពជំនញវិជា្ជាជីវៈដល់យុវ-
ជន និងបង្កើនបៃសិទ្ធភាពគៃប់គៃងទីផ្សារការងារ ដើម្បីដោះសៃយការងារ 
ជូនបៃជាពលរដ្ឋ ការរៀបចំមុខរបរ និងឱកាសការងារ ។

ជាមួយគ្នានៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាក៍បានបៃកាសផងដៃរនៅក្នុង
គោលនយោបាយគណបក្ស គឺដំឡើងបៃក់ឈ្នួលអប្បរមារបស់កម្មករនិ-
យោជិតឲ្យកើនឡើងដល់ ១៦០ ដុលា្លោរអាមៃរិកយ៉ាងតិចក្នុង ១ ខៃ និង      
បង្កើនបៃក់បៀវត្សរ៍មន្តៃីរាជការ កងកមា្លោំងបៃដាប់អាវុធរហូតដល់ ១ លាន 
រៀល យ៉ាងតិច នឆ្នាំ ២០១៨ ៕

កម្មករ កម្មការិនីនៃរោងចកៃកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់

ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ
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មនៃ្តីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៃកៃសួង 

សធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថា ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនៃះ 

ទូទាំងបៃទៃសមានគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន ២៤៥៩ លើក បណា្តាលឲ្យ 

ស្លោប់មនុស្សចំនួន១២០១នក់ របួសធ្ងន់ ២២៩០ នក់ និងរបួសសៃល ១៦៩៩   

នក់។ ចំនួនគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ និងចំនួនជនរងគៃះរបួសធ្ងន់សៃល បើបៃៀប

ធៀបរយៈពៃលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៤ ឃើញថាឆ្នាំនៃះមានការថយចុះ តៃចំនួនជន 

រងគៃះដល់បាត់បង់ជីវិតមានការកើនឡើង ៤៤ នក់។ គួររំឭកថារយៈពៃល ៦ 

ខៃនៃ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅទូទាំងបៃទៃសមានជនរងគៃះបាត់បង់ជីវិត ១១៥៧ នក់ 

របួសធ្ងន់ ២៤៥៥ នក់ និងរបួសសៃល ១៧៩៨ នក់ ដោយសរគៃះថា្នាក់ 

ចរាចរណ៍។

មូលហៃតុនៃគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ជាង ៤០% បង្កដោយការបើកបរលើស 

ល្បឿនកំណត់ ។ មូលហៃតុផ្សៃងទៀតក្នុងនះ ការបើកបរកៃមឥទ្ធិពលគៃឿង   

សៃវឹង បើកជៃងក្នុងស្ថានភាពគៃះថា្នាក់ បត់ខ្វះការបៃុងបៃយ័ត្ន ការមិនពាក់មួក 

សុវត្ថិភាពជាដើម ។

យោងតាមរបាយការណ៍បៃចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់បៃព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគៃះ        

និងគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា មានជនរងគៃះសរុប 

ដល់ទៅ ចំនួន ១៥៣១៥ នក់ ក្នុងនះបាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ ២២២៦ នក់ និងរង 

របសួធ្ងនច់នំនួ ៦.០០៥ នក ់។ គតិជាមធ្យមចនំនួអ្នកស្លោបជ់ាង ៦ នក ់និងរបសួធ្ងន ់

១៧ នក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ជារួមបៃមាណ ៦៩% នៃអ្នកស្លោប់ក្នុងគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍

គឺ    ដោយសរការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព ។ របាយការណ៍បានបងា្ហាញទៀតថា ដោយ 

សរគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៃះដៃរ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់សៃដ្ឋកិច្ចជាតិបៃមាណ

ជាង ៣០០ លានដុលា្លោរអាមៃរិក ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។

ដោយឡៃក ក្នុងការសៃវជៃវយ៉ាងលម្អិតមួយរបស់អង្គការមូលនិធិបងា្ការ 

របួសអាសុី ដៃលបានលើកយកមកបងា្ហាញកាលពីពាក់កណា្តាលខៃកក្កដាកន្លងទៅ

នៃះ បានអះអាងថា អង្គការបានធ្វើការសៃវជៃវមួយដើម្បីបា៉ាន់បៃមាណអំពីចំនួន

ជីវិតមនុស្សដៃលអាចជួយសងៃ្គោះបាន និងចំនួនថវិកាអាចការពារពីការខាតបង់ 

គិតតៃឹមឆ្នាំ ២០២០ បៃសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់ដៃលកំណត់ឲ្យអ្នករួមដំណើរ 

តាមម៉ូតូ ពៃមទាំងកុមារតៃូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព ។ បៃសិនការអនុវត្តដោយបៃសិទ្ធ- 

ភាពនូវអតៃពាក់មួកសុវត្ថិភាពអាចឈានដល់កមៃិត ៨០% នះ នៅឆ្នាំ ២០២០ 

អាចសងៃ្គោះជីវិតមនុស្សបាន ៥៦១នក់ ការពារអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូបាន 

១០៥៧៤ នក់ ពីការរងរបួសក្បាល និងការពារបានការខាតបង់ថវិការហូតដល់ 

៩៨៦១៨៤២២ ដុលា្លោរ ។  

កម្ពុជារហូតមកដល់ពៃលនៃះអាចនិយយបានថា ជនរងគៃះដោយគៃះ  

ថា្នាក់ចរាចរណ៍បានឈរនៅលំដាប់ទី ១ ខណៈដៃលកាលពីពៃលមុននៃះអ្នករង-

គៃះដោយសរគៃប់មីននិងគៃប់មិនទាន់ផ្ទុះ ជំងឺអៃសដ៍បាននំមុខ។ អ្វីដៃលជា     

វិធានការចំពោះស្ថានភាពដ៏គៃះថា្នាក់នៃះ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតៃូវបានកៃលម្អ

ជាថ្មីជាមួយនឹងការកំណត់ទោសកាន់តៃតឹងរុឹងជាងមុន។ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ថ្មីនឹងតៃូវអនុវត្តយ៉ាងពៃញលៃញចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខ ។ ប៉ុន្តៃទន្ទឹមនៃះជា      

បណ្តើរៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍នះ ការតៃួតពិនិត្យ     

ល្បឿនតាមច្បាប់ថ្មីនឹងអនុវត្តចាប់ពីខៃកក្កដាឆ្នាំ ២០១៥ ដោយធ្វើការផកពិន័យ     

តាមច្បាប់ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី ១ ខៃមករាឆ្នាំ ២០១៦ ទើបអនុវត្តការផកពិន័យតាម 

ច្បាប់ថ្មី។ អនុកៃឹត្យស្តីការពិន័យ អនុកៃឹត្យស្តីពីល្បឿន និងអនុកៃឹត្យស្តីពីគណៈកមា្មា-

ធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានតាក់តៃងរួច និងបានបញ្ជូនទៅដល់   

គណៈរដ្ឋមនៃ្តីហើយ ហើយអនុកៃឹត្យស្តីពីល្បឿន ក៏តៃូវបានចុះហត្ថលៃខាដោយ  

បៃមុខរាជរដា្ឋាភិបាលផងដៃរ ។

វិធានការសំខាន់មួយទៀត ក្នុងការកាត់បន្ថយគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជ-

រយៈ ៦ ខែគែះថ្នែក់ចរាចរណ៍ឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង ១២០០ នាក់ 
និងរបួសធ្ងន់ សែលជិត ៤ ០០០ នាក់

ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនៃះ ទូទាំងបៃទៃស
មានគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន ២៤៥៩ លើក

មា៉ាសុីនថតសុវត្ថិភាពស្វ័យបៃវត្តិតៃូវបានបំពាក់នៅតាមចំណុចភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗចំនួន  ២០ គោលដៅ  ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ
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លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់ របស់អ្នកដឹកនំ 
នៅសម័យបុរាណនះ គឺសៃចក្តីកា្លោហានវាងវៃ    
ក្នុងការគៃប់គៃងបៃទៃសជាតិ ដោយការធ្វើសឹក
សង្គាៃមបង្កាៃបពួកវាតទីនិយម និងបងៃួបបងៃួម 
ជាតិ ។ ការធ្វើសង្គាៃមបង្កាៃបដើម្ីបមូលហៃតុ       
ជាតិទឹកដីតៃូវអនុលោមតាមក្បួនខា្នាត និងកៃឹត្យ
កៃមយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុត ។ ពៃះរាជាខ្មៃរក៏    
បានការសិក្សារៀនសូតៃ ពីពួកពៃហ្មបរោហិត 
ដៃរ ដោយយកក្បួនខា្នាតឥណា្ឌជាមូលដា្ឋាន ។ 

នៅសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងដល់កំពូល បៃវត្តិ-
សស្តៃបានចារពីភាពកា្លោហាន និងឈា្លោសវៃ            
របស់ពៃះមហាក្សតៃក្នុងការបង្កាៃបខា្មាំងសតៃូវ។ 
ពៃះអង្គ មិនតៃឹមតៃជាអគ្គបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់  
ប៉ុណ្ណោះទៃ តៃជាអ្នកដឹកនំកងទ័ពទាំងមូលចូល
ក្នុងសមរភូមិបៃយុទ្ធ ដោយផ្ទាល់ដូចកូនទាហាន 
ឯទៀតដៃរ។ មានសិលាចារឹកជាចៃើនចារសរ-
សើរពីគុណសម្បត្តពិៃះមហាក្សតៃនសម័យអង្គរ 

