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កំណែទមែង់ក្នុងវិស័យអប់រំទទួលបានជែគជ័យ និងការគំែទែដ៏ធំធែង
Reform of Education Enjoys Great Success and Support

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ ន្រារដ្ឋសភា បាន                

កំពុងជំរុញការអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងកា្លា នូវការក្រាទម្រាង់រដ្ឋដ៏សុីជម្រា         

និងទូលំទូលាយ ដោយការប្ត្រាជា្ញាចិត្តឥតរាថយប្រាកបដោយភាព

ស្វាហាប់ ។ នៅក្នុងនោះ ការក្រាទម្រាង់ក្នុងវិស័យអប់រំកំពុងទទួល   

បាននូវការគាំទ្រាយ៉ាងខ្លាំងកា្លា និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំ-

ធ្រាង ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រាញគោលនយោបាយដ៏ត្រាឹមត្រាូវ ក្នុង     

វិស័យអប់រំ ដោយកំណត់ច្បាស់អំពីការបន្តកសង និងអភិវឌ្ឍន៍ធន

ធានមនុស្សលើគ្រាប់ផ្ន្រាកប្រាកបដោយគុណភាព និងមានគុណធម៌ 

ល្អប្រាព្រា ដ្រាលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរន្រាការអភិវឌ្ឍសង្គម-

ស្រាដ្ឋកិច្ច ដើម្បីកសងកម្ពុជាឲ្យកា្លាយជាសង្គមរីកចម្រាើន ជឿន-

លឿន ដ្រាលផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋានចំណ្រាះដឹងលើគ្រាប់វិស័យ រួមទាំង 

ខងវិទ្យាសស្រា្ត បច្ច្រាកទ្រាស និងចំណ្រាះធ្វើ ហើយដើរស្រាបជាមួយ

នឹងការរីកចម្រាើនន្រាបណ្តាប្រាទ្រាសនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ។ 

បច្ចុប្បន្នន្រាះ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាលន្រាការអភិវឌ្ឍលើ   

គ្រាប់វិស័យ ដ្រាលមានតម្រាូវការចាំបាច់នូវធនធានមនុស្សប្រាកប  

ដោយចំណ្រាះដឹង ចំណ្រាះធ្វើពិតប្រាកដ មានសមត្ថភាពគ្រាប់គ្រាន់

ដើម្បីចូលរួមបំព្រាញការងារឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព និងមានមនសិការ 

ដ៏រឹងមាំ ។

ក្នុងរយៈព្រាល ២ ឆ្នាំចុងក្រាយន្រាះ កំណ្រាទម្រាង់ក្នុងវិស័យអប់-

រំនៅកម្រាិតចំណ្រាះទូទៅ បានធ្វើឲ្យល្រាចច្រាញនូវលទ្ធផលយ៉ាងល្អ

ដោយបានរកឃើញធនធានមនុស្សពិតប្រាកដ ដើម្បីបន្តបណ្តុះ   

បណ្តាលទៅមុខទៀតនៅកម្រាិតឧត្តមសិក្សា ។ លទ្ធផលន្រាការ          

ប្រាឡងសញ្ញាបត្រាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នំាសិក្សា ២០១៣-២០១៤ និងជា 

ពិស្រាសក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពី

ការប្រាប្រាួលថ្មីនៅក្នុងវិស័យអប់រំ ។ នៅក្នុងសម័យប្រាឡងទុតិយ-  

ភូមិលើកន្រាះមានប្រាក្ខជនប្រាឡងជាប់ចំនួន ៤៦.៥៦០ នាក់ ត្រាូវជា 

៥៥,៨៨% ន្រាប្រាក្ខជនវត្តមានចំនួន ៨៣.១២៥ នាក់ ក្នុងនោះមាន 

ប្រាក្ខជនជាប់និទ្ទ្រាស A ចំនួន ១០៨ នាក់ និទ្ទ្រាស B ចំនួន១០៨៥នាក់ 

និទ្ទ្រាស C ចំនួន ៣២៩២ នាក់ និទ្ទ្រាស D ចំនួន ៦០៩៣ នាក់ និង 

និទ្ទ្រាស E ចំនួន ៣៥ ៩៨២ នាក់ ។ បើប្រាៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន 

ជាឆ្នាំដ្រាលក្រាសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានធ្វើកំណ្រាទម្រាង់ការ    

ប្រាឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាលើកដំបូង មានប្រាក្ខជនប្រាឡង 

ជាប់សរុបចំនួន ៣៣៩៩៧ នាក់ ត្រាូវជា ៤០,៦៧% ។ ជោគជ័យន្រា 

The Royal Government of Cambodia in the fifth legislative term 

of the National Assembly has been striving to implement ener-

getically deep and wide-ranging state reform with strong and active 

determination. Among them, reform on the field of education has 

enjoyed great support and success.

The Royal Government of Cambodia sets out correct policies 

in the field of education by clearly determining to continue to build 

and develop qualitative and virtuous human resource that responds 

to demand for socio-economic development, mainly to build Cam-

bodia a progressive knowledge-based society in every field – sci-

ence, technology and knowhow – as other countries in the region 

and world. Presently, Cambodia is in its stage of development that 

requires necessarily human resource with real knowledge and 

knowhow capable to participate effectively and conscientiously.

In the last two years, reform in the field of education at gen-

eral educational level has brought about good result discovering 

real human resource that will continue their education to tertiary 

level. Results of the senior secondary school diploma for 2013-2014 

and especially for 2014-2015 have clearly reflected new changes 

in the field of education. In the 2014-15 senior secondary school 

exams, 446,560 students or 55.88% out of 83,125 students passed 

– among them, 108 passed with mention A; 1,085 passed with 

mention B; 3,292 students passed with mention C; 6,093 students 

passed with mention D; and 35,982 students passed with mention 

E.

Compared to the previous school year, when the Ministry of 

Education, Youth and Sports first conducted the reform of second-

ary level education exam, some 33,997 students or 40.67% of all 

the exam takers passed. Many factors have resulted in this great 

reform success. However, the outstanding factor is efforts made 

by students themselves in sufficiently preparing for the exam with 

supports provided by the Ministry of Education, Youth and Sports, 

the Anti-Corruption Unit, Union of Youth Federations of Cambodia, 

national-level working group to provide help to local level, teachers 

and their parents or superintendants. They have helped exam tak-

ers acquiring real capacity in passing exams with own knowledge.

The great meaning of the success in the reform of education 

is deep changes in the way exam taking had been in the past, 

when negative habit had almost become a substandard culture. 

Now, people of all strata and circles have seen clearly that justice 

in the field of education has emerged truly that students with real 

capacity – children of normal or senior officials, rich or poor parents, 
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កំណ្រាទម្រាង់ន្រាះ គឺដោយសរកត្តាជាច្រាើនត្រាអ្វីដ្រាលមានលក្ខណៈ

កំណត់នោះ គឺសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការយល់ដឹង ត្រាៀមលក្ខណៈ 

បានគ្រាប់គ្រាន់ ហើយក៏មានការជួយជ្រាមជ្រាងពីក្រាសួងអប់រំយុវ- 

ជន និងកីឡា ពីអង្គភាពប្រាឆំងអំពើពុករលួយ ពីសហភាពសហ-

ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្រាុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយតមមូលដ្ឋាន រួម 

ទាំងលោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ អាណព្យាបាលសិស្ស ដ្រាលធ្វើឲ្យសិស្សានុ-

សិស្សដ្រាលចូលរួមប្រាឡង មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការ   

ប្រាកួតប្រាជ្រាង ពោលគឺអ្នកប្រាឡងជាប់គឺជាប់ដោយសមត្ថភាពខ្លួន

ឯង ។

អត្ថន័យដ៏ធំធ្រាងន្រាជោគជ័យក្នុងកំណ្រាទម្រាង់វិស័យអប់រំន្រាះ គឺ

ការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជ្រាលជ្រា ទាំងក្នុងរបៀបរបប ទាំងឥរិ-

យបទ និងទមា្លាប់អវិជ្ជមានមួយចំនួន ដ្រាលសឹងកា្លាយទៅជាវប្បធម៌

ដ៏អាក្រាក់មួយនាព្រាលកន្លងមក ។ ព្រាលន្រាះប្រាជាជនគ្រាប់ស្រាទាប់ 

និងគ្រាប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមបានឃើញច្បាស់ទាំងអស់គា្នាថ ភាព

យុត្តិធម៌នៅក្នុងវិស័យអប់រំបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដ មិនថ 

កូនអ្នកតូច អ្នកធំ កូនអ្នកមាន អ្នកក្រា កូនអ្នកជនបទ អ្នកទីក្រាុងទ្រា 

បើមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដគឺប្រាឡងជាប់ ។ ជាក់ស្ត្រាងសិស្ស          

ដ្រាលទទួលបាននិទ្ទ្រាស A មួយចំនួនជាកូនអ្នកក្រាីក្រារស់នៅជនបទ

ដច់ស្រាយល ។ សិស្សមា្នាក់ៗបានផ្លាស់ប្តូរឥរិយបថ និងមនសិការ 

របស់ខ្លួន ដោយប្រាឹងប្រាងស្រាវាស្រាទ្រាញក្នុងការរៀនសូត្រា បង្កើន 

សមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់ខ្លួន ជាពិស្រាសគឺច្រាះគោរពវិន័យ គោរព 

លោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ បោះបង់ចោលនូវភាពច្រាឡោងខមមិនត្រាឹមត្រាូវ  

ទាំងឡាយ ។ សិស្សដ្រាលប្រាឡងជាប់ក៏មានមោទនភាព មានកិត្តិ-

យសទាំំងនៅក្នុងគ្រាួសរ ក្នុងសលា និងក្នុងសង្គម ។ លុបបំបាត់នូវ 

ទស្សនៈសុីសំណូកសូកបា៉ាន់ ពុករលួយដ្រាលកើតមានកន្លងមក    

ហើយប្រាជាជនបានមើលឃើញនូវរូបភាពដ៏ល្អ មានតមា្លាភាពនៅ  

ក្នុងវិស័យអប់រំឡើងវិញ ។ ក្នុងឱកាសជួបជាមួយសិស្សប្រាឡងជាប់

មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដ្រាលទទួលបាននិទ្ទ្រាស A ទាំង ១០៨ នាក់ 

កាលពីថ្ង្រាទី១៥ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាបានចាត់ទុកថ ជោគ-      

ជ័យនាព្រាលន្រាះគឺជាលទ្ធផលន្រាកិច្ចប្រាឹងប្រាងទ្វ្រាទិស គឺទី១-កិច្ច  

ខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់សិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រា និងទី២-កិច្ច      

ខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រាលបានបង្កឱកាសឲ្យមាន 

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមនឹងសលារៀន និងគ្រាូ 

បង្រាៀនជាដើម ។

ការក្រាទម្រាង់សុីជម្រា  របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងវិស័យ 

អប់រំន្រាះ មានសរសំខន់ខ្លាំងណស់ ដ្រាលយើងទាំងអស់គា្នាត្រាូវរួម   

ចំណ្រាកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យន្រាះ ។ នៅមានកិច្ចការដ៏ច្រាើន

ទៀតដ្រាលត្រាូវធ្វើ ជាពិស្រាសគឺត្រាូវបន្តបង្កើនគុណភាព និងប្រាសិទ្ធ-

ភាពន្រាស្រាវាអប់រំគ្រាប់កម្រាិតសិក្សា តំងពីថ្នាក់បឋមមក ការពង្រាឹង

គុណភាពក្នុងការប្រាឡងបញ្ចប់កម្រាិតសិក្សានីមួយៗ រួមនឹងការ      

លើកទឹកចិត្តគ្រាូបង្រាៀនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពបង្រាៀន ការ         

ពង្រាឹង សមត្ថភាពគ្រាប់គ្រាងរបស់នាយកសលាតមកម្រាិតនីមួយៗ 

ពោលគឺត្រាូវធ្វើកំណ្រាទម្រាង់ទាំងពីលើចុះក្រាម និងពីក្រាមឡើង 

លើ ។ លើមូលដ្ឋានន្រាះ បច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត យើងនឹងមានធន-

ធានមនុស្សប្រាកបដោយគុណភាពលើគ្រាប់ផ្ន្រាក គ្រាប់វិស័យ ដើម្បី  

កសងសង្គមកម្ពុជាឲ្យកា្លាយទៅជាសង្គមរីកចម្រាើន ជឿនលឿន 

មួយដូចអារ្យប្រាទ្រាសនានាលើពិភពលោក ៕

rural or urban locations – passed. For instance, some students 

who passed the exams with mention A are children of poor families 

in rural areas. Students have changed their attitudes and con-

sciences making efforts in their studies, strengthening their knowl-

edge, especially, abiding by discipline, respecting teachers, while 

abandoning attitude of improper aggressiveness.

Students who passed the exams have brought pride and hon-

or to their families, schools and society. This also puts an end to 

view of offering bribe that had surfaced in the past, while people 

are seeing positive image and transparency in education again. 

Meeting with 108 exam takers who passed with mention A on 15 

September 2015, Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the 

Royal Government of Cambodia, considered the success of the 

senior secondary school exam-taking event as result of a two-way 

effort. Firstly, it is the efforts made by students in their studies, and 

secondly, the efforts of the Royal Government in creating chance 

of peace, stability, good infrastructure, where schools and teachers 

can do good job.

Deep reform of the Royal Government of Cambodia in educa-

tion bears great significance that we all must continue to participate 

for the improvement of this field. There are numerous works to do, 

especially the need to increase quality and efficiency of educa-

tional services at all levels, from primary level upward, strengthen-

ing quality in every exam ending each level of education, while 

making incentives for teachers to improve their teaching capacity 

and school directors’ management capacity. It is worth saying that 

reform takes place from top to bottom and vice versa.

Based on this achievement and efforts, presently and in the 

future, we will have human resource with good quality in all fields 

to build Cambodia a society of progress as other civilized countries 

in the world./.
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គណបក្សប្រាឆំងទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមុខសធារ-
ណមតិជាតិ សធារណមតិអន្តរជាតិ ហើយផ្ទ្រាក្នុងរបស់ពួកគ្រាត្រាូវ 
រង្គោះរង្គើនៅក្នុងឧបាយកលប្រាើប្រាស់បញ្ហាព្រាំដ្រាន និងបញ្ហា ផ្រាន-
ទី ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយ ។ ពួកគ្រាបានប្រាើស្រាណរីយោជា 
ច្រាើន រួមទាំងការឃោសនាយ៉ាងខ្លាំងកា្លា មួលបងា្កាច់ការពិត បំភាន់ 
ប្រាជាជនអំពីបញ្ហាផ្រានទី និងបញ្ហាព្រាំដ្រាន ក្នុងបំណងញុះញង់បង្ក
កំហឹងរបស់ប្រាជាជនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដ្រាលដឹកនាំដោយគណ
បក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ហើយឈានទៅធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរ អស្ថិរភាព 
ក្នុងសង្គម ដ្រាលពួកគ្រាគិតថនឹងជាឱកាសសម្រាប់ពួកគ្រាពង្រាីក 
ប្រាជាប្រាិយភាព ហើយឈានទៅដណ្តើមអំណច។ ប៉ុន្ត្រាពួកគ្រាត្រាូវ
លិចលង់ក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញ នៅចំពោះមុខសកម្ម-
ភាពដ៏ត្រាឹមត្រាូវ និងលទ្ធផលដ៏ល្អប្រាសើរន្រាការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រាំដ្រានន្រាះ ។ 

ការយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់នូវផ្រានទីចំនួន ១៨ ផ្ទាំង ដ្រាលអង្គការ  
សហប្រាជាជាតិឲ្យកម្ពុជាខ្ចី និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្រានទីចំនួន ២៦ ផ្ទាំង
ដ្រាលប្រាធានាបតីបារាំងឲ្យខ្ចី ជាមួយនឹងផ្រានទីស្រាបច្បាប់ និងផ្លូវ-
ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រាលប្រាព្រាឹត្តទៅកាលពីថ្ង្រាទី ២០ ខ្រា 
សហីា ឆ្ន ា២ំ០១៥ នងិថ្ង្រាទ ី៣ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៥ ដោយមានការចលូ 
រួមពីស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋ តំណងគណបក្សនយោបាយទាំងបី 
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រាងៗទៀត        
ព្រាមទាំងអ្នកសរព័ត៌មានជាច្រាើន បានបងា្ហាញពីភាពដូចគា្នាប្រាះបិទ
រវាងផ្រានទីទាំងនោះ។ តមរយៈលទ្ធផលន្រាការផ្ទៀងផ្ទាត់ន្រាះ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រាមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតី
ត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យជ្រាះស្រាឡះនូវការមន្ទិលអំពីបញ្ហា  
ផ្រានទី ក្នុងចំណោមប្រាជាជនកម្ពុជា ដ្រាលបង្កដោយគណបក្ស 
ប្រាឆំង ហើយកាន់ត្រាទទួលបានការគាំទ្រាដ៏រឹងមាំពីសំណក់ប្រាជា-
ជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រាទ្រាស និងក្រាប្រាទ្រាស ព្រាមជាមួយន្រាះបាន     
វាយបំបាក់ឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់គណបក្សប្រាឆំង ដ្រាលប្រាើ-    
ប្រាស់បញ្ហាព្រាំដ្រានដើម្បីបម្រាើប្រាយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួន ។ នៅថ្ង្រាទី 
៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាងសរ
នយោបាយដ៏សំខន់ជូនជនរួមជាតិ ដ្រាលបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពី
ការប្រាឹងប្រាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រាំដ្រាន
ជាមួយប្រាទ្រាសជិតខង ដោយឈរយ៉ាងរឹងមាំលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ដើម្បីកសងខ្ស្រាព្រាំដ្រានជាមួយ 
ប្រាទ្រាសវៀតណមឲ្យបានច្បាស់លាស់ ស្ថិរភាព ជាព្រាំដ្រានសន្តិ-
ភាព មិត្តភាព និងសហប្រាតិបត្តិការ ។ មន្ត្រាីរាជការ កងកមា្លាំងប្រាដប់ 
អាវុធ ប្រាជាជនគ្រាប់ទិសទី បានសំដ្រាងការគាំទ្រាព្រាញទំហឹងចំពោះ
សរនយោបាយ ។ 

ជាមួយគា្នាន្រាះ សធារណមតិអន្តរជាតិក៏បានសម្ត្រាងការអបអរ
សទរដល់សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះការដឹកនាំដ្រាលគួរ  

យកជាគំរូក្នុងការរក្សាការពារសន្តិសុខ និងអធិបត្រាយ្យន្រាព្រាះរាជា-
ណចក្រាកម្ពុជា ។ ជាអាទិ៍ កាលពីថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ 
ឯកឧត្តម ដុនប៊ិនតុង សមាជិកព្រាឹទ្ធសភាអាម្រារិក បានផ្ញើសរ  
លិខិតមួយច្បាប់ជូនសម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ដោយបានបញ្ជាក់ 
ថ ៖ ខ្ញុំបានតមដនយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់នូវការវាយប្រាហារ             
ដោយគា្មានមូលដ្ឋានចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ត្រាច អំពីបញ្ហា 
ខ្ស្រាបនា្ទាត់ព្រាំដ្រានជាតិ ន្រាព្រាំដ្រានភាគខងកើតរបស់ប្រាទ្រាស   
សម្ត្រាច ។ បើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ត្រាចប្រាើប្រាស់នូវ  
បច្ច្រាកវិទ្យាទំនើប ដូចជា GPS យ៉ាងណក៏ដោយ (មិនចាំបាច់លើក 
ឡើងពីការសិក្សាទៅលើផ្រានទីប្រាវត្តិសស្រា្តជាក់ស្ត្រាងរបស់សហ-
រដ្ឋអាម្រារិក បារាំង និងអង្គការសហប្រាជាជាតិ) ការវាយប្រាហារ   
ដោយហ្រាតុផលនយោបាយនៅត្រាបន្ត។ ន្រាះគឺជាប្រាការដ៏អកុសល 
បំផុត ។ 

តមរយៈលទ្ធផលន្រាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្រានទី និងតមរយៈសរ 
នយោបាយរបស់សម្ត្រាចត្រាជោអំពីបញ្ហាផ្រានទី និងព្រាំដ្រានបាន 
បងា្ហាញច្បាស់ថ អ្នកដ្រាលប្រាើពាក្យមុស មួលបងា្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាល 
ថបានប្រាើផ្រានទីក្ល្រាងកា្លាយ ផ្រានទីចោរនោះ ឥឡូវន្រាះអ្នកខូចពិត 
ប្រាកដគឺពួកគ្រានោះហើយ គឺក្រាុមអ្នកនយោបាយន្រាគណបក្ស  
សង្គោ្រាះជាតិ ទាំងម្រា ទាំងកូន ដ្រាលត្រាងត្រាចាក់ពីក្រាយខ្នងរាជ-
រដ្ឋាភិបាលលើរឿងព្រាំដ្រានន្រាះ ។ ព្រាលដ្រាញទាន់ជាន់ក្រាង ទាំងម្រា 
ទាំងកូន ដ្រាលធា្លាប់ត្រាក្អ្រាងកា្អាង បង្កហ្រាតុឥតឈប់នោះ បានចាក  
ច្រាញទៅក្រាប្រាទ្រាសយ៉ាងតក់ក្រាហល់ គ្រាចវ្រាសពីការទទួលខុស 
ត្រាូវ និងភាពអាមាស់ ព្រាះពួកគ្រាមិនហា៊ានប្រាឈមនឹងការពិត ។

ចាប់ពីព្រាលន្រាះទៅ បុគ្គលណដ្រាលនៅត្រាបន្តនិយយថ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលប្រាើផ្រានទីក្ល្រាងកា្លាយ ឬផ្រានទីចោរ នឹងត្រាូវប្រាឈមមុខ   
ភា្លាមចំពោះមុខច្បាប់ដោយគា្មានការលើកល្រាងឡើយ ។ បញ្ហាព្រាំ-
ដ្រានគឺជាបញ្ហារបស់ជាតិ របស់ខ្ម្រារយើងទាំងអស់គា្នា មិនអនុញ្ញាតឲ្ 
យជនណ ឬគណបក្សណ ប្រាើប្រាស់បញ្ហាន្រាះដើម្បីរកចំណ្រាញ
ខងនយោបាយបានឡើយ ។ រាល់សកម្មភាពដ្រាលរាជរដ្ឋាភិបាល
បានធ្វើ និងកំពុងធ្វើលើការងារខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រាំដ្រាន
ជាមួយប្រាទ្រាសជិតខង ជាសកម្មភាពដ៏ត្រាឹមត្រាូវ ស្រាបច្បាប់ និង 
ប្រាកបដោយផ្ល្រាផ្កា ដ្រាលឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រាុងនូវផលប្រាយោជន៍ជា
អាយុជីវិតរបស់ជាតិ និងប្រាជាជន ។ ផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពរបស់
ក្រាុមប្រាឆំង កំពុងដើរផ្ទុយពីផលប្រាយោជន៍របស់ប្រាជាជន ដ្រាល      
នឹងនាំប្រាជាជាតិទៅរកការប្រាកបាក់ជាថ្មីទៀត និងភាពជាសត្រាូវជា
មួយប្រាទ្រាសជិតខង។ អាស្រា័យហ្រាតុន្រាះ ខ្ម្រារគ្រាប់រូបត្រាូវរួបរួមគា្នា
ឲ្យមានសំឡ្រាងត្រាមួយជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដោះស្រាយ 
បញ្ហាព្រាំដ្រានរហូតបានសម្រាចជោគជ័យជាស្ថាពរ ។ មានត្រាដូច្ន្រាះ 
ទ្រា ទើបយើងអាចថ្រារក្សាអធិបត្រាយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីន្រាមាតុ-
ភូមិជាទីស្រាឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គា្នាបាន ៕

ពួកប្រឆាំងត្រូវបរាជ័យយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឧបាយកលប្រើប្រស់បញ្ហ្រព្រំដ្រន
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ឆ្លើយតបតមស្រាចក្តីអញ្ជើញ របស់សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ឯកឧត្តម ម៉ូហា 
ម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី( Mohammad Hamid Ansari )អនុប្រាធានា
ធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌ និងលោកជំទាវ បានដឹកនាំគណៈប្រាតិភូជាន់
ខ្ពស់មកបំព្រាញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា រយៈព្រាលបី 
ថ្ង្រា(១៥ដល់ទី១៧ខ្រាកញ្ញា) ។ គណៈប្រាតិភូបានអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា
កាលពីព្រាលប់ថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាកញ្ញា ។

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅ និងបំព្រាញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា នារសៀលថ្ង្រាទី
១៦ខ្រាកញ្ញាឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតី និងគណៈប្រាតិភូបានអញ្ជើញចូល
ជួបសម្ត្រាងការគួរសមចំពោះសម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រាមុខរដ្ឋ 
ស្តីទីនៅវិមានព្រាឹទ្ធសភា ។ នៅក្នុងជំនួបនោះសម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តីបាន
មានប្រាសសន៍ថ ក្នុងព្រាះបរមនាម ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះ
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រាះមហាក្សត្រាន្រាព្រាះរាជាណចក្រា   
កម្ពុជា ក្នុងនាមព្រាឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្នុងនាមសម្ត្រាច 
ផ្ទាល់ សម្ត្រាចមានស្រាចក្តីរំភើបរីករាយណស់ និងសូមស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តា
ជាទីបំផុតចំពោះឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតី និងលោកជំទាវ ព្រាមទាំង   
គណៈប្រាតិភូដ្រាលបានអញ្ជើញមកបំព្រាញទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅលើ
ទឹកដីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ។ សម្ត្រាចមានជំនឿជាក់ថ តមរយៈ           
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រាតិភូជាន់ខ្ពស់ន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌនៅ
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជានាព្រាលន្រាះ ជាការបន្តខិតខំរក្សាប្រាព្រាណីដ៏ល្អន្រា
ចំណងមិត្តភាព សមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ និងវិស័យសសនារវាង 
ប្រាទ្រាសទាំងពីរ ប្រាជាជនទាំងពីរ ឲ្យកាន់ត្រាល្អប្រាសើរឡើង និងរឹងមាំថ្រាម 
ទៀត ។ ប្រាជាជនកម្ពុជាបានថ្រារក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រាវត្តិសស្ត្រា វប្បធម៌ 
អរិយធម៌ដ៏យូរលង់ណស់មកហើយ ។ សម្ត្រាចបានរំលឹកថទំនាក់ទំនងដ៏
ល្អន្រាះបានចាប់ផ្តើមស្ថាបនាឡើងរវាងពែះករុណា ពែះមហាវីរក្សតែ  
នរែត្តម សហីន ុនងិលោក ហ្សាវ៉ែហារឡាល នែរហុ ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រា ី
ឥណ្ឌក្នងុសន្នសីិទកំពូលអា្រហិ្វក-អាសីុលើកទី១នៅក្រាងុបានឌុង ប្រាទ្រាស 
ឥណ្ឌូន្រាសុីក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៥ និងជាបិតស្ថាបនិករួមគា្នា ក្នុងឱកាសឡាយព្រាះ 
ហត្្ថល្រាខ និងចុះហត្ថល្រាខលើធម្មនុញ្ញន្រាចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធឆ្នាំ 

១៩៥៦ នៅប្រាទ្រាសយូហ្គោស្លាវី ។ ក្នុងឆ្នាំន្រាះដ្រារ ក៏មានការតំងពិព័រណ៍ 
មិត្តភាព សមគ្គីភាព កម្ពុជា-ឥណ្ឌ នៅទីក្រាុងភ្នំព្រាញ ។ 

សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ បានបន្តថ បច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំព្រាញមាន 
តម្កល់រូបសំណកលោកមហាត្មះគន្ធ ី និងមានមហាវិថីនាមលោក 
ហ្សាវ៉ែហារឡាលនែរុហ៍ ដ្រាលជារដ្ឋបុរសដ៏ឆ្នើមជាទីគោរពស្រាឡាញ់
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រាជាជនឥណ្ឌ ។ ប្រាទ្រាសឥណ្ឌបានផ្តល់មក                    
ប្រាទ្រាសកម្ពុជានូវដើមពោធិព្រាឹក្ស ហើយបច្ចុប្បន្នបានដុះលូតលាស់នៅ  
បណ្តាខ្រាត្តនានាន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ។ សព្វថ្ង្រាមានអ្នកទ្រាសចរ 
ឥណ្ឌ បានចូលមកទស្សនាកម្ពុជាកាន់ត្រាច្រាើនឡើង។ ចំណ្រាកប្រាជាជន 
កម្ពុជា ក៏និយមទៅធ្វើទ្រាសចរនៅប្រាទ្រាសឥណ្ឌកាន់ត្រាច្រាើនឡើងៗ ។

