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មានជ័យជម្នះ ៧ មករា ទើបប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្វីៗន្រថ្ង្រន្រះ
January 7 Victory Is Everything Cambodians Have Today

ថ្ងៃនៃះ បៃសិនបើយើងងាកសម្លឹងទៅកៃយវិញកាលពី ៣៧ ឆ្នាំមុន
ដើម្បីរំព្ញកនូវអ្វីៗដៃលយើងបានឃើញ បានដឹង បានឮ ក្នុងអំឡុងពៃលពី 
ថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានក្តី  
សប្បាយរីករាយ និងមោទនភាពយ៉ាងកៃលៃងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ចៃើន 
ឥតគណនា ដៃលបានកើតឡើងពីការខិតខំបៃឹងបៃងរបស់បៃជាជាតិ
យើង កៃមការដឹកនាំរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងការស្តារ និង 
កសងបៃទៃសមួយដៃលរលាយខ្ទៃចខ្ទីអស់នៅសល់តៃផៃះផង់ ឲ្យកា្លាយ
ជាទឹកដីមួយដៃលមានការរីកចមៃើនរស់រវីក និងសៃស់បំពៃង ដូចយើង     
ទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាបៃត្យក្សនៅពៃលនៃះ ។

សច្ចធម៌បៃវត្តិសសៃ្តបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មហាជ័យជម្នះថ្ងៃ ៧ 
មករា គឺជាថ្ងៃកំណើតទី ២ របស់បៃជាជនកម្ពុជា មានជ័យជម្នះ ៧ មករា 
ទើបបៃជាជនកម្ពជុាមានអ្វីៗ នៅថ្ងៃនៃះ។ ពៃលនៃះ បៃជាជនទូទំាងបៃទៃស 
កំពុងចូលរួមអបអរសទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៣៧ នៃ 
ជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាមួយនឹងក្តីរំភើបរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលនានាដៃល
សមៃចបានក្នុងរយៈពៃល ៣៧ ឆ្នាំ កន្លងទៅ ពៃមទាំងជោគជ័យថ្មីៗទៀត
ដៃលទទួលបានរយៈពៃល ២ ឆ្នាំមកនៃះក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាល   
សមៃប់នីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា ។

ក្នុងទិវាដ៏នក្ខត្តប្ញក្សនៃះ យើងក៏មិនភ្លៃចរំព្ញកឡើងវិញនូវសោកនាដ-
កម្ម ភាពជូរចត់ ខ្លាចផ្សា និងការលំបាកវៃទនារបស់បៃជាជនដៃលមិនអាច 
ពណ៌នាបានដោយឧកៃិដ្ឋកម្មដ៏សហាវយង់ឃ្នង នៃរបបបៃល័យពូជ-          
សសន៍ប៉ុលពត ដៃលបានបង្កឡើងចំពោះជាតិខ្លួនក្នុងរយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ ៨ 
ខៃ និង ២០ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ ១៧ ខៃមៃស ឆ្នាំ១៩៧៥។ ជ័យជម្នះ ៧ មករា 
បានផ្តួលរំលំរបបសៃកឈាមនៃះ បិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ហើយ
បើកឡើងនូវទំព័រនៃសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជា ដៃលបៃជាជនបានកា្លាយជា         
មា្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនទទួលបានមកវិញនូវសិទ្ធិសៃរីភាព កិត្តិ-
យស សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងក្តីសង្ឃឹម ដៃលតៃូវបាត់បង់ទាំងសៃុងក្នុងរបបប៉ុល
ពត។ ជាមួយនឹងការជួយសង្គៃះបៃជាជនកម្ពជុារាប់លាននាក់ឲ្យរស់ឡើង
វិញ ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាសរវ័ន្តក្នុងដំណើរ         
វិវត្តន៍នៃបៃវត្តិសសៃ្តកម្ពុជា ។ ជ័យជម្នះ ៧ មករា ក៏បានរួមវិភាគទានដ៏ 
សកម្មចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខសមៃប់តំបន់ និងពិភពលោកផងដៃរ។

ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តៃច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃជ័យជម្នះ ៧ មករា យើង  
គប្បីរំព្ញកទៅដល់បៃវត្តិសសៃ្តដ៏ឈឺចាប់ពីអតីតកាល ។ បៃជាជនកម្ពុជា ជា 
ពិសៃសសៃទាប់យុវវ័យបច្ចុប្បន្ន ពិតជាធ្លាប់បានស្វៃងយល់អំពីដំណាក់-
កាលនីមួយៗ ដៃលបៃជាជាតិយើងបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយ។ កម្ពុជាបាន
ចាប់ផ្តើមធ្លាក់ទៅក្នុងជៃះនៃមហាវិនាសកម្ម ក្នុងពៃលដៃលពួក លន់ នល់
ធ្វើរដ្ឋបៃហារទមា្លាក់សម្តេចពេះ នរេត្តម សីហនុ នៅថ្ងៃ ១៨ មីនា ឆ្នាំ 
១៩៧០ ដៃលធ្វើឲ្យសងៃ្គាមបានឆៃះរោលរាលពាសពៃញបៃទៃស ។ នៅ 
ថ្ងៃ ១៧ មៃស ឆ្នាំ ១៩៧៥ របបលន់នល់តៃូវផ្តួលរំលំ បៃជាជនសង្ឃឹមថានឹង 
បានរស់នៅក្នុងសន្តិភាពហើយ ប៉ុន្តៃពួកប៉ុលពតដៃលបានឡើងកាន់កាប់
បៃទៃស បានប្លន់យកទាំងសៃុងនូវរាល់សមិទ្ធផលរបស់បៃជាជន ហើយ  
អនុវត្តនយោបាយបៃល័យពូជសសន៍ដ៏ឃោរឃៅបំផុត ។ រចនាសម្ព័ន្ធ 
សង្គមជាតិតៃូវបំផ្លាញខ្ទៃចខ្ទី បៃជាជនរស់នៅជាទាសករដច់ថ្លៃ ក្នុងភាព 
ភ័យរន្ធត់គៃប់វិនាទី ជីវិតរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗមានតម្លៃមិនស្មើនឹងសត្វផង។ 

Today, if we look back to 37 years ago to remind things that we had known 
and heard from 1979 through to the present, we should be happy and proud of 
numerous achievements arisen from efforts made by our nation under the leader-
ship of the Cambodian People’s Party (CPP) in restoring and reconstructing the 
country from ashes to progress.

Historic reality has clearly shown that the great victory of January 7 is the 
second birthday of the Cambodian people. It was with January 7 Victory that the 
Cambodian people achieved everything today. At this moment, the Cambodian 
people in the whole country are greeting solemnly and excitingly the 37th anniver-
sary of the January 7 Victory over achievements scored in the past 37 years, more 
importantly recent successes realized in the first two years of the fifth term Na-
tional Assembly’s Royal Government.

In this auspicious event, we brought back our memory of bitterness and hard-
ship that our people suffered under heinous crimes committed by the Pol Pot’s 
regime of genocide on its own nation in the period of three years, eight months 
and twenty days, started on 17 April 1975. The January 7 Victory overthrew the 
blood thirsty regime, closed Cambodia’s darkest chapter, and opens one of a new 
era, which people have become owners of their destinies, regained rights, freedom, 
honor, dignity and hope lost completely under the regime of Pol Pot. While rescu-
ing million of Cambodian people to life, the January 7 Victory instated essential 
transformation in Cambodia’s historic evolution. The victory contributes always for 
regional and world peace and security.

To understand even better the meaning of the January 7 Victory, we shall 
remind bitter and painful history in the past. The Cambodian people, especially 
those youngsters of the present generation, must have learnt about each passing 
phase of our nation. Cambodia started its descent into abyss of destruction when 
the Lon Nol clique launched their coup to overthrow Samdech Preah Norodom 
Sihanouk on 18 March 1970. War raged throughout the country. On 17 April 1975, 
the Lon Nol regime fell, while people of Cambodia hoped to return to peaceful life. 
However, the Pol Pot clique had occupied the country and plundered completely 
people’s achievements. They implemented its brutal regime of genocide.

National infrastructures destroyed to a complete ruin, while people survived 
as slaves living every minute in fear. A person’s life was no match to that of an 
animal. Before slaves, heaps of corps that they killed and complete destruction of 
the motherland, leaders of the genocidal regime boasted their successes in imple-
menting a policy in a regime where there was no rich man, poor man, exploited or 
exploiting people, and there were no private ownership but equality and collective-
ness.

Then, the Cambodians victimized by the regime wished for any powerful 
person ever to rescue them out of hell-like life. It was so fortunate that the truly 
patriotic forces remained from the Pol Pot’s killing seceded from the regime of 
genocide and gathered together to set up the National United Front for Salvation 
of Kampuchea on 2 December 1978 under the leaderships of Samdech Chakrey 
Heng Samrin, Samdech Pothisal Chea Sim, Samdec Techo Hun Sen and other 
dignitaries. The Front appealed to people to stand up and lead a brave fight with 
tremendous and effective support of the voluntary Vietnamese forces to overthrow 
the regime of genocide on 7 January 1979.

Right after the liberation of the country, the first strategic task of the people’s 
authority was national defense and reconstruction as there were uncountable com-
plications left by the war and the regime of genocide. As national infrastructure 
destroyed to its root, famine threatened the whole country the state authority had 
to lead people in restoring economy and livelihood from scratch, while continuing 
to fight to prevent possible return of the regime of genocide to safeguard national 
revival.

In those circumstances, some external circles continued to provide lifeline for 
the regime of genocide while unjustly placing economic and political embargos on 
Cambodia. Challenging difficult and dangerous circumstances, the Cambodian 
People’s Party and authority of the People’s Republic of Kampuchea continued to 
raise high banner of solidarity and resolutely defended achievements of the Janu-
ary 7 Victory, while making steadfast effort to restore and reconstruct the country 
to stability step after step. It has come to a stage of self-expansion and strengthen-
ing in just ten years time to create a foundation and necessary conditions for peace 
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នៅចំពោះមុខបៃជាជនដៃលជាទាសកររបស់ខ្លួន , នៅចំពោះមុខគំនរសក 
សពមនុស្សដៃលតៃូវពួកវាសមា្លាប់ និងភាពវិនាសហិនហោចរបស់ទឹកដី  
មាតុភូមិ ពួកមៃដឹកនាំនៃរបបបៃល័យពូជសសន៍បៃរជាអួតអាងថា នោះគឺ
ជាជោគជ័យនៃការអនុវត្តនយោបាយក្នុងរបបមួយដៃលមនុស្សទាំងអស់
គ្នាគ្មៅនអ្នកមាន គ្មៅនអ្នកកៃ គ្មៅនអ្នកជិះជាន់ និងតៃូវគៃជិះជាន់ គ្មៅនកម្មសិទ្ធិ 
ឯកជន ជាសង្គមមួយស្មើភាព និងលើកតម្កើងសមូហភាពទៅវិញ ។

ក្នុងពៃលនោះ បៃជាជនកម្ពុជារងគៃះទូទាំងបៃទៃសសៃកទៃហោ 
បន់សៃន់សូមឲ្យមានអ្នកមានបុណ្យណាមកជួយសងៃ្គោះអាយុជីវិតពីឋាន
នរកអវចីនៃះផង។ ជាភ័ព្វសំណាងរបស់ជាតិ កមា្លាំងអ្នកស្នៃហាជាតិដ៏បរិ-
សុទ្ធដៃលនៅរស់សៃសសល់ពីការកាប់សមា្លាប់ ហើយបានផ្តាច់ខ្លួនពីរបប
បៃល័យពូជសសន៍ បានបៃមូលផ្តុំរួបរួមគ្នាបង្កើតរណសិរ្សសមគ្គីសងៃ្គោះ
ជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃ ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ កៃមការដឹកនាំរបស់សម្តៃចចកៃី     
ហេង សំរិន សម្តៃចធម្មពោធិសល ជា សុីម សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន 
និងឥស្សរជនមួយចំនួនទៀត ។ រណសិរ្សបានអំពាវនាវឲ្យបៃជាជនកៃក
ឈរតស៊ូ និងបានដឹកនាំការបៃយុទ្ធយ៉ាងអង់អាច ដោយបានទទួលការ 
ឧបត្ថម្ភដ៏ធំធៃង និងមានបៃសិទ្ធភាពពីកងទ័ពស្ម័គៃចិត្តវៀតណាម ធ្វើឲ្យ     
របបបៃល័យពូជសសន៍តៃូវដួលរលំនៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ កៃយ 
រំដោះភា្លាម ភារកិច្ចជាយុទ្ធសសៃ្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋអំណាចបៃជាជនគឺការ-
ពារជាតិ និងកសងបៃទៃសឡើងវិញ ដោយតៃូវបៃឈមនឹងបញ្ហាលំបាក
ស្មុគស្មៅញរាប់មឺុនជំពូកដៃលបន្សល់ទុកពីសងៃ្គាម និងរបបបៃល័យពូជ-
សសន៍។ រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិតៃូវបំផ្លាញខ្ទៃចខ្ទីដល់ប្ញសគល់ គៃះ        
ទុរិ្ភក្សគំរាមគំហៃងនៅទូទាំងបៃទៃស រដ្ឋអំណាចតៃូវដឹកនាំបៃជាជនស្តារ
សៃដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅឡើងវិញពីបាតដៃទទៃ ហើយតៃូវបន្តបៃយុទ្ធ   
រាំងស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលតៃឡប់មកវិញនៃរបបបៃល័យពូជសសន៍ ដើម្បី
ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បៃជាជាតិថៃមទៀត ។ ទន្ទឹមនៃះ មជ្ឈដ្ឋាន 
ខាងកៃមួយចំនួន បានជួយបន្តដង្ហើមរស់ឲ្យពួកបៃល័យពូជសសន៍ 
ហើយហ៊ុំព័ទ្ធខាងសៃដ្ឋកិច្ច និងឯកោខាងនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌   
ចពំោះកម្ពជុា។ ក្នងុកាលៈទៃសៈដស៏ៃនពបិាក នងិគៃះថា្នាកន់ៅពៃលនោះ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរដ្ឋអំណាចនៃសធរណរដ្ឋបៃជាមានិត   
កម្ពុជា បានបន្តជៃងខ្ពស់ទង់មហាសមគ្គីជាតិ ការពារប្តូរផ្តាច់សមិទ្ធផល 
៧ មករា ពុះពារ ស្តារ និងកសងសង្គមជាតិឡើងវិញឲ្យមានស្ថិរភាពជា   
ជំហានៗ ឈានមកដំណាក់កាលពងៃឹងពងៃីកខ្លួនបានក្នុងរយៈពៃល ១០ 
ឆ្នំាប៉ុណ្ណោះ ដៃលបង្កើតបាននូវបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិចាំបាច់សមៃប់
ដំណើរការសន្តិភាព បងៃួបបងៃួមជាតិ បៃជាធិបតៃយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍សៃដ្ឋ-
កិច្ចសង្គមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន    ៉នៃះជាសច្ចធម៌បៃវត្តិសសៃ្ត   ៉។ 

ប៉ុន្តៃកៃុមបៃឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួន មិនទទួលយកសច្ចធម៌ 
នៃះទៃ ។  ពួកគៃតៃងតៃឃោសនាមួលបងា្កាច់បៃវត្តិសសៃ្ត ជាពិសៃសអត្ថ-
ន័យដ៏ធំធៃងបំផុតនៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ពៃះ ៧ មករា គឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះនៃ 
សច្ចធម៌បៃវត្តិសសៃ្ត , ៧ មករា ជាមូលដ្ឋានគៃឹះនៃគុណបំណាច់របស់ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាចំពោះជាតិ និងបៃជាជនកម្ពុជា , ៧ មករា គឺជា 
មូលដ្ឋានគៃឹះនៃបៃជាបៃិយភាពរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នៅគៃប់ 
ការបោះឆ្នាតទាំងអស់ ។ អ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈទាំងឡាយ មិនថាខ្មៃរ ឬ 
បរទៃស សុទ្ធតៃបានយល់ច្បាស់ថា បើគ្មៅនរដ្ឋបៃហារថ្ងៃ ១៨ មីនា ឆ្នាំ 
១៩៧០ គឺគ្មៅនសងៃ្គាមពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥, បើគ្មៅនសងៃ្គាម ៥ ឆ្នាំនៃះ 
គឺគ្មៅនរបបបៃល័យពូជសសន៍ប៉ុលពត ហើយបើគ្មៅនរបបបៃល័យពូជ-
សសន៍ គឺគ្មៅនថ្ងៃ ៧ មករាឡើយ ។ ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានបិទទំព័រសករាជ 
ដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ហើយបានបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជា ។ មាន 

ជ័យជម្នះ ៧ មករា ទើបមានកិច្ចពៃមពៃៀងទីកៃុងបា៉ារីសថ្ងៃ ២៣ តុលា ឆ្នាំ 
១៩៩១ , មានការបោះឆ្នាតកៃមការតៃួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហបៃជា-
ជាតិ បង្កើតរបបរាជានិយមអាសៃ័យធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា មានបៃព័ន្ធនយោ-
បាយបៃជាធិបតៃយ្យ សៃរីពហុបក្ស មានការបោះឆ្នាតដោយសៃរី និងយុត្តិ-
ធម៌ជាបន្តបនា្ទាប់ ទាំងថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កៃមជាតិ ទាំងសកល និង 
អសកល ដៃលបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងសៃុងនូវឆន្ទះរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ។

ស្មៅរតី ៧ មករា នឹងនៅឋិតឋៃរជានិច្ចក្នុងកៃអៅបៃះដូងរបស់បៃជាជន
កម្ពុជាគៃប់ជំនាន់តរៀងទៅ បើគ្មៅនជ័យជម្នះ ៧ មករា ទឹកដីមាតុភូមិ បៃជា-
ជាតិយើងតៃូវពួកប៉ុលពតកម្ទៃចឲ្យរលាយសូន្យសុងបាត់ទៅហើយ។ មាន 
ជ័យជម្នះ ៧ មករា ទើបមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនៃះ និងមានអនាគតដ៏រុងរឿង ។ 
សូមជនរួមជាតិគៃប់សៃទាប់ គៃប់មជ្ឈដ្ឋាន ជាពិសៃសយុវវ័យកម្ពុជា គប្បី 
យល់ដឹង និងកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា សមិទ្ធផលដៃលយើងសមៃចបានក្នុង
រយៈពៃល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅនៃះ បនា្ទាប់ពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា គឺមានតម្លៃ 
មហាសលមិនអាចនឹងគណនាបានឡើយ ដៃលយើងទាំងអស់គ្នាតៃូវតៃ
ខិតខំប្តូរផ្តាច់ថៃរក្សា និងពងៃឹងពងៃីកបន្តទៀត ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកៃុម 
ណា ឬមជ្ឈដ្ឋានអគតិណាមកបំផ្លាញបានឡើយ ។ ស្មៅរតី ៧ មករា គឺសម-
គ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ។ យើងទាំងអស់គ្នាតៃូវពងៃឹងធ្លុងសមគ្គីជាតិ
ឲ្យកានត់ៃរងឹមា ំបន្តជៃងខ្ពសស់្មៅរត ី៧ មករា ដរ៏ងុរឿង រាងំស្កាតដ់ោយដច ់
ខាតនូវរាល់សកម្មភាពណាដៃលបំផ្លាញបៃទៃសជាតិ បំផ្លាញការរស់នៅដ៏
សុខដុមរមនារបស់បៃជាជន ដើម្បីបន្តកសង និងការពារមាតុភូមិយើង        
បៃជាជាតិយើងឲ្យបានឋិតឋៃរគង់វង្សជាដរាប ក្នុងឯករាជ្យ សន្តិភាព 
សៃរីភាព បៃជាធិបតៃយ្យ អព្យាកៃឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ៕ 

process, national reconciliation, democracy, and socio-economic development to 
the present. That is the historical fact.

However, the opposition and ill-willed circles refuse to accept this truth. They 
always twisted historical facts, especially the great meaning of the January 7 Vic-
tory only because it was the foundation of historical fact, merit of the Cambodian 
People’s Party for the country and people, and the Cambodian People’s Party 
popularity in every election. People of conscience – Cambodians or foreigners, all 
understand clearly that should there be no 18 March 1970 coup, there would not 
be war in between 1970 and 1975, and should there be no war for that five years 
period, there would not be that regime of Pol Pot’s genocide, and henceforth no 
January 7 day.

The January 7 Victory closed its darkest page and opened one in the Cam-
bodia’s new era. Thanks to the January 7 Victory, the country realized the Paris 
Peace Agreement on 23 October 1991, the UN supervised elections, and the re-
establishment of the Constitutional monarchy in Cambodia. It originated also plu-
ralistic and democratic political system, free and fair elections at national and 
sub-national levels, universal and non-universal, that reflect entirely the people’s 
wills.

The spirit of January 7 Victory shall last always deeply in the hearts of the 
Cambodian people for generations to come. Without the January 7 Victory, the 
Cambodian motherland could have been disappeared by the Pol Pot’s clique. That 
we have the January 7 Victory, we have everything today and a promising future. 
May people of all strata and circles, especially the Cambodian youth understand 
and clearly define that achievements that we realized in the last 37 years after the 
January 7 Victory are invaluable and immeasurable that we all must make effort 
to safeguard, strengthen and expand further. We must not allow groups or ill-willed 
circles to cause destruction to them. 

The spirit of January 7 Victory is that of solidarity, heroism, and victory. We all 
must strengthen firmer strand of solidarity and continue to raise high the January 
7 spirit, while preventing resolutely destructive actions on our nation and people’s 
harmonious livelihood, continuing to construct and defend our motherland for its 
long lasting existence in independence, peace, freedom, democracy, neutrality 
and social progress./.
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ពង្រឹងវិធានការច្បាប់ លើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ ដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទ្រសជាតិ
កៃយការបោះឆ្នាតថ្ងៃទី ២៧ ខៃកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៣ គណបក្សសងៃ្គោះ 

ជាតិដៃលចាញ់ឆ្នាត បានរិះរកគៃប់វិធីបំផ្លាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នាត      

ដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវ ឈានដល់កុប្បកម្មដ៏ហិង្សា ក្នុងគោល         

បំណងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសៃបច្បាប់ ដៃលបៃសូតចៃញពីការបោះ-

ឆ្នាត នងិកមា្ចាតគ់ណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា ។ ឧបាយកលនៃះតៃូវទទលួបរា-

ជ័យ និងរងការថ្កាលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់បៃជាជនកម្ពុជា ។            

ដោយឃើញថាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈបាតុកម្មតាមដងផ្លូវ 

ពួកគៃក៏សុខចិត្តសមៃបខ្លួនចូលធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភា ប៉ុន្តៃនៅតៃចិញ្ចឹមមហិ-

ច្ឆតាដ៏ពិសពុលដដៃល ។

អាសៃ័យដោយមានវប្បធម៌សន្ទនាដៃលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តៃច

តៃជោ ហ៊ុន សេន និងកិច្ចពៃមពៃៀងថ្ងៃទី ២២ ខៃកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៤ 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសងៃ្គោះជាតិបានពៃមពៃៀងគ្នាធ្វើ

ការជាមួយគ្នាដើម្បីផលបៃយោជន៍ជាតិ និងបៃជាជន។ ប៉ុន្តៃការអនុវត្តវប្ប-

ធម៌សន្ទនាមិនបានបៃពៃឹត្តទៅដោយរលូនទៃ ដោយសរតៃគណបក្ស  

សងៃ្គោះជាតិ គៃន់តៃយកវប្បធម៌នៃះបៃើជាមធ្យាបាយសមៃប់ភូតកុហក

សធរណមតិ និងយកចំណៃញពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋាន តាមវិធីចាប់ដៃ 

តៃជាន់ជើង មៃធ្វើជាស្លូត តៃបញ្ជាកូនចៅឲ្យធ្វើកាច ជៃរបៃមាថថា្នាក់ដឹកនាំ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ។

រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលមាន 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន ជានាយករដ្ឋមន្តៃី តៃូវការណាស់សន្តិភាព ស្ថិរ-

ភាព សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដើម្បីអភិវឌ្ឍបៃទៃស លើកស្ទួយជីវ-

ភាពបៃជាជន ដោយពងៃឹងការអនុវត្តនូវរាល់នូវវិធនការ ក្នុងនោះមានទាំង

វិធនការច្បាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ ដើម្បីរាំងខ្ទប់ទង្វើអាកៃក់ផ្សៃងៗដៃលអាចនាំទៅ

ដល់ចលាចលសង្គម ។ នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តវិធនការច្បាប់នៃះ 

សកម្មជនគណបក្សសងៃ្គោះជាតចិនំនួ ១១ នាក ់ដៃលបៃពៃតឹ្តអពំើហងិ្សានៅ 

ស្ពាននាគក្បៃរទីលានបៃជាធិបតៃយ្យ តៃូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការ ។ 

បនា្ទាប់មកលោក ហុង សុខហួរ សមាជិកពៃឹទ្ធសភានៃគណបក្សសមរង្សុី      

ដៃលបានបៃពៃឹត្តបទល្មើសជាក់ស្តៃង តៃូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាមដីកា             

របស់តុលាការដៃលបានចោទបៃកាន់ពីបទក្លៃងបន្លំឯកសរសធរណៈ, 

បទបៃើបៃស់ឯកសរសធរណៈក្លៃង និងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹក-

វរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម។ អំពើល្មើសរបស់លោក ហុង សុខហួរ នៃះ 

បានបងា្ហាញនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដៃលមានឈ្មៅះ    ៉Sam Rainsy   ៉ ។ 

ចំណៃកករណីលោក កឹម សុខា អនុបៃធនគណបក្សសង្គៃះជាតិបាន 

រំលោភលើកិច្ចពៃមពៃៀងថ្ងៃទី ២២ ខៃកក្កដ និងគោលការណ៍នៃវប្បធម៌ 

សន្ទនា ជាពិសៃសក្នុងនាមខ្លួនជាអនុបៃធនទី ១ រដ្ឋសភា បុគ្គលនៃះបាន

បៃពៃឹត្តផ្ទុយពីបទបញ្ញាតិ្តដៃលមានចៃងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃ 

រដ្ឋសភា និងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាសៃ្ត។ អាសៃ័យហៃតុនៃះ លោក 

កឹម សុខា តៃូវបានសម័យបៃជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី ៥ នៅថ្ងៃទី៣០ 

ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ បោះឆ្នាតដកតំណៃងជាអនុបៃធនទី ១ រដ្ឋសភា ។

ចណំចុសខំានន់ៃវប្បធមស៌ន្ទនារវាងគណបក្សទាងំពរីគ ឺតៃវូសោ្មៅះតៃង ់

ជាមួយគ្នា គោរព និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក ជៀសវាងការញុះញង់ ការ 

លាបពណ៌ ការបៃើពាក្យអសុរស និងជៃរបៃមាថគ្នា ជៀសវាងការគំរាម 

កំហៃង បំភិតបំភ័យគ្នា លុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតគុំគួន សងសឹងគ្នា។ល។ ហើយ 

អប់រំណៃនាំឲ្យមន្តៃីសមាជិកបក្ស និងអ្នកគំទៃរៀងខ្លួន អនុវត្តឲ្យបានតៃឹម 

តៃូវ និងមានបៃសិទ្ធភាពនូវវប្បធម៌សន្ទនា ។ 

ចំណៃកករណីលោក សម រង្សុី ជារឿងដោយឡៃកមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃ 

ទី ១៣ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៥ អយ្យការអមសលាដំបូងរាជធនីបានចៃញ 

ដីកាបងា្គប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទណ្ឌិត សម រង្ីុស យកមកអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគរ 

តាមអំណាចនៃសលកៃមពៃហ្មទណ្ឌរបស់សលាដំបូងលៃខ ៣២(ច) ថ្ងៃ 

ទី ២៥.៤.២០១១ និងលៃខ ៨៩(ច) ថ្ងៃទី ១៣.១០.២០១១ ដៃលសមៃច 

ផ្តនា្ទាទោសឈ្មៅះ សម រង្សី ដក់ពន្ធនាគរកំណត់រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ និង 

ពិន័យជាបៃក់ ៨ លានរៀល ពីបទបរិហារកៃរ្តិ៍ជាសធរណៈ និងពីបទញុះ-

ញង់ឲ្យមានការរីសអើង (កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខៃមៃស ឆ្នាំ ២០០៨ នៅសរ-

មន្ទីរជើងឯក) តាមបណ្តឹងរបស់ឯកឧត្តម ហេ ណាំហុង និងសលដីកា

ពៃហ្មទណ្ឌរបស់សលាឧទ្ធរណ៍ថ្ងៃ ១២.៣.២០១៣ ។ ការចៃញដីការបស់ 

តុលាការចាប់ខ្លួនលោកសមរង្សុីគឺជាកិច្ចការរបស់តុលាការ មិនមៃនជា   

បញ្ហានយោបាយរវាងគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសងៃ្គោះជាតិ 

ទៃ ហើយនៃះជារឿងបុគ្គលសុទ្ធសធរវាងឯកឧត្តម ហេ ណាំហុង និង 

លោក សម រង្សុី ។ ម៉្យាងទៀតមិនមៃនតៃនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាទៃ ករណី 