ដូចជាសិលាចារឹកស្តុកកក់ធំថា ៖ បានចារសរ-
សើរពីស្នារពៃះហស្ថវៃរហ័ស ក្នុងការបៃហារ 
សតៃូវ បើសតៃូវណាអួតអាងកៃអឺតកៃទម នះ
ពៃះខ័នជ័យពៃះអង្គបីដូចពៃះកៃិស្ណ នឹងស្ទុះទៅ  
ទម្លុះហៃកទៃូងអសុរានះភា្លោម ។ សិលាចារឹក 
នៅបាងថាកបានចារដំណាលពីពៃះបាទសុរិយ
វរ្ម័នទី ២ កំពុងបៃយុទ្ធក្នុងសមរភូមិ ពៃះអង្គលោត 
ផ្លោះពីលើទីនំងគជៃន្ទៃ ទៅគង់លើក្បាលដំរី 
របស់សតៃូវ ហើយបៃហារសតៃូវយ៉ាងរហ័សដូច
គៃុឌដៃលស្ទុះសង្គៃប់សមា្លោប់ពស់លើកំពូលភ្នំ។ 
រីឯសិលាចារឹកនៅបៃសទពៃះខ័ន បានចារសរ-
សើរពៃះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ថា៖ ពៃះអង្គបំបាក់ 
ស្មារតីសតៃូវ ដោយគៃន់តៃឃើញពៃះអង្គគង់
លើដំរីដៃលកាន់សស្តាៃវុធយោធាធំសំបើម គួរ 
ឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខា្លោំង សតៃូវបោះបង់ការបៃយុទ្ធ 
បិទភ្នៃកចុះចាញ់ពៃះចៃស្តា ពួកគៃហាក់ដូចជា 
ពស់អស់ពឹស ក៏ទមា្លោក់សរទាំងឡាយចោលភា្លោម 
រីឯដាវពៃួញ ស្ន លំពៃង ដៃលតៃៀមបៃុងនឹង 

បៃយុទ្ធនះ ក៏ហាក់ដូចជាឈប់គំងស្ងៀមមួយ 
រំពៃចនះតៃម្តង ។

ចំពោះពលទ័ពទាំងអស់នះ ភាគចៃើនស្ថិត
នៅក្នុងសៃទាប់បៃជារាស្តៃ ពុំមៃនជាពលទ័ព  
ដៃលមានបៀវត្សអ្វីទៃ។ ក្នុងជីវភាពសមញ្ញ ពួក 
គៃមានបៃពៃណីហាត់រៀនក្បាច់ យុទ្ធសស្តៃ         
ក្បាច់គុនសមៃប់ការពារផ្ទះសម្បៃង ភូមិសៃុក 
និងតៃៀមជួយការពារពៃះនគរ ។

នៅបៃសទអង្គរវត្ត និងបៃសទបាយ័ន      
មានរូបចមា្លោក់ជាចៃើន បានបងា្ហាញឲ្យយើង 
ឃើញរូបភាព កងទ័ពទាំងនះបៃកបដោយមាន
វិន័យរបៀបរៀបរយល្អ និងមានទឹកចិត្តស្នៃហា 
ជាតិ ពួកគៃកាត់សក់យ៉ាងខ្លី ដូចច្បាប់ទាហាន 
សម័យបច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុងក្បួនទ័ព គៃដើរតៃង់ 
ភ្លឹងតាមជួរតាមជំហាន មិនមានរកៃតរកូតដូច    
ទាហានសៀម ដៃលមានឆ្លោក់នៅបៃសទអង្គរ  
វត្តផ្នៃកខាងត្បូងនះឡើយ។ ពៃលមានចម្បាំង 
បៃជារាស្តៃទាំងនះ តៃូវបានចូលជាកំណៃន  
របស់អ្នកដឹកនំ ។ ហើយអ្នកទាំងនះក៏មាន            
គុណវិបត្តិខ្លះៗដៃលតៃូវទទួលទោស ក្នុងការ 
បៃពៃឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់វិន័យ ហើយក៏មានអ្នក 
ទទួលគុណសម្បត្តិ បានលាភសកា្តារៈរងា្វាន់លើក
ទឹកចិត្តជាទៃព្យសម្បត្តិ និងទទួលបុណ្យសក្កិពី
ការខិតខំបញ្ចៃញស្នាដៃល្អ ក្នុងការបៃយុទ្ធតតាំង 
ជាមួយសតៃូវ ដើម្បីបៃទៃសជាតិ។ ឧទាហរណ៍ 
ពៃះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ បានកសងបៃសទ        
បន្ទាយឆ្មា ដើម្បីជាបូជនីយដា្ឋានរំលឹកដល់គុណ
បំណាច់ ពៃះរាជបុតៃពៃះអង្គពៃះនម សៃិន្ទកុមារ 
និងមិត្តរួមអាវុធ ៤ នក់ទៀត ដៃលបានច្បាំង 
រំដោះទឹកដីជាមួយចាម និងច្បាំងបង្កាៃបជនបះ-
បោរក្នុងសៃុកមួយ មានឈ្មាះភារតរាហុ ក្នុងរាជ 
ពៃះបាទយសោវរ្ម័នទី២ ហើយបានទទួលជ័យ 
ជំនះទាំងពីរលើក។ ទិដ្ឋភាពចម្បាំងនៃះមាន   
ឆ្លោក់ជាភស្តុតាងនៅបៃសទបាយ័ន ។

កាលនៅសម័យនះកងទ័ពមាន៤កៃុមគឺ៖

ពលសៃះ

ពលថ្មើរជើង
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១- ពលថ្មើរជើង ២-ពលដំរី ៣-ពលសៃះ ៤- 
និងពលជើងទឹក ។

ចំពោះសម្លៀកបំពាក់កងទ័ពទាំងនះ ចៃើន 
បៃើជាសម្លៀកបំពាក់សៃលៗ ដូចជាស្លៀកបុឹង 
ស្លៀកពាក់វ័ណ្ឌ ខ្លះទៀតមានខ្សៃរុំខ្លួនហើយមាន
ជួតក្បាល ឬពាក់មួកដៃលរចនតាមបៃបលក្ខ-
ណៈសត្វចៃើនបៃភៃទ។

ក្នុងចំនមអ្នកបៃយុទ្ធ ក៏មានកៃុមអ្នកដឹកនំ 

ជញ្ជូនស្បៀង ក្នុងនះក៏មានស្តៃីចូលរួមជាមួយ
បុរសដៃរ។ ចំពោះមធ្យាបាយមានរទៃះគោ 
រទៃះរុញ លី សៃង ទូល រៃក ពុន អ្នកទាំង 
នះក៏មានកាន់អាវុធ ដាវ លំពៃងដៃរ ។

ចំពោះអាវុធចម្បាំង ក៏មានចមា្លោក់ថ្មនៅលើ
បៃសទនសម័យនះដៃរ គឺមានស្នាពៃួញ 

កាំបិត ដាវ លំពៃង ច្បូក ចំណៃកគៃឿងសមៃប់
ការពារខ្លួនមានខៃលមានរាងមូល ឬបួនជៃុង 
ទៃវៃង ។ ផ្នៃកកងទ័ពជើងទឹកគៃជិះទូកចម្បាំង
យ៉ាងវៃងដោយមានលំអរូបនគ ឬមករ ដៃល  
សៃដៀងគ្នានឹងទូកងយើងសម័យបច្ចុប្បន្ន។ 

តាមរូបភាពចមា្លោក់លើសិលាបៃសទគៃឿង
អាវុធដៃលកាន់បៃយុទ្ធទាំងអស់ មានលក្ខណៈ 
សមៃប់បៃើការបៃចាំថ្ងៃជាធម្មតា របស់បៃជា-
កសិករ ប៉ុន្តៃយើងមិនបានឃើញមានសៃស  
សល់ដល់បច្ចុប្បន្ន នៃះទៃនះគឺ ស្នាយន្តដៃល
ជាអាវុធធុនធំសមៃប់ដាក់លើខ្នងដំរី ឬដាក់លើ 
រទៃះរុញ បើបៃៀបនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ន ស្នាយន្ត 
មានលក្ខណៈដូចកាំភ្លើងធំ សមៃប់បាញ់ផ្លោង 
ទៅឆ្ងាយ។ អ្នកសៃវជៃវខ្លះនិយយថាបៃភៃទ
អាវុធនះបៃហៃលនំចូលពីបៃទៃសចិន ប៉ុន្តៃ 
តៃូវបុព្វបុរសខ្មៃរកៃច្នៃអាវុធនៃះ ឲ្យកា្លោយជាស្នា- 
យន្ត ឬអាវុធខ្មៃរសុទ្ធសធ ៕

ពលដំរី

ពលជើងទឹក

ពលដឹកជញ្ជូន

ធានីភ្នំពៃញបាន និងកំពុងបំពាក់មា៉ាសុីនថតសុវត្ថិភាពស្វ័យបៃវត្តិនៅតាមចំណុច       

ភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗ។ ភ្លើងស្តុបសំខាន់ៗតាមផ្លូវដៃលតៃូវបានបំពាក់កាមៃរា៉ាសុវត្ថិ-    

ភាពសរុបមានចំនួន ២០ គោលដៅធំៗ។ ក្នុងនះទី១.ចំណុចភ្លើងស្តុបចៃមុះជៃូក

ក្បាលថ្នល់ ២.ភ្លើងស្តុបកៃសួងមហាផ្ទៃ ៣.ភ្លើងស្តុបចំការមន ៤.ភ្លើងស្តុបបូកគោ 

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

ស្តុបផ្សារថ្មី ៩.ភ្លើងស្តុបសួនកាណាឌីយ៉ា ១០. ភ្លើងស្តុបសណា្ឋាគរណានជីង ១១. 

