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ជំហានដ៏រឹងមាំឆ្ពោះទោរកជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នោក់មូលដ្ឋោនលើកទី ៤
Firm Step to Victory in Fourth Local Elections

សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី ៣៩ អាណត្តិទី ៥ នៃគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជាដៃលបានបៃពៃឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខៃមករា 
ឆ្នាំ ២០១៦ បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់បៃកបដោយលក្ខណៈបៃជា-
ធិបតៃយ្យ លើរបាយការណ៍ស្តីពី  ៉សភាពការណ៍កម្ពុជា និងការងារគណ-
បក្សឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៦   ៉ ពៃមទាំងបញ្ហាសំខាន់ៗ 
ជាចៃើនទៀត ដៃលមនផលបៃយោជន៍សមៃប់បៃទៃសជាតិ និងបៃជា-
ជន ។ ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នយោបាយរបស់   
សន្និបាត ដៃលតៃូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ បានបងា្ហាញឲ្យឃើញ 
ច្បាស់អំពីភាពចាស់ទុំ ការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ និងឯកភាពដ៏រឹងមំរបស់ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាគណបក្សកាន់អំណចដៃលមន    
ភារកិច្ចដោះសៃយរាល់បញ្ហាធំៗរបស់ជាតិ ឲ្យសមៃចបានលទ្ធផលល្អ 
បៃសើរ ធានានូវជីវភាពដ៏សុខដុមរមនារបស់បៃជាជន ។

សន្និបាតតៃូវបានធ្វើបនា្ទាប់ពីរយៈពៃលមួយឆ្នាំ នៃការអនុវត្តសៃចក្តី 
សមៃចរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំងបៃទៃស នាខៃមករា 
ឆ្នាំ ២០១៥, ការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចដៃលកំណត់ដោយសន្និបាតគណៈ  
កម្មាធិការកណ្តាលលើកទី ៣៨ នាថ្ងៃទី ២០ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ និងក្នុង 
ឱកាសដៃលបៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃស កំពុងអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវ-
កា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៣៧ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ដ៏រុងរឿង។

សន្និបាតក៏បានបៃពៃឹត្តទៅ នៅក្នុងសា្ថានភាពដៃលពៃះរាជាណចកៃ- 
កម្ពុជាមនសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខ ដ៏រឹងមំ ទោះបីជា
កៃុមបៃឆំងខិតខំជំរុញសកម្មភាពបង្កហៃតុជាចៃើនក្តី, លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ 
សិទ្ធិសៃរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងនីតិរដ្ឋ កាន់តៃតៃូវបានលើកកម្ពស់, ដំណើរ 
ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមលើគៃប់វិស័យ សមៃចបានសមិទ្ធផលធំៗ ថ្មីៗ 
ទៀត ដៃលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនទូទៅកាន់តៃបានបៃសើរ
ឡើង ។ បណ្តាសមិទ្ធផលដៃលបៃជាជនកម្ពុជាសមៃចបានក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច កៃមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃលមនសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកំពុងឈានចូលដំណក់កាលថ្មី 
មួយទៀត នៃដំណើររីកចមៃើនរបស់ខ្លួន គឺកា្លាយពីបៃទៃសដៃលមន                     
ចំណូលទាប ទៅជាបៃទៃសដៃលមនចំណូលមធ្យមកមៃិតទាប ។ ទន្ទឹម  
នឹងការរីកចមៃើននៃះ កម្ពុជាក៏នៅតៃបន្តបៃឈមនឹងបញ្ហាជាចៃើនផងដៃរ 
ជាពិសៃសក្នុងបញ្ហាសៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ដៃលទាមទារឲ្យមនវិធានការជា 
ចៃើនថៃមទៀត ដើម្បីធានានូវការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយចីរភាព និងសមធម៌ ។ 
ពៃមជាមួយនោះ ដើម្បីធានាបរិយកាសល្អសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ ចាំបាច់តៃូវ
តៃការពារជាដច់ខាតនូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ មិនអនុញ្ញាតឲ្យ 
មនមជ្ឈដ្ឋានណមួយមកបំផ្លាញបានឡើយ។ ដោយឡៃក ការងារកសាង
ពងៃឹងគណបក្សក៏ជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់ សំដៅជំរុញការអនុវត្តរាល់គោល 
នយោបាយឲ្យមនបៃសិទ្ធភាព និងតៃៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះ-
ឆ្នាតនាពៃលខាងមុខនៃះ។ ទាំងអស់នៃះ គឺជាបៃធានបទធំៗដៃលតៃូវ       
បានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអង្គសន្និបាត ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងជា 
នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា បានណៃនាំដល់គណបក្សគៃប់ 
ថ្នាក់ និងមនៃ្តីគៃប់រូប ឲ្យបន្តអនុវត្តកំណៃទមៃង់សុីជមៃ និងគៃប់ជៃុង-

The 39th Convention of the Central Committee of the Cambodian 

People’s Party held from 9 through to 10 January 2016 democratically 

discussed in detail the report on “Cambodian Situation and Party Work 

of 2015, Objectives/Tasks for 2016,” along with numerous issues that 

are of great interest to the country and people. The fact that major points 

of the political reports had been brought for public attention illustrated 

maturity, responsibility, and firm unity of the Cambodian People’s Party 

as a ruling party that solves all big national issues, scores good results 

and guarantees people’s harmonious living condition. 

The Convention conducted one year after implementation of the 

resolutions of the Extraordinary Congress of Nationwide Representatives 

in January 2015, implementation of tasks given by the 38th Convention 

of the Central Committee on 20 June 2015, and at the time when people 

of Cambodia in the whole country joyfully hailed the 37th anniversary of 

the 7th January victory.

The Convention took place at a time when the Kingdom of Cambo-

dia secures peace, political stability and security, despites efforts by the 

opposition to create controversial actions.Democracy, people’s rights 

and freedom and rule of law have raised high. Process of socio-eco-

nomic development in all fields scored further new achievements leading 

to improvement of people’s living condition. Achievements scored by the 

Cambodian people in economic development under the leadership of 

the Royal Government led by SamdechTecho Hun Sen have brought 

Cambodia a step into a new phase of progress transforming itself from 

low income to lower middle-income country.

While achieving these, Cambodian continues to face with numerous 

issues, especially socio-economic ones that are demanding further mea-

sures to guarantee sustainable and equitable development. At the same 

time, to guarantee good atmosphere for development, it was necessary 

to defend resolutely peace and political stability from whatever circles’ 

destructive attempts. Particularly, building and consolidation of the Par-

ty is a major task aimed at implementing effectively every policy and 

getting ready for forthcoming elections. These have been major issues 

discussed in the Party Convention.

SamdechTecho Hun Sen, President of the Cambodian People’s 

Party and Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, instructed the 

Party’s committee of all levels and every officials to continue to conduct 

deep and comprehensive reforms with full, faithful and high determina-

tion. Decisions were made to readjust policies in response to proposals 

directly concerned with people’s living conditions, after receiving sug-

gestions from the working groups of the Royal Government and the 

Party at municipal and provincial levels. The Convention clearly showed 

position of the Cambodian People’s Party in continuing to raise salary 

of civil servants and the armed forces to over one million Riels by 2018, 

pensions for retirees and a minimum wage of USD 160 by 2018 for 

workers employed in garments and apparels factories. The people of 

Cambodia in general benefit from these correct decisions and express 

their greetings and supports for the Cambodian People’s Party and the 

Royal Government of Cambodia.

The period from 2016 through to 2018 will be important for the imple-

mentation of “the Rectangular Strategy – Phase III,” which is the agen-
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ជៃយឲ្យមនលក្ខណៈពៃញលៃញ ស្មាះតៃង់ និងការប្តៃជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ពៃម
ទាំងបានសមៃចធ្វើការកៃសមៃួលគោលនយោបាយមួយចំនួន ដៃលឆ្លើយ 
តបទៅនឹងសំណូមពរលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅផ្ទាល់របស់បៃជាជន បនា្ទាប់
ពីបានទទួលសំណូមពរពីកៃុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងកៃុមការងារ 
របស់គណបក្សរាជធានី ខៃត្ត ។ អង្គសន្និបាតក៏បានបងា្ហាញច្បាស់នូវគោល
ជំហររបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបន្តជំរុញការដំឡើងបៀរវត្សរ៍
មនៃ្តីរាជការ កងកម្លាំងបៃដប់អាវុធឲ្យសមៃចគោលដៅជាង១លានរៀល 
នៅឆ្នាំ២០១៨ និងការដំឡើងបៃក់សធននិវត្តន៍ ពៃមទាំងជំរុញការដំឡើង 
បៃក់ឈ្នួលអប្បបរមសមៃប់កម្មករ និយោជិតតាមរោងចកៃកាត់ដៃរ និង
វាយនភណ្ឌឲ្យសមៃចគោលដៅយ៉ាងតិច ១៦០ ដុលា្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៨ ។ 
បៃជាជនកម្ពុជាទូទៅ សុទ្ធតៃបានទទួលផលបៃយោជន៍ពីការសមៃចដ៏ 
តៃឹមតៃូវទាំងអស់នៃះ ហើយសម្តៃងនូវការអបអរសាទរ និងការគាំទៃដ៏កក់
ក្តៅចំពោះគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាកម្ពុជា ។

ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ គឺជាដំណក់កាលដ៏សំខាន់នៃការអនុវត្ត    
៉យុទ្ធសាសៃ្តចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ ៉ដៃលជា    ៉របៀបវារៈគោល នយោ 
បាយសង្គម-សៃដ្ឋកិច្ច   ៉ នៃ    ៉កម្មវិធីនយោបាយ   ៉របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមៃប់ 
នីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា និងជាឆ្នាំដៃលគណបក្សតៃូវតៃៀមលក្ខណៈ      
សម្បត្តិឲ្យបានគៃប់គៃន់ ឆ្ពោះទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ ក្នុងការបោះឆ្នាត    
ជៃើសរីសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧ និងការបោះ
ឆ្នាតជៃើសតាំងតំណងរាសៃ្តនីតិកាលទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៨ ។ នៅក្នុងរយៈ 
ពៃលនៃះ ការតស៊ូនៅលើសមរភូមិនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង
នឹងកាន់តៃមនលក្ខណៈសៃួចសៃល់ឡើង រវាងកម្លាំងនយោបាយនានា
ដើម្បីពងៃឹង ពងៃីកកម្លាំង និងដណ្តើមបៃជាបៃិយភាពរៀងៗខ្លួន ។ ដោយ 
ឡៃក ពួកបៃឆំង និងបណ្តាមជ្ឈដ្ឋានអគតិ នឹងនៅតៃបន្តអនុវត្តឧបាយកល 
សំដៅផ្តួលរំលំគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដោយរួមទាំងសកម្មភាពដៃល  
មិនសៃបតាមគោលការណ៍បៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិរដ្ឋផង ទោះបីពួក               
បៃឆំងតៃូវបរាជ័យជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងល្បិចកលទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនក្តី។ ពិនិត្យ
លើសកម្មភាពទាំងនៃះរបស់កៃុមបៃឆំង និងបណ្តាមជ្ឈដ្ឋានអគតិ គឺកាន់ 
តៃបងា្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថ បៃជាជនកម្ពុជាតៃូវការតួនាទីដឹកនាំរបស់ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាយូរអង្វៃងតទៅមុខទៀត ដើម្បីធានានូវសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព ឯកភាពជាតិ បៃជាធិបតៃយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ។ ក្នុងន័យនៃះ សន្និ-
បាតបានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវជំហរដ៏មុតមំរបស់ខ្លួន ក្នុងការការពាររាល់         
សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិដៃលសមៃចបានតាំងពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ 
១៩៧៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយរាំងសា្កាត់ដច់ខាតរាល់សកម្មភាពណ       
ដៃលអាចនាំបៃទៃសជាតិទៅរកអស្ថិរភាពជាថ្មី។ គណបក្សបន្តខិតខំលើក
កម្ពស់លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិសៃរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ ដោយដើរទន្ទឹម
នឹងការពងៃឹងនីតិរដ្ឋ ហើយបៃឆំងរាល់សកម្មភាពដៃលបៃើបៃស់ផ្លាក  
បៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបំភាន់មតិមហាជន។ គណបក្សបៃជា
ជនកម្ពុជាគាំទៃយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នាត ទាំងថ្នាក់ 
មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ ឲ្យបៃពៃឹត្តទៅដោយជោគជ័យ សៃបតាមការកំណត់ 
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់របស់កម្ពុជា។ 

អង្គការចាត់តាំងគណបក្សគៃប់ថ្នាក់ គៃប់ផ្នៃក មន្តៃី និងសមជិក 
សមជិកាគណបក្សគៃប់ៗរូប គប្បីពងៃឹងនូវការឯកភាពខ្ពស់ទាំងខាង  
ទស្សនៈ គោលជំហរ និងសកម្មភាព លើមូលដ្ឋានយល់ជៃួតជៃបច្បាស់      
នូវខ្លឹមសារនៃសៃចក្តីសមៃច របស់សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល   
លើកទី៣៩ ហើយពុះពារ  អនុវត្ត សំដៅបៃកា្លាយសា្មារតីនៃសន្និបាតនៃះទៅ

ជាលទ្ធផលជាក់ស្តៃង ដើម្បីផលបៃយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់បៃទៃស  
ជាតិ និងបៃជាជនយើង។ ពៃមជាមួយនៃះ គណបក្សគៃប់ថ្នាក់ មនៃ្តីគណ-
បក្សគៃប់រូប តៃូវផ្សារភា្ជាប់ជាមួយបៃជាជន ទាំងចិត្ត ទាំងសកម្មភាព ខិតខំ 
ធ្វើតៃអំពើល្អ បៃឆំង និងលប់បំបាត់រាល់បាតុភាពអសកម្មដៃលធ្វើឲ្យបៃជា
ជនមនការថ្នាំងថ្នាក់ ដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្ត និងភាពកក់ក្តៅរបស់បៃជា-
ជនមកលើគណបក្ស។ មន្តៃីគណបក្សគឺជាអ្នកបមៃើបៃជាជន ដូច្នៃះតៃូវ
សា្គាល់ទុក្ខលំបាករបស់បៃជាជន និងខិតខំដោះសៃយសំណូមពររបស់  
បៃជាជន ដូចបៃសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ដៃលបាន 
ទូនា្មានថ ៉ ពៃលមនឋានៈខ្ពស់ តៃូវដក់ខ្លួនបមៃើបៃជាជន កុំវាយឫកខុស 
របៀប   ៉។ ធ្វើបានដូច្នៃះ គណបក្សនឹងរស់ជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តរបស់បៃជាជន 
ហើយគា្មានកម្លាំងណអាចមកបំបៃកសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមំ រវាងគណបក្ស និង 
បៃជាជនបានឡើយ ៕

da of socio-economic policies of the “political platform” of the Fifth Leg-

islative Term National Assembly Royal Government. It is also a time 

when the Party will get itself ready to score victory in the fourth-term 

local elections of communal councils in 2017 and the sixth legislative 

general elections in 2018. In this span of time, every political force will 

strengthen, expand and drive for popularity in political, spiritual and or-

ganizational battles. Particularly, the opposition and ill-willed circles, 

despites repetitive failures of their dishonest tricks, would continue to 

implement manoeuvers to topple the Cambodian People’s Party, using 

even undemocratic principle and nonconformity to rule of law. Actions 

carried out by the opposition and ill-willed circles show clearly that the 

people of Cambodia need a long-term leading role of the Cambodian 

People’s Party to guarantee peace, stability, unity, democracy and de-

velopment. 

In this meaning, the Convention clearly affirmed sharp position in 

defending national achievements scored from the victory day of 7 Janu-

ary 1979 through to the present, and preventing actions that would lead 

the country to new instability. The Party will make further efforts in pro-

moting democracy, rights and freedom of our people along with rule of 

law, while opposing actions disguising under democracy and human 

rights to deceive the people. The Cambodian People’s Party supports 

firmly processes of organizing successful elections at local and national 

levels in conformity with the Constitution and laws of Cambodia.

The Party organizations at every level, sector, its officials and mem-

bers shall strengthen unified concept, position and action by enlighten-

ing the content of decisions of the 39th Convention of the Central Com-

mittee and making efforts to implement and transform them into real 

actions for the supreme interest of our nation and people.Simultane-

ously, the Party committees at every level and their officials must work 

closely with our people in mind and actions, while carrying out only 

merit deeds, opposing and eliminating actions that caused our people’s 

distress aimed at increasing confidence and warm feeling on the Cam-

bodian People’s Party. The Party officials are responding to people’s 

demand. They must know people’s hardships and make efforts to solve 

their proposals as advised by SamdechTecho Hun Sen “when reaching 

high position, one should lower oneself to serve people and should not 

be impersonal.” Having done all these, the Party lives always in the 

hearts and minds of our people and no force could break in strong alli-

ance between the Party and people./.   
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សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីលទ្ធផលនេសន្និបាតគណៈកម្មេធិការកណ្ដេល

លើកទី ៣៩ អាណត្តិទី V របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

8
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី  ៣៩   អាណត្តិទី  V  របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា   បាន 

ដំណើរការរយៈព្រល  ២ថ្ង្រ ពីថ្ង្រទី ៩   ដល់ថ្ង្រទី  ១០ ខ្រមករា  ឆ្នាំ ២០១៦  ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់  

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន  ប្រធានគណបក្ស  សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី  
ហែង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស  និងគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ។ វត្តមនចូលរួម 

សន្និបាតមនសមជិក  សមជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន ៥០៧រូប   លើរចនាសម្ព័ន្ធរួមចំនួន  ៥៤៥រូប 

និងមនមន្ត្រីគណបក្សជាសមជិក  សមជិកាន្រព្រឹទ្ធសភា   រដ្ឋសភា  រាជរដ្ឋាភិបាល  ប្រធាន  អនុប្រធានក្រុម  

ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយរាជធានី  ខ្រត្ត  និងថ្នាក់ដឹកនាំន្រគណបក្សគ្រប់ក្រសួង  ស្ថាប័ន  

រាជធានី  ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដ្រលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមចំនួន ៩៦០រូបទៀត ។

អង្គសន្និបាតសូមសម្ត្រងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រលជ្របំផុតថ្វាយ ពែះករុណាពែះបាទ 

សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា  និង 

សម្តែចពែះមហាក្សតែី    នរែត្តម    មុនិនាថ   សីហនុ   ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ   ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

បំផុត និងសូមថ្វាយព្រះពរ ពែះករុណាជាអមា្ចែស់ជីវិតលើត្បូង និង សម្តែចពែះវររាជមាតាជាតិ 
សូមមនព្រះរាជសុខភាពបរិបូណ៍ ព្រះកាយពលមំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងព្រះជនា្មាយុុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ 

ប្រថប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រប្រជារាស្រ្តខ្ម្ររដរាបរៀងទៅ ។

សន្និបាតបានដំណើរការស្របតាមលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុងរបស់គណបក្ស ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវ 

ខ្ពស់ ប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបត្រយ្យដ៏ទូលំទូលាយ ហើយបានអនុម័តលើ " របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ 

ទូទៅ និងការងារគណបក្សឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៦ " ដ្រលមនខ្លឹមសរសំខាន់ៗគឺ ៈ

១. អង្គសន្និបាតបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលន្រការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រច      

ចិត្តន្រមហាសន្និបាតវិសមញ្ញតំណងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្សនាខ្រមករា កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ និងសន្និបាត 

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី ៣៨ អាណត្តិទី V នាថ្ង្រទី ២០ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ លើមូលដ្ឋានន្រះ អង្គ

សន្និបាតបានកត់សម្គាល់ដោយក្តីមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យក្នុងរយ ៈព្រល ១ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ  
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ដ្រលបានបង្កភាពអនុគ្រះថ្រមទៀតដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមរបស់កម្ពុជា  ទោះបីជាមនការរំខាន

ខ្លះពីសកម្មភាពនយោបាយរបស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក្តី ។

២. អង្គសន្និបាតគាំទ្រព្រញទំហឹងចំពោះការប្រឹងប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី ៥ ន្ររដ្ឋសភា 

ក្រមការដឹកនាំរបស់  សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណ 

ចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសស្រ្តចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ ដ្រលសម្រចបាននូវ 

សមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនជូនជាតិ និងប្រជាជន ។ ជាក់ស្ត្រង ខឿនឯករាជ្យ អធិបត្រយ្យ បូរណភាពទឹកដី និងសន្តិភាព 

ត្រូវបានការពារគត់មត់  ស្ថិរភាពនយោបាយ  សន្តិសុខ  និងសណ្ដាប់ធា្នាប់សង្គមមនភាពល្អប្រសើរជាទូទៅ  ។ 

លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ សិទ្ធិស្ររីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ កាន់ត្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ ដោយដើរទន្ទឹមគា្នានឹងការពង្រឹង

នីតិរដ្ឋ ។ ចលនការន្រកំណ្រទម្រង់គ្រប់ផ្ន្រក គ្រប់វិស័យកំពុងមនដំណើរការក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ និងទទួល 

បានផ្ល្រផ្កា ទោះបីមនល្បឿនខុសៗគា្នាក្តី ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% អតិផរណត្រូវ       

បានរក្សាឲ្យស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៣,៥% អត្រប្តូរប្រក់រៀលមនស្ថិរភាព ការអនុវត្តចំណូល និងចំណយរបស់រដ្ឋ 

ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ។ លើមូលដ្ឋានន្រះ អត្រភាពក្រីក្រកាន់ត្របានកាត់បន្ថយ កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន 

ត្រូវបានលើកកម្ពស់កាន់ត្រប្រសើរឡើង ។ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរចាកច្រញផុតពីប្រទ្រសដ្រលមនចំណូល

ទាប ទៅជាប្រទ្រសមនចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ។

ព្រមជាមួយន្រះ ការដោះស្រយបញ្ហាព្រំដ្រនជាមួយប្រទ្រសជិតខាងកំពុងបន្តដំណើរការយ៉ាងល្អ ធានា 

បាននូវបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា និងការកសងខ្ស្របនា្ទាត់ព្រំដ្រនប្រកបដោយសន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ ។ កម្ពុជាបានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសងសហគមន៍អាស៊ាន និងក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ 

ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណ្ដាប្រទ្រស ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។

៣. អង្គសន្និបាតបានពិនិត្យវាយតម្ល្រយ៉ាងល្អិតល្អន់ទាំងចំណុចខា្លាំង និងចំណុចខ្វះខាតន្រការងារ 

កសងពង្រឹងគណបក្សលើគ្រប់វិស័យ  ព្រមទាំងបានដក់ច្រញនូវទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ៗ សំដៅបន្តអនុវត្ត            

ដោយជោគជ័យនូវស្រចក្តីសម្រចចិត្តន្រមហាសន្និបាតវិសមញ្ញតំណងទូទាំងប្រទ្រស នាដើមឆ្នាំ ២០១៥              

ត្រៀមរាល់លក្ខណសម្បត្តិដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុុំ សងា្កាត់ អាណត្តិទី ៤ នាឆ្នាំ  

២០១៧ និងបន្តឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណងរាស្រ្តនីតិកាលទី ៦ នាឆ្នាំ ២០១៨ ។

៤. អង្គសន្និបាតណ្រនាំដល់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ និងមន្រ្តីគណបក្សគ្រប់រូប ត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួល 

ខុសត្រូវ បន្តចូលរួមអនុវត្តនូវកំណ្រទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយ សុីជម្រ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

មនលក្ខណៈព្រញល្រញ  ស្មាះត្រង់  និងការតាំងចិត្តខ្ពស់តាមអភិក្រម " ឆ្លុះកញ្ចក់ មុជទឹក ដុសក្អ្រល និង       

ព្យាបាល " ដ្រលជាការងារដ៏មនសរៈសំខាន់បំផុតសម្រប់ប្រទ្រសជាតិ និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

៥. អង្គសន្និបាតបន្តជំរុញការអនុវត្ត " កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រយនយោបាយ ថ្ង្រទី ២២ ខ្រកក្កដ 

ឆ្នាំ ២០១៤ " និង " វប្បធម៌សន្ទនា " ដូចបានលើកក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមរវាងគណបក្សទាំងពីរដ្រលមនអាសនៈក្នុង 
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រដ្ឋសភា   នាថ្ង្រទី ៨ ខ្រឧសភា និងថ្ង្រទី ១០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយឈរលើភាពស្មាះត្រង់ និងប្រឆំងដច់ខាត

នូវទង្វើចាប់ដ្រជាន់ជើងដូចអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតខ្លះបានប្រព្រឹត្តកន្លងមក ។ ព្រមជាមួយគា្នាន្រះ សន្និបាតជំរុញ 

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណបក្សនយោបាយនានា អង្គការសង្គមសុីវិល និងមជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រងៗទៀត 

ក្នុងសង្គម ដើម្បីពង្រឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងរួមកម្លាំងគា្នាការពារសមិទ្ធផលសង្គម អភិវឌ្ឍប្រទ្រស បម្រើ 

ប្រយោជន៍ប្រជាជន ។

៦. អង្គសន្និបាតលើកកម្ពស់ស្មារតីឯកភាព ការពារដច់ខាតរាល់សមិទ្ទផលរបស់សង្គមជាតិ ដ្រលសម្រច 

តាំងពីថ្ង្រជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មក ខិតខំពង្រឹងសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធា្នាប់ 

សង្គម ហើយរាំងស្កាត់រាល់សកម្មភាពណដ្រលអាចនាំឲ្យប្រទ្រសជាតិធា្លាក់ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ ។ គណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជា បន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ សិទ្ធិស្ររីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹង 