ក្នុងសវនាការនោះដ្រារ សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តីក៏បានវាយតម្ល្រាខ្ពស់   
ចំពោះចំណងមិត្តភាព សមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការដ៏ល្អពីមួយថ្ង្រា
ទៅមួយថ្ង្រា ដើម្បីផលប្រាយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជា និងឥណ្ឌ កាន់ 
ត្រាប្រាសើរឡើង ។ សម្ត្រាចបានរំលឹកថ ប្រាទ្រាសទាំងពីរកម្ពុជា ឥណ្ឌ ធា្លាប់
បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទៅវិញទៅមក ។ មានដំណើរ  
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាធានាធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌនៅព្រាះរាជា-
ណចក្រាកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០១០ និងប្រាមុខរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រាីថ្នាក់ដឹក
នាំជាន់ខ្ពស់គ្រាប់ជាន់ថ្នាក់ ។ ប្រាទ្រាសទាំងពីរបានគាំទ្រាគា្នាទៅវិញទៅមក      
ក្នុងក្រាបខណ្ឌកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការនៅលើឆកអន្តរជាតិ ដ៏យូរលង់ណស់ 
មកហើយ  ជាពិស្រាសចាប់តំងពីឆ្នាំ ១៩៨១មក នៅព្រាលដ្រាលប្រាទ្រាស  
កម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាក ទាំងផ្ន្រាកនយោបាយ និងស្រាដ្ឋកិច្ច សធារណ-
រដ្ឋឥណ្ឌត្រាងត្រាជួយគាំទ្រា និងផ្តល់យុត្តិធម៌ជានិច្ចដល់បុព្វហ្រាតុដ៏ល្អត្រាឹម
ត្រាូវចំពោះប្រាទ្រាសកម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ ។

សម្ត្រាចប្រាមុខរដ្ឋស្តីទីបានសង្កត់ធ្ងន់ថ ៉ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិ-      
បាលន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌ ដ្រាលត្រាងត្រាជួយផ្តល់ដល់កម្ពុជា ទាំងផ្ន្រាក 
បច្ច្រាកទ្រាស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការជួយជួសជុលប្រាសទអង្គរវត្ត ប្រា-
សទតព្រាហ្ម និងឈានដល់ប្រាសទព្រាះវិហារជាដើម ដើម្បីជួយកសង 
និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រាើនរុងរឿង   ៉។

សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតី  

ទស្សនកិច្ចប្រកបដ្រយផ្ល្រផ្ក្ររបស់អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌ្រ
ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ម៉ូហា ម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី អញ្ជើញជួបសម្ត្រាង
ការគួរសមចំពោះសម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុំ 

ឯកឧត្តម ម៉ូហា ម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី អញ្ជើញជួបសម្ត្រាង
ការគួរសមចំពោះសម្ត្រាចពញាចក្រាី ហែង សំរិន 
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ឥណ្ឌថ បច្ចុប្បន្នសភាពការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាបានច្រាញផុតពី   
ដណំកក់ាលតនតងឹ ក្រាមការដកឹនាដំប៏ុនិប្រាសប ់ឈា្លាសវ្រារបសរ់ាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា ដ្រាលមានសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន ជា 
ប្រាមុខដ៏ឆ្នើម ។ កម្ពុជាបាន និងកំពុងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព 
នយោបាយ និងសង្គមដ៏ល្អប្រាសើរ ។ ប្រាជាជនកំពុងរស់នៅក្នុងសុខដុមរម-
នា គា្មានការរីសអើងអំពីនិនា្នាការនយោបាយ អតីតកាល ជាតិសសន៍ ជំនឿ 
សសនាក្នុងសង្គម។ កម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រាប់វិស័យ។កំណើន
ស្រាដ្ឋកិច្ចនៅត្រារីកចម្រាើនជានិច្ច។ អត្រាភាពក្រាីក្រាបានកាត់បន្ថយជាបន្ត 
បនា្ទាប់ ។

ឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតីឥណ្ឌបានសម្ត្រាងនូវការគោរពបំផុតចំពោះ
សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី ប្រាមុខរដ្ឋស្តីទី ដ្រាលបានឆ្លៀតព្រាលវ្រាលាដ៏មាន  
តម្ល្រានិងផ្តល់នូវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះរូបលោក ព្រាមទាំងគណៈ
ប្រាតិភូ។ឯកឧត្តមបានកត់សមា្គោល់និងវាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាដ្រាលមានជំហានឈានឡើងជានិច្ច។ឯកឧត្តមក៏
បានចូលរួមអបអរជាមួយប្រាជាជនកម្ពុជាដ្រាលបាន និងកំពុងរស់នៅក្នុង 
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ។

នៅរសៀលថ្ង្រាទី ១៦ ខ្រាកញ្ញា នោះដ្រារ នៅវិមានរដ្ឋសភា ឯកឧត្តម 
ម៉ូហាម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី  អនុប្រាធានាធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋ      
ឥណ្ឌ បានអញ្ជើញចូលជួបសម្ត្រាងការគួរសមចំពោះសម្ត្រាចអគ្គមហា 
ពញាចក្រាី ហែង សំរិន ប្រាធានរដ្ឋសភាន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ។

ក្នុងជំនួបន្រាះសម្ដ្រាចពញាចក្រាី ហែង សំរិន បានបញ្ជាក់ថ ក្នុងនាម 
រដ្ឋសភា ន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា សម្ដ្រាចមានស្រាចក្តីសោមនស្សរីករាយ 
និងសូមសម្ត្រាងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុត ចំពោះឯកឧត្តមអនុ-        
ប្រាធានាធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌ ដ្រាលបានដឹកនាំគណៈប្រាតិភូជាន់         
ខ្ពស់មកបំព្រាញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ។ វត្តមានដ៏       
ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម និងគណៈប្រាតិភូជាន់ខ្ពស់នាព្រាលន្រាះ បានផ្តល់នូវ
កិត្តិយសយ៉ាងធំធ្រាងដល់មាតុភូមិអង្គរ និងបានបងា្ហាញពីការបន្តរឹតបន្តឹង 
ចំណងមិត្តភាព សមគ្គីភាពជាប្រាព្រាណី និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការរវាង 
ប្រាទ្រាសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឥណ្ឌ ឲ្យកាន់ត្រារឹងមាំខ្លាំងកា្លាឡើងថ្រាមទៀត ។ 

សម្ដ្រាចប្រាធានរដ្ឋសភាបានរំលឹកថ អ្វីដ្រាលប្រាជាជនកម្ពុជាចាំមិនភ្ល្រាច 
គឺឥណ្ឌបានទទួលស្គោល់របបសធារណរដ្ឋប្រាជាមានិតកម្ពុជា ដោយបាន
ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ គឺ រយៈព្រាល ២ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ 
ពីកម្ពុជាបានរំដោះច្រាញពីរបបប្រាល័យពូជសសន៍ ប៉ុល ពត ក្នុងគ្រាដ្រាល 
ប្រាទ្រាសប្លុកលោកស្រារីស្ទើរត្រាទាំងអស់បានដក់ទណ្ឌកម្ម ហ៊ុមព័ទ្ធស្រាដ្ឋ-

កិច្ចកម្ពុជានាព្រាលនោះ ដោយពួកគ្រានៅបន្តគាំទ្រាក្រាុមខ្ម្រារក្រាហមទៅវិញ។
សម្ដ្រាចបានបន្ថ្រាមថ នាដើមឆ្នាំ ១៩៨០ នោះដ្រារ សម្ដ្រាចដ្រាលជាប្រាមុខ 
រដ្ឋនាព្រាលនោះ ទទួលនូវមហាកិត្តិយសដ៏ធំធ្រាងពីឯកឧត្តម រូម៉ែស ចាន់ 
្រដា ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោក បានបំពាក់ឲ្យនូវម្រាដយ 
មាសសន្តិភាពពិភពលោក ។ ន្រាះគឺជាការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រាជាជន     
និងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់កម្ពុជានាសម័យនោះ ដ្រាលបានរួមកមា្លាំង 
មហាជន រំដោះប្រាទ្រាសជាតិរួចផុតពីរបបប្រាល័យពូជសសន៍ និងចាប់ 
ផ្តើមស្តារ កសង អភិវឌ្ឍន៍ប្រាទ្រាសជាតិចាប់តំងពីបាតដ្រាទទ្រា រហូតមាន 
ការរីកចម្រាើនដូចសព្វថ្ង្រា ។

សម្ដ្រាចបានលើកឡើងទៀតថ សធារណរដ្ឋឥណ្ឌមានតួនាទីយ៉ាង 
សំខន់ក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា ទាំងវិស័យនយោបាយ   ការទូត ស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម 
កិច្ច វប្បធម៌ អប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។ ក្នុងនាមរដ្ឋ-
សភា សម្ត្រាចសូមគាំទ្រាចំពោះកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលន្រា 
ប្រាទ្រាសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឥណ្ឌ ដ្រាលបាន និងកំពុងអនុវត្តន៍រួមគា្នាយ៉ាងប្រាព្រា
សំដៅនំាមកនូវផលប្រាយោជន៍ និងវិបុលភាពជូនប្រាជាជាតិទំាងសងខង។

សម្ដ្រាចចក្រាីបានបញ្ជាក់ដ្រារថ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានបង្កើតក្រាុមមិត្តភាព 
កម្ពុជា-ឥណ្ឌ ក្នុងន័យរួមចំណ្រាកដល់ការពង្រាឹងចំណងមិត្តភាពជាប្រាព្រា-
ណីរឹងមាំយូរអង្វ្រាង និងពង្រាីកនូវទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការស្អិត 
រមួត រវាងរដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាជនន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឥណ្ឌ 
សំដៅធានាបានផលប្រាយោជន៍ទាំងសងខង ។

គួរបញ្ជាក់ថ នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី ១៦ ខ្រាកញ្ញា ដ្រាលជាថ្ង្រាចាប់ផ្តើមបំព្រាញ 
ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានោះ គណៈប្រាតិភូបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ 
ជាមួយសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រា     
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព បនា្ទាប់ពីសម្ត្រាចត្រាជោបានធ្វើ   
ពិធីគារវកិច្ចទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តារួចមក ។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តាត
ទៅលើការពង្រាឹងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ ព្រាមទាំងបានចុះហត្ថល្រាខលើ   
ឯកសរសំខន់ចំនួនពីរ ។

 ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌពិនិត្យ
ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការហះហើរត្រាង់ពីឥណ្ឌមកកម្ពុជា និងស្នើសុំឲ្យ       
ក្រាុមហ៊ុន ដ្រាលមានបំណងសងសង់សំណង់ប្រាសទអង្គរវត្តនៅឥណ្ឌ
នោះ កុំឲ្យយកប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរវត្តទៅសងសង់នៅទីនោះ។ ជាការ        
ឆ្លើយតប ឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតីឥណ្ឌបានអះអាងថនឹងមិនមានការ
យកប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរវតុ្តរបស់កម្ពុជា ទៅសងសង់នៅឥណ្ឌនោះទ្រា ។ 
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថអង្គរវត្តមានត្រាមួយទ្រា មិនអាចមានអង្គរវត្តពីរនោះ 
ទ្រា ។  

ឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋឥណ្ឌ បានជម្រាបសម្ត្រាច 
ត្រាជោដ្រារថ ន្រាះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី ១ របស់ឯកឧត្តមមកកាន់ 
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា ។ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា ឥណ្ឌនៅព្រាលន្រាះមានលក្ខណៈល្អ
ឥតខ្ចាះ ។ ឯកឧត្តមក៏បានអរគុណចំពោះកម្ពុជាដ្រាលកន្លងមកបានគាំទ្រា 
និងសហការយ៉ាងល្អជាមួយឥណ្ឌ ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និង នៅលើឆកអន្តរ-
ជាតិ  ។ 

ឯកឧត្តម ម៉ូហាម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី បានជម្រាបជូនសម្ត្រាចត្រា-
ជោថ ប្រាទ្រាសឥណ្ឌមានបំណងជំរុញបន្ថ្រាមទៀតនូវទំហំពាណិជ្ជកម្ម 
វិនិយោគ និងទ្រាសចរណ៍ ជាមួយកម្ពុជា ។ នៅព្រាលន្រាះឥណ្ឌមានយន្តការ 
មួយដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជា និងធ្វើឲ្យមានចលនាកាន់ត្រាសកម្មថ្រាម
ទៀតលើការវិនិយោគមកទិសខងកើត ដ្រាលមានកម្ពុជា, វៀតណម, ឡាវ 

ឯកឧត្តម ម៉ូហា ម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី ក្នុងឱកាសជួបជួបពិភាក្សា
ការងារជាមួយសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
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និងមីយ៉ាន់មា៉ា ។ ដោយឡ្រាកជាមួយកម្ពុជា ឥណ្ឌ នឹងជំរុញការវិនិយោគ
លើវិស័យធនធានរ៉្រា កសិឧស្សាហកម្ម និង ប្រាព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ។ខណៈន្រាះ
ឥណ្ឌបានរៀបចំជាគម្រាងមួយដ្រាលមានឈ្មាះថ គម្រាងទទួលបាន 
លទ្ធផលឆប់រហ័សដើម្បីជួយដល់កម្ពុជា ហើយគម្រាងន្រាះត្រាូវបានចុះ   
ហត្ថល្រាខនាព្រាលន្រាះ ។ គម្រាងន្រាះមានទិសដៅជួយដល់សហគមន៍   
ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រាុនចាញ់ និងយន្តការព្យាបាលជំងឺគ្រាុនចាញ់  និងការ
លើកស្ទួយការពង្រាឹងសមត្ថភាពស្ត្រាីកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាបច្ច្រាកវិទ្យា និងការ
លើកស្ទួយចងា្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មកម្ពុជា ។ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌក៏នឹងជួយ 
កម្ពុជាលើមជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រាិនភាព ដោយឥណ្ឌនឹងជួយជាទឹកប្រាក់ 
ចំនួន ៥ មុឺនដុលា្លារអាម្រារិកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រាិនភាពន្រាះ ។

ក្នុងឱកាសន្រាះដ្រារឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតីក៏បានប្រាគល់ជូនសម្ត្រាច
ត្រាជោនូវវិញ្ញាបនបត្រាសលាមិត្តភាព កម្ពុជា ឥណ្ឌ ជាមួយនឹងការអញ្ជើញ
សម្ត្រាចត្រាជោទៅបំព្រាញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសធារណរដ្ឋឥណ្ឌ ។

ជាការឆ្លើយតប សម្ត្រាចត្រាជោបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម 
អនុប្រាធានាធិបតីឥណ្ឌ ។ សម្ត្រាចក៏បានអរគុណឥណ្ឌ និងបានបញ្ជាក់ថ
កម្ពុជាមិនអាចបំភ្ល្រាចបានទ្រានូវសកម្មភាពដ្រាលឥណ្ឌបានជួយកម្ពុជានៅ
ព្រាលដ្រាលកម្ពុជាជួបការលំបាក ក្រាយរំដោះច្រាញពីរបបប្រាល័យពូជ-
សសន៍ ប៉ុល ពត។ ឥណ្ឌគឺជាប្រាទ្រាសប្រាជាធិបត្រាយ្យធំជាងគ្រាទី១ ដ្រាល 
បានទទលួស្គោលក់ម្ពជុាមនុគ្រា ។ នៅក្នងុទសវត្សរិ៍ទ ី៨០ ប្រាទ្រាសឥណ្ឌបាន 
ជួយកម្ពុជាក្នុងការស្តារប្រាទ្រាសឡើងវិញ រួមទាំងការជួយអភិរក្សប្រាសទ
អង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចក៏បានថ្ល្រាងអំណរគុណចំពោះការ  
ប្រាកាសផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជា នូវគម្រាងទទួលបានលទ្ធផលឆប់រហ័ស
ដើម្បីជួយដល់កម្ពុជា ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ មុឺនដុលា្លារ ដល់មជ្ឈ-   
មណ្ឌលសហគ្រាិនភាពន្រាះ ។ អរគុណឥណ្ឌដ្រាលបានធ្វើជាសហប្រាធាន
ន្រាអាយសុីសុីព្រាះវិហារ(ICC ព្រាះវិហារ) និងការជួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់        
ទឹកខ្មាសម្រាប់ការបោះឆ្នាតកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅ ។ សម្ត្រាចក៏បាន 
ឯកភាពជាមួយឯកឧត្តមអនុប្រាធានាធិបតីឥណ្ឌ ក្នុងការជំរុញលើកស្ទួយ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌឲ្យបានកាន់ត្រាធំឡើង
ថ្រាមទៀត ។ 

សម្ត្រាចបានជម្រាបជូនភ្ញៀវថ ប្រាទ្រាសទាំងពីរគួរណស់ជំរុញទំហំ      
ពាណិជ្ជកម្មទៅតមសកា្តានុពលដ្រាលប្រាទ្រាសទាំងពីរមាន ព្រាះទំហំពា-
ណិជ្ជកម្ម ចាំបាច់ណស់ត្រាូវស្វ្រាងរកចំណុចស្ថានភាពឈ្នះដើម្បីពង្រាីក  
ទំហំពាណិជ្ជកម្មន្រាះ ។ សម្ត្រាចក៏បានគាំទ្រាចំពោះការប្រាកាសរបស់ឥណ្ឌ
ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខងកើត ដោយមកកាន់កម្ពុជា វៀតណម ឡាវ 
និងមីយ៉ាន់មា៉ា ដ្រាលន្រាះគឺជាការជួយនៅក្នុងក្រាបខណ្ឌម្រាគង្គគងា្គោ ហើយក៏
ជាការជួយកាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងអាស៊ានថ្មី និងអាស៊ានចាស់ផងដ្រារ ។  
គម្រាងវិនិយោគមកទិសខងកើតន្រាះ អាចជួយលើកស្ទួយកំណើនស្រាដ្ឋ-
កិច្ចរបស់កម្ពុជា ។

បនា្ទាប់ពីជំនួបនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរក៏បាន       
អញ្ជើញចូលរួមជាសក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រាខលើអនុស្សរណៈយោគ-
យល់គា្នាស្តីពី ៉កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការវិស័យទ្រាសចរណ៍  ៉ រវាងឯកឧត្តម   
ថែង ខុន រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍កម្ពុជា និងឯកឧត្តម អានីល 
វឌ្ឍវ (Anil Wadhwa )អនុរដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងការបរទ្រាសឥណ្ឌ។ ពិធីចុះ
ហត្ថល្រាខលើកិច្ចព្រាមព្រាៀងស្តីពីជំនួយឥតសំណង សម្រាប់អនុវត្តន៍  
គម្រាងទទួលបានលទ្ធផលឆប់រហ័ស (ក្នុងក្រាបខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រាតិបត្តិ-
ការម្រាគង្គ-គងា្គោ)ចុះហត្ថល្រាខដោយ ឯកឧត្តម ឡុង វិសាលែ រដ្ឋល្រា- 
ខធិការក្រាសួងការបរទ្រាស និងសហប្រាតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាមួយឯក-
ឧត្តម អានីល វឌ្ឍវ ។  

 ឯកឧត្តម ម៉ូហាម៉ែត់ ហាមីឌ អានសារី បានធ្វើបាឋកថស្តី 
ពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាព-ឥណ្ឌនៅអគារមិត្តភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រាី ។ 
បនា្ទាប់ពីថ្ល្រាងបាឋកថរួច ឯកឧត្តម និងគណៈប្រាតិភូអញ្ជើញដក់កម្រាងផ្កា
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក មហាត្មៈហា្គែន់ឌី នៅខងកើតស្ពោននាគ 
(ជិតវត្តភ្នំ)។ នៅថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តម និងគណៈប្រាតិភូអញ្ជើញទៅ
ខ្រាត្តសៀមរាបទស្សនាប្រាសទអង្គរវត្ត រួចក៏បានចាកច្រាញពីកម្ពុជាទៅ 
កាន់ទីក្រាុងវៀងច័ន្ទប្រាទ្រាសឡាវ ។

ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ រួមទាំងគណប្រាតិភូជាន់ខ្ពស់ន្រាសធារណ-
រដ្ឋឥណ្ឌបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចប្រាកបដោយផ្ល្រាផ្កានៅកម្ពុជា ៕
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ក្នុងខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅន្រាះសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូល 
រួមក្នុងព្រាឹត្តិការណ៍សំខន់ៗ និងចូលរួមសសមោ្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន ។ 
សម្ត្រាចត្រាជោបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីបញ្ហាផ្រានទី និងបញ្ហាព្រាំដ្រាន
ជាមួយប្រាទ្រាសជិតខង ពិស្រាសប្រាទ្រាសវៀតណម ។
ព្រាឹកថ្ង្រាទី ២ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញចូល

រួមបិទមហាសន្និបាតតំណងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទូទាំងប្រាទ្រាស

លើកទី ២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ។ មហាសន្និបាតន្រាះបានបោះឆ្នាត       

ជ្រាើសតំងសម្ត្រាចត្រាជោជាប្រាធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ជារៀង 

រហូត និងបានជ្រាើសរីសអនុប្រាធានចំនួន ៥ រូប ដ្រាលមានសម្ត្រាចក្រាឡា-

ហម ស ខែង ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍ ទៀ បាញ់ លោកជំទាវ 

ម៉ែន សំអន ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍ កែ គឹមយ៉ែន និងឯក-

ឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍ គន់ គីម និងជ្រាើសតំងសមាជិកគណៈកមា្មាធិ-

ការកណ្តាលរបស់សមាគមចំនួន ២៤៨ រូប ។

មានប្រាសសន៍ទៅកាន់មហាសន្និបាត សម្ត្រាចត្រាជោបានផ្តល់នូវអនុ-

សសន៍ចំនួន ១៤ ចំណុច គឺទី១.ក្រាសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវ-    

នីតិសម្បទាត្រាូវបន្តពង្រាឹងការបើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីត

យុទ្ធជនឲ្យបានទាន់ព្រាលវ្រាលា និងទៀងទាត់តមការណ្រានាំរបស់រាជរដ្ឋា

ភិបាល។ ទី២.ក្រាសួងការពារជាតិ ក្រាសួងមហាផ្ទ្រា ត្រាូវសហការជាមួយ      

ក្រាសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានិងក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច         

និងហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មាះអតីតយុទ្ធជន និងគ្រាួសរជន 

ពលី មរណៈ របស់ក្រាសួងនីមួយៗឲ្យបានពិតប្រាកដមុននឹងផ្ទ្រារមកក្រាសួង 

សង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាបន្តការគ្រាប់គ្រាង។ទី៣.ក្រាសួង 

សង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រាូវសហការជាមួយក្រាសួង

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជា្ញាធរដ្រានដី បន្តជំរុញការអនុវត្តគម្រាងអភិវឌ្ឍន៍សហ-

គមន៍ជូនអតីតយុទ្ធជន។ ទី៤.ក្រាសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ-

សម្បទា និងគណៈកមា្មាធិការអន្តរក្រាសួងសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណត្រាូវ

សហការជាមួយក្រាសួងរៀបចំដ្រានដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងគណៈ

កមា្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ បន្តពិនិត្យវាយតម្ល្រាលើលទ្ធភាព

ផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនអតីតកងកមា្លាំងប្រាដប់អាវុធ អតីតយុទ្ធជន 

និងគ្រាួសរ ពិស្រាសអ្នកដ្រាលបានដក់ពាក្យស្នើសុំរួចហើយ។ ទី៥.សមា-

គមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ត្រាូវបន្តគម្រាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនដ្រាល        

មានស្នាដ្រា និងមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយនៅតមសហគមន៍ 

នោះ ។ ទី៦.ក្រាសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទ្រាទៀត អាជា្ញាធរដ្រានដីគ្រាប់លំដប់

ថ្នាក់ត្រាូវផ្តល់អាទិភាពបញ្ចូលគម្រាងអភិវឌ្ឍន៍អតីតយុទ្ធជននៅតមថ្នាក់

នីមួយៗឲ្យកាន់ត្រាសកម្ម។ទី៧.ក្រាសួងស្ថាប័នអគ្គម្រាបញ្ជាការ ម្រាបញ្ជាការ 

គ្រាប់លំដប់ថ្នាក់ន្រាកងយោធពលខ្រាមរភូមិន្ទ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ  

អង្គភាពនគរបាលជាតិគ្រាប់លំដប់ថ្នាក់ និងបណ្តាអង្គភាពឈរជើងនៅ        

គ្រាប់តំបន់ ត្រាូវសហការជាមួយសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានៅក្ប្រារ           

កន្ល្រាងឈរជើងឲ្យបានជិតស្និទ្ធបំផុត និងចុះជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអតី-

តយុទ្ធជន ដោយត្រាូវគិតពីអតីតភាព។ ទី៨.សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា

ត្រាូវយកចិត្តទុកដក់ពង្រាឹងអង្គការចាត់តំងគ្រាប់ថ្នាក់ឲ្យបានរឹងមាំ និងស្ថិត 

ស្ថ្រារ គង់វង្ស ដោយត្រាូវប្រាកាន់ភា្ជាប់នូវកត្តា ៣ យ៉ាង (ទី១.មានគោល-

ការណ៍ មាគា៌សកម្មភាពត្រាឹមត្រាូវ ទី២.មានរចនាសម្ព័ន្ធ ខ្ស្រារយៈចាត់តំងរឹង 

មាំ មានសមាជិកសមាជិកាមហាជនប្រាជាជនគាំទ្រា ទី៣.មានហិរញ្ញវត្ថុ  

សម្រាប់ទ្រាទ្រាង់សកម្មភាពចាំបាច់របស់ខ្លួន)។ ទី៩.គណៈកមា្មាធិការសមា

គមអតីតយុទ្ធជនគ្រាប់ថ្នាក់ត្រាវូគោរពនិងអនុវត្តតមលក្ខន្តកិៈសមាគមអតីត 

យុទ្ធជនកម្ពុជា អនុវត្តរបបធ្វើការតមគោលការណ៍ប្រាជាធិបត្រាយ្យប្រាមូល

ផ្តុំ សមូហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រាូវ។ ទី១០.ត្រាូវពង្រាឹង និងពង្រាីក   

សមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រាក្នុងក្នុងជួរគណៈកមា្មាធិការ តំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ 

ក្រាម ជាមួយសមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីជា        

ប្រាយោជន៍ដល់អតីតយុទ្ធជនទាំងមូល ។ ទី១១.សមាគមអតីតយុទ្ធជន      

កម្ពុជាគ្រាប់ថ្នាក់ត្រាូវបន្តជំរុញនូវវប្បធម៌ក្នុងចលនាប្រាឡងប្រាណំងនៅក្នុង

ជួរអតីតយុទ្ធជន ក្នុងចលនា ៣ ពូក្រារបស់អតីតយុទ្ធជន (ទី១.ការធ្វើស្រាដ្ឋ-

កិច្ចគ្រាួសរពូក្រា ទី២.ការជួយគា្នាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រាពូក្រា និងទី៣.

