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eXøógXøateLIy . eKarBCUnBI
		
TsSnavdþIRbCaCn

Happy New Year
On the occasion of the Universal New Year 2016
the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best
wishes to Samdechs,Your Royal Highnesses, Excellencies, Lok
Chumteav, Lok Oknha, Government Officials, Royal Armed Forces,
Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic Mission
and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good
health, wealth, happiness, prosperity and every success.
								
from the Pracheachun
								
magazine
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ជ័យជម្នះ ៧ មករា - ៣៧ ឆ្នាំនៃសាមគ្គីភាព វីរភាព និង ជ័យជម្នះ
January 7 Victory – 37 Years of Solidarity, Heroism and Successes
ប្រវតិ្តសាស្រ្តកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានកត់ត្រា
ទុកនូវព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើន ដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ
ការឋិតឋេរគង់វង្ស និងរីកចម្រើនរបស់ជាតិ មាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។
មហាជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍នាថ្ងៃទី ៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ បានបញ្ចប់សម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ហើយបើកឡើង
នូវទំព័រសករាជថ្មី គឺឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ប្រជាជនកម្ពុជាបានរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពុះពារ ប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្តប្រកប
ដោយភាពក្លាហាន មោះមុត តស៊ូជម្នះនូវឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជំពូក
ប្រកបដោយមោទនភាព ។
ក្រោយថ្ងៃរំដោះ យើងត្រូវស្តារសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅឡើង
វិញពីលេខសន្យ និងពីបាតដៃទទេ ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសមានសន្តិភាពផង
និងមានសង្រ្គាមផង

ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការហ៊ុំព័ទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ច

និងឯកោខាងនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌
ថែមទៀត

ពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួន

ដែលមានគោលបំណងនាំយករបបប្រល័យពូជសាសន៍មក

កម្ពុជាវិញ ។ ប៉ុន្តែរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយពុំអាចធ្វើឲ្យមនសិការស្នេហា
ជាតិ និងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនយើងចុះខ្សោយបានឡើយ។ ប្រជាជនយើង
ដៃម្ខាងកាន់អាវុធ

ប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបប

ប្រលយ
័ ពូជសាសន៍ , ការពារការរស់ឡង
ើ វិញរបស់មាតុភម
ូ ិ និងការពាររាល់
សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ដៃម្ខាងបង្កបង្កើនផល ស្តារសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាព
រស់នៅឲ្យមានស្ថិរភាពជាជំហានៗ។ បណ្តាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងវិស័យ
ការពារជាតិ ស្តារ និងកសាងមាតុភូមិរយៈពេល១០ ឆ្នាំ(១៩៧៩-១៩៨៩)
បានបង្កជាបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បតិ្តចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការស្វែងរក
សន្តិភាព និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូច និងពិសិដ្ឋ
បំផុតរបស់ប្រជាជនយើង រហូតសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជា។ លើមូលដ្ឋាន
នេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីរបស់ខ្លួន គឺសន្តិភាព
បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។
ក្រោយការបោះឆ្នោតសាកលឆ្នាំ ១៩៩៣ របបរាជានិយមអាស្រ័យ
ធម្មនុញ្ញបានបដិសន្ធិជាថ្មី លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ត្រូវបានលើក
ស្ទួយឥតឈប់ឈរ សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅពុំទាន់មាន
សន្តិភាពពេញលេញឡើយ។ រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ទើបអង្គការ
ចាត់តាំងនយោបាយ

និងយោធារបស់ពួកឧទ្ទាមខ្មែរក្រហមដែលនៅ

សេសសល់ត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើឲ្យសង្រ្គាមត្រូវបានបញ្ចប់ បង្កើតបានសន្តិ-

ភាពពេញលេញ ទឹកដី និងប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាវិញនៅក្រោមដំបូល
រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ។ សន្តិភាព , ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខដ៏រឹងមាំ
បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពយ៉ាងធំធេងដែលពុំធ្លាប់មានដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។

The last 37 years in the Cambodian history has recorded
numerous major events with fundamental meaning of existence
and progress of the Cambodian motherland and people. The
great victory over the regime of genocide on 7 January 1979
ended the darkest period and opened a new era of independence,
freedom, sovereignty, and social progress. The Cambodian
people have stranded solidarity under the leadership of the Cambodian People’s Party to make bravely and proudly physical and
mental efforts in striving trough uncountable obstacles.
After the liberation, we had to restore from scratch socioeconomic and living condition of our people, while the country
was in parts at war and at peace, and had to face with unjust
economic embargo and political isolation from certain countries
whose aim was to bring back the genocidal regime to Cambodia.
However, no obstacle could falter patriotism and will of our people. Holding arms in one hand to prevent the return of the genocidal regime, to defend the revival of the motherland and national achievements, with another hand people produced to
restore stable economy and livelihood gradually.
Achievements scored in fields of national defense, restoration, and construction of our motherland over a period of ten
years (1979 through to 1989) had created a foundation and
necessary conditions for search of peace and national reconciliation, which was our people’s insisting and sacred demand,
until the realization of the 1991 Paris Agreement on Political
Settlement of Cambodia was reached. Based on this, Cambodia
stepped into a new phase of peace, national reconciliation, democracy, and development.
After the general elections in 1993, the Constitutional monarchy regime came to life once again, while democracy and
liberal pluralism had promoted endlessly, and people’s right and
freedom enjoyed steadfast respect. Though the country achieved
strong socio-economic progress, Cambodia had yet realized full
peace. Until 1998, the Khmer Rouge political and military organization came to a complete downfall thanked to the win-win
policy set out by Samdech Techo Hun Sen. War ended. A full
peace achieved in the country had led to unity of territory and
people under the roof of one Constitution. Peace, political stability, and security have given unprecedented opportunity for socioeconomic development and improvement of people’s living condition.
In the last two decades, Cambodia scored an average growth
of 7.7% per annum putting it in a group of eight countries with
fast and resilient growth. In 1998, average GDP per capita was
at 253 USD. It had grown to 1,138 USD in 2014 and 1,225 USD
in 2015. It has foreseen to reach 1,325 USD in 2016. Particularly, the Cambodian economic growth in 2015 will score at around
7%, in which industry will share about 8.7%, service sector about
9% and agriculture about 1%. On this basis, poverty has reduced
quickly to 13.5% in 2014. The prediction for the 2016 economic
growth is it will continue to realize within 7%, with 9.6% sup-
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ជាក់ស្តែង រយៈពេល ២ ទសវត្សចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាសម្រេចបាន
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុង ១ ឆ្នំា ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់
ស្ថិតក្នុងប្រទេសឯតទគ្គករទាំង ៨ លើពិភពលោក ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប គិតជាមធ្យមសម្រាប់
ប្រជាជនម្នាក់មានត្រឹមតែ ២៥៣ ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ នៅឆ្នាំ ២០១៤
កើនដល់ ១១៣៨ ដុល្លារ , នៅឆ្នាំ ២០១៥ កើនដល់ ១២២៥ ដុល្លារ និងឆ្នាំ
២០១៦ អាចនឹងកើនដល់ ១៣២៥ ដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡែក កំណើន
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងនោះ
វិស័យឧស្សហកម្មមានកំណើនប្រមាណ

៨,៧%

វិស័យសេវាកម្មមាន

កំណន
ើ ប្រមាណ ៩,០% វិសយ
័ កសិកម្មមានកំណន
ើ ១,០%។ លើមល
ូ ដ្ឋាន
នេះ ភាពក្រក
ី រ្រ បស់បជា
្រ ជនត្រវូ បានកាត់បន្ថយយ៉ាងឆាប់មកនៅ ១៣,៥%
នៅឆ្នាំ ២០១៤។តាមការព្យាករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្ត
សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧% ដែលទ្រទ្រង់ដោយកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ៩,៦% កំណើនក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ៦,៥% និងកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម ៤,៣%។ ឆ្នាំ ២០១៦ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរប្រែក្លាយពីប្រទេស
ដែលមានចំណូលទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប
ហើយនឹងឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យ

មកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ

២០៣០ ។
ព្រមជាមួយនេះ កិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានស្តារឡើងវិញ និង
លើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

កម្ពុជាបានទទួលការគំាទ្រ និងជួយ

ឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនលើគ្រប់
វិស័យ ហើយបានចូលរួមដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណ្តាប្រទេស
ក្នុងការដោះស្រាយរាល់កិច្ចការអន្តរជាតិ

ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់

និង

ពិភពលោក ។
ប៉ុន្តែ សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺផ្ទុយពីជាការចង់បានរបស់ក្រុមប្រឆាំង
និងមជ្ឈដ្ឋានអគិតមួយចំនន
ួ ដែលតែងតែព្យាយាមរកគ្របវ់ ធ
ិ ដ
ី ម
ើ ្បីសម្រេច
នូវមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួននោះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ រយៈពេល
៣៧ ឆ្នាំមកនេះ ពួកគេតែងតែជំរុញឥតឈប់ឈរនូវឧបាយកលប៉ុនប៉ង
ផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាព រួមទាំងការជំរុញចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ផង ដោយប្រើប្រាស់ផ្លាកប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស
ក្លែងក្លាយ ។ ពួកគេមួលបង្កាច់អត្ថន័យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃជ័យជម្នះ ៧ មករា
សាបព្រោះទស្សនៈនានាដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងមហាជន ជាពិសេសក្នុងជួរយុវជន ញុះញង់ឲ្យវាយប្រហារដោយគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈមកលើថ្ងៃ៧មករា
ដែលមានសត្រវូ តែមយ
ួ គត់ គឺរបបប្រលយ
័ ពូជសាសន៍នោះ។ ទោះបីជាពួក
គេអាចទទួលផលខ្លះ

ពីការសាបព្រោះនូវសតិអារម្មណ៍ប្រតិកិរិយានេះ

ដោយការភូតកុហក បោកប្រាស បំផ្លើស បំភាន់យ៉ាងណាក្តី ក៏ពួកគេមិន
អាចបំផ្លាញភាពភ្លឺស្វាងនៃមនសិការសង្គមទាំងមូលបានឡើយ។ ផ្ទុយទៅ
វិញ ពួកគេត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ព្រោះថាអ្វីដែលគេបានធ្វើ គឺ
ផ្ទុយពីឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ។
សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំកន្លង
ទៅនេះ គឺពត
ិ ជាបានមកដោយពលិកម្មដអ
៏ ង់អាចក្លាយហាន និងការពុះពារ
ប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់មន្រ្តី យុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស ដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីកសាង និងការពារមាតុភូមិរបស់
ខ្លួន ។ បើគ្មានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ ឈ្លាសវៃ , គ្មានសាមគ្គីភាពរឹងមាំ, គ្មាន
ការលះបង់ប្រកបដោយវីរភាពទេនោះ គឺពិតជាគ្មានជ័យជម្នះក្នុងដំណើរ
ការតស៊ូឥតឈប់រយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំមកនេះឡើយ។ ស្មារតី ៧ មករា នឹង
ស្ថិតស្ថេររស់រវើកជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប

គ្រប់

ជំនាន់តរៀងទៅ។ ភាពស្ថិតស្ថេរនេះ ចាក់គ្រឹះលើមនសិការសេ្នហាជាតិ
របស់មន្រ្តី និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប ដែល
ត្រូវពុះពារបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតឥតឈប់ឈរ ដើម្បីប្រទេសជាតិ និង
ប្រជាជន ហើយត្រូវប្តូរផ្តាច់លប់បំបាត់នូវបាតុភាពអសកម្មនានានៅលើផ្លូវ
ដើរទៅមុខរបស់គណបក្ស ៕
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ported by industrial sector, 6.5% from service sector, and 4.3%
from agricultural sector. In 2016, Cambodia will be in its phase
of transforming from low-income country to lower middle-income
country and will be heading toward higher middle-income country status by 2030.
At the same time, Cambodia’s prestige has restored and
raised high in the international arena. Cambodia receives support
and assistance from international community for its development
in all fields and takes part equally and in equal footing with other countries in resolving international affairs at regional and world
level.
However, peace, stability and progress of Cambodia under
the leadership of the Cambodian People’s Party has been contrary to what wanted by the opposition and ill-willed circles, who
seek every means to realize their political ambitions. Therefore,
in the past 37 years, they have made endless efforts by all means,
including initiation of color revolution disguised under labels of
democracy and human rights, to overthrow the Cambodian
People’s Party. They have slandered the meaning of 7 January
Victory, while sowing dangerous concepts in the mass, especially among younger people to unconscientiously attack the 7
January Victory, whose only enemy was the regime of genocide.
Although they could have reaped some benefits from such reactionary activities of lying, cheating, exaggerating, and deceiving people, still they would not be able to take away brilliantness
of social conscience as a whole. On the contrary, they suffered
failure one after the other because what they did was contrary
to the will and interest of the people.
Achievements realized in the past 37 years are truly possible
because of braveness and constant efforts made by officials,
soldiers, and people in the whole country in solidarity under the
leadership of the Cambodian People’s Party and the Royal Government of Cambodia for the construction and defense of its
motherland. Should there be no correct and wise leadership,
firm solidarity, and heroic sacrifices, there would not be successes in the endless struggle process over the past 37 years.
The spirit of 7 January will exist lively always in the heart of
every people and generation. This existence will take firm rooting on patriotic conscience of officials and members of the Cambodian People’s Party, who would have to make efforts to create
new achievements for the nation and people, while determining
the elimination of inactive phenomena on the path forward of the
Party./.
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" ការជំរុញសន្តិភាព ការផ្សះផ្សា និងការសន្ទនាក្នុងតំបន់អាស៊ី "

គឺជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងមហាសន្និបាត សភាតំបន់អាស៊ីលើកទី ៨ នៅកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង ៤២ ប្រទេស ចូលរួម មហាសន្និបាតសភាតំបន់

អាស៊ីលើកទី ៨ (APA) ក្រោមប្រធានបទ ៉ការជំរុញសន្តិភាព ការផ្សះផ្សា
និងការសន្ទនាក្នុងតំបន់អាស៊ី

៉

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

មហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី ៨ (APA) ក្រោមប្រធានបទ

៉ការជំរុញសន្តិភាព ការផ្សះផ្សា និងការសន្ទនាក្នុងតំបន់អាស៊ី ៉ បានដំណើរ

ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាសុីលើកទី ៨

ការចាប់ពីថ្ងៃទី ៩-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រកបដោយ

អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា បានឆ្លងកាត់សង្រ្គាមស៊ីវិល ជម្លោះផ្ទៃ

មហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

និងការខិតខំពុះពាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីសម្រេចបាន

ជោគជ័យ ។ មហាសន្និបាតនេះប្រារព្ធបើកក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គសាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Mian Raza
Rabbani ប្រធានព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថាន និងជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ី ។

នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ី ក្រោយ
បានទទួលញញួរពីឯកឧត្តម Mian Raza Rabbani ដែលបានធ្វើជាប្រធាន

តំបន់អាស៊ីពីរឆ្នាំមកហើយ ។ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងថា ក្នុង

នាមប្រជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំមានកិត្តិយសសេចក្តីរីករាយ និងមោទនភាពទទួល
រា៉ប់រងជាប្រធានដឹកនាំមហាសន្និបាតលើកទី ៨ និងប្រធាន APA សម្រាប់

អាណត្តិឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦ ។ ខ្ញុំពេញចិត្តទទួលយកភារកិច្ចដ៏ឧដុង្គ

ក្នុង និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់កម្រិតសូន្យ
នូវសុខសន្តិភាព បញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងដែលបានអូសបន្លាយជា

ច្រើនទសវត្សមកហើយនេះ ។ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងថា សន្តិ-

ភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍប្រទេស។ ដោយក្តីស្រឡាញ់សន្តិភាព និងក្នុងនាមជាសមាជិក អ.ស.ប

កម្ពុជា បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខនៅលើពិភពលោក។ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាព

នយោបាយ ដែលទទួលបានដោយលំបាកនេះ កម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់
នូវការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស និងវប្បធម៌នៃការសន្ទនា
ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជំរុញសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សា បង្រួបបង្រួម

ជាតិ។ សម្តច
េ ភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លង
ែ បន្តទៀតថា ក្នង
ុ បរិបទកម្ពជា
ុ ការប្រែ

ឧត្តមនេះ និងមានជំនឿយ៉ាងមុតមំាថា នឹងទទួលបានកិច្ចសហការល្អពី

ក្លាយប្រព័ន្ធសភាមួយថ្នាក់ មកជាប្រព័ន្ធសភាពីរថ្នាក់ ដោយការបង្កើតឲ្យ

នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងសមាហរណកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ

បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងពង្រីក ការផ្សះផ្សា បង្រួបបង្រួម

បណ្តាប្រទេសជាសមាជិក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញដំណើរការរបស់ APA
ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក្នុងតំបន់ ។ សម្តេចចក្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថា នេះជា

មានព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ គឺជាប្រព័ន្ធតុល្យភាពមួយដែល
ជាតិ និងបានបញ្ចបកា
់ រជាប់គាង
ំ ខាងនយោបាយប្រកបដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព។

មហាកិត្តិយសសម្រាប់រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ

ជាងនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធសភាពីរថ្នាក់នៅកម្ពុជាក៏មានគុណសម្បត្តិចម្បង

សុនរ្ទ កថាបើកមហាសន្នបា
ិ តសម្តច
េ ចក្រី ហេង សំរន
ិ បានគូសបញ្ជាកថា
់

ច្បាប់

ទទួលញញួរដែលជានិមិត្តរូបនៃតំណាងប្រជាជាតិអាស៊ីទាំងមូល។ ថ្លែង
វត្តមានរបស់គ្រួសារ APA នៅពេលនេះបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថា
ឆន្ទៈរួមក្នុងការកសាងតំបន់អាស៊ីមួយ ប្រកបដោយភាពសុខុដុមរមនា យក
ការដោះស្រាយទំនាស់ដោយសន្តិវិធី ឈរលើគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជ-

មាន គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើជាឧបករណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ជា

មាគ៌ាចំបងរបស់សភាតំបន់អាស៊ី ក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីកសាងនីតិវិធីច្បាប់
ជៀសវាងការប្រណាំងប្រជែងខាងកម្លាំងយោធា

។

ដើម្បីសម្រេចចក្ខុ

វិស័យរបស់សភាតំបន់អាស៊ី យើងត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបាន
ជិតស្និទ្ធក្នុងកម្រិតទ្វេភាគី ពហុភាគី ព្រមទាំងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវ
កិច្ចព្រមព្រៀមអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
នានាជាធរមាន។

ក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះដែរ សម្តេចភកី្ត សាយ ឈុំ បានរំព្ញកឡើងវិញ

ដូចជាការពង្រឹងតួនាទីតំណាង

និងជួយលើកកម្ពស់គុណភាពតាក់តែង

ជាពិសេសការរួមចំណែកពុំអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិ

ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ម្យ៉ាងទៀតគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ក៏ជាស្នូលនៃសុខុដុមរមនីយកម្មជាតិ និងជាការត
ភ្ជាប់និរន្តរភាពនៃអំណាចរដ្ឋពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោម
ដល់ថ្នាក់លើវិញដែរ ។

និងពីថ្នាក់ក្រោម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះដែរថា មហា

សន្នបា
ិ តលើកទី ៨ នៃសភាតំបន់អាស៊ី ក្រោមប្រធានបទ កា
៉ រជំរញ
ុ សន្តភា
ិ ព

ការផ្សះផ្សា និងការសន្ទនានៅតំបន់អាស៊ី ៉ នេះ ពិតជាមានសារសំខាន់មិន
ត្រឹមតែសម្រាប់ការបំផុសស្មារតីរបស់យើង
ទៅនឹងសភាពការណ៍វិវត្តន៍របស់តំបន់

ឲ្យរួមគ្នាឆ្លើយតបទាន់ពេល

និងពិភពលោកដែលកំពុងញំាញី

ដោយរងើកភ្លើងនៃជម្លោះ និងសង្រ្គាម ព្រមទាំងការរីករាលដាលនៃអំពើ
ភេរវកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែ
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថែមទំាងសម្រាប់ការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ឲ្យបានកាន់តែ

នៅក្រោមសម្ពាធរបស់លោកខាងណានោះទេ ។ មានតែអាស៊ីយើងទេ

ចំណែករបស់យើងម្នាក់ៗដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិ សំដៅទប់ស្កាត់

គួរបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ គណៈប្រតិភូតំបន់អាស៊ីដឹក

ថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាសុីលើកទី ៨

ទូលំទូលាយអំពីអត្ថន័យ និងតម្លៃនៃសន្តិភាព និងភាពចាំបាច់ក្នុងការរួម
កាត់បន្ថយ

និងបញ្ឈប់រាល់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ

និងសង្រ្គាមនៅគ្រប់ទី

កន្លែងទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានលើក

ឡើងអំពីបរិបទនៃពិភពលោកក្នុងសម័យថ្មីនេះ

ដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

ភេរវកម្មមានស្តង់ដារពីរ ។ នៅពេលមានការវាយប្រទេសខ្លះ ប្រទេសនោះ

ចាត់ទុកថាអ្នកដែលវាយប្រហារនោះជាភេរវកម្ម ប៉ុន្តែនៅពេលមានភេរវ-

កម្មនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ប្រទេសដទៃចាត់ទុកថា នោះគឺជាការទាម
ទារសិទ្ធិ។

ក្នុងឋានៈយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់អាស៊ី

ថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាសុីលើកទី ៨

ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើង ។

នាំដោយឯកឧត្តម Mian Raza Rabbani ប្រធានព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថាន រួម
ដំណើរដោយសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រាបបង្គំគាល់

និងជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ីតែងតាំងថ្មីបានអញ្ជើញចូល
ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្តេច

ព្រះបរមនាថ

នរោតម
្ត សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពជា
ុ
នៅព្រះបរមរាជវាំង។

នៅថ្ងៃបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ៨ នៃសភាតំបន់អាស៊ីក៏មានចេញ

របស់យើង តើត្រូវធ្វើការពិនិត្យពិច្ច័យឬទេ? តើដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវ

សេចក្តីប្រកាសក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ដោយបានទទួលស្គាល់ថា

គួរសិក្សា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងទៀតថា ការបញ្ចប់ដោយ

វប្បធម៌ សិល្បៈ មនោគមវិជ្ជាដ៏រុងរឿងហើយបានទទួលនូវសមិទ្ធផលដ៏ធំ

បញ្ចបន
់ វូ មោទនភាព ស្តព
ី ប
ី ដិវត្តនព
៍ ណ៌ហយ
ើ ឬនៅ ? នេះជាចំណែកដែល

ជោគជ័យ និងដោយសន្តិវិធីនូវសង្រ្គាម និងការបែកបាក់ជាតិ គឺសម្រេច

បណ្តាប្រជាជននៅអាស៊ីបានបង្កើតនូវអរិយធម៌

ភាពហិង្សាជ្រុលនិយមដែលអាចនាំទៅរកភេរវកម្ម

គឺជាភារកិច្ចដែលរិតតែលំបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅទៀត។ ក្នុងគោលដៅនេះ