នីតិរដ្ឋ និងបន្តពង្រឹងយុត្តិធម៌ សមធម៌ សម្រប់ប្រជាជនគ្រប់រូប ហើយប្រឆំងដច់ខាតរាល់សកម្មភាពទោះច្រញព ី

មជ្ឈដ្ឋានណក្តី ដ្រលប្រើផ្លាកប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សក្ល្រងកា្លាយ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួន ។ ក្នុង 

ស្មារតីន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នាតទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់

ជាតិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ ទៀងទាត់តាមការកំណត់ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ក៏សូមគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថ កម្ពុជាត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខដោយឥតងាករ្រតាមគន្លងន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិរដ្ឋ

កម្ពុជាមិនម្រនជាចំណប់ខា្មាំងរបស់បុគ្គលណម្នាក់ ឬក្រុមណមួយឡើយ ។

៧. អង្គសន្និបាតជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រចបានទិសដៅកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងឆ្នាំ 

២០១៦ន្រះជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សមធម៌ក្នុងការទទួលបានផ្ល្រផ្កាន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសម្រប់ប្រជាជនគ្រប់ៗ

រូបទាំងនៅទីជនបទ ទាំងនៅទីប្រជំុជន និងទីក្រុង ហើយខិតខំបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។  ក្នុង

ទិសដៅធានាការលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនូវកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញអនុវត្ត 

យ៉ាងសកម្មនូវគោលនយោបាយនានា ជាអាទិ៍ ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចជនបទ ការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ទឹក 

ភ្លើង ផ្លូវ ស្ពោន ការអប់រំសម្រប់ទាំងអស់គា្នា ការប្រងច្រកដីធ្លីជូនប្រជាជនដ្រលគា្មានដីពិតប្រកដ ការបង្កើនស្រវា 

សុខភាព ការពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ជាពិស្រសសម្រប់ជនរងគ្រះ និងងាយរងគ្រះ កាេខិតខំដោះស្រយតម្ល្រ 

កសិផលដ្រលមនភាពអនុគ្រះដល់កសិករ ។ល។ ក្នុងទិសដៅន្រះដ្ររ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តជំរុញការ

ដំឡើងបៀវត្សមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដប់អាវុធ ឲ្យសម្រចគោលដៅជាង ១លានរៀល នៅឆ្នាំ ២០១៨ និងការ 

ដំឡើងរបបប្រក់សធននិវត្តន៍ ។ ជំរុញការដំឡើងប្រក់ឈ្នួលអប្បបរមសម្រប់កម្មករ និយោជិត តាមរោងចក្រ 

កាត់ដ្ររ និងវាយនភណ្ឌឲ្យសម្រចគោលដៅយ៉ាងតិច ១៦០ដុលា្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៨ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសូមអបអរសទរ និងគាំទ្រទាំងស្រុងនូវស្រចក្តីសម្រចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំពី

ការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយនយន្ត ដ្រលមនកម្លាំងចាប់ពី ១២៥cc ចុះក្រម ស្រចក្តីសម្រចទទួល

ស្គាល់ការកាន់កាប់ជាក់ស្ត្រងនូវយនយន្តគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមនដោយមិនតម្រូវឲ្យមនការ 

បញ្ជាកព់មី្ចាសដ់ើម  ព្រមទាងំស្រចក្តសីម្រចព្យរួការបងព់ន្ធក្នងុការផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធពិឪីពកុម្តាយទៅឲ្យកនូ  ពជីដីនូជតីា 
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ទៅឲ្យចៅ និងពីប្តីទៅឲ្យប្រពន្ធ ឬពីប្រពន្ធទៅឲ្យប្តី បនា្ទាប់ពីបានទទួលនូវសំណូមពរន្រក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

និងក្រុមការងាររបសគ់ណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះរាជធានី ខ្រត្ត ។ ព្រមជាមួយន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអបអរ 

សទរចំពោះផ្រនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រលនឹងចាប់អនុវត្តចាប់ពីខ្រម្រស ឆ្នាំ ២០១៧ សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដ្រលប្រើប្រស់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិដ្រលមនបរិមណមិនលើសពី ៥០គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាងក្នុង ១ខ្រ ក្នុងតម្ល្រត្រ ៦១០ 

រៀល ក្នុង ១គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង ។

៨. អង្គសន្និបាតបានធ្វើការកត់សម្គាល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះសភាពការណ៍ពិភពលោក ដ្រលកំពុង 

វិវត្តន៍ដ៏ស្មុគ្រស្មាញ ទាំងខាងស្រដ្ឋកិច្ច យោធា នយោបាយ និងការទូត ព្រមទាំងមនបញ្ហាប្រឈមរួមធំៗជាច្រើន

សម្រប់គ្រប់ប្រជាជាតិ ប៉ុន្ត្រទោះបីយ៉ាងន្រះក្តី ក៏ប្រទ្រសទាំងអស់មននិនា្នាការរួមគឺ ការថ្ររក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព 

សន្តិសុខ ដ្រលជាលក្ខខណ្ឌមិនអាចខ្វះបានសម្រប់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីមនុស្សជាតិ ។ ក្នុងស្ថានការណ៍ន្រះ គណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខា្ជាប់នយោបាយអព្យាក្រឹត មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ និងសន្តិសហវិជ្ជមន ជំរុញការដោះស្រយរាល់

ជមោ្លាះតាមរយៈដំណោះស្រយនយោបាយ និងកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងគោលការណ ៍

អធិបត្រយ្យ  ។  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព   និងកិច្ចសហការជាមួយ 

ប្រទ្រសជាមិត្ត អង្គការអន្តរជាតិ និងដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ សំដៅសម្រចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា

បន្តជំរុញសកម្មភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក លើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិ និងចូលរួមសកម្មក្នុង 

កិច្ចការអន្តរជាតិ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។

៩. អង្គសន្និបាតវាយតម្ល្រខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារ គណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ 

គ្រប់ផ្ន្រក មន្រ្តី និងសមជិក សមជិកាគណបក្សគ្រប់រូប ដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រងអនុវត្តសម្រចរាល់ភារកិច្ច 

ដ្រលគណបក្ស និងប្រជាជនប្រគល់ជូន ។

អង្គសន្និបាតសម្ត្រងនូវការគោរព  និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រលជ្របំផុតចំពោះជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី 

ទាំងក្នុងប្រទ្រស  និងក្រប្រទ្រស  ដ្រលបានចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងបានផ្តល់ការគាំទ្រ               

យ៉ាងធំធ្រងដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យគណបក្សមនលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ដើម្បីបំព្រញប្រសកកម្មបម្រើ

ជាតិ និងប្រជាជន ។ ព្រមជាមួយន្រះ សន្និបាតសម្ត្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះបណ្ដាប្រទ្រសជាមិត្ត 

ជិតឆ្ងាយ សហគមន៍អន្តរជាតិ និងដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដ្រលបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្ល្រថ្លាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា 

ដើម្បីបុព្វហ្រតុសន្តិភាព ស្ររីភាព យុត្តិធម៌ ប្រជាធិបត្រយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។

អង្គសន្និបាតអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងមូល និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គម សូមបន្តរួមសមគ្គីជាធ្លុង 

មួយនៅក្រមបាវចនា  ជាតិ  សសនា  ព្រះមហាក្សត្រ  ដើម្បីសម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតក្នុងការ                  

កសង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជា ។

           ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី ១០ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៦ 
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   សូមកៃបថ្វាយបង្គំ សម្តៃចពៃះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី,  សម្តៃចពៃះសង្ឃរាជ, សម្តៃចពៃះរាជាគណៈ និងពៃះថៃរានុថៃរៈគៃប់ពៃះអង្គ ជាទីសកា្ការៈ
 សម្តៃច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោកសៃី, អស់លោក ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
 សមជិក សមជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នៃហា !
ថ្ងៃនៃះជាទិវាដ៏មហានក្ខត្តប្ញក្សដៃលបៃជាជនកម្ពុជាយើងនៅទូទាំងបៃទៃសបានចូលរួមយ៉ាងក្លៀវកា្លាបៃរព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៣៧ នៃទិវាជ័យ

ជម្នះជាបៃវត្តិសាសៃ្តនាថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដៃលបានផ្តួលរំលំរបបបៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត សងៃ្គះបៃជាជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញ ហើយបានឋិតឋៃរ 
គង់វង្ស និងរីកចមៃើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ បៃជាជនកម្ពុជាក៏ដូចមនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកដៃលសៃឡាញ់សន្តិភាព សៃរីភាព និងយុត្តិធម៌ នៅតៃ 
ចងចាំពៃឹត្តិការណ៍ជាបៃវត្តិសាស្តៃនៃះ ហើយគំរូវីរភាពនៃយុទ្ធជន ៧ មករា នៅតៃភ្លឺចៃងចាំង និងរស់រវីកជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តនៃបៃជាជនយើងគៃប់ជំនាន់
តរៀងទៅ ។

យើងបៃរព្ធពិធីបុណ្យនៃជ័យជម្នះជាបៃវត្តិសាសៃ្តនៃះ ក្នុងសា្មារតីគោរពដឹងគុណយ៉ាងជៃលជៃ ចំពោះយុទ្ធជន យុទ្ធនារី អ្នកស្នៃហាជាតិដ៏ចៃើនឥត 
គណនា ដៃលបានកៃកឈរតស៊ូបៃយុទ្ធយ៉ាងប្តូរផ្តៅច់ ហា៊ានលះបង់សាច់សៃស់ឈាមសៃស់ និងអាយុជីវិតបៃកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងបុព្វហៃតុ 
សងៃ្គះជាតិ និងសូមសម្តៃងការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជៃលជៃចំពោះវីរកងទ័ពស្ម័គៃចិត្តវៀតណម ដៃលបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទៃដ៏ធំធៃងចំពោះ
បុព្វហៃតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃះ ។ យើងទាំងអស់គា្នាក៏សូមលំឱនកាយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរួមជាតិជាង ៣ លាននាក់    ដៃលបានបាត់បង់ជីវិតទៅយ៉ាង 
អយុត្តិធម៌បំផុតនៅកៃមរបបបៃល័យពូជសាសន៍  និងសូមឧទ្ទិសបួងសួងឲ្យដួងពៃលឹងរបស់លោកអ្នកទាំងនោះបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងដរាប
ទៅ ។

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសៃសវិសាលនៃះ ទូលពៃះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នាសូមសម្តៃងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជៃលជៃបំផុតថ្វាយ 
ពែះករុណាពែះ បាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម   សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហា- 
ក្សតែី នរែត្តម មុនិនាថសីហនុ ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសែរីភាព សែចក្តីថ្លែថ្នូរ និងសុភមង្គល ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត   
ដៃលកំពុងគង់បៃថប់ជាម្លប់ដ៏តៃជាក់នៃបៃជារាសៃ្តខ្មៃរគៃប់ៗរូប។ សូមកៃបថ្វាយពែះពរពែះករុណាជាអមា្ចែស់ជីវិតលើត្បូង និងសម្តែចពែះ 
វររាជមាតាជាតិ ជាទីសកា្ការៈ សូមមនពៃះកាយពលមំមួន, ពៃះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងពៃះជនា្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់
តៃើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿង។ 

សម្តៃច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសៃី សមជិកនៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នៃហា!
បច្ចុប្បន្ន បៃជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាបៃកបដោយក្តីសង្ឹឃមកៃមពន្លឺនៃសន្តិភាព, សៃរីភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ប៉ុន្តៃសកនាដកម្ម, ការ 

ឈឺចាប់ខ្លាចផ្សារ និងការបាត់បង់យ៉ាងធំធៃងក្នុងសម័យអតីតកាលដ៏ខ្មាងងឹតនៃសងៃ្គាម និងរបបបៃល័យពូជសាសន៍នៅតៃដក់ជាប់ជានិច្ចក្នុងមនសិ-
ការរបស់មនុស្សគៃប់រូបមិនអាចបំភ្លៃចបានឡើយ។ យើងទាំងអស់គា្នាពិតជាចងចាំថ កៃយរដ្ឋបៃហារថ្ងៃ ១៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ ដឹកនាំដោយលោក លន់ 
នល់ ទម្លាក់សម្តែចពែះនរែត្តម សីហនុ បៃទៃសកម្ពុជាបានធា្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសងៃ្គាមយ៉ាងសនោ្ធោរសនៅ្ធោបំផុត ដៃលបានបង្កមហាវិនាសកម្ម 
ពុំអាចនឹងពណ៌នាបានឡើយ។ កៃយថ្ងៃជ័យជម្នះលើពួកលន់ នល់ នាថ្ងៃ ១៧ មៃសា ឆ្នាំ១៩៧៥ បៃជាជនកម្ពុជាសង្ឈឹមថនឹងបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាព 
វិញហើយ ប៉ុន្តៃក្តីសង្ឈឹមនោះតៃូវរលាយបង់តៃមួយប៉ពៃិចភ្នៃក កៃមអំពើផ្តៅច់ការនៃបនក្បត់ ប៉ុល ពត ដៃលបានអនុវត្តនយោបាយបៃល័យពូជសាសន៍
ដ៏សាហាវយង់ឃ្នងបំផុតចំពោះជាតិមតុភូមិ និងបៃជាជនកម្ពុជា ។ ក្នុងរយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ ៨ ខៃ និង ២០ ថ្ងៃ ពួកប៉ុល ពត បានបំផ្លាញសង្គមជាតិទាំងមូល 
ដៃលទទួលរងការវិនាសដោយសារសងៃ្គាម ៥ ឆ្នាំរួចមកហើយនោះ ឲ្យរលាយខ្ទៃចខ្ទីទាំងសៃុងដល់ប្ញសគល់ ។ បៃជាជនកម្ពុជាតៃូវពួកឃាតករបំបិទ      
សិទ្ធិសៃរីភាពសព្វបៃបយ៉ាងទាំងសៃុង កា្លាយទៅជាទាសករ បាត់បង់អស់កិត្តិយស និងសៃចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ហើយរង់ចាំតៃពៃលតៃូវពួកវាសម្លាប់  
ប៉ុណ្ណោះ ។ របប ប៉ុលពត បានបៃកា្លាយកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតគួរឲ្យរន្ធត់បំផុត បៃជាជាតិទាំងមូលតៃូវជៃមុជយ៉ាងជៃទៅក្នុងសមុទៃឈាម និងទឹកភ្នៃក 
ដៃលពុធំា្លាបម់នក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃរបស់មនសុ្សជាត ិ។ បៃជាជនដៃលពុំទានត់ៃូវបានសម្លាប ់មនតៃការលើកដៃបងួសួងបនស់ៃនស់ូមឲ្យទៃវតា នងិវត្ថសុ័ក្ត- 
សិទ្ធិទាំងឡាយមកជួយសង្គាៃះឲ្យរួចផុតពីឋាននរកអវចីនៃះ។

នៅក្នុងកាលៈទៃសៈដ៍ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃះ កម្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារីស្នៃហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាដៃលនៅសល់ពីការកម្ចាត់
នៃរបបប៉ុលពត ហើយបានផ្តៅច់ខ្លួនចៃញផុតពីរបបនៃះ បានបៃមូលផ្តុំរួបរួមគា្នាបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសងៃ្គះជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃ ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ ដើម្បីដឹក 
នាំបៃជាជន បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងរបបប៉ុលពត ដោយទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភដ៍ធំធៃង និងមនបៃសិទ្ធភាពពីកងទ័ពស្មគៃ័ចិត្តវៀតណម រហូតវាយផ្តួល 

សុន្ទរកថា
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ 

ហ៊ុន សេន 
បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

ថ្លេងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៧ 
នេទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៦)
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រំលំរបបយង់ឃ្នងនៃះឲ្យបរាជ័យនៅថ្ងៃទី ៧ ខៃមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ជ័យជម្នះ ៧ មករា បានសងៃ្គះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញទាន់ពៃលវៃលា ,បៃជាជនកម្ពុជា 
ដណ្តើមបានមកវិញនូវសិទ្ធិសៃរីភាពគៃប់យ៉ាង កា្លាយជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតបៃកដ, កម្ពុជាបានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មាងងឹតរបស់ខ្លួន 
ហើយបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីគឺ ឯករាជ្យ សៃរីភាព បៃជាធិបតៃយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។

បនា្ទាប់ពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា បៃទៃសជាតិនៅតៃតៃូវបៃឈមមុខនឹងឧបសគ្គធំៗយ៉ាងចៃើន ពៃមទាំងផលវិបាករាប់មុឺនជំពូកដៃលបន្សល់ទុកពី   
សម័យសងៃ្គាម ៥ ឆ្នាំ កៃយថ្ងៃរដ្ឋបៃហារ និងរបបបៃល័យពូជសាសន៍។ ប៉ុន្តៃការប្តៃជា្ញាចិត្តដ៏មោះមុតរបស់បៃជាជនកម្ពុជា ដើម្បីដើរចៃញឲ្យផុតពី            
សៃមោលអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿង គឺគា្មានអ្វីអាចមកបន្ទច់បងា្អាក់បានឡើយ។ លើមូលដ្ឋានជ័យជម្នះ ៧ មករា សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមនិតកម្ពុជា ដៃលជារដ្ឋរបស់បៃជាជនតៃូវបានបង្កើតឡើងដឹកនាំដោយកៃុមបៃឹក្សាបៃជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដៃលបានគៃប់គៃងបៃទៃសក្នុងសា្ថាន-
ភាពមនសន្តិភាពផង និងសង្គាៃមផង ពៃមទាំងតៃូវមជ្ឈដ្ឋានខាងកៃមួយចំនួនហ៊ុំព័ទ្ធខាងនយោបាយ និងសៃដ្ឋកិច្ចយ៉ាងអយុត្តិធម៌ និងអមនុស្សធម៌ 
ថៃមទៀត  ។  ភារកិច្ចចំបងរបស់យើងនៅពៃលនោះគឺ ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បៃជាជន ទប់សា្កាត់មិនឲ្យរបបបៃល័យពូជសាសន៍អាចវិលតៃឡប់ 
មកវិញបាន,  ពុះពារជម្នះរាល់ផលវិបាកដ៍ធ្ងន់ធ្ងរនានា, ខិតខំសា្តៅរ និងកសាងសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គមឡើងវិញពីលៃខសូន្យ និងពីបាតដៃទទៃ ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាព 
បៃជាជនមនស្ថិរភាពជាជំហានៗ ។ ដោយសារកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិ យើងបាននាំបៃទៃសជាតិឲ្យឆ្លងផុតដំណក់កាលដៃលលំបាកបំផុតឈានមក 
ដល់ដំណក់កាលពងៃឹងពងៃីកខ្លួនតៃក្នុងរយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ ដៃលបានបង្កបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិចាំបាច់ឲ្យបៃជាជាតិយើងអាចបោះជំហានទៅមុខ
យ៉ាងរឹងមំលើមគា៌សន្តិភាព, បងៃួបបងៃួមជាតិ, បៃជាធិបតៃយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ ។

រយៈពៃល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅ ផ្តើមពីជ័យជម្នះ ៧ មករា បៃជាជនកម្ពុជាបានសមៃចនូវការផ្លាស់ប្តូរសង្គមយ៉ាងធំធៃងដៃលគា្មានអ្នកណអាចនឹកសា្មាន
ដល់។ កម្ពុជាបានបៃកា្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបបៃល័យពូជសាសន៍, ពីសមរភូមិនៃសងៃ្គាមដ៏រាុំរ៉ៃ, ពីការបៃកបាក់ជាតិ  និងការបៃងចៃកទឹកដី កា្លាយជា
បៃជាជាតិមួយដៃលមនសុខសន្តភិាព,សៃរីភាព,ឯកភាព,ស្ថរិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍លើគៃប់វិស័យធ្វើឲ្យជីវភាពបៃជាជនតៃវូបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ។ 
នៃះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងបៃវត្តិសាសៃ្តរយៈពៃលជាង ៥០០ ឆ្នាំ មកនៃះ បនា្ទាប់ពីសម័យអង្គរដ៏រុងរឿង ដៃលបៃជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវសន្តិភាពពៃញ 
លៃញ មនការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និងកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាកៃមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតៃមួយ ។ 

រាល់សមិទ្ធផលដៃលយើងសមៃចបានទាំងអស់នៃះ គឺអាសៃ័យដោយមនការដឹកនាំខាងនយោបាយបានតៃឹមតៃូវ, មនការលះបង់ខ្ពស់របស់យុទ្ធ-
ជន យុទ្ធនារី មន្តៃីគៃប់លំដប់ថ្នាក់ ក្នុងការបំពៃញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន, មនការចូលរួមពីសំណក់បៃជាជនទូទាំងបៃទៃសដោយឆន្ទៈមោះមុត  បើទោះបីមន 
និនា្នាការនយោបាយ,ដើមកំណើតជាតិ,ជំនឿសាសនា ឬឋានៈនាទីក្នុងសង្គមផ្សៃងគា្នាក្តី ពៃមទាំងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទៃដ៏ស្មាះសរពីបណ្តា 
បៃទៃសជាមិត្ត និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការពិតជាក់ស្តៃងដូចបានលើកឡើងទាំងអស់នៃះ គឺគា្មានជនណ ឬមជ្ឈដ្ឋានណអាចមកបដិសៃធ ឬមួលបងា្កាច់បានឡើយៈ    ៉បើគា្មានរដ្ឋបៃហារថ្ងៃ 
១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ ក៍គា្មានរបបបៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត, បើគា្មានរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ក៏គា្មានជ័យជម្នះ ៧ មករា,បើគា្មានជ័យជម្នះ ៧ មករា គឺ 
គា្មានអ្វីៗនៅថ្ងៃនៃះឡើយ   ៉។ ថ្ងៃ ៧ មករា គឺជាថ្ងៃកំណើតទី ២ របស់បៃជាជនកម្ពុជា។ នៃះជាសច្ចធម៌បៃវត្តិសាសៃ្តដៃលបៃជាជនកម្ពុជាយើងទាំងក្នុង  
ជំនាន់នៃះ ក៏ដូចជំនាន់តទៅមុខទៀត គប្បីយល់ដឹងច្បាស់លាស់ និងចងចំាជារៀងរហូត ។ យើងមិនមៃនតៃូវរស់នៅក្នុងសៃមោលនៃអតីតកាលឡើយ 
ប៉ុន្តៃ ក្នុងជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៍រុងរឿង យើងចាំបាច់តៃូវតៃយល់ពីបៃវត្តិសាស្តៃឲ្យបានតៃឹមតៃូវ តៃូវរៀនសូតៃអំពីមៃរៀនជាបៃវត្តិសាស្តៃ  
ទាំងឡាយ ដើម្បីបន្តកសាង និងការពារជាតិយើងតទៅមុខទៀតឲ្យបានរុងរឿង ស្ថិតស្ថៃរគង់វង្ស ដោយជៀសឲ្យផុតពីការកើតមនជាថ្មីនូវសកនាដ-
កម្ម និងគៃះមហន្តរាយដូចដៃលបៃជាជាតិយើងធា្លាប់បានឆ្លងកាត់ ហើយមិនធា្លាក់ទៅក្នុងឧបាយកលរបស់សមសភាពអាកៃក់ និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិណ
ដៃលចង់សមៃចនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននោះ ។

អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នៃហា
រយៈពៃល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅនៃះ គឺជា ៣៧ ឆ្នាំនៃ សាមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះរបស់យើង។ សា្មារតី ៧ មករានៅតៃស្ថិតស្ថៃរជានិច្ចក្នុងដួងចិត្ត 

របស់បៃជាជនកម្ពុជា ជាបៃទីបបំភ្លឺផ្លូវដៃលបាននាំយើងឲ្យឈានពីជ័យជម្នះមួយទៅជ័យជម្នះមួយទៀតឥតឈប់ឈរ ។ ៧ មករា គឺជាមោទនភាពដ៏ថ្លៃថ្លា 
បំផុតរបស់បៃជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គា្នា ។ ៧ មករា មនសតៃូវតៃមួយប៉ុណ្ណោះគឺ របបបៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត។ គឺមនតៃអ្នកសៃឡាញ់របបបៃល័យ
ពូជសាសន៍ប៉ុណ្ណោះដៃលបៃឆំងនឹង ៧ មករា ។ ទោះបីនៅមនកៃុមអ្នកនយោបាយ និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនព្យាយមមួលបងា្កាច់ឥតឈប់ឈរនូវ 
អត្ថន័យជាបៃវត្តិសាសៃ្តនៃថ្ងៃ ៧ មករាយ៉ាងណក្តី ក៏ពួកគៃពុំអាចធ្វើឲ្យសភាពការណ៍កម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ ពៃះថ ៧ មករាគឺជារបស់បៃជាជន    
ហើយអ្វីៗដៃលពួកគៃបានធ្វើគឺផ្ទុយពីឆន្ទៈ និងផលបៃយោជន៍របស់បៃជាជន ។

ពៃលនៃះបៃជាជនយើងកំពុងឈានចូលឆ្នាំ ២០១៦ បៃកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម ជាមួយនឹងក្តីសមនស្សរីករាយកៃលៃងចំពោះសមិទ្ធផលដៃល 
សមៃចបានក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ខឿនឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យ បូរណភាពទឹកដី និងសន្តិភាពតៃូវបានការពារគត់មត់,ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និង        
សណ្តាប់ធា្នាប់សង្គមមនភាពល្អបៃសើរ ទោះបីជាមនការរំខានពីសកម្មភាពនយោបាយខ្លះក្តី ។ បៃការនៃះបានធានានូវភាពអនុគៃះសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ 
សៃដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យសមៃចបានផ្លៃផ្កាថ្មីៗទៀត ។

លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សិទ្ធិសៃរីភាពរបស់បៃជាពលរដ្ឋកាន់តៃតៃូវបានលើកកម្ពស់ ដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពងៃឹងនីតិរដ្ឋ ។ បណ្តាគណបក្សនយោបាយ 
ទាំងចាស់ទាំងថ្មី និងបណ្តាអង្គការសង្គមសុីវិលកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម និងចូលរួមលើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងការ 
គោរពច្បាប់។ តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជៃើសតាំងតំណងរាសៃ្ត,ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការបៃពៃឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀប
ចកំារបោះឆ្នាត,ការបង្កើតគណៈកម្មាធកិារជាតរិៀបចកំារបោះឆ្នាតថ្ម ីនងិច្បាបស់្តីពកីារបោះឆ្នាតជៃើសរសីបៃឹក្សាឃុំ សងា្កាត ់នងឹធានាឲ្យការបោះឆ្នាត 
លើកកៃយកាន់តៃមនភាពល្អបៃសើរឡើង ។ 
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ការដោះសៃយបញ្ហាពៃំដៃនជាមួយបៃទៃសជិតខាងកំពុងមនដំណើរការយ៉ាងល្អ ធានាបាននូវបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា និងការកសាងខ្សៃ 
បនា្ទាត់ពៃំដៃនបៃកបដោយសន្តិភាព មិត្តភាព សហបៃតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍។ សមិទ្ធផលនៃះបានធ្វើឲ្យបរាជ័យនូវឧបាយកលរបស់អ្នកនយោបាយមួយ
ចំនួន ដៃលតៃងតៃព្យាយមបៃើបៃស់បញ្ហាពៃំដៃនជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួន ។

នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សៃដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៥ ជាឆ្នាំដៃលកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខ ដើម្បីចាកចៃញផុតពីបៃទៃសមនចំណូលទាប ទៅជាបៃទៃស
មនចំណូលមធ្យមកមៃិតទាប និងឈានជាបៃទៃសមនចំណូលមធ្យមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ។ ឆ្នាំ ២០១៥ តាមការបា៉ាន់បៃមណ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
មនកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ដោយសារការរីកចមៃើននៃវិស័យឧស្សាហកម្ម,សៃវាកម្ម និងកសិកម្ម។ អតៃប្ដូរបៃក់រៀលមនស្ថិរភាព សា្ថានភាពពាណិជ្ជកម្ម 
កៃបៃទៃសមនលក្ខណៈល្អបៃសើរជាងមុន ដោយសារកំណើននៃការនាំចៃញមនទំហំធំជាងកំណើននៃការនាំចូល ។ ទុនបមៃុងអន្ដរជាតិក៏បានបន្ត 
កើនឡើង។ ចំណូលមធ្យមសមៃប់បៃជាជនម្នាក់ៗបានកើនពី ២២៩ ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ ១ ១៣៨ ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤,កើនដល់ ១ ២២៨ 
ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងអាចកើនដល់ ១ ៣២៥ដុលា្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ លើមូលដ្ឋាននៃះ អតៃនៃភាពកៃីកៃតៃូវបានកាត់បន្ថយពី ៥៣,២% នៅឆ្នាំ 
២០០៤ មកតៃឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

តាមរយៈការរីកចមៃើនខាងសៃដ្ឋកិច្ច ធ្វើឲ្យបៃជាជនមនជីវភាពកាន់តៃបៃសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដៃលស្ដៃងឡើងតាមរយៈកំណើនការសាងសង់ 
កៃលម្អលំនៅឋាន,ការកើនឡើងនូវសម្ភារៈបៃើបៃស់ ដូចជា យនយន្ដ,គៃឿងអៃឡិចតៃូនិក និងឧបករណ៍ដទៃទៀត តាំងពីកៃុងរហូតដល់ជនបទ។ ជា 
មួយនៃះ ផ្លូវ,សា្ពោន,បៃព័ន្ធសៃចសៃព, បណ្តាញចៃកចាយទឹក និងអគ្គិសនីតៃូវបានសាងសង់ និងតភា្ជាប់ខា្វាត់ខ្វៃងកាន់តៃចៃើនដល់ជនបទ។

លទ្ធផលដៃលសមៃចបានទាំងអស់នៃះ   បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នូវផ្លៃផ្កានៃកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងបៃកបដោយការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់បំផុត  
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃលបៃជាជនកម្ពុជាគៃប់ៗរូប គៃប់និនា្នាការនយោបាយសុទ្ធតៃទទួលបានផលពីការរីកលូតលាស់នៃះ ។

អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នៃហា !
ជាមយួនងឹអណំរសាទរចពំោះសមទិ្ធផលទាងំឡាយដៃលបានទទលួក្នងុឆ្នា ំ២០១៥ នងិបៃកានខ់ា្ជាបន់វូសា្មារត ី៧ មករា ដរ៏ងុរឿង យើងមនជនំឿមតុម ំ

ថ យើងពិតជានឹងសមៃចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀត ក្នុងការបន្តដោះសៃយរាល់បញ្ហារបស់ជាតិ លើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ ពងៃឹងនីតិរដ្ឋ និង 
ការអភិវឌ្ឍ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ទោះបីជានៅមនការលំបាកនិងបញ្ហាបៃឈមជាចៃើនទៀតក្តី ។  ក្នុងន័យនៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បន្តជៃងទង់មហា 
សាមគ្គីជាតិ ដើម្បីបៃមូលកម្លាំងជាតិទាំងមូលរួមគា្នាកសាង  និងការពារមតុភូមិ  លប់បំបាត់ឲ្យបានទាំងសៃុងនូវទស្សនៈរីសអើង    ៉ ទឹកឡើងតៃីសុីសៃមោច 
ទឹកហោចសៃមោចសុីតៃី    ៉។

ការពារដច់ខាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិដៃលសមៃចបានតាំងពីថ្ងៃ ៧ មករាមក ពងៃឹងសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិ-
សុខ និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ រំាងសា្កាត់រាល់សកម្មភាពបៃទូសរា៉ាយ ដៃលប៉ុនប៉ងនាំបៃទៃសជាតិឲ្យធា្លាក់ក្នុងភាពចៃបូកចៃបល់។ បន្តលើកកម្ពស់ 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សិទ្ធិសៃរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ ដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពងៃឹងនីតិរដ្ឋ,ធានាសមភាព និងយុត្តិធម៌សមៃប់បៃជាជនគៃប់ៗរូប ហើយបៃឆំង 
ដច់ខាតរាល់សកម្មភាពបៃើបៃស់ផ្លាកបៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សក្លៃងកា្លាយ ដើម្បីបោកបៃស់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម ។  

បន្តជំរុញកំណៃទមៃង់គៃប់វិស័យដៃលបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្តៃចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ ដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់ឲ្យបានខា្លាំងកា្លា និងពៃញ-
លៃញ ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អរបស់សា្ថាប័ននៅគៃប់ថ្នាក់ គៃប់ផ្នៃក និងការផ្តល់សៃវាសាធារណៈគៃប់បៃភៃទបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព, តម្លាភាព, 
គុណភាព និងមនការជឿទុកចិត្តពីបៃជាជន  ។

បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចឲ្យធានាកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% នៅឆ្នាំ២០១៦ នៃះ ទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់សមធម៌ក្នុងការទទួលបានផ្លៃផ្កានៃកំណើន
សៃដ្ឋកិច្ចនៃះ សំដៅធ្វើឲ្យជីវភាពបៃជាជនកាន់តៃបានបៃសើរឡើងឥតឈប់ឈរ ដៃលជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
ដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ។

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តខា្ជាប់ខ្ជួននូវវប្បធម៌សន្ទនារវាងគណបក្សទាំងពីរដៃលមនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសៃចក្តី
ថ្លៃងការណ៍រួមរវាងគណបក្សទាំងពីរនាថ្ងៃទី៨ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ និងថ្ងៃទី១០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥  ហើយខិតខំដោះសៃយនូវរាល់បញ្ហាដោយឈរលើ
សា្មារតីបងៃួបបងៃួមជាតិឯកភាពជាតិ សៃបតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ ពៃមជាមួយនៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជានឹងបង្កើន  
នូវកិច្ចសហបៃតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ អង្គការនៃសង្គមសុីវិល និងមជ្ឈដ្ឋានផ្សៃងៗទៀតក្នុងសង្គម ដៃលមនឧត្តមគតិ 
សៃបគា្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃស បមៃើផលបៃយោជន៍បៃជាជន ។  

ក្នុងឱកាសដ៏ឧឡារិកនៃះ ក្នុងនាមសម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំសូម
សម្តៃងនូវការគោរពដឹងគុណដ៏ជៃលជៃបំផុតជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ ទាំងនៅក្នុងបៃទៃស ទាំងនៅកៃបៃទៃស ដៃលបានផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់គណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជារយៈពៃល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅនៃះ ហើយនៅតៃរក្សាជំនឿ និងការគាំទៃដ៏រឹងមំ ចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ដៃលធ្វើឲ្យគណបក្សអាច
បំពៃញបៃសកកម្មបមៃើជាតិមតុភូមិ និងបៃជាជនតទៅមុខទៀត ។ 

ជាមួយគា្នានៃះ ខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណជាអនៃកប្បការចំពោះបណ្តាបៃទៃសជាមិត្ត និងអង្គការអន្តរជាតិ ទាំងឡាយដៃលតៃងតៃជួយឧបត្ថម្ភគាំទៃដល់
បុព្វហៃតុយុត្តិធម៌របស់បៃជាជនកម្ពុជា ហើយកំពុងតៃបន្តពងៃឹង និងពងៃីកថៃមទៀត នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការបៃកបដោយផ្លៃ  
ផ្កាជាមួយពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា ។

ជាទីបញ្ចប់ ទូលពៃះបង្គំ ខ្ញុំពៃះករុណខ្ញុំ សូមថ្វាយពៃះពរ បៃគៃនពរ និងបៃសិទ្ធពរជូន សម្តៃច,ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ, 
សមជិកសមជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបានបៃកបពុទ្ធពរទាំងបួនបៃការគឺ អាយុ, វណ្ណៈ, សុខៈ, ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃា្លាតឡើយ ៕

                                                                                                                                                                   សូមអរពៃះគុណ! សូមអរគុណ!
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៧ នៅទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៦)



qñaMTI 15 elx 176 Exmkra qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 13qñaMTI 15 elx 176 Exmkra qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 13

ឆ្លើយតបតាមសៃចក្តីអញ្ជើញ របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី                   
ហែ ណាំហុង រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
ឯកឧត្តម ចន ឃែរី (Jonh Kerry)រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសសហរដ្ឋអា
មៃរិក បានដឹកនាំគណៈបៃតិភូអញ្ជើញមកបំពៃញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈ
ពៃលពីរថ្ងៃនៅពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា(២៥-២៦ ខៃមករា ២០១៦)។

ខណៈសា្នាក់នៅនិងបំពៃញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា នាពៃឹកថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
មករា ឯកឧត្តម ចន ឃែរី បានអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ,ជួបសម្តៃង
ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា, ពិភាក្សាការងារជា 
មួយឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរ-
ទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។ 

ក្នុងជំនួបជាមួយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាវិមនសន្តិភាពទីស្តីការ
នាយករដ្ឋមនៃ្តី បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មគឺជាបៃធានបទទីមួយដៃលតៃូវបានលើក
យកមកពិភាក្សា ។ សម្តៃចតៃជោបានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមៃរិកអនុគៃះ
ដល់ការនាំចូលតាមរយៈកូតាសៃរី និងពន្ធគយសៃរីដល់បៃទៃសកម្ពុជា        
ដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាបានឈានឡើងទៅកាន់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ថៃមទៀត ។

ចំណៃកឯកឧត្តម ចន  ឃែរី បានជមៃបជូនសម្តៃចតៃជោថឯកឧត្តម 
មកដល់កម្ពុជានាពៃលនៃះបានមើលឃើញកម្ពុជាមនការរីកចមៃើនយ៉ាង
ខា្លាំង ជាពិសៃសរាជធានីភ្នំពៃញមនការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆប់រហ័ស ។ ឯក-   
ឧត្តមបានកត់សម្គាល់ទៀតថ កម្ពុជាមនសកា្តៅនុពល និងឱកាសយ៉ាង    
ចៃើនសមៃប់វិនិយោគិនអាមៃរិកមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ឯកឧត្តមក៏បាន
អរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិ-      
ភាពកម្ពុជាកៃមឆតៃ័នៃអង្គការសហបៃជាជាតិ ទៅកាន់បណ្តាបៃទៃស 
ផ្សៃងៗ ដើម្បរីក្សាសន្តភិាពពភិពលោក ។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថ កម្ពជុាជា 
បៃទៃសតូច ប៉ុន្តៃការចូលរួមចំណៃកនៃះពិតជាមនសារសំខាន់ ។ 

នាឱកាសនោះដៃរ សម្តៃចបានបញ្ជាក់ជូនភ្ញៀវថទំនាក់ទំនងលើ   
វិស័យបៃយុទ្ធបៃឆំងភៃរវកម្ម រវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិកកំពុងបៃពៃឹត្តទៅ   
យ៉ាងល្អ ។ ទន្ទឹមនៃះ សម្តៃចក៏បានសុំឱ្យអាមៃរិកបន្តជួយដល់កម្ពុជាលើ  
វិស័យសុខាភិបាល វិស័យអប់រំ ការដោះមីន និងពិចារណឱ្យកម្ពុជានាំ  
ផលិតផលចៃញទៅអាមៃរិក ដោយគា្មានកូតា និងមិនគិតពន្ធ ។

គួររំលឹកថ មកទល់ពៃលបច្ចុប្បន្ន សហរដ្ឋអាមៃរិកនៅមិនទាន់ផ្តល់ការ 
អនុគៃះដល់ការនាំចូលតាមរយៈកូតាសៃរី និងពន្ធគយសៃរីជូនដល់   
បៃទៃសណមួយនៅក្នុងតំបន់អាសុី ក៏ដូចជាតំបន់អាសា៊ាននោះទៃ គឺមន
តៃការផ្តល់ឲ្យបណ្តាបៃទៃសនៅក្នុងតំបន់អា្រហ្វិក ហើយតៃូវបានធ្វើឡើង
កៃមកម្មវិធីមួយឈ្មាះថ "African Growth and Opportunity Act" ដៃល 
តៃូវបានចុះហត្ថលៃខាយល់ពៃមដោយអតីតបៃធានាធិបតីអាមៃរិកលោក
ប៊ីល គ្លីនតុន កាលពីខៃឧសភា ឆ្នាំ ២០០០ ។

នៅក្នុងជំនួបនោះដៃរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាមៃរិកមិនបាន
លើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សា និងបញ្ហាលោកសម រង្សុី ក៏មិនតៃូវ 
បាននិយយដល់ផងដៃរ ។ ឯកឧត្តម ចន ឃែរី បានជមៃបសម្តៃចតៃជោ 
ថ ឯកឧត្តមមកកាន់កម្ពុជានាពៃលនៃះដើម្បីរៀបចំកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ាន 
អាមៃរិក ដៃលនឹងបៃពៃឹត្តទៅនាពាក់កណ្តាលខៃកុម្ភៈខាងមុខ និងដើម្បី   
ស្វៃងរកវិធីផ្សៃងៗ សំដៅធ្វើយ៉ាងណកា្តៅប់យកឱកាសឱ្យបានធំធៃង  
សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជា និងអាមៃរិក ពងៃីកនូវកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និង    
ពងៃីកទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិ
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានជមៃបទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃស    
អាមៃរិកបញ្ហាសមុទៃចិនខាងត្បូងថ គៃប់ភាគីទាំងអស់គួរតៃអនុវត្តទៅ  
តាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងកិច្ចពៃមពៃៀងដៃលបានពៃមពៃៀងរួចមកហើយ 
រវាងអាសា៊ាន និងចិន លើឯកសារ DOC ដៃលមនសៃប់ និងខិតខំឈានទៅ 
ចុះកិច្ចពៃមពៃៀងលើឯកសារ  COC (Code of Conducts in the South 
China Sea ) បៃកបដោយភាពជោគជ័យ ។

ដោយឡៃក នៅក្នុងទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់សម្តៃចតៃជោនាថ្ងៃទី ២៧ ខៃ 
មករា សម្តៃចបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីជំនួបនោះថ   ៉...នៅក្នុងជំនួបដៃល 
មនរយៈពៃលជាង ១ មោ៉ាង នៅវិមនសន្តិភាព គឺបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជ-
មនល្អជាចៃើនសមៃប់កម្ពុជា ។ ខ្ញុំបានស្នើទៅអាមៃរិកឲ្យបើកទីផ្សារ  
សមៃប់ផលិតផលកម្ពុជាឲ្យបានទូលំទូលាយ ដើម្បីបៃជាពលរដ្ឋ និងពា-
ណិជ្ជករខ្មៃរកាន់តៃងាយសៃួល ក្នុងការនាំចៃញផលិតផលពីកម្ពុជាចៃញ
ទៅទីផ្សារអាមៃរិក។ កៃពីនោះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរកម្ពុជា ក្នុង
ការរួមដៃសហការជាមួយអាមៃរិកដើម្បីទប់សា្កាត់អំពីភៃរកម្ម ក៏ដូចជាជំហរ
កម្ពុជាគាំទៃដំណះសៃយបញ្ហាលើការចរចាពិភាក្សា ដៃលនាំមកនូវ 
សន្តិភាពសមៃប់តំបន់ទាំងមូល ។ ជារួម ជំនួបនៃះគឺបានផ្តល់នូវផល             

ជំនួបសម្តេចតេជេ - ចន ឃេរី បានផ្តល់បេយេជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និងអាមេរិក

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ 
ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ចន ឃែរី (Jonh Kerry)រដ្ឋមនៃ្តី

កៃសួងការបរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិក ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារ
នៅវិមនសន្តិភាព
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បៃយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមៃរិក         
និងរវាងអាសា៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមៃរិកផងដៃរ   ៉។

នៅពៃឹកថ្ងៃដដៃលនៃការសា្នាក់នៅ និងបំពៃញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា 
ឯកឧត្តម ចន ឃែរី បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី 
ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសកម្ពុជានៅទីស្តីការកៃសួងការ-
បរទៃស ។

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិកបានកោត
សរសើរចំពោះការរីកចមៃើននៅកម្ពុជា និងកោតសរសើរដល់ដំណើរការ      
រីកចមៃើនរបស់សាលាក្តីខ្មៃរកៃហមមនការអភិវឌ្ឍចៃើន ដើម្បីឲ្យមៃដឹក
នាំខ្មៃរកៃហមទទួលខុសតៃូវចំពោះការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មៃរ ។ ឯកឧត្តមក៏      
បានសម្តៃងក្តីរីករាយដៃលបានមកកម្ពុជា ហើយឯកឧត្តមធា្លាប់បានធ្វើការ
ជាមួយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ។ ឯកឧត្តមបន្តថ បៃទៃសកម្ពុជាមន 
ការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ឯកឧត្តមរំពឹងថនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
លើវិស័យបរិសា្ថាន សុខាភិបាល ទន្លៃមៃគង្គ និងបញ្ហាជាចៃើនទាក់ទងសន្តិ-
សុខក្នុងតំបន់ ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី ហែ ណាំហុង បានបៃប់អ្នកកាសៃត 
បនា្ទាប់ពីចប់កិច្ចបៃជុំថ ក្នុងជំនួបនៃះឯកឧត្តមបានអរគុណចំពោះការផ្តល់
ជំនួយខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិកមកកម្ពុជាប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមកនៃះ ។ នៅក្នុង 
ការទាក់ទងរវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិក ក៏មនវៃទិកាចៃើន ដូចជា វៃទិកាអា-
សា៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរកិ នងិវៃទកិាមៃគង្គ សហរដ្ឋអាមៃរកិ...។ អាមៃរកិកស៏ទុ្ធ 
តៃបានជួយគាំទៃបៃទៃសនៅក្នុងអាសា៊ាន។ ឯកឧត្តមបាននិយយអំពីការ
បៃជុំកំពូលពិសៃសរវាងអាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅកាលីហ្វ័រញា៉ាខាងមុខ
នៃះហើយការបៃជុំកំពូលពិសៃសនៃះ នឹងជំរុញ និងពងៃឹងថៃមទៀតនូវ 
សហបៃតិបត្តិការរវាងអាសា៊ាន និងអាមៃរិក ។

ឯកឧត្តមបានបន្តថ ឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរថ កាលពីបៃជុំពា-
ណិជ្ជកម្មពិភពលោក ២០១៣ នៅបាលី បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី ទាំងអស់គា្នា 
បានឯកភាពថ អាមៃរិកលើកលៃងពន្ធ ៩៧ ភាគរយ សមៃប់ទំនិញនាំចូល 
អាមៃរិកសមៃប់បៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍តិចជាងគៃក្នុងសកលលោក។ អាសៃ័យ 
ដោយសហរដ្ឋអាមៃរិក ជាទីផ្សារធំសមៃប់ផលិតផលវាយនភណ្ឌកម្ពុជា 
និងស្បៃកជើង ឯកឧត្តមបានស្នើសុំឲ្យអាមៃរិកគិតគូរបញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងការ
លើកលៃងពន្ធ ៩៧% នោះ ដោយសូមបញ្ចូលទាំងសម្លៀកបំពាក់វាយន-
ភ័ណ្ឌ និងស្បៃកជើងផងដៃរ ។

ទាក់ទងបញ្ហាសមុទៃចិនខាងត្បូង ឯកឧត្តមក៏បានជមៃបឯកឧត្តមរដ្ឋ-
មន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិកថ ដោយសហរដ្ឋអាមៃរិកក៏មនការពៃួយបារម្ភពី
សមុទៃចិនខាងត្បូងដៃរ ឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកឡើងវិញអំពីឆ្នាំដៃលកម្ពុជា
ធ្វើជាបៃធានអាសា៊ានលើកទី ១ ពៃលនោះយើងបៃមើលមើលឃើញមុន ។ 

កាលនោះឆ្នាំ ២០១២ បញ្ហាសមុទៃចិនខាងត្បូងមិនទាន់មនសភាពតាន
តឹងដូចសព្វថ្ងៃនៃះទៃ។ ហៃតុអ្វីបានតាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ដៃលកម្ពុជាធ្វើជា    
បៃធានអាសា៊ាន ពៃលនោះមិនអាចចៃញសៃចក្តីបៃកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្តៃី  
ការបរទៃសអាសា៊ាន។ យើងចៃញមិនបានដោយពៃលនោះ ឯកឧត្តមបាន
បៃប់សហសៃវិកក្នុងអាសា៊ានថ ពីពៃះពៃលនោះកម្ពុជាមិនមៃនជាតុលា-
ការ ។ យើងមិនអាចនិយយថ កោះនៃះជារបស់បៃទៃសនៃះ ឬបៃទៃស 
នោះ ហើយកម្ពុជាអត់កាន់ជើងចិន អត់កាន់ជើងបៃទៃសណក្នុងអាសា៊ាន។ 
ការពន្យល់នៃះ ឯកឧត្តម ចន ឃែរី បានយល់សៃបចំពោះអ្វីដៃលឯកឧត្តម 
បានលើកឡើងហើយឯកឧត្តម ឃែរី បានបញ្ជាក់ថ ឯកឧត្តមមិនចង់ឲ្យ 
កម្ពុជានៅខាងអាមៃរិក ឬនៅខាងចិនទៃ ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី បានបញ្ជាក់បៃប់រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃ
រិកថ កម្ពុជាជារដ្ឋមួយតូច ក៏ប៉ុន្តៃអតីតកាលជាអាណចកៃមួយធំ មន 
អរិយធម៌ ជាបៃជាជាតិចាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយ។ ដូច្នៃះកម្ពុជាតៃូវតៃរក្សា  
ឯករាជ្យពៃញទីក្នុងការងារនយោបាយការបរទៃសរបស់ខ្លួន ។ ចំណៃក 
ឯកឧត្តម ចន ឃើរី បានកោតសរសើរកម្ពុជាថ មនការរីកចមៃើនខា្លាំង 
ណស់ និងបានសរសើរពីការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់កម្ពុជា ។

ដោយឡៃក នៅវៃលាថ្ងៃតៃង់ថ្ងៃដដៃល លោក កឹម សុខា បៃធានស្តីទី 
គណបក្សសង្គាៃះជាតិ រួមទាំងមន្តៃីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន បានជួបជាមួយឯក
ឧត្តមរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសអាមៃរិក នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់ ។

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខៃមករា គឺនៅមុនពៃលចាកចៃញពីកម្ពុជាឯក-
ឧត្តម ចន ឃែរី បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មនមួយនៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូ-
យ៉ាល់ ។ ថ្លៃងនាពៃលនោះឯកឧត្តម ចន ឃែរី បញ្ជាក់ថ នៅក្នុងដំណើរ 
ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកម្ពុជា ឯកឧត្តមបានជួបពិភាក្សាជាមួយឯក-
ឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស និង 
សហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ, សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី 
កម្ពុជា, លោកកឹម សុខា បៃធានស្តីទីគណបក្សសង្គាៃះជាតិ រួមទាំងកៃុម  
អង្គការសង្គមសុីវិលផងដៃរ ។