ការអភិវឌ្ឍសមាគម និងសង្គមជាតិពូក្រា)។ ទី១២. សមាគមអតីតយុទ្ធជន

កម្ពជុាត្រាវូបន្តពង្រាងឹការគ្រាបគ់្រាង នងិប្រាើប្រាសប់្រាកវ់ភិាគទាន ប្រាកវ់ភិាគ-

ទានសមាជិក ប្រាក់ប្រាឡាមរណៈសង្រា្គោះ និងអំណោយរបស់សប្បុរសជន 

នានា ដោយអនុវត្តឲ្យបានល្អ មានតមា្លាភាព និងមានគណន្រាយ្យភាព។ ទី 

១៣.សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាត្រាូវបន្តពង្រាឹងពង្រាីកចំណងមិត្តភាព កិច្ច 

សហការជាមួយបណ្តាសមាគមអតីតយុទ្ធជន និងចលនាអតីតយុទ្ធជនន្រា

ប្រាទ្រាសជាមិត្តក្នុងតំបន់ និងនៅលើពិភពលោក និងទី ១៤.សូមអំពាវនាវ  

ដល់ដ្រាគូរអភិវឌ្ឍ អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ សូមផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ

ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រាចំពោះសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ឲ្យបានខ្លាំងកា្លា         

បន្ថ្រាមទៀត ដ្រាលក្នុងនោះគម្រាងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក៏គួរត្រា      

បានគិតបញ្ចូលនូវវិស័យអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាផងដ្រារ ។

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនី-

តិសម្បទាបានបញ្ជាក់ថ គិតត្រាឹមខ្រាមិថុនាឆ្នាំ២០១៥មានអតីតយុទ្ធជន

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេនបញ្ជេក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីបញ្ហេផេនទី 
និងពេំដេនរវាងកម្ពុជា ជាមួយវៀតណាម

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាត

តំណងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទូទាំងប្រាទ្រាស
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សរុបចំនួន៨៧.២៨៥នាក់និងអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុកចំនួន១៤០.៥២៨នាក់

ដោយត្រាូវចំណយថវិកាប្រាចាំឆ្នាំប្រាមាណជាង ៣០០ ពាន់លានរៀល ក្នុង 

១ ឆ្នាំ ដ្រាលប្រាក់របបគោលនយោបាយន្រាះត្រាូវបានក្រាសម្រាួលជាបន្ត       

បនា្ទាប់ ស្រាបតមការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រាីរាជការ និងកងកមា្លាំង 

ប្រាដប់អាវុធ ។

នៅថ្ង្រាទី ៨ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណ   

ចក្រាកម្ពុជា ធ្វើស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍ពិស្រាសមួយទៅកាន់ជនរួមជាតិជុំវិញ 

បញ្ហាផ្រានទី បញ្ហាព្រាំដ្រានរដ្ឋរវាងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា និងសធារណរដ្ឋ 

សង្គមនិយមវៀតណម ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានបញ្ជាក់ថ  ៉បញ្ហាព្រាំដ្រានជាបញ្ហាសំខន់ជាអាយុ 

ជីវិតជាតិ។ ដូច្ន្រាះហើយបានជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រាងលើកមកធ្វើ              

ប្រាជាភិថុត ដើម្បីវាយប្រាហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល។ ការងារព្រាំដ្រាន និង   

ទឹកដី មិនម្រានជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណមា្នាក់នោះទ្រា ហើយរាជរដ្ឋាភិបាល   

កម្ពុជាត្រាងត្រាយកចិត្តទុកដក់លើរឿងន្រាះ ដោយធ្វើយ៉ាងណធានាថទឹក

ដីកម្ពុជាមិនបាត់សូម្បីត្រា ១ មីលីម៉្រាត្រាក្រាឡា  ៉។

សម្ត្រាចបន្តថ សម្ត្រាចធា្លាប់បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ម្តងរួចមកហើយលើ  

បញ្ហាព្រាំដ្រានកម្ពុជា-វៀតណម ដ្រាលមានជាង ៥ មោ៉ាង ដើម្បីបំភ្លឺជូនពល-

រដ្ឋខ្ម្រារទូទាំងប្រាទ្រាសកាលពីថ្ង្រា៩ខ្រាសីហាឆ្នាំ២០១២នៅរដ្ឋសភាជាតិ និង

បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការពន្យល់ ដោយក្រាុមការងារព្រាំដ្រានជាច្រាើនលើក

ច្រាើនសរ ។ ទោះបីប្រាឹងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណក្តីក៏ក្រាុមបក្សប្រាឆំងនៅត្រា      

មិនទទួលយកបាន ហើយបន្តបំផុសបំភ្ល្រាការពិត ក្នុងគោលដៅបង្កើតឲ្យ    

មានការយល់ច្រាឡំ បោកប្រាស់ទឹកចិត្តស្ន្រាហាជាតិពិតប្រាកដរបស់ប្រាជា-

ជន ហើយគា្មានការទទួលខុសត្រាូវចំពោះផលប្រាយោជន៍ជាតិ ។ ការលើក

បញ្ហាព្រាំដ្រានទឹកដីមកនិយយរបស់ពួកគ្រា គឺដើម្បីក្រាងចំណ្រាញខង   

នយោបាយ បំភាន់សធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ អាចនឹងនាំមកនូវការ

បង្កការប្រាកបាក់ជាតិ អរិភាពជាតិសសន៍ ខូចខតទំនាក់ទំនងល្អរវាង   

ប្រាទ្រាសជិតខង ។

សម្ត្រាចបានសង្កត់ធ្ងន់ថ មួយរយៈន្រាះ អ្នកនយោបាយខ្ម្រារជ្រាុលនិយម

មួយចំនួនបានលើកឡើងកាន់ត្រាឃោរឃៅ ដោយចោទរាជរដ្ឋាភិបាលថ

បានប្រាើផ្រានទីក្ល្រាងកា្លាយ មិនត្រាឹមត្រាូវ ផ្រានទីចោរ និងលើកយកសន្ធិសញ្ញា 

១៩៧៩ មកក្ល្រាងកា្លាយ ក្នុងគោលដៅញុះញង់ ដ្រាលអាចបណ្តាលឲ្យមាន

ភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម បើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ទាន់   

ព្រាលវ្រាលាទ្រានោះ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថ គោលបំណងដ្រាលរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្នើសុំ   

ប្រាទ្រាសមួយចំនួននូវផ្រានទីដើមរបស់កម្ពុជាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផ្រានទី

ដ្រាលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រាើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន គឺដើម្បីបញ្ចៀស និងបញ្ចប់     

ការញុះញង់ដោយគា្មានការទទួលខុសត្រាូវ ធ្វើឲ្យប្រាកបាក់ជាតិ បង្កើតភាព 

ភាន់ច្រាឡំ ដ្រាលធ្វើឲ្យមហន្តរាយដល់ជាតិទាំងមូល និងភាពសុខសន្ត            

របស់ប្រាទ្រាសក្នុងតំបន់ផងដ្រារ។ រាជរដ្ឋាភិបាលប្ត្រាជា្ញាចិត្តឥតងាករ្រា សំដៅ 

កសងព្រាំដ្រានមិត្តភាព កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយប្រាទ្រាស

ជិតខង ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានបញ្ជាក់ថ ផ្រានទីដ្រាលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រាើ-       

ប្រាស់បោះបង្គោលជាមួយវៀតណម គឺជាផ្រានទីផ្លូវការ និងស្រាបច្បាប់។ 

គឺផ្រានទី Bonne ខ្នាត១/១០០.០០០ បន្សល់ទុកពីអាណព្យាបាលបារាំង

និងបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រាជាជាតិ និងសុំឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គោល់

នៅរង្វង់ឆ្នាំ ១៩៦៤ ។ ផ្រានទីន្រាះត្រាូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះសន្ធិ-

សញ្ញាចំនួន ៣ ជាមួយវៀតណម ។ ទី១.ថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៣ 

សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រាមព្រាៀងន្រាះចាត់ទុកថព្រាំដ្រានប្រាទ្រាសទាំងពីរគឺមាន

ហើយ ។ ការកំណត់យកផ្រានទីន្រាះ គឺស្រាបនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនូវព្រាំ-

ដ្រានមិនក្រាប្រា។ ទី២.សន្ធិសញ្ញា ២៧ ខ្រាធ្នូឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់គោល-

ការណ៍ដូចឆ្នាំ ១៩៨៣ ខងលើដ្រារ ដោយកំណត់យកផ្រានទី Bonne ខ្នាត 

១/១០០.០០០ របស់ក្រាុមភូមិសស្ត្រាឥណ្ឌូចិនដ្រាលមាន ២៦ ផ្ទាំង។ទី៣.

សន្ធិសញ្ញាបំព្រាញបន្ថ្រាមឆ្នាំ២០០៥ដ្រាលផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាអាចប្រាើប្រាស់ទឹក

បានដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំទៅភាគីវៀតណម ។

សម្ត្រាចបន្តថ  ៉មានអ្នកខ្លះអួតថរកឃើញផ្រានទីពិតនៅសហរដ្ឋអាម្រា-

រិក ប៉ុន្ត្រាតមការពិតផ្រានទីនោះគឺយើងបានទៅថតយកមកតំងពីជាង   ១០ 

ឆ្នាំមុនមកម្រា៉្លះ ។ ព្រាលយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅគឺអត់មានអីខុសគា្នាទ្រា ។  

គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់សម្រាបសម្រាួលការងារប្រាគល់ទទួល និង

ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្រានទីដ្រាលមានឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង ជាប្រាធាន បានធ្វើការ 

ងារផ្ទៀងផ្ទាត់ន្រាះដោយម៉ត់ចត់ ដោយតមា្លាភាព និងមានការចូលរួមពីគ្រាប់

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ហើយការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្រានទីអង្គការសហប្រាជាជាតិ និងផ្រានទី

ថតចម្លងរបស់បារាំងគឺដូចគា្នាប្រាះបិទ  ៉។

សម្ត្រាចនាយករដ្ឋមន្ត្រាីគូសបញ្ជាក់ថ សរុបមកផ្រានទីដ្រាលរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកំពុងប្រាើគឺពិតជាត្រាឹមត្រាូវ ហើយមូលហ្រាតុដ្រាលយើងចាំបាច់មាន  

ផ្រានទី UTM ខ្នាត ១/៥០.០០០ អមទៅជាមួយផ្រានទី Bonne 

១/១០០.០០០ ព្រាះផ្រានទី Bonne ខ្នាត១/១០០.០០០ ជាផ្រានទីដ្រាល

ពិបាកស្វ្រាងរកចំណុចក្នុងការបោះបង្គោលព្រាំដ្រាន ហើយនៅព្រាលដ្រាល       

រាជរដ្ឋាភិបាលជួលក្រាុមហ៊ុនដណឺមា៉ាក យើងអាចឈានទៅប្រាើផ្រានទី          

ខ្នាត១/២៥.០០០និងតំបន់ខ្លះអាចប្រាើខ្នាត១/១០.០០០។ជាមួយគា្នាន្រាះ

ដ្រារកិច្ចព្រាមព្រាៀងឆ្នាំ ២០០៥ រវាងភាគីទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណម គឺបាន                

កំណត់ថ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រាួលដល់ការបោះបង្គោលព្រាំដ្រាន          

ប្រាទ្រាសទាំងពីរ ក្រាុមការងារព្រាំដ្រានប្រាទ្រាសនីមួយៗនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវ

ការចម្លងមកលើផ្រានទី UTM ខ្នាត១/៥០.០០០។ មួយវិញទៀតតំបន់ដ្រាល

គូភាគីទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគា្នា ខ្ស្រាព្រាំដ្រាននៅតំបន់នោះមិនប្រាប្រាួល

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍ពិស្រាសមួយទៅកាន់  

ជនរួមជាតិជុំវិញបញ្ហាផ្រានទី បញ្ហាព្រាំដ្រានរដ្ឋរវាងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា 

និងសធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម
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នោះទ្រា។ កិច្ចព្រាមព្រាៀងន្រាះគឺភាគីទំាងពីរសម្រាចរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

ហាមឃាត់ប្រាជាជនមិនឲ្យសង់ ឬផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅឆ្លងព្រាំប្រាទល់ដ្រាន            

ហើយរូបមន្តន្រាះកម្ពុជាបានប្រាើជាមួយថ្រា ឡាវ និងវៀតណម ដូចគា្នាគឺ       

រក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតំបន់ដ្រាលមិនទាន់ដោះស្រាយ ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ៩ ខ្រាកញ្ញា នាវិមានសន្តិភាព ន្រាទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រា្តី   

មានប្រារព្ធពិធីផ្តល់ជូនសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 

នូវសញ្ញាបត្រាបណ្ឌិតកិត្តិយស  ៉ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម  ៉ ពីសកលវិទ្យាល័យ 

លីមកុកវីងន្រាប្រាទ្រាសមា៉ាឡ្រាសុី ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានមានប្រាសសន៍ក្នុងពិធីន្រាះថ កិត្តិយសដ្រាលពោរ

ព្រាញទៅដោយមោទនភាពន្រាះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការវិវឌ្ឍនៅលើមាគា៌ដ៏ 

ត្រាឹមត្រាូវ និងប្រាកដនិយមន្រាទស្សនៈវិស័យនយោបាយកម្ពុជា។ ក្នុងភាព 

ជាអ្នកដឹកនាំ បានទម្លុះភាពទាល់ច្រាកភាពឯកកោ ដោយបានដោះស្រាយ  

វិបត្តិជាច្រាើននៅក្នុងអតីតកាលប្រាកបដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធ និងបានរៀបចំ

ខ្លួនយ៉ាងសមស្រាបទៅនឹងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្ន និងបានបន្តរៀបចំយុទ្ធ-

សស្រា្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រាកបដោយចក្ខុវិស័យមុតស្រាួច សម្រាប់ព្រាលអនា-

គតរបស់កម្ពុជា។ កិត្តិយសន្រាះក៏បានរំល្រាចកាន់ត្រាប្រាត្យក្សថ្រាមទៀតនៅ

កាតព្វកិច្ចចម្បងៗនៅចំពោះមុខដ្រាលសម្ត្រាចចាំបាច់ត្រាូវធ្វើដោយមិនអាច

បន្ធូដ្រា ឬធ្វ្រាសប្រាហ្រាសក្នុងមួយវិនាទីណបានឡើយ ។ ជាពិស្រាសក្នុង         

ស្ថានភាពដ្រាលកម្ពុជា កំពុងខិតជិតទៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុង  

សហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ និងក្នុងព្រាលដ្រាលពិភព-

លោកទាំងមូលកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រាឈមនានា រួមទាំងការថយ

ចុះន្រាកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចជាដើម ។ ប្រាការន្រាះពិតជាទាមទារនូវសមត្ថភាព

ទ្រាពកោសល្យ ទស្សនវិស័យប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពប្រាកដនិយមន្រា

ម្រាដឹកនាំសម្រាប់ជាគំរូដល់ប្រាទ្រាសន្រាការបណ្តុះនូវស្មារតី និងឆន្ទៈក្នុងការ

អភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិឲ្យមានភាពចម្រាុងចម្រាើន ប្រាកបដោយចីរភាព រក្សា     

បាននូវសុខសន្តិភាព និងសុភមង្គលជូនប្រាជាជន និងសង្គមជាតិកម្ពុជា ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថ ជាការពិតសញ្ញាបត្រាន្រាះជាសក្ខីភាពមួយ      

ដ្រាលមិនត្រាឹមត្រាបញ្ជាក់នូវការទទួលស្គោល់របស់សកលវិទ្យាល័យចំពោះ

ការខិតខំរបស់ខ្លួនសម្ត្រាចផ្ទាល់ប៉ុណោ្ណោះទ្រា ប៉ុន្ត្រាជាការបងា្ហាញផងដ្រារនូវ    

ការយកចិត្តទុកដក់ និងការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់អំពីកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាង   

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាជនកម្ពុជា ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសុខមាល-

ភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ដ្រាល   

នឹងរួមចំណ្រាកផងដ្រារ ធ្វើឲ្យតំបន់អាសុីអាគ្ន្រាយ៍ទាំងមូលមានស្ថិរភាព និង 

វឌ្ឍនភាពទាំងផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ។

សម្ត្រាចបញ្ជាក់ថ សញ្ញាបត្រាន្រាះក៏លើកទឹកចិត្តបន្ថ្រាមដល់រូបសម្ត្រាច

ក្នុងការបន្តនូវបុព្វហ្រាតុបម្រាើប្រាជាជន បម្រាើជាតិមាតុភូមិ បន្តអភិវឌ្ឍន៍     

សង្គមស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ការលើកតម្កើងមរតកវប្បធម៌ការថ្រារក្សាប្រាព្រាណី

អរិយធម៌ជាតិឲ្យបានគង់វង់រឹងមាំ និងការអភិវឌ្ឍវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវ           

វិទ្យាសស្រា្តឲ្យស្រាបទៅនិនា្នាការន្រាចរន្តសកលភាវូបនីយកម្ម ។

គួររំលឹកថ សកលវិទ្យាល័យន្រាះធា្លាប់បានផ្តល់សញ្ញាបត្រាប្រាបន្រាះ 

ជូនដល់ម្រាដឹកនាំពិភពលោកចំនួន ៤ រួចមកហើយ ដ្រាលរួមមានអតីត 

ប្រាធានាធិបតីន្រាអា្រហ្វិកខងត្បូង លោកបណ្ឌិតណែលសុនមែន-
ដែឡា (Nelson Rolihlahla Mandela)ត្រាូវបានផ្តល់ជូនជាបណ្ឌិត 

កិត្តិយស  ៉ផ្ន្រាកមនុស្សសស្រា្ត  ៉។ នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាប្រាទ្រាសមា៉ាឡ្រាសុី លោក 

បណ្ឌិតDato Sri Dr Mohd Najib Tun Abdul Razak ត្រាូវបានផ្តល់ជូនជា 

បណ្ឌិតកិត្តិយសផ្ន្រាក ៉ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាតិទាំងមូល ៉។ អតីតនាយករដ្ឋ-

មន្រា្តីន្រាប្រាទ្រាសមា៉ាឡ្រាសុី លោកបណ្ឌិត មូហាធា មូហាម៉ែត ( Tun Dr 

Mahathir Mohamad )ត្រាូវបានផ្តល់ជូនបណ្ឌិតកិត្តិយស   ៉ផ្ន្រាកមនុស្ស 

សស្រា្ត  ៉ និងលោកប្រាធានាធិបតីន្រាសធារណរដ្ឋអា្រហ្វិកខងត្បូងត្រាូវ         

បានផ្តល់ជូនបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្ន្រាកភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម ។

លោកបណ្ឌិត រ៉ែយម៉ុនគៀល(Raymond Krill )សស្រា្តាចារ្យន្រា    

សកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីន បានអាននូវជីវប្រាវត្តរិបស់សម្ត្រាចត្រាជោ        

ហ៊ុន សែន ដោយបានចាត់ទុកសម្ត្រាចជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រាកបដោយគតិ-

បណ្ឌិត ជាអ្នកបង្រាួបបង្រាួម សន្តិភាព និងជាថ្នាក់ដឹកនាំកសងប្រាទ្រាស។

សម្ត្រាចជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រាមួយគត់នៅលើពិភពលោក ដ្រាលមានទស្សន                   

វិស័យប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ បានផ្លាស់ប្តូរប្រាទ្រាស

ទាំងមូលឲ្យរួចផុតពីសង្រា្គាម ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោបានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធ

សលាអន្តរជាតិភ្នំព្រាញ (ISPP)ស្ថិតក្នុងសងា្កាត់ចាក់អង្រាក្រាម ខណ្ឌ 

មានជ័យ រាជធានីភ្នំព្រាញ ។

នៅទីនោះសម្ត្រាចបានមានប្រាសសន៍ថ ដើម្បីទាក់ទាញគ្រាូសស្រា្តា-

ចារ្យល្អៗ និងអ្នកជំនាញពូក្រាៗឲ្យមកបង្រាៀន និងធ្វើការនៅកម្ពុជា រាជរដ្ឋា-

ភិបាលបានលើកល្រាងការយកពន្ធត្រាួតគា្នា។ សម្ត្រាចបន្តថ ក្រាសួងស្រាដ្ឋ-    

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើមកនាយករដ្ឋមន្រា្តី ហើយយើងបានពិភាក្សាគា្នា

លើបញ្ហាការមិនយកពន្ធត្រាួតគា្នា។ ន្រាះជាប្រាធានបទដ៏សំខន់មួយដើម្បី   

ទាក់ទាញសស្រា្តាចារ្យល្អៗ និងអ្នកជំនាញពូក្រាៗមកកាន់កម្ពុជា។ ដូចន្រាះ

ប្រាទ្រាសដ្រាលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការបញ្ជូនសស្រា្តចារ្យ និងអ្នកជំនាញ     

ពូក្រាៗមកកម្ពុជា ក៏អាចនឹងទទួលបានផលប្រាយោជន៍ពីនយោបាយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រាមព្រាៀងជាមួយប្រាទ្រាសកំណើត         

របស់សស្រា្តាចារ្យ និងអ្នកជំនាញទាំងឡាយ តមរយៈការមិនយកពន្ធត្រាួត 

គា្នា ។ បើមិនដូចន្រាះទ្រា បន្ទុករបស់សស្រា្តាចារ្យត្រាូវបង់ពន្ធពីរត្រាួត គឺបង់   

ពន្ធប្រាក់ខ្រានៅក្នុងប្រាទ្រាសខ្លួនផង និងបង់ពន្ធប្រាក់ខ្រានៅកម្ពុជាផង ។

ជាមួយន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានបងា្ហាញក្តីសង្ឃឹមថ ប្រាទ្រាសអ្នកមាន

ទាំងនោះអាចអនុគ្រាះឲ្យសស្រា្តាចារ្យដ្រាលមកបង្រាៀននៅកម្ពុជាបង់ពន្ធ

ប្រាក់ខ្រានៅកម្ពុជា ដើម្បីជួយកម្ពុជាជាប្រាទ្រាសក្រា។ សម្ត្រាចបន្តថ ត្រា               

ប្រាទ្រាសអ្នកមានពិតជាស្វិតណស់ គាត់ចង់ឲ្យសស្រា្តាចារ្យទាំងអស់នោះ

បង់ពន្ធទៅរដ្ឋរបស់គាត់ ។

សម្ត្រាចក៏បានកោតសរសើរចំពោះជនបរទ្រាសទាំងឡាយ ដ្រាលបាន  

មកបង្រាៀន និងធ្វើការនៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា និងសំណូមពរថកុំចាត់ទុក  

ខ្លួនឯងគ្រាន់ត្រាជាភ្ញៀវរបស់កម្ពុជា ត្រាសូមចាត់ទុកខ្លួនឯងថជាតួអង្គដ៏     

សំខន់មួយរស់នៅកម្ពជុារួមជាមួយកម្ពជុាដើម្ីបការរីកចម្រាើនរបស់កម្ពជុា ។

សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានកោតសរសើរចំពោះសលាអន្តរជាតិភ្នំព្រាញដ្រាល

ជាសលាអន្តរជាតិមួយនៅកម្ពុជា ។ វត្តមានរបស់សលាន្រាះបានធ្វើឲ្យ      

មានការទាក់ទាញផងដ្រារនូវជនបរទ្រាសដ្រាលមកធ្វើការងារនៅកម្ពុជា ដូច

ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការអន្តរជាតិនានា រាប់ទាំងអ្នកជាពាណិជ្ជករ អ្នកវិនិ-

យោគបរទ្រាសអស់ក្តីបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់កូនៗរបស់គ្រា។ សម្ត្រាចក៏    

បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសលាអន្តរជាតិភ្នំព្រាញ បង្កើតសកលវិទ្យាល័យ    

បន្ថ្រាមទៀត ។
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ជាមួយការកោតសរសើរន្រាះ សម្ត្រាចនាយករដ្ឋមន្រា្តីក៏បានស្នើឲ្យស-

លាអន្តរជាតិភ្នំព្រាញ ត្រាូវពង្រាឹងផងដ្រារទៅលើការសិក្សាភាសខ្ម្រារ ចំពោះ 

សិស្សជាជនជាតិខ្ម្រារ ព្រាះពួកគ្រាត្រាូវត្រាច្រាះភាសខ្ម្រារដើម្បីនៅព្រាល              

ប្រាឡងបាក់ឌុបថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចមានលទ្ធភាពប្រាឡងជាប់

ព្រាះប្រាសិនបើគ្រាមិនច្រាះភាសខ្ម្រារ គ្រាពិតជាមិនអាចធ្វើបានទ្រានូវមុខ-        

វិជា្ជា មួយចំនួន ដូចជាភាសខ្ម្រារ ប្រាវត្តិវិទ្យា និងមុខវិជា្ជាមួយចំនួនទៀតហើយ

ក៏ជាការទាក់ទាញឲ្យកូនខ្ម្រារចូលរៀនកាន់ត្រាច្រាើននៅក្នុ្ងងសលាន្រាះផង

ដ្រារ ។

សម្ត្រាចក៏បានលើកឡើងបន្ថ្រាមទៀតថ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងលើក      

ទឹកចិត្តផងដ្រារ ឲ្យមានការវិនិយោគបង្កើតនូវមន្ទីរព្រាទ្យកម្រាិតអន្តរជាតិ         

ដ្រាលផ្តល់ស្រាចក្តីទុកចិត្តសម្រាប់ជនបរទ្រាស ដ្រាលមកធ្វើការនៅកម្ពុជា  

មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងអ្នកទ្រាសចរលំដប់ខ្ពស់ ។

រសៀលថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តី 

កម្ពុជា បានអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបចលនាប្រាឡងប្រាណំង ៉រម-

ណីយដ្ឋានស្អាត ស្រាវាល្អ ឆ្នាំ ២០១៤  ៉ នៅសណ្ឋាគារសុខភ្នំព្រាញ ។

នៅព្រាលនោះ សម្ត្រាចត្រាជោបានមានប្រាសសន៍ថ គា្មានទ្រាសចរណ

ដ្រាលប្រាថុយប្រាថននឹងគ្រាះថ្នាក់ ដ្រាលគ្រាទទួលផលពីការវាយប្រាហារ  

ភ្រារវកម្ម ឬក៏សង្រា្គាមនោះទ្រា ។ ឥឡូវសម្រាប់តំបន់របស់យើងក្នុងរយៈ         

ព្រាលកន្លងទៅ មានការវាយប្រាហារតមរយៈភ្រារវកម្មនៅទីក្រាុងបាងកក។

បញ្ហាន្រាះក៏បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាច។ សម្ត្រាចបន្តថ សភាពការណ៍នឹង

មានភាពល្អឡើងវិញតមរយៈសកម្មភាពប្រាទ្រាសថ្រាផង និងសកម្មភាព 

របសក់ម្ពជុាផង នងិសកម្មភាពរបស់តបំនផ់ងដ្រារ ។ ដចូ្ន្រាះនៅក្នងុក្រាបខណ្ឌ 

ន្រាះហើយ ដ្រាលយើងត្រាូវស្វ្រាងរកឱកាសសហប្រាតិបត្តិការការពារសន្តិ-

សុខ ប្រាឆំងការវាយប្រាហារដោយភ្រារវកម្ម និងធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់ត្រា  

ប្រាសើរទៅលើស្រាវាទ្រាសចរណ៍  ជៀសវាងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាព ។

សម្ត្រាចបានអំពាវនាវ ឲ្យមានកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការការពារសន្តិសុខ  

ជាតិឲ្យបានល្អបំផុត ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចំពោះប្រាជាជនខ្លួនឯងផង និង 

សម្រាប់វិស័យទ្រាសចរណ៍ផង សហការជាមួយប្រាទ្រាសក្នុងតំបន់ និងអន្តរ-

ជាតិប្រាឆំងគ្រាប់ទម្រាង់ន្រាភ្រារវកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថ  ឥឡូវយើងមានទ្រាសចរ ៤,៥ លាននាក់ នៅឆ្នាំ 

២០១៤ និងមាន ៥ លាននាក់ នៅឆ្នាំន្រាះ និងឡើងដល់ ៧,៥ លាននាក់នៅ 

ឆ្នាំ ២០២០ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានផ្តល់អនុសសន៍មួយចំនួន សំដៅបន្តដោះស្រាយ  

បញ្ហាប្រាឈមជាសកលនានារបស់វិស័យទ្រាសចរណ៍ និងរួមចំណ្រាកដល់

ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រាសចរណ៍កម្ពុជា ជា  ៉មាសប្រាតង   ៉ ឲ្យទទួលបានជោគ-

ជ័យ  ។ ក្នុងនោះទាំងអស់គា្នាត្រាូវបន្ត   ៉រួមគា្នាគិត រួមគា្នាធ្វើ រួមគា្នាទទួលខុស 

ត្រាូវ    ៉ក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទ្រាសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យកា្លាយជាឧបករណ៍  

ពិតប្រាកដន្រាការផ្តល់ឱកាស និងផលប្រាយោជន៍ប្រាកបដោយសមធម៌ និង 

គ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយដល់ប្រាជាជនកម្ពុជា ពិស្រាសយុវជនកម្ពុជា។ ត្រាូវបន្តខិតខំ 

ជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងវិនិយោគរមណីយដ្ឋានគ្រាប់ប្រាភ្រាទ ជារមណីយដ្ឋាន 

ដ្រាលគិតគូពីបរិស្ថាន ភាពស្អាត និងសង្គម ។ខណៈដ្រាលគម្រាងអាជីវកម្ម 

ទ្រាសចរណ៍ជាច្រាើននៅមិនទាន់បានធ្វើការវាយតម្ល្រាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន 

និងសង្គមនៅឡើយ សម្ត្រាចស្នើសុំឲ្យក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ គណៈកមា្មាធិការ

ជាតិវាយតម្ល្រាទីក្រាុងស្អាត សហការជាមួយក្រាសួងបរិស្ថាន ក្រាសួងរៀបចំ 

ដ្រានដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រាមជាតិ ចាត់វិធានការឲ្យ 

មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍ (ជាអាទិ៍ មណ្ឌលកម្សាន្តមនុស្សព្រាញវ័យ ) 