បៃបនៃះ ឯកឧត្តម ហេ ណាំហុង ក៏ធ្លាប់បានឈ្នះក្តីលោកសមរង្សុីនៅ

ក្នុងតុលាការបៃទៃសបារាំងផងដៃរ ។ ដោយឡៃកនៅថ្ងៃទី ២០ ខៃវិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ ២០១៥ តុលាការរាជធនីភ្នំពៃញបានចៃញដីកាបងា្កាប់ឲ្យលោក សម 

រង្សី ចូលខ្លួនមកកាន់សលាដំបូងរាជធនី ដើម្បីសកសួរពីបទសមគំនិត    

ក្នុងអំពើក្លៃងបន្លំឯកសរសធរណៈ,បៃើបៃស់ឯកសរសធរណៈក្លៃង 

និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម បៃពៃឹត្តទៅ 

កាលពថី្ងៃទី ១៣-១៤ ខៃសហីា ឆ្នា ំ២០១៥។ ក្នងុករណមីនិចលូខ្លនួតាមការ 

កំណត់ខាងលើនៃះទៃ ចៅកៃមសុើបសួរនឹងចៃញដីកាបងា្គប់ឲ្យនាំខ្លួន 

ឬដីកាបងា្គប់ឲ្យចាប់ខ្លួន ។ 

ទាំងលោក សម រង្សុី ទាំងលោក កឹម សុខា ទោះបីជាកំពុងនៅកៃ       

បៃទៃសក្ត ីកន៏ៅតៃបន្តធ្វើអតា្ថាធបិ្បាយយ៉ាងងងើល បពំានមកលើរាជរដ្ឋាភ-ិ

បាល និងគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ជាពិសៃសវាយបៃហារយ៉ាងអសុរស   

មកលើសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន ។ ពួកគៃចោទសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន 
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កាលពីថ្ងៃទី  ០៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងជំនួបទ្វៃភាគី រវាងសម្តៃច 

អគ្គមហាពញាចកៃី ហេង សំរិន បៃធនរដ្ឋសភានៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា និងឯកឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ (Laszlo KOVER) បៃធនរដ្ឋសភានៃ 

បៃទៃសហុងគៃី ដៃលបានធ្វើឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភា បៃធនបទសំខាន់        

ដៃលបៃធនរដ្ឋសភានៃបៃទៃសទាំងពីរលើកមកពិភាក្សាគ្នា គឺការជំរុញ 

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគរវាងបៃទៃសទាំងពីរឲ្យមានកំណើនខ្ពស់ ។

គណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា បៃទៃសហុងគៃីដឹកនាំដោយឯកឧត្តម

ឡាស្លូ កូវើ បានអញ្ជើញមកបំពៃញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងជាមិត្តភាព

នៅពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជារយៈពៃល ៥ ថ្ងៃនៅកម្ពុជាគឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ 

ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅរាជធនីភ្នំពៃញនិងចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ 

ដលថ់្ងៃទ ី០៨ ខៃវចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០១៥ នៅខៃត្តសៀមរាប។ នៅក្នងុជនំបួពភិាក្សា 

ការងារជាមយួសម្តៃចចកៃ ីហេង សរំនិ  ឯកឧត្តមបៃធនគណៈបៃតភិបូាន 

លើកឡើងថាចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ មកគោលនយោបាយសៃដ្ឋកិច្ចរបស់              

បៃទៃសហុងគៃីបានបាញ់ឆ្ពាះមកទិសខាងកើតគឺតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍នៃះ

ដោយក្នុងនោះមានបៃទៃសកម្ពុជាមួយដៃរ ។

កម្ពុជាជាមិត្តរបស់ហុងគៃី និងដោយកម្ពុជាមានសកា្តានុពលកម្ពុជាបាន

កា្លាយជាគោលដៅសៃដ្ឋកិច្ចមួយរបស់បៃទៃសហុងគៃី។ ឯកឧត្តមបៃធន 

រដ្ឋសភាបានលើកឡើងថា ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគកម្ពុជា និងហុងគៃីឲ្យ 

កើនឡើងនៅក្នុងខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសនៃ

បៃទៃសហុងគៃី នឹងមកបំពៃញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ នៅពៃលនោះកិច្ច-

ការជាចៃើន នងិតៃវូជជៃករវាងមនៃ្តជីនំាញនៃបៃទៃសទាងំពរី ដើម្បធី្វើយ៉ាង 

ណាជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគឲ្យមានកំណើនឡើង ។ 

បើតាមឯកឧត្តមបៃធនគណៈបៃតិភូនៅពៃលនោះសមាគមវិនិយោគ

ហុងគៃី-កម្ពុជា ក៏ទំនងតៃូវបង្កើតឡើងនៅរាជធនីភ្នំពៃញទៀតផង។ សៃប

ពៃលគ្នានៃះដៃរសម្តៃចចកៃីបៃធនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីហុង- 

គៃី ជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនហុងគៃីឲ្យមកបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យបានចៃើន 

និងជួយផ្សព្វផ្សាយដល់បៃជាពលរដ្ឋហុងគៃី ពីសកា្តានុពលទៃសចរណ៍   

កម្ពុជា ដើម្បីជាការទាក់ទាញបៃជាពលរដ្ឋហុងគៃីធ្វើដំណើរទៃសចរណ៍ 

មកទស្សនាទឹកដីអង្គរឲ្យបានចៃើន ។

ជាមួយគ្នានៃះ សម្តៃចបៃធនរដ្ឋសភាក៏បានលើកឡើងពីចំណងមិត្ត-

ភាពកម្ពុជា-ហុងគៃី ដៃលមានតាំងពីឆ្នាំ ១៩៦៣ មក ប៉ុន្តៃបានកាត់ផ្តាច់ទៅ

វិញនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ពៃលដៃលកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយ្យ 

ដៃលដឹកនាំដោយ ប៉ុល ពត ។ កៃយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ចំណង 

ការទូតរវាងបៃទៃសទាំងពីរ បានកើតឡើងវិញនិងបានរឹងមាំជាលំដប់ ។

សម្តៃចចកៃី ហេង សំរិន បានចាត់ទុកបៃទៃសហុងគៃី ជាមិត្តកម្ពុជា 

នៅគៃប់កាលៈទៃសៈ។ ហុងគៃីបានជួយកម្ពុជានៅគៃដៃលកម្ពុជាងើបពី

សងៃ្គាម និងដៃលតៃូវហ៊ុមព័ទ្ធសៃដ្ឋកិច្ចដោយបៃទៃសលោកខាងលិច។ 

ហុងគៃីបានជួយស្វៃងរកសន្តិភាព ជូនបៃទៃសកម្ពុជា រហូតបង្កើតបានកិច្ច

ពៃមពៃៀងទីកៃុងបារីសឆ្នាំ ១៩៩១ ។ លើសពីនៃះក្នុងចំណមកងកម្លំាង

រក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហបៃជាជាតិ ចូលមករៀបចំការបោះឆ្នាត

នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ក៏មានកងកម្លំាងបៃទៃសហុងគៃីដៃរ ។

សម្តៃចបៃធនរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថា នៅក្នុងពៃលបច្ចុប្បន្ននៃះ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានខិតខំជាខ្លំាងក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិជាក់

ស្តៃងរយៈពៃលចុងកៃយនៃះ កម្ពុជាមានកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 

៧%។ បៃក់ចំណូលរបស់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរជាមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ 

មានបៃមាណ ១១៣០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ នាក់ ។

សម្តៃចចកៃី ហេង សំរិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា    ៉រដ្ឋសភាកម្ពុជា សូមគំ

ទៃជានិច្ចរាល់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃសទាំងពីរ និងសូមឲ្យរដ្ឋាភិ-

ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា និងហុងគ្រី ប្រ្តជា្ញ្ររួមគ្ន្រជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
ការវិនិយ្រគរវាងប្រទ្រសទំ្រងពីរឲ្យមានកំណើនខ្ពស់

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្តៃី
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ បៃធនរដ្ឋសភានៃបៃទៃសហុងគៃី

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហេង សំរិន បៃធនរដ្ឋសភានៃពៃះរាជា- 
ណាចកៃកម្ពុជា ទទួលជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ 

បៃធនរដ្ឋសភានៃបៃទៃសហុងគៃី
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បាលកម្ពុជា-ហុងគៃីបង្កើនកិច្ចសហបៃតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្ម និង 

ទៃសចរណ៍បន្ថៃមទៀត   ៉ ។

ចំពោះទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាបៃទៃសទាំងពីរវិញ សម្តៃចបៃធនរដ្ឋសភា 

បានស្នើសុំដល់ថា្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាហុងគៃី ពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនកិច្ច 

សហបៃតិបត្តិការ ទាំងទ្វៃភាគី និងពហុភាគឺរវាងរដ្ឋសភាបៃទៃសទាំងពីរ។ 

ការលើកឡើងរបស់សម្តៃចបៃធនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបៃបនៃះ បានទទួល

ការគំទៃពីឯកឧត្តមបៃធនរដ្ឋសភាបៃទៃសហុងគៃី ។ ឆ្លើយតបទៅនឹង           

ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាទាំងពីរបៃទៃសនៃះ ឯក-

ឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ បានលើកឡើងថា កន្លងមកអនុបៃធនរដ្ឋសភា                

បៃទៃសហុងគៃធី្លាប់បានមកបំពៃញទស្សនកិច្ច នៅ ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា 

ហើយបៃធនរដ្ឋសភាកម្ពុជា ក៏ធ្លាប់បានបំពៃញទស្សនកិច្ចនៅបៃទៃស 

ហុងគៃីដៃរ ។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានៃះ បៃធនរដ្ឋសភាហុងគៃីក៏បាន             

បៃកាសពីជំនួយក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍បន្ថៃមដល់និស្សិតកម្ពុជាបាន

ទៅសិក្សានៅបៃទៃសហុងគៃីទៀតផង ។ ឯកឧត្តមបៃធនរដ្ឋសភាបាន 

បញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបៃទៃសហុងគៃីបៃចាំនៅកម្ពុជា នឹងធ្វើ       

កិច្ចការនៃះជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

សម្តៃចចកៃី ហេង សំរិន បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្តល់អាហារូប-          

ករណ៍បន្ថៃមដល់និស្សិតកម្ពុជា បានទៅសិក្សានៅក្នុងបៃទៃសហុងគៃី          

ដោយសម្តៃចចាត់ទុកថាវាពិតជារួមចំណៃកយ៉ាងខា្លាំងក្នុងការកសងធន-

ធនមនុស្សកម្ពុជាបៃកបដោយសកា្តានុពល ដើម្បីរួមចំណៃកក្នុងការ 

កសង និងអភិវឌ្ឍន៍បៃទៃសឱ្យមានការរីកចមៃើនដូចបណា្តាបៃទៃសនៅ   

ក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ។

សម្តៃចចកៃីបានបញ្ជាក់ថា ហុងគៃី គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ  

ធនធនមនុស្សនិងសៃដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់ពីកម្ពុជាឆ្លងផុតពីសង្គៃមបៃល័យពូជ-

សសន៍ប៉ុល ពត ដៃលពៃលនោះកម្ពុជាបាត់បង់ធនធនមនុស្សហៃដ្ឋាន   

រចនាសម្ព័ន្ធស្ទើរតៃទាំងអស់ ។

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា ហុងគៃី ជាបៃទៃសមួយស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។ នៅ 

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានៃះ គណៈបៃតិភូ  

ជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបៃទៃសហុងគៃីដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ  កៃ 

ពីជួបពិភាក្សាទ្វៃភាគី ជាមួយសម្តៃចបៃធនរដ្ឋសភាកម្ពុជា ក៏បានចូលជួប 

សម្តៃងការគួរសមជាមួយ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធន 

ពៃឹទ្ធសភា និងសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋ-

មនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាផងដៃរ ៕ 

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធនពៃឹទ្ធសភា
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម ឡាស្លូ កូវើ បៃធនរដ្ឋសភានៃបៃទៃសហុងគៃី

សេន ថាជាជនផ្តាច់ការដូចកាដហ្វីនៃបៃទៃសលីប៊ី ។ គៃចោទថា សម្តៃច

កំពុងរកវិធីបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា ដើម្បីមិនឲ្យមានការបោះឆ្នាតនៅឆ្នាំ 

២០១៨ ។ គៃអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាល

ឲ្យ រៀបចំការបោះឆ្នាត និងបៃគល់អំណាចឲ្យពួកគៃដោយរលូននៅឆ្នាំ 

២០១៨ ធ្វើហាក់ដូចជាគៃអ្នកឈ្នៈរួចទៅហើយ ។  គៃចោទថាសម្តៃចកំពុង 

ធ្វើរដ្ឋបៃហារធម្មនុញ្ញឲ្យមានរបបនយោបាយដឹកនំា ដោយបក្សនីមួយវិញ ។  

ចុងកៃយនៃះ សម រង្សុី ហា៊ានទាំងនិយយមួលបងា្គច់ថា តុលាការនៃរបប 

៧ មករា ១៩៧៩ (របបសធរណរដ្ឋបៃជាមានិតកម្ពុជា) បានកាត់ទោស 

សម្តេចពេះនរេត្តម សីហនុ ថាជាជនក្បត់ជាតិថៃមទៀត ដៃលនៃះ

អាចជាករណីបំពានច្បាប់មួយទៀត ។

ពៃលនៃះគណបក្សសងៃ្គោះជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្លន់សោ្លា វង្វៃង 

វងា្វាន់ និងបៃកបាក់ផ្ទៃក្នុងអាសៃ័យដោយទង្វើអាកៃក់របស់មៃដឹកនាំខ្លួន គឺ

គៃបានរំលោភលើកិច្ចពៃមពៃៀងថ្ងៃទី ២២ ខៃកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៤ និងបំផ្លាញ 

វប្បធម៌សន្ទនា ដៃលជាមូលដ្ឋានគៃឹះដ៏សំខាន់សមៃប់បង្កើតការជឿទុក   

ចិត្តគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីផលបៃយោជន៍ជាតិ។ លោក អៃង ឆៃអា៊ាង មនៃ្តី 

ជាន់ខ្ពស់គណបក្សសងៃ្គោះជាតិក៏បានទទួលស្គល់ដៃរថា គណបក្សរបស់

ខ្លួនពៃលនៃះបៃៀបបាននឹងរទៃះភ្លើងដៃលដច់ក្បាល ហើយនៅសល់តៃ 

ដងខ្លួន និងកន្ទុយ មិនដឹងថាតៃូវធ្វើដំណើរទៅទិសណាទៀត លុះតៃតៃ 

យកក្បាលមកភា្ជាប់ដងខ្លួនសិន ។ ពាក្យសំដីនៃះបងា្ហាញថា គៃកំពុងមាន 

វិបត្តិទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ ទាំងក្នុងការដឹកនាំហើយ ។ 

នៅក្នុងបរិការណ៍នៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជានៅតៃឈរលើស្មៅរតី

នៃកិច្ចពៃមពៃៀងថ្ងៃទី ២២ ខៃកក្កដ និងរក្សាវប្បធម៌សន្ទនា ប៉ុន្តៃគណបក្ស 

សងៃ្គះជាតតិៃូវតៃមានភាពសោ្មៅះតៃងព់តិ បញ្ចបន់វូទង្វើបៃទសូរា៉ាយនានា 

ដៃលផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃវប្បធម៌សន្ទនា នោះទើបវប្បធម៌សន្ទនាអាច  

ដំណើរការទៅមុខបាន ។ ពៃមជាមួយនៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាគំទៃ 

ពៃញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការដ៏តៃឹមតៃូវរបស់តុលាការ និងការខិតខំរបស់ 

រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តវិធនការច្បាប់ និងនីតិរដ្ឋដ៏មុឺងមា៉ាត់ ដើម្បី 

ធនានូវស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម បៃជាធិបតៃយ្យ និងការ 

អភិវឌ្ឍ ៕
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សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណា-

ចកៃកម្ពុជា និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉េនី ហ៊ុនសេនបានដឹកនាំគណៈ          

បៃតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អញ្ជើញទៅបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ដើម្បីចូលរួមកិច្ច 

បៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី២៧ និងកិច្ចបៃជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃ

ទី២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។ 

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា បណា្តាមៃដឹកនាំអាស៊ាន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ច 

សន្ទនានៃថា្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងវិនិយោគិនសកល ។ សម្តៃចអគ្គមហា 

សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លៃងទៅកាន់វិនិយោគិនដៃលបានអញ្ជើញចូល    

រមួក្នងុវៃទកិាដម៏ានសរៈសខំានន់ោះថា ទស្សនវសិយ័វៃងឆ្ងាយរបស ់កម្ពជុាឆ្ពាះទៅ 

ឆ្នាំ ២០៣០ គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ និងដក់ចៃញកាលពីខៃសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ 

នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ ជាយុទ្ធសសៃ្ត

កំណើនថ្មីរបស់កម្ពុជា។ យើងបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់លើវិធនការគោលសំខាន់ៗ 

ចំនួន ៤ ក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមាន ទី១ការបញ្ចុះ 

តម្លៃអគ្គិសនីសមៃប់តំបន់ឧស្សាហកម្មគោល រួមទាំងការពងៃីកវិសលភាពគៃប  

ដណ្តប់ និងការលើកកម្ពស់ភាពទុកចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី។ ទី២ការរៀបចំ

និងការអនុវត្តផៃនការមៃសមៃប់ការអភិវឌ្ឍបៃព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទិកពហុ 

មធ្យាបាយ។ ទី៣ ការពងៃឹង និងការអភិវឌ្ឍយន្តការគៃប់គៃងទីផ្សារពលកម្ម និងការ 

បណ្តុះបណា្តាលជំនាញ និងទី៤ ការអភិវឌ្ឍ និងការបៃកា្លាយខៃត្តពៃះសីហនុទៅជា

តំបន់សៃដ្ឋកិច្ចគំរូពហុបំណង។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍បន្តថា 

ដើម្បីសមៃចនូវចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍នោះ កម្ពុជាតៃូវការ នូវហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងចៃើន 

ពោលគឺពី ១២ ទៅ ១៦ ប៊ីលានដុលា្លារ សមៃប់ការអភិវឌ្ឍហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុង 

ទសវត្សរ៍ខាងមុខ ។ សម្តៃចតៃជោបានលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនពីគៃប់ទិសទី 

អញ្ជើញចូលមកសិក្សាសៃវជៃវពីលទ្ធភាពធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជាតៃៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការទទួលពិភាក្សា និងជួយជៃមជៃងលើរាល់ 

គមៃងវិនិយោគរបស់អ្នកវិនិយោគ ដើម្ីបចៃករំលៃកស្ថានភាពឈ្នះ ឈ្នះ ជាមួយគ្នា។ 

កិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧ បានបៃរព្វពិធីបើកជាផ្លូវការនៅមជ្ឈ-    

មណ្ឌលសន្និសីទទីកៃុងគូឡាឡាំពួរ បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី នាពៃឹកថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ។ 

បណា្តាមៃដឹកនាំអាស៊ានទាំង ១០ បៃទៃស ក្នុងនោះរួមមាន ពេះករុណាស៊ុលតង់ 
ហាជី ហាសានណាល ប៊ូលហា្គេដ (Haji Hassanal Bolkiah) នាយករដ្ឋមនៃ្តី 

បៃយុណៃ ដរសូ្សាឡាម សម្តចអគ្គមហាសៃនាបតតីៃជោ ហ៊នុ សេន  នាយករដ្ឋមនៃ្ត ី

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ (Joko Widodo) បៃធនាធិបតីនៃ 

សធរណរដ្ឋឥណ្ឌូណៃសុី ឯកឧត្តម ថងសីុង ថាមម៉េវង្ស (Thongsing Tham 

mavong) នាយករដ្ឋមនៃ្តនីៃសធរណរដ្ឋបៃជាធបិតៃយ្យបៃជាមានតិឡាវ  ឯកឧត្តម 

បេនីកណូ អាគីណូ (Benigno S Aquino) បៃធនាធិបតី នៃសធរណរដ្ឋហ្វីលី-

ពីន ឯកឧត្តម លី សៀនលុង (Lee Hsien Loong) នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណ-

រដ្ឋសឹង្ហបូរី ឯកឧត្តមឧត្តមសៃនីយ៍ បេយុទ្ធ ចាន់អូចា (Prayut Chan O Cha) 

នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃថៃ ឯកឧត្តម ង្វៀន តាន់យ៉ុង (Nguyen Tan 

Dung) នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម រួមទាំងឯកឧត្តម 

ឡេ លឿងមិញ (Le Luong Minh) អគ្គលៃខាធិការអាស៊ាន តៃូវបានស្វាគមន៍

យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តម ណាជីប រ៉េហ្សាក់ (Najib Razak) នាយក 

រដ្ឋមនៃ្តីមា៉ាឡៃសុី ។

បៃធនបទសំខាន់នៃកិច្ចបៃជុំអាស៊ានលើកទី ២៧ គឺផ្តាតទៅលើការកសង  

សហគមន៍អាស៊ាន មាគ៌ឆ្ពាះទៅមុខ និងពិភាក្សាពីសហគមន៍អាស៊ានកៃយឆ្នាំ 

២០១៥ ការបន្តជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ ការតភា្ជាប់អាស៊ានការពងៃឹង 

សហបៃតិបត្តិការ ដើម្បីសមៃចឲ្យបាននូវតំបន់អាស៊ានគ្មៅនគៃឿងញៀន។ល។  

កៃពីនៃះ មៃដឹកនាំអាស៊ានក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិផងដៃរ   ។

ថ្លៃងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧ ឯកឧត្តម ណា-
ជីប រ៉េហ្សាក់ នាយករដ្ឋមនៃ្តីមា៉ាឡៃសុី និងជាបៃធនកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើក

ទី ២៧ មានបៃសសន៍ថា ក្នុងនាមជាថា្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ឯកឧត្តមសូមសំដៃងនូវការ 

ចូលរួមរំលៃកទុក្ខ និងបៃឆំងយ៉ាងពៃញទំហឹងចំពោះអំពើភៃរវកម្មដៃលកើតមាន

ឡើងដល់ការធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់បៃទៃសរុស្សុី នៅលើទឹកដី 

អៃហ្សុីបកាលពីខៃកន្លងទៅ អំពើភៃរវកម្មនៅទីកៃុងបា៉ារីស និងអំពើភៃរវកម្មនៅ  

សណា្ឋាគរនៅបៃទៃសមា៉ាលីកាលពីពៃលថ្មីនៃះ។ ឯកឧត្តមមានបៃសសន៍បន្តថា វា

ទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងភៃរវកម្មឲ្យខាងតៃបាន ដើម្បី   

សៃចក្តីសុខរបស់បៃជាពលរដ្ឋនៃយើងទាំងអស់គ្នា។ តំបន់អាស៊ានរបស់យើងសំបូរ

ទៅដោយបៃជាពលរដ្ឋដៃលកាន់សសនាឥស្លាម សសនាពៃះពុទ្ធ សសនាគៃឹស្ត 

និងសសនាដទៃទៀតរស់នៅលាយឡំគ្នា ទាំងនោះបានបងា្ហាញឲ្យឃើញថាបើទោះ

ជាបៃជាពលរដ្ឋមានសសនាខុសគ្នាក៏ដោយ គឺយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន   

បៃកបដោយសុខដុមរមនា។ ឯកឧត្តមបៃធនក៏បានថ្លៃងនូវការកោតសរសើរ និង      

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បណា្តាបៃទៃសក្នងុតំបន់អាស៊ាន ពិសៃស 

ការខិតខំបៃឹងបៃងរបស់អាស៊ានក្នុងរយៈពៃលចុងកៃយនៃះ ពិសៃសកិច្ចសហ-

*បៃតិបត្តិការរវាងអាស៊ានជាមួយដៃគូនៃបៃទៃសអាសុីបូពា៌ទាំង៨ និងដៃគូដទៃ-

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលអាស៊េនលើកទី ២៧ 
និងកិច្ចបេជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនេបេទេសម៉េឡេសុី

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះ 

រាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉នី  ហ៊ុន សេន 

បានទទួលបដិសណា្ឋារកិច្ចយ៉ាងឧឡារិក ពៃលអញ្ជើញដល់បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ថា្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ក្នុងកិច្វបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧
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ទៀត  ។

ថ្លៃងនៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន បានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពី

ការគំទៃរបស់កម្ពុជា ចំពោះការប្តៃជា្ញារបស់អាស៊ានក្នុងការបៃកាន់ខា្ជាប់នូវវិមជ្ឈភាព 

ឬតួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងនិមា្មៅបនកម្មតំបន់ និងពិភពលោកដៃលមានការបៃ-

បៃួលឥតឈប់ឈរ និងចំពោះកិច្ចខិតខំកាន់តៃខា្លាំងឡើងក្នុងដំណើរការសមាហរ-

ណកម្មអាស៊ាន។ តាមរយៈនៃះ កម្ពុជាគំទៃយ៉ាងពៃញទំហឹងនូវសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍

ទីកៃុងគូឡាឡាំពួរស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៥ ការរីកចមៃើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា និង     

សូមស្នើឲ្យកៃុមបៃឹក្សាសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សៃងៗទៀតរបស់   

អាស៊ាន ពៃមទាំងអគ្គលៃខាធិការអាស៊ាន រៀបចំនូវយុទ្ធសសៃ្ត និងផៃនការសកម្ម-

ភាពឲ្យបានឆប់រហ័ស ដើម្បីជំរុញអនុវត្តនូវចក្ខុវិស័យតាមសសរស្តម្ភនីមួយៗ ។

ឆ្នាំនៃះជាឆ្នាំបៃវត្ដិសស្ដៃ ដោយបៃមុខរដ្ឋបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបាន  

បង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន ហើយបានបៃកាសជាផ្លូវការ ដៃលឈរលើមូលដ្ឋាន    

៉បៃជាជនយើង សហគមន៍យើង ចក្ខុវិស័យយើង   ៉ ។ កៃពីនៃះបៃមុខរដ្ឋ បៃមុខរាជ-

រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរមតិទៅលើបៃធនបទជាចៃើនទាក់ទិនដល់

ការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ ។ ក្នុងនោះ មានសហគមន៍សន្ដិសុខ 

នយោបាយអាស៊ាន សហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អា-

ស៊ាន សំខាន់គឺឱ្យមានទីផ្សារ និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតៃមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាព    

កៃីកៃ និងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យជីវភាពរបស់បៃជាពលរដ្ឋមានការបៃសើរឡើងជាលំដប់ 

និងកាត់បន្ថយគមា្លាតនៃការអភិវឌ្ឍ ពៃមទាំងការពងៃឹងនិងពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្ដិ-

ការសៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃសការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម  ទៃសចរណ៍ និងវិនិយោគក្នុងតំបន់នៃះតៃ 

ម្ដង ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧ នៃះ បានចុះហត្ថលៃខាលើឯកសរចំនួន៣ 

ទី១-សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ទីកៃុងគូឡាឡាំពួរឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពីការបង្កើតសហគមន៍អា-

ស៊ាន, ទី២-ចុះហត្ថលៃខាលើសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ទីកៃុងគូឡាឡាំពួរស្ដីពី អាស៊ានឆ្នាំ 

២០២៥ រីកចមៃើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា និងទី៣-ចុះហត្ថលៃខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពី

ការបៃឆំងការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសៃសស្ដៃី និងកុមារ ។ ពៃមជាមួយនៃះមានការ 

អនុម័តលើឯកសរចំនួន ៧ ផ្សៃងទៀត ទី១-សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ទីកៃុងគូឡាឡាំពួរ

ស្ដីពីមនុស្សចាស់ ការផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យមនុស្សចាស់នៅក្នុងអាស៊ាន, ទី២-សៃចក្ដីបៃកាស 

រួមអាស៊ានស្ដីពីបមៃបមៃួលអាកាសធតុ, ទី៣-អនុម័តលើកៃបខ័ណ្ឌតំបន់ និងផៃន-

ការសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្ដសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ស្ដីពីការពងៃឹងកិច្ចគំពារសង្គម, ទី៤- 

សៃចក្ដថី្លៃងការណទ៍កីៃងុគឡូាឡាពំរួ ស្ដពីកីារអបរ់ថំា្នាកឧ់ត្ដមសកិ្សា, ទ៥ី- អនមុត័លើ 

ផៃនការសកម្មភាពតំបន់ ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ដៃី, ទី៦-អនុម័តលើ        