ឯកឧត្តមបានបន្តថ ឯកឧត្តមបានមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ក្នុង 
ការបង្កើតតុលាការខ្មៃរកៃហម ហើយនៅពៃលនោះនៅរាជធានីភ្នំពៃញ  
មនបៃជាជនតិច ឥឡូវមនបៃជាជនចៃើន និងសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃជាជន  
មនការរីកចមៃើនចៃើន។ ឯកឧត្តមបន្តថ ឯកឧត្តមក៏បានជជៃកពិភាក្សា
ជាមួយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី អំពីការអញ្ជើញទៅចូល
រួមកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ាន អាមៃរិក នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉ា ក្នុងសហរដ្ឋអាមៃរិក 

teTATMB½rTI 25

ឯកឧត្តម ចន ឃែរី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិក ជួបពិភាក្សា
ជាមួយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស 

និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅទីស្តីការកៃសួងការបរទៃស

ឯកឧត្តម ចន ឃែរី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិក 
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ
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ថ្ងៃទី ៧ ខៃមករា សម្តៃចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល សមជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍ 

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី 

កៃសួងពៃះបរមរាជវាំង អមដំណើរដោយឯកឧត្តម គុយ សុផល ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី និង 

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអែង រដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះ

សំណលសួរសុខទុក្ខកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្តអាមៃរិក និងកៃុមគៃូពៃទ្យអង្គការបង  

ប្អូនកៃុងពៃះសុីហនុ ដៃលបានមកជួយព្យាបាលជំងឺភ្នៃកជូនបៃជាពលរដ្ឋ         ខៃត្តកំពង់ 

ឆ្នាំង នៅក្នុងមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមករា ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី សម-

ជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញ         

ចូលរួមពិធីសំណៃះសំណលជាមួយបៃជាជន និងមនៃ្តីរាជការចំនួន 

២.០០០ នាក់ នៅឃុំពាមជីកង សៃុកកងមស ខៃត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងៃទី ១២ ខៃមករា ឯកឧត្តម ទែព  ងន អនុបៃធានទី ២ ពៃឹទ្ធសភា 

សមជិកគណៈអចិនៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជន  

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាស

ដៃលកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្តរបស់ឯកឧត្តមមកពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូន

បៃជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅភូមិពៃកតាពៅ សងា្កាត់ដើមមៀន កៃុង 

តាខ្មាខៃត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ មករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល សមជិកគណៈអចិន្តៃយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី ២ រដ្ឋសភា បៃធាន

កៃុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះខៃត្តកំពង់ធំ  បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលការងារ 

ជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្ស បៃជាជនកម្ពុជាឃុំបឹងលា្វា សៃុកសន្ទុក ខៃត្តកំពង់ធំ 

ដើម្បីស្វៃងយល់ពីសា្ថានភាពនៅមូលដ្ឋាន និងមនវិធានការណ៍ដោះសៃយ ជាពិសៃសអំពីការងារសន្តិសុខ និងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដៃលបៃជាជននៅមូលដ្ឋាននៃះបានធ្វើ 

ពាក្យបណ្តឹងក្នុងពៃលកន្លងមក ។

ថ្ងៃទី២៥ ខៃមករា សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី 

កៃសួងមហាផ្ទៃ សមជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជា

ជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តសា្វាយ 

បទុម ហៅវត្តសា្វាយអន្ទរ ភូមិសា្វាយអន្ទរ ២ ឃុំ ពោធិចិនា្តៅំ សៃុកសា្វាយអន្ទរ ខៃត្តពៃ-

វៃង ។
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ថ្ងៃទី៧ ខៃមករា ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមជិកគណៈកម្មាធិកណ្តាលគណ-

បក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងរ៉ៃ និងឋាមពល បៃធានកៃុមការងារគណៈកម្មាធិ-

ការកណ្តាលចុះខៃត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលសួរសុខទុក្ខ និង

ដោះសៃយបញ្ហាមួយចំនួនជូនបៃជាពលរដ្ឋ ដៃលជាអាជីវករដឹកខ្សាច់បៃមណ 

៧០ នាក់ ក្នុងឃុំបឹងខា្នា សៃុកបាកាន និងបានចៃកជូនអំណយជាថ្នាំពៃទ្យ និង 

សម្ភារៈមួយចំនួនផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមករា ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទៃសចរណ៍ បៃធានកៃុមការងារថ្នាក់ជាតិ

ចុះខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវៃទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិនៅឃុំសូយោង 

សៃុកបារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ ដោយបានជួយដោះសៃយនូវបញ្ហាមួយចំនួនជូន  

បៃជាពលរដ្ឋ ។

ថ្ងៃទី៨ខៃមករាឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពត បានដឹកនាំមន្តៃីនៃ 

មន្ទីរជំនាញ និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានសៃុកឃុំ ចុះពិនិត្យបច្ចៃកទៃសទប់ទំនប់បៃឡាយ

សា្ទាក់ទឹកសមៃប់បៃើបៃស់នៅរដូវបៃំង និងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាដល់បៃជា-

ពលរដ្ឋដៃលចូលរួមធ្វើការងារនៃះ នៅភូមិកៃសាំងកៃម ឃុំបនា្ទាយមសខាងកើត 

សៃុកបនា្ទាយមស ខៃត្តកំពត ។

ថ្ងៃទី ១២ ខៃមករា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា  អនុ-

បៃធានទី១ កៃុមការងារចុះខៃត្តកំពង់ធំ និងជាបៃធានកៃុមការងារចុះសៃុកស្ទាង និង 

សៃុកសន្ទុក បាន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលសួរសុខទុក្ខមនៃ្តីគណបក្សនៅមូល-

ដ្ឋានសៃុកទាំងពីរ ។

ថ្នីៗកន្លងទៅនៃះ ឯកឧត្តម អឺុម ឈុនលឹម សមជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងរៀបចំ 

ដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមូហភាព     

ជូនបៃជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន ២ សហគមន៍ ក្នុងឃុំអូរគៃៀង សៃុកសំបូរ 

ខៃត្តកៃចៃះ ។ សហគមន៍ទាំង២នៃះតៃូវទទួលបានវិញ្ញាបនបតៃបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី

ចំនួន ៥៧ ប័ណ្ណ ស្មើនឹង ១៦៩ គៃួសារ លើផ្ទៃដីទំហំ ៩៩៩.៣៥ ហិកតា ដៃលក្នុងនោះ 

មនដីលំនៅឋាន១៩ក្បាលដី ស្មើនឹង១៣១.៤៥ហិកតា ដីសៃ៣២ក្បាលដី ស្មើនឹង 

៣៣៧.២៥ ហិកតា  ដីបមៃុងដីចំការវិលជុំ ១២ ក្បាលដី ស្មើនឹង ៥១៧.៣ ហិកតា 

ដីកប់សព ១ ក្បាលដី ស្មើនឹង ៦.៩៧ ហិកតា ដីពៃអភិរក្ស ១ ក្បាលដី ស្មើនឹង ៦.៨០ 

ហិកតា ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមនៃ្តីក៏បានផ្ដល់ជូនបៃជាពលរដ្ឋជន  

ជាតិដើមភាគតិចក្នុងម្នាក់ៗសារុង ១ និងថវិកាមួយចំនួនផងដៃរ ។
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ថ្ងៃទី ១៨ ខៃមករា ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញ

សមោ្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់អគារសិក្សា ១ ខ្នង មន ៥ បន្ទប់ ដៃលជាអំណយរបស់

សមគមសមៃចសៃចក្តីសុបិនកុមរ និងលោក ម៉ាកូតូ ហ្វ៊ួកាហា្កាវា៉ា ជនជាតិជប៉ុន 

ស្ថិតក្នុងបរិវៃណអនុវិទ្យាល័យបួរ នៅភូមិបួរឃុំបួរ សៃុក ភ្នំពៃឹក ខៃត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមករា ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំសមគមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃយុវជនសម្តៃចតៃជោ 

អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលសួរសុខទុក្ខ ពៃមទាំងពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូន  

បៃជាជននៅភូមិបៃធាតុ ឃុំបៃធាតុ សៃុកអូររាំងឪ ខៃត្តកំពង់ចាម  ។

ថ្ងៃ ១៣ ខៃមករា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ អុី ឈាន សមជិកគណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នាយករងខុទ្ទកាល័យសម្តៃចតៃជោ         

ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ ខ្វែន់ ស៊ែម សមជិកគណៈកម្មាធិ-

ការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា មៃបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកងវិស្វកម្មនៃអគ្គ-

បញ្ជាការ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការអនុវត្តគមៃងផ្លូវជាតិតាមបណ្តាយពៃំដៃន 

កម្ពុជា-ថៃ (ប៉ៃលិន-កោះកុង) ក្នុងភូមិសាស្តៃខៃត្តប៉ៃលិន ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមជិកពៃឹទ្ធសភា 

មណ្ឌលខៃត្តកណ្តាល និងជាអនុបៃធានកៃុមការងារគណៈពងៃឹង សៃុកកណ្តាល-

ស្ទឹង បាននាំគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្តមួយកៃុមទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបៃជាពលរដ្ឋ  

ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅភូមិសា្វាយលិច ភូមិសា្វាយកើត ភូមិឈើនាង ឃុំគោកតៃប់ សៃុក 

កណ្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណ្តាល ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បាននាំយក 

សម្លៀកបពំាក ់នងិកាបបូសកិ្សា ផ្តលជ់នូសសិ្សានសុសិ្សជាង ១០០ នាក ់នងិបានបាន 

ផ្តល់អំណយជូនបៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃចំនួន ៣០ គៃួសារ មកពីភូមិសា្វាយលិច ភូមិ 

សា្វាយកើត ភូមិលៀក ភូមិឈើនាង និងភូមិគោកតៃប់ ក្នុងមួយគៃួសារទទួលបាន 

អង្ករ ៣០ គីឡូ មុង ១ ភួយ ១ មី ១ កៃះ ទឹកតៃី ១ យួរ ស្ករស ១ គីឡូ និងអំបិល ១ 

គីឡូ ដៃលសរុបថវិកាទាំងអស់ចំនួន ១២ ៧២១ ០០០ រៀល ។

ថ្ងៃទ ី២៦ ខៃមករា ២០១៦ ឯកឧត្តម បា៉ែ សជុាតវិង្ស សមជកិគណៈកម្មាធកិារ 

កណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈ អភិបាលរាជធានីភ្នំពៃញ អម

ដោយមន្តៃីជំនាញកៃមឱវាទសាលារាជធានីភ្នំពៃញ បានអញ្ជើញពិនិត្យសំណង់

ការដ្ឋានសា្ថាបនាសា្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី ២ ដៃលកំពុងសាងសង់បានបៃមណ 

៣០% និងបៃឡាយបាក់ទូកកំពុងដំណើរការសា្តៅរឡើងវិញ ដោយនៅពៃលនៃះ ការ-

ដ្ឋានសា្ថាបនាសា្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី ២    បានដំណើរការចាក់បៃតុងកមៃល 

កៃមតួសា្ថានីយ៍ បណ្តាយ ១៧.៥ ម ទទឹង ១៣.៥ ម កមៃស់ ០.៥ ម បរិមណបៃតុង 

១២០ មៃ៉តៃគូប ហើយនឹងគៃងបញ្ចប់នៅ អំឡុងខៃឧសភា ២០១៦ ។
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ថ្ងៃទី ១៤ ខៃមករាឆ្នាំ ២០១៦ កៃុមការងារយុជនគណបក្សខៃត្តសា្វាយរៀងបានបៃជុំពិភាក្សាបូក 

សរុបការងារ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ទុំ សារា៉ាវុធ បៃធានកៃុមការងារយុវជនសា្វាយរៀង ដៃលមនការចូល

រួមពីកៃុមការងារយុវជន ខៃត្ត សៃុក កៃុង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតួនាទី ភារកិច្ច និងផៃនការសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦។

ថ្ងៃទី ២៦ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ បាន សៃីមុំ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 

កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តប៉ៃលិន បានដឹកនាំបៃជុំបូកសរុបលទ្ធផលការ-

ងារយុវជនគណបក្សខៃត្តឆ្នាំ ២០១៥ នឹងលើកទិសដៅអនុវត្តន៍បន្តឆ្នាំ ២០១៦ សរុបរបាយកាណ៍សកម្ម-

ភាពឆ្នាំ ២០១៥ សរុបរបាយការណ៍ ចំណូលចំណយឆ្នាំ ២០១៥ ចំណុចខ្សាយ ចំណុចខា្លាំង និងផៃន-

ការណ៍អនុវត្តន៍បន្ត ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតជៃើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សតាម 

ភូមិទាំង ១០៨ និងបោះឆ្នាតជៃើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សសងា្កាត់បាន ១៣ សងា្កាត់រួចមក កៃុម 

ការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត គណៈកម្មាធិការគណបក្សកៃុងសៀមរាបបានរៀបចំការបោះឆ្នាតជៃើស  

រីសក្បាលម៉ាសុីនយុវជន និងកៃុមការងារយុវជនគណបក្សកៃុង ដោយមនការចូលរួមពីលោកសម 

សារ៉ូ បៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងលោក ទៃព ប៊ុនឆយ បៃធានគណៈកម្មាធិការគណ-

បក្សកៃុង នាសា្នាក់ការគណបក្សខៃត្ត ដោយមនសកម្មជនយុវជនគណបក្សចូលរួមចំនួន ១៣៣ នាក់ សៃី 

៣៧ នាក់ ។

ថ្ងៃទី ២៥ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ កៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានដំណើរការ 
បៃជុំបៃចាំខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សួន បវរ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស 
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងមនការចូលរួមពីបៃធានយុវជនបក្ស
សៃុក កៃុងទាំង៩ និងបៃធានផ្នៃកចំណុះអោយកៃុមការងារ ដើម្បីតៃួតពិនិត្យការងារខៃ១១-១២កន្លងមក 
ចំណុចខា្លាំង ចំណុចខ្សាយ និងទិសដៅខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ផ្សព្វផ្សាយឯកសារជំនួយសា្មារតីចំណុច          
សំខាន់មួយចំនួននៃសភាពការណ៍ខៃ១១ និងទិសដៅការងារឃោសនាអប់រំខៃ១២។ ពិភាក្សាតៃៀមរៀប
ចំសមៃប់ការងារអប់រំនយោបាយសមៃប់ឆ្នាំ ២០១៦ ជំរុញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្បាលម៉ាសុីនដឹកនាំយុវ-
ជន និងពិភាក្សាការតៃៀមធ្វើសន្និបាតយុវជនបៃចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅបន្តសំរាប់ឆ្នាំ ២០១៦។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមករាឆ្នាំ ២០១៦ កៃុមការងារយុវជនសៃុកចំការលើខៃត្តកំពង់ចាម បានបើកវគ្គបណ្តុះ-

បណ្តាលស្ដីពីការអប់រំនយោបាយបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាព កៃមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណៃត 

សមជិកគណកម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ។

កៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានចូលរួមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលលើកទី ៣៩ អាណតិ្តទី V នៅថ្ងៃទី ៩ និងថ្ងៃទី ១០ ខៃមករាឆ្នាំ ២០១៦ ។

កៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងកៃុមការងារសកម្មយុវជនគណបក្ស

កៃសួង សា្ថាប័នចំនួន ៣០០ នាក់ បានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបទី ៣៧ ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា 

១៩៧៩-២០១៦ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា (គ៨៥)នាថ្ងៃទី ០៧ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ថ្ងៃទី ២៦ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល 

និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនខៃត្តកំពង់ធំ បានដឹកនាំការបៃជុំកៃុមការងារយុវជនបក្សខៃត្តដៃលមន

គៃប់សមសភាពបៃធានយុវជនគៃប់កៃុងសៃុកចូលរួមផងដៃរ ដើម្បីតពិនិត្យការងារយុវជនតាមកៃុង         

សៃុកនានា និងលើកទិសដៅបន្តសំរាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ការបោះជំរុំយុវជនថ្នាក់ជាតិដៃលមនកៃុមបៃឹក្សាជាតិយុវជនមកពីគៃប់រាជធានី ខៃត្ត បៃមណជិត 

៥០០ នាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបានបិទការបោះជំរុំយុវជននៃះនៅ 

ខៃត្តរតនគីរី កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សា៊ាន បូរា៉ាត ជាអនុបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 

កណ្តាល ។

 ថ្ងៃទី ០៥ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ កៃុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា

នៅកៃបៃទៃស បានរៀបចំកម្មវិធីអាហារសាមគ្គី អបអរសាទរខួបលើកទី ៣៧ ទិវាជ័យជម្នះ 

៧.១.១៩៧៩-៧.១.២០១៦ ជាមួយសមជិក សមជិកាគណបក្ស កៃុមការងារយុវជនគណបក្ស និង 

និស្សិតដៃលអញ្ចើញមកពីអឺរ៉ុប អាមៃរិក អូសៃ្តាលី-ណូវៃលហ្សៃឡង់ កាណដ សរុបជាង ៥០០ នាក់ នៅ 

ភោជនីយដ្ឋានទន្លៃបាសាក់  ។
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ថ្ងៃទី ២៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ គណៈកម្មាធិការគណបក្សសៃុកភ្នំពៃឹកបានរៀបចំពិធីសំណៃះសំណល 
ជាមួយយុវជនបៃមណ ៣០០ នាក់ និងបានបៃកាសបញ្ចូលយុវជនគណបក្សចំនួន ២៥២ នាក់ ជាសម-
ជិកគណបក្ស កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា ភួងភិរម្យ សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាបៃធាន 
កៃមុការងារគណបក្សចុះជយួសៃកុភ្នពំៃកឹ ឯកឧត្តម ជាម  ចន័្ទសភណ័ សមជកិគណៈកម្មាធកិារកណ្តាល 
និងជាបៃធានការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុថុន អនុបៃធានកៃុមការងារគណ-
បក្សចុះជួយសៃុកភ្នំពៃឹក នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សសៃុក ។

កៃុមការងារយុវជនសៃុកបៃសាទបាគង បានរៀបចំពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់កៃុមសកម្មជនយុវជន

គណបក្សសៃុក និងវគ្គអប់រំជីវភាពនយោបាយ កៃមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា អ្នកតំណងរាសៃ្ត 

មណ្ឌលសៀមរាបនៅថ្ងៃទី ០៣ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។
ថ្ងៃទី ២៥ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 

កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនខៃត្ត បានដឹកនាំការបៃជុំការងារយុវជនគណបក្សដោយមន

ការចូលរួមពីកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស កៃុង សៃុកទាំង ៧ ក្នុងខៃត្តត្បូងឃ្មុំ បានបៃជុំបូកសរុបការងារ

បៃចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅបន្តសមៃប់ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៧ ខៃធ្នូ ២០១៥ ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ១ ដៃលរៀបចំដោយគណៈ-
ឃោសនាអប់រំខៃត្ត កៃមអធិបតិភាព ឯកឧត្តម កៃន សតា្ថា បៃធានគណៈកម្មាធិការខៃត្ត និងលោក សម 
ពិសិដ្ឋ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនខៃត្តកៃប     
បានធ្វើបទឧទ្ទៃសនាមលើឯកសារសភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្តាភារកិច្ចចំពោះ និងបានបូកសរុបខ្លឹម-
សារឯកសារទាំងបៃំជូនដល់សិកា្ខាកាមដៃលជាមន្តៃីគណបក្សខៃត្តកៃប ។

ថ្ងៃទី ០២ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នាសា្នាក់ការសៃុកវា៉ារិន ខៃត្តសៀមរាប ដោយមនការចូលរួមពីលោក 

សម សារ៉ូ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងបៃធានកៃុមការងារយុវជនខៃត្ត 

សៀមរាប និងកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត គណបក្សសៃុក បានរៀបចំការបោះឆ្នាតជៃើសរីស        

កៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុកវា៉ារិន ខៃត្តសៀមរាប។ បនា្ទាប់ពីបោះឆ្នាតជៃើសរីសសកម្មជនយុវជន

ភូមិទាំង ៤២ ភូមិ ក្នុងនោះ ១៧ ភូមិ កៃផ្លូវការ និងកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សទាំង ៥ ឃុំ ។

ពៃកឹថ្ងៃទ០ី២ ខៃមករា ឆ្នា២ំ០១៦ កៃមុការងារគណបក្សចុះជយួសងា្កាតព់ៃកពៃះស្តៃច កៃងុបាតដ់បំង 
ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសភ័ណ សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមជិកកៃុមការងារយុវជន 
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត បៃធានកៃុមការងារគណបក្សចុះ  
ជួយសងា្កាត់ពៃកពៃះស្តៃច បានរៀបចំការបោះឆ្នាតជៃើសរីសបៃធានសកម្មជនយុវជនសងា្កាត់ពៃក 
ពៃះស្តៃច នាសា្នាក់ការគណបក្សខៃត្ត ដៃលមនការចូលរួមការបៃកួតបៃជៃងជៃើសរីសថ្នាក់ដឹកនាំសកម្ម
ជនយុវជនបៃចាំសងា្កាត់ពៃកពៃៈស្តៃច កៃុងបាត់ដំបង ។

ថ្ងៃទី ០៦ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជៃុន ថៃរា៉ាវាត សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយឃុំ បានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបទី ៣៧  នៃទិវាជ័យ 

ជម្នះ ៧ មករា ២០១៦ នៅឃុំកោះកៃវ សៃុកលា្វាឯម ខៃត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី០៨ ខៃមករាឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សខៃត្ត ឯកឧត្តម អ៊ុន ចិនា្តៅ បៃធានកៃុមការងារ
យុវជនគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ បានដឹកនាំការបៃជំុបូកសរុបការងារបៃចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅ 
ការងារបន្តឆ្នាំ ២០១៦ ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល 

បានចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុវជននៅសៃុកចំការលើ បនា្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី ៣១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០១៦ 

កៃុមការងារជនបងោ្គាលសៃុកស្ទឹងតៃង់បានបន្តបៃជុំជាមួយយុវជនឃុំ មៃឃុំ និងគណៈអចិន្តៃយ៍គណ-

បក្សសៃុកតៃៀមរៀបចំវៃទិការថ្នាក់ដឹកនាំសា្តៅប់យុវជននិយយ ។
ថ្ងៃទី ២០ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នាសា្នាក់ការគណបក្សសៃុកខ្សាច់កណ្តាល ខៃត្តកណ្តាល បាន 

រៀបចំពិធីបៃជុំតៃួតពិនិត្យ និងពងៃឹងតួនាទីភារកិច្ចរបស់យុវជនសៃុក បូកសរុបការងារបៃចាំឆ្នាំ ២០១៥ 
និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ កៃមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ជាប ដវុធ សមជិកកៃុមការ
ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល អនុបៃធានគណៈពងៃឹងមូលដ្ឋានសៃុក និងជាបៃធានកៃុមចលនាយុវ-
ជនរបស់គណៈពងៃឹងមូលដ្ឋានសៃុកខ្សាច់កណ្តាល ដោយមនការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោក 
ជំទាវ កៃុមការងារគណៈពងៃឹងឃុំ និងសហការីលោក លោកសៃីគណៈអចិន្តៃយ៍បក្សសៃុក កៃុមការ-
ងារយុវជនសៃុក សកម្មជនយុវជនឃុំ និងវិទ្យាល័យទាំង ៤ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន១៨៨ នាក់៕
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ចំណូលពន្ធដារខែធ្នូ និងឆ្នាំ២០១៥
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបានឲ្យដឹងថ នៅខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ 

ពន្ធដរបៃមូលបានបៃក់ចំណូលពន្ធបៃមណ ៤៤៨,៩ ពាន់លានរៀល ឬ 

បៃមណ ១១២,២ លានដុលា្លារអាមៃរិក ។

សរុបក្នុងរយៈពៃល ១២ ខៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ សមៃចការបៃមូលពន្ធនិង 

បង់បៃក់ចូលថវិកាជាតិបានបៃមណ ៤.១៩៦,៧៩ ពាន់លានរៀល ឬ 

បៃមណ ១.២៩៩,២០ លានដុលា្លារ។ បៃក់ចំណូលដៃលសមៃចបានក្នុង 

ឆ្នាំ ២០១៥ ស្មើនឹង ១១០,៥៣% នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នាំ ២០១៥។ បើបៃៀបធៀបទៅនឹងការអនុវត្តរយៈពៃល១២ខៃដូចគា្នាក្នុង

ឆ្នាំ ២០១៤ ឃើញថ ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ ចំណូលពន្ធដរមនអតៃកំណើន 

២១,៧៦% (ឆ្នាំ ២០១៤ ចំណូលពន្ធដរបាន ១.០៦២ លានដុលា្លារ) ។

ក្នុងការបៃមូលពន្ធដរនៅឆ្នាំ ២០១៥ នៃះឃើញថ ថវិកាថ្នាក់ជាតិ  

សមៃចបានបៃមណ ១១០,១៦% និងថវិកាថ្នាក់កៃមជាតិសមៃចបាន

១២០,១៩%។ ជាការកត់សម្គាល់ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មនការកើន

ឡើងគៃប់បៃភៃទមនដូចជាពន្ធលើបៃក់ខៃកើនឡើង ១៨,៦% ។ ពន្ធលើ 

បៃក់ចំណៃញកើន ២៧,២%។ អាករលើតម្លៃបន្ថៃមកើន ១១,៦% និង 

អាករពិសៃសកើនឡើង ១៥,៣%។ បើពិនិត្យតាមវិស័យ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ  

២០១៥ ក៏មនការកើនឡើងស្ទើរតៃគៃប់សកម្មភាពទាំងអស់ ។ 

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរឆ្នាំ ២០១៥

រីឯឆ្នាំ ២០១៤ មនភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសសរុប ២.០៥៩.៧០២ នាក់ និង 