លែងទោសបានឡើយ។

យើងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់

និងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេឡើងថែម

ទៀតដើម្បីថែបំប៉នជាប្រចាំនូវរាល់កត្តាសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលជាប្ញស

គល់នស
ៃ ន្តភា
ិ ព ដែលក្នង
ុ នោះមានជាអាទិ ៈ ការលើកកម្ពស់ វប្បធម៌នភា
ៃ ព
អហិង្សា ការគោរពសិទ្ធិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ការលើកតម្កើងលទ្ធិ

ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចល្អ ព្រមទាំងការគោរពយ៉ាងហ្មឹងម៉ាត់ឥត
ងាករេនូវ

៉នីតិរដ្ឋ

៉ ជាពិសេសបំផុតគឺការខិតខំកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅ

ក្នុងប្រទេស និងការកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាជន។ គ្មានការខិតខំ និងគ្មាន

លទ្ធផលជាក់ស្តែងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នេះ យើងប្រាកដជា
មិនអាចសង្ឃឹមថា

នឹងរក្សាបាននូវចីរភាពនៃសុខសន្តិភាពដែលសម្រេច

បានដោយលំបាកលំបិនបំផុតនេះទេ។

ឯកឧត្តម Mian Raza Rabbani ប្រធានព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានបាន

លើកឡើងពីសារសំខាន់នៃប្រធានបទមហាសន្និបាតលើកទី ៨ ថា ពិតជា
សំខាន់សម្រាប់អាស៊ី ដោយរួមគ្នាពិចារណាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាស៊ី
កំពុងជួបប្រទះដូចជាភាពក្រីក្រ

ការកេងប្រវ័ញ្ចគ្នា

ដែលចាំបាច់បណ្តា

ប្រទេសក្នុងអាស៊ីត្រូវរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួម ។ អាស៊ីគួររួម

គ្នាជាធ្លុងមួយស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយ

ភាពក្រីក្រ ធ្វើឲ្យអាស៊ីមានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព វិបុលភាព និងមិនគួរស្ថិត

សាសនា

ធេងផ្នក
ែ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចក
េ វិជ្ជា ឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងតម្រវូ ការរបស់សង្គម ។

បានមកដោយការលំបាកបំផុត ។ ក៏ប៉ុន្តែការធានានូវចីរភាពនៃសុខសន្តិភាព និងការពង្រឹងថែមទៀតនូវវប្បធម៌សន្តិភាព ដែលសម្រេចបានមកនេះ

ទស្សនវិជ្ជា

មិនអាចភ្ជាប់ទៅនឹង

វប្បធម៌ អរិយធម៌ ឬសាសនាបានទេ ហើយក៏មិនអាចយោគយល់ឬលើក
ការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការអប់រំ

ជ្រុលនិយម អំពើហិង្សាជ្រុលនិយម ភេរវកម្ម ឬសង្រ្គាម នឹងនាំមកនូវសោកនាដកម្មដ៏ធំធេង និងជំរុញអំពើហិង្សាថែមទៀត ។ សេចក្តីប្រកាសក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា APA ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការថ្កោលទោស

ការប្រើអំពើហិង្សា និងសង្រ្គាម ការដោះស្រាយវិវាទ និងជម្លោះ និងតម្កល់
គោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមាន និងកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធី ក្នុងការដោះ
ស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ ។ APA ប្រកាសប្រឆំាងភេរវកម្ម និងការកាន់កាប់
តាមគ្រប់រូបភាពតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងច្បាប់ ។

គួរបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី ៨ នេះ មានសមា-

ជិកចូលរួមចំនួន ៤២ ប្រទេស មានសមាជិកសង្កេតការណ៍ចំនួន ១២
ប្រទេស ។ សភាតំបន់អាស៊ីមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា ៉Asian parliamentary Assembly

៉ហៅកាត់ថា APA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ

២០០៦ ។ APA បានប្តូរមកពីសមាគមសភាអាស៊ីដើម្បីសន្តិភាព ហៅកាត់

ថា AAPP ។ សភាប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកស្ថាបនិ AAPP ដែលបាន
ប្រសូតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ ដោយបន្តបេសកកម្មពី AAPP សភាតំបន់

អាស៊ី APA បានពង្រីកទាំងទំហំ និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាលំដាប់ មានសមា-

ជិកចំនន
ួ ៤២ ប្រទេស មានអ្នកសង្កេតការណ៍ចន
ំ ន
ួ ១៦ ប្រទេស និងអង្គការ
ជាដៃគូចំនួន ១០ ៕
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កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃ ក្រោមប្រធានបទ
" ភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព "

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញត្រួតពលក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យា៉ងកក់ក្តៅពីសំណាក់

រាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សន-

ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

កិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសថៃ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចថៃដែលពុំធ្លាប់មក

លើកទី ២ នៅទីក្រុងបាងកក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ស្រប

កម្ពុជាឲ្យមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីសិក្សាពិនិត្យលទ្ធភាពសម្រាប់

ពេលនឹងខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត រវាងប្រទេសទាំង

ធ្វើការវិនិយោគ និងពិភាក្សាជាមួយវិនិយោគិនកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណង

ពីរ ។ ក្រោមប្រធានបទ ៉ភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព ៉ ទស្សន-

ចាប់ដៃគ្នា រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងគោលដៅ ធានាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងវិនិ-

កិច្ចផ្លូវការ និងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពី

យោគ។

ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធ និងយូរអង្វែង ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការពឹង-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅថ្វាយ

ពាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង ការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក និងការរួមចំណែក

ព្រះពរ និងបានថ្វាយនូវកន្រ្តកផ្កាចំពោះព្រះឆាយាលក្ខព្រះករុណាព្រះ

ក្នុងសន្តិភាព និងវិបុលភាព។

ចៅភូមិពលអាឌុលយ៉ាដេត ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយ

ផងដែរ។

ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ពាណិជ្ជករថៃ ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ដដែល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម

យោគនៅកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ក្នុងក្របខណ្ឌ

ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បានអញ្ជើញ

តំបន់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ កម្ពុជា-ថៃ នឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ៨

ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀត

ទៀត នឹងឈានចូលសករាជថ្មី គឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលយើង

គ្នាកង
ុ្ន ការផ្តលហ
់ រិ ញ្ញប្បទាន សម្រាបក
់ សាងផ្លវូ ថ្នល់ និងស្ពានដែលជាជំនយ
ួ

ដឹងច្បាស់ថានឹងនាំមកនូវកាលានុវត្តភាព

របស់ប្រទេសថៃ

ទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រឈម។

ដែលក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាព

ហើយស្នើឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការ

វិសាលភាពការវិនិយោគ និងទំហំទីផ្សារកាន់តែធំទូលាយ។ ចាប់ពីពេល

ពិភាក្សាគ្នា មុននឹងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរ ពិនិត្យសម្រេច។ បន្ត

នេះទៅ សូមអស់លោកឈប់គិតថា វិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងបំណងបម្រើទី-

ពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

ផ្សារកម្ពុជាមានត្រឹមតែ ១៥ លាន នាក់ គឺត្រូវគិតពីទីផ្សារនៅតាមដងទន្លេ

តំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយចីរភាព និងរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេស និងប្រជា-

មេគង្គ (GMS) ដែលមានប្រជាជន ៣២៦ លាននាក់ និងធំជាងនេះ ទៅ

ជនទាំងពីរ។ បន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និងការជួញដូរមនុស្ស

ទៀតគឺទីផ្សារតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែលមានប្រជាជនរហូតជាង ៦៣០

ការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

លាននាក់ ។ ជាមួយគ្នានេះ វិនិយោគិនអាចទាញប្រយោជន៍ជាសក្តានុពល

ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

របស់កម្ពុជា គឺកម្ពុជាបានការអនុគ្រោះពីសហគមន៌អឺរ៉ុប និងបណ្តាប្រទេស

ទំាងពីរ។ ជំរុញឲ្យមានការបើកច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ សំដៅធ្វើ

មួយចំនួនទៀត ដែលបានផ្តល់ភាពអនុគ្រោះការនាំចូលមុខទំនិញ ផលិត-

យ៉ាងណាឲ្យកំណើនពាណិជ្ជកម្មឈានដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ

ផលពីកម្ពុជា ដោយគ្មានការកំណត់បរិមាណ និងមិនយកពន្ធនោះឡើយ។

២០២០ ខាងមុខ។ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីឲ្យ

សំដៅធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាអភិវឌ្ឍ

និង

ដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រទេស
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ណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ជាពិសេសពាណិជ្ជកម្មនៅព្រំដែន។ ភាគីទាំងពីរនឹង
អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យច្រកចេញ-ចូលតែមួយ (SWI) និងតំបន់ត្រួតពិនិត្យ
រួមនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិសំខាន់ៗ

និងពិភាក្សាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី

ការជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នាឱ្យបានឆាប់បំផុត។
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពកោះប្រជុំក្រុមការងារ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្ម

ដើម្បីពិភាក្សាពីវិធានការក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មឱ្យបានឆាប់។ ភាគីថៃនឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែក
បច្ចេកទេស ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃគម្រោងសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ។
ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃលើកទី ២

ការងារកសិកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើន

ជាពិសេសនៅតាម

បណ្តោយតំបន់ព្រំដែន រួមទាំងការអភិវឌ្ឍការបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូន (អ្នក
ជំងឺ) ឆ្លងកាត់ព្រំដែនឱ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងការបង្កើតការរៀបចំ
៉មន្ទីរពេទ្យសម្ព័ន្ធមេត្រីភាព ៉។ ភាគីថៃនឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស

កាន់តែខ្លាំងក្លាថែម

ទៀត។

ដើម្បីជួយ កសាងសមត្ថភាព ដល់គ្រូពេទ្យជំនាញ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល
សាធារណៈរបស់កម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នាយករដ្ឋមន្រ្តីទាំងពីរបានធ្វើជាសហ-

ភាគីទាំងពីរបានស្វាគមន៍

ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការ

ប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃលើកទី ២។ យោងតាម

យោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីកិច្ចប្រជុំបានឲ្យដឹងថា

ព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម និងបាន

ឯកភាពពន្លឿនការចាប់ផ្តើមការធ្វើល្បាត
បណ្តោយតំបន់ព្រំដែន

ភាគីទាំងពីរបាន

ដោយសហការគ្នានៅតាម

ដើម្បីបង្ក្រាបការកាប់ឈើខុសច្បាប់

បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

និងពង្រឹង

លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ

គ្រឿងញៀន ការជួញដូរមនុស្ស និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ។
ភាគីទាំងពីបានឯកភាពកែលម្អសេវាកម្ម

ជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ

និងកិច្ចព្រម-

អនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនូវអនុស្សរណៈនៃការ

យោគយល់គ្នា និងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យបានឆាប់បំផុត។ ភាគីថៃនឹងបន្ត
ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
បណ្តោយព្រំដែន

លើការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅតាម

និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ-

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់

បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា-ថៃ នៅពូនភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

សមុទ្រ និងរថភ្លើង។ សេវាកម្មរថភ្លើងរវាងទីក្រុង បាងកក និងរាជធានីភ្នំ-

ការនេះនឹងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងការការ-

ពេញនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦។ ភាគីទាំងពីរក៏បាន

ពារ ក៏ដូចជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើ

ឯកភាពពន្លឿនការបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មីចំនួន ២ នៅខេត្តបន្ទាយមាន-

ចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់។

ជ័យ និងខេត្តស្រះកែវ គឺច្រកស្ទឹងបត់-ណងអៀន និងច្រកអូរនាង-បានប៉ារ៉ៃ

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តជំរុញយុទ្ធនាការ

៉ព្រះរាជាណាចក្រពីរ

ដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ច

គោលដៅតែមួយ ៉ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេស

ពិសេសនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់ព្រំដែន

រវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ទាំងពីរ ដូចជាទីតាំងបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក និងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក៏ដូច

ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ(កម្ពុជា)-ខេត្តស្រះកែវ (ថៃ) និងក្នុងខេត្តកោះ-

ជាការលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍ តាមរយៈការតភ្ជាប់ផ្លូវសមុទ្រ ជាពិសេស

កុង (កម្ពុជា)-ខេត្តត្រាត(ថៃ) តាមរយៈការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការ

រវាង កម្ពុជា-ថៃ-វៀតណាម។ ភាគីទាំងពីរលើកទឹកចិត្តឱ្យសមាគមមិត្តភាព

សម្របសម្រួលផ្នែកគយ ការធ្វើដំណើរដោយសេរីរបស់ប្រជាជន និងពល-

នៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា

ករនៅតំបន់នេះ ការសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូន និងការប្រើប្រាស់សេវា-

ទៅវិញទៅមក និងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរ។

កម្មទឹកភ្លើងរួម។ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខាង
លើ នឹងប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែននេះឱ្យទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម
ដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ ដោយតភ្ជាបដា
់ វៃ(មីយន
៉ា ម
់ )
៉ា បាងកក(ថៃ)ភ្នព
ំ ញ
េ (កម្ពជា
ុ )
និងហូជីមិញ(វៀតណាម)ក្រោមក្របខណ្ឌរបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូង

នៃ

មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ។
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យបាន ៣ ដង នៃ
ទំហំពាណិជក
្ជ ម្មបច្ចប
ុ ្បន្ន នៅឆ្នាំ ២០២០។ ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្កើនពា-

នៅចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការ

ដើម្បីផលប្រយោជន៍

និងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ

ឯកសារចំនួន ៥ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា រួមមាន ៖
១.សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ

កម្ពុជា-ថៃ

លើកទី ២ ដែលនឹងជួយតម្រង់ទិស សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។
២.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការអភិវឌ្ឍអគារត្រួតពិនិត្យ
នៅច្រកព្រំដែនស្ទឹងបត់(កម្ពុជា)-ណងអៀន(ថៃ)។
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន ៥
៣.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា

ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ

វិស័យការងារ ។

និងឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា

៤. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម ។
៥.កិច្ចព្រមព្រៀង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច

កម្ពុជា-ថៃ និងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចថៃ-កម្ពុជា។
ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃលើកទី ២
គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់
ប្តូរទស្សនៈក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាព និងដោយត្រង់ទៅត្រង់មក ដើម្បីជា
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេស និងប្រជាជនទាំងពីរ។ ចំណងទាក់
ទងដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជា និងថៃនេះ នឹងជួយពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនៃសហគមន៍
អាស៊ាន ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។
ភាគីទាំងពីរ

បានឯកភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះលើក

ក្រោយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមពេលវេលាសមស្រម។ ចំពោះ
កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងនឹងត្រូវទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈការទូត ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្នុងឱកាសជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ពាណិជ្ជករថៃ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន : មានកត្តាពីរ ជាឧបសគ្គនៃការនាំអង្ករចេញ
កម្ពុជាពុំដែលមានការរើសអើងខាងសាសនា

គ្មានអ្វីមួយដែលធ្វើហើយគ្មានការបង់ថ្លៃនោះទេ


កសាងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមដែលត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់
លទ្ធភាពកិនជាអង្ករបានប្រមាណជាង ៣ លានតោន ។ ដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ
ក្រោយៗទៅការនាំចេញអង្ករ និងកើនឡើងជាបណ្តើរៗ ។
សម្តេចតេជោបន្តថា កត្តាសត្យានុម័តមិនមែនជារឿងដាច់ដោយឡែក
សម្រាប់តែកម្ពុជានោះទេ តែជារឿងរបស់តំបន់ និងរបស់ពិភពលោកផង
ដែរព្រោះថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតទំនិញដូចៗគ្នា។ ឥឡូវនេះយើង
គ្រាន់តែសម្លឹងមើលក្នុងប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គ

គឺផលិតស្បៀង

កម្ពុជាក៏មានស្រូវ,វៀតណាមក៏មានស្រូវ,ថៃក៏មានស្រូវ,ឡាវក៏មានស្រូវ,មី
យ៉ាន់ម៉ាក៏មានស្រូវ ។ ដូច្នេះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតទំនិញដូចៗគ្នា
ហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយតែគ្នាឯង។

កត្តាសត្យានុម័តនេះគឺជាចំណុច

ដែលទាមទារនូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯង។ បច្ចុប្បន្នកសិ-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិ នៃលទ្ធ
ផលចុងក្រោយជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣

ករកំពុងត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះ គឺសម្តេចបានស្តាប់ឮទាំងអស់តាម
រយៈហ្វេសបុករបស់សម្តេច តែនេះជាកត្តាសត្យានុម័ត ។
សម្តេចតេជោបានបន្តថា គោលដៅជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងជំរុញការ
នាំចេញអង្ករចំនួន ១ លានតោននោះ គោលដៅទី ១ សម្រេចបានជោគ-

នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

ជ័យ។ ចំណែកគោលដៅទី ២ នាំចេញអង្ករ ១ លានតោនមិនបានសម្រេច

សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ជោគជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងបន្តទៀត។ អ្វីដែលយើងមានក្នុងដៃរួច

ក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ ។ ក្នុង

ហើយគឺមិនត្រូវឲ្យរបូតនោះទេ។

ពិធីទាំងនេះ សម្តេចតេជោបានផ្តល់នូវការណែនាំ និងការអំពាវនាវមួយ

ហើយត្រូវកាត់បន្ថយនូវតម្លៃដើមផលិតចំពោះកសិកររបស់យើង ។

ចំនួនសំដៅបម្រើការអភិវឌ្ឍ និងភាពសុខដុមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

។

ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិ

ប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើង

គួររំលឹកថា បើតាមរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃការនាំចេញអង្ករក្នុង
រយៈពេល ១០ ខែ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយ

នៃលទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿនកសិ-

សម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្ករបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីខែមករាដល់ខែ

កម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣ នៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំ-

តុលាកម្ពជា
ុ បាននាំចញ
េ អង្ករទៅកាន់ទផ
ី ្សារអន្តរជាតិបានចំនន
ួ ៤០៨.១៦៩

ពេញ។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចបានបញ្ជាក់អំពីកត្តាចំនួនពីរដែលជាមូល-

តោនគឺកើនឡើង ៣៣,៩ % បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន

ហេតុសំខាន់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងការនាំអង្ករចេញចំនួន ១

ដែលមានត្រឹមតែ ៣០៤.៧៨៨ តោន ប៉ុណ្ណោះ។		

លានតោន នៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ។

តាមរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសចិនបាននាំចូល

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា កត្តា ២ ដែលធ្វើឲ្យគោលដៅនាំចេញ

អង្កររបស់កម្ពជា
ុ ច្រន
ើ ជាងគេមានចំនន
ួ ៨៣. ៥៧៧ តោន,បារាំងមានចំនន
ួ

អង្ករ ១ លានតោនមិនសម្រេចបានតាមផែនការគ្រោងទុក គឺដោយសារ

៥៧.៧៤៥ តោន,ប៉ឡ
ូ ញ
ូ ៤៦.១២៥ តោន នង
ិ ម៉ាឡស
េ ច
ី៊ ន
ំ ន
ួ ៣៩.៦៧១

កត្តាសត្យានុម័ត និងកត្តាអត្តនោម័ត។ កត្តាអត្តនោម័តគឺដោយសារតែ

តោន។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជានាំចេញបាន ៣៨៧ ពាន់តោន។ កម្ពុជា

យើងធ្លាប់ជាប្រទេសដែលខ្វះស្បៀង, ធ្លាប់ជាប្រទេសដែលនាំចូលស្បៀង

ផលិតបានស្រូវបាន ៩ លានតោន និងអាចនាំចេញ ៤ លានតោន។ កម្ពុជា

សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេស

មានគោលដៅនាំអង្ករចេញឱ្យបាន ១ លានតោនឆ្នាំ ២០១៥ ។

យើងមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តម្រូវការនៃ

ការនាំចេញទេ ដូច្នេះអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនមិនបានសម្លឹងឃើញជាមួយ

រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញចូល

ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃផលិតកម្មស្រូវរបស់កម្ពុជានោះទេ ។ ដូច

រួមក្នុងទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង

នេះយើងខ្វះខាតម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលអាចនាំចេញបាន

សន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។

កង្វះឃ្លាំងស្តុក

និងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌល

ស្រូវ ជាពិសេសនៅក្នុងនោះ គឺបញ្ហាខ្វះថវិកាប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាពល-

មានប្រសាសន៍នៅពេលនោះ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់អំពីការប្តេជ្ញា

រដ្ឋផងដែរ។ ដូចនេះ ស្រូវដែលនៅសេសសល់ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់

ចិត្តដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរ

ប្រទេសជិតខាងហើយ ធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃបន្ថែមជាកន្ទក់ជាចុងអង្ករ

មនុស្ស។ សម្តេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថា ទី១.ចំពោះមុខនេះ និងតទៅអនាគត

ជាអង្កាម និងការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើង។ សម្តេចតេជោបានឲ្យ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្នះឧបសគ្គ

ដឹងទៀតថាយោងទៅលើស្ថិតិនៃការវិនិយោគទៅលើវិស័យស្រូវអង្ករ ក្នុង

ស្រាយបញ្ហាលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង ក្នុងបុព្ធហេតុដើម្បីលើកស្ទួយការគោ-

ពេលខាងមុខសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលបាន និងកំពុងវិនិយោគមាន

រពសិទ្ធិ,សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស

និងដោះ-

និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយទស្សនទាន
សីលធម៌សាសនាដើម្បីសុខដុមនីយកម្មនៅកម្ពុជា នាសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ
ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប។

ទី២.ប្តេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះ

គ្នាខាងជាតិសាសន៍ ឬសាសនា វាមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

អំពើជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសលើស្រ្តី និងកុមារ និងរួមសហការជាមួយ

ប្រទេសជាតិទេ ផ្ទុយទៅវិញការខុសគ្នានោះ គ្រាន់តែជាការខុសគ្នានៃការ

បណ្តាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាទាំងក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ដើម្បីលុប

ប្រតិបត្តិ ប៉ុន្តែយើងមានចំណុចរួមនៅត្រង់ថាយើងត្រូវការឯករាជ្យ, យើង

បំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស។ ទី៣.បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹង

ត្រូវការអធិបតេយ្យជាតិ,យើងត្រូវការសុខសន្តិភាព,

ការអនុវត្តច្បាប់,អនុសញ្ញា,កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ,អនុស្សរណៈ,កិច្ចព្រម-

អភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដូចៗគ្នា។ នេះហើយជាចំណុចល្អដែលខ្ញុំសូម

ព្រៀងទ្វេភាគី និងពហុភាគី,ផែនការជាតិ និងផែនការសកម្មភាពរួម និង

អំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់

បទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយ ឲ្យទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទី៤.គាំទ្រ