ផៃនការសកម្មភាពតំបន់ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារ, ទី៧-អនុម័តលើ

សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ស្ដីពីអាស៊ានកៃយឆ្នាំ ២០១៥ អំពីបរិស្ថាន និងរបៀបវារៈទាក់

ទងនឹងបមៃបមៃួលអាកាសធតុ ។ តួលៃខសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបើ       

មើលចំនួនបៃជាពលរដ្ឋតាមសសនាវិញគឺ ២៤០ លាននាក់ក្នុងអាស៊ានអ្នកកាន់ 

សសនាអ៊សី្លាម, ១៤០ លាននាកក់ានស់សនាពៃះពទុ្ធ, ១៣០ លាននាកក់ានស់ស 

នាគៃឹស្ដ និងសសនាដទៃទៀត ។ ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់អាស៊ានឡើងតួ-

លៃខមយួថ្មគី ឺ២,៥៣ លានលានដលុា្លារ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ បើបៃៀបធៀបនៅឆ្នា២ំ០០៧ 

គឺមានតៃឹមតៃ ១៣៦,២ លានដុលា្លារ ឯពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាស៊ានឡើងដល់ ៦០៨,៣ 

ពាន់លានដុលា្លារសមៃប់ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ផលិតផលសរុបសមៃប់បណា្តាបៃទៃសអា-

ស៊ានគឺ មានបៃមាណ ២,៥៧ លានលានដុលា្លារ ឆ្នាំ២០១៤ និងជំរុញឱ្យមានកំណើន 

ផលិតផលសរុបក្នុងសៃុកអាស៊ានឡើងដល់ ៧ % នៅឆ្នាំ ២០២៥ ។

បៃមុខរដ្ឋ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមតិអំពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្ដរ-

ជាតិជាពិសៃសទៅលើបញ្ហាភៃរវកម្ម បញ្ហាសមុទៃចិនខាងត្បូង បញ្ហាមជ្ឈិមបូពា៌ 

បញ្ហាបៃបៃួលអាកាសធតុ និងបញ្ហាឆ្លងដៃនជាដើម។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ បៃទៃសឡាវ 

នឹងធ្វើជាបៃធនអាស៊ាន ហើយបានបញ្ជនូមូលបទរួចហើយពីការបៃកា្លាយចក្ខវិុស័យ 

ទៅជាការពិតសមៃប់សហគមន៍អាស៊ាន ។

នៅកៃកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 

ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាទ្វៃភាគីជា

មួយឯកឧត្តម ហ្សិនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តជីប៉នុ ហ្សនិហ្ស ូ អាបេ  មានបៃសសនថ៍ា ជាការចាបំាចក់្នងុ 

ពងៃឹងទំនាក់ទំនងរវាងបៃទៃសកម្ពុជា ជាមួយនឹងបៃទៃសជិតខាងរបស់កម្ពុជា 

ពិសៃស លើការតភា្ជាប់បណា្តាញផ្លូវគមនាគមន៍ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្តល់នូវកម្ចី  

សម្បទានមានទឹកបៃក់ចំនួន ១៥០ លានដុលា្លារអាមៃរិក សមៃប់ការកសងពងៃីក

កំណាត់ផ្លវូជាតិលៃខ ៥ ដៃលជាកំណាត់ផ្លវូដ៏មានសកា្តានុពលសៃដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុា។ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុនមានបៃសសន៍ថ្លៃងនូវអំណរគុណជូនចំពោះសម្តៃច

តៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ពិសៃសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃលបានគំទៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើ 

វិភាគទានរបស់ជប៉ុន នៅក្នុងការចូលរួមបៃតិបត្តិការសន្តិភាព និងមនុស្សធម៌របស់ 

ពិភពលោក។ ជាមួយគ្នា នៃះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីបានជូននូវឯកសរច្បាប់ដ៏មាន 

សរៈសំខាន់នៃះជូនសម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ។ ក្នុងជំនួបពិភាគ្នានោះសមភាគី

នៃបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា ជប៉ុន បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ពីបញ្ហា

តំបន់ និងអន្តរជាតិ ដៃលមានការយកចិត្តទុកដក់បំផុត ពិសៃសសភាពការណ៍នៅ      

សមុទៃចិនខាងត្បូង បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉ៃ ។ ភាគីទាំងពីរមានបំណងដូចគ្នា ក្នុងការដៃល

ឲ្យបៃធនអាស៊ានលើកទី២៧ នៃះ ចៃញនូវសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួមគ្នារបស់អាស៊ាន 

ដៃលឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ដៃី អូស្ដៃលី ឯកឧត្តម 

Malcolm  Turnbull ដៃលក្នុងជំនួបនោះផ្ដត ៣ ចំណុច ទី១-ការជំរុញឱ្យមាន    

កំណើនវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ, ២-ការបន្ដអនុវត្ដកិច្ចពៃមពៃៀង  

ជនអនោ្ដបៃវៃសន៍ និង៣-គឺការអញ្ជើញសម្ដៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្ដៃីទៅបំពៃញ  

ទស្សនកិច្ចនៅបៃទៃសអូស្ដៃលី ។ សម្ដៃចតៃជោមានបៃសសន៍ថា សម្ដៃចតៃងតៃ

កៀរគរអ្នកវិនិយោគឱ្យមករកសុីនៅកម្ពុជា ។ រីឯបញ្ហាបន្ដអនុវត្ដកិច្ចពៃមពៃៀងជន  

អនោ្ដបៃវៃសន៍នោះ គឺអ្នកដៃលមករស់នៅកម្ពជុាគឺឈរលើគោលការណ៍ស្មគ័ៃចិត្ដ ។ 

ចំពោះការអញ្ជើញសម្ដៃចទៅបំពៃញទស្សនកិច្ចនៅបៃទៃសអូស្ដៃលីនោះ សម្ដៃច

តៃជោទទួលយកការអញ្ជើញហើយនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអូស្ដៃលីនាពៃលខាងមុខ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម ចន ឃី នាយក- 

រដ្ឋមន្តៃីណូវៃហ្សៃឡង់ផងដៃរ ដោយភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ក្នុង

ការបង្កើនកិច្ចសហបៃតិបតិ្តការ ការពងៃឹងវិនិយោគដើម្បីផលបៃយោជន៍នៃបៃទៃស

ទាំងពីរ ។

កិច្ចបៃជុំអាស៊ាន-ឥណា្ឌលើកទី ១៣ បានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្ដ

ផៃនការសកម្មភាពភាពជាដៃគូអាស៊ាន និងឥណា្ឌ សមៃប់សន្ដិភាព វឌ្ឍនភាព 

វិបុលភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១០-២០១៥ ផៃនការសកម្មភាព ភាពជាដៃគូអាស៊ាន-ឥណា្ឌ 

ដើម្បីសន្ដិភាព វឌ្ឍនភាព វិបុលភាព ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ។ កៃពីនៃះក៏បានផ្លាស់

ទិដ្ឋភាពនៃកិច្្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២៧
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ប្ដូរមតិគ្នាមួយចំនួនរវាងអាស៊ាន-ឥណា្ឌ ទៅលើសកា្ដនុពលជាចៃើន ។  អាស៊ាន-

ឥណា្ឌជំរុញឱ្យរដ្ឋមន្ដៃីសៃដ្ឋកិច្ចទាំងសងខាងពិនិត្យមើល ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពាណិជ្ជ-

កម្មសៃរីរវាងអាស៊ាន-ឥណា្ឌនៃះ ឱ្យបានទទួលលទ្ធផលចៃើនជាងមុន ។ បៃមុខរដ្ឋា-

ភិបាលឥណា្ឌបានសន្យាឱ្យកៃុមភា្នាក់ងារមានមូលនិធិ ១០០ លានដុលា្លារ ឱ្យមក 

បណា្តាក់ទុននៅអាស៊ាន ។ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន-ឥណា្ឌ ជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្ម 

អាស៊ាន-ឥណា្ឌឱ្យឡើងដល់ ១០០ ពាន់លានដុលា្លារ នៅពៃលខាងមុខនៃះ ។

បនា្ទាប់មក បណា្តាមៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ាន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំ            

កំពូលអាស៊ានជាមួយសធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនលើកទី ១៨ ដោយមានវត្តមាន 

របស់ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន។ កិច្ច

បៃជុំកំពូលដ៏មានសរៈសំខាន់នៃះ បណា្តាមៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ាន និងបៃទៃស

ចិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាស៊ាន ចិន 

និងទិសដៅអនាគត ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីមានបៃសសន៍ថា ទំនាក់ទំនង 

អាស៊ាន ចិន មានការរីកចមៃើនឥតឈប់ឈរ និងឆប់រហ័សលើគៃប់វិស័យ។          

សម្តៃចសូមសម្តៃងនូវការអបអរសទរចំពោះវឌ្ឍនភាព ក្នុងការអនុវត្តផៃនការ   

សកម្មភាព ២០១១-២០១៥ និងសូមគំទៃចំពោះការអនុវត្តផៃនការសកម្មភាព 

សមៃប់អនុវត្តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួមស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្តអាស៊ាន ចិន ឆ្នាំ 

២០១៦-២០២០ ដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ ។ សម្តៃចតៃជោមាន 

បៃសសន៍បន្តថា ក្នុងដំណើរឆ្ពាះទៅមុខ អាស៊ានបានដក់ចៃញនូវចក្ខុវិស័យអា-

ស៊ាន ២០២៥ ការរីកចមៃើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា ។ ក្នុងបរិការណ៍នៃះ កម្ពុជាសូម 

ថ្លៃងអំណរគុណចំពោះបៃទៃសចិន ដៃលបានផ្តល់នូវការគំទៃដល់ការតភា្ជាប់អា-

ស៊ាន រួមទាំងសំណើពិភាក្សាបង្កើតផៃនការមៃស្តីពីការតភា្ជាប់អាស៊ាន-ចិន ដៃលនឹង

បំពៃញបន្ថៃមដល់ផៃនការមៃស្តីពីការតភា្ជាប់អាស៊ាន និងក៏ដូចជាការចូលរួមវិភាគ-

ទានដ៏សំខាន់ផងដៃរ ដល់ចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៥។ សម្តៃចតៃជោបានស្នើឲ្យ 

រដ្ឋមនៃ្តីសៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន-ចិន ពន្លឿនការចរចាលើការលើកកម្ពស់កិច្ចពៃមពៃៀង   

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសៃរីអាស៊ាន-ចិន ឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរ សំដៅជំរុញបន្ថៃមនូវកិច្ច-

សហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ាន និងចិន ដើម្បីសមៃចគោលដៅពាណិជ្ជកម្ម 

ទ្វៃភាគី អាស៊ាន ចិន ចំនួន ៥០០ ប៊ីលានដុលា្លារ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ និង ១ ទៃីលាន 

ដុលា្លារអាមៃរិក នៅឆ្នាំ ២០២០ និងការវិនិយោគទ្វៃភាគីចំនួន ១៥០ ប៊ីលានដុលា្លារ 

អាមៃរិក នៅឆ្នាំ ២០២០ ។

បនា្ទាប់មក បណា្តាមៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ានបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំ   

កំពូលអាស៊ានបូកបី ជាមួយសធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន ជប៉ុន សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ 

លើកទី ១៨ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមនៃ្តី 

ចិន ឯកឧត្តម ហ្សិនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន និងលោកជំទាវ ប៉េក់ ជុងហេ 
បៃធនាធិបតីនៃសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ ។ របៀបវារៈសំខាន់ៗនៃកិច្ចបៃជុំនោះ គឺការ 

ពិនិត្យឡើងវិញ និងទិសដៅអនាគតនៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាស៊ានបូកបី និងទី ២ 

ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានកត់សមា្គល់  

ដោយការពៃញចិត្តនូវវឌ្ឍនភាព ក្នុងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាស៊ានបូកបី ក្នុងរយៈ 

ពៃល ១៧ ឆ្នា ំកន្លងមក ហើយបានពនិតិ្យឡើងវញិនវូការប្តៃជា្ញាចតិ្ត របសម់ៃដកឹនាទំាងំ 

អស់ ដើម្បីពងៃឹងនិងពងៃីកបន្ថៃមទៀត ដោយរួមបញ្ចូលគៃប់ផ្នៃកទាំងអស់នៃកិច្ច 

សហបៃតិបត្តិការ ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានចាត់ទុកថា កិច្ចសហបៃតិបត្តិការអា 

ស៊ានបូកបី គឺជាកមា្លាំងចលករមួយ ដើម្បីពងៃឹងនូវសន្តិភាព សន្តិសុខ និងវិបុលភាព 

នៅក្នុងតំបន់អាសុីខាងកើត ជាមួយនឹងគោលដៅរយៈពៃលវៃងនៃការកសងសហ-

គមន៍អាសុីខាងកើត ។ នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលនោះដៃរ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានរំលឹក

ឡើងវិញនូវរបាយការណ៍លើកទី ២ របស់កៃុមចក្ខុវិស័យតំបន់អាសុីបូពា៌ ដៃលតៃូវ  

បានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី នៅរាជធនីភ្នំពៃញបៃទៃសកម្ពុជា 

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខៃវិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១២ ដៃលបានផ្តល់នូវអនុសសន៍ក្នុងការសមៃចឲ្យ

បាននូវសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌នៅឆ្នាំ ២០២០ ជាសសរស្តម្ភសំខាន់របស់ចក្ខុ 

វិស័យអាស៊ានបូកបី ។ ជាមួយគ្នានៃះ មៃដឹកនាំទាំងអស់ បានទទួលស្គល់នូវសរៈ-

សខំាន ់នៃការថៃរក្សា នងិលើកកម្ពសស់ន្តភិាព សន្តសិខុ នងិស្ថរិភាពនៅក្នងុតបំនអ់ា-

សុីបូពា៍ និងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតមៃូវការនៃការបង្កើនកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃង ដើម្បីដោះ-

សៃយបញ្ហាបៃឈមដៃលកំពុងលៃចឡើង ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខជាបៃពៃណី និងមិន 

មៃនបៃពៃណី ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានទទួលស្គល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់មជ្ឈ-

មណ្ឌលអាស៊ាន ចិន អាស៊ានជប៉ុន និងអាស៊ាន សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ ក្នុងការលើកកម្ពស់ 

ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ទៃសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ។

នៅលា្ងាចថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា បណា្តាមៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ានបូកបី បានជួបបៃជុំ

ជាមួយកៃុមបៃឹក្សាធុរកិច្ចនៃបណា្តាបៃទៃសអាសុីបូពា៌ ។ ដោយមានរបៀបវារៈមួយ 

ចំនួនគឺ ទី១ ទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-

យោគ ទី២ អនុសសន៍ទាក់ទាញឲ្យមានការចូលរួមផ្តល់ឱកាសឲ្យ និងរក្សាសហ-

គៃសមីកៃូ សហគៃសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ ពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគជាមួយបៃទៃសដៃគូ។ ផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពជាដៃគូ

សៃដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក លើកទី៣ បានបៃរព្ធធ្វើដោយមានវត្ត-

មានមៃដឹកនាំអាស៊ាន ជាមួយឯកឧត្តម បរ៉េក់ អូបម៉េ បៃធនាធិបតីសហ រដ្ឋអា-

មៃរិក ។ បៃមុខរដ្ឋ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមៃរិក បានពិភាក្សាដោយ 

សោ្មៅះតៃង់ និងបៃកបដោយផ្លៃផ្កាស្តីពីការពងៃឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្ទនាអាស៊ាន 

សហរដ្ឋអាមៃរិក ដោយបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីបញ្ហាតំបន់ និងសកល ដៃល 

ជាការពៃួយបារម្ភរួម ។ មៃដឹកនាំអាស៊ានបានស្វាគមន៍ចំពោះការ គំទៃរបស់សហរដ្ឋ 

សមៃប់ការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន ។ តាមរយៈនៃះ មៃដឹកនាំអាស៊ានបានលើក 

ទឹកចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមៃរិករួមចំណៃកដល់ការសមៃចឲ្យបាន នូវចក្ខុវិស័យសហ-

គមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥ រីកចមៃើនរួមគ្នាទៅមុខ។ មៃដឹកនាំអាស៊ានក៏បានថ្លៃងនូវ

អំណរគុណសមៃប់ការបន្តគំទៃរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិក ចំពោះតួនាទីស្នូលរបស់អា-

ស៊ាននៅក្នុងនិមា្មៅបនកម្មតំបន់ដៃលកំពុងវិវត្តន៍ តាមរយៈដំណើរការដឹកនាំដោយអា 

ស៊ាន និងការគំទៃរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិក ដើម្បីពងៃឹងកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌សៃប

ពៃលនៃការបៃរព្ធខួបលើកទី ១០ របស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន 

បានអនុម័តលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិក ក្នុងការដំឡើងទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្ទនា

អាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក ឲ្យទៅជាចំណុចយុទ្ធសសៃ្ត ។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន ក៏បាន 

អនុម័តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួម ស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្តអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក 

ដៃលបានដំឡើងទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្ទនា អាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក ដល់កមៃិតថ្មីមួយ 

តាមរយៈការដក់ឲ្យដំណើរការភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្តអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក     

ដៃលដំឡើងទៅមុខ និងគៃប់ជៃុងជៃយ ។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន បានស្វាគមន៍ផៃនការ 

សកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្តអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក ឆ្នាំ ២០១៦ 

-២០២០ ដៃលបានកំណត់អាទិភាព និងវិធនការដៃលភាគីទាំងសងខាងតៃូវធ្វើ       

កិច្្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានបូក ៣ លើកទី ១៨
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ដើម្បីបន្តពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសន្តិសុខ នយោបាយ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ 

និងសមៃចបាននូវសកា្តានុពលពៃញលៃញនៃភាពជាដៃគូអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមៃ-

រិក ។ ជាមួយគ្នានៃះមៃដឹកនាំអាស៊ានបានសន្យាបន្តកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរបស់ខ្លួន 

ក្នុងស្មៅរតីបង្កើតសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-

យោគ ក៏ដូចជាការបង្កើតឱកាសការងារថ្មីៗបន្ថៃមទៀតនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរ ។ មៃ  

ដកឹនាអំាស៊ានកប៏ានទទលួយកការអញ្ចើញពលីោកបៃធនាធបីត ីប៉េរ៉េក ់ អបូ៉េម៉េ 
ដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចបៃជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមៃរិកនៅឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនៃះដៃរ ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤០ អាស៊ាន ណូវ៉ៃលហ្សៃឡង់ 

បានធ្វើឡើង នៅពៃឹកថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិទីកៃុងកូឡា

ឡាំពួរ បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ។ បណា្តាបៃមុខរដ្ឋបៃមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបៃទៃសអាស៊ាន        

បានយង និងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលដ៏មានសរៈសំខាន់នៃះ ជាមួយនឹងវត្ត-

មានរបស់ឯកឧត្តម ចន ឃី (John Key) នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ បៃទៃសណូវ៉ៃលហ្សៃ-

ឡង់ ។ បៃទៃសណូវ៉ៃលហ្សៃឡង់បានកា្លាយជាដៃគូ សន្ទនារបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ 

១៩៧៥ ។ ទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាន ណូវ៉ៃលហ្សៃឡង់ តៃូវបានពងៃីក ដោយឈរលើ 

មូលដ្ឋានដៃលផ្តល់ផលបៃយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងអត្ថបៃយោជន៍បៃៀប-

ធៀបរបស់ភាគីទាំងពីរ ។ ភាពជាដៃគូពិគៃះយោបល់របស់អាស៊ាន និងណូវ៉ៃល 

ហ្សៃឡង់ បានរួមចំណៃកក្នុងការកសងនូវការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក និងការ 

គោរពគ្នាជាអ្នកជិតខាងល្អ ឯករាជ្យ និងផលបៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក។ គំនិតផ្តួច-

ផ្តើមសំខាន់ៗចំនួន៤តៃូវបានលើកឡើងគឺ អាហារូបករណ៍អាស៊ាន ណូវ៉ៃលហ្សៃ-

ឡង់ ការផ្លាស់ប្តូរមៃដឹកនាំធុរកិច្ចវ័យក្មៃង ការគៃប់គៃងហានិភ័យគៃះមហន្តរាយ 

និងកម្មវិធីការទូតកសិកម្ម បានផ្តល់នូវជំនួយបច្ចៃកទៃស និងការគំទៃដល់អាស៊ាន

នៅក្នុងផ្នៃកផ្សៃងៗគ្នា ក្នុងការអនុវត្តផៃនការសកម្មភាពទាំងនោះ ។

មៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ាន និងបៃទៃសអាសុីបូពា៌ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី

បើកកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌លើកទី ១០ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងពិភាក្សាទៅលើការ 

ចៃករំលៃកគំនិតផ្តួចផ្តើម និងគោលនយោបាយសន្តិសុខតំបន់ បៃយុទ្ធបៃឆំងកៃុម

ហិង្សាជៃុលនិយម បញ្ហាកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចបៃកបដោយចិរភាព និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

បញ្ហាចលនាមិនបៃកៃតីនៃទៃសន្តបៃវៃសន៍ និងការជួញដូរមនុស្ស ការផ្លាស់ប្តូរ 

ទស្សនៈអំពីតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ មៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាស៊ាន និងបៃទៃសអាសុីបូពា៌ 

ទាំងអស់បានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញ នូវតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចបៃជុំ    

កំពូលអាសុីបូពា៌ និងការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់អាស៊ាន ក្នុងការធ្វើភាពជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធ 

ជាមួយបៃទៃសចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ទាំងអស់ ដើម្បីធនាថា កិច្ចបៃជុំ 

កំពូលអាសុីបូពា៌ នឹងបន្តជាផ្នៃកមួយដ៏សំខាន់នៃនិមា្មៅបនកម្មតំបន់។ មៃដឹកនាំទាំង 

អស់បានអនុម័តនូវសៃចក្តីបៃកាសទីកៃុងកូឡាឡាំពួរ ស្តីពីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 

១០នៃកិច្ចបៃជំុកំពូលអាសីុបូព៍ា។ មៃដឹកនំានៃបៃទៃសអាសីុបូព៍ាបានស្វាគមន៍ចំពោះ 

ការបន្តផៃនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តសៃចក្តីបៃកាសទីកៃុងភ្នំពៃញស្តីពីគំនិតផ្តួច

ផ្តើមអភិវឌ្ឍកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៍រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៧ និងបានទទួលស្គល់ថា 

ផៃនការសកម្មភាពនោះ គឺជាឯកសរគៃប់ជៃុងជៃយ សំដៅពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិ-

បត្តិការបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ ក្នុងវិស័យអាទិភាព រួមមាន ថាមពល ការអប់រំ ហិរញ្ញវត្ថុ 

សុខភាពសកល ជំងឺឆ្លង បរិស្ថាន ការគៃប់គៃងគៃះមហន្តរាយ និងការតភា្ជាប់អា-

ស៊ាន ។ បៃមុខរដ្ឋ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលទំាងអស់បានគូសបញ្ជាក់សរជាថ្មពីីសរៈសំខាន់ 

នៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអប់រំ និងតមៃូវការបន្តពងៃឹងការអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្សនៅ

ក្នុងតំបន់។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានគូសបញ្ជាក់ពីសរៈសំខាន់ នៃការពងៃឹងកិច្ចសហ

បៃតិបត្តិការថា្នាក់តំបន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខលំហសមុទៃ និង

បានអនុម័តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍កិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ ស្តីពីការពងៃឹងកិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការលំហរសមុទៃថា្នាក់តំបន់ នៅក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វីក ។ តាមរយៈនៃះ មៃ 

ដឹកនាំទាំងអស់បានចាត់ឲ្យឧត្តមមនៃ្តី រិះរកលទ្ធភាពបញ្ចូលកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ  

លំហសមុទៃជាវិស័យអាទិភាពនៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាសុីបូពា៌ ។ ក្នុងកិច្ចបៃជុំ 

កំពូលនោះដៃរ មៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាសុីបូពា៌បានធ្វើការកត់សមា្គល់ ជាមួយនឹងក្តី  

កង្វល់ចំពោះការគំរាមកំហៃងនៃឧកៃិដ្ឋកម្មតាមបៃព័ន្ធអ៊ីនធើណៃតដៃលកំពុងផុស 

ឡើង និងការបៃើបៃស់ព័ត៌មាន និងបច្ចៃកវិទ្យាទំនាក់ទំនង ICT សមៃប់ភៃរវករ ។ 

មៃដឹកនាំទាំងអស់បានអនុម័តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍កិច្ចបៃជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ ស្តីពី 

បញ្ហាតាមបៃព័ន្ធអ៊ីនធើណៃតឆ្លងដៃន ។ លើការរំសយសញ្វវុធ និងការមិនរីកសយ 

ភាយ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តៃជា្ញាចិត្ត ដើម្បីបន្តធ្វើការ

ជាមួយរដ្ឋមានអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ សៃបតាមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃសន្ធិ-

សញ្ញា ដើម្បីធនាឲ្យមានការចុះហត្ថលៃខា និងការផ្តល់សចា្ចាប័នសន្ធិសញ្ញាតំបន់  

អាសុីអាគ្នៃយ៍ គ្មៅនអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ។ លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ មៃដឹកនាំទាំងអស់ 

បានគូសបញ្ជាក់នូវសរៈសំខាន់ នៃការថៃរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ នៃ   

ការធ្វើនាវាចរណ៍ និងហោះហើរលើសមុទៃចិនខាងត្បូង។ ជាមួយគ្នានៃះមៃដឹកនាំ 

ទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់ពីតមៃូវការក្នុងការឲ្យសមាជិកអាស៊ាន និងចិន ធនាឲ្យបាន 

នូវការអនុវត្ត DOC ឲ្យបានពៃញលៃញ និងមានបៃសិទ្ធភាព ដើម្បីឈានទៅរក               

ដំណាក់កាលថ្មីនៃកិច្ចពិភាក្សា ឆ្ពាះទៅរកការបង្កើតកៃមបៃតិបត្តិនៅសមុទៃចិន    

ខាងត្បូង COC និងរង់ចាំមើលការបង្កើត COC ឲ្យបានឆប់។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បាន 

ធ្វើការពភិាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចតិ្តទកុដកទ់ៅលើបញ្ហា នៅឧបទ្វបីករូ៉ៃ បញ្ហាមជ្ឈមិបូពា៌ 

បញ្ហាបា៉ាឡៃស្ទីន បញ្ហាភៃរវកម្ម និងការនិយមកណា្តាល បញ្ហាទៃសន្តបៃវៃសន៍ បញ្ហា 

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ចអាសុីបា៉ាសុីហ្វីក ។ ជាមួយគ្នានៃះមៃដឹកនាំទាំងអស់    

បានស្វាគមន៍លទ្ធផលនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលរបស់ បៃទៃស G20 ពិសៃស ការបន្តចូលរួម 

របស់កៃុមបៃទៃស G20 ជាមួយអាស៊ាន តាមរយៈការចូលរួមជាទៀងទាត់របស់           

បៃធនអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូល G20 ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ាន ជប៉ុន លើកទី ១៨ បានបៃរព្ធឡើងកៃមវត្តមានដ៏ខ្ពង់

ខ្ពស់របស់បណា្តាមៃដឹកនាំអាស៊ាន  ជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន ហ្សិន-
ហ្សូ អាបេ ។ បណា្តាមៃដឹកនាំអាស៊ាន ជប៉ុន បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយក ចិត្តទុក 

ដក់ និងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារអាស៊ាន ជបុ៉ន និងទិសដៅអនាគត ។ 

ជប៉ុនបានស្វាគមន៍ការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន ដៃលតាមរយៈនៃះ មៃដឹកនាំអា-

ស៊ានបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជប៉ុនរួមចំណៃកដល់ការសមៃចបាននូវចក្ខុវិស័យសហ-

គមនអ៍ាស៊ានឆ្នា ំ២០២៥  រកីចមៃើនទៅមខុរមួគ្នា ។ មៃដកឹនាទំាងំអស ់បានបញ្ជាកជ់ា 

ថ្មីពីសរៈសំខាន់នៃមិត្តភាពយូអង្វៃងរវាងអាស៊ាន និងជប៉ុន និងបានអះអាងជាថ្មីពី 

សរៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្តអាស៊ាន ជប៉ុន ដៃលបានរួមចំណៃកដល់ 

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពតំបន់។ តាមរយៈ នៃះមៃដឹកនាំអាស៊ានបានសំដៃង

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះ 
រាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉នី  ហ៊ុន សេន 