ទទួលបានចំណូល ៥៩.៣៤២.០០០ ដុលា្លារ ។

គួរបញ្ជាក់ថ កាលពីខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបៃកាស

សមៃចបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ស្តីពីការបៃមូលចំណូលពីការលក់សំបុតៃចូល 

ទស្សនាអង្គរ ជាមួយកៃុមហ៊ុនសុខាអូតៃល ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសមៃច 

បង្កើត និងដក់ឲ្យដំណើរការសហគៃសសាធារណៈដើម្បីគៃប់គៃងការ-

ងារនៃះ ។ សហគៃសសាធារណៈនៃះ តៃូវចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់ខ្លួន 

នៅដើមខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៃះតទៅ ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត បុគ្គលិកទាំងអស់ 

របស់កៃុមហ៊ុនដៃលកំពុងបមៃើការងារផ្នៃកបៃមូលចំណូលនៃះ នឹងបន្តការ 

ងាររបស់ខ្លួនដដៃល កៃមការគៃប់គៃងនៃសហគៃសសាធារណៈរបស់ 

រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថែឆ្នាំ ២០១៥
តាមមនៃ្តីសា្ថានទូតថៃបានឲ្យដឹងថ តាមការបា៉ាន់បៃមណ ទំហំពា-

ណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃឆ្នាំ ២០១៥ មនបៃមណ ៥,៥ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក 

ដៃលសមៃចបានតាមការប្តៃជា្ញាចិត្តនៃថ្នាក់ដឹកនាំបៃទៃសទាំងពីរ ។ ក្នុង 

រយៈពៃល ១១ ខៃ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃ មនទំហំ ៥១០៦,៥១ លាន 

ដលុា្លារ ក្នងុនោះបៃទៃសកម្ពជុាបាននាចំៃញទៅបៃទៃសថៃចនំនួ ៥៩២,៣៥ 

លានដុលា្លារ រីឯថៃបាននាំចូលមកកម្ពុជា ៤៥១៤,១៤ លានដុលា្លារ ។

បរិមណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផៃអន្តរជាតិពៃះសីហនុកើន ៩.៩១ ភាគ-

រយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនៃះ ទំនិញដៃលបានឆ្លងកាត់ 

កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុមនការកើនឡើងជិត ១០ ភាគរយ ។

យោងតាមរបាយការណ៍ស្ថិតិ នៃកំពង់ផៃស្វយ័តអន្តរជាតិកៃុងពៃះសី-

ហនុបានឲ្យដឹងថ ទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុនាំចូល 

កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មនចំនួន ៣,៧៦៣,២៩៦ តោន មនការកើនឡើង 

៩.៩១ ភាគរយ ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៤ មនចំនួន ៣,៤២៣,៩១៩តោន។ 

ក្នុងនោះ ទំនិញដៃលនាំចូលកម្ពុជារួមមនទំនិញបមៃើឲ្យវិស័យកាត់ដៃរ, 

អៃឡិចតៃូនិក, គៃឿងសំណង់, គៃឿងចកៃ និងធ្យូងថ្ម។ល។ រីឯការដឹក       

ជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសទៅមករបស់កម្ពុជាមនចំនួន ៣៨ ០៦៥ 

តោន កើនឡើង ១៤ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤  ៕

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថ ភ្ញៀវទៃសចរបរទៃស ដៃលបានចូល 

ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបៃចាំខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ មនចំនួន ២២២.៥៨១ 

នាក់ ។ រីឯចំណូលនៅខៃធ្នូទទួលបាន ៦.៤៩៧.២២០ ដុលា្លារ គឺកើន 

១,៥៨% បៃៀបធៀបនឹងខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ជារួមភ្ញៀវទៃសចរដៃលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ 

សមៃប់ ១២ ខៃ ឆ្នាំ ២០១៥ មនចំនួន ២.១០០.០១៨ នាក់ និងទទួលបាន 

ចំណូលសរុប ៦០.០៥៣.៧០០ ដុលា្លារអាមៃរិកគឺកើនឡើង ១,២០% 

បៃៀបធៀបនឹង ១២ ខៃ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

សូមរំលឹកថ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ មនភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសសរុប 

២.០២១.៧១៥ នាក់ បានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ។ 

ចំណៃកចំណូលបៃចាំឆ្នាំ ២០១៣ មនចំនួន ៥៧.៦៨៧.៦៨០ ដុលា្លារ ។ 
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមៃប់នីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណៃទមៃង់សុី  
ជមៃលើគៃប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណៃទមៃង់លើការរៀបចំដៃនដីនគរូបនី-
យកម្ម និងសំណង់ពិតជាមនតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណៃកដល់
ដំណើរការជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ការបៃកួតបៃជៃង និងការអភិវឌ្ឍកៃលម្អ 
ជីវភាពរបស់បៃជាជន ។ ជាក់ស្តៃង ក្នុងសិកា្ខាសាលាអំពីគោលនយោបាយ
ជាតិស្ដីពីលំនៅសា្ថាន និងជមៃើសផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានលំនៅ-
សា្ថានដៃលបៃពៃឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ឆាន់ 
សផាន រដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងរៀបចំដៃនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
បានមនបៃសាសន៏ថ នៅឆ្នាំ ២០៣០ កម្ពុជានឹងមនបៃជាជនបៃមណ 
១៨ លាននាក់ ហើយនឹងមនតមៃូវការលំនៅសា្ថានថ្មីបៃមណជាង ១,១ 
លាន បន្ថៃមទៀតដោយមិនរាប់បញ្ចូលកង្វះលំនៅសា្ថាននាពៃលបច្ចុប្បន្ន។
កំណើនបៃជាជននៃះនឹងធ្វើឲ្យសៃចក្ដីតៃូវការដីធ្លី និងលំនៅសា្ថានកាន់តៃ 
កើនឡើង និងអាចបង្កឲ្យមនការតាំងលំនៅសា្ថានថ្មីបណ្តាះអាសន្នចៃើន
ទៀតបៃសិនបើមិនបានធ្វើការរៀបចំផៃនការ គោលនយោបាយលំនៅ-
សា្ថាន និងវិធានការចាំបាច់នានា ដើម្បីធានាសិទ្ធិទទួលបានលំនៅសា្ថាន 
សមរម្យសមៃប់អ្នកមនបៃក់ចំណូលមធ្យម និងអ្នកមនបៃក់ចំណូល  
ទាបទៃ ។

ឯកឧត្តម ឆាន់ សផាន បានលើកឡើងទៀតថដោយសង្កៃតឃើញ
ពីសា្ថានភាពនាពៃលបច្ចុប្បន្ននៃះមនអ្នកវិនិយោគភាគចៃើនផ្ដោតសំខាន់
ទៅលើការផ្ដល់លំនៅសា្ថាន សមៃប់បៃជាពលរដ្ឋមនបៃក់ចំណូលខ្ពស់  
ដៃលមនលក្ខណៈជាបុរីភូមិគៃឹះ និងសំណង់ផ្ទះល្វៃងដើម្បីលក់តាមរយៈ
បង់រំលោះនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចៃញនូវគោលនយោបាយផ្ដល់ 
លំនៅសា្ថានដល់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលមនបៃក់ចំណូលមធ្យម កៃមមធ្យម 
និងកៃុមជនងាយរងគៃះ ។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថ    ៉គោលនយោបាយ 
ជាតិស្ដីពីលំនៅសា្ថានដៃលនឹងដក់ចៃញ នឹងផ្ដល់ជាជមៃើសផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួន ០៧ គឺ ទី១. ការសន្សំ និងបៃក់កម្ចីទី ២.ការសន្សំបៃក់តាមកិច្ចសន្យា 
ទី៣. មូលនិធិពិសៃសសមៃប់លំនៅសា្ថាន ទី៤.ធនាគារផ្ដល់បៃក់កម្ចី 
សមៃប់ទិញផ្ទះដោយសងរំលោះតាមកាលកំណត់ ទី៥.ធនាគាររដ្ឋផ្ដល់
បៃក់កម្ចីសមៃប់កៃលម្អ ឬសាងសង់លំនៅសា្ថានទី៦.ការលក់កាតសន្សំ
បៃក់សមៃប់លំនៅសា្ថាន និងទី៧.បៃក់សន្សំក្នុងគណនីជាពិសៃសធនា
គារ   ៉។ ឯកឧត្តម ឆាន់ សផាន បានបន្ថៃមទៀតថ ដើម្បីអនុវត្តគោល-
នយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅសា្ថានឲ្យមនបៃសិទ្ធភាព និងមននិរន្តរភាព        

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅសា្ថានជាសៃនាធិការ
ឲ្យកៃសួងដៃនដីក្នុងការសិក្សាអំពីសា្ថានភាពតមៃូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់                 
លំនៅសា្ថានការរៀបចំយុទ្ធសាសៃ្តគោលនយោបាយ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត 
សហការជាមយួកៃសងួសា្ថាបន័ពាកព់ន័្ធអង្គការជាត ិអន្តរជាត ិដៃគអូភវិឌ្ឍន ៍
សង្គមសុីវិល វិស័យឯកជន សប្បុរសជន និងកៀរគរហិរញ្ញប្បទាន សមៃប់ 
ការងារលំនៅសា្ថាន រៀបចំមូលនិធិ និងឥណទានលំនៅសា្ថាន ។

ឯកឧត្តម បែងហុង សុជាតិខែមរ៉ូ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន  
លនំៅសា្ថានកៃសងួរៀបច ំដៃនដនីគរបូនយីកម្ម នងិសណំងប់ានលើកឡើង 
ថ ការដក់ចៃញគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅសា្ថាននៃះ បនា្ទាប់ពី             
បៃមខុរាជរដ្ឋាភបិាលអនមុត័ឯកសារគោលនយោបាយ នងិលិខតិគតយិុត្ត-
គៃឹះមួយចំនួន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តន៍នៃសា្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់  
បៃទៃសជាតិ និងដើម្បីស្វៃងរកដំណះសៃយបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព       
ចំពោះបញ្ហានានាដៃលបានកើតឡើង ដូចជាលទ្ធផលនៃកំណើននគរូប-
នីយកម្មការអភិវឌ្ឍ និងកំណើនបៃជាជនទូទៅ។ ឯកឧត្តមបានបន្តថសិកា្ខា 
សាលាស្ដីពីគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅសា្ថាន និងជមៃើសផ្នៃកហិ-
រញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានលំនៅសា្ថាននាពៃលថ្មីៗកន្លងមកនៃះ មនគោល       
បំណងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីលំនៅសា្ថាន ផ្សព្វ-
ផ្សាយអំពីជមៃើសផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានលំនៅសា្ថានសមៃប់គៃួ-
សារបៃជាជនដៃលមនបៃក់ចំណូលមធ្យម បៃក់ចំណូលទាប និងកៃុម 
ជនងាយរងគៃះ ដៃលមនចៃងក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅ-
សា្ថាន, បងា្ហាញអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋាន 
ចំណុះទំាងបី, ផ្សព្វផ្សាយអំពីសារាចរលៃខ០៣ ស្តពីីដំណះសៃយសំណង់ 
បណ្តាះអាសន្នលើដីរដ្ឋ ដៃលបានចូលទន្ទាៃនកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់
តាមរាជធានី ទីកៃុង និងទីបៃជុំជន , ការចៃករំលៃកនូវព័ត៌មនរបស់មូលនិ-
ធិអភិវឌ្ឍន៍ CDF ស្តីពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងលំនៅសា្ថាន និងការចៃករំលៃក 
ព័ត៌មនរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងសៃវាហិរញ្ញ-
វត្ថុសមៃប់លំនៅសា្ថាន ។

ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរីកចមៃើននៃវិស័យសំណង់ របាយការណ៍របស់             
កៃសួងរៀបចំដៃនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បាន បងា្ហាញថទុនវិនិយោ
គក្នុងវិស័យសំណង់ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ដំណច់ឆ្នាំ ២០១៤ មនជា 
មធ្យម ២.២០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ ដៃលនៅឆ្នាំ ២០១១ ទុន 
មនជាង ១.២២៦ លានដុលា្លារ, ឆ្នាំ២០១២ មនជាង២.១០៩ លានដុលា្លារ, 
ឆ្នាំ២០១៣មនជាង២.៧៧៣ លាន ដុលា្លារ, និងឆ្នាំ ២០១៤ មនជាង 
២.៥០៧ លានដុលា្លារ។ ចំណៃកកៃុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មផ្នៃកសំណង់ដៃល   
បានចុះបញ្ជីកំពុងមនសុពលភាព មន ៦៨៧ កៃុមហ៊ុន។ ជាមួយគា្នានៃះ 
គិតតៃឹមឆមសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ការទិញចំណៃកអគារសហកម្មសិទ្ធិរបស់ 
ជនបរទៃសបានកើនឡើងដល់ ៤៤៦ ឯកតា។ ដោយឡៃកអគារខ្ពស់ៗនៅ
ភ្នំពៃញគិតចាប់ពី ៥ ជាន់ដល់ ៤០ បានកើនឡើងសរុប ៦២៨ អគារ ក្នុង 
នោះកម្ពស់ពី ៥ ជាន់ទៅ ៩ ជាន់ មន ៤០៧ អគារកម្ពស់ចាប់ពី ១០ ជាន់ 
ដល់ ១៩ ជាន់ មន ១៨៧ អគារ កម្ពស់ចាប់ពី ២០ ជាន់ ដល់ ២៩ ជាន់ 
មន ២២ អគារ កម្ពស់ចាប់ពី ៣០ ទៅ ៣៩ ជាន់ មន ៨ អគារ, និងកម្ពស់ 
ចាប់ពី ៤០ ជាន់ឡើងទៅមន ០៤ អគារ។ វិស័យសំណង់នាពៃលបច្ចុប្បន្ន 
បានបៃើបៃស់កម្លាំងពលកម្មបៃមណ ៤ មុឺននាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ សមៃប់រាជ-
ធានីភ្នំពៃញ និងបៃមណ ៦ មុឺននាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃសមៃប់ទូទាំងបៃទៃស៕

រាជរដ្ឋាភិបាល មានគាលនយាបាយជាតិផ្តល់លំនាស្ថាន 
ជូនពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យម និងទាបតាមជំរើសហិរញ្ញវត្ថុ ៧ ចំណុច

ទីស្ដីការកៃសួងរៀបចំដៃនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
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មកដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ កៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុងអនុ-
វត្តផៃនការយុទ្ធសាស្តៃវិស័យអប់រំ ៥   ឆ្នាំ លើកទី ៤ (២០១៤-២០១៨ )             
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្តៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងផៃនការយុទ្ធ-
សាស្តៃអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦នៃះគឺជាឆ្នាំទី២
នៃការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្តៃវិស័យអប់រំឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ដៃលបាន និង   
កំពុងទទួលបានផ្លៃផ្កាបៃកបដោយជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់។ ជាក់ស្តៃង នា 
ពៃលកន្លងទៅថ្មីៗនៃះ កៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ 
និងបៃកបដោយការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ក្នុងការកៃទមៃង់ការងាររៀបចំការ
បៃឡងសញ្ញាបតៃមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ហើយសមៃចបានលទ្ធផលជា    
វិជ្ជមន ដៃលអាចទាក់ទាញមហាជនឲ្យមនការជឿជាក់កាន់តៃខ្ពស់  
ចំពោះវិស័យអប់រំកម្ពុជា ។ 

ផ្អៃកតាមរបាយការណ៍របស់កៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានបងា្ហាញ
ថវិស័យអប់រំទាំងមូលមនការរីកចមៃើនជាបន្តបនា្ទាប់ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ 
ទាំងបរិមណនិងគុណភាព  រួមមនការរីកដុះដលយ៉ាងខា្លាំងនៃសាលា-
រៀនចំណៃះទូទៅ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា និងចំនួនសិស្ស និស្សិតចុះឈ្មាះ
ចូលរៀននៅគៃប់ភូមិសិក្សាទាំងផ្នៃកសាធារណៈ និងផ្នៃកឯកជន ។ សា្ថាន-
ភាពអប់រំឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សាលាមត្តៃយ្យសិក្សាគៃប់រូបភាពនៅ
ទូទាំងបៃទៃសមន ៦ ២២៤ សាលា/កន្លៃង កើនឡើង ៥៩៩ ។ កុមរបាន 
ទទួលសៃវាអប់រំកុមរតូចតាមរាជធានី ខៃត្ត មនការកើនឡើងជាបន្ត  
បនា្ទាប់ បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤។ បុគ្គលិកអប់រំផ្នៃកកុមរ 

តូចមន ១០០១៥ នាក់ សៃី ៩១,៥ % កើន ៦៨៧ នាក់ សៃី ៧,៤ % ក្នុង 
នោះបុគ្គលិកអប់រំមតៃ្តយ្យរដ្ឋ ៥ ០២៧ នាក់ សៃី៩៥,៩ % កើន ៣១០នាក់ 
សៃី ៦,៨% បុគ្គលិកមត្តៃយ្យសិក្សាសហគមន៍ ២ ៧៨៦ នាក់ សៃី ៩៧ % 
កើន ២៦៣ នាក់ សៃី ១០,៦ % និងបុគ្គលិកមត្តៃយ្យសិក្សាឯកជន                       
២ ២០២នាក់ សៃី៧៥,៨ % កើន ១១៤ នាក់ សៃី ៦,៣ % ។ ការអប់រំកុមរតូច 
តាមផ្ទះ និងកៃុមខ្នងផ្ទះមនឪពុកម្តៅយកុមរចូលរួម ៧៥ ០០៣ គៃួសារ 
បៃធានកៃុមម្តៅយ ១៥ ៥០៩ នាក់ ម្តៅយបងោ្គាល ៣ ២៦៦ នាក់ និងកុមរ 
១១១ ៦៩៣ នាក់ សៃី ៥៦ ៩៣៦ នាក់។ ភូមិដៃលបានអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ
កុមរតូចតាមផ្ទះមន ៣ ០២៥ ក្នុងចំណម ១៤ ១១៩ ភូមិ  ស្ថិតក្នុងឃុំ 
សងា្កាត់ ៩១០ ក្នុងចំណម ១៦៣៣ និងសៃុកខណ្ឌ ១៦៨ ក្នុងចំណម 
១៩៧។ ផ្នៃកបឋមសិក្សាមន សាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈចំនួន ៧ 
០៥១ កន្លៃង កើន ៥៨ ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣- ២០១៤ ។ សាលាកុមរ 
មៃតៃី កើនពី ៥ ០៦៨ ដល់ ៥ ១៤៩ ។ សាលាបឋមសិក្សាឯកជនមន២៩៧ 
មនទីតាំងនៅគៃប់រាជធានី ខៃត្ត ។ នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ នៃះ 
ដៃរ គៃឹះសា្ថានមធ្យមសិក្សាមន ១ ៧០៤ ក្នុងនោះអនុវិទ្យាល័យ ១ ២៤៩ 
និងវិទ្យាល័យ ៤៥៥ ចៃកចៃញជាវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី ៧ ដល់ទី ១២ មន 
៤២៥ និងវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី១០ដល់ទី១២ មន៣០។ អនុវិទ្យាល័យកើន 
៥ និងវិទ្យាល័យកើន ១១ ក្នុងចំណមទាំង ៤៥៥ មនវិទ្យាល័យធនធាន 
៣៦ កើន ៧ បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣ ២០១៤។ ចំណៃកឯគៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តមសិក្សាវិញនៅទូទាំងបៃទៃសមន ១១០ កើន ៥ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ 
ក្នុងនោះគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ៤៣ និងឯកជន ៦៧ ដៃលមនទីតាំងនៅ 
តាមបណ្តារាជធានី ខៃត្ត ១៩។ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាស្ថិតនៅកៃមការ   
គៃប់គៃងរបស់កៃសួងសា្ថាប័ន ១៤ ។ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាដៃលស្ថិត          
កៃមការគៃប់គៃងរបស់កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មន ៦៣ រដ្ឋ ៩ និង 
ឯកជន៥៤។ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា ៣៨ បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់កៃយបរិ-
ញ្ញាបតៃ ។

គរួបញ្ជាកដ់ៃរថ  កៃយថ្ងៃរដំោះ ៧ មករា ឆ្នា ំ១៩៧៩ វសិយ័អបរ់សំ្ទើរតៃ 
គា្មានសាលារៀន រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ កៃមការដឹកនាំបៃកបដោយ  
គតិបណ្ឌិតរបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-
មនៃ្តីនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា វិស័យអប់រំបានរីកដុះដលពៃញផ្ទៃ 
បៃទៃស បាននិងកំពុងរួមចំណៃកដ៍សំខាន់ក្នុងការបង្កើនធនធានមនុស្ស
នៅកម្ពុជា ខណៈដៃលសា្ថាប័នអប់រំកំពុងធ្វើកំណៃទមៃង់សុីជមៃលើគុណ

វិស័យអប់រំ និងការរីកចមែើននែក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា  
មនបៃសាសន៍ក្នុងពិធីបើកសិកា្ខាសាលាស្តីពីការពិគៃះយោបល់

កៃបខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សា

សកម្មភាពកម្សាន្ត សប្បាយរបស់កុមរា កុមរី 
នៃមតៃ្តយសិក្សាមួយកន្លៃង 

សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យ ជា សុីម  សាមគ្គី ក្នុងខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពៃញ
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ភាពអប់រំនារយៈពៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកៃយនៃះ ។
សាធារណៈមតិទូទៅសុទ្ធតៃបានសម្ដៃងនូវការកោតសរសើរនិងគាំទៃ

ចំពោះចំណត់ការថ្មីរបស់កៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក្នុងការធ្វើកំណៃ 
ទមៃង់វិស័យអប់រំ។ ជាពិសៃសក្នុងពៃលដៃលកម្ពុជាកំពុងតៃៀមខ្លួនធ្វើ  
សមហរកម្មជាមួយបៃទៃសជាសមជិកអាសា៊ាន និងបៃទៃសនានាលើ  
ពិភពលោក កំណៃទមៃង់វិស័យអប់រំ ឬការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំរឹតតៃ
មនភាពចាំបាច់ថៃមទៀត ។

ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បាន 
ឲ្យដឹងថ គោលគំនិតនៃការកៃទមៃង់កម្មវិធីសិក្សា គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
សិក្សាឱ្យទាន់បៃទៃសជិតខាងក្នុងតំបន់ ឈានទៅពងៃឹងសមត្ថភាពសិស្ស
ឱ្យទានប់ៃទៃសជតិខាងទាងំនោះ។ កៃបខណ័្ឌកម្មវធិសីកិ្សានៃះ ជាតៃវីសិយ័ 
សមៃប់បងា្ហាញចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាន  
មនុស្ស និងបងា្ហាញអំពីសមត្ថភាពសិស្ស ដៃលនឹងតៃូវទទួលបានកៃយ  
ពៃលបញ្ចប់ភូមិសិក្សានីមួយៗ ។

ឯកឧត្តមបានទទួលសា្គាល់ថមនកំហុសបច្ចៃកទៃស ទាំងផ្នៃកខ្លឹម-
សារ និងគរុកោសល្យលើមុខវិជា្ជា និងមៃរៀនមួយចំនួន គៃូពិបាកបងៃៀន 
សិស្សមិនសូវចាប់បាន ធ្វើឱ្យសិស្សមនការបោះបង់ការសិក្សាចៃើន តៃចុង 
កៃយនៃះសិស្សមនការខិតខំរៀនចៃើន ដៃលជាលទ្ធផលជាក់ស្ដៃងក្នុង
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ការបៃឡងសញ្ញាប័តៃមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ 
មនសិស្សបៃឡងជាប់បាននិន្ទៃស A មនចំនួនរហូតដល់ ១០៨ នាក់ ។

កន្លងមក ក៍ដូចបច្ចុប្បន្ននៃះដៃរ កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  និងរាជ-
រដ្ឋាភិបាល តៃងបានយកចិត្តទុកដក់លើកទឹកចិត្តដល់គៃូបងៃៀន មន្តៃី 
អប់រំ ដូចជា បានបង្កើនបៃក់បៀវត្សរ៍គៃូបឋមសិក្សា និងបង្កើនបៀវត្សរ៍ 
ដល់គៃូ និងសាស្តៅៃចារ្យអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ ឧត្តមសិក្សាបន្ថៃមទៀត

ជាបន្តបនា្ទាប់។ កៃសួងបានបង្កើនការកាត់បន្ថយអតៃសិស្សបឋមសិក្សា 
ដៃលបោះបង់ការសិក្សាចៃើន និងនៅមធ្យមសិក្សា ពៃមទាំងបានខិតខំ  
បណ្តុះបណ្តាលអោយមនជំនាញច្បាស់លាស់ ចំទីផ្សារតៃូវការ។ ក្នុងនោះ 
សសរស្តម្ភទាំង ៥ របស់កៃសួងអប់រំ គឺទី១-អនុវត្តន៍គោលនយោបាយ 
ពងៃយគៃូ គុណវុឌ្ឍណ៍គៃូ (បណ្តុះបណ្តាលបន្ថៃម) ដំឡើងបៀវត្សរ៍គៃូ 
បងៃៀនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំ កិត្តិយសគៃូបងៃៀន និង 
បំផុសឱ្យសិស្សខិតខំរៀនសូតៃ ទី២-ធ្វើអធិការកិច្ចតាមសាលាលើការគៃប់
គៃងលើការបងៃៀន ទី៣-តាមដនលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ទី៤-កៃ 
លម្អបទដ្ឋានសៀវភៅសិក្សា កម្មវិធីសិក្សាឱ្យបៃហាក់បៃហៃលបៃទៃសជិត
ខាង និងទី៥-កៃទមៃង់ឧត្តមសិក្សា ។

