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មោទនភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ

TsSnavdIþRbCaCn

ក្នុងរយៈពេល ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកេមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស
បេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បេទេសកម្ពុជាបានទទួលជោគ-
ជ័យយ៉ាងធំធេង ទាំងលើវិស័យនយោបាយ ការពារជាតិ សន្តិសុខ សេដ្ឋ-
កិច្ច សង្គមកិច្ច និងការទូត ។ កម្ពុជាមានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 
សន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដ៏រឹងមាំ ដេលបង្កលក្ខណសម្បត្តិឲ្យការអភិ-
វឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមានសន្ទុះរីកចមេើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយបេជាជនបានរស់នៅ 
ដោយសុខដុមរមនា ។ ជាមួយគ្នានេះ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី    
របស់កម្ពុជាតេូវបានការពារយ៉ាងគត់មត់ លទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋក៏
តេូវបានពងេឹងពងេីកឥតឈប់ឈរ ។ បេការទាំងនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់នូវ
ការដឹកនាំដ៏តេឹមតេូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដេលមានសម្តេចអគ្គមហាសេ- 
នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាបេមុខ ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាបេវត្តិ-
សាសេ្តជូនជាតិ និងបេជាជន ។

ដោយឡេក នៅក្នុងវិស័យការបរទេស កម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់-
ខ្ជួននូវនយោបាយការបរទេស អព្យាកេឹត សន្តិសហវិជ្ជមាន និងមិនចូល 
បក្សសម្ព័ន្ធ ដេលមានគោលដៅពងេឹងពងេីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ច-
សហបេតិបត្តិការជាមួយគេប់បេទេសជាមិត្ត និងដេគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ 
ពេមទាំងជំរុញសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ដើម្បី 
លើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិ ពងេីកកាលានុវត្តភាព សមេប់ការអភិវឌ្ឍ 
បេទេស និងលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយចីរភាព។ នៅក្នុង 
កេបខណ្ឌនេគោលនយោបាយនេះ ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដា 
បេទេសជាមិត្តនានា ក៏ដូចជាកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាសា្ថាប័ន 
និងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់ ទាំងដេគូទ្វេភាគី ទាំងពហុភាគី កំពុង 
ដំណើរការទៅមុខបេកបដោយផ្លេផ្កា ទាំងក្នុងកេបខណ្ឌតំបន់ អនុតំបន់ 
និងពិភពលោក ។ កម្ពុជាដេលជាបេទេសមួយធ្លាប់ទទួលកងកមា្លាំងថេរក្សា 
សន្ដិភាពរបស់ អ.ស.ប បានកា្លាយទៅជាបេទេសដេលបានបញ្ជូនកងកមា្លាំង 
របស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មថេរក្សាសន្ដិភាព របស់អង្គការសហ-
បេជាជាតិវិញបេកបដោយកិត្តិយស ។ ក្នុងកេបខណ្ឌមនុស្សធម៌ រាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា បានអនុវត្តអនុស្សរណៈស្តីពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួន 
ពីបេទេសអូសេ្តាលី មកតំងទីលំនៅនៅកម្ពុជា តមគោលការណ៍ស្ម័គេ 
ចិត្ត និងសេបតមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួន ។ កម្ពុជាបាន     
ផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ជាផ្លូវការជាមួយបណ្ដាបេទេស នៅគេប់ទ្វីប 
ក្នុងឋានៈជាបេទេសដេលមានអធិបតេយ្យពេញលេញ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា
បានជួបពិភាក្សាដោយស្មើភាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនេបណ្ដាបេទេស រួមទាំង
បេទេសជាមហាអំណចនានាលើពិភពលោក ។ បេការនេះបានបញ្ជាក់ 
ច្បាស់ថ កម្ពុជាកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិ 
ជាមួយបណ្ដាបេទេសលើពិភពលោក ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិទាំងឡាយ ។

គួររំលឹកថ កាលពី ៣៧ ឆ្នាំមុន កេយពេលដេលកម្ពុជាតេូវបាន        
រំដោះរួចផុតពីរបបបេល័យពូជសាសន៍នាថ្ងេទី ០៧ ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ 
បេទេសកម្ពុជាដ៏អភ័ព្វ តេូវបេឈមមុខនឹងការដក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង
ឯកោខងនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុត ពីសំណក់បេទេសមួយចំនួន
ដេលនៅតេបន្តទទួលសា្គាល់របបកម្ពុជាបេជាធិបតេយ្យរបស់ពួកឃាតករ
ប៉ុល ពត ។ បេជាជាតិខ្មេរដេលរងគេះដោយអំពើបេល័យពូជសាសន៍    

និងបានកេកឈរតស៊ូវាយផ្ដួលរំលំរបបបេល័យពូជសាសន៍ ហើយខំ  
បេឹងបេងងើបចេញពីមហាវិនាសកម្ម គួរណស់តេតេូវបានទទួលការអប-
អរសាទរ និងគំទេពីគេប់បេទេស តេបេរជាតេូវទទួលរងទណ្ឌកម្មថេម 
ទៀតពីសំណក់រដ្ឋមួយចំនួន ដើម្បីផលបេយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់តេ 
ម្យា៉ាងរបស់ខ្លួនទៅវិញ ដោយពុំបានគិតគូរអ្វីសូប្បីតេបន្តិចដល់ផល 
បេយោជន៍របស់បេជាជនកម្ពុជា ។ ប៉ុន្ដេក៏មានបណ្ដាបេទេសជាមិត្ត និង 
អង្គការអន្ដរជាតិមួយចំនួនដេលមានសច្ចធម៌ បានឧបត្ថម្ភគំទេយ៉ាងស្មោះ-
សរចំពោះការរស់ឡើងវិញរបស់បេជាជនកម្ពុជា ទាំងខងសំភារៈ និង 
សា្មោរតី ដេលជាកត្តាដ៏សំខន់ជួយឲ្យកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីដំណក់កាលដ៏ 
លំបាកបំផុត ឈានមកដំណក់កាលពងេឹងពងេីកខ្លួនបានជាបន្តបនា្ទាប់ ។

កន្លងទៅក៏ដូចបច្ចុប្បន្ន គណបក្សបេឆំងធ្លាប់បានធ្វើការឃោសនាមួល
បង្កាច់ វាយបេហារឥតឈប់ឈរមកលើគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជ 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថជាអាយ៉ងបេទេសនេះ ឬអាយ៉ងបេទេសនោះ សំដៅ 
បនា្ទាបឥទ្ធិពល និងបេជាបេិយភាពរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា។ ប៉ុន្ដេ 
ធតុពិត គឺគណបក្សបេឆំងខ្លួនឯងនោះហើយដេលគ្មោនគោលនយោ-
បាយឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យ បមេើនយោបាយបរទេស ហើយតេងឱន 
តតេុកទៅសុំបរទេសឲ្យផ្ដាច់ជំនួយដល់កម្ពុជា ។ រាល់ការគូសវាសយុទ្ធ-
សាស្ដេ យុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ សុទ្ធតេសុំយោបល់ពីបរទេស។ មួយមា៉ាត់ណ 
ក៏លើកសរសើរបរទេស មួយមា៉ាត់ណក៏ថបរទេសល្អជាងខ្មេរដេរ ។ ពួក 
គេមិនទាន់បានកាន់អំណចផង គេបានជាន់ឈ្លីអធិបតេយ្យជាតិឯងរួច
ទៅហើយ ចុះបើគេឈ្នះឆ្នាតវិញ តើគេនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ? ពិតណស់ថ គេ 
នឹងលក់អធិបតេយ្យជាតិ បេកា្លាយកម្ពុជាជាឧបករណ៍អនុវត្តយុទ្ធសាសេ្ត 
របស់បរទេស ដេលនឹងនាំកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដានេសងេ្គាមរវាង  
បេជាជាតិឯងជាថ្មីទៀត ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំហរច្បាស់
លាស់ និងរឹងមាំណស់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់
ខ្លួន ដេលបានបេកាសជូនបេជាជន និងសហគមន៍អន្តរជាតិ បេសិនបើ    
គ្មោនជំហរដូច្នាះទេ កម្ពុជាពិតជាមិនអាចរលាស់ខ្លួនចេញផុតបានពីភាព
ឯកោ ពីទម្ងន់នេទណ្ឌកម្មដ៏អយុត្តិធម៌ ហើយកា្លាយទៅជាបេទេសមួយស្មើ 
មុខ ស្មើមាត់ជាមួយបណ្ដាបេទេសលើពិភពលោកដូចបច្ចុប្បន្ននេះបាន
ឡើយ ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានបេសាសន៍ថ ៖    ៉ខ្ញុំសូម 
បញ្ជាក់ថ នយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់កម្ពុជា អធិបតេយ្យរបស់ 
កម្ពុជា មិនតមេូវឲ្យសុំយោបល់អ្នកណទាំងអស់ ។ នេះជារឿងដេលខ្ញុំធ្លាប់ 
ធ្វើរដ្ឋមន្ដេីការបរទេសតំងពីអាយុ ២៧ ឆ្នាំ ។ បើកម្ពុជាគ្មោននយោបាយកា
របរទេសឯករាជ្យមួយទេ កម្ពុជាមិនអាចចេញផុតពីអន្លង់គេះថ្នាក់នេសេ
មោលអតីតកាល តមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្លួននោះទេ ។ 
ខ្មេរគឺខ្មេរ។ គ្មោនអ្នកណសា្គាល់ខ្មេរជាងខ្មេរនោះទេ ។ មានតេខ្មេរមួយគត់
ដេលមានសិទ្ធិសមេចលើជោគវាសនារបស់ខ្មេរ   ៉។

កម្ពុជាគ្មោនជំរីសដ៏ល្អណកេពីបេកាន់ខ្ជាប់  នូវនយោបាយការបរ-
ទេសបច្ចុប្បន្ននេះឡើយ ដើម្បីធនានូវជំហានបន្តទៅមុខទៀតដោយ 
ជោគជ័យលើមាគ៌សន្តិភាព បេជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ៕
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ថ្ងេទី ២១ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន 
បេធនរដ្ឋសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បេធនកិត្តិយសគណបក្ស 
បេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ "ភូមិអភិ-
វឌ្ឍន៍សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន ថ្លុកតេច " និងពិធីបេគល់ 
ផ្ទះចំនួន ៨១ ខ្នងជូនបេជាពលរដ្ឋដេលកេខ្សត់នៅភូមិថ្លុកតេច ឃុំកក់ 
សេុកពញាកេក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះផងដេរ មានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី         
សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភា,សម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជ ទែព វង្ស , 
ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អនុបេធនទី ១ នេរដ្ឋសភា,ឯកឧត្តម សុខ អាន 
ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមនេ្តី ពេមទាំងឯក-
ឧត្តម លោកជំទាវ ជាសមាជិកពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល,មនេ្តីរាជ-
ការនៅរាជធនីភ្នំពេញ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តសា្វាយរៀង និងខេត្ត 
ពេវេង សប្បុរសជន បេជាជននៅមូលដ្ឋាន និងភ្ញៀវមកពីបេទេសវៀត-
ណមជាចេើនផងដេរ ។

គួរបញ្ជាក់ថ បេជាពលរដ្ឋដេលបានទទួលនូវគេហដ្ឋានដ៏សេស់សា្អាត
នេះជាបេជាជនដេលរស់នៅតំបន់ដច់សេយល ជាប់ពេំដេនវៀតណម    
ក្នុងភូមិថ្លុកតេច(ភូមិអភិវឌ្ឍន៍)ឃុំកក់សេុកពញាកេក ។ ជាមួយនឹងផ្ទះ  

មួយខ្នងក្នុងមួយគេួសារនោះ ក៏មានបង្គន់អនាម័យមួយផងដេរ។ ផ្ទះនេះធ្វើ 
ពីថ្មទំហំ ៥ ម៉េតេ គុណនឹង ៧ ម៉េតេ សង់ខ្ពស់ផុតពីដីដេលមានតម្លេជាង 
មួយមុឺនដុលា្លារអាមេរិកក្នុងផ្ទះនីមួយៗ។

មានបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចចកេី ហែង សំរិន បានបញ្ជាក់ 
ថ ថ្លុកតេច និងអន្លង់ជេគឺជាភូមិកំណើតរបស់សម្តេចហើយបច្ចុប្បន្នភូមិ
ទាំងពីរនេះបានកា្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍។ សម្តេចបន្តថ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ
អន្លង់ជេយើងបានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍ គឺមានបេឡាយទឹក,បេព័ន្ធអគ្គិសនី, 
មណ្ឌលសុខភាព និងបានបេគល់ផ្ទះចំនួន ៩៥ ខ្នងជូនបេជាពលរដ្ឋរស់នៅ 
រួចហើយ ។ ពេលនេះយើងបានបេគល់ផ្ទះចំនួន ៨១ ខ្នងដល់ភូមិអភិវឌ្ឍន៍
ថ្លុកតេចដេលនៅឃា្លាតពីគ្នាបេមាណ ២.០០០ ម៉េតេប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តេចបានរំលឹកតេួសៗ អំពីបេវត្តិភូមិអភិវឌ្ឍន៍ទាំងពីរនេះផងដេរ។ 
ជាពិសេស រយៈពេលកន្លងមកទីនេះបានកា្លាយជាបេធនបទក្តាគគុក           
របស់គណបក្សបេឆំងនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនវាយបេហារមកលើរាជ 
រដ្ឋាភិបាលនិងគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ពោលគឺលើរូបសម្តេចតេម្តង ។

លោក ទៀប លន់ មេឃុំកក់បានរាយការណ៍ថ លំនៅសា្ថានទាំងអស់
នោះសង់នៅអមបេឡាយទឹកដេលមានផ្លូវកេលកស៊ូបេវេង២គីឡូម៉េតេ
ហើយនៅពេលដ៏ខ្លីខងមុខនេះខងកងទាហានវិស្វកម្មនឹងចុះមកសា្ថាបនា
ផ្លូវកេលកស៊ូដូចគ្នានេះ ដើម្បីតភា្ជាប់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពេំដេនមួយនេះទៅ
កាន់ចេកទា្វារអន្តរជាតិមុឺនជ័យរបស់ខេត្តពេវេង ៕

សម្តេចពញាចកេី ហេង សំរិន សម្ពេធភូមិអភិវឌ្ឍន៍
និងបេគល់ផ្ទះចំនួន  ៨១ ខ្នង ជូនបេជាពលរដ្ឋ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន បេធនរដ្ឋសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបេធនកិត្តិយសគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជា
អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ "ភូមិអភិវឌ្ឍន៍សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន ថ្លុកតេច " និងពិធីបេគល់ ផ្ទះចំនួន ៨១ ខ្នងជូនបេជាពល-

រដ្ឋដេលកេខ្សត់នៅភូមិថ្លុកតេច ឃុំកក់ សេុកពញាកេក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
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តបតមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ បេធនា-

ធិបតីនេសហរដ្ឋអាមេរិក សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន     
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានដឹកនាំបេតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅ   

ចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលអាមេរិកចាប់ពីថ្ងេទី១៥-១៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ានដេលជាកិច្ចបេជុំ  

ចង្អៀតលើកទី ១ កេមបេធនបទ ៉ការលើកកម្ពស់ការឆ្នេបេឌិតថ្មី និង 

សហគេិនភាពនេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន  ៉ បានបេរព្ធពិធីបើកជាផ្លូវ 

ការនៅមជ្ឈមណ្ឌល Sunnylands ក្នងុទកីេងុ Rancho Mirage រដ្ឋកាលហី្វរ័-

ញា៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងេទី ១៥កុម្ភៈ មោ៉ាងនៅទីកេុង Rancho Mirage 

តេវូនងឹពេកឹថ្ងេទ១ី៦កមុ្ភៈមោ៉ាងនៅក្នងុ បេទេសកម្ពជុា។ បណ្ដាមេដកឹនាអំា-

សា៊ានដេលចូលរួមក្នុងនោះរួមមាន ឯកឧត្តមអគ្គលេខធិការអាសា៊ាន ឯក-

ឧត្តមអនុបេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា ឯកឧត្តមនា-

យករដ្ឋមន្តេីវៀតណម ង្វៀន តាន់យ៉ុង  ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ ៍
បែយុទ្ធ ចាន់អូឆា នាយករដ្ឋមន្តេីថេ ឯកឧត្តម លី សា៊ែនលុង នាយក-

រដ្ឋមន្តេីសឹង្ហបូរី ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេីមា៉ាឡេសុី ណាជីប រ៉ែហ្សាក់ 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា-

ណចកេកម្ពុជា ពេះករុណស៊ុលតង់ ហាជី ហាសានណាល ប៊ូល 
ហា្គែស នាយករដ្ឋមន្តេីបេុយណេដរូស្សាឡាម ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ បេធ 

នាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋឥណ្ឌូណេសុី ឯកឧត្ដម បែនីកណូ អាគីណូ       
បេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋហ្វីលីពីន  ឯកឧត្តម ជុំម៉ែលី សែយ៉ែសន 
បេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យបេជាមានិតឡាវ និងឯក-

ឧត្តម បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ បេធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក និងជាមា្ចាស់ផ្ទះនេ

កិច្ចបេជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ាន ។  

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ាន បានគូសបញ្ជាក់ពី

សារៈសំខន់ជាបេវត្តិសាស្តេ លើកទី១ ដេលបានបេរព្ធធ្វើនៅកេតំបន់។ 

មេដឹកនាំអាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក បានពិនិត្យទៅលើការពងេឹង និងពងេីក

កិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ រវាងអា-

សា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ពិសេសកេយពេលដេលសហគមន៍អាសា៊ាន

តេូវបានបង្កើតឡើង។ អ្វីដេលបណ្ដាមេដឹកនាំអាសា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក 

ចង់បាននៅពេលនេះ គឺការពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច 

ឲ្យបានចេើនជាងមុន ពិសេសធ្វើយ៉ាងណឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មមានការ 

កើនឡើង និងជាពិសេសឲ្យមានអ្នកវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ទៅធ្វើការវិនិយោគក្នុងបណ្ដាបេទេសអាសា៊ាន ឲ្យកាន់តេមានការកើនទ្វេ

ឡើងថេមទៀត។ បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខន់

នេការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដេលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណម

បណ្ដាបេទេសអាសា៊ាននឹងបោះជំហានទៅមុខ ក្នុងកមេិតណមួយ ។ មេ-    

ដឹកនាំទាំងអស់ ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងណជួយដល់សហគេស 

ធុនតូច និងមធ្យមមានជំហានបោះទៅមុខ ពិសេសជួយដល់បេជាពលរដ្ឋ 

នេបេទេសអាសា៊ាន។ មេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដេរទាក់ទិន

ទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិ បញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងបញ្ហាដោះសេយការងរ

ធ្វើជូនដល់សេទាប់យុវវ័យ ដេលកំពុងមានការរីកចមេើនយ៉ាងឆប់រហ័ស

បំផុតនោះ។ ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានតេូវការផ្ទេរនូវ បច្ចេកវិទ្យាពីសហ-

រដ្ឋអាមេរិក កិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះក៏បានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ ក្នុងការ

ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាបេទេសក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ឲ្យកាន់តេ 

មានស្ថិរភាព និងគេប់ជេុងជេយ ពិសេសការធ្វើដេគូ អន្តរទ្វីប ។  ឯកឧត្តម 

បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ បេធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បានផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការ 

រៀបចំសិកា្ខាសាលា  ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យបណ្ដាបេទេសអាសា៊ានបានបញ្ជួន 

នូវមន្តេីរបស់ខ្លួន ទៅចូលរួមធ្វើសិកា្ខាសាលា ពិសេសលក្ខខណ្ឌ និងបេប បទ

មួយចំនួនក្នុងការចូលរួមក្នុងកមេិតសេដ្ឋកិច្ចអន្តរទ្វីបដ៏ទូលំទូលាយ ។ ដោយ 

មានសំណើពីបណ្ដាមេដឹកនាំអាសា៊ានមួយចំនួន ឯកឧត្តមបេធនាធិបតីក៏

បានស្នើឲ្យយុវជននេបណ្ដាបេទេសអាសា៊ានបានចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម

ដ៏មានសារៈសំខន់ ដេលយើងបានឯកភាពគ្នានោះ ។ 

មេដឹកនាំទាំងអស់បានអះអាងជាថ្មីនូវគោលការណ៍សំខន់ ដេលនឹង

កំណត់កិច្ចសហបេតិបត្តិការឆ្ពោះទៅមុខ ពិសេសការគោរពគ្នាទៅវិញទៅ 

មក ការគោរពអធិបតេយ្យ និងភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ ពិសេសលើសារៈ-

សំខន់នេវិបុលភាពរួម កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយចីរភាព និងដោយរួម 

បញ្ចូលគ្នា និងការបណ្តុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង ដើម្បីរក្សានូវសន្តិភាព 

កម្ព៉ជាជំរុញអែយដែះសែយរល់បញ្ហែដែយសន្តិវិធីក្ន៉ងកិច្ចបែជុំកំពូលអាមែរិកអាសា៊ែន

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន     នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះ-

រាជាណចកេកម្ពុជា បានទទួលសា្វាគមន៍រាក់ទាក់កក់ក្តាពីសំណក់ 

បេធនាធិបតីនេសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកឧត្តម បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ
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ការអភិវឌ្ឍ និងស្ថិរភាពតំបន់ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជាមានបេសាសន៍នៅ  

ក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលនោះថ ជិត ៤០ ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ដេលអាសា៊ាន និង 

សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងភាពជាដេគូ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិ-

ភាព វិបុលភាព និងស្ថិរភាព ទាំងនៅក្នុងតំបន់អាសុី ក៏ដូចជានៅលើពិភព-

លោកទាំងមលូ ពសិេសទៅទៀតនោះកចិ្ចបេជុកំពំលូនៅពេលនេះ នងឹចលូ 

រួមផ្តល់នូវវិភាគទានដ៏សំខន់បំផុតដល់ការពងេឹង និងលើកកម្ពស់ថេមទៀត 

នូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងភាពជាដេគូយុទ្ធសាស្តេ ។ អាសា៊ាន 

សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្តេជា្ញាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកសាងសហគមន៍អាសា៊ាន  

មួយដេលរឹងមាំ មានស្ថិរភាព ជិតស្និទ្ធផ្នេកនយោបាយ មានសមាហរណ-

កម្មសេដ្ឋកិច្ច មានការទទួលខុសតេូវខង សេដ្ឋកិច្ច និងផ្តាតលើបេជាជន។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេី បានថ្លេងនូវចំណុចគន្លឹៈមួយចំនួន ក្នុងនោះរួម 

មាន ការពងេឹង ការចេករំលេកព័ត៌មាន និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង ដើម្បីជំរុញ 

គំនិតច្នេបេឌិតថ្មីៗ និងភាពបុិនបេសប់នៅក្នុងសា្ថាប័នឧត្តមសិក្សា និងក្នុង 

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ។ ការបង្កលក្ខណៈងយសេួលក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា 

ការសំរបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងការគំទេតមរយៈគោលនយោបាយ  

ផ្សេងៗ សមេប់ការសេវជេវ និងការអភិវឌ្ឍសហគេស ។ ការផ្តាតការ

យកចតិ្តទកុដកល់ើការអភវិឌ្ឍកចិ្ចការសេវជេវ នងិការបង្កើតសនួបច្ចេក-

វិទ្យា មន្ទីរពិសធន៍សេវជេវរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសាជីវកម្មអាសា៊ាន 

និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ការពងេឹងការតភា្ជាប់រវាងបណ្ដាញសេវជេវ និង 

អភិវឌ្ឍន៍ រវាងអាសា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក តមរយៈរដ្ឋាភិបាលកេុមហ៊ុន 

និងសកលវិទ្យាល័យក្នុងវិស័យសំខន់ៗដូចជា សុខភិបាល និងវេជ្ជ-

សាស្តេជាដើម និងការបង្កើតកម្មវិធីជំរុញការចូលរួមរបស់អាសា៊ាន ក្នុង 

បណ្ដាញផលិតកម្ម និងក្នុងខ្សេសង្វាក់តម្លេតំបន់ និងសកលរួមបញ្ចូល ទាំង 

ការរួមគ្នាទាក់ទាញកេុមហ៊ុននាំមុខក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ឲ្យមកវិនិយោគ 

នៅក្នុងតំបន់ ពេមជាមួយនឹងការបង្កើតឧស្សាហកម្មជាចង្កាម និងឧស្សា-

ហកម្មគំទេក្នុងអាសា៊ាន ។

នៅមោ៉ាង ៩ ពេឹកថ្ងេទី ១៦ តេូវនឹងមោ៉ាង ២៤ យប់ថ្ងេទី ១៦ កុម្ភៈ ឈាន 

ចូលថ្ងេទី ១៧ កុម្ភៈ មោ៉ាងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា បណ្ដាមេដឹកនាំអាសា៊ាន 

សហរដ្ឋអាមេរិក បានបន្តកិច្ចបេជុំចង្អៀតរបស់ខ្លួនលើកទី ២ ដើម្បីធ្វើការ 

ពិភាក្សាទៅលើបេធនបទ ៉ការការពារសន្តិភាព វិបុលភាព និងសន្តិសុខ 

នៅក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វីក   ៉។

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសនាពេលនេះ បណ្ដាមេដឹកនាំអាសា៊ាន សហរដ្ឋ-

អាមេរិក បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើបញ្ហាតំបន់ 

និងអន្តរជាតិ ពិសេសបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ដេលមានបណ្ដាមេដឹកនាំទាំង 

អស់មានការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ។

ឯកឧត្តម បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ បានគូសបញ្ជាក់ថ នៅពេលនេះគឺដល់   

ពេលដេលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដើរតួនាទីនៅក្នុងតំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិក 

ឡើងវិញ ពិសេសធ្វើយ៉ាងណឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ដោយផ្អេកទៅលើ 

ច្បាប់ ពោលគឺចាត់ទុកអាសា៊ានជាអង្គការតំបន់លេចធ្លាមួយ។ ឯកឧត្តម 

មានបេសាសន៍បន្តថ តើយើងទាំងអស់គ្នាតេូវចូលរួមថេរក្សាសន្តិភាព 

ស្ថិរភាព នៅក្នុងតំបន់អាសុី បា៉ាសុីហ្វីក ដោយរបៀបណ ផ្ទុយទៅវិញយើង 

តេូវតេធនាថ ច្បាប់មិនមេនអំណចដេលជាលទ្ធផលនេការដោះសេយ

ជមោ្លាះផ្សេងៗ។ តមរយៈនេះយើងតេូវតេចូលរួមបង្កើតឡើងវិញនូវច្បាប់

និងទមា្លាប់ដ៏ល្អទៅថ្ងេអនាគត។ ក្នុងពិធីនោះដេរ មេដឹកនាំអាសា៊ានទាំងអស់ 

បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ ទៅលើបញ្ហានៅសមុទេចិនខង 

ត្បូង ពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នៅលើដេនសមុទេ

អន្តរជាតិ ។ មេដឹកនាំទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់អំពី    

ការបេយុទ្ធបេឆំងភេរវកម្មបញ្ហាសុខភាពរបស់បេជាជាតិ បមេបមេួល 

អាកាសធតុ សេដ្ឋកិច្ចបេតង ការបេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរមនុស្ស ពិសេស 

ការពិភាក្សាទាក់ទងគ្នា ទៅនឹងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងចលនាជេុលនិយម

អាយសុីស។ ឯកឧត្តមបេធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបេសាសន៍ទៅ

កាន់មេដឹកនាំអាសា៊ានថ យើងតេូវតេធនាឲ្យបាននូវសន្តិសុខលំហ            

សមុទេ ក្នុងនោះជាដំបូងបង្អស់យើងតេូវតេរួមគ្នាដោះសេយជមោ្លាះដោយ

សន្តិវិធី ពិសេសទាមទារឲ្យមាននូវស្ថិរភាពចំពោះការធ្វើដំណើររបស់នាវា-

ចរណ៍ ហើយរាល់ជមោ្លាះតេូវតេរួមគ្នាដោះសេយទៅតមរយៈតុលាការ 

អន្តរជាតិ និងលើបញ្ហាការទូត។ ឯកឧត្តមបេធនាធិបតីបានផ្តល់នូវថវិកា 

ចំនួន ៤២៥ លានដុលា្លារ សមេប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងដំណើរការនេផេន 

ការលំហសមុទេ ។ ពាក់ព័ន្ធលើវិស័យការពារជាតិ ឯកឧត្តមបេធនាធិបតី 

សហរដ្ឋអាមេរិកមានបេសាសន៍ថ ឥឡូវនេះរដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិ 

សហរដ្ឋអាមេរិក គេងនឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្តេីការពារជាតិអាសា៊ាន ដើម្បីចូល

រួមកិច្ចបេជុំការពារជាតិនៅរដ្ឋហាវ៉េនាពេលខងមុខ ដើម្បីរួមគ្នាបេយុទ្ធ         

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ានដេលជាកិច្ចបេជុំចង្អៀតលើកទី ១ កេមបេធនបទ ៉ការលើកកម្ពស់ការឆ្នេបេឌិតថ្មី និងសហគេិនភាពនេសហគមន៍

សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន  ៉ បានបេរព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌល Sunnylands ក្នុងទីកេុង Rancho Mirage រដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក
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បេឆំងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដេលទាក់ទិនទៅនឹងសន្តិសុខរបស់ពិភពលោក។

ឯកឧត្តម ជុ ំម៉ែលសីែយ៉ែសន បេធនាធបិតឡីាវ នងិជាសហបេធន 

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសនេះ បានគូសបញ្ជាក់ដេរថ តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វីក 

បច្ចុប្បន្ននេះ តេូវបន្តទទួលបាននូវសន្តិភាព វិបុលភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 

បើទោះបីជាយើងបេឈមទៅនិងបញ្ហាមួយចំនួនក៏ពិតមេន។

ឯកឧត្តមបេធនាធិបតីហ្វីលីពីន មានបេសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល

នោះថ បញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូងយើងគួរតេចូលរួមទាំងអស់គ្នា គោរពទៅ 

នឹងគោលការណ៍ច្បាប់។ តមរយៈនេះ ឯកឧត្តមបេធនាបតីបានស្នើដល់

មេដឹកនាំអាសា៊ាន គួរមានសា្មោរតីសមូហភាពនិងមានសំឡេងដេលមានការ

ឯកភាពគ្នា ចំពោះបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូង ធ្វើយ៉ាងណដើម្បីរកដំណះ

សេយរួមគ្នា។ 

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដេរ មេដឹកនាំអាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានធ្វើ

ការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស ដេលតម 

រយៈនោះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានស្នើឲ្យសា្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់បេទេស 

នីមួយៗ គួរតេបង្កើននូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយនឹងសា្ថាប័នប៉ូលីស 

អន្តរជាតិ ក្នុងការទប់សា្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ពិសេសការបេយុទ្ធបេឆំង 

នឹងការជេុលនិយម និងការបេើអំពើហិង្សាដេលបង្កឡើងដោយកេុមជេុល 

និយមអាយសុីស ពិសេសការបេើបេស់សាសនាដេលខុសទិសដៅ ។ ក្នុង 

ន័យនេះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានលើកជាយោបល់ថ គួរបេទេសនីមួយៗ 

បង្កើតជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីទប់សា្តាត់ ចំពោះបេជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដេល

មានបំណងចូលរួមជាមួយនឹងកេុមភេរវករជេុលនិយម ។ 

ពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូង ដេលជាបេធនបទដ៏មានសារៈ-

សំខន់នោះ មេដឹកនាំអាសា៊ានបានលើកជាគំនិតក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវ

យន្តការនេកិច្ចបេជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្តេីការបរទេសអាសា៊ាន កិច្ចបេជុំរដ្ឋមន្តេីការ-

ពារជាតិអាសា៊ាន និងកិច្ចបេជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្តេីការពារជាតិអាសា៊ានបូក និងកិច្ច 

បេជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ ដេលទាមទារតេូវតេធ្វើការពិភាក្សាគ្នាក្នុងការរក  

ដំណះសេយរួម ពិសេសដើម្បីពងេឹងដល់សន្តិសុខក្នុងលំហសមុទេ

នោះ។ លើបញ្ហានេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីមានបេសាសន៍ថ កម្ពុជា

បន្តបេកាន់ជំហរលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគី ដេលមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នៅក្នុង 

វវិាទ ខតិខំដោះសេយបញ្ហាដោយផ្ទាល់ ដោយផ្តល់តម្លេជារមួលើដំណះ-

សេយដោយសន្តិវិធី និងសន្តិសហវិជ្ជមាន ឈរលើមូលដ្ឋាននេច្បាប់អន្តរ-

ជាតិ មិនបេើបេស់កមា្លាំង ឬគមេមបេើបេស់កមា្លាំង និងមិនធ្វើសកម្មភាព 

ឯកតោភាគីណមួយ ដេលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជមោ្លាះ ពេមទាំង

ខិតខំបេើបេស់យន្តការតំបន់ដេលមានសេប់ ឲ្យបានពេញលេញ និងមាន 

បេសិទ្ធភាព ដេលក្នុងនោះរួមមាន សេចក្តីថ្លេងការណ៍សមុទេចិនខងត្បូង 

(DOC)គោលការណ៍ណេនាំសមេប់ការអនុវត្តសេចក្តីថ្លេងការណ៍សមុទេ 

ចិនខងត្បូង គោលការណ៍ទាំងបេំមួយចំណុចរបស់អាសា៊ានស្តីពីសមុទេ

ចិនខងត្បូង និងសេចក្តីថ្លេងការណ៍រួមស្តីពីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១០ នេ

សេចក្តីថ្លេងការណ៍សមុទេចិនខងត្បូង ។ កម្ពុជាគំទេឲ្យមានការអនុវត្ត 

សកម្មភាពរួម រវាងគេប់ភាគីទាំងអស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការកសាងទំនុក 

ចិត្ត និងជំនឿរវាងគ្នានិងគ្នា សំដៅកាត់បន្ថយភាពតនតឹង និងការបេឈម 

មុខដក់គ្នានៅក្បេតំបន់មានជមោ្លាះ ។ តមរយៈនេះកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យ

បន្តនូវកិច្ចបេឹងបេង សំដៅបង្កើតឲ្យបានឆប់នូវកេមបេតិបត្តិសមុទេចិន 

ខងត្បូង (COC) មួយដេលអាចទទួលយកបានពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង  

អស់ ។ 

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបមេបមេួលអាកាសធតុ មេដឹកនាំអាសា៊ាន និង 

សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យារួមគ្នាថ នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណផ្តល់នូវសចា្ចា-      

ប័នដើម្បីអនុវត្តរួមគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងបមេបមេួលអាកាសធតុ ។

ឯកឧត្តម បារ៉ែក់ អូបាម៉ែ មានបេសាសន៍ថ្លេងនូវអំណរគុណជូន  

ចំពោះបេទេសឡាវ ដេលជាសហបេធន និងបេទេសមា៉ាឡេសុី ដេលជា      

បេទេសសមេបសមេួលដេលបានធ្វើឲ្យចេញជារូបរាង នូវសេចក្តីបេកាស 

រួម SunnyLands ក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសអាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក 

បានទទួលលទ្ធផលដ៏ល្អ។ ឯកឧត្តមបេធនាធិបតីមានបេសាសន៍ថ សហ

រដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់សចា្ចាប័នស្តីពីការចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាកិច្ចសហបេតិ-

បត្តិការស្តីពីសមុទេចិនខងត្បូង (TSC)។ បើទោះបីជារូបលោកជិតបញ្ចប់

អាណត្តិជាបេធនាធិបតីក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេរូបគត់ជាបុគ្គលតេប៉ុណ្ណោះផ្ទុយ

ទៅវិញ សហរដ្ឋអាមេរិកមានសា្ថាប័នដេលទទួលខុសតេូវចំពោះពិភព-

លោក ។  

នៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ាន  ឯក-

ឧត្តម ជុំ ម៉ែលីសែយ៉ែសន បេធនាធិបតីឡាវ បានគោរពអញ្ជើញឯក-

បេមុខរដ្ឋ និងបេមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ាននៅមជ្ឈមណ្ឌល Sunnylands 
ក្នុងទីកេុង Rancho Mirage រដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក
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ឧត្តមបេធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក និងពេះករុណ ស៊ុលតង ់ សម្តេច 

ឯកឧត្តម បេមុខរដ្ឋ បេមុខ រដ្ឋាភិបាលអាសា៊ាន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំ  

កំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨ នៅទីកេុងវៀងច័ន្ទបេទេសឡាវ ដេលនឹងបេរព្វ 

ធ្វើឡើងនៅក្នុងខេកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ សូមបញ្ជាក់ដេរថ ក្នុងរយៈពេល 

២ ថ្ងេនេះ កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសអាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការពិភា-

ក្សាទៅលើបេធនបទជាចេើន ពិសេសការប្តេជា្ញារួមគ្នាពីសំណក់មេដឹកនាំ 

អាសា៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការរួមគ្នាថេរក្សាសន្តិសុខ សុវត្តិភាពរបស់ 

តំបន់ ពិសេស ការរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-   

យោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់បណ្ដាបេទេសអាសា៊ាន រួមទាំងការរួមគ្នា

ស្វេងរកដំណះសេយផ្សេងៗទៀត ដេលទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាបេឈម

នានាក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ដេលរួមគ្នាពិភាក្សា និងដោះសេយបេកប

ដោយលទ្ធផលជាផ្លេផ្កា ។ 

គួរបញ្ជាក់ថ ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅទីកេុង Rancho Mirage រដ្ឋកាលីហ្វ័រ-

ញា៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក 

រដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណល       

យ៉ាងស្និទ្ធសា្នាលរាក់ទាក់ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មេររស់នៅសហរដ្ឋអា-

មេរិកបេមាណ ៥០០ នាក់ មកពីតមបណ្ដារដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេ-    

រិក ។ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថ 

បញ្ហាសំខន់នៅទីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណបងប្អូនបេជាពលរដ្ឋទាំងអស់តេូវចេះ

គោរពសេឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើត ធ្វើយ៉ាងណកុំឲ្យបរទេស 

គេជេរដៀលត្មះតទៅទៀត ដោយសារតេការបង្កជមោ្លាះបេកបាក់គ្នាដ៏យូរ-

លង់ណស់មកហើយនោះ។ កម្ពុជាធ្លាប់តេជាបេទេសមហាអំណច ឥឡូវ

បានកា្លាយទៅជាបេទេសមួយដេលមានផ្ទេដីស្ទើរតេប៉ុនបាតដេ ដោយសារ

តេការបេកបាក់គ្នារវាងខ្មេរគ្នាឯង ដូចនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្មេរតេូវតេ  

រួមសាមគ្គីគ្នាជាកមា្លាំង ដើម្បីខ្មេរគង់វង្សរីកចមេើន ពោលគឺមិនតេូវបង្ក  

ជមោ្លាះជាមួយគ្នា បើទោះបីជានរណមួយកាន់បក្សណក៏ដោយ។  សម្តេច 

តេជោមានបេសាសន៍ថ កាលពីពេឹកមិញនេះនៅពេលដេលរូបសម្តេចធ្វើ

ដំណើរចុះពីចំណតអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិទីកេុង Palm Spring មក 

កាន់ទីកេុង Rancho Mirage រដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក បេសិនជា 

មានបាតុកម្មពិតបេកដនោះ សម្តេចនឹងចុះទៅចាប់ដេពួកបាតុករទាំង

នោះ ប៉ុន្តេសម្តេចបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងនោះថ 

មិនដឹងថមានបាតុកម្មមេនពិត ឬយ៉ាងណនោះទេ ដោយសារតេសម្តេច 

មិនបានឃើញកេុមបាតុករណមួយ មកបិទផ្លូវនេការធ្វើដំណើររបស់ 

សម្តេចនោះទេ ។  សម្តេចតេជោបានលើកឡើងស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាង   