ជាមួយនឹងឯកឧត្តម ណាជីប រ៉េហ្សាក ់ នាយករដ្ឋមនៃ្តីមា៉ាឡៃសុី
និងលោកជំទាវ



qñaMTI 15 elx 174 Exvicäika qñaM 201510 TsSnavdþI RbCaCn

នូវការកោតសរសើរចំពោះការបន្តគំទៃរបស់បៃទៃសជប៉ុន ចំពោះតួនាទីស្នូលរបស់

អាស៊ាននៅក្នុងនិមា្មៅបនកម្មតំបន់ និងការគំទៃរបស់ជប៉ុន សមៃប់ការពងៃឹងកិច្ច         

បៃជំុកំពូលអាសីុបូព៌ាក្នងុពៃលដល់ខួបលើកទី១០ របស់ខ្លនួនៅក្នងុឆ្នា ំ២០១៥ នៃះ ។ 

មៃដឹកនាំអាស៊ាន ជប៉ុន បានកត់សមា្គល់ដោយការពៃញចិត្តចំពោះការរីកចមៃើនជា

លំដប់ នៅក្នុងការអនុវត្តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ចក្ខុវិស័យ ស្តីពីមិត្តភាព និងកិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការអាស៊ាន ជប៉ុន និងការអនុវត្តផៃនការរបស់ខ្លួន ដៃលបានអនុម័តនៅក្នុង 

ទីកៃុងតូក្យូ បៃទៃសជប៉ុន កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន បានទទួលស្គល់ 

ពីការចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់នៃមូលនិធិសមាហរណកម្មជប៉ុន អាស៊ាន ឆ្ពាះ 

ទៅរកការអនុវត្តគមៃងនានា កៃមកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាស៊ាន ជប៉ុន។ មៃដឹក

នាំទាំងអស់ក៏បានកត់សមា្គល់ជាមួយនឹងក្តីបារម្ភ ចំពោះការធ្លាក់ចុះក្នុងការធ្វើពា-

ណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគរវាងអាស៊ាន ជបុ៉ន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។ ក្នុងន័យនៃះមៃដឹក 

នាំទាំងអស់បានទទួលស្គល់ពីសរៈសំខាន់ នៃភាពជាដៃគូសៃដ្ឋកិច្ចគៃប់ជៃុង-

ជៃយរវាងអាស៊ាន និងជប៉ុន ក្នុងការធ្វើឲ្យសុីជមៃការធ្វើសមាហរណកម្មសៃដ្ឋ-

កិច្ចរវាងអាស៊ាន និងជប៉ុន និងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការចរចាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម 

សៃវាកម្ម និងវិនិយោគ កៃមកិច្ចពៃមពៃៀងនៃភាពជាដៃគូសៃដ្ឋកិច្ចគៃប់ជៃុង-

ជៃយរវាងអាស៊ាន និងជប៉ុន ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ាន-សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃលើកទី១៨ បានបៃរព្វធ្វើឡើងដោយ

មានវត្តមានរបស់មៃដឹកនំាអាស៊ានជាមួយលោកជំទាវ ប៉េក់ ជុនហេ បៃធនាធិបតី 

នៃសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ ។ លោកជំទាវបៃធនាធិបតីនៃសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃបានស្វាគមន៍

ចំពោះបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន តាមរយៈនោះមៃដឹកនាំអាស៊ាន បានលើកទឹកចិត្ត

ឲ្យសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ ចូលរួមចំណៃកឆ្ពាះទៅរកការសមៃចនូវចក្ខុវិស័យសហគមន៍

អាស៊ានឆ្នាំ ២០២៥ រីកចមៃើនទៅមុខរួមគ្នា ។ មៃដឹកនាំអាស៊ានបានវាយតម្លៃខ្ពស់

ចំពោះការបន្តគំទៃរបស់សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ សមៃប់តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាន នៅ 

ក្នុងនិមា្មៅបនកម្មតំបន់ តាមរយៈដំណើរការដឹកនាំដោយអាស៊ាន និងការគំទៃរបស់ 

សធរណរដ្ឋករូ៉ៃ សមៃបក់ារពងៃកីកចិ្ចបៃជុកំពំលូអាសុបីពូា ៌ដចូដៃលបានបៃរព្វធ្វើ 

ឡើងនៃខបួ ១០ ឆ្នារំបសខ់្លនួ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៥នៃះ។ មៃដកឹនាទំាងំអសប់ានកតស់មា្គល ់

អំពីវឌ្ឍនភាពដ៏មានសរៈសំខាន់ដៃលសមៃចបានក្នុងទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សធ 

រណរដ្ឋកូរ៉ៃជាង ២៥ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៩។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន 

សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ បានស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តផៃនការសកម្មភាពថ្មី ដើម្បីអនុវត្ត 

បៃកាសរួមស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសសៃ្ត ដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាពសមៃប់រយៈ

ពៃលពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២០ និងសម្លឹងឆ្ពាះទៅមុខ ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពៃញ-

លៃញ និងមានបៃសិទ្ធភាព។ មៃដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានកត់សម្្គាល់ថា ពាណិជ្ជកម្ម 

រវាងអាស៊ាន និងសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ នៅតៃរឹងមាំ ពោលគឺមានទំហំ ៥,២ % នៃពាណិជ្ជ- 

កម្មសរុបរបស់អាស៊ាន។ សធរណរដ្ឋកូរ៉ៃគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគៃទី៥របស់

អាស៊ាន ជាចំណាត់ថា្នាក់មួយដៃលរក្សាបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ មក ។ មៃដឹកនាំ 

ទាំងអស់បានគូសបញ្ជាក់អំពីតមៃូវការក្នុងការពងៃឹងកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងដើម្បីបន្តធ្វើ

សៃរីភារូបនីយកម្ម និងរុះរីរបាំង តាមរយៈកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីរវាង              

អាស៊ាន និងសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ ក្នុងគោលដៅសមៃចឲ្យបាននូវពាណិជ្ជទ្វៃភាគីចំនួន 

២០០ ពាន់លានដុលា្លាអាមៃរិក នៅឆ្នាំ ២០២០ ។

នៅក្នងុកចិ្ចបៃជុកំំពលូអាស៊ាន អង្គការសហបៃជាជាតលិើកទ ី៧ បណា្តាមៃដកឹនា ំ

អាស៊ាន និងឯកឧត្តមអគ្គលៃខាធិការអង្គការសហបៃជាជាតិ បន គីមូន បានធ្វើ

ការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការអាស៊ាន អង្គការ-

សហបៃជាជាតិ និងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ មៃដឹកនាំ 

អាស៊ានបានកត់សមា្គល់ថា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី៧០របស់អង្គការសហ

បៃជាជាតិ កិច្ចបៃជុំកំពូលបានស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តជាផ្លូវការនូវរបៀបវារៈឆ្នាំ 

២០៣០ សមៃប់ការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយចិរភាព។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានបងា្ហាញពី

ការប្តៃជា្ញាចតិ្តដើម្បពីងៃងឹ នងិពងៃកីកិច្ចសហបៃតបិត្តកិារ អាស៊ាន អង្គការសហបៃជា-

ជាតិ ក្នុងគោលដៅថៃរក្សាអាសុីអាគ្នៃយ៍មួយដៃលមានស្ថិរភាព សន្តិភាព និងរីក 

ចមៃើន ដូចមានចៃងក្នុងសៃចក្តីបៃកាសរួមស្តីពីភាពជាដៃគូគៃប់ជៃុងជៃយ រវាង 

អាស៊ាន និងអង្គការសហបៃជាជាតិ ។ បណា្តាមៃដឹកនាំអាស៊ាន និងអង្គការសហបៃជា 

ជាតិបានស្វាគមន៍ចំពោះការពិនិត្យជាផ្លូវការ នូវការអនុវត្តភាពជាដៃគូគៃប់ជៃុង-

ជៃយអាស៊ាន អង្គការសហបៃជាជាតិ ដូចមានរំលៃច នៅក្នុងរបាយការណ៍ភាពជា 

ដៃគូអាស៊ាន អង្គការសហបៃជាជាតិ ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៥ ដៃលបានដក់ជូនរួមគ្នា 

ដោយលៃខាធិការធិការអាស៊ាន និងអង្គការសហបៃជាជាតិ ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់ 

បានបញ្ជាក់ឡើងវិញ នូវសរៈសំខាន់នៃការពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងសន្តិ-

សុខតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភព-

លោក ដៃលអនុលោមទៅតាមគោលដៅ និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន 

និងអង្គការសហបៃជាជាតិ ។ មៃដឹកនាំអាស៊ាន និងអង្គការសហបៃជាជាតិបានស្វា-

គមន៍ចំពោះវឌ្ឍនភាពក្នុងការពងៃឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងអាស៊ាន ស្តីពីការបងា្ការជមោ្លាះ 

ការទូត ទប់ស្កាត់ជមោ្លាះ ការដោះសៃយជមោ្លាះ និងការថៃរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព 

តាមរយៈការចៃករំលៃកជំនាញ និងការអនុវត្តភា្លាមៗ តាមរយៈកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

ជាមួយយន្តការអាស៊ានពាក់ព័ន្ធ ដូចជាវៃទិកាតំបន់អាស៊ានជាដើម ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន និងសម្តៃចកិតិ្តពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉េនី ហ៊ុនសេន 

និងគណះបៃតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញបៃកប     

ដោយសុវត្ថិភាព ដោយបាននាំមកនូវជោគជ័យនៃវិស័យការបរទៃស និងបងា្ហាញឱ្យ    

ឃើញនូវតួនាទីដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ ៕

 សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម ហ្សិនហ្សូ អាេប នាយករដ្ឋមនៃ្តីជប៉ុន

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ក្នុងឱកាសសន្ទនាជាមួយឯកឧត្តម

 បរ៉េក់ អូបម៉េ បៃធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក
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ឯកឧត្តម ឌីមីទេី មេដវេដេវ (Dmitry MEDVEDEV) នាយករដ្ឋ-

មនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុីបានអញ្ជើញមកបំពៃញទស្សនកិច្ចផ្លូវ

ការនៅពៃះរាជណាចកៃកម្ពុជារយៈពៃល ៣ ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី 

២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីពងៃឹងពងៃីកបន្ថៃមទៀតនូវចំណងមិត្តភាព 

ជាបៃពៃណីដៃលមានសៃប់ និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការល្អរវាងបៃទៃសទាំង

ពីរ។ ការមកបំពៃញទស្សនកិច្ចនៃះ គឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តៃចអគ្គ-

មហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា ។

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅកម្ពុជា ឯកឧត្តម ឌីមីទេី មេដវេដេវ បានជួប

ពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន នៅវិមានសន្តិភាព។ នៅ

ក្នុងជំនួបរវាងបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងបៃមុខរដ្ឋាភិបាលរុស្សុី ភាគី

ទាំងពីបានពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបំណុលដៃលកម្ពុជាជំពាក់រុស្សុី ហើយ         

កិច្ចពិភាក្សានៃះមានភាពវិជ្ជមានចៃើន ។ មកដល់ពៃលនៃះ កម្ពុជាមិនទាន់ 

បានសងបំណុល ដៃលបានជំពាក់រុស្សុីនៅក្នុងសម័យសង្គៃមនៅឡើយ

ទៃ ។ បំណុលនោះមានទំហំទឹកបៃក់សរុបបៃមាណ ១.៥០០ លានដុលា្លារ 

អាមៃរិក ហើយ ៧០ % នៃបៃក់បំណុលនៃះ តៃូវបានលុបចោលដោយភាគី 

រុស្សុី ។ ដូចនៃះកម្ពុជាតៃូវសងតៃឹមតៃ ៣០ % ដៃលមានទឹកបៃក់បៃមាណ 

៤៥០ លានដុលា្លារអាមៃរិក ។ ភាគចៃើននៃបំណុលនៃះតៃូវបានខ្ចីដោយ 

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទសវត្សទី ៨០ ។ សម្តៃចតៃជោ  ហ៊ុន សេនបានថ្លៃង 

អំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃជូនចំពោះសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី ដៃល 

បានជួយដល់បៃទៃសកម្ពុជា ពិសៃសបនា្ទាប់ពីរបបបៃល័យពូជសសន៍            

ប៉ុលពត រុស្សុីបានជួយកម្ពុជាឲ្យរស់រានមានជីវិត និងបានជួយបណ្តុះ-

បណា្តាលធនធនមនុស្សរបស់កម្ពុជាផងដៃរ ។ សម្តៃចក៏បានស្នើសុំធ្វើ       

យ៉ាងណាឲ្យរុស្សុីពងៃីកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃរភាគីជាមួយកម្ពុជា និងស្នើសុំ

ឲ្យសហព័ន្ធរុស្សុីជួយទិញអង្ករពីកម្ពុជា ក៏ដូចជាវាយណភណ្ឌពីកម្ពុជា និង

ផលិតផលផ្សៃងៗទៀតទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្សុី ជាពិសៃសជំរុញវិនិយោគ-

ទុនរុស្សុីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មកៃច្នៃផលិតផល 

កសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកា្លាយជាផលិផលសមៃច ដើម្បីនាំចៃញទៅ 

បៃទៃសរុស្សុី។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានស្នើសុំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញ

វិនិយោគទុនរុស្សុីមកវិនិយោគលើវិស័យទៃសចរណ៍នៅកម្ពុជា តាមរយៈ

ការភា្ជាប់ជើងហោះហើរតៃង់ពីរុស្សុីមកកម្ពុជា។ សម្តៃចបានស្នើឲ្យរុស្សុីបន្ត

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យកម្ពុជាផងដៃរ ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម ឌីមេទេី 
មេដវេដេវ (Dmitry Medvedev) នាយករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុីបានឯកភាព      

ទាងំសៃងុចពំោះការលើកឡើងរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊នុ សេន  ដើម្បជីរំញុ 

លើកស្ទួយការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្ម ថាមពល បច្ចៃក-

វិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំហូរទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់បៃទៃស       

រុស្សុីផងដៃរ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីបានឯកភាពធ្វើការផ្តល់ជូនកម្ពុជា     

នូវអាហារូបករណ៍បន្ថៃមដល់និស្សិតកម្ពុជា ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅ                       

បៃទៃសរុស្សុី។ កៃយពីជំនួបបញ្ចប់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន និង 

ឯកឧត្តម  Dmitry Medvedev បានអញ្ជើញជាសក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលៃខា

លើឯកសរចំនួន ១០ ៖

ទី១- កិច្ចពៃមពៃៀងស្ដីពីសៃវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរវាងរាជ-

រដ្ឋាភិបាលនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្សុី ចុះ 

ហត្ថលៃខាដោយឯកឧត្តម ម៉េ ហាវណា្ណេល់ រដ្ឋលៃខាធិការនៃរដ្ឋលៃខា

ធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល និងឯកឧត្តម Evgeny Ditrikh អនុរដ្ឋមន្តៃី 

ទី ១ នៃកៃសួងដឹកជញ្ជូនសហព័ន្ធរុស្សុី ។ ទី២- កិច្ចពៃមពៃៀងស្ដីពីការផ្លាស់ 

ប្ដូរព័ត៌មានសមា្អាតបៃក់ និងហិរញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម រវាងអង្គភាពសុើប-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងអង្គភាពតៃួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរុស្សុី ចុះហត្ថលៃខា 

ដោយឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទៃសភិបាលនៃធនាគរជាតិនៃកម្ពុជា និង 

ឯកឧត្តម Yury Chikhanchin បៃធនអង្គភាពតៃួតពិនិត្យសៃវាហិរញ្ញវត្ថុ    

សហព័ន្ធរុស្សុី ។ ទី៣-អនុស្សរណៈស្ដីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងកៃសួង           

សុខាភិបាលនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងកៃសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធ            

រុស្សុីស្ដីពីកិច្ចសហការក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ចុះហត្ថលៃខាដោយឯក-

ឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាល និងឯកឧត្តម Dmitry 

Tsvetkov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សុីបៃចាំពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ ទី៤- អនុស្ស-

រណៈយោគយល់គ្នា រវាងកៃសួងវប្បធម៌ និងវិចិតៃសិល្បៈនៃពៃះរាជាណា-

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី ម្រដវ្រដ្រវ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី
ន្រកម្ព៊ជាទទួលបានជ្រគជ័យដ៏ធំធ្រង

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាដំណើរទស្សនកិច្ច

ផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ឌីមីទេី មេដវេដេវ 
នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី នៅវិមានសន្តិភាព

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តម ឌីមីទេី មេដវេដេវ 
នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី នៅវិមានសន្តិភាព
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ចកៃកម្ពុជា និងកៃសួងវប្បធម៌នៃសហព័ន្ធរុស្សុី ចុះហត្ថលៃខាដោយ 

លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងវប្បធម៌ និងវិចិតៃសិល្បៈ និង 

ឯកឧត្តម Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្សុីបៃចាំពៃះរាជាណា

ចកៃកម្ពុជា។ ទី៥- លក្ខខណ្ឌការងារនៃកៃុមការងារជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីការជំរុញ

គមៃងវិនិយោគអាទិភាពរួមរវាងកម្ពុជា-រុស្សុី ចុះហត្ថលៃខាដោយ 

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម និង 

ឯកឧត្តម Alexey Likhachev អនុរដ្ឋមន្តៃីទី១ នៃកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍សៃដ្ឋកិច្ច 

នៃសហព័ន្ធរុស្សុី។ ទី៦-អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការសមៃួលការវិនិ

យោគទុនរវាងកៃុមបៃឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចនៃ

សហព័ន្ធរុស្សុី ចុះហត្ថលៃខាដោយឯកឧត្តម សុខ ចិន្ដេសេភា រដ្ឋមន្តៃី

បៃតិភូអមនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជាអគ្គលៃខាធិការកៃុមបៃឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

និងឯកឧត្តម Alexey Likhachev អនុរដ្ឋមន្តៃីទី១ នៃកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍សៃដ្ឋ-

កិច្ចនៃសហព័ន្ធរុស្សុី។ ទី៧-អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហបៃតិ

បត្តិការក្នុងការបៃើបៃស់ថាមពលបរមាណូសមៃប់បមៃើឱ្យគោលដៅអភិ-

វឌ្ឍន៍ដោយសន្តិភាព រវាងកៃុមបៃឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនៃពៃះរា

ជាណាចកៃកម្ពជុា និងសជីវកម្មថាមពលបរមាណូរបស់រដ្ឋ ( ROSATOM ) 

ចុះហត្ថលៃខាដោយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងបរិស្ថាន 

និងឯកឧត្តម Nikolay Spasskiy នាយកបៃតិបត្តិរងនៃទំនាក់ទំនងអន្តរ-

ជាតិនៃសជីកម្មថាមពលបរមាណូរដ្ឋ (ROSATOM )។ទី៨-កិច្ចពៃមពៃៀង 

ស្ដីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងកិច្ចពៃមពៃៀងបំពៃញបន្ថៃមរវាងទីភា្នាក់ងារ

សរព័ត៌មានកម្ពុជា(AKP) និងទីភា្នាក់ងារសរព័ត៌មាន SPUTNIK ចុះហត្ថ-

លៃខាដោយលោកជំទាវ សុខ មុំនិមល អគ្គនាយិកាទីភា្នាកងារសរព័ត៌-

មានកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Pavel Andrerv អនុបៃធនបោះពុម្ភផ្សាយនៃទី 

ភា្នាក់ងារសរព័ត៌មានអន្តរជាតិ ROSSIYA SEGODNYAនៃសហព័ន្ធរុស្សុី ។ 

ទី៩-អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និងទីភា្នាក់ងារសរព័ត៌ 

មាន SPUTNIK ចុះហត្ថលៃខាដោយឯកឧត្តម ទន់ សារ៉េត់ អគ្គនាយក 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា និងលោក Pavel Adreev អនុបៃធនបោះពុម្ភផ្សាយនៃទី 

ភា្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិ ROSSIYA SEGODNYA នៃសហព័ន្ធរុស្សុី និងទី 

១០- កិច្ចពៃមពៃៀងស្ដីពីកិច្ចសហការ និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងគណ-

បក្សបៃជាជនកម្ពជុា នងិគណបក្ស     ៉រសុ្សុរីបួរមួ   ៉ ចុះហត្ថលៃខាដោយឯកឧត្តម 

សុខ អាន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលនៃ 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Andrey Klimov សមាជិកបៃសុីឌី-

យោមនៃអគ្គកៃុមបៃឹក្សានៃគណបក្សនយោបាយទាំងអស់របស់រុស្សុី ។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងជាបៃវត្តិសស្តៃនៅពៃះរាជាណាចកៃ

កម្ពុជារយៈពៃល ៣ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តៃីរុស្សុី  ឌីម៉េទេី មេដវេដេវ (Dmitry Medve-

dev)តៃូវបានសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្តៃី 

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាទទួលបដិសណា្ឋារកិច្ចផ្លូវការ និងជួបចរចាទ្វៃ    

ភាគីនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្តៃីនាពៃឹកថ្ងៃទី ២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 

២០១៥ ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តៃីរុស្សុី Dmitry Medvedev បានអញ្ជើញទៅ     

ទស្សនាបៃសទអង្គរវត្ត ក្នុងខៃត្តសៀមរាប កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២២ ខៃវិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ ២០១៥ មុននឹងចៃញដំណើរមកកាន់រាជធនីភ្នំពៃញហើយនៅពៃឹកថ្ងៃ

ទី ២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តមDmitry Medvedev ក៏បានអញ្ជើញដក់កមៃងផ្កា 

នៅវិមានឯករាជ្យ និងគោរពវិញ្ញេណក្ខន្ធពេះបរមរូបសម្តេចពេះ 
នរេត្តម សីហនុ ពេះបរមរតនកេដ្ឋ ផងដៃរ ។

គួរបញ្ជាក់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសហព័ន្ធ-

រុស្សុី(អតីតសហភាពសូវៀត)បានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៅថ្ងៃទី ១៣ 

ខៃឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៦ រវាង ពេះបរមរតនកេដ្ឋ ពេះមហាវីរក្សតេ 
ពេះបទសម្តេច នរេត្តម សីហនុ និងឯកឧត្តម នីគីតា គេូឆេវ 
អគ្គលៃខានៃគណកមា្មៅធិការមជ្ឈិមបក្សកុំម្មុយនីស្តសហភាពសូវៀត ។  តៃ

ទំនាក់ទំនងនៃះតៃូវបានកាត់ផ្ដច់នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ នៅពៃលខ្មៃរកៃហម 

ឡើងកាន់អំណាច ។ កៃយមកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងរុស្សុីក៏បានត 

ភា្ជាប់ឡើងវិញ កៃយពៃលរបបប៉ុល ពត តៃូវបានវាយផ្តួលរលំនៅថ្ងៃទី ៧ 

ខៃមករាឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអតីតសហភាពសូវៀត

តៃូវបានគៃពិពណ៌នាថាមានភាពស្អិតល្មួតខា្លាំងណាស់ ហើយរុស្សុីគឺជា         

បៃទៃសដ៏ធំមួយដៃលបានជួយកម្ពុជាស្ទើរគៃប់វិស័យ បូករួមទាំងការអប់រំ 

ផងដៃរ ។ មាននិស្សិតកម្ពុជាជាចៃើន ទាំងក្នុងសម័យសង្គមរាសៃ្តនិយម   

របស់សម្តេច នរេត្តម សីហនុ និងក្នុងរបបរដ្ឋកម្ពុជា តៃូវបានបញ្ជូន

ទៅសិក្សានៅក្នុងបៃទៃសរុស្សុី ក្នុងនោះ មាននិស្សិត និងអ្នកជំនាញសរុប 

ជាង ៨.០០០ នាក់ បានទទួលការសិក្សានៅសហព័ន្ធរុស្សុី និងអតីតសហ-

ភាពសូវៀត ៕

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 

និងឯកឧត្តម ឌីមីទេី មេដវេដេវ នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី អញ្ជើញជាសក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលៃខាលើឯកសរចំនួន ១០ 
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កាលពីថ្ងៃទី  ២ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តៃចកៃឡាហោម               

ស  ខេង ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្ត ីរដ្ឋមនៃ្តកីៃសងួមហាផ្ទៃ នងិ ជាតណំាងដ ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណា-

ចកៃកម្ពុជា រួមដំណើរដោយលោកជំទាវ ពូ ជៀនគ័រ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 

ចិនបៃចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង-

សងផ់្លវូលៃខ ១៥៧៧  បៃវៃងជតិ៥៧គឡីមូ៉ៃតៃ នៅក្នងុសៃកុសឡំតូ 

ខៃត្តបាត់ដំបង ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខេង បានថ្លៃងថា ផ្លូវមួយខ្សៃនៃះមាន

សរៈសំខាន់ណាស់សមៃប់បមៃើកិច្ចការពារជាតិផង និងការអភិ-

វឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចផង ដោយតភា្ជាប់តំបន់ភូមិភាគកណា្តាល និងវាល 

ទំនាបនៃបឹងទន្លៃសប ផ្នៃកខាងលើទៅនឹងភូមិភាគខាងលិច    

បៃទៃសជាប់ពៃំបៃទល់កម្ពុជា ថៃ (ចៃកទា្វារ៤០០)។ សម្តៃចកៃឡា-

ហោម ស ខេង បានថ្លៃងទៀតថា នៅទូទាំងបៃទៃសផ្លូវជាតិ ផ្លូវ 

ខៃត្តមានបៃវៃងបៃមាណ ៦០.០០០ គ.ម តៃូវបានស្តារឡើងវិញ និង 

សងសង់កៃលកស៊ូតភា្ជាប់ពីតំបន់ដច់សៃយលជាយដៃន ភា្ជាប់ 

ទៅទីរួមខៃត្ត និងឆ្ពាះទៅរាជធនី ។ ផ្លូវទាំងនោះមានលក្ខណៈយុទ្ធ 

សសៃ្តយូរអង្វៃងសមៃប់ការពារតំបន់ពៃំដៃន ពៃមទាំងបៃកា្លាយ   

តំបន់ពៃំដៃនឲ្យទៅជាតំបន់មិត្តភាព សន្តិភាព សហបៃតិបត្តិការ និង 

ការវិនិយោគបៃកបដោយចីរភាព ពៃមទាំងការពារបាននូវបូរណ-

ភាពដៃនដី និងអធិបតៃយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដៃរ ។

លោកជំទាវ ពូ ជៀនគ័រ បានមានបៃសសន៍ដៃរថា ខៃត្តបាត់-

ដំបងគឺជាខៃត្តជងៃុកសៃូវ ឯដីក៏សម្បូរដោយជីជាតិ និងមានសកា្តានុ

ពលក្នុងការបៃកបរបរសៃចំការ ការដំដុះដំណាំកសិកម្ម និងកសិ-

ឧស្សាហកម្ម ។ កៃយសងសង់រួចផ្លូវនៃះនឹងកា្លាយជាចំណងដៃ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរ និងតមៃូវការចាំបាច់ក្នុងការដឹក 

ជញ្ជូនកសិផល និងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់បៃជាជនយើង ។ 

គួរបញ្ជាក់ថា គមៃងសងសង់ផ្លូវលៃខ ១៥៧៧ មានបៃវៃង 

៥១,៧៩៨ គ.ម ចាប់ពីភូមិភា្ជាវ ឃុំតៃង សៃុករតនមណ្ឌល រហូតដល់ 

ភូមិឆករកា ឃុំសំឡូត (ចៃកទា្វារពៃំដៃន៤០០)សៃុកសំឡូតខៃត្ត 

បាត់ដំបង មានទទឹងបៃវៃង ៩ ម៉ៃតៃ បៃភៃទ DBST សងសង់ស្ពាន 

៦ កន្លៃង មានបៃវៃងសរុប ២០២ ម៉ៃតៃ សងសង់លូជៃុង១៩កន្លៃង 

លូមូល ៩៥ កន្លៃង លូអមសងខាងផ្លូវចំនួន ១៧២ កន្លៃង ។ ផ្លូវនៃះ 

គៃងចំណាយថវិកាសរុប ៣២,២៨០ លានដុលា្លាអាមៃរិក ជាហិ-

រញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិន រួមជាមួយថវិកាបដិភាគ           

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមៃប់ផលប៉ះពាល់ ។ ផ្លូវនៃះសង-

សង់ដោយកៃុមហ៊ុនសំណង់សជីវកម្មស្ពាន និងថ្នល់ចិន ដៃលតៃូវ 

ចំណាយពៃលសងសង់ ៣៦ ខៃ គឺបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ 

នៃះ៕

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង អពេា្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋេនសាងសង់
ផ្លូវលេខ ១៥៧៧ នេសេុក សំឡូត

សម្តៃចកៃឡាហោម ស  ខេង ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ ពូ ជៀនគ័រ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបៃចាំកម្ពុជា 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសងសង់ផ្លូវលៃខ ១៥៧៧  បៃវៃងជិត ៥៧ គីឡូម៉ៃតៃ នៅក្នុងសៃុកសំឡូត ខៃត្តបាត់ដំបង

បៃជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសងសង់ផ្លូវលៃខ ១៥៧៧  
បៃវៃងជិត ៥៧ គីឡូម៉ៃតៃ នៅក្នុងសៃុកសំឡូត ខៃត្តបាត់ដំបង
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ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អនុ-
បៃធនទី  ២ រដ្ឋសភា សមាជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធពៃះសព
ពៃះគៃូ ចរិយនុរ័ក្ខ លឿង ហ៊ុំ ពៃះអនុគណសៃុកបារាយណ៍ ពៃះវិន័យធរ 
គណខៃត្តកំពង់ធំ និងជាចៅអធិការវត្តពៃតាតៃវ ដៃលបានអនិច្ចធម្មកាល 
ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៩ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្ថិតក្នុងភូមិពៃតាតៃវ ឃុំបល្ល័ង្ក 
សៃុកបារាយណ៍ ខៃត្ត កំពង់ធំ ។ ក្នុងឱកាសនោះដៃរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន 
ញ៉លិ បានចលូបច្ចយ័រៀបចបំណុ្យពៃះសពចនំនួ ៥.០០០ ដលុា្លារអាមៃរកិ) 
និងបៃគៃនបច្ច័យចំនួន ៥០០ ដុលា្លារ ចំពោះពៃះមៃគណខៃត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ 
បៃធនពៃឹទ្ធសភា អនុបៃធនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប

សំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងពិនិត្យស្ថានភាពបង្កបង្កើនផលសៃូវ  

របសប់ៃជាពលរដ្ឋ នងិអាជាធរ នៅភមូឃិ្មញួ សងា្កាតឃ់្មញួ ខណ័្ឌពោធសិៃន-

ជ័យ  រាជធនីភ្នំពៃញ ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆិកា សម្ដៃចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី 

រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងពៃះបរមរាជវាំង សមាជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មៅធិការ

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួនសំណៃះសំណាលសួរ

សុខទុក្ខកម្មកររោងចកៃកាត់ដៃរចំនួន៥៦នាក់ដៃលទទួលរងនូវគៃះថា្នាក់

ចរាចរណ៍នៅក្នុងសៃុកកំពង់តៃឡាច ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ ម៉េន សំអន ឧប-
នាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និង 
អធិការកិច្ច សមាជិកាគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្
សបៃជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាសៃ្តមណ្ឌលស្វាយរៀង រួមទាំងមនៃ្តីរាជ-
ការ ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ បានផ្តួចផ្តើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានបៃមូលបច្ចួ័យ 
សមៃប់កសងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តត្នាត ស្ថិតក្នុងភូមិឬស្សីពៃ ឃុំ 
កំពង់ចំឡង សៃុកស្វាយជៃំ ខៃត្តស្វាយរៀង  ។

ថ្ងៃទី ១៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី 

និងជាបៃធនអាជា្ញាធរជាតិដោះសៃយទំនាស់ដីធ្លី សមាជិកគណៈអចិ-

នៃ្តយ៍គណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 

ជួបសំណៃះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការបៃពៃឹត្ត

ទៅនៃគណៈកមា្មៅធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប.) និងច្បាប់ស្តីពី

ការបោះឆ្នាតជៃើសតាំងតំណាងរាស្តៃ ជូនថា្នាក់ដឹកនាំខៃត្ត មន្ទីរ អង្គភាព 

ជុំវិញខៃត្តកៃុង សៃុកឃុំសងា្កាត់ និងមៃភូមិចំនួន ១៩៣៩ នាក់ក្នុងខៃត្តកំពង់ 

ស្ពឺ។
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ថ្ងៃទី ២២ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសង្គមកិច្ចអតីត 

យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្ស

បៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមសំណៃះសំណាល និងឧបត្ថម្ភកង់           

ចំនួន ៤០០ គៃឿង រួមនឹងសមា្ភារៈសិក្សាមួយចំនួន ដៃលជាជំនួយរបស់ 

អង្គការកុគិសៃ K.J.O ជប៉ុនលើកទី៤២ ដល់កុមារកំពៃកម្ពុជា នៅមណ្ឌល

កុមារកំពៃភ្នំពៃញថ្មីរាជធនីភ្នំពៃញ។

ថ្ងៃទី១០ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្ដម ខៀវ កាញារីទ្ធិ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មាន 
សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ពិនិត្យការបូមទឹកបញ្ចូលសៃក្នុងភូមិទី១៣ឃុំពៃកតានង់ សៃុកកោះសូ-    
ទិន ខៃត្តកំពង់ចាម ។ ឯកឧត្ដមក៏បានផ្ដល់បៃងចំនួន ១៥០០០ លីតៃ       
បន្ថៃមទៀតសមៃប់មា៉ាសុីនបូមទឹកសង្គៃះសៃដៃលកំពុងខ្វះទឹក ។

ក្នុងខៃវិច្ឆិកានៃះដៃរ ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉េប៊ុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងកសិកម្មរុកា្ខា 
បៃមាញ់ និងនៃសទ សមាជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គភាពជំនាញពាក់-   
ព័ន្ធកៃមឱវាទកៃសួង បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយមនៃ្តី          
និងស្តាប់ពីលទ្ធផលការងាររបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសៃវជៃវ និងអភិវឌ្ឍន៍វារី
វប្បកម្មសម្តៃចតៃជោហ៊ុន សេន ស្ថិតនៅភូមិពៃកឡុង ឃុំរកាខ្ពស់ សៃុក 
ស្អាង ខៃត្តកណា្តាល។

ថៃ្ងទី ៧ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ថេង ខុន រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទៃសចរណ៍ សមា

ជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនកៃុម

ការងារថា្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះ                        

សំណាល និងចៃកសញ្ញាបតៃកំព្យូទ័រដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន ៨៧ នាក់ 

នៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ ហ៊ុន សេនទី៥ ស្ថិតក្នុងឃុំបារាយណ៍ សៃុក 

បារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងៃទី ១២ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉េ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន-

បទ សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បាន   

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី ៦ ឆ្នាំ 

២០១៥ កៃមបៃធនបទ " អនាម័យល្អ គឺជាការទទួលខុសតៃូវរបស់យើង 

ទាំងអស់គ្នា" ដៃលរៀបចំឡើងនៅសៃុកបនា្ទាយមាស ខៃត្តកំពត ។
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ថ្ងៃទី ៧ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្ដម លន់ លឹមថេសមាជិកគណៈកមា្មៅធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពង់-

ចាម អមដំណើរដោយអភិបាលសៃុកកោះសូទិន បានចុះពិនិត្យការបូមទឹក

បញ្ចូលសៃក្នុងភូមិទី ១៣ ឃុំពៃកតានង់ សៃុកកោះសូទិន និងបានជួយ 

ឧបត្ថម្ភបៃងមា៉ាស៊ូតចំនួន ១០០០ លីតៃ ពៃមទាំងថវិកា១លានរៀលផង 

ដៃរ។

ថ្ងៃទី៧ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជា

មួយបៃជាពលរដ្ឋ និងសមោ្ពាធអគរសិក្សានៅសលាបឋមសិក្សាមៃម     

ស្ថិតក្នុងឃុំមៃម សៃុកអង្គរជ័យ ខៃត្តកំពត។

ថ្ងៃទី១៤ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងបរិស្ថាន

សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញជួប 

សំណៃះសំណាល សួរសុខទុក្ខថា្នាក់ដឹកនាំ សមាជិកសមាជិកានៃគណៈ 

កមា្មៅធិការបក្សឃុំមៀន និងឃុំអំពិលតាពក រួមទាំងតំណាងអាជីវករផ្សារ 

អូរាំងឪ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីស្តាប់សំណូមពរពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃកបមុខរបរ      

ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បៃជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន ។

ថ្ងៃទី ១០ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ម៉េ ភីរុណ សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត      
កណា្តាល បានចុះពិនិត្យសកម្មភាពបូមទឹកនៅស្ថានីយបណ្តៃតទឹកនៃទន្លៃ
មៃគង្គ ដើម្បីនាំទឹកចូលបៃឡាយមៃសមៃប់បៃជាជនបង្កបង្កើនផលសៃូវ
នៅឃុរំកាកោងទ ី១ នងិទ ី២ សៃកុមខុកពំលូ ខៃត្តកណា្តាល លើផ្ទៃដបីៃមាណ 
២៥០ ហិកតា។

ថ្ងៃទ ី១៧ ខៃវចិ្ឆកិាឯកឧត្តម លមឹ គានហេ រដ្ឋមនៃ្តកីៃសងួធនធនទកឹ 

និងឧតុនិយម សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជន   

កម្ពុជា បានអញ្ជើញពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងការងារបង្កបង្កើនផលនៅខៃត្ត 

ភាគពាយព្យនៃបៃទៃសកម្ពុជា និងបន្តទៅកាន់បណា្តាខៃត្តផ្សៃងទៀតជា 

បន្តបនា្ទាប់ ។
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 ថ្ងៃទី៣០ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នាស្នាក់ការកណា្តាលគណបក្ស ឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង

សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល បៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា   

ថា្នាក់កណា្តាល បានចូលរួមបៃជុំការងារជាមួយកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សកៃសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការ 

កណា្តាល បៃធនគណៈចលនាយុវជននៃគណៈចលនាមហាជនគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល 

និងជាបៃធនគណៈកមា្មៅធិការកៃសួង។ អង្គបៃជំុបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពនៃ

កៃុមការងាររបស់កៃុមសកម្មជនគណបក្សកៃសួង និងទិសដៅការងារបន្ត និងមតិណៃនាំ       

មួយចំនួនស្តីពីការងារយុវជនគណបក្សរបស់គណៈអធិតី។

ថ្ងៃទី១៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នាទីស្នាក់ការគណបក្សខៃត្ត កៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត

ប៉ៃលិន បានរៀបចំកិច្ចបៃជុំបូកសរុបការងារបៃចាំខៃតុលា និងចូលរួមផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ភាពវិជ្ជមាន 

បញ្ហាបៃឈមមុខតៃូវដោះសៃយ និងបានផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍នយោបាយថ្មីក្នុងសង្គម ដើម្បីឲ្យ 

យុវជនតៃៀមបៃមូលកំលាំងដើម្បីមា្ចាស់ការនាពៃលខាងមុខ។ កិច្ចបៃជុំដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ  

បាន សៃីមុំ សមាជិកសភាមណ្ឌលប៉ៃលិន សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និង 

មានការចូលរួមពីអនុបៃធន សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត បៃធន អនុបៃធនកៃុមការ

ងារយុវជនគណបក្សកៃុង-សៃុក បៃធន អនុបៃធនកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សទាំង ៨ ឃុំ-

សងា្កាត់ សមាជិក សមាជិកា កៃុមលៃខាធិការដ្ឋាននៃកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត សរុបចំនួន 

៦៥ នាក់ ។

ថ្ងៃទី០៧ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម កៃវ រតនៈ សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល 

សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជនគណ

បក្សខៃត្តពោធិ៍សត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់កៃុម

ការងារយុវជនគណបក្សបៃចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅបន្តរបស់កៃុមការងារយុវជន   

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តពោធិ៍សត់ ។

ថ្ងៃទី២៤ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នៅស្នាក់ការគណបក្សបៃជា-

ជនកម្ពុជាខៃត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលវាគ្មិនយុវ-

ជនគណបក្សជំនាន់ទី ២ ជុំទី៤ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 

សត្យា វុធ សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល បៃធនគណៈ         

បៃចាំការគណៈអចិនៃ្តៃយ៍គណៈកមា្មៅធិការគណបក្ស និងជា         

បៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត។ វាគ្មិននៅក្នុងវគ្គ  

បណ្តុះបណា្តាលនៃះគឺ ឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងព័ត៌មាន លើបៃធនបទសំខាន់ៗពីរ គឺការតស៊ូមតិ និងការកសងបណា្តាញយុវជន សិកា្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥១ នាក់ 

សៃី ១១នាក់ មកពីកៃុង-សៃុក ទាំង ៨ ក្នុងខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។

 ថ្ងៃទី២៦ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នាទីស្នាក់ការកណា្តាលគណបក្ស ឯកឧត្តមបណ្ឌិត          

ហ៊ុន មា៉ាណៃត សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល និងជាអនុបៃធនកៃុមការងារយុវជន  

គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានដឹកនាំសមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សចូលរួមសិកា្ខាស-

លាស្តីពី   " ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើការអភិវឌ្ឍចលនាយុវជនគណបក្សនយោបាយនៅ  

ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និងបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់  " ជាមួយគណៈបៃតិភូយុវជនអាល្លឺម៉ង់ ដោយមាន

ការសមៃបសមៃួលពីមូលនិធិខុនរា៉ាដអារដិនណៅអ៊ៃរ ។

ឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង បៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំបៃតិភូ

កៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ចុះជួបបៃជុំពិភាក្សាការងារយុវជនគណបក្សនៅស្នាក់-

ការគណបក្ស ជាមួយគណៈបៃចាំការគណបក្សខៃត្ត កៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងសៃុក 

នៅខៃត្តមណ្ឌលគីរីថ្ងៃទី១០ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥,ខៃត្តរតនគីរីថ្ងៃទី១១ ខៃវិច្ឆិកា,ខៃត្តស្ទឹងតៃង ថ្ងៃទី 

១២ ខៃវិច្ឆិកា និងខៃត្តកៃចៃះ ថ្ងៃទី១៣ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាការងារយុវជនគណ-

បក្ស ពិសៃសការងារបច្ចុប្បន្នភាព អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅគៃប់ថា្នាក់ ការងារអប់រំបណ្តុះ 

បណា្តាលនយោបាយក្នុងជួរយុវជនគណបក្ស និងការងារកសងសមាជិកគណបក្សក្នុងជួរយុវជន

នៅខៃត្តនីមួយៗ។
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ថ្ងៃទី២៣ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា បៃធនកៃុមការងារយុវជន 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹកនាំកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត កៃុង-

សៃុក ក្នុងខៃត្តត្បូងឃ្មុំ ពិនិត្យអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សកៃុង-សៃុក ឃុំ-សងា្កាត់ ភូមិ 

តាមវិទ្យាល័យ និងមូលដ្ឋានចំការកស៊ូ ដក់ផៃនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព រៀបចំវគ្គបណ្តុះ   

បណា្តាលអប់រំនយោបាយ និងការកសងបក្សក្នុងជួរយុវជនដៃលគៃប់អាយុ ។

ថ្ងៃទី០១ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាប ដវុធ 

សមាជិក កៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល    

និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជន របស់គណៈអចិ-           

នៃ្តយ៍គណៈពងៃឹងមូលដ្ឋានសៃុកខ្សាច់កណា្តាល បាន 

អញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបើកបវៃស-

នកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ និងបំពាក់ខ្សៃកៃវា៉ាត់ជូនសិស្សការា៉ាតៃដូ អ្នកចូលរួមចំនួន ៩៦០ នាក់ ។

ថ្ងៃទី០១ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណ-

បក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តកៃប បានអញ្ជើញជាអធិ-

បតីក្នុងពិធីបើកបវៃសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សេន ចំការ 

ដូង ស្ថិតនៅឃុំពងទឹក សៃុកដំណាក់ចង្អើរ ខៃត្តកៃប និងបានចៃកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនប្អូនៗ

ជាសិស្សានុសិស្សដៃលទទួលបានជ័យលាភីឆ្នាំកន្លងទៅពីលៃខ ១ ដល់លៃខ ៣ ផងដៃរ។

ថ្ងៃទី០១ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស

ថា្នាក់កណា្តាល អនុបៃធនកៃុមការងារចុះជួយសៃុកសំរោងទងទទួលការងារយុវជន បាន  

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកបវៃសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦នៅវិទ្យាល័យឌីបុ៉ក 

ក្នុងឃុំតៃពាំងគង ។

ថ្ងៃទី១៤ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥នៅទីស្នាក់ការគណបក្សសៃុកពៃឈរ ខៃត្តកំពង់ចាម 

ឯកឧត្តម ជៃុន ថៃរា៉ាវា៉ាត សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល អនុបៃធន  

គណៈពងៃឹងថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយសៃុក និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុក

ពៃឈរ ឯកឧត្តម ណៅ ធួក បៃធនកៃុមការងារចុះជួយសៃុកពៃឈរ និងឧកញា៉ា ឌី ប៉ូ បាន 

ជួបសំណៃះសំណាលជាមួយបៃធនគណៈកមា្មៅធិការបក្សឃុំ កៃុមបៃឹក្សា និងសខាបក្សភូមិ 

ដើម្បីស្តាប់ការធ្វើបទបងា្ហាញ និងរាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋាន ការ 

កសងសមាជិកបក្ស ការបញ្ចូលសមាជិកបក្ស ការអប់រំគោលជំហរនយោបាយសតិអា-

រម្មណ៍ដល់សមាជកិបក្ស ការវាយបកទៅលើគណបក្សបៃឆំង នងិការផ្តល់សៃវាសធរណៈ 

និងលើកឡើងពីវិធនការមួយចំនួនដៃលតៃូវអនុវត្តបន្ត ។

អនុវត្តតាមផៃការការងាររបស់កៃុមការងារយុវជនគណបក្សបក្សថា្នាក់កណា្តាល នៅថ្ងៃ 

ទី២៨ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០១៥ លោក អ៊ុន ចាន់ដ សមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់

កណា្តាល និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ បានដឹកនាំអង្គបៃជុំកៃុម

ការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត សំដៅតៃួតពិនិត្យការងារពៃលកន្លងមកបៃចាំខៃ និងកំណត់     

ទិសដៅចុះពងៃឹងអង្គការចាត់តាំងកៃុមការងារយុវជនគណបក្សកៃុង សៃុក ឃុំ ភូមិ និងតាម 

សលា ។

ថ្ងៃទី១២ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាល 

និងជាបៃធនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលារួមក្នុង 

ពិធីបើក និងជាគៃូឧទ្ទៃសវគ្គអប់រំនយោបាយជូនដល់មនៃ្តីគណបក្សសៃុក គណបក្សមូលដ្ឋាន សខា 

បក្សចំណុះ សខាបក្សភូមិ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សសៃុកសំឡូត ខៃត្តបាត់ដំបង ។
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lT§plmYycMnYnénvis½yesdækic©
ការនាំអង្ករចេញរយៈពេល១០ខេៈ បៃទៃសមានបរិមាណ ៤៥ ២១៨ តន(១១,១%)និងទិសដៅដទៃទៀត 

២៩ បៃទៃស មានបរិមាណសរុប ៩៧ ១០៨ តន(២៣,៨%) ។

ការនាំអង្ករចៃញខាងលើនៃះ បានធ្វើឡើងដោយកៃុមហ៊ុនចំនួន ៧៥ 

កៃុមហ៊ុន ក្នុងនោះមានចំនួន១០កៃុមហ៊ុនបាននាំមុខគៃក្នុងការនាំចៃញ។

កៃុមហ៊ុនទាំង១០នោះ មាន៖ ទី១.កៃុមហ៊ុនAmru Rice ចំនួន៥២ ៧៣៧ 

តន,ទី២.កៃុមហ៊ុន Khmer Food ចំនួន៤៨ ៨៩៨តន,ទី៣.កៃុមហ៊ុន 

Golden Rice ចំនួន ៣៧ ២២៦តន, ទី៤.កៃុមហ៊ុន BAITANG ចំនួន     

២៦ ២៤៤ តន,ទី៥.កៃុមហ៊ុន International Rice ចំនួន២២ ៥៤១តន 

,ទី៦.កៃុមហ៊ុន TOT ចំនួន១៨ ០៤១តន,ទី៧.កៃុមហ៊ុនCRISTAL RICE 

ចំនួន១៦ ០៣៥តន , ទី៨.កៃុមហ៊ុន SSCORP ចំនួន១៤ ០៤៣តន,ទី៩.

កៃុមហ៊ុន Nikoline Investment ចំនួន ១៣ ៨៥១តន និងទី១០.កៃុមហ៊ុន 

Hung Hiep ចំនួន ១១ ៧១៨ តន ។

សន្ទុះនៃការនាំចៃញអង្ករក្នុងខៃតុលាឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើនឡើង 

ជិត ៥០%។ នៃះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយបៃកបដោយក្តីសង្ឃឹម ដៃលកៃសួង 

កសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ ក៏ដូចជាកៃសួងពាក់់ព័ន្ធ រួមទាំងវិស័យឯកជន ផងដៃរ 

កំពុងបន្តការខិតខំបៃឹងបៃង ជំរុញការនាំចៃញបន្តឈានទៅសមៃច 

គោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ចំណូលពន្ធដារខេតុលាៈ

នៅខៃតុលាឆ្នាំ ២០១៥ នៃះពន្ធដររកបានចំណូលពន្ធបៃមាណជាង 

៣៨០ ពាន់លានរៀល ឬបៃមាណជាង ៩៥ លានដុលា្លារអាមៃរិក។ ជារួម    

ក្នុងរយៈពៃល ១០ ខៃឆ្នាំនៃះ គិតពីខៃមករាមកដល់ខៃតុលាចំណូលពន្ធដរ 

សរុបមានចំនួនបៃមាណ ១.០៩២ លានដុលា្លារ គឺស្មើនឹងជាង ៩៣,៧៥% 

នៃផៃនការឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណូលរយៈពៃល ១០ ខៃនៃះ បើបៃៀបធៀបនឹង 

ចំណូល ១០ ខៃ ឆ្នា ំ២០១៤ ឃើញថាមានការកើនឡើងស្មើនឹង ២៣,៨៧% ។

ក្នុងរយៈពៃល ១០ ខៃនៃះដៃរ តាមការវិភាគបៃភៃទពន្ធឃើញថា                 

ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើនឡើងគៃប់បៃភៃទពន្ធ ក្នុងនោះបៃភៃទ

ពន្ធសំខាន់ៗដៃលមានការកើនឡើងមានដូចជាពន្ធលើបៃក់បៀវត្សមាន

ការកើនឡើងបៃមាណ១៩,៤%,ពន្ធលើបៃក់ចំណៃញកើន២៨,៥% និង 

អាករពិសៃសកើន ២៤,៦% និងអាករលើតម្លៃបន្ថៃមកើន១៣,៥%។

ដោយឡៃក បើពិនិត្យតាមវិស័យចំណូលក្នុងឆ្នាំនៃះក៏មានការកើន     

ឡើងស្ទើរគៃប់សកម្មភាពដៃរ ក្នុងនោះផៃ្នកសៃវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង                   

បៃមាណ ៣៩,៧%។ ផ្នៃកភៃសជ្ជៈកើន ១៦,៥%។ ផ្នៃកទរូគមនាគមនក៍ើន 

១១,៦%។ ផ្នៃកនីហរ័ណអាហរ័ណកើន២២,២%។ផលិតផលគៃឿងបៃើ

បៃស់កើន៤,៧%។ផ្នៃកផលិតសម្លៀកបំពាក់១៩,៤%។ផ្នៃកសណា្ឋាគរ

និងផ្ទះសំណាក់កើន ៣៣%។ ផ្នៃកថា្នាំជក់កើន ១១៤,៩% ។ ផលិតយន-

យន្តកើន ១១៦%។ផ្នៃកលក់គៃឿងឧបភោគបរិភោគកើន៩២,៩%។ ផ្នៃក 

កសិកម្មកើន ៥៦,៤%។ ផ្នៃកលក់ភៃសជ្ជៈកើន២៦,៥%។ផ្នៃកផលិតម្ហូប

អាហារកើន១២,៨% និងផ្នៃកដឹកជញ្ជូន និងទៃសចរណ៍កើន ១១,៩%។

យោងតាមរបាយការណ៍កៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទ   

បញ្ជាក់ថា រយៈពៃល ១០ ខៃនៃឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ គិតពីខៃមករាមកដល់ខៃ 

តុលា បរិមាណនៃការនាំចៃញអង្ករសមៃចបានចំនួន ៤០៨ ១៦៩ តន។ 

ចំនួននៃះមានការកើនឡើងចំនួន ១០៣ ៣៨១ តន ឬ ៣៣,៩% បើធៀប 

នឹងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នា ។

ដោយឡៃក បរិមាណអង្ករនំាចៃញក្នងុខៃតុលានៃះមានចំនួន៣៩ ០៦៤ 

តន គឺកើនឡើង ១២,១% បើធៀបនឹងការនាំចៃញក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុង 

រយៈពៃលដូចគ្នា(៣៥ ៤១៨ តន) ។

ក្នងុបរមិាណអង្ករនាចំៃញរយៈពៃល ១០ ខៃនៃះដៃរ អង្ករស គៃបប់ៃភៃទ 

មានចំនួននាំមុខគៃនិងមានកំណើនឡើងរហូតដល់ ១៨៦ ៩០៦ តន ស្មើ 

នឹង ៤៥% , អង្ករកៃអូបគៃប់បៃភៃទចំនួន ១៨៦ ៣៤២ តន ស្មើនឹង 

៤៥,៧% និងអង្ករចំហុយ ៣៤ ៩២១ តន ស្មើនឹង៨,៥%។ ក្នុងចំណម 

អង្ករកៃអូបនោះ អង្ករផ្កាម្លិះ(Jasmine rice)និងអង្ករផ្ការំដួលមានបរិមាណ 

១៨៦ ៣៤២ តន ស្ថិតនៅលំដប់ទី ១ ។ អង្ករកៃអូបចមៃុះ(នាងកៃអូប 

នាងសយ និងពូជដទៃ) មាន ៤១ ០៨៨ តន ស្ថិតនៅលំដប់ទី២។អង្ករ

កៃអូបនាងម្លិះមាន ១៤ ៤៥៩ តន ស្ថិតនៅលំដប់ទី ៣ និងសូមាលីចំនួន 

១ ១២៧ តន ស្ថិតនៅលំដប់ទី ៤ ។

អង្ករកម្ពុជាបាននាំចៃញទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ៥៨ បៃទៃស(មាន 

កំណើន៣ បៃទៃសធៀបនឹងខៃកញ្ញា២០១៥)ក្នងុនោះបៃទៃសចិនឈរនៅ 

លំដប់ទី១(៨៣ ៥៧៧តន),បៃទៃសបារាំងនៅលំដប់ទី២(៥៧ ៧៤៥ 

តន), បៃទៃសប៉ូឡូញលំដប់ទី ៣ (៤៦ ១២៥ តន), បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី 

លំដប់ទី៤(៣៩៦៧៣តន),បៃទៃសនីឌ័រឡៃនលំដប់ទី៥(២៨ ០៩៧ 

តន), បៃទៃសអុីតាលីលំដប់ទី៦(១៩៧០៣តន),បៃទៃសប៊ៃលហ្សីក

លំដប់ទី៧(១៦ ៦៣៨តន) , សធរណរដ្ឋឆៃកលំដប់ទី៨(១៥ ៩៣៣ 

តន),បៃទៃសអង់គ្លៃសលំដប់ទី៩ (១៤ ៧៦២ តន)និងបៃទៃសអៃ-

ស្បាញលំដប់ទី១០ដៃលមានចំនួន៩ ៦២២តន។ទន្ទមឹនឹងនៃះ បរិមាណ 

អង្ករដៃលនំាចៃញទៅកាន់បៃទៃសជាទិសដៅ:សហគមន៍អឺរុ៉ប២៦បៃទៃស 

មានបរិមាណសរុប ២៦៥ ៨៦៤ តន (៦៥,១%),ទិសដៅអាស៊ាន ៣ 
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ចំនួនយានយន្តគិតតេឹមខេតុលាៈ

យនយន្តដៃលបានចុះបញ្ជី គិតពីខៃមករាមកដល់តៃឹមដំណាច់ខៃ            

តុលាឆ្នាំ ២០១៥ នៅទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន៣២៦.៦២៩គៃឿង ក្នុងនៃះ

មានរថយន្តគៃប់បៃភៃទចំនួន៤៦.៧៦៧គៃឿងនិងម៉ូតូចំនួន២៧៩.៤៦៩

គៃឿង។ ចំនួនយនយន្តដៃលបានចុះបញ្ជីនៃះបើបៃៀបធៀបរយៈពៃល        

ដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៤ ឃើញមានកើនឡើង ១៨,១៤% ក្នុងនោះម៉ូតូកើន   

ឡើង ១៥% និងរថយន្តកើនឡើង ៣៣,៦៨%។

គួររំលឹកថា យនយន្តដៃលបានចុះបញ្ជីរយៈពៃល១០ខៃនៃឆ្នាំ២០១៤

នៅទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន ២៧៦.៤៦៩ គៃឿង ក្នុងនោះមានម៉ូតូ 

២៤១.៤៨៦ គៃឿងនិងរថយន្តគៃប់បៃភៃទ៣៤.៩៨៣គៃឿង។ ជារួមយន

យន្តដៃលបានចុះបញ្ជីគិតតាំងពីដើមទីមកដល់តៃឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៤ 

នៅទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន២.៨០១.៨១៨គៃឿង ដៃលក្នុងនោះមានម៉ូតូ 

ចំនួន ២.៣៧២.១១៧ គៃឿង។ ទន្ទឹមនៃះ បើគិតពីដើមទីរហូតមកដល់       

ដំណាច់ខៃតុលាឆ្នាំ ២០១៥ យនយន្តសរុបនៅទាំងបៃទៃសបានកើនដល់

៣.១២៨.៤៤៧ គៃឿង ដៃលក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួន ២.៦៥១.៩៧៩ 

គៃឿង ។

វិស័យសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញៈ

សលារាជធនីភ្នំពៃញបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និងឆមាសទី ១ 

ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ រាជធនីភ្នំពៃញមានគមៃងសងសង់ចំនួន ៦៩៤         

គមៃងលើផ្ទៃដី ៤.២៤៤.២៩២ ម៉ៃតៃកៃឡា។ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន               

សំណង់បុរីក្នុងរាជធនីភ្នំពៃញមានចំនួន ១១០ កន្លៃង និងសំណង់អគរ     

ខ្ពស់មានចំនួន ៦២៨ អគរ ដៃលមានទំហំទុនវិនិយោគបៃមាណ 

១.៤៤១.០១៧.១២៦ ដុលា្លារអាមៃរិក។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ នៅមានគមៃងសុំ

សងសង់អគរខ្ពស់ជាចៃើនទៀតក្នុងរាជធនី តៃសលារាជធនីក៏តៃូវគិត

ពីផលប៉ះពាល់ ៤ ចំណុចសំខាន់គឺ ប្លង់គោលសមៃប់ការអភិវឌ្ឍរាជធនី
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មាន ផ្លូវ និងលូក្នុងបរិវៃណសំណង់ និងការតភា្ជាប់មកខាងកៃ ៕
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អនុវត្តន៍តាមអនុសសន៍សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សេន 

នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាឲ្យតៃៀមលក្ខណៈជាសៃចក្នុង

ការបង្កើតបៃភពទឹក ការគៃប់គៃងទឹកសមៃប់បមៃើឲ្យវិស័យកសិកម្ម និង 

ការបៃើបៃស់របស់កសិករ កៃសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមនៅខៃវិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ បានបញ្ចៃញមា៉ាសុីនបូមទឹកខា្នាតមធ្យមនិងតូចរាប់  

សិបគៃឿង ដើម្បីបូមនាំទឹកទៅរក្សាទុកក្នុងអាង និងក្នុងបៃពន្ធ័សៃចសៃព

ដៃលមាននៅក្នុងខៃត្តចំនួន ១៤ និងបានតៃៀមបៃង និងមា៉ាសុីនរាប់រយ

គៃឿងផ្សៃងទៀតសមៃប់ការងារអន្តរាគមន៍បូមទឹកនៅពៃលខាងមុខនៃះ

ដៃរ ។ សកម្មភាពដៃលបាន និងកំពុងធ្វើនៃះ គឺសមៃប់ការសងៃ្គោះសៃូវចុង 

រដូវវស្សា និងការតៃៀមសមៃប់ការធ្វើសៃូវបៃំងខាងមុខ ។

ឯកឧត្តម លឹម គានហេ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម

បានណៃនាំដល់គៃប់មន្ទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយមតៃូវបន្តដំឡើងមា៉ាសុីន

បូមទឹកដើម្បីនាំយកទឹកពីតាមបៃភពនានាដក់បញ្ចូលអាង និងបៃពន្ធ័

សៃចសៃពទុកដើម្បីការងារអន្តរាគមន៍ ។ តៃូវយកចិត្តទុកដក់បៃើបៃស់

ទឹកឲ្យបានចំគោលដៅ ។ 

សកម្មភាពដៃលកៃសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមកំពុងយកចិត្តទុក   

ដក់នោះ គឺការតៃៀមអន្តរាគមន៍សមៃប់សៃូវវស្សាចុងរដូវ និងការតៃៀម 

សមៃប់សៃូវបៃំង។ ប៉ុន្តៃសៃូវរដូវវស្សារហូតមកដល់ខៃវិច្ឆិកានៃះមិនចោទ

ជាបញ្ហាទៃ ដោយសរតៃការបង្កបង្កើនផលបានបញ្ចប់ទៅហើយ។ ដោយ

ឡៃកផៃនការសៃូវបៃំងមានចំនួនជាង ៤២ មុឺនហិកតា។ កៃសួងធនធន  

ទឹក និងឧតុនិយមអះអាងថា តាមលទ្ធភាពនៃការបៃមូលទឹកទុកដៃលបាន

និងកំពុងធ្វើនៃះ អាចបមៃងុបានសមៃប់សៃវូបៃងំបៃមាណ ៤០ មឺុនហិកតា។

ទន្ទឹមនៃះដៃរ កៃសួងធនធនទឹកក៏បានអំពាវនាវដល់គៃប់អាជា្ញាធរ         

ដៃនដីឲ្យជួយថៃរក្សាការពារសមិទ្ធផលរបស់កៃសួងធនធនទឹក និងឧតុនិ

យមដៃលមាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន សមៃប់បមៃើផលបៃយោជន៍  

របស់បៃជាកសិករ។ ការអំពាវនាវនៃះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីទា្វារទឹកមួយចំនួន 

តៃូវបានគៃវាយបំផ្លាញដើម្បីបង្ហូរទឹកចាប់តៃី ។ ការធ្វើបៃបនៃះមិនតៃឹមតៃ

ធ្វើឲ្យខូចបៃពន្ធ័សំណង់ធរាសសៃ្តទៃ    គឺវាថៃមទាំងធ្វើឲ្យបៃជាកសិករ   

ខ្វះទឹកសមៃប់ការងារបង្កបង្កើនផល និងខ្វះទឹកសមៃប់បៃើបៃស់នៅក្នុង 

រដូវបៃំងថៃមទៀតផង ។

កៃសួងធនធនទឹកបានឲ្យដឹងថា កៃសួងបានតៃៀមបៃងឥន្ធនៈ   

បៃមាណ ៦០ មុឺនលីតៃ សមៃប់សកម្មភាពអន្តរាគមន៍។ គិតតៃឹមសបា្តាហ៍

កេសួងធនធានទឹកក្ន៉ងសកម្មភាពតេៀមអន្តរគមន៍ជួយកសិករ

កៃសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ជំរុញយុទ្ធនាការបូមទឹកសង្គៃះដំណាំសៃូវដៃលជួបគៃះរាំងស្ងួតនៅតាមបណា្តាខៃត្ត
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ទីបីនៃខៃវិច្ឆិកានៃះ មា៉ាសុីនបូមទឹកខា្នាតមធ្យម និងតូចជាចៃើនគៃឿងពៃម 

ទាំងស្ថានីយបូមទឹកមួយចំនួនតៃូវបានកៃុមការងារកៃសួង និងមន្ទីរធន-     

ធនទឹក និងឧតុនិយមដក់ឱ្យដំណើរការបូមទឹកបញ្ចូលអាង បឹង-ពៃក 

ធម្មជាតិ សមៃប់បមៃើដល់ការងារបង្កបង្កើនផលសៃូវរបស់បៃជាកសិករ

នៅតាមបណា្តាខៃត្តចំនួន ១៤ រួមមាន ៈ ខៃត្តកំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំង កណា្តាល 

តាកៃវ ពៃវៃង បាត់ដំបង កៃចៃះ ត្ូបងឃ្មុំ ឧត្តរមានជ័យ កំពត កំពង់ស្ពឺ 

បនា្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម   និងខៃត្តស្ទឹងតៃង ។

 ក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នានៃះដៃរ អាងទឹកចំនួន ៥៨, បឹងចំនួន ១១ និង 

ពៃកចំនួនពីរ កំពុងបូមទឹកបំពៃញជាបន្តបនា្ទាប់ ដោយបៃើបៃស់ស្ថានីយ   

បូមទឹកខា្នាតធំពីរកន្លៃង(ស្ថានីយបូមទឹកហ៊ុនសៃនទី ៤៥ ស្ថិតក្នុងឃុំទូក-

មាសខាងលិច សៃុកបនា្ទាយមាស ខៃត្តកំពត និងស្ថានីយបូមទឹកសាយឈំុ 
ស្ថិតក្នុងសងា្កាត់កណ្តាលដុំ កៃុងច្បារមន ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។ មា៉ាសុីនបូមទឹក 

ខា្នាតមធ្យម (៦៥ សៃះ)ចំនួន៧៩ គៃឿង ក្នុងនោះមាននៅខៃត្តកំពង់ធំ១២ 

គៃឿង ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ១៩ គៃឿង ខៃត្តកណា្តាល ១៩ គៃឿង ខៃត្តតាកៃវ៦ 

គៃឿង ខៃត្តពៃវៃង៦ គៃឿង ខៃត្តបាត់ដំបង៦គៃឿង ខៃត្តកៃចៃះ ២ គៃឿង 

ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ ២ គៃឿង ខៃត្តកំពត ១ គៃឿង ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ៣ 

គៃឿង ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ ៣ គៃឿង និងមា៉ាសុីនខា្នាតតូច (២៥សៃះ) ចំនួន ១៥ 

គៃឿងទៀតនៅខៃត្តស្ទឹងតៃង ។ 

ចំពោះសហគមន៍ទំនប់មួយចំនួនដៃលមានមា៉ាសុីនបូមទឹកខា្នាតមធ្យម 

និងតូចរួចជាសៃចទៅហើយនោះ កៃុមការងារកៃសួងបានសមៃចបៃើ    

បៃស់មា៉ាសុីនបូមទឹកដៃលមាននៅនឹងកន្លៃងសៃប់ ដោយកៃសួងជាអ្នក 

ឧបត្ថម្ភបៃង ។ 

 ទន្ទឹមនៃះ កៃសួងធនធនទឹកមានស្ថានីយសម្តៃចតៃជោ ៥០ កន្លៃង, 

ស្ថានីយបណ្តៃតរបស់កៃសួង ១០ កន្លៃង   និងមា៉ាសុីនបីតឹកមានចំនួន 

៣៨០ គៃឿង បានតៃៀមរួចជាសៃចរង់ចាំធ្វើអន្តរាគមន៍បូមទឹក និងមាន 

បៃងគៃប់គៃន់ដៃលផ្តល់ឲ្យដោយកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

គួរបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពបូមទឹកដក់បញ្ចូលអាងកន្លងទៅនៃះ គឺទុក 

សមៃប់ការងារអន្តរាគមន៍នៅពៃលខាងមុខ ។ សកា្តានុពលទឹកដៃលអាច 

ផលិតសៃវូបៃងំបាននៅពៃលខាងមុខមានតៃមឹតៃបៃមាណ៤០មឺុនហិកតា 

ទៃបាននយ័ថា មានចំនួនតិចជាងកាលពីឆ្នាំ២០១៤ ដៃលអាចផលិតសៃូវ

បៃំងបានចៃើនជាង ៤០ មុឺនហិកតា។

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា ការងារបង្កបង្កើនផលសៃូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុង    

ទូទាំងបៃទៃសបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយ ដោយសមៃចបាន 

២.៥៥៥.១១៨ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៥៣ % នៃផៃនការ ២.៥៦៧.១៣០ 

ហ.ត។ បើបៃៀបធៀបរយៈពៃលដូចគ្នាគឺតិចជាងឆ្នាមុំនចំនួន ២.៤៥៥ហ.ត។ 

បច្ចុប្បន្ន បៃជាកសិករបាននិងកំពុងជំរុញការងារបៃមូលផលដំណាំរដូវ 

វស្សា ក្នងុនោះល្បឿននៃការបៃមូលផលសៃវូរដូវវស្សាគឺស្មើនឹង ១០,៧៥% 

នៃផ្ទៃដីអនុវត្ត ២.៥៥៥.១១៨ ហ.ត ដៃលទទួលទិន្នផលគិតជាមធ្យម  

៣,៤៣៤ តន/ហ.ត ។

ដោយឡៃកសៃូវរដូវវស្សាកន្លងទៅនៃះ គៃះខ្វះទឹកបានប៉ះពាល់លើ

ផ្ទៃដីសរុបចំនួន ២៣៤ ៦៩៥ ហ.ត ក្នុងនោះមានសំណាបចំនួន ២ ៥៩៦ 

ហ.ត និងសន្ទូង ពងៃះចំនួន ២៣២ ០៩៩ ហ.ត ។ ក្នុងចំនួននៃះសំណាប 

ខូចខាតទាំងសៃុង ៦៤ ហ.ត និងសន្ទូង ពងៃះ ចំនួន១៤ ០៤៤ ហ.ត ។

ដោយឡៃក សមៃប់ការធ្វើសៃូវបៃំងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦  គិតតៃឹមថ្ងៃ 

ទី ១១ ខៃវិច្ឆិកា សមៃចភ្ជួររាស់រៀបចំដីបានចំនួន ១៥៦ ៣៨១ ហ.ត លើស 

ឆ្នាំមុនចំនួន៣២ ៥០៤ ហ.ត ។ សបបាន៣៥៨ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន២៣៨ 

ហ.ត។ ស្ទូង ពៃះ សមៃចបាន៩៣ ៥៦៦ ហ.ត ស្មើនឹង ២២,២៦% នៃ 

ផៃនការ ៤២០ ៣៥០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន២ ៨៣២ ហ.ត៕
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រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាសមៃបន់តីកិាលទ ី៥ នៃរដ្ឋសភាកៃមការដកឹនា ំ
របស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សេន បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណៃទមៃង់
សុីជមៃ និងទូលំទូលាយ ក្នុងគោលដៅបៃកា្លាយកម្ពុជាពីបៃទៃសដៃល  
មានចំណូលទាប ទៅជាបៃទៃសមានចំណូលមធ្យមកមៃិតទាបក្នុងរយៈ  
ពៃលខ្លីខាងមុខ នឹងបន្តបៃកា្លាយទៅជាបៃទៃសដៃលមានចំណូលមធ្យម  
កមៃិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០៣០ ហើយទៅជាបៃទៃសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ ២០៥០ ។ 
នៃះជាមហិច្ឆតានៃកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បី 
បៃជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល ។

ដើម្បីសមៃចបាននូវគោលដៅបៃកបដោយមហិច្ឆតានៃះ គឺតៃូវពឹង     
ផ្អៃកមួយផ្នៃកធំ ទៅលើការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់បៃជាជនយើង         
តាមរយៈការអភិវឌ្ឍចំណៃះដឹង និងជំនាញវិជា្ជាជីវៈបៃកបដោយគុណភាព
ខ្ពស់ និងរត់អោយទាន់សភាពការណ៍វិវត្តន៍របស់ទីផ្សារពិភពលោកជាប់ជា
បៃចាំ ក្នុងនោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មពិតជាមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការរួម
ចំណៃកដល់ដំណើរការជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ការបៃកួតបៃជៃង និងការ  
អភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា។

បរិយកាសអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជា នៅតៃបន្តមានស្ថិរភាពនៅឆ្នាំនៃះ។   
វិនិយោគិនភាគចៃើនបានយល់យ៉ាងច្បាស់ពីបៃទៃសរបស់យើង ដូច្នៃះពួក
គៃមិនភ័យខា្លាចក្នុងការចាក់បញ្ចូលបៃក់សមៃប់អាជីវកម្មឬការវិនិយោគ 
របស់ពួកគៃនោះទៃ ។ របាយការណ៍ថ្មីពីធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB)      
ចៃញផ្សាយក្នុងឆ្នាំនៃះបានបងា្ហាញថា ការកៃទមៃង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល   
ដៃលបានដក់ចៃញកាលពីខៃមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីជួយសមៃួលដល់ពា-
ណិជ្ជកម្មក្នុងសៃុក និងពាណិជ្ជកម្មកៃបៃទៃស និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីពា 
ណិជ្ជកម្ម បានបន្ថៃមដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការកំណត់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ដៃលជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយ។

កៃសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងព្យាយមបន្ថៃមទៀតក្នងុការជំរុញឲ្យមានអន្តរ 
ទំនាក់ទំនងរវាងឯកជន និងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីរកឲ្យឃើញបញ្ហាពិតបៃកដ
សមៃប់ការផ្លាស់ប្តូរហើយកៃសូងពាណិជ្ជកម្មនៅតៃសហការគ្នាយ៉ាងជិត
ស្និទ្ធជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីកៃលម្អបន្ថៃមទៀតដល់បរិយកាសអាជីវ-
កម្មរបស់ ដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗកាន់តៃចៃើនសមៃប់សៃដ្ឋកិច្ច។ 
ក្នុងសម័យបៃជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៥ នីតិកាលទី ៥ កាលពីពៃលថ្មីៗកន្លងមក 

នៃះ ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមន្តៃី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម      
តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានបៃសសន៍បញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ខិតខំបៃឹងបៃងក្នុងកម្មវិធីកំណៃទមៃង់សុីជមៃ ដោយបានទៅពិនិត្យការ
រៀបចំចុះបញ្ជីរបស់កៃុមហ៊ុនសំងហា្គពួរតាមបៃព័ន្ធ (អនឡាញ)ដៃលជា 
កៃុមអនឡាញលៃខ២លើពិភពលោក និងទៅរៀនសូតៃដកពិសោធន៍នៅ
បៃទៃសនូវៃលហ្សៃឡង់ ដៃលជាកៃុមហ៊ុនលៃខ១ក្នុងពិភពលោក ។ ការងារ 
នៃះសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សេន បានឯកភាពឲ្យយកថវិ-
កាជាតិមករៀបចំការចុះបញ្ជីកៃុមហ៊ុនតាមបៃព័ន្ធអនឡាញនៃះ ហើយ   
យើងបានចាប់ផ្តើមធ្វើតាំងពីខៃឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥។

ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមន្តៃបីន្តទៀតថា នៅថ្ងៃទ៧ី ធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៥ ខាងមខុនៃះ 
យើងនឹងដក់ចៃញឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការការចុះបញ្ជីបង្កើតកៃុមហ៊ុនតាម
បៃព័ន្ធអនឡាញ។ ការធ្វើបៃបនៃះនឹងកាត់បន្ថយពៃលវៃលាពី ៥ ថ្ងៃទៅ ៧ 
ថ្ងៃ កាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងមន្តៃីរាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្នៃកឯកជន។ ម្យា៉ាងទៀត
យើងបានបើកការដ្ឋានសងសង់ បង្កើតរោងចកៃផលិតកូកាកូឡាថ្មីមួយ
ទៀតក្នុងតម្លៃ ១០០ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក ដើម្បីបង្កើតការងារជូន
បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋធ្វើ។ កៃពីនៃះយើងបានទៅបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី សហ-
រដ្ឋ អាមៃរិក កូរ៉ៃ ចិន ហុងកុងទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ 
ឲ្យមកដក់ទុននៅកម្ពុជា ។ ដូច្នៃះហើយបានយើងឃើញទុនវិនិយោគ  
ដៃលទទួលបានក្នុងរយៈពៃល ៩ ខៃ ដើមឆ្នាំ ២០១៥ នៃះមានការកើន 
ឡើងរហូតដល់ ៣.៣១៥ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក។ ម្យា៉ាងទៀតក្នុងខៃ 
កក្កដកន្លងមកនៃះ យើងទទួលបាន ២៣ គមៃងបន្ថៃមទៀត ជាមួយទុន 
វិនិយោគចំនួន ២៣៩ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក ដៃលបងា្ហាញឲ្យឃើញថា 
ការទាក់ទាញវិនិយោគនៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចមៃើន។

ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមន្តៃីក៏បានលើកឡើងថា ពិភពលោកបានហៅយើង 
ថា ជាបៃទៃសមានការរីកចមៃើនល្អដោយកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកើន ៧,៧ % 
ក្នុងរយៈពៃល ២ ទសវត្សកន្លងទៅនៃះ ដោយដក់ចំណាត់ថា្នាក់កម្ពុជាជា 
បៃទៃសទី ៦ ក្នុងចំណមបៃទៃសឯតទគ្គកម្មខាងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចទាំង ៨ 
លើពិភពលោក ។

តាមរបាយការណ៍របស់កៃសូងពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឹងថា កៃុមហ៊ុន 
ចុះបញ្ជីភាគចៃើនមកពីបៃទៃសជប៉ុន ចិន កូរ៉ៃខាងត្បូង មា៉ាឡៃសុី និងវៀត-
ណាម ដៃលភាគចៃើនខាងផលិតកម្មរោង ចកៃកាត់ដៃរ ស្បៃកជើង កសិកម្ម 
កសិ-ឧស្សាហកម្ម ទៃសចរណ៍ និងការកៃច្នៃអាហារ។ ផលិតផលសំខាន់ៗ
ដៃលកម្ពុជាធ្វើការនាំចៃញភាគចៃើនជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និង 
ស្បៃកជើង ផលិតផលកសិកម្ម រួមមាន អង្ករ ដំឡូងមី ពោត មៃចគៃប់កាហ្វៃ 
សណ្តៃកសៀង សណ្តៃកដី គៃប់ល្ង ជ័រកស៊ូកៃប ឈើកៃច្នៃ សត្វរស់ ផល 
នៃសទ និងស្ករ ។ ចំណៃកឯផលិតផលសំខាន់ៗដៃលកម្ពុជានាំចូលវិញ 
ភាគចៃើនជាវត្ថុធតុដើមកាត់ដៃរ គៃឿងសំណង់ យនជំនិះ  បៃងឥន្ធនៈ 
ម្ហូបអាហារភៃសជ្ជៈ ឱសថ បរិកា្ខាពៃទ្យ គៃឿងសមា្អាង និងសរធតុគីមី ។    
កំណើនវិនិយោគ ដៃលនាំឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចៃញ-នាំចូលរបស់យើង 
មានការកើនឡើងនៃះ ដោយសរតៃកំណើនតមៃូវការបញ្ជាទិញពីខាង
កៃគួបផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុងសៃុក ដៃលកំពុងមានការ 
រីកចមៃើន ។ ពិសៃសការជំរុញគោលនយោបាយពិពិធកម្មនាំចៃញរបស់  
រាជរដ្ឋាភិបាល និងការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពរវាងភាគីកម្ពុជាជាមួយ  
បៃទៃសដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក ដៃលធ្វើឲ្យការ
ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាទទួលបានកំណើនខ្ពស់ នៅដំណាច់ឆ្នាំ 
នៃះ ។ 

ដោយឡៃក ការនាំចៃញនាំចូលទំនិញតាមកំពង់ផៃអន្តជាតិរបស់          

លទ្ធផលកំណេទមេង់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម រួមចំណេកធ្វើឲ្យ
ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផេអន្តរជាតិធំទាំងពីរកើនឡើងខ្លេំង

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម  
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គបៃជុំអនុគណៈកម្មការអចិនៃ្តយ៍ ស្តីពីការ 
អភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ 

ពាណិជ្ជកម្ម ( SSC-TD-TRI ) លើកទី ២៣ (១៧ /១១ /២០១៥ )
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កម្ពុជាបន្តកើនឡើងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ពៃំដៃនតាមផ្លូវទឹកចំនួន
ពីរកន្លៃងផ្សៃងគ្នារបស់បៃទៃសកម្ពុជា មានការកើនឡើងជាងបណា្តាឆ្នាំ   
កន្លងទៅក្នុងរយៈពៃល ៨ ខៃ ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះដៃលជាសញ្ញាមួយបងា្ហាញឲ្យ 
ឃើញនូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ។ មានន័យថា ទាំងទំនិញនាំចូល និងទំនិញ 
នាំចៃញមានការកើនឡើង ។ តាមរបាយការណ៍ពីកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះ
សីហនុ និងកំពង់ផៃស្វយ័តភ្នំពៃញបានឲ្យដឹងថា ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាម
កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុមានការកើនឡើង ១៩ % និងកំពង់ផៃ 
ស្វយ័តភ្នំពៃញកើនឡើង ៨ % ក្នុងរយៈពៃល ៨ ខៃ ឆ្នាំនៃះ ដៃលជាតួលៃខ 
មួយខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន។ របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះ
សីហនុមានទំនិញឆ្លងកាត់តាមកបា៉ាល់ ២៦០.៥២៣ គៃឿង ស្មើនឹងទម្ងន់ 
២០ហ៊្វូត (Foot) ឬ TEUs។ ចំណុះដឹកទំនិញកុងតឺន័របានកើនឡើង ៨,៤ 
ភាគរយ ស្មើនឹង ២,៥២ លាន តន។ ផលិតផលចម្បងដៃលនាំចូលមក
កម្ពុជាតាមរយៈចៃកនៃះមាន ៖ វត្ថុធតុដើមបមៃើវិស័យកាត់ដៃរសម្លៀក 
បំពាក់ រថយន្ត សមា្ភារៈសំណង់ បៃងឥន្ធនៈ ជាដើម ខណៈពៃលដៃលការ
នាំចៃញចម្បងរបស់បៃទៃសកម្ពុជាវិញ មានភាគចៃើនជាផលិតផល 
សម្លៀកបំពាក់ និងស្បៃកជើង និងអង្ករតៃូវបាននាំចៃញទៅកៃបៃទៃស  
ដូចជា៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមៃរិក ចិន ជប៉ុន ជាដើម។ ចំណៃក
ចំនួននាវាដឹកអ្នកដំណើរកម្សាន្តចូល និងចៃញពីកំពង់ផៃនៃះក៏មានការ  
កើនឡើងដៃរ ដោយក្នុងនោះបើគិតតៃឹមរយៈពៃល ៧ ខៃមាននាវាចំនួន 
៧៧១ គៃឿងបានឆ្លងកាត់កំពង់ផៃនៃះ បើធៀបរយៈពៃលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 
ទៅមាននាវាចំនួន ៦៣៦ គៃឿងប៉ុណ្ណោះ ។ នាវាដៃលមានទំហំធំអាចផ្ទុក
មនុស្សបានចំនួន ១.៩០០ នាក់ ហើយនាវាដៃលមានទំហំតូចអាចផ្ទុក   
មនុស្សបានពី ៥០០ ទៅ  ៦០០ នាក់។  លោក សូ សៀង បៃធននាយកដ្ឋាន 
ផៃនការ និងស្ថិតិ នៃកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុង ពៃះសីហនុបានថ្លៃងឲ្យដឹងថា     
យើងបានព្យាករណ៍កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅកំពង់ផៃនៃះ ដៃលនឹងបន្តរហូត 
ដល់ដច់ឆ្នាំនៃះ និងនៅក្នុងប៉ុនា្មៅនឆ្នាំខាងមុខ ដោយសរតៃស្ថានភាព 
សៃដ្ឋកិច្ចល្អបៃសើរជាងមុន។ បៃភពដដៃលបានព្យាករណ៍ថា ទំនិញដៃល 
ឆ្លងកាត់កំពង់ផៃនៃះ អាចមានការកើនឡើងចំនួន ២០ % នៅចុងឆ្នាំនៃះ 
ខ្ពសជ់ាងក្នងុឆ្នា ំ២០១៤ ដៃលមានទនំញិចនំនួ ៣,៤ លានតន តៃវូបានដកឹ 
ឆ្លងកាត់។ ដោយឡៃក បើតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផៃស្វយ័តភ្នំពៃញ 
បានឲ្យដឹងថា កំពង់ផៃទឹកសបតៃមួយគត់របស់បៃទៃសកម្ពុជានៃះបាន 
ទទួលទំនិញឆ្លងកាត់ចំនួន ៩៦.០១៨ TEUs ក្នុងអំឡុងពីខៃមករាដល់ខៃ 
សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ ដោយកើនបាន ៨ % បើធៀបទៅនឹងរយៈពៃលដូច 
គ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

សូមបញ្ជាក់ថា កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុគៃងនឹងចុះហត្ថលៃ-
ខាលើកិច្ចពៃមពៃៀងជាមួយកៃុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឈានមុខគៃពីរ របស់             
បៃទៃសចិន ដើម្បីចាប់យកការកើនឡើងនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្មរវាង   

បៃទៃសទាំងពីរ ។
ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ អគ្គនាយកកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ 

បានឲ្យដឹងថា កៃុមហ៊ុនឈានមុខគៃពីររបស់បៃទៃសចិននោះគឺកៃុមហ៊ុន 
China Shipping Lines និង COSCO ដៃលកៃយពីចុះហត្ថលៃខានឹងអាច 
ជួយសមៃួលដល់កំណើនពាណិជ្ជកម្មនាពៃលបច្ចុប្បន្ន ខណៈជាធម្មតា        
កៃុមហ៊ុនទាំងពីរនៃះឆ្លងកាត់តាមបៃទៃសវៀតណាម។ ឯកឧត្តម បញ្ជាក់ថា 
នៃះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងសៃដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងកើនឡើង 
ដៃលនឹងផ្ដល់អត្ថបៃយោជន៍ចៃើនដល់ពាណិជ្ជករកម្ពុជា ជាមួយសមភាគី 
របស់ចិន និងអ្នកនាំចៃញទៅទិសដៅផ្សៃងទៀត។

