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ការពារដាច់ខាតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកកម្ពស់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
ដើម្បីភាពសុខសាន្តរុងរឿងរបស់មាតុភូមិកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ន ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រោឹមត្រោូវរបស់គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា 

និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រោលមានសម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតីត្រោជោ          

ហ៊ុន សែន ជាប្រោមុខ មាតុភូមិ និងប្រោជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខ    

សន្តិភាពព្រោញល្រោញ ហើយបាន និងកំពុងកសាងមូលដ្ឋានគ្រោឹះដ៏រឹងមាំ  

សម្រោប់ការអភិវឌ្ឍស្រោដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រោកបដោយចីរភាព ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់

ប្រោជាជនទាំងខាងសមា្ភារៈ និងសា្មារតី កាន់ត្រោត្រោូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្ត  

បនា្ទាប់ ។ ជាមួយគ្នាន្រោះ ការលើកស្ទួយការគោរពច្បាប់ ការអនុវត្តលទ្ធិ 

ប្រោជាធិបត្រោយ្យ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក៏កំពុងមានដំណើរការយ៉ាងល្អ ទប់ 

សា្កាត់ និងកាត់បន្ថយបាននូវបាតុភាពអសកម្មផ្ស្រោងៗ ។ លទ្ធផលប្រោកប    

ដោយផ្ល្រោផ្កាន្រោះ បានទទួលការគំទ្រោពីសំណាក់ប្រោជាជនកម្ពុជាទូទាំង  

ប្រោទ្រោស និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដ្រោលមានសុភវិនិច្ឆ័យត្រោឹមត្រោូវ ចំពោះ 

សភាពការណ៍ពិតនៅកម្ពុជា ។ សមិទ្ធផលទាំងន្រោះ គឺបានមកដោយការ     

វ្រោញធ្លុងសាមគ្គីដ៏រឹងមាំរបស់ប្រោជាជនកម្ពុជាគ្រោប់ស្រោទាប់វណ្ណៈ គ្រោប់ជន-

ជាតិ គ្រោប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រោទ្រោស ទាំងក្រោប្រោទ្រោសជំុវិញរាជរដ្ឋាភិបាល 

នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា ដ្រោលបានកើត 

ច្រោញពីឆន្ទៈ និងការពុះពារប្តូរផ្តាច់របស់ប្រោជាជនទាំងមូល ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រោ

ព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាថ្មី បានបដិសន្ធិឡើងនៅថ្ង្រោទី  ២៤ ខ្រោកញ្ញា ឆ្នាំ 

១៩៩៣គឺជាសមិទ្ធផលមួយជាប្រោវត្តសិាស្ត្រោដ៏មានតម្ល្រោបំផុតរបស់ប្រោជាជន

កម្ពុជា បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្រោះគឺមានអាយុកាលគម្រោប់ ២២ឆ្នាំហើយ ។ 

លើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាំង ៥ នីតិកាល 

កន្លងមកន្រោះ បានដឹកនាំប្រោទ្រោសឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលមានសន្តិភាព មិន 

ព្រោញល្រោញ ឈានមកដល់ដំណាក់កាលមានសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ឯក-

ភាពទឹកដីទាំងស្រោុង និងការអភិវឌ្ឍដ៏ខា្លាំងកា្លា បញ្ចប់នូវដំណាក់កាលដ៏ខ្មា

ងងឹតបំផុតន្រោប្រោវត្តិសាស្ត្រោរបស់កម្ពុជា ។ ប្រោការមួយគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ និង 

មានមោទនភាពនោះ គឺប្រោជាជនកម្ពុជា គ្រោប់និនា្នាការនយោបាយបានជួបជុំ

មូលត្រោកូលគ្នាឡើងវិញមានជំនឿទុកចិត្តគ្នា ស្រោុះស្រោួលគ្នាខិតខំកសាង 

ការពារប្រោទ្រោសក្រោមបាវចនា ជាតិ សាសនា ព្រោះមហាក្សត្រោ ធ្វើឲ្យប្រោជាជាតិ

មានឋានៈស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបណា្តាប្រោជាជាតិ នៅលើពិភពលោក 

ហើយកំពុងឈានទៅមុខប្រោកបដោយក្តីសង្ឃឹម ។ 

ប៉ុន្ត្រោមនុញ្ញផលទាំងឡាយន្រោះ មិនម្រោនបានមកដោយងាយស្រោួល មិន 

ឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គ ការលំបាកស្មុគសា្មាញ និងការប្រោឆំងនោះឡើយ ។ ពួក 

ប្រោឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានាបានប្រោើប្រោស់ឧបាយកលដ៏អាក្រោក់សព្វ

ប្រោបយ៉ាង ដើម្បីបង្កអស្ថិរភាព, ភាពវឹកវរចលាចលក្នុងសង្គម ប៉ុនប៉ងផ្តួល 

រំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រោបច្បាប់ ដ្រោលដឹកនំាដោយគណបក្សប្រោជាជនកម្ពជុា។ 

ដោយគ្មានការគោរព, គ្មានការក្រោងរអ្រោងច្បាប់ ពួកគ្រោបានធ្វើសកម្មភាព 

យ៉ាងគឃ្លើន បង្កភាពអនាធិបត្រោយ្យបំភាន់មតិប្រោជាជននៅក្រោមផ្លាក 

Under the correct leadership of the Cambodian People’s 
Party and the Royal Government of Cambodia, headed by Sam-
dechAkkaMohaSenaPadeiTecho Hun Sen, the Cambodian 
motherland and people have enjoyed full peace, and have been 
building a firm foundation for a sustainable socio-economic de-
velopment aim at gradually improving our people’s living standard 
materially and spiritually. At the same time, enhancement of rule 
of law, implementation of democracy, respect of human rights 
have all functioned well to prevent and reduce the downside 
phenomena. Such fruitful results have led to the support of the 
people of Cambodia in the whole country and international com-
munity who have correct judgment on the true situation of Cam-
bodia. These achievements have come after the realization of 
firmly stranded solidarity of the Cambodian people of all strata, 
races and circles, inside and outside the country, around the 
Royal Government, under the Constitution of the Kingdom of 
Cambodia, which was born out of the whole people’s will and 
determination. The Constitution of the new Kingdom of Cambo-
dia came to life on 24 September 1993, the peopls’s invaluable 
historic achievement, which is now 22 years to date.

Based on the Constitution, the Royal Governments of Cam-
bodia of five consecutive legislative terms so far have led the 
country from the stage of uncompleted peace to the stage of full 
peace, national and territorial unity, as well as striving develop-
ment, while closing the darkest period of the Cambodian history. 
The most remarkable and proudest point is that the Cambodian 
people from all political tendencies have reunited and trusted 
each other, reconciled and made joined efforts for the sake of 
defending our country under the motto of nation, religion and 
King. This has elevated the nation’s image to that of equal right 
and footing with other nations the world over, and advanced 
forwards with hope.

However, these positive results have achieved not in an easy 
manner and/or without having to overcome obstacles, complica-
tions and opposition at all. The opposition and ill-willed circles 
have sought all bad tricks to create instability and social up-
heaval aimed at overthrowing the legitimate Royal Government 
led by the Cambodian People’s Party. Holding on to no respect, 
no hesitation towards legal actions, they have exercised daring 
actions to create anarchy, to deceive people, under the label of 
democracy, people’s freedom and improvement of living condi-
tions. Their actions have gone beyond the limit permitted by law. 
They moved heaven and earth to mobilize the so-called colour 
revolution in Cambodia by means of instigating illegal street 
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ដើម្បីប្រោជាធិបត្រោយ្យ សិទ្ធិស្រោរីភាពរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋ និងក្រោលម្អជីវភាព 

ប្រោជាជន ដ្រោលបានដើរហួសព្រោំដ្រោនន្រោច្បាប់កំណត់ ខិតខំជំរុញឲ្យមាន 

ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា តាមរយៈការបំផុសញុះញង់ឲ្យកើតមាន 

បាតុកម្មខុសច្បាប់ និងកុប្បកម្មហិង្សាតាមដងផ្លវូដ្រោលអាចនំាទៅដល់គ្រោះ 

មហន្តរាយជាថ្មទីៀត នៅលើមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើង ប្រោសិនបើគ្មានការ

ទប់សា្កាត់ប្រោកបដោយប្រោសិទ្ធភាពទាន់ព្រោលវ្រោលាទ្រោនោះ ។ ព្រោលវិធីមួយ 

ត្រោូវបរាជ័យ គ្រោបន្តប្រោើប្រោស់វិធីផ្ស្រោងទៀត បង្កើតរឿងស្មុគសា្មាញឥតឈប់

ឈរដ្រោលរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ ជាមួយនឹងនយោបាយប្រោជាភិ-

ថុតបោកប្រោសប្រោជាជនសព្វប្រោបយ៉ាង ។ សកម្មភាពដ៏ងងឹតងងល់ទាំង 

ន្រោះមិនបានបម្រោើឲ្យការលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋ ប្រោជាធិបត្រោយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស 

ឡើយ ប៉ុន្ត្រោវាជាការបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រោកដ ។

រំឭកឡើងវិញនូវព្រោតឹ្តកិារណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់ទំាងឡាយដ្រោលបានកើតឡើង

ក្នុងរយៈព្រោល ២២ ឆ្នាំកន្លងមកន្រោះ យើងពិតជាចងចាំនូវព្រោឹត្តិការណ៍ ថ្ង្រោទី 

៥-៦ ខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ១៩៩៧ បង្កដោយក្រោុមអានាធិបត្រោយ្យដ្រោលបាននាំពួក

ឧទា្ទាមខ្ម្រោរក្រោហមចូលមកក្រោុងភ្នំព្រោញ, ការបង្កើតឲ្យមានភាពអានាធិប-

ត្រោយ្យ ក្រោយព្រោលបោះឆ្នាតជាតិឆ្នាំ១៩៩៨, អំពើភ្រោរវកម្មប្រោដប់អាវុធ

នៅយប់ថ្ង្រោទី ២៣ ឆ្លងចូលថ្ង្រោទី ២៤ ខ្រោវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២, ភាពជាប់គំង 

នយោបាយក្រោយការបោះឆ្នាតជាតិឆ្នាំ ២០០៣, សភាពការណ៍ដ៏តាន 

តឹងក្រោយការបោះឆ្នាតជាតិថ្ង្រោទី ២៨ ខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ២០១៣ ដ្រោលគណ-

បក្សប្រោឆំងបានបំផុសញុះញុង់ឲ្យមានបាតុកម្ម កុប្បកម្ម តាមដងផ្លូវប៉ុនប៉ង 

បដិស្រោធលទ្ធផលន្រោការបោះឆ្នាតឈានទៅផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រោប

ច្បាប់គឺសុទ្ធត្រោជាសកម្មភាពបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ្រោលនាំប្រោទ្រោសជាតិ 

ទៅរកហាយនភាព ។ ឧបាយកលដ៏ពិសពុលទាំងន្រោះ ត្រោូវបានមជ្ឍដ្ឋាន 

អគតិមួយចំនួន ដ្រោលលម្អៀងទៅរកគណបក្សប្រោឆំង គំទ្រោនិងលើកទឹក 

ចិត្ត ដោយពួកគ្រោប្រោរជាថ្កាលទោសមកលើអាជា្ញាធរ មកលើតុលាការ មក 

លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា ក្នងុការអនុវត្តតួនាទីដ៏ត្រោមឹត្រោវូរបស់ខ្លនួតាមច្បាប់

ទៅវិញ ។ ទង្វើន្រោះជាការប្រោមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអធិបត្រោយ្យរបស់កម្ពជុា។ 

ប៉ុន្ត្រោនៅគ្រោប់កាលៈទ្រោសៈ និងគ្រោប់សា្ថានភាព រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល 

ព្រោឹទ្ធសភាដ្រោលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា បានការពាររឹងមាំ 

នូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ន្រោកម្ពុជា ការពារភាពសុខសាន្ត និងដំណើរការ 

របស់ជាតិ ខិតខំដោះស្រោយបញ្ហាដ៏ស្មុគសា្មាញទាំងឡាយក្នុងបរិបទនីតិ-

រដ្ឋ,គោលការណ៍ប្រោជាធិបត្រោយ្យ និងសា្មារតីបង្រោួបបង្រោួមជាតិដ៏ស្មាះសរ ។ 

អាស្រោ័យហ្រោតុន្រោះ មាតុភូមិកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចលើមាគ៌

ន្រោជ័យជម្នះ ទោះបីបានជួបឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងណាក្តី ។

ដើម្បីធានានូវសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ, ធានាលទ្ធិប្រោជាធិបត្រោយ្យ និង 

សិទ្ធិស្រោរីភាពរបស់ប្រោជាជន, ធានាការលើកកម្ពស់បានឥតឈប់ឈរនូវ 

ជីវភាពប្រោជាជន និងភាពគង់វង្ស ស្ថិតស្ថ្រោរន្រោមាតុភូមិកម្ពុជា យើងត្រោូវការ

ពារដច់ខាតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិយើង ហើយបន្តខិតខំលើកកម្ពស់ការ

គោរពប្រោតិបត្តិច្បាប់ មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រោុមប្រោឆំង ឬមជ្ឍដ្ឋានណាមួយមក  

បំផ្លាញសមិទ្ធផលរបស់ជាតិយើង ឬរារំាងការខិតខំរបស់យើងបានឡើយ ។ 

សូមសា្មារតីន្រោទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ង្រោ ២៤ កញ្ញា បានជ្រោួតជ្រោបយ៉ាងជ្រោក្នុង 

ដួងចិត្តរបស់ប្រោជាជនកម្ពុជាគ្រោប់ៗរូប ហើយប្រោកា្លាយជាកមា្លាំងដ៏ធំធ្រោង         

ក្នុងការកសាងព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា ជានីតិរដ្ឋដ៏រឹងមាំមួយ ដ្រោលប្រោជា-

ជនគ្រោប់រូបបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាព សមភាព ប្រោជាធិបត្រោយ្យ យុតិ្តធម៌ ភាព 

ថ្ល្រោថ្នូរ និងវឌ្ឍនភាព  ៕

demonstrations and violent strikes that could lead to new disas-
ter on our pitiful motherland, should there were no effective and 
timely mannered preventative measures. As soon as one trick 
failed, they resorted to another. They keep creating endless com-
plication in violation of the Constitution and law, while seeking 
to take advantage from their employment of all sorts of dema-
goguery. Their blind actions have served no rule of law, democ-
racy and human rights but a true annihilation.

Dangerous events of the past 22 years to recall are the 5-6 
July 1997 incident created by an anarchic group, who led the 
Khmer Rouge into the capital of Phnom Penh; the anarchic 
situation after the national elections in 1998; the armed terrorist 
act on the night of November 23 through to 24 of 2002; the 2003 
post-elections political stalemate; and tension after the 28 July 
2013 national elections. From those events, the oppositions in-
stigated street demonstrations and strikes aimed at denying 
results of the elections and overthrowing the legitimate Royal 
Government. They are acts of violation of the Constitution, which 
could lead the country to disaster. Their perfidious tricks were 
supported and encouraged by ill-willed circles, who, by taking 
biased positions, denounced the authority, the court and the 
Royal Government of Cambodia that performed their actions 
rightfully according to law. This was a serious insult to the sov-
ereignty of Cambodia.

In every circumstance and situation, the National Assembly, 
the Royal Government, the Senate led by the Cambodian Peo-
ple’s Party have defended firmly the Constitution and laws of 
Cambodia, national peace and functioning, while making efforts 
in resolving complication in the context of rule of law, principle 
of democracy and spirit of national reconciliation. Thanks to this 
strategy, the Cambodian motherland has advanced its step for-
ward always on the path of victory, despites the many obstacles 
and difficulties it faced.

To guarantee peace and development, democracy and re-
spect of people’s freedom and to enhance steadfastly people’s 
living condition and lasting existence of the Cambodian mother-
land, we must resolutely defend the national Constitution, while 
continuing to raise high respect of law abiding and to allow no 
circle to either annihilate national achievements or hinder our 
efforts. May the spirit of the Constitution Day of 24 September 
trickle deeply in every Cambodian’s heart and transform it into 
a massive force for the construction of the Kingdom of Cambo-
dia as a firm rule of law country, where every citizen lives in 
peace, equality, democracy, justice, dignity and progress./.
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" បដិវត្តន៍ពណ ៌ " គឺជាសត្រោូវរបស់ប្រោជាជាតិកម្ពុជា ក្នុង 

យុគសម័យកម្ពុជាមានសន្តិភាព ដ្រោលរបបនយោបាយប្រោជា-

ធិបត្រោយ្យស្រោរីពហុបក្ស និងប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងរដ្ឋប្រោបប្រោជាធិប-

ត្រោយ្យសភានិយម បាននិងកំពុងដំណើរការជាជំហានៗ  

ប្រោកបដោយផ្ល្រោផ្កា និងមានចីរភាព ។ ការប្រោើ " បដិវត្តន៍ពណ ៌

" ជាយុទ្ធវិធីនយោបាយ " លាបពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ " តាមរយៈ 

ការបំផុសឲ្យមានកមា្លាំងមហាជនក្រោកឈរឡើង បះបោរ 

បង្កភាពចលាចល មិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងសហគមន៍ជាតិ គឺជាការ

ប៉ុនប៉ងបំផ្លាញប្រោជាធិបត្រោយ្យ និងស្រោរីភាពរបស់ប្រោជាជន 

កម្ពុជា ។ កម្ពុជាមិនត្រោូវការ " ការផ្លាស់ប្តូរ " សម្រោប់បម្រោើ 

ឲ្យពាក្យស្លាកបរទ្រោស " Agent for Change " នោះទ្រោ ព្រោះវា 

គ្រោប់គ្រោន់ហើយដ្រោលការផ្លាស់ប្តូរដោយការលាបពណ៌ប្រោប

ន្រោះ បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងអំឡុងព្រោលចុងទស្សវត្សរ៍ទី ៦០ 

និងដើមទស្សវត្សរ៍ទី ៧០ ន្រោសតវត្សរ៍ទី ២០ រហូតដល់មាន 

រដ្ឋប្រោហារ ១៨ មីនា ១៩៧០ ផ្លាស់ប្តូរពីរបប រាជានិយមមក 

របបសាធារណរដ្ឋ តាមម៉ូដ្រោលសហរដ្ឋអាម្រោរិក ។ ន្រោះជាការ 

ផ្លាស់ប្តូរប្រោប " បដិវត្តន៍ពណ៌ " ដំបូងនៅកម្ពុជាដ្រោលពណ៌គ្រោ

យកមកលាបដើម្បីមហិច្ឆតាន្រោការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំ ក្រោម 

ពាក្យពុករលួយ ,ផ្តាច់ការ គ្មានប្រោជាធិបត្រោយ្យ, យួនឈា្លាន-

ពាន, យួនយកដី , កាត់ដីឲ្យយួន, បក្ខពួក គ្រោួសារនិយម , 

អយុត្តិធម៌សង្គមរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រោ។ល។ ក្រោយមក    

របបសាធារណរដ្ឋប្រោបសហរដ្ឋអាម្រោរិករបស់លោក លន់ 

នល់ ពុំបានយកអ្វមីកដក់ជូនប្រោជាជនកម្ពជុាឲ្យប្រោសើរជាង  

របបរាជានិយម ៃនយោបាយសង្គមរាស្រោ្តនិយមរបស់ 

សម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ អ្វីបន្តិចទ្រោ សូម្បីត្រោពាក្យ  

ដ្រោលគ្រោប្រោើជាពណ៌លាបទាំងប៉ុនា្មាន ដើម្បីឲ្យប្រោជាជនកម្ពុជា 

មើលឃើញថ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រោចឳ " អាក្រោក់ " 

នោះ ក៏របបជំនួសថ្មីរបស់ក្រោុមលោកលន់ នល់ ពុំបានលុប 

បំបាត់ ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់បានកាត់បន្ថយនោះក៏គ្មានដ្រោរ 

ពោលគឺមានត្រោអាក្រោក់លើសដើមទៅទៀត។ លទ្ធផល គឺ     

កម្ពុជាធា្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្រោ្គាម ដ្រោលមានចរិតជា            

សង្រោ្គាមតំណាងឲ្យមនោគមន៍វិជា្ជានយោបាយ របស់មហា 

អំណាច ដ្រោលក្រោុមអ្នកនយោបាយខ្ម្រោរនិនា្នាការខុសគ្នា អួត 

សរសើរជំនួសគ្រោត្រោរៀងៗខ្លួន។ វិនាសកម្មចុងក្រោយ    

បង្ហើយក្រោមសា្នាដ្រោប៉ុលពតត្រោម្តង ។ ន្រោះជារឿងពិត គឺ 

ដោយសារត្រោ " បដវិត្តនព៍ណ ៌" ហ្នងឹឯង ដ្រោលតម្រោវូឲ្យប្រោជាជន 

កម្ពុជាចាប់ផ្តើមកសាងប្រោទ្រោសពីបាតដ្រោទទ្រោ ក្រោយពីបាន 

រស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ង្រោ ៧ មករា ១៩៧៩ ។ ថ្វីត្បិតត្រោ 

កាលនោះ ពិភពកលោកស្ថិតក្រោមសង្រោ្គាមត្រោជាក់ក៏ពិត 

ម្រោន ត្រោរបបសាធារណរដ្ឋប្រោជាមានិតកម្ពុជាត្រោូវការកសាង

ប្រោទ្រោសឡើងវិញ និងការពារមិនឲ្យរបបយង់ឃ្នងអមនុស្ស-

ធម៌វិលត្រោឡប់មកវិញ ។ ជំនួសដោយ " បដិវត្តន៍ពណ៌ " គឺ 

កម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មកទល់ព្រោលន្រោះ និងទៅអនាគត 

ត្រោូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងការធ្វើឲ្យប្រោសើរឡើងលើគ្រោប់វិស័យ ។ 

ជាក់ស្ត្រោងគឺឈានពីប្រោកបាក់ជាតិ មកផ្សះផ្សា បង្រោួបបង្រោួម 

ជាតិ, ពីសង្រោ្គាមមកសន្តិភាព, ពីឯកបក្សមកពហុបក្ស, ពីគូ 

សត្រោូវប្រោដប់អាវុធមកដ្រោគូនយោបាយ, ពីប្រោជាធិបត្រោយ្យ 

សម្រោុះសម្រោួល មកប្រោជាធិបត្រោយ្យអាចតតាំងគ្នាបាន។ល។ 

ដូច្ន្រោះ ការប្ត្រោជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់របស់សម្ត្រោចត្រោជោ                 

ហ៊ុន សែន ក្នុងការទប់សា្កាត់ឲ្យបាន  ទោះក្នុងតម្ល្រោប៉ុនណា 

ក៏ដោយ គឺមិនបណ្ត្រោតបណ្តាយឲ្យ " បដិវត្តន៍ពណ៌ " ជ្រោៀត  

ចូលក្នុងទឹកដីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាបានជាដច់ខាត ។ 

ន្រោះជាអំណាចស្រោបច្បាប់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រោជាធិប-

ត្រោយ្យ ដ្រោលមានកាតព្វកិច្ចត្រោូវបំព្រោញឲ្យមានប្រោសិទ្ធភាព 

ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខជាតិ ការអភិវឌ្ឍ និង ប្រោជាធិបត្រោយ្យ 

មានសណា្តាប់ធា្នាប់ សម្រោប់ស្រោចក្តីសុខក្ស្រោមក្សាន្តរបស់ 

ប្រោជាជនកម្ពុជា៕

បដិវត្តន៍ពណ៌ជាសត្រូវរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
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កាលពីថ្ង្រោទី០៦ សីហា  ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរម
នាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តមមុនិនាថ សីហនុ 
ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ទ្រោង់យងសមោ្ពោធអគរមណ្ឌលព្យាបាល 

មនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ ដ្រោលមានតម្ល្រោជាង២,៦លានដុលា្លារអាម្រោ-

រិក ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរព្រោទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-សូវៀត ។

ដង្ហ្រោព្រោះរាជដំណើរ សម្តែចម៉ែ ក្នុងព្រោះរាជពិធីសមោ្ពោធន្រោះរួមមាន 

សម្ត្រោចអគ្គមហាពញាចក្រោី ហែង សំរិន ប្រោធានរដ្ឋសភា សម្ត្រោចអគ្គមហា 

ស្រោនាបតីត្រោជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រោីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា 

សម្ត្រោចកិត្តិព្រោឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរា៉ែនី ហ៊ុន សែន ប្រោធានកាកបាទក្រោហម 

កម្ពុជា សម្ត្រោចក្រោឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួង 

មហាផ្ទ្រោ សម្ត្រោចវិបុលស្រោនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រោធានព្រោឹទ្ធសភា សម្ត្រោច 

ចៅហា្វាវាំង វរវៀងជ័យអធិបតីស្រោឹងា្គា គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋ-

មន្ត្រោីក្រោសួងព្រោះបរមរាជវាំង ព្រោមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗក្នុងសា្ថាប័នជាតិ   

និងឯកអគ្គរាជទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបណា្តាប្រោទ្រោសជាមិត្ត ប្រោចាំកម្ពុជាផង    

ដ្រោរ។ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងសុខាភិបាលបានមាន         

ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្ត្រចម៉្រយាងសម្ព្រធមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ 
តម្ល្រជាង ២,៦ លានដុលា្ល្ររ  ន្រក្នុងមន្ទីរព្រទ្យមិត្តភាព កម្ពុជា-សូវៀត

ប្រោសាសន៍ថ អគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ ជា  

អគរដ៏ទំនើបមានកម្ពស់ ៤ ជាន់ រួមបញ្ចូលទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីសាងសង់លើ

ផ្ទ្រោដីចំនួន ៥០៤៨ ម៉្រោត្រោក្រោឡា និងមានចំណុះគ្រោចំនួន ៥១ គ្រោ។ឯកឧត្តម 

រដ្ឋមន្ត្រោីបានបន្តថ មន្ទីរព្រោទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-សូវៀតជាសមិទ្ធផលត្រោូវបាន

កសាងឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦០ ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រោនិយមដ្រោលនៅក្នុង  

រយៈព្រោលជាង ៥០ ឆ្នាំកន្លងមកមន្ទីរព្រោទ្យន្រោះនៅត្រោមានតួនាទីដ៏សំខាន់   

ក្នុងការព្យាបាលជូនប្រោជារាស្ត្រោកម្ពុជា។ មន្ទីរព្រោទ្យន្រោះបានសមោ្ពោធនៅថ្ង្រោ 

ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហាក្សតែី 
នរែត្តមមុនិនាថ សីហនុ ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងឱកាសយងសមោ្ពោធអគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ

អគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ ដ្រោលត្រោូវបានសមោ្ពោធ
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ទី ២៩ សីហា ឆ្នាំ១៩៦០ ដ្រោលកាលណះដក់ឈ្មាះថមន្ទីរព្រោទ្យកម្ពុជា

សូវៀត ។

សម្តែចពែះមហាក្សតែី ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរទ្រោង់មាន

ព្រោះរាជសវនីយ៍ថ ការកសាងន្រោះជាការរំឭកនូវព្រោះរាជគុណូបការៈដ៏ធំ    

ធ្រោងរបស់ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ ពែះ 
ករុណាពែះបរមរតនកែដ្ឋ ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដ្រោល

កាលព្រោះអង្គនៅគង់ព្រោះជន្ម ព្រោះអង្គបានកសាងសមិទ្ធផលផ្ន្រោកសុខាភិ-

បាលដើម្បីថ្រោទាំ និងព្យាបាលសុខភាពរបស់ប្រោជារាស្ត្រោជាកូនចៅ ចៅទួត 

របស់ព្រោះអង្គ ។ សម្តែចម៉ែ មានព្រោះរាជសវនីយ៍ថ ថវិកាដ្រោលបាន                

ចំណាយលើការសាងសង់អគរព្យាបាលមនុស្សចាស់ន្រោះ បានមកពី  

ពែះករុណាពែះមហាក្សតែ និងតងា្វាយរបស់សប្បុរសជន ជាតិ-អន្តរ-

ជាតិដ្រោលបានចូលជាវិភាគទានក្នុងឱកាសប្រោរព្ធព្រោះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយ

ពែះបរមសព ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ 
ពែះករុណា ពែះបរមរតនកែដ ្ឋ ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត

នៅព្រោលកន្លងទៅ និងបន្តបនា្ទាប់ ជាពិស្រោសសម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតីត្រោ-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រោីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាបានជួយ              

ឧបត្ថម្ភថវិកាយ៉ាងច្រោើន អាចឱ្យការសាងសង់អគរន្រោះមានដំណើរការ 

ទាន់ព្រោលវ្រោលា ។ សម្តែចម៉ែ មានព្រោះរាជសវនីយ៍អរគុណចំពោះការ 

ឧបត្ថម្ភថវិកាជាច្រោើន សម្រោប់កសាងអគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ 

ពែះសីហនុរាជ នៅមន្ទីរព្រោទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-សូវៀតន្រោះសម្រោប់ជួយ

សម្រោលស្រោចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ប្រោជារាស្ត្រោកម្ពុជា និងជាការអភិវឌ្ឍផ្ន្រោក 

វិស័យសុខាភិបាលផងដ្រោរ  ៕

សម្ត្រោចអគ្គមហាពញាចក្រោី ហែង សំរិន សម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតីត្រោជោ      

ហ៊ុន សែន សម្ត្រោចកិត្តិព្រោឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរា៉ែនី ហ៊ុន សែន សម្ត្រោចក្រោឡាហោម 

ស ខែង សម្ត្រោចវិបុលស្រោនាភក្តី សាយ ឈុំ ក្នុងឱកាសយងសមោ្ពោធ

អគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ

ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះ 
មហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហាក្សតែី 

នរែត្តមមុនិនាថ សីហនុ ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ យងទតបន្ទប់នានា

ន្រោអគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ

 មន្ត្រោី   រាជការ សិស្ស និស្សិត និងមហាជន ចូលរួមក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគរមណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ពែះសីហនុរាជ
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នៅក្នុងខ្រោសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅន្រោះ សម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតី 

ត្រោជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រោ្តីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាបានធ្វើ           

ស្រោចក្តីថ្ល្រោងជាច្រោើនដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រោលជ្រោ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា 

ផ្រោនទីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា ក្នុងព្រោលដ្រោលមន្រោ្តីជាន់ខ្ពស់ន្រោគណ-

បក្សប្រោឆំងបានធ្វើការមូលបងា្កាច់ចោទប្រោកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតថ រាជ-

រដ្ឋាភិបាលបានប្រោើប្រោស់ផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយ ក្នុងការដោះស្រោយបញ្ហាព្រោំ-

ដ្រោនជាមួយប្រោទ្រោសវៀតណាម ព្រោមទាំងបានក្ល្រោងឯកសារសាធារណៈ និង 

ប្រោើប្រោស់ឯកសារក្ល្រោងនោះដ្រោលទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញារវាងកម្ពុជា និង 

វៀតណាមឆ្នាំ ១៩៧៩ ដ្រោលទិសដៅញុះញង់ បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម ។

ថ្ង្រោទី ៣ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ 

ជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រោើប្រោស់សា្ពោនមិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន 