ភ្លើងស្តុបកៃសួងការពារជាតិ ១២. ភ្លើងស្តុបវិទ្យាល័យសន្ធរមុ៉ក ១៣. ភ្លើងស្តុបទៃព 

ផន ១៤. ភ្លើងស្តុបម៉ុងឌីយ៉ាល់ ១៥. ភ្លើងស្តុបផ្សារដើមគ ១៦. ភ្លើងស្តុបអាងទឹក 

អូឡាំពិក ១៧. ភ្លើងស្តុបនងគង្ហីង ១៨.ភ្លើងស្តុបផ្សារដៃប៉ូ ១៩.ភ្លើងស្តុបអូឡាំពិក 

និង២០.ភ្លើងស្តុបច្បារអំពៅ ២ ។

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខៃកក្កដាមក កមា្លោំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបំពាក់

កាមៃរា៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន ២ គោលដៅរួចហើយ។ គឺគោលដៅភ្លើងស្តុបច្បារអំពៅ ២ 

ស្ថិតតាមបណ្តាយផ្លូវជាតិលៃខ ១ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងគោលដៅទី ២.ភ្លើងស្តុប

បូកគោស្ថិតតាមបណ្តាយមហាវិថីពៃះមុនីវង្សនៃខណ្ឌចំការមន ។

ការបំពាក់កាមៃរា៉ាសុវត្ថិភាពខាងលើ គឺពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ   

ទប់ស្កាត់បទល្មើសលួចឆក់ប្លន់ ក៏ដូចជាករណីគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ និងការមិនគោ-

រពច្បាប់ចរាចរណ៍ពីអ្នកដំណើរទូទៅបំពានស្លោកសញ្ញាភ្លើងស្តុប។ សមត្ថកិច្ចនឹង

ធ្វើការផកពិន័យទៅតាមភស្តុតាងជាក់ស្តៃង ដៃលមានជាប់នៅក្នុងកាមៃរា៉ាសុវត្ថិ-

ភាពនះ ។

ដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយបាននូវអតៃគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ កតា្តាសំខាន់បំផុត 

គឺផ្តើមចៃញពីកតា្តាមនុស្ស។ មានន័យថា គៃប់គ្នាដៃលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវសធារ-

ណៈតៃូវតៃគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ មានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់ចរាចរ-

ណ៍មានការយោគយល់ចំពោះគ្នា ការបើកបរដោយបៃុងបៃយ័ត្ន និងបៃកបដោយ 

ការទទួលខុសតៃូវ ។ កតា្តាផ្លូវ កតា្តាស្លោកសញ្ញាចរាចរណ៍ កតា្តាភ្លើងបំភ្លឺ។ល។ ក៏ជា 

កតា្តាចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ផងដៃរ ។ ទន្ទឹមនៃះ ការតៃួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាង

មុឺងមា៉ាត់ និងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពពីសមត្ថកិច្ចក៏ជាកតា្តាសំខាន់មួយទៀតផង

ដៃរ៕

tmkBITMB½rTI 23



26 qñaMTI 15 elx 170 Exkkáda qñaM 2015TsSnavdþI RbCaCn

២០១៥ ជាឆ្ន្រំជាប់កំណត់ត្រន្រលំហូរចូលជនចំណាកស្រុកទ្រកន់អឺរ៉ុប

ចំនួនជនចំណាកសៃុក នៅទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំ 

២០១៥ នៃះកាន់តៃមានចំនួនចៃើនឡើងៗ ជាប់ក្នុង     

កំណត់តៃ ដោយសរតៃមានអ្នករត់ពន្ធមនុស្សធ្វើ   

សកម្មភាពយ៉ាងគឃើ្លនបំផុត ដោយពួកគៃទាំងនះ

បានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពៃលមានភាពចៃបូកចៃបល់នៅ

អា្រហិ្វក នៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងបៃទៃសមួយចំនួននៅអា-

សុី ដូចជាមីយ៉ាន់មា៉ា និងបង់កា្លោដៃស។ នៃះជាការលើក 

ឡើងរបស់លោក Fabrice Leggeri បៃធានគណៈកម្ម-

ការពៃំដៃនរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ។ លោក Leggeri ជា 

នយកបៃតិបត្តិរបស់ Frontex ដៃលជាទីភា្នាក់ងារបៃតិ-

បត្តិការពៃំដៃនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថា

មានជនស្វៃងរកសិទ្ធិជៃកកោន និងជនអន្តាបៃវៃសន៍

ខុសច្បាប់យ៉ាងចៃើន បានទៅដល់បណា្តាបៃទៃសនៅ 

អឺរ៉ុបតាមរយៈការឆ្លងកាត់មហាសមុទៃ មៃឌីទៃរា៉ាណៃ

ហើយក៏មានមនុស្សរាប់មុឺននក់បានស្លោប់ ក្នុងគៃះ

ថា្នាក់ពៃលឆ្លងកាត់មហាសមុទៃនះដៃរ ។ បៃទៃសលី-

ប៊ីកំពុងបោះពួយដាំក្បាលចុះ ធា្លោក់ចូលក្នុងភាពចៃបូក

ចៃបល់យ៉ាងអនធិបតៃយ្យ បង្កើតបាននូវបរិយកាស

ល្អសមៃប់ពួករត់ពន្ធមនុស្ស ធ្វើសកម្មភាពរត់ពន្ធ          

មនុស្សគៃចចៃញពីសង្គាៃម និងភាពកៃីកៃក្នុងពិភពអា-

រា៉ាប់ និងអនុតំបន់សហារា៉ាធ្វើដំណើរតាមទូកណៃនៗ

ទៅកាន់អឺរ៉ុប សំខាន់ទៅកាន់បៃទៃសដៃលនៅជាប់       

បៃទៃសអ៊ីតាលី។ ក្នុងរយៈពៃលប៉ុន្មានខៃចុងកៃយ

នៃះជនចំណាកសៃុករូហុីងយ៉ា មកពីសហភាពមីយ៉ាន់ 

មា៉ា និងជនចំណាកសៃុកបង់កា្លោដៃសរាប់ពាន់នក់បាន

បង្កការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ។

ស្ថានភាពជនចំណាកសៃុកទាំងនៃះ ស្ថិតក្នុងគៃះ  

មហន្តរាយ និងការគំរាមកំហៃងដល់អាយុជីវិតរាប់ពាន់

នក់ ដោយសរតៃធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទៃអត់

បាយអត់ទឹក និងការធ្វើទារុណកម្ម ។ ទូកខ្លះដៃលមាន

ជនចំណាកសៃុកជាចៃើនរយនក់ តៃូវគៃរុញចៃនពី

ចៃំងដីគោកមកកណា្តាលសមុទៃវិញ។ លោក Leggeri 

បាននិយយថាចំនួន ជនចំណាកសៃុកចាប់ផ្តើមកើន

ឡើងតាំងពីខៃមករាមកម្លៃ៉ះ ហើយដៃលទីភា្នាក់ងារ        

របស់លោកបាននិយយថា ជាការឆ្លងកាត់មិនធម្មតា  

មួយចូលទៅក្នុងទី្វបអឺរ៉ុប ពីគៃប់ចំណុចពៃំដៃនទាំង   

អស់មានកមៃិតខ្ពស់ក្នុងកំណត់តៃ ។ មន្តៃីមា្នាក់បាន       

និយយពីចំនួនជនចំណាកសៃុកក្នុងមួយខៃៗ មាន       

ជាង ៥ ៦០០ នក់ បើទោះបីជាមានព្យុះតៃជាក់ និង 

ធាតុអាកាសដ៏រងាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដៃលជាធម្មតា      

អ្នករត់ពន្ធមនុស្សមានការខា្លោចរអៃងណាស់ ចំពោះ  

បញ្ហានះ។ នៅពៃលដៃលសួរថា តើឆ្នាំ ២០១៥ ជាឆ្នាំ 

ជាប់កំណត់តៃមៃនដៃរឬទៃ សមៃប់បញ្ហាអន្តា- 

បៃវៃសន៍ និងជនចំណាកសៃុក លោក Leggeri បាន  

ឆ្លើយថា ពិតមៃនហើយបៃសិនបើនិន្នាការបច្ចុប្បន្នតៃូវ

បានអះអាងនះ ។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ មានជនចំណាកសៃុកឆ្លងដៃន