កម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក និងទំនាក់ទំនងរវាងអាសា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេ-

រិក ដេលនឹងបេរព្ធពិធីបេជុំកំពូលពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាសា៊ាននៅថ្ងេ

ទី១៥-១៦កុម្ភៈ។ សមេប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក 

រហូតមកដល់ពេលនេះ គឺយើងអាចចាត់ទុកបានថ គឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ  

មួយដេលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក បើទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះៗកើតមានរវាង

បេទេសទាំងពីរ កាលពីអតីតកាលក៏ពិតមេន ។ ក្នុងបេវត្តិសាស្តេទំនាក់-           

ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺមិនទាន់មានទំហំពាណិជ្ជ

កម្មរបស់បេទេសរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុលា្លារនោះទេ ពោលគឺទើបតេ    

ពេលនេះ ដេលទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់បេទេសទាំងពីរមានទំហំរហូតដល់ 

ជាង ៣ ពាន់ លានដុលា្លារសហរដ្ឋ ដេលផ្ទុយពីមុនមានមិនដល់រយលាន

នោះទេកាលពីអតីតកាល ។ កម្ពុជាចង់បានទំហំពាណិជ្ជកម្មនេបេទេស  

ទាំងពីរឲ្យកាន់តេធំជាងនេះទៅទៀត ពោលគឺមិនចង់ឲ្យមានទំហំពាណិជ្ជ-

កម្មធំក្នុងការនាំមុខទំនិញពីអាមេរិកទៅកាន់កម្ពុជានោះទេ ប៉ុន្តេគឺចង់បាន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជានាំទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក កាន់តេមានទំ-

ហំធំឡើងៗពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍បន្ថេមថ 

កេពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជា អាមេរិកនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយ  

នឹងបណ្ដាបេទេសអាសា៊ានដទេទៀត ដេលនោះគឺជាការរួមចំណេកដល់ការ 

បង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់បណ្ដាបេទេសក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វីកទាំងមូល

ផងដេរ ។ ជាមួយនឹងការថ្លេងនោះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីបានគូស

បញ្ជាក់ពីកត្តាគន្លឹៈសំខន់ៗ៤ ដេលកម្ពុជាចូលសមាជិករបស់សមាគម  

បេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍ ហៅថអាសា៊ាន ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ 

សង្កត់ធ្ងន់ថ បេសិនបើកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងវេទិកាអាសា៊ាននោះទេ ហើយ 

នៅតេឯង និងបេសិនបើមានផលប៉ះពាល់ណមួយ អាសា៊ាន ៩ បេទេសគេ 

នឹងអោបដេឈរមើលយើង ផ្ទុយទៅវិញការដេលយើងចូលអាសា៊ាន គឺ        

យើងនឹងទទួលបាននូវអត្ថបេយោជន៍ធំខ្លាំងណស់ នៅក្នុងកិច្ចការពារ 

ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា ។  

ឯកឧត្តម កែ គឹមហួន រដ្ឋមន្តេីបេតិភូអមនាយករដ្ឋមន្តេីបានឱ្យដឹង

ដេរថ កិច្ចបេជុំនេះបានចេញសេចក្តីថ្លេងការណ៍រួម សាន់នីលេន ដេលគូស 

បញ្ជាក់ទៅលើគោលការណ៍មួយចំនួន សមេប់ដេគូយុទ្ធសាស្តេអាសា៊ាន      

និងសហរដ្ឋអាមេរិកដេលមានខ្លឹមសារជាចេើន ជាពិសេសការជំរុញពងេឹង

និងពងេីកភាពជាដេគូរវាងអាសា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ កិច្ចបេជុំបាន 

ពងេឹង និងពងេីកភាពជាដេគូឱ្យទៅជាកមេិតដេគូយុទ្ធសាស្តេរវាងអាសា៊ាន

និងអាមេរិក ។ ដក់ចេញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយចំនួនបន្ថេមទៀតទៅលើ

ផេនការការងរដេលអាសា៊ាន និងអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាកាលពីកិច្ចបេជុំ

នៅទីកេុងគូឡាឡាំពួរក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ ជាពិសេសការតភា្ជាប់រវាង 

អាសា៊ាន និងអាមេរិក ដេលជាការបង្កឱកាសថ្មីមួយឱ្យវិនិយោគិននេបណ្ដា

បេទេសអាសា៊ាន និងអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាជាបេកេតីដើម្បីជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចទាំងសងខង និងរៀបចំសិកា្ខាសាលាជាបន្តបនា្ទាប់ ។  

ឯកឧត្តម កែ គឹមហួន បានបញ្ជាក់ថ ដំណើរទស្សនកិច្ចការងរ        

របស់សម្តេចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះ គឺបានផ្តល់នូវសារ-

សំខន់ចំនួន ៤ ចំណុចទី១.គឺការបន្តពងេឹងពងេីកនូវនយោបាយការបរ-   

ទេសរបស់កម្ពុជា ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអាមេរិក ក៏ដូចជាអាសា៊ាន, ទី 

២.បន្តជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច            

ដោយបើកចេកទីផ្សារបន្ថេមទៀតដល់កម្ពុជា ក៏ដូចជាអាសា៊ាន ក្នុងការនាំ

ចេញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក ការកៀរគរវិនិយោគ និងទាក់ទាញ

ទេសចរណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដេរ,ទី៣.បន្តពងេឹង និងពងេីកទំនាក់ទំនង 

ទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក និងទី៤.គឹការចូលរួមវិភាគទាន 

របស់កម្ពុជា ទៅក្នុងកេបខណ្ឌអាសា៊ានក៏ដូចជាការចូលរួមពងេឹងដេគូរភាព 

ជាដេគូយុទ្ធសាស្តេរវាងអាសា៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដេរ ៕
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ក្នុងខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦  សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបានទទួលពេះរាជដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវ
ការរបស់  ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីយ៍ មហាចកែី សិរិនថន នេពេះរាជា-
ណចកេថេ តបតមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សម្តេច ពេមទាំងបានអញ្ជើញជា
អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀត ។ ក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះ បេមុខ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់នូវសារនយោបាយដ៏សំខន់មួយចំនួនដេលទាក់
ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិ និងអន្តរជាតិ ។
នៅពេឹកថ្ងេទី ២២ ខេកុម្ភៈ ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី មហាចកែី 

សិរិន ថន បានយងមកបំពេញពេះរាជទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅពេះរាជា
ណ-ចកេកម្ពុជារយៈពេលបីថ្ងេ(២២ដល់២៤ខេកុម្ភៈ ) ។ ពែះអង្គម្ចែស់            
ក្សតែី បានទទួលនូវបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងឧឡារិកពីសំណក់  សម្តេចតេ-
ជោ ហ៊ុន សែន បេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នាវិមានសន្តិភាព។ 

ក្នុងឱកាសបំពេញពេះរាជទស្សនកិច្ចនេះដេរ ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីក៏
បានយងចូលកេបបង្គំគល់ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះ 
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេ  
កម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម មុនិនាថ សីហនុ នា 
ពេះបរមរាជវាំងផងដេរ ។

ក្នងុជំនួបសវនការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅវិមានសន្តភិាពសម្ដេចតេជោ ហុ៊ន សែន 
បានសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាចំពោះពេះរាជវត្តមានរបស់ ពែះអង្គម្ចែស់-
ក្សតែី មហាចកែី សិរិនថននៅពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ដេលមានអត្ថ-
ន័យដ៏ជេលជេចំពោះការពងេឹងចំណងមិត្តភាព រវាងពេះរាជាណចកេ 
កម្ពុជា និងពេះរាជាណចកេថេ ។ សម្ដេចតេជោបានថ្លេងអំណរគុណពែះ
អង្គម្ចែស់ក្សតែីមហាចកែី ដេលបានជួយទៅលើវិស័យអប់រំ                 វិស័យ 
សុខភិបាល ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យាសា្ថានទាំងពីរ គឺទី១.គឺវិទ្យា-
ល័យកំពង់ឈើទាល សេុកបេសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ ដេលនឹងកា្លាយទៅ
ជាវិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យា និងទី២.វិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី បានសព្វពេះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពេះ
រាជទស្សនកិច្ចនាពេលនេះ។ ពេះអង្គទេង់មានពេះរាជបន្ទូលថទេង់សព្វ-
ពេះទ័យក្នុងការជួយកម្ពុជា ហើយទេង់បានកោតសរសើរថ សិស្សនិស្សិត

កម្ពុជាមានសមត្ថភាពល្អស័ក្តិសមនឹងទទួលបានជំនួយទាំងនេះ។ 
បនា្ទាប់ពីជួបសវនាការជាមួយសម្តេចតេជោរួចមក នៅរសៀលថ្ងេ       

ដដេល ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីមហាចកែី បានយងចាកចេញពីរាជធនី
ភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីដើម្បីសមោ្ពោធមណ្ឌលសុខភាពនៅទីនោះ
ពេមទាំងយងពិនិត្យគមេងសុខភិបាល ដេលផ្ដាតសំខន់ទៅលើជំងឺ 
គេុនឈាម ។

មណ្ឌលសុខភាពដេលសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់នោះគឺ   ៉មណ្ឌលសុខ-
ភាពសាមគ្គី   ៉ស្ថិតនៅភូមិបញ៉ុក ឃុំសាមគ្គី សេុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី។ មណ្ឌល 
សុខភាពនេះតេូវបានសាងសង់ឡើង ដោយចំណយថវិកាជាង ២០ មុឺន     
ដុលា្លារអាមេរិក ដេលជាពេះរាជអំណយរបស់ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី 
មហាចកែីសិរិនថន ។ មណ្ឌលសុខភាពសាមគ្គីមានចំនួនពីរខ្នង ក្នុង
នោះមួយខ្នងបេើសមេប់បមេើសេវាព្យាបាល និងមួយខ្នងបេើសមេប់             
បុគ្គលិកសា្នាក់នៅ ។ មណ្ឌលសុខភាពនេះតេូវបានសាងសង់រួចរាល់ជា 
សា្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ ។

នៅក្នុងខេត្តរតនគិរី ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីមហាចកែី ក៏បានយង  
ទតកម្សាន្ត និងសយពេះកេយនៅរមណីយដ្ឋានបឹងយក្សឡោមផងដេរ ។ 
នៅទីនោះពេះអង្គមា្ចាស់ក្សតេីក៏មានការសាងសង់បង្គន់អនាម័យមួយនៅទី
នោះ ហើយបានធ្វើជាអំណយដល់សហគមន៍។

នៅពេឹកថ្ងេទី ២៣ ខេកុម្ភៈ ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី និងសម្តេចតេជោនា-
យករដ្ឋមន្តេី យង និងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់           
វិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ពែះអង្គម្ចែស់មហា-
ក្សតែី បានសព្វពេះរាជហប្ញទ័យផ្តល់ពេះរាជអំណយជាវិទ្យាសា្ថាននេះ
ឡើង គឺតបតមសំណើរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា តមរយៈឯក-
ឧត្តម បែយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាល
ពីខេតុលាឆ្នាំ ២០១៤ ។

ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី បានមានពេះរាជសវនីយ៍នៅក្នុងពិធីនោះថ  
តមរយៈសំណើរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ខ្ញុំមា្ចាស់បានឯកភាព        
និងរីករាយយ៉ាងកេលេង ។ សា្ថាប័នបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺគឺជាសា្ថាប័នឧត្តម
សិក្សាមួយសមេប់យុវជនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តជិតខងអាចចូលរៀន

សម្តែចតែជែ : ចំណងមិត្តភាពកម្ព៉ជា-ថែ កាន់តែមនភាពល្អបែសើរឡើង
  ល្មមសងយុត្តិធម៌សមែប់ខ្ញ៉ំហើយ អំពីបញ្ហែសមុទែចិនខាងត្បូង
ការកាត់បន្ថយគម្លែតអភិវឌ្ឍន៍គឺចាប់ផ្តើមពីហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និង

                 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី មហាចកែី សិរិនថន យងចូលកេបបង្គំគល់ 
ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះ បរមនាថ នរែត្តម 

សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី មហាចកែី សិរិនថន យងចូលកេបបង្គំគល់ 
សម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម មុនិនាថ សីហនុ 
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ថ្នាក់បរិញ្ញាបតេលើគេប់មុខជំនាញ ដើម្បីឆ្លើយតបតមេូវការរបស់ពេះរាជា-
ណចកេកម្ពុជា ដេលកំពុងមានការរីកចមេើនយ៉ាងឆប់រហ័សលើគេប់                
វិស័យហើយតេូវការចាំបាច់នូវធនធនមនុស្ស បេកបដោយចំណេះវិជា្ជា        
ដេលជាកមា្លាំងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើនកមេិតជីវភាពបេជាពល-
រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តជិតខង។ ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីបានមាន
បន្ទូលបន្តថការបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងវិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺនា
ពេលនេះគឺជានិមិត្តរូបនេកិច្ចសហបេតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងបេទេសយើងទាំង
ពីរ។ ពេះអង្គមា្ចាស់សង្ឃឹមថ នៅពេលសាងសង់រួចយើងទាំងអស់គ្នានឹង
បានឃើញវិទ្យាសា្ថានអប់រំដេលសង់ឡើងក្នុងរូបភាពសាមញ្ញតេរឹងមាំសម
សេប ដេលអាចបមេើការយ៉ាងល្អដល់យុវជន និងបេជាជននៅក្នុងតំបន់
យ៉ាងសមសេបបំផុត។   ៉សា្ថាប័នបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងផ្តល់ភាពងយសេួល      
និងជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការសេឡាញ់រាប់អានមិត្តភាពដេលមិនអាច
កាត់ថ្លេបាន ដេលគួរណស់បេទេសយើងទាំងពីរថេរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស   
ស្ថិតស្ថេរចីរកាល   ៉។

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បានមានបេសាសន៍ថ តមរយៈការបង្កើត
ឲ្យមាននូវវិទ្យាសា្ថាននេះគឺពិតជាបានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ ក្នុងការ     
បណ្តុះបណ្ដាលធនធនមនុស្ស ជាពិសេសធនធនយុវជនឲ្យទទួលបាន     
នូវចំណេះជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះ ។ ការបង្កើតវិទ្យាសា្ថាននៅទី 
នេះ គឺមិនតេឹមសមេប់តេអ្នកដេលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុណ្ណោះទេ គឺ  
សមេប់សិស្សនិស្សិតនៅខេត្តមួយចំនួនទៀត ដូចជាខេត្តពេះសីហនុ, 
កណ្ដាល,តកេវ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមក៏អាចមករៀននៅទីនេះបាន
ដេរ ។

ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោបានថ្លេងអំណរពេះគុណ
យ៉ាងជេលជេ ចំពោះពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែីសិរិនថនដេលពេះអង្គ     
បានបរិចា្ចាគថវិកា និងពេលវេលាដ៏មានតម្លេយងមកបំពេញទស្សនកិច្ច
នៅកម្ពុជា និងផ្តល់ជាអំណយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗ រួមទាំងការសាងសង់       
វិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺនេះដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅ
កម្ពុជា និងបានពងេឹងនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកម្ពុជា-ថេឲ្យរឹតតេមានភាព 
ល្អបេសើរឡើង ពេមទាំងបានផ្ដល់នូវផលបេយោជន៍ជាចេើនចំពោះបេជា-
ជននេបេទេសទាំងពីរទៀតផង ។

គួរបញ្ជាក់ថ វិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យាខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមានទីតំងស្ថិត
នៅភូមិអូរអង្គំឃុំអមលាំង សេុកថ្ពង។ តមរយៈការបង្កើតសាកលវិទ្យា-  
សា្ថាននេះនឹងផ្ដល់សេវាបណ្តុះបណ្តលកមេិតបរិញ្ញាបតេរងនិងបរិញ្ញាបតេ
លើមុខជំនាញវិស្វកម្មសំណង់សុីវិល វិស្វកម្មអគ្គិសនី វិស្វកម្មអេឡិចតេូនិច
វិស្វកម្មមេកានិក វិស្វកម្មចំណីអាហារ វិទ្យាសាស្តេសត្វ វិទ្យាសាស្តេដំណំ     
វិទ្យាសាស្តេកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រពាណិជ្ជកម្ម គេប់គេងសណ្ឋាគរ និងទេស-          
ចរណ៍ គេប់គេង ធុរកិច្ច គណនេយ្យ និងភ័ស្តុភារ។ វិទ្យាសា្ថាននេះនឹងតេូវ

សាងសង់លើផ្ទេដីចំនួន ២០៥ ហិកត ដោយចេកជាផ្នេកៗហើយតម 
គមេងនឹងតេូវដក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០១៨ ។

នៅក្នុងពិធីនោះពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី បានយងដំដើមលឿងរាជ         
តំណងឲ្យបេទេសថេ និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដំដើមរំដួល  
តំណងឲ្យបេទេសកម្ពុជា ដេលស្ថិតក្នុងបរិយកាសរីករាយកេលេង ពេម 
ទាំងបានយង និងអញ្ជើញទតទស្សនាពិព័រណ៍ដេលបង្ហាញពីគមេងប្លង់
នេវិទ្យាសា្ថាននេះផងដេរ ។

នៅថ្ងេទី ២៤ ខេកុម្ភៈពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី យងទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំ
ដើម្បីទតអគរកាកបាទកេហមខេត្ត និងយងចូលរួមក្នុងពិធីបេគល់អគរ
បេើបេស់ថមពលពន្លឺពេះអាទិត្យ នៅវិទ្យាល័យកំពង់ឈើទាល ខេត្ត 
កំពង់ធំ ដេលជាពេះអំណយរបស់ពេះអង្គមា្ចាស់ក្សតេី ។ នៅរសៀលថ្ងេ 
ដដេល ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី យងទៅទស្សនកិច្ចសាលាបឋមសិក្សា 
តំបេរ សេុកតំបេរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងសាលាបឋមសិក្សាពន្លេដេលស្ថិតនៅ 
សេុកពាមរក៍ ខេត្តពេវេង ។
ពេឹកថ្ងេទី ៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន   

អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីចេកសញ្ញាបតេដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ
ជាតគិេបគ់េងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជេ រាជធនភី្នពំេញ ។ ក្នងុឱកាសនោះ 
សម្តេចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹង 
បញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូង ។

សម្តេចមានបេសាសន៍ថ កម្ពុជាបេកាន់ជំហរនយោបាយការបរទេស
អព្យាកេឹត ដោយមិនទៅរណបនឹងចិន ឬអាមេរិក ឬបេទេសណនោះទេ។
កន្លងទៅមានការចទបេកាន់កម្ពុជាថ មានភាពស្និទ្ធនឹងបេទេសចិន             
ដេលនាំមិនឲ្យសមេចបានកេមបេតិបត្តិសមុទេចិនខងត្បូង។ លើចំណុច 
នេះ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថ   ៉ខ្ញុំបានបេប់លោកចនឃេរី( John 
Kerry) រដ្ឋមនេ្តីការបរទេសអាមេរិកថ ល្មមសងនូវយុត្តិធម៌សមេប់ខ្ញុំ          
ហើយ។ ក៏ដល់ពេលវេលាដេលតេូវសងអំពីរឿងសមុទេចិនខងត្បូងឆ្នាំ 
២០១២ ។ ខ្ញុំបានបេប់លោកចនឃេរីថ ខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំមានការអន់ចិត្តពេះ
គេចទកម្ពុជាថ មកពីកម្ពុជាស្និទ្ធចិនពេកបានធ្វើឲ្យCOC អត់ចេញរួច ។    
ខ្ញុំបានបេប់លោកចនឃេរីថខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមវិញថតើអ្នកធ្វើបេធនអា-
សា៊ាន មុនកម្ពុជាគឺ វៀតណម,ឥណ្ឌូនេសុីធ្វើចេញឬអត់? គឺវាអត់ចេញ។ 
មកដល់កម្ពុជា វាអត់ចេញ ។ ដល់កេយកម្ពុជា ក៏វាអត់ចេញ ។ ទៅដល់ 
ពេុយណេ ក៏វាមិនចេញ ។ ទៅដល់មីយ៉ាន់មា៉ា ក៏វាមិនចេញ។ ទៅដល់ 
មា៉ាឡេសុី ក៏វាមិនចេញ។ ឥឡូវថម៉េច?តើអ្នកដេលធ្លាប់វ៉េបេហារកម្ពុជា, 
វ៉េបេហារខ្ញុំ កាលពីអតីតកាលគួរសុំទោសខ្ញុំ ។ គួរសងយុត្តិធម៌និងភាព 
សា្អាតស្អំមកខ្ញុំវិញទេ?   ៉ ។

