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RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

kñúg»kasd¾mhankçtþbJkS]tþúgÁ]tþméføføabMputénRBHraCBiFIR)arB§xYbelIkTI 11 

énkarRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNa CaGm©as;

 TUlRBHbgÁMeyIg´sUmRBHbrmraCanuBaØatfVayRBHraCs½BÞsaFukarBr sirIsYsþI C½ymgÁl bvrmhaRbesIr fVay 

RBHkruNaCaGm©as; sUmRBHGgÁmanRBHraCsuxPaBl¥bribUN’ RBHkayBlmaMmYn RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr nig 

seRmc)anRBHmhaeCaKC½ysirImgÁlRKb;Rbkar RbkbedayRBHetC)armIPøWciBa©acciEBa©g edIm,IKg;enACamøb;d¾RtCak;RtCuM     

rbs;RbCara®sþkm<úCaRKb;rUb .

 ry³eBl 11 qñaM énkareLIgRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg )annaMmknUvPaBkk;ekþA nig 

PaBsuxekSmkSanþ     cMrugceRmIn\tQb;Qrrbs;RbeTsCati nigRbCara®sþkm<úCaTaMgmUl . 

 sUmbYgsYgdl;KuNbuNüRBHrtnRt½y EkvTaMgbI vtßús½kþisiT§ikñúgelak eTvtaEfrkSaRBHmhaesVtcä½Rt nigRBH)armI 

GtItRBH mhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUmeR)aHRBM RTRTg;EfrkSaRBHkruNaCaTIeKarB skáar³ Canic©nirnþr_

terogeTA .

 sUmRBHkruNaéføviess RTg;RBHraCemtþaeR)as TTYlnUvKarvPkþId¾x<g;x<s;bMputBITUlRBHbgÁMeyIg´ .

    RkabbgÁMTUlfVayedaykþIeKarB nigktBaØútaFm’d¾x<g;x<s;bMput

        TsSnavdIþRbCaCn
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សមិទ្ធផល២ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥
Two-Year Achievements of the Fifth Legislative Term Royal Government

ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ គឺជាឆ្នាំទី ២ នេការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមេប់នីតិកាលទី ៥ នេរដ្ឋសភា ដេលសមេចបាន       
សមិទ្ធផលធំៗជាចេើនបេកបដោយមោទនភាព ជាមួយនឹងការប្តេជា្ញាចិត្ត
យ៉ាងមុតមាំក្នុងការជំរុញកំណេទមេង់សុីជមេលើគេប់វិស័យ ដើម្បីលប់     
បំបាត់ឧបសគ្គដេលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍ ការផ្តល់សេវាបេកបដោយ 
គុណភាព បេសិទ្ធភាព និងវិសាលភាព ការពងេឹងយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ក្នុង 
សង្គម ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន។ល។ កេមការដឹក 
នាំបេកបដោយគតិបណ្ឌិត ទេពកោសល្យ និងភាពបេកដនិយមរបស់  
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បេធានគណបក្សបេជាជន 
កម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យមាតុភូមិ
កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងកេយនេះកាន់តេបោះជំហានទៅមុខយ៉ាង
លឿនថេមទៀត ។ 

រយៈពេល១ឆ្នាំមកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវស្ថិរភាព 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម និងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានឈានឡើងមួយ  
កមេិតទៀត ។ ផលិតផលក្នុងសេុកសរុបគិតជាមធ្យមសមេប់បេជាជន   
កម្ពុជាមា្នាក់ៗដេលមានតេ ២៥៣ ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ១៩៩៨ បានកើន 
ដល់ ១ ១៣៨ ដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៤ និងកើនដល់ ១ ២២៥ ដុល្លារនៅឆ្នាំ 
២០១៥នេះ។ កម្ពុជាតេូវបានសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវាយតម្លេថា ជា         
បេទេសមួយសមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គួរឲ្យស្ញប់ស្ញេងនៅលើ 
ពិភពលោក ដោយសមេចបានកំណើន ៧,៧% ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល 
២ទសវត្សចុងកេយនេះ។ ភាពកេីកេនៅកម្ពុជាតេូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាង
ឆប់ធ្វើឲ្យវិសមភាពសង្គមកាន់តេរួមតូចជាលំដប់។ ជាក់ស្តេងភាពកេីកេ 
ដេលមានបេមាណ ៥៣,២% នៅឆ្នាំ ២០០៤ ធា្លាក់មកតេឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ 
២០១៤។ លទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់ជាបេទេស  
ជោគជ័យបំផុតទី ៤ លើពិភពលោក ដេលបានសមេចគោលដៅកាត់          
បន្ថយភាពកេីកេបានមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់នាចុងឆ្នាំ ២០១៥ តាមគោល 
ដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស ទន្ទឹមនឹងការសមេចបានគោលដៅចំនួន ៤ 
ទៀត ដូចជាការកាត់បន្ថយអតេមរណភាពរបស់កុមារ និងការលើកកម្ពស់ 
សុខភាពមាតាជាដើម ។ 

តាមការព្យាករណ៍ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥ នឹងសមេចបាន 
៦,៩% ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៦ នឹងមានកំណើនជាង ៧% ដោយរំពឹងថា ការ 
ពងេីកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ សំណង់ សេវាកម្មទេសចរណ៍ កសិកម្ម និង      
អចលនទេព្យនៅតេបន្តមានកំណើនបន្ថេមទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ កំណើន 
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស និងក្នុងសេុកក៏មានសភាពខ្លាំងកា្លាដេរ។ អតេប្តូរ 
បេក់មានស្ថិរភាព ខណៈដេលអតិផរណាស្ថិតក្នុងកមេិតទាប ដេលឆ្លុះ 
បញ្ចាំងឲ្យឃើញថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវតេូវ និងអាចមាន 
ស្ថិរភាពរយៈពេលវេង។ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានការកើន 
ឡើងឥតឈប់ , បេក់បញ្ញើនៅគេឹះសា្ថានធនាគរក៏មានការកើនឡើងយ៉ាង
ចេើន ដេលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីជំនឿទុកចិត្តរបស់បេជាជនគេប់មជ្ឈដ្ឋាន
ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល និងបេព័ន្ធធនាគរ។ គួរកត់សមា្គាល់ថា ក្នុងរយៈពេល 
៩ខេដើមឆ្នាំ២០១៥នេះ ការបេមូលចំណូលពន្ធដរសមេចបាន៩៩៧,៣១ 
លនដុល្លារ កើនឡើង ២៥,៥៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 

2015, the second year of the Fifth Legislative Term National As-
sembly’s Royal Government to implement the political platform, has 
realized major achievements with pride and strong determination to 
drive every sectoral fundamental reforms to abolish obstacles hinder-
ing development, provide quality, effective and extensive services, 
while bolstering justice and equity in society, and enhancing living 
condition of the people, etc. Under the wise, talent and realistic leader-
ship of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, President of 
the Cambodian People’s Party and Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia, our motherland has in the last two years forged ahead.

Over the past one year, the Royal Government of Cambodia main-
tained firm peace, security, social order and advanced our economy a 
step further. The gross domestic product in average for every Cambo-
dian, recorded at 253 USD in 1998, has increased to 1,138 USD in 
2014 and 1,225 USD in 2015. International financial institutions as-
sessed that Cambodia has realized an astonishingly high economic 
growth in the world with a 7.7% average growth in the last two decades. 
Poverty in Cambodia, recorded at 53.2% in 2004, had come down to 
13.5% in 2014. This has shown the trend of quick poverty reduction 
that narrows social inequality gap. The result has brought Cambodia 
to the fourth-place most successful country in the world for realizing 
goal of reducing poverty before end of 2015 as stipulated in the Mil-
lennium Development Goals, while attaining four other goals - lower-
ing of infant mortality rate and improvement of maternal health in-
cluded.

Prediction goes that economic growth for 2015 will realize at 6.9% 
and in 2016 will mark a 7% growth with the expectation that there will 
be continued expansion of garment, construction and tourism industry, 
agriculture and property development. At the same time, increasing 
foreign and local direct investments will be dynamic. While the ex-
change rate will stabilize, inflation rate will be low reflecting that the 
Cambodian economy is on its right path and looking to a long-term 
stability. International trade has grown endlessly, while deposit in bank-
ing establishments also marked stronger growth. It should reflect trust 
of Cambodian people of all circles in the Royal Government and bank-
ing system.

We may note that in the first nine months of this year, revenue from 
excise duty realized 997.31 million USD, marking an increase of 25.53% 
compared to same time last year. Increase of foreign investment is a 
major reason of tax revenue. Particularly, custom duty revenue col-
lected over the past nine years recorded at 1,114 million USD or 88% 
compared to plan for custom duty revenue collection in 2015. Sectors 
of agriculture, industry, trade, infrastructure, water resources, environ-
ment, tourism, health, social affairs and culture … are making steps 
forwards with pride, though agriculture would achieve a little lower 
than expected for lack of rain. Particularly, in education, reforms taken 
in senior secondary school final exams enjoyed great supports and 
scored successes. In labor, efforts made to improve working condition 
and livelihood of our workers, while Cambodia chose a development 
path based on principle of respect of working condition and social 
support in conformity with international norms in determining minimum 
wage for workers. On 8 October, Cambodia determined minimum wage 
for garment workers at 140 USD/month, or 12% of the current minimum 
wage of 124 USD/month, to be implemented starting from 2016.

Positive results scored above are possible because of the Royal 
Government’s correct policy and strategy in socio-economic develop-
ment that guarantees firm stability, security, and social order, while 
guaranteeing fruitful cooperation with other development partners – 
national and international, and full participation of our people in the 
Royal Government’s political platform. It is true that the opposition 
party and certain ill-will persons never satisfied with Cambodia’s prog-
ress under the leadership of the Cambodian People’s Party. The fact is 
that should they recognize the progress, there would be no pretext left 
for them to oppose. It is in this instance that they seek every means to 
belittle national achievements, to hinder development and to twist the 
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មុន ។ ការកើនឡើងវិនិយោគពីបរទេសជាមូលហេតុមួយនេកំណើន    
ចំណូលពន្ធដរ ។ ដោយឡេក បេក់ចំណូលពន្ធគយដេលបេមូលបានក្នុង
រយៈពេល ៩ ខេកន្លងទៅ សមេចបានបេមាណ ១១១៤ លនដុល្លារ ស្មើ 
នឹងជាង ៨៨% នេផេនការឆ្នាំ ២០១៥ ។ វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធនធានទឹក បរិសា្ថាន ទេសចរណ៍ សុខភិ- 
បាល សង្គមកិច្ច វប្បធម៌....សុទ្ធតេកំពុងបោះជំហានទៅមុខគួរឲ្យមាន 
មោទនភាព ថ្វបីើវិស័យកសិកម្មអាចនឹងថយចុះបន្តចិពីគោលដៅព្យាករណ៍  
អាសេ័យដោយទឹកភ្លៀងមិនសូវអំណោយផលក្តី ។ ដោយឡេកក្នុងវិស័យ 
អប់រំ ការអនុវត្តកំណេទមេង់ក្នុងការបេឡងមធ្យមសិក្សាបតេទុតិយភូមិ 
ទទួលបាននូវការគំទេយ៉ាងខ្លាំង និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង។        
វិស័យការងារបានលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ និងជីវភាពរបស់កម្មករនិ-
យោជិតមួយកមេិតទៀត ដោយកម្ពុជាបានជេើសរើសផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយ         
ដេលឈរលើគោលការណ៍គោរពលក្ខខណ្ឌការងារ និងកិច្ចគំពារសង្គម
សេបតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ក្នុងការកំណត់បេក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ កាលពី 
ថ្ងេទី ៨ ខេតុលកន្លងទៅ កម្ពុជាបានកំណត់បេក់ឈ្នួលអប្បបរមាសមេប់
កម្មករកាត់ដេរជាផ្លូវការចំនួន១៤០ដុល្លារក្នុង១ខេ គឺដំឡើង១២ដុល្លារលើ
បេក់ឈ្នួលអប្បបរមាបច្ចុប្បន្ន១២៨ដុល្លារ ហើយនឹងតេូវអនុវត្តពីខេមករា 
ឆ្នាំ ២០១៦ ។

លទ្ធផលដ៏ល្អដេលសមេចបានខងលើ គឺអាសេ័យដោយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជាមាននយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គមបានតេឹមតេូវ រក្សាបានស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម 
យ៉ាងរឹងមាំ ធានាបាននូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការបេកបដោយផ្លេផ្កាជាមួយ 
ដេគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ពេមទាំងការចូលរួមគំទេយ៉ាង
ពេញទំហឹងពីសំណាក់បេជាជន ចំពោះកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល។ ជាការពិតហើយ គណបក្សបេឆំង និងជនអគតិមួយចំនួនណា
នោះមិនដេលពេញចិត្តជាមួយនឹងការរើកចមេើនរបស់កម្ពុជា កេមការដឹក
នាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាឡើយ ពេះបើគេទទួលសា្គាល់ការរើក  
ចមេើននេះ គេនឹងអស់លេសដើម្បីបេឆំងហើយ  ដោយហេតុនេះគេតេង
ព្យាយមរកគេប់វិធីបំផ្លាញសមិទ្ធផលរបស់ជាតិ រារាំងការអភិវឌ្ឍ មួល 
បងា្កាច់ការពិតគេប់ពេលវេល។ មិនតេប៉ុណោ្ណោះពួកគេបានបំផុស ញុះញង់ 
អូសទាញអ្នកគំទេខ្លួន ឲ្យចូលរួមធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវយ៉ាងអនាធិប-
តេយ្យ រហូតបង្កជាកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា សំដៅផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសេប   
ច្បាប់ថេមទៀត។ ចំពោះមុខនេះ គេកំពុងតេព្យាយមសាបពេះនូវនយោ-
បាយរើសអើង ញុះញង់ បំបេកបំបាក់ជាតិ ភូតភរបោកបេសដូចពួក ប៉ុល 
ពត បានបេើមុនពេលកាន់អំណាច ដេលជានយោបាយដ៏គេះថា្នាក់បំផុត
សមេប់បេទេសជាតិ។ បុ៉ន្តេឧបាយកលដ៏ពិសពុលរបស់ពួកគេមិនទទួល
បានផលឡើយ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចតទៅមុខទៀត។ គ្មានអ្វីអាចរាំង
សា្កាត់ដំណើរវិវឌ្ឍន៍នេមាតុភូមិកម្ពុជា កេមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដេលបេជាជនកម្ពុជាដ៏ចេើនលើសលប់បានបោះឆ្នាតគំទេនោះបានទេ។

ជាមួយនឹងសុទិដិ្ឋនិយមចំពោះមនុញ្ញផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ដេលសមេច 
បានរយៈពេលកន្លងទៅនេះ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀត យើងក៏បាន 
មើលឃើញនូវចំណុចខ្វះខត និងបញ្ហាបេឈមជាចេើនទៀត ដេលតេូវ      
បេឹងបេងដោះសេយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមសំដៅសមេចនូវ    
ចក្ខុវិស័យបេកា្លាយកម្ពុជា ជាបេទេសចំណូលមធ្យមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ 
២០៣០ ។ ដើម្បីដោះសេយបញ្ហាបេឈមទាំងឡាយ រាជរដ្ឋាភិបាល   
កម្ពុជាបានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាសេ្តតាមវិស័យជា 

ចេើន ដោយបន្តខិតខំធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋាននេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, អភិវឌ្ឍ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត, លើកកម្ពស់បរិសា្ថានធុរកិច្ច និងវិនិយោគ បង្កើន   
ភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក , ជំរុញការបណ្តុះ
បណា្តាលធនធានមនុស្សបេកបដោយគុណភាព។ល។ ជាពិសេសខិតខំ       
ជំរុញកំណេទមេង់សំខន់ៗនានា ឲ្យកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពឡើង ឆ្លើយ   
តបទៅនឹងបំណងបេថា្នារបស់បេជាជន។ ពិតណាស់ថា  ពួកបេឆំងនឹងមិន 
នៅស្ងៀម ទុកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍបេទេសដោយងាយសេួលឡើយ     
ពួកគេនឹងនៅតេបន្តបេឆំងយ៉ាងងងឹតងងល់ ។

លទ្ធផលដេលសមេចបានក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំដំបូងនេការអនុវត្តកម្ម-
វិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ
ច្បាស់នូវសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កេមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវេ និង
បេកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដេលបានទទួល 
នូវសេចក្តីសេឡាញ់ ជំនឿ និងការគំទេពីសំណាក់បេជាជនកម្ពុជាដ៏ចេើន
លើសលប់។ លទ្ធផលដ៏ល្អបេសើរនេះ រឹតតេបញ្ជាក់ច្បាស់ថា រាជរដ្ឋាភិ-
បាលបានធ្វើ កំពុងធ្វើ ហើយនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគេប់យ៉ាងដើម្បីបេជាជន ផ្ទុយ
សេឡះពីពួកបេឆំងដេលគ្មានធ្វើអ្វីដើម្បីបេជាជន កេតេពីបន្តអនុវត្ត   
នយោបាយដ៏គេះថា្នាក់ចំពោះជាតិប៉ុណោ្ណោះ ។ បេជាជនកម្ពុជាគេប់ៗរូប     
គេប់និនា្នាការ សុទ្ធតេមានចំណេកទទួលបានផ្លេផ្កានេការលូតលស់នេះ 
ហើយនឹងបន្តចូលរួមសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតបានសមិទ្ធ-
ផលធំៗថ្មីៗទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ក៏ដូចបណា្តាឆ្នាំខងមុខទៀត ៕

facts all the time. 
Furthermore, they mobilize, instigate, and goad supporters to join 

anarchically street demonstrations causing violent strikes aimed at 
overthrowing the legal Royal Government. At the present, they are 
sowing policy of national discrimination, instigation, and division 
through lies and deceptions like those tricks used by Pol Pot before 
coming to power. It is the most dangerous politics for our country. 
However, their venomous tricks yield no success in the present as well 
as in time to come. Nothing can prevent the march of development of 
the Cambodian motherland under leadership of the Royal Government 
voted in by overwhelming majority of the Cambodian people.

With optimistic view on these supreme achievements realized on 
the march ahead, we have noticed numerous shortcomings and chal-
lenges that require solutions in our effort to realize socio-economic 
development aimed at ascertaining vision of transforming Cambodia 
into a high middle-income country by the year 2030. To resolve all 
challenges, the Royal Government of Cambodia put out policy and 
strategy in various sectors, while continuing to diversify bases for eco-
nomic growth, developing physical infrastructure, enhancing business 
and investment environment, increasing Cambodia’s regional and world 
competition, and promoting quality human resource training and edu-
cation, etc. Especially, the Royal Government is making further effort 
to drive important reforms more effective and responsive to people’s 
aspirations. It is true that the opposition will not be silent and allow 
the Royal Government to develop the country in a smooth manner. 
They will continue to exercise opposition blindly.

The first two years achievements in implementing the political 
platform of the fifth legislative term Royal Government reflects clear-
ly capability of the Royal Government under the wise leadership of 
Samdech Techo Hun Sen, who has received overwhelming love, trust 
and support from the Cambodian people. These positive achievements 
affirm further clearly that the Royal Government has been doing and 
continues to do everything for the people. This is contrary to the op-
position who does nothing for the people besides continuing to imple-
ment dangerous politics for the nation. Every Cambodians of all ten-
dencies benefit from fruits of these progresses and continue to 
participate actively with the Royal Government to create further 
achievements in 2016 as well as in coming years./.
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គណបក្សសង្គាេះជាតិ កំពុងស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពចេបូក   

ចេបល់ និងចុះខ្សាយ បនា្ទាប់ពីតេូវបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើ  

ការបេើបេស់បញ្ហាផេនទី និងពេំដេន ដើម្បីរកចំណេញខង 

នយោបាយ ដេលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណបក្សនេះជេួលចេបល់

ស្លន់ស្លាគេចចេញពីភាពអាមា៉ាស់ ហើយឥឡូវនេះកំពុងខិត

ខំរិះរកវិធីសា្តារខ្លួនឡើងវិញ។ អ្វីដេលគណបក្សបេឆំងកំពុង

តេបេឈមនោះ គឺតេូវបាត់បង់យ៉ាងចេើននូវការគំទេពី  

សកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងបេទេស និងកេបេទេស ។     

ជមោ្លាះផ្ទេក្នុងកាន់តេសេួចសេល់ រវាងកេុមលោកសមរង្សុី 

និងកេុមលោកកឹមសុខ ដេលបានចោទបេកាន់គ្នាទៅវិញទៅ

មកអំពីបរាជ័យ ក្នុងការបេើបេស់បញ្ហាផេនទីជាឧបករណ៍ 

នយោបាយ និងការជាប់ពន្ធនាគររបស់សកម្មជននេគណ-

បក្សខ្លួន ដេលបានបេពេឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ ។ អ្នកធា្លាប់មាន 

សមានចិត្តគំទេជាចេើន បានដកខ្លួនចេញទៅបង្កើតគណ-

បក្សថ្មី ឬក៏ទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្ស 

ដទេ ។ នៅក្នុងសា្ថានភាពមិនល្អបេបនេះ មេដឹកនាំគណបក្ស

បេឆំងបានព្យាយមធ្វើការឃោសនាបោកបេស់ និងវាយ 

បេហារថ្មីៗទៀតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចសា្តារសា្ថានភាពរបស់

ខ្លួនឡើងវិញបាន ។

ពួកគេបន្តឃោសនាភូតកុហក មួលបងា្កាច់អំពីអ្វីដេលហៅ 

ថា កម្ពុជាជាបេទេសផ្តាច់ការ ពុករលួយ អយុត្តិធម៌ គ្មានការ 

គោរពច្បាប់ គ្មានការរើកចមេើន ជាមួយនឹងការបន្តញុះញង់  

សតិអារម្មណ៍ជាតិនិយមជេុល សតិអារម្មណ៍ស្អប់អ្នកមាន 

។ល។ ទាំងអស់នេះជានយោបាយបេជាភិថុតិ នយោបាយ 

បង្កទំនាស់ក្នុងសង្គម បំផុសឲ្យមានការតស៊ូវណ្ណៈ ដេលវា  

អាចឈានដល់ការបេកបាក់ជាតិជាថ្មី បណា្តាលឲ្យកើតឡើង

នូវសងេ្គាមផ្ទេក្នុងផង និងជាមួយបេទេសជិតខងផង ។ មេ    

ដឹកនាំគណបក្សបេឆំងថេមទាំងឃោសនាបោកបេស់តាម

បេបបេជាភិថុតិថា បើពួកគេឈ្នះឆ្នាត គេនឹងរក្សាទុក   

តំណេងទាំងអស់របស់មនេ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ 

ដោយមិនប៉ះពាល់ មិនផ្លាស់ប្តូរ និងមិនបណ្តេញចេញហើយ

ដំឡើងបេក់ខេឲ្យចេើនទៀត ដេលការនិយយបេបនេះ វា   

កាន់តេបញ្ជាក់ច្បាស់នូវគោលជំហរនយោបាយ ដេលមាន  

លក្ខណៈបេទូសរា៉ាយ និងបេមាថរបស់ពួកគេ ចំពោះមន្តេីរាជ- 

ការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ ដេលកំពុងបំពេញការងារ         

របស់ខ្លួនបេកបដោយទឹកចិត្តស្នេហាជាតិ  ។

បេជាជនកម្ពុជាដេលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកមានវ័យចាស់

ធា្លាប់ឆ្លងកាត់ចេើនរបបសង្គមឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនានិរាស 

ពេត់បេសក្នុងសម័យសង្គាេម និងរបបបេល័យពូជសាសន៍

ក៏ដូចយុវជនជំនាន់កេយដេលជាអ្នកបន្តវេនថេរក្សាសមិទ្ធ-

ផលសង្គម និងនាំបេទេសជាតិបន្តដំណើរលើមាគ៌អភិវឌ្ឍន៍

នាពេលអនាគត សុទ្ធតេមានមូលដ្ឋានគិតគូរពិចារណាបាន

គេប់ជេុងជេយ និងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងតេឹមតេូវអំពីអ្វីជា

ការពិត និងអ្វីជាការភូតកុហកបោកបេស បេជាភិថុតិនោះ។ 

បេទេសកម្ពុជា បេកាន់យកបេព័ន្ធនយោបាយបេជាធិប-

តេយ្យសេរើពហបុក្ស គោរពគោលការណន៍តីរិដ្ឋ នងិការគោរព 

សិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពេញលេញ ។ ការបោះឆ្នាតថា្នាក់ជាតិ និង 

ថា្នាក់កេមជាតិ ទាំងសកល និងអសកល ជាបន្តបនា្ទាប់បាន

បេពេឹត្តទៅយ៉ាងទៀងទាត់តាមការកំណត់ នេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

បេកបដោយលក្ខណៈសេរើ និងយុត្តិធម៌ ដោយមានគណបក្ស 

ជាចេើនចូលរួម រាប់ទាំងគណបក្សរបស់លោកសមរង្សុី និង 

លោកកឹមសុខផង ។ គណបក្សនយោបាយកើតឡើងពេង

ពេតមានរាប់សិប សហជីពរាប់រយ អង្គការសង្គមសុីវិលរាប់ 

ពាន់ បណា្តាញសារព័ត៌មាន ទាំងវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ កាសេត រួម 

ទាំងបណា្តាញព័ត៌មានសង្គម មានចេើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ រហូត 

ដល់គេបេសិទ្ធនាមថា កម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌នេបណា្តាគណ-

បក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមសុីវិល និងបណា្តាញសារព័ត៌-

មានទៅហើយ ។ សូម្បីតេមេដឹកនាំគណបក្សបេឆំងខ្លួនឯង

ដេលតេងសេកថាកម្ពុជាជាបេទេសផ្តាច់ការនោះ ក៏ពួកគេ 

កំពុងតេឈរលើទឹកដីកម្ពុជា និងធ្វើសកម្មភាពបានដោយ 

សេរើ រហូតដល់ទៅជំរុញសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យ បំពាន 

ច្បាប់រដ្ឋ បង្កភាពចេបូកចេបល់ និងអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមថេម 

ទៀត ។ ចំពោះការយកបញ្ហាពេំដេនជាមួយបេទេសជិតខង 

(បេទេសវៀតណាម)មកធ្វើជាឧបករណ៍ឃោសនា ដោយ 

មូលបងា្កាច់ថា កម្ពុជាតេូវបាត់បង់ទឹកដី ដោយសារតេរាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាបេើផេនទីចោរ ផេនទីក្លេងកា្លាយនោះ ក៏តេូវ 

បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ពេះថា កេយការផ្ទៀងផ្ទាត់ផេន

ទីរួចរាល់ហើយនោះ ការពិតបានបងា្ហាញច្បាស់ថា រាជរដ្ឋាភិ-

នយោបាយបោកបោស់បោជាភិថុតិ នឹងនាំមកនូវគោះមហន្តរាយ
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បាលបានបេើបេសផ់េនទតីេមឹតេវូសេបច្បាប ់ កម្ពជុាមនិបាន 

បាត់បង់បូរណភាពទឹកដី ដេលបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  

ឡើយ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងបន្តបំពេញកិច្ចការ

នេះបេកបដោយការទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុតចំពោះជាតិ និង 