ទៅកាន់អឺរ៉ុបបៃមាណ ៣០០ ០០០នក់ ។ បើយោង

តាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហបៃជាជាតិ បងា្ហាញថា       

យ៉ាងហោចមានជនចំណាកសៃុក ២១៨០០០ នក់   

បានចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់មហាសមុទៃមៃឌី

ទៃរា៉ាណៃ ។ ផ្លូវសំខាន់ៗផ្សៃងទៀតសមៃប់ជន                     

ចំណាកសៃុក គឺផ្លូវគោកចៃញពីមជ្ឈិមបូពា៌ ទៅកាន់      

ភាគខាងលិចតំបន់បាល់កង់រួចហើយឆ្លងចូលទៅអឺរ៉ុប

តៃម្តង ។ លោក Fabri Leggeri បាននិយយថា មាន 

មូលហៃតុជាក់ស្តៃង ដោយសរស្ថានភាពភូមិសសៃ្ត   

នយោបាយនៅក្នុងបៃទៃសសុីរី និងនៅមជ្ឈិមបូពា៌ និង 

ដោយសរនៅក្នុងបៃទៃសលីប៊ី ជាបៃទៃសមួយដៃល 

អាចនិយយបានថា ជាបៃទៃសដៃលអន់ថយបំផុត  

ហើយមិនមានរដា្ឋាភិបាល ធ្វើការគៃបប់គៃងទឹកដីឲ្យ    

មានបៃសិទ្ធភាពនះទៃដៃលមូលហៃតុនះ ហើយ  

បង្កភាព ងាយសៃួលដល់បណា្តាញឧកៃិដ្ឋកម្មនៅទី

នះ គឺពួករត់ពន្ធមនុស្សធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងគឃ្លើន។

មានករណីមួយក្នុងខៃឧសភានៃះ គឺពួករត់ពន្ធមនុស្ស

នៅលើទូកជាមួយពួកចំណាកសៃុកបានទាញកាំភ្លើង

ចៃញគំរាមបាញ់ឆ្មាំសមុទៃ អ៊ីតាលី សមា្លោប់ចោលគៃ

ដៃលឆ្មាំសមុទៃកំពុងបៃឹងបៃងអូសទូកឈើផ្ទុកដោយ

ជនចំណកសៃុកយ៉ាងណៃនទៅកាន់កំពង់ផៃ។ លោក 

បន្តថា ពួករត់ពន្ធមនុស្សចង់ឲ្យទូកតៃឡប់ទៅ កន្លៃង

ដើមវិញដើម្បីពួកគៃអាចរៀបចំការធ្វើដំណើរ   តាមទូក 

ម្តងទៀត និងបានបៃក់ម្តងទៀត។ អង្គការ Frontex ជា

ទីភា្នាក់ងារទទួលបន្ទុកបៃសកកម្មល្បាត    តាមមហា 

សមុទៃ មៃឌីទៃរា៉ាណៃ ដៃលជាបៃសកកម្មការពារ 

សមុទៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុប តៃូវបានគៃឲ្យឈ្មាះថា 

Operation Triton ដៃលបានចាប់ផ្តើមការងារតាំងពីខៃ

វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅពៃលដៃលបៃទៃសអ៊ីតាលីទមា្លោក់ 

ចោលកម្មវិធី Mare Nostrum ដៃលបានជួយសង្គាៃះ 

ជីវិតជនចំណាកសៃុកបាន ១០០ ០០០ នក់ កាលពីឆ្នាំ 

២០១៤ ។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ជនចំណាកសៃុកឆ្លងកាត់  

មហាសមុទៃមៃឌីទៃរា៉ាណៃបៃមាណ ៣៣០០ នក់          

បានស្លោប់ហើយកាលពីដើមខៃឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 

នៃះមាន ៣០០ នក់ទៀត តៃូវគៃជឿថា បានស្លោប់      

បន្ទាប់ពីពួកគៃចាកចៃញពីបៃទៃសលីប៊ី តាមក្បូនក 

ស៊ូ ។ ទីភា្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហបៃជា

ជាតិ UNHCR បាននិយយថា Operation Triton ធ្វើ

សកម្មភាពមិនទាន់គៃប់គៃន់នៅឡើយទៃដោយបាន

ជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបស្វៃងរកដំណះសៃយថ្មី។ លោក Leg-

geri បាននិយយថា Operation Triton ដៃលមានផៃន 

ការបញ្ចប់ការងារនៅចុងខៃមករា ឥឡូវបានបន្តឲ្យ          

ពៃញមួយឆ្នាំ ២០១៥ ដោយរហូតមកទល់ពៃលនៃះ      

បានជួយសង្គាៃះជីវិតមនុស្សបាន៩ ០០០នក់ហើយ ។ 

លោក Leggeri បានអំពាវនវទៅកាន់រដ្ឋសមាជិក 

សហភាពអឺរ៉ុប ឲ្យជួយផ្តល់នវា និងយន្តហោះដៃល   

តៃូវការចាំបាច់ សមៃប់បៃតិបត្តិការដំណើរការទៅ    

មុខ។ Frontex មិនមានបៃភពធនធានបៃតិបត្តិការ  

ផ្ទាល់ខ្លួនទៃ ។

លោក Leggeri បាននិយយថា យើងតៃូវតៃតៃៀម 

ខ្លួនបៃឈមនឹងឆ្នាំដ៏លំបាកនៃះ ហើយខ្ញុំបានអំពាវនវ

ឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកចូលរួមជំរុញលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈ

មធ្យាបាយជាកាណូតយន្តហោះជាដើម ។ 

                                      តាមឯកសរបរទៃស

ទិដ្ឋភាពជនចំណាកសៃុកពីទ្វីបអា្រហ្វីក
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ការសៃវជៃវថ្មីមួយនៃះ ដៃលបៃកាសលើទស្ស-