ដោយ

និងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

រមនា ហើយជៀសវាងឲ្យខាងតែបាននូវអំពើនិយមជ្រុល ដែលវាបាន និង

របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង

យើងត្រូវការនូវការ

ទោះបីមានជំនឿសាសនាណាក៏

សុំឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុម-

អំពើជួញដូរមនុស្ស ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពក្នុងការ

កំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង

បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យ។

ហើយរឿងដែលកើតឡើងនៅតំបន់ខ្លះ ដូចជានៅមជ្ឈិមបូព៌ា កុំឲ្យកើតមាន

ទន្ទឹមនេះ

សម្តេចតេជោក៏បានព្រមានផងដែរចំពោះមន្រ្តីទាំងឡាយ

ណាដែលកំពុងតែឃុបឃិត និងសហការទាញយកផលប្រយោជន៍ជាមួយ

នៅតំបន់ខ្លះក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះ

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងផងដែរទាក់ទងនឹងសកម្ម-

ជនល្មើស និងអំពើពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរមនុស្ស។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា ក្នុង

ភាពប្លន់ ដែលបានកើតឡើងជាប់ៗគ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយ

ករណីដែលរកឃើញមានមន្រ្តីណាម្នាក់បានប្រពឹត្ត ឬបានឃុបឃិតជាមួយ

បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរ

ជនល្មើសដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ដោយស្របច្បាប់ ឬមិនស្របច្បាប់ពី

ប្រទេសបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន

អំពើជួញដូរមនុស្សមន្រ្តីនោះ នឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនលើកលែង

អាវុធ និងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននេះឲ្យអស់។ សម្តេចតេជោបន្តថាក្រៅពី

ឡើយ ។

អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ ត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទូទាំង
និងវាយបង្រ្កាបពួកឧក្រិដ្ឋជនប្លន់ប្រដាប់

ក៏បានអំពាវនាវសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល

និងប្រតិបត្តិ្កការដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបចំពោះអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធ និង

វិស័យឯកជន,អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ និងអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, ភ្នាក់-

ពួកជួញដូរគ្រឿងញៀន។ សម្តេចបន្តថាតាមរបាយការណ៍ខ្លះឲ្យដឹងថាជន

ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សូមបន្តអនុវត្តនូវ

ល្មើសមុខដដែលៗ។ សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីយុត្តិធម៌ពិនិត្យពិច័យអ្នកជាប់

ស្មារតីនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង និងចូលរួមលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើ

គុកដោយសារប្លន់ និងអ្នកជាប់គុកដោយសារគ្រឿងញៀនកុំសូវដោះលែង

ជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យកាន់តែសកម្មផុលផុស និងមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេឡើង

ពេកបើចេញមកប្លន់ដដែលៗ

សំដៅលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស ។

ណាស់ ។ សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌សហការជាមួយក្រសួង

ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួម
ជាអធិបតី

ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយទស្សនទានសីលធម៌សាសនា

ដើម្បីសុខដុមនីយកម្មនៅកម្ពុជា នាសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ ។
សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍នាពេលនោះថា ៉ប្រទេសកម្ពុជាអាច
ចាត់ទុកជាប្រទេសគំរូមួយក្នុងចំណោមប្រទេសគំរូដទៃទៀត

ដែលមាន

ជាតិសាសន៍ និងសាសនាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងពុំដែលមានជម្លោះដែលនាំឲ្យ
មានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយនោះទេ ៉។
សម្តេចតេជោបន្តថា ការរើសអើងខាងវិស័យសាសនាគឺមិនបានកើត
មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេ។

ចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងថាការខុស

ហើយមានរបាយការណ៍ច្រើនកន្លែង

មហាផ្ទៃ និងពន្ធនាគារពិនិត្យមើលករណីលើកលែងទោសនេះមុននឹងដាក់
ឈ្មោះឲ្យសម្តេចចុះហត្ថលេខាស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រ

សម្រាប់ការលើក

លែងទោស។ ថ្ងៃក្រោយត្រូវរៀបចំឈ្មោះ និងប្រវត្តិរូបឲ្យបានច្បាស់លាស់
ផងថាមួយ នេះជាប់គុកដោយសារអីដើម្បីសម្តេចមើល។ បើជាប់គុកដោយ
សារលួចប្លន់សម្តេចដកចេញសិន ។
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការ
ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបរិភោគចំណីអាហារដោយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភ
ពីការពុលចំណីអាហារនាពេលថ្មីៗនេះ ដូចជាពុលស្រាសសាច់ឆ្កែ និងនំ
បញ្ចុកជាដើម។ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះការបរិភោគ
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អាហារ និងស្រាទាំងនេះ។ អាជ្ញាធរក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការ

មនុស្សធម៌ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។ ទី៤.ការបង្កើនកិច្ចសហការ

ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅលើទីផ្សារ។

ថ្នាក់តំបន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់

និងកំណត់តួនាទីក្នុងការ

ទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

សម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំ

ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួ
មបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រង

បង្ការគ្រោះមហន្តរាយ,ការស្រាវជ្រាវរុករក, ការឆ្លើយតប និងការស្តារឡើង

គ្រោះមហន្តរាយ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ ។

វិញ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងឤស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះ

សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា
មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក

ការសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ព័ត៌-

គឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់

មហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ទី៥. ការបន្តពង្រឹងវិធីសាស្ត្រ

សម្រាប់បញ្ចៀសនូវ

ដោះស្រាយពហុមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ដោយគិតគូរសំខាន់ដល់ភាពងាយ

គ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិ។ ឧទាហរណ៍ថាមាន

រងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ព្រមទាំងការប៉ាន់ប្រមាណកម្រិតរង

ករណីទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឡាវ

គ្រោះ និងហានិភ័យ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះ

ឡាវអាចផ្តល់ព័ត៌មានភ្លាមឲ្យមក

កម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានភ្លាម

ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាម

មហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

ដែលនៅខាងក្រោមនោះ។ យើងពិតជាមានវិធានការទាន់ពេលវេលាអាច

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

បញ្ចៀសបាននូវគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់។ បញ្ហាស្ថាន-

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ

ភាពមួយចំនួន ដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យើង អាចផ្តល់ព័ត៌មាន

ប៊ូ ជាំងគូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋ-

ឲ្យគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធវារីអគ្គិ-

ហើយព្យាករណ៍ទុកជាមុននូវបញ្ហាដែលអាចបង្ក

សនីស្ទឹងតាតៃ ស្ថិតនៅឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង និងឃុំតាតៃ ស្រុកកោះកុង

ក្នុងកម្រិតតំបន់ ឬកម្រិតប្រទេសដែលនៅជាប់ព្រំដែនគ្នា ។
សម្តេចតេជោបន្តថា ក្នុងសហគមន៍អាស៊ានរបស់យើងគឺ ៉អាស៊ានតែ
មួយវាសនាតែមួយ ៉តែឥឡូវគឺ ៉អាស៊ានតែមួយការឆ្លើយតបតែមួយ ៉ដូច

ខេត្តកោះកុង ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ ៣០០គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ
និងប្រហែល ៤២ គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកោះកុង។

នេះ បើឆ្លើយតបមិនបានរួមគ្នាទាំង ១០ ប្រទេសទេ ក៏គួរតែឆ្លើយតបក្នុង

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះថា ៉បើយើងចង់បានអគ្គិ-

ក្របខណ្ឌនៃបណ្តាប្រទេសនៅជាប់ជិតខាងគ្នាផងដែរ កម្ពុជា-ឡាវ,កម្ពុជា-

សនីចំនួន ២៤០ មេហ្គាវ៉ាត់ យើងត្រូវបាត់បង់មួយចំនួនទៅលើការលិច

វៀតណាម,កម្ពុជា-ថៃ។ យើងអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ ព្រោះជាចំណុច

លង់ព្រៃឈើប្រមាណជាង ២០០០ ហិកតានៅទីនេះ ៉។គ្មានអ្វីមួយដែល

មួយ

ក្នុងចំណោមចំណុចដែលយើងអាចរកឃើញនូវសហប្រតិបត្តិការ

ធ្វើហើយគ្មានការបង់ថ្លៃនោះទេ ។ ជម្រើសរបស់យើងត្រូវគិតគូរឲ្យបាន

សង្រ្គោះឆ្លងដែន ហើយវាធ្លាប់មានរួចមកហើយ គ្រាន់តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុង

ច្បាស់ថា យើងហ៊ានលះបង់នវូ ស្ថានភាពដី ២ ទៅ ៣ ពាន់ហក
ិ តាដើម្បីទាញ

ចង្កោមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង។

ភ្លើងមកបម្រើឲ្យទូទាំងប្រទេស

ជាមួយនេះយើងក៏គួរតែពន្យល់
បើមិនដូច្នោះនាំឲ្យ

នាក់ រហូតដល់រាប់លាននាក់ឬទេ? នេះជាចំណុចសួរ ព្រោះពួកបរិស្ថាន

បែរជាថាលើកកម្លាំងទៅឈ្លាន

និយមមួយចំនួនដែលតែងតែទំនាស់នឹងការអភិវឌ្ឍ គឺជំទាស់តែរហូត គ្មាន

ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះផងដែរ
មានការយល់ច្រឡំលើកកម្លាំងទៅជួយ

ទេការលើកទឹកចិត្តណាមួយ ។

ពានទៅវិញ ។

ពាក់ព័ន្ធការងារដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងវិស័យថាមពលអគ្គិសនី សម្តេចតេ-

សម្តេចតេជោសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សេចក្តីញ្រងយុទ្ធសាស្ត្រ ៉ឤស៊ាន
តែមួយ-ការឆ្លើយតបតែមួយ

សម្រាប់បង្កើតការងារឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺន

៉នឹងត្រូវបានពិនិត្យបញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ

ជោបានមានប្រសាសន៍ថា

ទោះបីសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅកន្លែងណាក៏

ដោយមិនពន្យារពេលទៀតទេ ដើម្បីរួមចំណែកបង្ការ និងកាត់បន្ថយកម្រិត

ដោយ កសាងរោងចក្រអគ្គីសនីនៅទីណាក៏ដោយ ត្រូវធ្វើការងារសំខាន់ ៣

រងគ្រោះ ។

ជាចំាបាច់។ ទី១.ត្រូវពង្រីកបណ្តាញចែកចាយ ។ សង្ឃឹមថាមិត្តចិនឲ្យ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនជូន

កម្ពុជាខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការពង្រីកបណ្តាញ ។ រដ្ឋាភិបាលមាន

ទី១.ការបង្កើតបន្ថែមនូវក្រប-

ទុនមួយផ្នែកដែលបានមកពីអគ្គិសនីកម្ពុជា និងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាន

ខណ្ឌច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ ព្រមទាំងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃ

ឲ្យខ្ចីខ្លះ តែក៏សូមអំពាវនាវឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងនោះមានប្រទេសចិនផង

គ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ដោយបន្តធ្វើការកែសម្រួលរចនា-

ដែរ

សម្ព័ន្ធនៃតួនាទី និងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រលើការគ្រប់

បណ្តាញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកខេត្តក្រចេះ ហើយក៏បានប្រើទុនវិស័យឯក-

គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឱ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

ទី២.ការបញ្ជ្រាបការកាត់

ជន តភ្ជាប់ពីខេត្តក្រចេះមកខេត្តកំពង់ចាម និងពីកំពង់ចាមមកភ្នំពេញ។

ទៅក្នុងរបៀបវារៈគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

ទី២.ត្រូវបន្តពង្រឹងបណ្តាញជាតិ និងទី៣.ជាចំណុចដែលមានសារសំខាន់

អង្គប្រជុំសម្រាប់ពិចារណាបន្ថែមក្នុងនោះ

បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ

។

ជាមួយនេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខ្ចីពីឥណ្ឌាមកតភ្ជាប់

ប្រកបដោយចីរភាពក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ដែលត្រូវដំណើរការទន្ទឹមគ្នាជា

ផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយជីវភាពរបស់ប្រជាជន

មួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង

បញ្ចុះតម្លៃភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ ។

មហន្តរាយ

នូវយន្តការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះ

និងការបន្ស៊ាំការប្រែប្រួលឤកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផែន

គឺអនុវត្តឲ្យបានការ

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានលើកឡើងទៀតថា តម្លៃអគ្គិសនី ទាក់ទង

ការអភិវឌ្ឍន៍។ ទី៣.ការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ដោយផ្តោតទៅ

ការប្រកួតប្រជែងអំពីផលិតកម្ម

លើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ក៏ដូចជាការចែកចាយ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឱ្យ

របស់ប្រជាជនផងដែរ ។ នៅពេលណាមួយនោះ តម្លៃអគ្គិសនីក៏នឹងផ្តល់

កាន់តែស៊ីជម្រៅ ទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងឱ្យស៊ី

ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង

ចង្វាក់គ្នាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលឤស៊ាន

ប្រាស់ឋាមពលអគ្គិសនីក្រោម ៥០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង ១ ខែ ។ ឥឡូវអគ្គីស-

សម្រាប់ជំនួយ

ហើយតម្លៃអគ្គិសនីក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាព
ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើ-
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សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ប៊ូ ជាំងគូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញ
សមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃ
ស្ថិតនៅឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង និងឃុំតាតៃស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង
នីក៏បានផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កម្មករកម្មការរិនីនៅភ្នំពេញ និងបន្តទៅកាន់ទី

អគ្គិសនីចំនួន ៨ ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចហើយ ដែលមានអានុភាព

ប្រជុំជនដែលមានកម្មករកម្មការីនីស្នាក់នៅ ។

ឋាមពលប្រមាណ ១០៧២ ម៉េហ្គាវ៉ាត់ ។ ប្រភពអគ្គិសនីទាំង ៨ នោះរួមមាន

ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្តែងនៅកម្ពុជា

សម្តេចមាន

ទី១.ការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកភ្នំដិន

ខេត្តតាកែវ

ប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាកំពុងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។

(១៧០មេហ្គាវ៉ាត់) ។ ទី២.ការនាំចូលពីប្រទេសថៃចំនួន ១២០ មេហ្គា-

កម្ពុជាអត់មានវិបត្តិនយោបាយអ្វីទាំងអស់។ អ្នកដែលចាត់ទុកថាមានវិបត្តិ

វ៉ាត់។ ទី ៣.វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ ១ (១២ មេហ្គាវ៉ាត់) ។ ទី៤.វារីអគ្គិសនីកំចាយ

គឺវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួន។ ឯអ្នកកំពុងសប្បាយ គឺប្រជាជនកម្ពុជាមួយប្រទេស ។

(១៩៤,១ មេហ្គាវ៉ាត់) ។ ទី៥.វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ៣(១៨មេហ្គាវ៉ាត់) ។ទី៦.

ដូចជាការសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះ

មិនបានអាក់ខានដោយសារ

វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃ(១២០មេហ្គាវ៉ាត់) ។ ទី៧.អគ្គីសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម

មនុស្សម្នាក់ ឬពីរនាក់នោះទេ។ អ្នកឯងកើតទុក្ខកើតទុក្ខម្នាក់ឯងទៅ។ អ្នក

(១០០មេហ្គាវ៉ាត់)និងទី៨.វារីអគ្គិសនីឬស្សីជ្រុំក្រោម ៣៣៨ មេហ្គាវ៉ាត់ ។

ជាប់គុកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាប់គុកទៅ។ ចំណែកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អគេសប្បាយ

ក្នុងថ្ងៃតែមួយ គឺនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចអគ្គមហា

រីករាយ ព្រះសង្ឃក៏សូត្រធម៌ ចំណែកសាសនិកឥស្លាមក៏ចូលព្រះវិហារនិង

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គ្រឹស្តសាសនាក៏ដល់ថ្ងៃគ្រីស្មាស មានអ្នកណាថាអី។ដូចនេះកម្ពុជាមានតែ

និងឯកឧត្តម ង្វៀន តឹនយុង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គម

សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍ ។

និយមវៀតណាម

បានអញ្ជើញសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនសំខាន់ចំនួនពីរ

គួរបញ្ជាក់ថា វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃត្រូវបានវិនិយោគដោយសាជីវកម្ម

គឺបង្គោលព្រំដែនលេខ ៣០ និងកំណាត់ផ្លូវប្រវែង ៥៣៩ ម៉ែត្រ តភ្ជាប់ច្រក

ឆាយណា ណេស្សូណល់ ហេវី ម៉ាស៊ីននើរី (China National Heavy Ma-

ទ្វារអន្ដរជាតិអូរយ៉ាដាវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឡេថាញ់នៃសាធា-

chinery) តាមរូបភាពសាងសង់-ដំណើរការ-ផ្ទេរ (B.O.T) ក្នុងទំហំទឹក

រណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងនៅមាត់ច្រកអន្តរជាតិអូរយ៉ាដាវ ខេត្ត

ប្រាក់វិនិយោគ ៥៤០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលសម្បទាន

រតនគិរី និងបង្គោលលេខ ២៧៥ ស្ថត
ិ ភ្នដ
ំ ន
ិ ឃុភ
ំ ដ
ំ្ន ន
ិ ស្រក
ុ គិរវី ង់ខត
េ តា
្ត កែវ ។

៤២ ឆ្នាំ ក្នុងនេះ ៥ ឆ្នាំសម្រាប់ការងារសាងសង់ និង ៣៧ ឆ្នាំ សម្រាប់ធ្វើ

ពិធីសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ

អាជីវកម្ម ។ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃ មានទំនប់ចំនួន ២ , ស្ថានីយវារីអគ្គិសនី

ចំណែកពិធីសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ ២៧៥ ធ្វើនៅពេលរសៀល។

ចំនួន ១ និងរូងបង្វែរទឹកក្រោមដី ចំនួន ១ ។ ទំនប់លើស្ទឹងតាតៃមានប្រវែង

ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធ

៣០

បានធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹក។

បង្គោលព្រំដែនលេខ

៣០

សម្តេចតេជោ

៨៨២ ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ១១៥ ម៉ែត្រ ។ ទំនប់លើស្ទឹងកែប មានប្រវែង ៦៦៨

ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ចំពោះមុខសមភាគីរបស់សម្តេច និងអ្នក

ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ៧៧ ម៉ែត្រ និងស្ថានីយវារីអគ្គិសនី មានអានុភាព ២៤៦

ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់

ម៉េហវ
្កា ត
៉ា ់ ។ ប្រទ
ើ រួ ប៊ន
ី ចំនន
ួ ៣ គ្រឿង ដែលមានអានុភាព ៨២ ម៉េហវ
្កា ត
៉ា ក
់ ង
្នុ

ខាតក្នុងការកសាងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម

មួយគ្រឿង និងរូងបង្វែរទឹកក្រោមដី រួមទាំងបំពង់សម្ពាធខ្ពស់មានប្រវែង

លាស់ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ ព្រមទាំងការ

១១២០០ ម៉ែត្រ ។ ឋាមពលអគ្គិសនីផលិតបានជាមធ្យម ៨៥៨ លានគីឡូ-

អនុវត្តជាអន្តរជាតិស្តីពីការទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រ

វ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ អគ្គិសនីកម្ពុជាទិញថាមពលទៅតាមបរិមាណដែល

ណានិគមនិយមបារំាងបានបន្សល់ទុកឲ្យ

ក្រុមហ៊ុនផលិតបានជាក់ស្ដែង រីឯថ្លៃលក់ជូនអគ្គិសនីកម្ពុជាគឺ៧,៤៥សេន

កម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់ជាបន្តបន្ទាប់ បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នេះរហូត

អាមេរិកក្នុង ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ។

មក ។ ឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងខិតខំប្រឹង-

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និងឋាមពលបាន

ដែលត្រឹមត្រូវ

និងច្បាស់ែដែលអា-

ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រែងយ៉ាងពេញទំហឹង ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដើម្បីធានាឲ្យ

ឱ្យដឹងថា មកទល់ពេលនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍន៍

ប្រទេសទាំងពីរមានខ្សែព្រំដែន

សមស្របជាព្រំដែនអន្តរជាតិពិតប្រាកដ

ប្រភពអគ្គិសនីចំនួន ១១ រួចហើយ ដែលមានអានុភាពផ្គត់ផ្គងឋាមពលអគ្គិ-

ដោយប្រែក្លាយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានតែនៅលើផែនទី

សនីសរុបចំនួន ២១២៣ ម៉េហ្គាវ៉ាត់ (ដល់ឆ្នាំ ២០២០) ក្នុងនោះមានប្រភព

បង្គោលព្រំដែននៅលើផែនដីជាក់ស្តែង ហើយខ្សែព្រំដែននេះត្រូវដើរស្រប

ឲ្យទៅជា

14 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 15 elx 175 ExFñÚ qñaM 2015

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ង្វៀន តឹនយុង នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ ៣០ និងកំណាត់ផ្លូវប្រវែង ៥៣៩ ម៉ែត្រ តភ្ជាប់ច្រកទ្វារ
អន្ដរជាតិអូរយ៉ាដាវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឡេថាញ់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងនៅមាត់ច្រកអន្តរជាតិអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី
និងបង្គោលព្រំដែនលេខ ២៧៥ ស្ថត
ិ នៅភ្នដ
ំ ន
ិ ឃុភ
ំ ដ
ំ្ន ន
ិ ស្រក
ុ គិរវី ង់ ខេតតា
្ត កែវ

គ្នា ទៅនឹងការកាន់កាប់ជាក់សង
ែ្ត របស់បជា
្រ ជនដែលរស់នៅតាមបណ្តោយ
ព្រំដែន ដើម្បីបញ្ចប់នូវរាល់បាតុភាព និងប្រែក្លាយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង
ពីរឲ្យទៅជាតំបន់គ្មានការភ័យខ្លាច,តំបន់នៃការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន,

តំបន់

ប្រកបដោយសន្តិភាព,ភាពក្សេមក្សាន្ត និងភាពសុខដុមរមនា ។
សម្តេចតេជោបន្តថា ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចពិតជាមាន
មោទនភាពខ្ពស់

ដោយប្រទេសទាំងពីរទម្លាយបាននូវការលំបាកទាំង

ឡាយ ក្នុងការកសាងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលរហូតមកដល់ពេល
នេះ នៅសល់តែប្រមាណ ១៦,៨ % ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងបញ្ចប់បានព្រំដែន
គោកទាំងស្រុងលើខ្សែព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម

ដែលមានប្រវែងសរុប

១ ២៧០ គីឡូម៉ែត្រ ។ បន្ទាប់ពីនេះ យើងនឹងឈានទៅចរចាកំណត់ព្រំដែន
សមុទ្រជាបន្តទៀត ។ ក្នុងស្មារតីនេះសម្តេចជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរក៏
នឹងសម្រេចបាននូវការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រមួយ ពេញលេញ , គ្មាន
លម្អៀង ដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ និងក្របខណ្ឌគតិយុត្តអន្តរជាតិ
ជាមូលដ្ឋាន ។
ឯកឧត្តម

ង្វៀន

តឹនយុង

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមបានមាន

ប្រសាសន៍ថា ការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកលេខ ៣០ និងលេខ ២៧៥ នៅ
ពេលនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារសំខាន់ណាស់ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង និង
បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល

ក៏ដូចជាប្រជាជនប្រទេស

ទាំងពីរ ក្នុងការជំរុញបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម
ឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរ ដោយរួមសហការជាមួយគ្នាក្នុងការកសាងខ្សែ
ព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហការ និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាព ដែលបង្កការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រំដែន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

និងជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកលើគ្រប់វិស័យរវាង

ខេត្តទាំងពីរ យ៉ាឡាយ(វៀតណាម) និងរតនគិរី(កម្ពុជា) និងប្រទេសទាំង
ពីរផងដែរ ។
ថ្លែងក្នុងពិធីនេះដែរ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី

វ៉ា គឹមហុង ប្រធាន

គណៈកម្មការចម្រុះ កម្ពុជា វៀតណាម បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថា គិត
រហូតមកដល់ពេលនេះ ដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
មានរយៈពេល១១ ឆ្នាម
ំ កហើយ ។ ជាលទ្ធផលសម្រេចបានប្រមាណ ៨៣ %
ស្មើនឹងប្រមាណ ៣១១ បង្គោល នៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកប្រវែង

១២៧០ គីឡូម៉ែត្រ ។ គួរបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការបោះបង្គោលព្រំដែន
គោករវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត-

ណាម ត្រូវបានការអនុវត្ដន៍តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦ ។ ប៉ុន្ដែដោយមានចំណុចខុស
គ្នាមួយចំនួន ដូចជាការកំណត់ព្រំប្រទល់នៅលើផែនទី និងលក្ខណៈភូមិសាស្ដ្រជាក់ស្ដែង មកដល់ឆ្នាំ ១៩៨៩ ប្រទេសទាំងពីរបានផ្អាកដំណើរការ
នៃការបោះបង្គោលព្រំដែននេះ ។ ឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការ
ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ

នៅថ្ងៃទី

១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម បានធ្វើការ
ចុះកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងបន្ថម
ែ ពីលក
ើ ច
ិ ព
្ច ម
្រ ព្រៀងកំណត់ពដ
ំ្រ ន
ែ នាឆ្នាំ ១៩៨៥ ។
ការចុះហត្ថលេខា និងការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមឆ្នាំ២០០៥ ជាជំហាន
មួយសំខាន់ ឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវកិច្ចការនៃការបោះបង្គោលព្រំដែន
គោកជាក់ស្ដែង ចូលរួមចំណែករក្សាសន្ដិសុខ នយោបាយ ជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្ដភាព កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ។ នៅចុងឆ្នាំ
២០០៦

ការងារបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវបានដំណើរការព្រមគ្នានៅលើ

បន្ទាត់ព្រំដែន ។ ក្នុងគោលបំណងរក្សាដដែលនូវការគ្រប់គ្រងមិនធ្វើឱ្យ
ច្របូកច្របល់ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការរស់នៅការបង្កបង្កើនផល ការបោះជម្រករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅថ្ងៃទី ២៣
ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ តំណាងឱ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះ
ហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែបន្ទាត់
ព្រំដែនគោកនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ ។ នេះជាគ្រឹះដ៏
សំខាន់ ដើម្បីឱ្យភាគីទាំងពីរចរចា និងសម្រេចការដោះស្រាយនូវកំណាត់
ព្រំដែនជាច្រើននៅខេត្ដចំនួន ៦ ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានៃប្រទេស
ទាំងពីរ ។
គួររំលឹកថា ការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនទាំងពីរខាងលើនេះ គឺជាការ
សម្ពោធលើកទី ៣ ហើយបន្ទាប់ពីការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ ១៧១
នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិត

(ខេត្តស្វាយរៀង,កម្ពុជា)-ម៉ុកបាយ

(ប្រទេសវៀតណាម)កាលពីឆ្នាំ ២០០៦ និងបង្គោលព្រំដែនលេខ ៣១៤
នៅជិតច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ លក-ព្រែកចាក នៅខេត្តកំពត(កម្ពុជា)គៀនយ៉ាង(វៀតណាម) កាលពីឆ្នាំ ២០១២ កន្លងទៅ ៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ជំរុញឲ្យពង្រឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
និងការគ្រប់គ្រងអាវុធ

ថាបើមានរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយធ្វើខុស ឲ្យប៉ូលិសចរាចរណ៍ផាក ខ្ញុំឲ្យមួយស័ក្តិ
ថែម ។ យើងមិនអាចរងការឈឺចាប់ដោយការទិនតៀននានានោះទេ។
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិត។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានលើកឡើងថា បើប្រៀបធៀបអ្នក
ស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងសម័យសង្គ្រាម

អ្នកស្លាប់

ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួនច្រើនជាង ព្រោះក្នុងសម័យសង្គ្រាម
អាចស្លាប់ក្នុងរង្វង់ ៥ នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះអត់មានស្លាប់ទេ ប៉ុន្តែគ្រោះ
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលយើង
ត្រូវគិត។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផៃ្ទ
ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍

នៅក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិ សុវត្ថិភាពចរា-

ចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
បានប្រកាសតម្លើងស័ក្តិជូននគរបាលចរាចរណ៍

ដែលផាកពិន័យចំពោះ

មន្ត្រីថ្នាក់ធំ ទាំងស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ជាពិសេស រដ្ឋមន្ត្រីតែម្តង
បើសិនបើករថយន្តល្មើសច្បាប់ ។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានអំពាវនាវឲ្យទាំងអស់គ្នាគោរព
ច្បាប់ ហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវគោរពច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ មន្ត្រីរាជការ
គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងជនទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចគ្នា ហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាល កងរាជអាវុធហត្ថដែលមានភារកិច្ចចូលរួមដែរនោះ គឺខិតខំដើម្បី
ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឹងម៉ាត់។ សម្តេចក្រឡាហោមបានអំពាវនាវ
ដ៏ទទូចសូមឲ្យជៀសវាងដាច់ខាត

នូវការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាំងឡាយណា

ចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើខុស ការពារអ្នកដែលបានធ្វើខុស ។ អាងតែអ្នកធំ
អាងតែមានលុយ ធ្វើអី្វតាមចិត្ត ដល់ពេលធ្វើមិនល្អ បន្ទោសតែថ្នាក់ក្រោម
គ្នាធ្វើចង់ងាប់ហើយ ។ យើងនិយាយឲ្យវាសច្ចៈធម៌ បើគេធ្វើត្រូវយើងត្រូវ
លើកទឹកចិតគ
្ត ។
េ សម្តច
េ ក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់

យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបសភាពការណ៍គ្រោះថ្នាក់ និងលទ្ធផលការងារចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី
១៥ ខែធ្នូ នេះ បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
បានកើតឡើងចំនួន ៤៥៩៥ លើក មានមនុស្សរងគ្រោះ ៩៧៧៥ នាក់
ដោយបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន ២២៦៥ នាក់ ក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន ២០នាក់ និងរងរបួស ៧៥១០ នាក់ (របួសធ្ងន់ ៤៤១៣ នាក់)។
គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជា កត្តាមនុស្ស ៩៤%
(បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ ៤២% មិនគោរពសិទ្ធិអាទិភាព ១៣% មិន
ប្រកាន់ស្តាំ ៨% ប្រជែង ១២% បើកបរស្រវឹង ១១% បត់មិនប្រយ័ត្ន ៧%
សុខភាព ១% កត្តាយានយន្ត ២% កត្តាផ្លូវ ១% និងកត្តាផ្សេងៗ ៣%។
ទាក់ទិនទៅនឹងករណីក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធ ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តកណ្តាល សម្តេច
ក្រឡាហោម ស ខេង លើកឡើងថា ៉ករណី ៣ កន្លែងនេះ ខ្ញុំចាត់ទុកជា
វិញ្ញាសារសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវរក
ឲ្យឃើញ ហើយបើរកមិនឃើញទេ ការវាយតម្លៃក៏ទៅតាមនឹងដែរ ។ មុន
គេគឺស្នងការទាំងអស់ ឥឡូវត្រូវធ្វើបញ្ហានេះ...ខ្ញុំថា ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យ
បាន ហើយបើរកមិនឃើញទេ សូមអស់លោកបកស័ក្តិខ្លួនឯង មិនបាច់ខ្ញុំ
បកទាន់ទេ ព្រោះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេ រឿងប្លន់ប្រដាប់អាវុធនេះ ។
សូមយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើបញ្ហានេះឲ្យបាន ហើយកន្លែងដទៃទៀតត្រូវប្រុង
ប្រយ័ត្ន បង្ការទុកជាមុន ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ...។
សម្តេចក្រឡាហោមបានបន្តថា ការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះ ហាក់ដូចជា
ធ្វេសប្រហែសនៅពេលចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសចាប់តាំងពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ ដោយពេលនោះ គឺអាវុធមួយចំនួនត្រូវបាន
បើកយកទៅប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែជួនអីវាមិនដល់គោលដៅក៏អាចថាបាន។ ការ
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអាវុធ ត្រូវតែជារបៀបវារៈមួយដែលត្រូវយកមកពិនិត្យ។
ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះឡើងវិញ ។ ត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យ
បានម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព ដែលក្នុងនោះមាន
ទាំងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះ លុបបំបាត់អំពើចោរលួច ចោរប្លន់ គ្រឿង
ញៀន ជួញដូរមនុស្ស ជាដើម។ល។ ជាបទល្មើសដែលយើងកំពុងតែចាប់
អារម្មណ៍នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ ។ សូមឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាល សមត្ថកិច្ច

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាព
គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍

ពាក់ព័ន្ធជាពិសេស គឺគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបញ្ហា
នេះឡើងវិញ៕
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ដើមខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី ២ រដ្ឋសភា
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានអញ្ជើញបំពេញការងារ

នៅខេត្តកំពង់ធំ ដោយបានជួបប្រជុំការងារជាមួយគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីស្តាប់របាយការណ៍របស់គណបក្សខេត្ត
និងការផ្តល់អនុសាសន៍ដឹកនាំ

។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានផ្តល់ថវិកាមួយចំនួនដល់

គណបក្សខេត្ត និងគណបក្សមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីអបអរខួបទី ៣៧ ថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សា
ខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំនួន ១៣០៧ គ្រួសារ នៅឃុំអង្គតាសូ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលក្នុង
ឱកាសនោះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានផ្តល់ជូនអំណោយរបស់លោកស្រី ឈូក
ស និងស្វាមី និងក្រុមគ្រួសារ ជាអនិកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ជូនដល់គ្រួសារទាំង
១៣០៧ ដោយក្នុងមួយគ្រួសារៗទទួលបាន អង្ករ ១០ គីឡូក្រាម មី ១២ កញ្ចប់ ទឹក
សុីអុីវ ១ ដប និងទឹកសុទ្ធ ១ ដប ។

ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី
បុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពុទ្ធាភិសេកសម្ពោធឆ្លងព្រះវិហារ និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុ
ងវត្តពោធិ៍រតនារាម ហៅវត្តស្អាង ស្ថិតក្នុងភូមិស្អាង ឃុំត្រពាំងគរ ស្រុកជើងព្រៃ
ខេត្តកំពង់ចាម ។
ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមអឹុម ឈុនលឹមសមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រ
សំគាល់សិទ្ធិសមូហភាព ជូនដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្នង នៅភូមិពូត្រុំ
សង្កាត់សែនមនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានឧត្ថម្ភថវិកាដល់ក្រុមរបាំចំនួន ២០ ម៉ឺនរៀល និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុង អំបិល និងស្ករស ។

ថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំកម្លាំងមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ និងមន្រ្តីអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់
អាវុធនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ

ចុះជួយច្រូតស្រូវប្រជាជននៅឃុំធ្លកវៀន

សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ស្រុក
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ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមជិកគណៈកម្មមាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ រដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ ធនធានទឹក និងឧតុនយ
ិ មបានដឹកនាំកម
ុ្រ ការ
ងារចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងការបែងចែកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់
ស្រោចស្រពស្រូវប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាពលកសិករក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ សមាជិគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត បានអញ្ជើញចូលរួម
សម្ពោធអគារមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ផលិតអំបិលបែបធម្មជាតិ

របស់ប្រទេសកម្ពុជា

ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិជុំក្រៀល ឃុំជុំក្រៀល ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ អគារ
នេះមានតម្លៃជិតបួនម៉ឺនដុល្លារ ។
ក្នុងខែធ្នូនេះដែរ ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួមជាមួយសមាគមគ្រូ
ពេទ្យមកពីប្រទេសបារាំង បានទៅពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនក្នុងឃុំចំនួន
២ ក្នុងស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
ពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងចែកធុងសាំង (ពោង) សម្រាប់
កល់ផ្ទះបណ្តែតទឹក ដល់ប្រជានេសាទនៅក្នុងភូមិកំពង់ថ្កោល ឃុំអន្សាចំបក់ ស្រុក
ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែងបានអញ្ជើញ
ចូលរួមពិធីបំពាក់ក្រមាយុវជន

ក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ២២០ គ្រួសារ ។

និងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់អង្គការ One-2-One Dental Valunteer Services
ពិនិត្យជំងឺមាត់ធ្មេញ និងជំងឺទូទៅ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ នៅសាលាបឋមសិក្សា
ស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង ។


ថ្ងៃទី០២-០៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន សមាជិកព្រឹទ្ធសភា បាន
ដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឯកឧត្តមអនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា មកពិនិត្យ និង
ព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល
ខេត្តកណ្តាលចំនួន ២៩៨ នាក់ ។
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បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសកម្មជនគណបក្សភូមិ-ឃុំ និងសម្រេចការជ្រើសរើស

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក

ដោយអនុវត្តន៍តាមស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងចំណោមសមា-

ជិកគណបក្សជាយុវជនរួចមក សរុបក្បាលម៉ាស៊ីនក្រុមសកម្មជនយុវជនទាំង១៣២ ភូមិ ១៤ ឃុំ និង
ស្រុកសរុបចំនួន ៤៧៧ ក្នុងនោះស្រី ២០១ នាក់ ដែលមានគ្រូបង្រៀននិស្សិត និងសាស្រ្តចារ្យ។ នៅ
ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នាស្នាក់ការគណបក្សស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប គណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ស្រុក ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ដោយមានការសហការពីក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស និងការ
ជួយឧបត្ថម្ភដឹកនាំពី ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា អ្នកតំណាងរាស្រ្តខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយស្រុក គណបក្សស្រុក ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក បានបើកវគ្គអប់រំ
នយោបាយជំហានដំបូងជូនដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សចំនួន ១៥៨ នាក់ ស្រី ៦៤ នាក់ សំដៅ
ផ្តល់ការយល់ដឹងដល់វគ្គពីប្រវត្តិគណបក្សផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិនៃមាតុភូមិ ស្នាដៃ សមិទ្ធផលគណបក្ស
សភាពការណ៍ថ្មីៗមួយចំនួន និងពីតួនាទីភារកិច្ចដែលយុវជនគណបក្សត្រូវអនុវត្តន៍ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម
ឈឹមម៉ា ឯកឧត្តម កៅ សុភណ
័ ្ឌ សមាជិកអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណបក្សខេត្ត លោក សោម សារ៉ូ ប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងឧទ្ទស
េ នាមដោយ ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា និងឯកឧត្តម កៅ សុភណ
័ ្ឌ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង
យុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស និងឯកឧត្តម ហួត ហាក់
ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំ

អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណ-

បក្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុប បានដឹកនាំប្រតិភូទៅបំពេញបេសកកម្ម
រយៈពេល ១១ ថ្ងៃ នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ គណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ និងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Paris , Lyon , Lille និង Metz
ប្រទេសបារាំង នៅប្រទេសប៊ែលស៊ិក ស្វីស និងអាល្លឺម៉ង់ និងបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សនៅតាមតំបន់ផង និងប្រកាសអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សផងដែរ ។
ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម គីម រីទ្ធី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលសមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកណ្តាល

បានជួប

សំណេះសំណាល និងផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ក្រុមការងារយុវជនស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនឃុំទាំងអស់នៅស្រុកស្អាង ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅផែនការឆ្នាំ ២០១៦ បន្តពង្រឹងរចនាសម្ព័នយុវជនគណបក្សពង្រីកសមាជិកគណបក្សជាយុវជន ដោយ
បើកចំហរដល់អ្នកមានសន្តានុពលលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនគណបក្សស្រុក-ឃុំ

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ទំនាក់ទំនងសង្គមជំរុញយុវជនគណបក្សចូលរួមវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្ស ជំរុញការស្វែង
រកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សកម្មភាព ។

គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តសៀមរាប ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកពួក គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកអង្គរធំ

ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ខេត្តចុះជួយស្រុក បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិ គ្រប់ភូមិ និង
ស្រុកទាំងពីរ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម សួន លន់ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ ៤ ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា អ្នក
តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលសៀមរាប

និងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយ

ស្រក
ុ ឯកឧត្តម កៅ សុភណ
័ ្ឌ សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ គ
៍ ណបក្សខេត្ត លោកសោម សារ៉ូ ប្រធានក្រម
ុ ការ
ងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួមក្នុងពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស
ឃុំត្រីញ័រ ស្រុកពួក និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំជប់តាត្រាវ ស្រុកអង្គរធំ ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក ឃុំ និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក ក្នុងនោះឃុំត្រីញ័រ
សកម្មជនយុវជន គណបក្សឃុំជាប់ឆ្នោត ៥ រូប បំរុង ៣ រូប ពីបេក្ខជន ២០ រូប ដោយឡែកឃុំជប់តាត្រាវសកម្មជនយុវជនជាប់ឆ្នោត ៥ រូបពីក្នុងបេក្ខជន ១២ រូប។
ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបើក និងជាគ្រូ
ឧទ្ទេសវគ្គអប់រំនយោបាយជូនដល់មន្ត្រីគណបក្សស្រុក គណបក្សមូលដ្ឋាន សាខាបក្សចំណុះ សាខា
បក្សភូមិ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តសៀមរាប បានចូលរួមស្តាប់កិច្ច
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសន្នបា
ិ តគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុមយ
្មុ នីសច
្ត ិនលើកទី៥ អាណត្តទ
ិ ១
ី ៨
និង ផែនការ ៥ឆ្នាំ លើកទី ១៣ សម្រាបអ
់ ភិវឌ្ឍន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងសង្គម។ ក្រម
ុ ការងារយុវជនចូលរួមសរុប
៨២ នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តសៀមរាប ។
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ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមការងាររៀប
ចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស បានដឹកនាំប្រតិភូគោរពវិញ្ញាក្ខន្ធជនរង
គ្រោះដែលត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស

នៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប្រទេស

កម្ពុជា ។ បន្ទាប់ពីការគោរពវិញ្ញាក្ខន្ធ ឯកឧត្តម ត្រូវបានឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអញ្ជើញ
ពិសារអាហារ និងពិភាក្សាការងារនៅនិវេសនដ្ឋានទូត ។

ថ្ងៃទី ១៩-២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចូលរួមវគ្គ
អប់រំនយោបាយ

របស់គណបក្សសម្រាប់យុវជនគណ-

បក្ស ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ១៩៥ នាក់។

ថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំ
ដោយ ឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រធានក្រុមការងារ និងមានការចូលរួមដោយ ឯកឧត្តម សំ ង៉ា
អនុប្រធាន , លោក អែម សុខា អភិបាលស្រុកម៉ាឡៃ , លោក ថោង ធីណា ប្រធានមន្ទីរ
ពាណិជ្ជកម្ម ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំតាគង់ ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខមេឃុំ , ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ក្រុមការងារបក្សឃុំ ភូមិ ក្នុងឃុំតាគង់ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបានចុះទៅពិនិត្យ
ផ្ទាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលប្រក់ស្បូវ ហើយពុំមានលទ្ធភាពជួសជុល ដើម្បីជួយជួស
ជុល ប្តូរដំបូលពីស្បូវទៅស័ង្កសីជូន។ ក្រុមការងារបានសម្រេចជ្រើសរើយយកផ្ទះ ៣ ដែលត្រូវសង់ថ្មី ១ និង ជួសជុល២ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើពីថ្ងៃទី ០២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ។

ថ្ងៃទី ០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំពងទឹក ស្រុក
ដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប បានប្រារព្វពិធីមីន្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី ៣៧ នៃថ្ងៃបង្កើតរណស្សិសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា (២ ធ្នូ ១៩៧៨
- ២ ធ្នូ ២០១៥) ក្រោមអធិបតីភាពលោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិកក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប។

លោកស្រី

គឹម ចន្នី ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រក
ុ និងជាអភិបាលស្រក
ុ ដំណាក់
ចង្អើរ លោកឧត្តមសេនីយ៍ ជុន សុផល សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹក ខេត្ត លោក លោកស្រីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងក្រុមការងារ
គណបក្សស្រុកជាច្រើនរូប ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស យុវជនប្រមាណជិត ៤០០ នាក់ ។

ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពត
បាន ចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារសពចំនួនពីរគ្រួសារ ស្រ្តីមេម៉ាយចំនួនពីរគ្រួសារ និង
មន្ត្រីគណបក្សដែលកាត់ជើងដោយសារទឹកនោមផ្អែមចំនួនមួយគ្រួសារ ។

ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅ
ទ្វីបអឺរ៉ុប

បាននាំយកថវិកាដែលជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់បងប្អូនខ្មែរ

ដែលរស់នៅ

ប្រទេសបារាំង បែលហ្សិក ហូឡង់ អាល្លឺម៉ង់ និងស្វីស តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ឧបត្តម្ភថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំនួន ៤.៥១១៤០៥
ដុល្លារ និង ២៤០ CHF ។

ថ្ងៃអាទិត្យទី ២០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារប៊ែលហ្សិក-ហូឡង់ រួមដំណើរជាមួយ
អនុប្រធានគណ:កម្មាធិការបក្សប៊ែលហ្សិក-ហូឡង់ បានចូលរួមពិធីជួបជុំសំណេះសំណាល
និង ចែកអំណោយដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៣៥៧ នាក់ រៀបចំដោយលោក ជួន ពេជ្រ
ឧត្តម នៅវិទ្យាល័យនរោត្តម ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង ។
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ក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលពួកគេវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្ត អេ-

ចំណូលពន្ធដារខែវិច្ឆិកា

តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ

ពន្ធដាររកចំណូលពន្ធ

បានប្រមាណជាង ៣៧១ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៩៣ លានដុល្លារ ។
បើគត
ិ ក្នង
ុ រយៈពេល ១១ ខែ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ចំណល
ូ ពន្ធដារសរុបមានចំនន
ួ
ប្រមាណ ៤ ៧៤៤ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ១ ១៨៦ លានដុល្លារអាមេរិក
ស្មើនឹងជាង ១០១,៨៣ % នៃផែនការឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណូលពន្ធដាររយៈ
ពេល ១១ ខែនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងចំណូល ១១ ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ឃើញថា
មានការកើនឡើងចំនួនស្មើនឹង ២៤,២ % (ចំណូលពន្ធដាររយៈពេល ១១
ខែ ឆ្នាំ ២០១៤ សម្រេចបាន ៩៦,៦ % នៃផែនការឆ្នាំ) ។
ក្នុងរយៈពេល ១១ ខែនេះ តាមការវិភាគប្រភេទពន្ធឃើញថាចំណូល
ក្នុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងគ្រប់ប្រភេទពន្ធ ក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗ
ដែលមានការកើនឡើងដូចជា