បេជាជន ទាំងពេំដេនប៉េកខងកើត ក៏ដូចពេំដេនប៉េកខង 

លិច ។ ដោយឡេក ដំណើរការកេទមេង់រដ្ឋលើវិស័យ   

សំខន់ៗនានា ដើម្បីលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អ សមធម៌ 

យុត្តិធម៌សង្គម ការអភិវឌ្ឍ និងកេលម្អជីវភាពរបស់បេជាជន 

កពំងុទទលួបានលទ្ធផលផ្លេផ្កាកានត់េបេសើរឡើង តាមរយៈ 

ការបេងឹបេងរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល  អាជា្ញាធរគេបថ់ា្នាក ់គេបផ់្នេក 

និងការចូលរួមរបស់មន្តេីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ និង 

បេជាជនគេប់សេទាប់ ។ គុណភាព បេសិទ្ធភាព និងវិសាល-

ភាពនេការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តេបានបង្កើន ធ្វើឲ្យ    

បេជាជនទទួលបានផលបេយោជន៍ចេើនឡើង សមេប់មុខ 

របរ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។ ទេឹស្តីរបស់លោកសមរង្សុី

ដេលតេូវបានសកម្មជនរបស់លោកយកទៅឃោសនាអំពីអ្វី

ដេលហៅថា ការពារអ្នកកេីកេ អ្នករងគេះ អ្នកទន់ខ្សាយ  

តាមវិធីយកទេព្យសម្បត្តិ ដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិអ្នកមានទៅចេកឲ្យ

អ្នកខ្វះខត ការសើរើគមេងវិនិយោគទុនដេលកំពុងអនុវត្ត 

ការលុបបំណុលធនាគរជាដើម គឺមានភាពគេះថា្នាក់ខ្លាំង 

ណាស់ ដេលនឹងបង្កភយន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់បេទេសជាតិ 

គឺសង្គមជាតិ នឹងតេូវចេបូកចេបល់កេឡាប់ចាក់ម្តងទៀតដូច

ក្នងុសមយ័ប៉លុ ពត ។ ជាការពតិ ការសេកឃ្លានអណំាចយ៉ាង 

ចេស់ចេលរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំគណបក្សបេឆំង បានធ្វើឲ្យពួក 

គេបាត់បង់វិចារណញ្ញាណ រហូតយកទេឹស្តីខ្មេរកេហមមក

ឃោសសនាសាបពេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាថ្មីទៀត ។ 

ឯការសន្យាចពំោះមនេ្តីរាជការ និងកងកមា្លាំងបេដបអ់ាវធុ 

នោះគឺជាបទចមេៀងដដេលៗដេលពួកគេបានចេៀងប៉ុនា្មាន

អាណត្តិរួចមកហើយ។ ជាមួយនឹងការសន្យានេះ មេដឹកនាំ  

គណបក្សបេឆំង ក៏កំពុងតេកុហកកេុមមន្តេីសេមោលរបស់   

ខ្លួនតាំងពីថា្នាក់លើ រហូតដល់មូលដ្ឋានដេលបានលក់ទេព្យ  

សម្បត្តិសេចំការគោកេបី...... យកមកជួយគណបក្សដោយ

ទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសទាមទារអំណាច បុណ្យសក្តិពេលគណ-

បក្សខ្លួនឈ្នះឆ្នាតនោះ។ ជាការច្បាស់ណាស់មេដឹកនាំគណ

បក្សបេឆំងកំពុងតេបោកបេស់ទាំងមន្តេីសេមោលរបស់ខ្លួន

ទាំងមន្តេីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ បេជាជន និងអ្នករក

សុីទាំងឡាយដើម្បីសន្លឹកឆ្នាតរបស់ខ្លួនតេប៉ុណោ្ណោះ។

ការពិតជាក់ស្តេងបានបងា្ហាញថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា       

បាននិងកំពុងខិតខំលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន

ទូទាំងបេទេស ទាំងសា្មារតី និងសំភារៈ កាត់បន្ថយបានយ៉ាង

ចេើននូវភាពកេីកេ ។ គួររំឭកថា នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ បេជាជន     

កម្ពុជាទាំងអស់ស្ថិតក្នុងភាពកេីកេទាំងសេុង ប៉ុន្តេរដ្ឋាភិបាល

តាំងពីដំណាក់កាលនោះ កេមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស  

បេជាជនកម្ពុជា បានខិតខំទេលសភាពការណ៍ដ៏លំបាក 

បំផុត ហើយបាននាំបេជាជនឲ្យងើបចេញពីភាពកេីកេជា  

ជំហានៗយ៉ាងកា្លាហាន រហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ 

នេះ ភាពកេីកេនៅកម្ពុជាបានធា្លាក់ចុះមកនៅតេឹម ១៦% 

ប៉ុណោ្ណោះ( ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ៦ ក្នុងអាសា៊ាន)។ មូលដ្ឋាន      

សេដ្ឋកិច្ចកាន់តេមានភាពរឹងមាំឡើងៗ ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍

បេទេសកំពុងឈានទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់ លើគន្លងដ៏តេឹម 

តេូវ ជីវភាពសង្គមទាំងមូលកំពុងផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានបេកប  

ដោយមោនភាព ។ សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះមិនមេនទទួល  

បានដោយចេដន្យឡើយ ប៉ុន្តេគឺជាមនុញ្ញផលដ៏វិសេស-                  

វិសាលបំផុត ដេលបានកើតចេញពីការខំបេឹងបេងរបស់  

បេជាជនកម្ពុជាយើង កេមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវេ និងបេកប

ដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

មន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដេលមានចក្ខុវិស័យវេង 

ឆ្ងាយ និងយុទ្ធសាស្តេដ៏តេឹមតេូវ ។

ដូចពាក្យចាស់លោកបានពោលថា  ៉ភូតចេើនចាញ់អាតា្មា   ៉ 

គណបក្សបេឆំងដេលកំពុងឈរលើនយោបាយបេជាភិថុតិ 

ដើម្បីសា្តារភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួននោះ បេកដជាគ្មានឱកាស

សមេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនឡើយ ។ មន្តេីរាជការ កងទ័ព 

នគរបាល បេជាជនគេប់សេទាប់ មានការយល់ដឹងគេប់គេន់

សមេប់បេងចេករវាងអាកេក់ និងល្អ ខុស និងតេូវ ពាក្យពិត 

និងពាក្យកុហក ដោយបដិសេធដច់ខតនូវនយោបាយបេជា

ភិថុតិរបស់គណបក្សបេឆំង ហើយបន្តរក្សាខ្ជាប់នូវផល  

បេយោជន៍ពិតជាក់ស្តេង គឺភាពចមេុងចមេើនរបស់ជាតិ និង

ជីវភាពរស់នៅដេលកាន់តេបេសើរឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ 

កេមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ៕
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កាលពីថ្ងេទី ២០ ខេតុលឆ្នាំ ២០១៥ រដ្ឋសភានេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបាន

បើកសម័យបេជុំពេញអង្គលើកទី ៥ នីតិកាលទី ៥ មានកូរ៉ុមចំនួន ១១០ រូបកេម 

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន បេធានរដ្ឋសភានេ

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងមានការអញ្ជើញចូលរួមផងដេរពីសំណាក់សម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជានិង

ជាតំណាងរាស្តេមណ្ឌលខេត្តកណា្តាល។

សម័យបេជុំនេះមានរបៀបវារៈចំនួន៧ ១-ពេះរាជសារពែះករុណាពែះបាទ
សម្ដែចពែះបរមនាថ នរែត្ដម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណា-

ចកេកម្ពុជា ជូនសម័យបេជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៥ នីតិ កាលទី ៥  ២-របាយការណ៍ស្ដីពី 

សកម្មភាពរបសរ់ដ្ឋសភាចនោ្លាះសមយ័បេជុ ំរដ្ឋសភាលើកទ៤ី នតីកិាលទ៥ី នងិលើក 

ទី៥ នីតិកាលទី ៥  ៣-ការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីពេងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត 

យល់ពេមលើកចិ្ចពេមពេៀងស្ដពីកីចិ្ចសហបេតបិត្ដកិារពាណជិ្ជកម្ម នងិសេដ្ឋកចិ្ចរវាង 

រាជរដ្ឋាភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបេឡារុស 

៤-ការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីពេងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ពេមលើកិច្ចពេម-

ពេៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនេសាធារណរដ្ឋបេឡារុសស្ដីពីការ

ជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនេវិនិយោគ ។ ៥-ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេច    

ក្ដីពេងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ពេមលើកិច្ចពេមពេៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងរដ្ឋាភិបាលនេសហព័ន្ធរុស្សុី ស្ដីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនេវិនិ-

យោគ  ៦-ការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសធនកម្មមាតេ ២១ នេ

ច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈសមាជិកពេឹទ្ធសភា  ៧-ការបោះឆ្នាតទុកចិត្ដ ឯកឧត្តម អ៊ុក សា 
រាវុធ ជាអគ្គសវនកររងនេអាជា្ញាធរសវនកម្មជាតិ ។

ក្នុងសម័យបេជុំនានោះដេរ សមាជិកសភាទាំង ២ គណបក្ស គឺគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា និងសមាជិកសភាគណបក្សសង្គាេះជាតិ បានពិភាក្សាជជេកដេញដោល

គ្នានៅក្នុងសម័យបេជុំយ៉ាងផុលផុស តាមគោលការណ៍លទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ និង     

សេរើភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងឈរលើគោលការណ៍គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវវប្ប-

ធម៌សន្ទនានេគណបក្សទាំង ២ ដេលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ។

វិនិយោគទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាវិស័យកសិកម្ម ដូចជាការកេច្នេសមេប់ការនាំ   

ចេញអង្ករទៅកាន់បេឡារុស ពេះបេឡារុស គឺជាតំបន់ធា្លាប់ផ្ទុះនូវរោងចកេអគ្គិសនី

បេើដោយថាមពលនុយក្លេអ៊េរ អីញ្ចឹងតំបន់ដំដុះខូចខតមួយចំនួនតមេូវឱ្យមានការ

នាំចូល ។ អញ្ចឹងយើងក៏តេូវការលក់ទំនិញរបស់យើងដេរ ។

សម្តេចក៍បានបញ្ជាក់ដេរថាសម្តេចមិនដេលភ្លេចម្តងណាទេនៅក្នុងបេវត្តិអន្តរ-

ជាតិ សូម្បីតេការបេជុំនៅទីកេុងប៉េកាំងសម្តេចមិនភ្លេចនូវការទាមទារឱ្សមានការ 

សមេួលពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសកេីកេ បេទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយបេទេសអ្នក

មាន ពីពេះមិនយុត្តិធម៌រវាងបេទេសអ្នកមានទៅបេទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង 

បេទេសកេីកេ គឺទំនិញរបស់គេចូលតាមចិត្ត អត់មានបារា៉ាស់ទេ។ ប៉ុន្តេសមេប់ទំនិញ 

របស់យើងទៅកាន់បេទេគេវិញ មានហេតុផលមួយរយជំពូក ។ ការនាំចូលបេទេស

យើងទៅកាន់បេទេសគេវាជួបការលំបាក ខ្លះគេឱ្យភាពអនុគេះ ខ្លះគេមិនឱ្យភាព 

អនុគេះ ខ្លះគេឱ្យអនុគេះថាមិនយកពន្ធគយ ក៏ប៉ុន្តេលក្ខខណ្ឌអំពីអនាម័យ ចតា-

ឡឺស័ក គឺជារបាំងពាណិជ្ជកម្មផងដេរ សមេប់បេទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងបេទេស 

កេីកេកំពុងជួបការលំបាក ។

គួរបញ្ជាក់ដេរថា នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លេងហេតុ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានលើកឡើង 

ថា កិច្ចពេមពេៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនេ

សាធារណរដ្ឋបេឡារុស ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅ វិញទៅមកនេការវិនិយោគ 

មាន ១៣ មាតេ តេូវបានចុះហត្ថលេខដោយ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្តេី ស៊ុន 
ចាន់ថុល  រដ្ឋមន្តេីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងឯកឧត្ដម 

Valiantsin Rybakou អនុរដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេស ជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេ 

សាធារណរដ្ឋបេឡារុស នៅទីកេុងមីនស្ក បេទេសបេឡារុសនៅថ្ងេទី២៣ ខេមេសា 

ឆ្នាំ ២០១៤ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា មានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា 

តាមរយៈកិច្ចពេមពេៀងនេះ បេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា និងបេឡារុស នឹងទទួលបានការ 

ពងេឹង និងពងេីកនូវទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម  និងវិនិយោគរវាងគ្នាឲ្យកាន់តេ 

ខ្លាំងកា្លាថេមទៀតនាថ្ងេអនាគត ៕

រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៥នីតិកាលទី៥
ក្រមអធិបតីភាពសម្ត្រចពញាចក្រីហ្រងសំរិន

សម័យបេជុំបានផ្តល់ការគំទេ និងអនុម័តសេចក្តី

ពេងច្បាប់ស្តីពីការយល់ពេម លើកិច្ចពេមពេៀងស្តីពី 

កិច្ចសហបេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច រវាង 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលបេឡារុស ដេល 

មាន ១៣ មាតេដោយសំឡេង ១០៩ លើ ១១០ 

សំឡេង ។

មានបេសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា កិច្ច 

បេជុំរបស់យើងបានជជេកគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ច      

ដេលយើងតេវូគិតដើម្ីបរួមគ្នាកសាងសេដ្ឋកិច្ច ។ សម្តេច 

បានលើកឡើងទាក់ទងនឹងកិច្ចពេមពេៀងនេះ វាគេន់ 

តេសមេប់ទិញតេក់ទ័រ ទិញគេឿងយន្តកសិកម្មរបស់ 

បេឡារុស ។ ការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសមួយវាមិន

គេន់តេពឹងអាសេ័យលើការនាំចូលនោះទេ យើងតេូវ

ការដើរលក់ទំនិញរបស់យើងផងដេរ គឺបញ្ហាលក់   

ទំនិញកម្ពុជាឱ្យបេឡារុស ។ ជាមួយនេះក៏អាចមានការ 

រដ្ឋសភាបើកសម័យបេជុំលើកទី ៥ នីតិកាលទី ៥ កេមអធិបតីភាពសម្តេចពញាចកេី ហែង សំរិន
បេធានរដ្ឋសភានេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
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ចាប់ពីថ្ងេទី ១១ ដល់ ១៧ ខេតុល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងសម្តេច 

កិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់ 

អញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ច និងចូលរួមសន្និសីទសំខន់ៗមួយចំនួននៅសាធា-

រណរដ្ឋបេជាមានិតចិន ។

នៅថ្ងេទី១២តុល ឯកឧត្តម Chui Sai On បេធានបេតិបត្តិរដ្ឋបាល

ពិសេសមា៉ាកាវ បានរៀបចំពិធីពិសាអាហារថ្ងេតេង់ជូនសម្តេចអគ្គមហា 

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា     

និងគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម Chui Sai On 

បេធានបេតិបត្តិរដ្ឋបាលពិសេសមា៉ាកាវមានបេសាសន៍ថា បើទោះបីជា 

បេទេសយើងទាំងពីរ កម្ពុជា ចិន បានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នា  

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៨ ក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេតំបន់ពិសេសមា៉ាកាវពុំដេលបាន        

ទទួលថា្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេបេទេសកម្ពុជា អញ្ជើញមកបំពេញទស្សន-

កិច្ចនៅតំបន់ពិសេសមា៉ាកាវនោះទេ ទើបតេពេលនេះមានតេសម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមនេ្តី និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញមក តំបន់ពិសេសមា៉ា-

កាវ ។ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនៅពេលនេះ នឹង    

បន្តជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា មា៉ាកាវ ក៏ដូចជា 

កម្ពុជា ចិន ឲ្យកាន់តេរឹងមាំទ្វេឡើងមួយកមេិតថ្មីថេមទៀត ពិសេសលើ 

ទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌នេ 

បេទេស និងតំបន់ទាំងពីរ ។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីមានបេសាសន៍ថា ថ្វីត្បិតតេពេលនេះគឺ

ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី ១ ក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេកាលពីឆ្នាំ១៩៩៦សម្តេច

ធា្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ច និងសា្នាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជួហាយ   

ដេលនៅមិនឆ្ងាយពីមា៉ាកាវ ហើយដេលនៅពេលនោះមា៉ាកាវមិនទាន់បាន      

វិលតេឡប់មកស្ថិតកេមការគេប់គេងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីកេុងប៉េកាំងនៅ

ឡើយទេ ។ ឥឡូវនេះ តំបន់ពិសេសមា៉ាកាវបានវិលតេឡប់មកកាន់បេទេស

ចិនវិញ ដូចនេះរវាងកម្ពុជា និងមា៉ាកាវ នឹងឈានទៅរកការពងេឹងទំនាក់-       

ទំនងឲ្យឈានដល់ចំណុចកំពូលមួយជាមួយគ្នា។ កម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់-

ទំនងរវាងកម្ពុជា និងមា៉ាកាវកាន់តេរើកធំធាត់ ពិសេសការអនុវត្តនូវចក្ខុ   

វិស័យផ្លូវសូតសមុទេ ដេលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង 

បេធានាធិបតីចិន ដេលពាក់ព័ន្ធរវាងកម្ពុជា មា៉ាកាវ និងរវាងកម្ពុជាជាមួយ 

និងបេទេសចិន ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម Chui Sai On បានពិភាក្សាគ្នា 

យ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ ក្នុងការពងេឹង និងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើ  

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ ពោលគឺធ្វើ 

យ៉ាងណាឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនេបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា ចិន កើនដល់ ៥ 

ពាន់លនដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៧ ដេលក្នុងនោះមា៉ាកាវគឺជាចំណេកដ៏ធំមួយ

ក្នុងការចូលរួមជំរុញកំណើននេទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់បេទេសទាំងពីរ ។ 

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដេរ ថា្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នា ក្នុងការ   

ជំរុញឲ្យមានការហោះហើរតេង់ពីមា៉ាកាវទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត 

សៀមរាប ពិសេសការជួយទិញកសិផលអង្ករពីកម្ពុជាមកកាន់ទីផ្សារ 

មា៉ាកាវ ។

នៅថ្ងេទី១២តុលឯកឧត្តម Hu Zhengyue ស្នងការនេកេសួងការ

បរទេសចិនបេចាំតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមា៉ាកាវបានទទួលជួបពិភាក្សា និង

រៀបចំពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ជូនសម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេ  

កម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរា៉ែនី ហ៊ុន សែន។ ឯកឧត្តម Hu 

Zhengyue បានមានបេសាសន៍ថាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋ-

មនេ្តីនេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិតគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយស

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកដេលបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ

ឯកឧត្តម ស៊ីជីន ពីង ៖ សម្តេចតេជេ ហ៊៊ន សេន គឺជាបងប្អូនពិតនេបេទេសចិន
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជេ ហ៊៊ន សេន នេកេ៊ងម៉េកាវ

បង្កើនការទាក់ទាញអ្នកទេសចរ និងវិនិយេគិន
 សម្តេចតេជេ ហ៊៊ន សេន អពេា្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជ៊ំ និងសន្និសីទសំខាន់ៗនេកេ៊ងប៉េកាំង

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ចូលជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ 
ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន
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ស្នងការនេកេសួងការបរទេសចិន បេចាំតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមា៉ាកាវ            

បនា្ទាប់ពីសា្ថាប័នមួយនេះ តេូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗ     

កន្លងទៅនេះ។ ថា្នាក់ដឹកនាំមនេ្តីរដ្ឋការទាំងអស់ក្នុងស្នងការបានចាត់ទុក  

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តី គឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដ៏គួរឲ្យគោរព         

សេឡាញ់ និងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំ និងបេជាជនចិន  រួមទាំងថា្នាក់  

ដឹកនាំ និងបេជាជនទីកេុងមា៉ាកាវទាំងមូលផងដេរ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្តេងនូវអំណរគុណយ៉ាងជេល  

ជេបំផុតជូនចំពោះថា្នាក់ដឹកនាំមនេ្តី នេស្នងការកេសួងការបរទេសចិន        

បេចាំតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមា៉ាកាវ ពិសេសបេជាជនចិនរស់ក្នុងទីកេុងមា៉ា-

កាវទាំងអស់ដេលបានធ្វើបដិសណា្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តាបំផុតចំពោះវត្តមាន

របស់សម្តេច និងភរិយ ពេមទាំងគណៈបេតិភូទាំងអស់ក្នុងការអញ្ជើញមក

ចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍ពិភពលោកមា៉ាកាវលើកទី៤ឆ្នាំ២០១៥

និងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី ១ មកកាន់ទីកេុងមា៉ាកាវបេទេសចិន ។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តី និងឯកឧត្តម Hu Zhengyue បានធ្វើការផ្លាស់ 

ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញការពងេីកទំនាក់ទំនាក់ និងកិច្ចសហ-

បេតិបត្តិការនេបេទេសទាំងពីរ ពិសេសការផ្លាស់ប្តូរនូវទស្សនៈមួយចំនួន   

ក្នុងការពងេីកទំនាក់ទំនង កិច្ចសហបេតិបត្តិការ រវាងពេះរាជាណាចកេ          

កម្ពុជាជាមួយ និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមា៉ាកាវដេលជាតំបន់មួយមានការ

ទាក់ទាញបំផុតលើវិស័យទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ និង 

វប្បធម៌ សមេប់តំបន់ និងពិភពលោក ។

ក្នុងឱកាស សា្នាក់អាសេ័យបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីកេុងមា៉ាកាវ

នេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

មនេ្តនីេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Li Jinzao បេធាន 

រដ្ឋបាលទេសចរណ៍ជាតិចិនចូលជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាក្សាការ-

ងារ ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខន់នោះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ-

មនេ្តី និងឯកឧត្តម Li Jinzao បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅ

លើការជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ នេបេទេសទាំង  

ពីរកម្ពុជា-ចិន ឲ្យកាន់តេមានសកា្តានុពលខ្លាំងឡើងថេមទៀត ពិសេសការ 

ខិតខំរិះរកវិធី ក្នុងការជំរុញអ្នកទេសចរណ៍ចិនមកធ្វើដំណើរទេសចរណ៍         

ក្នុងបេទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកើនឡើងរហូតដល់ ១ លននាក់ នៅក្នុង 

ពេលដ៏ខ្លីខងមុខ  ។ ឯកឧត្តម Li Jinzao មានបេសាសន៍សុំយោបល់ពី   

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្ត ី ធ្វើយ៉ាងណាក្នងុការជំរុញកំណើនទេសចរណ៍ 

សមេប់បេទេសទំាងពីរ ឲ្យកាន់តេមានសកា្តានុពលខ្ពស់ថេមទៀត ។ សម្តេច 

តេជោបានស្នើដល់ឯកឧត្តមបេធានរដ្ឋបាលទេសចរណ៍ ធ្វើយ៉ាងណាបន្ត

ជួយជំរុញឲ្យមានការកើនឡើង នេចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍ចិនមកកាន់ 

បេទេសកម្ពុជា រហូតដល់ ១ លន ៣ សេននាក់ ពោលគឺរក្សាកំណើនតេឹម 

តេ ០,០១% នេចំនួនបេជាជនចិនសរុប ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបំពេញ 

ទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ ចំនួនទេស-  

ចរចិនដេលធ្វើដំណើរទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាមានចំនួន៥៦មុឺននាក់ដោយ

មិនរាប់បញ្ចូលនូវអ្នកទេសចរណ៍មកពីមា៉ាកាវ និងកោះតេវា៉ាន់នោះទេ ។  

សម្តេចបន្តថា តាមការបេមើលមើលទៅមុខទៀតនោះពោលគឺក្នុងឆ្នាំ   

២០១៥ នេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិននឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ ៧០ 

មុឺននាក់ ។

នៅពេឹកថ្ងេទី ១៤ ខេតុល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ                    

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូល  

រួមកម្មវិធីកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកេម  

បេធានបទ    ៉ខ្សេកេវាត់មួយផ្លូវមួយ   ៉នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលរបស់ធនាគរ 

ជាតិចិនក្នុងទីកេុងប៉េកាំងបេទេសចិន។ វត្តមាននេការអញ្ជើញដល់របស់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីតេូវបានការធ្វើគរវកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តា

បំផុតពីលោក Tian Guoli បេធានកេុមបេឹក្សាភិបាលនេធនាគរជាតិចិន        

និងថា្នាក់ដឹកនាំ មនេ្តីរាជការនេធនាគរជាតិចិនជាចេើនរូប ។

លោក Tian Guoli បេធានកេុមបេឹក្សាភិបាលនេធនាគរជាតិចិនមាន

បេសាសន៍ថា ធនាគរកណា្តាលជាតិចិនតេូវបានបង្កើតឡើងជាង១០០ឆ្នាំ

មកហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណាត់ទី៤លើពិភពលោកនិងមានសាខជាង

៦០០នៅទូទាំងពិភពលោក។ដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តម

បេធានាធិបតី សុី ជីនពីង លើការអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តផ្លូវសូតចិននិងកម្ពុជា

បានបង្កើននូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការរួមគ្នាខងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ      

ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចបេតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបំផុត លើយុទ្ធសាសេ្តផ្លូវ      

សូត ។ តាមរយៈកិច្ចសហបេតិបត្តិការថ្មីនេះ នឹងនាំឲ្យបេជាជនកម្ពុជា រួម    

ទាំងអ្នកជំនាញខងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា យល់ដឹងកាន់តេសុី  

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Li Jinzao បេធានរដ្ឋបាលទេសចរណ៍ជាតិចិន

ចូលជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

ថ្លេងសុន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ 

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ កេមបេធានបទ    ៉ខ្សេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយ   ៉
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ជមេនូវយុទ្ធសាសេ្តខ្សេកេវាត់មួយផ្លូវមួយ និងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា

ឲ្យកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ថេមទៀត។លោកបេធានមានបេសាសន៍

បន្តថា ថា្នាក់ដឹកនាំនេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជាចិន មានកិច្ចសហបេតិបត្តិការ

គ្នាល្អណាស់ ប៉ុន្តេរូបលោកចង់ឃើញថា្នាក់ដឹកនាំថា្នាក់កេមមានកិច្ចសហ-

បេតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងល្អបេសើរដូចអ្វីដេលថា្នាក់ដឹកនាំ នេបេទេសទាំងពីរ 

សហការគ្នា។ លោកបេធានបន្តថាធនាគរកណា្តាលរបស់ចិនបានបើកសា

ខនៅកម្ពជុាក្នងុឆ្នា ំ២០១០ និងបានបមេើនូវសេវារបស់ខ្លនួយ៉ាងល្អបេសើរ 

ជូនដល់បេជាជនកម្ពុជា និងអ្នកវិនិយោគទុននានា ។

ថ្លេងក្នុងពិធីបើក   ៉កម្មវិធីសហបេតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុ 

អន្តរជាតិៈ   ៉ខ្សេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយ ៉៉៉ សម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា 

ក្នុងឋានៈជាបេទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដប់ទី ២ លើសកលលោក 

សាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន មិនតេឹមតេកំពុងដើរតួនាទីសំខន់នៅក្នុង         

និមា្មាបនកម្មហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ប៉ុណោ្ណោះទេ តេក៏មានឥទិ្ធពលកាន់តេធំឡើងក្នុង

សកលលោកផងដេរ ។ ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំគិតថា   ៉កម្មវិធីសហបេតិបត្តិការ និង 

ការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិៈ ខ្សេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយ  ៉ នេះក៏ជាការរួម   