នវដ្ដី Daily mail ឲ្យដឹងថា មនុស្សមា្នាក់ក្នុងចំណម 

២នក់ កើតកៃយឆ្នាំ ១៩៦០ មានលទ្ធភាពរីក 

ចមៃើន មហារីកនៅពៃលវៃលាមួយចំនួនក្នុងជីវិត 

របស់គៃ ។

ជាមួយនឹងហានិភ័យកើនឡើងយ៉ាងលឿន នៃ 

ជំងឺមហារីក ពួកជំនញការបារម្ភថា ២/៣ នៃចំនួន       

កុមារនពៃលបច្ចុប្បន្ននៃះ នឹងតៃូវបានវិនិច្ឆ័យកើត 

ជំងឺគួរឲ្យខា្លោចនៃះ ។ ប៉ុន្តៃក្នុងករណីជាចៃើន ការវិនិ-           

ច្ឆ័យនឹងនំមកនូវភាពខុសប្លៃករវាងការរស់នៅ និង 

ការស្លោប់ សមៃប់អ្នកជំងឺមហារីក ។

ការសិក្សាសៃវជៃវមួយ របស់ពួក អ្នកវិទ្យា-           

សស្តៃ តំណាងឲ្យពួកអ្នកសៃវជៃវមហារីកអង់-

គ្លៃសបានឲ្យដឹងថា ជិតពាក់កណា្តាលនៃអ្នកជួប 

សញ្ញាមហារីកបានអត្តនម័តមិនទៅរកគៃូពៃទ្យ ។ 

ប៉ុន្តៃពួក  ជំនញការ នៃបណា្តាអង្គការសប្បុរសធម៌ 

ទូន្មានថា បៃសិនអ្នក ឬ សមាជិកមា្នាក់ ក្នុងគៃួសររបស់ 

អ្នក កំពុងមានរោគសញ្ញា ១ ក្នុង ១០ រោគសញ្ញាខាង 

កៃម  នៃះ ចូរបៃញាប់ទៅជួបវៃជ្ជបណ្ឌិតភា្លោមមួយ 

រំពៃច ៖

១. ក្អកតៃំតៃងឬក្អកសម្លៃងអាចចង្អុលបងា្ហាញ 

មហារីកសួត។

២. ការបៃបៃលួមួយក្នងុការលៃចឡើងរបស់ 

បៃជៃុយអាចមានន័យថាអ្នកកើតមហារីក    ស្បៃក។

៣.ការបៃបៃលួមួយមិនឈប់ឈរក្នងុទមា្លោប់ 

បន្ទារបង់អាចជាសញ្ញារបស់មហារីកពោះវៀន។

៤. ស្នាមដំបៅមួយមិនសះ -ចំណុះទៅលើកន្លៃង

តៃវូដំបៅបើដំបៅមាត់អាចមានន័យថាមហារីកមាត់។

៥. ពិបាកលៃប អាចមានន័យថាមនុស្សមា្នាក់ 

កំពុងកើតមហារីកបំពង់អាហារ ។

៦. សៃកទម្ងន់មិនអាចបកសៃយបាន អាចជា 

សណា្ឋានមហារីកមួយចំនួន។

៧. បៃបៃួលជាប់រហូតទមា្លោប់បត់ជើងតូចអាចជា

សញ្ញាមួយរបស់មហារីកបោ្លោកនម និងមហារីក 

កៃពៃញបៃូស្តាតបុរស។

៨. ឈឺមិនច្បាស់មូលហៃតុអាចជាសញ្ញាពៃមាន

សណា្ឋានជំងឺមហារីកជាចៃើន។

៩. ឈឺតៃំតៃងមិនបកសៃយបានអាសៃ័យទៅ

តាមកន្លៃង អាចមានបងា្ហាញជំងឺមហារីកចៃើន 

បៃភៃទ។

១០.ហូរឈាមមិនដឹងច្បាស់មូលហៃតុ ចំណុះ 

ទៅនឹងកន្លៃងហូរឈាម ដៃលអាចជាមហារីកពោះ-

វៀន មហារីកមាត់ស្បូន។

ឱកសន្ររស់ព្រលកើតមហារីក

មហារីកសុដន់ ៈ ៩៦% នៃស្តៃីនៅរស់បន្តបាន  

តិចបំផុត ១ ឆ្នាំ ៨៥% បន្តបាន ៥ ឆ្នាំ និង ៧៨% នៅ 

រស់ដល់ ១ ទសវត្សរ៍ ។

មហារីកស្បៃក ៈ ៨៨% នៃបុរសកើតជំងឺនៅរស់ 

បន្តពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ។

មហារីកសួត ៈ មានតៃ៨% នៃបុរសនៅមានជីវិត

ក្នុង៥ឆ្នាំឡើងទៅបៃៀបនឹង១២% នៅលើស្តៃី។

មហារីកកៃពៃញបៃូស្តាត ៈ បៃមាណ៨៩% នៃ    

អ្នកជំងឺនៅរស់បន្តបាន៥ឆ្នាំឡើងទៅ ។

មហារីកពោះវៀន ៈ ៥៩% នៃអ្នកជំងឺជាបុរសនៅ

រស់បាន៥ឆ្នាំឡើងចំពោះស្តៃីមាន៥៨% ៕

ទមា្លោប់ខុសឆ្គងក្នុងពៃលបៃើបៃស់រថយន្ត អាច 

បង្កគៃះថា្នាក់ស្មានពុំដល់សមៃប់សុខភាព ពិសៃសគឺ 

ការបើកមា៉ាសុីនតៃជាក់ភា្លោម ពៃលឡើងរថយន្តអាចនំ

ដល់ហានិភ័យកើតជំងឺមហារីក។

តាមអ្នកជំនញការ ទមា្លោប់នៃះជាកំហុសឆ្គងធ្ងន់-

ធ្ងរមួយ ។ តៃូវចាំថា កំុបើកមា៉ាសុីនតៃជាក់ភា្លោម កៃយ 

មហារីកខា្លោំងបំផុត ។ ពុំតៃឹមតៃបង្កមហារីក, សរជាតិ 

នៃះ នៅគៃះថា្នាក់ចំពោះឆ្អឹង បង្កឲ្យខ្វះឈាម និងធ្វើឲ្យ 

ថយចុះកោសិកាឈាមស ។ បៃសៃ័យយូរអង្វៃងអាច

បង្កជាជំងឺមហារីកឈាម និងធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យកើត

ជំងឺមហារីកមួយចំនួន ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសៃ្តីមានគភ៌ 

រលូតកូនផងដៃរ។

អ្នកជំនញបានឲ្យដឹងថា កមៃិត BenZenក្នុងផ្ទះ 

តៃូវបានអនុញ្ញាត គឺ ៥០ មីលីកៃម ក្នុង១ sq.ft                      

(បៃហាក់បៃហៃល ៤,៦៥ ម៉ៃតៃការ៉ៃ)។ ប៉ុន្តៃរថយន្ត 

មួយចតក្នុងផ្ទះ ដោយបិទកញ្ចក់ នឹងផ្ទុក ៤០០ ទៅ 

៨០០ មីលីកៃម BenZen , ស្មើ៨ដងកមៃិតអនុញ្ញាត។

បៃសិនចតកៃមកំដៅថ្ងៃ នៅសីតុណ្ហាភាពលើស 

៦០ដឺកៃ, កមៃិតBenZen នឹងឡើងដល់ ២០០០ ទៅ 

៤០០០ មីលីកៃម , ស្មើ៤០ដង បៃៀបនឹងកមៃិតសុវត្ថិ-

ភាព ។ ដូច្នៃះ ដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យមហារីកពីរថ-

យន្តរបស់អ្នក ចូរបើកកញ្ចក់ឲ្យខ្យល់ចៃញចូលសិន 

មុនពៃលបើកមា៉ាសុីនតៃជាក់៕

ពៃលទើបចូលក្នុងរថយន្ត គឺតៃូវបើកកញ្ចក់ចោល២-

៣នទីសិន ទើបបើកមា៉ាសុីនតៃជាក់ជាកៃយ ។ តាម 

ការសៃវជៃវ, តាប្លូដាក់នឡិកាវាស់ល្បឿន, កមៃិត 

បៃងសំង .... នៅខាងមុខរថយន្ត, កន្លៃងអង្គុយ, បំពង់ 

នំឧស្ម័នតៃជាក់, ពោលគឺ របស់ធ្វើពីជ័រទាំងអស់នៅ 

ក្នុងរថយន្ត នឹងបញ្ចៃញ BenZenសរជាតិមួយបង្ក 

ហានិភ័យកើតមហារីកដោយការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងរថយន្ត

រោគសញ្ញា១០ដែលបង្ហាញថា
អ្នកអាចបានកើតមហារីក

ក្នុងពៃលបៃើបៃស់រថយន្ត អាចបង្កគៃះដល់សុខភាព ពិសៃសគឺការបើកមា៉ាសុីនតៃជាក់ភា្លោម 
ពៃលឡើងរថយន្ត ដៃលអាចនំដល់ហានិភ័យកើតជំងឺមហារីក

មហារីកសុដន់ ៈ ៩៦% នៃស្តៃីនៅរស់បន្តបាន  

តិចបំផុត ១ ឆ្នាំ ៨៥% បន្តបាន ៥ ឆ្នាំ និង ៧៨% 

នៅ រស់ដល់ ១ ទសវត្សរ៍
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បន្ទាយមានជ័យៈកសិករមួយចំនួន
ងាកមកដាបំន្ល្របន្ថ្រម

ស្តាប់អ្នកដាំបន្លេនិយាយ

មនៃ្តីកសិកម្មខៃត្តបានទទួលស្គាល់ថា សព្វ 

ថ្ងៃពិនិត្យជារួម ភាគចៃើនកសិករ ជាអ្នកភូមិ ឬអ្នក 

រស់នៅក្នុងខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ កាន់តៃមាន           

ចំណូលចិត្តបរិភោគបន្លៃដាំក្នុងសៃុក ទាំងដាំ 

បៃបធម្មជាតិ ទាំងដាំបៃើជី បៃើថា្នាំគីមី។ ហៃតុនៃះ

តមៃូវការក្នុងទីផ្សារបន្លៃបានកើនឡើង ។ ប៉ុន្តៃ 

ការដាំដុះបន្លៃ និងដំណាំយកផ្លៃរយៈពៃលខ្លីក្នុង

រដូវបៃំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ 

នៃះ កសិករដាំដុះនៅមានកមៃិត ។

កសិករឈ្មាះ វ៉ន ឆូក អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ រស់នៅ 

ភូមិនងកៃត ឃុំប្ញស្សីកៃក សៃុកមង្គលបូរីបាន

បៃប់ទស្សនវដ្តីបៃជាជនថា ខ្លួនមិនដៃលធ្វើ 

ចំណាកសៃុកឡើយ ហើយនៅតៃមានសង្ឃឹម        

និងតៃងទទួលផលពីដីដាំបន្លៃ លើទំហំដីសរុប

តៃឹមតៃ៤រ៉ៃ(១រ៉ៃស្មើ៤០ម៉ៃតៃកៃឡា)នៅទំនប

ជាប់មាត់ស្ទឹងមង្គលបូរីក្នុងភូមិនៃះ ។ កសិកររូប 

នៃះបន្តថា ក្នុងមួយឆ្នាំៗខ្លួនដាំដំណាំចមៃុះជា  

លក្ខណ:គៃួសរ ដើម្បីលក់ដូរបានចំនួន ៣ ដង 

លើកលៃងតៃរដូវវស្សាតៃូវទឹកលិច។ លើដីនះ 

ខ្លួនបានដាំតៃសក់ផ្អរ តៃសក់សៃូវ តៃឡាច នៅ 

ដើមរដូវវស្សានៃះ ។

កសិករ វ៉ន ឆូក រំលឹកថា កាលពីចុងរដូវវស្សា 

និងរដូវបៃំងខ្លួនបានដាំស្ពៃ និងបន្លៃចមៃុះដៃរ។

ជាខៃត្តស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃបៃទៃស ដៃលមានពៃំបៃទល់ជាប់នឹងបៃទៃសថៃ ស្ថានភាពរស់ 

នៅ របស់បៃជាជនខៃត្តនៃះក៏លាយចមៃុះគ្នាផងដៃរ ។ បៃជាជជនមួយភាគធំជាកសិករធ្វើសៃ ចមា្ការ 

និងមួយ ចំនួនទៀត ជាអាជីវករ ពាណិជ្ជករ សិប្បករ មនៃ្តីបុគ្គលិករាជការ កងកមា្លោំងបៃដាប់អាវុធ ។

បច្ចុប្បន្នកសិករនៅខៃត្តនៃះ កៃពីការធ្វើសៃចមា្ការ និងដាំរុក្ខជាតិយកផ្លៃ យកមើមសមៃប់លក់ដូរ 

មួយចំនួនធំក៏បានងាកមកដាំដំណាំបន្លៃ ដំណាំយកផ្លៃរយៈពៃលខ្លីបន្ថៃមទៀតផងដៃរ ។ នៃះដោយ

សរតៃដំណាំបៃភៃទនៃះមានទីផ្សារទាក់ទាញធំគួរសម ។ តៃទន្ទឹមនឹងការបៃបៃួលថ្មីរបស់កសិករលើ

ដំណំាបន្លៃ ផលិតផលកសិកម្មមួយនៃះនៅពំុទាន់ឆ្លើយតបនឹងតមៃវូការក្នងុខៃត្ត និងលក់ដូរទៅកាន់ 