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍កើនឡើងប្រមាណ

១៩,៧ %ពន្ធលប
ើ ក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ កើន២៧,៩ % អាករពិសស
េ កើន ២៤,៧ %
និងអាករលើតម្លៃបន្ថែមកើន ១២,៦ % ។
បើពិនិត្យតាមវិស័យឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏មានការកើន
ឡើងស្ទើរគ្រប់សកម្មភាពដែរ

ក្នុងនោះផែ្នកសេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង

ប្រមាណ ៣៩,១ % ផ្នែកភេសជ្ជៈកើន ១៦,៣ % ផ្នែកផលិតថ្នាំជក់កើន
១១៣,២ % ផ្នក
ែ ទូរគមនាគមន៍កន
ើ ៦,៣ % ។ ផ្នក
ែ នីហរ័ណអាហរ័ណកើន
២៤,៣ % ផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រាស់កើន ៤,៥ % ផ្នែកផលិតសម្លៀក
បំពាក់កើន ១៥ % ផ្នែកសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់កើន ៣៣,៣ % ផលិត
យានយន្តកើន ២៣,៣ % ផ្នែកលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគកើន ៦២,៩ %
ផ្នែកលក់សម្ភារៈការិយាល័យកើន ៣៣,៨ % ផ្នែកលក់ភេសជ្ជៈកើន
២២,២ % ផ្នែកផលិតម្ហូបអាហារកើន ១៣ % និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងទេសចរកើន ១២,៦ % ។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋាន
វិច្ឆិកា
អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសថាក្នុងខែវិច្ឆិកា

អង្គរខែ

កន្លងទៅចំនួនភ្ញៀវ

ទេសចរបរទេសទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ

មានចំនួន

២០០ ០៨៥ នាក់ និងបានប្រាក់ចំណូលចំនួន ៥ ៨៧៥ ៤០០ ដុល្លារអាមេរិក។ ចំនួនអ្នកទិញប័ណ្ណនេះកើន ៣,៥៤ % បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
នៃឆ្នាំ២០១៤ និងចំណូលកើន ៥,៧១ % ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរ ។
សរុបរយៈពេល ១១ ខែ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេស
ទិញប័ណទ
្ណ ស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនន
ួ ១ ៨៧៧ ៤៣៧ នាក់ជាមួយ
នឹងប្រាក់ចំណូលសរុប ៥៣ ៥៥៦ ៤៨០ ដុល្លារ។ បើធៀបនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួនភ្ញៀវកើនឡើង ២,២១ % និងចំណូលកើន
១,១៥ % ។

២០១៦ នេះ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ជប៉ន
ុ ជាច្រន
ើ ទៀតនឹងចូលមកវិនយោ
ិ
គនៅកម្ពជា
ុ ។
កត្តាដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនជប៉ុន

គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលចូលមកវិនិយោគ

នៅកម្ពុជាបានកើនទ្បើងដល់ ២៤២ ក្រុមហ៊ុនមានកំណើន៤៧%ធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានត្រឹមនៃចំនួន ១៦៤ ក្រុមហ៊ុន។
ភាគច្រើនជា

ចូលមកវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជា

ដោយសារកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពផ្នែក
សង្គមកិច្ច ពិសេសច្បាប់វិនិយោគកម្ពុជាមានតែមួយ ដោយមិនមានបែង
ចែករវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក និងបរទេស ។
មានការកត់សម្គាល់ទៀតថា

ពីមុនមកជប៉ុនជួយកម្ពុជាភាគច្រើនជា

ជំនួយឥតសំណង ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ មក វិនិយោគិនជប៉ុនបាន
ចាប់ផ្តើមហូរចូលមកកម្ពុជា ហើយពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកវិនិយោគរយៈពេល
វែង និងបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិក កម្មករកម្ពុជា និងបាន
ផ្តល់ប្រាក់បៀរវត្សរ៍ខ្ពស់លើសពីប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់
ដេរ ពោលគឺពួកគេបានផ្តល់សុខមាលភាពដល់កម្មករ និងបុគ្គលិករបស់
ខ្លួន។ គេសង្កេតឃើញថាមិនមានកម្មករ ឬបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន
ជប៉ុនធ្វើបាតុកម្មនោះទេ ។

ផលិតផលម្រេច

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថា តាមទិន្នន័យសហគមន៍ម្រេចអន្តរជាតិ
នាឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជាផលិតម្រេចបានចំនួនប្រមាណ ៨ ០០០ តោនសម្រាប់
ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងបម្រើឱ្យការនាំចេញ។ ផលិតផលម្រេចដដែលនេះ
ក៏មានការកើនឡើងដល់ ៩.០០០ តោន នាឆ្នាំ ២០១៥ សម្រាប់បំពេញ
តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងសម្រាប់ការនាំចេញ។
បើតាមការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខ ផលិតផលម្រេចនៅ
កម្ពុជាអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ ១១.០០០ តោន ។ កំណើន
នេះ ដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងស្រុក និងនៅក្រៅប្រទេសកើន
ឡើងបន្តបន្ទាប់ និងដោយសារសក្តានព
ុ ល និងកេរឈ
ិ៍្ត
ះ្មោ ម្រេចនៅកម្ពជា
ុ
ផងដែរ ។ ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រួមជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ
បានដាក់បញ្ចូលដំណាំម្រេច ជាពិសេសម្រេចកំពតជាផលិតផលសម្គាល់
ភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្មសិទិ្ធបញ្ញារបស់កម្ពុជា។
ការផលិតម្រេចនៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើននៅក្នុងខេត្តចំនួន ៦
ទៅ ៧ ខេត្តនិងអាចរីកដល់ ១៨ ខេត្ត ។ ក្រុមហ៊ុនធំៗបានវិនិយោគដោយ
ដាំម្រេច ៥០-៦០ ហិកតា។ ដំណាំម្រេចនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានពូជច្រើន
មុខណាស់ដោយក្នង
ុ នេះមានទាំងពូជគ្រាបខ
់ ,្មៅ ស និងក្រហម។ ការប្រមល
ូ
ផលនៅកម្ពុជា គឺចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមេសា ។
ម្រេចកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំង

អាមេរិក

និង

ប្រទេសប្រមាណ ១០ ផ្សេងទៀត។

លទ្ធផលនៃការនាំចេញ និងចំនួនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស
ចុះបញ្ជីឆ្នាំ ២០១៥
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ចំនួនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបាននិងកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ទ្បិកត្រូនិក អចលនទ្រព្យ និងផ្សារទំនើបជាដើម។ មានការរំពឹងថា នៅឆ្នាំ

បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ

២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ថា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៥ នេះ ក្រសួងបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់នាំចេញលើមុខទំនិញ
សំខាន់ៗ រួមមាន សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង អង្ករ កសិផល(ដំណាប់ស្វាយ
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ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ នឹងដើរតួនាទីជាឧបករណ៍នៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព

ទី១-ធានាឲ្យបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ប្រមាណ
៧% ប្រកប ដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន សមធម៌ និងធន់នឹងវិបត្តិ ទី២-បង្
កើតការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងជូនប្រជាជន

ពិសេសស្រទាប់

យុវជន តាមរយៈការ វិនយោ
ិ
គ ទី៣-សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាជាង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក៏ដូចជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ផ្សេងទៀត ទី៤-បន្ត ពង្រឹងសមត្ថភាព និងអភិបាលកិច្ចនៃស្ថាប័នរដ្ឋ សំដៅ
បម្រើប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។
ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅតែបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យ
អាទិភាព៤ គឺៈ ទី១-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការបណ្តុះបណ្តាល
បច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ដោយផ្តោតជាពិសេសលើយុវជន ទី២-ការបន្តវិនិ-

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦

យោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦ បាន

របស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ត្រូវបានរដ្ឋសភា ពិភាក្សា និងអនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥
ទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនាថ្ងៃទី ២១ ខែ
តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភា ពិភាក្សា និង
អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ និងត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យ និង
អនុម័តនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានរៀបចំ
ឡើងនៅក្នុងបរិការណ៍ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួល
ផលពីសន្តិភាព ឯកភាពទឹកដី ឯកភាពជាតិ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការ
អភិវឌ្ឍ ។ ឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាបង្គោលចរដ៏មានអត្ថន័យបំផុតដែលនឹងកត់
ត្រាទុកនូវការឈានឡើងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី ២១ នេះ ពោលគឺ
កម្ពុជានឹងចាកចេញផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលប្រាក់ចំណូលទាប
ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ។ ក្នុងន័យនេះ ឆ្នាំ ២០១៦
គឺជាឆ្នាំនៃការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជា

នៅក្នុងដំណាក់

កាលនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយ ក្នុងដំណើរ ឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន

ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់

នៅឆ្នាំ២០៣០ ។ ក្នុងន័យនេះដែរ ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវតែកំណត់ថាជាឆ្នាំនៃការ
ប្រមូលពួតផ្តុំនូវកម្លាំង និងធនធាន ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមិទ្ធផល
សំខាន់ៗបន្ថែមទៀត

ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរមួយឆ្ពោះទៅរក

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាព និងចីរភាព ។ ហេតុនេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ថា ក្របខណ្ឌថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានរៀបចំឡើង
ប្រកបដោយមហិច្ឆតា
ដៅ

ក្នុងគោល-

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំ-

បាច់នានា

និងបន្តចលនាការកែ

ទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងមុតស្រួចរបស់


រាជរដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីឈានទៅ

សម្រេចបាននូវបំណងប្រាថ្នា

និង

ការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជន ។
ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានរៀប-
ចំនៅក្នុងទិសដៅកែទម្រង់

ជាក់

លាក់មួ
 យ ដោយធ្វើឲ្យបានសម្រេច
នូវគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ៤ គឺ

សម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

និងការកែលម្អថែមទៀតនូវកិច្ច

ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញ

និងភាពប្រកួតប្រជែង

ទី៣-ការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មក្នុងគោលដៅ

ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ព្រមទាំង
ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពទំនើបកម្ម
កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម និងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម ទី៤-ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាពនៃស្ថាប័នរដ្ឋ សំដៅបង្កើន
ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈ ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់
កម្ពុជា និងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ ។
តាមការប៉ាន់ស្មានបឋម កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥
នេះ អាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៦,៩% ក្នុងនោះ វិស័យឧស្សាហកម្មទទួល
បានកំណើនប្រមាណ ៨,៧% វិស័យសេវាកម្មអាចទទួលបានកំណើន
ប្រមាណ ៩,០% វិស័យកសិកម្មអាចសម្រេចបានកំណើន ១,០% ។
សម្រាបឆ
់ ្នាំ ២០១៦ ការព្យាករណ៍កណ
ំ
ន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច ព
ំ ង
ឹ ថា នឹងសម្រេច
បានក្នុងរង្វង់៧,០% ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក(ផ.ស.ស) តាម
ថ្លៃបច្ចុប្បន្នមានចំនួន៨១៩៣៤ប៊ីលានរៀល ប្រមាណជា ២០២៣១ លាន
ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រការនេះធ្វើឲ្យ ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់រំពឹងថា
នឹងទទួលបាន ១៣២៥ ដុល្លារអាមេរិក ។ កំណើននេះទ្រទ្រង់ដោយ
កំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន ៩,៦% កំណើនក្នុងវិស័យសេវាកម្ម
ចំនួន ៦,៥% កំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម ៤,៣%។ អតិផរណាមធ្យមប្រចាំ
ឆ្នាំនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត ៥% ពោលគឺនៅក្នុងរង្វង់
៣,០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦ ។ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលស្ថិតក្នុងរង្វង់
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៤០៥០រៀល ក្នុង ១ ដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នាំ ២០១៦។ ទុន
បម្រុងអន្តរជាតិរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ៤៩២៦ លានដុល្លារអាមេរិក នៅ
ឆ្នាំ ២០១៥ និងព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ៥៧៣៩ លានដុល្លារ
អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដែលធានាបាននូវការនាំចូលប្រមាណ ៤,៥ ខែ
នៅឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នាំ ២០១៦ ។
ក្របខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានកំណត់តាមសូចនាករ
សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ មានគោលដៅបង្កើនចំណូលក្នុងប្រទេសថ្នាក់ជាតិ
ឲ្យស្មើនឹង ១៦,៥២% នៃផសស គឺស្មើនឹង ១៣៥៣៨១២៧ លានរៀល
ដែលមានកំណន
ើ ២១,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ២
្នាំ ០១៥ ។ តាមគោលដៅនេះ
ចំណូលចរន្តត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន ១៣៤០៧២៦៣ លានរៀល គឺមាន
កំណើន ២១,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវជា ១៦,៣៦%នៃផសស
ដែលក្នង
ុ នោះ ចំណល
ូ សារពើពន្ធតវូ្រ សម្រេចឲ្យបានចំនន
ួ ១១៥៥៥០៥៥
លានរៀល គឺមានកំណើន ២១,០% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនាថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦
៧៨៤៧៣០ រៀល (គិតបញ្ចូលរបបអង្ករ)។
- បៀវត្សយោធិន (ពលទោ) នឹងត្រូវដំឡើងពី ៥៣៣០០០ រៀល ដល់

១៤,១% នៃផសស ។ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធត្រូវបានគ្រោង ចំនួន

ប្រមាណ៥៦៦៥០០រៀល(មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ)

១៨៥២២០៨ លានរៀល គឺមានកំណើន ២៦,៣% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ

២០១៦ ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ

២០១៥ ត្រូវជា ២,២៦% នៃផសស។ ចំណូលមូលធនត្រូវបានគ្រោងចំនួន

៦៧៥៥០០ រៀល (មិនគិតបញ្ចល
ូ របបអង្ករ) ហើយបើគត
ិ បញ្ចល
ូ របបអង្ករ

៤២០៥២១៤ លានរៀល គឺមានកំណើន២,១% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៥

ត្រូវជាប្រមាណ ៧៣៣៧៣០ រៀល ។

ត្រូវជា ៥,១៣ % នៃផសស ក្នុងនោះចំណូលមូលធនក្នុងប្រទេសដែលជា

ក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់សោធនិវត្តន៍

នៅខែមករា

ឆ្នាំ

ជូននិវត្តជនប្រាក់បំណាច់របស់

ចំណូលមានប្រភពពីការសងត្រឡប់មកវិញនូវប្រាក់ដើមនៃការខ្ចីពីសហ-

មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាក៏នឹងត្រូវបានដំឡើងពីចំនួន១៦០ពាន់រៀលដល់ចំនួន

គ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋតវូ្រ សម្រេចឲ្យបានចំនន
ួ ១៣០៨៦៤លានរៀល

៤០០ពាន់រៀលផងដែរ។ ចំណាយក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិកត្រូវបានគ្រោងចំនួន

គឺថយចុះ ២,០% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា ០,១៦% នៃផសស ។

៥៥២០៦៥០លានរៀល មានសមាមាត្រ ៤៩,៤៨% នៃចំណាយចរន្តថវិ-

ចំណល
ូ មូលធនក្រៅបទ
្រ ស
េ ត្រវូ សម្រេចឲ្យបានចំនន
ួ ៤០៧៤៣៥០ លាន

កាថ្នាក់ជាតិគឺមានកំណើន ១៧,២% ធៀបនឹងច្បាប់ ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា

រៀល គឺមានកំណើន ២,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា ៤,៩៧%

៦,៧៤% នៃផសស ។

នៃផសស ។

ចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិត្រូវវិភាជន៍តាមវិស័យ

ដោយផ្អែកលើ

ចំណាយសរុបថវិកាថ្នាកជា
់ តិតវូ ្រ បានគ្រោងក្នង
ុ ទឹកប្រាក់ ១៧៤៦២៤៧៧

តម្រូវការ និងអាទិភាពចាំបាច់ គឺវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន

លានរៀល ដែលមានកំណើន ១៦,១% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ស្មើនឹង

១៥៩៧១៨០ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ១៤,៣២% នៃចំណាយ

២១,៣១% នៃផសស ។

ចំណាយលើបុគ្គលិក ត្រូវបានគ្រោងចំនួន

ចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិមានកំណើន ២១,០% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥

៥៦៣៦៣៣៩ លានរៀល មានសមាមាត្រ ៥០,៥២% នៃចំណាយចរន្ត

ត្រូវជា ១,៩៥% នៃផសស។ វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់

ថវិកាថ្នាក់ជាតិ គឺមានកំណើន ២៣,៤% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា

សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងចំនួន ២៧៧២៨៥៧ លានរៀល មានសមា-

៦,៨៨% នៃផសស ។ បៀវត្សអប្បបរមារបស់មន្រ្តីរាជការ និងកងកម្លាំង

មាត្រស្មើនឹង ២៤,៨៥% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ មានកំណើន

ប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ នឹងត្រូវបានដំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

១៩,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា ៣,៣៨ % នៃផសស ។ វិស័យ

- បៀវត្សមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នឹងត្រូវដំឡើងពី ៥៥២៨០០ រៀល ដល់

សង្គមកិច្ចត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៤២៩១៤៤១ លានរៀល មានសមាមាត្រ

ប្រមាណ ៦០០៥០០រៀល នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយចាប់ពីខែមេសា

ស្មន
ើ ង
ឹ ៣៨,៥%នៃចណា
ំ
យចរន្តថវិកាថ្នាកជា
់ តិ និងមានកំណន
ើ ១៩,៧%

ឆ្នាំ២០១៦ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៧០០៥០០រៀល ។

ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា ៥,២៤% នៃផសស ។ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

- បៀវត្សគ្រូបង្រៀននឹងត្រូវដំឡើងពី ៦៤៦៤៨០ រៀល ដល់ប្រមាណ

ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ១១៥៤៥៥៧ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង

៧០០៥០០ រៀល នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ

១០,៣៥% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងមានកំណើន ១៦,១%

២០១៦ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៨០០៥០០ រៀល ។

ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយត្រូវជា ១,៤១% នៃផសស។ ចំណាយ

-បៀវត្សគ្រូពេទ្យនឹងត្រូវដំឡើងពី ៦៤៦៧២០ រៀល ដល់ប្រមាណ

មូលធនថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៦៣០៥៤៨៨ លានរៀល មាន

៧០០៥០០ រៀល នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ

សមាមាត្រស្មើនឹង ៣៦,១% នៃចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិសរុប និងមាន

២០១៦ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៨០០៥០០ រៀល ។

កំណើន ៩,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវជា ៧,៦៩% នៃផសស ។

- បៀវត្សនគរបាល(ពលបាលត្រី) ត្រូវដំឡើងពី៦៤០០០០រៀល ដល់
ប្រមាណ៦៧៥៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចល
ូ របបអង្ករ) នៅខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៦
ហើយចាប់ពីខែមេសា

ឆ្នាំ២០១៦

នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មាន
ប្រសាសន៍ថា ទាក់ទិននឹងលំហូរថវិកា យើងមានពាក្យគន្លឹះ ៤ គឺ តម្លាភាព
តទៅទំព័រទី ៣០
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លទ្ធផលបង្កបង្កើនស្រូវវស្សា និងប្រាំងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦

 កម្ពុជានៅសល់អង្ករប្រមាណ ២,៩១ លានតោន សម្រាប់នាំចេញ

ប្រជាកសិករសស្រោកសស្រាំ ភ្ជួររាស់ដកស្ទូង
បង្កបង្កើនផលស្រូវទាំងរដូវប្រាំង និងរដូវវស្សា
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ស្ថានភាពនៃការងារបង្កបង្កើនផលមានការ
ប្រែប្រួលអាស្រ័យដោយសារអាកាសធាតុមិនអំណោយផល ។ ទឹកភ្លៀង
ធ្លាក់យឺតជាងឆ្នាំកន្លងទៅ និងគ្រោះរាំងស្ងួតបានអូសបន្លាយពេលយូរនៅ
ដើមរដូវវស្សា ។ ទឹកទន្លេនៅឆ្នាំនេះមានកម្រិតទាបមិនអាចហូរចូលព្រែក
បាន

ក៏ជាកត្តាមួយជះឥទ្ធិពលដល់ការងារបង្កបង្កើនផលទាំងស្រូវរដូវ

វស្សា និងរដូវប្រាំងផងដែរ ។ ទោះជាយ៉ាងណាការងារបង្កបង្កើនផលរដូវ
វស្សាក៏ដូចជារដូវប្រាំង មិនមានទទួលរងនូវជំងឺ ឬសត្វចង្រៃបំផ្លាញផល
ដំណាំឡើយ ។
យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា
តម្លៃអំពីស្ថានភាពនៃការបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា

និងវាយ

និងវិធានការជុំវិញការ

បង្កបង្កើនផលរដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទបានបញ្ជាក់ថាដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥ នេះភ្ជួរ
រាស់រៀបចំដស
ី ម្រេចបានចំនន
ួ ៣ ៥៥៣ ៨៨ ៧ ហ.ត ក្នង
ុ នោះភ្ជរួ រាស់ដោយ
គោក្របីចំនួន ៤៣៤ ៣៩៧ ហ.ត និងគ្រឿងយន្តកសិកម្មចំនួន ៣ ១១៩
៤៩០ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៥៧៣ ៧៧០ ហ.ត ។ សាបសម្រេចបានចំនួន
៧១ ០៧៣ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៤២ ២៨៩ ហ.ត។ ដោយឡែក ស្ទូង និង
ព្រោះបានចំនួន ២ ៥៦១ ៩៥៧ ហ.តស្មើនឹង ៩៩,៨០% នៃផែនការចំនួន
២ ៥៦៧ ១៣០ ហ.ត តែតិចជាងឆ្នាំមុន ២ ៦១៥ ហ.ត ។ ក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបងធ្វើស្រែបានច្រើនជាងគ េដោយសម្រេចបាន ២៩០០៥៦ ហ.ត។
បន្ទាប់មកខេត្តព្រៃវែង ចំនួន ២៦៨៣១៥ ហ.ត និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ចំនួន ២៤៦០២១ ហ.ត ។
គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងតួលេខដំណាំស្រូវដែលស្ទូង

ពង្រោះចំនួន ៤១១៤២ ហិកតា ត្រូវខូតខាតដោយសារខ្វះទឹក ។ ចំណែក
ផ្ទៃដីដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារកង្វះខាតទឹកត្រូវបានស្តារឡើងវិញ
មានសំណាប ៧ ហ.ត និងសន្ទូងពង្រោះ ១៥៣៨២ ហ.ត ។
ក្នុងចំណោម ១៦ ខេត្តរាជធានី ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះ
រាំងស្ងួត គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបងរងផលប៉ះពាល់ច្រើន
ជាងគេ។ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងចំណោមផ្ទៃដី ២៤៦០២១ ហ.ត មាន
ផលប៉ះពាល់ដោយកង្វះខាតទឹកលើសំណាប ២៦ ហ.ត និងសន្ទូងពង្រោះ
៩៧២៥១ ហ.ត បណ្តាលឲ្យខូចខាតចំនួន ១០៧៩៩ ហ.ត។ ចំណែកខេត្ត
បាត់ដំបង ក្នុងចំណោមផ្ទៃដីដាំដុះសរុប ២៩០០៥៦ ហ.ត គឺប៉ះពាល់លើ
សន្ទូងពង្រោះចំនួន ៦៤៨២៨ ហ.ត បណ្តាលឲ្យខូចខាតសន្ទូងពង្រោះ
សរុបចំនួន ២៣៨៨៥ ហិកតា ។
ផ្អែកតាមលទ្ធផលស្រូវរដូវវស្សាដែលសម្រេចបានខាងលើ គេរំពឹងថា
ផ្ទៃដីប្រមូលផលសរុបនឹងអាចទទួលបានចំនួន ២ ៥៣៦ ១៩៧ ហ.ត តិច
ជាងឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន ១ ៧៧៩ ហ.ត ។ ទិន្នផលជាមធ្យម ប៉ាន់ស្មានអាច
នឹងទទួលបាន ២,៨២៩ តោន ក្នុងមួយហិកតា លើសឆ្នាំមុនចំនួន ១៤ គ.ក្រ
ក្នុងមួយហិកតានិងបរិមាណផលសរុបប្រមាណ ៧ ១៧៤ ៥៤៩ តោនកើន
លើសឆ្នាំមុន ៣១ ០២៨ តោន ។
ដោយឡែក ចំពោះការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០១៥២០១៦ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ អនុវត្តបានចំនួន ២០៤ ២៧៩ ហ.ត ស្មើនឹង