នៅក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
ក្នុងឱកាសបើកបវៃសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ សម្ដៃចបានលើក 
ឡើងថ ក្នុងសា្មារតីបន្តលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ គឺយើងនៅមនកិច្ចការជា 
ចៃើនទៀត ដៃលតៃូវបន្តធ្វើក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ នៃះ ពិសៃសការ 
បង្កលក្ខណៈកាន់តៃងាយសៃួលដល់សិស្ស-និស្សិត ដើម្បីឱ្យទទួលបានការ
អប់រំបៃកបដោយគុណភាព សមធម៌ និងបង្កើតបានបរិសា្ថានរៀនសូតៃ 
សាលារៀន បន្ទប់សិក្សាកាន់តៃមនផសុកភាពទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត    
លុបបំបាត់បាននូវរបាំងទាំងឡាយដៃលរារាំងដល់ការសិក្សារៀនសូតៃ ។ 

សម្តៃចតៃជោបានសម្តៃងនូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំថ កម្ពុជានឹងអាច  
សមៃចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗចៃើនថៃមទៀត ទាំងបរិមណ និងគុណភាព
ដៃលជាមូលដ្ឋានគៃឹះដ៏រឹងមំ ឆ្លើយតបនឹងចក្ខុវិស័យរយៈពៃលវៃងរបស់ 
ខ្លួន ពិសៃសសមៃចបាននូវគោលដៅរបស់យើងដៃលយើងបានប្ដៃជា្ញាចិត្ត
ថ មិនទុកឱ្យកូនចៅយើងណម្នាក់ស្ថិតនៅកៃ ឬមិនបានទទួលសៃវា 
អប់រំនោះឡើយ ៕

កៃុមកំណៃវិញ្ញាសារកំពុងកៃវិញ្ញាសារបៃឡងសញ្ញាបតៃបឋមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យបៃឡងឆ្នាំសិក្សា ២០១៥ កន្លងទៅ

ការងារបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំ ផ្នៃកឯកជន មនការកើនឡើងឥតឈប់ឈរ
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អនុវត្តន៍នូវសា្មារតសីហបៃតបិត្តិការនងិ អនសុ្សរណៈនៃការយោគយល់ 
ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំដៃន រវាងពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា ជាមួយ 
បៃទៃសជិតខាងចំនួនបី បៃទៃសថៃ ឡាវ និងបៃទៃសវៀតណម គឺបាន  
បមៃើឲ្យការរីកចមៃើននៃវិស័យទៃសចរណ៍ និងសៃដ្ឋកិច្ចនៃបៃទៃសទាំងបី 
ក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានទទួលនូវផ្លៃផ្កាពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃះផងដៃរ បើ
ទោះបីមនជាការដឹកជញ្ជូននៅចំណុចចៃកខ្លះនៅមនកមៃិតក៏ដោយ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន     
បានបងា្ហាញអំពីលទ្ធផល នៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំ-     
ដៃនរវាងបៃទៃសទាំងបីគិតតៃឹមខៃធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមក បានបងា្ហាញឱ្យ 
ឃើញថ ៈ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឡាវ
បៃទៃសទាំងពីបាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តន៍បៃតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអ្នក 

ដំណើរឆ្លងកាត់តាមកិច្ចសន្យា ប៉ុន្តៃនៅមនកមៃិតនៅឡើយ។ ភាគីឡាវ    
បានបញ្ជូន និងសុំសមៃួលឲ្យកៃុមហ៊ុនចមៃុះឡាវ ជប៉ុន 
ដៃលបានចុះបញ្ជីយនយន្តសរបុ ១៤ គៃឿង(ក្បាលសណ្តាង១៤នងិសមី ី
រុឺម៉ក១៤)ក្នុងចំណមកូតា៤០គៃឿង ឲ្យបៃតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លង
កាត់ពៃំដៃនរវាងកម្ពុជា ឡាវ ។ ការសាកល្បងអនុវត្តន៍កូតាយនយន្តចំនួន 
២០ គៃឿងបន្ថៃមនៅមិនទាន់បានអនុវត្តន៍នៅឡើយ ។

គួររំលឹកថ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឡាវ មនចំនួនតិចតួចនៅឡើយទៃ 
ខណៈដៃលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង កម្ពុជា វៀតណម ,កម្ពុជា ថៃ មនចំនួន
រហូតដល់ខ្ទង់ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិកក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម
 បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា - វៀតណម កំពុងបន្តអនុវត្តន៍ការដំឡើងកូតាប

ន្ថៃមពី ៣០០ គៃឿងដល់ ៥០០ គៃឿង ក្នុងកៃបខណ្ឌអនុស្សរណៈនៃការ
យោគយល់ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀងទ្វៃភាគីដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំ-      
ដៃន។ វៀតណមបានស្នើសុំឲ្យមនការសិក្សាអំពីនីតិវិធីក្នុងការបើកបៃតិ
បត្តិការយនយន្តមិនមៃនពាណិជ្ជកម្ម (យនយន្តរដ្ឋាភិបាល ,អង្គការមិន 
មៃនរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន)នៅតាមចៃកទា្វារអន្តរជាតិទាំងអស់រវាង                  
បៃទៃសទាំងពីរ។ ចំណៃកភាគីកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីវៀតណមនូវ   
ចំណុចមួយចំនួន ដូចជាពិចារណឲ្យកៃុមហ៊ុនកម្ពុជាអាចបើកការិយ-
ល័យសាខានៅបៃទៃសវៀតណមបាន, ពិនិត្យការបង់បៃក់លើកដក់    
ទំនិញកុងតឺន័រឆ្លងកាត់, ស្នើបន្ថៃមមនៃ្តីអនោ្តៅបៃវៃសន៍បំពៃញការងារនៅ  
បញ្ជរ ៥ ដៃលមនសៃប់។ ភាគីវៀតណមស្នើដំឡើងកូតាយនយន្ត           

១០០ គៃឿង រាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់ និងមិនកំណត់  
កូតានៅពៃលណមួយខាងមុខ,ពិចារណអនុវត្តន៍យនយន្ត មិនមៃនពា-
ណិជ្ជកម្ម(សមៃប់បៃធានកៃុមហ៊ុន),ពិចារណរៀបចំសា្ថានីយប៊ឺស និង 
តំបន់ចំណុចក្នុងកៃុង និងចំណតឈប់សមៃកលើផ្លូវសមៃប់បៃតិបត្តិការ
ប៊ឺសអ្នកដំណើរទៀងទាត់ , ការតៃួតពិនិត្យការដឹកលើសទម្ងន់កំណត់ និង
ស្នើជំរុញផៃនការមៃតភា្ជាប់រវាងបៃទៃសទាំងពីរ។ល។ ភាគីវៀតណមក៏    
បានស្នើផងដៃរនូវចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះទី១. សុំបង្កើតគណៈកម្មការ  
រួមថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី ដើម្បីអនុវត្តអនុស្សរណៈស្តីពីការផ្តួចផ្តើមអនុវត្ត 
កិច្ចពៃមពៃៀង GMS ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំដៃន(MoU-IICBTA)ដៃលបាន 
ចុះហត្ថលៃខាឆ្នាំ ២០០៦ ,ទី ២.ការតៃួតពិនិត្យរួមគា្នាឈប់តៃមួយលើក  
(SSI)និងការតៃួតពិនិត្យរួមគា្នាបញ្ជរតៃមួយ (SWI),ទី៣.ការសាងសង់ទី
លានតៃួតពិនិត្យរួមគា្នា(CCA) ចុះហត្ថលៃខា MoU ស្តីពីនីតិវិធីគយ រវាង   
បៃទៃសទាំងពីរ,ទី៤.ការស្នើឲ្យមនការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ Transit ពី ហូជី-
មិញ-ភ្នំពៃញ-បាងកក និងទី៥.ការរៀបចំខ្សៃផ្លូវដឹកជញ្ជូន ឬរបៀងថ្មី និង 
ចៃកទា្វារថ្មីនៅតំបន់បាវិត-ម៉ុកបាយ។ល។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពឲ្យ
កៃសួងចរចាជាមួយភាគីវៀតណម និងបៃើបៃស់ថវិកាជាតិដើម្បីពងៃីក  
ផ្លូវជា ៤ ឬ ៦ គន្លងដើម្បីតភា្ជាប់ផ្លូវពីបុ៉ស្តិ៍ចៃកទា្វារពៃំដៃនបាវិតដល់ចំណុច
សូន្យ និងស្នើវៀតណមធ្វើបន្តដល់ប៉ុស្តិ៍ម៉ុកបាយ។

គួរបញ្ជាក់ថ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា វៀតណម 
បានកើនឡើងជាលំដប់។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នៃះតាមការចង់បានរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបៃទៃសទាំងពីរ គឺមនបំណងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើនដល់
ទំហំ ៥ ពាន់លានដុលា្លារ ។

ដោយឡៃក ក្នុងរយៈពៃល ៧ ខៃនៃឆ្នាំ ២០១៥  មនទំហំពាណិជ្ជកម្ម 
ទៃ្វភាគីមនចំនួនបៃមណ ២.០២៥ លានដុលា្លារ។ នៅក្នុងរយៈពៃលនៃះ
ដៃរការនាំចៃញរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងទំហំទឹកបៃក់ជាង ៥៨៥ លានដុលា្លារ 
រីឯបរិមណដៃលកម្ពុជានាំចូលពីវៀតណមមកវិញនោះ មនទំហំ 
បៃមណ ១.៤៤០ លានដុលា្លារ ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយថ្រ
កម្ពុជា  ថៃ កំពុងបន្តអនុវត្តកូតាយនយន្ត ៤០ គៃឿង ដៃលបាន 

អនុញ្ញាត។ បច្ចុប្បន្ន មនកៃុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដៃលបានដំណើរ
ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាកញ្ចប់ទៃសចរណ៍ពីកម្ពុជាទៅថៃ តាមរយៈការ 
ជួល និងបៃើបៃស់រថយន្តប៊ឺស និងវ៉ៃន។ ដោយឡៃកកៃុមហ៊ុនណតាកាន់
ខៃមបូឌា(NATTANKAN Cambodia)និងកៃុមហ៊ុនបរិស័ទឃុនស៊ុងថៃ  
(Thai Transport Co.)ជាកៃុមហ៊ុនចមៃុះទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើសៃវា
ប៊ឺសដឹកអ្នកដំណើរមនកំណត់(ឡានដ)ដោយបៃើរថយន្តប៊ឺសពីកម្ពុជា៤
គៃឿង និងថៃ ៤ គៃឿងចៃញដំណើរឆ្លាស់គា្នារាល់ថ្ងៃតាមទិសដៅ និងខ្សៃ    
ផ្លូវវាងសៀមរាប-បាងកក និងភ្នំពៃញ-បាងកក។

បច្ចុប្បន្ន កៃសួងកំពុងពិចារណសំណើរបស់កៃុមហ៊ុនចមៃុះទាំងពីរ         
ក្នុងការស្នើដក់ឲ្យដំណើរការបន្ថៃមរថយន្តប៊ឺស លើខ្សៃផ្លូវសៀមរាប-
បាងកក។ កិច្ចបៃជំុទ្វៃភាគីកម្ពុជា ថៃ ដោយមនការសមៃបសមៃួលពីធនា-
គារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខៃមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥ នៅទី 
កៃុងបាងកកបៃទៃសថៃ។ កិច្ចបៃជុំនៃះភាគីទាំងពីរឯកភាពគា្នាធ្វើវិសធន-
កម្មអនុស្សរណៈ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិធ្វើចរាចរណ៍នៅចៃកទា្វារបោ៉ាយប៉ៃត 
-អារញ្ញបៃថៃត ដើម្បីដំឡើងកូតាយនយន្តពី៤០គៃឿង ដល់៥០០គៃឿង

កម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហបែតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពែំដែនជាមួយបែទែស ៣

ឯកឧត្តម តែំ អុីវតឹក រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំទ្វៃភាគី កម្ពុជា-ឡាវ លើការឆ្លងកាត់សា្ពោនចៃកពៃំដៃននៅ 

ទន្លៃពី និងសាលាំមភូ (២២ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០១៥)
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និងចាប់ផ្តើមចរចាកិច្ចពៃមពៃៀងទ្វៃភាគី ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំដៃនពៃម      
ទាំងស្នើឲ្យមនបៃតិបត្តិការប៊ឺសទៀងទាត់(Schedule Bus)រវាងបាង-
កក-តៃត-កោះកុង-កៃុងពៃះសីហនុ, បាងកក-សុរិន្ទ-សៀមរាប, បាងកក-
ឧប្បុលថនី-ពៃះវិហារ-សៀមរាប , បាងកក-ភ្នំពៃញ-ហូជីមិញ ។ល។ និង
ការបើកនិងផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិចរាចរណ៍តាមចៃកថ្មីបន្ថៃម។ ភាគីទាំងពីរគៃង
ជួបបៃជុំគា្នានៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ នៅរាជធានីភ្នំពៃញ។ គួរបញ្ជាក់ថ ភាគីថៃ 
បានផ្តល់សចា្ចាប័ន (Ratification) លើពិធីសារ និងឧបសម័្ពន្ធនៃកិច្ចពៃម-
ពៃៀង GMS ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំដៃនចប់សព្វគៃប់កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនៃះ។

គួរបញ្ជាក់ថទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ថៃ ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅមនទឹក 
បៃក់ជាង ៥ ពាន់លានដុលា្លារ។ ក្នុងនៃះការនាំចៃញពីកម្ពុជាទៅថៃគឺមន
កមៃិតតៃឹមតៃបៃមណ៦០០លានដុលា្លារប៉ុណ្ណោះ ចំណៃកថៃបាននាំចៃញ
មកកាន់កម្ពុជាវិញ ក្នុងទំហំទឹកបៃក់រហូតដល់ជាង៤.៤០០លានដុលា្លារ
ស្មើនឹង ៨៨ ភាគរយនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបទាំងអស់ ។

ដោយឡៃក សមៃបឆ់្នា ំ ២០១៥  គៃបានរពំងឹថនងឹមនចនំនួកើនឡើង 
ថៃមទៀតផងដៃរ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពៃំដៃន   

កម្ពុជា ឡាវ វៀតណម បានចូលជាធរមន តៃបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់អនុវត្ត
បាននៅឡើយ។ ភាគីទាំងបីបានចាត់បញ្ជូនមនៃ្តីជំនាញចុះអង្កៃតផ្លូវរបៀង
ដឹកជញ្ជូនតភា្ជាប់ពី ហូជីមិញ-កៃចៃះ-ស្ទឹងតៃង-បា៉ាក់សៃ-សុវណ្ណខៃត្ត-ដ 
ណង-ហូជីមិញ កាលពីថ្ងៃទី១១-១២ខៃកក្កដឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅ ។ 
ភាគីកម្ពុជា វៀតណម និងឡាវ បានឯកភាពគា្នាអញ្ជើញថ្នាក់អនុរដ្ឋមនៃ្តី      
ដើម្បីរៀបចំពិធីសមោ្ពោធបើកបៃតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់បីបៃទៃស CLV 
ជានិមិត្តរូបនៅចៃកតៃពាំងសៃ - វា៉ាលី កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខៃកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥   
កន្លងទៅនៃះ ដៃលរៀបចំដោយវៀតណមនៅតៃពាំងសៃ-វា៉ាលី និង 
អញ្ជើញកម្ពុជា និងឡាវចូលរួមផង ។

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងឆ្លងកាត់ពៃំដៃន រវាង 
កម្ពុជា ជាមួយបៃទៃសវៀតណម ឡាវ និងថៃ ខណៈនៃះបាននិងកំពុងតៃ
ខិតខំជំរុញថៃមទៀត ទន្ទឹមនឹងការតៃៀមលក្ខណៈសម្បត្តិសមៃប់សមហ
រណកម្មសៃដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាននៅចុងឆ ២០១៥ ៕

នាខៃកុម្ភៈខាងមុខនៃះ ។ 
កិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ានអាមៃរិក នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី 

១៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។ កិច្ចបៃជុំកំពូលរវាងមៃដឹកនាំបៃទៃសអាសា៊ាន
ទាំង ១០ ជាមួយនឹងអាមៃរិកនោះ ជាវៃទិកាពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ        
ក្នុងកៃបខណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្តៃ អាមៃរិក-អាសា៊ាន លើបញ្ហានយោ-
បាយ សន្តិសុខ និងសៃដ្ឋកិច្ច ដៃលបានដក់ចៃញកាលពីខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០១៥ ក្នុងទីកៃុងកូឡាឡាំពួរ បៃទៃសម៉ាឡៃសុី ។

ឯកឧត្តម ចន ឃែរី បញ្ជាក់ថ សហរដ្ឋអាមៃរិកនៅតៃបន្តទំនាក់ទំនង 
និងពងៃឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យដៃលសហរដ្ឋអាមៃរិកធា្លាប់
បានធ្វើកន្លងមក រួមមនវិស័យអប់រំ វិស័យសុខាភិបាល វិស័យអភិរក្សវប្ប-
ធម៌ជាដើម។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺមន    
ការជជៃកឥតលាក់លៀម។ ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមៃរិក និងជំហររបស់    
កម្ពុជានៅអនាគតគឺបន្តកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ រួមទាំងដំណើរការសិទ្ធិ             
មនុស្ស និងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យផងដៃរ ។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសបានថ្លៃងថ កៃពីជួបថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិ-
បាលបៃទៃសកម្ពុជា ឯកឧត្តមនៅបានជួបជាមួយនឹងអនុបៃធានគណបក្ស
សង្គាៃះជាតិលោក កឹម សុខា និងកៃុមអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនទៀត
ផងដៃរ ។

ឯកឧត្តមបន្តថ ក្នុងឱកាសជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃបៃទៃសកម្ពុជា 
ឯកឧត្តមបានលើកអំពីរបៀបវារៈខ្លះនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលអាមៃរិក អាសា៊ាន 

ខាងមុខ និងដោយឡៃក ជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏នឹងមនការជជៃកអំពីអនាគត
គមៃងវិនិយោគសៃដ្ឋកិច្ចរបស់អាមៃរិកក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា នៅខៃកៃយ 
នោះផងដៃរ ។ ឯកឧត្តមបានលើកមកជជៃកផងដៃរអំពីសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការ  
នយោបាយរបស់អ្នកតំណងរាស្តៃ ក្នុងដំណើរការលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ        
ដៃលតៃូវគោរពច្បាប់ និងមិនតៃូវរងការគំរាម និងការចាប់ចងណមួយ
នោះឡើយជាពិសៃសក្នុងដំណក់កាលដៃលកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើការបោះ
ឆ្នាតអសកល និងការបោះឆ្នាតសកលជាបន្តបនា្ទាប់ទៅមុខទៀតនៃះ ។

ឯកឧត្តមក៏បានថ្លៃងរំលឹកផងដៃរនូវអតីតកាលកម្ពុជាដៃលជួបបៃទះ
សង្គាៃម និងសកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មៃរកៃហមដៃលបានសម្លាប់មនុស្ស  ២ 
លាននាក់ ។ កម្ពុជាបានបៃឹងបៃងធ្វើឲ្យបៃទៃសរីកចមៃើន, មនការទទួល
សា្គាល់របស់អន្តរជាតិនូវតួនាទីកម្ពុជាដៃលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃតិបត្តិការ
រកសន្តិភាពជូនពិភពលោក ។ ឯកឧត្តមស្ញប់ស្ញៃងចំពោះការអភិវឌ្ឍបច្ចុ-
ប្បន្នរបស់កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកផងដៃរអំពីកិច្ចបៃឹងបៃងរបស់  
ឯកឧត្តមជាមួយនឹងសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការរៀបចំឲ្យមនការ
កាត់ទោសអតីតមៃដឹកនាំខ្មៃរកៃហមដៃលមនមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន ។

គួររំលឹកថ ឯកឧត្តម ចន ឃែរី គឺជារដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាមរិកទី៣
ហើយដៃលបានអញ្ជើញមកបំពៃញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅពៃះរាជាណ-
ចកៃកម្ពុជាក្នុងរយៈពៃល ៦០ ឆ្នាំចុងកៃយនៃះ ។ រដ្ឋមនៃ្ដីការបរទៃស 
អាមៃរិកាំង មកធ្វើទស្សនកិច្ចលើកទីមួយ គឺលោក ចន ហ្វសធឺ ឌូលិស 
(John Foster Dulles )នៅឆ្នាំ ១៩៥៥ បនា្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យ 
ពីរឆ្នាំ និងលើកទីពីរគឺលោក វ៉ូរ៉ែន គែីស្តូហ្វឺ(Warren Christopher)
នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ៕
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សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរថយន្តនៅចៃកទា្វារអន្តរជាតិបោ៉ាយប៉ៃត
ខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ
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តើតែូវបញ្ចប់ភាពកែីកែ
ក្នុងពិភពលែកដែយរបៀបណា?

នៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ អង្គការសហបៃជា-

ជាតិ បានដក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើការសន្និដ្ឋានដ៏ 

ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោក ដៃលតៃូវការ 

បញ្ចប់ភាពកៃីកៃឲ្យបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ។ វាមន 

ន័យថ នៃះជាលើកដំបូងហើយ ដៃលយើង           

គៃប់ៗគា្នា នៅក្នុងពិភពលោកតៃូវតៃរិះរកឲ្យ         

ឃើញនូវវិធីទាំងឡាយ ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្ស

ទាំងអស់រស់នៅលើភពផៃនដីនៃះ មនភាព 

ងាយសៃួលទាំងអស់គា្នា។ តើតៃូវធ្វើយ៉ាងម៉ៃច? 

តើយើងពិតជាបានឃើញពិតបៃកដ នូវការ  

បញ្ចប់ភាពកៃីកៃជាសាកល នៅក្នុងយុគសម័យ 

យើងនៃះមៃនឬ? 

អតៃនៃភាពកៃីកៃនៅក្នុងបៃទៃសកំពុងអភិ-

វឌ្ឍន៍បានធា្លាក់ចុះយ៉ាងចៃើនតាំងពីឆ្នាំ១៩៨១ ។       

៥២ % នៃបៃជាជននៅក្នុងបៃទៃសកំពុងអភិ-

វឌ្ឍន៍រស់នៅក្នុងចំណូលទាបជាង ១,២៥ ដុលា្លារ 

ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយដៃលអតៃបច្ចុប្បន្នធា្លាក់មក

នៅ ១៥ % បុ៉េណ្ណោះ ។ នៅក្នងុដណំកក់ាលនៃការ 

អភិវឌ្ឍ គោលដៅ សហស្សវត្ស របស់អង្គការ 

សហបៃជាជាតិបានបងា្ហាញឲ្យឃើញថ មន      

បៃទៃសជាចៃើន បានកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃនៅ 

ឆ្នាំ ២០១៥ នៃះ ពោលគឺ សមៃចបាន ៥ ឆ្នាំ មុន 

កាលកំណត់ បើធៀបជាមួយឆ្នាំ ១៩៩០ ។ នៅ 

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ បៃជាជននៅលើពិភពលោក ១ 

ភាគ ៣ គឺបៃមណជាង ៣០ % រស់នៅក្នុងភាព 

កៃីកៃដ៏ទាបបំផុត ប៉ុន្តៃចំនួននៃះបានធា្លាក់ចុះមក

តៃឹម ១៨ % ប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ។ 

ចំពោះបៃទៃសចិន អតៃនៃការកាត់បន្ថយ

ភាពកៃីកៃមនកំណើនខ្ពស់ នៅក្នុងរយៈពៃល 

ប៉នុា្មាន        ទសវត្សដោយសារកណំើនសៃដ្ឋកចិ្ចមន 

សន្ទុះកើនឡើងខា្លាំង ប៉ុន្តៃដោយសារបៃទៃស 

នៃះធពំៃក បៃជាជនកច៏ៃើនពៃក បានធ្វើឲ្យបៃជា-

ជនរាប់លាន នៅតៃបន្តរស់នៅក្នុងភាពកៃីកៃ 

ដដៃល ។ អនុតំបន់សាហារា៉ា នៃទ្វីបអា្រហិ្វកក៏ជា 

តំបន់មួយ ដៃលចំនួនបៃជាជនកៃីកៃមនការ 

កើនឡើងក្នុងរយៈពៃល ៣ ទសវត្សចុងកៃយ 

នៃះ ។ បើទោះបីជាអតៃនៃបៃជាជនអា្រហិ្វករស់

នៅក្នុងភាពកៃីកៃនៅមនចៃើន ប៉ុន្តៃក៏មនការ 

ថយចុះតចិតចួបើធៀបនងឹឆ្នា ំ១៩៨១ ពពីៃះថ 

កំណើនបៃជាជនបានកើនឡើងដល់ទៅ ២ ដង 

ឯណះនៅក្នុងរយៈពៃលនោះ ។ ផ្ទុយទៅវិញ

នៅតំបន់អាសុីបូពា៌ភាពរីកចមៃើនកំពុងតៃូវបាន

គៃកត់សម្គាល់ ។ កាលពីឆ្នាំ ១៩៨១ បៃជាជន 

៤ នាក់ក្នុងចំណម ៥ នាក់ ឬក៏បៃមណ ៨០ % 

នៃបៃជាជនសរុប នៅអាសុីបូពា៌រស់នៅក្នុងភាព

កៃីកៃតោកយ៉ាក បុ៉ន្តៃមកដល់បច្ចប្បន្នបានធា្លាក់

ចុះមកតៃឹម ៨ % ។ តាមនិនា្នាការបច្ចុប្បន្ន កំណើន 

ដ៏លឿននៃសៃដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ និងពិភព        

លោក គៃអាចមើលឃើញទីបញ្ចប់នៃភាពកៃីកៃ

នៅក្នុងយុគសម័យយើងនៃះ។

តើតៃូវធ្វើយ៉ាងម៉ៃចចំពោះបៃជាជនរាប់ពាន់

លាននាក់ ដៃលកំពុងតៃរស់នៅក្នុងភាពកៃីកៃ ? 