ដ្រាលអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ ត្រាូវដក់ឲ្យវាយតម្ល្រាបរិស្ថាន និងសង្គម 

ច្បាស់លាស់ មុនអនុញ្ញាតសងសង់ ឬអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្ម ដើម្បី       

សម្រាចឲ្យបាននូវយុទ្ធនាការ   ៉ ទីក្រាុងស្អាត ទីក្រាុងដ្រាលមានមណ្ឌលកម្សាន្ត 

មនុស្សព្រាញវ័យ ប្រាកបដោយសុវត្ថិភាព និងគា្មានការរំខន   ៉ ឲ្យបានមុនចុង 

ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ត្រាូវសហការជាមួយក្រាសួង អប់រំយុវជន 

និងកីឡា ក្រាសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រាសិល្បៈ បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាពី    ៉ បដិ-

សណ្ឋារកិច្ច   ៉ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណ្រាះដឹងទូទៅ និងស្នើឲ្យសហការជាមួយ 

ក្រាសូងមុខងារសធារណៈបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សា បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ  ៉ សម្រាប់ 

បណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រា្តីរាជការគ្រាប់កម្រាិត ។ ទន្ទឹមន្រាះសម្ត្រាចបានគាំទ្រា

យុទ្ធការ   ៉ផ្ទះស្នាក់កម្ពុជា-ផ្ទះខ្ម្រារ  ៉ និងស្នើគ្រាប់រាជធានីខ្រាត្តខិតខំរៀបចំឲ្យ 

មានផ្ទះស្នាក់បម្រាើឲ្យភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ស្រាបតមស្តង់ដរ    

របស់ផ្ទះស្នាក់របស់ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទ្រាសចរណ៍ អាចស្នាក់ 

នៅជាមួយប្រាជាជន ស្វ្រាងយល់ពីវប្បធម៌ ប្រាព្រាណី របៀបរបបរស់នៅ និង 

ការស្វាគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយប្រាជាជនខ្ម្រារ ហើយតមរយៈកម្មវិធី 

ផ្ទះស្នាក់នៅ ក៏ជាប្រាភពចំណូលមួយដល់ប្រាជាជនមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ 

ផងដ្រារ ៕

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធបណ្ឌិត កាត់ខ្ស្រាបូសមោ្ពោធ

សលាអន្តរជាតិភ្នំព្រាញ (ISPP)ស្ថិតក្នុង

សងា្កាត់ចាក់អង្រាក្រាម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំព្រាញ

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបចលនាប្រាឡងប្រាណំង

  ៉រមណីយដ្ឋានស្អាត ស្រាវាល្អ ឆ្នាំ ២០១៤   ៉
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ក្នុងពិធីប្រាកាសផ្ទ្រារតំណ្រាងអភិបាលខ្រាត្តព្រាះសីហនុ កាលពី 

ថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសលាខ្រាត្តព្រាះសីហនុ សម្ត្រាច 

ក្រាឡាហម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងមហាផ្ទ្រា 

បានធ្វើការព្រាមានចំពោះអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដ្រាលបានបើក 

ដ្រាឲ្យអ្នកន្រាសទខុស    ច្បាប់ពីប្រាទ្រាសជិតខងចូលមកន្រាសទក្នុង

ដ្រានសមុទ្រាកម្ពុជា រួមទាំងការ កើតមាននូវបទល្មើសជាច្រាើនលើផ្ទ្រា

សមុទ្រាដ្រាលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ បង្រា្កាប ។ 

សម្ត្រាចក្រាឡាហម ស ខែង បានថ្ល្រាងថ ការងារគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រា 

សមុទ្រា ដ្រាលមានគ្រាប់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ទាំងទាហាន ប៉ូលីស រដ្ឋ-

បាលជលផល និងអាជា្ញាធរខ្រាត្ត នៅមានបញ្ហាជាច្រាើនដូចជាការ    

បើកដ្រាឲ្យមានជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ខុសច្បាប់មកធ្វើការន្រាសទខុស

ច្បាប់ក្នុងដ្រានទឹកកម្ពុជា ។ ខ្ញុំបានដឹងពីរឿងន្រាះ ធ្វើសំបុត្រាឲ្យគ្រា 

ចាប់ត្រាីហើយ អនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ខុសច្បាប់ ហើយឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយ ។ 

អ្នកណចាប់អ្នកនោះដោះស្រាយទៅ ។ អស់លោកកំពុងប្រាព្រាឹត្ត 

បទល្មើស ។ ឲ្យមកធ្វើការនៅលំហសមុទ្រា មិនគ្រាន់ត្រាមករកសុី 

មានបានរឿងហ្នឹងទ្រា ។ ការពារសមុទ្រាដើម្បីជាតិ ដើម្បីប្រាជាពល-

រដ្ឋ ។ ស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធដ្រាលមានតួនាទីគ្រាប់គ្រាងសន្តិសុខ 

លំហសមុទ្រា ត្រាូវត្រាផ្តាតសំខន់ទៅលើសកម្ម-

ភាពបទល្មើសផ្ស្រាងៗ ដ្រាលកើតមាននៅ លើផ្ទ្រា 

សមុទ្រា ដូចជាបទល្មើសន្រាសទ ឬអំពើរត់ពន្ធ 

ខុសច្បាប់ជាដើម ។ ការគ្រាប់គ្រាងសន្តិសុខលំហ 

សមុទ្រា ត្រាវូប្រាកាន់ខ្ជាប់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នងុគោល-

ដៅរក្សាការពារផលប្រាយោជន៍ជាតិ ជៀសវាង 

ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការន្រាសទខុសច្បាប់ ដ្រាល

បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជាតិក្នុងសមុទ្រា ។ 

បទល្មើសនានា ប្រាសិនបើរកឃើញអ្នកពាក់ពន័្ធ  

សម្ត្រាចមិនឲ្យរួចខ្លនួនោះទ្រា ។ ទាក់ទងទៅនឹង 

បញ្ហារំលោភបំពានដី បឹងព្រាកទប់ និងដីតំបន់ 

អនុក្រាឹត្យជំរាលក្បាលឆយ ដ្រាលជាតំបន់ផ្គត់-

ផ្គង់ទឹកស្អាត សម្រាប់ប្រាជាពលរដ្ឋប្រាើប្រាស់ក្នុង

ក្រាុងព្រាះសីហនុ សម្ត្រាចក្រាឡាហម ស ខែង 

បានព្រាមានចំពោះអ្នកដ្រាលពាក់ព័ន្ធថ តំបន់       

ទាំងពីរន្រាះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រាកាន់ជំហរដច់ 

ខតរក្សាការពារ មិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណមា្នាក់រំលោភបំពានយក

ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានឡើយ ។ ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានយោ-

បាយ សម្ត្រាចក្រាឡាហម ស ខែង បានថ្ល្រាងថ ការលើកឡើងពី 

បញ្ហាផ្រានទីរបស់គណបក្សប្រាឆំងនាព្រាលថ្មីៗន្រាះ គឺជាល្ប្រាង 

នយោបាយរបស់ពួកគ្រាត្រាប៉ុណោ្ណោះ ហើយកុំមកអួតថខ្លួនជាអ្នក

ស្ន្រាហាជាតិស្អីនោះ ។ ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាក្បួនដង្ហ្រាឃោសនា

បោះឆ្នាតឃុំ សងា្កាត់ អាណត្តិ ក្រាយន្រាះ សម្ត្រាចមានប្រាសសន៍ថ 

ជំហររបស់គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា គឺបើបោះឆ្នាតឃុំនោះ គឺហ្រារ 

ត្រាក្នុងឃុំនោះ ឬសងា្កាត់នោះ មិនចាំបាច់ហ្រារទៅឃុំ សងា្កាត់ផ្ស្រាង 

ទៀតទ្រា បើមិនអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានបញ្ហាច្រាបូកច្រាបល់ ទាក់ទងនឹង 

ការរក្សាសណ្តាប់ធា្នាប់ សន្តិសុខ ហើយរយៈព្រាលឃោសនា គួរ 

បន្ថយមកត្រាឹម ១០ ថ្ង្រាវិញ ងាយស្រាួយសមត្ថកិច្ចរក្សាសន្តិសុខ ។

គួរបញ្ជាក់ថ នៅថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញា នៅសលាខ្រាត្តព្រាះសីហនុ 

មានប្រារព្ធពិធីប្រាកាសត្រាងតំងលោក យន្ត មីន អតីតនាយ 

ទាហានសឹករងខ្រាត្តកោះកុង ឡើងជាអភិបាលន្រាគណៈអភិបាល

ខ្រាត្តព្រាះសីហនុជំនួសលោក ឈិត សុខុន ដ្រាលត្រាូវចូលនិវត្តន៍ ៕

សម្តែចកែឡាហែម ស ខែង ផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗ
ក្នុងពិធីផ្ទែរតំណែងអភិបាលខែត្តពែះសីហនុ

សម្ត្រាច ក្រាឡាហម ស ខែង ក្នុងឱកាសន្រា

ពិធីប្រាកាសផ្ទ្រារតំណ្រាងអភិបាលខ្រាត្តព្រាះសីហនុ
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ថ្ង្រាទី ០១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅគ្រាហដ្ឋានក្នុងភូមិត្រាពាំងស្វាយ 

ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រាុកបារាយណ៍ ខ្រាត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមា-

ជិកគណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា 

ប្រាធានក្រាុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខ្រាត្តកំពង់ធំ និងជាអនុប្រាធានទី 

២ រដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រាជុំជាមួយគណបក្សខ្រាត្ត 

គណបក្សស្រាុកបារាយណ៍ និងឯកឧត្តមជាសមាជិករដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សា 

អំពីផលជាវិជ្ជមាន-អវិជ្ជមាន ក្នុងគម្រាងបំប្រាកស្រាុកបារាយណ៍ ។ ឯក-

ឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានពិភាក្សាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការកសង         

ប៉ុស្តិ៍សុខភាពមួយកន្ល្រាងនៅក្នុងភូមិត្រាពាំងជ្រា ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រាុកបារាយណ៍ 

ខ្រាត្តកំពង់ធំ ព្រាមទាំងអញ្ជើញពិនិត្យទីតំងផ្ទាល់ និងបានជួបសំណ្រាះ 

សំណលជាមួយព្រាះសង្ឃ លោកតលោកយយ និងប្រាជាពលរដ្ឋមួយ 

ចំនួន ព្រាមទាំងបានច្រាកជូនថវិកាសរុបចំនួន ១ លាន រៀលផងដ្រារ  ។

ថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តមទ្រាសរដ្ឋមន្រា្តី អុឹម ឈុនលឹម សមាជិក 

គណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ឯក-

ឧត្តម កើត សុធា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តប៉្រាលិន បានអញ្ជើញ

ផ្តល់ប្លង់ដីកម្មសិទ្ឋិជូនប្រាជាពលរដ្ឋខ្រាត្តប៉្រាលិនចំនួន ២.៥០០ នាក់ នៅ 

ទីធា្លាខងមុខសលាខ្រាត្ត ។

ថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ទ្រាសរដ្ឋមន្រា្តី និងលោកជំទាវ ព្រាមទាំង 

លោកអភិបាលខ្រាត្តតក្រាវ បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយ  

លោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ អាណព្យាបាល មាតបិត និងជូនរងា្វាន់ដល់សិស្សដ្រាល

បានប្រាឡងជាប់សញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិទ្ទ្រាស A ទាំង ៤ រូបន្រា 

ស្រាុកត្រាំកក់ ខ្រាត្តតក្រាវ ។

ថ្ង្រាទី ២៣ ខ្រាកញ្ញា   ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាន   

អញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយលោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ មាតបិត និងសិស្ស 

ទើបប្រាឡងជាប់សញ្ញាបត្រាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០១៥ ទូទាំងស្រាុកត្បូងឃ្មុំ និង 

ក្រាុងសួង ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត។
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ថ្ង្រាទី១៨ ខ្រាកញ្ញា  ឯកឧត្តម  ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងរ៉្រា និងថមពល និង 

អាជា្ញាធរដ្រានដី ឃុំ ស្រាុកបាកាន និងសហគមន៏ទឹក បានអញ្ជើញពិនិត្យ         

ប្រាព័ន្ធស្រាចស្រាពនៅក្នុងឃុំមួយចំនួន ក្នុងស្រាុកបាកាន ខ្រាត្តពោធិសត់ ។

ថ្ង្រាទ ី១៨  ខ្រាកញ្ញា លោកជទំាវ  អ៊នុ  សគុនា្ឋែ តណំងរាស្រា្តមណ្ឌលកពំត 

សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងឯក-

ឧត្តម អុឹង ម៉ែង ហួរ ប្រាធានគណ:កមា្មាធិការកាកបាទក្រាហមកម្ពុជាស-

ខខ្រាត្តកំពត រួមដំណើរដោយមន្រា្តីប្រាតិបត្តិសខ-អនុសខ ក្រាុមការងារ 

យុវជន និងស្ម័គ្រាចិត្ត បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកស្បៀងអាហារច្រាកជូន 

ប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលរងគ្រាះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ក្នុងស្រាុកទឹកឈូ ។

ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តកំពត 

បានដឹកនាំក្រាុមការងារថ្នាក់ខ្រាត្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់ និងសួរសុខ

ទុក្ខប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរគ្រាះទឹកជំនន់ នៅភូមិ  

ពង់គ្រាង ឃុំមា៉ាក់ប្រាំង ស្រាុកទឹកឈូ ខ្រាត្ត កំពត ។

ថ្ង្រាទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា  ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រាុមគ្រាូព្រាទ្យយុវជនស្ម័គ្រា 

ចិត្តសម្ត្រាចត្រាជោ  ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្ល្រាជូនប្រាជាពល

រដ្ឋចំនួន ២.០០០ នាក់ នៅឃុំវល្លិសរ ស្រាុកសំរោងទង ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាកញ្ញា  ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងអប់រំ យុវជន 

និងកីឡា បានអញ្ជើញសមោ្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ច្រាកទ្រាសមិត្តភាព 

កម្ពុជា-ជប៉ុន ស្ថិតក្នុងបរិវ្រាណសលាគរុកោសល្យ និងវិក្រាិតការខ្រាត្ត 

សៀមរាប ។
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ថ្ង្រាទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តតក្រាវ 

រួមជាមួយសហការី បានអញ្ជើញច្រាកអង្ករដល់ប្រាជាពលរដ្ឋក្រាីក្រាក្នុង   

សងា្កាត់រកាក្រា ក្រាុងដូនក្រាវ ចំនួន ២៧៧ គ្រាួសរ ។

ថ្ង្រាទី ១៩ កញ្ញា ឯកឧត្តម កើត សុធា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ  
កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តប៉្រា-
លិន និងមន្រា្តីក្រាុមកាងារ បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់ និងជួយសង្រា្គោះ
ប្រាជាជននៅឃុំស្ទឹងត្រាង់ ស្រាុកសលាក្រា ខ្រាត្តប៉្រាលិន ។

ថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង អនុប្រាធាន 

គណៈកម្មការទី ១០ និងជាសមាជិកព្រាឹទ្ធសភាប្រាចាំភូមិភាគទី ៣ ខ្រាត្ត 

កណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រាុមគ្រាូព្រាទ្យស្ម័គ្រាចិត្តចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ

ជូនប្រាជាពលរដ្ឋ និងនាំយកសំលៀកបំពាក់ ព្រាមទាំងសមា្ភរៈសិក្សា ជូន      

ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅភូមិក្បាលស្រាះ និងភូមិក្រាំងថ្មី ស្ថិតក្នុងឃុំ គោក-

ត្រាប់ ស្រាុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រាត្តកណ្តាល ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបាន 

ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៣,៥ លានរៀល ជូនស្រា្តីឆ្លងទន្ល្រាចំនួន ៧០ នាក់ និង 

ឧបត្ថម្ភថ្មពុកចំនួន ៥០ ឡាន សម្រាប់ប្រាើប្រាស់ក្នុងភូមិន្រាឃុំគោកត្រាប់ ។

ថ្រា្ងទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី តំណងរាស្រា្ត 

មណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំង  និងលោកជំទាវ សុឹង សុីយ៉ុត ទីប្រាឹក្សាសម្ត្រាចអគ្គមហា 

ស្រានាបតីត្រាជោហ៊ុនសែន ជាសមាជិកក្រាុមការងារថ្នាក់កណ្តាល និងជា

អនុប្រាធានក្រាុមការងារចុះជួយស្រាុកបរិបូណ៌ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំ 

យកថវិកាឧបត្ថម្ភជូនលោក ត្រាម សរឿន មន្រា្តីប្រាចាំការនៅស្នាក់ការគណ-

បក្សប្រាជាជនកម្ពុជាស្រាុកបរិបូណ៌ ។

ថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាកញ្ញា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែនី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា តំណងរាស្រា្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ បាន  

អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខប្រាជាពលរដ្ឋកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងកុមាររង-

គ្រាះពីការផ្ទុះគ្រាប់នៅស្រាុកបស្រាដ្ឋ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ។ កុមារទាំងបីកំពុង 

សម្រាកនៅមន្ទីរព្រាទ្យគន្ធបុបា្ផា ។
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នាថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាកញ្ញា 

ឆ្នា ំ ២០១៥ ក្រាុមការងារ 

យុវជន គណបក្ស  ខ្រាត្ត 

កំពង់ ស្ពឺ បានរៀបចំកម្មវិធី 

៉ថ្នាក់ដឹកនាំ ស្តាប់យុវជន 

និយយ របស់ស្រាុក 

សំរោងទង  ៉ នៅស្នាក់ការ 

គណបក្សខ្រាត្ត ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន ប្រាធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រាត្ត ឯកឧត្តម ក្រា ប៊ុនខៀង ប្រាធាន ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណ្រាត អនុប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាល ឯកឧត្តម សត្យា វុធ ប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត ឯកឧត្តម លោកជំទាវប្រាធាន និងសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាខ្រាត្ត លោក លោកស្រាីប្រាធាន អនុប្រាធានគណបក្សតមមន្ទីរ អង្គភាព 

ជុំវិញខ្រាត្ត ដ្រាលមានអ្នកចូលរួមជាសកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិ ឃុំ សងា្កាត់ន្រាយុវជនគណបក្សស្រាុកសំរោងទង តំណងយុវជនគណបក្សពីគ្រាប់ក្រាុង ស្រាុក ទូទាំងខ្រាត្ត សរុបប្រាមាណ៦០០នាក់។ 

សូមបញ្ជាក់ថ កម្មវិធីបានពិភាក្សាលើប្រាធានបទស្តីពីយុវជន និងគណបក្ស យុវជន និងសភាពការណ៍ថ្មីៗ យុវជន និងស្រាវាសធារណ យុវជន និងការងារ យុវជន និងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព និងបញ្ហា 

ផ្ស្រាងៗរបស់យុវជននៅមូលដ្ឋាន ។ ក្នុងឱកាសនោះ គណៈអធិបតីបានបកស្រាយរាល់សំណួរ និងសំណូមពរដ្រាលទាក់ទងប្រាធានបទទាំង ៥ បានល្អ ដ្រាលកាន់ត្រាបង្កើនបាននូវមូលដ្ឋានន្រាការ  

យល់ដឹងរឹងមាំសម្រាប់ យុវជនគណបក្សនៅមូលដ្ឋានយើង ។ 

ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្តឧត្តរមានជ័យ នៅថ្ង្រាទី០៨ កញ្ញា ២០១៥ បានរៀបចំកិច្ច 

ប្រាជុំផ្សព្វផ្សាយផ្រានការសកម្មភាពការងាររបស់ក្រាុមការងារយុវជនចាប់ពីខ្រាកញ្ញា ដល់ខ្រាធ្នូ  ឆ្នាំ 

២០១៥ និងត្រាៀមរៀបចំកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នលក្ខន្តិក: និងវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្ស         

ផ្រានការបំផុសប្រាជាជនគ្រាប់រូបឱ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត, ប្រាង 

ច្រាកភារកិច្ចសមាជិក សមាជិកា ក្រាុមការងារយុវជនបក្សខ្រាត្តឱ្យទទួលតមក្រាុង-ស្រាុក។

នាព្រាឹកថ្ង្រាទី ១២ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាខ្រាត្តព្រាះ-  

វិហារ មានការប្រាជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី ១ និងលើកទិសដៅបន្តរបស់យុវជនគណបក្ស និង 

បណ្តាញសង្គម Facebook គណបក្ស ក្រាមអធិបតីភាព ឯ.ឧ ឡុង សុវណ្ណ អនុប្រាធានគណបក្ស 

ខ្រាត្ត ដោយមានការចូលរួមពី ឯ.ឧ អ៊ុន ចាន់ដ ប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត និងជា 

ប្រាធានក្រាុមការងារគ្រាហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមគណបក្សខ្រាត្ត ព្រាមទាំងសមាជិគគណអចិ-

ន្រា្តយ៍គណបក្សខ្រាត្ត និងក្រាុមការងារយុវជនជាច្រាើនទៀត ។

កាលពីថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស       

ក្រាុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សគ្រាឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញ (ក. 

៧៧) ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ពិត ចំណន អនុប្រាធានកិត្តិយស ក.៧៧ បាន 

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការឃុំខ្លួនឯកឧត្តម ហុង សុខហួរ សមាជិកព្រាឹទ្ធសភាន្រា  

ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ជូនសមាជិក សមាជិកក្រាុមការងារយុវជន ក.៧៧  ចំនួន 

១៤៩  រូប។

នៅថ្ង្រាទី ២៩ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសលប្រាជុំធំន្រាទីស្នាក់ការគណ-

បក្សខ្រាត្តសៀមរាប គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រាត្តបានរៀបចំវគ្គផ្សព្វផ្សាយ  

សភាពការណថ៍្ម ីជនូដលស់ខបក្ស មន្ទរីអបរ់យំវុជនខ្រាត្ត  នងិក្រាមុការងារយវុជន 

សរុបរួមចំនួន ២០០ នាក់ ក្រាមអធិបតីភាព ឯ.ឧ ក សោភ័ណ សមាជិកគណ: 

អភិបាលគណ:កមា្មាការគណ:បក្សខ្រាត្ត និងលោក សូ សរូ សមាជិកក្រាុមការងារ 

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងប្រាធានក្រាុមការងារយុវជនខ្រាត្ត ប្រាធានគណ: 

ឃោសនាអប់រំខ្រាត្ត ។

ក្រាុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តំងយុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាប្រាចាំ

ក្រាុងម្រាលប៊ន ប្រាទ្រាសអូស្តា្រាលី ដ្រាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡា៉ាវ វា៉ាន់ ក្រាមការ 

ណ្រានាំពីឯកឧត្តមប្រាធាន ហ៊ុន មា៉ាណ្រាត បានទៅបំព្រាញប្រាសកកម្មចំនួន ០៧ ថ្ង្រា 

ពីថ្ង្រាទី ២១ ដល់ថ្ង្រាទី ២៧ ខ្រាសីហា នៅក្រាុងម្រាលប៊ន រដ្ឋវិចតូរីយ៉ា ប្រាទ្រាសអូ-

ស្រា្តាលី។ ក្នុងប្រាសកកម្មចំនួន ៧ ថ្ង្រាន្រាះ ក្រាុមការងារបានជួប សំណ្រាះសំណល

ជាមួយបងប្អូនខ្ម្រារដ្រាលរស់នៅទីនោះជាច្រាើនរយនាក់ និងនិស្សិតប្រាមាណ 

១០០ នាក់ ព្រាមទាំងបានប្រាគ្រានទៀនព្រាះវស្សាថ្វាយព្រាះសង្ឍនៅវត្តមន្នីរង្សី។ 

មួយ ផ្ន្រាកន្រាប្រាសកម្មន្រាះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម កុយ គួង 

ឯកអគ្គរាជទូត ខ្រា្មរប្រាចាំប្រាទ្រាសអូស្តា្រាលីផងដ្រារ ។ ជាលទ្ធផល ក្រាុមការងារបានទទួលនូវកិច្ចស្វាគមន៌យ៉ាងកក់ក្តា ដ្រាលបងា្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពស្និតស្នាលជាភារតភាពន្រាបងប្អូនខ្រា្មររស់នៅ 

ក្រាប្រាទ្រាស និង ក្នុងប្រាទ្រាស ។
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ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាប ដវុធ 
ឯកឧត្តម ហ្រាង សួរ បានផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សដ្រាលប្រាឡង
ធា្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ  ២០១៥ និងថ្នាក់ទី ១១ ទី 
១០ និងទី ៩ នូវអាហារូបករណ៍លើមុខជំនាញសំខន់ៗ 
ដ្រាលក្រាសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដ្រាលមាន 
២៥ សលា ក្នុងទូទាំងប្រាទ្រាស ជូនដល់សិស្សចំនួន ៦៥០ 
នាក់ លោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូចំនួន ៧០ នាក់ ។

ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សស្រាុកភ្នំព្រាឹក ខ្រាត្តបាត់-

ដំបង ដឹកនាំដោយលោក យិន សរឿន បានរៀបចំកិច្ចប្រាជុំ

ប្រាចាំខ្រាកញ្ញា ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ 

ស្រាី ២៣ នាក់ យុវជនសុំចូលថ្មី ៦ នាក់ ស្រាី ៦ នាក់ ។ រីឯ 

ថវិកាតមគោលការណ៍ស្ម័គ្រាចិត្តប្រាចាំខ្រាកញ្ញាប្រាមូលបាន 

១៣៨,៥០០ រៀល ថវិកាសរុបរួម ៤៨៧,០០០ រៀល ។

ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្ស ស្រាុកដំណក់ចង្អើរខ្រាត្ត 

ក្រាប បានរៀបចំពិធីសំណ្រាះសំណលសកម្មជន យុវជន 

គណបក្សភូមិ ឃុំ ស្រាុក ចំនួន ៤៥ នាក់ ក្រាមអធិបតីភាព 

ឯកឧត្តម ងួន ប៊ៀន តំណងរាស្ត្រាខ្រាត្តក្រាប នៅស្នាក់ការគណ-

បក្សស្រាកុកាលពីថ្ង្រាទី ១២ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៥ ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នាសលប្រាជុំគណ-
បក្សស្រាុកព្រាឈរ ខ្រាត្តកំពង់ចាម មានរៀបចំកម្មវិធីជួបជា            
មួយសិស្សានុសិស្សជាប់សញ្ញាប័ត្រាចំនួន ៣៣២ នាក់ 
ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជ្រាុន ថ្រារា៉ាវា៉ាត សមាជិកក្រាុម 
ការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ប្រាធានជនបង្គោល 
ទទួលយុវជន ស្រាុកព្រាឈរ ខ្រាត្តកំពង់ចាម ។

ឯកឧត្តម ភុន សរព្រាជ្រា សមាជិកក្រាុមការងារយុវជន 

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រាធាន ក្រាុមការងារយុវជន 

គណបក្សខ្រាត្តកំពត បានប្រាជុំក្រាុមការងារយុវជនគណបក្ស

ខ្រាត្ត ក្រាុង ស្រាុក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្រានការដ្រាលក្រាុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានដក់ច្រាញការ ប្រាជុំប្រាចាំ 

កាលពីខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

នាថ្ង្រាទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ក្រាវ ពិសិដ្ឋ  
ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលកំពង់ចាម      
បានដឹកនាំក្រាុមគ្រាូព្រាទ្យស្ម័គ្រាចិត្តសម្ដ្រាចអគ្គមហាពញាចក្រាី 
ហែង សំរិន ប្រាធានរដ្ឋសភា ចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូន 
ប្រាជាជននៅឃុំជប់ ស្រាុកត្បូងឃ្មុំ ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ។
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អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរន្រាក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថ នៅខ្រា 

សីហាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅន្រាះ ពន្ធដររកបានចំណូលពន្ធប្រាមាណជាង ៣៧៤ ពាន់ 

លានរៀល ឬប្រាមាណជាង ៩៣,៥ លានដុលា្លារអាម្រារិក។ ជារួមក្នុងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា 

ឆ្នាំន្រាះ ចំណូលពន្ធដរសរុបមានចំនួន ៨៩៧,៥ លានដុលា្លារ ។ លទ្ធផល ន្រាះសម្រាច 

បានស្មើនឹងជាង ៧៧% ន្រាផ្រានការឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបើប្រាៀបធៀបនឹងចំណូល ៨ 

ខ្រាឆ្នាំ ២០១៤ ឃើញថមានការកើនឡើងចំនួនស្មើនឹង ២៥,៣៤% ។

តមការវិភាគប្រាភ្រាទពន្ធឃើញថ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៥មានការកើនឡើង 