ចំណេកមួយដ៏សំខន់ដេរ នៅក្នុងការខិតខំជំរុញឲ្យសមេចចេញជារូបរាង

ឡើង ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តេងនូវគំនិតផ្តួចផ្តើម  ៉ ខ្សេកេវាត់សេដ្ឋកិច្ច និង 

ផ្លូវសូត ៉ របស់ចិន ដេលនឹងកេសបតភា្ជាប់នូវបណា្តាញសេដ្ឋកិច្ច និងពា-

ណិជ្ជកម្មដ៏ធំទូលយ ដោយរួមបញ្ចូលនូវទ្វីបអាសុី  អឺរ៉ុប់ និងអា្រហិ្វក ផង 

ដេរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានបេសាសន៍ទៀតថា ចិនបាន និង    

កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយ

មិនតេឹមតេបានកា្លាយខ្លួនជាដេគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខន់ជាបេភព នេការវិ-

និយោគផ្ទាល់ដ៏ធំ និងជាអ្នកផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្ចីសម្បទានដ៏                 

សំខន់ដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទេ តេថេមទាំងជួយពងេឹងភាពជា 

មា្ចាស់ និងឯករាជភាពរបស់កម្ពុជាទៀតផង។

សន្និសីទពិសេសរបស់គណបក្សនយោបាយនៅអាសុី ស្តីពីផ្លូវសូតេ 

បានបេរព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងេទី ១៤ តុលឆ្នាំ ២០១៥ នៅ 

ទីកេុងប៉េកាំងបេទេសចិន ។ សន្និសីទដ៏មានសារៈសំខន់នេះមានការ  

អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងគណៈបេតិភូមកពីបេទេស            

ចំនួន ៥២ និងតំណាងគណបក្សនយោបាយមកពី ៣៦០ លើពិភពលោក។ 

ឯកឧត្តម លីវ យីនសាន សមាជិកគណៈអចិនេ្តយ៍នេការិយនយោ-     

បាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនមានបេសាសន៍ថា សន្និសីទនេះពិតជាមាន

សារៈសំខន់ខ្លាំងណាស់ ពេះវិថីសូតេគឺមានចក្ខុវិស័យរួមគ្នា ដើម្បីកិច្ច  

សហបេតិបត្តិការជាមួយគ្នា និងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា ។ យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ 

វប្បធម៌ សិល្បៈ និងផលបេយោជន៍បេជាពលរដ្ឋរួមគ្នា តាមរយៈវិថីសូតេ 

នេះ។  ឯកឧត្តមបន្តថា ដចូជាបញ្ហាពភិពលោក គមឺានបញ្ហាគេះមហន្តរាយ 

បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ជំងឺឆ្លង និងភេរវកម្ម បេទេសតេមួយគឺមិនអាចដោះសេយ

តេខ្លួនឯងបានទេ មានន័យថាតេូវតេរួមគ្នាដើម្បីដោះសេយរួមគ្នា ពិសេស

តំបន់អាសុីតេូវតេរួមគ្នាដើម្បីភាពរើកចមេើន និងការឯកភាពរវាងគ្នា ហើយ 

ជោគវាសនារបស់បេជាជនអាសុី គឺស្ថិតក្នុងកណា្តាប់ដេនេយើងទាំងអស់

គ្នា ពោលគឺសមេប់បេទេសទាំងអស់មិនមេនតេបេទេសចិននោះទេ ។  

ថ្លេងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំព្ញកអំពី 

បេវត្តិសាសេ្តជាង ២០០០ ឆ្នាំកន្លងមក បេជាជននៅទ្វីបអាសុី-អឺរ៉ុប់ បានធ្វើ 

ការដោះដូរទំនិញតាមរយៈចេកពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន ដេលតភា្ជាប់ទ្វីប 

អាសុី អឺរ៉ុប់ និងអាហ្រ្វិក ដេលអ្នកជំនាន់កេយសា្គាល់ថាជា  ៉វិថីសូតេ  ៉។ 

បណា្តាបេទេសទាំងតូចទាំងធំ បានទទួលផលបេយោជន៍យ៉ាងចេើនពីវិថី

សូតេ ដេលជានិម្មិតរូបនេសន្តិភាព កិច្ចសហបេតិបត្តិការ ការបើកចំហ 

បរិយប័ន្ន និងការចេករំលេកការរៀនសូតេ និងការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញ

ទៅមកដើម្បីការរើកចមេើនរួម ។ លើមូលដ្ឋាននេបេវត្តិសាសេ្តដ៏យូរលង់

នេះ ខ្ញុំសូមវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមដក់ចេញដោយឯកឧត្តម   

បេធានាបតី សុី ជីនពីង កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវ  

៉វិថីសូតេ  ៉នេះ តាមរយៈទស្សនទាន  ៉កេវាត់សេដ្ឋកិច្ចនេវិថីសូតេថ្មី  ៉ រួមជា

មួយនឹងគមេងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ពិសេសគឺ  ៉វិថីសូតេសមុទេសតវត្សទី 

២១  ៉ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងការតភា្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច និង 

ពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តេបេសើរឡើង ទាំងក្នុងកេបខណ្ឌតំបន់ ក៏ដូចជាអន្តរ-

ជាតិ ទាំងដេនគោក និងទាំងដេនសមុទេ ។ 

ពិធីផ្តល់សញ្ញាបតេបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នេកអក្សរសាសេ្ត ពីសកលវិទ្យា-

ល័យជនជាតិកា្វាងសុីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនជូនចំពោះសម្តេចតេ

ជោ ហ៊ុន សែន បានរៀបចំឡើងនាពេឹកថ្ងេទី១៥ខេតុលឆ្នាំ២០១៥នៅ

ទីកេុងប៉េកាំង ។ ក្នុងពិធីនេះលោកសាសេ្តចារ្យ សុី សាងចឺ សកលវិទ្យាធិ-

ការនេសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិកា្វាងសុី នេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន 

និងជាអ្នកវាយតម្លេសញ្ញាបតេសិក្សាបានមានបេសាសន៏ថា ក្នុងនាម         

លោក និងលោកគេូអ្នកគេូនេសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិកា្វាងសុីចំនួនជាង 

២ មុឺននាក់ សូមអបអរសាទរចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីដេលជា

ថា្នាក់ដឹកនាំបេកបដោយគតិបណ្ឌិត ជាអ្នកបងេួបបងេួមសន្តិភាព និងជា         

ថា្នាក់ដឹកនាំកសាងបេទេសដេលមានតេមួយគត់នៅលើពិភពលោក ដេល

មានទស្សនវិស័យដឹកនាំផ្លាស់ប្តូរបេទេសទាំងមូលឱ្យរួចផុតពីសង្គាេមមក

បេទេសអភិវឌ្ឍន៏ ។ លោកបន្តទៀតថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្តចតេជោនាយក

រដ្ឋមនេ្តី បានបងា្ហាញពីការយកចិត្តទុកដក់លើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង   

បេទេសចិន ពេមទាំងបានជំរុញការអប់រំភាសាចិននៅក្នុងសេុកខ្មេរ និង        

ផ្លាស់ប្តូរកិច្ចការអប់រំវប្បធម៌រវាងចិន និងកម្ពុជា ហើយសាកលវិទ្យាល័យ  

សមេចបេគល់ជូនសម្តេចតេជោនាពេលនេះ ជាអំណះអំណាងបងា្ហាញពី 

ទេពកោសល្យ និងចំណេះដឹងដ៏ជេលជេរបស់សម្តេច ។ សម្តេចបាន   

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំជាតិ និងខំបេឹងបេងកេសមេួលជីវភាពបេជា-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

ទទួលសញ្ញាបតេបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នេកអក្សរសាសេ្ត ពីសកល

វិទ្យាល័យជនជាតិកា្វាងសុីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន
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ជន ពេមទាំងការចូលរួមចំណេកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និង 

មិត្តភាពរវាងបេទេសទាំងពីរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានបេសាសន៍ 

ថា កិត្តិយសនេះបានរំលេចនូវកាតព្វកិច្ចចម្បងៗនៅចំពោះមុខដេលខ្ញុំចាំ

បាច់តេូវធ្វើដោយមិនអាចបន្ធូរដេ ឬសមេក ធ្វេសបេហេសក្នុងមួយវិនាទី

ណាបានឡើយ ។ ពិសេសក្នុងពេលដេលកម្ពុជាកំពុងខិតជិតទៅក្នុងការ    

ធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះ និងក្នុង

ពេលដេលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតេខិតខំបេឹងបេងដោះសេយបញ្ហា

បេឈមនានា រួមទាំងការថយចុះនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាដើម។ បេការនេះ 

ពិតជាទាមទារនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យ ទស្សនវិស័យបេកបដោយគតិ 

បណ្ឌិត ភាពបេកដនិយមនេមេដឹកនាំសមេប់ជាតិដ៏បេពេ ការបណ្តុះនូវ 

សា្មារតី និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិឱ្យមានភាពចមេុងចមេើន

បេកបដោយចីរភាព រក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលជូនបេជាជន 

និងសង្គមជាតិកម្ពុជា ។ សម្តេចថ្លេងថា ជាការពិតសញ្ញាបតេនេះ គឺជាសក្ខី 

ភាពមួយ ដេលមិនតេឹមតេបញ្ជាក់នូវការទទួលសា្គាល់របស់សាកលវិទ្យា-  

ល័យចំពោះការខិតខំរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេជាការបងា្ហាញផង   

ដេរនូវការយកចិត្តទុកដក់ និងចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់អំពីកិច្ចខិតខំបេឹងបេង  

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរក្សាសន្តិ-

សុខ សុខុមាលភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេះរាជាណាចកេ 

កម្ពុជា ។ សញ្ញាបតេនេះ ក៏បានលើកទឹកចិត្តបន្ថេមដល់រូបខ្ញុំក្នុងការបន្តនូវ

បុព្វហេតុបមេើបេជាជនបមេើជាតិមាតុភូមិ បន្តអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជា ការលើកតម្កើងមរតកវប្បធម៌ ការថេរក្សាបេពេណីអរិយធម៌ជាតិឱ្យ

បានគង់វង្ស រឹងមាំ និងការអភិវឌ្ឍវិស័យសិក្សាសេវជេវវិទ្យាសាស្តេឱ្យ  

សេបទៅនឹងនិនា្នាការនេចរន្តសកលភាវូបនីយកម្ម ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន 
សែន មានបេសាសន៍បញ្ជាក់ថា កិត្តិយសដេលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងេនេះ គឺ 

ជាកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ។ ពីពេះកិច្ចខិតខំបេឹងបេង និងពលិ-

កម្មទាំងអស់របស់ខ្ញុំ គឺនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ និងបេជាជនជាទី 

សេឡាញ់របស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំមិនភ្លេចនូវការដឹងគុណចំពោះសមាជិក-សមាជិកា 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដេលបានបោះ

ឆ្នាតគំទេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឱ្យបន្តតំណេងជាបន្តបនា្ទាប់ពីអា-

ណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយ ។  

នៅថ្ងេទី១៥ ខេតុល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់  

ខ្ពស់កម្ពុជាជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម             

សុី ជីនពីង បេធានាធិបតីនេសាធារណបេជាមានិតចិននៅវិមានរដ្ឋ នាទី 

កេុងប៉េកាំង ។ នៅក្នុងជំនួបដេលពោរពេញដោយភាពស្និទ្ធសា្នាលនេះ 

ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បានសម្តេងនូវការសា្វាគមន៏ចំពោះសម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែនដេលបានដឹកនាំគណៈបេតិភូអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំនៅទី  

កេុងប៉េកាំង និងបានអបអរសាទរសម្តេចតេជោដេលទទួលបានការគំទេ

ជាប់ជាបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បានមាន 

បេសាសន៏ថា ឆ្នាំនេះពេះមហាក្សតេកម្ពុជាបានយងចូលរួមខួបទី៧០នៅ

បេទេសចិន។ ឯកឧត្តម សុីជីនពីង បានមានបេសាសន៏ថា កន្លងទៅនេះ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិនតេងតេគំទេដល់កម្ពុជា ហើយកម្ពុជាក៏មានទំនាក់-            

ទំនងល្អជាមួយនឹងបេទេសចិនជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ។ សម្តេច 

តេជោ ហ៊ុន សែន បានមានបេសាសន៏ថ្លេងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម        
សុី ជីនពីង ដេលបានអញ្ជើញសម្តេចចូលរួមកិច្ចបេជុំពិសេសរបស់គណ

បក្សនយោបាយអាសុី និងថ្លេងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង         
ដេលបានអបអរសាទរសម្តេចជាប់ជាបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ។ 

សម្តេចតេជោបានអបអរសាទរដល់បេជាជនចិន ដេលបានបេរព្ធខួប   

លើកទី ៧០ ថ្ងេបង្កើតសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន និងអបអរសាទរចំពោះ

ការរើកចមេើនរបស់បេជាជនចិន ជាពិសេសបេទេសចិនបានចូលរួម                     

ចំណេកផ្តល់វិភាគទានដល់បេទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ ។  សម្តេចក៏បានគំទេ   

ដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូតេ ដេលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមពីរដ្ឋាភិ-

បាលចិន ។ ដោយឡេកទាក់ទិននឹងធនាគរវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 

អាសុី  សម្តេចបានមានបេសាសន៏ថា ជាកតា្តាសំខន់ណាស់សមេប់   

បេទេសកម្ពុជា និងបេទេសក្នុងតំបន់ ហើយកម្ពុជានឹងរៀបចំអនុម័តនូវឯក-

សារទាំងឡាយ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគរវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

អាសុី។ សម្តេចក៏បានថ្លេងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដេលតេងតេ  

យកចិត្តទុកដក់ព្យាបាលពេះរាជសុខភាពរបស់ពេះមហាក្សតេ និងសម្តេច

ពេះមហាក្សតេីកន្លងទៅនេះ។ នៅក្នុងជំនូបនេះ សម្តេចតេជោស្នើដល់ភាគី

ចិនឲ្យជួយបណ្តុះបណា្តាលដល់យុវជន និងសេ្តីកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លេងអំណរគុណចំពោះចិនដេលបានផ្តល់ជំនួយ      

សមេប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសដេលកម្ពុជានឹង

ធ្វើជាបេធានសុីហ្គេមនៅឆ្នាំ២០២៣ ។ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យភាគីចិន

ទិញអង្ករកម្ពុជាឲ្យបានមួយឆ្នាំ១០មុឺនតោន និងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមាន

កូតាថេមទៀតក្នុងការនាំអង្ករពីកម្ពុជាចូលបេទេសចិន និងនាំចូលកស៊ូ  

កម្ពុជាមកកាន់បេទេសចិនផងដេរ។ សម្តេចក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិន

ជំរុញអ្នកវិនិយោគទៅកាន់បេទេសកម្ពុជា ។ ក្នុងឱកាសនោះដេរ សម្តេច 

តេជោបានសុំអញ្ជើញឯកឧត្តម សុី ជិនពីង ទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ។ 

ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម សុ ីជនីពងី ចងឃ់ើញកម្ពជុា នងិចនិមានកចិ្ច 

សហបេតិបត្តការថេមទៀត ដោយបានចាត់ទុកថាសម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន 

គឺជាបងប្អូនពិតនេបេទេសចិន ។ ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បានប្តេជា្ញាជំរុញ

ឲ្យមានកូតានាំអង្ករពីកម្ពុជាចូលបេទេសចិនឲ្យបាន ១០ មុឺនតោន ដូចអ្វី      

ដេលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីស្នើសុំ និងជំរុញអ្នកវិនិយោគ អ្នកទេស-

ចរចិនទៅកាន់បេទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តេចេើន ។ ជាពិសេស   ភាគី                    

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេ

ពេះ រាជាណាចកេកម្ពុជា  អនុញ្ញាតិឱ្យឯកឧត្តម Hu Zhengyue 

ចូលជួបពិភាក្សាការងារ
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ចិនបានឯកភាព ផ្តល់ជំនួយឥត សំណង 

ដល់កម្ពុជាចំនួន ១ ពាន់លនយ័ន និងជួយ 

កសាងមន្ទីរពេទ្យនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ កេយ 

ពីជំនួបបានបញ្ចប់ភាគី កម្ពុជា និងចិន បាន

ចុះហត្ថលេខលើកិច្ចពេមពេៀងចំនួន ៥ 

ក្នងុនោះមាន ៈ ពធិសីារកចិ្ចពេមពេៀងសាង 

សង់ពហុកីឡាដ្ឋានមរតកតេជោ កិច្ចពេម- 

ពេៀងផ្តល់ថវិកា កិច្ចពេមពេៀងវិនិយោគ 

លើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងកស៊ូ ការ 

បណ្តុះបណា្តាលវិនិយោគ និងកសិឧស្សា-

ហកម្ម កិច្ចពេមពេៀងទិញអង្ករពីកម្ពុជា 

មួយឆ្នាំ ១០ មុឺនតោន ចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៦ តទៅ ។

នៅពេឹកថ្ងេទី ១៦ ខេតុល នៅទីកេុងប៉េកាំង  សម្តេចតេជោ                           

ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ច

បេជុំវេទិកាស្តីពីការកាត់បន្ថយភាពកេីកេសកល និងការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ ២០១៥ 

កេមបេធានបទ   ៉ការអភិវឌ្ឍរួមតាមរយៈកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរួមគ្នាដើម្បី

លុបបំបាត់ភាពកេីកេ  ៉។ នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបេធានាធិបតីចិន     

សុី ជីនពីង បានបងា្ហាញឆន្ទៈមោះមុតចូលរួមលុបបំបាត់ភាពកេីកេ ជា 

ពិសេសសមេប់បេទេស ដេលកំពុងបេឈមនឹងភាពកេីកេ ។ ឯកឧត្តម        

បេធានាធិបតីបានបញ្ជាក់អំពីការបេមូលធនធានមនុស្សក្នុងសង្គម ហើយ

ផ្តល់ការអប់រំដល់ពួកគេឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីនានា ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវ-

ភាព ដើម្បីឈានទៅរកការលុបបំបាត់ភាពកេីកេ។ បេទេសចិននឹងបន្តជួយ

ដល់បេទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងថវិកា និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

ដោយមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីពន្លឿនការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ

លើពិភពលោក ឲ្យបានឆប់ និងមានបេសិទ្ធភាព ។ 

ថ្លេងនៅក្នុងកិច្ចបេជុំនោះដេរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើក 

ឡើងថា ផលិតផលក្នុងសេុកសរុបសមេប់បេជាជនកម្ពុជាមា្នាក់ បានកើន 

ឡើងគួរជាទីមោទនៈ ពី  ២៥៣ ដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ១២២៥ 

ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណេកអតេភាពកេីកេនៅកម្ពុជា តេូវ 

បានកាត់បន្ថយពី ៥៣,២% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកតេឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ 

២០១៤ ។ ការកាត់បន្ថយអតេនេភាពកេីកេមកតេឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ 

២០១៤ ធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់ជាបេទេសជោគជ័យបំផុតទី 

៤ លើពិភពលោក ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ ដោយសមេចបានគោល-

ដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ ក្នុងការកាត់បន្ថយអតេភាពកេីកេ មុនកាល 

បរិច្ឆេទកំណត់នាចុងឆ្នាំ ២០១៥ ទន្ទឹមនឹងការសមេចបានគោលដៅចំនួន

បួនទៀត ដូចជាការកាត់បន្ថយអតេមរណភាពរបស់កុមារ និងការលើក 

កម្ពស់សុខភាពមាតាជាដើម ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា 

"ដូចគ្នានឹងបណា្តាបេទេសនានាលើពិភពលោកដេរ កម្ពុជាក៏បានដក់ចេញ 

នូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តេរួម និងតាមវិស័យជាចេើន ពេមទាំង 

បានវិនិយោគយ៉ាងចេើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និង 

សង្គម រួមមាន ផ្លូវ អគ្គិសនី ទឹក បេព័ន្ធធារាសាស្តេ វិស័យអប់រំ វិស័យ 

សុខភិបាល និងសេវាសង្គមផ្សេងទៀត ដើម្បីលើកស្ទួយកំណើនបេកប

ដោយបរិយប័ន្ន និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងធានាកាត់ 

បន្ថយភាពកេីកេឲ្យបានតាមគោលដៅជាង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ"។ ជាមួយនឹង 

កិច្ចបេឹងបេងនេះ កម្ពុជាសមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេចាំឆ្នាំជាមធ្យម 

៧,៧% ក្នងុរយៈពេលពរីទស្សវត្សរច៍ងុកេយ ដេលតេវូបានធនាគរពភិព-

លោកចាត់បញ្ចូលជាបេទេសក្នុងកេុមឯតទគ្គករកំណើនទាំងបេំបីនៅលើ 

ពិភពលោក ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវេទិកា   

សៀនសានលើកទី ៦ កេមបេធានបទ   ៉សន្តិសុខ និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ 

នៅតំបន់អាសុី-បា៉ាសុីហ្វិកៈ តថភាព និងចក្ខុវិស័យ   ៉។  សម្តេចតេជោបាន 

ថ្លេងថា បេទេសនៅអាសុី រួមទាំងកម្ពុជាផងសុទ្ធតេបានរួមចំណេកក្នុង  

ដំណើរវិវត្តន៍របស់តំបន់អាសុី-បា៉ាសុីហ្វិក ហើយបេថា្នាចង់ឃើញទំនាក់-        

ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងមហាអំណាចធំៗទាំងអស់ ក្នុងន័យសា្ថាបនា និងកិច្ច-

សហបេតិបត្តិការបេកបដោយជំនឿ និងទំនុកចិត្ត ដើម្បីដោះសេយបញ្ហា 

តំបន់ និងសាកលសំខន់ៗ ពិសេសគឺពងេឹងសន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងកិច្ចស-

ហបេតិបតិ្តការលើគេប់វិស័យ ។ ទាក់ទងបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បួង 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យបន្តដោះសេយដោយផ្អេកលើយន្ត 

ការដេលមានសេប់ក្នុងកេបខណ្ឌអាសា៊ាន ចិន រួមមានសេចក្តីថ្លេងការណ៍

សមុទេចិនខងត្បូង (DOC)គោលការណ៍ទាំង ៦ ចំណុចរបស់អាសា៊ានស្តី 

ពីសមុទេចិនខងត្បួង និងការខិតខំដើម្បីឈានទៅសមេចបាននូវកេម      

បេតិបតិ្តសមុទេចិនខងត្បូង(COC) ពិសេសគឺការពិភាក្សាគ្នាដោះសេយ

បញ្ហារវាងភាគីដេលមានការពាក់ព័ន្ធដោយតេង់ ក្នុងករណីវិវាទទឹកដីនៅ  

ក្នងុតបំនន់េះ ។ ទាកទ់ងសភាពការណន៍ៅសមុទេចនិខងកើត នងិនៅអ៊យុ 

កេន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង 

អស់បេកាន់យកនូវភាពអត់ធ្មត់ និងបន្តខិតខំបេឹងបេងដោះសេយបញ្ហា

ដោយសន្តិវិធី និងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ ជៀសវាងការបេើ  

កមា្លាំងយោធាដោះសេយជមោ្លាះ ។

ដំណើរទស្សនកិច្ច និងការអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសំខន់ៗ នៅសា-

ធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលជោគ 

ជ័យដ៏តេចះតេចង់។ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាព 

និងកិច្ចបេតិបត្តិការក្នុងភាពជាដេគូយុទ្ធសាសេ្តគេប់ជេុងជេយ រវាង 

កម្ពុជា-ចិន កាន់តេបានពងេឹងឡើង ដេលកាន់តេបានផ្តល់ភាពអនុគេះ    

ថេមទៀតដល់ការជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់កម្ពុជា 

ពេមជាមួយនោះ បានលើកកម្ពស់មួយកមេិតទៀតនូវតួនាទីរបស់កម្ពុជា       

ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការតំបន់ និងអន្តរជាតិ ៕

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងគណៈបេតិភូមកពីបេទេសចំនួន ៥២ និងតំណាងគណបក្សនយោបាយមកពី 
៣៦០ លើពិភពលោក ចូលរួមក្នុងសន្និសីទពិសេសរបស់គណបក្សនយោបាយនៅអាសុី ស្តីពីផ្លូវសូតេ
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សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរា-
ជាណាចកេកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញទៅបំពេញ  
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងចាប់ពីថ្ងេទី ២៥-២៧ ខេតុល 
ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

នៅរសៀលថ្ងេទី ២៥ តុល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ                        
ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិ  
កម្ពុជា និងនិស្សិតកម្ពុជា ដេលកំពុងរស់នៅសិក្សារៀនសូតេនៅសាធារណ
រដ្ឋបារាំង និងអាឡឺម៉ង់ ចំនួនបេមាណ ១ ពាន់នាក់ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊នុ សែន បានគសូបញ្ជាកថ់ា សម្តេចមានសេចក្តសី-
មនស្សរើករាយខ្លាំងណាស់ ដេលបានជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជា
មួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ ដេលមានវត្តមានក្នុងពិធីដ៏កមេនៅថ្ងេ
នេះ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសងេ្គាម
និងរបបបេល័យពូជសាសន៍ដ៏ល្វីងជូរចត់បំផុត បើបេៀបធៀបទៅ និង 
បណា្តាបេទេសនានាលើសកលលោក ដេលធ្វើឲ្យបេជាពលរដ្ឋសា្លាប់បាត់   
បង់ជីវិតពេត់បេស់គ្នា ចាកចោលសេុកកំណើតរបស់ខ្លួន មករស់នៅឯ 
បរទេស។ ដោយសារតេបេវត្តិសាសេ្តដ៏ជួរចត់នោះហើយ យើងពិតជាមិន
ចង់បាននូវបេវត្តិសាសេ្តចេំដេលបេបនោះកើតឡើងសារជាថ្មីនៅលើទឹកដី
ដ៏កំសត់របស់យើងតទៅមុខទៀតទេ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីមាន
បេសាសន៍បន្តថា បច្ចុប្បន្ននេះសា្ថានភាពរបស់បេទេសកម្ពុជាមិនដូចពី 
ពេលមុនទៀតទេ គឺកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានទៅមុខ និងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍ 
ស្ទើរគេប់ទីកន្លេងទាំងអស់ ចាប់តាំងពីទីកេុងរហូតដល់តំបន់ចុងកាត់មាត់
ញក ពិសេសធ្វើការបេកួតបេជេងលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏រឹងមាំ ជា    
មួយនឹងបណា្តាបេទេសក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ សម្តេចមានបេសាសន៍ថា 
នៅពេលនេះ សម្តេចមិនមេននិយយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណបក្សនយោ
បាយនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគឺរូបសម្តេចនិយយក្នុងនាមជាបេមុខដឹកនាំរាជ-
រដ្ឋាភិបាលដេលកំពុងដឹកនាំបេទេសមួយកំពុងដើរលើផ្លូវតេូវ និងកំពុង         
មានការអភិវឌ្ឍរើកចមេើនលើគេប់វិស័យ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍
សង្កត់ធ្ងន់នៅចំពោះមុខបងប្អូនទាំងនោះថា អ្វីដេលបងប្អូនបានឮ និងបាន
ឃើញនៅតាមបណា្តាញសារព័ត៌មានពីបេទេសកំណើតរបស់ខ្លួន គឺវាមិន 
ទាន់គេប់គេន់នោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគឺមានតេបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់    