និងព្រោះបានខាង

លើនេះ ក្នុងនោះមានស្រូវស្រាលចំនួន ៥៨៣ ៧០៦ ហ.ត(ស្រូវបង្កើនរដូវ
ចំនួន ១៣៣ ៧២៦ ហ.ត)តិចជាងឆ្នាំមុន ៧៧ ៤០០ ហ.ត។ ស្រូវកណ្តាល
ចំនួន ១ ៣១៤ ៧៦៧ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៥៨ ៣៦២ ហ.ត ។ ស្រូវធ្ងន់
ចំនួន ៥៧៩ ៩៤២ ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ២៩ ៣៦២ ហ.ត ។ ស្រូវចម្ការ
ចំនួន ៣៦ ៧៨៣ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៧ ៣០៥ ហ.ត និងស្រូវឡើងទឹក
ចំនួន ៤៦ ៧៥៩ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៥ ៧៨០ ហ.ត ។
ក្នុងផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាទូទាំងប្រទេសដែលសម្រេចបាន
សរុបចំនួន ២៥៦១៩៥៧ ហ.ត នេះ មានខេត្តរាជធានីចំនួន១៦បានជួប
កង្វះខាតទឹក ក្នុងនេះមានសំណាបចំនួន ២៥៩៦ ហ.ត និងសន្ទូងពង្រោះ
ចំនួន ២៤២៤១៦ ហ.ត ។ ទន្ទឹមនេះសំណាបចំនួន ៧១ ហ.ត និងសន្ទូង

ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវទាំងរដូវប្រាំង និងវស្សា របស់ប្រជាកសិករកម្ពុជា
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តោន(ឆ្នាំមុនចំនួន ៤,៧ លាន តោន) និងគិតជាអង្ករប្រមាណជាង ២,៩១
លានតោន(ឆ្នាំមុនជាង ៣,០១ លានតោន)សម្រាប់នាំចេញ ។
ការងារបង្កបង្កើនផលឆ្នាំនេះ បានជួបប្រទះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបណ្តាល
មកពីគ្រោះរាំងស្ងួត ឯទឹកទន្លេមានកម្រិត ទាប បានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីដាំដុះថយចុះ

ការប្រើគ្រឿងមា៉សុីនក្នុងផលិតកម្មស្រូវមានកំណើនយា៉ងខ្លាំង
៤៨,៩៥% នៃផែនការចំនួន ៤១៧.៣២៥ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន
១៥ ១៣៤ ហ.ត បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា។ ដោយផ្អែកលើនិន្នាការនេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទប៉ាន់ស្មានថា

ផ្ទៃដីសរុបអាច

សម្រេចបានចំនួន ៤៦៥ ១៦៧ ហ.ត ដែលក្នុងនោះអាចប្រមូលផលបាន
ចំនួន ៤៦០ ០៦២ ហ.ត ជាមួយនឹងបរិមាណផលស្រូវសរុបស្ថិតក្នុងរង្វង់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម បានបញ្ជូនមា៉សុីនបូមទឹក អន្តរាគមន៍

២ ០៥២ ៤៧២ តោន គឺតិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន១២៨ ៤២៤ តោន ក្នុងកម្រិត

សង្គ្រោះផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវជ
 ួបគ្រោះរាំងស្ងួត នៅបណ្តាខេត្ត

ទិន្នផលជាមធ្យម ៤,៤៦១ តោន ក្នុងមួយហិកតា(ទិន្នផលឆ្នាំមុន៤,៤៤៣

មួយចំនួន

តោនក្នុងមួយហិកតា) ។
ក្រសួងក៏បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានផងដែរនូវលទ្ធផលស្រូវរដូវវស្សា

ធៀបនឹងឆ្នាំមុនតែទិន្នផលជាមធ្យមមានការកើនឡើង

ហើយបរិមាណ

និង

ផលមិនមានការថយចុះខ្លាង
ំ ជាងឆ្នាម
ំ ន
ុ នោះឡើយ ។ ម៉្យាងទៀតវឌ្ឍនភាព

រដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ គឺមានផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន ៣០២៧១២៤ ហ.ត

នៃការធ្វើប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវពុំទាន់ អនុវត្តបានពេញលេញ តាមលក្

(ស្រូវវស្សា ២ ៥៦១ ៩៥៧ ហ.ត និងស្រូវប្រាំង ៤៦៥ ១៦៧ ហ.ត)តិច

ខណៈបច្ចេកទេសកសិកម្មសមស្របនៅ ឡើយទេ ជាកត្តាធ្វើឲ្យទិន្នផលម

ជាងឆ្នាំមុនចំនួន ២៨ ៣៨៣ ហ.ត(ឆ្នាំមុនអនុវត្តបាន ៣ ០៥៥ ៥០៧

ធ្យមនៅមានកម្រិត គួបផ្សំនឹងការ

ហ.ត) ។ រីឯផ្ទៃដីប្រមូលផលអាចទទួលបាន ២៩៩៦២៥៩ ហ.ត (ស្រូវ

ខ្ពស់ ។ គួរបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់សេវាកម្មភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿង

វស្សា ២ ៥៣៦ ១៩៧ ហ.ត និងស្រូវប្រាំង ៤៦០ ០៦២ ហ.ត)គឺតិចជាង

យន្តកសិកម្មក្នុងការរៀបចំដីដាំដុះ មានការកើនឡើងដល់ជាង៨០%ធៀប

ឆ្នាំមុន ៣២ ៥៧៧ ហ.ត។ ចំពោះទិន្នផល មធ្យមទូទាំងប្រទេស ៣,០៨០

នឹងផ្ទៃដីភ្ជួររាស់សរុប(៣ ៥៥៣ ៨៨៧ ហ.ត)។ ជាមួយនឹងការប្រើគ្រឿង

តោន ក្នុងមួយហិកតា(ឆ្នាំមុន ៣,០៧៩ តោន) ។ បរិមាណផលស្រូវប៉ាន់

យន្តសម្រាប់ភ្ជួររាស់ដី ការប្រើគ្រឿងយន្តសម្រាប់ច្រូតកាត់បោកបែន ក៏

ស្មាន សរុបចំនួន ៩២២៧០២១ តោន(ឆ្នាំមុន៩,៣២ លានតោន)។ ដូច្នេះ

បានកើនឡើងច្រើនដែរ

បើគិតពីតុល្យភាពស្បៀងរវាងសេចក្តីត្រូវការ និងបរិមាណផលស្រូវទទួល

ពិសេសកម្លាំងយុវជននារីជាច្រើន បានធ្វើចំណាកស្រុកមករកការងារនៅ

បាន ឃើញថាអាចនៅសល់បរិមាណស្បៀងគិតជាស្រូវជាង ៤,៥ លាន

តាមទីក្រុង ទីប្រជុំជន និងនៅក្រៅប្រទេស ៕
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ស្វាយក្លាស់សេ ដំឡូងជ្វា ម្ទេសស្រស់ ស្លឹកទាបបារាំង ទៅប្រទេសកូរ៉េ និង
ប្រទស
េ ថៃឡង់ដ)
៏ ទោចក្រយាននិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៥
មានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៤.៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក។ តួលេខនេះបើ
ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនឡើងប្រមាណ ២៥ % ដែលមាន
ទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ ៣.៦០០ លានដុល្លារ ។ ក្នុងនោះទឹកប្រាក់នាំចេញពីតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានចំនួន ១.២១២ លានដុល្លារ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤
មានទឹកប្រាក់ ៦៧២ លានដុល្លារគឺកើន ៨០ %។
ក្រសួងបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញមានទឹកប្រាក់ ១៨,២៥ លានដុល្លារ ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលមានទឹកប្រាក់ ០,៣៤ លានដុល្លារ និងបានផ្តល់
វិញ្ញាបនបត្រនាំចេញត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃ និងសល់ពីការកែច្នៃមានទឹក
ប្រាក់ប្រមាណ ១៥ លានដុល្លារ។
ក្រសួងបានចុះបញ្ជីថ្មីក្រុមហ៊ុនការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្ម

និង

សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសបានចំនួន ៣.៧៩៨ ក្រុមហ៊ុនធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤

ចំណាយដើមផលិតកម្មមានកម្រិត

ស្របពេលដែលកម្លាំងពលកម្មនៅជនបទ

ជា

មានកំណើន ១១,៩៤ % ។ ចុះបញ្ជីថ្មីនូវសហគ្រាសឯកបុគ្គលមានចំនួន
១.២១៧ សហគ្រាស បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ មានកំណើន ៧១,៦៥ %
និងចុះបញ្ជីការកែប្រែក្រុមហ៊ុនការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្ម

សាខា

ក្រុមហ៊ុនបរទេសមានចំនួន ៣.៨៥៣ ក្រុមហ៊ុនមានកំណើន ៣៩,២០ %
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់រយៈពេល ១១ ខែ

ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បញ្ជាក់ថា តាមទិន្នន័យ
សំណង់ដែលគិតដល់ដំណាច់ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំនេះ

ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យ

សំណង់នៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ ២ ៩៣៦ លានដុល្លារអាមេរិក
ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនទ្បើង ២៧ % ។ ក្នុង
នោះទុនវិនិយោគលើអគារខ្ពស់ៗដែលមានកំពស់ចាប់ពី១០ ជាន់ដល់ ៥៥
ជាន់មានចំនួន ៥៦ អគារ មានតម្លៃទុនវិនិយោគប្រមាណ ១.៥៨១ លាន
ដុល្លារ ស្មើនឹង ៥៤ % នៃទុនវិនិយោគសរុប ៕
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" កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង " គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលទស្សនាប្រាសាទនានា
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយា៉ងច្រើនកុះករ

វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមាសបៃ-

តង និងជាវិស័យអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកំពត

កំណើនឥតឈប់ឈរនៅក្នុងវិស័យនេះ

ទាមទារឲ្យមានការយកចិត្ត

ដោយបាននាំមកនូវចំណូលជូនជាតិ ផ្តល់ឱកាសការងារ ចូលរួមដល់ការ

ទុកខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងហ្មត់ចត់ ហេតុនេះហើយ

កាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

ចរណ៍ (២០១៥-២០១៨) នេះឡើង ។ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តី

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន និងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកន្លងទៅនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ចេញផែនការកំណែទម្រង់

វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០១៨ ដោយបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើ
ការពង្រឹងគុណភាពឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ៉សេវាមួយ ស្តង់ដាមួយ ៉ ការ
បណ្តុះបណ្តាល
ការផ្សព្វផ្សាយ

និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

និងបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យទេសចរ យន្តការស្នូលទ្រទ្រង់ផែនការ
កំណែទម្រង់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា(២០១៥-២០១៨) ។
ផែនការកំណែទម្រង់នេះគឺ

ដើម្បីជំរុញរ៉ាប់រងការទ្រទ្រង់ឲ្យកំណើន

ទេសចរណ៍ដែលរំពឹងថា នឹងមានចំនួនច្រើនឡើងក្នុងពេលខាងមុខ។ ឆ្នាំ
២០១៤ កន្លងទៅនេះ យើងសម្រេចបានកំណើនក្នុងអត្រា ៧ % ជាមួយ

នឹងការមកដល់នៃទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៤ លាន ៥ សែននាក់ បង្កើត
ឱកាសការងារប្រមាណ ៦២ ម៉ឺននាក់ នាំប្រាក់ប្រមាណជិត ៣០០០ លាន
ដុល្លារអាមេរិកចាក់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើង។ តាមការព្យាករណ៍ នៅ

ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងមានប្រមាណ ៥ លាន។
តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ ២០២០ ការមកដល់នៃទេសចរអន្តរជាតិអាច
កើនឡើងដល់

៧,៥

លាននាក់

និងនាំមកនូវចំណូលសរុបប្រមាណ

៥០០០ លានដុល្លារ បង្កើតឱកាសការងារជិត ១ លាននាក់។ ជាមួយនឹង
កំណើនដ៏ឆាប់រហ័សនៃលំហូរភ្ញៀវទេសចរចូលមកកាន់ ព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នូវសម្បទាសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេស

ក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដែលមានការ

គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ និងមានភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅ ៣៣៥ កន្លែង (ក្នុង
ចំណោម ១ ៤២៩ កន្លែង) កំពុងដំណើរការ និងអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅ
ទស្សនាបាន(អាជីវកម្មមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

និងកំពុងជំរុញឲ្យស្នើសុំអាជ្ញា-

ប័ណ្ណ) សណ្ឋាគារមានចំនួន ៧៣៥ កន្លែងមាន ៣៦ ៨២២ បន្ទប់ ផ្ទះ

សំណាក់ចន
ំ ន
ួ ១ ៧៣៩ កន្លែង មាន២២ ៨៤៥ បន្ទប់ សេវាកម្មកសា
ំ ន្តទេស-

ចរណ៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យមានចំនួន ៦១៦ កន្លែង មាន៣២៤៥ បន្ទប់
ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានចំនួន ២ ៣១០ កន្លែង ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
៦៤៣កន្លែង និងមានមគ្គទេសចរណ៍សរុបចំនួន ៦ ១៧៥ នាក់ ។

ទើបក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ចេញ
ក្រសួងទេសចរណ៍បានថ្លែងថា

នូវផែនការកំណែទម្រង់វិស័យទេស-

ទស្សនទាន

និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍

កម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថា កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង គឺជាគោលដៅ
ទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
ទេសចរ

និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ភ្ញៀវ

និងប្តេជ្ញារួមគ្នាបន្តចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុស

ត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងកាន់តែស្អាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍កាន់តែ

ស្អាត មានរបៀបរៀបរយ សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យល្អ ផ្តល់សេវាប្រកប
ដោយគុណភាព និងបដិសណ្ឋារកិចល
្ច ។
្អ ឈរលើទស្សនទាន អ
៉ ភិរក្សដើម្បី

អភិវឌ្ឍន៍ អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីអភិរក្ស ៉ក្រសួងទេសចរណ៍បានទទួលស្គាល់អំពី

កាលានុវត្តភាពថ្មីៗដែលកម្ពុជាអាចចាប់យកក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យបៃតង និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលកើតឡើងពីវិស័យ

ទេសចរណ៍ ដូចជាការប្រើប្រាស់ថាមពល ទឹក សំណល់ ជីវៈចម្រុះ។ល។
ក្រសួងប្តេជ្ញាបន្តអនុវត្តទស្សនទាន ៉កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង ៉ ដើម្បីជា
គោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
ដល់ទេសចរណ៍

និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ

និងប្តេជ្ញារួមគ្នាបន្តអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុស

ត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងកាន់តែស្អាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍កាន់តែ

ស្អាត ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងទេសចរណ៍បានរៀបចំផ្តល់នូវរង្វាន់ពិសេស
ជូនប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ដែលមានស្នាដៃឆ្នើម

តាមរយៈការចូលរួម

ប្រឡងប្រណាំង ៉រង្វាន់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង
ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ៉ជាលើកទី ១ និងជាប្រវត្តិសាស្រ្ត។ រង្វាន់ពិសេស

នេះ ជាយន្តការមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្នែកឯកជនចូលរួម និងយកចិត្ត
ទុកដាក់លើភាពស្អាត

និងបៃតង

បង្កើតនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងអាជីវកម្ម

របស់ខ្លួន និងចូលរួមលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសង្គម ដើម្បីនាំកម្ពុជាឆ្ពោះ
ទៅរក

៉កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង ៉ចូលរួមទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាមួយគ្នានេះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បាន
យកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកសក្តានុពលទេសចរណ៍

ទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

កម្ពុជា ដោយធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាប៉ូលទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញបន្ទាប់ពីតំបន់

សៀមរាប-អង្គរ ។ ក្នុងគោលដៅនេះ កម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសមុទ្រ
ចំនន
ួ ៤លើករួចមកហើយ គឺកង
្នុ ឆ្នា២
ំ ០១១ ប្រារព្ធឡង
ើ នៅខេតព
្ត ្រះសីហនុ
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កម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជាង ២០០ ក្រុមហ៊ុន
មាន ៣០% កំពុងវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ ។ លោកបន្តថា មានក្រុម-

ហ៊ុនមកពីតំបន់អឺរ៉ុប

និងភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបជាច្រើននាក់មកទស្សនា

ប្រទេសកម្ពុជា ។ តាមមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹម
ដំណាច់ត្រីមាសទី ៣ នេះ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវចំនួន ៣៤៤៦ ៨៧០ នាក់

កើនឡើងពី ៣២០០០៥៨ នាក់កាលពីឆ្នាំមុន។ ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាម

មានចំនួននាំមុខគេ គឺ ៧០ ម៉ឺននាក់ ភ្ញៀវចិនជាប់លំដាប់លេខ ២ មានចំនួន
ជាង ៥០ ម៉ឺននាក់ កូរ៉េជាង ៣០ ម៉ឺននាក់ ឡាវជាង ២៦ ម៉ឺននាក់ ថៃជាង
២១ ម៉ឺននាក់ អាមេរិកជាង ១៥ ម៉ឺននាក់ និងភ្ញៀវជប៉ុនជាង១៤ ម៉ឺននាក់ ។

ភ្ញៀវទេសចរចិនមានកំណើនរហូតដល់ ២៦ % ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារំពឹងថា
នឹងទទួលបាន ៧០ ម៉ឺននាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ ។

ទិដ្ឋភាពខ្លះនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកំពត
ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តកែប ឆ្នាំ២០១៤ នៅខេត្តកោះកុង និងឆ្នាំ២០១៥ នេះ
នៅខេត្តកំពត ក្រោមប្រធានបទ

៉ឆ្នេរស្អាត សេដ្ឋកិច្ចរុងរឿង ៉។

នៅក្នុងសារលិខិតអបអរពិធីបើកបុណ្យសមុទ្រលើកទី៤ នៅខេតក
្ត ំពត

ថ្ងៃទី១១-១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថា តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលបាន
ក្លាយជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោក
និងកំពុងរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍

បាន

ប្រកប

ដោយឧត្តមភាព និងភាពទាក់ទាញខ្ពស់ និងចូលរួមចំណែកសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានជាគោលដៅទេសចរណ៍លំដាប់ពិភពលោក

និងប្រកប

ដោយភាពកក់ក្តៅ ៉ASEAN: the world-class Destination ៉ និង ៉ASEAN:

Feels the warmth ៉។ ការចូលជាសមាជិកក្លឹបនេះ ពិតជាបានស្តែងឲ្យ

ឃើញពីរបត់ថ្មីនៃការប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្ទាប់ របស់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
កម្ពុជា ទាំងលើទិដ្ឋភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ទេសចរណ៍ នគរូបនីយកម្ម និង
បរិស្ថាន ដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃតំបន់ឆ្នេរ
សមុទ្រកម្ពុជាទាំងមូល ក្រោមឈ្មោះរួមមួយថា

៉ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

៉។

កិច្ចការនេះ ធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាបាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជា
ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ជាតិ និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏មានភាពទាក់ទាញ

និងប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់ ព្រមទាំង

ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ធំបន្ទាប់ពីតំបន់វប្បធម៌-ប្រវត្តិសាស្រ្តសៀមរាបអង្គរ និងរាជធានីភ្នំពេញ ។

វិស័យទេសចរណ៍គឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលបានចូលរួមទ្រទ្រង់

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

តាមរយៈការបង្កើនការងារធ្វើការជួយកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រ រួមចំណែកកាត់បន្ថយការកើនឡើងកំដៅភពផែនដីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយក៏ជាវិស័យមួយដែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ធ្វើ
សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ផងដែរ។ វិស័យនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតកាលានុភាពការងារលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ

២០១៥ ថា កម្ពុជាផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យវប្បធម៌ ។ ជាការ
ពិត

កម្ពុជាគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ

មួយនៅក្នុងតំបន់ដោយសារអច្ឆរិយភាពគ្មានពីរនៃអង្គរ

ប្រាសាទបុរាណ

រាប់ពាន់ ព្រមទាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបិយនានា ជាអាទិ ចម្រៀង និងរបាំ
បុរាណ ល្ខោន ចំលាក់ ប្រពៃណីរស់នៅ ប្រកបដោយភាពរស់រវើក និងល្អផូរផង់

ដើម។

ក៏ដូចជាម្ហូបអាហារដ៏មានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសារបស់ប្រជាជនខ្មែរជា
ប្រការទាំងអស់នេះ

រួមជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតនៃតំបន់ឆ្នេរ

សមុទ្រកម្ពុជា ភាពបៃតង និងធម្មជាតិព្រៃឈើ គឺជាធាតុផ្សំសម្រាប់ការ
ប្រសិទ្ធិនាមកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆិរយៈ។

ដោយសារលក្ខណៈ

សម្បូរបែបផ្នែកវប្បធម៌ អរិយធម៌ និងអេកូឡូស៊ីរបស់ខ្លួន កម្ពុជាបានចាត់

ទុកវិស័យទេសចរណ៍ ដែលជាវិស័យឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងនៅក្នុងសេដ្ឋ-

កិច្ចថាជាមាសបៃតង។ ហេតុនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យ
ធ្វើការអភិរក្ស

និងកែលម្អឲ្យបានសមស្របនូវទីកន្លែងដែលមានសម្បត្តិ

វប្បធម៌ ធនធានធម្មជាតិ និងដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វិស័យទេស-

ចរណ៍ ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលផលពីវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយសមធម៌
បង្កើតអត្តប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់

សង្គម សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងបរិស្ថាន។ ផ្តល់ការគោរពនូវតម្លៃនៃសហគមន៍

មូលដ្ឋាន ចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់គោល
ដៅទេសចរណ៍

ដើម្បីបង្កើតនូវកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ

ក្នុងការទស្សនាកំសាន្ត

ព្រមទាំងការវិលត្រឡប់មកទស្សនាជាថ្មីម្តង

ទៀត។ ពិសេស គឺការថែរក្សានូវសម្បតិ្តមរតកបរិស្ថាន និងធនធានទាំង
អស់សម្រាបម
់ នុស្សជំនាន់កយ
្រោ ទៀត ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាកត្តាគន្លឹះដើម្បី
បន្តចាប់យកឲ្យបាននូវកាលានុវត្តភាពពិត

ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នៃ

វិស័យទេសចរណ៍ ទាំងក្នុងតំបន់ និងសកលលោក រួមទាំងជំរុញលើក
កម្ពស់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាផងដែរ ៕

និងបង្កើនចំណូល

ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានទាក់ទាញវិនិយោគបរទេស និងលំហូរចូល

រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ ដែលជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ធម្មជាតិនៅ
កម្ពុជាទៀតផង ។

អាស្រ័យដោយការខិតខំទាំងនេះ ទើបនៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ កម្ពុជាត្រូវ

ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទិសដៅ តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុត ពីទស្សនាវដ្តីទេសចរណ៍ Trip Adviser ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់

ច្បាស់ពីកម្ពុជា និងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទេសចរណ៍មកកម្ពុជា។ លោក Em-

manuel Menanteau ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ពាណិជ្ជករអឺរ៉ុបជាច្រើន

ចាប់អារម្មណ៍ពីសក្តានុពលវិស័យទេសចរណ៍

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ទស្សនាកម្សាន្តតាមទូកនៅ
តំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិព្រែកទាល់ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
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ការព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីស ជាការលោតផ្លោះសម្រាប់មនុស្សជាតិ
 បន្ថយកំណើនសីតុណ្ហភាពត្រឹម ១,៥


អង្សារ ធៀបនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្ម

ក្នុងកម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗអាចជួយអ្វីបាន?