តាខ្មា នាក្រោុងតាខ្មា ខ្រោត្តកណា្តាល ។ នៅទីនោះសម្ត្រោចបានថ្ល្រោងទាក់ទង

ទៅនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្រោនទី ដ្រោលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសុំខ្ចីពីអង្គការសហ-

ប្រោជាជាតិ(អ.ស.ប)។

សម្ត្រោចបានថ្ល្រោងថ បើអ្នកឯងមិនម្រោនជាអ្នកបោកប្រោសប្រោជាជនទ្រោ 

សូមបញ្ជូនច្រោញមកផ្រោនទីពិតនៅឯណា?។ បើមិនបញ្ជូនឲ្យ ហ៊ុន សែន 

ទ្រោ ថ្វាយទៅព្រោះមហាក្សត្រោក៏បាន។ សម្ត្រោចបានសង្កត់ធ្ងន់ថ ម្តងន្រោះល្រោង 

ឲ្យដល់  ទោះបីដោយតម្ល្រោណាកដ៏ោយត្រោូវត្រោធ្វើឲ្យបានច្បាស់ ។ បើអ.ស.ប 

មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំផ្រោនទីច្រោញ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមចាត់តាំងប្រោតិភូទៅពី

ភ្នំព្រោញ ដោយនាំទៅទាំងគណបក្សក្រោរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជា

រាជបណ្ឌិត្យសភា ឬបក្សនយោបាយផ្ស្រោងទៀត។ រាជរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្ត  

ចំណាយលុយឲ្យទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ អ.ស.ប  ។ បើបារាំងមិនព្រោមឲ្យ, 

អង់គ្ល្រោសមិនព្រោមឲ្យ យើងច្រោញលុយឲ្យទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទីនោះ យ៉ាង 

ច្រោើនចាយអស់ ៥ លានដុលា្លារ លើថ្ល្រោសុី ថ្ល្រោដ្រោក និងការធ្វើដំណើរ ។ 

សម្ត្រោចបានបន្តទៀតថ ដោយសារត្រោមានការចោទប្រោកាន់ថរាជរដ្ឋា

ភិបាលកម្ពុជាប្រោើប្រោស់ផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ទើបសម្ត្រោច

បានសរស្រោរទៅកាន់អគ្គល្រោខាធិការ អ.ស.ប ដើម្បីសុំខ្ចីផ្រោនទីដ្រោលកម្ពុជា

តម្កល់ទុកនៅ អ.ស.ប ។ បនា្ទាប់មកបានសរស្រោរទៅកាន់ប្រោធានាធិបតីអា-

ម្រោរិក ដោយដឹងថអាម្រោរិកប្រោកដជាមាន ។ ដូចន្រោះ សម្ត្រោចសូមផ្តាំទៅ

លោកប្រោធានាធិបតីអាម្រោរិក បារា៉ាក់ អូបាមា៉ា ថសុំខ្ចីត្រោផ្រោនទីរបស់កម្ពុជាផ្ញើ 

ទៅត្រោបុ៉ណ្ណោះ និងចាត់អ្នកជំនាញការផ្រោនទីរបស់អាម្រោរិកមកជាមួយផង ។ 

បនា្ទាប់មកសម្ត្រោចបានសរស្រោរទៅនាយករដ្ឋមន្រោ្តីអង់គ្ល្រោស ដោយសារមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយពែះបរមរតនកែដិ។ យើងបានសរស្រោរក្នុងន័យ 

ស្នើសុំខ្ចី ក្នុងករណីប្រោសិនជាមានអមជាមួយអ្នកជំនាញមកជាមួយ ។ 

ដោយឡ្រោក សម្រោប់ប្រោទ្រោសបារាំងប្រោកដជាមានព្រោះបារាំងជាអ្នកគូរ   

ផ្រោនទីនោះ ។ ដូចន្រោះបារាំងមិនអាចបដិស្រោធបានទ្រោ ។

សម្ត្រោចបន្តថ ព័ត៌មានដ្រោលយើងទទួលបានគឺ អ.ស.ប បានរកឃើញ 

ត្រោចំនួន ១៨ ផ្ទាំងទ្រោក្នុងចំណម ២៦ផ្ទាំង ហើយ១៨ផ្ទាំងនោះទៀតសត 

គឺជាផ្រោនទីដ្រោលកម្ពុជាដក់ប្តឹងទៅ អ.ស.ប ព្រោលដ្រោលអាម្រោរិក និងវៀត-

ណាមខាងត្បូងទមា្លាក់គ្រោប់ប្រោកចូលដីខ្ម្រោរ ។ ចំណ្រោកផ្រោនទីកម្ពុជាតម្កល់ 

នៅ អ.ស.ប គ្រោនឹងបន្តរកទៀត។ ដរាបណាគ្រោមិនទាន់ឆ្លើយតប យើងក៏ស្នើ 

សុំផ្រោនទី១៨ ផ្ទាំងនោះផងដ្រោរឲ្យត្រោជាផ្រោនទីកម្ពុជា ។ ផ្រោនការរបស់       

សម្ត្រោច នៅព្រោលដ្រោលមានការឆ្លើយតបជាក់លាក់ គឺនឹងយកផ្រោនទីនោះ  

មកដក់លើតុទាំងអស់គ្នា។ បើកទូលាយឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុងនោះ

ក្រោពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯង មានតំណាងព្រោឹទ្ធសភា,តំណាងរាស្រោ្ត 

មកពីគណបក្សមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា,តំណាងក្រោុមប្រោឹក្សាធម្មនុញ្ញ,

តំណាងឧត្តមក្រោុមប្រោឹក្សាន្រោអង្គចៅក្រោម,រាជបណ្ឌិត្យសភា តំណាងគណ-

បក្សដ្រោលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា និង តំណាងន្រោគណបក្សដ្រោលមិនមាន

អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏អាចចូលរួមពិនិត្យទាំងអស់គ្នា ។ 

សម្ត្រោចបញ្ជាក់ថ សម្ត្រោចមិនអាចទទួលយកបានពាក្យថប្រោើប្រោស់   

សម្តេចតេជេ ៖មិនអាចទទួលយកបានពាក្យថា បេើផេនទីក្លេងក្លេយ
គ្មេនអ្នកណាសេឡាញ់យើងលើសពីយើងទេ

គេលនយេបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម-យុទ្ធសាស្តេកំណើនថ្មី

សម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន កាត់ខ្ស្រោបូសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រោើប្រោស់សា្ពោនមិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន តាខ្មា នាក្រោុងតាខ្មា ខ្រោត្តកណា្តាល

គែលនយែបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម-យុទ្ធសាស្តែកំណើនថ្មី
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ផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយនោះទ្រោ ។ ឥឡូវផ្រោនទីពិតនៅឯណា ? តើសម្ត្រោចមាន 

កំហុសអី ?។

សម្ត្រោចត្រោជោបន្តទៀតថ អ្នកដ្រោលឲ្យសម្ត្រោចប្តឹងទៅតុលាការឡាអ្រោ 

សម្ត្រោចបានស្នើឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើសារណាមួយឲ្យបានច្បាស់ថតើកម្ពុជា

ត្រោូវប្តឹងនៅកន្ល្រោងណា? ។ សម្ត្រោចសា្វាគមន៍នូវមតិន្រោអ្នកច្បាប់ដ្រោលបាន

លើកឡើងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយសុំឲ្យសិក្សាផ្លូវច្បាប់លើទិដ្ឋភាពទាំង  

អស់ ថតើប្តឹងកន្ល្រោងណា? បើប្តឹងដើម្បីសមា្លាប់ខ្លួនឯងកុំប្តឹង ។ 

សម្ត្រោចបានបន្តថ យើងសួរថហ្រោតុអីព្រោះករុណាមិនប្តឹងទៅតុលាការ

ឡាអ្រោ ប្រោរជាប្តឹងទៅអ.ស.ប? អ្នកណាស្ន្រោហាជាតិជាងព្រោះករុណាទៀត? 

ម្ត្រោចបានជាព្រោះករុណាព្រោះបិតាមិនប្តឹង ក្នុងព្រោលដ្រោលព្រោះករុណាប្តឹងថ្រោ

រឿងប្រោសាទព្រោះវិហារទៅតុលាការឡាអ្រោ ។ ចុះហ្រោតុអ្វីមិនប្តឹងវៀតណាម

រឿងព្រោំដ្រោនទៅតុលាការឡាអ្រោដ្រោរ?យើងសួរប្រោបន្រោះទៅវិញ ។

សម្ត្រោចក៏បានលើកឡើងដ្រោរថ គ្រោបានសមា្ភាសន៍តាមវិទ្យុថខ្ញុំមិន    

ហា៊ានប្តឹងចៅហា្វាយទ្រោ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ កុំថវៀតណាម ឪវៀតណាម 

ជីតាវៀតណាម ក៏ខ្ញុំប្តឹងដ្រោរឱ្យត្រោវៀតណាមរំលោភ។ ខ្ញុំអត់ខា្លាចទ្រោ ។ ថ្រោ 

នៅខាងលិចក៏ ហ៊ុន សែន ធា្លាប់ប្តឹងរួចហើយទៅក្រោុមប្រោឹក្សាសន្តិសុខ ឬ 

ទៅតុលាការឡាអ្រោ ។ បើវៀតណាមបំពាននៅខាងកើតដល់កម្រោិតមួយ គឺ

ខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅក្រោុមប្រោឹក្សាសន្តិសុខ ឬទៅតុលាការឡាអ្រោដូចគ្នា ។

សម្ត្រោចត្រោជោក៏បានអំពាវនាវចំពោះគ្រោប់បក្សនយោបាយទាំងអស់ថ 

ដើម្បីឯកភាពជាតិត្រោូវត្រោឯកភាពនៅលើផ្រោនទីជាមុនសិន។ ឥឡូវផ្រោនទី 

ណាត្រោឹមត្រោូវសុំលើកមក ។ បើរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាបាន

ច្រោងថផ្រោនទីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជាប្រោើប្រោស់ផ្រោនទីខា្នាត ១ លើ 

៥០.០០០ ខ្ញុំសុខចិត្តលប់ចោលកិច្ចព្រោមព្រោៀងសន្ធិសញ្ញាជាមួយវៀត-

ណាមដ្រោរ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រោមាត្រោទី ២ ន្រោរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រោងថផ្រោនទីអធិបត្រោយ្យភាព 

របស់កម្ពុជាមានច្រោងនៅលើផ្រោនទីខា្នាត ១ លើ ១០០.០០០ បោះពុម្ពនៅ 

ចនោ្លាះឆ្នាំ១៩៣៣ និង ឆ្នាំ ១៩៥៣ ដ្រោលអន្តរជាតិទទួលសា្គាល់ឆ្នាំ ១៩៦៣ 

ឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

សម្ត្រោចបានបញ្ជាកជ់ាប្រោយោលថ អ្នកឯងល្រោងខចូម៉្រោ្លះ អសស់ន្លកឹបៀ 

ល្រោង មកល្រោងរឿងជាតិនិយម។ សម្ត្រោចក៏មិនលើកល្រោងឲ្យដ្រោរ ហើយនៅ 

ព្រោលក្រោយបើសម្ត្រោចបើកទូលាយប៉ុណ្ណឹងហើយ អ្នកឯងនៅបន្ត យើង 

ល្រោងគ្នា ។ សម្ត្រោចបញ្ជាក់ថ គ្រោមិនដ្រោលយកផ្រោនទីទិញតាមផ្សារមកធ្វើ  

កិច្ចការប្រោទ្រោសជាតិនោះទ្រោ ។ អាហ្នឹងគឺផ្រោនទីខ្ចប់មមីសមាន់ មិនអាចយក 

មកល្រោងសើចបានទ្រោ ហើយកុំល្រោងរបៀបចាប់ដ្រោជាន់ជើង។ បានន័យថ

សន្ទនាគ្នាស្រោលួណាស់ម្រោក៏បុ៉ន្ត្រោទៅប្រោើកូនចៅឲ្យធ្វើ,ឲ្យជ្រោរ,ឲ្យញុះញង់ ។

ព្រោឹកថ្ង្រោទី ១៣ ខ្រោសីហា សម្ត្រោចត្រោជោនាយករដ្ឋមន្រោ្តីបានអញ្ជើញ     

ចូលរួមក្នុងពិធីច្រោកសញ្ញាបត្រោដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំព្រោញអន្តរ-

ជាតិចំនួន ១ ៨៣៦ នាក់ នាវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ ។ នៅទីនោះសម្ត្រោចក៏បាន 

ថ្ល្រោងជាថ្មីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្រោនទីដ្រោលកម្ពុជាបានសុំខ្ចីពី អ.ស.ប ផង 

ដ្រោរ ។

សម្ដ្រោចត្រោជោបានមានប្រោសាសន៍ថ តាមរយៈលិខិតរបស់អគ្គល្រោខា-

ធិការ អ.ស.ប បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថ មិនមានផ្រោនទីកម្ពុជាដ្រោលដក់

តម្កល់នៅ អ.ស.ប ទ្រោ។ ដូច្ន្រោះវាគ្រោប់គ្រោន់ណាស់ដើម្បីនឹងកំណត់ថវាអត់

មានផ្រោនទីនោះ។ ប៉ុន្ត្រោគ្រោប្រោរជារកឃើញនូវផ្រោនទីចំនួន១៨ផ្ទាំងជាផ្រោនទី

ដ្រោលរាជរដ្ឋាភបិាលជនំានន់ោះបានប្ដងឹទៅអ.ស.ប នៅព្រោលដ្រោលមានការ 

ឈា្លានពានកើតមានឡើង ទាំងតាមអាកាស តាមគោក និងតាមទឹក ដ្រោល 

យើងក៏មានឯកសារនៅក្នុងបណា្ណោសារ ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រោញដ្រោលមាននៅ

ក្រោសងួការបរទ្រោសសព្វថ្ង្រោន្រោះ។ ផ្រោនទដី្រោលនងឹបញ្ចនូមកនោះ គមឺានដក ់

ចំណុចន្រោគ្រោប់ប្រោកធា្លាក់ប៉ុន្ត្រោន្រោះក៏ជាមូលដ្ឋានសំអាងមួយថកម្ពុជាព្រោល

នោះទទួលសា្គាល់ព្រោំដ្រោនត្រោឹមប៉ុណ្ណឹង ។

សម្ត្រោចត្រោជោបានបន្តថ ជាទមា្លាប់ អ.ស.ប មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកឯក-

សារច្រោញទ្រោ ប៉ុន្ត្រោដោយផ្អ្រោកលើការយោគយល់ន្រោសភាពការណ៍របស់

យើងនោះ អ.ស.ប សុខចិត្តឱ្យយើងខ្ចី ដោយត្រោូវធ្វើកិច្ចព្រោមព្រោៀងមានដល់

ទៅ ២៣ ចំណុចន្រោកិច្ចព្រោមព្រោៀងរវាងតំណាងសា្ថានរបស់យើង ជាមួយ   

តំណាងរបស់អគ្គល្រោខាធិការ អ.ស.ប ។  

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្រោនទីដ្រោលនឹងមកដល់នោះសម្ត្រោចត្រោជោបានលើក

ឡើងថ ដើម្បីធានាតមា្លាភាព និងឯកភាពក្នុងជាតិរបស់យើងត្រោូវត្រោស្មាះ

ត្រោង់នឹងជាតិហើយអ្វីៗត្រោូវត្រោធ្វើឱ្យច្បាស់គឺមិនអាចស្រោពិចស្រោពិលតទៅ

ទៀតបានទ្រោ ហើយក៏មិនអាចបោកប្រោសញុះញង់បង្កចលាចលនោះដ្រោរ ។ 

ផ្រោនទីដ្រោលនឹងមកដល់ថ្ង្រោទី ១៨ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយថ្ង្រោទី ២០ 

ខ្រោសីហា ចាប់ផ្តើមប្រោគល់ផ្រោនទី ។  ព្រោលប្រោគល់ផ្រោនទីមានការចុះហត្ថ-

សម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន មានប្រោសាសន៍ក្នុងពិធីច្រោកសញ្ញាបត្រោដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំព្រោញអន្តរជាតិចំនួន ១ ៨៣៦ នាក់ នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ 
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ល្រោខារួចហើយ យើងចាប់ផ្តើមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព្រោលនោះត្រោម្តង ដើម្បីកុំឲ្យគ្រោ    

ចោទថយើងយកផ្រោនទីទៅទុកនៅឯណា ។ សម្ត្រោចក៏បានជម្រោបនិងទូល

ដល់សាធាណជន ព្រោះសង្ឃ បងប្អូនជនរួមជាតិឱ្យបានជ្រោបថ គណៈកម្ម-

ការចំពោះកិច្ចគ្រោងអញ្ជើញតំណាងគណបក្សចំនួន៣គឺគណបក្សប្រោជា-

ជនចំនួន ៥ រូប,គណបក្សសង្គា្រោះជាតិ ៥ រូប និងគណបក្សហ្វ៊ុនសុីនបុិច 

៥ រូបចូលរួមពិនិត្យទាំងអស់គ្នា ។

សម្ត្រោចត្រោជោក៏បានធ្វើការពន្យល់ទៅកាន់គណបក្សផ្ស្រោងៗផងដ្រោរពី

មូលហ្រោតុអញ្ជើញគណបក្សហ្វ៊ុនសុីនបុិចចូលរួមដ្រោរ គឺដោយសារគណ-

បក្សហ្វ៊ុនសុីនបុិចបានរួមចំណ្រោកធ្វើកិច្ចការព្រោំដ្រោនន្រោះតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ 

មក ។  តអួង្គសម្ត្រោចក្រោមុព្រោះនរោត្តមរណឬទ្ធ ិប្រោធានគណបក្សហ្វ៊នុសុនីបុចិ 

នាព្រោលបច្ចុប្បន្ន ព្រោះអង្គបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រោទ្រោសវៀតណាម           

ដ្រោលយើងយកមកធ្វើជាបង្អ្រោកដល់សព្វន្រោះផងដ្រោរ គឺរក្សាសា្ថានភាព        

ដដ្រោលនៅចណំចុទាងំឡាយដ្រោលមនិទានប់ានដោះស្រោយ ។  ន្រោះជាមលូ-

ដ្ឋានន្រោការរួមចំណ្រោករបស់គណបក្សហ្វ៊ុនសុីនបុិច ។ បន្តទៅគឺការឲ្យ       

សចា្ចាប័នកិច្ចព្រោមព្រោៀងបំព្រោញបន្ថ្រោមឆ្នាំ ២០០៥ ដ្រោលសម្ត្រោចក្រោុមព្រោះ ជា 

ប្រោធានរដ្ឋសភានៅព្រោលនោះ ។

សម្ត្រោចបន្តថ ក្រោពីគណបក្សទាំង៣ យើងក៏អញ្ជើញសា្ថាប័នព្រោឹទ្ធ-  

សភា ៦ រូប,រដ្ឋសភា៦រូប,មកពីគណបក្សមានអាសនៈទាំងពីរ,សា្ថាប័នក្រោុម    

ប្រោឹក្សាធម្មនុញ ២ រូប,ឧត្តមក្រោុមប្រោឹក្សាន្រោអង្គចៅក្រោម ២ រូប និងរាជបណ្ឌិត្យ 

សភាពី ៤ ទៅ ៥ រូប ទៅតាមអ្វីដ្រោលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរៀបចំ ។     

បណា្តាសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រោូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាន ទាំង     

ព្រោលចុះហត្ថល្រោខា និងព្រោលផ្ទៀងផ្ទាត់ ដើម្បីជម្រោះឲ្យអស់មន្ទិល បើទោះបី 

វាមិនម្រោនជាផ្រោនទីដ្រោលតម្កល់ សម្រោប់ការទទួលសា្គាល់ព្រោំដ្រោនអធិប-        

ត្រោយ្យរបស់កម្ពុជា ក៏ប៉ុន្ត្រោមួយផ្ទាំងៗតំណាងឲ្យព្រោំដ្រោនរបស់យើងទាំង១៨

ផ្ទាំងន្រោះ។

សម្ត្រោចត្រោជោក៏បានលើកឡើងផងដ្រោរថ បញ្ហាផ្រោនទីជាបញ្ហាធំ          

ណាស់សម្រោប់ជាតិយើងត្រោូវធ្វើជាមួយប្រោទ្រោសជិតខាងយើង។ នៅខាង 

កើត យើងប្រោើផ្រោនទី ១ លើ ១០០.០០០ ដ្រោលបោះពុម្ពនៅចនោ្លាះឆ្នាំ    

១៩៣៣ និង ១៩៥៣ ហើយដ្រោលត្រោូវបានអន្តរជាតិទទួលសា្គាល់នៅឆ្នាំ   

១៩៦៣ និង១៩៦៩ ។ នៅទិសខាងលិចមិនបានដក់ក្នងុរដ្ឋធម្មនុញ្ញទ្រោ      បុ៉ន្ត្រោ 

យើងមានអនុស្សរណៈជាមួយថ្រោប្រោើប្រោស់ផ្រោនទីខា្នាត ១ លើ ២០០.០០០ ។ 

យើងសកសា្តាយ ដោយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនបានដក់បញ្ចូល   

ត្រោង់ន្រោះ ចំណុចន្រោះ បានជាមានការនិយយអំពីការធ្វើវិសធនកម្មរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ ។ ព្រោំដ្រោនជាមួយឡាវក៏អត់ទាន់បានបញ្ជាក់ដ្រោរត្រោយើងមានកិច្ច

ព្រោមព្រោៀងជាមួយឡាវគឺប្រោើផ្រោនទីខា្នាត១លើ១០០.០០០ដោយផ្អ្រោកទៅ

ជាមួយផ្រោនទីដ្រោលបារាំងបន្សល់ទុកឲ្យ។ ព្រោំដ្រោនទឹកយើងប្រោើផ្រោនទីខា្នាត

១លើ៣០០.០០០។

សម្ត្រោចប្រោមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តថ ព្រោំដ្រោនទឹកវៀតណាម

ទាមទារយកខ្ស្រោសមចមា្ងាយ ចំណ្រោកម្ពុជាទាមទារខ្ស្រោប្រោវីយ៉្រោ ។ ដូចន្រោះ

ហើយទើបមានការទាមទារឲ្យមានតំបន់ទឹកប្រោវត្តិសាស្រោ្ត ព្រោះសម្ត្រោចចង់

ទាមទារកោះវ៉្រោឲ្យបាន ព្រោះកោះវ៉្រោត្រោូវបានទាហានធីវគី(វៀតណាមខាង

ត្បូង)ចូលកាន់កាប់កាលពីសម័យលន់ណុល។

សម្ត្រោចបន្តថដូចន្រោះបញ្ហាមាត្រោទី២ន្រោរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ត្រោូវពិនិត្យមើល

នៅព្រោលក្រោយសូម្បីត្រោលោកសមរង្ស៉ីក៏បានផ្ញើ SMS  មកឲ្យសម្ត្រោច            

ហើយសម្ត្រោចក៏សូមអានដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់គត់ភ្លឺភ្ន្រោកបន្តិច ។ សម្ត្រោច

បានអាននូវសាររបស់លោកសមរង្ស៉ីផ្ញើមកសម្ត្រោចនៅថ្ង្រោទី ១៧ ខ្រោកក្កដ

ឆ្នាំ២០១៥វ្រោលាមោ៉ាង៧:៤០ដ្រោលមានខ្លឹមសារថ   ៉ជម្រោបសួរសម្ត្រោចខ្ញុំ    

សូមអបអរសាទរប្រោសាសន៍ថ្មីៗន្រោះរបស់សម្ត្រោច ទាក់ទងបញ្ហាព្រោំដ្រោន        

ដើម្បីបងា្ហាញការឯកភាពជាតិរឹងមាំ ក្នុងគោលបំណងការពារបូរណភាព   

ទឹកដីន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជា ។ ខ្ញុំសូមសម្ត្រោចម្រោតា្តាពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើវិសធន-

កម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រោ ២ ស្តីពីផ្រោនទីដ្រោលយើងត្រោូវបញ្ជាក់ឲ្យកាន់ត្រោក្បាះ

ក្បាយ មានការចូលរួមពីគណបក្សប្រោជាជន និងគណបក្សសង្រោ្គោះជាតិ រួម 

គ្នា ។ ដោយស្រោចក្តីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំ  ៉។ សម្ត្រោចត្រោជោក៏បានបញ្ជាក់ទៅ

វិញថវាមិនទាន់មានការចាំបាច់ធ្វើនៅព្រោលន្រោះទ្រោ ។

សម្ត្រោចត្រោជោបានលើកឡើងថ តើវាមាននយ័ថម៉្រោចបើម្រោថប្រោបន្រោះ 

ត្រោកូនចៅប្រោរជាធ្វើផ្ស្រោងៗប្រោបន្រោះ?។ ម្រោរបស់អស់លោកបានបបួលខ្ញុំ

ធ្វើត្រោមិនព្រោមប្រោប់កូនចៅ ។ ដូចន្រោះវាដូចណាស់របៀបចាប់ដ្រោជាន់ជើង

ន្រោះ ។

ដោយឡ្រោកកាលពីថ្ង្រោទី ២១ ខ្រោសីហា សម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន បាន 

ផ្ញើសារពិស្រោសទៅកាន់លោក សម រង្ស៉ី ដ្រោលកំពុងស្ថិតនៅក្រោប្រោទ្រោស។

សម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រោចកិត្តិព្រោឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីលៀងសាយភោជន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះព្រោជ្រោដ្រោលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកឧកញា៉ា 
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ខ្លឹមសារន្រោសារអ្រោឡិចត្រោូនិចនោះ បាននិយយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្រោន 

ទី ដ្រោលត្រោូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងផ្រោនទីរបស់កម្ពុជា ដ្រោលមន្រោ្តី អ.ស.ប យក

មកនិងផ្រោនទីដ្រោលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រោើប្រោស់បច្ចុប្បន្ន ។

សារនយោបាយរបស់សម្ត្រោចមានដូចតទៅ ៖

  ៉ជូនឯ.ឧសមរង្សុី ! សង្ឃឹមថឯ.ឧនឹងយល់ពីគោលបំណងដ្រោលខ្ញុំផ្ញើ

ជនូ    ឯ.ឧនវូព្រោះរាជសារព្រោះមហាក្សត្រោ នងិច្បាបទ់ាកទ់ងទៅនងឹសន្ធសិញ្ញា 

ព្រោំដ្រោនកម្ពុជាវៀតណាម ។ ខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសច្រោើនណាស់ ហើយសម្រោប់ 

ការយល់របស់ឯ.ឧ និងសហការី ឯ.ឧ ត្រោដូចមិនយល់សះរហូតបន្តប្រោើ 

ពាក្យផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយ ។ ម្ិសលមិញ ក្រោយព្រោលផ្ទៀងផ្រោនទីយកពីអង្គការ

សហប្រោជាជាតិតំណាង គណបក្សឯ.ឧបាននិយយថ អ្នកនិយយជាសិទ្ធិ 

របស់បុគ្គលមិនទាក់ទងនឹងគោលជំហរគណបក្សទ្រោ ។ សង្ឃឹមថឯ.ឧនឹង

ណ្រោនាំដល់អ្នកដ្រោលបញ្ច្រោញយោបល់ទាំងនោះឲ្យយល់ ដោយរាប់ទាំង

ប្រោប់ពួកគ្រោឲ្យដឹងអំពីច្បាប់ទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាបំព្រោញបន្ថ្រោម រវាង        

កម្ពុជានឹងវៀតណាមលើបញ្ហាព្រោំដ្រោនផង ។

ខ្ញុំនឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារទាំងអស់ រាប់ទាំងលិខិតរបស់សម្ត្រោចឪ 

ផ្ញើជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រោីវៀតណាម ផំវា៉ាន់ដុង កាលពីឆ្នាំ១៩៩៩សុំយក

ខ្ស្រោប្រោវីយ្រោជាខ្ស្រោព្រោំដ្រោន ទឹករវាងកម្ពុជានឹងវៀតណាម ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថ 

ឯ.ឧ នឹងអប់រំផ្ទ្រោក្នុងបក្សកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិត បំផ្លាញការខិតខំរបស់       

រាជរដ្ឋាភិបាលលើការងារព្រោំដ្រោនដ្រោលត្រោូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ ។ តាម 

រយៈការពន្យល់ដ៏តិចតួចន្រោះ ឯ.ឧអាចយល់ថហ្រោតុអ្វីបានជាលោក ហុង 

សុខហួរ ត្រោូវចាប់ខ្លួននិងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់នឹងត្រោូវប្រោកាន់យកសម្រោប់         

អ្នកណាក៏ដោយដ្រោលនិយយថផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយ ធ្វើសកម្មភាពញុះញង់

បោកប្រោស់ប្រោជាពលរដ្ឋបង្កអស្ថិរភាព ដើម្បីក្រោងចំណ្រោញយកសន្លឹក 

ឆ្នាត ដោយមិនគិតពីផលប្រោយោជន៍ស្រោបច្បាប់របស់ជាតិ និងប្រោជាជន 

នោះឡើយ ។ ឯ.ឧអាចចោទសួរខ្ញុំថ បើមានផ្រោនទីត្រោឹមត្រោូវហើយថ្រោមទាំង 

មានច្បាប់គំពារទៀត ហ្រោតុអ្វីចាំបាច់ទៅសុំខ្ចីផ្រោនទីពីអង្គការ   សហប្រោជា- 

ជាតិ និងពីប្រោទ្រោសផ្ស្រោងទៀត? ត្រោង់ចំណុចន្រោះ ឯ.ឧអាចយល់ពីបំណង

ល្អរបស់ខ្ញុំដ្រោលចង់ឲ្យខ្ម្រោរទាំងអស់ឯកភាពគ្នាលើផ្រោនទី ងាយស្រោួលរួមគ្នា

ការពារទឹកដីតាមផ្រោនទីដ្រោលរាជរដ្ឋាភិបាលមាន ។

យើងខ្ចីផ្រោនទីពីសហប្រោជាជាតិ និងប្រោទ្រោសផ្ស្រោងទៀតមកផ្ទៀងជា-     

មួយផ្រោនទីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដ្រោលស្រោបតាមមាត្រោ ២ ន្រោរដ្ឋធម្មនុញ និង

មានច្បាប់ធានាលើកិច្ចការព្រោំដ្រោនកម្ពុជាវៀតណាម ។ យើងធ្វើន្រោះក៏ចង់ 

ធានាតមា្លាភាព    ក្នុងចំណមជាតិយើង កុំឲ្យចោទប្រោកាន់គ្នាថផ្រោនទីន្រោះ

ត្រោឹមត្រោូវ ផ្រោនទីនោះក្ល្រោងកា្លាយ រាប់ទាំងផ្រោនទីឯ.ឧដ្រោលទិញក្នុងតម្ល្រោ ១៦៨ 

ដុលា្លារ ក៏បានយកមកផ្ទៀងរួចហើយដោយរាជបណ្ឌិត្យសភា ។ មុនឯ.ឧ 

ផ្តល់ផ្រោនទីឲ្យរាជបណ្ឌិត្យសភា ទាំងឯ.ឧ ទាំងអ្នកគំទ្រោអះអាងថជាផ្រោនទី

ត្រោមឹត្រោវូ ហើយចោទថផ្រោនទីរដ្ឋាភិបាលជាផ្រោនទីក្ល្រោងកា្លាយ ឬផ្រោនទីចោរ ។ 

ព្រោលន្រោះអ្វីៗច្បាស់ហើយ ផ្រោនទីត្រោឹមត្រោូវរបស់ឯ.ឧខ្វះ២ផ្ទាំង សុំរកមក 

បង្រោ្គប់ឲ្យរាជបណ្ឌិត្យសភាសម្រោប់ស្រោវជ្រោវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រោ, សុំឯ.ឧ 