ធ្វើដំណើរទៅលេងសេុកកំណើតដោយផ្ទាល់ទេ ទើបអាចដឹងថា តើកម្ពុជា 
បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាពបេបណា។ បេទេសកម្ពុជាមិនមេនជា
បេទេសរបស់អ្នកកាន់អំណាចមួយកេុមនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាគឺជា  
បេទេសរបស់បេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ រាប់ទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មេរ                
កំពុងមានវត្តមានរស់នៅកេបេទេសផងដេរ ។ សម្តេចតេជោមាន    
បេសាសន៍លើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខ ស្ថេរភាពក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ 
បញ្ហាពេំដេនរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងបេទេសជិត ពិសេសការដេលកម្ពុជា      
ចូលរួមសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាសា៊ាន។ សម្តេចតេជោបានសំដេងនូវ   
ការប្តេជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ នៅចំពោះមុខបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មេរ ក្នុងការការ 
ពារបូរណភាពដេនដី ដេលពេះករុណាពេះបរមរតនកោដិបានបន្សល់ទុក    
ពិសេស ការខិតខំពូនជេុំទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបេតិបត្តិការល្អជាមួយនឹង  
បេទេសជិតខង ដើម្បីបេកា្លាយតំបន់ពេំដេនឲ្យទៅជាតំបន់មួយមានសន្តិ-
ភាព ស្ថេរភាព មានការអភិវឌ្ឍខងសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម 
ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ និងការបេសេ័យទាក់ទាក់គ្នាយ៉ាងជិតស្និត ពីសំណាក់ 
បេជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ពេំដេន។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេងអំពីផេន
ការមិនស្មាះតេង់របស់បក្សបេឆំង ដេលមានបំណងព្យាបាទមកលើរូប 
សម្តេច។  លោក សមរង្សុី តេូវធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះទង្វើ  
ដេលខ្លួនបានបេពេឹត្តមកលើសម្តេច នោះទើបសង្ឃឹមថា ទំនាក់ទំនងនយោ
បាយអាចឈានមករកភាពបេកេតីវិញបាន ។

នៅពេឹកថ្ងេទី២៦តុល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលពេឹកការងារជាមួយ 
សហព័ន្ធនិយោជកបារាំង។ ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម 
លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា អស់លោក លោកសេី ជាដេគូផ្នេកឯកជននេ 
បេទេសទាំងពីរកម្ពុជា បារាំងជាចេើនរូប ។ 

លោក Frederic Sanchez បេធានកេុមបេឹក្សាធុរកិច្ចបារាំង កម្ពុជា 
មានបេសាសន៍ថា អង្គការរបស់លោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណា្តា 
បេទេសទាំងអស់លើពិភពលោក ក្នុងនោះបេទេសកម្ពុជាគឺជាបេទេសមួយ 
ក្នុងចំណោមបេទេសដេលអង្គការរបស់លោក បានចូល រួមចំណេកក្នុងកិច្ច 
សហបេតិបត្តិការជាមួយគ្នា។ ឯកឧត្តមមានបេសាសន៍បន្តថា ការជួយគ្នា 

ឯកសារចំនួន ៦ ត្រូវបានចុះហត្ថល្រខាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដ្រយ
ជ្រគជ័យរបស់សម្ត្រចត្រជ្រ ហ៊ុន ស្រន ន្រសាធារណរដ្ឋបារាំង

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តី
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ 

ឯកឧត្តម François Hollande បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋបារាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 
និង ឯកឧត្តម François Hollande បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋបារាំង 

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខលើឯកសារចំនួន  ៦
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បេបនោះគឺជាការជួយគ្នាមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងបេទេសកម្ពុជា 
ដោយសារតេបេទេសកម្ពុជាមានសហគមន៍ជាចេើន ដេលបានអភិវឌ្ឍន៍  
ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា ។ លោកបេធានក៏បានគូសបញ្ជាក់ដេរថា ក្នុងវេទិកានៅ 
ថ្ងេនេះ មានសហគេសបារាំងចំនួន ៤០ ដេលបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ចូល 
រួមសា្តាប់នូវបេសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ដេលទាក់ទិនទៅនឹងសា្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ។ 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថា ក្នុងរយៈ
ពេលជាងពីរទស្សវត្សចុងកេយនេះ កម្ពុជាតេូវបានគេទទួលសា្គាល់ថា        
មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងល្អបេសើរគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ទាំងទិដ្ឋភាពនយោ-
បាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។ ការបេងចេក
ផលនេកំណើនបានដល់បេជាជនគេប់រូប ជាពិសេសលទ្ធភាពនេការ             
ទទួលបាននូវការងារធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេប់បេភេទ និងចំណូលកាន់តេ 
បេសើរឡើង ដេលបានរួមចំណេកយ៉ាងចេើនក្នុងការកាត់បន្ថយអតេភាព
កេីកេរបស់បេជាជន ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងទៀតថា នៅ
តំបន់អាសុីមានកេុមហ៊ុនបារាំងមួយចំនួនមានទីតាំងនៅបេទេសចិន ឬ 
បេទេសថេ និងនៅបេទេសមួយចំនួនទៀត។ ក្នុងសម័យកាល   ៉ខ្សេ  សងា្វាក់ 
ផ្គត់ផ្គង់តំបន់   ៉ ដេលមានន័យថា គ្មានទំនិញណាផលិតពីដើមដល់ចុងនៅ
លើទីតាំងតេមួយនៅក្នុងបេទេសតេមួយឡើយ, ខ្ញុំយល់ឃើញថា កេុមហ៊ុន 
បារាំងទាំងនោះ អាចធ្វើការពិចារណាឲ្យមានផ្នេកណាមួយនេសងា្វាក់        
ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមានសកម្មភាពនៅកម្ពុជា ដោយផ្អេកលើសកា្តានុពល
សំខន់ៗរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម 
ឧស្សាហកម្មកេច្នេ ឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាល និងនៅតាមផ្នេកផលិតកម្ម និង 
សេវាកម្មផ្សេងទៀត និងផ្អេកទៅលើឧត្តមភាពបេៀបធៀប ពិសេសរបស់  
កម្ពុជាដេលជាបេទេសបើកចំហ មានបេក់ឈ្នួលសមរម្យ មានកមា្លាំងពល-
កម្មវ័យក្មេង និងសកម្ម ពេមជាមួយនឹងភាពអំណោយផលនេអាកាសធាតុ 
និងធនធានធម្មជាតិ។

នៅរសៀលថ្ងេទី ២៦ តុល នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួប 
ពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម François Hollande បេធានាធិបតីបារាំង 
នៅវិមានរដ្ឋាភិបាល Elyse នៅទីកេុង Paris។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអរគុណរដ្ឋាភិបាលបារាំងដេលបាន    
ផ្តល់ផេនទីដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបេទេសជិតខងកន្លងមក 
និង ពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងនេបេទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ 
មកដល់បច្ចុប្បន្ន តាមរយៈទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិបារាំង AFD ដេល 
កម្ពុជាបានទទួលកម្ចីសម្បទាន ៤០៦ លន EURO ។ នៅថ្ងេនេះ រដ្ឋាភិ-     

បាលបារាំងក៏បានផ្តល់កម្ចីបន្ថេមទៀតដល់កម្ពុជា។សម្តេចតេជោបានស្នើ
ភាគីបារាំង ឱ្យពងេីកទំហំពាណិជ្ជកម្មបេទេសទាំងពីរឲ្យបានធំទ្វេឡើង។

សម្តេចតេជោបានស្នើដល់ភាគីបារាំង ផ្តល់នូវជំនួយបច្ចេកទេស រួម 
ទាំងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជាក្នុងការជួយជំរុញឲ្យដំណើរ
ការនេការអនុវត្តគោលនយោបាយ ស្តីពីវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ 
២០១៥-២០២៥ ទទួលបានជោគជ័យ។ សម្តេចតេជោបានថ្លេងអំណរ-
គុណចំពោះតួនាទីរបស់បារាំង ក្នុងនាមជាសហបេធានគណៈកមា្មាធិការ   
បេតិកភណ្ឌពិភពលោក ដេលបានរួមចំណេកយ៉ាងសកម្មដល់ការថេរក្សា 
និងអភិរក្សបេសាទអង្គរកម្ពុជា និងការរួមចំណេកជួយដល់ការជួយជំរុញ
កំណើនទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា ពិសេសការចុះបញ្ជីបេសាទពេះវិហារជា
សម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក។ សម្តេចតេជោចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ
បេទេសបារាំងដេលនឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះនេសន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីបមេ-
បមេួលធាតុអាកាស ដេលគេងធ្វើឡើងនៅខេធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

ឯកឧត្តមបេធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានសន្យាជួយ 
ជំរុញអ្នកវិនិយោគបារាំងទៅកម្ពុជា ពិសេសការវិនិយោគលើវិស័យ 
អាកាសចរ ទឹកសា្អាត និងរថភ្លើងក្នុងកេុង។ លោកបេធានាធិបតីបារាំងក៏ 
ចង់ឱ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្តីពីការបេបេួលធាតុអាកាសផងដេរ រួម 
ទាំងចង់ឱ្យកម្ពុជាបេើបេស់ភាសាបារាំង ក្នុងការអភិវឌ្ឍ្រហ្្វង់កូហ្វូនី ឲ្យ   
កាន់តេមានភាពល្អបេសើរឡើងថេមទៀត។ ឯកឧត្តមបេធានាធិបតីបារាំង
បានទទួលយកនូវពេះរាជសារពេះមហាក្សតេកម្ពុជា ក្នុងការអញ្ជើញឯក-
ឧត្តមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ក្នុងពេល 
វេលដ៏សមសេបខងមុខ ។ ជំនួបរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង 
ឯកឧត្តម François Hollande បានបង្កើននូវចំណងមិត្តភាព និងសហ-
បេតិបត្តិការកាន់តេល្អរឹងមាំ ដេលនាំមកនូវផលបេយោជន៍ជាចេើន   
សមេប់បេជាជាតិទាំងពីរបារាំង-កម្ពុជា ។ 

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅបេទេស 
បារាំងក៏មានការចុះហត្ថលេខលើឯកសារមួយចំនួនគឺ ១-អនុសញ្ញាស្តីពី 
បត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនេសាធារណរដ្ឋបារាំង 
២-កិច្ចពេមពេៀង ស្តីពីការអនុវត្តគមេងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតនៅខេត្តសៀម-
រាប ៣-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីការសាងសង់សាលបណ្តុះបណា្តាលជាតិ   
ជំនាញទេសចរណ៍ និងឧស្សាហកម្ម សណា្ឋាគរ នៅភ្នំពេញ និងខេត្តពេះ-
សីហនុ ៤-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីការតភា្ជាប់ និងចេកចាយបណា្តាញអគ្គិសនីថ្មី
នៅខេត្តកំពង់ចាម កេចេះ និងកោះកុង ៥-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីការប្តូរហិរញ្ញ 
វត្ថុសិល្បះ និង៦-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ បណ្តុះ 
បណា្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា  
ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសហព័ន្ធនិយោជកបារាំង

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជា
ណាចកេកម្ពុជា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជា 
និងនិស្សិតកម្ពុជា ដេលកំពុងរស់នៅសិក្សារៀនសូតេនៅសាធារណរដ្ឋ

បារាំង និងអាឡឺម៉ង់ ចំនួនបេមាណ ១ ពាន់នាក់
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ក្នងុខេតលុ ឆ្នាំ  ២០១៥  កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតតីេជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូល 
រួមផ្តល់សញ្ញាបតេ, សមោ្ពោធសមិទ្ធផលសា្ពោនជេយចងា្វាទី២ និងចូលរួម      
ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ 
២០១៥-២០២៥ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានលើកឡើងនូវសារនយោ-
បាយមួយចំនួនទៅកាន់មេដឹកនាំគណបក្សបេឆំង, អនុសាសន៍ទៅកាន់
កេសួងពាក់ព័ន្ធនិងបេជាពលរដ្ឋ ។

ពេឹកថ្ងេទី១៩ ខេតុល សម្តេចតេជោអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេក  
សញ្ញាបតេដល់និស្សិតនេសាកលវិទ្យាល័យវេសស្ទើនចំនួន ១.៧៦៨ នាក់ 
នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចបានថ្លេង 
នូវចំណុចមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំគណ-
បក្សបេឆំងជុំវិញបញ្ហាសញ្ញាបតេ និងអនុសាសន៍ណេនាំដល់កេសួងពាក់
ព័ន្ធ អាជា្ញាធរខេត្តកេុង ទាក់ទងទៅនឹងការគេប់គេងទឹក ។

សម្តេចបានមានបេសាសន៍ទៅកាន់សាសេ្តចារ្យ និស្សិត មាតាបិតា 
សិស្ស និងអ្នកចូលរួមថា   ៉សូមនិស្សិតនេសាកលវិទ្យាល័យដេលទទួល  
សញ្ញាបតេនៅថ្ងេនេះ  ទោះបានទទលួសញ្ញាបតេពសីម្តេចក្ត ីពដីេអ្នកដទេក្ត ី
គឺសូមចាត់ទុកថាសញ្ញាបតេដេលទទួលបាននៅថ្ងេនេះ ជាសញ្ញាបតេ           
ដេលមានតម្លេពិតបេកដ ដេលបានខិតខំតាំងពីថា្នាក់ទី ១ រហូតបានទទួល
សញ្ញាបតេបរិញ្ញបតេរង,បរិញ្ញាបតេ,បរិញ្ញាបតេជាន់ខ្ពស់ ក្នុងពេលដេល 
បេធានបក្សបេឆំងបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាបតេអត់តម្លេ ។ សម្តេចហៅ  
ការនិយយរបស់មេបក្សបេឆំងថាជាការមើលងាយមួយបេទេសមិនតេឹម
តេអ្នកធា្លាប់រៀនទេ ថ្ងេនេះកេពីនិស្សិតចំនួន ១.៧៦៨ នាក់ នៅមានមាតា
បិតាកេុមគេួសារក៏អត់មានតម្លេដេរ ។ ក៏ប៉ុន្តេក្នុងកេវភ្នេករបស់ ហ៊ុន សែន 
គឺអ្នកទាំងអស់មានតម្លេ ។ ជាធនធានមនុស្សរបស់សង្គមជាតិដេលតេូវ  
បានបំពេញបន្ថេមនៅថ្ងេនេះ ។ 

សម្តេចបន្តថា បេជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងបេទេស ក៏ដូចជាអ្នកកំពុងស្ថិត  
ក្នុងជួរគណបក្សបេឆំង តើគួរនៅបមេើគេតទៅទៀតទេ ក្នុងពេលដេលគេ
មើលងាយថាជាអ្នកអត់តម្លេ? ឬក៏តេូវបោះឆ្នាតឲ្យគេតទៅទៀត? 

ចំណុចនេះសំខន់ណាស់។ ការបេមាថមាក់ងាយមួយនេះ វាប៉ះពាល់ទាំង
អស់ទាំងសា្ថាប័នអបរំជាតិ... ទាំងនិស្សិត និងមាតាបិតា សិស្សនិស្សិត ។ 

សម្តេចបានបញ្ជាក់បន្ថេមថា នេះជាការបេមាថធ្ងន់បំផុតទៅលើសា្ថា-
ប័នអប់រំ ទៅលើអតីតសិស្សនិស្សិត ដេលបានរៀនកេយឆ្នាំ១៩៧៩ និង
អ្នកទទលួសញ្ញាបតេនៅថ្ងេនេះទាងំអស ់គសឺទុ្ធតេពកួឥតតម្លេ។ ដចូនេះតើ 
អ្នកដេលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងបក្សបេឆំង បន្តបមេើបក្សបេឆំងតទៅទៀត 
ទេ? ហើយអ្នកដេលបានគំទេឬបោះឆ្នាតឲ្យបក្សបេឆំងបន្តបោះឆ្នាត  ត 
ទៅទៀតទេ ក្នុងពេលដេលគេមើលងាយ ទាំងកូនចៅយើងដេលបានរៀន 
ហើយកំពុងចេញធ្វើការនិងកំពុងរៀន ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា សម្តេចសមូអបអរចពំោះវឌ្ឍនភាពនេសកល 
វិទ្យាល័យវេសស្ទើន  និងសូមអបអរចំពោះនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដេល
ជាជ័យលភី ពេមទាំងគេួសាររបស់ជ័យលភី ហើយសូមកុំអត់អោនឲ្យនូវ
ការបេមាថចំពោះ   ៉សញ្ញាបតេអត់តម្លេ   ៉។ សម្តេចបានបន្ថេមថាសញ្ញា-   
បតេដេលទទួលនាពេលនេះគឺគេន់តេជានិមិត្តរូបនេការទទួលសា្គាល់ ប៉ុន្តេ 
ចំណេះដឹងរបស់យើងមិនមេនអត់តម្លេនោះទេ ក៏ប៉ុន្តេគេបងា្អាប់មួយមា៉ាត់ថា
អត់តម្លេ គឺស្មើនឹងគេថាយើងអត់តម្លេ ។

សម្តេចបានលើកជាសំណួរសួរថា នៅពេលគេឈ្នះឆ្នាតគេយក   
មនុស្សពីណាមកធ្វើការ ? តើគេតេៀមបណ្តេញចេញនូវអ្នកអត់តម្លេទាំង
ឡាយដេលកំពុងធ្វើការ ឬយ៉ាងម៉េច? ក្នុងពេលដេលសារនយោបាយ    
របស់គេថារក្សាទុកមនេ្តីចាស់ មានតេដំឡើងបេក់ខេ។ ចុះអ្នកគំទេដេល 
ខំលក់គោកេបី លក់តាំងពីឆ្កេ ដើម្បីជួយបក្សបានការងារមកពីណាធ្វើ ? បើ 
អាចាស់វានៅដដេល? ពេះកេបខណ្ឌមុខងារសាធារណៈចាប់ពីអភិ-
បាលខេត្តចុះ, អគ្គបញ្ជាការកងទ័ព, អគ្គប៉ូលីសចុះ, អគ្គនាយកដ្ឋានចុះ,       
សុទ្ធតេមុខងារសាធារណៈដេលតេូវរក្សាទុកទាំងអស់ ។ 

សម្តេចបន្តថា បើទុកពួកចាស់នៅដដេលវាមិនអត់តម្លេ អត់គុណភាព 
ប៉ុន្តេរឿងធំជាងនេះទៀតគឺការសន្យា។ កន្លេងខ្លះចៅហា្វាយសេុកមានដល់ 
ទៅ ១០ នាក់។ គេថាបើគេឈ្នះ ឲ្យធ្វើចៅហា្វាយសេុក អធិការប៉ូលីស មេ 
ទាហានមានគេប់ទាំងអស់ ។ អញ្ចឹងអ្នកគំទេទាំងឡាយ បើអ្នកចាស់នៅ 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ ខ្ញុំកំដរលេងបានគេប់ទមេង់ គេប់រដូវកាល និងគេប់រសជាតិ
  បេមាថសញ្ញេបតេក្នុងសេុក  គឺបេមាថមនុស្សទូទាំងបេទេស
  រាជរដ្ឋេភិបាលលុបចេល នូវការយកពន្ធផ្លូវពីយានយន្តមួយចំនួន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់សា្ពោនមិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន 
ជេយចងា្វារទី២ និងរង្វង់មូលតេើយខងកើត និងតេើយខងលិច ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
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ដដេល តើអ្នកថ្មីចូលម្តេចបាន? នេះចុះទឹកកេពើ ឡើងលើខ្លាហើយ លោក 
បេធាន ។ លោកបេធានដោះសេយទៅ ហើយសារនេះកុំដកថយឲ្យសះ 
តេូវរក្សាទុកអញ្ចឹង។ រក្សាចាស់, ថ្មីចូលមិនបាន។ ដកចាស់ចេញ ចាស់ 
បេតិកម្ម។ ទុកចាស់ ថ្មីបេតិកម្ម ហើយទុកចាស់ និងសុទ្ធតេមនុស្សអត់តម្លេ 
តេម្តង ។ 

គួររំលឹកថា កាលពីថ្ងេទី ៤ ខេតុល នៅពេលបេគល់វិញ្ញាបនបតេដល់
សិកា្ខាកាមដេលទើបតេបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាជំនាញកុំព្យូទ័រ និងភាសាអង់-
គេ្លសរយៈពេល ៣ ខេ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលដេលគេប់គេង 
ដោយគណបក្សសង្គាេះជាតិ លោក សម រង្ស៉ីថ្លេងថា   ៉សញ្ញាបតេនៅសេុក 
ខ្មេរភាគចេើនអត់មានតម្លេ បេព័ន្ធសិក្សាអប់រំនៅសេុកយើងទន់ខ្សាយជា
ទីបំផុត  ៉។

ក្នុងឱកាសនោះដេរ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីក៏បានថ្លេងទាក់ទង
ទៅនឹងការបេើបេស់បណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ឬហ្វេសប៊ុក (Face-
book) ដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងការរិះគន់សម្តេចបេសិនជាអ្នករិះគន់សម្តេច
បេើបេស់ហ្វេសប៊ុកនេះ ។

សម្តេចបានមានបេសាសន៍ថា នៅឱកាសខួបលើកទី ២៤ នេ 
កិច្ចពេមពេៀងកេុងបា៉ារើស ២៣ ខេតុល  ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សម្តេចនឹងបង្ហាះ 
សារតាមហ្វេសប៊ុកអំពីជោគជ័យ និងសន្តិភាព  ដើម្បីពន្យល់បេជាពលរដ្ឋ
ដេលបេើបេស់ហ្វេសប៊ុកបានដឹងពីកិច្ចពេមពេៀងនេះ ។ សម្តេចនឹងបេើ
បេស់បេព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះក្នុងការតតាំងជាមួយអ្នករិះគន់រូប 
សម្តេច ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា   ៉ ឥឡូវលេងហ្វេសប៊ុកម្តង...។ អ្នកឯងចិញេ្ចាំ 
ខ្ញុំតាមហ្វេសប៊ុក ខ្ញុំក៏ចិញេ្ចាំអ្នកឯងតាមហ្វេសប៊ុកដេរ ។ ខ្ញុំក៏រកវិធីពន្យល់ 
មនុស្សតាមរយៈហ្វេសប៊ុកដេរ  ៉ ។

គួររំលឹកថា ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមនេ្តីចេញផ្សាយកាលថ្ងេទី ២០ ខេ 
កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៥ ឲ្យដឹងថា "ខុទ្ទកាល័យសូមធ្វើការបញ្ជាក់បំភ្លឺជូនថា 
គណនី Facebook ជាផ្លូវការរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ មាន 
ឈ្មាះថា Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister  ៉ ។ រហូត 
មកដល់ពេលនេះអ្នកចុច   ៉Likes  ៉ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សម្តេចតេ-
ជោ ហ៊ុន សែន មានទៅដល់ជាង ១,២៤ លននាក់ហើយ ។ 

 នៅក្នុងឱកាសនោះដេរ សម្តេចក៏បានថ្លេងទៅដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍រវាង
ទូរទស្សន៍របស់អូសេ្តាលីជាមួយលោក ហ៊ុន ម៉ែណែត  ដោយសម្តេចមាន 
បេសាសន៍ថា កម្ពុជាជាបេទេសបេជាធិបតេយ្យ និងមិនមានការដក់កូនឲ្យ 
ស្នងតំណេងធ្វើជានាយករដ្ឋមនេ្តីនោះទេ ។ 

សម្តេចបានថ្លេងបេបនេះ បនា្ទាប់ពីមានទូរទស្សន៍របស់អូសេ្តាលីបាន
សមា្ភាសន៍លោក ហ៊ុន ម៉ែណែត ដេលជាកូនបេុសច្បងរបស់សម្តេច 
ខណៈដេលមានវត្តមាននៅបេទេសអូសេ្តាលី ដោយបានសួរអំពីការស្នង                    
តំណេងជានាយករដ្ឋមនេ្តីពីសម្តេចតេជោ ។ 

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថា    ទូរទស្សន៍អូសេ្តាលី បេឹងសួរមា៉ាណេត 
ចង់ស្នងពីឪពុកឬក៏អត់?។ សម្តេចបន្តថា បេទេសបេជាធិបតេយ្យអ្នកណា
គេស្នង? បេទេសបេជាធិបតេយ្យតេូវតេសុីសងលើការបោះឆ្នាត គឺមិន 
ចំណុះលើការផ្ទេរ ដូចជាការតេងតាំងពេះរាជទាយទឲ្យស្នងរាជ្យជំនួស  
ដូចបេទេសរាជានិយមទេ ។ សូម្បីពេះមហាក្សតេនៅបេទេសយើង គឺ     
បេទេសរបស់យើងរាជានិយមជេើសតាំង ។ ពេះមហាក្សតេពុំមានពេះរាជ-
សិទ្ធិតេងតាំងពេះរាជទាយទឲ្យគេងរាជ្យជំនួសទេ  ។ ដូចនេះអ្នកជេើស 
រើសពេះមហាក្សតេ គឺកេុមបេឹក្សារាជសម្បត្តិ។ តេូវយល់ន័យកន្លេងនេះ។ 
ខ្លះបំផុសសុទ្ធតេ ហ៊ុន ម៉ែណែត។ ខ្លះ ហ៊ុន ម៉ែនិត។ ខ្លះ ហ៊ុន ម៉ែនី 

តេូវធ្វើនាយករដ្ឋមនេ្តី។បើអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅអនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នាតធ្វើ
អី ? សម្តេចបន្តថា  កូនគេចេះឆ្លើយខ្លួនឯងហើយ តេសម្តេចគេន់តេ               
ពន្យល់បន្ថេមដើម្បីកុំឲ្យបន្តភាគ ។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងេទី១៦ ខេតុល លោក ហ៊ុន ម៉ែណែត បាន
ផ្តល់បទសមា្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍របស់បេទេសអូសេ្តាលី។ ក្នងុបទសមា្ភាសន៍ 
ទូរទស្សន៍នេះបានសួរអំពីការស្នងតំណេងជានាយករដ្ឋមនេ្តី ដោយលោក 
ហ៊ុន ម៉ែណែត  បាននិយយថា លោកមិនដឹងថាតើលោកនឹងធ្វើជានា-
យករដ្ឋមនេ្តីរបស់បេទេសកម្ពុជាបន្តតំណេងពីឪពុករបស់លោក ឬយ៉ាង 
ណានោះទេ ដោយចាត់ទុកថាអ្វីៗជាការសមេចរបស់បេជាជនកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះដេរសម្តេចតេជោ ក៏បានពេមានថានឹងមានសង្គាេមកើត
ឡើង បេសិនបើគណបក្សបេឆំងបង្កើតតុលការឯករាជ្យសមេប់កាត់   
ទោសពួកអ្នកមាននៅកម្ពុជា ដោយសម្តេចបានបេៀបធៀបការធ្វើកំណេ 
ទមេង់បេបនេះគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងរបប  ប៉ុលពត ។ សម្តេចមានបេសាសន៍ថា 
សម្តេចចង់ឱ្យកម្ពុជាពងេីកសមត្ថភាពអ្នករកសុីឱ្យកាន់តេធំ ប៉ុន្តេអ្នករកសុី
ទាំងនោះតេូវគេគំរាមបង្កើតតុលការកាត់ទោសកេយឈ្នះឆ្នាត ។ 
សម្តេចបន្តថា ដើមចោទគេនឹងដើរចង្អុលដូចសម័យអាពត។ ដើរចង្អុល 
អានេះមា្ចាស់ដី អាហ្នឹងដីវា ១០ ហិកតាកាលពីមុន ។ អានេះគេូបងេៀន, 
អានេះសាស្តាេចារ្យ ។ ដូចនេះសង្គាេមកើត ហើយកុំថាសម្តេចគំរាម ពេះ 
រឿងអីឲ្យសារមកបេបហ្នឹង ។ ច្បាប់របស់បេទេសមួយតេូវបានថេរក្សាម៉េច 
ចាំបាច់ដល់តេឈ្នះ មិនបេឹងពីឥឡូវទៅថា អ្នកណាខ្លះរកសុីខុសច្បាប់ ប្តឹង 
ពីឥឡូវទៅ ប្តឹងឡើងតុលការទៅ ម៉េចក៏មិនប្តឹង? ហើយចាំដល់ពេលខ្លួន 
ឈ្នះ។ ដូចនេះរឿងអាពតមកដល់ទៀត។ ជឿសម្តេចទៅវានឹងកើត  
សង្គាេមសារជាថ្មី។ គេថានិយយអីចឹងដូចជាបនា្លាច ប៉ុន្តេអត់ទេ វានឹងកើត 
មេន ។