ធនាគារពិភពលោក បានដក់ចៃញផៃនការ 

ដៃលបងា្ហាញ អំពីលទ្ធភាពបញ្ចប់ភាពកៃីកៃតោក

យ៉ាកនៅឆ្នាំ ២០៣០ ប៉ុន្តៃជាចាំបាច់តៃូវការកិច្ច

បៃឹងបៃងបៃកបដោយភាពកា្លាហាន ។ ចំនួន         

បៃជាជន ស្ថិតនៅក្នុងភាពកៃីកៃបានថយចុះ 

បៃមណ ៥០ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។

លោកបៃធានធនាគារពិភពលោក Jim 

Yong Kim ផ្តល់នូវជំនឿចិត្តថនឹងអាចសមៃច

បានគោលដៅនៃះ ។ គាត់ជឿជាក់ខា្លាំងណស់ 

ប៉ុន្តៃគាត់បានអះអាងបញ្ជាក់ថ គៃតៃូវតៃទាម-

ទារតមៃវូការមួយនៃះ និងការតំាងចិត្តខាងនយោ-

បាយដើម្បីបង្កើនចំណូល និងផលិតភាព ។ 

លោក Jim Yong Kim បាននិយយថ ដើម្បី       

ធ្វើឲ្យបៃជាជន ដៃលចាកចៃញពីភាពកៃីកៃកុំឲ្យ

ធា្លាក់ទៅក្នុងភាពកៃីកៃវិញនោះ គៃតៃូវអនុវត្ត 

យុទ្ធសាសៃ្ត ៣ គឺ ជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ការ 

វិនិយោគទៅលើបៃជាជន និងសំណញ់សុវត្ថិ-

ភាព ប៉ុន្តៃយុទ្ធសាសៃ្តទាំងនៃះក៏មនលក្ខណៈ 

មិនដូចគា្នាទៃ នៅក្នុងបៃទៃសនីមួយៗ ។ គៃតៃូវ 

បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម នៅក្នុងបៃទៃសដៃល

មនបៃក់ចំណូលទាប ហើយគៃតៃូវធ្វើនគរូប-

នីយកម្ម និងសុវត្ថិភាពនៃការកសាងទីកៃុងសា្អាត

ដៃលអាចរស់នៅបានសៃួល ចំពោះបៃទៃស 

ដៃលមនចំណូលមធ្យម ។ បៃទៃសដៃលមន 

កុមរភាគចៃើនមិនបានទៅរៀន ក៏គៃតៃូវយក        

ចិត្តទុកដក់ ធ្វើយ៉ាងណឲ្យកុមរទាំងនោះ បាន 

ទទួលការសិក្សាតៃឹមតៃូវ ។ ការវិនិយោគនៅក្នុង 

បៃជាជន ជាពិសៃសបញ្ហាសុខភាព និងការអប់រំ

សមៃប់ពួកគៃតៃវូតៃបៃកាន់យក ។ ជំរុញកំណើន 

សៃដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតការងារគឺជាមូលហៃតុ   

សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ ប៉ុន្តៃវាក៏មិន

គៃប់គៃន់ដើម្បីកាត់បន្ថយកំណើនវិសមភាពនៃ

ចំណូលនោះទៃ។ 

ទាំងអស់នៃះគឺជាការព្យាករណ៍និងការរំពឹង

ទុករបស់សា្ថាប័នសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងអ្នក 

ជំនាញទាំងឡាយដៃលសង្ឃឹមថ ភាពកៃីកៃនៅ 

ក្នុងពិភពលោក តៃូវបញ្ចប់នៅក្នុងជំនាន់យើង  

ទាំងអស់គា្នា ក៏ប៉ុន្តៃគៃក៏តៃូវធ្វើការពិចារណផង

ដៃរ ទៅលើការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ Oxfam 

ដៃលលោក Jim Yong Kim បានលើកមក 

បញ្ជាក់ថ នៅលើពិភពលោកយើងបច្ចប្បន្ន 

មនមនុស្ស ៨៥ នាក់ ដៃលមនបំផុតនៅលើ        

ពិភពលោក បានកាន់កាប់ទៃព្យសម្បត្តិរហូត 

ដល់ ៥០ % ទៅហើយ ៕

 (តាមឯកសារបរទៃស)

អតៃនៃភាពកៃីកៃនៅក្នុងបៃទៃសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍បានធា្លាក់ចុះយ៉ាងចៃើនតាំងពីឆ្នាំ១៩៨១
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ផលប្រយោជន៍សំខាន់ 
របស់ផ្ល្រត្រសក់

ផ្លៃតៃសក់ជាបៃភៃទបន្លៃជាប់ចំណត់ថ្នាក់ទី 
៤ ក្នុងពិភពលោក ដៃលមនការដំដុះចៃើន 
បំផុតហើយ វាជាបៃភៃទអាហារដៃលផ្តល់គុណ
បៃយោជន៍ខ្ពស់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស ។ ជា 
ទូទៅផ្លៃតៃសក់តៃូវបានគៃដក់ឈ្មាះឲ្យថ ជា 
អាហារដ៏អសា្ចារ្យ ដៃលមនុស្សគៃប់គា្នាតៃងតៃ 
បន្ថៃមវានៅក្នុងរបបអាហារបៃចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ។

មនុស្សមួយចំនួនធំនូវមិនទាន់បានយល់ដឹង
ពីគុណបៃយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ផ្លៃតៃសក់ ទៅ 
លើសរពាង្គកាយ មនុស្សនៅឡើយទៃ ។ គុណ 
បៃយោជន៍ទាំងនោះរួមមន  ៈ

១. ជួយថ្ររក្សាតុល្យភាពសម្ពាធឈាម ៖
ហៃតុផលដៃលមនុស្សតៃងតៃបន្ថៃមតៃសក់

ទៅក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគៃ គឺពៃះតៃផ្លៃ 
តៃសក់ បានជួយថៃរក្សា និងគៃប់គៃងតុល្យភាព
សម្ពោធឈាមរបស់មនុស្សបានយ៉ាងបៃសើរ ។ 
តៃសក់សម្បូរសារជាតិកាល់ស្យូម និងប៉ូតាស្យូម 
ដៃលមនមុខងារ ក្នុងការជួយការលើសសម្ពោធ 
ឈាមទៀតផង ។

២. ជួយថ្ររក្សាមុខងារតម្រងនោម ៖
តៃសក់សម្បូរជាតិទឹកដៃលមនសមត្ថភាព

ជួយជំរុញសារជាតិពុលចៃញចោល តាមរយៈ 
ទឹកនោម ហើយថៃមទាំងជួយបងា្ការកុំឲ្យមន 

គៃួសតមៃងនោមទៀតផង ។
៣. ជួយសម្រកទម្ងន់ ៖
បៃសនិបើអ្នកចងស់ៃកទម្ងន ់អ្នកគរួតៃបន្ថៃម 

តៃសក់ទៅក្នុងរបបអាហារបៃចាំថ្ងៃ របស់អ្នក 
ពៃះវាសម្បូរជាតិទឹករហូតដល់ ៩៥% និងជាតិ 
កាកសរសៃ ដៃលធ្វើឲ្យមនុស្សមនអារម្មណ៍       
ឆ្អៃតបានយូរ ពៃមទាំងជួយថៃរក្សាមុខងារ  
បៃដប់រំលាយអាហារផងដៃរ ។

៤. ជួយថ្ររក្សាក្លិនមត់់ ៖
បៀមតៃសក់មួយចំណិតនៅក្នុងកៃអូមមត់ 

រយៈពៃល ៣០ វិនាទី ដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនអាកៃក់ 
ដៃលនៅមន ក្នុងមត់កៃយពៃលបរិភោគ 
អាហារ ធ្វើដូចនៃះយើងមិន 
ចាចំាចត់ៃវូ ការ ស្ករកស៊បូបំាត ់
ក្លិនមត់ទៀតទៃ ។

៥. ជួយថ្ររក្សា សុខភាពឆ្អឹង 
និង សន្លាក់ ៖

តៃសក់សម្បូរសារជាតិ រ៉ៃ 
ម្យា៉ាងឈ្មាះ Silica ដៃលជួយ 
ថៃរក្សាឆ្អឹង និងសនា្លាក់ ។ Silica 
មនមុខងារ យ៉ាងសំខាន់  ពៃះ 
វាបានជួយការពារ និងបង្កើត 
បៃតូៃអី៊ន ដៃលមននៅក្នងុ 

សនា្លាក់ និងជួយរឹតបន្តឹងសនា្លាក់ឆ្អឹងមិនឲ្យឃា្លាត
ពីគា្នាផងដៃរ ។  ជាងនៃះទៅទៀត តៃសក់ជួយ 
ឲ្យសរពាង្គកាយរបស់មនុស្ស សៃួបយកកាល់-
ស្យូមទៅក្នុងឆ្អឹងបានយ៉ាងល្អ ។

៦. ជួយការពារជំងឺមហារីក ៖
ហៃតុផលចម្បងមួយទៀតដៃលមនុស្សតៃូវ

បរិភោគតៃសក់នោះ គឺតៃសក់បានជួយបៃយុទ្ធ
បៃឆំងនឹងការពារហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក ។       
អ្នកវិទ្យាសាស្តៃជាចៃើនបានបងា្ហាញថ តៃសក់ 
មនបៃសិទ្ធភាពក្នុងការ បៃឆំងជំងឺមហារីកដោះ 
មហារីកកៃពៃញបៃូសា្តៅត មហារីកដៃស្បូន មហា-
រីកមត់ស្បូន និងមហារីកសួត ដោយតៃសក់ផ្ទុក
វីតាមីនសំខាន់ជាចៃើនដៃលជាសារធាតុបៃឆំង
ជំងឺមហារីកដូចជា កាហ្វៃ អាសុីត (caffeic acid)
ហ្វីសសៃទីន (fisetin) និងលុយតៃអ៊ីន (lu-
tein) ។ 

៧. ជួយការពារជំងឹទឹកនោមផ្អ្រម ៖
តៃសក់ជួយការពាររាងកាយមនុស្សបៃឆំង

នឹងជំងឺទឹកនោមផ្អៃមបានយ៉ាងល្អ ពៃះវាមន 
អ័រម៉ូន ម្យា៉ាងដៃលសរពាង្គកាយតៃូវការក្នុងការ 
បង្កើតជាតិអ៊ីនស៊ុយលីន ដើម្បីដុតបំផ្លាញសារ-
ជាតិស្ករ ដូច្នៃះ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អៃមមិនចាំបាច់
បារម្ភពីការឡើងកមៃិតសារជាតិស្ករ ក្នុងឈាម 
ឡើយ ។

៥. ជួយប្រឆាំង និងបំបាត់ជំងឺឈឺក្បាល ធីង 
ធោង ៖

តៃសក់សម្បូរសារជាតិទឹក អៃឡិចតៃូលីតៃ 
វីតាមីនប៊ី ដៃលពពួកវីតាមីនទាំងនៃះជួយបំបាត់
ការឈឺក្បាលធីងធោង ជាពិសៃសបើអ្នកចង់ 
ជៀសវាងបញ្ហានៃះ អ្នកគួរតៃទទួលទានអាហារ
ដ៏អសា្ចារ្យនៃះ ២ ទៅ ៣ ចំណិតមុនពៃលអ្នកចូល 
គៃង នោះអ្នកនឹងទទួលបានភាពសៃស់សៃយ
នៅពៃលពៃឹកពៃលឹម ៕

ផ្លៃតៃសក់ជាបៃភៃទបន្លៃជាប់ចំណត់ថ្នាក់ទី ៤ ក្នុងពិភពលោក ដៃលមនការដំដុះចៃើនបំផុត 
បៃភៃទអាហារដៃលផ្តល់គុណបៃយោជន៍ខ្ពស់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស

ផ្លៃតៃសក់ជាបៃភៃទបន្លៃពៃញនិយម
ដៃលផ្សំជាមួយមុខម្ហូបជាចៃើន
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 មង្គលបូរីខំរក្សាខ្លួនជាស្រុកជង្រុកស្រូវ        
និងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភខ្វះទឹក

នៅរដូវប្រំង

ទឹកដីមានជីជាតិ,មនុស្សក៏ខិតខំ
ជាសៃុកមួយស្ថិតប៉ៃកខាងត្បូង និងខាងកើតនៃ 

ខៃត្ត សៃុកមង្គលបូរីបានគៃបដណ្តប់ដោយវាលសៃ

កៃមទំនាបបឹងទន្លៃសាបដច់កន្ទុយភ្នៃក តាម    

បណ្តាយផ្លូវជាតិលៃខ ៥ និងផ្លូវខៃត្តលៃខ ១៥៩ A ។

សៃុកមនផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៨០.៧៣២ ហ.ត ក្នុង 

នោះផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលចំនួន ៥០.៦៥៣ ហ.ត, ដីពៃ 

ភ្នំ ១៩.៨៨៩ ហ.ត, ដីស្ទឹងអូរបឹងបួរ បៃឡាយ ៩២៩ 

ហ.ត នងិដលីនំៅឋាន ៩២៦ហ.ត ។ សៃកុមនឃុចំនំនួ 

១៣ គឺឃុំឬស្សីកៃក(បៃជុំជនសៃុក),គយម៉ៃង, 

បនា្ទាយនាង, អូរបៃសាទ ,បត់តៃង់, រហាត់ទឹក, 

ចំណម, សឿ, ភ្នំតូច, គោកបល្ល័ង, តាឡំ ,សៃះរាំង 

និង ឃុំសំបួរ ។ មន ១៥៩ ភូមិ។ មនបៃជាពលរដ្ឋ 

១៦៦.៩៩៨ នាក់ គិតជាគៃួសារចំនួន ៣៨.៤០៤ គៃួ-

សារ ក្នុងនោះ៨៥ភាគរយជាកសិករ និងបៃកបរបរពាក់ 

ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម។

រចនាសម្ព័ន្ធ,លំនៅឋាន 
មន្តៃីរដ្ឋបាលសាលាសៃុកមង្គលបូរីឲ្យដឹងថ ទូ-   

ទាំងសៃុកមនផ្លូវបៃវៃងសរុប ៦២៥.៤៦៧ ម៉ៃតៃ ក្នុង 

នោះផ្លូវតាមឃុំភូមិបៃវៃង ៥៥៩.៨៨៨ ម៉ៃតៃ, ផ្លូវខៃត្ត 

សៃុកឆ្លងកាត់ឃុំភូមិបៃវៃង ៥២.៨៣០ ម៉ៃតៃ និងផ្លូវ 

ជាតិឆ្លងកាត់ឃុំ ១៩.៨៤៧ ម៉ៃតៃ ។

ចំណៃកផ្ទះវិញ នៅទូទំាងសៃកុក្នងុដើមឆ្នា២ំ០១៦ 

នៃះ មនផ្ទះដំបូលបៃក់ស្លឹក-ស្បូវចំនួន ៩១០ ផ្ទះ ឬស្មើ 

៣%, ផ្ទះបៃក់ដំបូលសង្កសី-ហ្វីបៃូសុីម៉ង់ត៍ចំនួន   

២៦.៥៣៩ ផ្ទះ ឬ ៨៧,៨%,ផ្ទះបៃកស់ង្កសតីចិជាង២០ 

សន្លឹកចំនួន១.៩៦៦ផ្ទះ, ផ្ទះដំបូលបៃក់ក្បឿងចំនួន 

១.៦៦៨ ផ្ទះ,ផ្ទះថ្មមិនមៃនបៃតុងចំនួន ៩៧០ ផ្ទះ, ផ្ទះ 

ថ្មចំនួន ១៣២ ផ្ទះ និងផ្ទះភូមិគៃឹះ ឬវីឡាចំនួន ២០ ផ្ទះ។

សៃុកមង្គលបូរី ខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ នៅតៃខំរក្សាខ្លួនជាសៃុកជងៃុកសៃូវមួយនៃបៃទៃសកម្ពុជា បើទោះបី 

ជាកាលរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកជួបគៃះរាំងស្ងួត ដូចសៃុកកៃុងភាគចៃើនក្នុងទូទាំងបៃទៃសក៏ដោយ តៃ 

ចុងរដូវវស្សា និងរដូវបៃំងនៃះ កសិករធ្វើសៃបៃំងលើសផៃនការយ៉ាងចៃើន ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ដោយអនុវត្តតាមការណៃនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មនៃ្តីកៃុមការងារគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា  

ដៃលតៃងតៃចុះជាប់ជានិច្ច និងកិច្ចសហការរបស់អាជា្ញាធរសៃុកជាមួយផ្នៃកពាក់ព័ន្ធផង ខណៈនៃះសៃុកក៏ខំ

ដោះសៃយបញ្ហាទឹកសៃចសៃព ទឹកបៃើបៃស់ និងទឹកបៃើបៃស់ជីវភាពបៃចាំថ្ងៃឲ្យបានគៃប់គៃន់ ។

ចំពោះហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពាក់ព័ន្ធបមៃើវិស័យ 

កសិកម្ម ការដំដុះ ដូចជាបៃព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងសៃុក

មន៖មនអាង ៣ អាចស្តុកទឹកសៃចសៃព១០លាន

ម៉ៃតៃតៃីគុណ។ទំនប់ចំនួន២៦ទំនប់បៃវៃង១៥.២០០

ម៉ៃតៃ, បៃវៃង ១៣ ខ្សៃ បៃវៃង ៤៣.៩៦៩ ម៉ៃតៃ។ បៃព័ន្ធ 

ធារាសាស្តៃដៃលមននៃះអាចធានាសៃចសៃពផ្ទៃដី

សៃូវវស្សាទំហំ ២៦.៤៩០ ហ.ត, សៃូវបៃំង ៣.៧០០ 

ហ.ត ។

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី ក្នុងឱកាសចុះដឹកនាំដោះសៃយទឺក
នៅសៃុកមង្គលបូរីកាលពីខៃមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

ភោគផលសៃូវរបស់បៃជាកសិករសៃុកមង្គលបូរី

ម៉ាសុីនបូមទឹកការពារកង្វះទឹកបៃើបៃស់នៅសៃុកមង្គលបូរី
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លោក ឡុង ពុន អនុបៃធានគណ:កម្មាធិការគណ-

បក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុក និងជាអភិបាលសៃុកមង្គល

បូរីបានបៃប់ទស្សនាវដ្តីបៃជាជនថ ពលរដ្ឋសៃុកនៃះ 

ភាគចៃើនលើសលុបជាអ្នកសៃុកមកពីចំងាយតៃបាន 

រស់នៅនឹងមូលដ្ឋាននៃះជាយូរឆ្នាំ។ ពួកគៃតស៊ូ និងខិត

ខំបៃឹងបៃងរស់នៅបៃកបរបររកសុីដោយសុច្ចរិត បៃើ 

កម្លាំងផ្សំនឹងការបុិនបៃសព្វ ច្នៃបៃឌិតដៃលជាកតា្តៅធ្វើ 

ឲ្យជីវភាពគៃួសារ និងសហគមន៍បៃបៃួលរីកចមៃើន

យ៉ាងខា្លាំង ។

មានដី មានទឹក មានស្រូវនិងដំណាំ
សមៃប់ខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ នៅពៃលនិយយ 

ដល់សៃុកមង្គលបូរី គឺគៃអាចនឹកឃើញដោយស្វ័យ- 

បៃវត្តិថ ជាសៃុកជងៃុកសៃូវដ៏ធំមួយរបស់ខៃត្ត ។

លោក ឡុង ពុន បានបញ្ជាក់ថ កសិករនៅសៃុក 

របស់លោកក្នុងមួយឆ្នាំអាចធ្វើសៃបានចំនួនបីដង ។  

ក្នុងរដូវវស្សាកសិករធ្វើសៃូវសៃលដើមរដូវ សៃូវសៃល 

កណ្តាល សៃូវវារ(ឡើងទឹក) ហើយបានទិន្នផលជា 

មធ្យម ២-៣ តោន ក្នងុ ១ ហ.ត ឬសរបុបានបៃមណ១៥ 

មុឺនតោន។ ក្នុងមួយតោនជាមធ្យមលក់បានថ្លៃស្មើនឹង 

៣០០ ដុលា្លារអាមៃរិក ឬសរុបជាង ៥០ លានដុលា្លារ ។ 

បនា្ទាប់មក នៅតំបន់សៃដៃលមនបៃភពទឹក ឬ 

បៃឡាយ កសិករធ្វើសៃូវចុងរដូវវស្សា សៃូវរដូវបៃំង 

បាន ២-២,៥ មុឺនហ.ត បានទិន្នផលមធ្យម ៣-៣,៥ 

តោន ក្នុងមួយហ.ត និងចុងកៃយ នៅវាលសៃណ

ស្ថិតនៅជាប់នឹងបៃឡាយផ្ទាល់ កសិករអាចធ្វើសៃូវ    

បៃំងសៃូវដើមរដូវវស្សាបានពី ៧.៥០០-១៣.០០០ 

ហ.ត ទិន្នផល ៣-៣,៥ តោនក្នុង ១ ហ.ត ។

លោកបន្តថ គៃអាចនិយយរួមថមួយឆ្នាំៗ កសិ-

ករធ្វើសៃូវបាន៣ដងហើយបានទិន្នផលបៃមណ២៤

មុឺនតោន ហើយបានតម្លៃសរុបជាង៧២លានដុលា្លារ។

ដោយសម្លឹងទៅរកតារាងតួលៃខ ដៃលស្ថិតនៅ

ក្បៃរខ្លួនលោកអភិបាលសៃុកបានបញ្ជាក់ថ ទោះបី 

រដូវវស្សាកន្លងមក សៃុករបស់លោកជួបនឹងគៃះរាំង

ស្ងួតដូចនៅកន្លៃងជាចៃើនក្នុងបៃទៃសក្តី ក៏ទិន្នផល  

សៃូវនៅសៃុកមង្គលបូរីនៅតៃបានជិត ៨០ ភាគរយ   

ហើយក្តីរំពឹងទុក សៃូវបៃំងគៃប់បៃភៃទនឹងបានផល  

ជិតស្មើនឹងផៃនការដៃរ ។ ពោលគឺសៃុកនោះនៅតៃ       

រក្សាមោទនភាពជាសៃុកជងៃុកសៃូវរបស់ខ្លួនតាមរយ:

ការគៃប់គៃង អនុវត្តនូវបច្ចៃកទៃសធ្វើដី  បៃើពូជ បៃើជី 

បៃើទឹក ការថៃទាំ ការសម្លាប់សត្វល្អិត ការបៃមូលផល 

ដោយបៃុងបៃយ័ត្ន សន្សំសំចៃខ្ពស់ជាដើម។

លោកអភិបាលសៃុកក៏បានរំលឹកដៃរ នូវគោល 

នយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្តៃច

តៃជោ ហ៊ុន សែន លើវិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក...