គ្រាប់ប្រាភ្រាទពន្ធ ក្នុងនោះប្រាភ្រាទពន្ធសំខន់ៗដ្រាលមានការកើនឡើង មានដូចជាពន្ធ 

លើប្រាក់បៀវត្សរ៍កើនឡើងប្រាមាណ ២២,៣% ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញកើនឡើង 

២៦,៩% និងអាករពិស្រាសកើនឡើង ២៨,២% និងអាករលើតម្ល្រាបន្ថ្រាមកើនឡើង 

១៦,៩% ។

ដោយឡ្រាក បើពិនិត្យតមវិស័យបងា្ហាញថ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏មានការ

កើនឡើងស្ទើរគ្រាប់សកម្មភាពដ្រារ ក្នុងនោះផ្រា្នកស្រាវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងប្រាមាណ 

៣៩,៨% ។ ផ្ន្រាកភ្រាសជ្ជៈកើន ១៦,៥%។ ផ្ន្រាកទូរគមនាគមន៍កើន ១២,៧%។ ផ្ន្រាក 

នីហរ័ណអាហរ័ណកើន ១៥,២% ។ ផលិតផលគ្រាឿងប្រាើប្រាស់កើន២,២%។ផ្ន្រាក

ផលិតសម្លៀកបំពាក់កើន ២១,៧%។ ផ្ន្រាកសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណក់កើន 

៣៤,២%។ ផ្ន្រាកថ្នាំជក់កើន១២៩,៩%។ ផលិតយនយន្តកើន ១៨០,៧% និងផ្ន្រាក 

លក់គ្រាឿងចក្រាកើន៥៩,៦%។ ផ្ន្រាកលក់គ្រាឿងឧបភោគបរិភោគកើន ៦៩,២%។ 

ផ្ន្រាកកសិកម្មកើន ៧០%។ ផ្ន្រាកលក់ភ្រាសជ្ជៈកើន ៣១,២%។ ផ្ន្រាកផលិតម្ហូបអាហារ 

កើន ១៨,៥% និងផ្ន្រាកដឹកជញ្ជូន និងទ្រាសចរកើន ១១,៣% ។

អគ្គនាយកដ្ឋានបានអះអាងថ ដើម្បីធានាបាននូវការប្រាមូលគ្រាប់ផ្រានការតម

ច្បាប់កំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រាះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរណ្រានាំដល់នាយក-

ដ្ឋានសខខ្រាត្ត ខណ្ឌឲ្យខិតខំបន្តអនុវត្តការងារប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវ ក្នុង

ការបន្តពង្រាឹងការប្រាមូលពន្ធគ្រាប់ប្រាភ្រាទ។ រៀបចំយន្តការ និងបទបញ្ញត្តិដើម្បីអនុវត្ត 

ផ្រានការសកម្មភាពពាកព់ន័្ធនងឹការលបុបបំាតរ់បបម៉ាការ នងិដក ់អនវុត្តរបបគណ-

ន្រាយ្យសមញ្ញ។ ពង្រាឹងការអនុវត្តការប្រាមូលពន្ធលើអចលនទ្រាព្យ ។ បន្តពង្រាឹង   

ប្រាមូលពន្ធគ្រាប់ប្រាភ្រាទ ជាពិស្រាសពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញ ។ ពង្រាឹងការចុះបញ្ជីពន្ធដរ 

តមប្រាព័ន្ធថ្មីបន្ត ពង្រាឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នសហគ្រាស ។ បន្តលើកកម្ពស់ និងបញ្ចា្រាប    

វប្បធម៌បង់ពន្ធ តមរយៈការធ្វើសិកា្ខាសលាផ្ស្រាងៗ។ បន្តជំរុញការប្រាមូលពន្ធខង  

វិស័យសំណង់ ។

ការនាំអង្ករចែញរយៈពែល ៨ ខែ

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពន្រាការនាំច្រាញអង្ករកម្ពុជារបស់ក្រាុមការងារ ផ្ន្រាក 

ស្រាូវអង្ករ ន្រាវ្រាទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្ន្រាកឯកជន បានបងា្ហាញថ ក្នុងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ (គិតពីខ្រាមករា ដល់ខ្រាសីហា)អង្ករកម្ពុជា ត្រាូវបាននាំច្រាញទៅក្រា 

ប្រាទ្រាសចំនួន ៣៤២.១៣៦ តោន។ បរិមាណនាំច្រាញក្នុងព្រាល៨ខ្រាឆ្នាំន្រាះគឺកើន

ឡើងបើធៀបនឹងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា នាឆ្នាំ ២០១៤ ។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ អង្ករកម្ពុជានាំច្រាញទៅក្រាប្រាទ្រាសមានចំនួនសរុប 

៣៨៧.០៦១ តោន។ ឆ្នាំ ២០១៣ មានចំនួន ៣៧៨.៨៥៦ តោន។ ឆ្នាំ ២០១២ 

មានចំនួន ២០៥.៧១៧ តោន និងឆ្នាំ ២០១១ មានចំនួន ២០១.៨៩៩ តោន ។

ដោយឡ្រាក របាយការណ៍ដ្រាលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រាសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រាមាញ់ 

និងន្រាសទ ក៏បានបងា្ហាញពីទិសដៅន្រាការនាំច្រាញអង្ករកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា 

ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ ៥៤ ប្រាទ្រាស ក្នុងនោះប្រាទសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប មានចំនួនច្រាើន 

ជាងគ្រារហូតដល់ ២១៩.៣២០ តោន ប្រាទ្រាសជាសមាជិកអាស៊ាន ( មា៉ាឡ្រាសុី សឹង្ហ-

បុរី និងឥណ្ឌូន្រាសុី ) ចំនួន ៣៦.៨៨១ តោន និងប្រាទ្រាសផ្ស្រាងទៀតមានចំនួន 

៨៥.៩៣៥ តោន។ ប្រាទ្រាសបារាំងដ្រាលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចូលនូវ 

អង្ករកម្ពុជាច្រាើនជាងគ្រា រហូតដល់ចំនួន ៤៥.៤៩៣ តោន។ ចំណ្រាកក្រាុមហ៊ុនដ្រាល

បាននាំច្រាញអង្ករកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា ឆ្នាំន្រាះ គឺមានចំនួន ៧៣ ក្រាុមហ៊ុន ។

សូមរំលឹកថ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ច្រាញនូវគោលនយោបាយជំរុញ 

ការផលិតស្រាូវ និងការនាំច្រាញអង្ករទៅក្រា ប្រាទ្រាសឲ្យបានយ៉ាងតិច ១ លានតោន 

នៅដំណច់ឆ្នា ំ២០១៥ ន្រាះ ។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរខែសីហា

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានផ្សព្វផ្សាយជាសធារណៈថ ភ្ញៀវទ្រាសចរអន្តរជាតិ       

ដ្រាលបានទិញបណ្ណ័ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងខ្រាសីហាឆ្នាំ ២០១៥ ន្រាះ 

មានចំនួន ១៦៥.៧២១ នាក់ គឺកើនឡើង ១,២៦% បើប្រាៀបធៀបទៅនឹងខ្រាសីហា 

ឆ្នាំមុន ។ រីឯប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងខ្រាសីហាចំនួន ៤.៧៦៤.៧២០ ដុលា្លារអាម្រារិក 

បើប្រាៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនឡើង ០.៩៩% ។

សរុបទ្រាសចរបរទ្រាស ដ្រាលទិញបណ្ណ័ចូលទស្សនានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ 

ក្នុងរយៈព្រាល៨ខ្រាឆ្នាំន្រាះ មានចំនួន ១.៤០៤.១០៧ នាក់ ពោលកើនឡើង ១ ,៩២% 

បើប្រាៀបធៀបទៅនឹងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា ឆ្នាំ ២០១៤ និងទទួលបានថវិកាចំណូល 

៣៩.៨២៣.៩២០ ដុលា្លារ មានការកើនឡើង ០,០៣% បើប្រាៀបធៀបរយៈព្រាលដូច 

គា្នាន្រាឆ្នាំ ២០១៤ ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបញ្ជាក់ពីកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

នៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍ស្រាដ្ឋកិច្ចដ្រាលបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រាចាំ

ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រាមចំណងជើងទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសុី(ADO)២០១៥ របស់  

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី(ADB,អ្រាឌីប៊ី)បានព្យាករណ៍ថ កំណើនផលិតផលក្នុង   

ស្រាុកសរុប(ផសស,GDP)សម្រាប់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាគឺ ៧ % សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ និង 

៧,២% សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ដោយឡ្រាក នៅក្នុងរបាយការណ៍ដ្រាលច្រាញផ្សាយ

ក្នុងខ្រាមីនារបស់ខ្លួនកន្លងទៅ អ្រាឌីប៊ីបានព្យាករណ៍ថកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ 

២០១៥ មាន ៧,៣% និង ឆ្នាំ ២០១៦ មាន ៧,៥%។ ការថមថយប្រាបន្រាះ ឆ្លុះ         

បញ្ចាំងពីការថយចុះនូវសកា្តានុពលកំណើន សម្រាប់បណ្តាប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

នៅអាសីុនិងការងើបឡើងវិញយឺតយ៉ាវន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាទ្រាសឧស្សាហកម្មធំៗ ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានបញ្ជាក់ថ  ៉ការពង្រាីកឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រារ សំណង់ 

និងស្រាវាកម្ម ជាពិស្រាស ស្រាវាទ្រាសចរណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនទ្រាព្យ នៅត្រាបន្ត    

ជំរុញកំណើនបន្ថ្រាមទៀត។ ប៉ុន្ត្រាកំណើនន្រាការនាំច្រាញ និងទ្រាសចរណ៍មានការថម

ថយបន្តិចក្នុងឆមាសទី ១ ន្រាឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈព្រាលដ្រាលវិស័យកសិកម្មទទួលរង

ផលប៉ះពាល់ដោយសរភ្លៀងធា្លាក់មានកម្រាិតទាប និងអូសបនា្លាយព្រាលយូរ   ៉។

អ្រាឌីប៊ីបញ្ជាក់ថ កម្រាិតអតិផរណប្រាចាំឆ្នាំស្ថិតនៅត្រាឹមត្រា១,០%ប៉ុណោ្ណោះក្នុង

ខ្រាឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងព្រាលដ្រាលមានការថយចុះនូវចំណយលើការដឹកជញ្ជូន

និងឥន្ធនៈ ក្រាយព្រាលមានការថយចុះយ៉ាងគំហុកន្រាតម្ល្រាប្រាង។ការព្យាករណ៍អំពី

អតិផរណត្រាូវបានក្រាសម្រាួលមកនៅ ១,៣% ុ។

ការងារបង្កបង្កើនផលសែូវរដូវវស្សា

គិតត្រាឹមសបា្តាហ៍ទី ៣ ខ្រាកញ្ញាន្រាះ ការបង្កបង្កើនផលស្រាូវរដូវវស្សានៅទូទាំង  

ប្រាទ្រាសសម្រាចបានចំនួន ២.៣៧៣.០៨២ ហ.ត ស្មើនឹង ៩២,៤៤% ន្រាផ្រានការ 

២.៥៦៧.១៣០ ហ.ត(តិចជាងឆ្នាំមុន១.២៤៥ ហ.តគិតក្នុងរយៈព្រាលដូចគា្នា)។   

ខ្រាត្តចំនួន ៥ បានបញ្ចប់ការងារដំដុះដំណំស្រាូវរដូវវស្សាហើយ ក្នុងនោះមានខ្រាត្ត  

បនា្ទាយមានជ័យ មណ្ឌលគីរី ព្រាះវិហារ ព្រាះសីហនុ និងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង។ ខ្រាត្តដ្រាល  

អនុវត្តបានតិចជាងគ្រាគឺរាជធានីភ្នំព្រាញ ។

ឆ្នាំន្រាះ ប្រាជាកសិករចូលចិត្តបង្កបង្កើនផលដោយព្រាះយកត្រាម្តង ច្រាើនជាង 

ការស្ទូង ម៉្យាងមកពីការរាំងស្ងួតអូសបនា្លាយយូរនៅដើមរដូវ និងដោយសរខ្វះកមា្លាំង

ពលកម្មផងដ្រារ៕
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រាមការដឹកនាំរបស់សម្ដ្រាចត្រាជោ                
ហ៊ុន សែន បានយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍ                      
ប្រាទ្រាសជាតិ ហើយដ្រាលនៅក្នុងនោះការប្រាឹងប្រាងក្នុងការជំរុញ         
វិស័យវិនិយោគគឺជាគោលដៅអាទិភាព។ ហ្រាតុន្រាះហើយទើបរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រាញនូវយុទ្ធសស្រា្ដច្បាស់លាស់ ដូចជាយុទ្ធ-
សស្រា្ដអភិវឌ្ឍជាតិរយៈព្រាល ៥ ឆ្នាំ យុទ្ធសស្រា្ដចតុកោណដំណក់ 
កាលទី ៣ យុទ្ធសស្រា្ដវិនិយោគសធារណៈ នយោបាយអភិវឌ្ឍ  
ឧស្សាហកម្ម។ ទាំងអស់ន្រាះគឺជាការបងា្ហាញជាការទាក់ទាញជាការ
លើកទឹកចិត្តសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគ។កម្ពុជាមាន
សកា្ដានុពលយ៉ាងធំធ្រាង ហើយបានកា្លាយទៅជាទិសដៅក្នុងការ        
ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីគ្រាប់ទិសទីទាំងអស់ទៅរកសុីបណ្តាក់ទុន
នៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា ។

កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានកត្ដាអនុគ្រាះជាច្រាើនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាន-
គ្រាឹះដល់ការវិនិយោគនោះគឺស្ថ្រារភាពនយោបាយ សន្ដិសុខ        
សណ្តាប់ធា្នាប់សង្គមត្រាូវបានធានាទាំងស្រាុង ។ ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បានពង្រាីកក្នុងវិសលភាពទូលំទូលាយគ្រាប់ទីតំបន់ ក្នុងទូទាំង            
ប្រាទ្រាសមានសភាពប្រាទាក់ក្រាឡាគា្នា បង្កលក្ខណៈងាយស្រាួលដល់
ការធ្វើចរាចរណ៍ និងលំហូរផលិតផល។ កម្ពុជាធានាបាននូវស្ថ្រារ-
ភាពមា៉ាក្រាូស្រាដ្ឋកិច្ច រួមជាមួយនឹងការខិតកៀកកាន់ត្រាជិតមកដល់
ន្រាសហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ។ ច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាបាន    
ផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រាះយ៉ាងខ្លាំង ដល់ក្រាុមហ៊ុនវិនិយោគបរទ្រាស        
ទាំងអស់ដ្រាលមានបំណងទៅបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ដោយក្រាុម     
ហ៊ុនអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុន ១០០% ដោយមិនចាំបាច់មានការចូល
រួមពីដ្រាគូក្នុងស្រាុក និងដោយមិនមានការកំណត់ទុន ។

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រាស បន្តមានសកម្មភាពខ្លាំងកា្លា 
ដោយសរកត្តាអំណោយផលនៅក្នុងប្រាទ្រាស និងក្នុងតំបន់ ជា            
ពិស្រាសការផ្លាស់ទីតំងរោងចក្រាផលិតកម្ម ពីប្រាទ្រាសជិតខងក្នុង 
តំបន់ និងកំណើនវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រាទ្រាសជាដ្រាគូសំខន់ៗ។ នៅ 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្រាុមប្រាឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីគម្រាងវិនិ-
យោគសរុបចំនួន ២១០ គម្រាង ដ្រាលមានទុនវិនិយោគសរុប 
ប្រាមាណ ៤ ពាន់លានដុលា្លាអាម្រារិក ខណៈដ្រាលនៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ 
២០១៥ គម្រាងវិនិយោគដ្រាលត្រាូវបានចុះបញ្ជីមានចំនួន ៩៤ 
គម្រាង ដ្រាលមានទុនវិនិយោគសរុបជិត ៣,៤ ពាន់លានដុលា្លារ 
អាម្រារិក ។ តួល្រាខន្រាការវិនិយោគន្រាះបានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពី       
ចំណប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគិនចំពោះសកា្តានុពល និងកាលានុ-
វត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា ជាពិស្រាសការជឿជាក់លើសមត្ថភាព   
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រាប់គ្រាងប្រាទ្រាស។ ប្រាទ្រាស
ចិនបានឈរលើលំដប់ខ្ពស់ន្រាបញ្ជីវិនិយោគទុន បនា្ទាប់មកគឺកូរ៉្រា 
ខងត្បូង អឺរ៉ុប មា៉ាឡ្រាសុី វៀតណម អាម្រារិក ត្រាវា៉ាន់ ថ្រា ហុងកុង    
សិង្ហបុរី និងជប៉ុន។ វិស័យសំខន់ៗដ្រាលប្រាទ្រាសទាំងនោះយកចិត្ត 
ទុកដក់ក្នុងការវិនិយោគ គឺវិស័យទ្រាសចរណ៍ វិស័យឧស្សាហកម្ម 
ស្រាវាកម្មកសិកម្ម និងអចលនទ្រាព្យ។ នៅមានវិស័យសំខន់ដទ្រា 
ទៀត ដ្រាលអ្នកស្រាដ្ឋកិច្ចកំពុងផ្ដាតការយកចិត្តទុកដក់នាព្រាល  
អនាគត ។ លោកស្រាី ចន្ធី អ្នកស្រាដ្ឋវិទូឯករាជ្យបាននិយយជាមួយ
បណ្តាញឃោសនាថ ស្ថ្រារភាពមា៉ាក្រាូស្រាដ្ឋកិច្ច និងការខិតទៅកាន់
ត្រាកៀកន្រាសហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន គឺជាកត្ដាសំខន់ណស់
នៅក្នុងការទាក់ទាញលំហូរវិនិយោគន្រាះ។ តម្ល្រាពលកម្មទាបកមា្លាំង
ពលកម្មវ័យក្ម្រាងវិស័យមិនទាន់បានប្រាើប្រាស់ ឬវិស័យដ្រាលអភិ-
វឌ្ឍមិនទាន់ដល់កម្រាិត ដូចជារ៉្រា ការក្រាច្ន្រាស្រាវាកម្មសំណង់ 
រួមទាំងភូមិសស្រា្ដ និងទីផ្សារនំាច្រាញដ៏មានសកា្ដានុពលនៅក្នុង            
តំបន់អាស៊ាន និងទៅអឺរ៉ុប អាម្រារិក និងចិន គឺសុទ្ធត្រាជាកត្ដាសំខន់ 
បំផុតក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ។ ជាមួយគា្នាន្រាះក៏មានការ     
លើកឡើងអំពីការជំរុញវិស័យកសិកម្ម ដោយធ្វើយ៉ាងណដក់        
ច្រាញនូវវិធានការមួយច្បាស់លាស់ ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យ        
កសិកម្ម និងការក្រាច្ន្រាកសិកម្ម ហើយត្រាូវត្រាធ្វើការទាក់ទាញយ៉ាង
ណឲ្យមានការវិនិយោគដ៏សំខន់ក្នុងវិស័យន្រាះ ។ អ្នកវិភាគស្រាដ្ឋ-

សក្ដានុពលក្នុងករលើកកម្ពស់វិស័យវិនិយាគនាកម្ពុជា

ការវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដ្រារនៅកម្ពុជាកាន់ត្រារឹងមាំការវិនិយោគលើដំណំកស៊ូនៅកម្ពុជា
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ការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់បានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីទំនុកចិត្ត

របស់អ្នកវិនិយោគក្នុង និងក្រាប្រាទ្រាសចំពោះស្ថានភាព       

បរិយកាសនយោបាយនៅកម្ពុជា 

កិច្ចទាំងឡាយបានធ្វើការកត់សមា្គោល់ថ ការធ្វើទំនើបនីយកម្ម    
កសិកម្ម គឺជាបញ្ហាដ៏ចាំបាច់ត្រាូវដោះស្រាយជាបនា្ទាន់ដ្រាលអាច       
ទាក់ទាញការវិនិយោគក្នុងវិស័យន្រាះមកកាន់កម្ពុជាកាន់ត្រាច្រាើន។
គ្រាបានមើលឃើញច្បាស់ហើយថ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយក
ចិត្តទុកដក់ខ្លាំងណស់ ក្នុងការជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យកសិ-
កម្ម ក៏ដូចជាវិស័យផ្ស្រាងទៀត ដោយលើកទឹកចិត្តនិងដក់ច្រាញនូវ
គោលនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជន ហើយ
ដ្រាលបញ្ហាន្រាះធ្វើបានជោគជ័យជាច្រាើនរួចមកហើយ។នៅក្នុងការ
លើកកម្ពស់វិស័យវិនិយោគន្រាះដ្រារ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បាន       
ដក់ច្រាញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរួចហើយដើម្បី
ជំរុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានភាពរឹងមាំ ក្នុងរយៈព្រាលវ្រាង        
តមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរស្រាដ្ឋកិច្ច ពីការប្រាើប្រាស់កមា្លាំងពលកម្មទៅ
ជាការប្រាើប្រាស់ចំណ្រាះដឹង និងជំនាញបច្ច្រាកទ្រាស។ លោក មុី          
កល្យាណ ទីប្រាឹក្សាជាន់ខ្ពស់ន្រាឧត្តមក្រាុមប្រាឹក្សាស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិបាន  
បញ្ជាក់ថ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ្រាលកម្ពុជាអាចរក្សាបានស្ថ្រារភាពមា៉ា
ក្រាូស្រាដ្ឋកិច្ច និងស្ថ្រារភាពនយោបាយដូចក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នន្រាះ កម្ពុ
ជាក៏ត្រាូវត្រាពង្រាឹងខ្លួនឯងលើគ្រាប់វិស័យ និងបង្កើនអ្នកវិនិយោគប
ន្ថ្រាមទៀតលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ដោយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមក         
កម្ពុជា ហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមើលឃើញច្បាស់ថកម្ពុជាកំពុង
ដើរលើផ្លូវណក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ជាការពិត          
ណស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាព្រាលបច្ចុប្បន្នន្រាះមានយុទ្ធសស្រា្ដ
ច្បាស់លាស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឲ្យប្រាទាក់ក្រាឡា        
ដូចនៅប្រាទ្រាសជឿនលឿនក្នុងទ្វីបអាសុី។ កម្ពុជាជាប្រាទ្រាសកសិ-
កម្ម ប៉ុន្ដ្រាមានមហិច្ឆតខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួន។ ឯកឧត្តមឧបនា-
យករដ្ឋមន្រា្ដី សុខ អាន រដ្ឋមន្រា្ដីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រា្ដីក៏បាន             
បងា្ហាញពីការប្ដ្រាជា្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជា ដ្រាលបច្ចុប្បន្នមិនបោះបង់ចោល
ការងារកសិកម្មនោះទ្រា ប៉ុន្ដ្រាត្រាូវប្រាកា្លាយឲ្យទៅជាការងារឧស្សា-

ហកម្មមួយ ពោលគឺមុននឹងធ្វើការនាំច្រាញត្រាូវឲ្យមានការក្រាច្ន្រា            
ដើម្បីបង្កើនតម្ល្រាបន្ថ្រាម។ នយោបាយកសិកម្មកម្ពុជាព្រាលន្រាះគឺបន្្ត 
ជំរុញឲ្យទៅជាឧស្សាហកម្មជឿនលឿន រួមទាំងស្រាវាកម្មថ្រាម             
ទៀត ។ គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា គឺចង់ឲ្យមានការបង្កើន    
ឧស្សាហកម្មដ្រាលមានចរិតជាសកល និងចង់បានការវិនិយោគ 
បន្ថ្រាមទៀត ។

និយយជារួម អាស្រា័យដោយកាលានុវត្តភាពរបស់កម្ពុជានា    
ព្រាលបច្ចុប្បន្ន បានបង្កលក្ខណៈអនុគ្រាះជាច្រាើនបំផុតដល់ការវិនិ-
យោគ ដ្រាលនឹងធ្វើឲ្យកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យជីវ-    
ភាពរស់នៅរបស់ប្រាជាជនកាន់ត្រាត្រាូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដប់។
ហ្រាតុន្រាះ ការថ្រារក្សានូវបរិយកាសសុខសន្ដិភាព ស្ថ្រារភាពនយោ-
បាយ គឺនឹងថ្រារក្សាបាននូវបរិយកាសវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍនៅ
កម្ពុជាហើយមានត្រាប្រាជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គា្នារួបរួមគា្នាក្រាមការ
ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីធានា និងបង្កើតនូវបរិយ-
កាសដ៏សុខសន្ដន្រាះ ដើម្បីអនាគតដ៏ត្រាចះត្រាចង់ន្រាយើងទាំង  
អស់គា្នា និងមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើង ៕

គម្រាងប្លង់ស្ថាបនាផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿនប្រាវ្រាង ១០គីឡូម្រា៉ត្រា  

ពីរាជធានីភ្នំព្រាញឆ្ពោះទៅព្រាលានយន្តហះអន្តរជាតិភ្មំព្រាញ

ក្រាុមហ៊ុនសុីម៉ង់ត៍បណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា
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 អាណ្ណតិទី ៥  ន្រារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ត្រាចអគ្គមហា-

ស្រានាបតតី្រាជោ ហ៊នុ សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រា ីបាន នងិកពំងុអនវុត្ត 

កម្មវិធីកំណ្រាទម្រាង់សុីជម្រាលើគ្រាប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណ្រាទម្រាង់ 

វិស័យសុខភិបាល ពិតជាមានតួនាទីសំខន់ក្នុងការរួមចំណ្រាក  

ដល់ដំណើរការជំរុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ សុខមាល-

ភាពរបស់ប្រាជាជនកម្ពុជា ។

សកម្មភាពកំណ្រាទម្រាង់វិស័យវិស័យសុខភិបាល ដ្រាលបាន 

អនុវត្ដនាព្រាលកន្លងមក បានបងា្ហាញច្រាញនូវលទ្ធផលប្រាសើរជា

ច្រាើនក្នុងការបម្រាើជាតិ និងប្រាជាជនកម្ពុជាយើង។ ជាក់ស្ត្រាង ក្នុង 

ការប្រាយុទ្ធជំងឺរប្រាង រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាចបាននូវសមិទ្ធផលគួរ

ជាទមីោទនភាពក្នងុរយៈព្រាលប៉នុា្មានឆ្មាំមកន្រាះ ខណៈដ្រាលកាលព ី

២០ ឆ្នាំមុន ប្រាទ្រាសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រាទ្រាសដ្រាលមាន

អត្រាអ្នកកើតជំងឺរប្រាងខ្ពស់ជាងគ្រានៅក្នុងពិភពលោក ។ ត្រាក្នុង  

រយៈព្រាលដ៏ខ្លី កម្ពុជាបានកា្លាយជាប្រាទ្រាសដ៏គំរូមួយសម្រាប់ពិភព-

លោកក្នុងកម្មវិធីកំចាត់រោគរប្រាងយ៉ាងសកម្ម និងប្រាកបដោយ 

ប្រាសិទ្ធភាព ។

លទ្ធផលដ៏គាប់ប្រាសើរន្រាះ បានកើតច្រាញពីការខិតខំរួមគា្នា   

របស់ប្រាជាជាតិយើង ក្នុងនោះក្រាសួងសុខភិបាល  បានពង្រាីកស្រាវា 

ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺរប្រាងតមយុទ្ធសស្ត្រាដូតស៍នៅគ្រាប់មន្ទីរ 

ព្រាទ្យបង្អ្រាក មណ្ឌលសុខភាព ប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងអស់ រួមទាំងថ្នាក់

សហគមន៍ទូទាំងប្រាទ្រាស។

ទន្ទឹមនឹងន្រាះ ក្រាសូងសុខភិបាលក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង   

ព្យាបាលជំងឺរប្រាងជូនប្រាជាជនដោយឥតគិតថ្ល្រា ដ្រាលកិច្ចការន្រាះ

មានការរីកចម្រាើនគួរឲ្យកត់សមា្គោល់ និងជាហ្រាតុធ្វើឲ្យអត្រាឈឺ និង

ស្លាប់ដោយសរជំងឺរប្រាងនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជាយើងមានការធា្លាក់ចុះ

យ៉ាងខ្លាំង ។ ក្នុង នោះអត្រាស្លាប់បានធា្លាក់ចុះពី ១៥៧ ក្នុងចំណោម 

ប្រាជាជន ១០០.០០០ នាក់ កាលពីឆ្នាំ ១៩៩០ មកដល់ ៦៦ ករណី 

ក្នុងចំណោមប្រាជាជន ១០០ ០០០ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៣ ដ្រាលមាន 