សម្តេចបន្តថ សម្តេចបានដក់សំណួរទៅកាន់លោកចនឃេរីទៀតថ
ឬគេមើលខ្ញុំតូចពេក? កេពេក ហើយទៅដល់ពេុយណេអត់ហា៊ាននិយយ
ជាមួយពេុយណេមួយមា៉ាត់?។ ខ្ញុំនិយយជាមួយលោកចនឃេរីថ យើង 
អត់តេូវយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងទេរឿងសមុទេចិនខងត្បូងនេះ ។ តេូវ      
ខិតខំដោះសេយធ្វើម៉េចឲ្យបេទេសដេលមានការពាក់ព័ន្ធនោះ គេដោះ-
សេយជាមួយគ្នាទៅទើបល្អ ពេះអាសា៊ានទោះបីមានCOC ហើយក៏ដោយ
ក៏អាសា៊ានគ្មោនសិទ្ធិវាស់ដីចេកឲ្យអ្នកណទេ។ វៀតណម,ចិនដោះជាមួយ 
គ្នាទៅ។ ចិន,ហ្វីលីពីនដោះជាមួយគ្នាទៅ។ វៀតណម,ហ្វីលីពីនដោះជា    
មួយគ្នាទៅ ពេះនៅគងគ្នាតេទាំងអស់ហ្នឹង។ ដូចកម្ពុជាជាមួយថេអញ្ចឹង
មានអ្នកណហា៊ានមក? មានតេកម្ពុជាជាមួយថេដោះជាមួយគ្នា។ កម្ពុជា 
ជាមួយវៀតណមដោះជាមួយគ្នា។ កម្ពុជា និងឡាវ ដោះជាមួយគ្នា។ បើ  
សិនជាពេុយណេដោះចេញ កម្ពុជាក៏ពេមទទួលថកម្ពុជាគ្មោនសមត្ថភាព
ធ្វើរឿងនេះឲ្យចេញដេរ។ ប៉ុន្តេពេុយណេក៏អត់ធ្វើចេញហើយឥឡូវក៏មិន 
សង្ឃឹមថ ២០១៦ ធ្វើចេញ DOC នោះទៀត ។

ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការថ្វាយ ពែះអង្គម្ចែស់ក្សតែី មហាចកែី 
សិរិនថន នៅវិមានសន្តិភាព
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សម្តេចតេជោបានបន្ថេមទៀតថ មានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយថឧបនា-
យករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា លោក ហែ ណាំហុង រដ្ឋមនេ្តីការបរទេសទៅចិន        
ដោយបេញាប់បេញាល់ ហាក់ដូចជាទៅលួងលោមចិនកុំឲ្យខឹង ពេះ          
ដោយសាររដ្ឋមនេ្តីការបរទេសអាមេរិកលោកចនឃេរីមកកម្ពុជា ហើយ       
បន្តិចទៀត លោក ហ៊ុន សែន និងទៅបេជុំអាសា៊ានអាមេរិកនៅអាមេរិក។
សម្តេចបន្តថ  ៉ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាឯក-     
រាជ្យ អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមិនតមេូវឲ្យកម្ពុជាទៅសុំយោបល់អ្នកណ    
ទាំងអស់ ហើយនេះជារឿងដេលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពេលជារដ្ឋមនេ្តីការបរទេសតំង
ពីអាយុ ២៧ ឆ្នាំ តំងពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យខ្លះនៅដើរសេតនៅឡើយទេ។     
និយយបេបនេះ មិនមេនជាការបេមាថទេ ក៏ប៉ុន្តេបើកម្ពុជាគ្មោននយោបាយ
ការបរទេសឯករាជ្យមួយទេ កម្ពុជាមិនអាចចេញផុតពីអន្លង់គេះថ្នាក់នេ
សេមោលអតីតកាល តមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្លួននោះទេ  ៉។ 
នយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះ ជានយោបាយដច់ដោយឡេក ដេលឥតមាន      
អ្នកណធ្វើដូចនោះទេ។ អ៊ុនតក់មិនអាចចូលប៉េលិនបាន ប៉ុន្តេខ្ញុំអាចចូល 
បាន តើនោះជាអ្វី?។ គ្មោនការចាំបាច់ទៅរាយការណ៍ឲ្យចិនថ    ខ្ញុំធ្វើជា   
មួយអាមេរិកអីចេះ ហើយក៏គ្មោនការចាំបាច់ទៅរាយការណ៍ឲ្យអាមេរិកថ   
ខ្ញុំធ្វើជាមួយចិនអីចុះ ហើយក៏គ្មោនការចាំបាច់ទៅទីកេុងតូក្យូបេប់ជប៉ុនថ
ខ្ញុំធ្វើអីចុះដេរ អត់មានការចាំបាច់អីបន្តិចសះ។ ខ្មេរគឺខ្មេរ។ គ្មោនអ្នកណ
សា្គាល់ខ្មេរជាងខ្មេរនោះទេ ហើយមានតេខ្មេរមួយគត់ដេលមានសិទ្ធិសមេច
លើជោគវាសនារបស់ខ្មេរ ។ គ្មោនការចាំបាច់ទៅបេប់ថេថខ្ញុំធ្វើជាមួយ        
វៀតណមអីចេះ ហើយទៅបេប់វៀតណមថខ្ញុំធ្វើជាមួយថេអីចុះ។ ក្នុង 
ឋានៈជាបេទេស ២ ធំមួយជិត ៩០ លាននាក់ មួយ ៦០ លាននាក់ គឺយើង 
ធ្វើជាមិត្តទាំងអស់   ៉។

សម្តេចបានរំលឹកផងដេរថ នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកចនឃេរីកាលពី
ពេលកន្លងទៅ លោកចនឃេរីបាននិយយជាមួយសម្តេចថ   ៉ខ្ញុំមកនេះមិន 
មេនដើម្បីឲ្យមានការជេើសរីសរវាងអាមេរិក និងចិននោះទេ   ៉។ខ្ញុំបាន      
បេប់លោកចនឃេរីវិញភា្លាមថ ខ្ញុំក៏អត់មានការចាំបាច់តេូវរីសអ្នកណ     
ដេរ ពេះខ្ញុំតេូវការធ្វើមិត្តទាំងអស់។ តើវាមានបេយោជន៍អ្វីដេលឲ្យខ្ញុំរីស
អ្នកនេះ ចលអ្នកនោះ ហើយឲ្យខ្ញុំចូលជាមួយអ្នកនេះ ទៅបេឆំងអ្នកនោះ 
អត់ទេ   ៉។ សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងអំពីអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា និង
ភាពស្មើសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅលើសាកលលោក។ កម្ពុជាមានសិទ្ធិមានអធិ-
បតេយ្យពេញលេញ ហើយក៏មិនតេូវមានបរទេសណមួយមកបេមាថ   
មើលងយចំពោះកម្ពុជានោះដេរ ។
ពេឹកថ្ងេទី ១១ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធដ

ក់ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការនូវសាកលវិទ្យាល័យ ហែង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ នៅ 
ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានថ្លេងទាក់ទងនឹងបញ្ហាកាត់បន្
ថយ ភាពកេីកេរបស់បេជាជន ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួមថ ការកាត់បន្ថយ  
គមា្លាតរបស់យើង តើយើងតេូវផ្តើមពីអ្វី?ហៅថកាត់បន្ថយគមា្លាតអភិវឌ្ឍន៍
រវាងទកីេងុ នងិជនបទ,រវាងអ្នកមាន នងិអ្នកកេ គជឺាគោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋា-
ភិបាល ដេលដឹកនាំដោយគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ការកាត់បន្ថយគមា្លាត
អភិវឌ្ឍន៍គឺការចាប់ផ្តើមពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងពីការអភិវឌ្ឍធនធន         
មនុស្ស។ យើងចទជាសំនួរថ នៅលើពិភពលោកយើងនេះតើការកាត់  
បន្ថយគមា្លាតខងទេព្យសម្បត្តិអាចធ្វើបានទេ? មានតេប៉ុលពតមួយទេ       
ដេលអាចធ្វើបាន។ កាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកកេឲ្យមកនៅដូច
គ្នាទាំងអស់។ ធ្វើរួមសុីរួម។ កម្មសិទ្ធិសមរម្យគឺស្បាងមួយតូច មានតេចាន 
មួយ សា្លាបពេមួយ អាហ្នឹងអាពតធ្វើបាន ។

សម្តេចបញ្ជាក់ថ ប៉ុន្តេនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន មិនអាចមាន                   
បេទេសណធ្វើបានទេ។ វាតេងមានអ្នកមាន និងអ្នកកេ។ ការកាត់បន្ថយ
ខងទេព្យសម្បត្តិពិបាកណស់។ ការខិតខំរបស់យើងគឺខិតខំធ្វើឲ្យអ្នកកេ  
របស់យើងទទួលបានបេក់ចំណូល មិនអាចទៅរំលាយចលអ្នកមានដូច 
គោលនយោបាយរបស់គណបក្សខ្លះ ដេលសេដៀងគ្នាទៅនឹងរបប ប៉ុល-
ពត ។ សម្តេចមានជំនឿថ ការកាត់បន្ថយគមា្លាតខងខួរក្បាល គឺអាចធ្វើ     
បានតមរយៈការវិនិយោគរបស់រដ្ឋ ពេះមនុស្សកើតមកគេន់តេមានភាព
ខុសគ្នាអំពីទីកន្លេងកើតគេួសារ និងវង្សតេកូលតេប៉ុណ្ណោះ។ គ្មោនអ្នកណ
កើតមកមានទេព្យសម្បត្តិ និងកើតមកឆ្លាតតេម្តងនោះទេ គឺតេូវរៀនសូតេ 
ទាំងអស់ ។ ហេតុនេះហើយ បានជាគោលនយោបាយរបស់គណបក្ស            
បេជាជនកម្ពុជា ដេលបានដក់ចេញកាលពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នាតឆ្នាំ 
២០១៣ ដេលជាចក្ខុវិស័យតមេង់ឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋាន គឺខេត្តមួយសាកល 
វិទ្យាល័យមួយ បនា្ទាប់ពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវចក្ខុវិស័យឃុំមួយអនុ
វិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិច ។

សម្តេចបានលើកឡើងថ ការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ហែង សំរិន 
ត្បូងឃ្មុំនៅពេលនេះ មិនមេនទើបតេចាប់ផ្តើមនៅពេលដេលបំបេកខេត្ត      
ត្បូងឃ្មុំពីខេត្តកំពង់ចាមនោះទេ តមពិតគឺជាចក្ខុវិស័យយូរមកហើយ។ការ
បង្កើតសាកលវិទ្យាល័យនេះ ក៏សេបទៅតមសា្ថានភាពភូមិសាសេ្តនៅតំបន់
នេះដេលអាចទទួលសិស្សមកពីខេត្តកំពង់ចាម, ត្បូងឃ្មុំ,កេចេះ,ស្ទឹងតេង ,      
រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី មករៀននៅទីនេះ ។

គួរបញ្ជាក់ថសាកលវិទ្យាល័យ ហែង សំរិន ត្បូងឃ្មុំបានសមោ្ពោធរួម
ជាមួយពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បន្ថេម នូវអគរអន្តេវាសិកដ្ឋាន  
សមេប់សាស្តាេចារ្យសាលពិសធន៍ និងសាលបេជុំ។ សាកលវិទ្យាល័យ 
ហែងសំរិន ត្បូងឃ្មុំ មានទីតំងនៅភូមិនិគមលើ ឃុំសេឡប់ សេុកត្បូងឃ្មុំ 
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចាប់សាងសង់កាលពីថ្ងេទី ២ ធ្នូ ២០១៤ លើផ្ទេដីជាង  
២៣ ហិកតកេមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង 
សំរិន បេធនរដ្ឋសភា និងសម្តេចកេឡាហោម ស ខែងឧបនាយករដ្ឋ-

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា កាត់ខ្សេបូសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការ
សាកលវិទ្យាល័យ ហែង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ
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មន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ ពេមទាំងសប្បុរសជននានា ។
នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះ អគរដេលបានកសាងរួចរាល់ ១០០ 

ភាគរយ មានអគរ៣ខ្នងចេកជាអគរ A, B និង C មានកម្ពស់ ៣ ជាន់ ស្មើនឹង 
៤៣ បន្ទប់។ អគរ A និង B តេូវបានបេើបេស់ថវិការបស់កេសួងអប់រំយុវ-
ជន និងកីឡា ៥.៩៣៩ លានរៀល។ ចំណេកអគរ C ចំណយដោយ        
សប្បុរសជន ដេលដឹកនាំដោយសម្ដេចកេឡាហោម ស ខែង ដេល 
ចំណយអស់ ៣.៥៣៦ លានរៀល ។

សាកលវិទ្យាល័យ ហែង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ជាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមួយ
ក្នុងចំណមសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនានាក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលផ្ដាត             
សំខន់ទៅលើការបណ្តុះបណ្ដាលជំនាញខ្លី ដេលមានរយៈពេលពី ១ ខេ 
ដល់ ៦ ខេ, កមេិតបច្ចេកទេសវិជា្ជាជីវៈ ៩ បូក ៣ ថ្នាក់បរិញ្ញាបតេរង ១២ 
បូក ២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបតេ ១២ បូក ៤។ សាកលវិទ្យាល័យនេះមានមហា
វិទ្យាល័យចំនួន ៣ និងវិទ្យាសា្ថានចំនួន ៣ គឺមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម,មហា
វិទ្យាល័យវិស្វកម្ម,មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្តេ និងមនុស្សសាស្តេ,វិទ្យា-
សា្ថានភាសាបរទេស, វិទ្យាសា្ថានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងវិទ្យាសា្ថានបណ្តុះ  
បណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ ។

សាកលវិទ្យាល័យ ហែងសំរិនត្បូងឃ្មុំ គេងនឹងសាងសង់បន្ត រួម  
មានបណ្ណោល័យ ១ ខ្នង, សាលបេជុំ ១ ខ្នង, អាហារដ្ឋាន ១ ខ្នង, អគរបណ្តុះ 
បណ្ដាលបច្ចេកទេស ៣ ខ្នង,អន្តេវាសិកដ្ឋានគេូ ៤ ខ្នង,  អន្តេវាសិកដ្ឋាន  
សិស្សនិស្សិត ៧ ខ្នង, រោងជាង ៣ ខ្នង, សួនបណ្តុះកសិកម្ម ២, ទីលានបាល់ 
ទាត់ ១ ។
ពេឹកថ្ងេទី ២៥ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញសមោ្ពោធអគរថ្មី    

របស់កេសួងបរិសា្ថានដេលបេសិទ្ធនាមថ    ៉អគរមរតកតេជោ   ៉ មានទីតំង 
នៅជិតកោះពេជេរាជធនីភ្នំពេញ និងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងរ 
កេសួងបរិសា្ថានឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៦ ។

មានបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថ    
៉ខ្ញុំសូមកោតសរសើរឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងបរិសា្ថាន       
ដេលនេះជាលើកទីមួយក្នុងរយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំនេការគេប់គេងរដ្ឋាភិ-
បាលគឺទើបតេមានរដ្ឋមនេ្តីមា្នាក់គត់ដេលបានស្នើសុំការងរខ្លួនទៅឲ្យសា្ថា
ប័នផ្សេង។ខ្ញុំមិនដេលជួបបេទះនូវរដ្ឋមនេ្តីណមួយដេលមុននេះគឺតេងតេ
សេវាអោបទាញយកនូវអំណចយកមកទុកក្នុងកេសួងរបស់ខ្លួន ជាប់ជា 
និច្ច ។ ប៉ុន្តេរដ្ឋមនេ្តីរូបនេះបេរជាធ្វើផ្ទុយពីនេះគឺបានសេចក្តីថចង់បេងចេក
មុខងរឲ្យដច់ ។ នេះជាកំណេទមេង់ដេលខ្ញុំចង់បាន។ ខ្ញុំសូមកោតសរ-
សើរ   ៉។ សម្តេចតេជោបានបន្តថ   ៉សម្តេចសង្ឃឹមថ រដ្ឋមនេ្តីនានាមិនអោប 
កេសបការងរនេះបន្តទៀតទេ ហើយកម្មវិធីផ្ទេរមុខងរ និងបេតិភូកម្មទៅ
ថ្នាក់កេមជាតិនោះ សង្ឃឹមថឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី គឺនឹងមិនអោបការងរបន្ត 
ទៀតទេ   ៉។

សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តី ក៏បានថ្លេងសំដៅទៅលើការងរគេប់គេងដី 
សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ដេលកន្លងមករងការរិះគន់ថរដ្ឋាភិបាលគេប់គេងមិន
បានល្អ។ ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅកេមការគេប់គេងរបស់កេសួងបរិ-
សា្ថាន និងខ្លះទៀតនៅកេមការគេប់គេងរបស់កេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់
និងនេសាទ ហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងបរិសា្ថានបានស្នើសុំទៅ
សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តី ផ្ទេរការគេប់គេង់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ដេលពាក់ព័ន្ធ 
ការអភិវឌ្ឍទៅឲ្យកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ គេប់គេងជំនួស 
កេសួងបរិសា្ថាន ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ ខ្ញុំបានគំទេចំពោះសំណើរបស់កេសួងបរិ-
សា្ថានដេលស្នើសុំឲ្យមានការបេងចេកតួនាទីភារកិច្ច និងការទទួលខុសតេូវ
ឲ្យដច់ពីគ្នារវាងសា្ថាប័នទទួលបន្ទុកការងរអភិរក្ស និងសា្ថាប័នទទួលបន្ទុក
ការងរអភិវឌ្ឍន៍ ។ សម្តេចបន្តថសម្តេចបានបេគល់ភារកិច្ចនេះជូនទៅ

លោកឧបនាយករដ្ឋមនេ្តបីេចាកំារ គាត ឈន ់នងិជាបេធនគណៈកម្មការ 
គោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំកិច្ចបេជុំអន្តរកេសួង               
ដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការ នូវការកេទមេង់រចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងរបស់សា្ថា-     
ប័នអភិរក្ស និងសា្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបេពេឹត្តទៅដោយរលូន និងអាចសមេ
ចលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្នុងពេលឆប់ៗនេះ ។

សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យកេុមការងរនេះចាប់ផ្តើមកេទមេង់កេសួងពីរ
គឺកេសួងបរិសា្ថាន និងកេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ ដោយ               
កេសួងបរិសា្ថានតេូវផ្ទេររាល់គមេងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បទានសេដ្ឋ-
កិច្ចឲ្យទៅកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទជាអ្នកគេប់គេងបន្ត 
ហើយកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ តេូវផ្ទេរតំបន់អភិរក្ស តំបន់ 
ការពារ និងតំបន់បមេុងទុក ទៅឲ្យកេសួងបរិសា្ថានជាអ្នកគេប់គេងវិញ ។ 