តំបន់ដទៃនៅឡើយ ដៃលជាហៃតុធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលបៃភៃទនៃះនៅខ្ពស់នៅឡើយ។

ការដាំដំណាំបន្លៃ ឬដំណាំយកផ្លៃរយៈពៃលខ្លី

នៃះក៏តៃូវទៅស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារបន្លៃ ក្នុងសៃុក 

មង្គលបូរី និងកៃុងសិរីសោភ័ណដៃរថាតើគៃតៃូវ 

ការអ្វីខា្លោំង? ហើយយើងតៃូវដាំបន្លៃ និងដំណាំ  

យកផ្លៃរយ:ពៃលខ្លីតមៃូវតាមទីផ្សារនះ ។ ធ្វើ 

បន្ទាយទាហាន ប៉ុស្តិ៍នគរបាល និងសលារៀន  តៃងដាំបន្លៃបៃបនៃះកសិករ និងអ្នកមានបៃក់ចៃើន ងាកទៅធ្វើសៃនៅសៃុកភ្នំសៃុក
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បៃបនៃះទើបធានថា កសិផលរបស់យើងមិន  

មានបញ្ហាទីផ្សារ ។ នៃះជាពិសោធន៍ដៃលគត់  

ធា្លោប់បានជួបនិងធ្វើនគៃកន្លងទៅ ។

តាមពិតការដាំបន្លៃក៏តៃូវការដើមទុននិងការ

ព្យាយមផងដៃរ ពិសៃសភាពឧស្សាហ៍និងបៃឹង

បៃងដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។ លើផ្ទៃដីដៃល 

កសិករ វ៉ន ឆូក  បានធ្វើ គឺគត់បានដាក់បៃើបៃស់ 

បៃព័ន្ធសៃចសៃព  ដោយបំពង់ទុយោទឹកពី         

មា៉ាសុីន និងកូនអាងតូចល្មមមួយដើម្បីលាយជី 

ទុកដាក់ដំណាំ ។ ការងារនៃះ មានការធ្វើដី ការ 

លាយជី ការថៃទាំដោយតៃូវបៃើកមា្លោំងមនុស្ស      

ផ្ទាល់។ កសិកររូបនៃះបានពន្យល់ថា ដើម្បីបាន 

ទទួលផលការដាំដុះ បៃបបៃពលវប្បកម្មនៃះ      

ចៀសមិនផុតពីការបៃើជីគីមីលាយជាមួយជីធម្ម

ជាតិក្នុងសៃុកដៃលអាចរកបាន ។

ដោយសម្លឹងទៅរកបន្លៃរបស់លោក កសិករ 

រូបនៃះបញ្ជាក់ថា ដោយសរការគួបផ្សំគ្នាខាង

លើដំណាំតៃសក់សៃូវ ១ ដើមៗរបស់គត់អាច 

ហុចផលកើនពី ៥ ផ្លៃទៅដល់ ១៥ ផ្លៃឯណះ។ 

ប៉ុន្ត ៃ ផលវាមិនមានសរធាតុគីមីខា្លោំងដូចផលិត

ផលនំចូលពីបៃទៃសជិតខាងឡើយ  ។ តៃសក់ 

សៃូវ ១ គីឡូកៃមអាចលក់ដុំបានតម្លៃពី     ១ ៥០០ 

ទៅ  ២.០០០ រៀល ។ តៃសក់ទុំ ១  ផ្លៃ មានទម្ងន់ពី 

៣ ទៅ ៤ គ.កៃ។ អាចនិយយរួមថា តៃសក់សៃូវ 

ទុំក្នុង១រដូវរកចំណូលបានពី២,៥លានទៅ៣,៥

លានរៀល ។ ដោយឡៃកដំណាំតៃសក់ផ្អរ                

តៃឡាច ននង......ក្នុង១រដូវក៏លក់បានពី២

ទៅ៣លានរៀលដៃរ។ បូកផ្សំទៅក្នុង ៣ រដូវក្នុង 

១      ឆ្នាំៗ គឺទទួលចំណូលសមល្មមនឹងទៃទៃង់ជីវ-

ភាពបានបៃសើរដៃរ ។

គៃបានកត់សមា្គាល់ឃើញថា នរដូវបៃំង 

និងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ នៃះ 

ដំណាំបន្លៃ ដំណាំហូបផ្លៃក្នុងសៃុកមានបៃជា-    

បៃិយភាពខា្លោំង ដោយសរមានតមៃូវការលើទី  

ផ្សារខ្ពស់ ។ ដោយសរឆ្នាំនៃះមានអ្នកដាំនៅតិច

នៅឡើយផង ជាហៃតុនំឲ្យផលិតផលកសិផល

ទាំងនៃះឡើងថ្លៃគួរសម ។

សៃ្តីឈ្មាះ យ៉ន ចន្ធូរ  អាយុ ៣៥ឆ្នាំកសិករភូមិ 

នងកៃត ឃុំប្ញស្សីកៃកបានបៃប់ទស្សនវដ្តី    

បៃជាជនដៃរថា ខ្លួនដាំដំណាំបន្លៃស្ពៃកៃញាញ់ 

ស្ពៃផ្លក់ចយ(ស្ពៃស្លោបទា)ខាត់ណា សឡាត់ 

លើផ្ទៃដីតៃ ១ រ៉ៃនៅមាត់ស្ទឹងសិរីសោភ័ណ។ ក្នុង 

១ ឆ្នាំៗអាចដាំបានពី ៣ទៅ ៤ ដង។ ក្នុងនះ        

ដំណាំស្ពៃខាត់ណាដាំរយ:ពៃល ២០ ថ្ងៃ (បើអា- 

កាសធាតុតៃជាក់)ទៅ ២៥ ថ្ងៃ(បើក្តា)នឹងហុច 

ផល។ សឡាត់ ស្ពៃដទៃទៀតក៏បៃើរយ:ពៃល 

បៃហៃលគ្នានៃះដៃរ ។

កសិកររូបនៃះបន្តថា ឆ្នាំនៃះបន្លៃកាន់តៃតៃូវ

បា៉ាន់ពៃះអ្នកហូបចុកក្នុងខៃត្តចូលចិត្ត និងតៃូវ

ការចៃើនបមៃើឲ្យភោជនីយដា្ឋាន អាហារដា្ឋានជា 

ដើម ។ ដោយសរអ្នកដាំតិចផងក៏នំឲ្យវាឡើង

ថ្លៃ។ គឺលក់ដុំក្នុង ១ គ.កៃ ស្ពៃខាត់ណាតម្លៃជាង 

៣ ០០០ រៀល ។ សឡាត់ថ្លៃជិត ៧ ០០០ 

រៀល។ ស្ពៃកៃញាញ់ថ្លៃ ២ ៥០០ រៀល ។

ខសុពកីសកិរមនុ កសកិរ យន៉ ចន្ធ ូរបញ្ជាកថ់ា 

ដំណាំរបស់គត់ បៃើបៃស់ជីគីមីតិចតួចបំផុត។

គត់បៃើជីធម្មជាតិ ដៃលអាចរកបានក្នុងមូល-

ដា្ឋានដូចជាអាចម៍ទា អាចម៍គោកៃបីផ្សំគ្នានឹងជី 

កំប៉ុស្តិ៍ ។

សៃ្តី ចន្ធូរ បាននិយយដោយញញឹមថាផល

ចំណូលពីការដាំដុះក្នុង ៣ ទៅ ៤ លើកនៃការដាំ 

ដុះក្នុង ១ ឆ្នាំៗ គៃួសរកសិករតូចមួយនៃះសល់

កៃពីចាយវាយបៃមាណពី២០០០ទៅ ២ ៥០០ 

ដុលា្លោអាមៃរិកដៃរ ។

គួររំលឹកថា កសិករដៃលងាកមកចាប់អា-      

រម្មណ៍លើការដាំបន្លៃ ឬដំណាំយកផ្លៃរយៈពៃល

ខ្លីនៅខៃត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ន គឺជាបៃជា-

ពលរដ្ឋ ដៃលរស់នៅតំបន់មានទឹកសៃចសៃព

គៃប់គៃន់ដូចជាកៃុងសិរីសោភ័ណ សៃុកពៃះ 

នៃតៃពៃះ សៃុកអូរជៃ។ ដោយឡៃកតមៃូវការទី

ផ្សារដំណាំបន្លៃនៃះក៏ដោយសរគៃទទួលស្គាល់

ថាបន្លៃដៃលដាំនៅក្នុងសៃុកបៃើបៃស់ជីគីមីតិច

តួចជាងបន្លៃ ផ្លៃឈើដៃលនំចូលមកពីបៃទៃស

ជិតខាង។

មន្តេីជំនាញលើកទឹកចិត្ត និងធ្វើជំនួយបេឹក្សា 

ដល់កសិករ 

ខណៈដៃលកសិករមានការបៃបៃួល ក្នុង      

ការធ្វើកសិកម្ម ពិសៃសការដាំបន្លៃនះមនៃ្តី             

ជំនញខាងកសិកម្មខៃត្ត ក៏បាននិងកំពុងរួម              

ចំណៃកចូលទៅជួយកសិករទាំងនះ ផងដៃរ

លើការផ្តល់បច្ចៃកទៃសនិងពិសោធន៍ក្នុងការថៃ

ទាំ ។

លោក រុន សុផន់ណា្ណោរា៉ា  បៃធានការិយល័យ 

ក្សៃតៃសស្តៃ និងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរ 

កសិកម្មខៃត្តបន្ទាយមានជ័យមានបៃសសន៍ថា

ឆ្នាំមុនៗ ដំណាំបន្លៃកសិករដាំចៃើនជាងឆ្នាំនៃះ 

ហើយនំឲ្យលក់បានថោក បើទោះបីជាវាមាន       

ចំណូលចិត្តយ៉ាងខា្លោំងក្នុងចំណមអ្នកក្នុងសៃុក

ក្តី ។ ហៃតុនៃះទំនងជារារៃក ទើបឆ្នាំនៃះ ការដាំ 

បន្លៃបានថយចុះតៃបច្ចយ័ល្អ គឺតម្លៃក៏ស្ទះុឡើង ។

ដំណាំននងនៅកៃុងសិរីសោភ័ណ បន្លៃរបស់កសិករ យ៉ន ចន្ធូរ នៅភូមិនងកៃត សៃុកមង្គលបូរី
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លោកបន្តថាដំណាំបន្លៃបងា្ការ ដំណាំហូបផ្លៃ 