គួររំឭកផងដៃរថា កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុបានទទួលគមៃង
ហិរញ្ញប្បទានសហបៃតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប៉ុន Japan's ODA តាម 
រយៈទីភា្នាក់ងារសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃបៃទៃសជប៉ុន (JICA) ចាប់ 
តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គិតជាទឹកបៃក់បៃមាណជាង 
១៧៨ លានដុលា្លារអាមៃរិក ដើម្បីបៃកា្លាយកំពង់ផៃនៃះ ជាកំពង់ផៃមាន 
លក្ខណៈអន្តរជាតិដៃលមានគុណភាព និងដើរតួនាទីដ៏សកម្មជាចៃកទា្វារ
សៃដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការជួយសមៃួលដល់ការនាំចៃញ នាំចូលទំនិញគៃប់
បៃភៃទពីបៃទៃសកម្ពុជា។ JICA ក៏មានគមៃងបង្កើតកំពង់ផៃទឹកបៃថ្មី 
មួយទៀតនៅឆ្នាំ ២០២២ ដៃលគៃងចំណាយទឹកបៃក់អស់បៃមាណជា 
៩០ លានដុលា្លារ សមៃប់អភិវឌ្ឍផៃថ្មីនៃះ។ គមៃងនៃះ ចាប់គិតពីពាក់ 
កណា្តាលឆ្នាំ២០១៥។ គមៃងសងសង់កំពង់ផៃពហុបំណងនៃះមាន 
បៃវៃង ៣០០ ម៉ៃតៃ ក្នុងជមៃទឹក ១៣,៥ ម៉ៃតៃ ហើយការងារសងសង់ 
កំពង់ផៃ ចំណតផៃមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់បៃងមានបៃវៃង ២០០ ម៉ៃតៃ ជមៃ 
៧,៥ ម៉ៃតៃ និងការងារបូមស្តារខាងនាវាជមៃ ១២ ម៉ៃតៃ។ កំពង់ផៃពហុ-
បំណងនៃះ សមៃប់បៃើបៃស់បៃតិបត្តិការទំនិញចៃើនមុខមានដូចជា ៖ 
ទំនិញរាយធ្យូងថ្មចំណិតដំឡូងមី ដំឡូងឈើ ក្នុងនៃះដៃរក៏មាននាំចូលនូវ 
គៃឿងចកៃ ដៃក សុីម៉ង់ត៍ជាដើម ។

គួរបញ្ជាក់ថា បរិមាណទំនិញដៃលឆ្លងកាត់កំពង់ផៃកៃុងពៃះសីហនុ 
បានកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ពី ១០ % ទៅ ១៥ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ  រយៈ 
ពៃល ៥ ឆ្នាំចុងកៃយនៃះកំពង់ផៃទឹកបៃនៃះបានលើកដក់ទំនិញ 
២.២១៧.១៥០ តន នៅឆ្នាំ ២០១០ រហូតដល់ ៣.៤២៣.៩១៩ តននៅ 
ឆ្នាំ ២០១៤ ដៃលជាមធ្យមទំនិញកើនឡើង ១២,៥ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយនៅ 
ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ រំពឹងថានឹងកើនឡើងបៃមាណ ៤.០០០.០០០ តន កើន 
លើសឆ្នាំ ២០១៤ ចនោ្លាះពី ១៥ ទៅ ២០ %។ ដោយឡៃក បរិមាណទំនិញ 
កុងតឺន័រ ក៏កើនឡើងដោយនៅឆ្នាំ ២០១០ មាន ២២២.៩២៨ TEUs ដល់ 
៣៣៣.៩០៤ TEUs នៅឆ្នា២ំ០១៥ កើនឡើងជាមធ្យម១០ % ក្នងុមយួឆ្នា។ំ 
មានការរំពឹងទុកថា នៅឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ នឹងបន្តកើនឡើងបៃមាណ 
៣៩៤.០០០ TEUs ជាមួយអតៃកំណើន ១៨ % បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤៕

សកម្មភាពលើកដក់ទំនិញនៅកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ 
ខៃត្តពៃះសីហនុ

សកម្មភាពលើកដក់ទំនិញនៅកំពង់ផៃរាជធនីភ្នំពៃញ  
ក្នុងសៃុកកៀនស្វាយ ខៃត្តកណា្តាល
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តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋលៃខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរណ៍សុីវិល 

កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលនៅពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា កំពុងមានការរីកចមៃើនគួរឱ្យកត់សមា្គល់ក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មៅនឆ្នាំ 

ចុងកៃយនៃះ ។

ជាក់ស្តៃង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ អាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញ   

ទទួលបានអ្នកដំណើរ ២,៧ លាននាក់ កើនចំនួន ១១,៤ % បៃៀបធៀបនឹង 

ឆ្នាំ ២០១៣ ឯអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបទទួលបានអ្នកដំណើរ 

ចំនួនជាង ៣ លាននាក់ កើនចំនួន ១៣,៣ % បៃៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៣ 

សរុបអ្នកដំណើរចំនួន ៥,៧ លាននាក់កើនចំនួន ១២,៤ % ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ 

ក្នុងនោះ អ្នកដំណើរមកពីអាកាសយនដ្ឋានផ្សៃងៗចំនួន ១១៩ នៃបៃទៃស 

ចនំនួ ៤៣ ។ ជាមយួគ្នានៃះ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ មានជើងហោះហើររហតូដលទ់ៅ 

៥០.១៨៨ ជើង គឺកើនឡើងចំនួន ៦,៤ % បើធ្វើការបៃៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 

២០១៣ ដៃលមានចំនួន ៤៧.១៧០ ជើង។

ដោយឡៃក នៅក្នុងបៃតិបត្តិការដឹកអ្នកដំណើររបស់កៃុមហ៊ុនអាកាស-

ចរណ៍ជាតិកម្ពុជាអង្គរអ៊ៃរ មកទល់នឹងខៃតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ សមៃចដឹក 

អ្នកដំណើរបានចំនួន ១ លាននាក់រួចហើយ ខណៈផៃនការ ២០១៥ មាន 

តៃឹមតៃមួយលាននាក់នោះ ។ មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កៃុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 

អង្គរអ៊ៃរមានយន្តហោះថ្មីបៃភៃទប៊ូអ៊ីង ៣២១ ចំនួន ៤ គៃឿង និងបៃភៃទ 

ATR ចំនួន ២ គៃឿង ចាប់តាំងពីការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយនឹងអាកាស-

ចរណ៍ជាតិកម្ពុជា និងវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ ២០០៩ សមៃប់បៃតិបត្តិការ

លើផ្លូវហោះហើរក្នុងសៃុក និងអន្តរជាតិ ដៃលក្នុងនោះមានជើងហោះហើរ; 

ភ្នំពៃញ សៀមរាប និងសៀមរាប ខៃត្តពៃះសីហនុ នៅកៃសៃុកមាន 

ភ្នំពៃញ-ហូជីមិញ ;  សៀមរាប-បាងកក; ភ្នំពៃញ-ហាណូយ; ភ្នំពៃញ 

សៀងហៃ ភ្នំពៃញ កា្វាងចូវបៃទៃសចិន និងខ្សៃរត់ថ្មីគឺ ភ្នំពៃញ វៀងច័ន្ទ 

ហាណូយ ។ តាមការសិក្សាថ្មីៗបានព្យាករណ៍ថា អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអា-       

កាសឆ្លងកាត់អាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញ នឹងកើនចំនួនបៃមាណ 

ជាង ៤,២ លាននាក់ និងអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនឹងកើន    

ចំនួនជិត ៥ លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០។ សៃបពៃលជាមួយគ្នានៃះ តាម 

តមៃូវការអនុវត្តទីផ្សារអាកាសចរណ៍សុីវិលអាស៊ានតៃមួយ នៅចុងឆ្នាំ 

២០១៥ កៃុមហ៊ុនអាកាសយនដ្ឋានកម្ពុជាបាន និងកំពុងធ្វើការសងសង់

ពងៃីកចំណតអ្នកដំណើរ ដៃលអាចទទួលបានចំនួនអ្នកដំណើរលើសពី          

ចំនួនបច្ចុប្បន្នទ្វៃដងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដៃលអាចចូលរួមចំណៃកដល់ការរីក 

ចមៃើនសៃដ្ឋកិច្ច និងសមៃួលដល់ការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវ

អាកាស ក៏ដូចជាសមៃួលកំណើនចំនួនភ្ញៀវទៃសចរមកទស្សនាពៃះរាជា-

ណាចកៃកម្ពុជា ។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី សុខ អាន រដ្ឋមនៃ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការ 

គណៈរដ្ឋមនៃ្តីបានមានបៃសសន៍ឲ្យដឹងថា៖ វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិល

ពិភពលោកកំពុងមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខា្លាំង ដៃលតាមការព្យាករណ៍

របស់អង្គការអាកាសចរណ៍សុីវិលអន្តរជាតិ (ICAO) ក្នុងរយៈពៃល ២០ ឆ្នាំ 

ខាងមុខ អតៃកំណើនបៃចាំឆ្នាំរបស់វិស័យនៃះមានបៃមាណ ៤,៧ % ឬ 

កើនឡើងចំនួនទ្វៃដងនៅរយៈពៃល ១៥ ឆ្នាំខាងមុខ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីបានបន្តថា វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិល   

កម្ពុជាក៏មានការរីកចមៃើនគួរឱ្យកត់សមា្គល់ផងដៃរ ដោយបានចូលរួម            

ចំណៃកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យជាចៃើន ជាពិសៃសការដឹក 

ជញ្ជូន និងទៃសចរណ៍។ តាមស្ថិតិរបស់កៃសួងទៃសចរណ៍ ៥០ % នៃភ្ញៀវ 

ទៃសចរមកទស្សនាកម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ ដៃលនៃះបញ្ជាក់ឱ្យ 

ឃើញយ៉ាងច្បាស់ នូវតួនាទីស្នូលរបស់វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិល          

សមៃប់ទៃទៃង់ការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យទៃសចរណ៍ ដៃលបានកា្លាយជាក្បាល

មា៉ាសុីនមួយនៃកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា បច្ចុប្បន្នមានកៃុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចំនួន ២៥ កំពុង 

ដំណើរការហោះហើរមកកាន់កម្ពុជា ក្នុងនោះមានកៃុមហ៊ុនហោះហើរ  

របស់បៃទៃសចិនចំនួន ៥ និងកៃុមហ៊ុនក្នុងសៃុកចំនួន ២ ។ កម្ពុជាមានទី

តាំងនៅចំកណា្តាលនៃបៃជាជន ៦០០ លាននាក់ ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍     

ដៃលញំុាងឱ្យបៃទៃសកម្ពជុាមានទៃសចរចៃញចូលចៃើន នៅពៃលអាស៊ាន 

តៃូវបើកចៃកទីផ្សារសៃរីនៅចុងឆ្នាំ២០១៥ នៃះ ។ វិស័យទៃសចរណ៍កម្ពុជា

បានចូលរួមចំណៃករហូតដល់បៃមាណជា ១៦ % នៃផលិតផលក្នុងសៃុក 

សរុប (GDP) និងបានបង្កើតការងារជូនបៃជាជនដោយផ្ទាល់ជាង ៥០០ 

ពាន់ និងដោយបៃយោលរាប់សិបពាន់ផ្សៃងទៀតកាលពីឆ្នាំ២០១៣ កន្លង 

ការរីកចមេើននេក្ន៉ងវិស័យ
អាកាសចរសុីវិលកម្ព៉ជា

ក្នុងបៃតិបត្តិការដឹកអ្នកដំណើររបស់កៃុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា 

អង្គរអ៊ៃរ មកទល់នឹងខៃតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ សមៃចដឹកអ្នកដំណើរ 

បានចំនួន ១ លាននាក់រួចហើយ ខណៈផៃនការ ២០១៥ 

មានតៃឹមតៃ ១  លាននាក់

យន្តហោះអន្តរជាតិដឹកអ្នកដំណើរ

ចុះចតនៅចំណតអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញ
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ទៅ ខណៈដៃលមានភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសបៃមាណ ៤,២ លាននាក់ បាន 

ចូលមកទស្សនាកម្ពុជា ។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួនភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសមាន 

៤,៥ លាននាក់ ហើយចំនួននៃះតៃូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 

ចំនួនបៃមាណ ៧-៨ លាន នាក់នៅឆ្នាំ ២០២០ ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកចមៃើន នៃវិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិល   

កម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរណ៍សុីវិលកម្ពុជាដៃលជាជំនួយ     

របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉ៃមានទឹកបៃក់បៃមាណ ១០,១ លានដុលា្លារអាមៃរិក      

តៃូវបានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសងសង់កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 

២០១៥ ដៃលកសងនៅក្នុងពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពៃញ ។

ការសងសង់អគរមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលអាកាសចរណ៍សុីវិល

កម្ពុជា នឹងតៃូវគៃងបញ្ចប់នៅខៃឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ កៃយសងសង់ 

អគររួច ទីភា្នាក់ងារសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃបៃទៃសកូរ៉ៃ(KOICA)នឹង

ជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលនៃះឲ្យដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយមាន 

ថវិកាសរុបចំនួន ១០,១ លានដុលា្លាអាមៃរិក ។  គមៃងនៃះបានស្នើឡើង

ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅរដ្ឋាភិបាលនៃសធរណរដ្ឋកូរ៉ៃ តាមរយៈ  

KOICA បៃចាំបៃទៃសកម្ពុជា ដើម្បីរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច 

សង្គម បៃកបដោយនិរន្តរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការ    

បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលអាកាសចរណ៍សុីវិល និងការកសង 

សមត្ថភាពកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីធនាបាននូវសៃវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវអា-

កាសជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យមានសុវត្ថិភាព បៃសិទ្ធិភាព និងការចំណាយមាន 

បៃសិទ្ធភាព អនុវត្តបាននូវស្តង់ដរអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាជួយបង្កើនគុណភាព

និងអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្ស ពៃមទាំងសមត្ថភាពស្ថាប័នសមៃប់ការគៃប់     

គៃងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនៃវិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលនៅក្នុងពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជា ។ 

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលផ្នៃកអាកាសចរណ៍សុីវិលនៃះ នឹងធ្វើការ

បណ្តុះបណា្តាលរាប់ទាំងអ្នកបើកបរយន្តហោះ អ្នកបមៃើលើយន្តហោះ ការ 

បញ្ជាហោះហើរ ការចុះចត និងសៃវាកម្មផ្សៃងៗជាចៃើនទៀតដៃលពាក់-    

ព័ន្ធទៅដល់សៃវាកម្មអាកាសចរណ៍សុីវិល រាប់ទាំងសុវត្តិភាព នៃការហោះ- 

ហើរផងដៃរ ។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលផ្នៃកអាកាសចរណ៍សុីវិលនៃះ

មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ សមៃប់វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលកម្ពុជា 

ខណៈពៃលដៃលកម្ពុជាកំពុងតៃខ្វះខាតនូវធនធនមនុស្សសមៃប់វិស័យ 

នៃះ ដៃលកាន់តៃមានសកម្មភាពកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះ។ 

 ឯកឧត្តម ម៉េ ហាវណា្ណេល់ រដ្ឋលៃខាធិការអាកាសចរណ៍សុីវិល 

កម្ពុជា និងជាបៃធនគណៈកមា្មៅធិការបៃតិបត្តិគមៃងសងសង់មជ្ឈ- 

មណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលវិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលកម្ពុជា ក៏បានឲ្យដឹង  

ដៃរថា គមៃងជនំយួរយៈពៃល ៤ ឆ្នា ំរបស ់KOICA រមួមានការបញ្ជនូមនៃ្តគីៃ ូ

(Instructor) ទៅបណ្តុះបណា្តាលនៅបៃទៃសកូរ៉ៃ ។ ការបង្កើតផៃនការមៃ

សមៃប់ការអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្ស (HRD Master Plan) និងផៃនការ 

សមៃប់បៃតិបត្តិការ CATC ក្នុងពៃលនិងកៃយពៃលសងសង់ (CATC 

Operation) ផងដៃរ ។

បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សេន 

បានចាត់ទុកវិស័យទៃសចរណ៍ជាវិស័យអាទិភាពមួយ ដោយសរតៃ                   

វិស័យនៃះមិនតៃឹមតៃបង្កើតនូវកាលានុវត្តភាពការងារ លើកកម្ពស់កមៃិត  

ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាពលរដ្ឋ និងបង្កើនចំណូលជាតិប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃ

ថៃមទាំងទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទៃស និងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ 

ដៃលជាកតា្តារួមចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការកាត់បន្ថយ 

ភាពកៃីកៃ ។ ដូច្នៃះការពងៃឹងវិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលកម្ពុជាឲ្យមាន  

គុណភាពបៃកបដោយស្តង់ដរខ្ពស់ គឺជាផ្នៃកមួយរួមចំណៃកទាក់ទាញឲ្យ

មានជើងយន្តហោះកាន់តៃចៃើនមកកាន់កម្ពុជា ហើយក៏ជាផ្នៃកមួយនៃការ

ជំរុញកំណើនទៃសចរមកកាន់កម្ពុជាផងដៃរ ៕

យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់កៃុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងសៃុក 

ចុះចតនៅចំណតអាកាសយនដ្ឋាន

អន្តរជាតិភ្នំពៃញ

អ្នកដំណើរតៃៀមធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅចំណតអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញ
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ស្វេងយល់ពីជំងឺវង្វេងវង្វាន់

ពាក្យថាវង្វៃងវងា្វាន់ តៃូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងវ័យ
ចាស់ជរាក៏ពិតមៃន ប៉ុន្តៃមិនមៃនមានន័យថាមិន
ទាន់ចាស់ មិនចៃះភ្លៃច ឬមិនកើតជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ 
នោះទៃ។ កៃុមអ្នកឯកទៃសផ្នៃកសុខភាព និង 
វៃជ្ជសស្តៃគៃបា៉ាន់បៃមាណថា មានមនុស្សវ័យ 
កៃម ៦០ ឆ្នាំ មិនតិចទៃ ដៃលមានផ្ទុកជំងឺវង្វៃង 
វងា្វាន់ គៃន់តៃគ្មៅនតួលៃខ ឬស្ថិតិច្បាស់លាស់ 
ប៉ុណ្ណោះ។

តើចាប់ពីតៃឹមអាយុប៉ុនា្មៅនឡើងទៅ ដៃលគៃ
ហៅថានៅក្មៃងតៃកើតជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់? តើជំងឺ 
នៃះមានអាការៈ និងរោគសញ្ញាដូចម្តៃចខ្លះ ? 

មកដល់ពៃលនៃះគ្មៅនថា្នាំណាអាចព្យាបាល
ជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ ដៃលនាំឱយខួរក្បាលបាត់បង់  
ការចងចាំ ឱ្យរកឃើញមុខងារដើមចៃះចងចាំវិញ
បានឡើយ។ ប៉ុន្តៃជាសំណាងល្អការសិក្សាសៃវ
ជរ្ាវវទិយ្ាសាសត្រ្ហាកដ់ចូរកឃើញពនល្ខឺល្ះ 
ដៃលអនុញ្ញាតិឱយគៃ អាចវិភាគរករោគសញ្ញា 
នៃជំងឺបានឆប់តាំងពីដំបូងភា្លាម។

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងសៃវជៃវវិទ្យុឱសថ 
Radiopharmaceutique នៃសកលវិទ្យាល័យ 
វៃជ្ជសស្តៃនុយក្លៃអ៊ៃរកៃុងតួរ បៃទៃសបារាំងរក
ឃើញរបៀបវិភាគរកជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ តាមរយៈរូប 
ភាពនុយក្លៃអ៊ៃរ ។ ការថតឆ្លុះដៃលអាចជាគន្លង
ផ្លូវមួយនៃការសៃវជៃវរកមើលជំងឺ ដៃលគ្មៅន 
នរណាទាន់យល់ដឹងអំពីមូលហៃតុនៅឡើយ។

ជងំវឺង្វៃងវងា្វាន ់តៃវូសមា្គលប់ានដោយឃើញ 
វត្តមានសរីរាង្គវិបរិត្ត(សរីរាង្គជាំ មានដំបៅ)មួយ 

បៃភៃទនៅក្នុងខួរក្បាល។ សរីរាង្គវិបរិត្ត និង              
ពិសៃស កំណកបៃូតៃអ៊ីនអាមុីឡូអ៊ីតដៃលនៅ 
ព័ទ្ធជុំវិញសរសៃបៃសទ ចាប់ផ្តើមលៃចចៃញ 
បៃមាណជា ១០ ឬ ១៥ ទៅ ២០ ឆ្នាំមុន ចៃញជា 
រោគសញ្ញាជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ជាលើកដំបូង។លោក
សស្តាៃចារ្យវៃជ្ជបណ្ឌិត Denis Guilloteau              
បៃធនកៃុមដឹកនាំសៃវជៃវថតឆ្លុះខួរក្បាលនៅ
បៃទៃសបារាំងបានឱយដឹងថា មន្ទីរពៃទ្យកៃុងតួរ 
បៃទៃសបារាំង គឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះដៃលនាំដល់  
ការវៃកញៃករកឃើញអាការៈ សញ្ញារោគវង្វៃង 
វងា្វាន់បានឆប់បំផុតជាងគៃ។ គៃអាចឆ្លុះមើល
ឃើញសរីរាង្គវិបរិត្ត និងកំណកអាមុីឡូអ៊ីតតាមមី 
កៃូស្តុក ប៉ុន្តៃឥឡូវនៃះគៃអាចមើលឃើញបាន  
ឆប់ជាងមុន ដោយចាក់បញ្ចូលនូវផលិតផលជា 
ឱសថម្យា៉ាង(Radiopharmaceutique)  ដៃល      
មានសកម្មភាពវិទ្យុសកម្ម អាចទៅចាប់រកមើល 
ថា តើមានកំណកឬអត់ ។ ថា្នាំវិទ្យុឱសថ ដៃល 
លោកសស្តាៃចារ្យ Guilloteau បានលើកឡើង 
តៃូវបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសកល្បង ក្នុង    
កៃបខ័ណ្ឌធ្វើតៃស្តកំណត់បៃសិទ្ធភាពថា្នាំលើអ្នក
ជំងឺចំនួនបីពាន់នាក់រួចហើយ នៅក្នុងមន្ទីរ 
ពិសោធន៍របស់ Johnny Vercoulli។ ជំងឺវង្វៃង  
វងា្វាន់ គឺរោគដៃលលៃចឡើងដោយយឺតៗ ហើយ 
ដោយគ្មៅនថា្នាំព្យាបាល ការវិភាគរោគសញ្ញាកាន់ 
តៃឆប់ អាចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យកៃុមគៃួពៃទ្យជួយ 
ពន្យារពេលលេចរោគសញ្ញាជំងឺវង្វេងដំបូង     
បាន ។ ប៉ុន្តៃគ្មៅនហៃតុផលអ្វីដៃលតៃូវធ្វើវិភាគរក

ជំងឺជាលក្ខណៈស្វយ័បៃវត្តឡិើយ មនុស្សគៃប់រូប 
ចាំបាច់តៃូវខិតខំសកល្បង គោរពទស្សនៈ 
ការពារ បៃសើរជាងព្យាបាល។ អ្នកឯកទៃស 
ចិត្តសស្តៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលចងចាំ និងសៃវជៃវ 
នៃមន្ទីរពៃទ្យកៃុងតួរ ណៃនាំឱ្យមនុស្សគៃប់រូប  
គិតគូរថៃទាំងសុខភាព ដោយចៃះការពារ បៃសើរ 
ជាងព្យាបាល ។ ដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺវង្វៃង
វងា្វាន់ តៃូវតៃចៃះតៃួតពិនិត្យសុខភាពផ្នៃកជំងឺ 
សរសៃឈាមបៃះដូង តៃួតពិនិត្យសមា្ពាធឈាម 
ចៃះធ្វើកីឡាបញ្ចៃញសកម្មភាពរាងកាយ ទទួល 
ទានចំណីអាហារមានលំនឹង ។ ការចៃះតៃួត   
ពិនិត្យសុខភាពបៃះដូងឈាម ...ទាំងនៃះគឺសុទ្ធ 
សឹង ជាកតា្តាការពារបៃឆំងនឹងជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់។
សមៃប់អ្នកសៃវជៃវ ការកាត់បន្ថយគៃះបង្ក   
ជំងឺចំបងៗតៃឹមតៃ ១០% គៃអាចជួយសង្គៃះ      
អ្នកជំងឺកុំឱ្យកើតជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់បាន ១លាននាក់
ក្នុងចំណមអ្នកជំងឺវង្វៃងវង្វៃងទាំងជាង ៣៥ 
លាននាក់ នៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃ ។

ដោយសរតៃមនុស្សលោកបច្ចុប្បន្នមានអា-
យុវៃងជាងមនុស្សសម័យមុន គៃបា៉ាន់បៃមាណ 
ថា នៅឆ្នាំ ២០៣០ ចំនួនអ្នកកើតជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់
នឹងកើនទ្វៃដង បៃសិនបើគ្មៅនការការពារសម 
សៃបទៃ ។

គ្មៅនថា្នាំព្យាបាល គ្មៅនផ្តល់រោគសញ្ញាជំងឺ 
វង្វៃងវងា្វាន់ គឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សមៃប់គៃួសរ និង 
សង្គម ហើយមិនតៃប៉ុណ្ណោះ ជំងឺនៃះអាចកើត  
មានចំពោះមនុស្សមិនទាន់ចាស់ជរាផង ឬ 
មនុស្សនៅក្មៃងនៅឡើយ ។ នៅក្នុងនិយមអន្តរ-
ជាតិ ទាក់ទងនឹងជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ កាលណា                   
និយយអំពីមនុស្សក្មៃង គឺសំដៅលើមនុស្សសៃី 
បៃុស ដៃលមានការអភិវឌ្ឍន៍ជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់មុន
អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ ។ គៃូពៃទ្យឯកទៃសផ្នៃកបៃព័ន្ធ      
បៃសទសង្កៃតឃើញថា អ្នកជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់            
ចាស់ឆប់ផ្តល់អាការៈសញ្ញារោគ(ពីរទៅបីឆ្នាំ) 
ជាងអ្នកជំងឺក្មៃង(៥ឆ្នាំ) ។ ពៃះជាការធម្មតា 
ទាំងគៃូពៃទ្យ ទាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាល ពិតជា     
មិននឹកឃើញ គិតដល់ជំងឺភ្លៃចវង្វៃងវងា្វាន់នៃះ  
មានចំពោះមនុស្សនៅវ័យកៃម ៦០ ឆ្នានំោះទៃ ។

ការលំបាកមួយទៀត គឺមកពីអ្នកជំងឺក្មៃង     
អាចមានអាការៈសញ្ញារោគពិសៃសដៃលគៃមិន
អាចគិតដល់នោះ គឺអត្តចរិត និងអារម្មណ៍របស់ 
បុគ្គល ។ អ្នកជំងឺក្មៃងតៃងមានអត្តចរិតកាច 
ឆៃវឆវ រំជើបរំជួល ឆ្លៃឆ្លា ដើរទៅដើរមកពៃញផ្ទះ 
អារម្មណ៍ឆប់មួរហ្មង បាត់បង់ចរិតរាប់អាន 
មនុស្ស លៃងចូលសង្គម ឬធ្លាក់ខ្លួនដូចមនុស្ស    
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ភាពវង្វៃងវងា្វាន់ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខួរក្បាលរបស់មនុស្ស 
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  ភូមិអណ្តូងឬស្ស ីមជ្ឈមណ្ឌល

សិប្បកម្មស្មូនឆ្នាំងគួរជាទីទាក់ទាញ

ទឹកដីខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង បានបង្កប់ទៅដោយ 
ភោគផលធម្មជាតិដ៏ចៃើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ជា 
ពិសៃសគឺ តៃីនៅក្នុងបឹងទន្លៃសប ។  ចំណៃកឯ 

រមណីយដ្ឋានទៃសចរណ៍វប្បធម៌ធម្មជាតិក៏មាន
ចៃើន ។ កាលណាគៃនិយយពីខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង 
គៃនឹកទៅដល់ភ្នំកងៃី ដៃលលាតសន្ធឹងខ្លួនកាត់ 

ទទឹងថ្ងៃ ពីមុខទន្លៃដៃលហូរកាត់មុខទីរួមខៃត្ត  
កំពង់ឆ្នាំងតៃម្តង ។ ប៉ុន្តៃសមៃប់បៃជាជន ជា 
ពិសៃសភ្ញៀវទៃសចរណ៍ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ដៃលបានឆ្លងកាត់ ឬបានទៅកម្សាន្ត សមៃក 
លំហៃកាយនៅខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ពិតជាមិនភ្លៃច
ឡើយក្នុងការនាំគ្នាទៅទស្សនាភូមិមួយ ដៃល 
ល្បីល្បាញបំផុតខាងស្មូន ឆ្នាំង ក្អម និងផលិត-