កន្លងទៅមេដឹកនាំគណបក្សសង្គាេះជាតិ ដេលមានទាំងលោក សម 
រង្សុី និងលោក កឹម សុខ បានអះអាងថានឹងបង្កើតតុលការឯករាជ្យមួយ 
ដើម្ីបផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគេះដេលតេូវបានរំលោភបំពានដោយពួក
អ្នកមានរកសុីខុសច្បាប់ ។

ជាមួយនេះបេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបេកាសថា សម្តេចនឹង      
ជួបជាមួយតំណាងកេុមហ៊ុនបេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សា
ពីតម្លេបេងឥន្ធនៈ និងធានាថាមិនឲ្យតម្លេបេងសាំងឡើងថ្លេបន្តទៀត ។ 

សម្តេចតេជោបានមានបេសាសន៍ថា សម្តេចនឹងជួបជាមួយតំណាង  
កេុមហ៊ុនបេងឥន្ធនៈទាំងនោះដោយផ្ទាល់ ដើម្បីជជេកពីតម្លេបេង 
ឥន្ធនៈ។ សម្តេចបន្តថា សម្តេចចង់ឲ្យកេុមហ៊ុនទាំងនោះរក្សាតម្លេដូចដេល
ពួកគេបានបញ្ចុះនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំ ។ សម្តេចក៏បានរិះគន់កេុមហ៊ុនបេង         
ឥន្ធនៈផងដេរទាក់ទងនឹងការដំឡើងថ្លេបេងឥន្ធនៈលឿន ប៉ុន្តេការបញ្ចុះ 
ថ្លេយឺត នៅពេលដេលតម្លេបេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការបេ-
បេួល។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា    ៉រឿងយោគយល់មិនបានគឺនៅតេង់បេងឡើង
ដល់ ៦០ ដុល្លារក្នុង ១ បារ៉េល គត់ដំឡើងនៅទីនេះភា្លាមក្នុងពេលដេល   
គត់មិនទាន់បាននាំចូលតេ ១ ដំណក់ ។ សម្តេចនឹងធ្វើការផ្ទាល់ដោយហៅ
មេធំៗមកជួប ។

នៅក្នុងឳកាសនោះ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យបេជាពលរដ្ឋទាំង
អស់រក្សាទឹកទុកក្នុងសេ និងអាងតេពាំង ដោយសារថាទឹកទន្លេមេគង្គនៅ
ឆ្នាំនេះទាប សូម្បីតេទន្លេឡាងឆននៅបេទេសចិនក៏គ្មានទឹក, នៅឡាវ, នៅ 
ភូមា ក៏គ្មានទឹក ដោយសារតេភ្លៀងពុំបានធា្លាក់ចំអាងទន្លេមេគង្គ ។ ជាមួយ 
នេះសម្តេចបានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកេសួងសេដ្ឋកិច្ច ធ្វើ 
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ការជាមួយកេសួងធនធានទឹក និង អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះពិនិត្យមើលកន្លេង
ដេលមានបេភពទឹកនៅក្បេរ ដើម្បីបូមទឹកបំពេញអាងតេពាំងទុកសមេប់
ឲ្យបេជាពលរដ្ឋធ្វើសេបេំង និងសេបេដេញទឹក។  រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង     
បេើបេស់ថវិការបស់រដ្ឋទិញបេងបូមទឹក ។ ជាមួយនេះសម្តេចក៏បាន         
បេប់ឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតេៀមរៀបចំពីធីបុណ្យអ៊ុំទូក បណ្តេត 
បេទីប និងអកអំបុកផងដេរបើទោះបីជាទឹកមិនធំក៏ដោយ ។

 នៅថ្ងេទី ២០ ខេតុល ក្នុងសម័យបេជុំរដ្ឋ សភា សម្តេចតេជោ            
ហ៊ុន សែន បានបេតិកម្មចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណ-
បក្សសងេ្គោះជាតិ ដេលនិយយនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថា   ៉អ្នកនយោ
បាយតេូវហា៊ានបើកចិត្តទូលយ ក្នុងការទទួលយកមតិរិះគន់ពីគេប់មជ្្ឈ-
ដ្ឋាន.....   ៉ សម្តេចតេជោបានថ្លេងថា ការលើកឡើងនេះមានចេតនាបេដៅ
ដល់សម្តេច ហើយការពារមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងដេលបានថ្លេងរិះគន់   
បេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថា អន់បំផុត ហើយសញ្ញាបតេគ្មានតម្លេ។ សម្តេចតេ-
ជោបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តមបេដៅខ្ញុំឲ្យបើកចិត្តទូលយ ប៉ុន្តេឯកឧត្តមភ្លេចគិត 
ថា មេរបស់ឯកឧត្តមបេមាថខ្ញុំ រឿងរា៉ាវមិនទាន់ចប់ទេ បើអស់លោកចង់បន្ត 
ខ្ញុំកំដរលេងបាន។ ខ្ញុំបានបេប់លោក សម រង្សី ហើយនៅក្នុងWhatsApp 
របស់ខ្ញុំនៅឡើយទេ ខ្ញុំកំដរលេងគេប់ទមេង់គេប់រដូវកាល និងគេប់រសជាតិ 
ក្តា តេជាក់ ផ្អេម ល្វីង ជូរចត់ ខ្ញុំលេងបានទាំងអស់។ 

ពេឹកថ្ងេទី ២២ ខេតុល សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់សា្ពោនមិត្ត   
ភាពកម្ពុជា-ចិន ជេយចងា្វាទី២ និងរង្វង់មូលតេើយខងកើត និងតេើយ 
ខងលិចរាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានថ្លេងទាក់ទងទៅ     
នឹងកិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពកេុងបា៉ារើស ២៣ តុល ១៩៩១ និងចំណុច 
សំខន់មួយទៀត គឺការលុបចោលនូវការយកពន្ធផ្លូវមធ្យាបាយធ្វើដំណើរ
មួយចំនួន ។

សម្តេចមានបេសាសន៍ថា បើសិនជាមិនមានសងេ្គាមនៅឆ្នាំ ១៩៧០ 
ទេ បេហេលជាការរើកលូតលស់របស់បេទេសកម្ពុជាមានចេើនជាងនេះ  
ឆ្ងាយណាស់ ។ ប៉ុន្តេអ្នកដេលបង្កើតសងេ្គាមនោះតេូវទទួលខុសតេូវបេប
ណា ?  ថ្ងេស្អេកនេះជាថ្ងេខួបកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារើស គេតេូវតេមានការ 
ទទួលខុសតេូវហោចណាស់ខងសីលធម៌ផងដេរ បេសិនគេមិនទទួល 
ខុសតេូវទៅលើការខូចខត ការសា្លាប់អាយុជីវិតបេជាជនកម្ពុជារាប់លន
នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលសងេ្គាម និងដំណាក់កាលនេរបបបេល័យពូជ
សាសន៍ប៉ុលពត ។ សម្តេចបន្តថា បុ៉ន្តេពួកប៉ុលពតកើតបានវាមិនចំណុះ
ទៅលើពួកប៉ុលពតទេ វាចំណុះដោយសារតេការទមា្លាក់សម្តែចពែះ-
នរែត្តម សីហនុ ចេញពីមុខតំណេងដោយរដ្ឋបេហារខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ 
១៩៧០ ។

 សម្តេចតេជោបន្តថា ស្អេកនេះហោចណាស់គេតេូវដឹងថាហេតុអ្វី ?។ 
សួរថា ហេតុអ្វីចាំបាច់មានកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារើស។ គឺវាមានដើមចម 
របស់វា។ បើគ្មានរដ្ឋបេហារឆ្នាំ ១៩៧០ ទេ វាក៏គ្មានរបបប៉ុលពតដេរ ហើយ 
បើកុំមានរបបប៉ុលពត វាក៏គ្មានពួកយើងទៅរំដោះវាយរំលំរបបប៉ុលពតដេរ 
ហើយវាក៏អត់មានសងេ្គាមសុីវិលដេលតមេូវឲ្យមានកិច្ចពេមពេៀងទីកេុង
បា៉ារើសទេ ។ តេូវរកប្ញសគល់ បើគេជាមនុស្សពិតបេកដកុំលក់កុំលៀម។ 
តើហេតុអ្វីចាំបាច់មានកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារើស ហើយ ហ៊ុន សែន ចាំ
បាច់ទៅចរចាជាមួយសម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ ដើម្បីបើកផ្លូវ     
សមេប់ដំណើរការឲ្យមានកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារើស។ នេះជាចំណុច 
ដេលតេូវសួរ ? ពេះមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់យកតេមួយចំណុចមក        
និយយតេអត់ហា៊ាននិយយពីបេវត្តិសាសេ្តទេ។ បើអ្នកកា្លាហានពិតបេកដ

តេូវហា៊ាននិយយការពិតថា រឿងវាចាប់ផ្តើមពីអ្វី បានជានាំទៅដល់កិច្ចពេម
ពេៀងទីកេុងបា៉ារើស បេសិនជាពែះករុណា ពែះបិតា ពេះអង្គនៅបន្តគេប 
់គេង គឺអត់មានការចាំបាច់តេូវមានកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារើសទេ ។

សម្តេចតេជោបន្តថា ដេលហៅថាបេវត្តិសាសេ្តមានប្ញសគល់របស់វា 
សូម្បីដើមឈើមួយដើមក៏វាតេូវមានប្ញស មានគល់ មានដើម មានមេក មាន 
ស្លឹករបស់វា ។

ក្នុងឱកាសនោះដេរសម្តេចតេជោបានបេកាសដេរថា ម្សិលមិញកិច្ច     
បេជុំគណៈរដ្ឋមនេ្តីបានដក់ឆ្លងច្បាប់ថវិកាជាតិ ។ ការឆ្លងច្បាប់ថវិកានេះ 
ដោយមើលឃើញថាមានការលំបាកទាមទារឲ្យមានកេសមេួល និងការ
យោគយល់មួយចំនួនចំពោះបេជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះ ចាប់ពីឆ្នាំ 
២០១៦  នេះទៅពន្ធផ្លូវសមេប់បេជាពលរដ្ឋរបស់យើង ចំពោះម៉ូតូ រុឺម៉ក 
ម៉ូតូកង់បី គេឿងយន្តកសិកម្ម តេក់ទ័រ គោយន្ត  ទូក កាណូត ជាជលយន 
អត់តេូវយកពន្ធទៀតទេ ។ សម្តេចបន្តថា ក៏ប៉ុន្តេការបង់ពន្ធនេះនៅសល់ 
រយៈពេល ៣ ខេទៀតទើបចប់(ឆ្នាំ២០១៥)  ដូចនេះសម្តេចសូមអំពាវនាវ 
អ្នកមិនទាន់បង់ពន្ធ មេតា្តាចូលទៅបង់ពន្ធ ចាត់ទុកថាជាការបង់ពន្ធលើក       
ចុងកេយដើម្បីរួមវិភាគទានជួសជុលផ្លូវថ្នល់ ។  

សម្តេចបានឲ្យដឹងទៀតថា ជាមួយនេះ ច្បាប់ថវិកាជាតិក៏បានលុប   
ចោលនូវរបបម៉ាការ (ពន្ធតាមរបបម៉ាការ) ហើយក៏មានការកាត់បន្ថយ  
ពន្ធបា៉ាតង់តាមទំហំកេុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ដេលរឿងនេះបានសមេួលយ៉ាង
ចេើនសមេប់អាជីវករដេលលក់តិចតួច ។ បងប្អូនដេលលក់តិចតួចតេូវ  
លើកលេងការបង់ពន្ធ។ នេះជាការបន្ធូបន្ថយសមេប់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងសេចក្តីពេងច្បាប់នោះបានលើកឡើងថា " ការលុប
ចោលពន្ធលើមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន និងយនជំនិះខងលើធ្វើឲ្យរដ្ឋមាន  
ការបាត់បង់ចំណូលចំនួន ៥ ៨០១ លនរៀល(ស្មើបេមាណ ១,៤២ 
លនដុល្លារអាមេរិក )។ ក្នុងឱកាសនោះដេរ សម្តេចតេជោក៏ថ្លេងទាក់ទង
ទៅនឹងសមិទ្ធផលសា្ពោនជេយចងា្វាទី២ ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា សូមលោក     
ជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនជួយពាំនាំ ទៅបេប់ 
រដ្ឋាភិបាលចិនផងថា ជំនួយរបស់បេទេសចិនដេលបានផ្តល់មកកម្ពុជា គឺ
បានផ្តល់ផលបេយោជន៍ពិតបេកដដល់កម្ពុជា ហើយវាជាការបេងចេកផ្លេ
ផ្កានេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយសមធម៌  និងការជួយពីមិត្តចិនមក   
កម្ពុជាក៏បេកបដោយសមធម៌ តាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ
សា្ពោន តភា្ជាប់នេះឯង ។ សម្តេចបានរំលឹកថា អតីតនាយករដ្ឋមនេ្តី 
ចិន ជូ យ៉ុងជី ក្នុងពេលចរចានៅខេ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៩  លោកថា មិត្តចិន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ  ៉គោលនយោបាយជាតិស្តីពី

មុខរបរ និងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥   
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នឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅឥណទានសមេប់កម្ពុជា អ្វីដេលចិនចង់បាននោះគឺ
បេសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ចិនគោរពការសមេចរបស់កម្ពុជា តេចិនគេន់តេ
តេូវការតេឹមបេសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចតេប៉ុណោ្ណោះ ។ 

សម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងអំពីគមេងកសាងថ្មីៗមួយចំនួនទៀត 
ជាពិសេសគមេងសាងសង់សា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេធំៗចំនួនពីរនៅពេលខង
មុខ ដេលបាននិងកំពុងធ្វើការសិក្សា។ ក្នុងនោះគមេងសាងសង់សា្ពោនឆ្លង 
កាត់ទន្លេមេគង្គគឺ ជេយចងា្វា-សា្វាយជេុំ សេុកខ្សាច់កណា្តាល ខេត្តកណា្តាល 
និងសា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយទៀត គឺសា្ពោនក្តីតាកុយពេកឯងតភា្ជាប់
ទៅអរិយក្សតេសេុកល្វាឯម ខេត្តកណា្តាល។ ការសាងសង់សា្ពោននេះ កេុម
ហ៊ុនចិនក៏កំពុងធ្វើការសិក្សាហើយ តេពេលវេលសាងសង់ក៏ពឹងទៅលើ 
ជំនួយរបស់បេទេសចិនផងដេរ ។

សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តីបន្តថា ក្នុងការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមនេ្តីចិននា
ពេលថ្មីៗនេះសម្តេចក៏បានស្នើឲ្យបេទេសចិន យោគយល់ចំពោះគមេង 
ជំនួយរបស់បេទេសចិន គឺសូមឲ្យកម្ពុជាបង់តេឹម ៥ % នេគមេងគិតជា 
ដុល្លារ (លុយបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល)ដោយសារកម្ពុជាជាបេទេស
កេីកេពេះកន្លងមកគមេងមួយចំនួនបេទេសផ្សេង បានតមេូវឲ្យកម្ពុជា 
ចេញរហូតដល់ ២០ % នេទឹកបេក់គមេង ។

គួរបញ្ជាក់ថា សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនជេយចងា្វាទី២ គឺជាសា្ពោនភ្លាះ 
ទី ២ បនា្ទាប់ពីសា្ពោនភ្លាះពេះមុនីវង្សនៅក្បាលថ្នល់ដេលឆ្លងកាត់ទន្លេបា-
សាក់ ។ សា្ពោននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណា្តាល និងជាបេះដូងរាជធានី 
ភ្នំពេញ។ ជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លងកាត់ទន្លេសាប តភា្ជាប់ទៅនឹងតំបន់  
ជេយចងា្វាដេលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ សា្ពោននេះមានបេវេងសរុប ១.២៦០ 
ម៉េតេ រួមមានផ្លូវតភា្ជាប់សា្ពោនតេើយខងលិចបេវេង ២៦៧ ម៉េតេ, ផ្លូវតភា្ជាប់
សា្ពោនតេើយខងកើតបេវេង ២៧៤ ម៉េតេ ។ ផ្លូវតភា្ជាប់សា្ពោននេះជាបេភេទ
ផ្លូវកេលបេតុងកស៊ូ។ ដោយឡេកតួសា្ពោនថ្មីនេះមានបេវេងសរុប ៧១៩ 
ម៉េតេ ។ សា្ពោននេះបានចាប់ផ្តើមសាងសង់ពីខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងបានរួច 
រាល់ជាសា្ថាពរកាលពីខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ចំណាយថវិកាសរុប ២៧ លន ៥ 
សេនដុល្លារអាមេរិក ជាហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន និងថវិកាបដិ-    
ភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមេប់ដោះសេយផលប៉ះពាល់។ ដោយ
ឡេករង្វង់មូលក្បាលសា្ពោនតេើយទាំងសងខងក៏បានបញ្ចប់ការសាងសង់
នៅពាក់កណា្តាលខេតុល ឆ្នាំ២០១៥នេះដោយសាលរាជធានីភ្នំពេញ។

ល្ងាចថ្ងេទី២២ ខេតុល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ     
ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី   ៉គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខ 
របរនិងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥   ៉នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយក-
រដ្ឋមនេ្តី ។

ថ្លេងនាឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានលើកឡើងនូវចំណុចចំនួន ៦ 
ក្នុងនោះ ទី១.កំណើនការងារភាគចេើនកើតក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យ
កេបេព័ន្ធដោយសារមូលដ្ឋានកំណើន នៅមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតពឹង
ផ្អេកតេលើវិស័យសំណង់, កសិកម្ម, វាយនភណ្ឌ, កាត់ដេរ និងទេសចរណ៍
ដេលសេូបយកបានតេមួយកមេិតនូវកមា្លាំងពលកម្មគ្មានជំនាញ ហើយ   
ទទួលមកវិញនូវបទពិសធន៍ការងារ និងជំនាញតិចតួច ។ ទី២. ភាពចាំ
បាច់ក្នុងការបំពាក់ជំនាញសមសេបដល់កមា្លាំងពលកម្មវ័យក្មេង របស់          
យើង ខណៈពួកគេមានជំនាញក្នុងកមេិតទាប ហើយតេូវឈានចូលទីផ្សារ
ការងារនាពេលអនាគតក្នុងបេព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយជវភាព និងពិពិធ- 
កម្មដ៏សកម្ម ពេមទាំងតេូវផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនដេលកំពុងធ្វើការ ឬចាក 
ចេញពីវិស័យកសិកម្ម ទៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀត ។ ទី៣. ភាពចាំបាច់ក្នុងការ 

បន្តបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យសុខភិបាល, អប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាល 
ជំនាញនៅតាមជនបទ ពេមទាំងពងេឹងការសមេបសមេួលផ្នេកគោល 
នយោបាយតាមវិស័យ និងថា្នាក់កេមជាតិ, ការវិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌-
មានទីផ្សារការងារទាន់ពេលវេល និងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌ ការងារនេ
វិស័យឤទិភាពសំដៅធានាឱ្យកមា្លាំងពលកម្មដេលមានជំនាញ និងបទ-         
ពិសធន៍ទទួលបានចំណូលកាន់តេបេសើរពីការងារ ។ ទី៤. ការតេៀម  
លក្ខណៈពេញលេញសំដៅទាញយកបេយោជន៍ពីកមា្លាំងពលកម្មជំនាញ, 
ពាក់កណា្តាលជំនាញ និងកមេិតជំនាញទាបចល័តដេលឤចជំរុញឱ្យមាន
អតុល្យភាពបេជាសាស្ត្រក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចឤសា៊ាន ដោយតេូវគេប់
គេងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើពលករក្នុងសេុក និងទេសន្តបេវេសន៍  
តាមរយៈការដក់ចេញនូវវិធានការទីផ្សារការងារ និងការគំពារសង្គមជា 
ដើម ។ ទី៥. ការទប់សា្កាត់ការបាត់បង់ដ៏ឆប់រហ័សនូវភាពបេកួតបេជេង     
ដេលបណា្តាលមកពីកំណើនបេក់ឈ្នួលក្នុងសេុក មិនសេបនឹងកំណើន  
ផលិតភាពការងារដេលជាបច្ច័យនេការធ្វើទេសន្តបេវេសន៍ការងារ ។ ទី៦. 
ភាពចាំបាច់ក្នុងការពងេឹងទំនាក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ និងសា្ថាប័នទីផ្សារការងារឱ្យ
ដំណើរការដោយបេសិទ្ធភាព និងភាពសុខដុម ក្នុងការដោះសេយវិវាទ        
និងការបេងចេកផលនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្មករ, និយោជិត និង និយោ 
ជក ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ដើម្បីជម្នះបាននូវបញ្ហាបេឈមពេមទាំង         
ទាញយកផលជាអតិបរមាពីសកា្តានុពលខងលើ សំដៅធានាបាននូវ   
កំណើនបេកបដោយចីរភាព រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ និងដក់ចេញ  
គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ នេះ 
ដោយមានគោលបណំងសខំន ់៣ គ ឺទ១ី. ការបង្កើនឱកាសការងារសមរម្យ 
និងមានផលិតភាពការងារខ្ពស់, ទី២. ការជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងធន-
ធានមនុស្ស និងទី៣. ការពងេឹងអភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារ  ។

សម្តេចបានបញ្ជាក់ថា ការដក់ចេញនូវឯកសារនេះគឺជាជំហានងាយ
សេួលមួយ ប៉ុន្តេការលំបាក និងបញ្ហាបេឈមក៏នៅមានចេើនទៀតក្នុងការ
អនុវត្តជាក់ស្តេង។ ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរ 
និងការងារនេះកាន់តេសកម្ម មានបេសិទ្ធភាពសូមកេសួងការងារ និង   
បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈសហការជាមួយកេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតេូវធ្វើការ
តាមដន និងវិភាគជាទៀងទាត់, រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តងអំពីដំណើរការមា៉ាកេូ
សេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តាតសំខន់លើការបង្កើតឱកាសការងារសមរម្យ និងមាន
ផលិតភាពខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ក្នុងនោះតេូវរៀបចំឱ្យមានកិច្ចសន្ទនា 
គោលនយោបាយ, វេទិកាអន្តរកេសួងអំពីវឌ្ឍនភាពនេការបង្កើនឱកាស
ការងារសមរម្យ និងមានផលិតភាព ។ ទន្ទឹមនេះ តេូវសមេបសមេួលរៀបចំ
ផេនការសកម្មភាព ដោយមានកេបខណ្ឌពេលវេលជាក់លក់, សូចនាករ 
លទ្ធផលឤចវាស់វេងបាន និងការបា៉ាន់សា្មានអំពីតមេូវការធនធានសមេប់
ការអនុវត្ត ពេមទាំងផ្សារភា្ជាប់ទៅវិញទៅមកជាមួយគោលនយោបាយអភិ-
វឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ផងដេរ ។

គួរបញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយទាំងនេះបានចាប់ផ្តើមរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ 
២០១០ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមានការសិក្សាជាចេើន ផ្អេកទៅលើ 
បរិបទនេសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមាន ទី១. កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់
យុទ្ធសាសេ្តស្តីពីមុខរបរ និងការងារ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកេីកេបេកប  
ដោយចីរភាព ។ ទី២. ការតេួតពិនិត្យឡើងវិញលើការចំណាយផ្នេកកិច្ចការ 
គំពាសង្គម ។ ទី៣. ការធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ចូលគ្នា រវាងយុទ្ធសាសេ្តកិច្ច 
ការគំពារសង្គម និងយុទ្ធសាសេ្តមុខរបរនិងការងារ  ៕
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ថ្ងេសៅរ៍  ទី៣ ខេតុល ឆ្នំា២០១៥  តេូវនឹងថ្ងេទី ៦ រោច ខេ ភទេបទ ឆ្នំាមមេ 

សប្តសក័ ពទុ្ធសករាជ ២៥៥៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ ងនួ  ញ៉លិ សមាជកិគណៈអចនិ្តេយ ៍ 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធានទី ២ រដ្ឋសភា  បេធាន 

កេុមការងារថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយលោកតា  

លោកយយ រៀបចំចងា្ហាន់ ទេយ្យវត្ថុ បច្ច័យ បេគេនពេះសង្ឃ  បង្សុកូលជូនដួង 

វញិ្ញាណក្ខន្ធ ័ បពុ្វការើជន  ក្នងុពធិបុីណ្យដកប់ណិ្ឌទ៦ី នៅវត្តតេពាងំជេ   ភមូតិេពាងំជេ 

ឃុំបល្ល័ង្ក សេុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ  ។

ថ្ងេទី១៧ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ទែព ងន អនុបេធានទី២ ពេឹទ្ធសភា 
សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍  គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបេជាពលរដ្ឋក្នងុឱកាសដេលកេមុគេពូេទ្យ     
ស្ម័គេចិត្តរបស់ឯកឧត្តមទៅពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនបេជាពលរដ្ឋដោយឥតគិត
ថ្លេ ចំនួន ២៥០ នាក់ នៅមណ្ឌលសុខភាពកេំងយ៉ូវ ឃុំកេំងយ៉ូវ សេុកសា្អាង ខេត្ត 
កណា្តាល ។

ថ្ងេទី ១១ ខេតុល ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា អនុបេធានទី១ ពេឹទ្ធសភា 
សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងលោកជំទាវ កេុមគេូសារ 
និងបេតិភូអមដំណើរ ពេមទាំងមន្តេីថា្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពត បានចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌ 
វេនទី ១៤ នៅវត្តស្នំបេំពីរ ស្ថិតក្នុងឃុំមា៉ាក់បេំង សេុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ដោយបាន 
នាំនូវទេយ្យទានមួយចំនួនរួមមាន សាដក ចំនួន ១៩ និងបេគេនពេះសង្ឃក្នុង ១ អង្គ 
៥០,០០០ រៀល អង្ករ ៥០គ.ក ចំនួន ៥បាវ មី ២ កេសធំ តេីខ ៣កេសធំ ទឹកដោះគោ 
១កេសធំ ទឹកសុទ្ធ ១៥កេស ទឹកកេូច ១៥កេស ផ្លេឈើ ៤កន្តេក គេឿងទេស ៤កន្តេក 
និងបច្ច័យសរុបចំនួន ១៥,០១១,០០០ រៀល ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម និងលោក 
ជំទាវបានចេកជូនដល់យយជីតាជីចំនួន ៥០នាក់ ក្នុងមា្នាក់ទទួលបាន កេណាត់ស 
១ដុំ និងថវិកា ៥,០០០រៀល ។