ចមៃុះ មន្ទីរមានផៃនការតៃជាង ២.០០០ ហិកតា 

ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ តៃវាបៃបៃួលផ្ទៃដីដាំដុះទៅតាម      

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ។នៅរដូវបៃំង និងដើម 

រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ នៃះ ការដាំបាន 

ថយចុះជិតពាក់កណា្តាល ដោយសរបញ្ហាតម្លៃ

ធា្លោក់ចុះកាលពីឆ្នាំចាស់ ការបៃបៃួលអាកាស-  

ធាតុ និងតម្លៃពលកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាដើម ។

ចំពោះនិន្នាការចូលចិត្តបន្លៃ ដំណាំហូបផ្លៃ    

ក្នុងសៃុក ដៃលមិនសូវបៃើសរធាតុគីមីនះ 

លោកបានទទួលស្គាល់ដូច្នៃះដៃរ ។

លោកបានបៃប់យើង អំពីស្ថានភាពដាំដុះ 

រួមទាំងដំណាំកសិកម្ម ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម 

បៃចាំឆ្នាំក្នុងខៃត្ត គឺដំណាំសៃូវវស្សាមានផ្ទៃដី 

ទំហំ ២៤០ ០០០ ហិកតា ។ សៃូវបង្កើនរដូវ 

និងសៃូវបៃំងជិត ១០ ០០០ ហិកតា។ ដំឡូងមី 

៧០ ០០០ ហិកតា ។ ពោតកៃហម ២ ០០០ ហិក 

តា ។ សណ្តៃកសៀង សណ្តៃកបាយ ៣០០ ទៅ 

៤០០ ហិកតា ។ ដំណាំកស៊ូ ស្វាយចន្ទី  អាកា-

ស្យា ដំណាំរយ:ពៃលវៃងរាប់ពាន់ហិកតាផ្សៃង

ទៀត ។

ដោយឡៃក ការដាំដំណាំបន្លៃ លោកបញ្ជាក់ 

ថា កសិករតាមផ្ទះ តាមវាលសៃចមា្ការ និងតាម 

អង្គភាពមូលដា្ឋានទ័ព នគរបាល សលារៀន 

ទោះជាដាំបានតិចក្តីចៃើនក្តី ក៏គៃបាននំគ្នាដាំ

ដោយបៃើមា៉ាសុីនបូមទឹក ហើយដាំដើម្បីធ្វើអាជីវ 

កម្ម មិនមៃនគៃន់តៃសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ខ្លួន  

ដូចមុនឡើយ ។

ចំណៃកលោក បា៉ាង វណា្ណោសៃដ្ឋ បៃធានមន្ទីរ

កសិកម្មខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពី

អាហារូបត្ថម្ភមួយកាលពីពៃលថ្មីៗនៃះបានមាន

បៃសសន៍ថា មន្តៃីជំនញបានតៃៀមខ្លួនជា    

សៃចក្នុងការធ្វើជាអ្នកជំនួយការ ជាទីបៃឹក្សានិង

បច្ចៃកទៃសដល់កសិករក្នុងការធ្វើដី ការជៃើស 

រីសពូជ  បៃើជី បៃើថា្នាំសមា្លោប់សត្វល្អិត ការថៃទាំ 

ការបៃមូលផល ។ ពោលគឺធ្វើកសិកម្មបៃពល-

វប្បកម្ម និងបមៃើឲ្យការបៃកួតបៃជៃងនៅទីផ្សារ។ 

លោកបន្តថា អ្នកជំនញបានចុះទៅជួយផ្សព្វ-   

ផ្សាយ ពន្យល់ អប់រំ ពីបច្ចៃកទៃសដាំដុះដល់ពួក

គៃជាបន្តបន្ទាប់ ។ លោកក៏បានអំពាវនវដល់ 

កសិករផងដៃរថា បើតៃូវការជំនួយបច្ចៃកទៃសគឺ

អ្នកជំនញកសិកម្មខៃត្ត នឹងទៅជួយពួកគត់ 

តាមបំណង ។

លោកបៃធានមន្ទីរ បានទទួលស្គាល់ថា 

បច្ចុប្បន្នតមៃូវការបន្លៃ ផ្លៃឈើក្នុងសៃុកពុំអាច  

ផ្គត់ផ្គង់គៃប់គៃន់ ហើយសោភ័ណភាពមិនល្អ 

បរិមាណក៏នៅតិចនៅឡើយ បើបៃៀបធៀបនឹង 

ផលិតផលកសិផលបរទៃស ដៃលមានលក្ខណ 

សម្បត្តិល្អជាងយើង។

អំពាវនវឲ្យពលរដ្ឋ បង្កើនការដាំដុះនៅជុំ         

វិញផ្ទះទន្ទឹមនឹងសៃចក្តីតៃូវការរបស់អ្នកហូបចុក

និងទីផ្សារបន្លៃផ្លៃឈើក្នុងសៃុក បៃសើរជាងមុន

មន្តៃីជំនញបានណៃនំ និងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដាំ

ដុះដំណាំបន្លៃបងា្ការ ដំណាំហូបផ្លៃ  ឈើហូបផ្លៃ

ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅជុំវិញផ្ទះកុំទុកដី ទុកទឹកឲ្យ 

សល់ចោល ពៃះការដាំដុះនឹងជួយផ្តល់                       

បៃយោជន៍ និងបង្កើនចំណូល កាត់បន្ថយ   

ចំណាយក្នុងជីវភាពគៃួសរ កាត់បន្ថយការធ្វើ       

ចំណាកសៃុក។ ការដាំដុះដំណាំបន្ថៃម ក៏នឹងធ្វើ

ឲ្យគៃួសរមានអាហាររូបត្ថម្ភគៃប់គៃន់ ហើយ       

មិនរងផលប៉ះពាល់ ពីការបរិភោគបន្លៃផ្លៃឈើ 

មានជាតិគីមីនំចូលពីបរទៃសនះ។

គួររំលឹកថាជារឿយៗ ឯកឧត្តម គ្រស៊ុំ សា 
រឿត អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តបន្ទាយ-

មានជ័យតៃងមានបៃសសន៍ ក្នុងការសំណៃះ    

សំណាល និងពៃលចុះជួបពលរដ្ឋជាញឹកញាប់

ថា"កំុឃើញទំនិញបន្លៃផ្លៃឈើនំចូលពីបរទៃស

មកមានរូបសោភ័ណល្អ មានតម្លៃថោក មាន       

ចៃើនថាជារបស់ល្អនះ ។ សូមបៃុងបៃយ័ត្ន      

ពៃះវាអាចតៃូវគៃបៃើជាតិគីមីខា្លោំង ហើយប៉ះ- 

ពាល់ដល់សុខភាពបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនគត ។

ឯកឧត្តមបានអំពាវនវ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ

ពលរដ្ឋគៃប់ផ្ទះខិតខំកៃច្នៃបង្កើនជីវភាព សុខ-

ភាព សុវត្ថិភាពអាហារក្នុងគៃួសរដោយងាកទៅ

ដាំដុះដំណាំបន្លៃបងា្ការ ដំណាំហូបផ្លៃលើដីជុំវិញ 

ផ្ទះ និងច្បារដំណំារបស់ខ្លួនគៃប់ៗគ្នា ពៃះថា  

ផលិតផលកសិផលទាំងនៃះ ពលរដ្ឋ និងជនរួម 

ជាតិយើង និយមចូលចិត្តកាន់តៃចៃើនឡើងៗ។

ម៉្យាងទៀតបច្ចុប្បន្នសៃវាកម្មទៃសចរណ៍ក៏កំពុង

តៃូវការកាន់តៃចៃើនផងដៃរ ដើម្បីបមៃើឲ្យភោជ-

នយីដា្ឋាន អាហារដា្ឋាន សណា្ឋាគរ។ល។ ឯកឧត្តម 

អភិបាលខៃត្តជំរុញថា កសិករតៃូវតៃប្តូរទមា្លោប់ពី

ការដាំដុះដើម្បីតៃផ្គត់ផ្គង់គៃួសរឲ្យទៅជាការដាំ

ដុះដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ មានន័យថា ប្តូរទាំង  

ទស្សនៈ នងិបច្ចៃកទៃសដាដំុះ ធ្វើពពិធិកម្មដណំា ំ

លើផ្ទៃដីដៃលមានសៃប់ ។

មនៃ្តីកសិកម្មខៃត្ត បានបងា្ហាញនូវក្តីរំពឹងថា 

ជាមួយនឹងស្ថានភាពថ្មី ឥរិយបថថ្មីរបស់កសិករ 

ពិសៃសពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មានអំណយផល

ក្នុងការដំាដុះនះនឹងធ្វើឲ្យខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ 

កា្លោយជាខៃត្តផ្គត់ផ្គង់បន្លៃមួយនពៃលអនគត ៕
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ឈឺខ្ល្រំងទ្រ ?
នយ ម៉ៃក កំពុងដើរក្លៃះៗលើ 