កុំបនោ្ទាសខ្ញុំថ ប្រោើល្បិចយកសត្វមានពិសច្រោញពីរូង ព្រោះផ្រោនទីត្រោឹមត្រោូវ 

របស់ឯ.ឧសាហាវជាងសត្វអាសិរពិសទៅទៀត ព្រោះផ្រោនទីន្រោះមិនត្រោឹម

ត្រោបោកប្រោសប្រោជាជនប៉ុណ្ណោះទ្រោ ត្រោផ្រោនទីន្រោះបានធ្វើឲ្យសហការីឯ.ឧ 

ខ្លះជាប់គុក និងខ្លះទៀតកំពុងរត់គ្រោចខ្លួន ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថ ចាប់ពីព្រោលន្រោះតទៅបញ្ហាព្រោំដ្រោន ពិស្រោសព្រោំដ្រោន កម្ពុជា-           

វៀតណាម ល្រោងកា្លាយទៅជាល្ប្រោងនយោបាយបោកប្រោសប្រោជាជនពី 

សំណាក់ ឯ.ឧផ្ទាល់ និងមនុស្សក្នុងគណបក្សឯ.ឧតទៅទៀត។ ខ្ញុំនឹងចូល 

រួមកំដរឯ.ឧនូវគ្រោប់ទម្រោង់ល្រោងនិងគ្រោប់កាលៈទ្រោសៈ គ្រោប់រដូវកាល និង 

គ្រោប់រសជាតិ (ក្តា.ត្រោជាក់.ផ្អ្រោម.ល្វីង.ជូរចត់) ។ល។

ខ្ញុំកំដរឯ.ឧបានទាំងអស់ ដូចដ្រោលធា្លាប់បានធ្វើចំពោះខ្ញុំកន្លងមកតាំង

ពីមានសុីអត់ស្រោន មានស្រោនអត់សុី រហូតមកដល់វប្បធម៌សន្ទនាដ្រោល 

យើងបានរួមគ្នាកសាងឡើង ដ្រោលជាប្រោយោជន៍សម្រោប់ជាតិ  និងប្រោជាជន 

យើងវ្រោងឆ្ងាយទៅមុខទៀត ។

សុំឯ.ឧទទួលនូវការរាប់អានពីខ្ញុំ

លា្ងាចថ្ង្រោទី ២២ ខ្រោសីហាសម្ត្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រោច 

កិត្តិព្រោឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង    ពិធី

លៀងសាយភោជន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះព្រោជ្រោដ្រោល

រៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកឧកញា៉ា ។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីន្រោះមាន

មន្រោ្តីជាន់ខ្ពស់ន្រោព្រោឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល លោកឧកញា៉ាអ្នកឧក-

ញា៉ាព្រោមទាំងអ្នកជំនួញ និងអ្នកវិនិយោគក្នុង   ស្រោុកជាង ៥០០ នាក់ ។

ថ្ល្រោងក្នុងពិធីនោះ សម្ត្រោចត្រោជោបានមានប្រោសាសន៍ថការជួបជុំន្រោះ       

ពិតជាមានអត្ថន័យវិស្រោសវិសាលណាស់    ដ្រោលផ្សារភា្ជាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំ 

នីតិប្រោតិបត្តិ, នីតិបញ្ញត្តិ, តុលាការ ជាមួយក្រោុមធុរកិច្ច ដ្រោលបានធ្វើ 

សកម្មភាពយ៉ាងច្រោើន នៅលើទកឹដនី្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពជុា។ ន្រោះកប៏ាន 

ផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនផងដ្រោរ ជាមួយដំណើរការវិវត្តន៍របស់ប្រោទ្រោសតាមរយៈការ 

ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា ។

សម្ត្រោចបានបន្តថ សម្ត្រោចពិតជាមានមោទនភាពណាស់ជាមួយអ្វី          

ដ្រោលបានកើតឡើងនៅក្នងុទឹកដីដ៏កំសត់របស់យើង ។ ពិតណាស់ថវិស័យ

ធុរកិច្ចគឺមិនត្រោូវមានការរីសអើងរវាងក្នុងប្រោទ្រោស និងក្រោ ប្រោទ្រោសនោះទ្រោ 

ស្រោបតាមក្រោបខណ្ឌន្រោអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ប៉ុន្ត្រោសម្ត្រោចនៅត្រោ

មានគំនិតចង់ឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកមានកាន់ត្រោច្រោើន ។ មានអ្នកមានទ្រោព្យ 

សម្បត្តិកាន់ត្រោច្រោើនដើម្បីដោះស្រោយបញ្ហានៅក្នុងប្រោទ្រោសរបស់ខ្លួន ។ 

សម្ត្រោចពិតជាមានការរីករាយ នៅព្រោលសម្ត្រោចច្រោញទៅក្រោប្រោទ្រោស 

ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រោយន្រោះ ត្រោងត្រោមានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងក្រោុមធុរ- 

កិច្ចទៅជាមួយដើម្បីទៅពិភាក្សាដោយស្មើមុខ ស្មើមាត់ជាមួយនឹងបណា្តា

ប្រោទ្រោសក្នុងតំបន់អាសា៊ានឬអាសុីបូពា៌ ឬទៅហួសពីន្រោះថ្រោមទៀត ។

សម្ត្រោចបានធ្វើការប្រោៀបធៀបរវាងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នដោយ 

បញ្ជាក់ថ ពិតជាមានការកាត់ផ្តាច់រវាងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍មួយពី    

ចនោ្លាះ ឆ្នាំ១៩៥៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧០ ហើយកាត់ផ្តាច់ដោយសង្រោ្គាមពីឆ្នាំ 

១៩៧០ ដល់ ១៩៧៥ និងរបបប្រោល័យពូជសាសន៍ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ ។  

ប៉ុន្ត្រោអ្វីដ្រោលគួរកត់សមា្គាល់ ហើយសម្ត្រោចមានការគោរពយ៉ាងជ្រោលជ្រោ 

ចំពោះអ្នកឧកញា៉ា លោកឧកញា៉ា និងធុរកិច្ចទាំងអស់នោះគឺនៅត្រោង់ថ 

កាលសម័យមុនឆ្នាំ ១៩៧០ កម្ពុជាបានទទួលតិចតួចណាស់ពីការវិនិ-
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យោគនៅខាងក្រោ ផ្ទុយទៅវិញជនជាតិកម្ពុជា      ដ្រោលមានធនធានប្រោក់-

កាស បានយកទៅធ្វើវិនិយោគនៅខាងក្រោប្រោទ្រោស តាមរយៈការយក      

ប្រោក់ទៅដក់នៅធនាគរស្វីស,នៅហុងកុង និងទៅទិញផ្ទះនៅប្រោទ្រោស

ក្រោយ៉ាងក្រោស់ក្រោល ។ ន្រោះជាប្រោភ្រោទយកទុននៅក្នងុប្រោទ្រោសទៅវិនិ-

យោគនៅក្រោប្រោទ្រោសទៅវិញ ។ ត្រោសម្រោប់អ្នកមានជំនាន់ក្រោយរបបប៉ុល

ពត ប្រោរជាខិតខំថ្រោរក្សានូវទ្រោព្យសម្បត្តិទាំងន្រោះ ប្រោក់កាសទាំងន្រោះដើម្បី 

វិនិយោគនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់របស់យើង ។

សម្ត្រោចបន្តថ ឥឡូវន្រោះសូមសង្ក្រោតមើលអគរធំៗខ្ពស់ និងហ្រោដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ផ្ស្រោងៗ តើមានប៉ុនា្មានវិនិយោគមកពីក្នុងប្រោទ្រោស និង      

មានប៉ុនា្មានដ្រោលវិនិយោគពីក្រោប្រោទ្រោស?។ គ្រោន់ត្រោនៅសៀមរាបមួយ    

ការវិនិយោគទៅលើវិស័យហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បម្រោើឲ្យវិស័យទ្រោសចរណ៍     

មួយ គឺមានប្រោហាក់ប្រោហ្រោលត្រោឹមត្រោ១០ទៅ២០%ប៉ុណ្ណោះពីក្រោប្រោទ្រោស

ត្រោវិនិយោគក្នុងប្រោទ្រោសបានគ្រោបដណ្តប់រហូតដល់ទៅ៨០ទៅ៩០ % ។

សម្ត្រោចត្រោជោបានបន្តថ ជនជាតិកម្ពុជាបានរក្សាដើមទុននៅក្នុង    

ប្រោទ្រោសរបស់ខ្លួន ។ ការវិនិយោគទំាងន្រោះពិតជាបង្កើតឡើងនូវមោទន-     

ភាពជាតិ និងបង្កើតឡើងនូវសកា្តានុពលយ៉ាងធំ នៅព្រោលខាងមុខដ្រោល     

កម្ពុជាមានមុខមានមាត់ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយប្រោទ្រោសដទ្រោ ។

សម្ត្រោចបានថ្ល្រោងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះអ្នកឧកញា៉ាលោក

ឧកញា៉ា ជនរួមជាតិកម្ពុជា ដ្រោលបានផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជួយចំពោះការលំបាក      

របស់ប្រោទ្រោសជាតិ តាមរយៈន្រោការខិតខំព្រោមៗគ្នាតាំងពីដំណាក់កាល           

ដ្រោលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាពបាតដ្រោទទ្រោ ក៏ប៉ុន្ត្រោស្មាះស្ម័គ្រោរួមរស់ជា

មួយគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា, ស្មាះស្ម័គ្រោរួមរស់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល    

ដ្រោលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យកំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចកើន

ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងរយៈកាលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយន្រោះ។

សម្ត្រោចបន្តថ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងនយោបាយរបស់  

គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់សម្ត្រោចដ្រោលបានទទួល

ខុសត្រោូវទៅលើនីតិប្រោតិបត្តិជាង៣០ឆ្នាំកន្លងមកន្រោះ។សម្ត្រោចយល់ច្បាស់

ណាស់ថ ប្រោសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់គណ-

បក្សប្រោជាជនកម្ពុជា, មិនទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល      

ហើយមិនទុកចិត្តទៅលើស្ថិរភាពរបស់ប្រោទ្រោស, អ្នកទាំងអស់ប្រោកដជា   

យកប្រោក់កាសនោះទៅផ្ញើនៅបរទ្រោស ឬទៅទិញផ្ទះនៅបរទ្រោសមិនរវីរវល់

និងការវិនិយោគនៅទីន្រោះនោះទ្រោ។ គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជាដ្រោលដឹកនាំ

រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រោងត្រោធ្វើនូវអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតនូវបរិយកាសអនុ-

គ្រោះសម្រោប់ការរីកលូតលាស់ន្រោវិស័យស្រោដ្ឋកិច្ច ដ្រោលក្នុងនោះទាក់ទិន  

នឹងការវិនិយោគ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រោឹងទាំងផ្ន្រោករឹង និងផ្ន្រោកទន់។ផ្ន្រោក

ទន់រួមមានច្បាប់ដំណះស្រោយផ្ស្រោងៗ ទាក់ទងទៅនឹងការសម្រោួលកិច្ច-

ការវិនិយោគ និងការបង្កបរិយកាសជឿទុកចិត្តសម្រោប់ការដក់ទុនទាំង

ឡាយរបស់អ្នកធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ផ្ន្រោករឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំស្វះ-

ស្វ្រោងរកប្រោភពទុននានាដើម្បីកសាងប្រោព័ន្ធផ្លូវ សា្ពោន អាកាសយនដ្ឋាន        

កំពង់ផ្រោអគ្គិសនី ដើម្បីទ្រោទ្រោង់ឲ្យការវិនិយោគរបស់អ្នកទាំងអស់នៅទីន្រោះ

ក៏ដូចជាការអំពាវនាវបន្ថ្រោមការវិនិយោគមកពីក្រោប្រោទ្រោស ។

សម្ត្រោចបានបន្តថ សម្ត្រោចពិតជាមានការរីករាយណាស់ជាមួយវឌ្ឍន-

ភាពដ្រោលយើងបានរួមគ្នាបង្កើតឡើង។ វាជាការផ្សារភា្ជាប់ដ៏ធំ។សម្ត្រោចនៅ

ត្រោមានការដឹងគុណចំពោះកិច្ចការធំៗទាំងឡាយ ដ្រោលធុរកិច្ចរបស់យើង

បានធ្វើនៅត្រោង់ថទន្ទឹមនឹងការបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋ ដ្រោលធ្វើឲ្យរដ្ឋមានកំណើន         

អំពីប្រោក់ចំណូលសម្រោប់ទ្រោទ្រោង់ឲ្យការចំណាយការអភិវឌ្ឍ ព្រោលមានការ

ចាំបាច់ទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ និងការការពារអធិបត្រោយ្យ-

ជាតិ អស់លោក លោកស្រោី ដ្រោលជាអ្នកធុរកិច្ច ត្រោងចូលរួមវិភាគទានដើម្បី 

ទ្រោទ្រោង់ឲ្យសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ក្នុងក្រោបខណ្ឌកាកបាទក្រោហមក្តីនិងក្នុង

ក្រោបខណ្ឌដទ្រោៗទៀត ដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួត តាមរយៈសកម្មភាព 

មនុស្សធម៌ ។ ទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាន់ត្រោច្បាស់ថ 

គ្មានអ្នកណាស្រោឡាញ់យើងលើសពីយើងទៀតទ្រោ ។ សម្ត្រោចជឿជាក់ថ          

ប្រោទ្រោសរបស់យើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតតាមរយៈការរួបរួមគ្នា ហើយ          

សង្ឃឹមថសកម្មភាពស្រោដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងបន្តរីកលូតលាស់តាមរយៈការ

រួបរួមគ្នា និងធ្វើសកម្មភាពព្រោមៗគ្នា ។

សម្ត្រោចត្រោជោនាយករដ្ឋមន្រោ្តីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិក សមាជិការាជ 

រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដ្រោលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅផ្ន្រោកធុរកិច្ច ចូលរួម              

សម្រោួលបន្ថ្រោមទៀត ដើម្បីឲ្យសកម្មភាពផ្ន្រោកវិស័យឯកជនឈានទៅមុខ

សម្ត្រោចត្រោជោ   ហុ៊ន សែន មានប្រោសាសន៍ក្នុងពិធីប្រោកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដក់ឱ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥  នៅវិមានសន្តិភាព
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បានយ៉ាងលឿនគ្មានឧបសគ្គ ហើយក៏ធ្វើឲ្យស្រោដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារីកលូត

លាស់កាន់ត្រោឆប់ ។ សម្ត្រោចបានស្នើឲ្យមានការជួបជុំគ្នាប្រោបន្រោះក្នុងរយៈ

ព្រោលមួយឆ្នាំម្តងផងដ្រោរ ។

ព្រោឹកថ្ង្រោទី ២៦ ខ្រោសីហា សម្ត្រោចត្រោជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី   

ប្រោកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដក់ឱ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥  នៅវិមានសន្តិភាព។ ពិធីន្រោះមាន 

ការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រោីជាន់ខ្ពស់ន្រោក្រោសួង-

សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ វិស័យឯកជនជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គទូត ដ្រោគូអភិវឌ្ឍន៍ និង 

ផ្ន្រោកស្រោវជ្រោវប្រោមាណ ១.០០០ នាក់ ។ 

សម្ត្រោចត្រោជោបានមានប្រោសាសន៍ថ គោលនយោបាយន្រោះមិនត្រោឹម 

ត្រោផ្តល់នូវ    ៉យុទ្ធសាស្ត្រោកំណើនថ្មី    ៉ដ្រោលជាចក្ខុវិស័យ និងផ្រោនការចង្អុល

ទិសសម្រោប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទ្រោ ប៉ុន្ត្រោថ្រោមទាំងជំរុញ

ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រោស ដ្រោលជាផ្ន្រោកមួយដ៏សំខាន់          

និងជាឧបករណ៍គន្លឹះសម្រោប់សម្រោចបានតាមគោលដៅន្រោ ៉យុទ្ធសាស្ត្រោ 

កំណើនថ្មី   ៉របស់យើងទៀតផង ។ 

សម្ត្រោចបន្តថ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រោប្រោួលថ្មីន្រោរចនាសម្ព័ន្ធ  

ស្រោដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រោុក និងសភាពការណ៍ប្រោប្រោួលន្រោនិមា្មាបនកម្មស្រោដ្ឋកិច្ច   

តំបន់ និងពិភពលោកដ្រោលក្នុងនោះរួមមាន ៖    ទី១. ភាពអំណយផលន្រោ 

កតា្តាភូមិសាស្រោ្តនយោបាយសម្រោប់ការតភា្ជាប់ស្រោដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្ម 

កម្ពុជាទៅនឹងតំបន់ ជាពិស្រោសក្នុងក្រោបខណ្ឌន្រោការបង្កើតសហគមន៍ស្រោដ្ឋ

កិច្ចអាសា៊ាន និងស្រោរីភាវូបនីយកម្មស្រោដ្ឋកិច្ចតំបន់។ ទី២. តួនាទីន្រោវិស័យ  

ឧស្សាហកម្មក្នុងការបង្កើតនូវកំណើន និងការងារថ្មីនៅក្នុងបរិការណ៍ន្រោ

ស្រោដ្ឋកិច្ចបើកចំហ។ ទី៣. តួនាទីន្រោវិស័យឧស្សាហកម្ម គឺជាឧបករណ៍        

គោលនយោបាយសម្រោប់ពង្រោីកការតភា្ជាប់ រវាងវិស័យជន្ទល់ស្រោដ្ឋកិច្ច  

សំខាន់ៗ ដូចជាវិស័យកសិកម្ម និងស្រោវាកម្ម ដ្រោលនឹងរួមចំណ្រោកដល់ការ

លើកកម្ពស់កំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចបន្ថ្រោមទៀត និងទី៤. សារៈសំខាន់ន្រោវិស័យ 

ឧស្សាហកម្ម គឺជាការដ្ឋានន្រោការក្រោទម្រោង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងសា្ថាប័នគ្រោប់គ្រោង

ស្រោដ្ឋកិច្ចជាតិសំដៅលើកកម្ពស់ផលិតភាពស្រោដ្ឋកិច្ច សម្រោប់រយៈព្រោល 

វ្រោង ។

សម្ត្រោចត្រោជោបានបញ្ជាក់ថ បន្ថ្រោមលើវិធានការគោលនយោបាយ           

នងិផ្រោនការសកម្មភាពខាងលើ រាជរដ្ឋាភបិាលដកច់្រោញនវូគោលដៅអាទ-ិ

ភាពឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រោលមានសកម្មភាពស្នូល ៤ តម្រោូវឲ្យមានការយកចិត្ត  

ទុកដក់ជាពិស្រោស ដើម្បីរួមចំណ្រោកក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិ-

វឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ព្រោមទាំងជាមូលដ្ឋាន និងបុរ្រោលក្ខខណ្ឌមិនអាច   

ខ្វះបានសម្រោប់អនុវត្តនូវចក្ខុវិស័យ, គោលបំណងនិងគោលដៅន្រោគោល-

នយោបាយន្រោះឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។ សកម្មភាពស្នូលទាំង ៤ នោះ 

មាន ៖ ទី១. បញ្ចុះថ្ល្រោផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសម្រោប់តំបន់ឧស្សាហកម្មគោលដៅ 

រួមទាំងពង្រោីកវិសាលភាពគ្រោបដណ្តប់ និងលើកកម្ពស់ភាពទុកចិត្តក្នុងការ

ផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ។ ទី២. រៀបចំនិងអនុវត្តផ្រោនការម្រោសម្រោប់អភិវឌ្ឍប្រោពន្ធដឹក

ជញ្ជូន និងឡូជិស្ទីកពហុមធ្យាបាយ។ ទី៣. ពង្រោឹង និងអនុវត្តយន្តការគ្រោប់

គ្រោងទីផ្សារពលកម្ម និងការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ និងទី៤. អភិវឌ្ឍ និង    

ប្រោកា្លាយខ្រោត្តព្រោះសីហនុទៅជាតំបន់ស្រោដ្ឋកិច្ចពិស្រោសគំរូពហុបំណង។

សម្ត្រោចបន្តថ ជារួមក្នុងទស្សនវិស័យវ្រោងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជា គឺបានចាត់

ទុកវិស័យឧស្សាហកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រោឹះន្រោកំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ។          

ដូច្ន្រោះ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជាអាទិភាពបនា្ទាន់មួយ  

ចំពោះមុខ ។ តាមបទពិសធន៍កន្លងមកវិស័យឧស្សាហកម្មបានចូលរួម     

ចំណ្រោកក្នុងស្រោដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់ត្រោសំខាន់ឡើងៗ គឺពីប្រោមាណ ១២,៦ % 

នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ បានកើនឡើងដល់ ២៥,៧ % នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ។ បើ  

គណនាជាមធ្យមប្រោចាំឆ្នាំកំណើនពិតប្រោចាំឆ្នាំ ន្រោវិស័យឧស្សាហកម្ម    

សម្រោចបានក្នុងអត្រោ ១២,៥ % ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ ដ្រោលជា

កំណើនមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណមវិស័យសំខាន់ៗទាំង ៣ ន្រោស្រោដ្ឋកិច្ច-

ជាតិ ។

ចក្ខុវិស័យន្រោគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម : ក្នុងទិស

ដៅន្រោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-

២០២៥ បានកំណត់នូវគោលដៅចំនួនបី៖ ទី១. បង្កើនចំណ្រោកន្រោវិស័យ  

ឧស្សាហកម្មក្នុង ផ.ស.ស.ឱ្យបានដល់ ៣០ % នៅឆ្នាំ២០២៥ (២៤,១ % 

ន្រោផ.ស.ស.នៅឆ្នាំ២០១៣) ដ្រោលវិស័យកម្មន្តសាលត្រោូវកើនឡើងពី 

១៥,៥ %  ន្រោផ.ស.ស.នៅឆ្នាំ២០១៣ ទៅដល់ ២០ % នៅឆ្នាំ ២០២៥ ។ 

ទី២.ជំរុញពិពិធកម្មមុខទំនិញដោយបង្កើនការនាំច្រោញទំនិញកម្មន្តសាល

មិនម្រោនជាវាយនភ័ណ្ឌឱ្យបាន ១៥ % ន្រោបរិមាណនាំច្រោញសរុបនៅឆ្នាំ 

២០២៥ ទន្ទឹមនឹងការជំរុញការនាំច្រោញទំនិញក្រោច្ន្រោកសិកម្មឱ្យបាន ១២ % 

ន្រោបរិមាណនាំច្រោញសរុបនៅឆ្នាំ ២០២៥ និងទី៣.  កំណត់គោលដៅនៅ 

ឆ្នាំ ២០២៥ ឱ្យសហគ្រោសធុនតូចចំនួន ៨០ % និងសហគ្រោសធុនមធ្យម 

ចំនួន៩៥%ត្រោវូបានចុះបញ្ជជីាផ្លវូការហើយសហគ្រោសធុនតូចចំនួន៥០ %  

និងសហគ្រោសធុនមធ្យមចំនួន ៧០ % មានបញ្ជីការគណន្រោយ្យនិងតារាង

តុល្យការត្រោឹមត្រោូវ។ 

 គោលនយោបាយន្រោះក៏បានកំណត់នូវគោលដៅអាទិភាព ន្រោ       

វិធានការជាក់ស្ត្រោងគន្លឹះបួនយ៉ាង ដ្រោលត្រោូវសម្រោចឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ 

២០១៨ រួមមាន៖ (១) ការរៀបចំនិងអនុវត្តផ្រោនការបញ្ចុះថ្ល្រោអគ្គិសនី   

សម្រោប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងការពង្រោឹងភាពទុកចិត្ត 

និងការពង្រោីកវិសាលភាពគ្រោបដណ្តប់ន្រោការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។ (២) ការ 

រៀបចំ និងអនុវត្តផ្រោនការម្រោសម្រោប់ការអភិវឌ្ឍប្រោព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជី-

ស្ទីក ក្នុងគោលដៅបង្កើតនូវប្រោព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យាបាយ និងប្រោព័ន្ធ 

ឡូជីស្ទីក ដ្រោលមានសមាហរណកម្ម និងប្រោសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពិស្រោសផ្តាតលើ

ការតភា្ជាប់ប៉ូលស្រោដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ និងការអភិវឌ្ឍរបៀងស្រោដ្ឋកិច្ច ភ្នំព្រោញ -      

ព្រោះសីហនុ,ភ្នំព្រោញ - បាវិត, និង ភ្នំព្រោញ - បោ៉ាយប៉្រោត។(៣) ការពង្រោឹង      

និងបន្តអភិវឌ្ឍយន្តការគ្រោប់គ្រោងទីផ្សារពលកម្ម និងការបណ្តុះបណា្តាល           

ជំនាញដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពន្រោការផ្គត់ផ្គង់កមា្លាំងពលកម្ម, លើកកម្ពស់ 

ផលិតភាព និងក្រោលម្អកម្រោិតជីវភាពរបស់ពលករ និង (៤) ការអភិវឌ្ឍ និង 

ប្រោកា្លាយខ្រោត្តព្រោះសីហនុ ទៅជាតំបន់ស្រោដ្ឋកិច្ចពិស្រោសគំរូពហុបំណង ៕ 
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សបា្តាហ៍ទី ៣ ន្រោខ្រោសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រា៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈ 

អចិន្រោ្តយ៍កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រោមាញ់ 

និងន្រោសាទ អមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនំា និងអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទក្រោសួងបានអញ្ជើញ

ចុះពិនិត្យការងារកសិកម្មក្នុងរដូវវស្សានៅតាមស្រោុកមួយចំនួនក្នុងខ្រោត្តកំពត។

ថ្ង្រោទី ២ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិកគណៈអចិន្រោ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការក

ណា្តាលគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា និងជាប្រោធានក្រោុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រោុកសន្ទុករួម

ជាមួយយុវជនធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជា និងយុវជនស្រោុកសន្ទុក ទ្រោសាភិបាលធនាគរជាតិន្រោ 

កម្ពុជា ព្រោមទាំងប្រោជាពលរដ្ឋ បានគ្នានាំយកកូនឈើចំនួនពីរពាន់ដើមយកទៅដំនៅក្នុង 

ភូមិសាស្រោ្តភូមិត្រោពាំងត្រោុំ ឃុំទីពោ ស្រោុកសន្ទុក ខ្រោត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ង្រោទី ១១ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រោជា

ជនកម្ពុជា ទ្រោសរដ្ឋមន្រោ្តី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំគណៈប្រោតិភូចុះសំណ្រោះសំណាល សួរ 

សុខទុក្ខកងទ័ពន្រោគណៈបញ្ជាការដ្ឋានសមរភូមិទិស ៣ នៅខ្រោត្តឧត្តរមានជ័យ។ ប្រោតិភូ បានផ្តល់ជូននូវ 

អង្ករ មី ទឹកសុីអ៊ីវ ទឹកត្រោី ទឹកសុទ្ធ ត្រោីខ ត្រោ ស្ករស ភួយ និង តង់ ព្រោមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដ្រោរ ។

ថ្ង្រោទី ២៥ ខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល អនុប្រោធានទី ២ រដ្ឋសភា 
សមាជិកគណៈអចិន្រោ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រោគ្រោនទៀនព្រោះវស្សា និងទ្រោយ្យវត្ថុប្រោគ្រោនព្រោះសង្សគង់នៅវត្តចំនួន ១០ 
ក្នងុខ្រោត្តកពំងធ់ ំ។ ពធិបីានប្រោរព្វឡើងនៅក្នងុវត្តឥន្ទ្រោយីស៍វំរៈ ហៅវត្តកពំងធ់ ំស្ថតិក្នងុសងា្កាត ់
អាចារ្យលក្ខ ័ក្រោងុស្ទងឹស្រោន  ខ្រោត្តកពំងធ់ ំ។  វត្តទាងំ១០នោះរមួមាន វត្តព្រោះម្រោគណុខ្រោត្តគងន់ៅ 
បណា្តាវត្តដ្រោលព្រោះអនុគុណស្រោុក-ក្រោុងគង់នៅទាំង ៨ និងវត្តត្រោពាំងជ្រោ ភូមិត្រោពាំងជ្រោ ឃុំ 
បល្លង្ក័ ស្រោុកបារាយណ៍ ខ្រោត្តកំពង់ធំ ។ ក្រោពីន្រោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល តាមរយៈ 
ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលន្រោគណៈអភិបាលខ្រោត្តកំពង់ធំបានផ្តល់ទៀនវស្សា ១០ គួ 
បន្ថ្រោមទៀតដល់វត្តមួយចំនួនក្នុងស្រោុកបារាយណ៍ ។ ក្នុងពិធីទាំងមូល ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បាន 
ចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ៣៥.២៧៦.០០០ រៀល។

ថ្ង្រោទី ២២ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល     

គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រោុមការងារបានចុះ

ពិនិត្យសា្ថានភាពទឹកសម្រោប់បង្កបង្កើនផលនៅស្រោុកត្រោំកក់ ខ្រោត្តតាក្រោវ ស្រោុកឈូក និង 

ស្រោុកជុំគីរី ខ្រោត្តកំពត ។

ថ្ង្រោទី ៣ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-

បក្សប្រោជាជនកម្ពុជា  រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងព័ត៌មាន និងមន្រោ្តីក្រោុមការងារបានអញ្ជើញជួបសំណ្រោះ

សំណាលសួរសុខទុក្ខប្រោជាពលរដ្ឋនៅភូមិរំដ្រោងលិច ឃុំពង្រោ ស្រោុកកោះសូទិន ខ្រោត្តកំពង់-

ចាម ។
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ថ្ង្រោទី ១៥ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តមវ្រោជ្ជបណ្ឌិត សុខ  ផែង  សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា រដ្ឋល្រោខាធិការក្រោសួងសុខាភិបាល ប្រោធានក្រោុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះ 
ជួយស្រោុកទ្រោំង ខ្រោត្តតាក្រោវ  ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា និងលោក សៀង ឈុនទ្រោី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវ្រោទិកាសាធារ-
ណៈស្តីពីស្រោដ្ឋកិច្ចគ្រោួសារនៅសាលប្រោជុំគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា ឃុំស្រោង៉្រោ ស្រោុកទ្រោំង ខ្រោត្ត 
តាក្រោវ ។

ថ្ង្រោទី ២០ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 
ប្រោជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រោគណៈអភិបាលខ្រោត្តពោធិសាត់ បានជួបសំណ្រោះសំណាល និង
ច្រោកមួកសុវត្ថិភាពជូនដល់គ្រោួសារម៉ូតូឌុបទាំង៧សងា្កាត់ ន្រោក្រោុងពោធិ៍សាត់ចំនួន ៨០៩ នាក់ 
នៅភូមិចំការច្រោកខាងជើង សងា្កាត់ផ្ទះព្រោ ក្រោុងពោធិសាត់ ។

ថ្ង្រោទី  ០២ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង អនុប្រោធានគណៈកម្មការទី១០ព្រោឹទ្ធ-    