 ឥន្ធនៈផូស៊ីលនឹងថយ ថាមពលកកើតឡើងវិញនឹងកើន
ចងភ្ជាបទៅ
់ នឹងការកើនឡើង នៃកម្រិតឧស្មន
័ ការបោន
ឌីអុកសីដក្នុងបរិយាកាស ដោយសារតែការប្រើឥន្ធនៈ
ផូស៊ីល ។ មានការពន្យល់តាមបែបផ្សេងទៀតថា ការ
ដូរផ្លាស់អាកាសធាតុ ជាការដូរផ្លាស់នូវលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុជាមធ្យម

និងបណ្តាលដោយកត្តាជាច្រើន

ដូចជាដំណើរការនៃការមានជីវិត(biotic) កម្រិតប្រែប្រួលប្រទាក់គ្នានៃកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ
ទទួលបានចលនានៃផ្ទាំងតិចតូនិក

ដែលផែនដី
និងការផ្ទុះនៃភ្នំ

ភ្លើង ។ សកម្មភាពដោយមនុស្សមួយចំនួន ត្រូវបាន
កំណត់ថា

កាសធាតុថ្មីៗនេះ ដែលគេនិយមហៅថា " ការឡើង

ទិដ្ឋភាពសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ ២០១៥ ឬហៅកាត់ថា
សន្និសីទនៃបណ្តាភាគី ទី ២១ (COP 21) ឬ CMP 11 ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្រុងប៉ារីស ពីថ្ងៃ ៣០ វិច្ឆិកា
ដល់ ១២ ធ្នូ ២០១៥
ការត្រូវរ៉ូវគ្នាអំពីអាកាសធាតុ មានចរិតជាផ្លូវច្បាប់

ជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃការប្រែប្រួលអា-

កម្តៅសាកល " ។
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីនឹង
យល់បានពីបែបផែនអាកាសធាតុពីអតីតកាល

និង

ដែលរួមគ្នា តំណាងអោយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ទៅអនាគត ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសង្កេត និងទាញជា

និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ដែលមានគោលដៅចាប់ទុក

សាកល ៥៥% ។ ប្រទេសជាភាគីទាំងនោះ នឹងត្រូវចុះ

ទ្រឹស្តី

សីតណ្ហភាពសាកល

អោយមានការកើនឡើងតិច

កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រុងញូវយ៉ក

ពេលណាមួយក្នុង

យ៉ាងជ្រៅពីអតីតកាលនៃផែនដី ត្រូវបានគេផ្គុំគ្នា និង

បំផុតត្រឹម ១,៥ អង្សាសេ លើសកម្រិតសម័យមុន

ចន្លោះថ្ងៃ ២២ មេសា ២០១៦ និង ២១ មេសា ២០១៧

បន្តសិក្សា ដោយផ្អែកតាមភ័ស្តុតាងភូមិសាស្ត្រ ដែល

ឧស្សាហកម្ម បានជួយពន្យារពេលមួយគ្រានូវការឡើង

ក៏ដូចជាធ្វើការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ក្នុងប្រព័ន្ធ

មានការចោះប្រហោងដីសិក្សាពីសីតណ្ហភាព

កម្តៅពិភពលោកដ៏មានក្តីអន្តរាយ ។ ការប្រឹងប្រែងមក

ច្បាប់របស់ខ្លួន ឬមួយដោយការអោយសច្ចាប័ណ្ណ ឬ

ដកយកមកពិនិត្យនូវស្នូល ដែលគរច្រើនជាន់នៃទឹក-

ជាង ២០ ឆ្នាំនៃការពិភាក្សាមមាញឹកដោយអង្គការ

ការសម្រេច ឬការសម្តែងបំណងចង់ចល
ូ ជាសមាជិក។

កកជាដើម និងការវិភាគអំពីស្រទាប់នៃកាកសំណល់

សហប្រជាជាតិ
ព្រមព្រៀង

បាននាំយកប្រទេសទាំងអស់អោយ

ក្នុងការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័នកាបោន

នៅមុនសន្និសីទក្រុងប៉ារីស
អាកាសធាតុជាតិ

១៤៦

គណកម្មាធិការ

។

កំណត់ត្រាអាកាសធាតុដែលប្រមូលបាន

ដើម្បី

និងកំណត់ត្រាពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រពីមុនៗមក ។

ប្រទេសបានដាក់ជូនជា

ផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែ

ការរួមវិភាគទានអំពី

កើតមានដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នា ដោយមិន

សន្យារកប្រាក់ ១០០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ នៅ

សាធារណៈនូវសេចក្តីព្រាងរួម

ម្តុំឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រនានា អោយ

អាកាសធាតុកម្រិតជាតិ

ឬហៅថាការរួមវិភាគទាន

ចាំបាច់មានការបង្ហាញពីអ្នកវិទ្យសាស្ត្រទេ ។ ឧទា-

សម្របសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន

ដែលសម្រេចតាមបំណងកម្រិតជាតិ (INDC) ។ ការ

ហរណ៍ កម្រិតទឹកសមុទ្របានឡើងកម្ពស់បរិមាណនៃ

គោលដៅថ្មន
ី កា
ៃ របំភាយកម្រត
ិ សូន្យ ឬគ្មានទាំងស្រង
ុ

ប្តេជ្ញាចិត្តដែលបានស្នើឡើងទាំងនោះ

ទឹកកក និងព្រឹលគ្របលើផែនដីបានចុះថយ បែបផែន

នៅចុងសតវត្សនេះ ។

ស្មានថានឹងកំហិតការឡើងកំដៅ

និងទទួលយកនូវ

ត្រូវបានប៉ាន់

អោយនៅត្រឹមតែ

នៃការធ្លាក់ភ្លៀង

និងរដូវដាំដុះកំពុងតែមានការដូរ

សូមរំលឹកថា សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៃ

២,៧ អង្សារសែលស៊ុស នៅឆ្នាំ ២១០០ ។ ឧទាហរណ៍

ផ្លាស់ ។ ការឡើងថែមទៀតនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ និង

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្នាំ ២០១៥ ឬហៅកាត់ថា

សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើអោយ INDC ប្តេជ្ញាធ្វើការកាត់

ការរលាយនូវព្រឹល និងទឹកកក វានឹងកើនឡើងក្នុង

សន្និសីទនៃបណ្តាភាគីទី ២១ (COP 21) ឬ CMP 11

បន្ថយបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណ ៤០% នៅត្រឹម

ពេលណាដែលផែនដីកាន់តែឡើងកម្តៅ ។ អាកាស

ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្រុងប៉ារីស ពីថ្ងៃ ៣០ វិច្ឆិកា

ឆ្នាំ ២០៣០ ធៀបទៅឆ្នាំ ១៩៩០ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ធាតុក្តៅឡើង នឹងបណ្តាលអោយមានទឹកជំនន់ គ្រោះ

ដល់ ១២ ធ្នូ ២០១៥។ គឺជាសម័យប្រជុំទី ២១ នៃសន្និ-

បានបង្កត
ើ ជា " សន្នធ
ិ ច
ិ ណ
ំ
ក
ែ សាកល " ដែលត្រត
ួ មើល

រាំងស្ងួត និងរលកកម្តៅកាន់តែច្រើន ។ រលកកម្តៅអាច

សីទនៃបណ្តាភាគី (COP) នៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌ

គោលដៅជាតិនានា ដើម្បី " ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និងលើក

នឹងកាន់តែក្តៅ ហើយព្យុះកំបុតត្បូងក៏នឹងកាន់តែខ្លាំង

សហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាស-

កម្ពស់ " រៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០២៣។

ឡើង ។

ធាតុ (UNFCCC) និងសម័យប្រជុំទី ១១ នៃកិច្ចប្រជុំ

យ៉ាងណាក្តី មិនមានកាលវិភាគលម្អិត ឬគោលដៅ

បណ្តាភាគី

ជាក់លាក់ដោយប្រទេសនានា

នៃសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈក្រុងក្យូតូ

ឆ្នាំ១៩៩៧ ។

ឧស្ម័ន

សន្និសីទបានចរចា អោយមានជាកិច្ចព្រមព្រៀង
ក្រុងប៉ារីស

ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានចរិតសាកលស្តីពី

ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដែលតំណាងអោយកុងសង់ស៊ុស

ជាអត្ថបទ

នៃបណ្តាតំណាង

ប៉ារីសទេ

សម្រាប់ការបំភាយ

និយាយក្នង
ុ កម្រត
ិ បុគល
្គ ម្នាកៗ
់ អាចជួយសម្រាល
បន្ទុកកម្តៅលើផែនដីតាមរយៈ

កាត់បន្ថយនូវការប្រើ

ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង

ប្រាស់ថាមពល និងទឹក។ ជាឧទាហរណ៍បិទភ្លើង និង

ដែលនេះវាមិនដូចគ្នានឹងសេចក្តីព្រាង

ទូរទស្សន៍ពេលចេញពីបន្ទប់ ។ បិទទឹកសិននៅពេល
ដុសធ្មេញ ។ ជួយដាំដើមឈើ ដែលជួយស្រូបយក ការ-

អនុស្សរណៈក្រុងក្យូតូពីមុន ។
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ត្រូវបានពន្យល់ថាជា

ការដូរផ្លាស់បែបផែនអាកាសធាតុកម្រិតសាកល

ឬ

ភាគី ជាប្រទេសចំនួន ១៩៦ ដែលបានចូលរួម ។ កិច្ច

តំបន់ ជាពិសេសការដូរផ្លាស់ដែលគេបានឃើញចាប់ពី

ព្រមព្រៀងនឹងចូលជាធរមានច្បាប់ ដោយប្រទេស ៥៥

ពាក់កណ្តាល ដល់ចុងសតវត្សទី ២០ មក ហើយរួម

បោនឌីអុកស៊ីដ ចេញពីបរិយាកាស ។ វិធីផ្សេងទៀត
មានការសិក្សាអំពីផែនដី និងអាកាសធាតុ ដែលបើ
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ខ្ញុំនៅតែដឹងគុណថ្ងៃ ៧ មករា ជានិច្ច
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស បាននិងកំពុងចូលរួមអបអរសាទរក្នុងទិវាប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៌លើកទី ៣៧ នៃមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា ជា ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ជាមួយក្តីអំណរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។ ៧ មករា គឺ ជានិម្មិតរូបនៃ

សាមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ ។ ៧ មករា បានផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប ។ គ្មានថ្ងៃ ៧ មករា គឺគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃ នេះទេ។ នេះជា
សច្ចធម៌បវ្រ ត្តសា
ិ ស្រដ
្ត ែលគ្មានអ្នកណាម្នាកអា
់ ចបំភច
្លេ បំផស
្លើ ឬបំភ្លៃ តាមតែចត
ិ ន
្ត ក
ឹ ឃើញរបស់ខន
្លួ នោះទេ ។ ដើម្បីអបអរសាទរទិវា រំពក
្ញ ខួបមហាជ័យជម្នះ

៧ មករា ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមដកស្រង់យកនូវបទសម្ភាសន៍ជាមួយបងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

ព្រះតេជគុណ តាត មហាទី ព្រះចៅអធិការវត្តព្រះឥន្ទកោសា ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងដូនប៉ា សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង-ខេត្ត

សៀមរាប មានសង្ឃដីកាថា ៖ ៉ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានសង្រ្គោះអាយុជីវិតប្រជាជនបានធ្វើឲ្យវិស័យនានាមានដំណើរ

ការឡើងវិញ ក្នុងនោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏បានរស់ឡើងវិញដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាជនមាន
សិទ្ធិក្នុងការគោរពជំនឿសាសនា។ វត្តអារាមកើតឡើងគ្រប់ឃុំ ខណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស។ ព្រះសង្ឃមានរាប់ម៉ឺនអង្គ។

ទាំងអស់នេះគឺបានមកដោយសារថ្ងៃ ៧ មករា បានមកដោយការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

អាត្មានៅតែមានជំនឿជាក់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណបក្សនយោបាយតែមួយគត់ ដែលនាំមកនូវជោគ
វាសនាដ៏ល្អ និងសុភមង្គល ត្រចះត្រចង់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ៉។

លោក ម៉ៅ ពិសុទ្ទ អភិបាលស្រុកពូក ខេត្តសៀមរាប បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ ៉រយៈពេល៣៧ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនលឿនណាស់។

បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅពេល

បច្ចុប្បន្ន ធៀបទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះក្រោយថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ឃើញ ថាស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើង

និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងមានការប្រែប្រួលដូចមេឃ និងដី ។ មានអ្នកខ្លះបានបំភ្លេចចោលថ្ងៃជ័យជម្នះ

៧ មករា ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា បើគ្មានថ្ងៃ៧មករាទេក៏គ្មានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះដែរ សូម្បីតែអាយុជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗក៏មិន
សង្ឃឹមថាបានរស់មកដល់ពេលនេះផង
រំដោះនោះអស់បាត់ទៅហើយ ៉។

ប្រហែលជាត្រូវបនប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់ចោលអស់តាំងពីមុនថ្ងៃ

អ្នកស្រី យឺន សល់ អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិក្រាំងក្រូច សង្កាត់ទៀន ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ បានមាន

ប្រសាសន៍ថា ៖ ៉៣៧ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចងចាំជានិច្ចថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដែលជាថ្ងៃរំដោះឲ្យ
យើងទាំងអស់គ្នាចេញផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ។ ពេលនោះខ្ញុំមានក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ ហើយពោរពេញ

ដោយក្តីសង្ឃឹម។ ជីវិតខ្ញុំហាក់ដូចជាបានរស់ឡើងវិញម្តងទៀត។ សព្វថ្ងៃនេះ ជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជន
ទូទៅមានភាពសមរម្យ

។

ខ្ញុំនៅតែដឹងគុណជានិច្ចថ្ងៃ៧មករា

និងប្តេជ្ញាគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជារៀង

រហូត ៉។
យុវជន ថ្នម ភារម្យ រស់នៅភូមិសំរោងកណ្តាល សង្កាត់សំរោង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

រាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា ៖ ៉ខ្ញុំជាយុវជនស្រករក្រោយថ្វីបើកើតមិនទាន់
របបប្រល័យពូជសាសន៍

ប៉ុន្តែតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រខ្ញុំបានដឹងថា

របបនេះសាហាវឃោរឃៅរកទីបំផុតគ្មាន។ បើគ្មានការជួយសង្រ្គោះទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ទេ

នោះ អាយុជីវិតប្រជាជននឹងស្លាប់អស់គ្មានសល់ជាមិនខាន ។ យើងជាយុវជនត្រូវតែផ្តល់សច្ចធម៌ចំពោះប្រវត្តិ-

សាស្រ្ត ហើយកុំក្បត់ប្រវត្តិសាស្រ្តឲ្យសោះ។ ហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំមិនជឿតាមការញុះញង់ភូតកុហករបស់អ្នកណា
ទាំងអស់ ហើយខ្ញុំនៅតែបន្តគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៉។

កញ្ញា ភាព សុម៉ាលី សិស្សរៀនថ្នាក់ទី ១២ វិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សំរោង

ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនថា៖ ៉តាមរយៈការសិក្សា ខ្ញុំបានយល់ដឹងថា

របប ប៉ុល ពត សម្លាប់ប្រជាជន និងបំផ្លាញគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ក្នុងនោះមានទាំងវិស័យអប់រំផងដែរ។ គ្រូបង្រៀន

សាស្រ្តាចារ្យ សិស្ស និសិ្សត ត្រូវវាសម្លាប់ និងបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ។ សាលារៀនត្រូវវាបំផ្លាញខ្ទេច និងរុះរើចោល។
និយាយរួមក្នង
ុ របបប៉ល
ុ ពត គ្មានវិសយ
័ អប់រំ និងសិក្សាធិការទេ។ វាបំពាក់បប
ំ ន
៉ មនុស្
សឲ្យចេះកាប់សម្លាបគ
់ ្នា គុក
ំ ន
ួ គ្នា ។ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧ មករា រហូតមកដល់បច្ចុប្ប

ន្នវិស័យអប់រំបានរស់ឡើងវិញ

និងបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងគួរជាទីមោទនភាព

ណាស់ ។ នេះពិតជាស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៉។

ប្អូនប្រុស សុធារ៉ា អាយុ ១៧ ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូរសំអាត សង្កាត់លេខ ៣ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ និងជាសិស្សកំពុងរៀន

នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ក្រុងបានបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់ប្អូនថា ៖ ៉ឆ្លងតាមការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំបានដឹងថា

ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់នូវភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដែលធ្វើឲ្យអាយុជីវិតប្រជាជន

រាប់លាននាក់ត្រូវស្លាប់ មាតុភូមិត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវិនាសអន្តរាយស្ទើរតែរលាយហិនហោចទាំងស្រុង។ ប៉ុន្តែ

TsSnavdþI RbCaCn 29

qñaMTI 15 elx 175 ExFñÚ qñaM 2015

ដោយសារគុណបុណ្យថ្ងៃ ៧ មករាទើបប្រទេសជាតិត្រូវបានសង្រ្គោះមកវិញ និងបន្តឈានឡើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណចំពោះ

សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលលោកជាវីរជន ៧ មករា ដឹកនាំការសង្រ្គោះជាតិ និង
បានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យឈានដល់ការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចសព្វថ្ងៃ ៉។

កញ្ញា ឈឿ ស្រណ
ី
ែត អាយុ ២១ ឆ្នាំ រស់នៅភូមល
ិ េខ ៤ សង្កាតល
់ េខ ៤ ក្រង
ុ -ខេតព
្ត ្រះសីហនុ បានបង្ហាញពីចណា
ំ
ប់

អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា ៖ ៉ក្នុងឱកាសរំព្ញកខួបលើកទី ៣៧ ថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជា

អ្នកដឹកនាំ រួមទាំងអ៊ុំៗថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ដែលបានជួយសង្រ្គោះប្រជាជន និងប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍ និងបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឈានដល់ការអភិវឌ្ឍដូចសព្វថ្ងៃ។ ជីវភាពប្រជាជនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ បើទោះ
ជាអន់ណាស់ក៏ត្រឹមកម្រិតសមរម្យ អាចរស់នៅបានងាយស្រួល ហើយកូនចៅក៏មានលទ្ធភាពចូលធ្វើការនៅតាម
ក្រុមហ៊ុន និងរោងចក្រ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបង្កើនជីវភាពគ្រួសារ ៉។

លោក ក្អោប រ៉ន ចៅសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុង-ខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ ៉តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា

១៩៧៩ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរដ្ឋអំណាចរបស់ប្រជាជននៅពេលនោះ រហូតមកដល់
ដំណាក់កាលថ្មី នៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខយើងបាន

កសាងប្រទេសតាំងពីបាតដៃទទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជា ផ្លូវ ថ្នល់ ស្ពាន

សាលារៀន វត្តអារាម ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តសំណង់អគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃ។ ជាពិសេសការបង្កើតបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ពង្រឹងបានធ្លុងសាមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ ដែលមិនធ្លាប់មានសោះតាំងពីមុនមក។ បើគ្មានថ្ងៃ
៧ មករាទេ តើមានសមិទ្ធផលទាំងនេះឬទេ? ៉។

អ្នកស្រី ជួង ណារី រស់នៅសង្កាត់ទៀន ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា៖ ៉ក្នុងឱកាសដែលប្រជាជន

កម្ពុជាកំពុងអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិ ៧ មករា នាងខ្ញុំក៏សូមចូលចំណែកសប្បាយរីករាយ ជាមួយប្រជាជនយើង
ទូទាំងប្រទេសផងដែរ។ ពីព្រោះថា ថ្ងៃ ៧ មករា គឺជាថ្ងៃសង្រ្គោះអាយុជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់។
ខ្ញក
ុំ ស
៏ ម
ូ គោរពជូនពរថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ជាពិសស
េ សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន សូមឲ្យមានសុខភាព

ល្អ និងទទួលជោគជ័យ ក្នុងការនាំយកប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសុភមង្គលដ៏សុខសាន្តនាពេលអនាគត។
មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ័យជម្នះ ៉។

លោកគ្រូ ឈុន ហុង អាយុ ៤៩ ឆ្នាំនាយករងសាលាបឋមសិក្សាទឹកថ្លា រស់នៅភូមិ-សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោ

ភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ ៉ដោយសារគុណបុណ្យថ្ងៃ ៧ មករា អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវ
បានសង្រ្គោះ និងបន្តរស់រានមានជីវិតដល់សព្វថ្ងៃ បង្កើតជាកូន ពួនជាចៅ ដើម្បីជាដំណរតទៅមុខទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេស ហើយដោយឡែកគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់មានជីវភាពធូរធារមធ្យម មានលទ្ធភាពបញ្ជូន
កូនទៅសិក្សារៀនសូត្រ។ រីឯសម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏មាន អាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល

សម្រាប់ការរស់នៅ។ ដើម្បីសម្តែងការដឹងគុណចំពោះមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ក្នុងតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនទំាងអស់ ខ្ញុំសូមបេ្តជ្ញាខិតខំរួមចំណែកជំរុញវិស័យអប់រំ
ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសតទៅមុខទៀត ៉។

កញ្ញា ចាន់ សំអន អាយុ ២២ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិតាមាស ឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម ជានិស្សិតឆ្នាំទី ៣

នៃសាលាជាតិ កសិកម្មកំពង់ចាម ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជលផល មានយោបល់ថា៖ " គុណបំណាច់ថ្ងៃ ៧ មករាគឺជាថ្