ចិញ្ចើមផ្លូវ សៃប់តៃឆ្កៃមួយក្បាល 

ស្ទុះបោលចៃញពីក្នុងផ្ទះ មកខាំ 

តៃបាក់ តៃង់កំភួនជើងយ៉ាងពៃញ 

ទំហឹង រួចរត់ចូលទៅដៃកសៃកថ្ងូរ 

ង៉ៃះៗ នៅក្នុងផ្ទះវិញភា្លោម ។

ឃើញដូចោ្នាះ អ្នកសៃីមា្ចាស់ផ្ទះ 

    ភ័យស្លោំងមុខស្ទុះមកសួរ :

- ជើងលោកមុតជៃ ហើយឈឺខា្លោំងណាស់មៃនទៃ ?

ឭមា្ចាស់ផ្ទះសួរដូច្នៃះ នយ ម៉ៃក សើចរួចឆ្លើយ :

- សូមអ្នកសៃី សួរឆ្កៃអ្នកសៃីមើល តើធ្មៃញវាឈឺខា្លោំងទៃ ?

មា្ចាស់ផ្ទះ ធ្វើភ្នៃកឡឺនឡង់ហាក់មិនយល់ ទើបនយ ម៉ៃក បន្ថៃមថា :

- ពៃះខ្ញុំពាក់ជើងសិប្បនិមិត្តតើ ! ។

ជួយប៉ាខ្ញុំផង

ពៃឹកមួយ កុមារប៉ុបរត់តៃហៃបតៃហប ចូលប៉ុស្តិនគរបាលសៃក :

- ពូ . ពូ . ជួយបា៉ាខ្ញុំផង មានបុរសមា្នាក់កំពុងវាយបា៉ាខ្ញុំ ។  

សុំពូទៅជួយគត់ លឿនឡើង ។

ភា្នាក់ងារនគរបាលចៃញមកខាងកៃ ឃើញបុរសពីរនក់កំពុង 

ដាល់គ្នាបៃកមុខបៃកមាត់ ពៃមទាំងសៃក :

ពាក្យដូចគ្នាថា" អ្ហៃងកុំសង្ឃឹមថា យកកូនបៃុសអញបានឱ្យសោះ " 

នគរបាលឮបុរសទាំងពីរនិយយចម្លៃកពៃក ក៏ងាកមកសួរកុមារដើម 

បណ្តឹង :

- អៃហ៍ អាអូន ! តើមា្នាក់ណាជាបា៉ារបស់អាអូនឯង ?

- ដឹងអី!ពូសួរពួកគត់ឱ្យបានច្បាស់ទៅ ។ ពួកគត់សុទ្ធតៃតាំងខ្លួន 

ជាបា៉ាខ្ញុដូំចគ្នាអី៊ចឹង ខ្ញុមិំនដឹងទទួលស្គាល់មា្នាក់ណា ចោលមា្នាក់ណាទៃ ។

អាកៃក់មើល

នងទយ នងទួក នងទៃន កៃយពីបានតុបតៃងខ្លួនផត់មុខ 

លាបបបូរមាត់ដោយម្សៅ កៃមរៀងៗខ្លួន រួចហើយក៏មកអង្គុយជជៃក 

គ្នាលើគៃក្បៃរផ្លូវពីរឿងអ្នកណាស្អាតជាង ទទួលឃើញបុរសចំណាស់ 

មា្នាក់ដើរកាត់ ក៏ឃត់ឱ្យឈប់ ហើយនិយយស្នើ :

- សូមលោកអ៊ំជួយកាត់សៃចក្តីឱ្យពួកខ្ញុំបន្តិច តើពួកខ្ញុំទាំងបីនក់ 

នៃះ តើអ្នកណាស្អាតជាងគៃ?

- ហុឺ..អ៊ំពិបាកនិយយណាស់ !

- គឺមកពីពួកខ្ញុំនៃះ ស្អាតមា្នាក់មួយបៃបមៃនទៃ អ៊ំ ?

- មិនមៃនទៃ ! បើសួរថា ពួកនងៗទាំង៣  មា្នាក់ណាអាកៃក់មើល 

ជាង ទើបអ៊ំសៃួលឆ្លើយ ។ 

ដ្រះសា
លា្ងាចមួយពៃលនយ ផល និងនយ ផុស កំពុងឈរជជៃកគ្នា 

នៅលើស្ពាន សៃប់តៃមាននរីមា្នាក់ដើរមកដល់កណា្តាលស្ពាន ក៏ធ្វើឲ្យ 

ជៃុះកាបូបធា្លោក់ទឹក រួចសៃកខា្លោំងៗ :

- អៃហ៍ បងបៃុសជួយសៃង់កាបូបខ្ញុំផង ! ក្នុងកាបូបមានលុយជាង

ពីរពាន់ដុលា្លោរឯណះ។

នយ ផុស អត់ចៃះហៃលទឹកសោះ តៃដើម្បីកុំឲ្យសៃីថាអន់ក៏ឆ្លើយ 

ដោះស :

-  សូមទោស ! បើសិនអ្នកនងធា្លោក់ទឹក ខ្ញុំលោតចុះទៅសៃង់ភា្លោម 

ទោះលិចដល់បាតស្ទឹងក៏ខ្ញុំសៃង់បានដៃរ ។ ប៉ុន្តៃចំពោះកាបូបលុយខ្ញុំ 

មិន ចុះសៃង់ទៃ ពៃះខ្ញុំបានស្បថហើយថា " ជាតិនៃះ ខ្ញុំដាច់ខាតមិន 

ស្លោប់ពៃះលុយកាក់ទៃ " ៕

(កំណាព្យបទពាក្យ ៧)

-  ផ្គរលាន់សន្ធាប់ជាប់រដឹក ភ្លៀងធា្លោក់សន្ធឹកសៃចសៃពសៃ

 វស្សាចូលដល់ខ្យល់ដើមខៃ រុក្ខជាតិផ្កាផ្លៃលាស់ខៀវខ្ចី ។

- ពៃហាមសៃងៗបងរូតរះ សៃូតចៃញពីផ្ទះទឹមកៃបី

 បៃញាប់ភ្ជួររាស់ដាស់បៃដី សមៃុកឃ្មាតខ្មីទាន់រដូវ ។

- អូនដកសំណាបចងកណា្តាប់ រួសរាន់បៃញាប់ស្ទួងសៃពៅ

 តៃដៃវុិចយំកៀនគុម្ពស្បូវ ឯនយតាវ៉ាយំឆ្លងឆ្លើយ ។

- រលឹមផ្សៃងកៃូចដូចបៃះពៃំ វាលសៃក្បៃរភ្នំខ្យល់បុើយៗ

 បងភ្ជួរក្បៃរសៃីជិតបង្កើយ ឃើញសៃស់តៃណតៃើយរងរងា។

- កៃមភ្លៀងរលឹមមៃឃតៃជាក់ ទោះបីញ័រញាក់មិនរួញរា

  អូនខំដកស្ទួងទាន់វៃលា ជាមួយមីងមាបៃវាស់ដៃ ។

- វស្សន្តរដូវនៅដើមខៃ កសិករធ្វើសៃឥតសំចៃ

 ទោះរងាស្ពឹកឬក្តាថ្ងៃ ពុះពារញាប់ដៃមិនត្អូញត្អៃរ ។

- ឆ្នាំនៃះភ្លៀងជូនបានដើមដៃ បៃសើពៃកកៃទឹកពៃញសៃ

 សង្ឃឹមភោគផលផ្តល់ផ្កាផ្លៃ កើនទ្វៃឥតបៃដូចបំណង ។

- យើងមានបៃឡាយមានទំនប់ បង្ហូរឬទប់តាមចិត្តប៉ង

 ធ្វើសៃរដូវបានពីរដង សៃដ្ឋកិច្ចជាតិផងបានរុងរឿង ៕

                                             ដោយលោក សុខ សុធន
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21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
23- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
24- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
25-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
26- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
27- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
28- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
34- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
40- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
54- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
55- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
58- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
61- elak tak suvNÑnI GnuRbFannaykdæanGWr:ub énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
62- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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63- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
64- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
65- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
66- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
67- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
69- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
70- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
71- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
72- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
74- É>] m:uk m:aer:t smaCikrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
75- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
76- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
78- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
79- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
86- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
96- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
97- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
98- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
109- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
110- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
111- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
112- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
116- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
118- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
121- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
125- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 
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mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 
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Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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