ក្នុងខេតុលនេះដេរ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនេ្តីបេចាំការ គាត ឈន់ សមាជិក 

គណៈអចិនេ្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំ       

បេតិភូរាជដ្ឋាភិបាលចុះពិនិត្យបេព័ន្ធធារាសាស្តេនៅសេុកតេំកក់ ខេត្តតាកេវ ជា                     

ពិសេសពិនិត្យសា្ថានភាព និងការបេើបេស់ទឹកនេទំនប់ខ្ពបតេបេក ។

ថ្ងេទី២៧ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥នេះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី  

សមាជិកាគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល រដ្ឋមន្តេីកេសួងទំនាក់ទំនងជា

មយួរដ្ឋសភា-ពេទឹ្ធសភា នងិអធកិារកចិ្ច  រមួនងឹបេជាពុទ្ធបរសិទ័ បានផ្តចួផ្តើមធ្វើបណុ្យ 

កឋិនទានសាមគ្គី ដើម្បីដង្ហេទៅបេគេនពេះភិក្ខុសង្ឃ ដេលគង់ចាំអស់តេីមាស នៅ 

ក្នុងវត្តលងា្កា ពេះកុសុមារាម ស្ថិតនៅសងា្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី 

ភ្នំពេញ ដើម្បីបេមូលបច្ច័យយកទៅកសាង ទីសេនាសនៈសមេប់ពេះសង្ឃគង់ 

អាសេ័យ និងរៀនសូតេ ។
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ថ្ងេទី ២៨-៣០ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តចំបា៉ាសាក់ នេសាធារណរដ្ឋបេជាធិ-

បតេយ្យបេជាមានិតឡាវ  ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណែង បេធានគណៈកមា្មាការទី ៤ នេ 

រដ្ឋសភា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំលើទី ២ ស្តីពី    ៉ការលើកស្ទួយតួនាទី ភារកិច្ចក្នុង 

ការពិនិត្យតាមដនរបស់រដ្ឋសភានេគណៈកមា្មាធិការ/គណៈកម្មការបេទេសទាំងបី

ក្នុងការគំទេដល់តំបន់តេីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម  ៉ ។ កិច្ចបេជុំនេះគឺ     

ដើម្បីពងេឹងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការឲ្យកាន់តេទូលំទូលយផ្នេកកិច្ចការពារជាតិ 

សន្តិសុខ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ ជំរុញ និងគំទេដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ក្នុង   

តំបន់តេីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម ដើម្បីបេកា្លាយតំបន់ដេលញាំញី

ដោយភាពកេីកេ និងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនេះ ឲ្យទៅជាតំបន់មួយដេលមានសន្តិភាព 

ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។

ថ្ងេទី១៧ខេតុលឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមនេ្តី អឹុម ឈុនលឹម រដ្ឋមនេ្តីកេសួងរៀប 

ចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការ  

កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេជា

ពលរដ្ឋ លោកគេូ អ្នកគេូ និងសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យសណា្តាន់ឃុំសណា្តាន់            

សេុកសំបូរខេត្តកេចេះ និងបានផ្តល់ជូននូវអណ្តូងទឹកចំនួនមួយ និងសមា្ភារ:សិក្សា, 

កីឡាមួយចំនួនដល់សិស្សានុសិស្ស ។

ថ្ងេទី ១៩ ខេតុល ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អគ្គមេបញ្ជាការរង

នាយសេនាធិការចំរុះ សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជា បាននាំយកអាវរងាជូនកងកមា្លាំងជួរមុខនៅទិសទី៣តំបន់បេសាទ

តាមាន់ តាកេបី នៅទីបញ្ជាការមុខរបស់កងពលធំលេខ ២ ។

ក្នុងខេតុលនេះដេរ ឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉ែប៊ុន រដ្ឋមនេ្តីកេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់

និងនេសាទ សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជន

កម្ពុជា អមដំណើរដោយថា្នាក់ដឹកនាំកេសួង បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយ 

កសិករដំកាហ្វេដំមេចដំណាំសេូវវស្សា និងពិធីសមោ្ពោធដក់ឱ្យបេើបេស់ជាផ្លូវ      

ការនូវអគររដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរើ ។

ថ្ងេទី ៨ ខេតុល ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង ពិ

ធីបើកយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ កេមគមេងកេលម្អផ្លូវជនបទនេកេសួង 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅវិទ្យាល័យមោងឬស្សី សេុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។
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ថ្ងេទី១០ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលសេុកកណា្តាលស្ទឹងខេត្តកណា្តាល ឯក-

ឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បេធានស្តីទីគណៈកម្មការទី១០ និងជាសមាជិកពេឹទ្ធសភា 

បេចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណា្តាល) បានអញ្ជាើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសចា្ចាបេណិធាន 

នងិបពំាកក់ន្សេងជនូនូវកាយរទឹ្ធសេកុកណា្តាលស្ទងឹចនំនួ៥៤០នាក ់។ ក្នងុពធិបីពំាក់ 

កន្សេង ឯកឧត្តមបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនអស់ចំនួន ១៦៥៩០០០០ រៀល ។

ថ្ងេទី ១៥ ខេតុល ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគ

ណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 

បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធទីសា្នាក់ការថ្មីនេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងសមិទ្ធ-

ផល នានា ស្ថិតនៅឃុំដូនតី សេុកពញាកេក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ងេទី ២០ និង ២១ ខេតុល ឯកឧត្តម លឹម គានហែ រដ្ឋមន្តេីកេសួងធនធាន 

ទឹក និងឧតុនិយម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បាន 

ដឹកនាំកេុមការងារចុះពិនិត្យសា្ថានភាពទឹក និងការងារបង្កបង្កើនផលនៅខេត្តកំពង់

ឆ្នាំង, ពោធិ៍សាត់, បាត់ដំបង និងខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដេលសុទ្ធសឹងតេជាខេត្តមាន

សកា្តានុពលខងការផលិតសេូវរបស់កម្ពុជា ។

ថ្ងេទី៣ខេតុលឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែនី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ

បក្សបេជាជនកម្ពុជា តំណាងរាសេ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងជាបេធានសហភាពសហ-

ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ,ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងបរិសា្ថាន ,ឯកឧត្តម ស សុខា សមាជិក 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា តំណាងរាសេ្តមណ្ឌលពេវេង,

ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជួបសាកសួរសុខទុក្ខ

និងសំណេះសំណាលជាមួយកងកមា្លាំងនគរបាលជាតិ នេស្នងការដ្ឋាននគរបាល   

ខេត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងេទី ៥ ខេតុល ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងបរិសា្ថាន និងជាបេធាន 

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយ 

កងកមា្លាំងនគរបាល កងរាជអាវុធហត្ថ និងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនេយោធភូមិ-

ភាគទី ១ ខេត្តស្ទឹងតេង ។



skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS

qñaMTI 15 elx 173 Extula qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 21

ថ្ងេទី ១៧ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥គណៈអចិនេ្តយ៍គណបក្សខេត្ត  និងកេុមការងារយុវជន 

គណបក្សខេត្តកំពត បានរៀបចំកិច្ចបេជុំរវាងកេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលជា

មួយគណៈអចិនេ្តយ៍គណបក្សខេត្តនិងកេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបេធានគណបក្ស 

បេធានកេុមការងារយុវជនគណបក្ស កេុង-សេុក នាសា្នាក់ការគណបក្សខេត្ត កិច្ចបេជំុនេះ 

បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់អំពី សកម្មភាពការងារយុវជនគណបក្សគេប់ថា្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពត ជា

ពិសេសជំរុញសកម្មភាពយុវជនគណបក្សនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 

ខូយ ឃុនហ៊ួរ បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង បេធានកេុម 

ការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងសមាជិកកេុមការងារ។ ល្ងាចថ្ងេដដេល បេតិភូ  

កេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានជួបបេជុំជាមួយគណបក្សកេុមការងារយុវ-

ជនគណបក្សកេុង-សងា្កាត់ សកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យចំណុះគណបក្សកេុងកំពត ។

ថ្ងេទី ០១ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជេុន ថេរា៉ាវា៉ាត សមាជិកអចិនេ្តយ៍ 

កេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខ 

ទុក្ខ និងចេកអាវ មួក ស្បេកជើង និងអាយកូម ជូនដល់បេជាការពារ ចំនួន ២៤រូប 

នៅឃុំកោះកេវ សេុកល្វាឯម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងេទី ១៨ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ កេុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នៅបេទេសអូសេ្តាលី និងណូវ៉េលហ្សេឡង់ បានរៀបចំ 

ពិធីបេកាសសមាសភាពកេុមការងារយុវជនគណបក្សបេជាជន និងបេកាស 

បញ្ចូលសមាជិក សមាជិការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជានៅទីកេុងសុីដនី បេទេស 

អូសេ្តាលី គណៈអធិបតីមាន ឯកឧត្តម សម សឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាល នេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណេត               

បេធានកេុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនកេបេទេស ឯកឧត្តម កុយ 

គួង បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេចាំបេទេសអូសេ្តាលី 

និង ណូវវ៉េលហ្សេឡង់។

ថ្ងេទី១៦ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ឯកឧត្តម សម សឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល នេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណេត បេធាន       

កេុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនកេបេទេសឯកឧត្តម កុយ គួង បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេចាំបេទេសអូសេ្តាលី និងណូវវ៉េលហ្សេឡង់ 

អញ្ចើញចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបេកាសសមាសភាពកេុមការងារយុវជនគណបក្សបេជាជនចំនួន ១៥រូប និងបេកាសបញ្ចូលសមាជិក សមាជិកាគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជាចំនូន ៣០៧រូប បេចាំទីកេុងមេលប៊ន រដ្ឋ វិចតូរើយ (Victoria) បេទេសអូស្តាេលី ។

ថ្ងេទី ១០ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្ត កេុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្តខេត្តកំពង់ធំ បានរៀបចំកម្មវិធីបេកាសសមាសភាពថា្នាក់     

ដឹកនាំកេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត សាលខេត្ត កេុង សេុក និងកេុមសកម្ម 

ជនយុវជននេបណា្តាមន្ទីរ អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណេត អនុបេធានកេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល 

ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្ត នាសា្នាក់ការកណា្តាល 

គណបក្សខេត្ត។



skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS

qñaMTI 15 elx 173 Extula qñaM 201522 TsSnavdþI RbCaCn

ថ្ងេទី ០៣ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ កេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកេប បានរៀបចំ 

កិច្ចបេជុំបេកាសសេចក្តីសមេច ស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និងបេងចេកតួនាទីភារ-

កិច្ចរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់កេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត កេមអធិបតីភាព 

លោក សម ពិសិដ្ឋ សមាជិកកេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល សមាជិក 

អចិនេ្តយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាបេធានកេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ។

គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម 

គង់ រើ  អនុបេធានគណបក្សខេត្ត បានចូលរួមបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ រយៈ 

ពេលបីថ្ងេគឺ ថ្ងេទី ២១ ដល់ថ្ងេទី ២៣ ខេតុល ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ សា្នាក់ការ 

គណបក្ស សេុកភ្នំពេឹក ជូនសមាជិក សមាជិកាមានអ្នកចូលរួម ១២០ 

នាក់ សេី ២៥ នាក់ ក្នុងនោះយុវជន ៦០ នាក់ សេី ២០ នាក់ ដេល មកពី 

បណា្តាឃុំ ភូមិ និងសា្ថាប័នជុំវិញសេុកភ្នំពេឹក ខេត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងេទី  ០៣ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម គីម សុភៈ សមាជិកកេុម 

ការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ 

គេូបងេៀន គេូបំប៉នស្ម័គេចិត្ត និងសិស្សបេលងជាប់សញ្ញាបតេទុតិយភូមិ 

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ នៅសេុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម 

នាសា្នាក់ការគណបក្សសេុក ។

កេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំដោយ លោក ហាក់ 

សុខ មករា សមាជិកកេុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និង            

ជាបេធានកេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានយករទេះរុញ និង 

អំណោយជាសំភារៈបេើបេស់មួយចំនួន ទៅចេកជូនដល់ចាស់ជរា ជន 

ទីទ័លកេ និងពិការចំនួន ០២រូប នៅភូមិកំរ៉េង ឃុំគរ  និង ភូមិជេយចងា្កា 

ឃុំមង់រាវ សេុកត្បូងឃ្មុំ  ។

ថ្ងេទី ០៧ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥កេុមការងារយុវជនគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា ដឹកនាំដោយលោក អ៊ុនចាន់ដ សមាជិកកេុមការងារយុវជន 

គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបេធានកេុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត 

ពេះវិហារ បានរៀបចំកិច្ចបេជុំបេងចេកភារកិច្ចដល់សមាជិកកេុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្តចុះតាមកេុង សេុក និងជួយជំរុញ Like គេហទំព័រ 

សម្តេច ហ៊ុន សេន។

ថ្ងេទី ០៣ ខេតុល ឆ្នាំ២០១៥ កេុមការងារយុវជនគណបក្សកេសួង

កិច្ចការនារើ ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ កុប មា៉ារើយ៉ាស់សមាជិកកេុមការងារ 

យុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងចេកអំណោយ 

ដល់កុមារកំពេ នៅមណ្ឌលគំពាររបស់អង្គការគេួសារថ្មី នៅខេត្ត 

សៀមរាប ។
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ចំណូលពន្ធគយត្រីមាសទី ៣  និងរយៈព្រល ៩ ខ្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករនេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា

នៅតេីមាសទី ៣ ឆ្នាំនេះ គយបេមូលបានបេក់ចំណូលសរុបបេមាណ១.៥៩៦ពាន់

លនរៀល ឬបេមាណ ៣៨៩ លនដុល្លារអាមេរិក គឺមានកំណើន ១៦,៦% បើធៀប 

នឹងតេីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ដោយឡេកសរុបរយៈពេល ៩ ខេនេឆ្នាំ ២០១៥ នេះ បេក់ចំណូលដេលគយ

បេមូលបានមានចំនួនបេមាណ ៤.៦៤៩ ពាន់លនរៀល ឬជាង ១.១១៤ លន          

ដុល្លារ។ បេក់ចំណូលសរុបនេះមានកំណើនបេមាណជាង ៦៨២ ពាន់លនរៀល 

ឬជាង ១៦៦ លនដុល្លារ គឺស្មើបេមាណ ១៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ 

២០១៤ ។ ទន្ទឹមនេះបេក់ចំណូលពន្ធគយដេលសមេចបានក្នុងរយៈពេល៩ខេនេះ

គឺស្មើនឹងជាង ៨៨% នេផេនការឆ្នាំ ២០១៥ ។

ចំណូលពន្ធដារខ្រកញ្ញា និងរយៈព្រល ៩ ខ្រ

នៅខេកញ្ញានេះ ពន្ធដររកបានចំណូលពន្ធបេមាណជាង៣៩៨ពាន់លនរៀល

ឬបេមាណជាង ៩៩,៥ លនដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡេកបើគិតសរុបរយៈពេល៩

ខេឆ្នាំ២០១៥នេះចំណូលពន្ធដរសរុបមានចំនួន៣.៩៨៩លនរៀល ឬបេមាណ 

៩៩៧,៣ លនដុល្លារ គឺស្មើនឹងជាង៨៥,៦២ % នេផេនការឆ្នាំ ២០១៥ ។

ចំណូលពន្ធដររយៈពេល៩ខេនេះបើបេៀបធៀបនឹងចំណូល៩ខេឆ្នាំ២០១៤

គឺមានការកើនឡើងចំនួនស្មើនឹង ២៥,៥៣%។ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខេនេះដេរតាមការ       

វិភាគបេភេទពន្ធឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើនឡើងគេប់បេភេទពន្ធ 

ក្នុងនោះ បេភេទពន្ធសំខន់ៗដេលមានការកើនឡើង ដូចជាពន្ធលើបេក់បៀវត្ស      

កើនបេមាណ ២១,៣%។ ពន្ធលើបេក់ចំណេញកើនឡើង ២៧,៦ % អាករពិសេស 

កើន ឡើង ២៧,៣% និងអាករលើតម្លេបន្ថេមកើនបេមាណ ១៥,៩% ។

បើពិនិត្យតាមវិស័យក៏ឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៥មានការកើនឡើងស្ទើរ

គេប់សកម្មភាពដេរ ក្នុងនោះ ផេ្នកសេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងបេមាណ៤០%។ផ្នេកភេ-

សជ្ជៈកើនឡើង ១៥,៥%។ ផ្នេកទូរគមនាគមន៍កើន ១៤,៣%។ ផ្នេកនីហរ័ណអាហ-

រ័ណកើនឡើង ១៦,១% ។ ផលិតផលគេឿងបេើបេស់កើន ៤,៨%។ ផ្នេកផលិត  

សម្លៀកបំពាក់កើនឡើង ១៧,៥%។ ផ្នេកសណា្ឋាគរ និងផ្ទះសំណាក់កើនឡើង  

៣២,៣%។ ផ្នេកថា្នាំជក់កើនឡើង១២៧,៩%។ផលិតយនយន្តកើន១៧២,៧%។

ផ្នេកលក់គេឿងឧបភគបរិភគកើន៨៧,៦%។ផ្នេកកសិកម្មកើន៦២,៨%។ផ្នេក

លក់ភេសជ្ជៈកើន២៦,៥%។ ផ្នេកផលិតម្ហូបអាហារកើន១៥% និងផ្នេកដឹកជញ្ជូន 

និងទេសចរកើន ១១,៣% ។

វិស័យសំណង់រយៈព្រល ៩ ខ្រ

រយៈពេល ៩ ខេនេឆ្នាំ ២០១៥ នេះ វិស័យសំណង់មាន១.៥៣២គមេង,ផ្ទេ  

កេឡាសំណង់មាន ៤,៥៩០,៣៧៦ ម៉េតេកេឡា និងមានតម្លេបា៉ាន់សា្មានបេមាណ  

១.៧៥២ លនដុល្លារអាមេរិក។ បើបេៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៤

គឺមានការកើនឡើង ១៣,៧៥% ។

ខណៈនេះដេរ កេសួងរៀបចំដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម បានសហការជាមួយដេ

គូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដល់ការគំទេផ្នេកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់កេមជាតិដើម្បីកសាង

ផេនការរៀបចំដេនដីប្លង់គោល និងផេនការបេើបេស់ដីស្ទើរគេប់កមេិតក្នុងនោះ       

ផេនការរៀបចំដេនដីតំបន់ឆ្នេរសមុទេកម្ពុជា, ផេនការរៀបចំដេនដីថា្នាក់ខេត្ត, ប្លង់ 

គោលរាជធានីភ្នំពេញ, ប្លង់គោលបេើបេស់ដី, ផេនការបេើបេស់ដីកេុងសេុកខណ្ឌ

និងទីបេជុំជនចំនួន៤៣,ផេនការបេើបេស់ដីថា្នាក់ឃុំចំនួន១២៨និងកំពុងបន្តសិក្សា

រៀបចំអនុម័តប្លង់គោល និងផេនការបេើបេស់ដីជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត ។

សូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅនេះ ចំណូលដេលបានមកពីវិស័យ    

សំណង់មានទឹកបេក់ចំនួន ២.៥០០ លនដុល្លារ ហើយតួលេខនេះគឺកើនឡើងជាង 

ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅផងដេរ ។

លទ្ធផលច្រកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីធ្លី និងផ្រនការដល់ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមរបាយការណ៍របស់កេសួងរៀបចំដេនដី និងនគរូបនីយកម្មបានឲ្យ    

ដឹងថា បច្ចុប្បន្នកេសួងបានផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅដល់ដេបេជាពលរដ្ឋនៅទូទាំង

បេទេសបានជាង ៤ លនប័ណ្ណហើយ ។

ក្នុងនីតិកាលទី៥នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជា្ញាចិត្តបន្តអនុវត្តកាន់តេសកម្មនិង

សុីជមេថេមទៀតនូវការកេទមេង់ដីធ្លីដើម្បីរួមចំណេកធ្វើឲ្យសមេចគោលដៅជាតិ

ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេការធានាសន្តិសុខស្បៀងការការពារបរិសា្ថាន និងធន-

ធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ។

ដើម្បីសមេចនូវគោលដៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើការជំរុញ              

ល្បឿននេការចុះបញ្ជីដីធ្លី និងការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទិ្ធដីធ្លី ទាំងដីរដ្ឋ ទាំងដីឯកជន និង 

ទាំងដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច បេកបដោយតមា្លាភាព និងបេសិទ្ធភាពឲ្យ        

បាន ៥៧% ទៅ ៦៥% នៅឆ្នាំ ២០១៥ សមេចឲ្យបាន ៧០% នៅឆ្នាំ ២០១៨ និង 

១០០% នៅឆ្នាំ ២០២២ ។

លទ្ធផលបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា

កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់  និងនេសាទបានបញ្ជាក់ថា គិតតេឹមថ្ងេទី ២០ ខេ 

តុលកន្លងទៅនេះ ការភ្ជួររាស់រៀបចំដីសមេចបានចំនួន៣ ៥៤៧ ០៣៥ ហ.ត ក្នុង

នោះភ្ជួររាស់ដោយគោកេបីចំនួន ៤២៧ ៩១៧ ហ.ត ស្មើនឹង ១២,០៦ % និងដោយ 

គេឿងយន្តចំនួន ៣ ១១៩ ១១៨ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន៨៥៥ ៣៦១ ហ.ត។

សាបបានចំនួន ៧១ ០០០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៤២ ៣៣២ ហ.ត។ ចំណេក 

ស្ទូង និងពេះសមេចបាន ២ ៥៤៨ ៨០៦ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,២៩ % នេផេនការ 

២ ៥៤៨ ៨០៦ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៥ ៣៤៥ ហ.ត។

ក្នុងរដូវបង្កបង្កើនផលនេះដេរកត់សមា្គាល់ឃើញថា សេូវសេល, សេូវចមា្ការ និង

សេូវឡើងទឹកធ្វើបានតិចជាងឆ្នាំមុន ខណៈដេលសេូវកណា្តាល(សមេចបាន                      

១ ៣០៧ ៩៣៩       ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៥៩ ៨២២ហ.ត) និងសេូវធ្ងន់(សមេចបាន 

៥៦៩ ៦៤២ ហ.តលើសឆ្នាំមុន២១ ៥២០ហ.ត) ធ្វើបានចេើនជាងឆ្នាំមុន។

ដោយឡេកសកម្មភាពបេមូលផលសេូវសេលដើមរដូវ សមេចបានចំនួន             

២២៣ ៥១៩ ហ.ត លើផ្ទេដអីនវុត្តសរបុ ៥៨៤ ៥២១ ហ.ត ដោយទទលួបានបរមិាណ 

ផលសរុប ៧៧៥ ៨៨០ តោន តិចជាងឆ្នាំមុន ៩៥ ៧៤០ តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្យម 

៣.៤៧១តោន/ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ២០៧ គ.កេ/ហ.ត។

គិតតេឹមថ្ងេទី២០ ខេតុលនេះ ដេរមានខេត្តចំនួន ១៩ បានបញ្ចប់ការដំដុះ  

ដំណាំរដូវវស្សាហើយ ក្នុងនោះមានខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ  កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ កំពត 

កោះកុង កេចេះ មណ្ឌលគីរើ ពេះវិហារ ពេវេង ពោធិសាត់ រតនគីរើ សៀមរាប ពេះ-

សីហនុ ស្ទឹងតេង សា្វាយរៀង ឧត្តរមានជ័យ កេប ប៉េលិន និងត្បូងឃ្មុំ។ឆ្នាំនេះកសិ-

ករចូលចិត្តបង្កបង្កើនផលសេូវដោយពេះយកតេម្តង (៨៣ %) ចេើនជាងការដក 

ស្ទូង (១៧%) ម៉្យាងមកពីការរាំងស្ងួតអូសបនា្លាយពេលយូរនៅដើមរដូវ និងដោយ

សារខ្វះកមា្លាំងពលកម្មផងដេរ៕
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 ៉គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-

២០២៥   ៉ តេូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបេកាសផ្សព្វផ្សាយ និង     

ដក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងេទី ២៦ ខេសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ គោលនយោ-  

បាយនេះជាមគ្គុទេ្ទសក៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម នៅ     

កម្ពុជា ដេលនឹងរួមចំណេកដល់ការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់              

បេកបដោយចីរភាព និងបរិយប័ន្ន តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋ-

កិច្ច ការពងេឹងភាពបេកួតបេជេង និងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព ។

ការដក់ចេញគោលនយោបាយនេះ គឺក្នុងកាលៈទេសៈដេល 

កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាព ឯកភាពទឹកដី ឯកភាពជាតិ ស្ថិរ-

ភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្ពុជា

ក៏តេូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងកេុមបេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

ដោយសមេចបានកំណើរជាមធ្យមបេចាំឆ្នាំ៧,៧%ក្នុងរយៈពេល 

២ ទស្សវត្សចុងកេយ និងជាបេទេសដេលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

លឿនបំផុតលំដប់ទី ៦ លើពិភពលោក។ ក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅ 

មុខ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតេូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបន្តកើនក្នុងរង្វង់៧% 

ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដោយផ្អេកលើការរើកចមេើននេវិស័យថាមពល និងហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដទេទៀត ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងមក កម្ពុជា   

សមេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេមាណ ៧% ផលិតផលសរុប     

ក្នុងសេុកបានកើនឡើងដល់ចំនួនបេមាណ ១៧ ពាន់លនដុល្លារ 

អាមេរិក ហើយបេក់ចំណូលរបស់បេជាជនមា្នាក់ៗបានកើនដល់        

ចំនួនបេមាណ ១១២៣ ដុល្លារអាមេរិក។ជាមួយគ្នានេះដេរការដក់

ចេញនូវគោលនយោបាយនេះ ក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបេ           

បេួលរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា និងសភាពការណ៍បេបេួល

នេសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក ដូចជាភាពអំណោយផលនេកតា្តា 

ភូមិសាសេ្តនយោបាយសមេប់ការតភា្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហ-

កម្មកម្ពុជាទៅនឹងតំបន់ពិសេស ក្នុងកេបខណ្ឌនេការបង្កើតសហ-

គមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និងសេរើភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ ។ តួ   

នាទីនេវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងការបង្កើតនូវកំណើន និងការងារ

ថ្មីនៅក្នុងបរិការណ៍នេសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហ ដេលអំណោយផល                  

ចំពោះការរើកលូតលស់នេវិស័យឧស្សាហកម្ម ។ តួនាទីនេវិស័យ  

ឧស្សាហកម្ម ជាឧបករណ៍គោលនយោបាយសមេប់ពងេឹងការ 

តភា្ជាប់រវាងវិស័យជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចសំខន់ ដេលនឹងរួមចំណេកដល់

ការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថេមទៀត ។ សារសំខន់នេ               

វិស័យឧស្សាហកម្ម ជាការដ្ឋាននេការកេទមេង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងសា្ថា-

ប័នគេប់គេងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ សំដៅលើកកម្ពស់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច

សមេប់រយៈពេលវេង និងបញ្ចៀសបាននូវ   ៉អនា្ទាក់បេទេសមាន 

ចំណូលមធ្យម   ៉។ ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជំរុញកេ

បេ និងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកម្ពុជាពីឧស្សាហកម្ម

អតិពលកម្មឈានទៅឧស្សាហកម្មផ្អេកលើជំនាញតេឹមឆ្នាំ២០២៥

តាមរយៈការតភា្ជាប់ទៅនឹងចងា្វាក់តម្លេសកលសមាហរណកម្មទៅ

ក្នុងបណា្តាញផលិតកម្មតំបន់ ពងេីកភាពបេកួតបេជេង និងលើក      

កម្ពស់ផលិតភាពឧស្សាហកម្មក្នុងសេុក បន្តឈានទៅឧស្សាហកម្ម

ទំនើបដេលផ្អេកជាសំខន់លើមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា និងចំណេះ       

ដឹង ។ ដើម្បីសមេចចក្ខុវិស័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់គោលដៅ 

ចំនួន ៣ គឺទី១-កំណើនចំណេកនេវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងផ.ស.ស

ឲ្យបានដល់ ៣០% នៅឆ្នាំ ២០២៥(២៤,១%នេផសសនៅឆ្នាំ 

២០១៣) ដេលវិស័យកម្មន្តសាលតេូវកើនឡើងពី ១៥,៥% នេ        

ផ.ស.ស នៅឆ្នាំ ២០១៣ ទៅដល់ ២០% នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទី២-ជំរុញ 

ពិពិធកម្មមុខទំនិញ ដោយបង្កើនការនាំចេញទំនិញកម្មន្តសាលមិន

មេនជាវាយនភណ្ឌឲ្យបាន ១៥% នេបរិមាណនាំចេញសរុបនៅឆ្នាំ 

២០២៥ ទន្ទឹមនឹងជំរុញការនាំចេញទំនិញកេច្នេកសិកម្មឲ្យបាន   

១២% នេបរិមាណនាំចេញសរុបនៅឆ្នាំ ២០២៥ និងទី៣-កំណត់ 

គោលដៅនៅឆ្នាំ ២០២៥ ឲ្យសហគេសធុនតូចចំនួន ៨០% និង 

សហគេសធុនមធ្យមចំនួន ៩៥% តេូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការហើយ

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា២០១៥-២០២៥
គឺដើម្បីរុញកំណើនសោដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទោមុខទៀត

ខ្សេបណា្តាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់កំពុងតេូវបាន
តភា្ជាប់គេប់តំបន់ក្នុងទូទាំងបេទេស

រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវសមេប់នាំអង្ករចេញទៅកេបេទេស
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សហគេសធុនតូចចំនួន ៥០%  និងសហគេសធុនមធ្យមចំនួន 

៧០% មានបញ្ជីការគណនេយ្យ និងតារាងតុល្យការតេឹមតេូវ ។            

ដើម្បីសមេចនូវចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅទាំងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាល

បានដក់ចេញយុទ្ធសាសេ្តគន្លឹះ ៤ គឺទី១-កៀរគរ និងទាក់ទាញវិនិ-

យោគផ្ទាល់ពីបរទេស និងវិនិយោគឯកជននៅក្នុងសេុកដោយ                 

ផ្តាតលើឧស្សាហកម្មធំៗ ការអភិវឌ្ឍ និងការពងេីកទីផ្សារការផ្ទេរ  

បច្ចេកវិទ្យាទី២-អភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើទំនើបកម្មសហគេសធុនតូច និង 

មធ្យម ទី៣-កេលម្អបរិសា្ថាននិយតកម្មដើម្បីពងេឹងភាពបេកួត        

បេជេង និងទី៤-សមេបសមេួលគោលនយោបាយគំទេដូចជាការ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស បណ្តុះបណា្តាលជំនាញ ការកេលម្អទំនាក់ 

ទនំងវិជា្ជាជវីៈ ការអភវិឌ្ឍនហ៍េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំទេ ។ រាជរដ្ឋាភបិាល 

ក៏បានដក់ចេញនូវវិធានការជាក់ស្តេងគន្លឹះមួយចំនួន ឲ្យសមេច 

បានមុនឆ្នាំ ២០១៨ ដេលជាយុទ្ធសាសេ្តស្នូលក្នុងការអនុវត្តគោល-

នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ដូចជាបញ្ចុះថ្លេផ្គត់ផ្គង់    

អគ្គិសនីសមេប់តំបន់ឧស្សាហកម្មគោលដៅ រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍ       

ផេនការមេសមេប់អភិវឌ្ឍន៍បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកពហុ 

មធ្យាបាយ ពងេឹង និងអភិវឌ្ឍយន្តការគេប់គេងទីផ្សារពលកម្ម និង 

បណ្តុះបណា្តាលជំនាញ អភិវឌ្ឍ និងបេកា្លាយខេត្តពេះសីហនុទៅជា

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង ។ 

បច្ចុប្បន្ននេះ សា្ថានភាពឧស្សាហកម្មកម្ពុជាមានសភាពទន់-        

ខ្សាយផលិតកម្មសាមញ្ញ និងតូចចង្អៀត ដេលបេមូលផ្តុំជុំវិញ       

ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងការកេច្នេអាហារ ហើយមូលដ្ឋាន       

ផលិតផលភាគចេើនមានលក្ខណៈគេួសារ និងមិនទាន់មានសមត្ថ-

ភាពបេកួតបេជេងជាអន្តរជាតិ។ ចំណុចសំខន់ៗនេឧស្សាហកម្ម 

កម្ពុជារួមមាន មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មមិនសូវសម្បូរបេបរចនាសម្ព័ន្ធ

ឧស្សាហកម្មបេហោងកណា្តាល និងកេផ្លូវការ សហគេិនភាពនៅ  

ទន់ខ្សាយ និងបេមូលផ្តុំតេនៅទីកេុង ពេមទាំងតម្លេបន្ថេមទាប និង 

បច្ចេកវិទ្យាទន់ខ្សាយ ដេលក្នុងនោះចំនួនសហគេសមីកេូមាន   

ចេើនជាង ៩៧% ប៉ុន្តេផ្តល់ការងារបានតេ ៣០% និងមានផលរបរ 

សរុប ៧៦% ហើយសហគេសមិនផ្លូវការមានចេើនលើសលប់ ។ 

សហគេិនភាពនៅទន់ខ្សាយ និងបេមូលផ្តុំតេនៅទីកេុង ក្នុងនោះ 

សហគេសជាង ៤២% ទើបបង្កើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មក 

សហគេសកម្មន្តសាលធុនធំជាង៦៣% ជាការវិនិយោគពីបរទេស

និងភាគចេើនបមេើឲ្យគោលដៅនាំចេញ។សហគេសកម្មន្តសាល

ធុនធំ ៦៨% មានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ និង ១៣% នៅខេត្ត 

កណា្តាល ។ គួរកត់សមា្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅ    

កម្ពុជាបេឈមនឹងបញ្ហាគន្លឹះមួយចំនួន គឺកង្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំការ 

សមេបសមេួល ការសមេចចិត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាពគេប់          

កមេិត ពិសេសការគំទេសំខន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្ស និងជំនាញ ។ ការអភិវឌ្ឍមូល-  

ដ្ឋានចំណេះដឹងផ្នេកបច្ចេកទេស និងជំនាញដើម្បីបេកា្លាយកមា្លាំង 

ពលកម្មឲ្យមានជំនាញ និងមានសមត្ថភាពឈងចាប់យកបច្ចេក-

ទេស និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ។ ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់

គេប់គេន់ ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកមេិត បញ្ហាទីផ្សារ 

ការងារ និងទំនាក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈក៏នៅខ្វះខត ។

តាយរយៈគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម            

កម្ពុជាពិតជានឹងសមេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

មួយជេលជេ ដោយឈានពីរចនាសម្ព័ន្ធដេលពឹងផ្អេកលើវិស័យ

កសិកម្ម ទៅបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចដេលពឹងផ្អេកសំខន់លើកម្មន្តសាល    

និងកសិឧស្សាហកម្ម ហើយឈានទៅដល់ការលើកកម្ពស់ និងពិ-   

ពិធកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត ពិសេសឧស្សាហកម្ម

បេើបេស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណាក់កាលចុងកេយ ។ សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបានថ្លេងថា 

ការអនុវត្តគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា 

២០១៥-២០២៥ នេះ សំខន់បំផុតគឺទាំងអស់គ្នាតេូវធ្វើសកម្មភាព

និងអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ដោយបុរេសកម្ម  

ផងសកម្មផង និងអន្តរសកម្មផង ។ មានន័យថាកេសួងសា្ថាប័ន            

នីមួយៗតេូវគិតតេូវដឹងថាខ្លួននឹងតេូវចូលរួមចំណេកអ្វីខ្លះដើម្បីអភិ

វឌ្ឍន៍វិស័យនេះតេូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ និងតេូវរួមសហការគ្នាជា         

មួយនឹងសា្ថាប័នដទេក្នុងការងារនេះបេបណា ។ សម្តេចតេជោបាន  

បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លស់ថា គោលនយោបាយនេះគឺជាមគ្គុទេ្ទសក៍

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើពិ-      

ពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការពងេឹងភាពបេកួតបេជេង និងការលើកកម្ពស ់   

ផលិតភាព ។ ដូច្នេះចំពោះមុខនេះពិតជាគ្មានការសង្ស័យទេថា      

គោលនយោបាយនេះនឹងកា្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខន់ ក្នុងការរួម        

ចំណេកសមេចបាននូវទិសដៅយុទ្ធសាសេ្តចតុកោណ ដើម្បី                  

កំណើនការងារ សមធម៌ និងបេសិទ្ធភាព ហើយការអនុវត្តគោល-

នយោបាយនេះពិតជាបានគូសបញ្ជាក់ពីការវិវឌ្ឍ និងភាពរើក   

ចមេើនថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជា ៕

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកេុងពេះសីហនុ  ក្នុងខេត្តពេះសីហនុ
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 គួរបញ្ជាក់ដេរថា កេុមហ៊ុនម៉ុង ឬទ្ធីគេុបបានទទួលដីសម្ប-
ទានក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ទំហំ ១១.០០០ ហិកតា ក្នុងនោះដំដូងបេង 
បាន ៦.២០០ ហិកតា រើឯផ្ទេដីដេលនៅសេសសល់បេមាណ 
៥.០០០ ហិកតា បានអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្តេស្បេកខ្លា។ បនា្ទាប់មក
កេុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បទានពីកេសួងបរិសា្ថាន និងបានបេមូល 
ទិញពីបេជាជនថេមទៀត សរុបផ្ទេដីបច្ចុប្បន្នកេុមហ៊ុនដំដូងបេង
បានចំនួន ១៦.១៥០ ហិកតា ស្មើនឹង ២.២១៦.៥៧២ ដើម។ ក្នុង 
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កេុមហ៊ុនបានបោះទុនវិនិយោគលើ
ដំណាំដូងបេងអស់ទឹកបេក់បេមាណ ១៥០ លនដុល្លារអាមេរិក 
រួចមកហើយ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ កេុមហ៊ុន
បានបេមូលផលផ្លេដូងបេងសេស់ចំនួន ៦៨៥.២៣៧ តោន និង  
ផលិតជាបេងឆបានចំនួន ១៣១.៣១០ តោន ដេលបាននាំចេញ
ទៅកាន់បេទេសមា៉ាឡេសុី វៀតណាម ថេ ឥណា្ឌ ចិន កូរ៉េខងត្បូង 
ស្វីស និងសហគមន៍អឺរ៉ុប។ រើឯកំលំងពលកម្មឆ្នាំ ១៩៩៦ កេុមហ៊ុន 
មានតេឹមតេ ៣៥០ នាក់ប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្តេបច្ចុប្បន្ននេះបានកើនឡើង  
រហូតដល់ទៅ ២.៩៦០ នាក់។ កេុមហ៊ុនបានសាងសង់ផ្ទះថ្ម         
សមេប់បុគ្គលិកកម្មករសា្នាក់នៅអចិន្តេយ៍បានចំនួន ២០ អគរ         
ដេលអាចសា្នាក់នៅបានបេមាណ ១.០០០ នាក់ ។

លោកបណ្ឌិត ចារើន សុីរិវឌ្ឍនៈផក់ឌី បេធានសម្ព័ន្ធកេុមហ៊ុន 
ធី សុី សុី  (TCC Group)មកពីបេទេសថេ ដេលបានធ្វើការវិនិយោគ 
ទុននៅកម្ពុជាជាមួយកេុមហ៊ុនម៉ុងឬទ្ធីក៍បានឲ្យដឹងដេរថា កាលពី 
ឆ្នាំ ២០០៦ កេុមហ៊ុនបានធ្វើការវិនិយោគទុនលើវិស័យដំណាំដូង
បេង រួមជាមួយកេុមហ៊ុនម៉ុងឬទ្ធី ដេលនៅពេលនោះមានផ្ទេដីដំ 
ដុះចនំនួ ៦.២០០ ហកិតាប៉ណុោ្ណោះ មានរោងចកេចមេញដ់ងូបេងទ ី
១ ខ្នាត ២០ តោន ក្នុង ១ មោ៉ាង និងអាជីវកម្មកំពង់ផេ ដេលរួមគេប់

ដំណាំដូងប្រេងន្រេកម្ពុជាកំពុងទទួលបានផលគួរជាទីម្រេទនៈ
ដូងបេង ជារុក្ខជាតិដេលមានដុះនៅតំបន់តេូពិក ។ ដូងបេងជាបេភេទដំណាំឧស្សាហកម្មបេើបេស់ជាវត្ថុធាតុដើម សមេប់ផលិត 

ជាផលិតផលផ្សេងៗ មានដូចជាបេងឆ បេងមា៉ាសុីន សាប៊ូជាដើម ។ ដូងបេងតេូវបាននាំយកមកដំដុះដំបូងគេបង្អស់នៅបេទេស 

កម្ពុជាដោយកេុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គេុប ដោយបានយកពូជដូងបេងពីបេទេសកូសា្តារើការមកដំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តពេះសីហនុ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី សមាជិកពេឹទ្ធិសភា និងនិងជាអគ្គនាយកកេុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គេុប បានឲ្យដឹងថា កេុមហ៊ុនរបស់ឯកឧត្តមបាន 

ទទួលសិទ្ធវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំដំណាំដូងបេងនៅក្នុងខេត្តពេះសីហនុចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ មកម្លេ៉ះ ដោយជេើសរើសយកពូជ

ដូងបេងពីកេបេទេសយកមកបណ្តុះ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩៧ ទើបបានធ្វើការដំដុះ ។ នៅថ្ងេទី ២៣ ខេមេសា ឆ្នាំ១៩៩៧ សម្តេច 

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីដំ   កូនដូងបេង 

ជាលើកដំបូងជាបេវត្តិសាសេ្តនៅកម្ពុជា ។  រហូតមកដល់សព្វថ្ងេនេះដំណាំដូងបេងបាន និងកំពុងផ្តល់ផលគួរជាទីពេញចិត្ត ។

ឯកឧត្តមឧកញា៉ាបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី ឲ្យដឹងថា ដំណាំដូងបេងមានសកា្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ហើយបេើកមា្លាំងពលកម្មក៏តិច

ទិដ្ឋភាពដំណាំដូងបេងកម្ពុជាដេលជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាង
កេុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី និងកេុមហ៊ុនធីសុីសុីគេុបនេពេះរាជាណាចកេថេ
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គមេងមានតម្លេដើមទនុបេមាណ ៤០ លនដលុ្លារ។ រហតូមកដល ់
ពេលនេះ កេុមហ៊ុនបានបោះទុនជាង ៨៩ លនដុល្លារ រួចហើយ ក្នុង 
ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

ដូងបេង គឺជាដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ដេលឲ្យផលរយៈពេល 
វេងដូចដំណាំកស៊ូដេរ ពោលគឺបេហេលជាពី ២៥ ទៅ ៣៥ ឆ្នាំ 
ដោយក្នុងនោះ ១ ហិកតា ផ្តល់ផលជាមធ្យមបេមាណពី ១៨ ទៅ 
២០ តោន ។ ក្នុងផ្ទេដី ១ ហិកតា អាចដំដូងបេងបានចំនួន ១៤២ 
ដើម ហើយចាប់ផ្តើមឲ្យផលនៅពេលវាមានអាយុ ៣៨ ខេ បនា្ទាប់ពី 
ការដំរួច ។ 

នៅបេទេសកម្ពុជា ខេត្តដេលសម្បូរដីមានសកា្តានុពលខ្ពស់ 
សមេប់ដំណាំនេះ គឺមានខេត្តពេះសីហនុ កេប កំពត និងខេត្តកោះ-
កុង ពេះបណា្តាខេត្តទាំង ៤ នេះ ស្ថិតនៅជាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទេដេល 
មានកមេិតទឹកភ្លៀងសេក់ខ្ពស់ចេើនជាង ២.០០០ មីល្លីម៉េតេ ។

ឯកឧត្តមឧកញា៉ាបណ្ឌតិ ម៉ងុ ឬទ្ធ ីបានឲ្យដងឹថា ដណំាដំងូបេង 
មានសកា្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ហើយបេើកមា្លាំងពលកម្មក៏តិចជាង 
ដំណាំកស៊ូដេរ ប៉ុន្តេចេើនឆ្នាំមកនេះ ពុំសូវឃើញមានអ្នកដំដំណាំ
នេះចេើនទេ។សមេប់ដំណាំដូងបេងបើសិនជាយើងដំបានកាន់
តេចេើននោះ វាកាន់តេល្អ ពេះដូងបេងនៅពេលសព្វថ្ងេនេះមាន
តមេូវការពីទីផ្សារចេើនណាស់ ហើយតម្លេទៀតសតក៏មានស្ថិរ-
ភាពល្អដេរ។ បច្ចុប្បន្ន មានតេកេុមហ៊ុនម៉ុង ឬទ្ធីមួយប៉ុណោ្ណោះ ដេល 

ដំដំណាំដូងបេងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ពុំទាន់មានកេុមហ៊ុនផ្សេង 
ទៀតដំដំណាំនេះនៅឡើយទេ ទោះបីជាចេើនឆ្នាំមកនេះមានកេុម
ហ៊ុនជាចេើនបានដក់ពាក្យស្នើសុំគោលការណ៍វិនិយោគពីរាជរដ្ឋា
ភិបាលដើម្បីធ្វើការដំដុះដំណាំនេះរួចហើយក៏ដោយ ។ 

នៅខេមេសាឆ្នាំ ២០១៥ រោងចកេចមេញ់ដូងបេងទី ២ ដេល 
ជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងកេុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី វិនិយោគទុនដំណាំដូង 
បេងកម្ពុជា និងកេុមហ៊ុនធីសុីសុីគេុប នេពេះរាជាណាចកេថេ ដេល 
មានសមត្ថភាពចមេញ់បេងដូងឆៅបាន ៤៥ តោន ក្នុង ១ មោ៉ាង 
ចំណាយទុនវិនិយោគបេមាណ ២០ លនដុល្លារអាមេរិក តេូវបាន
សមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការ កេមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់   
របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន។

មានបេសាសន៍នៅក្នុងពិធីសមោ្ពោធនោះ សម្តេចតេជោនាយក-
រដ្ឋមន្តេីបានវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះកេុមហ៊ុន ម៉ុងឬទ្ធី ដេលបានសហ-
ការទុនជាមួយកេុមហ៊ុន ធី សុី សុី  )TCC Group) វិនិយោគទៅលើ 
វិស័យកសិកម្ម ដេលជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ។  សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកកេុមហ៊ុននេះ ជាកេុមហ៊ុនគំរូ  
មួយនៅទូទាំងបេទេស ដេលបានសេូបយកពលកម្មពីទីកេុងភ្នំ-
ពេញបេមាណ ២០ % និងជាកេុមហ៊ុនមួយដេលកន្លងមកមាន 
សុខដុមបនីយកម្មរវាងថៅកេ និងកម្មករ ៕

ទិន្នផលដំណាំដូងបេងនៅកម្ពុជា

ផលិតផលបេងឆដេលបានមកពីរោងចកេចំរាញ់
ដូងបេងរបស់កេុមហ៊ុនម៉ុងឬទ្ធី

ផ្លេដូងបេងនៅកសិដ្ឋានរបស់កេុមហ៊ុនម៉ុងឬទ្ធី
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ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាកល្បង ចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងេទី ១ ដល់ថ្ងេទី ១៥ ខេ 

វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ ២៥ រាជធានី ខេត្ត និងតេូវធ្វើនៅភូមិចំនួន ៤១ ក្នុងឃុំ សងា្កាត់ 

២៥ លើចំនួនបេជាជន    សរុប ៥០.១៦៨ នាក់ ក្នុងនោះអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើងមានចំនួន 

៣២.៥២៨ នាក់ (សេី ១៦.៨៥៧នាក់) ។

I.ការទទួលខុសតែូវ
១.លេខធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នាត (លធ.ខប) តេូវសហការ 

ជាមួយកេុមបេឹក្សាឃំុសងា្កាត់ (កប.ឃស) ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឲ្យដំណើរការចុះឈ្មាះ

បោះឆ្នាតសាកល្បង បានបេពេឹត្តិទៅសេបតាមផេនការ និងបេតិទិនការងារ និងស្នើ 

ឲ្យ កប.ឃស ចាត់សមាជិករបស់ខ្លួន ១ រូបៗ មកពីគណបក្សនយោបាយ ដេលមាន 

អាសនៈក្នុង កប.ឃស ចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាក 

ល្បង និងចូលរួមក្នុងការបេជុំបូកសរុប និងវាយតម្លេពីលទ្ធផលនេការចុះឈ្មាះបោះ

ឆ្នាតសាកល្បង ។

២.កេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតមានភារកិច្ច និងទទួលខុសតេូវដូចតទៅ ៖

- ផ្សព្វផ្សាយអំពីពេលវេល ទីកន្លេងដេលតេូវចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាកល្បង 

ជូនបេជាពលរដ្ឋតាមភូមិ ដេលធ្វើការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាកល្បងក្នុង ឃុំ សងា្កាត់ 

និងបិទផ្សាយបញ្ជីទីតាំង ការិយល័យចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។

- តេូវអនុវត្តតាមគមេងផេនការ នេការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត សាកល្បង និងបទ 

បញ្ជានីតិវិធីសមេប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នាតថ្មី ឆ្នាំ 

២០១៦ (ប.ន.ប.ថ) ។

- បញ្ជនូទិន្នន័យអ្នកសំុចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតមក គ.ជ.ប តាមបេព័ន្ធអិ៊នធឺណិត ។ 

ចំពោះឃុំ សងា្កាត់ ដេលគ្មានបេព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត កេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតតេូវ Backup 

ទិន្នន័យរបស់អ្នកសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតដក់ក្នុង USB ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់មន្តេី 

លធ.ខប ដើម្បីបញ្ជូនបន្ត ។

៣.មជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រ គ.ជ.ប មានភារកិច្ច និងការទទួលខុសតេូវដូចតទៅ ៖

- ទទួលផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអ្នកចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដេលបាន បញ្ជូនដោយកេុម 

ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ឬ លធ.ខប និងសេង់ឈ្មាះអ្នកចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតដេលបាន

ចុះឈ្មាះលើសពីមួយកន្លេង ។

- រៀបចំបញ្ជីឈ្មាះអ្នកបោះឆ្នាតដេលកត់តេឈ្មាះ និងទិន្នន័យមិនតេឹមតេូវ 

ហើយតេូវកេតមេូវ និងអ្នកដេលមានឈ្មាះ លើសពីមួយកន្លេង ដើម្បីដក់ជូន គ.ជ.ប 

ពិនិត្យ និងសមេច ។

- ទទួលកេតមេូវទិន្នន័យចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដោយផ្អេកតាម អត្តសញ្ញាណ-

ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ឬលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាកល្បង ឬនិងលុប

ឈ្មាះអ្នកបោះឆ្នាតតាមការសមេចរបស់ គ.ជ.ប ។

- រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មាះអ្នកបោះឆ្នាតដេលតេូវលុបចេញ 

ដើម្បីដក់ជូន គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសមេច ។

- បញ្ជូនបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង និងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នាតដេលតេូវលុបចេញជូនទៅ 

កប.ឃស ។

II.នីតិវិធីនែការចុះឈ្មែះបែះឆ្នែត
នីតិវិធីនេការសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត តេូវអនុវត្តតាម ៤ ជំហាន ដូចតទៅ ៖

- ដំបូងបេជាពលរដ្ឋតេូវឈរបន្តកន្ទុយគ្នានៅខងកេការិយល័យចុះឈ្មាះ

បោះឆ្នាតតេង់មាត់ទា្វារចូល ។ នៅពេលចូលក្នុងការិយល័យចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត 

អ្នកសុំចុះឈ្មាះតេូវ ៖

ជំហានទី ១
ទៅជួបបេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដើម្បីបេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត

សួរព័ត៌មានអំពី ៖

- តើមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬទេ? 

- តើអ្នកធា្លាប់បានចុះឈ្មាះដេរឬទេ? នៅពេលណា? កន្លេងណា?