អត្រាធា្លាក់ចុះស្មើនឹង ៥៨ % ។ តួល្រាខន្រាះបញ្ជាក់ថប្រាទ្រាសកម្ពុជា

បានសម្រាចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរួចហើយ ដ្រាល 

កំណត់ត្រាឹម ៥០% នៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ រីឯអត្រាឈឺបានធា្លាក់ចុះពី 

១.៦៧០ ករណី នៅឆ្នាំ ១៩៩០ មកដល់ ៧១៥ ករណី ក្នុងចំណោម 

ប្រាជាជន ១០០.០០០ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៣ ដ្រាលស្មើនឹង ៥៧ % 

ធៀបនឹងគោលដៅ ៥០ % នាចុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ តួល្រាខទាំងន្រាះបាន 

ចង្អុលបងា្ហាញផងដ្រារថ    ៉កម្ពុជាក៏បានសម្រាចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

សហស្សវត្ស ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាឈឺដោយសរជំងឺរប្រាងមុនកាល  

កំណត់  ៉។ រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដ្រាចអគ្គមហាស្រានាបតី 

ត្រាជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រាីបានប្រាកាសថ ជោគជ័យ     

របស់កម្ពុជាក្នុងការកំចាត់ជំងឺរប្រាង គឺជាស្នាដ្រាមួយដ្រាលមាន                

ប្រាទ្រាសក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណោ្ណោះអាចសម្រាចបាន ។ ប៉ុន្ត្រាបើទោះ

បីជាយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងន្រាះក៏ដោយ ក៏ប្រាទ្រាសកម្ពុជា 

នៅមានអត្រាឈឺ និងស្លាប់ដោយសរជំងឺរប្រាងខ្ពស់នៅឡើយ បើ 

ប្រាៀបធៀបនឹងប្រាទ្រាសមួយចំនួនទៀត និងនៅមានបន្ទុកមនុស្ស

ច្រាើននៅទ្បើយដ្រាលនៅត្រាមិនទាន់ដឹងថគ្រាមានម្រារោគរប្រាង ។ 

បញ្ហាន្រាះ តម្រាូវឲ្យយើងបន្តកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងបំព្រាញកិច្ចការ       

បន្ថ្រាមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រាើននូវអត្រាឈឺ និងស្លាប់ 

ដោយសរជំងឺរប្រាង និងឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺន្រាះពីក្នុងទឹកដីន្រា

ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាយើង ។

ក្នុងសរលិខិតអបអរសទរ ទិវាប្រាយុទ្ធជំងឺរប្រាងពិភពលោក   

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ន្រាះ 

សម្ដ្រាច អគ្គមហាស្រានា       

បតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រាី ន្រាព្រាះ 

រាជាណចក្រាកម្ពុជា បាន 

សម្ត្រាង នូវស្រាចក្តីរីករាយ 

យ៉ាងខ្លាំង ដោយប្រាទ្រាស 

កម្ពុជា សម្រាចបាននូវ 

សមិទ្ធផលគួរ ជាទីមោទ-

នៈ ក្នុងការប្រាយុទ្ធនឹងជំងឺ 

រប្រាង ក្នុងរយៈព្រាល 

កម្ពុជាជាប្រទ្រសគំរូមួយក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរប្រង

លោកវ្រាជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា  តន់អា៊ាង

ប្រាធានមជ្ឃមណ្ឌលជាតិ

ប្រាយុទ្ធនឹងជំងឺរប្រាង  និងហង់សិន

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង ជួបសំណ្រាះសំណលសួរសុខទុក្ខ

អ្នកជំងឺរប្រាង ដ្រាលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្រាទ្យ 
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សិកា្ខាសលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការវាយតម្ល្រារួមគា្នា

លើការងារកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជំងឺរប្រាង

ប៉ុនា្មានឆ្នាំមកន្រាះ ដ្រាលក្នុងស្មារតីន្រាះយើងទាំងអស់គា្នាចាំបាច់ត្រាូវ

បន្តយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាជំងឺរប្រាងន្រាះ ដោយយើងមិនអាច   

មើលរំលងចំណុចស្រាសសល់ន្រាះបានទ្បើយ ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ 

សុខភាព   គុណភាពន្រាការរស់នៅស្រាចក្ដីថ្ល្រាថ្នូររបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ

យើង និងសំដៅត្រាៀមលក្ខណៈគ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយ ក្នុងការរួមចំណ្រាក 

ធ្វើសមាហរណកម្ម ជាមួយបណ្តាប្រាទ្រាសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុង 

ឆ្នាំ ២០១៥ ន្រាះ ។

ជាការពិត ប្រាសិនជាប្រាជាពលរដ្ឋមានសុខមាលភាពល្អ នឹងនាំ 

ឲ្យជីវភាពរស់នៅល្អប្រាសើរ មានលទ្ធភាពខ្ពស់លើការបង្កើន   

ចំណ្រាះដឹង បង្កើនផលិតភាព ដ្រាលនឹងនាំមកនូវភាពរីកចម្រាើន   

ស្រាចក្ដីថ្ល្រាថ្នូរ និងសុភមង្គល ។

សរលិខិតដដ្រាលបានបន្តថ ចំពោះមុខន្រាះយើងមានជំនឿថ 

ប្រាធានបទដ្រាល យើងបានលើកទ្បើងក្នុងទិវាប្រាយុទ្ធជំងឺរប្រាង    

ពិភពលោកឆ្នាំន្រាះ បានស្នើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលត្រាូវដក់ទុន      

ដើម្បីបំព្រាញកិច្ចការដ៏ច្រាើនបន្ថ្រាមទៀត ពិស្រាសដើម្បីជំរុញស្រាវា

ថ្រាទាំព្យាបាលជំងឺរប្រាងជាសកលគ្រាប់ទីកន្ល្រាង និងសម្រាប់ជន     

គ្រាប់រូប ដ្រាលតមការបា៉ាន់ស្មាននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក្នុង        

មួយឆ្នាំៗមានប្រាជាជនប្រាមាណ ៩ លាននាក់ កើតជំងឺរប្រាង ។ ប៉ុន្ត្រា 

អ្នកជំងឺប្រាមាណ ៣.៣ លាននាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំៗពុំបានទទួលស្រាវាថ្រា 

ទាំ និងព្យាបាលនៅឡើយ ។ លើសពីន្រាះទៀត ជំងឺរប្រាងបានឆក់

យកជីវិតមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំៗប្រាមាណ ១.៥ លាននាក់ ៕

អ្នកជំងឺរប្រាង ប្រាើប្រាស់ឱសថតមកម្មវិធី ដូថ

អ្នកជំងឺរប្រាង ដ្រាលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្រាទ្យ

ឱសថព្យាបាលជំងឺរប្រាង
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បច្ចុប្បន្នដំណំម្រាចនៅកម្ពុជា ត្រាូវបានប្រាជាពលរដ្ឋ និងក្រាុមហ៊ុននានា 

ចាប់អារម្មណ៍ ហើយងាកមកនាំគា្នាដំ និងវិនិយោគដ្រាលពីមុនមកចមា្ការ   

ម្រាចមានត្រានៅក្នុងខ្រាត្តកំពតប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្រាឥឡូវន្រាះនៅខ្រាត្តក្រាប ខ្រាត្ដ 

ព្រាះសីហនុ ខ្រាត្តកំពង់ចាម ខ្រាត្តរតនគិរី ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង និងខ្រាត្តព្រាះវិហារ 

ក៏ត្រាូវបានពង្រាីកផ្ទ្រាដីដំដំណំម្រាចន្រាះផងដ្រារ ។

ម្រាចជាឈ្មាះដណំឡំើងជន្លងម់យួប្រាភ្រាទ ដើមនងិស្លកឹស្រាដៀងនងឹ 

ម្លូត្រាស្លឹកតូចៗក្រាស់រឹងជាងម្លូ ផ្ល្រាច្រាញជាស្ម្រាង គ្រាប់មូលៗល្អិតៗមានក្លិន

ហឹរប្រាហើរឆួល ប្រាើជាគ្រាឿងផ្សំម្ហូបឬជាថ្នាំក្ដា, ជាដំណំមានប្រាយោជន៍

សំខន់មួយប្រាភ្រាទនិងក៏ជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលផងដ្រារ   ។ 

ដំណាំមែច នៅខែត្តកំពតៈ

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្រាះ ម្រាចកំពតរបស់កម្ពុជាមានទីផ្សារបរទ្រាស

ដ្រាលកំពុងត្រាូវការយ៉ាងច្រាើន។ លោក ងួន ឡាយ ប្រាធានសមាគមម្រាច   

កំពតដ្រាលមានឈ្មាះ បោះសំឡ្រាងល្បីទៅប្រាទ្រាសក្រានោះ ធា្លាប់បានឱ្យ 

ដឹងថ តម្រាូវការទីផ្សារម្រាចបើគិតជារួមម្រាចកំពតគ្រាត្រាូវការពី២០០ ទៅ 

៣០០ តោនឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។ មិនត្រាឹមត្រាសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋ 

អាម្រារិកប៉ុណោ្ណោះទ្រា សូម្បីត្រានៅប្រាទ្រាសចិន កូរ៉្រា ជប៉ុន ក៏គ្រាចង់បានម្រាច 

កំពតផងដ្រារ។ ត្រាកាលពីឆ្នាំ២០១៣ ម្រាចកំពតបានទទួលផលត្រា២២

តោនប៉ុណោ្ណោះ ។ 

ឆ្នាំ២០១៤ ផលម្រាចកើនឡើងជាងន្រាះ ដោយសរមានការពង្រាីកផ្ទ្រា

ដីបន្ថ្រាមតមរយៈកសិករមានដីពង្រាីកផង និងមានក្រាុមហ៊ុនបរទ្រាសមក 

វិនិយោគផង ធ្វើឲ្យផ្ទ្រាដីដំម្រាចត្រាូវបានពង្រាីកថ្រាមទៀត ។ ក្នុងផ្ទ្រាដីមួយ

ហិកតអាចដំម្រាចបាន ២៥០០ គុម្ពតមបទដ្ឋានបច្ច្រាកទ្រាស។ ម្រាចដំ 

មួយគុម្ពៗមានរយៈព្រាល ៣ ឆ្នាំទើបបានទទួលផល។ មួយគុម្ពម្រាចត្រាូវ 

ចំណយទុនអស់សរុបប្រាមាណ ៣០ ដុលា្លារ ទើបបានផល ។ 

ហាងឆ្រាងម្រាចកំពតលក់ច្រាញទៅទីផ្សារខងក្រា មានម្រាចខ្មាថ្ល្រា 

១១ ដុលា្លារ ម្រាចក្រាហមថ្ល្រា ១៥ ដុលា្លារ និងម្រាចសថ្ល្រា ១៨ ដុលា្លារក្នុងមួយ 

គីឡូក្រាម ។ ចំណ្រាកម្រាចក្រាហមមានគ្រាបញ្ជាទិញច្រាើនជាងគ្រាត្រាអ្នកដំ

ថ ម្រាចន្រាះពិបាកថ្រាទាំ ហើយក៏ចំណយទុនច្រាើនផងដ្រារ។   

លោក ងួន ឡាយ ក៏បានឲ្យដឹងដ្រារថម្រាចខ្រាត្តកំពតនៅក្នុងឆ្នាំ 

២០១៤ បានទទួលកុងត្រាលក់ច្រាញចំនួន ២៦ តោននៅក្នងុតម្ល្រា ១១.០០០ 

ដុលា្លារទៅ ២០.០០០ ក្នុង ១តោន។ ម្រាចកំពតមានបីប្រាភ្រាទគឺ ម្រាចខ្មា 

ម្រាចស និង ម្រាចក្រាហម។ លោកបានបញ្ជាក់ថ ម្រាចខ្មាលក់ច្រាញមួយ 

តោន ១១.០០០ ដុលា្លារ ម្រាចសលក់ច្រាញ ១៨.០០០ ដុលា្លារ និងម្រាច 

ដំណាំមែចនៅកម្ពុជា

ដំណំម្រាចនៅកម្ពុជា ត្រាូវបានប្រាជាពលរដ្ឋ និងក្រាុមហ៊ុននានា 
ចាប់អារម្មណ៍ ហើយងាកមកនាំគា្នាដំ និងវិនិយោគ

ទិន្នផលម្រាចកម្ពុជាដ្រាល្រតូវបាននាំច្រាញទៅក្រាប្រាទ្រាស

ប្រាជាកសិករកម្ពុជាប្រាមូលផលម្រាច និងហាលសម្ងួតរៀបចំទុកដក់សម្រាប់លក់
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ក្រាហមលក់ច្រាញបាន ២០.០០០ ដុលា្លារក្នុងមួយតោន ។ ការប្រាមូល 

ផល ម្រាចកំពតឆ្នាំ ២០១៥ ន្រាះ រំពឹងថនឹងទទួលបានយ៉ាងហចណស់ 

ប្រាមាណ ៤០ តោន ពោលគឺកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ដ្រាលកាលនោះ 

ទទួលបានប្រាមាណត្រា ៣៥ តោនប៉ុណោ្ណោះ ។ 

ខ្រាត្តកំពតជាខ្រាត្តមួយ ស្ថិតនៅប៉្រាកខងត្បូងន្រាប្រាទ្រាសកម្ពុជា មាន 

ចមា្ងាយ ១៤៨ គ.ម ពីរាជធានីភ្នំព្រាញមានព្រាំប្រាទល់ខងជើងទល់នឹងស្រាុក

បរស្រាដ្ឋ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ខងកើតជាប់នឹងស្រាុកត្រាំកក់ និងស្រាុកគិរីវង់ 

ខ្រាត្តតក្រាវ ខងត្បូងជាប់នឹងឈូងសមុទ្រា ខងលិចជាប់នឹងស្រាុកកំពង់-

សីលា និងស្រាុកព្រានប់ ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ។

  កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ជាមួយនឹងការធា្លាប់ជ្រាួតជ្រាបខ្លះៗ នូវគុណភាព 

ការមានហាងឆ្រាងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ និងការពន្យល់លម្អិតដោយប្រាមុខ 

ដឹកនាំខ្រាត្ត ម្រាចកំពតត្រាូវបានក្រាុមហ៊ុនមកពីខ្រាត្តសនដុង ន្រាសធារណ-

រដ្ឋប្រាជាមានិតចិន ចាប់អារម្មណ៍បោះទុនវិនិយោគក្នុងការដំដុះ ។ 

ក្នុងពិធីសំណ្រាះសំណលជាមួយគណៈប្រាតិភូខ្រាត្ត សនដុង ន្រាស-

ធារណរដ្ឋប្រាជាមានតិចនិ ដកឹនាដំោយឯកឧត្តម វ៉ែង ជនុមនី ល្រាខបក្ស 

ខ្រាត្តសនដុង ដ្រាលអញ្ជើញទៅស្វ្រាងយល់ពីសកា្តានុពលក្នុងខ្រាត្តកំពត

នោះ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ អភិបាលខ្រាត្តកំពត បានមានប្រាសសន៍ថ 

ខ្រាត្តកំពតមានអំណោយផលល្អពីធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើ

វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងទ្រាសចរណ៍។ វិស័យកសិកម្ម កំពតមានដំ

ណំបីប្រាភ្រាទជានិមិត្តរូបរបស់ខ្រាត្តគឺម្រាច ដូង និងទុរ្រាន។ ដោយផ្តាតជា 

សំខន់ លើផលិតផលម្រាច ឯកឧត្តមអភិបាលខ្រាត្តបញ្ជាក់ថ ម្រាចកំពត 

មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ហើយល្បីឈ្មាះតំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រានិយម

មកម្រា្ល៉ះ  ។ 

ដំណាំមែច នៅខែត្តកែបៈ

បច្ចុប្បន្នប្រាជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីខ្រាត្តក្រាប កំពុងយកចិត្តទុកដក់ដ ំ 

ដំណំម្រាចជាច្រាើនកន្ល្រាង ដូចជានៅភូមិអភិវឌ្ឍន៍ចមា្ការបីភ្នំវល្លិ ស្ថិតក្នុង 

ឃុំពងទឹក ស្រាុកដំណក់ចង្អើរ ខ្រាត្តក្រាបជាដើម ។

តមអ្នកថ្រាទាំចមា្ការម្រាចមួយនៅក្នុងភូមិអភិវឌ្ឍចមា្ការបីភ្នំវល្លិ ខ្រាត្តក្រាប 

បានឲ្យដឹងថ ចំពោះដំណំម្រាច ត្រាូវការយកចិត្តទុកដក់មើលថ្រាទាំខ្លាំង

ជាងដំណំនានា  ពីព្រាះដំណំម្រាច ត្រាូវការមើលថ្រាទឹកជី និងរងរបស់វា 

ម្រាចត្រាូវការដីឆៅ (ដីថ្មី) ធ្វើជារង ។  ការដំម្រាចមុនដំបូងគ្រាពូនជារង 

វ្រាងៗ រួចគ្រាដោតជន្លង់ឈើប្រាវ្រាង ៣ ម៉្រាត្រាកន្លះទៅបួនម៉្រាត្រា រួចកប់ម្រាក

ម្រាចក្នុងរណ្តាក្ប្រារជន្លង់ឈើដ្រាលគ្រាជីករួចដក់ជី ប៉ុន្ត្រានៅគល់ម្រាចគ្រា

ត្រាូវចងដើមម្រាចជាប់ជាមួយជន្លង់នោះ គ្រាធ្វើជាកំផ្រាងតូចល្មមសម្រាប់    

ចាក់ទឹកឱ្យទឹកដក់ក្នងុគល់កំុឱ្យព្រាលចាក់ទឹក ហើយទឹកហូរច្រាញពីគល់វា ។ 

បើម្រាចទើបត្រាមានអាយុបានមួយឆ្នាំ ហើយមានផ្កាផ្ល្រាច្រាើនព្រាក គ្រាត្រាូវ

ប្រាះវាច្រាញខ្លះទុកត្រាពាក់កណ្តាល ឬក្រាមពាក់កណ្តាល ដើម្បីការពារនូវ

កមា្លាំងរបស់វាដ្រាលទើបនឹងចាក់ឫស កុំឱ្យម្រាចនោះខ្សាយកមា្លាំង ឬងាប់ 

ដើម ។ មូលហ្រាតុដ្រាលដំហើយត្រាម្រាចពុំទាន់លូតលាស់ល្អព្រាញជន្លង់

ឈើផង ហើយឆប់មានផ្ល្រាផ្កានោះ គឺមកពីម្រាចគ្រាដំទងចាស់ដ្រាលគ្រា 

កំពុងទទួលផល មុននឹងគ្រាកាត់យកមកដំដីថ្មី ។ ចំពោះការទទួលផលក្នុង 

ម្រាចមួយគុម្ពៗ ដ្រាលមានអាយុកាលចាប់ពីប្រាំឆ្នាំឡើងទៅវាអាចឲ្យផ្ល្រា 

គិតជាមធ្យមពី ២ គីឡូក្រាមទៅ ៣ គីឡូក្រាម ។ បើមានអាយុពី ១០ ឆ្នាំឡើង 

ទៅគ្រាអាចទទួលផលក្នុងមួយគុម្ពពី ២ គីឡូក្រាមកន្លះទៅ ៤ គីឡូក្រាម    

ហើយផ្ល្រារបស់វា កាលណមានអាយុកាលកាន់ត្រាច្រាើនគុណភាពកាន់ត្រា

ល្អ ប៉ុន្ត្រាចំពោះការថ្រាបំប៉នត្រាូវចាក់ដីឆៅថ្មីបន្ថ្រាមនៅគល់ ព្រាមទាំងជីក 

រណ្តាក្ប្រារគល់រួចដក់ជី ដីភ្នំ អាចម៍ប្រាចៀវនៅនឹងគល់របស់វាទើបដើមវា

កាន់ត្រាមានការលូតលាស់ម្រាកថ្មីបន្ថ្រាមទៀត ។

ដំណាំមែច នៅខែត្តរតនគិរីៈ

លោក សយ សូណ ប្រាធានមន្ទីរកសិកម្មខ្រាត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថ 

ខ្រាត្តរតនគិរីស្ថិតនៅភូមិ ភាគឦសនន្រាប្រាទ្រាសកម្ពុជាមានផ្ទ្រាដីដំម្រាច

បានកើនឡើងដល់ ១០១ ហិកត នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ការកើនឡើងន្រាះ

ដោយសរប្រាជាជននៅទីន្រាះមានការចាប់អារម្មណ៍ និងយល់ដឹងចំពោះ 

ផលប្រាយោជន៍ក្នុងទីផ្សារន្រាដំណំម្រាចន្រាះ ។

លោក សយ សូណ បានបញ្ជាក់ថ ចំពោះផ្ទ្រាដីដំណំម្រាចក្នុងខ្រាត្ត 

រតនគិរី កាលពីឆ្នាំ ២០១២ មានត្រាឹមត្រា ៧៣ ហិកតប៉ុណោ្ណោះត្រានៅឆ្នាំ 

២០១៣ បានកើនឡើងដល់ ១០១ហិកត ។ លោកបន្តថ ការកើនឡើងន្រា 

ផ្ទ្រាដីដំណំម្រាចទាំង ១០១ ហិកតក្នុងកម្រាិតផ្ទ្រាដី តមប្រាបលក្ខណៈ 

គ្រាួសរន្រាះ ដោយសរត្រាប្រាជាកសិករទាំងអស់នោះបានយល់ដឹងអំពី     

ស្ថានភាពអំណោយផលន្រាទីផ្សារម្រាចក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុា ក៏ដូចជាមានការ

ចាប់អារម្មណ៍ទៅដំណំម្រាច ដ្រាលអាចទទួលបានទិន្នផល ក៏ដូចជាផល 

ចំណ្រាញខ្ពស់ផងដ្រារ ។ ការកើនឡើងន្រាផ្ទ្រាដីដំដំណំម្រាចន្រាះក៏បាន           

ផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រាើនផងដ្រារសម្រាប់ប្រាជាជនកម្ពុជា និងថ្រាមទាំង

បានជួយកាត់បន្ថយអត្រាន្រាអ្នកធ្វើចំណកស្រាុកទៅធ្វើការ នៅក្រាប្រាទ្រា

សដោយប្រាថុយប្រាថនមួយចំណ្រាកផងដ្រារ ។ លោកប្រាធានមន្ទីររំពឹងថ 
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ទៅថ្ង្រាអនាគតដំណំម្រាចន្រាះនឹងមានការកើនឡើងបន្តទៀត អាស្រា័យ

ដោយតម្រាូវការទីផ្សារក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា និងនៅបរទ្រាស ។

ដំណាំមែច នៅខែត្តកំពង់ចាម និងខែត្តត្បូងឃ្មុំ ៈ

ដំណំម្រាចបាន និងកំពុងមានឈ្មាះបោះសំឡ្រាងនៅខ្រាត្តកំពង់ចាម 

និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ។ តំងពីយូរលង់ណស់មកហើយខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្ត 

ត្បូងឃ្មុំ មានឈ្មាះល្បីនៅលើដំណំពីរប្រាភ្រាទគឺដំណំកស៊ូ និងដំណំ 

ច្រាក ហើយដំណំទាំងពីរន្រាះនៅត្រាមានឈ្មាះល្បីដដ្រាលសម្រាប់ខ្រាត្ត 

កំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ។ 

លោក គឹម សវឿន ប្រាធានមន្ទីរកសិកម្មខ្រាត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថ 

ដំណំម្រាចក្នុងខ្រាត្ត កំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ បានកា្លាយជាដំណំឈាន 

មុខមួយ  ទៀត     ក្នុងចំណោមដំណំដ្រាលផ្តល់ផលក្នុងរយៈព្រាលយូរដូចជា 

ដំណំកស៊ូ ដំណំច្រាក គឺដំណំម្រាច។ ជាយូរលង់ណស់មកហើយក្នុង

ប្រាទ្រាសកម្ពុជា ដំណំម្រាចមានត្រានៅក្នុងខ្រាត្តកំពតមួយត្រាប៉ុណោ្ណោះ ដ្រាល 

គ្រាឲ្យឈ្មាះថជាខ្រាត្តម្រាច។ សម្រាប់ខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំវិញ

ភាពល្បីរបស់ខ្រាត្តគឺដំណំកស៊ូ និងដំណំច្រាក។ កាលណគ្រានិយយពី 

ដំណំកស៊ូ ភាគច្រាើនគឺគ្រាបានស្គោល់ច្បាស់គឺនៅស្រាុកម្រាមត់ បើនិយយ 

ពីដំណំច្រាក គឺគ្រាបានស្គោល់ច្បាស់នៅស្រាុកមួយទៀត គឺស្រាុកចមា្ការលើ 

ដ្រាលជាជង្រាុកន្រាដំណំច្រាកន្រាះ។

លោកប្រាធានមន្ទីរកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថ ពីមុនដំណំម្រាចពុំមានដំ 

ក្នុងខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំទ្រា ។ ដំណំម្រាចបានចាប់ផ្តើមដំក្នុង 

អឡំងុឆ្នា ំ១៩៨៣ -១៩៨៤ ដ្រាលការដនំោះ ជាដណំមំានលក្ខណៈគ្រាសួរ 

ស្ថិតក្រាមភាពមិនច្បាស់លាស់ន្រាទីផ្សារផលិតផល ហើយហាងឆ្រាងន្រា 

តម្ល្រាផលិតផលទាបប្រាជាពលរដ្ឋច្រាះត្រានាំគា្នាដំដោយមិនគិតពីបញ្ហាគា្មាន

ទីផ្សារផលិតផលឡើយ។ លុះដល់ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រាយ គឺចាប់តំងពីអំឡុង 

ឆ្នាំ ២០០០ ផលិតផលម្រាចត្រាូវបានគ្រាមើលឃើញថមានទីផ្សារនឹងមាន

តម្ល្រាខ្ពស់ ធ្វើឲ្យប្រាជាពលរដ្ឋក្នុងខ្រាត្តកំពង់ចាមនិងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ 

អារម្មណ៍ខ្លាំង ព្រាមទាំងពង្រាីកការដំដុះយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 

ដ្រាលធ្វើឲ្យខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ កា្លាយជាខ្រាត្តដ្រាលមានដំណំ

ម្រាចច្រាើនជាងគ្រាក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា ។

លោក គឹម សវឿន បានឲ្យដឹងថ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ន្រាះនៅទូទាំង 

ខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ មានផ្ទ្រាដីដំណំ ម្រាចរហូតដល់ ១.១៧៨ 

ហិកត ក្នុងនោះផ្ទ្រាដីប្រាមូលផល ប្រាមាណជាង ៦៨៤ ហិកត ។ ស្រាុកចំនួន 

៥ ដ្រាលកសិករបាន ដំដំណំម្រាចន្រាះ គឺមានស្រាុកម្រាមត់ដ្រាលមានផ្ទ្រាដី 

រហូត ដល់ជាង ១.១០០ ហិកត ហើយភាគច្រាើនគឺដំក្នងុភូមិ-សស្រា្តឃំុដ 

។ នៅ ក្នុងស្រាុកពញាក្រាក ក្រាុងសួង ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ និងស្រាុកស្ទឹងត្រាង់ ស្រាុក 

ចមា្ការ លើ ខ្រាត្តកំពង់ចាម ក៏មានការដំ ដុះដំណំម្រាចន្រាះដ្រារ ត្រាមិនមាន

ច្រាើនដូចក្នុងស្រាុកម្រាមត់ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំឡើយ ។

លោក គឹម សវឿន បានបញ្ជាក់ថ ខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំជា 

ខ្រាត្តមានលក្ខណៈ ភូមិសស្រា្តដីអំណោយផលដល់វិស័យកសិកម្ម ដ្រាល 

សម្បូរទៅដោយតំបន់ខ្ពង់រាបដីក្រាហម ប្រាកបដោយជីជាតិ បង្កលក្ខណៈ        

ងាយស្រាួលដល់កសិករក្នុងការប្រាកបការងារកសិកម្មក្នុងការដំដុះដំណំ

ច្រាើនប្រាភ្រាទ ។ ដោយលក្ខណៈប្រាភ្រាទដីន្រាះហើយ ទើបកសិករបានដំ 

ម្រាចមួយ ប្រាភ្រាទទៀត ហើយបានពង្រាីកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង 

ក្រាយន្រាះ  ។

ដំណំម្រាចក្នុងខ្រាត្តកំពង់ចាម ខ្រាត្តត្ូបងឃ្មុំ បានផ្ដល់ផលជាមធ្យម ៧ 

តោន ក្នុង ១ ហិកត លើផលិតផលម្រាចក្រាៀម ។ ការប្រាមូលផលចាប់ពី

ពាក់កណ្តាលខ្រាឆ្នូ រហូតដល់ខ្រាម្រាស ។ ពូជម្រាចដ្រាលបានដំក្នុងខ្រាត្ត 

ទាំងពីរន្រាះ ជាពូជដ្រាលបាននាំមកពីខ្រាត្តកំពត ដំជាលក្ខណៈតៗគា្នា និង 

ពូជមួយចំនួនបាននាំចូលពីបរទ្រាស ។

លោក គឹម សវឿន បានបញ្ជាក់ថ ម្រាចកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ 