ជាមួយនេះសម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំឲ្យកេុមការងរនេះពិនិត្យ និង       
ពិភាក្សាលើការប្តូរឈ្មោះកេសួងបរិសា្ថាន ទៅជាកេសួងធនធនធម្មជាតិ       
និងបរិសា្ថាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិសាលភាពការងរ និងសមសេបតម 
និនា្នាការក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ជាពិសេសនិនា្នាការក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ។ 
សម្តេចតេជោបានបន្តថ សមេប់រយៈពេលវេងទៅមុខ យើងតេូវគិតគូរ 
បន្ថេមទៀតអំពីការកេទមេង់សា្ថាប័ន ការកេសមេួល និងការផ្ទេរមុខងរសា្ថា-
ប័ន និងការធ្វើវិសធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសមេួលដល់ការងរគេប់-
គេងរបស់កេសួង និងសា្ថាប័នមួយចំនួន និងការដោះសេយបញ្ហាស្ទួនដេន
សមត្ថកិច្ចគ្នា ។ សម្តេចបានបញ្ជាក់ថ តមរយៈការខិតខំធ្វើកំណេទមេង់
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច យើងបេើពេលមិនដល់ ១ ឆ្នាំផងទេ        
បានបញ្ចប់ភារកិច្ចរួចទៅហើយ ។ បានសេចក្តីថដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច 
ដេលបានផ្តល់ឲ្យកេុមហ៊ុនឯកជនជាង ២ លានហិកត ឥឡូវយើងបាន        
ពិនិត្យគេប់អស់ហើយ ទាំងនៅផ្នេកកសិកម្ម និងផ្នេកបរិសា្ថានក្នុងចំនួនជាង 
២ លានហិកតនេះ ឥឡូវបន្តទុកឲ្យនៅវិនិយោគតេឹមតេ ១ លាន ៩ មុឺន 
ហិកតទេ។ ជិត១លានហិកតទៀតតេូវបានដកហូតតេឡប់មកវិញហើយ 
ហើយក្នុង ១ លានហិកតនេះ ភាគចេើនជាដីបានដំដុះដំណំកស៊ូ ឬ 
ដំណំផ្សេងៗរួចសេចទៅហើយ ។ ដូចនេះ ផលប៉ះពាល់ជាមួយបេជាពល 
រដ្ឋ វាហាក់ដូចជាចប់អស់ទៅហើយ ហើយនៅសល់ជាង១លានហិកត
នេះតេូវទុករយៈពេលឲ្យទៀត ដើម្បីដោះសេយជាមួយបេជាពលរដ្ឋ              
ទៀត។ មួយចំនួនអាចនឹងដកហូតតេឡប់មកវិញ។ ដូចនេះដីសមេប់   
សម្បទានសង្គមកិច្ច គឺមិនខ្វះនោះទេ ។

សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមផងដេរថ នៅពេលដេលដំណំ 
កស៊ូ និងដំណំឧស្សាហកម្មងើបឡើងមក វានឹងកា្លាយទៅជាគមេបពេ
ឈើថ្មីដេលនឹងផ្តល់ផលឲ្យយើងជាគមេបពេឈើផង ជាបេយោជន៍ 
សេដ្ឋកិច្ចផង ។   

សម្តេចបញ្ជាក់ថ យើងទទួលនូវការឈឺចាប់ណស់នៅពេលដេលគេ
សេកថយើងបានបំផ្លាញពេឈើ ។ យើងទទួលសា្គាល់អំពីការកាប់ពេ 
ឈើបំផ្លាញនេះ ទង្វើនេះ គឺតេូវតេមានទោស តេូវតេបងេ្កាបហើយខ្ញុំបានឲ្យ 
ឧទ្ធមា្ភាចកេពីរគេឿងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍ សែ សុខា ។ ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យ 
បាញ់បេសិនជាវាពេហើន។ ប៉ុន្តេហេតុអ្វីខ្ញុំនិយយរឿងឈឺចាប់ ? បើមិន  
កាប់ពេល្អិតលោ្អាចហ្នឹងទេតើធ្វើម៉េចដំកស៊ូបាន? ។ សម្តេចបានលើក 
សំណួរទៀតថ នៅបេទេសមា៉ាឡេសុី ដើម្បីមានដូងបេង និងកស៊ូពេញ 
ដី? ពីដើម ដីនៅមា៉ាឡេសុីនិងមានពេ ឬអត់ បេកដជាមាន ហើយនៅថេ 
នៅឥណ្ឌូនេសុី នៅគេប់តេបេទេសហ្នឹង ។ ប៉ុន្តេសម្តេចមិនឯកភាពទេ រឿង 
កាប់បំផ្លាញពេឈើនោះ ។ 

សម្តេចតេជោបានណេនាំឲ្យមនេ្តីពាក់ព័ន្ធ ដេលចូលរួមបងេ្កាបការ         
កាប់បំផ្លាញពេឈើ ឲ្យធ្វើការងររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ បេកបដោយការ 
ទទួលខុសតេូវខ្ពស់ ៕
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រសៀលថ្ងេទី ១៧ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង 

នាយករដ្ឋមនេ្តីស្តីទី និងជារដ្ឋមនេ្តីកេសួងមហាផ្ទេ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅការងរឆ្នាំ 

២០១៦ របស់ខេត្តកណ្ដាល នាសាលាខេត្តកណ្ដាល ។

មានបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ ទន្ទឹមនឹងការកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផល         

ដេលអាជា្ញាធរខេត្តសមេចបាននាឆ្នាំកន្លងទៅ សម្តេចកេឡាហោមក៏បានផ្តល់នូវ 

អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់អង្គសន្និបាត ។ សម្តេចបានលើកឡើងអំពីវិធនការ   

សំខន់ស្នូលចំនួន ៣ ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើនការទទួលខុសតេូវក្នុងការថេរក្សាពងេឹង 

សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈ  ការបង្ការ ទប់-

សា្កាត់ និងបង្កាេបបទល្មើសនានាដេលកើតមានឡើងក្នុងដេនសមត្ថកិច្ចខេត្ត ។ វិធន 

ការស្នូលទាំង ៣ គឺវិធនការអប់រំ, វិធនការរដ្ឋបាល និងវិធនការច្បាប់ ។ 

សម្តេចកេឡាហោមបញ្ជាក់ថ តេូវរួមគ្នាដោះសេយបញ្ហាបេឈមនានាសំដៅ

បន្តអភិវឌ្ឍខេត្តកណ្ដាលឲ្យមានការរីកចមេើនថេមទៀត។ រដ្ឋបាលគេប់ថ្នាក់នេខេត្ត

កណ្ដាលមន្ទីរអង្គភាពនានាតេូវពងេឹងរបៀបរបបធ្វើការងរទំនាក់ទំនងការងរ និង

ពងេឹងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណមថ្នាក់ដឹកនាំផ្អេកលើគោលការណ៍ច្បាប់ និងលិខិត 

បទដ្ឋានដេលបានកំណត់ ។ មន្តេីគេប់រូបតេូវបំពេញការងរឲ្យបានតេឹមតេូវតម    

លក្ខខណ្ឌការងរដេលបានកំណត់ និងគោរពឲ្យបានតេឹមតេូវនូវបទបញ្ជាផ្ទេក្នុង         

កេមសីលធម៌ និងវិជា្ជាជីវៈជាមន្តេីរាជការសំដៅបង្កើនបេសិទ្ធភាពការងរ និងភាព 

ថ្លេថ្នូរ ។

សម្តេចកេឡាហោមក៏បានរំលឹកផងដេរទាក់ទងដល់ការជួលដីឲ្យបេជាជននេ

បេទេសជិតខងធ្វើកសិកម្ម។ សម្តេចបញ្ជាក់ថរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលតេូវពងេឹងការ

អនុវត្តសារាចរណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងបង្កើនការចាត់វិធនហាមបេមបេជា-

ពលរដ្ឋខ្មេរមិនឲ្យជួលដីលក់ដីធ្លីសេចំការ ឬដីលំនៅសា្ថានរបស់ខ្លួននៅតំបន់ពេំ-     

ដេនទៅឱ្យបេជាជនបេទេសជាប់ពេំដេនតទៅទៀត ។ សម្តេចបន្តថកន្លងមករាជ-

រដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណ៍ណេនាំស្តីពីការហាមបេជាពលរដ្ឋខ្មេរមិនឲ្យជួលដី

លក់ដី ឬជួលដីសេដីចំការឬលំនៅសា្ថាននៅតមតំបន់ពេំដេននោះ គឺតេូវអនុវត្តនៅ

តមតំបន់ពេំដេនក្បេរខងកម្ពុជាទាំងអស់ ។

សម្តេចកេឡាហោមបានសង្កត់ធ្ងន់ថ បើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះសេយនិងចាត់         

វិធនការទៅតមច្បាប់ទេ ទៅថ្ងេខងមុខកូនខ្មេរជំនាន់កេយអាចបេឈមនឹងការ

លំបាក បើទោះនៅតំបន់ពេំដេនមានការបោះបង្គាលហើយក៏ដោយ ។

គួរបញ្ជាក់ថ ខេត្តកណ្ដាលគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណមខេត្តជាចេើនទៀតដេល

មានពេំបេទល់ជាប់នឹងបេទេសវៀតណម ៕

ពេឹកថ្ងេទី ១៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅវិមានពេឹទ្ធសភា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី 

សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យគណៈ     

បេតិភូគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្សនេសហភាពអន្តរសភា (អាយភីយូ) ចូលជួប 

សម្តេងការគួសម ។ 

សម្តេចបេធនពេឹទ្ធសភា បានមានបេសាសន៍សា្វាគមន៍ចំពោះដំណើរបំពេញ  

ទស្សនកិច្ចការងរនៅកម្ពុជារបស់គណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្ស នេសហភាពអន្តរ-

សភា (អាយភីយូ) ពេមទាំងសង្ឃឹមថ គណៈបេតិភូនឹងសមេចបានលទ្ធផលជា        

វិជ្ជមានតមកម្មវិធីការងរដេលបានគេងទុក ។

គណៈបេតិភូគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្ស IPU បានសម្តេងការកោតសរសើរ     

និងវាយតម្លេច្ពស់ចំពោះកិច្ចសហបេតិបត្តិការរបស់កម្ពុជា ក្នុងការងរ និងការគោរព 

សិទ្ធិមនុស្សបានល្អ នារយៈពេលកន្លងមក ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានជមេបជូនគណៈបេតិភូថ កម្ពុជាជា

បេទេសបេកាន់របបបេជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស កម្ពុជាទទួលសា្គាល់ និងគោរព      

សិទ្ធិមនុស្សដូចមានចេងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហបេជាជាតិ សេចក្តីបេកាសសកល 

អពំសីទិ្ធមិនសុ្ស នងិកត្តកិាសញ្ញា ពេមទាងំអនសុញ្ញាទាងំឡាយដេល ទាកទ់ងទៅនងឹ 

សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិនារី និងសិទ្ធិកុមារ។ បេជាពលរដ្ឋគេប់រូបមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោ-

បល់របស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញ ទាំងក្នុងអង្គបេជុំ ក៏ដូចជាក្នុងវេទិកានយោបាយ 

សារធរណៈ ហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតមវិឡុ សារពត៌មានជាតិ 

និងអន្តរជាតិ ដេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានសារពត៌មានចំនួន ៧៦០ សារពត៌មាន 

តមអនឡាញចំនួន ២៤ វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ចំនួន ២៤០ ...។ លើសពីនេះទៅទៀត 

បេជាពលរដ្ឋលោកមានយន្តការ ការពារផលបេយោជនជ៍ាចេើនថេមទៀត ជាកស់្តេង 

មានគណបក្សនយោបាយ ៦៥ សមាគម និងអង្គការកេរដ្ឋាភិបាលជាង ៥០០០ 

និងសហជីពមូលដ្ឋាន ៣២១៤ ។ 

ពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល សុទ្ធតេមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស     

ដើម្បីរួមចំណេកការពារសិទ្ធិសេរីភាព និងផលបេយោជន៍សេបច្បាប់របស់បេជា-

ពលរដ្ឋ មិនឱ្យមានការរំលោភបំពានឡើយ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តេងតេធ្វើរបាយការណ៍ និងទទួលអនុសាសន៍ស្តីពីបញ្ហា

សិទ្ធិមនុស្ស ពីកេុមបេឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហបេជាជាតិ មកដក់បញ្ចូលក្នុងកម្ម 

វិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន សំដៅលើកកម្ពស់សា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់ 

តេល្អបេសើរឡើង ៕

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង នាយករដ្ឋមនេ្តីស្តីទីរំលឹក
មនេ្តីខេត្តកណ្តេលអំពីវិធានការស្នូលបី និងការជួលដី

ឲ្យបេជាជនបេទេសជិតខាង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុ ំបេធានពេឹទ្ធសភា 
អនុញ្ញេតឱ្យគណៈបេតិភូ គណៈកម្មេធិការសិទ្ធិមនុស្ស 

នេសហភាពអន្តរសភា  ចូលជួបសម្តេងការគួរសម

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង នាយករដ្ឋមនេ្តីស្តីទី និងជារដ្ឋមនេ្តីកេសួងមហាផ្ទេ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរឆ្នាំ ២០១៥ 

និងលើកទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៦ របស់ខេត្តកណ្ដាល សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 

អនុញ្ញាតឱ្យគណៈបេតិភូគណៈកមា្មោធិការសិទ្ធិមនុស្សនេសហភាពអន្តរសភា 

ចូលជួបសម្តេងការគួរសម
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ថ្ងេទ១ី០ ខេកមុ្ភៈ ឆ្នា២ំ០១៦ សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមនេ្ត ីរដ្ឋមនេ្តកីេសងួមហា 

ផ្ទេ អនុបេធនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណល សួរសុខទុក្ខបេជាពលរដ្ឋ 

និងបេគល់រថយន្តសង្គាេះបនា្ទាន់ចំនួន ១០ គេឿង ជូនដល់ឃុំទាំង ៨ បូករួមទាំង ២ ឃុំរបស់សេុក 

កញ្ចេៀច និងរៀបចំកម្មវិធីពិសាបាយសាមគ្គី ជាមួយលោកយយលោកត ក្នុងសេុកកំចាយមារ ខេត្ត 

ពេវេង ។

ថ្ងេទី ២ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភានេពេះ 

រាជាណចកេកម្ពជុា អនបុេធនគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា នងិលោកជទំាវ ពេមទាងំចៅៗ បានអញ្ជើញ 

នាំយកបច្ច័យ ទេយ្យវត្ថុ អង្ករ គេឿងឧបភោគ បរិភោគ ទៅបេគេនសម្ដេចពេះមហាសុមេធធិបតី នន្ទ 
ង៉ែត សម្តេចពេះសង្ឈនាយកនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងជាពេះចៅអធិការវត្តបទុមវតី ។ ទេយ្យ-

វត្ថុ និងគេឿងឧបភោគ បរិភោគ ដេលបេគេនសម្តេច នាឱកាសនោះ រួមមាន ៖ បច្ច័យ, សាដក, អង្ករ 

០២ តោន, តេ ០៣ គីឡូកេម, ស្ករស១បាវ ២៥ គីឡូកេម, មីយើង ៣ កេសធំ, តេីខកំបុ៉ង ៤ កេស, 

ទឹកដោះគោខប់ ៤ កេស, ទឹកកេូច ៥ កេស, ទឹកបរិសុទ្ធ ៥ កេស និង ផ្លេឈើគេប់មុខ ៤ កេស ។

ថ្ងេទី១៧ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ 

នៅសាលបេជុំ សាលាខេត្តបាត់ 

ដំបង ឯកឧត្តម ទែព ងន សមា-

ជិកគណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មោធិ

ការកណ្ដាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធនទី ២ពេឹទ្ធសភា  បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាថ្នាក់ខេត្តស្តីពី " 

ការលើកកម្ពស់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ " រៀបចំដោយកេុមសមាជិកពេឹទ្ធសភាបេចាំភូមិភាគទី ៤ 

ដេលមានសិកា្ខា- កាមចំនួន ៣៤០ នាក់ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សមាជិក សមាជិកាពេឹទ្ធសភា 

តំណងរាស្តេមណ្ឌលបាត់ដំបង បេធនកេុមការងរថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង បេធនកេុមបេឹក្សា អភិ-

បាលនេគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង តំណងកេសួងមហាផ្ទេ កេសួងផេនការ កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កេសួងយុត្តិធម៌ កេសួងពាណិជ្ជកម្ម កេសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ តំណងអគ្គលេខធិការដ្ឋានពេឹទ្ធសភា វិទ្យាសា្ថានសភាកម្ពុជា សម្ព័ន្ធភាពជាតិកេុមបេឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន ពេមទាំងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្ត

បាត់ដំបង។

ក្នុងខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ 

២០១៦ នេះ ឯក-

ឧត្តមបណ្ឌិត ងួន 
ញ៉ិល សមាជិក 

គណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជាអនុបេធនទី ២ រដ្ឋសភា 

បេធនកេុមការងរថ្នាក់កណ្ដាលចុះខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចុះបំពេញការងរនៅខេត្តកំពង់ធំ ក្នុង

នោះបានអញ្ជើញជាអធិបតីនេកិច្ចបេជុំកេុមការងរចុះជួយខេត្តអំពីការងរ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះ 

ឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅឆ្នាំ ២០១៧ និងបានចុះធ្វើការងរជាក់ស្តេងមួយចំនួនទៀត ។ ឯកត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានចំណយក្នុងពេលចុះបំពេញការងរ រួមមាន៖ ឧបត្ថម្ភ 

ថវិកាចំនួន ៣.០០០ដុលា្លារ ដល់សមាគមនារីសេុកបារាយណ៍ក្នុងការរៀបចំដំណើរកម្សាន្តនៅកេុងពេះសីហនុដើម្បីអបអរទិវានារីអន្តជាតិ ៨មីនា, ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១.០០០ ដុលា្លារ ដល់មន្តេី 

សា្នាក់ការគណបក្សខេត្ត, ចូលបច្ច័យចំនួន ២.០០០.០០០រៀល ក្នុងពិធីបុណ្យ១០០ថ្ងេ អតីតពេះអនុគណសេុកបារាយណ៍ ពេះនាម លឿង ហ៊ុំ, ជូនបច្ច័យចំនួន ១.០០០.០០០រៀលចំពោះលោក

តអាចារ្យចំនួន ៣ នាក់ , ចេកជូនអង្ករចំនួន១៥០ការុង ស្មើនឹង ៣ តោនដល់បេជាជនខ្វះខតចំនួន ៩ ភូមិ ក្នុងឃុំបាល័្លង្ក ។

ក្នុងខេកុម្ភៈនេះដេរ ឯកឧត្តម គាត ឈន់  សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណ្ដាល

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តីបេចាំការ បានដឹកនាំគណៈបេតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលចុះ            

ពិនិត្យបេព័ន្ធធរាសាស្តេនៅសេុកឆ្លូង ខេត្តកេចេះ ពេមទាំងបានជួយរេអង្គាសគ្នាសមេប់ការចូលរួម

ជួយឧបត្ថម្ភគំទេសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកបញ្ចូលអាងដើម្បីខ្ចប់ទឹកទុកសមេប់ការបង្កបង្កើនផលនិង

សង្គាេះសេបេំងរបស់បេជាពលរដ្ឋទីនោះផងដេរ ។

ថ្មីៗនេះ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិប-

តីក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពេះវិហារវត្តសុវណ្ណនាវា ហៅវត្តពេសំពៅ ស្ថិតនៅភូមិពេសំពៅ ឃុំ 

បេស្នឹប សេុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
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ថ្ងេទី ១៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដោយរួមសហការបេតិបត្តិការជាមួយទីភា្នាក់ងរ 

សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល 

បណ្តុះបណ្ដាល " ចលនាភមូថិ្ម ី" នេគមេងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ដោយបេើបេសវ់ធិសីាស្តេ "ចលនាភមូថិ្ម"ី 

នៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងេទី ១២ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម តែំ អុីវតឹក សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជា

ជន កម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន និងសហការីបានអញ្ជើញពិនិត្យផ្លូវជាតិលេខ

២៦៥F ចាប់ពីចំណុចបំបេកផ្លូវជាតិលេខ៦៣តេង់ម្តុំវត្តគង់ម៉ុចចំណុចគីឡូម៉េតេ (04+500) 