សភា បានអញ្ជើញចុះសរួសខុទកុ្ខ នងិដកឹនាកំ្រោមុគ្រោពូ្រោទ្យពនិតិ្យព្យាបាលជងំជឺនូប្រោជាពលរដ្ឋ ដោយបាន 

នាំយកអំណយជាអាវយឺត និងកាបូបសិក្សាជូនក្មួយៗនៅភូមិលៀក ស្ថិតក្នុងឃុំគោកត្រោប់ ស្រោុក 

កណា្តាលស្ទឹង ខ្រោត្តកណា្តាល ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន 

២៤០០ ដុលា្លារ ព្រោមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន៦០០ដុលា្លារសម្រោប់សាងសង់សាលាឆទាននៅភូមិលៀក   

និងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន១០០០ដុលា្លារសម្រោប់សាងសង់សាលាមត្រោយ្យនៅភូមិគោកព្រោីង ឃុំគោកត្រោប់ 

ស្រោុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រោត្តកណា្តាល ។

ថ្ង្រោទី ៦ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម អ៊ុំ មា៉ែរា៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រោជា
ជនកម្ពុជា អភិបាលន្រោគណៈអភិបាលខ្រោត្តព្រោះវិហារ បានដឹកនាំមន្រោ្តីរាជការ មន្ទីរនានាក្នុង 
ខ្រោត្ត កងកមា្លាំងទាំងបី ក្រោុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខ្រោត្ត ចុះជួយស្ទូងស្រោូវ 
កសិករក្នុងឃុំថ្មី ស្រោុកគូល្រោននិងច្រោក ជូនពូជដំណាំដល់កសិករផងដ្រោរ។

ថ្ង្រោទី ១៥ ខ្រោសីហា ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-

បក្សប្រោជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងបរិសា្ថាន បានអញ្ជើញពិនិត្យការដំបង្គាលកំណត់ព្រោំ-       

ប្រោទល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រោអំុ៊ណាំភុំ ន្រោដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោភ្នំព្រោច ស្ថិតក្នុង 

ភូមិសាស្រោ្តសងា្កាត់រមនា ក្រោុងស្រោនមនោរម្យ ខ្រោត្តមណ្ឌលគិរី  ។

ថ្ង្រោទី ០១ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជា ជែដ្ឋ  សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស

ប្រោជាជនកម្ពុជា ប្រោធានគណៈកម្មការទី២ ព្រោឹទ្ធសភា អនុប្រោធានក្រោុមការងារថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយរាជ-

ធានីភ្នំព្រោញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រោជុំជីវភាពគណបក្សសងា្កាត់ និងក្រោុមការងារចុះជួយសងា្កាត់    

ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំព្រោញ ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យអំពីការចាត់តាំងអនុវត្តការងារចុះ  

មូលដ្ឋានភូមិ សងា្កាត់ និងការងារផ្ស្រោងៗ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រោីន្រោក្រោុមការងារចុះ 

ជួយសងា្កាត់ និងប្រោធាន អនុប្រោធាន និងសមាជិកសាខាបក្សភូមិ ព្រោមទាំងក្រោុមយុវជនគណបក្សសងា្កាត់។
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នៅសា្នាក់ការគណបក្សខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ង្រោទី១៨ ខ្រោកក្កដ 

ឆ្នាំ ២០១៥ មានរៀបចំពិធីប្រោកាសបញ្ចូលសមាជិកសមាជិកា 

ថ្មីចំនួន ៣២០ រូបមកពីសាលាគរុកោសល្យខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង  និង          

សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រោះបាទសុរាម្រោឹត  ប្រោរព្ធទៅ 

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ត្រោចចៅហា្វាវាំងគង់ សំអុល

សមាជិកគណៈអចិន្រោ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល  និងជា             

ប្រោធានក្រោុមការងារថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយ 

មានការ  អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវថ្នាក់កណា្តាល 

ចុះជួយ    ខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង,ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ខ្រោត្ត,សាខាអង្គភាពជុំវិញខ្រោត្ត,ស្រោុក-ក្រោុងសរុបចំនួន ៤៣៨ នាក់ផងដ្រោរ ។

ថ្ង្រោទី ៨ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុន មា៉ាណ្រោត 

អនុប្រោធានក្រោុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណា្តាល បានចូល

ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រោកាសទទួលសា្គាល់ក្រោុមការងារយុវជន 

និងសកម្មជនស្រោុក យុវជនស្រោុកព្រោឈរ ក្នុងពិធីន្រោះមានសមា-

ជកិ សមាជកិា ចលូរមួ ៧០០ នាក។់ ឯកឧត្តម បានមានប្រោសាសន ៍

ថ យុវជនជាកមា្លាំងស្នូលក្នុងការឃោសនា និងបំផុសការគំទ្រោ 

គណបក្ស, យុវជនគណបក្សមានភារកិច្ចការពារគណបក្ស និង 

សមិទ្ធផលរបស់បក្ស, សាមគ្គីផ្ទ្រោក្នុងគឺជាកតា្តាជោគជ័យ, រួមគ្នាសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នា ។

នាព្រោឹកថ្ង្រោទី ១៣ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ 

២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រោធាន 

គណ:កមា្មាធិការគណបក្ស ខ្រោត្តពោធិ៍-

សាត់ អមដំណើរដោយសមាជិកថ្នាក់

ដឹកនាំមួយចំនួន បានអញ្ជើញជា 

អធិបតីភាព ក្នុងពិធីបោះឆ្នាតជ្រោើស

រីសថ្នាក់ដឹកនំា យុវជនស្រោកុ កណ្តៀង 

នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សស្រោុក ។ លទ្ធផលន្រោការបោះឆ្នាតទទួលបានដូចខាងក្រោម៖ ១- លោក គឺ គឹមណ ូប្រោធាន ២- លោក សួស ម៉្រោងសៀ អនុប្រោធាន ៣- កញ្ញា សុន 

សុខា អនុប្រោធាន ៤- កញ្ញា ជា គឹមល្រោង ជំនួយការ ៥- លោកស្រោី ធួន រដ្ឋធាន ីជំនួយការ ។

ថ្ង្រោទី ០៣ ដល់ថ្ង្រោទី ០៥ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម 

ឡាយ គឹមលី សមាជិកក្រោុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 

កណា្តាល បានធ្វើបទឧទ្ទ្រោសនាមជូនសិកា្ខាកាមក្នុងវគ្គអប់រំ 

នយោបាយដល់យុវជន ជាជំនួយការគណបក្សឃុំ-សងា្កាត់ 

ទូទាំងខ្រោត្តបនា្ទាយមានជ័យ សរុប ១១០នាក់ (ស្រោី ២០) ដ្រោល

រៀបចំដោយគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រោត្ត ។

ព្រោឹកថ្ង្រោទី០១ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ន្រោះនៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន 

ស្រោន ចំការដូង ឃុំពងទឹក ស្រោុកដំណាក់ចង្អើរ ខ្រោត្តក្រោប លោក 

សម ពិសិដ្ឋ សមាជិកអចិន្ត្រោយ៍គណបក្សខ្រោត្ត និងជាប្រោធាន

ក្រោមការងារយុវជនគណបក្សខ្រោត្ត លោក ងួន ច័ន្ទសុជាតា 

ប្រោធានមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡា លោក ប៊ុន យោងអនុប្រោធាន 

មន្ទីរសុខាភិបាល បានធ្វើការជួបជុំសំណ្រោះសំណាលជាមួយ

លោកគ្រោូ អ្នកគ្រោូ សិស្សានុសិស្ស និងប្អូនៗជាយុវជនដ្រោលត្រោូវត្រោៀមប្រោឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ។ ក្នុងឱកាសនោះលោក សម ពិសិដ្ឋ បានច្រោកជូនលិខិតសរសើរនិង

ផ្តល់ថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រោដូ្រោលបានបង្រោៀនដោយស្មគ័្រោចិត្តដល់ប្អនូជាយុវជនដ្រោលត្រោៀមប្រោឡងបាក់ឌុបខាងមុខន្រោះ ក្នងុមា្នាក់ៗចំនួន ១០០,០០០ រៀលផងដ្រោរ ។
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សមាជិក សមាជិកាថ្មីចំនួន៨៩រូបមកពីសិស្សវិទ្យាល័យ 

ប្រោព្រោគីរី ស្រោុកជលគីរី ខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង បានស្ម័គ្រោចិត្តចូលជាសមា-

ជិកគណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជា នៅសា្នាក់ការគណបក្សប្រោជាជន 

កម្ពុជា ស្រោុកជលគីរី ខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ង្រោទី ៣១ ខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ 

២០១៥ ន្រោះ ដ្រោលពិធីប្រោកាសបញ្ចូលសមាជិកសមាជិកាថ្មីន្រោះ

ប្រោរព្ធទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម អ៊ឹង 

លាងហ៊ួរ សមាជិកអចិន្រោ្តយ៍គណបក្សប្រោជាជនកម្ពុជាខ្រោត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម ប៉្រោ ជំនិត ក្រោុមការងារថ្នាក់កណា្តាលតំណាងឯកឧត្តម ប៉្រោន វុឌ្ឍី  ប្រោធាន 

ក្រោមុការងារចុះជយួស្រោកុ នងិឯកឧត្តម ស៊នុ សវុណ្ណរទិ្ធ អនបុ្រោធានក្រោមុការងារចុះជយួស្រោកុជលគរីពី្រោមទាងំសមាជកិសមាជិកាបក្សស្រោកុ  ឃុចំលូរមួយ៉ាងច្រោើនកុះករផងដ្រោរ។

នាថ្ង្រោទី១៥ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ងួន បោ៉ាស្រោង 

អនុប្រោធានយុវជនគណបក្សខ្រោត្ត លោក សម វិសាល ប្រោធាន 

គណបក្សស្រោុកភ្នំក្រោវាញ លោកបណ្ឌិត ទី ថនី អនុប្រោធានក្រោុម 

ការងារចុះជួយស្រោុក     បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបោះ-

ឆ្នាតជ្រោើសរីសថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនឃុំសន្រោ្ទ នៅសា្នាក់ការគណ- 

បក្សឃុំសន្រោ្ទ ស្រោុកភ្នំក្រោវាញ ខ្រោត្តពោធិ៍សាត់។

ព្រោកឹថ្ង្រោទ ី៨ ខ្រោ សហីា ឆ្នា ំ២០១៥ក្រោមុការងារយវុជនគណបក្សស្រោកុបាទ ីបានបើកវគ្គបណ្តុះ-

បណា្តាលពី ហ្វ្រោសបុក និងការងារសតិអារម្មណ៍ដល់ជនបង្គាលយុវជន ហ្វ្រោសបុក គំទ្រោគណ-

បក្សប្រោជាជន ដោយមានការចូលរួមពីលោក ឡាយ សុខា ប្រោធានគណបក្សស្រោុកបាទី និងលោក 

យុគ សុង អនុប្រោធានក្រោុមការងារយុវជនគណបក្សស្រោុក នៅសា្នាក់ការបក្សស្រោុកបាទី ។

ថ្ង្រោទី០៥ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ក្រោុមការងារយុវជនគណបក្ស 

ប្រោជាជនខ្រោត្តពោធិ៍សាត់ បានចុះរៀបចំបោះឆ្នាតជ្រោើសរីស    

ថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនបក្សប្រោចាំឃុំរាំងទិល ស្រោុកកណ្តៀង ក្រោម 

អធិបតីភាពលោក ងួន បោ៉ាស្រោង អនុប្រោធាន លោក ពុំ ចនា្ថា អនុ-

ប្រោធានក្រោុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រោត្ត ។ ជាលទ្ធផល លោក 

ទ្រោស សាវា៉ាត ជាប្រោធាន កញ្ញា ង៉្រោត ដវី អនុប្រោធាន លោក ថ 

សុធា ជំនួយការ។

នាថ្ង្រោទី ៥ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណ្រោត 

បានចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី បើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាល រយៈ-

ព្រោល  ខ្លី និងបំពាក់អាវដល់យុវជនសាខាបក្សន្រោអគ្គនាយកដ្ឋាន

គយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ។

នាថ្ង្រោទី ៩ ខ្រោ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ក្រោុមការងារយុវជនគណ-

បក្សខ្រោត្តក្រោច្រោះ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលស្តីពីរបៀបរបប 

ការងារ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់យុវជន ជូនដល់សកម្មជនយុវ-

ជនគណបក្សចំនួន ២៨នាក់ ដ្រោលមកពីក្រោុងក្រោច្រោះ ២នាក់, 

ស្រោុកឆ្លូង ២នាក់, ព្រោកប្រោសព្វ ២នាក់, ស្រោុកចិត្រោបុរី ២នាក់, 

ស្រោុកស្នូល ២នាក់, ស្រោុកសំបូរ ២នាក់ ។ គ្រោូឧទ្ទ្រោស លោក ខាន់ 

ប៊ុនស្រោង អនុប្រោធានប្រោចាំការក្រោុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រោត្ត 

លោក ស្រោម មា៉ារឌី សមាជិកចំពោះការឧបត្ថម្ភថវិកាគឺលោក ខាន់ 

ប៊ុនស្រោង ជាអ្នកចំណាយ។
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ចំណូលពន្ធដារខែកក្កដា

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរន្រោក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថ ជាលទ្ធ-

ផលនៅខ្រោកក្កដកន្លងទៅន្រោះ ពន្ធដររកបានចំណូលពន្ធប្រោមាណ ជាង ៣៨៦ ពាន់ 

លានរៀល  ឬប្រោមាណជាង ៩៦ លានដុលា្លារ។ ដោយឡ្រោក បើគិតនៅក្នុងរយៈព្រោល 

៧ ខ្រោឆ្នាំន្រោះ ចំណូលពន្ធដរសរុបចំនួន ៨០៣,៥ លានដុលា្លារ។ តួល្រោខន្រោះ គឺ 

សម្រោចបានស្មើនឹង ៦៨,៩៨ % ន្រោផ្រោនការឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណូលរយៈព្រោល ៧ ខ្រោ 

ន្រោះបើប្រោៀបធៀបនឹងចំណូល ៧ ខ្រោ ឆ្នាំ ២០១៤ គឺមានការកើនឡើងចំនួនស្មើនឹង 

២៩,៣១ %។

តាមការវិភាគប្រោភ្រោទពន្ធឃើញថ ចំណូលក្នងុឆ្នា ំ២០១៥ មានការកើន ឡើងគ្រោប់ 

ប្រោភ្រោទពន្ធ ក្នុងនោះប្រោភ្រោទពន្ធសំខាន់ៗដ្រោលមានការកើនឡើងដូចជាពន្ធលើប្រោក់

បៀវត្សរ៍កើនឡើងប្រោមាណ២៤,៩ %។ ពន្ធលើប្រោក់ចំណ្រោញកើនឡើង២៩,៧ % ។ 

អាករពិស្រោសកើនឡើង ៣១,២ % និងអាករលើតម្ល្រោបន្ថ្រោមកើន ១៩,២ % ។

បើពិនិត្យតាមវិស័យបងា្ហាញថចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏មានការកើនឡើងស្ទើ

រគ្រោប់សកម្មភាព ក្នុងនោះផ្រោ្នកស្រោវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងប្រោមាណ ៣៩,៥ % ។ ផ្ន្រោក 

ភ្រោសជ្ជៈកើនឡើង ១៦,៩ % ។ ផ្ន្រោកទូរគមនាគមន៍កើន ៩,៦ % ។ ផ្ន្រោកនីហរ័ណ 

អាហរ័ណកើន ១៥,២ % ។ ផលិតផលគ្រោឿងប្រោើប្រោស់កើន ៥,៩ % ។ ផ្ន្រោកផលិត 

សម្លៀកបំពាក់កើន ២២,៨ % ។ ផ្ន្រោកសណា្ឋាគរ និងផ្ទះសំណាក់កើន៣៣,២ % ។ 

ផ្ន្រោកថ្នាំជក់កើន១៣៦ % ។ ផលិតយនយន្តកើន ១៩១ % និងផ្ន្រោកលក់គ្រោឿងចក្រោ 

កើន ៥៩,៦ % ។  ផ្ន្រោកលកគ់្រោឿងឧបភោគបរភិោគកើន ៦៧,៩ % ។ ផ្ន្រោកកសកិម្មកើន 

៨៤,៧ % ។ ផ្ន្រោកលក់ភ្រោសជ្ជៈកើន ៣១,២ % ។ ផ្ន្រោកផលិតម្ហូបអាហារកើន១៦ % 

និងផ្ន្រោកផលិតគ្រោឿងចក្រោកើន ៤០,៤ % ។

ដើម្បីធានាបាននូវការប្រោមូលគ្រោប់តាមផ្រោនការតាមច្បាប់កំណត់ សម្រោប់ឆ្នាំ 

២០១៥ នោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍     និងណ្រោនាំដល់   

នាយកដ្ឋានសាខាខ្រោត្តខណ្ឌ ឲ្យខិតខំបន្តអនុវត្តការងារ         ប្រោកបដោយការទទួល 

ខុសត្រោូវ ក្នុងការបន្តពង្រោឹងការប្រោមូលពន្ធគ្រោប់ប្រោភ្រោទ,ពង្រោឹងការចុះបញ្ជីពន្ធដរតាម

ប្រោពន័្ធថ្ម ី។ បន្តពង្រោងឹការធ្វើបច្ចបុ្បន្នភាពសហគ្រោស, ធ្វើបច្ចបុ្បន្នភាពទនិ្ននយ័អចល-

នទ្រោព្យ។ បន្តលើកកម្ពស់និងបញ្ជា្រោបវប្បធម៌បង់ពន្ធ និងបន្តជំរុញប្រោមូលពន្ធខាង 

វិស័យសំណង់ ។

វិស័យធនាគារ

មកដល់ពាក់កណា្តាលខ្រោសីហាន្រោះ មានអង្គការមិនម្រោនរដ្ឋាភិបាល និងសមា-

គមប្រោមាណ ២៤៥ សា្ថាប័ន ក្នុងចំណម ៤២០ សា្ថាប័ន បានមកដក់ពាក្យសុំចុះ  

បញ្ជីដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើប្រោតិបត្តិការរបស់ខ្លួន   

ក្នុងការផ្ដល់ស្រោវាឥណទាន បនា្ទាប់ពីមានស្រោចក្តីថ្ល្រោងការណ៍រួមរបស់ក្រោសួងស្រោដ្ឋ-

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជាកាលពីថ្ង្រោទី ២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លង   

មក ។

ប៉ុន្ត្រោរហូតមកដល់ព្រោលន្រោះ ធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជាពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតជា  

ផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទ្រោ ព្រោះធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យនូវគុណវុឌ្ឍិឲ្យ

ច្បាស់លាស់ត្រោឹមត្រោូវ ព្រោមទាំងចុះត្រោួតពិនិត្យដល់ទីកន្ល្រោងជាមុន ដើម្បីជាមូលដ្ឋាន 

ក្នុងការសម្រោចផ្តល់ ឬមិនផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណ ឬចុះបញ្ជីនៅធនាគរជាតិន្រោកម្ពុជា ។

វិស័យសំណង់

អគ្គនាយកសំណង់ន្រោក្រោសួងរៀបចំដ្រោនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ បានឲ្យ 

ដឹងថ សំណង់ខ្ពស់ៗនៅរាជធានីភ្នពំ្រោញបានកើនឡើងពី ៥៦១ អគរ កាលពីដំណាច់ 

ឆ្នាំ ២០១៤ មកដល់ប្រោមាណ៦០០អគរនៅដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះ ។

ក្នុងចំណមសំណង់ខ្ពស់ៗទាំងន្រោះ រួមមានៈសំណង់កម្ពស់ចាប់ពី ៥ ដល់ ៩  

ជាន់ មានចំនួន ៣៦២ អគរ,  សំណង់កម្ពស់ចាប់ពី១០ដល់១៩ជាន់មានចំនូន១៦៧ 

អគរ, សំណង់កម្ពស់ចាប់ពី ២០ ដល់ ២៩ ជាន់មាន ២១អគរ, សំណង់កម្ពស់ចាប់ពី 

៣០ ដល់   ៣៩  ជាន់មាន ៨ អគរ និងសំណង់ចាប់ពី ៤០ ជាន់ឡើងទៅមាន ៤       

អគរ ។

សំណង់ខ្ពស់ៗទាំងន្រោះ សំណង់ខ្លះបានបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយ ឯសំណង់    

មួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់។ សំណង់ខ្ពស់ៗទាំងន្រោះពិតជា

បានជួយផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់រាជធានីភ្នំព្រោញយ៉ាងឆប់រហ័ស ។

ខណ្ឌដ្រោលមានសំណង់ខ្ពស់ៗនាំមុខគ្រោនៅរាជធានីភ្នំព្រោញ ដូចជា ខណ្ឌចំការ-

មន ខណ្ឌទួលគោក ខណ្ឌដូនព្រោញ ខណ្ឌ ៧ មករា ខណ្ឌឫស្សីក្រោវ ខណ្ឌជ្រោយចងា្វា 

ខណ្ឌស្រោនសុខ ខណ្ឌដង្កា និងខណ្ឌពោធិស្រោនជ័យ ។

ចំណូលពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរ

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រោកាសថ ក្នុងរយៈព្រោល ៧ ខ្រោក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ គិតចាប់ 

ពីខ្រោមករាដល់ខ្រោកក្កដ ភ្ញៀវទ្រោសចរបរទ្រោសដ្រោលបានទិញសំបុត្រោចូលទស្សនា 

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងខ្រោត្តសៀមរាបមានចំនួន ១២៣៨៣៨៦ នាក់ ដោយផ្តល់ 

ចំណូលសរុបចំនួន ៣៥០៥៩២០០ ដុលា្លារអាម្រោរិក។ ចំនួនអ្នកទ្រោសចរន្រោះបើធៀប 

នឹងរយៈព្រោល ៧ ខ្រោ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ គឺមានការកើនឡើងជាង ២,០១ % ត្រោចំណូល 

បានថយចុះ ០,១០%  ។

ដោយឡ្រោក ភ្ញៀវទ្រោសចរបរទ្រោសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រោចាំខ្រោ    

កក្កដវិញមានចំនួន ១៥៣៩៥៩ នាក់ គឺកើនឡើង ៤,៩៦% បើធៀបនឹង  ខ្រោកក្កដឆ្នាំ 

២០១៤។ រីឯចំណូលក្នុងខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៥ មានចំនួន ៤៣២៤៨២០ ដុលា្លារ 

គឺកើន ៤,២៨%បើធៀបនឹងខ្រោកក្កដឆ្នាំ ២០១៤ ។

គួររលឹកថកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ មានភ្ញៀវទ្រោសចរបរទ្រោសសរុប  ២០២១៧១៥  

នាក់ ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ។ ចំណ្រោកចំណូលប្រោចាំឆ្នាំ ២០១៣ មានចំនួន 

៥៧៦៨៧៦៨០ ដុលា្លារ ។ រីឯឆ្នាំ ២០១៤ មានភ្ញៀវទ្រោសចរបរទ្រោសសរុប 

២០៥៩៧០២ នាក់ និងទទួលបានចំណូល ៥៩៣៤២០០០ ដុលា្លារ ។

លទ្ធផលបង្កបង្កើនផលសែូវវស្សា

មកដល់សបា្តាហ៍ទី ៣ ន្រោខ្រោសីហាន្រោះ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រោូវរដូវវស្សានៅ

ទូទាំងប្រោទ្រោសសម្រោចបានចំនួន ១៩៨៨៣៩៣ ហិកតា ស្មើនឹង ៧៧,៤៦% ន្រោផ្រោន 

ការ ២៥៦៧១៣០ហិកតា(តិចជាងឆ្នាំមុន៩៩.៣៦១ហិកតាគិតក្នុងរយៈព្រោលដូច

គ្នា)។

ខ្រោត្តដ្រោលដំដុះបានច្រោើនជាងគ្រោគឺខ្រោត្តបនា្ទាយមានជ័យ ៩៩,៤៧% ហើយ       

ខ្រោត្តដ្រោលអនុវត្តបានតិចជាងគ្រោគឺខ្រោត្តប៉្រោលិន ៣៣,៩៥%។

គួរកត់សមា្គាល់ថ ការភ្ជួររាស់ដោយគ្រោឿងយន្តក្នុងទូទាំងប្រោទ្រោសមានអត្រោ   

ប្រោមាណ ៨៩.៩៥%។ រីឯការភ្ជរួរាស់ដោយកមា្លាងំសត្វពាហនៈប្រោមាណ ១០,០៥% ។

ដោយឡ្រោកការងារប្រោមូលផលស្រោូវស្រោលដើមរដូវ តាមបណា្តាខ្រោត្តក្នុងទូទាំង

ប្រោទ្រោសរហូតមកដល់ព្រោលន្រោះសម្រោចបានចំនួន  ៨១.៥៩៥     ហិកតាលើផ្ទ្រោដី អនុ 

វត្តសរុប ៤៥៣.៣៩៦ ហិកតា ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន 

៣០៧.៧៦១ តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្យម ៣,៧៧២ តោនក្នុងមួយហិកតា លើស 

ឆ្នាំមុន ២០ គ.ក ក្នុងហិកតា ៕
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិតិកាលទី ៥ ន្រោរដ្ឋសភា ដ្រោលមានសម្ត្រោចអគ្គ-
មហាស្រោនាបតីត្រោជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រោមុខ បានបន្តយកចិត្តទុកដក់អភិ-
វឌ្ឍន៍វិស័យថមពល ក្នុងគោលដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រោដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយ  
ផ្តាតទិសដៅជាសំខាន់ ទៅលើការបន្តសាងសង់សា្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនី  
ក្នុងស្រោុក និងធ្វើសមាហរណកម្មប្រោព័ន្ធថមពលកម្ពុជាទៅក្នុងថមពល   
របស់តំបន់អាសា៊ាន និងមហាអនុតំបន់ម្រោគង្គ សំដៅបង្កើតប្រោភពថមពល
ឲ្យបានគ្រោប់គ្រោន់ និងមានស្ថ្រោរភាពសម្រោប់កម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
ដក់ច្រោញផ្រោនការជំរុញដំណើរការអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ តាម   
គោលដៅន្រោវិស័យថមពលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៨ គឺពង្រោីកការផ្គត់-
ផ្គង់អគ្គិសនី ពីបណា្តាញជាតិឲ្យដល់ភូមិចំនួន ៨០ % ន្រោចំនួនភូមិទាំងអស់ 
និងដោះស្រោយការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយវិធីផ្ស្រោងៗទៀតឲ្យបាន ១០ % 
ន្រោចំនួនភូមិទាំងអស់ លើគោលដៅ ១០០ % ន្រោភូមិនៅឆ្នាំ ២០២០ ហើយ 
រហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ មាន ៧០ % ន្រោគ្រោួសារទំាងអស់ និងមានអគ្គសិនី     
ដ្រោលមានគុណភាពដូចអគ្គសិនីពីបណា្តាញជាតិប្រោើប្រោស់ ។ 

ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រោធានអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ 
បច្ចុប្បន្នន្រោះ ប្រោទ្រោសកម្ពុជាមានបណា្តាញតង់ស្យុងមធ្យម (២២ ឬ ៣៥ 
គីឡូវ៉ុល) ទាំងអស់ ទាំងខ្ស្រោម្រោ និងទាំងខ្ស្រោធម្មតាចំនួន ១៧,១១៦ គ.ម 
និងបណា្តាញតង់ស្យុងទាប (២២០ វ៉ុល) ទាំងអស់ចំនួន ១៧,០៧៥ គ.ម 
រួចហើយ ។ បណា្តាញទាំងន្រោះបានធ្វើឲ្យភូមិចំនួន ៨.៧៤៩ ភូមិ ត្រោូវជា 
៦២,១២ % ន្រោចំនួនភូមិទាំងអស់នៅកម្ពុជា បានទទួលការ ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិ-
សនី ។ ក្នុងចំនួនភូមិទាំង ៦២,១២ % ដ្រោលមានខ្ស្រោបណា្តាញច្រោកចាយ 
រួចន្រោះ មានផ្ទះចំនួន ១.៤៤ លានផ្ទះ(៤៥,៥៧ % )បានភា្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់រួច 
ហើយ ។ គោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់  
អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា គឺដើម្បីឈានទៅរក   ៉ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមួយគ្រោប់-
គ្រោន់ មានចិរភាព ស្ថិរភាព គុណភាព និងមានថ្ល្រោសមរម្យទូទាំងព្រោះរាជា-
ណាចក្រោកម្ពុជា   ៉ ។ បច្ចុប្បន្នន្រោះ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍន៍បណា្តាញ 
តងស់្យងុខ្ពសច់នំនួ ១,៣០៤ គ.ម នងិអនសុា្ថានយីច៍នំនួ ១៨ កន្ល្រោងរចួហើយ 
ដ្រោលអាចប្រោមូលផ្តុំប្រោភពអគ្គិសនី ដ្រោលនាំចូលប្រោភពវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ 
កំចាយ តំបន់គិរីរម្យ និងតំបន់កោះកុង និងប្រោភពអគ្គិសនីពីរោងចក្រោធ្យូងថ្ម 

នៅខ្រោត្តព្រោះសីហនុ ដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអនុសា្ថានីយ៍ នៅរាជធានីខ្រោត្តចំនួន 
១៤ គភឺ្នពំ្រោញ,កណា្តាល,កពំងស់្ព,ឺតាក្រោវ,កពំត, ក្រោប, កពំងឆ់្នាងំ, ពោធិ៍សាត,់ 
បាត់ដំបង, បនា្ទាយមានជ័យ, សៀមរាប, កំពង់ចាម, ព្រោះសីហនុ និងកោះកុង 
ព្រោមទាំងអាចបញ្ជូនទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផ្ន្រោកខ្លះន្រោខ្រោត្ត ៥ ទៀត ដ្រោលនៅ 
ក្ប្រោរគឺ ខ្រោត្តព្រោវ្រោង ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ធំ ប៉្រោលិន និងខ្រោត្តកោះកុង ។ បច្ចុប្បន្នន្រោះ 
ក៏កំពុងអភិវឌ្ឍន៍បណា្តាញជាតិចំនួន ៤ គម្រោងទៀត គឺ ទី១  ពីកំពង់ចាម 
ទៅក្រោច្រោះ, ទី២  ពីក្រោច្រោះ ទៅស្ទឹងត្រោង, ទី៣  ពី ភ្នំព្រោញទៅក្រោុងព្រោះសីហនុ 
មួយខ្ស្រោបន្ថ្រោមទៀត និងទី៤ ពីភ្នំព្រោញទៅខ្រោត្តសា្វាយរៀង ក្រោុងបាវិត កាត់ 
តាមខ្រោត្តព្រោវ្រោង ដើម្បី ទី១ ភា្ជាប់សកា្តានុពលប្រោភពវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ 
ភូមិភាគឦសាន និងទី២ បង្កើតអនុសា្ថានីផ្ទាល់នៅខ្រោត្តក្រោច្រោះ,ស្ទឹងត្រោង, 
ព្រោវ្រោង និងសា្វាយរៀង ។ តាមរយៈន្រោការអភិវឌ្ឍន៍បណា្តាញជាតិន្រោះបាន
បើកឱកាសឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រោភពអគ្គិសនីធំៗជាបន្តបនា្ទាប់ ។ អនុភាព 
ប្រោភពអគ្គិសនីដ្រោលប្រោទ្រោសកម្ពុជាមាន បានកើនឡើងពី ១៨០ ម្រោហា្គាវា៉ាត់ 

វិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា៖នយៅបាយនៅការអភិវឌ្ឍ
បញ្ហៅបៅឈមនិងដំណៅះសៅយ

មជ្ឈមណ្ឌលវារីអគ្គិសនី ឫស្សីជ្រោុំក្រោម 
ដ្រោលមានអនុភាព  ៣៣៨ ម្រោហា្គាវា៉ាត់ 

អនុសា្ថានីយអគ្គិសនី ត្រោូវបានកសាងឡើងនៅ
តាមតំបន់ជាច្រោើនន្រោផ្ទ្រោប្រោទ្រោស

ទីសា្នាក់ការកណា្តាលន្រោអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅរាជធានីភ្នំព្រោញ 
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នៅឆ្នាំ២០០២ រហូតដល់ ១.៣៥៩ ម្រោហា្គាវា៉ាត់ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រោល 
ស្មើនឹងកំណើន ៧,៥ ដង ។ បរិមាណប្រោភពថមពលដ្រោលកម្ពុជាបាន   
ប្រោើប្រោស់នៅឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន ៤,៨៧៣ លាន គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង ដ្រោលស្មើ 
នឹង៨ ដង ធៀបទៅនឹងបរិមាណប្រោភពថមពលដ្រោលកម្ពុជាបានប្រោើប្រោស់
នៅឆ្នាំ២០០២ ដ្រោលមានត្រោឹមត្រោជាង ៦០០ លានគីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង ។ 

ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រោតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយក 
អគ្គសិនកីម្ពជុាបានថ្ល្រោងឲ្យដងឹថ ក្នងុរយៈព្រោលថ្មីៗ ន្រោះ វឌ្ឍនភាពន្រោវសិយ័ 
អគ្គិសនីសំខាន់ៗ បានល្រោចជារូបរាងឡើងនោះគឺនៅថ្ង្រោទី ២៩ ខ្រោកក្កដ 
ឆ្នាំ ២០១៥ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានដក់ឲ្យដំណើរការអនុសា្ថានីយ៍ថ្មីមួយទៀត
នៅក្ប្រោរក្រោុងបោ៉ាយប៉្រោត មានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ ៥០ MW ឬ ៤៥ 
MW ។ តំបន់ជាយដ្រោនន្រោះនឹងទទួលបានថមពលអគ្គិសនីពីប្រោភពរបស់
ជាតិយើង ជាពិស្រោសវារីអគ្គិសនីតាមរយៈខ្ស្រោបណា្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ 
២៣០ គីឡូវា៉ាត់ និង ១១៥ គីឡូវា៉ាត់ ជំនួសឲ្យការនាំចូលថមពលពីប្រោទ្រោស 
ថ្រោដ្រោលជួនកាលមានការរអាក់រអួល ដោយគ្រោក៏ខ្វះខាតដ្រោរ ។ នៅថ្ង្រោទី ១០ 
ខ្រោកក្កដ ឆ្នាំ២០១៥ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានដក់ឲ្យដំណើរការត្រោង់ស្វូមា៉ាទ័រ
មួយ គ្រោឿងបន្ថ្រោមទៀតដ្រោលមានអនុភាព ៥០ MVA នៅអនុសា្ថានីកំពង់ចាម 
ដ្រោលអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ ១០០ MVA ឬ ៩០ 
ម្រោហា្គាវា៉ាត់ សម្រោប់ខ្រោត្តកំពង់ចាម និងខ្រោត្តផ្ស្រោងៗទៀតនៅជុំវិញតំបន់
នោះ ស្រោបព្រោលដ្រោលតម្រោូវការបានកើនឡើងខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ង្រោ ។ នៅថ្ង្រោ 
ទី ៦ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ២០១៥ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានធ្វើការផុ្គត់ផ្គង់ពីរោងចក្រោវារី
អគ្គិសនី ស្ទឹងឬស្សីជ្រោុំក្រោម បណា្តាញតង់ស្យុង មធ្យម ២២ គីឡូវា៉ាត់ មកជូន 
ប្រោជាជនក្នុងក្រោុងខ្រោមរភូមិន្ទ ខ្រោត្តកោះកុង ដ្រោលអនុញ្ញាតិ ឲ្យបន្ថយការផ្គត់-
ផ្គង់ពីប្រោទ្រោសថ្រោ ។ នៅថ្ង្រោទី ៧ ខ្រោសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោុមការងារអគ្គីសនី 
កម្ពុជា និងអគ្គិសនីឡាវ បានភា្ជាប់ការនាំថមពលប្រោើប្រោស់នៅខ្រោត្តព្រោះ-  
វិហារ ។ បណា្តាញតង់ស្សុងខ្ពស់ពីឡាវ គឺ ១១៥ គីឡូវា៉ាត់ (បង្គាលកម្ពស់ 
៧១ ម៉្រោត្រោ និងឆ្លងកាត់ដ្រោទន្ល្រោម្រោគង្គចំនួន ៥ ដ្រោលក្នុងនោះនៅព្រោំដ្រោន 
៨១០ ម៉្រោត្រោ) ប៉ុន្ត្រោដក់ដំណើការដំបូង ២២ គីឡូវា៉ាត់ អាចបញ្ជូនថមពល 
ដល់ ១០ ម្រោហា្គាវា៉ាត់ និងជំហា៊ានទី ២ (ឆ្នាំ២០១៧ នឹងដក់ឲ្យដំណើរការ 
១១៥ គីឡូវា៉ាត់ មកដល់ទីរួមស្រោុកឆ្រោប អាចបញ្ជូនថមពលដល់ ៥០ ម្រោ-
ហា្គាវា៉ាត់) និងជំហា៊ានទី ៣ (ឆ្នាំ២០១៨ )សាងសង់ បណា្តាញ ១១៥ គីឡូវា៉ាត់ 
ដល់កំពង់ធំ ដ្រោលអាចបញ្ជូនថមពលពីបណា្តាញជាតិកម្ពុជា ជាពិស្រោសពី 
ប្រោភពវារីអគ្គិសនី ត្រោឡប់ទៅប្រោើប្រោស់នៅខ្រោត្តព្រោះវិហារ តាមបណា្តាញ 

ហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពផ្តាះប្តូរថមពលជាមួយអគ្គិសនីឡាវវិញដ្រោរ ។  
ដើម្បីធានាប្រោសិទ្ធភាពន្រោការវិនិយោគ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនី

នៅកម្ពុជា ត្រោូវរក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងប្រោភពអគ្គិសនី និងបណា្តាញជាតិ 
បណា្តាញបញ្ជូនរង និងទាំងបណា្តាញច្រោកចាយ ការអភិវឌ្ឍវិស័យន្រោះត្រោូវត្រោ 
បើកចំហ និងទាក់ទាញឲ្យមានការចូលរួមវិនិយោគពីគ្រោប់ផ្ន្រោក ទាំងរដ្ឋ និង 
ឯកជន និងទាំងរដ្ឋចម្រោុះឯកជន ព្រោះយើងត្រោូវការទុនវិនិយោគរាប់ពាន់
លានដុលា្លារសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រោភពអគ្គិសនី រាប់ពាន់លានដុលា្លារសម្រោប់
ធ្វើការអភិវឌ្ឍអនុសា្ថានីយ៍ និងបណា្តាញបញ្ជូន និងរាប់ពាន់លានដុលា្លារ        
ទៀតសម្រោប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍបណា្តាញបញ្ជូនរង និងបណា្តាញច្រោកចាយ ។    
អាស្រោ័យដោយរាជរដ្ឋាភិបាលពុំអាចរកថវិកាគ្រោប់គ្រោន់ដើម្បីវិនិយោគលើ
ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ក្នុងវិស័យអគ្គសនី ហ្រោតុន្រោះចាំបាច់ត្រោូវទាក់ទាញការ
ចូលរួមពីវិស័យឯកជន ទាំងក្នុងស្រោុក និងក្រោស្រោុក។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន 
ដក់ច្រោញផ្រោនការក្រោសម្រោួលថ្ល្រោអគ្គិសនី ដោយអនុវត្តផ្រោនការបន្ថយអត្រោ 
និងគំលាតតម្ល្រោលក់អគ្គិសនីលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទាំងឡាយ ដ្រោលយក
ប្រោភពអគ្គិសនីច្រោញពីប្រោភពអគ្គិសនីរបស់បណា្តាញជាតិ សម្រោប់ឆ្នាំ 
២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ។ ផ្រោនការន្រោះ មានគោលដៅបន្ថយថ្ល្រោលក់អគ្គិ-
សនីនៅតំបន់ទទួលប្រោភពអគ្គិសនីពីការអភិវឌ្ឍ (គឺបណា្តាញជាតិ) ឲ្យមាន 
ថ្ល្រោកាន់ត្រោទាប មានគំលាតខុសគ្នាកាន់ត្រោតិច មានការអនុគ្រោះដល់គ្រោួ-
សារក្រោីក្រោ និងអនុគ្រោះដល់ការបូមទឹកធ្វើកសិកម្ម និងមានគោលដៅជំរុញ
ពង្រោីកការបញ្ជូនប្រោភពអគ្គិសនី ពីបណា្តាញជាតិន្រោះឲ្យគ្រោប់ដណ្តប់ទូទាំង
ប្រោទ្រោស ។ ទោះបីមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រោើនប្រោបន្រោះក៏ដោយ បញ្ហាប្រោឈម 
មួយចំនួននៅត្រោកើតឡើង ដ្រោលធ្វើឲ្យប្រោជាជនជាអ្នកប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី
មានការថ្នាំងថ្នាក់ មានចម្ងល់ទៅលើបញ្ហាការអនុញ្ញាតឲ្យស្រោវាករអគ្គិសនី
ឯកជនធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតាមតំបន់នានា បញ្ហារអាក់រអួលក្នុងការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងបាតុភាពអំពីថ្ល្រោអគ្គិសនីកើនឡើង និងការសង្ស័យថ    
អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីលួចបន្លំបង្កើនចំនួនប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី ។ ចំពោះបញ្ហា 
ប្រោឈមទាំងន្រោះ ក៏យើងត្រោូវពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថ ការអភិវឌ្ឍប្រោព័ន្ធ 
បណា្តាញជាតិ បានចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នាំ ២០០៧ ២០០៨ រហូតមកដល់ 
ព្រោលន្រោះ គឺមានរយៈព្រោលត្រោឹមត្រោ ៨ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ។ ការរអាក់រអួលការផ្គត់
ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួន គឺដោយសារភាពចាំបាច់ក្នុងការកាត់
ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើការជួសជុល ដើម្បីបន្ថ្រោមហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័នបញ្ជូន 
និងច្រោកចាយថ្មី និងដើម្បីពង្រោីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ ។ ព្រោមជាមួយនោះមាន 
ការរអាក់រអួលដោយបាតុភាពគ្រោះធម្មជាតិ ដោយកំណើនន្រោការប្រោើ-        
ប្រោស់របស់តំបន់កើនឡើងលើសពីអនុភាពរបស់ត្រោង់ស្វ ូ ការរអាក់រអួល          

ខ្ស្រោបណា្តាញអគ្គិសនីតង់ត្យុងខ្ពស់កំពុងត្រោូវបាន
តភា្ជាប់គ្រោប់តំបន់ក្នុងប្រោទ្រោស

សកម្មភាពតបណា្តាញអគ្គិសនី 
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ដោយសារការប្រោើប្រោស់តាមគ្រោហដ្ឋានរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋនីមួយៗ កើន
ឡើងលើសពីអនុភាពកំណត់ដោយឧបករណ៍ការពារ ។ ចំពោះតំបន់មួយ 
ចំនួន ដ្រោលប្រោើប្រោស់ប្រោភពអគ្គិសនីនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រោទ្រោសវៀតណាម 
បច្ចុប្បន្នមានការរអាក់រអួលយ៉ាងខា្លាំង ដោយសារកំណើនន្រោការប្រោើប្រោស់
លើសពីអនុភាពដ្រោលគ្រោអាចផ្តល់ឲ្យបាន ។ ចំពោះការថ្នាំងថ្នាក់របស់             
ប្រោជាជនខ្លះដ្រោលបានដក់ការសង្ស័យថ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីផ្តាច់ចរន្ត    
អគ្គិសនីញឹកញាប់ពីព្រោះចង់ឲ្យនាឡិកាអគ្គិសនីដើរលឿននោះ ការពិតគឺ 
គ្មានបញ្ហារបៀបន្រោះទ្រោ ពីព្រោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទាំងរដ្ឋ និងទាំងឯកជន 
បើមិនមានការចាំបាច់ គ្រោនឹងមិនផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រោ ពីព្រោះការផ្តាច់ចរន្ត
ម្តងៗធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីខាតបង់ច្រោើនជាងអ្នកប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី ។                    
ចំពោះការចោទប្រោកាន់របស់ប្រោជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថ ថ្ល្រោអគ្គិសនីប្រោចាំខ 
ែកើនឡើងជារៀងរាល់ខ្រោ ព្រោលខ្លះថកើនឡើងលើសខ្រោមុនពីរ ឬបីដង 
នោះអាជា្ញាធរអគ្គិសនីបានពន្យល់ថ អគ្គិសនីគឺជាទំនិញមួយដូចទំនិញ   
ដទ្រោទៀតដ្រោរ គ្រោន់ត្រោទំនិញអគ្គិសនីមើលមិនឃើញ សា្ទាបមិនបាន ធ្វើឲ្យ
អ្នកមិនយល់អំពីបច្ច្រោកទ្រោសអគ្គិសនីអាចមានការសង្ស័យ ។ ចំនួនអគ្គិសនី 
ដ្រោលទិញ និងលក់គ្រោប់ដំណាក់កាល ត្រោូវវាស់ថ្លឹងដោយជញ្ជីងថ្លឹងអគ្គិសនី 
(នាឡិកាស្ទង់) ដូចការទិញទំនិញអង្ករ ត្រោី សាច់ ដ្រោលត្រោូវថ្លឹងដោយជញ្ជីង 
ថ្លឹងទំងន់ដ្រោរ ។ រហូតដល់ព្រោលន្រោះ ការលក់ទិញរវាងអ្នកផលិត ជាមួយ 
អ្នកបញ្ជូន និងរវាងអ្នកបញ្ជូនជាមួយអ្នកច្រោកចាយ ពុំដ្រោលមានបញ្ហាតវា៉ា 
កើតឡើងទ្រោ ដោយសារត្រោភាគីទាំងពីរត្រោូវបានតំណាងដោយវិស្វករអគ្គិ-
សនីដ្រោលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាន្រោះ ។ ប៉ុន្ត្រោមានកើតឡើងក្នុងការទិញលក់    
រវាងប្រោជាពលរដ្ឋអ្នកប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី ដ្រោលមិនទាន់យល់អំពីបច្ច្រោក-
ទ្រោសអគ្គិសនី ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ។ ទាក់ទិនបញ្ហាន្រោះ មាន 
ករណីពីរកើតឡើង គឺៈ ទី១ ការប្រោើប្រោស់របស់អ្នកប្រោើប្រោស់ជាក់ស្ត្រោង គឺ
បានប្រោើប្រោស់កើនច្រោើនដូច្ន្រោះម្រោន ប៉ុន្ត្រោជាអារម្មណ៍មិនទទួលសា្គាល់ថ 
ខ្លួនបានប្រោើប្រោស់ច្រោើន និងទី២ ក៏អាចមានករណីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដ្រោល
មានបំណងមិនល្អ អាចក្រោច្ន្រោលួចបន្លំបង្កើនចំនួនល្រោខប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី
ផងដ្រោរ ។ ដូច្ន្រោះប្រោសិនបើអ្នកប្រោើប្រោស់មិនទទួលសា្គាល់ថខ្លួនបានប្រោើ 
ច្រោើន រួចអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រោកដប្រោជាថ ខ្លួនមិនបានក្រោច្ន្រោលួចបន្លំ   
បង្កើនចំនួនល្រោខប្រោើប្រោស់អគ្គិសនីទ្រោនោះ ភាគីទាំងពីរនឹងទាមទាររក 
ខុសត្រោូវរៀងៗខ្លួន ហើយដ្រោលចាំបាច់ភាគីទាំងពីរត្រោូវស្វ្រោងយល់ និងដោះ-
ស្រោយបញ្ហាន្រោះទៅតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីដោះស្រោយ ដ្រោលមាន 
ជាធរមាននៅប្រោទ្រោសកម្ពុជា និងជានីតិវិធីដ្រោលបណា្តាប្រោទ្រោសនានាលើ   
ពិភពលោកគ្រោកំពុងអនុវត្តដ្រោរ ។ ការដោះស្រោយជាចំបង គឺប្រោើប្រោស់   
ជញ្ជីងថ្លឹងអគ្គិសនីដ្រោលយើងហៅថ នាឡិកាស្ទង់អគ្គិសនីដើម្បីវាស់ថ្លឹង     

នឹងកត់ត្រោទុករួចតួរល្រោខប្រោើប្រោស់ក្នុងមួយខ្រោដ្រោលវាស់ និងកត់ត្រោ 
ដោយជញ្ជីងថ្លឹងន្រោះ ត្រោូវបានគ្រោយកទៅធ្វើវិក័យប័ត្រោដើម្បីឲ្យអ្នកប្រោើ-
ប្រោស់ទូទាត់ ។ ដូច្ន្រោះបរិមាណប្រោើប្រោស់អគ្គិសនីដ្រោលអ្នកលក់ស្រោង់យក
ទៅធ្វើវិក័្កយប័ត្រោទារប្រោក់ពីអ្នកទិញត្រោឹមត្រោូវ ឬមិនត្រោឹមត្រោូវនោះ អាចពាក់ 
ព័ន្ធជាមួយមូលហ្រោតុ ៣ ប៉ុណ្ណោះ គឺ៖ ទី១ តើអគ្គិសនីដ្រោលប្រោើប្រោស់ ពិតជា 
រត់កាត់នាឡិកាស្ទង់ទាំងអស់ឬទ្រោ?ទី២ តើនាឡិកាស្ទង់អគ្គិសនីត្រោឹមត្រោូវ 
ឬទ្រោ? និងទី៣ តើអ្នកកត់ល្រោខពីនាឡិកាស្ទង់អគ្គិសនីកត់បានត្រោឹម ត្រោូវឬ 
ទ្រោ? ។ ដើម្បីឲ្យដឹងថ នាឡិកាស្ទង់អគ្គិសនីមួយត្រោឹមត្រោូវ ឬមិនត្រោឹមត្រោូវត្រោូវ 
មានលក្ខណៈពីរ គឺទី១ តើនាឡិកាស្ទង់នោះដំណើរការដោយត្រោឹមត្រោូវតាម
បទដ្ឋានបច្ច្រោកទ្រោសឬទ្រោ? និងទី២ តើការប្លុមប្រោលើប្រោអប់នាឡិកាស្ទង់   
ផ្ទាល់មានការដច់ និងធានាថមិនមាននរណារប៉ះពាល់ផ្ទ្រោក្នុងរបស់វា ឬ 
ទ្រោ? ។ ដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកប្រោើប្រោស់អគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យ 
លទ្ធភាពរៀបចំឲ្យមានទីភា្នាក់ងារបរទ្រោស JICK រៀបចំមន្ទីរពិសធន៍   
សម្រោប់ផ្ទៀងផ្ទាត់នាឡិកាស្ទង់ដ្រោលមានទំនាស់រវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នក 
ប្រោើប្រោស់ ។

ជាការពិតណាស់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យថមពលនៅប្រោទ្រោសកម្ពុជា មាន 
ការរីកចម្រោើនយ៉ាងខា្លាំង បើទោះបីជាមិនទាន់បម្រោើបានទាំងស្រោុងនូវ     
សំណូមពរប្រោើប្រោស់របស់ប្រោជាជន ប៉ុន្ត្រោគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  
កម្ពុជា គឺខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញវិស័យន្រោះឲ្យកាន់ត្រោមានសកម្មភាពរស់  
រវីក ប្រោកបដោយស្ថិរភាព និងការជឿទុកចិត្ត ដោយការពារឲ្យបាននូវផល 
ប្រោយោជន៍ និងភាពយុត្តិធម៌ទាំងសម្រោប់អ្នកផលិត អ្នកបញ្ជូន អ្នកច្រោក-
ចាយ និងអ្នកប្រោើប្រោស់ រួមចំណ្រោកកាត់បន្ថយភាពក្រោក្រោីរបស់ប្រោជាជន          
ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រោទ្រោសជាតិឲ្យកាន់ត្រោរុងរឿងតទៅអនាគត ៕ 

តម្រោូវការប្រោើប្រោស់អគ្គិសនី មានការកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំង

អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាតភា្ជាប់បណា្តាញអគ្គិសនីដល់ផ្ទះជួលរបស់កម្មករ
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី  ៥ ន្រោះ បានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់
ទៅលើវិស័យបច្ច្រោកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ដ្រោលជាវិស័យអាទិភាព 
និងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រោប់ទ្រោទ្រោង់ការអភិវឌ្ឍស្រោដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោមទាំងការអភិ-
វឌ្ឍវិស័យដទ្រោទៀត ក្នុងនោះវិសយ័ប្រោសណីយ៍កម្ពុជាកំពុងអនុវត្តកម្មវិធី
កំណ្រោទម្រោង់របស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មអាជីវកម្មស្រោវាកម្មប្រោសណីយ៍  
ទូទាំងប្រោទ្រោស ។

សកម្មភាពកំណ្រោទម្រោង់វិស័យប្រោសណីយ៍កម្ពុជាដ្រោលបានអនុវត្ដមក
ដល់ព្រោលន្រោះទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អជាច្រោើន ជាពិស្រោសលើភាពជឿ        
ទុកចិត្ដចំពោះសមិទ្ធផលដ្រោលក្រោសួងប្រោសណីយ៍សម្រោចបានចាប់តាំង
ពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ មក ។

ជាអាទិថ្មីៗកន្លងមកន្រោះ ក្រោុមហ៊ុនផ្តល់ស្រោវាអ៊ីនធើណ្រោតឈានមុខគ្រោ
នៅកម្ពុជាTelcotech ដ្រោលជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រោុងរបស់ក្រោុមហ៊ុន Ezecom 
បានចុះហត្ថល្រោខាលើកិច្ចព្រោមព្រោៀងក្នុងការបង្កើតខ្ស្រោកាបិ៍អុបទិកក្រោម
បាតសមុទ្រោមា៉ាឡ្រោសុី កម្ពុជា ថ្រោ (MCT) ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បែក់ 
សខុនុ រដ្ឋមន្ត្រោកី្រោសងួប្រោសណយី ៍នងិទរូគមនាគមន។៍ ប្រោពន័្ធខ្ស្រោកាបិ៍អបុ 
ទិកក្រោមបាតសមុទ្រោ នឹងនាំមកនូវអី៊នធើណ្រោតដ្រោលមានល្បឿនលឿន      
និងតម្ល្រោសមរម្យជូនដល់ប្រោជាជនកម្ពុជា ព្រោមទាំងតភា្ជាប់បណា្តាញទៅកាន់
ប្រោទ្រោសដទ្រោទៀតនៅលើពិភពលោក ដ្រោលមិនធា្លាប់មានកន្លងមកនៅក្នុង
ប្រោទ្រោសកម្ពុជា។ ខ្ស្រោកាបិ៍្លអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រោ MCT នឹងត្រោូវចំណាយ 
ទឹកប្រោក់ជិត ៧០ លានដុលា្លារ សម្រោប់ដំណើរការនោះ គឺជាជំហានចុង
ក្រោយនៅក្នុងផ្រោនការយុទ្ធសាស្ត្រោ ៣ ដំណាក់កាលរបស់ក្រោុមហ៊ុន Telco 
tech ដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់បណា្តាញអីនធើណ្រោតនៅកម្ពុជា។ក្រោុម
ហ៊ុន Telcotech គ្រោងនឹងវិនិយោគទឹកប្រោក់បន្ថ្រោមចំនួន១៥លានដុលា្លារ 
ទៅ ២០ លានដុលា្លារ ដើម្បីពង្រោឹងហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រោទ្រោសកម្ពុជា
សម្រោប់រយៈព្រោល ២ ឆ្នាំ ។ ប្រោព័ន្ធខ្ស្រោកាបិ៍្លអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រោ MCT 
នឹងភា្ជាប់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា ជាមួយប្រោទ្រោសជិតខាង តាមរយៈខ្ស្រោកាប្លិ៍ក្រោម   
បាតសមុទ្រោដំបូងរបស់ខ្លួន។ ប្រោព័ន្ធន្រោះនឹងចាប់ផ្តើមនូវយុគសម័យថ្មីមួយ
ន្រោការតភា្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដ្រោលមានល្បឿនលឿន និងការប្រោើប្រោស់កាន់ត្រោ
ទូលំទូលាយសម្រោប់ការទទួលបានព័ត៌មាន និងស្រោវាកម្មល្អប្រោសើរជាង     
មុនចំពោះគ្រោប់អាជីវកម្មទាំងអស់។ គម្រោងន្រោះនឹងផ្តល់អត្ថប្រោយោជន៍   
ដល់ប្រោទ្រោសនៅទូទាំងតំបន់ផងដ្រោរ ក្នុងការតភា្ជាប់បណា្តាញជាមួយ                        
ប្រោទ្រោសកម្ពុជា និងបើកឱកាសសម្រោប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដ្រោគូអាជីវ-
កម្ម និងកិច្ចសហប្រោតិបត្តិការនៅក្នុងទ្រោង់ទ្រោយផ្ស្រោងទៀត ។ ខណៈដ្រោល
សហគមន៍អាសា៊ានកាន់ត្រោខិតជិតមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំន្រោះ ខ្ស្រោកាបិ៍្លអុបទិក 

ក្រោមបាតសមុទ្រោ MCT នឹងផ្តល់ភាពងាយស្រោួលសម្រោប់មនុស្សនៅទូ-     
ទាំងតំបន់ធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈមធ្យាបាយថ្មី និងទំនើបន្រោះ ។ ខ្ស្រោ 
កាប្លិ៍អបុទកិក្រោមបាតសមទុ្រោ MCT  ដ្រោលនងឹប្រោើប្រោសស់មត្ថភាពពសិ្រោស 
របស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងល្បឿន ១០០ ជីហា្គាប្រោ និងយ៉ាងហោច 
ណាស់ ៣០ ត្រោរា៉ាប៊ីតនោះ ត្រោូវបានគ្រោរំពឹងថនឹងកា្លាយជាការលើកកម្ពស់ 
កំណើនអាជីវកម្មថ្មីមួយ ដ្រោលមិនត្រោឹមត្រោនៅក្នុងប្រោទ្រោសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទ្រោ 
ប៉ុន្ត្រោនៅជុំវិញតំបន់ផងដ្រោរ។ ខ្ស្រោកាប្លិ៍អុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រោ MCT  ន្រោះ 
ត្រោូវបានគ្រោរំពឹងថនឹងដក់ឲ្យប្រោតិបត្តិការនៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រោសួងប្រោសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យ 
ដឹងថ សព្វថ្ង្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្រោខ ៣ ក្នុងចំណម 
ប្រោទ្រោសអាសា៊ានទាំង១០ លើអត្រោអ្នកប្រោើប្រោស់សុីមកាតទូរស័ព្ទចល័ត រីឯ 
ចំនួនអ្នកប្រោើប្រោស់អ៊ីនធឺណិតបានហក់ឡើងពី ៣២០.០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 
២០១០ មកដល់ ៥.០៧៤.៦០០ នាក់គិតត្រោឹមខ្រោកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ គឺកើន 
ឡើងដល់ជិត ១៦ ដង ។ បច្ច្រោកវិទ្យាថ្មី ៤G ជាដើមកំពុងត្រោូវបានបញ្ចូលក្នុង 
ទីផ្សារ ហើយបន្ថ្រោមពីលើបណា្តាញខ្ស្រោកាបិ៍្លអុបទិចដ្រោលមានប្រោវ្រោងជាង       
២ មុឺនគីឡូម៉្រោត្រោក្នុងទូទាំងប្រោទ្រោសកម្ពុជា និងត្រោូវភា្ជាប់ដោយខ្ស្រោកាបិ៍្លនៅ   
បាតសមុទ្រោដ្រោលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្រោវាអ៊ីនធឺណិតរឹតត្រោលឿន និងរឹតត្រោ 
ខា្លាំងថ្រោមទៀត ។

គួរបញ្ជាក់ថ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅន្រោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា    
ទើបបានអនុម័តនូវផ្រោនការម្រោស្តីពីបច្ច្រោកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន 
របស់កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រោលមានអាទិភាពសំខាន់ក្នុងស្រោវាអ្រោឡិចត្រោូនិច 
ឬ (អ៊ី-ស្រោវា-E-service)មានដូចជា E-gorverment , E-commer, E-edu 
cation, E-tourism។ ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើសុខដុមនីយកម្មហ្វ្រោកង់ 

ការរៀបចំបែព័ន្ធបែសណីយ៍ ឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប និងបែកបដែយគុណភាព

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធ
ដក់ឱ្យដំណើរការស្រោវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររបស់ប្រោសណីយ៍កម្ពុជា

តម្រោូវការប្រោើប្រោស់ទូរស័ព្ទដ្រោនៅកម្ពុជា មានការកើនឡើងខ្ពស់

ទីសា្នាក់ការទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
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៧០០ MHz សម្រោប់ការផ្តល់ស្រោវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនចល័ត (mo-
bile broadband) ឲ្យកាន់ត្រោមានប្រោសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្រោមទៀត គឺជាការខិតខំ 
មួយទៀតដើម្បីពង្រោីកនូវមធ្យាបាយទទួល និងច្រោករំល្រោកព័ត៌មាន និង         
ទិន្នន័យ ។ កម្ពុជាដ្រោលមានពលរដ្ឋត្រោជាង ១៤ លាននាក់ ក៏ប៉ុន្ត្រោមានអ្នក
ទិញទូរស័ព្ទដ្រោប្រោើប្រោស់ដល់ទៅ ២០ លាន ២ ស្រោន គ្រោឿង កាលពីឆ្នាំ 
២០១៤ គឺចំនួនអ្នកទិញទូរស័ព្ទប្រោើប្រោស់កើនឡើង ៦% រៀងរាល់ឆ្នាំក្នុង
នោះមានក្រោុមហ៊ុនច្រោកចាយស្រោវាអ៊ីនធឺណ្រោត២៧និងមានអ្នកប្រោើប្រោស់
អ៊ីនធឺណិតប្រោហ្រោល៥លាននាក់។ការកើនឡើងចំនួនក្រោុមហ៊ុនស្រោវាអ៊ីនធឺ
ណ្រោតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បានទាញតម្ល្រោន្រោការប្រោើប្រោស់អ៊ីនធឺណ្រោតឱ្យ
ធា្លាក់ចុះជាបន្តបនា្ទាប់។ បើធ្វើការប្រោៀបធៀបតម្ល្រោនាព្រោលបច្ចុប្បន្នន្រោះទៅ 
នឹងតម្ល្រោនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៩០ វិញ គ្រោសង្ក្រោតឃើញថ តម្ល្រោខុសគ្នាច្រោើន        
ណាស់។ កាលនោះអ្នកប្រោើប្រោស់ច្រោើនអាចចំណាយប្រោក់កាសអស់រាប់ 
រយដុលា្លារអាម្រោរិកក្នុងមួយខ្រោ ផ្ទុយពីព្រោលបច្ចុប្បន្ន គ្រោអាចចំណាយអស់   
ត្រោឹមត្រោ ៥ ដុលា្លារ ១០ ដុលា្លារ ឬ ២០ ដុលា្លារ គឺពួកគ្រោអាចប្រោើប្រោស់បាន   
ច្រោើន។ ភាពប្រោកួតប្រោជ្រោងបានធ្វើឲ្យតម្ល្រោថយចុះអតិថិជនអាចប្រោើប្រោស់
បានច្រោើនទាំងសម្រោប់កិច្ចការទំនាក់ទំនងទូទៅ និងទាំងកិច្ចការជំនួញនា 
នា ។ កិច្ចការជំនួញរបស់ប្រោជាជនរីកចម្រោើនទៅមុខព្រោលនោះ ស្រោដ្ឋកិច្ច       
ជាតិទាំងមូលក៏រីកចម្រោើនដ្រោរ មានន័យថតម្ល្រោប្រោើប្រោស់អ៊ីនធឺណ្រោតធា្លាក់
ចុះនឹងរួមចំណ្រោកកាត់បន្ថយភាពក្រោីក្រោរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋផងដ្រោរ ។