ពីការអន្តរាគមន៍ ការចង្អុលបងា្ហាញនិងការដឹកនាំរបស់

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី កែ គឹមយ៉ែន បៃធាន     

កៃុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះជួយខៃត្តបនា្ទាយមន-

ជ័យ ,ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿន បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត, 

ឯកឧត្តម គែស៊ុំ សរឿត អភិបាលខៃត្ត និងកិច្ច 

សហការជាមួយកៃសួងមន្ទីរកសិកម្ម, ធនធានទឹក និង 

ជំនាញ អង្គការជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ ពៃមទាំងការ 

យល់ដឹង ការខិតខំបៃឹងបៃងមន្តៃីអាជា្ញាធរដៃនដី 

ជំនាញ និងរបស់កសិករផ្ទាល់ ដៃលជាកម្លាំងជំរុញនាំ

ឲ្យសមៃចបាននូវលទ្ធផលនៃះដូចខាងលើ។

លោកបន្ថៃមថ កៃពដីណំសំៃវូ កសកិរនៅសៃកុ 

នៃះក៏ដំបន្លៃបងា្កាតាមរដូវ, ដំណំហូបផ្លៃលើដីដៃល 

មនបៃភពទឹកផងដៃរ។ ក្នុងពៃលមនគៃះរាំងស្ងួត 

កន្លងមកនារដូវវស្សា ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្តៃី ពិសៃសមន្តៃី       

កៃុមការងារគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ចុះជួយមូល-

ដ្ឋាន  មៃឃុំ សមជិកកៃុមបៃឹក្សាឃុំ មៃភូមិ និងសមជិក 

បានខិតខំដោះសៃយបញ្ហាទឹកជូនកសិករ យ៉ាងមម 

ញឹក និងជាបៃចាំ ។

លោក រនុ សផុនណ់រា៉ា បៃធានការយិលយ័ក្សៃតៃ 

សាស្តៃ និងផលិតកម្មកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មខៃត្ត  

បនា្ទាយមនជ័យមនបៃសាសន៍ថ រដូវបៃំងឆ្នាំ 

២០១៥-១៦នៃះ ទូទាំងខៃត្តធ្វើសៃូវបៃំងរួចរាល់          

ដោយបានលើសផៃនការគឺជាង ២ មុឺនហិកតា។ដោយ

ឡៃកសៃុកមង្គលបូរីធ្វើបាន ១៣.០៣៨ ហ.ត ឬជាង 

២០០% នៃផៃនការជាង៦.៧០០ហ.ត។ ឯទិន្នផលឆ្នាំ 

នៃះក៏អាចបានខ្ពស់ដៃរដោយសារកសិករផ្ចិតផ្ចង់ខា្លាំង

និងកតា្តៅរួមផ្សំជាចៃើនទៀត។ លោកបន្តថ: សៃុក 

មង្គលបូរីគៃសង្កៃតឃើញថ កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

បានខិតខំខា្លាំងឡើងនៅឆ្នាំនៃះ ។ ទោះបីសៃូវបៃំងតៃូវ

បៃមូលផលបណ្តើរៗនៅចុងខៃមករាឆ្នាំ២០១៦នៃះក្តី 

ក៏បញ្ហាខ្វះខាតទឹកសៃចសៃពក៏ចោទខា្លាំងដៃរ ។

ការគ្រប់គ្រង ប្រងច្រក និងសន្សំសំច្រទឹក
ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ គៃប់សៃុកកៃុងនៅខៃត្ត       

បនា្ទាយមនជ័យ ដោយសាររបបទឹកភ្លៀងតិច ហើយ 

អាកាសធាតុឡើងកំដៅគៃមនក្តីពៃួយបារម្ភថនៅរដូវ

បៃំងខាងមុខនឹងអាចខ្វះទឹកសៃចសៃព ទឹកបៃើ-   

បៃស និងទឹកបរិភោគ។ ទឹកក្នុងបៃភពស្តុកទឹកនានា   

រាប់ទាំងស្ទឹងធំ ២ គឺស្ទឹងសិរីសភ័ណ និងស្ទឹងមង្គល 

បូរី កមៃិតធារទឹកតិចតាំងពីរដូវវស្សា បង្កឲ្យដល់រដូវ

បៃំងនៃះនៅសល់តិចណស់។ សូម្បីសងា្កាត់ ៤ ក្នុង      

កៃុងសិរីសភ័ណ និងឃុំចំនួន ៣ ក្នុងសៃុកមង្គលបូរី 

ដៃលពឹងផ្អៃកលើបៃភពទឹកសា្អាតនៃសៃវាកៃុមហ៊ុនផ្គត់

ផ្គង់ទឹកសា្អាត ក៏ពៃួយបារម្ភពីខ្វះទឹកបរិភោគ និងទឹក 

បៃើបៃស់ដៃរ ។

ប៉ុន្តៃមន្តៃីកៃសួង មន្ទីរជំនាញ និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ 

បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរកដំណះសៃយបៃឈម 

បញ្ហាខ្វះទឹកនៃះដោយអះអាងថ ទឹកស្ទឹងទាំង ២ អាច

ធានាផ្គត់ផ្គង់ការបៃើបៃស់និងបរិភោគដល់ខៃឧសភា,

មិថុនាឆ្នាំនៃះ បើសិនជាផ្អាកការបូមបាចសៃចសៃព

សៃូវបៃំងបន្ថៃមទៀត ។ ការបៃើបៃស់ទឹកសន្សំសំចៃ 

ខ្ពស់។ ការទប់ស្ទឹងបញ្ចាល់ទឹក។ ក្នុងករណីខ្វះតៃូវ      

តៃៀមជីកអណ្តូងចៃញធំមួយ នៅភ្នំបនា្ទាយនាង        

សមៃប់កៃុមហ៊ុនទឹកសា្អាតមង្គលបូរីបូម និងជីកអណ្តូង

នៅកូនភ្នំមួយចំនួននៅកៃុងសិរីសភ័ណ ។

ដោយឡៃក នៅសៃុកមង្គលបូរី មន្តៃី និងពលរដ្ឋ    

បានបងា្ហាញពីវិធីមួយចំនួនតៃៀមបងា្ការក្សាទឹកទុកការ

ពារទប់ទល់នឹងគៃះទុរភិក្សទឹកនារដូវបៃងំខាងមុខ។

អ៊ុំសៃី ជិន តឹម កសិករនៅភូមិចម្ការចៃកឃំុរហាត់

ទឹកបានិយយថ សមៃប់ទឹកសៃចសៃពសៃូវបៃំង 

ទំហំ ១១រ៉ៃ (១ រ៉ៃស្មើ ៤០ ម៉ៃតៃតៃីគុណ)របស់ខ្លួនដៃល 

ធ្វើបាន ២ ដងមកនៃះ មិនទាន់មនបញ្ហាទៃពៃះមន

ទឹកស្ទឹងមង្គលបូរីដៃលអាជា្ញាធរបូមឲ្យ។តៃឆ្នាំនៃះគាត់

បៃជាកសិករសៃុកមង្គលបូរី បៃមូលភោគផលសៃូវដោយគៃឿងម៉ាសុីន លោក ឡុង ពុន អនុបៃធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុក 
និងជាអភិបាលសៃុកមង្គលបូរី ក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យសា្ថានភាពទឹកក្នុងភូមិសាស្តៃ
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បារម្ភទាំងទឹកធ្វើសៃ ទឹកបៃើបៃស់ និងទឹកហូប ពៃះ

អាកាសក្តៅហួតខា្លាំងតាំងពីខៃវិច្ឆិកាកន្លងមក និង          

ដោយសារគៃធ្វើសៃបៃំងចៃើនផង។គៃួសារគាត់បាន

ដឹងខ្លួន ហើយតៃៀមបងា្កាដោយថៃមពាង និងបូមទឹក 

ដក់សៃះឲ្យពៃញហើយ ។

ឯលោក ពៃិញ គង់ មៃភូមិអូរដងោ្កាបាននិយយថ

ទឹកសៃចសៃពសៃូវសៃលរដូវបៃំង ទំនងជាខ្វះតិច 

តួចទៃ  ពៃះអ្នកភូមិអាងលើស្ទឹងមង្គលបូរី។តៃចំពោះ

ទឹកហូបនិងទឹកបៃើបៃស់ ពលរដ្ឋបានពៃួយបារម្ភ 

បណ្តើរៗ ពៃះគៃន់តៃចុងរដូវវស្សានៃះអាកាសធាតុ

ឡើងក្តៅខា្លាំងដៃលចាំបាច់តៃូវការទឹកចៃើន ។ តៃ 

ចំពោះមុខក្នុងភូមិ យើងបានតៃៀមបូមទឹកបំពៃញសៃះ 

អាង និងកៃលម្អអណ្តូងសមៃប់រក្សាទឹកហូប។ឯទឹក

សៃចសៃពសៃូវ យើងបានណៃនាំកសិករឲ្យសន្សំ 

សំចៃ ។

ចំណៃកកញ្ញា គង់ ស៊ុនលាង មៃឃុំរហាត់ទឹក 

និយយថក្នុងឃុំ ពលរដ្ឋមនទឹកចៃើនបៃភពសមៃប់

ហូប បៃើបៃស់ និងសៃចសៃពដូចជាសៃះ អណ្តូង 

អាង អូរនិងស្ទឹង។ តៃកន្លៃងខ្លះនៅខ្វះទឹក ។ 

កញ្ញាបន្តថ ដូចដើមឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងនៃះ ក្នុងឃុំ 

ខ្វះទឹកហូបនិងសៃចសៃព ៤-៥ ខៃ ។ ហៃតុនៃះបាន 

ជាបទពិសធន៍នៃះ ឃុំ និងបានការជួយអន្តរាគមន៍ពី

ថ្នាក់លើ បានកសាងថៃមបានបៃឡាយ ៣ ខ្សៃ, សៃះ 

សហគមន៍ ២ និងរកវិធីសា្ទាក់ទឹកស្ទឹងមង្គលបូរីទុក។

លោក ផិត ហូវ បៃធានគណ:កម្មការសហគមន៍ 

កសិករបៃើបៃស់ទឹកពោធិ៍ ២ ដើម សៃុកមង្គលបូរីមន 

បៃសាសន៍ថ សហគមន៍គៃបដណ្តប់ផ្ទាល់ ១៣ ភូមិ នៃ 

ឃុំរហាត់ទឹក, បត់តៃង់, បនា្ទាយនាងនិងឃុំឬស្សីកៃក

និងជាបៃយោល ៥ ឃុំទៀតក្នុងសៃុកនៃះ ដៃលភា្ជាប់ 

ដោយបៃឡាយមៃ បៃឡាយរង និងបៃឡាយនាំទឹក ។

លោកបន្ថៃមថ ដោយមនបទពិសធន៍ខ្វះខាត

ទឹកធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ ២០១៤-១៥ ដោយសារការធ្វៃស 

បៃហៃស ការគៃប់គៃង់ បៃងចៃក និងការខ្ជះខា្ជាយទឹក 

បានធ្វើឲ្យកសិករមនការបៃុងបៃៀបនៅឆ្នាំនៃះ។

លោកបានរំលឹកទៅដល់ស្ទឹងមង្គលបូរីថ ស្ទឹង

នៃះមនធារទឹកចៃើនសមរម្យនៅដើមឆ្នាំ តៃក៏បៃជា       

រីងខះទឹកអស់នៅចុងឆ្នាំ។ គឺជាការរីងខះជាបៃវត្តិ-      

សាស្តៃសមៃប់អ្នកមង្គលបូរី ។ ហៃតុនៃះ ពីចុងឆ្នាំ 

២០១៥ ចំពៃលធារទឹកទាបផងទើបគណ:កម្មការ 

នងិអាជា្ញាធរ ពៃមទាំងកសិករ បានបទិសំណងស់ា្ទាកទ់កឹ 

ទាំង ២ កន្លៃងនៃស្ទឹងមង្គលបូរី រក្សាទឹកនិងសន្សំសំចៃ 

ជាមុន។ គឺសំណង់សា្ទាក់ទឹកពោធិ៍២ដើមនៅឃុំរហាត់

ទឹក និងនៅសំណង់សា្ទាក់ទឹក កាមល់ ឃុំសំបួរ ក៏បិទ 

ដៃរ។ សកម្មភាពនៃះគឺជាការតៃៀមបងា្កាដោយធ្វើចាប់

តាំងពីខៃតុលាចុងឆ្នាំ២០១៥មក។គឺបងា្កាទុកទាំងទឹក

សៃចសៃព ទឹកបៃើបៃស់ និងទឹកបរិភោគ ។

រំលឹកឡើងវិញ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកនៃះដៃរ 

លោក ឡងុ ពនុ អភបិាលសៃកុមង្គលបរូមីនបៃសាសន ៍

ថ វធិានការគៃប់គៃង បៃងចៃកនិងបៃើបៃស់ទកឹក្នុងទ-ូ

ទាំងសៃុកនៃះ បានធ្វើតាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៥  ដោយ  

ចៃញជាលទ្ធផល ពីខៃឧសភា 

មក។ ពោលគឺមិនឲ្យ         មនការ 

ថ្លាះធោ្លាយ ខ្វះទឹកយ៉ាងអាកៃក់ 

ដូចកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ ទៀត 

ទៃ។ គឺកាលនោះ ក្នុងឃុំឬស្សី

កៃកជាឃុំបៃជុំជនសៃុក និង 

មនពលរដ្ឋចៃើនជាងគៃ បានខ្វះ 

ទាំងទឹកបរិភោគតៃម្តង ។

ឆ្លើយ តប កង្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរ 

ដៃលសូម្បីស្ទឹងមង្គលបូរីក៏រីង ខះ 

ដៃរ កាលពីខៃមករា-ឧសភា ឆ្នាំ 

២០១៥ ឯកឧត្តម  ឧបនាយករដ្ឋ 

មន្តៃីកែ គឹមយ៉ែន និងមន្តៃី 

កៃុមការងារ ,ឯកឧត្តម លឹម គានហែ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 

ធនធានទឹក និងមន្តៃីពាក់ព័ន្ធ បានជួយអន្តរាគមន៍ ដោះ 

សៃយទាញទឹកពីទំនប់សា្ទាក់ទឹកសៃុកបវៃល ខៃត្ត 

បាត់ដំបង ចុះមកផ្នៃកខាងកៃមនៃស្ទឹងមង្គលបូរី ។

លោក ឡុង ពុន បញ្ជាក់ថ លោក និងអាជា្ញាធរបាន 

ស្នើសុំអនុសាសន៍ឯកឧត្តឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី កែ គឹម 
យ៉ែន លោកបៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត លោកអភិបាល 

ខៃត្ត និងបានការគាំទៃបច្ចៃកទៃសពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃី

កៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ពៃមទាំងកិច្ចសហ-

ការពីផ្នៃកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីតៃៀមបមៃុងបងា្កាគៃប់គៃង       

បៃងចៃក និងបៃើបៃស់ទឹកពីចម្ងាយ។ ក្នុងរដូវវស្សា 

កន្លងទៅ នៅភូមិចំនួនបួននៃឃុំសឿមនជំនន់តូច 

មួយ។ ជាវិធានការតាមការណៃនាំ និងផ្តល់ដំណះ-

សៃយរបស់ថ្នាក់លើ និងការអនុវត្តរបស់ថ្នាក់កៃមគឺ

យើងទាញយកទឹកនោះមកបំពៃញកង្វះទឹក សៃច-

សៃពវាលសៃកសិកររបស់សៃុក ធ្វើឲ្យសៃូវរដូវវស្សា

កន្លងទៅនៃះបានរីបរី និងបានទិន្នផលល្អឡើងវិញ ។ 

ឥឡូវនៃះ កសិករក៏បាន និងកំពុងសមៃុកធ្វើសៃូវ           

សៃលរដូវបៃំងចុងរដូវវស្សាបានជាង ១ មុឺន ៣ ពាន់ 

ហ.ត លើគមៃង៦.៥០០ហ.ត ។ដូច្នៃះការបៃើបៃស់

ទឹកតៃូវតៃសន្សំសំចៃខា្លាំងណស់ ។

លោកបន្តថ ឆ្លើយតបនឹងក្តីកង្វល់រឿងកង្វះទឹក

នៃះ ថ្នាក់សៃុកក៏ខិតខំអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្តៃរបស់  

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋ។ ឯ 

ទឹកហូប និងទឹកបៃើបៃស់វិញ អាជា្ញាធរសៃុក ឃុំ ភូមិ និង 

មន្តៃីកៃុមការងារជំនាញ បានសា្ទាក់ទឹកទុកតាមអាង 

សៃះ អណ្តូង និងមធ្យាបាយផ្សៃងៗដក់ទឹករក្សាទុក    

ជូនបៃជាពលរដ្ឋ ដើម្បីបងា្កាការខ្វះទឹកដូចកន្លងមក

ទៀត ។

គួររំលឹកថ តាំងពីដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៥ មក 

គៃះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់ និងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងនោះ

ខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យក៏ជួបបៃទះដៃរ។ បៃមុខរាជរដ្ឋា-

ភិបាលបានដក់ចៃញ និងអនុវត្តនូវយន្តការចំពោះមុខ

ទាំងការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គាៃះដំណំសៃូវ និងតៃៀម 

បងា្កាកុំឲ្យខ្វះទឹកហូប ទឹកបៃើបៃស់នៅរដូវបៃំងខាង  

មុខនៃះ ។

ខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ រដ្ឋបាលខៃត្តក៏បានដក់   

ចៃញនូវយុទ្ធសាស្តៃ យុទ្ធវិធីអនុវត្តចំពោះមុខជាក់        

ស្តៃង និងគិតគូរទៅខាងមុខរួចហើយដៃរ ពៃះថ 

កាល ពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ ២០១៤ និងដើមឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមក 

ខៃត្តនៃះមនពលរដ្ឋនៅភូមិនៃឃុំខ្លះ ក្នុងកៃុងបោ៉ាយ-

ប៉ៃត កៃុងសិរីសភ័ណ សៃុកមង្គលបូរី  សៃុកម៉ាឡៃ  

សៃុកអូរជៃបានខ្វះខាតទាំងទឹកហូប និងទឹកបរិភាគ 

ហើយរហូតដល់អាជា្ញាធរ នគរបាល អាវុធហត្ថ និង 

ជំនាញខ្លះ ដឹកទឹកចៃកជូនផងដៃរ ។

ឯកឧត្តម គែស៊ុំ សរឿត អភិបាលនៃគណៈ     

អភិបាលខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ និងមន្តៃីពាក់ព័ន្ធ បាន

ណៃនាំដក់វិធានការឲ្យអនុវត្តបនា្ទាន់ លើការថៃរក្សា   

ការពារទឹកទុក កុំឲ្យខ្វះខាតដច់ខាតនារដូវបៃំងខាង

មុខ។ គឺតៃូវបូមទឹកទុកតាម អាង សៃះ ពាង ។

ទន្ទឹមនៃះ លោក លី សារី អភិបាលរងខៃត្តបនា្ទាយ 

មនជ័យ និងមន្តៃីអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏បានចុះពិនិត្យ ដោះ-

សៃយបន្តបនា្ទាប់ លើបញ្ហាក្តីបារម្ភខ្វះទឹកនៃះដៃរ។

លោកមនបៃសាសន៍ថ តៃូវបិទសា្ទាក់ទឹកទុកគៃប់ 

បណ្តាញជលធារ និងធារាសាស្តៃទាំងឡាយ ហើយថៃ 

រក្សាបរិសា្ថាន អនាម័យទឹកផង ។

ចំណៃកកៃសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក៏បាន 

ឲ្យឯកឧត្តម ឯក ស៊ុនចាន ់រដ្ឋលៃខាធិការ និងមន្តៃី 

ចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃនិងដោះសៃយជាមួយមន្តៃី និងអ្នក 

ពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានដៃរកាលពីខៃធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ ។

ទោះជាមនការលំបាកខ្លះបាន និងកំពុងកើត      

ឡើងនៅមូលដ្ឋានខ្លះនៃសៃុកនៃះក្តី តៃការតស៊ូព្យា-

យម និងភាពឧស្សាហ៍របស់បៃជាជននៃសៃុកមង្គល- 

បូរី គួបផ្សំជាមួយការជួយជៃមជៃងពីអាជា្ញាធរខៃត្ត 

សៃុក និងមនៃ្តីកៃុមការងារថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ 

ខៃត្ត សៃុកផងនោះ បានធ្វើឲ្យសៃុកមង្គលបូរីមិនថយ

កៃយក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន និងជីវភាពរបស់បៃជា-

ជនឡើយ ៕

បៃព័ន្ធធារាសា្រស្តក្នុងសៃុកមង្គល
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ធ្វើយ៉ែងម៉ែច ?
ដោយទទួលរងនូវ    ការ 

សម្លុតគំរាម   និងបៃើហិ ង្សា 

ញយៗពៃក នាង មុ៉ម ក៏ដច់ 

ចិត្តចូលប្តងឹតុលាការ ។

លោកចៅកៃម សួរនាយ 

ម៉ាប់ ជាប្តី :

-  បៃពន្ធលោកចោទថ  ពៃលណក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខា្លាច និងមិនហា៊ានមើល 

មុខ តើរឿងនោះវាយ៉ាងម៉ៃច?

- មិនពិតទៃ លោកចៅកៃម ! គឺនាងនិយយកុហក ! 

សៃប់តៃលោកចៅកៃមហៅនាយ ម៉ាប់ ទៅជិតហើយខ្សឹបដក់ 

តៃចៀក :

- នៃ...យើងជាបៃុសដូចគា្នា កុំលាក់លៀមគា្នាអីណ៎ ។ ខ្ញុំចង់ចៃះវិធីធ្វើ 

ឲ្យបៃពន្ធខា្លាចហ្នឹងណស់ ដើម្បីទៅវិញបងៃ្កាបយយបុិបៃពន្ធខ្ញុំនៅផ្ទះ ។ 

និយយតិចៗ បៃប់ផងមើល តើធ្វើយ៉ាងម៉ៃច ? ។

គឺខុសគា្នែ
នាង ញា៉ាញ់ និងនាង ញ៉ន សុទ្ធសឹងមនចំណូលចិត្តខា្លាំងខាងសិល្បៈ

ដូចគា្នា ។ ថ្ងៃមួយបានឱកាសអង្គុយសាសងគា្នាលៃង នាង ញា៉ាញ់ សួរ :

- នៃ..ឯងថទៅមើល សា្លាប់ក្នុងលោ្ខានបាសាក់ និងសា្លាប់ក្នុងខ្សៃ 

ភាពយន្ត ដូចគា្នា ឬខុសគា្នា ?

- អៃហ៍..សា្លាប់គឺដៃកស្ងៀម លៃងមត់ក លៃងកមៃើកដូចគា្នា ប៉ុន្តៃ 

ទិដ្ឋភាពមុនពៃលសា្លាប់ ខុសគា្នាសៃឡះ ។

- អើ...តើខុសគា្នាយ៉ាងម៉ៃច ?

- ខុសតៃង់លោ្ខានបាសាក់ ចៃៀងសៃណះសៃណកខ្លួនមួយបទ 

ឬពីរបទសិន ។ ចំណៃកក្នុងខ្សៃភាពយន្ត រឿងរា៉ាវរបស់ពួកសង្គមងងឹត 

មុនពៃលខ្លួនឯងសា្លាប់ បាញ់ពួកសតៃូវរបស់ខ្លួនឲ្យសា្លាប់តាមខ្លួនដៃរ ។

ទើបលាបកែចក
 ថ្ងៃមួយនាយ វ៉ៃប ជួបនាយ វា៉ាង ក៏សួរ :

- ឮថឯងមនមិត្តសៃីចៃើនណស់ បៃហៃលយល់ដឹងពីរឿងសៃីៗ 

ចៃើនហើយមើលទៅ ។ ឥឡូវចាំឆ្លើយសំណួររបស់យើងមួយណ៎ ។ តើ

មនុស្សសៃីទន់ខ្សាយបំផុតនៅពៃលណ ?

- នាយ វា៉ាង សើចស្ងួតរួចតប :

- ហុីស...ហុី....! សំណួរបៃបនៃះ ទោះអ្នកមិនមនមិត្តសៃីចៃើនក៏ 

អាចឆ្លើយបានដៃរ ។ សៃីៗខ្សាយបំផុត ពៃលទើបនឹងលាបកៃចកដៃរួច 

ថ្នាំលាបមិនទាន់ស្ងួតសៃួលបួល ៕

១- តៃូវបួនបៃការ ទីមួយនោះណ គឺការគិតតៃូវ

 បៃើបៃស់គំនិត រិះគិតរកផ្លូវ  ចមៃើនតមៃូវ

  បៃយោជន៍សាធារណ៍។

២- កិច្ចការរកសុី គៃប់មុខនាទី  បដិបទា

 ឥតឲ្យកន្លង ច្បាប់លោកធម្មា បៃពៃឹត្តពុះពារ

  តាមសុចរិតធម៌ ។

៣- គិតឃើញសរសៃរ សំណៅសំណៃរ នព្វន្តអក្សរ

 អក្ខរាវិរុទ្ធ តៃូវហ្មត់ចត់ល្អ ន័យខ្លឹមសារក៏

  បវរឥតខ្ចាះ ។

៤- គំនិតតៃូវល្អ កត់តៃអក្សរ  ទៃឹស្តីទាំងអស់

 តៃឹមតៃូវហ្មត់ហ្មង គា្មានឆ្គងចនោ្លាះ សមស្មៃរឯកស្មាះ

  ឆើតសៃស់បៃជ្ញបៃយ ។

៥- ឯតៃូវទីបី ពាក្យពៃចន៍ពោលស្តី អត្ថបរិយយ

 ពីរោះចាប់ចិត្ត សា្តៅប់ឥតជិនណយ វាទៈទាំងឡាយ

  តៃឹមតៃូវពិសា្តៅរ ។

៦- គិតសរសៃរស្តី បានតៃូវតៃឹមបី គា្មានអ្វីអសា្ចារ្យ

 តៃូវអនុវត្ត ឲ្យកើតសាច់ការ តាមល្បិចបៃជា្ញា

  វោហារអះអាង ។

៧- បើតៃូវតៃឹមគិត សរសៃរតៃូវពិត អំណះអំណង

 អត់បានធ្វើអ្វី សា្នាដៃភស្តុតាង តៃូវទាំងបីយ៉ាង

  អសារឥតការ ។

៨- សញ្ញាប័តៃខ្ពស់ ចំណៃះចៃះហួស រស់ពៃះវោហារ

 បៃមថគៃឯង ឥតកៃងរអា  ពោលពាក្យមុសា

  បៃថ្នាលាភយស ។

៩- តៃូវបីខាងលើ តៃូវឥតសា្ទាក់ស្ទើរ តៃូវល្អឥតមោះ

 តៃូវគិត និយយពីរោះ  បើអត់ធ្វើសះ 

  អាចារ្យតៃថៃះ ។

១០-បានតៃឹមអំនួត ពូកៃតៃអួត  ឆ្កួតនឹងចំណៃះ

 បានតៃឹមសន្យា សាច់ការគា្មានខ្មៃះ នៃះហើយហៅចៃះ

  បូរបាច់បោកបៃស ។

១១-អាចារ្យតៃថំ ញាតិអើយចំណំ ចាំមុខឲ្យច្បាស់

 តម្កើងអាតា្មា ទៃពា្តៅសុំខា្មាស  អាសន្នជាន់ប៉ះ

  បៃសចោលសៃុកបាត់៕

           នឹម ណំ

(បទកាកគតិ)



1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] yU Pirmü GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
33- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
37- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- elak Kwm b:uNÑa smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
52- É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
53- elak sarU rdæCati m®nþIRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
54- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
55- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
56- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
57- É>] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
58- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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61- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

62- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

63- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

64- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

65- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  66>666`

66- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

67- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

68- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

69- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

70- KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

71- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

72- elak lI sarI GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

73- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

74- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

75- É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

76- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

77- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

78- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

79- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

80- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

81- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

82- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

83- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

84- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

85- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

86- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

87- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

88- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

89- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`

90- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`

91- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

92- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

93- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

94- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

95- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

96- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

97- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

98- elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

99- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

100- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

101- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

102- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

103- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`

104- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

105- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`

106- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

107- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

108- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

109- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

110- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

111- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

112- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

113- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

114- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

115- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

116- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

117- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

118- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

119- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 
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Tel : 023 219 065
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