ដល់សា្វាយធំ ឃុំកណ្តេក សេុកបាគង នៅផ្លូវជាតិលេខ៦តេង់គីឡូម៉េតេ (305+200) មានបេវេង 

១១.២០០ ម៉េតេ ទទឹង ៦ ម៉េតេខេត្តសៀមរាប។ ផ្លូវនេះសាងសង់សមេចបាន៧០% ។

ថ្ងេទី ១៤ ខេកុម្ភៈឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជាជន 

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយកេុមយុវជនសិស្សានុសិស្សបេមាណជាង ១០០០ 

នាក់ នៅវិទ្យាល័យបាកាន សេុកបាកាន ខេត្តពោធិសាត់ ក្នុងថ្ងេទិវានេក្តីសេឡាញ់ ។

ថ្ងេទី ៣ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងសុខភិបាល អមដំណើរដោយមនេ្តីសុខភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបាន 

អញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយគេូពេទ្យ និងចុះពិនិត្យអគរមន្ទីរពេទ្យបង្អេកខេត្តពេះសីហនុ 

ដេលតេៀមនឹងដក់សមោ្ពោធនៅចុងខេកុម្ភៈនេះ។ អគរមន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះកសាងឡើងកេមជំនួយ 

ឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្នុងទឹកបេក់ជាង ១៥ លានដុលា្លារអាមេរិក ។

ថ្ងេទី ១០ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្ដម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សប្

រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងព័ត៌មាន និងជាបេធនកេុមការងរថ្នាក់កណ្ដាលចុះសេុកកោះសូទិន 

ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត ពេះសង្ឃ 

វត្តពងេ ក្នុងឃុំពងេ សេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។

ក្នុងខេកុម្ភៈនេះ ដេរ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមាជិក គណៈកមា្មោធិការ កណ្ដាលគណបក្ស 

បេជា-ជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងបរិ-សា្ថាន និងជាបេធនកេុមការងរថ្នាក់កណ្ដាលចុះសេុកអូរំាងឪ 

ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទួលសុភី និងឃុំចក 

ដោយបានឆ្លើយតបនូវសំណូមពរផ្សេងៗនៅនឹងកន្លេង ។
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ក្នុងខេកុម្ភៈនេះ ឯកឧត្តម បែជ្ញ ចន្ទ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជាជន 

កម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹកនាំកេុមការងរខេត្តចុះពិនិត្យ និងសិក្សាផ្លូវពី 

ភូមិថ្លុកតេច ឃុំកក់ សេុកពញាកេក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទៅកាន់ភូមិមានជ័យ ឃុំចុងអំពិល សេុកកញេ្ជៀច 

ខេត្តពេវេង ។

ថ្ងេទី ២២ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ប៉ែន សុីម៉ន សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជា

ជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមនេ្តី ,ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារ តំណងរាស្តេមណ្ឌលកំពត បានអញ្ជើញចូលរួម 

សមោ្ពោធឆ្លងដក់ឲ្យបេើបេស់សាលាធម្មសភា ក្នុងវត្តអង្គចក ស្ថិតនៅឃុំតេពាំងរាំង សេុកជុំគិរី ខេត្ត 

កំពត ។

ថ្ងេទី ២០ កុម្ភៈ ២០១៦  ឯកឧត្តមឧកញា៉ា អូសា្មែន ហាស្សាន់ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីបេតិភូអមនាយករដ្ឋមនេ្តី និងជារដ្ឋលេខធិការកេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ដាល 

វិជា្ជាជីវៈ និងលោកជំទាវ តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេ

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់ជា  

ផ្លូវការ វិហារឥសា្លាម សាលារៀន និងសមិទ្ធផលនានា នៅភូមិអូរឫស្សីកណ្ដាល ឃុំអូរឬស្សីកណ្ដាល សេុកសៀមបូក 

ខេត្តស្ទឹងតេង រួមមាន វិហារមួយខ្នង សាលារៀនមួយខ្នងមាន ៥ បន្ទប់ បង្គន់អនាម័យ ៣កន្លេង កោ្លាងទា្វារ និង 

របងបេវេង ៣១ ម និង អណ្តូងទឹកធំចំនួន ១២ អណ្តូង ចំណយទឹកបេក់បេមាណជាង ២២ មុឺនដុលា្លារអាមេរិក 

ដេលជាជំនួយរបស់អង្គការមូលនិធិឥសា្លាមកម្ពុជា (CIF) បេចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដេលមានលោក ហា្គាសាលី 

សាលីម ជាបេធន។សមិទ្ធផលដេលជាមរតកទុកក្នុងពេះពុទ្ធសាសនាគឺពេះវិហារ និងសមិទ្ធផលជាចេីនទៀត     

ស្ថិតក្នុងវត្តឧបោសថវន័ហៅវត្តបទសេីទន្ទឹង ក្នុងឃំុល្វេ សេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម តេូវបានកាត់ឬសសីមា និងសមោ្ពោធដក់ឱ្យបេីបេស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងេទី២១.ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ.២០១៦ ។

ថ្ងេទី ៩ ខេកុម្ភ: ឯកឧត្តម ម៉ែន់ ឈឿន បេធនគណ:កម្មការទី ៧ នេពេឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ 

ពុំ សុីចាន់ អនុបេធនគណ:កម្មការទី ៨ នេពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសា្ថានភាពជាក់         

ស្តេងផ្ទះបេជាពលរដ្ឋដេលបានរងគេះដោយសារអគ្គិភ័យកាលពីយប់ថ្ងេទី ៨ ខេកុម្ភ: ស្ថិតនៅ    

ខងកេយវត្តចាក់អងេកេម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធនីភ្នំពេញ ។

ថ្ងេទី ១៨ ខេកុម្ភៈ លោកជំទាវ មន សំអាន សមាជិកាគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជា បេធនគណ:កម្មការទី ៨ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណល និងចូលរួម

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរសាខសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តពោធិ៍-

សាត់បេចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៦ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនប៍៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន 

ពោធិ៍សាត់។

ថ្ងេទី ១៦ ខេុកម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជៀង អំ សមាជិក គណៈកមា្មោធិការ កណ្ដាល 

គណបក្សបេជាជន កម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំ

ណលសួរសុខទុក្ខ បេជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យកន្លេងគេងសាងសង់សា្ពោន មួយដេលមានបេវេង ១៧ 

ម៉េតេ ទទឹង ៤.៥ម៉េតេ ធ្វើអំពីដេកបាឡេ ជូនបេជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងឃុំថ្នាធ្នង់ និងឃុំជេុងពពេល 

សេុករំដួល ខេត្តសា្វាយរៀង។ ក្នុងឳកាសនោះដេរឯកឧត្តមក៏បានផ្តល់ជូនបេជាពលរដ្ឋក្នុងមា្នាក់ៗ 

សារុង០១ និង ឧបត្ថម្ភថវិកា៥០០ដុលា្លារ ដល់បងប្អូនដេលកំពុងសាងសង់សា្ពោនសហគមន៍ស្ថិតនៅ             

ឃុំជេុងពពេល និងឃុំបុសមន សេុករំដួល ខេត្តសា្វាយរៀង ។
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ថ្ងេទី ២០ ខេ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាល

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នងពិធីបញ្ចូលសិស្ស និស្សិតកេីកេ និងពិការចំនួន 

២៥១ នាក់ ជាសមាជិកសមាគមសិស្សនិស្សិតអាហារូបការណ៍សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ 

ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បា៉ែ សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាល 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធនីភ្នំពេញ និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី 

សមោ្ពោធកុដិលេខ ៣១ ដេលតេូវបានបេសិទ្ធនាមថ រោងលំអងកេសរ ក្នុងវត្តឧណ្ណោលោម សង្កាត់ 

ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធនីភ្នំពេញ ដេលមានទំហំ ២៣១ ម៉េតេការ៉េ ទទឹង ១១ ម៉េតេ និង 

បណ្ដាយ ១២ ម៉េតេ  កម្ពស់ ២១ ម៉េតេ មាន ៩ បន្ទប់ ធ្វើអំពីបេតុងអាមេ ដេលសាងសង់រួចនៅខេឆ្នូ 

ឆ្នាំ២០១៥ ដោយចំណយថវិកាអស់ជាង ២៣ មុឺនដុលា្លារ ។

ថ្មីៗនេះ កេុមការងរថ្នាក់ជាតិចុះឃុំតអូរ សេុកគិរីវង់ ខេត្តតកេវ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឈឹម 
សែ គី អនុរដ្ឋលេខធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលសួរសុខទុក្ខ 

និងនាំយកកង់ ១០០ គេឿង ដេលជាអំណយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី ជូនសិស្សានុសិស្សជួបការលំបាក ១០០ នាក់ នៅ 

ឃុំតអូរ សេុកគីរីវង់ ខេត្តតកេវ  ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាល

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តតកេវ បានដឹកនាំមន្តេីរាជការ និងកេុម

ការងរកាកបាទកេហមខេត្តចុះផ្តល់អំណយ និងតមដនសា្ថានភាពជំងឺរបស់បងប្អូនបេជាពល-

រដ្ឋដេលពុលនំបញ្ចុក កំពុងសមេកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអង្គការ ពេម ដោយនាំយកសេរ៉ូម 

ចំនួន ២០០ បោ្លាក ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យផងដេរ ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ជា សុមែធី សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តពេវេង បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណលសា្តាប់អំពី

កង្វល់នានា និងដោះសេយបញ្ហាជា ក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនអាជីវករផ្សារពាមរ៍ សេុកពាមរ៍ ខេត្តពេ-

វេង ។

ថ្ងេទ ី១៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម លន់ លឹមថែ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាលគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអធិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិ-

បតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់សួនច្បារ និងរូបសំណកដេលតំណងឲ្យភ្នំបេុស ភ្នំសេី របស់ 

ខេត្តកំពង់ចាម ។
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នៅថ្ងេទី ២៤ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦  ឯ.ឧ ជាម ច័ន្ទសភ័ណ សមាជិកកេុមការ 

ងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងបេធនកេុមការងរយុវជនខេត្តបាត់ដំបង 

បានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកមា្មោធិការកណ្ដាល និងបេជុំការងរ

យុវជនគណបក្សខេត្តបេចាំខេ ។

កិច្ចបេជុំបូកសរុបការងរឆ្នាំ២០១៥និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៦ របស់ កេុម

ការងររៀបចំអង្គការចាត់តំងយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជានៅកេបេទេស 

បានបេពេឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងេទី១៣ខេកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦ នៅទីសា្នាក់ការកណ្ដាល 

គណបក្សបេជាជន កេមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តម សម សឿន បេធន 

គណៈចាត់តំង,ឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង បេធនកេុមការងរយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណេត បេធនកេុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តំងយុវជន

នៅកេបេទេស, អនុបេធនគណៈទាក់ទងបរទេស អនុបេធនគណៈកមា្មោធិការគណបក្សកេសួងការបរទេស និងសមាជិកសមាជិកា កេុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តំង 

យុវជនគណបក្សនៅកេបេទេស សរុបជាង ៣៥០ នាក់ ។  

នៅថ្ងេទី៣១ ខេមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ កេ បុ៊នខៀង ជាបេធនកេុមការងរយុ-
វជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបោះឆ្នាតជេើស-        
រសីសកម្មជនយវុជនគណបក្សភមូរិកា សង្កាតស់េយ៉វូ សេកុស្ទងឹសេន ខេត្តកពំងធ់ ំ
មានយុវជនចូលរួម២០៥នាក់ សេី១៥១នាក់ បេក្ខជនឈរឈ្មោះ១២នាក់ សេី៤ 
លទ្ធផលជាប់៦នាក់សេី២នាក់យើងសមេចយក៦នាក់ដោយសារមានជាប់ស្ទួន
២នាក់ និងភូមិកំរ៉េងមានយុវជនចូលរួម១០៤នាក់សេី៦០នាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះ១២នាក់ សេី៦នាក់លទ្ធផលជាប់៥នាក់ សេី១នាក់(សរុបសន្លឹកឆ្នាតមិនបានការ ០១ 
សន្លឹក)។ -នៅភូមិមា្នាវ:យុវជនចូលរួម ១១៣នាក់សេី ៧៥នាក់ បេក្ខជនឈរឈ្មោះ៩នាក់ សេី៥ លទ្ធផល៥នាក់ សេី២នាក់ និងភូមិចំបក់ យុវជនចូលរួម ៩៤នាក់សេី  ៦៨នាក់ 
បេក្ខជនឈរឈ្មោះ១៤នាក់សេី៧នាក់ លទ្ធផល៦នាក់សេី២នាក់ យើងសមេចយក៦នាក់ដោយមានស្ទួន២នាក់។

នៅថេ្ងទី ៣១ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅគណបក្សសេុកស្ទឹងតេង់ ខេត្ត 

កំពង់ចាម បានរៀបចំបើកវេទិកាថ្នាក់ដឹកនំាគណបក្សសា្តាប់យុវជននិយយ ដោយ 

មានការចូលរួមពី ឯ.ឧ បណ្ឌិត ហ៊ុន មាណេត អនុបេធនកេុមការងរយុវជនគណ-

បក្សថ្នាក់កណ្ដាល និង ឯ.ឧ លន់ លឹមថេ បេធនគណៈកមា្មោធិការគណបក្សខេត្ត

កំពង់ចាម ។

ថ្ងេទី ៣១ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល 
ទទួលបន្ទុកតំបន់ ៥ បានរៀបចំកិច្ចបេជុំជាមួយនឹងគេឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងរាជ-
ធនីភ្នំពេញ និងខេត្តសា្វាយរៀង កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បា៉ា សុជាតិវង្ស បេធន 
កេុមការងរយុវជនរាជធនីភ្នំពេញ និងជាបេធនកេុមទទួលបន្ទុកតំបន់ ៥ ។

នាពេឹកថ្ងេទី ១៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯ.ឧ បណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណេត អនុបេធន 

កេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាបេធនកេុមការងរតំបន់ ២         

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបេកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

នៅខេត្តរតនគីរីចំនួន ៣០៦ នាក់  ។ ហើយកេុមការងរបានបន្តកិច្ចបេជុំកេុមការ-

ងរតំបន់ ២ ជាមួយក្បាលមា៉ាសុីនដឹកនាំយុវជនខេត្ត និងសេុកទាំង ៩ នេគណៈ  

កមា្មោធិការគណបក្សខេត្តរតនគីរីនៅថ្ងេនោះផងដេរ ។

ថ្ងេទី ២៣ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល 
បានរៀបចំកិច្ចបេជុំជាមួយបណ្ដាផ្នេក ដើម្បីពងេឹងបេសិទ្ធភាពការងរ កេមអធិ-
បតីភាពឯ.ឧ កេ បុ៊នខៀង បេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ។
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ថ្ងេទី ១៨ ខេ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ឯ.ឧ ឡាយ គឹមលី ជាសមាជិកកេុមការងរ
យវុជនគណបក្សថ្នាកក់ណ្ដាល  បានដកឹនាកំេមុការងរយវុជនខេត្ត  នងិសេកុមង្គលបរុ ី
រួមជាមួយនឹងគណបក្សសេុកមង្គលបុរី បានចូលរួមបេជុំជំរុញការរៀបចំកេុមសកម្ម-
ជនយុវជនឃុំ និងភូមិ ទាំង ១១ នៅឃុំសំបួរសេុកមង្គលបុរី ។ ជាឃុំចុងកេយនេ    
សេុកដេលរៀបចំកេុមយុវជនមិនបានកន្លងមក ដោយជួបបញ្ហាលំបាក គឺការចំណក
សេុករបស់សមាជិកបក្សជាយុវជន ។

នៅថ្ងេទី១៤ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅគេប់សង្កាត់នេកេុងស្ទឹងសេន និងឃុំជ័យនេ

សេុកកំពង់សា្វាយខេត្តកំពង់ធំ បានរៀបចំការបោះឆ្នាតជេើសរីសសកម្មជនយុវជន

នៅតមបណ្ដាភូមិនានា គេប់ភូមិដំណើរការទៅដោយរលូន និងជោគជ័យ បេកប 

ដោយភាពសប្បាយរីករាយ កេមអធិបតី ឯ.ឧ សុខ លូ សមាជិកកេុមការងរយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាបេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ។

នៅថ្ងេទី១០ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះលោក សម ពិសិដ្ធ ជាសមាជិកកេុមការ
ងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាបេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត
កេប បានដឹកនាំកិច្ចបេជុំដោយមានរបៀបវារៈដូចខងកេម៖១-ផ្សព្វផ្សាយលិខិត 
លេខ ០១/១៦ សណ.គក ចុះថ្ងេទី២៥ ខេមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំបេធន 
គណៈចលនាមហាជន និងបេធនចលនាយុវជននេគណបក្សរាជធនី ខេត្ត ។ ២-           
ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលកិច្ចបេជុំកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បេចាំខេធ្នូ 

ឆ្នាំ ២០១៥ និងខេមករា ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។៣-របាយការណ៍សកម្មភាពការងរយុវជនគណបក្សខេត្តបេចាំខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ និងខេមករា 
ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ពីបណ្ដាកេុង សេុក និងផ្នេក។៤-ឆ្លងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងរយុវជនគណបក្សខេត្តឆ្នាំ ២០១៥ និង          
តេៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរយុវជនគណបក្សខេត្តឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ ២០១៦ និង៥-បញ្ហាផ្សេងៗ។

នៅថ្ងេទី១៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ សួង ម៉េងឡុង សមាជិកកេុមការងរយុវជន 

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងបេធនកេុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សកេសួងសង្គម-

កិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានរៀបចំកិច្ចបេជុំបូកសរុបការងរឆ្នាំ២០១៥ 

និងទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៦  ។

ពេឹកថ្ងេទី ២៤ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯ.ឧ ជេុន ថេរា៉ាវា៉ាត សមាជិកកេុមការងរយុ-
វជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងអនុបេធនកេុមការងរថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយសេុក
ពេឈរ និងជាបេធនយុវជនសេុក និងសហការី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក
វគ្គបណ្តះុបណ្ដាលយុវជនវគ្គទី១ ចំនួន ១៧០ នាក់ ក្នងុចំណមសកម្មជនយុវជន សរុប 
ចំនួន៧០៣នាក់ ដេលតេូវបណ្តុះបណ្ដាល នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សសេុកពេឈរ ។

នៅថ្ងេទី ១០ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ ជាប ដវុធ សមាជិកកេុមការងរយុវជន
ថ្នាក់កណ្ដាល បានចុះធ្វើវេទិកាសាធរណៈជាមួយយុវជន ដើម្បីសួរសុខទុក្ខ និង 
សា្តាប់នូវកង្វល់របស់បងប្អូន និងដោះសេយ នៅឃុំតឯក ដោយមានអ្នកចូលរួម 
បេមាណ ១០០ នាក់ និង ថ្ងេទី១៧ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានទៅធ្វើវេទិការសាធរណៈ
ជាមួយយុវជន នៅឃុំសា្វាយជេុំ សេុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល ដេលមានយុវជន 
ចូលរួមបេមាណ ១០០ នាក់។

ពេឹកថ្ងេទី១១ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ លោក អ៊ុន ចាន់ដ កេុមការងរយុវជនគណបក្ស 

ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាបេធនកេុមការងរយុវជនបក្សខេត្តពេះវិហារបានចុះជួបបេជុំជា

មួយបេធនគណបក្សសេុក និងគណៈអចិន្តេយ៍បក្សសេុកឆេបដើម្បីពិនិត្យកេ  

សមេួល និងបំពេញបន្ថេមសមាសភាពកេុមការងរយុវជនគណបក្សសេុក ឃុំ ភូមិ និង 

សាលា ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពយុវជនបក្ស ។ រៀបចំសមាសភាពយុវជនឆ្នើម

ជាបេក្ខជនកេុមបេឹក្សាឃុំឆ្នាំ ២០១៧ ។

នៅថ្ងេទី ២៦ ខេមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ ឡាយ គឹមលី សមាជិកកេុមការងរយុវ-

ជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងឯ.ឧ សួន បវរ សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្ដាល បានអញ្ចើញចូលរួមសំណេះសំណលជាមួយគរុសិស្សខេត្តបនា្ទាយ-

មានជ័យចំនួន ១៩៤ ក្នុងមា្នាក់ៗ ចំនួន ២០.០០០ រៀល លោកគេូ អ្នកគេូ ៣១ នាក់ 

ក្នុងមា្នាក់ៗចំនួន ៥០.០០០រៀល គេូ ៣១ កម្មករសាលា ៦ នាក់សរុប ២៣១ នាក់ និង 

ជូនអាហារពេលលា្ងាច ១ ពេលផងដេរ។
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ចំណូលពន្ធដារខែមករាៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថ

នៅខេមករាឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះពន្ធដររកបានចំណូលពន្ធបេមាណ

ជាង ៤៦៦ ពាន់លានរៀល ឬបេមាណ ១១៦,៥ លានដុលា្លារអាមេរិក។ 

បេក់ចំណូលនេះ បើបេៀបធៀបនឹងចំណូលខេមករាឆ្នាំ២០១៥ឃើញថ

មានកំណើនបេមាណ ៨,៥ លានដុលា្លារ ឬកើនបេមាណជាង ១០% ។ 

ចណំលូក្នងុខេមករានេះដេរ តមការវភិាគបេភេទពន្ធឃើញថចណំលូ 

មានការកើនឡើងគេប់បេភេទពន្ធ ក្នុងនោះ បេភេទពន្ធសំខន់ៗដេលមាន

ការកើនឡើង មានដូចជា ពន្ធលើបេក់បៀវត្សរ៍ កើនឡើងបេមាណ 

៩,៥%។ អាករពិសេសកើន ៨៦,៦% និងអាករលើតម្លេបន្ថេម កើន 

១៣,៥% ។

ដោយឡេក បើពិនិត្យតមវិស័យវិញឃើញថ ចំណូលក្នុងខេមករាក៏

មានការកើនឡើងស្ទើរគេប់សកម្មភាពដេរ ក្នុងនោះផ្នេកផលិតភេសជ្ជៈ      

កើនឡើង៥៨%។ផ្នេកផលិតថ្នាំជក់កើន៦៨,៤%។ផ្នេកផលិតផលគេឿង

បេើបេស់កើន ៤,៨% ។ ផ្នេកផលិតគេឿងអេឡិចតេូនិចកើន ១៥៨%។      

ផ្នេកសណ្ឋាគរ និងផ្ទះសំណក់កើន ១៥,៩% ។ ផលិតយនយន្តកើន 

២៨,៥%។ ផ្នេកសិកម្មកើន៨៧,២%។ ផ្នេកសេវាអប់រំកើន៣០៦,៧%។

ផ្នេកលក់សមា្ភារៈការិយល័យកើន ៣២,៩%។ ផ្នេកសេវាថេទាំសុខភាព   

កើន ១៨២% ។ ផ្នេកផលិតម្ហូបអាហារកើន ៥,២% និងផ្នេកដឹកជញ្ជូន 

និងទេសចរកើន ២៤,៣% ។

វិស័យសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នាំ ២០១៥

មន្ទីររៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់រាជធនីភ្នំពេញបាន   

បញ្ជាក់ថ សំណង់អគរខ្ពស់ៗចាប់ពី ៥ ជាន់ដល់ ៤០ ជាន់ មានចំនួន  

៦២៨ អគរនៅឆ្នាំ ២០១៥ បានកើនទ្បើងចំនួន ៦៧ អគរស្មើនឹងកំណើន 

១២% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ ២០១៤ ។

ស្ថិតិសំណង់អគរដេលបានសាងសង់រួច និងកំពុងសាងសង់ រួមមាន 

អគរចាប់ពីកម្ពស់ ៥ ជាន់ដល់ ៩ ជាន់ មានចំនួន ៤០៧ អគរ។ អគរ     

ចាប់ពី ១០ ជាន់ ដល់ ១៩ ជាន់ មានចំនួន ១៨៧ អគរ។ អគរចាប់ពី ២០ 

ជាន់ ដល់ ២៩ ជាន់ មានចំនួន ២២ អគរ។ អគរចាប់ពី៣០ជាន់ដល់៣៩ 

ជាន់ មានចំនួន ៨ អគរ និងអគរចាប់ពី ៤០ ជាន់ទ្បើងទៅ មានចំនួន ៤ 

អគរ ។

ក្នុងចំណមសំណង់អគរ ជារួមនៅរាជធនីភ្នំពេញដេលមានលិខិត  

អនុញ្ញាតមានចំនួន ៦៦២ កើនទ្បើង ៣៥ % និងសំណង់គ្មោនលិខិតអនុ-

ញ្ញាតសាងសង់មានចំនួន ៣១៩ កន្លេង កើនទ្បើង ៣៩% ធៀបនឹងរយៈ

ពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ សំណង់បានចុះបញ្ជីដក់បញ្ចាំផ្ទះចំនួន៥៩១

ប័ណ្ណ,បញ្ចាំដីចំនួន១.១៩២ប័ណ្ណ។ ចុះបញ្ជីដោះបំណុលផ្ទះ ៣៧៥ ប័ណ្ណ   

និងចុះបញ្ជីដោះបំណុលដីមានចំនួន ៥០២ ប័ណ្ណ។

វិស័យទែសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥

ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 

៤.៧៧៥.២៣១នាក ់កើនឡើងបេមាណ ៦,១% បើបេៀបនងឹឆ្នា ំ២០១៤។ 

ក្នុងចំនួននេះ ទេសចរវៀតណមមានចំនួន ៩៨៧,៧៩២ នាក់ កើនឡើង 

បេមាណ ៩,១ % ដេរ។ ភ្ញៀវចិនកើនឡើងជាង ២៤%,     ថេជាង ២៥%។ 

ភ្ញៀវមកពីអឺរុ៉បពិសេសអង់គ្លេសកើន១៦%,ភ្ញៀវអាមេរិកកើនឡើង ១០%។

ក្នុងរយៈពេលនេះដេរ ទេសចរបរទេសដេលទៅទស្សនាខេត្តសៀម-    

រាបមានចំនួន ២.១២៤.៨៦៣ នាក់។ តួលេខនេះគឺថយចុះ ៩,៦១% បើ 

ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤។ ប៉ុន្តេនៅតមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតជាពិសេស      

ជាប់មាត់សមុទេបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គាល់ ។

កេសងួទេសចរណប៍ានធ្វើការសន្នដិ្ឋានថ ការថយចុះទេសចរបរទេស 

នៅខេត្តសៀមរាប ដោយសារតេភ្ញៀវមួយចំនួនបានបង្វេរគោលដៅទៅ 

កម្សាន្តនៅខេត្តផ្សេងទៀត ដចូជាខេត្តពេះសហីន ុនងិខេត្តកពំត។ ទន្ទមឹនេះ 

មានបញ្ហាផ្សេងទៀត ដូចជាការធ្លាក់ចុះនេភ្ញៀវទេសចររុស្សុី ដេលមាន    

រហូតដល់ ៥០%។ ការធ្លាក់ចុះនូវភ្ញៀវកូរ៉េដេលបណ្ដាលមកពីជំងឺមឺស         

កាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ និងភ្ញៀវជប៉ុនជាដើម។ ម្យា៉ាងទៀតសា្ថានភាពជួស-

ជុល និងកេលម្អផ្លូវទៅកាន់គោលដៅទេសចរណ៍ដូចជាផ្លូវភ្នំពេញ-សៀម 

រាបដេលបាន និងកំពុងកេលម្អ ក៏អាចបង្កការលំបាកចំពោះមុខហើយ       

បង្វេរភ្ញៀវឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅទេសចរណ៍ផ្សេងៗទៀត កេពី

សៀមរាបដូចជាតំបន់ភ្នំពេញ(មានកំណើន២៣%) និងតំបន់ឆ្នេរសមុទេ 

(មានកំណើន២%) ជាដើម។

ទោះជាមានការធ្លាក់ចុះនូវភ្ញៀវទេសចរ      ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបយ៉ាង 

ណក្តី ក៏បុ៉ន្តេចំនួនអ្នកចូលទស្សនាបេសាទអង្គរវត្តនាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លង 

ទៅបានកើនឡើងបេមាណ ២% ដេរ ។

របាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរអប្សរាបានបង្ហាញថ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ    

បរទេសទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ២០១៥មានចំនួន 

២.១០០.០១៨ នាក់កើនឡើងបេមាណ ២% បើធៀបឆ្នាំ ២០១៤ ដេល 

មានចំនួនសរុបតេឹមតេ ២.០៥៩.៧០២ នាក់ ។

ជាការកត់សមា្គាល់ និនា្នាការភ្ញៀវធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិក៏មានការថយ

ចុះជារួម ពេះការបារម្ភអំពីភេរវកម្មក្នុងពិភពលោក ។ កត្តាសេដ្ឋកិច្ចមាន

ការលំបាកនិងបញ្ហានយោបាយនេបេទេសមួយចំនួនផងដេរ ។

វិស័យការងារឆ្នាំ ២០១៥

កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថ ឆ្នាំ ២០១៥ 

កន្លងទៅ ពលករកម្ពជុាដេលកំពុងធ្វើការនៅបរទេសមានចំនួន ៦១៩.៣៥៩ 

នាក់ ក្នុងនោះបេទេសថេចំនួន ៥៣៣.៧០៧ នាក់, បេទេសមា៉ាឡេសុី 

៣៨.៦៣៣ នាក់, បេទេសកូរ៉េ ៤៤.៣៣០ នាក់,ជប៉ុន ២.២៨៨ នាក់,សឹង្ហ-

បុរី ៤០១ នាក់។ ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំបេមាណជាង ១.០០០ លាន 

ដុលា្លារអាមេរិក ។

នៅឆ្នាំ២០១៥នេះដេរ កេសួងបានផ្តល់ប័ណ្ណ និងសៀវភៅការងរពេម

ទាំងពន្យារសៀវភៅការងរដល់ជនបរទេសបានចំនួន ៣៥.៩១២ នាក់        
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥ 
នេរដ្ឋសភា ដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គ-
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន     
បានជំរុញការអនុវត្ត កម្មវិធីនយោ-
បាយ និងយុទ្ធសាស្តេចតុកោណ 
ដំណក់កាលទី ៣ ទទួលបាននូវលទ្ធ-
ផលផ្លេផ្កាបេកបដោយមោទនភាព ។ 

មកដល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បានបង្ហាញ មហិច្ឆតមួយថ្មីទៀត 
ដោយគេងអភិវឌ្ឍ ផ្លូវល្បឿនលឿន 
(Expressway) ពរីាជធនភី្នពំេញទៅ 
កាន់ខេត្តពេះសីហនុ ដេលរំពឹងថ នឹង 
តេូវចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ 
ក្នុងគមេងទឹកបេក់ចំណយ ១,៦ 
ពាន់លានដុលា្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី 
សមេួលចរាចរដឹកជញ្ជូន ដេលជាផ្លូវ 
របៀងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ ទៅកាន់កំពង់ផេ 
អន្តរជាតិរបស់បេទេស បនា្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសមេចបានជោគ-
ជ័យក្នុងការសាងសង់សា្ពោនធំៗ ឆ្លងកាត់ទន្លេចំនួនបួនរួមមាន សា្ពោន 
ជេយចង្វារ, សា្ពោនស្ទឹងតេង, សា្ពោនពេកសំរោងតខ្មោ និងសា្ពោន 
អ្នកលឿង ដេលចំណយថវិកាសរុបទឹកបេក់បេមាណជាងបីរយ
លានដុលា្លារអាមេរិក ដោយបានសា្ថាបនារួចរាល់នៅឆ្នាំ២០១៥ នេះ ។ 
សមិទ្ធផលទាំងនេះតេូវបានចាត់ទុកថមានលក្ខណៈបេវត្តិសាស្តេ
នៅកម្ពុជា ដោយសារសា្ពោនខ្លះបេជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំរាប់សតវត្សរ៍
មកហើយ ទើបតេកើតមាននាពេលនេះ។ ការសាងសង់សា្ពោនទាំង 
នេះ គឺជាការអភិវឌ្ឍចំទិសដៅបំផុត ក្នុងការពងេីកហេដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធក្នុងកេបខ័ណ្ឌទូទាំង បេទេស ពិសេសគឺការរួមចំណេកកាត់-
បន្ថយភាពកេីកេរបស់បេជាជន។ អ្វីដេលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏បំផុត
នោះ គឺសា្ពោនអ្នកលឿង ដេលពលរដ្ឋកម្ពុជាតំងពីជំនាន់ដូនតមក
ម្លេះ៉ បានតេឹមតេនឹកសេមេប៉ុណ្ណោះ តេពេលនេះសា្ពោនអ្នកលឿង 
បានកើតចេញជារូបរាងពិតបេកដហើយ ។ 

ឯកឧត្តម លមឹ សុដីែននី រដ្ឋលេខធកិារ កេសងួសាធរណការ 
និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថ បើសិនជាមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះទេ 
ផ្លូវល្បឿនលឿននេះ នឹងតេូវចាប់ផ្តើមសា្ថាបនានៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ 
មាន បេវេង ១៩០ គឡីមូ៉េតេ ទទងឹបេហេល ២៥ ម៉េតេ ដោយគមេង 
សា្ថាបនា នឹងតេូវបេើរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ គិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ 
២០២០ កេមទុនវិនិយោគបេមាណ ១.៦០០ លានដុលា្លារអាមេរិក 
របស់កេុមហ៊ុនមកពីបេទេសចិន ។ ឯកឧត្តម លឹម សុីដែនីន បាន 
ឲ្យដឹងទៀតថ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបេគល់ការវិនិយោគនេះ 
ទៅឲ្យកេុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ផ្លូវថ្នល់ និងសា្ពោនរបស់បេទេសចិន (Chi-

na Road and Bridge Corporation   ៉CRBC  ៉)។ ផ្លូវល្បឿនលឿន 
នេះនឹងតេូវសាងសង់ជាផ្លូវមានទិសចរាចរណ៍ទៅមកចំនួន ៨ ជួរ 
(ទៅ ៤ និងមក ៤) សេបតមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ ៤ ។        
ឯកឧត្តម លឹម សុីដែនីន បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថការអភិវឌ្ឍផ្លូវ
លឿននេះនឹងធ្វើអោយចរាចរណ៍ទៅមករវាងរាជធនីភ្នំពេញ និង
ខេត្តដេលមានកំពង់ផេសមុទេដ៏ធំមូយនេះ ចំណយពេលវេលា  
កាន់តេខ្លី និងមានសុវត្ថិភាព ពីពេះផ្លូវនេះគ្មោនអ្វីឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវ
យើងធម្មតទេ ។ ផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងបង្កើននូវចរាចរណ៍នេ     
ការដឹកជញ្ជូនជារបៀងសេដ្ឋកិច្វសង្គមមួយ សមេប់ការនាំចេញនាំ
ចូលទំនិញឲ្យកាន់តេមានលក្ខណៈងយសេូល ។

តមរបាយការណ៏របស់វិទ្យាសា្ថានផេនការវាស់ស្ទង់ និងគំនូស 
ប្លង់ខេត្តហឺណនបេទេសចិនបានឲ្យដឹងថ គមេងសិក្សាផេនការ
បណ្ដាញផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជា គឺជាគមេងជំនួយបច្ចេកទេសឥត            
សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងកេប-       
ខ័ណ្ឌកិច្ចសហបេតិបត្តិការបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ច រវាងរដ្ឋាភិបាល 
ចនិ នងិរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា។ គមេងមយួនេះ តេវូបានរដ្ឋាភបិាល 
ចិនចាត់តំងឲ្យវិទ្យាសា្ថានផេនការវាស់ស្ទង់ និងគំនូសប្លង់ខេត្តហឺ-
ណន ទទួលបន្ទុកអនុវត្ត ហើយគមេងនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោល
បំណងដើម្បីបមេើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងផ្តល់ភាព        
ងយសេួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ 

តមឯកសារ ផេនការមេនេគមេងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវល្បឿនលឿន
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ សមេប់ផេនការរយៈពេលខ្លី 
ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជាតេូវការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងរង្វង់ ៨៥០ 

គមែងសា្ថែបនាផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពែញ  កែុងពែះសីហនុ កំពុងតែូវបានសិក្សា

គំនូរប្លង់គមេងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវល្បឿនលឿន (Expressway)ពីរាជធនីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តពេះសីហនុ
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គីឡូម៉េតេ ដោយតេូវបេើបេស់ថវិកាបេមាណ ៩.០០០ លានដុលា្លារ 
អាមេរិក។ ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងតេូវបេើបេស់ទំហំ
ដីពី ២ ទៅ ៣ ដង ចេើនជាងផ្លូវកមេិតផ្សេងៗទៀត ហើយបរិមាណ 
ចរាចរណ៍ទទួលបានពី ៥ ទៅ ៧ ដង ។ តមការវិភាគរូបមន្តបេប 
បច្ចេកទេសបានបញ្ជាក់ថ កម្ពុជាតេូវសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន   
ក្នុងរង្វង់ ២.២៣០ គីឡូម៉េតេ នៅឆ្នាំ ២០៤០ ដោយផ្អេកលើការ  
អភិវឌ្ឍតំបន់ទីកេុង កមេិតរីកលូតលាស់នេសេដ្ឋកិច្ច កត្តាតំបន់ និង 
កត្តាផ្សេងៗទៀត ក្នុងទុនវិនិយោគបេមាណ ២៦.០០០ លានដុលា្លារ 
អាមេរិក។ កេុមអ្នកវិភាគបានបា៉ាន់បេមាណថ ការវិនិយោគ ១០០ 
លានដុលា្លារអាមេរិក ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននៅកម្ពុជា 
អាចបង្កើនផលទុនក្នុងសេុកសរុប (GDP) បាន ៣០០ លានដុលា្លារ 
អាមេរិក និងអាចបង្កើតការងរបាន ១២,០០០ កន្លេង។ គមេងផ្លូវ 
លឿននេះ មានទិសចរាចរណ៍ចំនួន ៤ ជួរ ហើយអាចបើកបរបាន 
រហូតដល់ ១២០ គីឡូម៉េតេ ក្នុង ១ មោ៉ាង។ តមផេនការមេរបស់  
កេុមហ៊ុនចិនខងលើនេះ មានគមេងធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនចំនួន 
១៦ ខ្សេ នៅកម្ពុជា ដោយសា្ថាបនាផ្តើមពីរាជធនីភ្នំពេញទៅខេត្ត
គោលដៅនេមុខពេួញសេដ្ឋកិច្ចដូចជា ៖ ទៅកាន់ខេត្តដេលមាន 
កំពង់ផេ និងខេត្តដេលតេូវតភា្ជាប់ចេកសេដ្ឋកិច្ចនៅតមពេំដេនជា 
មួយបេទេសជិតខងដូចជា ៖ បេទេសថេ ឡាវ និងវៀតណម ។        
រាល់គមេងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវល្បឿនលឿននីមួយៗ គឺតេូវធ្វើផ្លូវថ្មីសុទ្ធ-
សាធ ដេលមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចាស់នោះឡើយ ការអភិវឌ្ឍនេះ នឹង 
តេូវបេងចេកជា ៣ ដំណក់កាល ដោយដំណក់កាលទី១ សមេប់ 
គមេងរយៈពេលខ្លី គឺធ្វើផ្លូវថ្មីចំនួន ៥ ខ្សេ មានបេវេងសរុប ៨៥០ 
គីឡូម៉េតេ តភា្ជាប់ពីរាជធនីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសា្វាយរៀង ពេះសី-
ហនុ,សៀមរាប,កំពង់ឆ្នាំង,និងផ្លូវកេវាត់កេុងភ្នំពេញ ។  ដំណក់ 
កាលទី២ គឺជាគមេងសមេប់រយៈពេលមធ្យម ដេលតេូវសា្ថាបនា 
ផ្លូវចំនួន ៧ ខ្សេ មានបេវេងសរុប ៨៥៥ គីឡូម៉េតេ ដោយតភា្ជាប់ពី
ភ្នំពេញទៅបេទេសថេ,តភា្ជាប់ពីខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ខេត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ,តភា្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាម, តភា្ជាប់ពីខេត្ត 
សៀមរាបទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង, តភា្ជាប់ពីខេត្តកោះកុងទៅកាន់   
ខេត្តពេះសីហនុ, និងតភា្ជាប់ពីខេត្តកំពតទៅកាន់ខេត្តកេប។ ដំណក់ 
កាលទី៣ គឺជាគមេងរយៈពេលវេងដេលនឹងតេូវកសាងចំនួន ៤ 