ឯកឧត្តម អែក បូរា៉ែ អគ្គនាយកប្រោសណីយ៍បានបងា្ហាញឲ្យដឹងថ
ប្រោសណីយ៍កម្ពុជាមានភារកិច្ចចម្បង គឺអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រោទម្រោង់វិស័យ
ប្រោសណីយ៍ដើម្បីរួមចំណ្រោកធ្វើទំនើបកម្មអាជីវកម្ម ស្រោវាកម្ម ប្រោសណីយ៍ 
ទូទាំងប្រោទ្រោស។ ប្រោសណីយ៍កម្ពុជាបានបម្រោើស្រោវាដល់អតិថិជនទូទាំង
ប្រោទ្រោសដោយរកចំណូលសរុបប្រោចំាឆ្នា ំ២០១៤ មានចំនួន ៥,១៩៨,៥០៦.៥៥ 
ដុលា្លារអាម្រោរិក ធៀបនឹងផ្រោនការប្រោចាំឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន ៤ ,៥៨៨, 
២៧៦.៧០  ដុលា្លារអាម្រោរិកលើសផ្រោនការ១៣.៣០ % ។   ចំណូលសរុប           
ប្រោចាំឆ្នាំ ២០១៤ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ បានកើនឡើងចំនួន១៣.៩៣ % ។ 
ប្រោក់ចំណ្រោញប្រោចាំឆ្នាំ ២០១៤ សរុបចំនួន ៣៤៣,១៥៣.៨៩ដុលា្លារ អាម្រោ 
រិក ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៣ ចំណ្រោញប្រោចាំឆ្នាំចំនួន ២០១, ៨៣៤.៤៣ ដុលា្លារ 
អាម្រោរិកកើនឡើង ៧០.0២ % ។

ឯកឧត្តម បែក ់ សខុនុ រដ្ឋមន្រោ្តកី្រោសងួប្រោសណយី ៍នងិទរូគមនាគមន ៍
បានវាយតម្ល្រោខ្ពស់ ចំពោះសមិទ្ធផលដ្រោលប្រោសណីយ៍កម្ពុជាទទួលបាន
ប្រោក់ចំណ្រោញ ៤ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ២០១១មកដល់ឆ្នាំ២០១៤ , បាន
ផ្តល់ប្រោក់រងា្វាន់ដល់បុគ្គលិក គឺប្រោក់ខ្រោទី១៣,បានដំឡើងប្រោក់បៀវត្សរ៍   
ដល់និយោជិតជារៀងរាល់ឆ្នាំ,នៅសល់ទុនវិនិយោគ ,ទិញរថយន្តបាន ១០ 
គ្រោឿង សម្រោប់ដឹកបញ្ញើក្នុងស្រោុកផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោមទាំងបំពាក់បច្ច្រោកវិទ្យាព័ត៌-
មានដល់គ្រោប់សាខារាជធានីខ្រោត្ត។ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន បានគូស 
បញ្ជាក់បន្ថ្រោមថ ជោគជ័យដ្រោលប្រោសណីយ៍កម្ពុជាទទួលបាន ៤ ឆ្នាំជាប់ 
គ្នាន្រោះភាគច្រោើនគឺបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស្រោវាកម្មប្រោសណីយ៍ ។ 
ទន្ទឹមនឹងន្រោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រោ្តីក៏បានចង្អុលបងា្ហាញថ ការប្រោប្រោួលយ៉ាង     
ឆប់រហ័សនូវឥរិយបថមនុស្ស ទាមទារឲ្យប្រោសណីយ៍កម្ពុជាត្រោូវឆ្លើយ  
តបឲ្យទាន់ព្រោលវ្រោលាទៅនឹងការប្រោប្រោួលទាំងនោះ ទាំងការងារដឹកនាំការ
គ្រោប់គ្រោងធនធានមនុស្ស និងការគ្រោប់គ្រោងដំណើរការការងារ។ការគិតគូរ
លើការបំពាក់បច្ច្រោកវិទ្យាថ្មី ឲ្យសមស្រោបទៅនឹងស្រោចក្តីត្រោូវការក្នុងអាជីវ-
កម្ម និងគួរធ្វើការពិចារណាផងដ្រោរ ពោលគឺធ្វើការសិក្សាអំពីការដក់ទុនវិនិ
យោគក្នុងការបំពាក់បច្ច្រោកវិទ្យាថ្មីៗឧបករណ៍ទំនើបៗ និងផលដ្រោលនឹង  
ទទួលបានមកវិញនូវការដ្រោលបំពាក់បច្ច្រោកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនោះ។

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន បានមានប្រោសាសន៏ថ ក្រោសួងបានប្ដ្រោជា្ញាចិត្ដ 
ខិតខំបណ្តុះបណា្តាលជំនាញដល់មន្រោ្ដីក្រោមឱវាទ ឲ្យដើរទាន់មហិច្ឆតា 
បច្ច្រោកវិទ្យា ដើម្បីប្រោកា្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រោទ្រោសមានចំណូលមធ្យមកម្រោិត

ខ្ពស់ក្នុងឆ្នំា ២០៣០ ដោយផ្អ្រោកលើការវិវត្ដន៍ប្រោប្រោួលន្រោចរនាសម្ព័ន្ធស្រោដ្ឋ 
កិច្ចសង្គម និងផ្អ្រោកលើការការពារដ្រោលធានានូវសន្ដិភាព ស្ថិរភាពនយោ-
បាយ សន្ដិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ តាមយុទ្ធសាស្រោ្ដចតុកោណ 
ដំណាក់កាលទី ៣ ។ បញ្ហាប្រោឈមជាច្រោើនដ្រោលបន្សល់ពីអាណត្ដិមុន        
យើងត្រោូវត្រោរួមគ្នាដោះស្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នានៅអាណត្ដិ
ន្រោះ មានន័យថ យើងត្រោូវប្រោមើលមើលសម្រោប់អនាគត ហ្រោតុន្រោះ ក្នុងន័យ 
កំណ្រោទម្រោង់សុីជម្រោ ក្រោសួងនឹងខិតខំកសាងនូវគោលនយោបាយយុទ្ធ-
សាស្ដ្រោអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដិការអភិវឌ្ឍ និងការ 
បង្កើនសមត្ថភាព ធនធានមនុស្ស ប្រោសិទ្ធភាពន្រោបញ្ញតិ្ដកម្ម ដើម្បីដំណើរ
ឆ្ពោះឲ្យទាន់មហិច្ឆតាបច្ច្រោកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យ ។ ការបណ្តុះបណា្តាល 
ធនធានមនុស្ស ការក្រោប្រោទមា្លាប់ក្រោប្រោឥរិយបថរបស់មនុស្សគឺជាការងារ
ដ្រោលយើងគិតថមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសា្ថាប័នរបស់យើង ។

ប្រោសិនបើយើងមានសមត្ថភាពយើងនឹងរកឃើញនូវបញ្ហាប្រោឈមនា
នាជាច្រោើន ដូចជាបទល្មើសក្រោងចំណ្រោញក្នុងវិស័យប្រោសណីយ៍ និងទូរគ-
មនាគមន៍ បទឧក្រោិដ្ឋផ្ស្រោងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបាត់អំពើអសកម្មនានា ការ 
គ្រោប់គ្រោង ការប្រោកួតប្រោជ្រោងក្នុងលក្ខណៈស្មាះត្រោង់ ការបំពាក់ និងការធ្វើ     
ទំនើបកម្មឧបករណ៍សមា្ភារៈប្រោកបដោយគុណភាព និងប្រោសិទ្ធភាព ការក្រោ 
សម្រោួលរចនាសម្ព័ន្ធសា្ថាប័ន ការបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រោតិបត្ដិការជា            
មួយប្រោទ្រោសនានាក្នុងតំបន់ ក្នុងក្រោបខណ្ឌអាសា៊ាន និងជាមួយអន្ដរជាតិជា 
ដើម ដ្រោលទាំងអស់ន្រោះជាទិសដៅដ្រោលក្រោសួងប្រោសណីយ៍ និងទូរគមនា-
គមន៍ត្រោូវត្រោធ្វើការក្រោទម្រោង់ និងអនុវត្ដ ។

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន បន្តថ គោលដៅរបស់ក្រោសួងប្រោសណីយ៍ 
និងទូរគមនាគមន៍ គឺបន្ដរៀបចំប្រោព័ន្ធប្រោសណីយ៍ឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប
ប្រោកបដោយគុណភាព ស្រោបតាមស្ដង់ដរអន្តរជាតិ ជួយប្រោជាពលរដ្ឋអាច 
ប្រោើប្រោស់ និងទទួលផលប្រោយោជន៍ពីវិស័យន្រោះបានគ្រោប់ៗគ្នា បន្ដពង្រោឹង 
នងិកសាងហ្រោដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទរូគមនាគមន ៍ដោយជរំញុការអភវិឌ្ឍបច្ច្រោក-
វិទ្យាគមនាគមន៍ ព័ត៌មាន, កសាង និងបង្កើនប្រោសិទ្ធភាពការប្រោើប្រោស់ហ្រោ-
ដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្នង,បង្កើនសហប្រោតិបត្ដិការលើកទឹកចិត្ដការវិនិយោគ 
របស់វិស័យឯកជន ដើម្បីបន្ដពង្រោីកហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ដ និងការធ្វើ    
ទំនើបកម្មវិស័យប្រោសណីយ៍ និងគមនាគមន៍ ដោយជំរុញការបណ្តុះ   
បណា្តាលធនធានមនុស្សប្រោកបដោយគុណភាពប្រោសិទ្ធភាព សំដៅឆ្លើយ 
តបទៅនឹងការរីកចម្រោើនយ៉ាងឆប់រហ័ស ន្រោបច្ច្រោកវិទ្យាទំនើបនាសម័យ 
ន្រោះ  ៕

ទីសា្នាក់ការកណា្តាលរបស់
ក្រោុមហ៊ុន EZICOM
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ពន្ធមិនត្រោឹមជាប្រោភពចំណូលដ៏សំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រោដ្ឋកិច្ចសង្គម 

ប៉ុណ្ណោះទ្រោ ត្រោមានតូនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យការពារប្រោទ្រោសទៀតផង។

ដូច្ន្រោះហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៥ដ្រោលដឹកនាំដោយសម្ដ្រោចអគ្គ-

មហាស្រោនាបតីត្រោជោ ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រោ          

ទម្រោង់សុីជម្រោលើគ្រោប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណ្រោទម្រោង់ការគ្រោប់គ្រោងចំណូល

ពន្ធពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការរួមចំណ្រោកដល់ដំណើរការជំរុញ  

កំណើនស្រោដ្ឋកិច្ច ការប្រោកួតប្រោជ្រោង ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចការពារប្រោទ្រោស 

របស់កម្ពុជា ។

ជាក់ស្ត្រោងសកម្មភាពកំណ្រោទម្រោង់ការគ្រោប់គ្រោងចំណូលពន្ធ ដ្រោលបាន 

អនុវត្ដនៅព្រោលន្រោះ បានបងា្ហាញច្រោញនូវលទ្ធផលប្រោសើរជាច្រោើនលើផ្ន្រោក 

ភាពជឿទុកចិត្ដបានន្រោថវិកា និងការក្រោលម្អគណន្រោយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ            

ដ្រោលជាសញ្ញាមួយនំាឱ្យមានការត្រោៀមលក្ខណៈ សម្រោប់ជំហានបន្តបនា្ទាប់ 

ទៀតហើយនៅឆ្នាំខាងមុខនឹងមានប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងចំណូលពន្ធទំនើបមួយ 

សម្រោប់លើកកម្ពស់ការប្រោើប្រោស់ប្រោភពធនធានសាធារណៈដ៏កម្រោប្រោកប

ដោយប្រោសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តសិិទិ្ធដ្រោលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោលម្អការផ្តល់ 

ស្រោវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានជូនពលរដ្ឋបានកាន់ត្រោល្អប្រោសើរឡើង ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី ៥ ន្រោះបានដក់ច្រោញនូវគោល   

នយោបាយស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រោកៀរគរចំណូលរយៈព្រោលមធ្យម ២០១៤-

២០១៨ ដើម្បីផ្សារភា្ជាប់នឹងចក្ខុវិស័យន្រោការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ដោយផ្តាតលើ

ការប្រោមូលចំណូលក្នុងស្រោុកឲ្យមានប្រោសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្កិសិទ្ធិដើម្បី     

ឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្រោបទៅនឹងតម្រោូវការអភិវឌ្ឍស្រោដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 

ប្រោកបដោយចីរភាព ។

យុទ្ធសាស្ត្រោន្រោះផ្តាតលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួនបួនគឺទីមួយ ប្រោមូល 

ឲ្យអស់លទ្ធភាពនូវសកា្តានុពលប្រោមូលចំណូលដ្រោលមាននាព្រោលបច្ចុប្បន្ន

ទីពីរ មនិបង្កើតប្រោភ្រោទចណំលូពន្ធថ្ម ីទីបី មនិដឡំើងអត្រោពន្ធ នងិអាករលើក 

ល្រោងត្រោក្នុងករណីប៉ះប៉ូវដល់ការបាត់បង់ចំណូល និងការការពារសុខភាព

ឬការការពារបរិសា្ថាន និងទីបួន ធានាឲ្យបាននូវភាពងាយស្រោួលសមធម៌  

និងយុតិ្តធម៌ ព្រោមទាំងធានាប្រោសិទ្ធភាព តមា្លាភាព និងគណន្រោយ្យភាព ក្នុង 

ការគ្រោប់គ្រោង និងប្រោមូលចំណូល ។

តាមរបាយការណ៍កៀរគរចំណូលន្រោះ ក៏បានបងា្ហាញពីភាពល្អប្រោសើរ

ន្រោការប្រោមូលចំណូលកន្លងមកដ្រោលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។     

ប៉ុន្ត្រោយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏បានបងា្ហាញពីភាពចនោ្លាះប្រោហោងជាច្រោើន            

របស់សា្ថានប័នកៀរគរចំណូល ដ្រោលទាមទារឲ្យបន្តពង្រោឹងការគ្រោប់គ្រោង            

ចំណូលពន្ធ និងការក្រោទម្រោង់សុីជម្រោលើគ្រោប់ផ្ន្រោកគ្រោប់វិស័យ។

ថ្ល្រោងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធីកំណ្រោទម្រោង់ការគ្រោប់គ្រោងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ និងការប្រោកាសដក់ឲ្យដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រោកៀរគរចំណូល 

រយៈព្រោលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ កាលពីថ្មីៗ កន្លងមកន្រោះ សម្ដ្រោចអគ្គ-

មហាស្រោនាបតីត្រោជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រោីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោ 

កម្ពុជា បានជំរុញឲ្យមន្ត្រោីសា្ថាប័នជំនាញប្រោមូលចំណូលគ្រោប់ផ្ន្រោក ខិតខំ               

បំព្រោញភារកិច្ចប្រោកបដោយការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងគោលដៅ

កៀរគរចំណូលឲ្យបានកាន់ត្រោច្រោើន និងតមា្លាភាព។

តាមរបាយការណ៍អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុការ សម្រោប់គ្រោប់គ្រោងឆ្នាំ 

២០១៥ របស់ក្រោសួង ស្រោដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថ រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹង 

បង្កើនការចំណាយចំនួន៣,៩២ពាន់លានដុលា្លារ អាម្រោរិកនៅឆ្នាំ ២០១៥ 

ន្រោះ គឺកើនឡើង១០,៨ % បើធៀបកាលពីឆ្នាំ២០១៤។ នៅក្នុងឆមាសទី១ 

ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះ ការប្រោមូលចំណូលសរុបពីផ្ន្រោកពន្ធគយ និងពន្ធដរទទួល 

បានប្រោមាណជាជិត ១៥០០ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រោរិក កើនឡើងយ៉ាង 

ខ្ពស់ បើប្រោៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រោមូលនៅក្នុងរយៈព្រោលដូចគ្នាន្រោះ 

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ ។ 

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបប្រោចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រោសួង 

ស្រោដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថ ក្នុងរយៈព្រោល៦ខ្រោ ន្រោឆ្នាំ ២០១៥ 

ចំណូលដ្រោលប្រោមូលបានពីផ្ន្រោកពន្ធគយ និងពន្ធដរ មានចំនួនសរុប 

១៤៦៧,៥០ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រោរិក ក្នុងនោះចំណូលសរុបចំនួន 

៧៦០,៧៥ លានដុលា្លារអាម្រោរិក បានមកពីពន្ធគយ និងចំណូលសរុបចំនួន 

៧០៦,៧៥ លាន ដុលា្លាអាម្រោរិក បានមកពីពន្ធដរ ។ 

របាយការណ៍ដដ្រោលបានឲ្យដឹងផងដ្រោរថ ក្នុងរយៈព្រោល ៦ ខ្រោន្រោះ              

ចំណូលពន្ធគយដ្រោលប្រោមូលបានមានកំណើនចំនួន ១៧,៤១ % បើប្រោៀប 

ធៀបជាមួយនឹងការប្រោមូលនៅក្នុងរយៈព្រោលដូចគ្នាន្រោះកាលពីឆ្នាំមុន រីឯ  

ចំណូលដ្រោលប្រោមូលបានពីផ្ន្រោកពន្ធដរវិញមានកំណើនចំនួន ៧៨៦ 

៣១៤,៣៤  លានរៀល ស្មើនឹង ៣៨,៥៣ % ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ 

២០១៤ កន្លងទៅ ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន

ថ្ល្រោងអំណរសរសើរនិងវាយតម្ល្រោខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រោឹងប្រោងរបស់មន្រោ្តី

ន្រោផ្ន្រោកទាំងពីរក្នុងការប្រោមូលចំណូលជូនជាតិ និងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យ   

មានការខិតខំបន្ថ្រោមទៀត តាមរយៈការដក់ច្រោញនូវបទបញ្ជា ដ្រោលមាន 

លក្ខណៈគន្លឹះជាច្រោើន សម្រោប់ការអនុវត្តឈានឆ្ពោះទៅរកការកៀរគរ   

ចំណូលពន្ធឲ្យបានច្រោើននៅព្រោលខាងមុខ ។

សូមបញ្ជាក់ថ ចំណូលពន្ធគយ និងចំណូលពន្ធដរមានការកើនឡើង

យុទ្ធសាស្តែកៀរគរ ចំណូលពន្ធផ្តែតលើគែលការណ៍បួនចំណុច

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រោ្តីក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងមន្ត្រោីដឹកនាំន្រោអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ
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អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ

ជាលំដប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បនា្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិស្រោសក្រោសួង 

ស្រោដ្ឋកចិ្ច នងិហរិញ្ញវត្ថបុានដកច់្រោញនវូ ផ្រោនការយទុ្ធសាស្រោ្តដម៏ានប្រោសទិ្ធ-

ភាពមួយចំនួនទៅលើការប្រោមូលចំណូលពីផ្ន្រោកទាំងពីរន្រោះ នៅក្នុងរយៈ  

ព្រោលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រោយរួចមក ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដ្រោលបានឡើងការពារច្បាប់ស្តីពី

ការទូទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រោប់ការគ្រោប់គ្រោងឆ្នាំ ២០១៣ បានថ្ល្រោង 

ប្រោប់រដ្ឋសភាជាតិថ ក្នុងរយៈព្រោលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រោយន្រោះ ប្រោទ្រោសកម្ពុជា 

ទទួលបានចំណូលពន្ធកើនឡើងក្នុងរង្វង់ប្រោមាណជា ១៥ ទៅ ១៨ % ក្នុង 

១ ឆ្នាំៗ ក្នុងព្រោលដ្រោលកំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រោទ្រោសមានត្រោប្រោមាណជា 

៧% នោះ ។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានគូសបញ្ជាក់ថ តាមរយៈ 

ទស្សនវិស័យន្រោកំណើនន្រោះ យើងនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកបង់ពន្ធទាំងអស់ចូល  

មកក្នុងបញ្ជីបង់ពន្ធ ។ អ្នកបង់ពន្ធទាំងអស់ត្រោូវត្រោនៅក្នុងប្រោព័ន្ធបង់ពន្ធ មិន

ត្រោូវឲ្យមានអ្នកនៅក្រោប្រោព័ន្ធទ្រោ តាមរយៈការក្រោលម្អការចុះបញ្ជីលើការ 

បង់ពន្ធ ដោយធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រោួល និងធ្វើឲ្យមានការពិបាកគ្រោចពី   

ការបង់ពន្ធ ។

បច្ចបុ្បន្នអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាន

និងកំពុងអនុវត្តវិធានការន្រោការបង់ប្រោក់ពន្ធ តាមរយៈប្រោព័ន្ធធនាគរដោយ

មិនឲ្យមានការយកប្រោក់ទៅបង់ផ្ទាល់ដ្រោ ជាមូយនឹងមន្រោ្តីឡើយ ហើយទៅ

មុខនឹងជំរុញឲ្យមានការបង់កាន់ត្រោមានលក្ខណៈ  ងាយស្រោួលជាងន្រោះ  

ទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការបង្កើនប្រោក់ចំណូលពន្ធ កាត់បន្ថយនូវហានិ-        

ភ័យស្តីពីការបាត់ចំណូលចូលក្នុងថវិកាជាតិ ។

គួររំលឹកឲ្យដឹងផងដ្រោរថ នៅឆ្នាំ២០១៥ន្រោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន

គម្រោងធ្វើការប្រោមូលចំណូលពន្ធឲ្យកើន ០,៥ % ន្រោផលិតផលសរុបក្នុង 

ស្រោុក ហើយការដក់ផ្រោនការន្រោកំណើនន្រោះ គឺអាស្រោ័យពឹងផ្អ្រោកទៅលើ  

សកា្តានុពលដ្រោលនៅសល់ ។

សព្វថ្ង្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជា ដ្រោលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលន្រោការអភិ-

វឌ្ឍន៍ នៅមានសកា្តានុពលសម្រោប់ការប្រោមូលចំណូលពីផ្ន្រោកពន្ធទាំងពីរ

ន្រោះច្រោើននៅឡើយ ប៉ុន្ត្រោដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រោមូលមន្ត្រោីទទួល  

បន្ទុកតាមសា្ថាប័នទាំងពីរន្រោះ ត្រោូវខិតខំបន្តចាត់វិធានការដោះស្រោយលើ   

ការងារមួយចំនួនដ្រោលនៅសល់បន្ថ្រោមទៀត ។

បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ ន្រោះបាននិងកំពុងអនុវត្តនូវវិធាន-

ការក្រោទម្រោង់ជាច្រោើនលើការងារប្រោមូលពន្ធខណៈព្រោលដ្រោលប្រោទ្រោសច្រោះ

ត្រោបន្តមានតម្រោូវការថវិកាកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះ ។

សូមបញ្ជាក់ថ ចំណូលពន្ធគយរបស់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈព្រោល 

ជិតកន្លះទសវត្សរ៍ ចុងក្រោយន្រោះមានការកើនឡើងជាលំដប់ពីមួយឆ្នាំទៅ

មួយឆ្នាំ ជាពិស្រោសនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅខណៈដ្រោលសកម្មភាពពា-

ណិជ្ជកម្មក្នុងស្រោុក  ការផ្តាះប្តូរទំនិញជាមួយអន្តរជាតិមានការកើនឡើងគួរ 

ឲ្យកត់សមា្គាល់ ។

តាមរបាយការណ៍ដ្រោលបងា្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ 

កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ អង្គភាពមួយន្រោះ បាន

ប្រោមូលពន្ធគយសរុបចូលថវិកាជាតិចំនួន ៥ ៤៥៥ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង 

ប្រោមាណ១ ៣៦៣,៧៥ លានដុលា្លាអាម្រោរិក កើនឡើងប្រោមាណ ៣៣,៥ %  

បើប្រោៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រោមូលពន្ធបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ។

ដោយឡ្រោក ចំពោះចំណូលដ្រោលប្រោមូលបានពីផ្ន្រោកពន្ធដរវិញ នៅក្នុង 

ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅ ក្នុងរយៈព្រោលមួយឆ្នាំព្រោញប្រោមូលបានសរុបចំនួន        

៤ ២៥១ ១៦១ លានរៀល គិតជាប្រោក់ដុលា្លារអាម្រោរិក ស្មើនឹងប្រោមាណ     

១ ០៦២,៧៩ លានដុលា្លារអាម្រោរិក មានកំណើនប្រោមាណ ១៧,៩៣ % បើ

ធៀបជាមួយនឹងការប្រោមូលបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ។

ឯកឧត្តម គង់ វិបុលប្រោតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក

ន្រោអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបានឲ្យដឹងថ ដើម្បីប្រោមូលចំណូលពន្ធឲ្យបាន

គ្រោប់តាមផ្រោនការកំណត់ដោយច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនឹងបន្តពង្រោឹង

ការចុះបញ្ជីតាមប្រោព័ន្ធថ្មី, ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រោសទាំងអស់        

ដ្រោលបានចុះបញ្ជីពន្ធដរដក់ក្នុងប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងទិន្នន័យ ដើម្បីងាយ             

ស្រោួលក្នុងការគ្រោប់គ្រោង និងប្រោមូលចំណូលពន្ធ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ

អចលនទ្រោព្យទាំងអស់ ដ្រោលបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសូរិយោដីដក់           

បញ្ចូលក្នុងប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងទិន្នន័យរបស់ពន្ធដរ ។

ឯកឧត្តម គង់ វិបុលបានធ្វើបាឋកថស្តីពី កំណ្រោទម្រោង់ប្រោព័ន្ធពន្ធដរ 

នៅកម្ពុជា នាវិទ្យាសា្ថានវា៉ាន់ដ កាលពីថ្ង្រោទី០២ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ថ                

ដំណើរការ និងវឌ្ឍនាការន្រោការក្រោទម្រោង់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរផ្អ្រោក

លើយុទ្ធសាស្ត្រោកៀរគរចំណូលពន្ធរយៈព្រោលមធ្យម ២០១៤ ២០១៨ 

សម្រោប់ធ្វើជាត្រោីវិស័យ ដោយផ្អ្រោកជាសំខាន់លើមុខងារប្រោតិបត្តិការស្នូល    

រួមមាន ការចុះបញ្ជីអ្នកជាប់ពន្ធ,ការផ្តល់ស្រោវាអ្នកជាប់ពន្ធ,ការចាត់ច្រោង    

លិខិតប្រោកាស, ការធ្វើសវនកម្មនិងការប្រោមូលបំណុលពន្ធនិងបណ្តងឹតវា៉ា ។ 

ឯមខុងារគទំ្រោរមួមានការពង្រោងឹការគ្រោបគ់្រោង នងិរចនាសម្ពន័្ធ, ការគ្រោបគ់្រោង 

ធនធានមនុស្ស និងបច្ច្រោកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងនោះរួមមានការធ្វើទំនើបកម្ម     

វិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីបង្កើតប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងទិន្នន័យមួយដ្រោលមាន  

លក្ខណៈប្រោមូលផ្តុំសម្រោប់គំទ្រោដល់ការដក់ឲ្យដំណើរការន្រោការបង់ពន្ធ

តាមប្រោព័ន្ធអ្រោឡិកត្រោូនិករបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ជាពិស្រោសគឺដើម្បីបង្កលក្ខណៈ

ងាយស្រោួលក្នុងការគ្រោប់គ្រោង និងការត្រោួតពិនិត្យមើល អំពីការចុះបញ្ជីពន្ធ-

ដរតាមប្រោព័ន្ធថ្មី, ដំណើរការដក់លិខិតប្រោកាសបង់ពន្ធ, ការធ្វើសវនកម្មក៏

ដូចជាការគ្រោប់គ្រោងបំណុលពន្ធ ស្រោបតាមយុទ្ធសាស្ត្រោកៀរគរចំណូលពន្ធ  

រយៈព្រោលមធ្យម ២០១៤ ២០១៨ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕
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សា្ថានភាពន្រោវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈព្រោលព្រោញមួយ 

ឆមាសទី ១ ឆ្នាំន្រោះបានបងា្ហាញឲ្យឃើញថ បានស្ថិតនៅលើវិថីដ៏ល្អប្រោកប

ដោយសុទិដ្ឋិនិយម បើទោះបីជាកម្ពុជានៅត្រោមានឱនភាពពាណិជ្ជកម្មខ្លះក៏

ដោយចុះ ប៉ុន្ត្រោគ្រោប់វិស័យសំខាន់ៗ គឺសុទ្ធត្រោមានកំណើន មិនត្រោប៉ុណ្ណោះ 

កម្ពុជាក៏អាចមានសមត្ថភាព នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រោកលើការនាំ

ច្រោញនូវផលិតផលឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រោរសម្លៀកបំពាក់ បានមួយកម្រោិត  

ថ្រោមទៀតផងដ្រោរ ។ 

យោងតាមស្ថិតិពីក្រោសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម  

សរុបរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងបណា្តាប្រោទ្រោសដ្រោគូទាំងអស់ នៅក្នុងរង្វង់ 

ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះ មានតម្ល្រោសរុបប្រោមាណ ៩,៧៥ ពាន់លាន 

ដុលា្លារអាម្រោរិក គឺកំណើនប្រោមាណ ៩,៥% បើធៀបនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្ម 

សញ្ញាវិជ្ជមាន ន្រោវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ 

កម្ពុជានៅក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះដ្រោរ 

គឺភាពវិជ្ជមាន ន្រោការអនុវត្តនយោបាយពិពិធ-

កម្មទំនិញ ឬផលិតផលនាំច្រោញរបស់កម្ពុជា 

ពោលគឺភាពជោគជ័យមួយជំហាន នៅក្នុងការ

កាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រោកទាំងស្រោុងទៅលើផលិត

ផលនាំច្រោញ ដ្រោលពីមុនបានពឹងផ្អ្រោកស្ទើរទាំង

ស្រោុង ទៅលើផលិតផលឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រោរ

ត្រោមួយមុខ ។ 

នៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំន្រោះ ការនាំច្រោញន្រោផលិ

តផលឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រោរ សម្លៀកបំពាក់មានចំណ្រោកត្រោឹមត្រោប្រោមាណ 