ផលអនសុ្សាវរយីផ៍្សៃងៗទៀត    ដៃលធ្វើពដីឥីដ្ធ។ 
យើងពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើប រីករាយ 

ហើយ មានចិត្តចម្លៃកកៃលៃង នៅពៃលដៃល   
បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនោះ ។ ផ្ទះបៃជាជន 
តំរៀបជួរគ្នា ហើយភាគចៃើនបំផុតជាផ្ទះធំខ្ពស់  
ផុតពីដី ។ ផ្ទះជាចៃើនមាន រថយន្ត មានម៉ូតូទំនើប 
ដៃលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីជីវភាពរស់នៅ បងប្អូន 
នៅភូមិសៃុកនៃះ ពិតជាមានការរីកចមៃើនគៃន់ 
បើ ។ ប៉ុន្តៃអ្វីដៃលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដក់ផងដៃរ 
នោះ គឺការដក់តាំងលក់នូវផលិតផលឆ្នាំង ក្អម 
និងសំភារៈជាចៃើន ដៃលផលិតឡើងពីដីឥដ្ឋ។ 
ផលិតផលទាំងនោះខ្លះធំ ខ្លះតូច មានរូបរាង 
សៃស់ស្អាត ពណ៌សម្បុរណ៍កៃហម ខ្លះកៃមៅ 
ពៃឿងៗ មើលទៅគួរឲ្យគយគន់កៃលៃង ។ ទី 
នៃះគឺភូមិ អណ្ទាូងឬស្សី ឃុំ សៃថ្មី សៃុករលាប្អៀ 
ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ដៃលភូមិមួយនៃះនៅមិនឆ្ងាយ 
ប៉ុនា្មៅនពីភ្នំកៃំងដីមាសឡើយ ។ 

ប្អូនសៃី សុភារីជាអ្នកផលិតកាលាភាជន៍ និងស្មូន ក្អម ឆ្នាំង

រូបក្អម និងភ្នំនាងកងៃី គឺជានិម្មិតរូបរបស់ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង

ផលិតផលស្មូនក្នុងរោងសិប្បកម្មកាលាភាជន៍ ក្នុងភូមិអណ្ទាូងឬស្សី ឃុំ សៃថ្មី សៃុករលាប្អៀ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង
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យើងបានជួបជាមួយលោក នូ ឃៀង មៃឃុំ                 
សៃថ្មី ។ លោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ឃុំសៃថ្មី 
មាន ភូមិចំនួន ១២ មានផ្ទៃដីសរុបទំហំ ២ ៦៩០ 
ហិចតា ក្នងុនោះដីបង្កបង្កើនផលមានទំហំ១ ៣០០  
ហិកតា។ នៅក្នុងឃុំនៃះមានផ្លូវជាតិលៃខ ៥៣ 
ឆ្លងកាតប់ៃវៃង ៧ គឡីមូ៉ៃតដៃលតភា្ជាបរ់ហតូដល ់
សៃុកទឹកផុស ។ ឃុំសៃថ្មីមានពៃំបៃទល់ ខាង 
ជើងទល់នឹងឃុំស្វាយជៃុំ ខាងត្បូងជាប់ឃុំជៃ-
បាក់ ខាងកើតជាប់សងា្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ខាងលិច 
ជាប់នឹងឃុំពងៃ និងឃុំកៃំងលាវ ។ ដោយឡៃក 
តៃភូមិអណ្តូងឬស្សី ដៃលជាភូមិល្បីល្បាញខាង
សិប្បកម្មស្មូនឆ្នាំង ក្អម មានបៃជាជនរស់នៅ 
សរុប ៣៩០ គៃូសរ ចំនួនមនុស្ស ១ ៦០៦ នាក់ 
សៃី ៨០៨ នាក់ ។ បៃជាជននៅឃុំសៃថ្មី ក៏បៃកប 
របរស្មូនឆ្នាំង ដូចគ្នា គៃន់តៃថា បៃជាជននៅភូមិ
អណ្តូងឬស្សីបៃកបរបរនៃះចៃើនជាងគៃ តដូន 
តតា តាំងពីចៃើនជំនាន់មក ហើយបានន័យថា 
ជាមុខរបរស្នងមរតក។ លោកមៃឃុំ នូ ឃៀង 
បានឲ្យដឹងថា បៃជាជននៅទីនៃះបៃកបមុខរបរ
ធ្វើសៃចំការជាធម្មតា ប៉ុន្តៃពៃលផុតរដូវបង្ក     
បង្កើនផល ពួកគត់ចាប់យកមុខរបរឡើងត្នាត 
និងស្មូនឆ្នាំង ។ ពីដើមឡើយមុខរបរនៃះ មិនសូវ 
បង្កលក្ខណៈ ឲ្យពួកគត់មានជីវភាពធូរធរ 
ប៉ុនា្មៅនឡើយ ពៃះគត់ធ្វើជាលក្ខណៈគៃួសរ 
ធម្មតា ខ្វះមុខ ខ្វះកៃយ។ ប៉ុន្តៃ កៃយមក បង 
ប្អូនទាំងនោះ បាននាំគ្នាចងកៃងជាសហគមន៍ 
ស្មូនឆ្នាំង លើកកម្ពស់ការផលិតបៃកបដោយ 

គុណភាព ។ ដោយបានការជួយឧបត្ថម្ភគំទៃពី
អង្គការសិប្បកម្ម ALLEMENDE និង PRASAC 
ធ្វើឲ្យ មុខរបរនៃះកាន់តៃរីកសយភាយ ។ អង្គ-
ការទាំងពីរនៃះ បានជួយបងា្ហាត់បងៃៀនអំពី 
របៀបលាយពណ៌ ការដុត និងការរចនាក្បាច់ ។ 
ការជួយរបស់អង្គការនៃះ បានធ្វើឲ្យផលិតផល 
របស់យើង ដៃលពីមុនធ្វើតៃតាមរបៀបបៃពៃណី
បរមបូរាណ បានបៃកា្លាយជាផលិតផលថ្មីមួយ 
ទៀតដៃលមានលក្ខណៈទាន់សម័យ រូបភាព 
ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញ ស្វិតជាប់ល្អ និងកា្លាយទៅ 
ជាការទាក់ទាញ សមៃប់ភ្ញៀវទៃសចរទាំង -            
ឡា យ ដៃលមិនមៃនគៃន់តៃទិញយកទៅបៃើ
បៃស់ប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃថៃមទាំងយកទៅតាំងជា 
វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តាមផ្ទះ ការិយល័យធ្វើការ កៃុម 
ហ៊ុន ឬភោជនីយដ្ឋាននានាទៀតផង ។ 

យើងបានជួបសំភាសន៍ជាមួយក្មួយសៃី សុ 
ភារី    អាយុ ២០ ឆ្នាំ ដៃលកំពុងតៃអង្គុយធ្វើកូនក្អម 
នៅក្នុងរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួន ។ ប្អូនសៃីបាន 
រៀបរាប់ថា គៃួសរប្អូនសៃីមានគ្នាចំនួន ៥ នាក់ 
ក្នុងនោះប្អូនសៃីជាកូនច្បងនៅក្នុងគៃួសរ ។ 
កៃពីការរៀនសូតៃក្មួយ សុភារី បានឆ្លៀតពៃល
ទំនៃរជួយធ្វើការងារជំនួសមា្តាយ ក្នុងមុខរបរធ្វើ 
ក្អម ឆ្នាំង ចងៃ្កាននៃះតាំងពីក្មួយសៃីធំដឹងក្តីមក
ម្លៃ៉ះ ។ បានន័យថា សុភារី ពិតជាស្ទាត់ជំនាញលើ 
ការងារនៃះយ៉ាងពិតបៃកដ ។ ក្នុងមួយថ្ងៃប្អូន 
សៃីធ្វើ បានពី ២០ ទៅ ៣០ ដៃលមាន ថូតូច ថូធំ 
រូបសត្វផ្សៃងៗ ក្អម ឆ្នាំង ហើយការរចនាក្បាច់គឺ 

ធ្វើទៅតាមរចនាបទរបស់ខ្មៃរសុទ្ធ ។ រីឯតម្លៃលក់ 
វិញតម្លៃផលិតផលនីមួយៗ គិតតាមតូច តាមធំ 
ចាប់ពី ១ ៥០០០ រៀល រហូតដល់ ១២០ ០០០ 
រៀល ។ កៃពីអតិថិជន មកទិញដល់ទីកន្លៃងជា 
ដុំ ឬជារាយ ផលិតផលទាំងនៃះក៏តៃូវលក់បោះដុំ
ឲ្យម៉ូយយកទៅលក់នៅតាម បណា្តាខៃត្តនានា 
ក្នុងទូទាំងបៃទៃស ។ ភ្ញៀវទៃសចរទាំងឡាយ      
ដៃលមកលៃងកំសន្តនៅខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង តៃងតៃ 
ឆ្លៀតពៃលវៃលា មកទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលអភិ-
វឌ្ឍន៍សិប្បកម្មកាលាភាជន៍ នៅក្នុងភូមិអណ្តូង 
ឬស្សី ដោយមិនងាយរំលងឡើយ ។ ភ្ញៀវទាំង 
នោះតៃងសម្តៃងការកោតសរសើរ នូវរាល់ផលិត 
ផលស្មូនទាំងឡាយ ដៃលមើលទៅមានក្បាច់ 
រចនារស់រវីក មានភាពសៃស់ស្អាត បៃកប 
ដោយភាពទាក់ទាញយ៉ាងខា្លាំង។ ប្អូនសៃី សុភារី 
បាននិយយថា កាលពីមិនទាន់ចាប់យកមុខ 
របរនៃះ គៃួសរប្អូនសៃីមានជីវភាពខ្វះមុខខ្វះ
កៃយ ដោយពឹងផ្អៃកតៃទៅលើការធ្វើសៃតៃ 
មួយមុខប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តៃកៃយពីបានចាប់ផ្តើម
មុខរបរនៃះ គៃួសរប្អូនមានជីវភាពកាន់តៃធូរធរ
ជាងមុន ហើយពៃលនៃះសិប្បកម្មរបស់ប្អូនសៃី
មានកម្មករ ១៤ នាក់ ។ អ្នកសៃី អួន ពៅ រស់ នៅ 
ភូមិអណ្តូងឬស្សី និងជាអ្នកផលិតកាលាភាជន៍ 
និងស្មូន ក្អម ឆ្នាំង ក៏បានសំដៃងនូវទឹកចិត្ត 
សប្បាយរីករាយ ដោយសរបានឃើញសៃុក 
ទៃសមានសុខសន្តិភាព ផ្តល់ឱកាសឲ្យគៃួសរ 
បងសៃីមានលទ្ធភាពគៃប់គៃន់ ក្នុងការបៃកប 

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សិប្បកម្មកាលាភាជន៍ក្នុងភូមិ អណ្ទាូងឬស្សី ឃុំ សៃថ្មី សៃុករលាប្អៀ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង

ផលិតផលកោលាភាជន៍ តៃូវបានដក់តាំងលក់នៅក្នុងរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួន
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មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ។ ជាក់ស្តៃងសព្វថ្ងៃនៃះការ 
ផលិតក្អម ឆ្នាំង មានភាពរីកចមៃើនខា្លាំងណាស់ 
ដោយទាក់ទាញបានអតិថិជន មកពីគៃប់ទិសទី 
ជួយទិញ និងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់គៃួសរ
បងសៃីបានយ៉ាងសមរម្យ ។

លោកមៃឃុំ នូ ឃៀង បាននិយយឲ្យដឹងថា 
មុខរបរស្មូនឆ្នាំងនៅភូមិអណ្តូងឬស្សី កើតមាន 
តាំងពីយូរយរមកហើយ ម្យា៉ាងទៀតរបរនៃះមិន
មៃនមានតៃនៅភូមិ ឃុំនៃះទៃ គឺមានចៃើនកន្លៃង 
ទៀតនៅក្នុងសៃុករលាប្អៀរយើងនៃះ ប៉ុន្តៃសិប្ប-
កម្មនៅភូមិអណ្តូងឬស្សី មានចំណាប់អារម្មណ៍ 
ទាក់ទាញភ្ញៀវទៃសចរណ៍ចៃើនជាងគៃ ពីពៃះ 
វានៅកៀកទីរួមខៃត្តផង ។ លោកមៃឃុំ បានបន្ត 
ឲ្យដឹងថា ការរស់នៅបៃកបដោយភាពសុខសន្ត 
ជីវភាពរស់នៅសមរម្យជាមួយ និងមុខរបរសិប្ប-
កម្មស្មូន ដៃលកំពុងកា្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍នា
ពៃលនៃះ គឺពិតជាបានមកដោយសរបៃទៃស 
ជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពរឹងមាំ មានការដឹក 
នាំ បៃកបដោយភាពឈា្លាសវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជា ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន 
សេន ជាបៃមុខ។ បៃជាជនភូមិ អណ្តូងឬស្សី        
និយយដោយឡៃក ក៏ដូចជាបៃជាជនឃុំសៃថ្មី
និយយជារួម សុទ្ធតៃ បានសម្តៃង នូវក្ត ីសប្បាយ 
រីករាយ និង ដឹងគុណ យ៉ាង អនៃកកប្បការ ចំពោះ 
គណបក្សបៃជា- ជនកម្ពជុា ចំពោះរាជ-
រដ្ឋាភិបាល ដៃលជានិច្ច-កាល បាន 
ដឹកនាំបៃទៃស ជាតិ ឲ្យមានសុខ សន្តភិាព 
និងការអភិវឌ្ឍ គៃប់ទីកន្លៃង ។ ជាមួយ គ្នានៃះ 
បៃជាជនភូមិអណ្តូងឬស្សី ក៏សំណូមពរសុំឲ្យបង 
ប្អូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ដៃលបាន 
អញ្ជើញមកលៃងខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង កុំភ្លៃចមក   
កំសន្តនៅភូមិអណ្តូងឬស្សី និងជួយជាវកាលា-
ភាជន៍ ឬ ថូតូចធំដៃលជាស្នាដៃ  ខ្មៃរសុទ្ធសធ 
ដើម្បីរួមចំណៃកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និង 
ជួយកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ របស់បៃជាជននៅ 
តំបន់នៃះ ។ ម៉្យាងក៏ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ស្នាដៃ 
និងរួមចំណៃកថៃរក្សាមរតកការងារ ដៃលជា 
កៃរ្តិ៍តំណៃល ដូនតាយើង   បានបន្សល់ទុកតាំងពី 
យូរយរណាស់មកហើយ  ៕

ផលិតផលកោលាភាជន៍ តៃូវបានដក់តាំងលក់នៅក្នុងរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួន និងលក់តាមរទៃះគោ

មានជំងឺផ្លូវចិត្តផង ។ ការភ្លៃចបាត់បង់ការចងចាំ
មិនមៃនជាមូលហៃតុ ជំរុញឱ្យមកជួបគៃូពៃទ្យ        
ពិគៃះមើលជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ទៃ។ជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ 
មិនមៃនជាជំងឺ ដៃលមិនអាចបញ្ចៀសបាននោះ 
ឡើយ ។ សហគមន៍វៃជ្ជសស្តៃ កាន់តៃបៃកដ   
ក្នុងចិត្តខា្លាំងឡើងថា ថ្វីបើគ្មៅនថា្នាំព្យាបាលមៃន   
ប៉ុន្តៃគៃអាចសកល្បងការពារ កុំឱ្យកើតជំងឺ        
វង្វៃងវងា្វាន់នោះបាន ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាច
បង្កិលជំងឺនៃះកុំឱ្យឆប់កើតពៃក។ការសិក្សាជា
ចៃើនបានបងា្ហាញថា គោលការណ៍ការពារតៃូវ 
ធ្វើពៃញមួយជីវិត។ អ្នកសៃវជៃវជាតិកាណាដ 
បានរកឃើញថា អ្នករៀនបានតៃឹម ៦ ថា្នាក់មាន
គៃះកើតជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់កើនឡើងទ្វៃដង បើ  
បៃៀបទៅនឹងអ្នករៀនរយៈពៃល ១៣ ឆ្នាំ ។ ចាប់ 
ពីអាយុ ៤០ ឆ្នាំឡើងទៅ តៃូវតៃតាមដនតៃួត        
ពិនិត្យ និងព្យាបាលកុំឱ្យកើតជំងឺធត់ ជំងឺទឹក   
នោមផ្អៃមដៃលជាភា្នាក់ងារបង្កើនគៃះជំងឺវង្វៃង
វងា្វាន់។ ធ្វើកីឡា បញ្ចៃញសកម្ម ជាអនុសសន៍ដ៏
សំខាន់មួយរបស់កៃុមគៃូពៃទ្យ ចំពោះអ្នកដៃល 
ចង់បញ្ចៀសជំងឺវង្វៃងវងា្វាន់ ឱ្យនៅឆ្ងាយពីខ្លួន។ 
ធ្វើកីឡា ដូចជា ដើរ រត់ ឡើងជណ្តើរ ៣០ នាទី  
ក្នុងមួយថ្ងៃ បូកផ្សំនឹងកីឡាផ្សៃងៗទៀតបៃចាំ 

សបា្តាហ៍ ៦០ នាទី គឺជាការបៃសើរបំផុតសមៃប់
ខួរក្បាល។ ជាចុងកៃយ គឺតៃូវរំញោចខួរក្បាល
ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយបន្តបៃើខួរក្បាលធ្វើសកម្ម-
ភាពផ្នៃកគំនិត។ បន្តគិតពិចារណាពីនៃះពីនោះ
ជាប់ជាបៃចាំ អាចជួយកាត់បន្ថយកុំឱ្យជួបគៃះ 
វង្វៃងបាន។ ដូច្នៃះសមៃប់មនុស្សចាស់គួរតៃ     
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គម ជាមួយមនុស្ស 
ក្មៃង ជាមួយមនុស្សចំណាស់ ដូចគ្នាកុំសំងំស្ងៀម
ឱ្យនៅឯកកោដច់ពីគៃ។ គិតពិចារណាដោយ 
បញ្ចៃញសកម្មភាពណា ដៃលតៃូវការបៃើគំនិត 
ដូចជាអានសៀវភៅធ្វើសួន គូររូប លៃងភ្លៃង 
លៃងបៀរ ដៃរបា៉ាក់ស្តាប់ និងតាមដនបច្ចុប្បន្ន- 
ភាព ក្នុងសង្គម ក្នុងបៃទៃស និងពិភពលោក    
បង្កើន ចំណៃះថ្មី សុទ្ធតៃបៃសើរជាងអង្គុយ  
ស្ងៀមមើលទូរទស្សន៍ទាំងអស់ ។

ចំណៃករបបចំណីអាហារវិញ គួរជៃើសរីស
ការទទួលទានម្ហូបអាហារមានបន្លៃ ផ្លៃឈើ 
គៃប់ធញ្ញជាតិ តៃី។ល។ និង។ល។ ដៃលអាច   
ជួយការពារសុខភាពបៃះដូង សុខភាពសរសៃ 
ឈាម ដោយផ្ទាល់ តៃសមៃប់ខួរក្បាលក៏អាច
សៃូបយកផលល្អដោយបៃយោល បានពីរបប 
អាហារដ៏បរិសុទ្ធនៃះដៃរ ៕
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សំណាងណាស់
នាង ម៉ក់ និងនាង មា៉ាច ជជៃក 

គ្នាពៃលលា្ងាចមួយ ៖

ម៉ក់ ៖ នៃ៎! មា៉ាចឯងដឹងទៃ 

អាេ តឿ វា មា ន សំ ណា ង ណា ស់  

ពៃល វាបង្ហាះ ម៉ូតូ ដួលបាក់ជើង 

ចំពីមុខមន្ទីរពៃទ្យកាល់ម៉ៃត ហៃតុ 

នៃះបាក់ជើងភា្លាម បានគៃសៃង 

ចូលពៃទ្យភា្លាម ដៃរ ម៉ៃឪមិនពិបាកចៃើនទៃ ។

មា៉ាច ៖ អ្ហៃស.... សំណាងប៉ុណ្ណឹងនៅចាញ់ អាឆៃប នៅផ្ទះក្បៃរខ្ញុំនៅ 

ឡើយទៃ ។

ម៉ក់ ៖ អ្ហៃស... អានោះវាបង្ហាះម៉ូតូដៃរមៃនទៃ ?

មា៉ាច ៖ មិនមៃនបង្ហាះម៉ូតូទៃ គឺបៃណាំងម៉ូតូ ។ ពៃលរំលងអ្រធតៃ 

តៃឡប់ពីសុីផឹកវិញ វាបៃណាំងម៉ូតូជាមួយមិត្តភក្តិ ជៃុលទៅបុកបង្គល 

ភ្លើង បាក់កស្លាប់ចំពីមុខផ្ទះលក់កា្តារមឈូស ។ ហៃតុនៃះ ពៃលម៉ៃឪមក 

ដល់ កន្លៃងគៃះថា្នាក់ភា្លាម អាឆៃបបានចូលដៃកក្នុងកា្តារមឈូសយ៉ាង 

សៃួលភា្លាមដៃរ ។

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស
ថ្ងៃមួយនាយ ស្តួច បានទៅលៃងផ្ទះនាង ស្តៃង  ជាសង្សារ

ឪពុកនាងកៃមុំសួរ ៖

- ក្មួយធ្វើការខាងកៃសួងណាដៃរ ?

- បាទ ខ្ញុំបាទជាវៃជ្ជបណ្ឌិតណាលោកអ៊ំ!

- អូហូ... ល្អណាស់តើ ! មើលទៅថ្ងៃកៃយ គៃួសរខ្ញុំបៃហៃលតៃូវ ពឹង 

ពាក់ក្មួយឯងចៃើនហើយអ៊ីចឹង ។ ចុះក្មួយ ជាវៃជ្ជបណ្ឌិតឯកទៃសខាងផ្នៃក 

អីដៃរ ?

- បាទ ! ឯកទៃសខាងពិនិត្យសកសព ។

តេូវឆ្នេតរង្វេន់ធំ
ថ្ងៃមួយនាង ណៃត បានចូលជួបលោកចៅកៃមស្នើសុំសំណូមពរ ៖

- សូមទោសនាងខ្ញុំមកម្តងនៃះ គឺសុំដកពាក្យបណ្តឹងលៃងលះវិញ ។ 

សូមលោកចៅកៃមអនុគៃះផងចុះ។ លោកចៅកៃមងក់ក្បាលញញឹម ៖

- ល្អណាស់ នៃះជាបៃការដៃលតុលាការចង់បានបំផុត ។ ពៃលនៃះ 

បៃហៃលជាអ្នកសៃីគិតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា គត់ពិតជាប្តីដ៏ល្អបំផុត 

ហើយមៃនទៃ?

- ទៃ! មិនមៃនទៃ !

- អ្ហ៉ាក...បើអ៊ីចឹង តើមកពីហៃតុផលយ៉ាងម៉ៃចវិញ?

- ចាស តាមពិតគឺមកពីគត់ ទើបតៃតៃូវឆ្នាតរងា្វាន់ធំតើ! ។

ខ្យល់បបធ្ងន់ ខ្យល់បុណ្យខ្ពស់
នាថ្ងៃសីលមួយ នៅលើស្ពកពីមុខលោកគៃូមៃវត្ត មានចងា្ហាន់ចៃើនមុខ 

យ៉ាងពោរពាស រហូតដល់ដក់នៅលើកន្ទៃលជុំវិញស្ពកទៀតផង ។

ដោយចង់ទស់ចងា្ហាន់ទាំងនោះឲ្យបានសព្វមុខ លោកគៃូខំបៃឹងលោ 

ឈងលូកហើបទាំងគូទរបូតខ្យល់លាន់ភូត....យ៉ាងវៃង ។

ខណៈនោះ ក្នុងចំណមដូនជី តាជី ដៃលនៅអង្គុយជុំតៃៀបតៃ 

ឧបាសិកាមា្នាក់លើកដៃសំពះ ហើយពោលឡើង ៖

- ហុីសៗ...ដើរខ្យល់សៃួលល្អណាស់ ពៃះតៃជគុណពិតជាមានបុណ្យ 

ខ្ពស់ហើយទានបៃស ! (មានពៃះជន្មយឺនយូរ.....) ។ អាគំង កូនសិស្ស 

លោកគៃូមៃវត្ត ដៃលអង្គុយនៅក្បៃរបានឮអ៊ីចឹង ក៏ខំបៃឹងបៃខ្លួនលាន់ភីត 

យ៉ាងខ្លី ។ សីលវតីដដៃលងាកមកសម្លក់ ចក្ខុមូលដូចកាក់ រួចដក់មួយ 

កៃញរសូរក្លូស ហើយបៃទៃច ៖

- " យើស...អាចោរអាយ៉ូសខ្លី បញ្ចៃញខ្យល់សំអុយស្អីពៃលលោក 

កំពុងឆន់ បាបធ្ងន់ហើយឯងនៃះ! " ។

អាគំងអង្អៃលក្បាល មុខជិបហ៊ៃតៗ ហើយគិតឆ្ងល់ :

- អុញ..ផមខ្ញុំមានបាបធ្ងន់ ផមតៃជគុណមានបុណ្យខ្ពស់....ខ្យល់ 

ដូចគ្នាសោះនឹង ? ៕

ពាក្យ ៧

១- មៃកៃួចយំយៃកសង្វៃគកូន រងគៃះដល់សូន្យនូវសងា្ខារ

 ដោយតៃដក់ជាន់គ្មៅនមៃតា្តា ខៃ្ទចខា្ទាំកាយ ទាំងក្មៃងខ្ចី ។

២- ហៃបងគីង្គក់ អ្នកកា្លាហាន បៃជា្ញាហៅហាន កាត់សៃចក្តី

 យ៉ាងយុត្តិធម៌ដ៏ល្បាញល្បី សូមបងបៃណី ដោះទុក្ខខ្ញុំ ។

៣- គីង្គក់បានស្តាប់ស័ព្ទមៃកៃួច អាសូរពៃឺពៃួចកៃួចទួញយំ

 តៃដក់ពិតមាន កំហុសធំ សងសឹកគំនុំ ឬអចៃតនា ។

៤- អើបងគីង្គក់សុំអភ័យ ខ្ញុំរន្ធត់កៃ ពៃះកៃស

 ហូតដវខា្វាកឡើងខា្លាំងអស្ចារ្យ ខ្ញុំភ័យតក្កមាស្ទុះរត់វឹង ។

៥- ឯងហូតមានហៃតុ ឬហូតសក ម្តៃចហូតដវខា្វាកខា្លាំងយ៉ាងហ្នឹង

 តៃដក់ស្លន់ជាន់ពៃញទំហឹង កៃួចតូចចៃឡឹងក្ស័យជនា្មៅ ។

៦- ពួកខ្ញុំហូតដវតាមទមា្លាប់ ក្អៃកទឹកលើកទ័ពខាប់មៃឃា

 អត់ហា៊ានអៃអង់រង់រៃរា បៃកាសគ្នីគ្នាហូតដវភា្លាម ។

៧- ពួកក្អៃកទឹកឯងសម្តៃងមក ម្តៃចឡើយនឹកភ្នកចង់សងៃ្គាម

 ទើបលើកទ័ពទីងទំាងពៃហាម បង្កគំរាមចលាចល ។

៨- បងគីង្គក់ខ្ញុំ ពុំភូតភរ ឮក្លុំទូងស្គរ កោលាហល

 ស្មៅនសៃុកបៃបៃួលជៃួលចៃបល់ បៃញាប់រចល់ចរចៃញទៅ ។

៩- យីអើក្លុំឯង នាំវឹកវរ សុខៗទូងស្គរ ឲ្យហ្មងសៅ 

 ទៃខ្ញុំឃើញទុង លយសំពៅ ទើបទូងស្គរទៅបៃកាសការណ៍ ។

១០- ហៃតុនាំពួកខ្ញុំ លយសំពៅ ឃើញតៃដក់នៅឈរតៃៀបតៃ

 សុទ្ធសឹងស្ពាយយមជាប់កាយ កៃងកើតហៃតុការណ៍ណាអាកៃក់ ។

១១- អូហូរឿងហ្នឹងអ៊ីចឹងសោះ កំហុសទាំងអស់លើតៃដក់

 នៃវីយកនយើងនំាគ្នាត្បក តៃដក់ជៃុះសក់សល់កំបោ៉ាយ ។

១២- នៃះរឿងបុរាណ ពៃងនិទាន ទុកជូនពៃៀងលានជំនាន់កៃយ

 អានកៃកម្សាន្ត បានធូរស្បើយ  ល្ហៃល្ហើយនឿយហត់ពីការងារ ៕
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4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] yU Pirmü GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
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`
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