មានគុណភាពមិនចាញ់ ម្រាចខ្រាត្តកំពតទ្រា ។ ចំពោះទីផ្សារមានទីផ្សារក្នុង

ស្រាុក ប្រាទ្រាសវៀតណម ប្រាទ្រាសថ្រា និងមានក្រាុមហ៊ុនមួយបានធ្វើការ 

ប្រាមូលទិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ដ្រាលមួយឆ្នាំៗផលិតផលម្រាចក្នុង 

ខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ មានប្រាមាណពី ៣ ទៅ ៤ មុឺនតោន ត្រាូវបាន 

នាំទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រាុក និងក្រាស្រាុក ។

ដំណំម្រាចក្នុងខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ទើបត្រាហុចផលលើ 

ផ្ទ្រាដីប្រាមាណជាង ៨៦០ ហិកតប៉ុណោ្ណោះ ហើយការដំច្រាះត្រាបន្ថ្រាមធ្វើឲ្យ

ផ្ទ្រាដីនិងបរិមាណផលកាន់ត្រាមានការកើនឡើង ។ លោក គឹម សវឿន 

បានបញ្ជាក់ថ នាព្រាលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចទៅអនាគត ខ្រាត្តកំពង់ចាម និងខ្រាត្ត 

ត្បូងឃ្មុំ ពិតជាកា្លាយជាខ្រាត្តជង្រាុកន្រាផលិតផលម្រាចធំជាងគ្រាក្នុងប្រាទ្រាស

កម្ពុជាយើង ៕
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I. ទែវៈក្នុងសាសនាហិណ្ឌូ
សសនាហិណ្ឌូមានទ្រាវៈច្រាើន នៅក្នុងនោះ 

មានទ្រាវៈ ៥ អង្គ ដ្រាលទទួលការគោរពប្រាតិបត្តិ

ខ្លាំងជាងគ្រានៅស្រាុកខ្ម្រារយើង ។

៣. ព្រាះវិស្ណុ ឬព្រាះនារាយណ៍ : អ្នករក្សា 

លោក។ ទ្រាង់មានរូបជាមនុស្សដ្រា ២ ឬ ៤ ឬក៏ ៨ 

ឈរ ឬផ្ទំលើពស់អានន្តបណ្ត្រាតលើទឹក ។ ជំនិះ 

គ្រាឌុ ក្រាតនភណ្ឌ ដំុមូ កងចក្រា ខ្យងស័ង្ឃ ដំបង ។ 

ទ្រាង់ប្រាងភាគជាអវតចុះមកលើផ្រានដីក្នុងនោះ

ព្រាះក្រាឹស្ណៈ និងព្រាះរាមមានប្រាជាប្រាិយភាពជាង 

គ្រា ។ 

ទេវៈក្នុងសាសនាហិណ្ឌូ និង
ពេះបរមគេូក្នុងពុទ្ធសាសនា

១. ព្រាះព្រាហ្ម : អ្នកបង្កើតលោកមានមុខ ៤ 

ដ្រា ៤ ។ ជំនិះ : ហង្ស 

ក្រាតនភណ្ឌ : ថូ. ខ្ស្រាផ្គោំ. ស្លាបព្រា. គម្ពីរ ។ 

គ្រាសងរូបព្រាះព្រាហ្មក្នុងឥរិយបថឈរ ឬអង្គុយ 

លើផ្កាឈូក ដ្រាលដុះច្រាញពីផ្ចិត ។

២. ព្រាះសិវៈ ឬព្រាះឥសូរ : អ្នកបំផ្លាញលោក 

និងអ្នកបង្កើតលោក ។ (បំផ្លាញដើម្បីក្រាប្រា) 

គ្រាសងរូបលឹង្គ ឬមនុស្សដ្រា ២ ឬ ៤ ឬឥសីតំង 

សិល្ប៍ជាតំណងព្រាះអង្គ ។ 

ជំនិះ : គោនន្ទិន លក្ខណៈសមា្គោល់ ចំណិតខ្រា 

លើផ្នួងសក់ ភ្ន្រាកទីបីនៅកណ្តាលថ្ងាសត្រាីសូល៍ 

(ច្បូកមុខ ៣) ។

៤. ព្រាះនាងលក្សី : មហ្រាសីព្រាះវិស្ណុ ជាទ្រាវី 

តំណងសោភណភាព និងទ្រាព្យសម្បតិ្ត ។ ព្រាះ 

នាងកើតច្រាញពីការកូរសមុទ្រា ។ ទ្រាង់មានរូបរាង 

ជាមនុស្សច្រាើនឈរ ឬអង្គុយនៅចនោ្លាះដំរី ២ 

ដ្រាលកំពុងច្រាះទឹកមន្តថ្វាយ ។ 

៥. ព្រាះឥន្ទ្រា : ទ្រាវៈតំណងផ្គរ និងរន្ទះ ។ ទ្រាង់ 

មានរូបរាងជាមនុស្សជិះដំរីក្បាល ៣ ឈ្មាះអ្រារា 

វ័ត និងមាន ៦ ជិរៈ (កាំរន្ទះ) ជាអាវុធ។ នៅក្នុង

ពុទ្ធសសនាមហាយនព្រាះអង្គជាអធិបតីន្រាពួក

ទ្រាវត ។ 

II. ពែះបរមគែូក្នុងពុទ្ធសាសនា

១.លោកក្រាស្វរៈ : ក្នុងពុទ្ធសសនាមហា 

យន គឺជាព្រាះពោធិសត្វដ្រាលមានករុណធម៌ 

កំពូល ។ ព្រាះអង្គមានរូបជាមនុស្សដ្រា ២ ឬដ្រា ៤ 

និងមានរូបអមិតភៈនៅលើផ្នួងសក់ ។ ក្រាតន-

ភណ្ឌ : ថូ. ខ្រា្សផ្គោំ. គម្ពីរ. ផ្កាឈូក ។

២. ប្រាជា្ញាបារមិត : ក្នុងពុទ្ធសសនាមហា 

យន គឺជាព្រាះពោធិសត្វដ្រាលមានគតិបណ្ឌិត  

កំពូល ។ ព្រាះនាងមានរូបជាស្រាី្តដ្រា ២ ឬច្រាើន 

ហើយមានរបូអមតិភៈនៅលើផ្នងួសក ់។ ក្រាតន-

ភណ្ឌដ្រាស្តាំកាន់គម្ពីរ និងដ្រាធ្វ្រាងកាន់ផ្កាឈូក ។
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អ្នកណាទទួលការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរ
ពីវិបត្តិជនអន្តែបែវែសន៍នែអឺរ៉ុប?

វិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍នៅអឺរ៉ុប កំពុង     
កា្លាយទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្មុគស្មាញ និង             
ពបិាកដោះស្រាយ ហើយដ្រាលវបិត្តតិ្រាវូបាន 
គ្រាច្រានទមា្លាក់ ទៅលើការបង្កើតឲ្យមាន  
សង្រា្គាមនៅមជ្ឈិមបូពា៌ ហើយអ្នកដ្រាល      
ទទួលរងនូវការស្តីបនោ្ទាសមុនគ្រានោះ គឺ 
សហរដ្ឋអាម្រារិក។ ជមោ្លាះប្រាដប់អាវុធ            
ដ្រាលមិនអាចរកទីបញ្ចប់ឃើញ នៅមជ្ឈិម    
បូពា៌ ការកើតមានឡើងនូវក្រាុមជ្រាុលនិយម 
ISIS ដ្រាលកំពុងបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សា
ដ្រាលពិភពលោកស្ទើរត្រាពុំធា្លាប់ជួប វិបត្តិជន 
ភៀសខ្លួន និងចំណកស្រាុកដ៏អាក្រាក់បំផុត
នៅអឺរ៉ុបចាប់ពីសង្រា្គាមលោកលើកទីពីរមក
នោះគឺជាលទ្ធផល ន្រាគោលនយោបាយ        
របស់សហរដ្ឋអាម្រារិក។ បណ្តាប្រាទ្រាសនៅ
មជ្ឈិមបូពា៌និងប្រាទ្រាសអឺរ៉ុប បានកា្លាយទៅ 
ជាអ្នករងគ្រាះ ដោយសរគោលនយោ-
បាយមួយន្រាះ ។

លំហូរដ៏គំហុកន្រាជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ ពី 
បណ្តាប្រាទ្រាសនៅមជ្ឈិមបូពា៌ និងអា្រហិ្វក 
បានដក់ការគាបសង្កត់ ដោយមិនអាច  
ទស្សន័ទាយជាមុនបាន ទៅលើប្រាទ្រាសអឺ-  
រ៉បុ ជាពសិ្រាសប្រាទ្រាសអីតុលី ក្រាិច នងិហុង-
គ្រាី។ ជនចំណកស្រាុក ៣៥០.០០០ នាក់ 
ត្រាូវបានគ្រារកឃើញនៅឯព្រាំដ្រាន ន្រា 
ប្រាទ្រាសអឺរ៉ុប ក្នុងចនោ្លាះខ្រាមករា-សីហាឆ្នាំ 

២០១៥ ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ទាំងមូល 
មានត្រាឹមត្រា ២៨០.០០០ នាក់ ត្រាប៉ុណោ្ណោះ។ 
ក្នងុចំណោមជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ ៣៥០.០០០ 
នាកន់្រាះ ត្រាវូបានគ្រាគតិថនៅតចិជាងចនំនួ 
ពិតប្រាកដ ដ្រាលគ្រាមិនទាន់បានរកឃើញ
ន្រាះបើតមរបាយការណ៍ អង្គការអនោ្តា-              
ប្រាវ្រាសន៍អន្តរជាតិ(IOM) ។ ជមោ្លាះនៅ           
ប្រាទ្រាសសុីរី និងអាហ្វហា្គោនីស្ថាន និងជមោ្លាះ 
នៅក្នុងប្រាទ្រាសអ្រារីទ្រា ដ្រាលជាមូលហ្រាតុ  
បង្កើតឲ្យមានលំហូរគំហុក ន្រាជនអនោ្តា-
ប្រាវ្រាសន៍ ។ ជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ជាង  ២៦០០ 
នាក់ បានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងមហាសមុទ្រា 
ម្រាឌីទ្រារា៉ាណ្រាក្នុងឆ្នាំន្រាះ នៅព្រាលដ្រាលពួក
គ្រាព្យាយមទៅកាន់ប្រាទ្រាសក្រាិច និងអីុត-
លី ។ អនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ភាគច្រាើនធ្វើដំណើរ     
ប្រាកបដោយ ហានីភ័យលើដងផ្លូវន្រាតំបន់
បាល់កង់ខងលិច ក្នុងក្តីសង្ឃឹមឆ្ពោះទៅ 
កាន់ប្រាទ្រាសអាឡឺម៉ង់ និងបណ្តាប្រាទ្រាស 
អឺរ៉ុបប៉្រាកខងជើង ហើយអ្នកទាំង នោះភាគ 
ច្រាើន ត្រាូវបានចាត់ច្រាងគ្រាប់គ្រាងដោយពួក
ម្រាកោ្លាងរត់ពន្ធមនុស្ស និងចោរសមុទ្រា ។ 
អនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ ៣៥០.០០០ នាក់ ដ្រាលគ្រា 
រកឃើញកន្លងមកហើយន្រាះ មាន 
២៣០.០០០ នាក់ បានទៅដល់ប្រាទ្រាស       
ក្រាចិ   ១១៥.០០០ នាក ់ទៅដលប់្រាទ្រាសអុតី 
លី និង ២១០០ នាក់ ដល់ប្រាទ្រាសអ្រា-             

ស្បា៉ាញ ។ ប៉ុន្ត្រាគោលដៅដ្រាលពួកគ្រាចង់
ទៅគឺប្រាទ្រាសក្រាិច ដោយច្រាញដំណើរពី  
ប្រាទ្រាសតួគីទៅកាន់កោះ Kos, Chios Les-
vos និង Samos ដោយមធ្យាបាយទូកក-
ស៊ូរហ្រាករយ៉្រា និងទូកឈើតូចៗដ៏គ្រាះ-     
ថ្នាក់បំផុត ។ មហន្តរាយធំៗគួរឲ្យកត់          
សមា្គោល់ក្នុងវិបត្តិអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ នៅឆ្នាំ   
២០១៥ ន្រាះ គឺការលិចទូកដ្រាលមាន   
មនុស្សជាង ៥០០ នាក់ ច្រាញពីប្រាទ្រាសលី-
ប៊ី នៅថ្ង្រាទី ២៧ សីហា ការរកឃើញសក-
សពមនុស្ស ៧១ នាក់ ដ្រាលជាជនជាតិសុីរី
នៅក្នុងរថយន្តឃ្លុបក្នុងប្រាទ្រាសអូទ្រាីស នៅ 
ថ្ង្រាទី ២៧ ខ្រាសីហា ការស្រាង់យកទូកលិច 
នៅកោះ Lampedusa ន្រាប្រាទ្រាសអីុតលី
នាថ្ង្រាទី១៩ម្រាសដ្រាលមានមនុស្សនៅរស់ 
៨០០ នាក់ និងការជួយសង្រា្គោះអនោ្តា-                 
ប្រាវ្រាសន៍ជាង ៣០០ នាក់ ដ្រាលស្លន់សោ្លា     
ក្នុងព្រាលទូករកកលនឹងលិច នៅព្រាលពួក
គ្រាធ្វើដំណើរក្នុងមហាសមុទ្រាម្រាឌីទ្រារា៉ាណ្រា
នៅដើមខ្រាកុម្ភៈ។ អ្នកសល់ពីស្លាប់ទាំងន្រាះ
បានរាយការណ៍អំពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណក់អ្នករត់ពន្ធមនុស្ស ហើយ
គ្រាត្រាូវបង់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុលា្លារ ឲ្យជនទាំង 
នោះ។ ចុងក្រាយន្រាះរូបថតក្ម្រាងប្រាុសសុីរី
មា្នាក់ដ្រាកស្លាប់ផ្កាប់មុខ នៅលើឆ្ន្រារសមុទ្រា 
ប្រាទ្រាសតួគី បានបង្កឲ្យមានការកត់ស្លុត       
រន្ធត់នៅទូទាំងពិភពលោក និងធ្វើឲ្យមាន    
ការថ្កាលទោសយ៉ាងខ្លំាងទៅដល់ EU               
ចំពោះនយោបាយ ន្រាវិបត្តិជនអនោ្តា-
ប្រាវ្រាសន៍ ។

មូលហ្រាតុសំខន់ន្រាវិបត្តិអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍
ត្រាូវបានបញ្ជាក់រួចហើយ។ចំនួនន្រាអ្នកទាំង
ន្រាះដ្រាលមានទំហំធំធ្រាងបំផុត ក្នុងឆ្នាំ   
២០១៥ គឺជនជាតិសុីរីដ្រាលមូលហ្រាតុន្រា   
ការភៀសខ្លួន ដោយសរត្រាសង្រា្គាមសុីវិល 
ដ៏ចលាចល ។ អាហ្វហា្គោនីស្ថាន អ្រារីទ្រា នី-
ហ្ស្រារីយ៉ា ជាប្រាទ្រាសលំដប់បនា្ទាប់ដ្រាល       
ប្រាជាជនន្រាប្រាទ្រាសទាំងន្រាះ បានរត់ច្រាញ 
ដោយសរសង្រា្គាមរុំារ៉្រា ភាពក្រាីក្រានិងការ        
រំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ ប្រាទ្រាសអីុតលីជាអ្នក 
ទទួលជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ធំបំផុត ពីប្រាទ្រាស 
អ្រារីទ្រា បនា្ទាប់មកពីប្រាទ្រាសនីហ្ស្រារីយ៉ា។
ប្រាទ្រាសក្រាិច ទទួលជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ធំ            
បំផុតពីប្រាទ្រាសសុីរី និងបនា្ទាប់មកពីប្រាទ្រាស

វិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍នៅអឺរ៉ុប កំពុងកា្លាយទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្មុគស្មាញ និងពិបាកដោះស្រាយ
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អាហា្គោនីស្ថាន។ គោលដៅបនា្ទាប់របស់ជន
អនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ទាំងន្រាះគឺទៅណ ?     
ប្រាទ្រាស អាឡឺម៉ង់ជាគោលដៅសំខន់ដ្រាល
គ្រាបា៉ាន់ប្រាមាណថ មានរហូតដល់ទៅ 
៨០០.០០០ នាក់ ដ្រាលនឹងត្រាូវមកដល់នៅ 
ឆ្នានំ្រាះ។ ក្នងុមួយថ្ង្ៗរា មានជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ 
ប្រាមាណ៣០០០នាក់បានឆ្លងកាត់ប្រាទ្រាស
មា៉ាស្រាដូនី ក្នុងរយៈព្រាលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង          
ក្រាយន្រាះ។ បនា្ទាប់មក គ្រាឆ្លងកាត់ទៅ           
ប្រាទ្រាសស៊្រាប៊ី ដ្រាលក្នុងជិត ៣ ត្រាីមាស ឆ្នាំ 
ន្រាះមានចំនួន ៩ មុឺននាក់ ឆ្ពោះទៅកាន់          
ប្រាទ្រាសហុងគ្រាី ដ្រាលជាច្រាកទា្វារន្រាតំបន់   
Shengen សម្រាប់ផ្តល់ទិដ្ឋាការស្រារីន្រា 
ប្រាទ្រាសអឺរ៉ុប ។

តើ EU ត្រាូវដោះស្រាយវិបត្តិន្រាលំហូរ       
ចូលដ៏គំហុក ន្រាជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ន្រាះ    
របៀបណ? ប្រាទ្រាស EU ទាំង ២៨ក៏កំពុង 
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាព និងបញ្ហាប្រាឈមផ្ទ្រាក្នុង
ខ្លួនឯងដ៏វឹកវរដ្រារ ដូចជាការធា្លាក់ចុះស្រាដ្ឋ-
កិច្ច ភាពមិនមានការងារធ្វើគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់
ធ្ងររួចទៅហើយ ឥឡូវតម្រាូវឲ្យគ្រារ្រាកពន្ធការ
លំបាកមួយទៀត គឺវិបត្តជិនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍។ 
មានជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ភាគច្រាើន បានទៅ 
ដលប់្រាទ្រាសក្រាចិ អីតុល ីហងុគ្រា ីប៉នុ្ត្រាដោយ 
សរលក្ខខណ្ឌរស់នៅទីនោះលំបាក ពួកគ្រា 
មិនសុំសិទ្ធិជ្រាកកោន នៅប្រាទ្រាសទាំងនោះ 
ទ្រា គ្រាព្យាយមបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់                  
ប្រាទ្រាសអាឡឺម៉ង់ អូទ្រាីស និងបណ្តាប្រាទ្រាស 
នៅតំបន់ខងជើងអឺរ៉ុប(ស៊ុយអ្រាត ន័រវ្រាស 
ហា្វាំងឡង់) ។ ប្រាទ្រាសអូទ្រាីសបានប្រាកាស
មិនបន្តទទូលយកជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ រាប់     
ពាន់អ្នកទៀត ដ្រាលបញ្ជូនមកពីប្រាទ្រាស      
ហុងគ្រាីទៀតទ្រា ឯប្រាទ្រាសអូស្រា្តាលីក៏កំពុង 
រងសមា្ពោធមិនទទួលយកជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍

រាប់ស្រានអ្នកទៀតដ្រារ ក្នុងខណៈដ្រាលរដ្ឋ     
ខ្លះនៅក្នុង EU តម្រាូវឲ្យផ្តាតទៅលើអំពើ    
ហិង្សានៅតំបន់មជ្ឈិមបូពា៌ និងសង្រា្គាមនៅ 
តំបន់ដទ្រាទៀត ដ្រាលជាមូលហ្រាតុដំបូង  
បង្កើតឲ្យមានវិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ន្រាះ។
គនំតិរបសម់្រាដកឹនា ំEU មនិដចូគា្នាទ្រាចពំោះ 
ដំណោះស្រាយ ន្រាវិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ 
ន្រាះ។ ការស្ម័គ្រាចិត្តទទួលយកជនអនោ្តា-     
ប្រាវ្រាសន៍ដ្រាលធ្វើឡើងដោយអាឡឺម៉ង់បាន
ទទួលរងការស្តីបនោ្តាស ពីរដ្ឋជាសមាជិក 
EU ដ្រាលចោទប្រាកាន់ថទង្វើនោះជាការ
លើកទឹកចិត្តឲ្យមានវិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍
ហូរជន់មកលិចទ្វីបអឺរ៉ុបត្រាម្តង ហើយក៏ជា 
ការបើកផ្លូវឲ្យពួក ISIS បន្លំខ្លួនជាមួយអ្នក 
ទាំងន្រាះ ចូលមកធ្វើសកម្មភាពនៅអឺរ៉ុប   
ដោយស្រាបច្បាប់ត្រាម្តង ។

បច្ចុប្បន្នវិបត្តិជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍កំពុងត្រា
ដក់បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរហើយ ហើយគ្រាក៏ពិបាក      
នឹងដឹងថ តើប្រាទ្រាសណខ្លះនៅ EU ដ្រាល 

មានភាពងាយស្រាួល ក្នុងការដោះស្រាយ  
បញ្ហាន្រាះ ពីព្រាះបើគ្រាគិតទៅដល់នយោ-
បាយភូមិសស្រា្ត ច្បាប់ទមា្លាប់ គ្រាមើលឃើញ 
ថរដ្ឋទាំង ២៨ ន្រា EU មានឥរិយបថខុសៗ 
គា្នា ចំពោះបញ្ហាជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍រហូត         
មានករណីខ្លះ គឺខ្វ្រាងគំនិតគា្នាទំាងស្រាុង 
ទៀតផង ។

ប្រាឈមនឹងវិបត្តិអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ន្រាះ ក្រាុមម្រាដឹកនាំ EU បានជួបប្រាជុំគា្នានៅ 
ថ្ង្រាទី ២៣ ខ្រាកញ្ញា ដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រាម-
ព្រាៀងប្រាងច្រាកជនភៀសខ្លួន ១២ មុឺននាក់ 
ឲ្យទៅប្រាទ្រាសនីមួយៗ ប៉ុន្ត្រាក៏មានប្រាទ្រាស
ខ្លះបានបោះឆ្នាតជំទាស់ ដូចជាប្រាទ្រាស 
ហុងគ្រាី សធារណរដ្ឋឆ្រាក រ៉ូមា៉ានី ឯប្រាទ្រាស 
ហា្វាំងឡង់ បានបោះឆ្នាតអនុប្បវាទ ។ 
បណ្តាប្រាទ្រាសដ្រាលជំទាស់បាននិយយថ 
ការកំហិតកូតគឺជារឿងខុសច្បាប់ ហើយ      
ខ្លួនអាចយកបញ្ហាន្រាះ ទៅតុលាការយុត្តិ-
ធម៌អឺរ៉ុប ។ ប៉ុន្ត្រារដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសលុចសំ-
បួរជាប្រាធានវិល ជុំរបស់ EU បាននិយយថ 
ផ្រានការន្រាះត្រាូវអនុវត្តទាំងអស់គា្នា ទោះ        
មានការជំទាស់ក្តី ដោយសរវាជាស្ថានភាព 
គ្រាអាសន្ន ។ បើសិនជាយើងមិនបានធ្វើ 
ផ្រានការន្រាះ អឺរ៉ុបនឹងត្រាូវបានប្រាកច្រាកថ្រាម 
ទៀត ។  ជាមួយនឹងវិបត្តិអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ដ៏ធំ
បំផុតពុំធា្លាប់មាន ដ្រាលបណ្តាប្រាទ្រាសអឺរ៉ុប
ត្រាូវទទួលនៅព្រាលន្រាះ តើអាម្រារិកដ្រាលជា
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុប   បានទទួលរងនូវវិបត្តិ 
ន្រាះដ្រារឬទ្រា ?  ៕      

ទុក្ខសោកវ្រាទនារបស់ជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍នៅអឺរ៉ុប  

ទុក្ខវ្រាទនារបស់ជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ទៅអឺរ៉ុប                  តមប្រាភពឯកសរបរទ្រាស
សកសពកុមារអណ្ត្រាតទឹក
រសត់មកទើនៅមាត់សមុទ្រា
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  ទឹកធ្លាក់
	 	 សុភ័ក្រមិត្ត	
រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ

នៅភាគឦសានប្រទ្រស

ជារឿយៗ ក្នុងការនិយយពីរមណីយដ្ឋាន  

ធម្មជាតិទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រាមិត្ត គ្រាត្រាងគិតដោយ 

ស្វ័យប្រាវត្តិថ ទីនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្រាត្តស្ទឹង-  

ត្រាង ។ ប៉ុន្ត្រា នោះគឺជាការយល់ដឹងមិនព្រាញ-

ល្រាញ និងត្រាឹមត្រាូវឡើយ ។ ការពិតទឹកធា្លាក់             

សភុក័្រាមតិ្ត ស្ថតិនៅឃុកំពំងស់្រាឡៅ ២ ស្រាកុឆ្រាប 

ខ្រាត្តព្រាះវិហារ ឯណោះទ្រា ។ រីឯតំបន់អភិរក្សស

ត្វផ្សាតមាននៅឃុំព្រាះរំកិល ស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ 

ខ្រាត្តស្ទងឹត្រាង ។ តបំន់ទាងំពរីន្រាះជាបព់្រាបំ្រាទល ់

ជាមួយគា្នា ដោយមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានសម្រាប់

បម្រាើផលប្រាយោជន៍លើវិស័យទ្រាសចរដូចគា្នា។ 

អ្នកទ្រាសចរ រម្រាងទៅទស្សនាសត្វផ្សាតនៅឃុំ 

ព្រាះរំកិល រួចទើបបន្តដំណើរទៅទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រា-

មិត្ត។  ជារឿយៗ អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ឬទ្រាស-

ចរ ត្រាងត្រាធ្វើដំណើរច្រាញពីខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង ឆ្ពោះ 

ទៅស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ ហ្រាតុដូចន្រាះទើបគ្រាគិត 

ថ ទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិតនៅក្នុងស្រាុកថឡា-

បរិវា៉ាត់ ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាងទៅវិញ ។

មុននឹងទៅដល់តំបន់ទឹកធា្លាក់ សុភ័ក្រាមិត្ត   

យើងត្រាូវធ្វើដំណើរតមផ្លូវជាតិល្រាខ ៩ ច្រាញពី 

ក្រាុងស្ទឹងត្រាង ឆ្លងកាត់ស្ពោនម្រាគង្គឆ្ពោះទៅឃុំ

នៅព្រាលគ្រានិយយអំពីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ ពិស្រាសតំបន់ទឹកធា្លាក់ គ្រាមិនអាចបំភ្ល្រាច

បាននូវទ្រាសភាពទឹកធា្លាក់នៅលើទឹកដីស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង និងស្រាុកឆ្រាប 

ខ្រាត្តព្រាះវហិារ នោះគរឺមណយីដ្ឋានធម្មជាតសិភុក័្រាមតិ្ត។ ទនីោះគជឺាតបំនទ់្រាសចរណគ៍រួឱ្យ 

ចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិផ្ស្រាងៗទៀតនៅបណ្តាខ្រាត្តន្រាភូមិ-

ភាគឦសនន្រាប្រាទ្រាសកម្ពុជា បើទោះបីទីនោះពុំទាន់ទទួលបាននូវការវិនិយោគជាដុំកំភួន

ពីផ្ន្រាកឯកជនដើម្បីឲ្យមានការទាក់ទាញកាន់ត្រាប្រាសើរជាងព្រាលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ។ នោះ

ក៏ដោយសរត្រាទីនោះមានទិដ្ឋភាពដ៏ស្រាស់ត្រាកាលគួរជាទីគយគន់និងកំសន្តដ៏មនោរម្យ ។ 

ព្រាលបានទៅដល់កន្ល្រាងនោះ យើងនឹងអាចមើលឃើញនូវព្រាព្រាឹក្សាលតវល្លិ៍ ភ្នំ ទឹកជ្រាះ 

ហូរធា្លាក់បន្លឺសំឡ្រាងធម្មជាតិ ស្តាប់ទៅពិរោះរណ្តំ អង្រាួនអារម្មណ៍អ្នកទ្រាសចរឱ្យចាប់ទាញ