ងៃរំដោះប្រជាជនឲ្យរួចជីវិតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងរបប ប៉ុល ពតប្រល័យពូជសាសន៍ ។ ក្រោមការដឹកនាំសម្តេចតេជោនា
យករដ្ឋមន្ត្រី ធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើន គ្រប់វិស័យ ប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខ មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប
ញ្ចេញមតិ មានសិទ្ធិជំនឿលើសាសនា។ ពួកប្រឆាំងតែងតែ

និយាយវាយប្រហារមួយបង្កាច់ថ្ងៃ ៧ មករា

និងប្រមាថមាក់ងាយវិរជន ៧ មករារបស់ជាតិ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេក៏បានរស់ដោយសារថ្ងៃ ៧ មករាដែរ ។
ដោយសារថ្ងៃ ៧ មករានេះហើយ ទើបគេមានអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះ រាប់ទាំងសេរីភាពនៃការរស់នៅ

សេរីភា

ពនៃការបញ្ចេញមតិសព្វបែបយ៉ាង។ បើគ្មានថ្ងៃ ៧ មករា តើយើងអាចមានថ្ងៃនេះទេ? អ្នកដែលប្រឆាំងថ្ងៃ ៧ មករា
គួរតែយល់ពីបញ្ហានេះ ។

លោក អេប ពៅ អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិអូរអំបិល សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាន

មានប្រសាសន៍ថា ៖ ៉ថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា គឺជានិម្មិតរូបនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជានិម្មិតរូបនៃការ
អភិវឌ្ឍ ។ មានជនអគតិខ្លះបាននិយាយវាយប្រហារយ៉ាងងងើល និងអគតិបំផុតមកលើថ្ងៃ ៧ មករា និងថ្នាក់ដឹកនាំ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវក្លាហានហ៊ានសម្លឹងឲ្យចំការពិតកុំបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្រ្ត។ យើងសួរទៅមើលថា

បើគ្មានថ្ងៃ ៧ មករាទេ បើរបបប្រល័យពូជសាសន៍មិនទាន់ត្រូវបានផ្តួលរំលំទេ តើនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះ មានសេសសល់
អ្វីខ្លះ? ខ្ញុំសួរដោយសាមញ្ញទេ ហើយចម្លើយក៏មិនពិបាកឆ្លើយដែរ ព្រោះថាគ្រាន់តែកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រង
ប្រទេសត្រឹមតែ ៣ ឆ្នាំ ៨ ខែ ២០ ថ្ងៃ ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវវាសម្លាប់រួចទៅហើយ ៉។
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កញ្ញា ឆេ ចាន់ធូ និស្សិតសាលាជាតិកសិកម្មឆ្នាំទី ៣ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម មានទីលំនៅភូមិថ្មពេជ្រ ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុក/
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចាត់ទុកថ្ងៃ៧មករា គឺជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល ។ ថ្វីត្បិតតែនាងខ្ញុំកើតមិនទាន់ថ្ងៃនោះមែន
តនាងខ្ញុំក៏បានឮឪពុកម្តាយ តាយាយដំណាលឲ្យស្តាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលបានប្រើមនុស្សធ្វើការធ្ងន់ដូចគោ ក្របី ព្រម
ទាំងផ្តល់របបអាហារខ្វះខាតដល់ពួកគាត់ទៀត ។ ដោយគុណបំណាច់ថ្ងៃ៧មករា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចទាំង៣ បានរំដោះ
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបនេះ ហើយទទួលបានសុខ សន្តិភាពមកដល់សព្វថ្ងៃ ។ តាមការជាក់ស្តែងសព្វថ្ងៃ នាងខ្ញុំបានឃើញ
ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យ ។ ក្នុងវិស័យអប់រំ សាលារៀនបានរីកដុះដាលដល់ទីជនបទ កុមារតូចៗ
បានចូលរៀនសូត្រគ្រប់ៗគ្នា ។ នាងខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាលាដោយឥតបង់ថ្លៃ ក៏ដោយសារការដឹកនាំរបស់
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែរ ។ វិស័យសុខាភិបាលមានមន្ទីរពេទ្យខេត្ត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក ឃុំស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ។ មានហេដ្ឋារ ចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ សំណង់ផ្សេងៗ កើតមានកាន់តែច្រើនឡើងៗ ។ សាសនាត្រូវបើកទូលាយមិនមានការរឹតត្បិតចំពោះសាសនាណាឡើយ ថ្វីត្បិតតែប្រទេសកម្ពុជាកាន់
សាសនាព្រះពុទ្ធ ។ នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ការដឹកនាំរបស់សម្តេចបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនឡើងៗជាលំដាប់ ។
លោក លី វណ្ណះ រស់នៅភូមិឡូន សង្កាត់យក្សឡោម ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី បានបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនថា៖ ៉ក្រោមម្លប់
ដ៏ត្រជាក់នៃការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានារយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល
និយាយរួម និងនិយាយដោយឡែកតែភូមិភាគឥសានឃើញថា មានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនលើសពីការស្មាន។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានផ្លូវ
ថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ មានសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងច្រើនដែលពីមុនតំបន់នេះមិនដែលមានបែបនេះទេ ។
ហេតុនេះខ្ញុំនៅតែគាំទ្រជានិច្ចទស្សនៈដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលថា បើគ្មានថ្ងៃ ៧ មករា គឺគ្មានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះទេ ៉។

លោក ណាង សែ រស់នៅភូមិមេប៉ៃ ឃុំពូជ្រៃ ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគីរី បានចាប់
អារម្មណ៍ថា ៖ ៉ខ្ញុំកើតមិនទាន់របបប៉ុលពតទេ ប៉ុន្តែឳពុកម្តាយខ្ញុំធ្លាប់បានដំណាលប្រាប់ពី
ទុកវេទនា ការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅ ការបង្អត់អាហារ បង្ខំធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់
របបនោះខ្លាំងណាស់។ ជាភ័ព្វសំណាងថ្ងៃ ៧ មករា បានសង្រ្គោះប្រទេសជាតិពីរបបដ៏ឃោរឃៅនោះ។ ពីរឆ្នាំក្រោយរំដោះខ្ញុំបាន
ប្រសូតចេញពីផ្ទៃម្តាយ ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព បានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានការរីកចម្រើនខាងជីវភាពសមរម្យ ។ ខ្ញុំសូម
អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានខិត

ខំបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមករកស៊ីនៅប្រទេស
កម្ពុជា ប្រជាជនក៏មានការងារធ្វើ រកចំណូលថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាព ៉៕
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អនុវត្តកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នា ។

គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព ។ ពាក្យគន្លឹះទាំង ៤ នេះ

ក្របខណ្ឌថវិកាឆ្នំា ២០១៦ នេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាង

តម្រូវឲ្យយើងធ្វើការជាប្រព័ន្ធ នៅក្នុងការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ម៉ឺងម៉ាត់ និងឥតងាករេរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបន្តរក្សាស្ថិរភាពនយោ-

សាធារណៈ។ យើងរៀបចំដើម្បីធានាឲ្យបាននូវ ប្រសិទ្ធភាពនៃថវិកា ។ ការ

បាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម បន្តលើកស្ទួយកិត្យានុភាពកម្ពុជា

ងារនេះមានសារសំខាន់ណាស់

យើងគិតគូរតាំងពីដំណាក់កាលនៃការ

លើឆាកអន្តរជាតិ ជាពិសេសគឺមានគោលដៅធានារក្សានូវវឌ្ឍនភាព ឯក-

រៀបចំសកម្មភាពបម្រើឲ្យគោលនយោបាយ និងចំអាទិភាព។ ឯកឧត្តម

រាជ្យភាព និងភាពជាម្ចាស់របស់កម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថ្លែងទៀតថា នៅឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ

ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលវែង ។ ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង

ការចំណាយតាមកម្មវិធីបាន ១០ ក្រសួង ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នឹង

បន្តអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នូវការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យឲ្យ

រៀបចំចំណាយថវិកាតាមកម្មវិធីនៅក្រសួងស្ថាប័នចំនួន ១៥ ទៀត បាន

កាន់តែមុតស្រួចជាងមុន និងផ្តល់លទ្ធផលជាក់ស្តែង ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ

ន័យថាស្មើនឹង ២៥ ក្រសួង ។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នឹង

អភិក្រមការងារ៤យ៉ាងគឺ
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មនុស្សយល់ថា តើអាកាសធាតុនៃផែនដីធ្វើការយ៉ាង
ដូចម្តេច អ្នកនឹងកាន់តែអាចជួយស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាន ។
សម្តច
េ សង្ឃកាតូលក
ិ Pope Francis បានព្រមាន
មុនមានការព្រមព្រៀងគ្នាថា បើសិនជាក្រុមមានផល
ប្រយោជន៍រារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នា ក្នុងការស្រាយការ
ប្រែបល
ួ្រ អាកាសធាតុនៅក្រង
ុ ប៉ារស
ី នេះ វានឹងជាប្រការ
មួយដ៏ក្រៀមក្រំ និងជាមហន្តរាយផង " យើងកំពុងតែ
ប្រឈមរវាងម្ខាងធ្វើអោយប្រសើរឡើង និងម្ខាងទៀត
គឺការបំផ្លាញបរិស្ថានជុំវិញ ៉។ យ៉ាងណាក្តី ក្រុមអ្នក
វិទ្យាសាស្ត្រ និងសកម្មជនអាកាសធាតុ បានសម្តែងនូវ
ការប្រុងប្រយ័ត្នថា ក្នុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមាន
មហិច្ឆតាធំ វិធានការដើម្បីសម្រេចគោលបំណងហាក់

ដូចជាទៅមិនឆ្ងាយ ដោយការសន្យាកាត់បន្ថយដោយ
ប្រទេសនីមួយៗ មិនមានទំហំធួនល្មម។ មានការលើក
ឡើងថា

កិច្ចព្រមព្រៀងបានដាក់ឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈ

ផូស៊ីលទៅចំណែកខាងខុសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ

ហើយ

តែគោលដៅបំភាយនៅមិនទាន់ធំល្មម ហើយប្រទេស
ដែលបង្កបញ្ហាបានសន្យាតិចតួចនៅឡើយ
ជួយមនុស្សដែលកំពុងតែស្លាប់

ក្នុងការ

និងបាត់បង់ជីវភាព

រស់នៅ ។
ដោយបានការអនុម័តនៅក្រុងប៉ារីសដោយ ១៩៥
ប្រទេស កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសាកល នឹងនាំឲ្យ
មានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់

នូវឥន្ធនៈផូស៊ីល,

កំណើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ទីផ្សារការបោនថ្មីធំៗ

និង

ដើម្បីជួយអោយប្រទេសនានា

ធ្វើការដោះដូររវាងការបំភាយ និងការការពារការប្រែ-

៉ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល និងព្យាបាល ៉៕
ប្រួលអាកាសធាតុជាមុន ។ នៅពេលដែលអត្ថបទនៃ
កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចេញផ្សាយ

ប្រធានាធិបតី

បារាំង François Hollande ថ្លែងថា " វាជាការលោត
មួយជំហានដ៏សំខាន់ទៅមុខសម្រាប់មនុស្សជាតិ

។

កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងមិនមែនល្អឥតខ្ចោះ សម្រាបគ
់ ប
្រ គ
់ នោ
្នា ះ
ទេ

បើគេអានអត្ថបទជាមួយតែនឹងផលប្រយោជន៍

ផ្ទាល់របស់ខ្លួនក្នុងសតិរបស់គេ
យើងនឹងមិនត្រូវបាន
ក្នុងអត្ថបទទេ

។

វិនិច្ឆ័យដោយឃ្លានីមួយៗ
តែគឺអត្ថបទ

ទាំងមូល

មិនមែនដោយពាក្យសម្តីទេ តែដោយ សកម្មភាព" ។
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
និយាយថា

"

បារ៉ាក់

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

អូបាម៉ា

ស្តែងឡើងជា

ឱកាសល្អបំផុត ដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះផែនដីតែមួយ
ដែលយើងមាន " ៕
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មានកាំភ្លើងខ្លីសៀតនៅចង្កេះ ជិះឡានហ្ស៊ីប ដែលនាយ កុត បើកបរជូន
ដំណរើ ។ ពេលមិត្ត ម៉ង់ ចុះផុត នាយ កុត ក៏បក
ើ ឡានបង្ហស
ួ ទៅផ្ទះរបស់ខន
្លួ
ដើម្បីជួបក្រុមគ្រួសារដែរ ។
១. ព្រះច័ន្ទពេញខ្នើត ប្រែស្រអាប់		
ព្រះអាទិត្យរះក្នុងពេលយប់		
២. សម័យប្រែភាន់នៃទឹកដី		
នរកទាំងរស់ ទាំងចិត្តកាយ		
៣. បដិវត្តន៍លោតផ្លោះ ហោះភ្លាវផ្លាត
អង្គការភ្នែកម្នាស់ ក្តៅគគុក		
៤. ខ្មែរស្លាប់វាល់លានគ្មានសល់អ្វី
ប្រៀបមនុស្សម៉ឺននាក់លោតតោងវល្លិ៍
៥. កាយអើយ ចិត្តអើយ ទប់ឲ្យបាន
សង្ឃឹមតូចមួយដែលនៅសល់		
៦. រវាងរូបយើង និងអង្គការ		

ផែនដីក្រឡាប់ ផ្កាប់មុខស្រ៊ុប
ថ្ងៃងងឹតស៊្លប់ ក្នុងហ្វូងផ្កាយ ។
កម្ពុជាបុរី បីឆ្នាំប្លាយ
លឿនលយហួសខ្នាត ខុសទំនុក

ម៉ែខ្មាស់គេណាស់ កូនអើយកូន....! ។

អ្នករស់បៀមភ័យ ភាន់ញាប់ញ័រ
សម្រែកខ្ទារខ្ទរមរណៈដល់ ។
ទល់ខ្លួន ទប់ប្រាណ កុំច្របល់
ក៏គង់គន់យល់ក្នុងងងឹត ។
មួយណាដួលមុនត្រៀមតាំងចិត្ត
អាចមើលឆ្ងាយឆ្លុះក្នុងសច្ចៈ

៩. ដោយការបន់ស្រន់ក៏មិនដឹង		
អ្នកជួយសង្គ្រោះយើងសុទ្ធតែ		
១០. រណសិរ្យ ២ ធ្នូ ចាប់កំណើត		
នាំជ័យថ្ងៃប្រាំពីរ មករា (១៩៧៩)
១១. អតីតកាលរបស់យើង		
រំលឹកវាទុកជាមេរៀន 		

កងកង់អន្ទាក់នៃបាបគ្រោះ ។
លើកដៃសុំព្រះជួយឲ្យរស់
ប្រេតព្រាយទុរយសក៏បានដែរ ។

ហើយជិះឡានដោយសារគេទៀត...

អ្វីដែលគ្មាន

បោលលឿនទៅមុខបុកបព៌ត ។

៧. យើងទេទាសករភ្នែកជាមនុស្ស		

ព្រះឥន្ទ ព្រះព្រហ្ម ជួយសង្គ្រោះ		

កាំភ្លើងស្ពាយនៅស្មាច្រងាងប្រវែងដងរែក ចំណែកកូនឯងបានត្រឹមកូន
កាំភ្លើងម៉ាចំអាមដាក់រហូតចង្កេះ

វារស់រួមរឹតដោយមោហៈ ។

៨. គ្រានោះកំសត់ទព្វលណាស់		

មួយគ្នា អន្ទិត ភា ពេលមកលេងផ្ទះ គេមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនជិះ ហើយមាន

នគរអន្តរាយ ក្លាយកលិយុគ ។

ភ្នែកម្នាស់គ្មានទេប្រស្រីពិត		
បដិវត្តន៍ចោលម្សៀតជាប់ច្រវាក់		

មីងម៉ៃសម្លឹងមិត្ត ម៉ង់ ម៉ក់ៗរួចបន្លឺថា ៖ ចេញទៅតស៊ូក្នុងថ្ងៃតែមួយជា

លោកប្រធានអង្គភាពមួយ ចាត់ទក
ុ ខ្លន
ួ ជាមនុស្សពូកមា
ែ នប្រាជ្ញាឆត
្លា
វាងវៃជាងអ្នកដទៃ ក្នុងអង្គភាពដូចគ្នា។ ពេលមួយ ដោយចង់បង្ហាញភាព
វៃឆ្លាតឲ្យអ្នកដទៃឃើញក៏ធ្វើជាសួរបុគ្គលិកម្នាក់ នៅចំពោះមុខអ្នកផង :
- នែ...ប្រសិនបើគេឲ្យជ្រើសយករវាងម្ខាងជាមាស ពេជ្រ ម្ខាងជា
ប្រាជ្ញាវៃឆ្លាត តើប្អូនជ្រើសយកមួយណា ?
- បាទ. ខ្ញុំជ្រើសយកមាសពេជ្រ !
- ហ៊ឹស..ហ៊ឹស..ខួរក្បាលប្អូនអន់មែនទែន ។ នែ...បើខ្ញុំវិញ ខ្ញុំជ្រើស
យកប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតហើយ ។
- បាទ...រឿងហ្នង
ឹ ងាយយល់ណាស់លោកប្រធាន។ យើងទាំងពីរនាក់

តែរឿងពិតហ្នឹងជាភ័ព្វខ្មែរ

ដូចគ
 ្នា នឹងជ្រើសយកអ្វីដែលខ្លួនគ្មាន ។ ខ្ញុំក្រីក្រ អត់មានមាសពេជ្រ

វីរជនស្នេហ៍ជាតិអស្ចារ្យ ។

ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសយកមាស ពេជ្រ អ៊ីចឹងហើយ ។

ឈរជំទែង អើតយ៉ាងហានក្លា

ដូចគ្នា - ខុសគ្នា

រំដោះរដ្ឋាបានរស់រាន ។
កុំឆ្មើងកន្ទ្រើងកុំអៀនប្រៀន
កុំឲ្យរបៀននេះតពូជ ៕
ដោយលោក ខៀវ ណាវី

ខ្មាស់គេណាស់កូន !
នាយ ម៉ង់ កុត និង ភា រស់នៅ

ថ្ងៃមួយ នាយកុយសួរនាយកាំង :
- មើល កាំង ម៉ែ និងមិត្តស្រីដូចគ្នាត្រង់ណា ?
- ត្រង់ថា ស្រី្តដូចគ្នាហ្នឹងណា !
- ចុះខុសគ្នាវិញ ?
- គឺខុសគ្នា ត្រង់ម៉ែឲ្យលុយយើងចាយ ចំណែកមិត្តស្រីវិញ គឺបង្ហិន
លុយយើង ។
ខុសហើយ

ក្នុងភូមិមួយ ប៉ុន្តែផ្ទះឃ្លាតពីគ្នា គឺ
ម្នាក់នៅដើមភូមិ

ម្នាក់កណ្តាល

ភូមិ ម្នាក់នៅចុងភូមិ ហើយបាន
ស្រុះចិត្តគ្នា

ចេញទៅចូលរួមធ្វើ

បដិវត្ត តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧០ ។
ដោយចិត្តអង់អាច

ក្លាហាន

និងមានចំណេះដឹងផង នាយ ម៉ង់មានតួនាទីជាមេបញ្ជាការអង្គភាពមួយ
នាយ ភា ជាប្រធានសន្តិសុខប្រចាំមន្ទីរមួយ និងនាយ កុត ជាអ្នកបើកបរ
រថយន្ត ។
រវាងចុងឆ្នាំ ១៩៧៦ មិត្តម៉ង់បានឆៀងចូលទៅសាកសួរសុខទុក្ខម្តាយ

ក្នុងតៀមលក់ភេសជ្ជះ នាយ ជុច សួរនាយ ជួង :
- មើល ជួង គ្នាសួរឯង ស្អីដែលចូលខ្លួនហើយ ធ្វើឲ្យសំដីចេញ ?
- មានស្អីក្រៅពីស្រា ឲ្យតែលេបចូលពោះ គឺសំដីចេញហូរហែតាប៉ែ
លតហើយ ។
- ខុសហើយ គឺលុយឯណោះទេ !
- ម៉េចអ៊ីចឹង ?
- ប៉ុណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែរ ! អ្នកមានរឿងឲ្យតែមានលុយច្រើនហុចឲ្យលោក
មេធាវី

នោះគាត់នឹងប្រឹងបញ្ចេញវោហារ

តវ៉ាឲ្យរួចខ្លួនធូរល្ហុយ

យល់ហើយឬនៅ ? ៕

មេម៉ាយ ខណៈពេលមានបេសកម្មនៅទីកន្លែងក្បែរភូមិកំណើត ។ មិត្ត ម៉ង់

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Ek Kwmya:n
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] RtaM GIuvtwk
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] R)ak; cMerIn
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] eCog GM
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] m:m b‘unehg
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] G‘uk R)afña
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] Xwm sariT§
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] XYn r:anIn
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] qay bJT§iEsn
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A b‘unNarin
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Ta c½nÞlIda
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n vibul
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A LaMg
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] G‘un qalI
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak eGam cn
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>]> ]kj:a sn kusl
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav exg sMv:ada
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] say bUrin
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak XYn sMbUr
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
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kBaØa pag nitEhV‘rI
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eg:a em:gRCYn
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak sYn suFI
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kwm b:uNÑa
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Kat h‘ul
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak cab DINa
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak hg; bU
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] evg saxun
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] QMu vNÑariT§
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
kBaØa Ekv suCata
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
É>] cug Ept
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hug RCin
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak KYc can;Titü
mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
elak lI sarun
GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
elak G‘uc savn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak mIu
lIhYt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
elak Esm sMNag
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Nub eromNI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
kBaØa m:ak; Picehok
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qag suvNÑara:

" ការជំរុញសន្តិភាព ការផ្សះផ្សា

កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន : មានកត្តា

និងការសន្ទនាក្នុងតំបន់អាស៊ី "

កម្ពុជា-ថៃ ក្រោមប្រធានបទ

ពីរជាឧបសគ្គនៃការនាំអង្ករចេញ

គឺជាប្រធានបទសំខាន់

" ភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាព

កម្ពុជាពុំដែលមានការរើសអើង .....

ក្នុងមហាសន្និបាតសភា

និងវិបុលភាព "

គ្មានអ្វីមួយដែលធ្វើហើយគ្មានការ ....

តំបន់អាស៊ីលើកទី ៨ នៅកម្ពុជា
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niBn§nayk ³
elak tak s‘unGuI
KN³kmµkarniBn§
1> elak exov NavI
2> elak Guwm sunÞr³
3> elak vgS savuF
4> elak Tav sar³munI
5> elak sux suFn
elxaniBn§
1> elak CuM sm,tþi
2> elak m:k; Qin
GñkbkERbPasa
1> elakRsI Em:n narIesaP½K
GñkftrUb
1> elak supat vIr³munI
viciRtkr
1> elak Fa savuuF
Gas½ydæan ³
elx 203
mhavifI RBHneratþm
PñMeBj-km<úCa
TUrs½BÞelx ³
023 219 065

កសាងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម
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ដែល ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់
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ក្របមុខ
ជ័យជម្នះ៧ មករា - ការរស់ឡើងវិញ
និងការរីកចម្រើននៃមាតុភូមិ
និងប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង
ជំរុញឲ្យពង្រឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
និងការគ្រប់គ្រងអាវុធ
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