៧២,៦% ប៉ុណ្ណោះន្រោចំណ្រោក ផលិតផលនាំច្រោញសរុបរបស់កម្ពុជា ។

ដោយសារត្រោនយោបាយជំរុញពិពិធកម្មផលិតផលនាំច្រោញន្រោះ ការ 

នាំច្រោញផលិតផលផ្ស្រោងៗ ជាអាទិ៍ អង្ករ កស៊ូ ជាដើម កំពុងត្រោពង្រោីក           

ចំណ្រោកភាគរយ ន្រោការនាំច្រោញរបស់កម្ពុជា ហើយ ។

ការនាំច្រោញអង្កររបស់កម្ពុជា នៅក្នុងរយៈ  ព្រោលន្រោះ បើទោះបីជាវាអា

ចនឹងលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តតាមផ្រោនការជំរុញការនាំច្រោញអង្ករឲ្យបាន 

វិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសន្ទុះរីកចមៅើនដ៏ល្អ

សកម្មភាពលើកដក់ទំនិញនៅកំពង់ផ្រោស្វយ័តក្រោុងព្រោះសីហនុ 
ខ្រោត្តព្រោះសីហនុ 

រយៈព្រោលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ដ្រោលព្រោល នោះមានតម្ល្រោត្រោឹមត្រោ ៨,៩ 

ពាន់លានដុលា្លារ ។ របាយការណ៍បញ្ជាក់ថពីខ្រោមករា ដល់ខ្រោមិថុនា កម្ពុជា

បាននាំច្រោញផលិតផលសរុបប្រោមាណ ៤,១៣ ពាន់លានដុលា្លារ ពោលគឺ 

មានកំណើនប្រោមាណ ៩,៥ % ធៀបនឹង ៣,៧៧ ពាន់លានដុលា្លារ នៅក្នុង 

រយៈព្រោលដដ្រោលកាលពីឆ្នាំទៅមិញ ។ 

ចំពោះការនាំចូលវិញ នៅត្រោមានទំហំធំជាងការនាំច្រោញ ប៉ុន្ត្រោតួល្រោខ 

បានបងា្ហាញថ ស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងមួយដ្រោលប្រោទ្រោសកម្ពុជាអាចនឹងធានា

លំនឹងន្រោស្រោដ្ឋកិច្ចបាន ។ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះ ទំហំន្រោការនាំចូល

របស់កម្ពុជាមានទឹកប្រោក់រហូតដល់ទៅ ៥,៦២ ពាន់លានដុលា្លារ គឺមាន 

កំណើនប្រោមាណ ៨,៥ % ធៀបនឹង ៥,១៨ ពាន់លានដុលា្លារ នៅក្នុងរយៈ 

ព្រោលដដ្រោលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

នៅក្នុងចំណមផលិតផលនាំច្រោញសរុបរបស់កម្ពុជា ផលិតផលដ្រោល 

ជាស្នូល និងជាមូលដ្ឋានគឺផលិតផលន្រោឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រោរសម្លៀក    

បំពាក់ និងស្ប្រោកជើង ដោយវិស័យន្រោះមានកំណើនប្រោមាណ ៩ % ។ តម្ល្រោ 

ន្រោការនាំច្រោញផលិតផលទាំងន្រោះមានតម្ល្រោសរុប ៣ ពាន់លានដុលា្លារ  

ខណៈដ្រោលកាលពីឆមាសទី ១ ឆ្នាំទៅមិញ មាន តម្ល្រោត្រោឹមត្រោ ២,៧៤ 

ពាន់លានដុលា្លារ ។ 

ឯកឧត្តម ស៊ុន  ចាន់ថុល ទ្រោសរដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទីស្តីការក្រោសួងពាណិជ្ជកម្ម
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១ លានតោន នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏ដោយ ក៏ស្

ថនភាពន្រោកំណើនបានបងា្ហាញថបានស្ថិតនៅ

ក្នុងសា្ថានភាពមួយយ៉ាងខ្ពស់ បើធៀបនឹង 

រយៈព្រោលដដ្រោលកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។ តួល្រោខ 

ន្រោការនាំច្រោញអង្ករ របស់សហព័ន្ធស្រោូវអង្ករ 

កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ នៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ន្រោះ ការ 

នាំច្រោញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្រោ

ប្រោទ្រោសមានបរិមាណប្រោមាណ ២៨៣.៨២៥ 

តោន កើនឡើងប្រោមាណ ៦០% បើធៀបនឹង 

បរិមាណនាំច្រោញកាលពីឆមាសទី ១ ឆ្នា ំ២០១៤ 

ដ្រោលមានចំនួនត្រោមឹត្រោ១៧៧.៩២៨តោននោះ ។

ក្រោពីអង្ករ ការនាំច្រោញកស៊ូស្ងួតក៏មានស

ភាពកើនឡើងគួរឲ្យកត់  សមា្គាល់ផងដ្រោរ ទោះ 

បីជាតម្ល្រោកស៊ូបានធា្លាក់ចុះ ប៉ុន្ត្រោតម្ល្រោន្រោការនាំ

ច្រោញគឺនៅត្រោមានកំណើន។ ចនោ្លាះពីខ្រោមករា 

ដល់មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រោះ កម្ពុជាបាននាំច្រោញ 

កស៊ូស្ងួតប្រោមាណ ៦១ ៩៦៩ តោន ពោលគឺមានការកើនឡើងប្រោមាណ 

៤៧ % ធៀបនឹងបរិមាណនាំច្រោញសរុបកាលពីរយៈព្រោលដដ្រោលកាលពី

ឆ្នាំ ២០១៤ ដ្រោលមានបរិមាណត្រោឹមត្រោ ៤២១៨៩ តោន ។

នៅក្នុងរយៈព្រោលន្រោះដ្រោរ តម្ល្រោន្រោជ័រកស៊ូនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបាន

ធា្លាក់ចុះប្រោមាណ ១៧ % ពោលគឺមានតម្ល្រោត្រោឹមត្រោ ១៥៣៣ ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ 

នៅក្នុងមួយតោន ប៉ុន្ត្រោលទ្ធភាពន្រោការនាំច្រោញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរង្វង់ ៦ 

ខ្រោដើមឆ្នាំន្រោះមានតម្ល្រោរហូតដល់ទៅ ៨៤,២ លានដុលា្លារ លើសកាលពី 

រយៈព្រោលដដ្រោលន្រោឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន ១២ % ។ ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមាន 

ត្រោឹមត្រោ ៧៥ លានដុលា្លារ ។

នៅក្នុងអំឡុងព្រោលន្រោះដ្រោរ ដ្រោគូពាណិជ្ជកម្មនាំច្រោញធំជាងគ្រោ គឺ សហ-

គមន៍អឺរ៉ុប អាម្រោរិក,កាណាដ,ចិន,ជប៉ុន កូរ៉្រោ។ល។ ខណៈព្រោលដ្រោគូពា-

ណិជ្ជកម្មនាំចូលវិញពីប្រោទ្រោសជិតខាង ដ្រោលមាន ថ្រោ, វៀតណាម, ចិន ។

សរុបមកវិញ ផ្អ្រោកតាមតួល្រោខពាណិជ្ជកម្មខាងលើ កម្ពុជាកំពុងត្រោស្ថិត 

នៅលើផ្លូវប្រោកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅលើនយោបាយពិពិធកម្ម ទាំង 

ផលិតផល និងទីផ្សារ ប៉ុន្ត្រោទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ន្រោះគឺគ្រោន់ត្រោជា       

ជំហានបឋមប៉ុណ្ណោះ។ជោគជ័យន្រោនយោបាយពិពិធកម្មន្រោះបានសម្រោច 

នៅព្រោលណាដ្រោលគមា្លាតន្រោការនាំច្រោញ និងនាំចូលត្រោូវលុបបំបាត់ ហើយ 

វារិតត្រោជោគជ័យថ្រោមទៀតនោះ គឺនៅព្រោលដ្រោលពាណិជ្ជកម្មនាំច្រោញមាន

តម្ល្រោធំជាងការនាំចូល ៕
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តាំងពីបុរាណកាលមកទល់បច្ចុប្បន្នន្រោះ ប្រោជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្រោរនៅតាមជនបទស្រោចមា្ការត្រោងនិយមប្រោើរូប
ទីងមោង ដោយចាត់ទុកថជាវត្ថុ ឬជាឧបករណ៍មួយ    
ផ្តល់នូវអត្ថប្រោយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រោចាំថ្ង្រោ ៖

ប្រោយោជន៍ទី ១:  មិនថរដូវប្រោំង ឬក៏រដូវវស្សា 
ឡើយ ព្រោលស្រោូវក្រោហមសា្លាបស្រោកនៅតាមវាលស្រោ
ប្រោជាកសិករនាំគ្នាយករូបទីងមោងទៅដក់បញ្ឈរ ធ្វើ
ជាឆ្មាំចាំគំរាមបនា្លាចដល់ពពួកហ្វូងចាបពូកចាបស្រោុក 
ស្រោក លលក ដ្រោលចុះមកសុីស្រោូវក្នុងស្រោ។ យូរៗម្តង 
យើងសង្ក្រោតឃើញរូបទីងមោងដ្រោលមានសណា្ឋានដូច
មនុស្សឈរត្រោដងដ្រោទាំងពីររង្គើរយីកយោកខ្លួនតាម
កមា្លាំងខ្យល់បក់ ឬតាមខ្ស្រោទាញពីចមា្ងាយន្រោមា្ចាស់ស្រោ 
ធ្វើឱ្យហ្វូងចាបទាំងឡាយហើរគ្រោច មិនហា៊ានចុះសុី  
ស្រោូវនោះឡើយ ។

នៅតាមជួរដងទន្ល្រោតំបន់ធ្វើចំការស្ព្រោ សាឡាត់ 
ខាត់ណា ឬបន្ល្រោបងា្ការផ្ស្រោងទៀតក៏ដូចោ្នាះដ្រោរ ប្រោជា-
កសិករខ្ម្រោរមួយចំនួនក៏និយមយករូបទីងមោងទៅដក់
បញ្ឆោតបង្អើលពពួកសត្វសា្លាបផ្ស្រោងៗ រួមទាំងសត្វ  
ស្រោុក មាន់ ទា ឆ្ក្រោ ឆ្មា ជាដើមផង ។ 

ចំពោះរូបទីងមោងប្រោជាកសិករច្ន្រោធ្វើពីចំបើង ឬ 
ស្លឹកច្រោកងាប់រុំចងនឹងបង្គាលឈើ ឬកំណាត់ប្ញស្សី 
ចងភា្ជាប់ឈើទទឹង ដូចជាដ្រោឆ្កាង ហើយយកខោអាវ     
ចាស់ៗមកស្លៀកពាក់លើតួខ្លួនឈើឆ្កាងនោះ រួច            
ហើយ យកចំបើងរុំផ្តុំធ្វើដូចជាក្បាលមនុស្សភា្ជាប់ផ្ន្រោក
ខាងលើយកមួកស្លឹកចាស់ៗមកគ្រោបពាក់ពីលើ ដ្រោល 
មើលទៅស្រោដៀងរូបរាងមនុស្ស រួចហើយយកទៅ 
ដោតបងា្ហាញនៅវាលស្រោ ឬច្បារដំណាំ ហើយចងខ្ស្រោ 
ឱ្យវ្រោងដើម្បីទាញបង្អើលសត្វទៅតាមការជាក់ស្ត្រោង ។ 

ប្រោយោជន៍ទី ២  :  តាមជំនឿពីបុរាណមក ដ្រោល 
តំបន់ខ្លះនៅត្រោប្រោកាន់ខា្ជាប់ លុះមកដល់សព្វថ្ង្រោន្រោះ 
ប្រោជាជនខ្ម្រោរនៅជនបទដច់ស្រោយល ជាពិស្រោស 
តំបន់ព្រោភ្នំ គ្រោនិយមធ្វើរូងទីងមោង ដ្រោលស្រោដៀងគ្នា 
នឹងរូបទីងមោងចាំចាបនោះដ្រោរ ប៉ុន្ត្រោច្រោើនមានបន្ថ្រោម
ប្ល្រោកត្រោង់ចំណុចក្បាល គឺគ្រោយកឆ្នាំងដីក្អម ឬបោ៉ាត ធុង 
ចាស់ៗមកគ្រោបពីលើ ហើយគូរជាភ្ន្រោកច្រោមុះ មាត់ ធ្ម្រោញ 
ធំៗ ដ្រោលមើលទៅអាក្រោក់គូរឱ្យខា្លាច ហើយគ្រោយករូប
ទីងមោងនោះទៅចងបញ្ឈរភា្ជាប់នឹងដើមឈើ ឬ 
បង្គាលរបងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួន ដ្រោលជាជំនឿមួយ         
បញ្ជាក់ថជាអ្នកយមការពារកុំឱ្យមានខោ្មាច ព្រោយ 
បិសាច អសុរកាយ មកពីទីងងឹតជិតឆ្ងាយ នាំជំងឺ តមា្កាត់ 
ផ្ស្រោងៗដូចជា គ្រោុនក្តាសន្ធំ រាករូស អាសន្នរោគ អុត 
សា្វាយ អុតកា្តាម អុតធំជាដើមចូលមកគំរាមកំហ្រោងក្នុង
លំនៅដ្ឋាននោះបាន ។ ន្រោះជាទំនៀមតៗពីបុរាណ   

ដ្រោលប្រោជាជនបានចាត់ទុកថ រូបទីងមោងមាន                    
ប្រោយោជន៍ ជួយការពារជីវិតរស់នៅប្រោចាំថ្ង្រោបានមួយ 
ចំណ្រោក ។

ប្រោយោជន៍ផ្ស្រោងៗទៀត នៅមានទីងមោងមួយ 
ប្រោភ្រោទទៀត ហៅថ ទីមោង ៉៉យក្ស  ៉ឬហៅថ   ៉យក្ស 
ជាល  ៉។ នៅក្នុងសៀវភៅកម្រោងអត្ថបទបណា្តាញព័ត៌-
មានវប្បធម៌ខ្ម្រោរ ដ្រោលស្រោវជ្រោវដោយលោក អាំង ជូ 
លាន ក៏បានបញ្ជាក់ថ រូបទីងមោងដ្រោលមានខា្នាតធំ
ន្រោះគមឺានឈ្មាះ យក្សជាលដ្រោរ ព្រោះទងីមោងប្រោភ្រោទ 
ន្រោះគ្រោធ្វើឡើងពីបនោ្ទាះប្ញស្សីស្តើងតូចៗ ហើយក្រោង    
ប្រោទាក់គ្នាជាក្រោឡាដូចក្រោងជាល ឬកន្ត្រោកដូចោ្នាះដ្រោរ     
ប៉ុន្ត្រោ ការក្រោងជារូបទីងមោងត្រោូវធ្វើឱ្យច្រោញជារូប   
មនុស្សប្រោុស និងមនុស្សស្រោី ទើបគ្រោសា្មាច់ក្រោដសធ្វើ
ជាមុខមនុស្សធំទៅតាមការព្រោញចិត្តដោយលាបពណ៌
មុខ និងសក់ឱ្យសា្អាត ហើយយកមុខសា្មាច់ ឬក្បាលទីង-
មោងនោះទៅចងភា្ជាប់នឹងដងខ្លួន ដ្រោលក្រោងជាជាល 
រួចហើយនោះ ទើបគ្រោយកក្រោណាត់មករុំធ្វើជាសម្លៀក
បំពាក់លើខ្លួនទីងមោងនោះជាការស្រោច ។ បើតាម 
ការស្រោវជ្រោវបានបញ្ជាក់ថ ប្រោភ្រោទទីងមោងធំ ឬ 
យក្សជាល គឺកើតមានជាប្រោព្រោណីទំនៀមទមា្លាប់ខ្ម្រោរ  
តាំងពីសម័យបុរាណ ព្រោះកាលណារដូវបុណ្យកឋិន 
ទានមកដល់ ទីងមោងយក្សជាលន្រោះមានតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការរាំដង្ហ្រោរអង្គកឋិទាន ជាមួយនឹងភ្ល្រោង 
ឆ្រោយុំ ដ្រោលញុំងឱ្យពិធីបុណ្យមានភាពអធិកអធម។ 
ក្រោពីបុណ្យកឋិនទាន យើងក៏សង្ក្រោតឃើញវត្តមាន 
របស់ទីមោងបក្សជាលន្រោះនៅក្នុងពិធីបុណ្យ ផ្កាសាម-
គ្គី និងជាពិស្រោសគឺបុណ្យបំបួសនាគ និងបុណ្យចូល 
ព្រោះវស្សា។ 

តាមទំនៀមទមា្លាប់ខ្ម្រោរនៅគ្រោប់ទីអារាម តាមជន-
បទរយៈព្រោលកន្លះខ្រោមុនថ្ង្រោចូលព្រោះវស្សា គណៈកម្ម-
ការអាចារ្យវត្ត ត្រោងរៀបចំពិធីដង្ហ្រោរទៀនវស្សា ដើម្បីរ្រោ 
អងា្គាសបច្ច័យ និងទ័យវត្ថុផ្ស្រោងៗតាមភូមិ តាមស្រោុក     
ដើម្បីវ្រោរប្រោគ្រោនព្រោះសង្ឃគង់ចាំវស្សាអស់កាលគម្រោប់ 
៣ ខ្រោ ទើបចប់ ដូចោ្នាះហើយក្រោុមវង់ភ្ល្រោងឆ្រោយុំដ្រោល   
មានទីងមោងយកជាល អមជាមួយអ្នកឡកឆ្រោយុំ 
ពាក់មុខយក្ស មុខសា្វា មុខឥសី ដើម្បីរាំសុំបច្ច័យ និង     
ទ័យទានផ្ស្រោងៗតាមភូមិតាមស្រោុកជាប្រោយោជន៍អប-
អរសាទរពិធីបុណ្យផង និងបងា្ហាញពីប្រោព្រោណីទំនៀម 

ទមា្លាប់ខ្ម្រោរដ្រោលបន្សល់តាំងពីបុរាណកាលផង។/                                               

រូបទីងមោងក្នុងពិធីបុណ្យ
ដង្ហ្រោកឋិនទាន

រូបទីងមោងចាំចាបនិងរូបទីងមោង
ដក់នៅបង្គាលរបងមុខផ្ទះ
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រួមគា្នែថែរក្សាធនធានទឹកនែលើភពផែនដីឲ្យបានគង់វង្ស

បច្ចុប្បន្នន្រោះ បញ្ហាទឹកកំពុងចោទជារឿងធ្ងន់ធ្ងរ

ហើយដ្រោលមនុស្សលោក ត្រោូវត្រោគិតគូររួមគ្នាដោះ 

ស្រោយជាបនា្ទាន់ ។ ក្នុងប៉ុនា្មានទសវត្សចុងក្រោយន្រោះ

បានបងា្ហាញឲ្យឃើញនូវគោលការណ៍ន្រោការបមា្លាស់ប្ដូរ

ទិស ដ្រោលល្រោចច្រោញនូវសញ្ញាន្រោការព្រោួយបារម្មទៅ 

ដល់ការគំរាមកំហ្រោងចំពោះធនធានទឹក និងប្រោព័ន្ធ 

អ្រោកឡូសូុដី្រោលនៅជុវំញិ ។ មានស្រោចក្ដសីម្រោចជាច្រោើន 

ដើម្បីធ្វើការចាត់ច្រោងទៅលើការថ្រោរក្សាឲ្យបាននូវធន-

ធានទឹក នៅព្រោលដ្រោលគ្រោធ្វើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាង 

ស្រោដ្ឋកិច្ច និងហ្រោតុផលន្រោការទទួលខុសត្រោូវខាង 

នយោបាយដោយមិនចាំបាច់គិតអំពីថ តើវាប៉ះពាល់

យ៉ាងណាទៅលើប្រោទ្រោសណាមួយ តំបន់ណាមួយ ឬក៏ 

ទៅលើប្រោទ្រោសជាច្រោើន ។ បើទោះបីជាមានការអំពាវ- 

នាវម្ដងហើយម្ដងទៀត ពីអ្នកជំនាញផ្ន្រោកធនធានទឹក 

របស់ពិភពលោកក្ដី ក៏គ្រោនៅត្រោរកមិនទាន់ឃើញនូវវិធី

ដោះស្រោយណាមួយទៅលើការគ្រោប់គ្រោងធនធានទឹក

តាមរបៀបវិទ្យាសាស្រោ្ដ និងបញ្ចៀសឲ្យផុតពីការបំផ្លាញ 

ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានទឹក របស់ពិភពលោកន្រោយើង។ 

សព្វថ្ង្រោន្រោះ មានកតា្តាសំខាន់ៗជាច្រោើនដ្រោលធ្វើ 

ឲ្យធនធានទឹករបស់យើងប្រោឈមមុខ នឹងមហន្ដរាយ 

នោះគឺ កំណើនប្រោជាជន ជាពិស្រោសនៅក្នុងតំបន់ដ្រោល 

ខ្សត់ទឹក, បមា្លាស់ប្ដូរន្រោចំនួនប្រោជាជនដ៏ច្រោើនលើស 

លប់ពីជនបទទៅទីក្រោុង និងទីប្រោជុំជននានា, ការទាម

ទារនូវការពង្រោឹងឲ្យបាននូវស្ថិរភាពចំណីអាហារដ្រោល

កាន់ត្រោមានសំទុះធំឡើង និងលក្ខខណ្ឌន្រោជីវភាពរស់

នៅកាន់ត្រោខ្ពស់ឡើងរបស់ប្រោជាជន, ការកើនឡើងនូវ

ការប្រោកួតប្រោជ្រោងរវាងការប្រោើប្រោស់ខុសគ្នាន្រោធនធាន

ទឹក និងកតា្តាចុងក្រោយគឺជាតិពុលដ្រោលភាយច្រោញពី

រោងចក្រោទីក្រោុង និងកសិដ្ឋាននានា ។ បមា្លាស់ប្ដូរ 

អាកាសធាតុ និងការប្រោប្រោួលជារឿយៗន្រោធម្មជាតិក៏

បានបង្កើតឲ្យមាន នូវភាពកាន់ត្រោស្មុគសា្មាញឡើង 

ដល់ការទ្រោទ្រោង់នូវប្រោភពធនធានទឹករបស់យើង ។ ក៏    

ប៉ុន្ដ្រោការរួមគ្នាថ្រោរក្សាធនធានទឹក នៅលើពិភពលោក 

ក៏កំពុងត្រោូវបានអនុវត្ត ប្រោកបដោយការទទួលខុសត្រោូវ  

ខ្លះដ្រោរ ។ ទាំងនៅក្នុងកម្រោិតជាតិ និងកម្រោិតតំបន់មន្រោ្ដី

នានាទទួលខុសត្រោូវខាងធនធានទឹក បានប្រោឹងប្រោង 

រិះរកវិធី ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាចាត់ច្រោងទឹកដោយធានា

នូវបរិមាណទឹកឲ្យត្រោមឹត្រោវូសម្រោប់ការប្រោើប្រោស់ ។ ទឹ ក 

ដ្រោលមាននៅលើពិភពលោកយើងន្រោះ ជាធម្មតាវា 

ស្ថិតនៅក្នុងទម្រោង់ និងតំបន់ខុសៗគ្នា គឺទឹកនៅក្នុង 

ខ្យល់ នៅលើផ្ទ្រោដី នៅក្រោមដី និងនៅក្នុងមហា    

សមុទ្រោ ។ ទឹកប្រោមាណ២,៥% នៅលើពិភពលោក គឺជា 

ទឹកសាប ហើយភាគច្រោើនវាកកនៅតាមភ្នំ ឬក៏ជា 

កម្រោលទឹកកក។ ប្រោមាណ៩៦% ន្រោទឹកសាបត្រោូវបាន

គ្រោរកឃើញថនៅស្រោទាប់ក្រោមដី។ និងមួយផ្ន្រោកតូច 

ទៀតស្ថិតនៅលើផ្ទ្រោដី ។

ដោយ យល់ដឹងអំពីវដ្ដន្រោទឹក តាមរយៈបរិសា្ថាន 

អាចជួយឲ្យគ្រោកំណត់បានអំពីរបៀប ដូចម្ដ្រោចទៅដ្រោល 

ធនធានទឹក បានស្ថិតនៅក្នុងផ្ន្រោកដទ្រោៗគ្នាក្នុងពិភព-

លោក ។ វដ្ដទឹកនៅលើផ្រោនដីគឺជាយន្ដការសកល        

ដោយទឹកបានធ្វើបមា្លាស់ទី ពីអាកាសចុះមកផ្រោនដី 

ដ្រោលយើងហៅថ ភ្លៀង រួចក៏បមា្លាស់ទីត្រោឡប់ទៅ 

អាកាសវិញដ្រោលយើងហៅថ រំហួត ។ ទឹកដ្រោលមាន 

នៅលើភពផ្រោនដីវាស្ថិតនៅក្នុងស្រោះ អាង ទន្ល្រោ ជ្រោះ 

ប្រោឡាយ ក្នុងកម្រោិតមួយដ៏តិចតួចបំផុត ន្រោទំហំទឹក- 

សាបសរុបទំាងអស់គឺមានត្រោមឹត្រោ ០,៣%។ បុ៉ន្ដ្រោមនុស្ស

លោកអាចទាញយកទឹកសាបប្រោមាណ ៨០% ពីទឹក 

ដ្រោលនៅក្រោមដី ជារៀងរាល់ថ្ង្រោសម្រោប់ប្រោើប្រោស់។ 

ប្រោភពទឹកទាំងន្រោះ បានប្រោើឲ្យផ្ន្រោកជាច្រោើននៅក្នុងបរិ-

សា្ថាន ហើយក៏បានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកនូវប្រោភពដ៏ 

សំខាន់សម្រោប់ជាទឹកផឹកជាថមពល ជាប្រោព័ន្ធធារា-

សាស្រោ្ដ និងផ្លូវធ្វើដំណើរ ។ ធនធានទឹកនៅក្រោមដី 

ប្រោមាណ៦០% ត្រោូវបានគ្រោយកមកប្រោើប្រោស់សម្រោប់

របរកសិកម្ម ហើយប្រោមាណពី២៥% ទៅ៤០% ន្រោទឹក 

សម្រោប់ផឹកទូទាំងពិភពលោក គឺយកច្រោញពីក្រោមដី 

ន្រោះឯង ។ ទីក្រោុងរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកសុទ្ធត្រោ

ប្រោើប្រោស់ប្រោភពទឹកក្រោមដី ហើយប្រោភពទឹកន្រោះបាន 

ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងគ្រោប់គ្រោន់បំព្រោញឲ្យការប្រោើប្រោស់

ទឹកនៅលើដី ។

ធនធានទឹករបស់យើង ប្រោឈមមុខទៅនឹងការ        

គំរាមកំហ្រោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារកតា្ដាជាច្រោើនរួម 

មាន ៖ សកម្មភាពរបស់មនុស្ស ការបំពុលបរិសា្ថាន 

បមា្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ ការកាប់បំផ្លាញព្រោឈើ។ល។ 

ប៉ុន្ដ្រោមូលហ្រោតុដ៏សំខាន់មួយ ដ្រោលគំរាមធ្ងន់ធ្ងរដល់ធន

ធានទឹកគឺការបំផ្លាញនូវប្រោព័ន្ធអ្រោកូឡូសុីដ្រោលត្រោងត្រោ

កើតឡើង តាមរយៈការកាប់បំផ្លាញតំបន់ព្រោឈើធំៗ

ច្ន្រោធ្វើជាចមា្ការ ការកើនឡើងន្រោចំនួនទីក្រោុង ការសាង 

សង់ផ្លូវ ឬក៏ការរុករករ៉្រោ។ សកម្មភាពមួយណាក៏ដោយ

ក្នុងចំណមសកម្មភាពទាំងអស់ន្រោះ គឺវាធ្វើឲ្យប៉ះ-

ពាល់ជាពិស្រោសដោយផ្ទាល់ ទៅលើប្រោព័ន្ធអ្រោកូធម្ម-     

ជាតិ ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ទៅដល់ 

ធនធានទឹក។ 

អ្នកវិទ្យាសាស្រោ្ដជប៉ុនជាច្រោើន បានធ្វើការព្រោមាន 

យ៉ាងខា្លាំងថ ភពផ្រោនដីយើងអាចនឹងត្រោូវស្ងួតខ្សាះ     

គ្មានទឹកមួយដំណក់ត្រោម្ដង នៅក្នុងរយៈព្រោល១ពាន់ 

លានឆ្នាំខាងមុខ ។ អ្នកស្រោវជ្រោវមកពីសាកលវិទ្យា-

ល័យតិចណូឡូសុីតូក្យូរបស់ជប៉ុនបានគណនាឃើញ

ថ ក្នុងមួយឆ្នាំៗទឹកភ្លៀងធា្លាក់ពីលើអាកាសក្នុងទម្ងន់

ប្រោមាណ១,១២ពាន់លានតោន។ បើទោះជាទឹកភ្លៀង 

ទាំងន្រោះធា្លាក់មកលើតំបន់ជាច្រោើនលើផ្រោនដី ប៉ុន្ដ្រោវា       

មិនគ្រោប់គ្រោន់សម្រោប់ប្រោើប្រោស់ ឲ្យមានតុល្យភាពគ្នា

នៅលើភពផ្រោនដីនោះទ្រោ ព្រោះកន្ល្រោងខ្លះគឺរាំងមួយឆ្នាំ

ទល់មួយឆ្នាំត្រោម្ដង ។

មានសារជាច្រោើនបានលើកឡើងពីការពិភាក្សាគ្នា

ជាទូទៅអំពីធនធានទឹកនៅលើភពផ្រោនដី ។ សារទាំង

នោះបានអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដក់ទៅលើធនធាន

ទឹក នៅព្រោលដ្រោលមនុស្សកាន់ត្រោមានកំណើន និងធ្វើ 

បមា្លាស់ទីកាន់ត្រោច្រោើន ។ ត្រោូវរួមគ្នាចាត់ច្រោងឲ្យបានល្អ

ជូនព័ត៌មានឲ្យបានគ្រោប់ជ្រោុងជ្រោយអំពីបរិមាណ និង 

គុណភាពទឹក ដ្រោលអាចប្រោើប្រោស់បានពីកន្ល្រោងមួយ  

ទៅកន្ល្រោងមួយ ។ វាកាន់ត្រោមានសារៈសំខាន់ណាស់ 

ទៅទៀត ក្នុងការយល់ដឹងអំពីសងា្វាក់ន្រោវដ្ដទឹក និងអំពី 

សកម្មភាពរបស់មនុស្ស ដ្រោលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើ 

ទឹក។ ធ្វើបានយ៉ាងន្រោះ ធនធានទឹកនៅលើភពផ្រោនដី 

របស់យើងអាចនឹងត្រោូវបានការពារ ហើយនិងធ្វើការ 

អភិវឌ្ឍវាប្រោកបដោយនិរន្ដរភាព ។

យើងត្រោូវរួមគ្នាការពារធនធានទឹកនៅលើភពផ្រោន

ដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា៕

ទឹកមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សសត្វនៅលើពិភពលោក
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ស្វែងយល់ពីគុណបែយោជន៍ 
គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និង ផ្ល្រាទៀបបារាំង