ទូរស័ព្ទដ្រា ឬក៏មា៉ាសុីនថតដើម្បីផ្តិតយករូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចខកខនបាន ។

ទិដ្ឋភាពតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ស្រាឡៅ ២ ស្រាុកឆ្រាប ខ្រាត្តព្រាះវិហារ

ផ្លូវទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ស្រាឡៅ ២ ស្រាុកឆ្រាប ខ្រាត្តព្រាះវិហារ
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ព្រាះរំកិល ស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ រួចត្រាូវបន្តដំណើរ 

តមផ្លូវលំ ទើបដល់តំបន់អភិរក្សសត្វផ្សាត      

អន្លង់ឈើទាលដ្រាលមានចមា្ងាយ ៧០ គីឡូ-    

ម៉្រាត្រា ពីក្រាុងស្ទឹងត្រាង ។

ព្រាលនោះអ្នកទ្រាសចរនឹងអាចទស្សនាសត្វ

ផ្សាតអន្លង់ឈើទាលឃុំព្រាះរំកិល ស្រាុកថឡា-

បរិវា៉ាត់ និងតំបន់ផ្ស្រាងៗជាច្រាើនទៀត។ ប៉ុន្ត្រាបើ

ចង់ទៅល្រាងទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រាមិត្ត ត្រាូវបន្តធ្វើ                 

ដំណើរតមផ្លូវលំដ្រាលមានចមា្ងាយជាង ៥ គីឡូ-

ម៉្រាត្រាទៀតច្រាញពីឃុំព្រាះរំកិល ។

យើងបានទៅដល់ទីនោះនាខ្រាកញ្ញាន្រាះ ។ 

រដូវវស្សាជារដូវមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវទ្រាពីព្រាះជា

ព្រាលដ្រាលមានទឹកច្រាើន និងជ្រាពិស្រាសទឹក  

ហូរលឿនមិនអាចមុជល្រាងបាន ។ ទឹកធា្លាកស់ុ-  

ភ័ក្រាមិត្ត គឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ ដ្រាលមាន   

ទ្រាសភាពស្រាស់ស្អាត អាចឱ្យភ្ញៀវទ្រាសចរចូល

ទស្សនាបានគ្រាប់រដូវកាល ។ ទឹកធា្លាក់លើផ្ទាំងថ្ម 

ធំៗ ហូរតមដងទន្ល្រាម្រាគង្គ ស្ថិតនៅជាប់តំបន់ 

ព្រាំដ្រានកម្ពុជា-ឡាវន្រាះ មានជម្រាពី ១០ ទៅ 

១៥ ម៉្រាត្រា និងមានទទឹងប្រាវ្រាងប្រាមាណ ៥ គីឡូ-

ម៉្រាត្រា ។

នាង ខន់ សុភាន អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ដ្រាលបម្រាើ 

ការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន តំបន់ទឹកធា្លាក់            

សុភ័ក្រាមិត្តបាននិយយថ នាងមានឪពុកដ្រាល

មានដើមកំណើតជាជនជាតិខ្ម្រារលើ ឯមា្តាយគឺជា 

ជនជាតឡិាវ ។ នាងបានមកធ្វើការទនី្រាះជាច្រាើន 

ឆ្នាំមកហើយ ។ ភ្ញៀវភាគច្រាើនដ្រាលមកកម្សាន្ត

នៅតំបន់ទឹកជ្រាះសុភ័ក្រាមិត្ត គឺនៅរដូវព្រាល 

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្រារ ពីព្រាះបុណ្យចូលឆ្នាំជារដូវ

ប្រាំង ដូចន្រាះទឹកធា្លាក់តិចល្មមអាចមុជកម្សាន្ត

បាន។ ខ្រាប្រាំងមានទ្រាសភាពស្រាស់ស្អាតដោយ

ទឹកថ្លាយង់ឆ្លុះឃើញបាតដី អាចចុះមុជល្រាង 

បានតមចិត្ត។ ប៉ុន្ត្រាបើក្នុងរដូវវស្សាវិញទឹកឡើង

ប្រាពណ៌ជាល្អក់ហើយហូរខ្លាំងទៀតមិនអាចចុះ

មុជល្រាងបានទ្រា ។ អ្នកដ្រាលមកល្រាងនៅរដូវ  

វស្សា គឺភាគច្រាើនដើម្បីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍             

ដោយសរត្រាគ្រា អាចគយគន់នូវទឹកហូរដ៏ខ្មួល-

ខ្មាញ់ និងជួនព្រាលខ្លះប្រាកសំពោងគួរឲ្យស្ញើបត្រា

ប៉ុណោ្ណោះ ។

នាង ខន់សុភាន កត់សមា្គោល់ឃើញថមាន

ភ្ញៀវជាតិមកពីភ្នំព្រាញ និងតមបណ្តាខ្រាត្តផ្ស្រាង

មកល្រាងច្រាើនព្រាលខ្រាប្រាំង។ រីឯភ្ញៀវបរទ្រាសក៏

មកល្រាងច្រាើនគួរសមដ្រារ រួមទាំងជនជាតិឡាវ  

ផង។ នៅខ្រាវស្សាមិនសូវមានមនុស្សចូលទៅ 

ទស្សនាឡើយ ។  ដើម្បីមកកម្សាន្តនៅទឹកធា្លាក់

សុភ័ក្រាមិត្ត ភ្ញៀវទ្រាសចរត្រាូវធ្វើដំណើរតមរថ-

យន្តកាត់ស្ពោនម្រាគង្គខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង និងខ្លះមកពី 

ខ្រាត្តព្រាះវិហារ។ មានភ្ញៀវឡាវខ្លះគ្រាជិះទូកឆ្លង 

មកតមឃុំកំពង់ស្រាឡៅ និងឃុំកំពង់ព្រាះឥន្ទ          

ចូលមកមើលទឹកធា្លាក់ត្រាម្តង ។ ខ្រាវស្សាភ្ញៀវ          

ទ្រាសចរ បានត្រាឹមត្រាថតផ្តិតរូបភាពទុកជាអនុ-

ស្សាវរីយ៍ត្រាប៉ុណោ្ណោះ។ បើចុះល្រាងទឹក អាចនឹង 

មានគ្រាះថ្នាក់ដល់ជីវិត ។

តមការអះអាងរបស់អ្នកលក់ដូរទាំងឡាយ 

និងអ្នកបម្រាើការងារ នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទឹក

ធា្លាក់បានប្រាប់ថ រដូវដ្រាលសម្បូរភ្ញៀវគឺរដូវ        

ប្រាំង ។ ដោយសរត្រាស្ថានភាពមិនសូវទៀង      

ទាត់នូវចំនួនភ្ញៀវ ប្រាបន្រាះទើបធ្វើឲ្យស្រាវាកម្ម        

វិស័យទ្រាសចរណ៍ ពិស្រាសការបម្រាើខងម្ហូប       

អាហារមានមិនសូវជាច្រាើនប៉ុនា្មានទ្រា។ ប៉ុន្ត្រានៅ  

រដូវដ្រាលសម្បូរភ្ញៀវនោះទើបប្រាជាជននាំគា្នាមក

លក់ដូរច្រាើន។ អ្នកមកលក់ដូរនៅទីនោះ គឺមាន 

មកពីខងស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង និង 

ស្រាុកឆ្រាប ខ្រាត្តព្រាះវិហារ  ជួនកាលក៏មានអ្នកទៅ

ពីទីរួមខ្រាត្តស្ទឹងត្រាងផងដ្រារ ។ ប៉ុន្ត្រាភាគច្រាើន       

អ្នកលក់ដូរនៅទីនោះ គឺជាប្រាជាជនន្រាស្រាុកថ-

ឡាបរិវា៉ាត់ ។ ក្រាពីការលក់ដូរគ្រាឿងហូបចុក  

ដ្រាលជាមុខទំនិញសំខន់ ក៏មានការលក់ជាវត្ថុ  

អនុស្សាវរីយ៍ផ្ស្រាងៗដ្រាលផលិតដោយប្រាជាជន

ក្នុងតំបន់ ឬយកមកពីខ្រាត្តផ្ស្រាងផងដ្រារ ។

ទោះជាទីនោះ បើធៀបពីស្រាវាកម្មម្ហូបអា-

ហារមិនសម្បូរដូចតំបន់ទ្រាសចរណ៍ ដ្រាលមាន  

មនុស្សចូលកម្សាន្តគ្រាប់រដូវកាលក៏ដោយ ក៏ភ្ញៀវ 

អាចរកម្ហូបអាហារបាន ដោយមិនលំបាកទ្រា        

គ្រាន់ត្រាមិនសម្បូរប្រាបព្រាកត្រាប៉ុណោ្ណោះ ។ ភ្ញៀវ

អាចដក់ម្ហូបអាហារផ្ទាល់ខ្លួនទៅបរិភោគទីនោះ

ក៏បាន ។

ចូលទៅតំបន់ទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាមិត្តតមធម្មត

រថយន្តទ្រាសចរមួយគ្រាឿងត្រាូវបង់ថ្ល្រាសំបុត្រា ៥ 

ពាន់រៀល។ រថយន្តធំ ១ មុឺនរៀល។ ម៉ូតូ ១ គ្រាឿង 

ថ្ល្រា ១ ពាន់រៀល។ ភ្ញៀវបរទ្រាសមា្នាក់ ១ មុឺនរៀល      

រីជនជាតិខ្ម្រារមិនបង់ប្រាក់ទ្រា ។

សូមបញ្ជាក់ថ ភ្ញៀវទ្រាសចរដ្រាលទៅល្រាង

នៅតំបន់ទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រាមិត្ត ហើយចង់សម្រាក

នៅព្រាលយប់គឺមិនអាចធ្វើទៅបានទ្រា ដោយ-

សរត្រានៅទីនោះមិនទាន់មានកន្ល្រាងស្នាក់ព្រាល

យប់នៅឡើយ ។ ត្រាភ្ញៀវអាចចូលទៅល្រាង    

កម្សាន្តនៅព្រាលថ្ង្រា រួចវិលត្រាឡប់ទៅវិញស្នាក់

នៅស្ទឹងត្រាង ឬក៏ខ្រាត្តព្រាះវិហារ ។ ចំពោះអ្នក     

ទ្រាសចរមួយចំនួនដ្រាលមានបំណងសម្រាកនៅ

ព្រាលយប់គឺគ្រាអាចទៅសម្រាកនៅទីប្រាជុំជនឃុំ

កំពង់ស្រាឡៅ។ សម្រាកនៅទីនោះ ក្រាពីការ    

ផ្លាស់ប្តូរបរិយកាសពីភាពប្រាណិតនៅទីក្រាុងគ្រា

ក៏អាចភ្លក្សនូវរសជាតិម្ហូបរបៀបខ្ម្រារឡាវ និង  

ទស្សនាទ្រាសភាព ន្រាតំបន់ជនបទប្រាទ្រាសឡាវ

ដ្រាលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រាំដ្រានកម្ពុជាផងដ្រារ ។ 

ប្រាជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំន្រាះ ភាគច្រាើនច្រាះ 

និយយភាសឡាវយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ហើយក៏

មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាជាជនឡាវ ដូចជា 

ជាតិសសន៍ខ្ម្រារផងដ្រារ ។

លោក អ៊ន់ បោ៉ាសឿន ប្រាធានមន្ទីរទ្រាស-           

ចរណ៍ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាងបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីប្រាជា

ជនថ យើងមានតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សាតស្ថិត       

ក្នុងឃុំព្រាះរំកិល ស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់។ លោកបន្ត 

ដោយមោទនភាពថ អន្លង់ផ្សាតឈើទាល ឃុំ

ព្រាះរំកិលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រាសចរឱ្យចូលទៅ

ទស្សនាយ៉ាងច្រាើនមិនលស់ថ្ង្រាទ្រា ។

លោកបន្តថ ក្រាយពីមន្ទីរទ្រាសចរណ៍ខ្រាត្ត

បានសហការជាមួយសហគមន៍អ្រាកូទ្រាសចរឃុំ

ព្រាះរំកិល ដើម្បីរៀបចំតំបន់ទ្រាសចរទំាងពីរន្រាះ 

គ្រាសង្ក្រាតឃើញថ ភ្ញៀវទ្រាសចរមានចំនួនកាន់

ត្រាកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ ជាក់ស្ត្រាងរយៈ     

ព្រាល ១ ខ្រា រដូវទឹកឡើង គិតជាមធ្យមមានភ្ញៀវ

ទ្រាសចរអន្តរជាតិ ចូលទស្សនាតំបន់អភិរក្ស        

អន្លង់ឈើទាលមានប្រាមាណជាង ១ ពាន់នាក់ ។

លោកប្រាធានមន្ទីរបានបញ្ជាក់ថ ផ្រានការ 

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ តទៅមន្ទីរទ្រាសចរណ៍ខ្រាត្ត      

ស្ទឹងត្រាង នឹងបន្តការសហការជាមួយសហ-

គមន៍អ្រាកូទ្រាសចរ ធ្វើយ៉ាងណឱ្យមានការទាក់

ទាញភ្ញៀវឲ្យចូលមកទស្សនា តំបន់អភិរក្សសត្វ
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ផ្សាតអន្លង់ឈើទាល ឃុំព្រាះរំកិល ស្រាុកថ 

ឡាបរិវា៉ត់ ឲ្យកាន់ត្រាច្រាើនឡើង ។

ជាមួយគា្នានោះ ក៏មានក្រាុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុង

ស្រាុកមួយកំពុងត្រាដើរទៅមុខ ធ្វើការអភិវឌ្ឍ    

តំបន់ទឹកជ្រាះសុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ 

ស្រាឡៅ ២ ស្រាុកឆ្រាប ដ្រាលមានចមា្ងាយប្រាហ្រាល 

៥ គឡីមូ៉្រាត្រា ពអីន្លងផ់្សាតឈើទាលឃុពំ្រាះរកំលិ 

ស្រាុកថឡាបរិវា៉ាត់ ។

លោកប្រាធានមន្ទីរទ្រាសចរណ៍ ខ្រាត្តស្ទឹង-   

ត្រាងយល់ថ ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រា-

មិត្តនឹងធ្វើឱ្យខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង និងខ្រាត្តព្រាះវិហារ 

បានផលចំណ្រាញពីវិស័យទ្រាសចរដូចគា្នា ។

លោក អ៊ន់ បោ៉ាសឿន បានបញ្ជាក់ថ តម     

ពិតទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាមិត្ត(ទឹកជ្រាះ)មិនម្រានស្ថិត

ក្នុងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាងទ្រា គឺនៅស្រាុកឆ្រាប ខ្រាត្តព្រាះ      

វិហារ គ្រាន់ត្រាមានព្រាំប្រាទល់ជាប់គា្នា ហើយខ្រាត្ត

ទំាងពីរន្រាះជាប់ជាមួយប្រាទ្រាសឡាវត្រាបុ៉ណោ្ណោះ។ 

សូមកុំយល់ច្រាឡំថទឹកជ្រាះសុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិត      

ក្នុងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង ។ ប៉ុន្ត្រាភ្ញៀវទ្រាសចរចង់ទៅ       

តំបន់ទឹកធា្លាកស់ុភ័ក្រាមិត្ត ភាគច្រាើនត្រាូវឆ្លងកាត់

ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង ។

លោកប្រាធានមន្ទីរក៏បានលើកឡើងអំពីផ្រាន

ការមួយចំនួនរបស់ខ្រាត្ត ក្នុងការរៀបចំតំបន់ 

ទ្រាសចរណ៍មួយន្រាះ ពិស្រាសគឺការរៀបចំ 

សណ្តាប់ធា្នាប់ក្នុងការលក់ដូរ អនាម័យ និងជា 

ពិស្រាសហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ លោកបានបញ្ជាក់ 

ថ ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពកាន់ត្រាប្រាសើរ

ឡើង ទាំងមកពីខ្រាត្តព្រាះវិហារ និងខ្រាត្តស្ទឹង-

ត្រាងផ្ទាល់ ។ ខងខ្រាត្តព្រាះវិហារ ដ្រាលមុនន្រាះ 

មិនមានផ្លូវកស៊ូ បច្ចុប្បន្នមានផ្លូវកស៊ូ ។ 

ចំណ្រាកខងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង ទោះជា មិនទាន់មាន 

ផ្លូវកស៊ូទៅដល់ ក៏មានផ្លូវធ្វើដំណើរសម្រាប់ 

យនយន្តគ្រាប់ប្រាភ្រាទ ។

យើងចាកច្រាញពីទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាជាមួយនឹង

អារម្មណ៍ដក់ជាប់នូវទ្រាសភាពទាំងឡាយ ន្រារម- 

ណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយន្រាះ ពិស្រាសគឺសន្ធឹកទឹក

ហូរដ្រាលលាន់ឮដូចជាសំឡ្រាងខ្យល់ ដ្រាលប៉ះ 

នឹងរុក្ខជាតិ ។ យើងដក់ជាប់នូវស្នាមញញឹម             

របស់អ្នកភូមិដ្រាលមកលក់ដូរ ជាមួយនឹង     

សំនៀងនិយយរដឺនៗបន្តិច ។   សន្តិភាព ស្ថិរ-

ភាពនយោបាយ  និងការដឹកនាំដ៏ត្រាឹមត្រាូវរបស់ 

រាជរដ្ឋាភិបាលដ្រាលមានសម្ត្រាចត្រាជោ ហុ៊ន សែន 

ជាប្រាមុខ បានធ្វើឲ្យប្រាជាជនតំបន់ចុងកាត់មាត់

៣. ព្រាះពុទ្ធ ឬព្រាះសក្យមុនី : ព្រាះនាមពិត 

ប្រាកដរបស់ទ្រាង់ គឺព្រាះសិទ្ធត្ថគោតម (ប្រាហ្រាល 

៤០០-៤៨០ ឆ្នាំ មុនគ.ស) ទ្រាង់ជាអ្នកបង្កើត 

ពុទ្ធសសនា ។ គ្រាច្រាើនសងរូបព្រាះអង្គអង្គុយ

លើផ្កាឈូក និងប្រាក់នាគក្បាល ៧ ឬឈរ ឬផ្ទំ 

ក្នុងឥរិយបថចូលបរិនិពា្វាន ។

ញកមួយន្រាះ ទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ ពិស្រាសគឺ 

ផលដ្រាលបានមកពីវិស័យទ្រាសចរណ៍ ៕
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ទិដ្ឋភាពតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធា្លាក់សុភ័ក្រាមិត្ត ស្ថិតនៅ
ឃុំកំពង់ស្រាឡៅ ២ ស្រាុកឆ្រាប ខ្រាត្តព្រាះវិហារ

៤. ព្រាះសិអារ្យម្រាត្រាីយ៍ : អនាគតព្រាះពុទ្ធ   

ដ្រាលនឹងយងមកកាន់ផ្រានដី ហើយព្រាះអង្គត្រាូវ

បានគ្រាគោរពបូជាច្រាើននៅអាសុី។ ព្រាះអង្គមាន

រូបតំណងជាមនុស្សប្រាុសឈរមានដ្រា ៤ ឬ ៨ 

កាន់ថូទឹកក្នុងដ្រាមួយ និងមានរូបច្រាតិយនៅលើ 

ផ្នួងសក់ ។ 

៥. អមិតភៈ : គឺជាព្រាះពោធិសត្វ ដ្រាលមាន 

ពន្លឺ ឬរស្មីច្រាើនអន្រាក ។ ពទុ្ធសសនិកមហាយន 

គោរពបូជាព្រាះអង្គច្រាើន ។ គ្រាច្រាើនសងរូបព្រាះ

អង្គអង្គយុភាវនា។ នៅលើផ្នងួសកព់្រាះពោធសិត្វ 

គឺដូចគា្នានឹងលោកក្រាស្វរៈ និងប្រាជា្ញាបារមិតជា 

ដើម ៕ 



qñaMTI 15 elx 172 ExkBaØa qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 31

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

មនន័យបំផុត
ព្រាឹកថ្ង្រាអាទិត្យ លោកតឆុង        

ចូលហាង លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍   

និយយជាមួយអ្នកលក់៖

- ខ្ញុំចង់បានកាដូមួយ ដ្រាលមាន 

ន័យបំផុត សម្រាប់ជូនប្រាពន្ធខ្ញុំក្នុង

ឱកាសបុណ្យខួបគម្រាប់ ៦៤ ឆ្នាំ 

របស់គាត់។

ស្តាប់ចប់អ្នកលក់ដើរទៅយកកា្តារអុក និងកូនអុកមួយសម្រាប់យកមក 

បងា្ហាញហើយប្រាប់តឆុង៖

- កា្តារអុក និងកូនអុកន្រាះមានអត្ថន័យបំផុតហើយ !តឆុងដំឡើងភ្ន្រាកសួរ៖

- ម៉្រាចអ៊ីចឹង ?

- ប្រាពន្ធលោកអ៊ំអាយុ ៦៤ ឆ្នាំកា្តារអុកន្រាះមានក្រាឡា ៦៤ ហើយកូនអុកក៏      

មាន ៦៤ ដ្រារបើមិនមានន័យសមស្រាបបំផុតទ្រាតើជាស្អីទៅវិញ ? ។

វទែខ្សាយ
ក្រាយព្រាលហូបបាយលា្ងាចរួច កញ្ញាពិសីបានបើកសៀវភៅសិក្សា

របស់ប្អូនប្រាុសកម្សាន្តមើល រួចសួរ៖

- អ្រាហ៍កម្សាន្តលំហាត់ន្រាះងាយដូចបកច្រាក អ៊ីចឹងម៉្រាចប្អូនបានពិន្ទុ 

ទាបម្រា្ល៉ះ ?

- បាទ...មកពីអាគាំងអង្គុយក្ប្រារខ្ញុំនោះ វារៀនខ្សាយព្រាកខ្ញុំចម្លង

តមវាបានជាអ៊ីចឹងហ្នឹងណ៎ា។

ដើរតាមធ្វើស្អី ?
ថ្ង្រាមួយនាង ក ត្រាូវបានក្រាុមហ៊ុនចាត់ឱ្យទៅចូលរួមប្រាជុំនៅឯទី 

ស្នាក់ការធំ ។ ព្រាលច្រាញពីជណ្តើរយន្តនាងសួរបុរសមា្នាក់ដ្រាលដើរ 

ច្រាញមកជាមួយ៖

- លោកមកចូលរួមប្រាជុំដ្រារម្រានទ្រា? បុរសងក់ក្បាល ។ នាង ក            

ត្រាកអរណស់ ព្រាះនាងមិនដឹងបន្ទប់ប្រាជុំនៅកន្ល្រាងណ េម្ល៉ោះហើយ 

ក៏ដើរតមបុរសនោះ ។ ស្រាប់ត្រាបុរសនោះងាកមកនិយយ ៖

- នាងដើរតមខ្ញុំធ្វើស្អី ? ខ្ញុំត្រាូវការទៅបង្គន់ទ្រាតើ ! ។

សល់ប៉ុនា្មែន ?
ក្នុងថ្នាក់រៀនលោកគ្រាូសួរសិស្ស ជុច៖

- សិប្បកម្មនៅផ្ទះប្អូនមានជាងប៉ុនា្មាននាក់ ?

- ជម្រាបលោកគ្រាូ បើរាប់ទាំងឪពុកខ្ញុំផងមាន ៩នាក់ !

- ល្អបើអ៊ីចឹងយើងហាត់ធ្វើល្រាខដកដ្រាលទើបរៀនរួច ។

ក្នុងចំណោម ៩នាក់នោះ បើព្រាលណឪពុករបស់ប្អូនមានការច្រាញ

ទៅក្រា តើកន្ល្រាងរោងសិប្បកម្មសល់គា្នាប៉ុនា្មាននាក់ ?

- បាទគឺអត់មានសល់មា្នាក់ណទាំងអស់ !

- អ្ហ៎ាាកត្រាូវនៅសល់៨នាក់ហ្រាតុម៉្រាចថអត់មានសល់មា្នាក់ណទាំង

អស់ ?

- បាទ ព្រាះរាល់លើកឱ្យត្រាឪពុកខ្ញុំមានការច្រាញទៅក្រា ពួកជាង 

ទាំងនោះ នាំគា្នាទៅដើរល្រាងអស់អត់មានអ្នកណនៅធ្វើការទ្រា ។

ធ្វើដូចម្តែច?
សមា្លាញ់ពីរនាក់បានប្រាពន្ធមានចរិតខុសគា្នា គឺ ចក់ បានប្រាពន្ធស្លូត 

បូត ឯ ចន បានប្រាពន្ធកាចឆ្នាស់ ។ ព្រាលបានឱកាសអង្គុយសំណ្រាះ-

សំណលគា្នានាយ ចក់ សួរ៖

- មើល ចន ឧបមាថមានខ្លាមួយក្បាលមកសង្រា្គប់ខំប្រាពន្ធរបស់

ឯង តើឯងធ្វើម៉្រាច ?

ចន សើចស្ងួតរួចឆ្លើយ ៖

- ធ្វើម៉្រាចស្អី ? បើអាខ្លានោះវាចង់ងាប់ ទុកឲ្យវាងាប់ទៅចុះ ខ្ញុំមិន 

ជួយទ្រា ។ ហុឹះ សកជាមួយអ្នកណមិនសក ប្រារជាសកជាមួយស្រា្តី 

កំពូលឆ្នាស់ខុសគ្រា ងាប់ទៅចុះ ៕

(បទពាក្យ ៧)

១០. នាង សៅ ក្តាព្រាកស្រាកឡូឡា ឱឳម្រាងា៉ាល្ងង់រកគា្មាន
 សូម្បីកូនសិស្ស ទើបចូលរៀន គង់មានគំនិត គិតរិះរ្រា ។
១១. នឹកផ្ល្រាក្រាូចថ្លុងឃា្លានអើយឃា្លាន មើលផ្លូវមិនហា៊ាន ដ្រាកពួនទ្រា
 វិលវិញសុទ្ធសឹងក្រាូចផស់គ្រា ឃើញពោះឃា្លានទ្វ្រា រមូលថ្រាម ។
១២. ម្រាងា៉ាមិនទាន់បណ្តាច់ដោះ លោអីស្រាីស្រាស់ចង់ជូរអ្រាម
 បងបុិនជ្រាៀតជ្រាកញកឌឿងហ្រាម បុកកា្តាមញា៉ាមក្ល្រាម បញ្ញ្រាមគា្នា ។
១៣. អា ចក់ ឆ្មក់ពោះ ពីព្រាលណ អ្រាយ៉ាខ្ញុំសមហំផស់វា
 ម៉្រាម្រាងា៉ាអូន បងធានា ផ្ស្រាផ្សំគ្រាឿងភា្លាឲ្យហើយទៅ ។
១៤. ខ្ទឹម ជីរត្រាីឆ្អើរសណ្ត្រាកដី ម្ទ្រាសកុំច្រាើនអីក្តាអាពៅ
 ឃា្លានខ្លាំងលាំងអស់មា្នាក់ឯងទៅ បងនៅមើលមាត់មិនលូកលាន់ ។
១៥. ថហើយសមកាន់ផ្ល្រាក្រាូចពីរ រូតរះចរលីយ៉ាងរួសរាន់
 ម៉ក់អើយក្រាូចពីរន្រាះរងា្វាន់ ត្រាមានពាក់ព័ន្ធពាក្យមាផ្តាំ ។
១៦. មាផ្ញើក្រាូចពីរន្រាះមកម៉ក់ បងឥតកុហកនាំបាបកម្ម
 ឲ្យបងមួយផងតមបណ្តាំ បងបានចងចាំពាក្យចុងក្រាយ ។
១៧. អរគុណអូនមិនគម្រាិះថំ ទោះឳមិនផ្តាំមកក៏ដោយ
 គង់អូនច្រាកជូនជាអំណោយ បងបានយកឲ្យញាតិផងគា្នា ។
១៨. សល់ក្រាូចពីរផ្ល្រាក្រាដូចមុន ឥតឲ្យស៊យស៊ុនយន់វ្រាលា
 ប្រាយប្រាប់នាង មា៉ា ថដូចគា្នា សមវាសល់មួយឲ្យអូនស្រាី ។
១៩. នាង សៅ សើចស្រាស់សរសើរសម មានប្រាជា្ញាហំម្រានលោកប្តី
 ល្រាលករកផ្គោប់សព្វចំណី បានក្រាូចភា្លាឆី ឆ្ងាញ់ណស់បង ។
២០. ម៉្រាទុកលើកដក់កូនជឿចុះ ច្រាើនមិនសូវខុសដូចបំណង
 ពីថ្ង្រាន្រាះទៅ សៅ សុំផ្សង រស់ក្រាមទ្រាូងបងរៀងរហូត ៕



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
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