ជំហានទី ២
- ក្នុងករណីអ្នកសុំចុះឈ្មាះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬឯក-

សារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ឯ.អ) (មានលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់) 

បេធានកេុមចុះឈ្មាះ តេូវពិនិត្យភាពមានសិទ្ធិចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតដូចខង

កេម ៖

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ ) ឬឯកសារ បញ្ជាក់អត្ត-

សញ្ញាណ (ឯ.អ)

- អាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ គិតដល់ថ្ងេបោះឆ្នាត

- មានលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំ សងា្កាត់ ដេលសាមីខ្លួនតេូវបោះឆ្នាត ។

រួចបេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត តេូវណេនាំអ្នកសុំចុះឈ្មាះទៅជួបអនុ-

បេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដើម្បីបន្តនីតិវិធីចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតតាមជំហាន 

បន្តទៀត ។

ជំហានទី ៣ 

-ករណីអ្នកសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត មានលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់ដើម្បីចុះឈ្មាះ 

បោះឆ្នាត

+ អនុបេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតតេូវ ៖

- សួរទីលំនៅ នៅភូមិណា ដើម្បីកំណត់បញ្ចូលឈ្មាះក្នុងការិយល័យបោះ-

ឆ្នាតក្នុងភូមិនោះ

- បំពេញទមេង់បងា្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត(ទ.១០២២) ដោយ 

ផ្អេកតាមទិន្នន័យក្នងុអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ។

- អនុបេធានកេុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត តេូវបេគល់ឯកសារចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត 

ទៅការើកុំព្យូទ័រ និងណេនាំឲ្យគត់ទៅជួបការើកុំព្យូទ័រ ។

ជំហានទី ៤
ការើកុំព្យូទ័រ តេូវកត់តេទិន្នន័យអ្នកសុំចុះឈ្មាះទៅក្នុងបេព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ផ្អេកតាម 

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងបងា្កាន់ដេបញ្ជាក់ 

ការចុះឈ្មាះដូចខងកេម ៖

- កំណត់ឈ្មាះ និងទីតាំងការិយល័យបោះឆ្នាត

-បញ្ចូលអត្តលេខអ្នកសុំចុះឈ្មាះ និងចុះលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ 

ឬលេខឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

-នាមតេកូល នាមខ្លួន

- ភេទ

- ថ្ងេខេឆ្នាំកំណើត

- លំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំ សងា្កាត់របស់សាមីខ្លួន

- ថតរូបចំពីមុខ ថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្ត-

សញ្ញាណ

- យកសា្នាមមេដេសាមីខ្លនួទំាងសងខងបញ្ជលូក្នងុបេព័ន្ធកំុព្ូយទ័រ

- ជមេបអ្នកសុំចុះឈ្មាះឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មាះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដេលបងា្ហាញ

នៅលើម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័រ ។

- រួចបេគល់បងា្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 

សញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនអ្នកសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតវិញ ៕

             ស្វែងយល់អំពី
ការចុះឈ្មែះបែះឆ្នែតសាកល្បង

ឆ្នែំ២០១៥

បែការតែូវយល់ដឹង 
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នៅជេុងអគ្នេយ៍នេបេសាទបាយ័ន បត់មកខង 

សា្តាំ នៅទីនោះគឺជាចមា្លាក់ដេលល្បីជាងគេបំផុត របស់ 

វិចិតេករខ្មេរនាសម័យដើម ។ នោះគឺផ្ទាំងចមា្លាក់ដេល

រៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ ពីចម្បាំងជើងទឹកដេលដឹកនាំធ្វើ

សឹកសងេ្គាមផ្ទាល់ ដោយពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ច្បាំង 

តទល់ជាមួយចាម ។ ពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ និងបេជា-   

រាសេ្តខ្មេរ តស៊ូបេយុទ្ធយ៉ាងស្វិតសា្វាញ អស់រយៈពេល 

៤ ឆ្នាំ រហូតបានទទួលជោគជ័យ និងបណ្តេញពួក 

ទាហានចាមឲ្យអស់ពីទឹកដីខ្មេរ ។

ពីអតីតកាលចាមជាបេជាជាតិ នេបេទេសចម្បា៉ា 

ដេលជាពេះរាជាណាចកេមួយ ទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ 

ពីបេទេសឥណា្ឌ (ស.វទី៤-ទី១៦) នគរនោះស្ថិតនៅ

ភាគកណា្តាលនេបេទេសវៀតណាមសព្វថ្ងេ ។ ពួក 

ទាហាននេនគរចម្បា៉ា តេងព្យាយមធ្វើសឹកសងេ្គាមជា

មួយនគរខ្មេរយើងជាចេើនលើកនាសម័យនោះ ប៉ុន្តេ 

ពួកគេតេងតេទទួលបរាជ័យជាដរាប ។

តាមការសង្កេតលើរូបភាពចមា្លាក់ថ្ម នេជញ្ជាំង 

បេសាទ គឺបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ អំពីពួកទាហានចាម    

ពាក់មួករាងដូចផ្កាឈូកផ្កាប់ចុះកេម ចំណេកពល-

ទាហានខ្មេរវិញ មានសក់ខ្លីក្បាលទទេ ។ ការបេយុទ្ធគ្នា 

យ៉ាងខ្លំាងកា្លាបំផុតនោះ គឺនៅសមរភូមិបឹងទន្លេសាប

ដេលជាជងេុកតេីយ៉ាងធំរបស់ខ្មេរ ។

នៅលើទូកដេលបណ្តេតតេៀបតេលើផ្ទេទឹក ពួក

ទាហានចាមហាក់ដូចជាមានភាពកា្លាហាន និងជឿលើ

សមត្ថភាពខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំង ដោយមានអំនួតថានឹង 

យកឈ្នះទាហាននគរខ្មេរបាន ។ ប៉ុន្តេដោយពេះរាជ 

តមេិះដឹកនាំដ៏ឆ្លាតឈា្លាសវេ នេពេះបាទជ័យរវ្ម័នទី ៧ 

ពេះអង្គបានរៀបចំ ពលទាហានខ្មេរតេៀមខ្លួនយ៉ាង 

សមា្ងាត់មួយកេុមផ្សេងទៀត ដេលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងទឹក 

ដើម្បីឆ្មក់វាយបេហារពន្លិចទូកពួកសតេូវ ។ នៅក្នុងការ 

បេយុទ្ធមានទូកចម្បាំងជាចេើន បានបេជល់មុខគ្នា 

ហើយទាហានទាំងសងខង ចាប់ផ្តើមបេយុទ្ធយ៉ាង 

ខ្លាំងកា្លា ដេលបេើបេស់ ដវ លំពេង ធ្នូ ជាអាវុធ មាន

សាកសពទាហានខ្មេរសា្លាប់អណ្តេតទឹក ៤-៥ នាក់ និង

ទាហានចាមតេូវបានកេពើតេបាក់សុីជាបន្តបនា្ទាប់ ។ 

ពេលទាហានចាម នាំក្បួនទូកចូលចតក្បេរចេំង ដើម្បី 

ប្តូរយុទ្ធសាសេ្តបេយុទ្ធ សេប់តេពលទាហានខ្មេរដេល

តេៀមក្នុងទឹករួចជាសេចនោះ និងសុទ្ធតេទាហាន 

ជំនាញមុជទឹក ក៏ចាប់ផ្តើមចោះពន្លិចទូកទាហានចាម 

ធ្វើឲ្យពួកទាហានចាម នឹកសា្មានមិនដល់តេូវទាហាន

ខ្មេរវាយកម្ទេច និងពន្លិចទូករបស់ខ្លួន ។ 

មេទ័ពចាមក៏តេូវបានបេហារជីវិត នៅក្បេរមាត់ចេំង 

ទន្លេសាប ។ ចំណុចមួយទៀតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ

គឺ នៅក្នុងទូកចាមអ្នកអុំទូកមានរូបរាងដូចខ្មេរបេះបិទ

គឺ មានទងតេចៀកវេង ប៉ុន្តេមានផ្នួងសក់? ពួកគេ           

បេហេលជា ឈ្លើយសឹកដេលទាហានចាមចាប់បាន ឬ 

ក៏ជាទាហានខ្មេរដេលក្បត់លួចចូលដេជាមួយទាហាន

ចាម ដេលមិនពាក់មួកបន្លំខ្លួនជាទាហានខ្មេរ ។ នៅលើ

គោកក្បេរមាត់ចេំងបឹងទន្លេសាបនោះដេរ ក៏មានការ

បេយុទ្ធគ្នារវាងទាហានចាម និងខ្មេរមួយកេុមទៀតដេរ 

ប៉ុន្តេក៏ជាយុទ្ធសាសេ្ត បំបេកកមា្លាំងជើងទឹករបស់ចាម

ដេលរៀបចំ និងបញ្ជាដោយពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ។

នៅទីបញ្ចប់ ទាហានខ្មេរបានឈ្នះសងេ្គាមលើទឹក

ដីដ៏ល្បីល្បាញនោះ ពេមគ្នាជាមួយសង្គាេមលើគោក 

ផងដេរ ។

បនា្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យ លើសឹកសងេ្គាម 

ពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ និងពលទាហានរបស់ពេះអង្គ    

បានបណ្តេញពួកទាហានចាមឲ្យចាកចេញពីពេះនគរ

រហូតភាគខងជើងឆៀងខងកើតនេកេុងអង្គរធំ ។ 

កេយមកនៅតេង់កន្លេងនោះពេះអង្គតេស់បងា្គាប់ឲ្យ

គេកសាងបេសាទពេះខ័ន ដើម្បីឧទ្ទិសថា្វាយដល់ពេះ

ចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័ន
បង្ហាញពីសង្រា្គាមខ្រា្មរ-ចាម

បិតារបស់ពេះអង្គ ។

ពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (១១៨១-១២១៨) ជាបុតេ 

របស់ពេះបាទធរណិន្ទេវរ្ម័នទី ២ (១១៥០-១១៦០)     

និងជាប្អូនជីទួតមួយ របស់ពេះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី ២ ។ 

បនា្ទាប់ពីមហេសីទី១ ពេះនាងជ័យរាជទេវើសុគតទៅ  

ទេង់បានរៀបអភិសេកជាមួយពេះនាងឥន្ទេទេវើ ដេល 

ជាបងសេីបង្កើតរបស់មហេសីទី ១ ។ ឆ្នាំ១១៦០ ពេល 

បិតាសុគតទៅ ទេង់គង់នៅកេពេះនគរកំពុងច្បាំងជា

មួយចាម ។ ពេលនោះពេះបាទយសវរ្ម័នទី ២ ក៏ឡើង 

គេងរាជ្យ ។ ប៉ុន្តេពេះរាជាអង្គនេះ តេូវបានមន្តេីក្បត់ 

មា្នាក់ធ្វើគត ហើយក៏ឡើងគេងរាជ្យបន្ត ដេលមាន 

ឈ្មាះ តេភីវូនាទតិ្យវរ្មន័ ។ ឆ្នា១ំ១៧៧ ពកួចាមបានចលូ 

លុកលុយកេុងអង្គរ ហើយបានធ្វើគុតស្តេចអង្គនោះ។ 

ក្នុងសា្ថានភាពបេបនោះ ពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ បាន 

យងទៅគង់នៅបនា្ទាយបាកាន (ពេះខ័នកំពង់សា្វាយ 

ខេត្តពេះវិហារសព្វថ្ងេ) ដើម្បីរៀបចំកសាងកមា្លាំងទ័ព

ច្បាងំយកពេះនគរមកវញិ ។ រយៈពេល ៤ ឆ្នាធំ្វើសងេ្គាម 

ជាមួយចាម ទើបពេះអង្គសង្គាេះពេះនគរបានរួច               

រាល់ ។ ពេះអង្គបានឡើងសយរាជ្យក្នុងពេះជនា្មាយុ 

៥៦ ពេះ វស្សា ។ បនា្ទាប់មកទេង់ចាប់ផ្តើមពងេីកទឹកដី 

និងកសាងបេសាទពុទ្ធសាសនា មន្ទីរពេទ្យ សាល 

សំណាក់ ថ្នល់ សា្ពោន ជាចេើនកន្លេង បន្សល់ជាមរតក 

ទុកឲ្យកូនចៅ ខ្មេររហូតមកដល់សព្វថ្ងេ ៕

រូបសំណាកពេះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ 

រូបចមា្លាក់នៅបេសាទបាយ័ន បងា្ហាញពីសងេ្គាមខេ្មរ-ចាម
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មូលហេតុមួយដេលបង្កឲ្យឡើងទម្ងន់
ដោយគ្មាននរណាស្មានដល់

ការសេវជេវមួយទើបតេូវបានបេកាសលើ

ទស្សនាវដ្ដីមួយរបស់អាមេរិក បងា្ហាញថាទម្ងន់    

របស់អ្នកអាចមានពាក់ព័ន្ធដល់បរិមាណវើតាមីន 

និងសារជាតិរ៉េដេលអ្នកបេើបេស់ ហើយការខ្វះ 

ខតមួយអំពីសារជាតិទូទៅ ដូចជាវើតាមីន  A ជា

ដើមអាចធ្វើឲ្យអ្នកតេូវឡើងទម្ងន់ ។

ពួកអ្នកសេវជេវ បានវិភាគព័ត៌មានពីជន-

ជាតិអាមេរិក ១៨.០០០ នាក់ ចូលរួមក្នុងការ       

សិក្សាសេវជេវអំពីជីវជាតិរយៈពេល ៧ ឆ្នាំ និង 

បានសង្កេតឃើញថា បេៀបនឹងអ្នកធម្មតា 

មនុស្សពេញវ័យកើតជំងឺធាត់ មានកមេិតបេើ-

បេស់ជីវជាតិទាបជាងពី ៥ ទៅ ១២% ។ ការ 

ខ្វះខតជាគំរូមួយ ដេលអាចលើកឡើងបងា្ហាញ 

គឺបេៀបនឹងអ្នកមានទម្ងន់ខ្លួនធម្មតា ចំនួនអ្នក 

ធាត់ខ្វះវើតាមីន A វើតាមីន C និងមា៉ាញ៉េស្យូមដល់ 

២០% ។ ពួកគេក៏ពុំសូវមានលទ្ធភាពឆ្លើយតប 

ចំពោះតមេូវការបរិមាណកាល់ស្យូម វើតាមីន  D 

និងវើតាមីន E ។

វើធីបកសេយដ៏សាមញ្ញមួយគឺ អ្នកមានតួ- 

លេខ IBM ខ្ពស់ចេើនមាននិនា្នាការទទួលទានតិច

តួចនូវបេភេទអាហារជីវជាតិ ។ តាមឯកសារ 

វើតាមីន A មានពាក់ព័ន្ធដល់ការសមេួលកោសិកា

ជាតខិ្លាញ ់នងិអរ័ម៉នូ ដេលវារដំោះចេញ អាសេយ័ 

ហេតុនេះ វាអាចដើរតួនាទីសំខន់ក្នុងការរក្សា  

ទម្ងន់សរើរាង្គក្នុងកមេិតល្អ ឯវើតាមីន D អាចមាន 

តួនាទីក្នុងដំណើរការរំដោះ Leptin អ័រម៉ូនគេប់-

គេងអារម្មណ៍ឃ្លាន និងបរិមាណជាតិខ្លាញ់ស្តុក

ក្នុងខ្លួនយើង ។ បេសិនបើសរើរាង្គមិនបានទទួល

គេប់វើតាមីនមួយ ក្នុងចំណោមវើតាមីនទាំងពីរ 

នោះវាអាចជះឥទ្ធិពលអកម្មលើកមេិតទម្ងន់ ។

ដើម្បីបងា្ការខ្វះវើតាមីន អ្នកតេូវអនុវត្តរបប     

ទទួលទានមួយ ដេលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជីវ-

ជាតិ ។ ក្នុង ១ ថ្ងេ យើងតេូវការតិចបំផុត ២០ ទៅ 

៣០ បេភេទអាហារផ្សេងៗគ្នា ដើម្ីបឆ្លើយតបបាន 

គេប់តមេូវការចាំបាច់ទាំងអស់របស់សរើរាង្គ ។ 

តេូវគួបផ្សំអាហារចេើនបេភេទពី ៤ កេុមអាហារ 

សំខន់ ( ជាតិម្សៅ ស្ករ បេូតេអ៊ីន ជាតិខ្លាញ់ វើតា-

មីនចេើន អំបិលរ៉េ និងជាតិសរសេ ) ទន្ទឹមនោះ 

ផ្លាស់ប្តូរមុខម្ហូបជាបេចាំនឹងធានារបបអាហារឲ្យ

គេប់សារជាតិមានតុល្យភាព ៕

បេៀបជាមួយនឹងសេ្តីមានកេុមឈាម O, សេ្តីមាន 

កេុមឈាម A,B និង AB ចេើនបេឈមជាមួយហានិភ័យ 

កើតជំងឺទឹកនោមផ្អេមបេភេទពីរខ្ពស់ជាង ។ នេះជា 

៨០.០០០ នាក់ នៅបារាំង ពីពាក់កណា្តាលឆ្នាំ ១៩៩០ 

ដល់ ២០០៨ ។

លទ្ធផលបងា្ហាញថា បេៀបជាមួយនឹងសេ្តីមាន 

កេុមឈាម O, សេ្តីមានកេុមឈាម A កើន ១០%, សេ្តី 

មានកេុមឈាម B កើន ២១% និងសេ្តីមានកេុមឈាម 

AB កើន ១៧% នូវលទ្ធភាពរើកចមេើនជំងឺទឹកនោម   

ផ្អេមបេភេទពីរ ។

ទន្ទឹមនោះ ពួកអ្នកសេវជេវឲ្យដឹងថា ហានិភ័យ 

ខ្ពស់បំផុត គឺនៅលើសេ្តីមានកេុមឈាម  B+  កើន៣៥% 

បនា្ទាប់មក គឺកេុមឈាម AB+ កើន ២៦%   កេុមឈាម 

A- កើន ២២% និងកេុមឈាម A+ កើន ១៧% បេៀប 

ធៀបនឹងសេ្តីមានកេុមឈាម O ។ របកគំហើញបងា្ហាញ

នូវទំនាក់ទំនងខ្លាំងរវាងកេុមឈាម និងហានិភ័យកើត

ជំងឺទឹកនោមផ្អេមនៅលើសេ្តី ។ តាមរយៈនោះបងា្ហាញ 

ថា សេ្តីមានកេុមឈាម O មានហានិភ័យទាបបំផុត ៕ 

សេី្តក្នុងកេុមឈាមណាដេលងាយកើតជំងឺទឹកនោមផ្អេម?

លទ្ធផលនេការសេវជេវមួយ របស់ពួកអ្នកវិទ្យា-          

សាសេ្តបារាំងដេលទើបតេូវបានបេកាសលើទស្សនា-

វដ្តី Diabetologia (របស់សហគមន៍ទឹកនោមផ្អេម 

អឺរ៉ុប) ។ 

ក្នុងការសេជេវ ពួកអ្នកវិទ្យាសាសេ្តបានបេមេ- 

បេមូល  និងតេួតពិនិត្យទិន្នន័យសុខភាពរបស់សេ្តីជាង 

បញ្ហាទម្ងន់របស់មនុស្សអាចមានពាក់ព័ន្ធដល់បរិមាណវើតាមីន 
និងសារជាតិរ៉េដេលអ្នកបេើបេស់ ហើយការខ្វះខតមួយអំពីសារជាតិទូទៅ 

ដូចជាវើតាមីន  A ជាដើមអាចធ្វើឲ្យអ្នកតេូវឡើងទម្ងន់

សេ្តីមានកេុមឈាម A,B និង AB ចេើនបេឈម 

ជាមួយហានិភ័យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អេមបេភេទ

ពីរខ្ពស់ជាង
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កុំទាន់អស់សង្ឃឹម
ល្ងាចមួយនាង ជំពូ រអ៊ូដក់ 

លោក កវើ ៖

- មេ៉្ងៗ បងគិតតេពីឈ្ងាកមុខ 

ចូលសៀវភៅ សូម្បីនិយយរកខ្ញុំ 

មួយមា៉ាត់ ក៏មិនចង់និយយផង ។

- អ្ហឹ ចុះមានរឿងស្អីហ្នឹង?

 នៅសួរទៀត បងឯងមើលជុំវិញ 

ខ្លួនទៅមើល កន្លេងណាក៏ឃើញតេគំនរសៀវភៅ ។ បេសិនបើខ្ញុំជាសៀវភៅ 

មួយក្បាល បេហេលជាគេន់បើជាងនេះ ដេលពីពេលឹមទល់ពេលប់ ប្តីមិនដេល 

មើលចំមុខម្តងផង ។

- សុំអូនកុំចង់បានអ៊ីចឹង ! សៀវភៅមួយក្បាល បងតេូវការតេប៉ុនា្មានថ្ងេ 

ប៉ុណោ្ណោះ ។ ចំណេកអូនដេលជាបេពន្ធបង បងតេូវការមួយជីវិត ។ 

ថ្ងេណាមួយអានចប់សៀវភៅទាំងនេះ បងនឹងញញឹមរកអូនវិញហើយ 

សុំកុំអាលអស់សង្ឃឹម ។

បែមថពែញដី
នាង មា៉ាច ជាសេ្តីមាត់ដច ដេដល់ បុិនខងជេរ ពូកេឈ្លាះគ្មាន 

ហេតុផល ។ រសៀលថ្ងេមួយ សេប់តេខ្ញឹងចិញ្ចើម មុខកេហមដើរសំដៅ 

ទីសា្នាក់ការភូមិ សេកញាុំងៗ ៖

- ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ ! មិនសុខចិត្តទេ សុំលោកពូមេភូមិកោះហៅ ខ្មក់ 

មកអប់រំណេនាំ ហើយឲ្យវាអង្វរសុំទោសខ្ញុំទើបបាន។

លោកមេភូមិសួរដោយសេទន់ ៖

- អើក្មួយ មា៉ាច ស្ងប់ចិត្តសិនមើល៍ តើមានរឿងហេតុអីទើបឲ្យហៅ 

នាង ម៉ក់ មកអប់រំណេនាំ និងអង្វរសុំទោស ?

- ចា៎ាះ គឺវាបេមាថខ្ញុំ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ចា៎ាះ

- អើ តើប៉ះពាល់កិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះ ក្មួយនិយយឲ្យ 

ច្បាស់មកមើល ?

- ចា៎ាះ កាលពីម្សិលមិញពេលមានទំនាស់ពាក្យសំដីជាមួយគ្នា ខ្ញុំខឹង 

ពេក ទើបចាប់ដេវាខំរយះដច់សាច់មួយដុំ ហើយសេប់តេវារត់ទៅឲ្យ

ពេទ្យចាក់ថា្នាំឆ្កេឆ្គួតខំទៅវិញ ។ វាធ្វើអ៊ីចឹង គឺវាទុកខ្ញុំជាឆ្កេឆ្គួត បេមាថខ្ញុំ 

ពេញទីហើយ ចា៎ាះ ។

មិនចំកន្លែង
កេយពីទិញបានរថយន្តធុនទំនើបជាលើកដំបូង នាង លំអង បាន 

ទាមទារឲ្យនាយ សងា្ហារ ជាសា្វាមីបងេៀនបើកបរ ។ ពេលឈប់សមេក 

ប្តីសួរ ៖

-  យ៉ាងម៉េចដេររថយន្តនេះ អូនពេញចិត្តទេ ?

- ចា៎ាះ.. រថយន្តនេះសា្អាតឥតខ្ចាះ តេទាស់របស់មួយដក់មិនតេូវ ។

- អ្ហ៎ាាក... របស់អីទៅអូន ?

- ចា៎ាះ គឺកញ្ចក់មួយនេះឯង ដេលដក់មិនចំកន្លេង ។

- ម៉េចថា ដក់មិនចំកន្លេង ?

- គឺវាមិនអាចបេើការបាន ពេះអូនសម្លឹងវារាប់សិបដងទៅហើយ 

មិនដេលបានឃើញមុខខ្លួនឯងសះ ឃើញតេម៉ូតូ ឡានឯទៀតៗ 

ដេលបើកបរ មកតាមកេយទៅវិញ ។

កែដាសវែជ្ជបញ្ជែ
បុរាណវិទូមួយកេុម កំពុងធ្វើការគស់កំណាយរកកេរដំណេល 

បុរាណ ។ មិនយូរប៉ុនា្មាន សេប់តេបុរាណវិទូមា្នាក់សេកឡើង ៖

- អេហ៍ ពួកយើង មើលនេ៎ា!  ឃើញកេដសមួយសន្លឹក ហើយសរសេរ 

សុទ្ធតេអក្សរបុរាណ។ ជួយមើលផងមើល៍ តើអក្សរទំាងនេះថាម៉េចខ្លះ ?

សេប់តេបនា្ទាន់នោះ លោកបេធានកេុមបុរាណវិទូ សេកថា ៖

-មានអ្នកណាឃើញកេដសវេជ្ជបញ្ជារបស់ខ្ញុំទេ ទើបតេជេុះបាត់ 

អម្បាញ់មិញ ។ ខ្ញុំមិនទាន់បានយកទៅទិញថា្នាំផង ៕

១. កើតមកជាមនុស្ស  តេូវសា្គាល់តេូវខុស  

 សា្គាល់ធ្ងន់សា្គាល់សេល  សា្គាល់បាបសា្គាល់បុណ្យ 

 រឹងទន់បេជ្ញពាល  ដើមចុងកណា្តាល

   សា្គាល់ខ្លាចសា្គាល់ហា៊ាន ។

២. សា្គាល់តិចសា្គាល់ចេើន  សងា្វាតកេវើន  

 សា្គាល់អត់សា្គាល់ឃ្លាន  សា្គាល់វៀចសា្គាល់តេង់  

 សា្គាល់បង់សា្គាល់បាន  សា្គាល់ដីសា្គាល់ដន

   សា្គាល់ពេសា្គាល់តេញ់ ។

៣. សា្គាល់គប់សា្គាល់ខុស  សា្គាល់សា្លាប់សា្គាល់រស់ 

 សា្គាល់ឈ្នះសា្គាល់ចាញ់  សា្គាល់បាញ់សា្គាល់បោះ 

 សា្គាល់ដោះសា្គាល់ដេញ  សា្គាល់ចូលសា្គាល់ចេញ

   សា្គាល់កេសា្គាល់មាន ។

៤. សា្គាល់តឹងសា្គាល់ធូរ  សា្គាល់ឆប់សា្គាល់យូរ 

 សា្គាល់មានសា្គាល់គ្មាន  សា្គាល់ដើរសា្គាល់ដេក 

 សា្គាល់សេកសា្គាល់ឃ្លាន សា្គាល់ខ្ពស់ ទាបមាន

   សា្គាល់ទ័លសា្គាល់កេ ។

៥. កិច្ចតេូវសា្គាល់នេះ  កូនតេូវចាំចេះ   

 ហើយតេូវកាន់យក  តេូវបទជាបុណ្យ  

 ជាគុណល្អៗ   លះបទមិនល្អ

   ឱយឆ្ងាយចេញហោង ។
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45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
53- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
54- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
55- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
56- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
57- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
58- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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61- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
63- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
65- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
66- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
67- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
69- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
70- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
71- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
72- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
73- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
74- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
75- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
76- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
77- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
78- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
79- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
81- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
82- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
83- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
84- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
85- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
86- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
91- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
92- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
93- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
94- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
95- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
96- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
97- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
98- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
104- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
105- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
106- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
111- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
112- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
113- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 173



   

niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

 សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ពេឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមនេ្តីគណបក្ស .................................. ១៨

 សកម្មភាពរបស់កេុមការងារយុវជនគណបក្ស ........................................................................ ២១

	លទ្ធផលមួយចំនួននេវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ...................................................................................   ២៣

 គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា  ២០១៥-២០២៥....................................... ២៤

 ដំណាំដូងបេងនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលបានផលគួរជាទីមោទនៈ.................................................. ២៦

 បេការតេូវយល់ដឹង ៈ ស្វេងយល់អំពីការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតសាកល្បងឆ្នាំ ២០១៥....................... ២៨

 វប្បធម៌  ៈ  ចមា្លាក់នៅបេសាទបាយ័នបងា្ហាញពីសងេ្គាមខេ្មរ-ចាម ............................................... ២៩

 វិទ្យាសាស្តេ សុខភាព ៈ  មូលហេតុមួយដេលបង្កឲ្យឡើងទម្ងន់ដោយគ្មាននរណាសា្មានដល់............  ៣០

 កំណាព្យ ៈ   តេូវសា្គាល់គេប់លក្ខណៈ.....................................សំណើច.................................... ៣១

matika
Contents

ក្របមុខ
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន 

នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម François Hollande 

បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋបារាំង

7

វិចារណកថា ៈ សមិទ្ធផល២ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី  ៥ ..........................................

Editorial : Two-Year Achievements of the Fifth Legislative Term Royal Government.........

	នយោបាយបោកបេសបេជាភិថុតិ នឹងនាំមកគេះមហន្តរាយ............................................

2

4

រដ្ឋសភាបើកសម័យបេជុំលើកទី  ៥ 

នីតិកាលទី ៥

 កេមអធិបតីភាព

សម្តេចពញាចកេី ហែង សំរិន

12

ឯកឧត្តម សុីជីន ពីង ៖ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

គឺជាបងប្អូនពិតនេបេទេសចិន

 ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

នៅកេុងមា៉ាកាវបង្កើនការ.......

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំ 

និងសន្និសីទសំខន់ៗ...........

6

ឯកសារចំនួន ៦ ត្រូវបានចុះ

ហត្ថល្រខាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច

ប្រកបដោយជោគជ័យរបស់

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 

នៅសាធារណរដ្ឋបារាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ 

ខ្ញុំកំដរលេងបានគេប់ទមេង់ 

គេប់រដូវកាល និងគេប់រសជាតិ

 បេមាថសញ្ញាបតេក្នុងសេុក  

គឺបេមាថមនុស្សទូទាំងបេទេស

 រាជរដ្ឋាភិបាលលុបចោល 

នូវការយកពន្ធផ្លូវពីយានយន្ត

មួយចំនួន

14