គ្រាប់ស្វាយចន្ទី

គ្រោប់សា្វាយចន្ទីសម្បូរដោយប្រោូត្រោអ៊ីនវីតាមីន B-

Complex និងសារជាតិរ៉្រោសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា 

ជាតិដ្រោក ស្រោឡ្រោញ៉ូម សង្ក័សីនិងទង់ដ្រោងជាដើម ។    

គ្រោប់សា្វាយចន្ទីក៏មានផ្ទុកនូវសារជាតិម្យា៉ាង ដ្រោលមាន 

ឈ្មាះថ Proanthocyanidins ដ្រោលមានសមត្ថភាព

ប្រោឆំងនឹងការកកើតន្រោដុំសាច់និងកោសិការបស់ជំងឺ

មហារីក។ លើសពីន្រោះទៀតវាក៏មានគុណប្រោយោជន៍

ខ្ពស់សម្រោប់ជួយបន្ថយសមា្ពោធឈាម ការពារនិងកាត់

បន្ថយហានិភ័យន្រោជំងឺប្រោះដូង ការពារការកកើតក្រោួស 

ថង់ប្រោមាត់ កាត់បន្ថយសា្ថានភាពឈឺក្បាល ជួយបង្កើន 

ថមពលរាងកាយ ជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំ និងជួយដល់ 

សុខភាពរបស់ស្ប្រោក និងសក់ផងដ្រោរ ។ សា្វាយចន្ទី 

សម្ូបរដោយអាសីុតអូឡ្រោអី៊កយ៉ាងច្រោើន ដ្រោលសារជាតិ

ន្រោះផ្តល់គុណប្រោយោជន៍ខ្ពស់ដល់ សុខភាពរបស់ 

ប្រោះដូង និងសរស្រោឈាមប្រោះដូង។ វាក៏បានផ្តល់គុណ

ប្រោយោជន៍ខ្ពស់ដល់ប្រោព័ន្ធប្រោសាទ និងសាច់ដុំមិនឲ្យ 

នឿយហត់ ហើយក៏ជួយឲ្យគ្រោប់អវយវៈន្រោសារពាង្គ    

កាយរឹងមាំរហ័សរហួន ជាពិស្រោសវាជួយថ្រោរក្សាសុខ-

ភាពសរស្រោចំណងក្បាលឆ្អងឹ និងសនា្លាក់បានយ៉ាងល្អ។

ក្រោពីគុណប្រោយោជន័ដ៏សម្បួរប្រោប របស់គ្រោប់សា្វាយ

ចន្ទីក៏នៅមានក្លិន និងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ វាថ្រោមទាំង 

អាចញាុំជាអាហារសម្រោន់ ឬលាយជាមួយផ្ល្រោឈើនិង 

បង្អ្រោមដើម្បីបង្កើនឲ្យកាន់ត្រោមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់

ទៀតផង៕

ផ្លែទៀបបារាំង

ផ្ល្រោទៀបបារាំង សម្បូរទៅដោយជាតិកាកសរស្រោ    

វីតាមីន និងសារធាតុជាច្រោើនប្រោភ្រោទដ្រោល មានគុណ

ប្រោយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស ។ នៅក្នុងសាច់ 

ផ្ល្រោទៀបបារាំងទម្ងន់ ១០០ ក្រោមមានជាតិកាកសរស្រោ 

រហូតដល់ ៣,៣ក្រោម ហើយការទទួលទានសាច់ទៀប

បារាំងទទួលបាននូវជាតិកាកសរស្រោ ដ្រោលសារពាង្គ-

កាយរបស់មនុស្សត្រោូវការជាប្រោចាំរហូតដល់ ១៣% ។ 

ចំណ្រោកវីតាមីនគឺ ជាសារជាតិចម្បងបំផុតដ្រោលមាន

នៅក្នុងផ្ល្រោទៀបបារាំងជាពិស្រោសវីតាមីន C មានចំនួន 

រហូតដល់ ២០មិល្លីក្រោមក្នុងចំនួនផ្ល្រោទៀបបារាំងចំនួន 

១០០ ក្រោម ។ ជាតិកាកសរស្រោគឺជាសារជាតិដ៏មាន

សារប្រោយោជន៍បំផុត សម្រោប់ជំនួយដល់ប្រោព័ន្ធរំលាយ

អាហាររបស់មនុស្ស ព្រោមទាំងជួយសំអាតសារជាតិ         

ពុលផ្ស្រោងៗ ច្រោញពីសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សបាន

យ៉ាងប្រោសើរផងដ្រោរ ទន្ទឹមនឹងគ្នាន្រោះដ្រោរចំនួនវីតាមីន 

C ដ្រោលមាននៅក្នុងផ្ល្រោទៀបបារាំងដ៏ច្រោើនក៏ជាផ្ន្រោក 

មួយសំខាន់ ប្រោៀបបានទៅនឹងអង់ទីអុកសុីដង់ដ្រោល 

មានមុខងារយ៉ាងល្អ ក្នុងការបង្កើនប្រោព័ន្ធភាពសាុំ និង

ជយួកាត់បន្ថយដណំើរន្រោការចាសម់នុអាយ ុ។ ផ្ល្រោទៀប 

បារាំងមានសារជាតិខា្លាញ់តិចតួចបំផុត ដូច្ន្រោះវាមាន        

គុណប្រោយោជន៍ល្អចំពោះសុខភាព ។ ជាងន្រោះទៅ      

ទៀតផ្ល្រោទៀបបារាំងក៏ផ្ទុកនូវសារជាតិផូស្វ័រ ២៧ មិល្លី-

ក្រោម និងកាល់ស្យូម ១៤ មិល្លីក្រោម នៅក្នុងសាច់ផ្ល្រោ 

ទៀបបារាំងចំនួន ១០០ ក្រោម និងសារជាតិរ៉្រោទាំងពីរ 

ប្រោភ្រោទន្រោះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការថ្រោរក្សាកំហាប់ 

របស់ឆ្អឹង និងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំព្រោមទាំងជួយបងា្ការជំងឺពុក

ឆ្អឹងបានទៀតផង ។ លើសពីន្រោះទៀតនៅក្នុងផ្ល្រោទៀប

បារាំងក៏ត្រោូវបានរកឃើញថមានផ្ទុកសារធាតុសូដ្យូម

ក្នុងកម្រោិតទាបត្រោឹមត្រោ ១៤ មិល្លីក្រោម ។ ប៉ុន្ត្រោវាមាន 

សារធាតុប៉ូតាស្យូមច្រោើនរហូតដល់ ២៧៩ មិល្លីក្រោម 

នៅក្នុងសាច់ទៀបទម្ងន់ ១០០ ក្រោម ។ ជាតិប៉ូតាស្យូម

ក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដ្រោរ ក្នុងការជួយសម្រោួល 

ដំណើរការរឈាមរត់ រួមមានប្រោះដូង និងសរស្រោឈាម

ក្នុងសារពាង្គកាយរបស់មនុស្ស ព្រោមទាំងជួយបងា្ការ 

ហានិភ័យន្រោជំងឺលើសសមា្ពោធឈាម និងជំងឺមួយចំនួន

ទៀតបានយ៉ាងប្រោសើរទៀតផង៕ 

គ្រោប់សា្វាយចន្ទីសម្បូរដោយប្រោូត្រោអ៊ីនវីតាមីន B-Complex និងសារជាតិរ៉្រោសំខាន់ៗមួយចំនួន

សម្រោប់ផ្តល់ជាគុណប្រោយោជន៍ដល់សុខភាពមនុស្ស

ផ្ល្រោទៀបបារាំងសម្បូរទៅដោយជាតិកាកសរស្រោ វីតាមីន និងសារធាតុជាច្រោើនប្រោភ្រោទ

ដ្រោលមានគុណប្រោយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស
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ឃុំអង្គរបុរី
ទឹកដីដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍ

លោក ជូ ផរិន បានមានប្រោសាសន៍ថ ប្រោជាជន

ក្នុងឃុំអង្គរបុរីមានជីវភាពធូរធារភាគច្រោើន ដោយសារ

បងប្អូននៅទីន្រោះឧស្សាហ៍ព្យាយម ក្នុងការងារបង្ក 

បង្កើនផល ការប្រោកបរបរទទួលទានផ្ស្រោងៗ ប៉នុ្ដ្រោកម៏ាន 

បញ្ហាចំណាកស្រោុកផងដ្រោរ។ ប្រោជាជនជាង ៩០%            

ប្រោកបរបរកសិកម្ម ដោយធ្វើស្រោប្រោដ្រោញទឹក នៅរដូវ 

ប្រោំងស្ទើរទាំងអស់ ហើយភាគតិចណាស់ដ្រោលធ្វើ  

ស្រោវស្សាព្រោះលក្ខណៈភូមិសាស្រោ្ដនៅតំបន់ន្រោះ វា  

ប្រោបន្រោះឯង។ ចំណុចពិស្រោសមួយ គឺប្រោជាជនមិនធ្វើ

ស្រោប្រោវាស់ម្រោឃទ្រោ មិនពឹងផ្អ្រោកទាំងស្រោុងលើធម្មជាតិ

ទ្រោ។ យើងធ្វើស្រោប្រោំងម្រោន ប៉ុន្ដ្រោបើគ្មានភ្លៀងក៏យើង

មានប្រោភពទឹករបស់យើងគ្រោប់គ្រោន់ សម្រោប់ផ្គត់ផ្គង់

ដោយមិនមានការខ្វះខាតឡើយ ។ ក្រោពីធ្វើស្រោ    

ប្រោជាជនប្រោកបរបរន្រោសាទ។ ត្រោអ្នកដ្រោលប្រោកបរបរ

ន្រោសាទសុទ្ធហើយមិនធ្វើស្រោសះមានប្រោមាណមិន

ដល់ ២% ទ្រោ។ ធ្វើស្រោប្រោំងគឺជាមុខរបរធំត្រោមួយគត់ 

របស់អ្នកស្រោុកនៅឃុំអង្គរបុរី។ សា្ថានភាពធារាសាស្រោ្ដ 

មានប្រោឡាយទឹកខា្វាត់ខ្វ្រោង មានព្រោក និងស្ទឹងធម្មជាតិ

ហូរកាត់ក្នុងភូមិសាស្រោ្ដឃុំន្រោះ ទាំងប្រោំង ទាំងវស្សា ធ្វើ 

ឲ្យបញ្ហាទឹកមិនជាចំណទទ្រោ។ ក្នុងភូមិចំនួន៦គឺភូមិ

កំពង់លួងមានផ្ទ្រោដីស្រោប្រោំង ៧៧៧ ហិចតា ភូមិស្ទឹង 

កំបុត ៤៨៩ ហិចតា ភូមិព្រោសំបួរ ៥៤៥ ហិចតា ភូមិ 

ទួលសាំង (ក) ៦៦៩ ហិចតា ភូមិទួលសំាង (ខ) 

៥៦៣ ហិចតា និងភូមិសាមគ្គី ៣៤៨ ហិចតា។ ក្នុងទូ-

ទាំងឃុំ មានផ្ទ្រោដីបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សាត្រោ ៦៣៧ 

ហិចតា ប៉ុណ្ណោះ។ 

សមិទ្ធផលជាច្រោើនត្រោូវបានកសាងនៅក្នុងឃុំន្រោះ

រាប់តាំងពីផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន វត្តអារាម ផ្ទះព្រោទ្យ             

ពោលគឺក្នុងរយៈព្រោល ៣៦ ឆ្នាំកន្លងទៅ ក្រោយព្រោល 

ដ្រោលភូមិ ឃុំ រំដោះច្រោញពីរបបប្រោល័យពូជសាសន៍        

ប៉ុលពតនាឆ្នាំ ១៩៧៩ ប្រោជាជនឃុំអង្គរបុរី ក៏ដូចជា        

ប្រោជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រោទ្រោស បាននាំគ្នាកសាងមូល-

ដ្ឋានភូមិឃុំរបស់ខ្លួន តាំងពីបាតដ្រោទទ្រោម្ដងបន្ដិចៗ    

រហូតមកដល់សព្វថ្ង្រោ។ ភូមិទាំង ៦ នៅក្នុងឃុំមានផ្លូវ   

ថ្នល់ឆ្លងកាត់ភា្ជាប់ ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ បង្កលក្ខណៈ

ងាយស្រោួលក្នុងការធ្វើដំណើរ។ ផ្លូវទាំងន្រោះត្រោូវបាន 

កសាងឡើងដោយប្រោជាជន ដោយអាជា្ញាធរឃុំ ជា 

ពិស្រោស គឺក្រោុមការងារចុះជួយ ស្រោុកឃុំ ថ្នាក់ដឹកនាំខ្រោត្ត 

ហើយក៏មានផ្លូវមួយខ្ស្រោគឺផ្លូវ 1TK1 ដ្រោលកសាងដោយ 

សម្ដ្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន ។ សម្ដ្រោចត្រោជោ ហ៊ុន 
សែន ប្រោមុខន្រោរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជួយ         

ជ្រោមជ្រោង ពង្រោឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងឃុំមួយន្រោះផង

ដ្រោរ តាមរយៈការជួយកសាងវិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យា-

ល័យមួយកន្ល្រោងដ្រោលមាន៣ខ្នង។ សាលាបឋមសិក្សា

មួយកន្ល្រោងមាន៣ខ្នងនៅទួលសំបួរ ដ្រោលក្នុងនោះមួយ

ខ្នងកសាងដោយសម្ដ្រោចត្រោជោ និងពីរខ្នងទៀតកសាង

ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនា-

យករដ្ឋមន្ត្រោី និងជារដ្ឋមន្រោ្ដីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈ-

នៅក្នុងទីសា្នាក់ការគណៈកមា្មាធិការ គណបក្ស   ប្រោជាជនកម្ពុជាឃុំអង្គរបុរី យើងបានជួបសន្ទនាយ៉ាងស្និទ្ធ

សា្នាលជាមួយលោក ជូ ផរិន ជាប្រោធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស និងជាប្រោធានក្រោុមប្រោឹក្សាឃុំអង្គរបុរី ព្រោមទាំង 

សមាជិកក្រោុមប្រោឹក្សាឃុំ ដោយបានសា្ដាប់ការរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតរបស់គត់អំពីភូមិសាស្រោ្ដ និងសា្ថានភាពន្រោជីវ-

ភាពរស់នៅរបស់ប្រោជាជនក្នុងឃុំន្រោះ។ ឃុំអង្គរបុរីស្ថិតនៅក្នុងស្រោុកអង្គរបុរី ខ្រោត្តតាក្រោវ ។ ឃុំន្រោះមានភូមិទាំង 

អស់ចំនួន ៦ និងមានប្រោជាជនរស់នៅ ២៧៨២ គ្រោួសារគិតជាចំនួនមនុស្សមាន ១២.៧៣៥ នាក់ ។ 

វាលស្រោល្វឹងល្វើយនៅឃុំអង្គរបុរី អគរសិក្សា ហ៊ុន សែន អង្គរបុរី នៅឃុំអង្គរបុរី

មណ្ឌលសុខភាពអង្គរបុរី ក្នុងឃុំអង្គរបុរី អគរទីចាត់ការន្រោវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន អង្គរបុរី នៅឃុំអង្គរបុរី
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រដ្ឋមន្រោ្ដី។ សិស្សានុសិស្សប្រោមាណជា ៨០% 

បានចូលសិក្សាក្រោបយកចំណ្រោះដឹង ប៉ុន្ដ្រោក៏មាន                 

សិស្សខ្លះរៀនមិនបានជាប់លាប់ ដោយសារជួយធ្វើ     

ការឪពុកមា្ដាយ ហើយមួយចំនួនតូចបានធ្វើចំណាក  

ស្រោុកជាមួយអាណាព្យាបាលរបស់គ្រោ ដោយមិនបាន 

សិក្សាត្រោម្ដង។ ត្រោទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យអប់រំ

នៅឃុំអង្គរបុរីមានការរីកចម្រោើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ។  

លោក ហ្រោម ឃិត សមាជិកក្រោុមប្រោឹក្សាឃុំ បានឲ្យដឹងថ 

ប្រោជាជនមានការយល់ដឹងកាន់ត្រោច្រោើន អំពីសារៈ    

សំខាន់ន្រោការអប់រំ ហ្រោតុន្រោះ ហើយទើបគត់បញ្ជូនកូន

ឲ្យមករៀនសូត្រោ ដោយសុខចិត្តចំណាយព្រោលវ្រោលា     

ចំណាយលុយកាក់ ដើម្បីការអប់រំកូនៗរបស់គត់។ 

លោកនាយកវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន អង្គរបុរី បាន 

និយយថ ក្រោយព្រោលដ្រោលក្រោសួងអប់រំធ្វើការក្រោ  

ទម្រោង់រឹតបន្ដឹងការប្រោឡងបាក់ឌុបឃើញថ ក្មួយៗ         

សិស្សានុសិស្សនៅទីន្រោះ បងា្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រោ-

ប្រោួលថ្មីខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ គឺមា្នាក់ៗខិតខំស្រោវា៉ា      

ស្រោទ្រោញក្នុងការរៀនសូត្រោ ហើយគុណភាពក៏មានការ 

កើនឡើង។ ចំពោះវិស័យសុខាភិបាល ក្នុងឃុំអង្គរបុរី

មានមណ្ឌលសុខភាពមួយ មានបុគ្គលិកសុខាភិបាល  

បម្រោើការងារចំនួន ៧ នាក់ ដោយមានទាំងឆ្មបឆ្លងទន្ល្រោ 

បាននៅទីនោះទៀតផង។ មណ្ឌលសុខភាពន្រោះក៏      

ទទួលភារៈ បម្រោើស្រោវាព្យាបាលដល់ឃុំព្រោកទោល  

មួយទៀត ដ្រោលនៅក្ប្រោរខាង។ ប្រោជាជនដ្រោលមានជំងឺ

ឈឺថ្កាត់ល្មមៗបានចូលសម្រោកព្យាបាលនៅមណ្ឌល

សុខភាពន្រោះដោយជំនឿទុកចិត្ត ។

បញ្ហាសន្ដិសុខក៏ជារឿងសំខាន់ណាស់ដ្រោរ ដ្រោល

អាជា្ញាធរឃុំបានខិតខំយកចិត្តទុកដក់ ព្រោះនោះគឺជា

ការរួមចំណ្រោកដល់ការពង្រោឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំ

មានសុវត្ថិភាព ។ លោក ជ្រោត ស៊ុយ សមាជិកក្រោុម          

ប្រោឹក្សាឃុំអង្គរបុរីបានបញ្ជាក់ថ សន្ដិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់

ក្នុងមូលដ្ឋានឃុំអង្គរបុរី ធានារក្សាបានល្អដោយសារ  

កតា្ដាពីរយ៉ាង គឺទី១-អាជា្ញាធរឃុំសហការល្អជាមួយ  

ប៉ុស្ដិ៍រដ្ឋបាល និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់  

ប្រោជាជនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ទប់សា្កាត់ កា្ដាប់ជាប់មុខ  

សញ្ញារាំងខ្ទប់បានរាល់សកម្មភាពបង្កអសន្ដិសុខ ណា 

មួយទាំងការលួចប្លន់ និងអំពើហិង្សាផ្ស្រោងៗ ទី២- លក្ខ-

ណៈភូមិសាស្រោ្ដនៅឃុំន្រោះ មិនផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះដល់

ជនល្មើសណាមួយទ្រោព្រោះថ នៅរដូវទឹកឡើងអត់ 

មានផ្លូវគោក បើចង់ប្លន់ចង់លួចទាល់ត្រោជិះទូក។ ឯនៅ 

រដូវប្រោំងវិញក៏ដូចគ្នាដ្រោរ ផ្លូវគោកមានត្រោមួយដ្រោលឆ្លង

កាត់ភូមិទាំងអស់ ឯនៅជុំវិញក៏នៅមានទឹករីងមិនដច់ 

ដូច្ន្រោះជនណាហា៊ានធ្វើសកម្មភាពគឺរត់អត់រួចទ្រោ ។ 

ប្រោជាជនឃុំអង្គរបុរី មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យ 

រស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្ដ គឺអាស្រោ័យដោយការយក      

ចិត្តទុកដក់របស់គណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោុម 

ប្រោឹក្សាឃុំ ក្រោុមការងារចុះជួយឃុំ ដ្រោល ត្រោងត្រោជួយដោះ 

ស្រោយ ជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រោរាល់សំណូមពររបស់ប្រោជា-

ជនបានទាន់ព្រោលវ្រោលា និងចំទិសដៅ។ សំខាន់ជាង 

ន្រោះ គឺការដឹកនាំដ៏ត្រោឹមត្រោូវរបស់គណបក្សប្រោជាជន  

កម្ពុជា ដ្រោលមានសម្ដ្រោចត្រោជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រោធាន 

និងសម្ដ្រោចចក្រោី ហែង សំរិន ជាប្រោធានកិត្តិយស          

ដ្រោលធ្វើឲ្យប្រោជាជនយើងទូទាំងប្រោទ្រោស និងនិយយ 

ដោយឡ្រោក ប្រោជាជនឃុំអង្គរបុរីបានទទួលនូវសុភ-

មង្គល និងភាពសុខដុមរមនាដូចគ្រោបច្ចុប្បន្ន និងក៏ដូច 

តទៅអនាគតទៀត ៕

ផ្លូវលំឆ្លងកាត់ភូមិទាំង ៦ ក្នុងឃុំអង្គរបុរី ទូកក៏ជាមធ្យាបាយធ្វើដំណើរក្នុងឃុំអង្គរបុរី

លោក ជូ  ផរិនលោក ហ្រោម ឃិតលោក ជ្រោត ស៊ុយ
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បានតើ !

ព្រោកឹថ្ង្រោអាទិត្យមួយ នាយ កង 

បានទៅផ្ទះនាយ កយ និយយស្នើ :

- មើល៍សមា្លាញ់ឱ្យខ្ញុំសុំខ្ចីសៀវ-

ភៅម្រោរៀនអានបន្តិចបានទ្រោ ?

- បានតើ ! ប៉ុន្ត្រោ កង ឯងត្រោូវនៅ 

អង្គុយអានទីន្រោះ អត់ឱ្យឯងយក 

ទៅផ្ទះឯងទ្រោ ។

ព្រោឹកថ្ង្រោអាទិត្យបនា្ទាប់ នាយ កយ បានទៅផ្ទះនាយ កង ម្តង :

- មើល៍សមា្លាញ់ឱ្យខ្ញុសំុំខ្ចចីបកាប់ យកទៅជម្រោះស្មាបន្តចិបានទ្រោ ?

- បានតើ ! ប៉ុន្ត្រោឯងត្រោូវជម្រោះស្មានៅផ្ទះខ្ញុំ  អត់ឱ្យយកទៅជម្រោះ 

ស្មានៅផ្ទះឯងទ្រោ ។

ចាញ់ឆ្ងែយណាស់
ព្រោលកំពុងបណ្តើរគ្នាទៅសាលា កុមារា ៤នាក់និយយបង្អួតគ្នាទៅវិញ ទៅ 

មក :

ចាន់  - ន្រោ៎ ពួកឯងដឹងទ្រោ មនុស្សទាំងអស់នៅផ្ទះអញ សុទ្ធត្រោមានម៉ូតូមួយ 

គ្រោឿងមា្នាក់គ្រោប់ៗគ្នា  មិនបាច់ជិះដោយសារម៉ូតូគ្រោទ្រោ ។

ចាយ - ផ្ទះអញក៏អ៊ីចឹងដ្រោរ មា្នាក់ៗមានបន្ទប់ដ្រោកដោយឡ្រោករៀង 

ខ្លួន មិនបាន ដ្រោកនៅបន្ទប់គ្រោទ្រោ ។

ចឹក - គ្រោន់ត្រោប៉ុណ្ណឹងក៏អួតដ្រោរ មនុស្សនៅផ្ទះអញមានរហូតដល់ 

រថយន្តមួយគ្រោឿង មា្នាក់ដូចៗគ្នាចង់ទៅណាមកណា បើករថយន្ត 

ផ្ទាល់ខ្លួនទៅភា្លាម ។

ចាំឲ្យគ្រោនិយយចប់ទើបកុមារច្រោចាប់និយយ :

ច្រោ    -  ប៉ុណ្ណឹងៗមានអីអសា្ចារ្យ បើប្រោៀបធៀបជាមួយបងប្អូនអញគឺ 

ចាញ់ឆ្ងាយណាស់ ។ ពួកឯងដឹងទ្រោ បងប្អូនអញមាន៥នាក់ ត្រោមា្នាក់ៗ

សុទ្ធត្រោមានឪពុករៀងៗខ្លួន មិនដូចពួកឯងទ្រោ បងប្អូន ៤-៥ នាក់មាន 

ឪពុកត្រោមួយនោះទ្រោ ។

ចង់បានសុខភាពល្អ
ព្រោលកំពុងដើររកចឹកចំណីក្ប្រោរគ្នា ទាឈ្មាលសួរទៅមាន់គក :

- ហ្រោតុម៉្រោចរាល់ព្រោឹកឱ្យត្រោចុះពីបង្គងភា្លាម បងឯងត្រោងទទះសា្លាប 

ភិបៗ រួចប្រោឹងរត់ដ្រោញម្រោមាន់ខ្មឺតចុះខ្មឺតឡើងអ៊ីចឹង?

- អ្ហ្រោស... នោះគឺជាការហាត់ប្រោណតើ ។ រៀងរាល់ព្រោឹកខ្ញុំត្រោូវរត់ 

ហាត់ប្រោណដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អ ។

ពូកែជិះម៉ូតូ

រសៀលថ្ង្រោមួយនាយឡូយជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនមកពីនាយ ហើយ     

ជាន់្រហា្វាំងងុឺតឈប់ងក់យ៉ាងសង្ខុញក្ប្រោរគ្រោតាឡូញអង្គុយ ។ តាភា្ញាក់ 

ក្រោញាងហើយលាន់មាត់ ៖

- អូហូ... ចៅដូរម៉ូតូថ្មី ? អើ... បើបានម៉ូតូថ្មីហើយត្រោូវស្រោឡាញ់និង

ថ្រោរក្សាវាឲ្យបានល្អ ជិះថ្នមដើម្បីប្រោើប្រោស់បានយូរ កុំឲ្យប៉ះទង្គិច ឬបុក 

ដួលឲ្យសះណា ។ ហើយត្រោូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងចៅ ! 

- អ្ហូស- អារឿងប៉ះទង្គិចតាមិនបាច់បារម្ភទ្រោ ។ ខ្ញុំជិះបុកគ្នារាប់ 

ដងភ្ល្រោចទៅហើយ ប៉ុន្ត្រោបុកម្តងណាក៏គ្រោសងខ្ញុំដ្រោរ ខ្ញុំមិនដ្រោលសងគ្រោ   

មួយស្រោនទ្រោ ។ ឥឡូវមិត្តភក្តិគ្រោផ្តល់រហស្សនាមឱ្យខ្ញុំថ " អ្នកពូក្រោជិះ 

ម៉ូតូ " ណាលោកតា ។

- ន្រោចៅតា... អ្នកពូក្រោមិនម្រោនបុកត្រោូវ បុកហើយគ្រោសងលុយឱ្យ 

យើងនោះទ្រោ គឺ អ្នកជិះម៉ូតូមិនដ្រោលដួលប៉ះទង្គិច ឬបុកគ្នាមិនឱ្យមាន

សា្នាមសមា្លាករបួសលើដ្រោជើងខ្លួនប្រោណនោះទើបជាអ្នកពូក្រោជិះម៉ូតូ ។

ប្តូរពាក្យ

ព្រោលព្រោលប់នាងមុិចសួរនាយមុឺន៖

- ម៉្រោចក៏ខ្រោន្រោះមិនឃើញបងបើកប្រោក់ខ្រោយកមកឱ្យអូន ?

- ន្រោ... អូនកុំប្រោើសំដីចៅក្រោមតុលាការសួរជនជាប់ចោទមើល៍ 

គួរប្រោើសំដីប្រោពន្ធសួរប្តីបានទ្រោ ?

- ចា៎ះ - អញ្ចឹងក៏បាន...! ប្រោក់ខ្រោ ខ្រោន្រោះ តើបងយកទៅឱ្យមីណា 

អា្ហាស ? ៕

(ពាក្យ ៧ )

១. សមលក់ស្ករគ្រោប់ទើបដច់អស់      រីករាយស្រោស់បស់ ដើរចូលផ្សារ

 ព្រោះព្រោឹកមិញន្រោះ ម៉្រោម្រោងា៉ា  ផ្តាំថឱ្យទិញក្រោូចថ្លុងផ្ញើ ។

២. គ្រោន្រោះតាម៉ា ដង្ខាក្រោូច  មាត់រអិលផ្លូច ស្រោកថអ៊ី

  ទិត(អន្ទិត) សមមកអាយ ឯងគ្រោន់បើ អាយុវ្រោងតើ នឹកដើមដល់ ។

៣. មាសុំផ្ញើក្រោូច ទៅកូនស្រោី  ក្រោងគ្នាឃ្លានឆី ខ្រោធា្លាក់ខ្យល់

 ឱ្យពីរផ្ល្រោមា្នាក់ ជាក់កុំឆ្ងល់  ល្រោលកឱ្យសល់ ឯងមួយផង ។

៤. តាម៉ាចាប់ផ្ល្រោ ក្រោូចថ្លុងបី  ហុចឱ្យសមខ្មី ស្តីសាសង

 ក្រោូចន្រោះជូរអ្រោម ឆ្ងាញ់កន្លង  យកឱ្យប្អូនផង ក្មួយមាសស្ន្រោហ៍ ។

៥. បានក្រោូចដក់ថង់ ធាក់កង់ខ្មឺត  មាត់បឺតបារី ស្លឹកសង្ក្រោ

 ជិះផងគិតផង ឥតមានល្ហ្រោ  ព្រោះត្រោពាក្យមា មានបញ្ហា ។

៦. លោកអ៊ំថសុំ ផ្ញើក្រោូចបី  ទៅឱ្យកូនស្រោី ម៉ក់និងមា៉ា

 ឱ្យវាមា្នាក់ៗ ពីរផ្ល្រោណា  អាវា៉ាឯងវិញ មួយដ្រោរវុី ។

៧. ឆ្ងល់អើយស្រោនឆ្ងល់ មិនយល់សះ ក្រោូចថ្លុងទាំងអស់ មានត្រោបី

 ខ្មក់ពីរ ខា្មាពីរ តាមសំដី  តើខ្ញុំមានអ្វី នឹងបានមួយ ។

៨. ធ្វើម្ត្រោចច្រោកគ្រោប់ តាមបណ្តំា  បើផ្ល្រោក្រោូចប្រោំ ទើបគ្មានព្រោួយ

 ន្រោះក្រោូចត្រោបី ផ្ល្រោរងួយ  សូមអស់មិត្តជួយ ច្រោកឱ្យផង ។

៩. អស់មិត្តកវី ស្ត្រោីបុរស  ចូលរួមស័្មគ្រោស្មាះ ដោះចំណង 

 ត្បិតអីនាយសម សុញកន្លង  ប៉ុនប៉ងបានក្រោូច រួចទិតៀន ៕



1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- 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®nþIénRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  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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1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- 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®nþIénRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  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- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
75- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
76- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
77- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
78- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
79- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
85- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
86- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
95- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
96- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
97- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
98- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
108- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
109- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
110- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
111- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
112- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
115- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
117- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
121- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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