ខ្សេទៀត មានបេវេងសរុប ៥២៥ គីឡេម៉េតេ ដោយតភា្ជាប់ពីភ្នំពេញ
ទៅកាន់ខេត្តកំពត, តភា្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ខេត្តកោះកុង,   
តភា្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ចាមទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងតេង និងពងេីកផ្លូវល្បឿន 
លឿនកេវាត់កេុងភ្នំពេញឲ្យឡើងដល់៨ជួរនេទិសចរាចរណ៍។

តមរបាយការណ៍របស់កេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន    
បានឲ្យដឹងថ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋាភិបាលសាធរណរដ្ឋ             
បេជាមានិតចិនបានជួយកសាងផ្លូវថ្នល់ដល់បេទេសកម្ពុជារួចរាល់
ជាសា្ថាពរបានបេវេងជាង ១.៦២៩ គឡីមូ៉េតេ កេមជនំយួហរិញ្ញប្ប-
ទានជាង ៧៥៦ លាន ដុលា្លារអាមេរិក។ ដោយឡេក គមេងកំពុង 
អនុវត្ត មានបេវេងជាង ៩៨៦ គីឡូម៉េតេ កេមជំនួយហិរញ្ញប្បទាន 
ជាង ៨០៣ លានដុលា្លារអាមេរិក និងគមេងតេៀមអនុវត្តមាន 
បេវេង ៥៥ គីឡូម៉េតេ ក្នុងទឹកបេក់ហិរញ្ញប្បទាន ៣៧,២៨ លាន 
ដុលា្លារអាមេរិក ។ រីឯហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសា្ពោនកេមហិរញ្ញប្បទាន 
រដ្ឋាភបិាលចនិ  មានគមេងដេលអនវុត្តរចួជាសា្ថាពរបេវេង ៦.៤០៩ 
ម៉េតេ មានតម្លេ ១៩៦,៨៩ លានដុលា្លារ និងគមេងកំពុងអនុវត្ត 
បេវេង ៤១៥ ម៉េតេ ក្នុងគមេងទឹកបេក់១៩.៣៨ លានដុលា្លារ ។

គួរបញ្ជាក់ថ កេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន សហការជា 
មួយអង្គការ JICA  របស់ជប៉ុន ក៏បាននិងកំពុងសិក្សាអំពីគមេង
សា្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនមួយខ្សេទៀត ពីរាជធនីភ្នំពេញ ទៅបាវិត 
(ពេំដេនកម្ពុជា វៀតណម )។ តមការបា៉ាន់សា្មោន គមេងនេះនឹង 
តេូវការហិញ្ញប្បទានបេមាណ ២ ៥០០ លានដុលា្លារ ។

គួរនញ្ជាកើថ នៅក្នុងកិច្ចបេជុំលើកទី ៣ របស់គណៈកមា្មោធិកា
រសមេបសមេួលអន្តររដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ចិន ដើម្បីអនុវត្តភាពជាដេ
គូយុទ្ធសាស្តេគេប់ជេុងជេយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិ
បាលនេសាធរណរដ្ឋបេជាមានិតចិន ដេលបានបេពេឹត្តទៅពីថ្ងេទី 
៣-៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីកេុងប៉េកាំង ដោយឯកឧត្តម 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី ហែ ណាំហុង រដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេស និង 
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា និងឯកឧត្តម យ៉ង ជាឈី ទី-    
បេឹក្សារដ្ឋនេសាធរណរដ្ឋបេជាមានិតចិនធ្វើជាសហបេធន ភាគី
ទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជំរុញការរៀបចំ និងអនុវត្តគមេងសាង-
សង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-កេុងពេះសីហនុ ៕

( កើនឡើង១១២% ) មកពី ១០៣ បេទេស ។
ចំពោះការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងរកេសួងបានផ្តល់សេវាមុខរបរ និង 

រកការងរជូនបេជាពលរដ្ឋចំនួន ៩៩.៧០៨ នាក់(ស្តេី៦៦.៥០៨នាក់)ក្នុង 
នោះ៖ការងរក្នុងបេទេសចំនួន៧៣.៤០៨នាក់(ស្តេី ៥៦.៥៣០ នាក់ )។ 
ការងរកេបេទេសចំនួន ២៦.៣០០ នាក់ (ស្តេី៩.៩៧៨នាក់) រួមមាន៖ 
បេទេសថេចំនួន ១៦.១៦៣ នាក់ (ស្តេី ៦.៥៣៧ នាក់), កូរ៉េចំនួន 
៧.៨៣២ នាក់ (ស្តេី ១.៨៤២ នាក់),ជប៉ុនចំនួន ១.៣៩៩នាក់(ស្តេី ៩១៥ 
នាក់),មា៉ាឡេសុីចំនួន ៨០៧ នាក់ (ស្តេី ៥៤៥ នាក់) និងសឹង្ហបូរីចំនួន ៩៩ 
នាក់ (ស្តេី ៩៩ នាក់)។

ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទូទាំងបេទេសមានសហគេសគេឹះសា្ថានសេបតម    
បទប្បញ្ញត្តិនេច្បាប់ស្តីពីការងរសរុបមានចំនួន ៨.១៩៧ គេឹះសា្ថាន ដេល 
មានកម្មករនិយោជិតចំនួន ១.០៧៧.០៧៩ នាក់។ ក្នុងនោះកេសួងការងរ 
ក៏បានដកហូត និងទប់សា្កាត់ពលកម្មកុមារចំនួន ២.៧០៨ នាក់ ។ 

កម្ពុជានាំចែញវាយនភណ្ឌជាង ៧ ពាន់លានដុលា្លារ

យោងតមរបាយការណ៍របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បាន 
ឲ្យដឹងថ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញផ្នេក 
សម្លៀកបំពាក់ និងស្បេកជើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងតម្លេបេមាណជា 
៧,១ ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៤,៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 
២០១៤ មានតេឹមតេ ៦,២ ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក។ ទីផ្សារសំខន់ៗ  
សមេប់នាំចេញវិស័យវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បេកជើងរបស់ 
កម្ពុជាមាន៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងកាណដ។

គិតតេឹមដំណច់ឆ្នាំ ២០១៥ ចំនួនរោងចកេផ្នេកឧស្សាហកម្មតម្បាញ 
កាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ ស្បេកជើង និងកាបូបនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់
ជាង ១.០០៧ រោងចកេ ហើយចំនួនពលករដេលបាននឹងកំពុងធ្វើការងរ
ក្នុងវិស័យនេះ បានកើនឡើងដល់ ៧៥៤.១៨៨ នាក់។ របាយការណ៍របស់
សមាគមរោងចកេកាត់ដេរកម្ពុជា(GMAC)បានឲ្យដឹងថ វិស័យឧស្សាហ-
កម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បេកជើងក្នុងបេទេស  
កម្ពុជា គេប់គេងដោយការវិនិយោគពីបរទេសបេមាណជាង៩០% ៕ 
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រាជរដ្ឋាភបិាលសមេបន់តីកិាលទ ី ៥ ដកឹនាដំោយសម្ដេចអគ្គមហាសេ-

នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងបន្តជំរុញអនុវត្តកម្មវិធីកំណេ 

ទមេង់សុីជមេ និងទូលំទូលាយ បេកបដោយផ្លេផ្កាដេលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋ-

កិច្ចរបស់កម្ពុជាកាន់តេមានភាពរឹងមាំឡើង ហើយអាចនឹងធនាសមេច

គោលដៅនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអតេ៧% ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំតទៅមុខទៀត ។

ដើម្បចីលូរមួសមេចបាននវូគោលដៅនេះ វសិយ័អភវិឌ្ឍនជ៍នបទបាន 

ដក់ទិសដៅផេនការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាស័ម្ពន្ធ ដោយពងេីកការអភិវឌ្ឍ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឆ្ពោះទៅតំបន់ដច់សេយល និងតំបន់ជាប់ពេំ-

ដេន ដើម្បីរួមចំណេកពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។ 

តមផេនការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ កេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគេងនឹង 

សាងសង់ជួសជុល និងកេលម្អផ្លូវលំជនបទ មានចំនួនសរុប ៧៦ គមេង 

ដេលនឹងចំណយថវិកាជាង ២៥៤ ៣៩១ លានរៀល ។

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានមាន                  

បេសាសន៍ក្នុងពិធីបិទសិកា្ខាសាលាបូកសរុបសកម្មភាពការងរផ្លូវជនបទ

បេចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងទិសដៅការងរឆ្នាំ ២០១៦ កាលពីពេលថ្មីៗ កន្លងមក 

នេះថ ការអភិវឌ្ឍផ្លូវគមនាគមន៍នៅតំបន់ជនបទដច់សេយលឆ្ងាយៗ

នេះ គឺដើម្បីជួយដោះសេយទុក្ខលំបាករបស់បេជាពលរដ្ឋ តមរយៈការ 

បង្កើតផ្លូវងយសេួលធ្វើចរាចរណ៍ និងដឹកជញ្ជូនកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារ

បានយ៉ាងឆប់រហ័ស។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថ បេជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដច់

សេយលមួយចំនួន នៅមិនទាន់មានផ្លូវគមនាគមន៍បេើបេស់បានល្អនៅ 

ឡើយទេ ហើយតេូវជួបការលំបាកជាចេើនក្នុងជីវភាពបេចាំថ្ងេ ។

ឯកឧត្តមបានបន្តថ គមេងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទនេះនឹងតេូវធ្វើឡើង

ជាអាទិភាពនៅតំបន់ពេំដេន ដូចជាកន្លេងមានផ្លូវគេួសកេហមនឹងតេូវកេ

លម្អឱ្យទៅជាផ្លូវកស៊ូ ហើយតំបន់ដច់សេយលឆ្ងាយៗដេលមិនទាន់  

មានផ្លូវ នឹងតេូវសា្ថាបនាឱ្យទៅជាផ្លូវកេលដី ឬកេលគេួសកេហម ដេល      

អាចដោះសេយការលំបាកបានមួយកមេិតផងដេរ ។ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមនេ្តីបាន 

ស្នើឱ្យបេជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់ ដោយសារតេរាជរដ្ឋាភិបាលពុំអាច

សមេុកការសា្ថាបនាផ្លូវលំជនបទឱ្យបានចេើននោះទេ ដោយសារថវិកាមាន 

កមេិតហើយ ផ្លូវដេលតេូវសាងសង់ និងសា្ថាបនាគឺមានចេើន។ ឯកឧត្តម 

បានបន្ថេមថ ការសា្ថាបនាផ្លូវជនបទទំាងអស់តេូវបានផ្តាតសំខន់លើការ

ពងេឹងគុណភាព និងតេួតពិនិត្យបច្ចេកទេសឱ្យបានតេឹមតេូវ ដើម្បីធនាឱ្យ

ផ្លូវបានបេើបេស់យូរអង្វេង កាត់បន្ថយការចំណយថវិកាជាតិ រួមទាំងមាន

លទ្ធភាពទៅពងេីកការអភិវឌ្ឍនៅកន្លេងផ្សេងទៀត ។

តមរបាយការណ៏របស់កេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានឱ្យដឹងថ នៅក្នុង 

ផេនការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋាចរនាស័ម្ពន្ធឆ្នាំ ២០១៦ គមេងសាងសង់ជួស-       

ជុលកេលម្អតេូវបានជេើសរីសគមេងជាបណ្ដាះអាសន្នចំនួន ៧៦ 

គមេង ដោយចំណយទឹកបេក់បេមាណ ២៥៤ ៣៩១ លានរៀល ។ 

គមេងពេញសិទ្ធិចំនួន ៤៣ គមេង ចំណយទឹកបេក់ ១៤០ ២៥០ លាន 

រៀល និងគមេងបមេងុចំនួន១០គមេងបេើថវិកា៣០៨៨០លានរៀល ។

ជាមួយគ្នានោះដេរ សមេប់គមេង ថេទាំក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ មានចំនួន  

៧៦ ១០០លាន រៀល ក្នុងនោះមានថវិកាជួសជុលផ្លូវបនា្ទាន់ទឹកបេក់ចំនួន 

១៤.០០០ លានរៀល ថេទាំផ្លូវខួបតមបណ្ដារាជធនី-ខេត្ត ចំនួន 

៣៤.៨០០  លានរៀល ដក់សា្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ៥ ខេត្ត ៦០០ លានរៀល 

(កំពង់ចាម ២០០ សា្លាក ត្បូងឃ្មុំ ២០០ សា្លាក កណ្ដាល ១០០ សា្លាក 

បនា្ទាយមានជ័យ ៥០ សា្លាក និងខេត្ត កំពង់ស្ពឺ៥០សា្លាក )។ ដោយឡេកថវិកា 

ថេទាំផ្លូវបេចាំតមបណ្ដារាជធនីខេត្ត៥.១០០ លានរៀល ថេទាំផ្លូវ DBST 

កែសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជំរុញការអភិវឌ្ឍ
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ឆ្ពែះទែតំបន់ 

ដច់សែយល និងតំបន់ជាប់ពែំដែន

កេុមវិស្វកររបស់កេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសហការជាមួយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការ ចុះពិនិត្យសា្ថានភាពផ្លូវបេវេង ១២១គ.ម. 

តមបណ្ដាយពេំដេនកម្ពុជា-ទ្បាវ ក្នុងខេត្តស្ទឹងតេង កាលពីថ្ងេទី ១-២ ខេកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៦

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ រដ្ឋមន្តេីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី   

បើកការដ្ឋានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាល "ចលនាភូមិថ្មី" នេគមេង 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទដោយបេើបេស់វិធីសាស្តេ "ចលនាភូមិថ្មី" នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ       

ដោយបានការរួមសហការបេតិបត្តិការជាមួយទីភា្នាក់ងរ

សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ
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ចំនួន ៧០០លានរៀល និងថវិកាបដិភាគ RIP3 ចំនួន ៨.៨០០ លានរៀល ។ 

របាយការណ៏របស់កេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានឲ្យដឹងទៀតថ 

សមេប់ការងរឆ្នាំ ២០១៥ មានការងរសាងសង់ជួសជុល និងកេលម្អផ្លូវ

កេមគមេងវិនិយោគផ្ទាល់មានចំនួន ៨២ គមេង បេវេងចំនួន ៧០៣ 

គីឡូម៉េតេ និងសំណង់សិល្បការចំនួន ៧៧០ កន្លេង។ គមេងវិនិយោគ 

ផ្ទាល់ និងគមេងទឹកជំនន់មានចំនួន ៦០ គមេងបេវេងសរុប ៤៨២ ម៉េតេ 

និងសំណង់សិល្បការចំនួន ៦៤១ កន្លេងអនុវត្តបាន ១០០ % ។ មនេ្តីនេ 

នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទនេកេសួងអភិវឌ្ឍន៍បទ បានបញ្ជាក់ថ ហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ជនបទគឺជាវិស័យអាទិភាពដ៏សំខន់មួយ ដេលរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកំពុងយកចិត្តទុកដក់ ហើយជាទិសដៅសមេប់អនុវត្ដការងរបន្ដ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះមនេ្ដីជំនាញនឹងខិតខំចុះសិក្សាកំណត់អាទិភាពផ្លូវ

ថេទាំ និងអភិវឌ្ឍន៍ពងេឹងការតេួតពិនិត្យសំណង់ការដ្ឋានផ្លូវលំនៅតមជន

បទដើម្បីធនាបាននូវគុណភាព បេសិទ្ធភាពកាន់តេខ្ពស់ថេមទៀតក្នុងការ

បេើបេស់ និងរួមចំណេកកាត់បន្ថយភាពកេីកេនៅតមតំបន់ជនបទ ។

ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខធិការកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានមាន

បេសាសន៍ថ វិស័យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំជនបទ គឺពិតជាបានរួម                

ចំណេកយ៉ាងសំខន់ ក្នុងការសមេួលការធ្វើចរាចរណ៍របស់បេជាពលរដ្ឋ

នៅតមមូលដ្ឋាន និងលើកស្ទួយសា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ពេមទាំងរួមចំណេក

កាត់បន្ថយភាពកេីកេរបស់បេជាជន ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថ ផេនការអភិ-     

វឌ្ឍន៍ផ្លូវលំជនបទនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវឌ្ឍនភាពការងរ បទពិសធន៍ និង

ការសិក្សារៀនសូតេទៅលើបទដ្ឋានជំនាញបច្ចេកទេស សមេប់យកទៅ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យផ្លូវលំជនបទបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងមាននិរន្ដរ-

ភាពបេើបេស់យូរអង្វេង។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថ ផ្លូវគឺជាសរសេឈាមនេ 

សេដ្ឋកិច្ច ដេលបានរួមចំណេកយ៉ាងធំធេងក្នុងការលើកស្ទួយសា្ថានភាព   

ទាងំមា៉ាកេសូេដ្ឋកចិ្ច នងិមកីេសូេដ្ឋកចិ្ចរបសក់ម្ពជុា ដេលតមេវូឱ្យកេសងួអភ-ិ

វឌ្ឍន៍ជនបទបន្ដធ្វើការសាងសង់ជួសជុលថេទាំ និងអភិវឌ្ឍផ្លូវលំជនបទ  

ឱ្យបានកាន់តេល្អបេសើរថេមទៀត ។

សកម្មភាពខ្លះៗ របស់មន្តេីវិស្វករនេនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ និង 

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធនី-ខេត្ត ក្នុងការចុះសិក្សា និងតេួតពិនិត្យគមេង 

មុនពេល និងកំពុងសាងសង់ ជួសជុល ថេទាំ ផ្លូវ សា្ពោន និងលូ

គេឿងចកេកំពុងបន្តការងរសាងសង់គមេងផ្លូវកេលបេតុង បេវេង ១១ ៣០០ ម 

យ៉ាងសកម្ម ដេលចាប់ពីគល់សា្ពោនគីសូណនេឃុំទន្លេបិទ រហូតដល់ឃុំ 

ពាមជីលាំង សេុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សកម្មភាពការងរកំពុងសាងសង់សា្ពោនពោធិ៍រៀង បេវេងរហូតដល់ ១៧២ម ទទឹង 

៨ ម ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពោធិ៍រៀង សេុកពោធិ៍រៀង ខេត្តពេវេង 

សមេចលទ្ធផលបានជិត ៦០% ដេលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ បេើ

បេស់ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ផ្លូវកេលកេួសកេហមមួយខ្សេបេវេង ៣៧០០ មេ៉តេ និងលូ ៤ កន្លេង 

ក្នុងឃុំសំបួរមាស សេុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល 

សា្ថាបនាដោយកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
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រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា ដកឹនាដំោយគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា ដេលមាន 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្តេី តេងតេ 

គោរពតម្លេរបស់ស្តេី ដោយចាត់ទុកថ   ៉ស្តេីជាឆ្អឹងខ្នងនេសេដ្ឋកិច្ច និង      

សង្គមជាតិ   ៉និងជាធនធនដ៏សំខន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍ   

បេទេសជាតិ ។ អាសេ័យហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអប់រំបំផុសណេនាំ

ឲ្យទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយតម្លេសេ្តីឲ្យកាន់តេបានល្អបេសើរឡើង ដើម្បីរួម 

ចំណេកលើកកម្ពស់គុណធម៌ សីលធម៌ វប្បធម៌ បេពេណីជាតិ និងសេចក្តី

ថ្លេថ្នូររបស់សង្គមជាតិយើង។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងកា្លា 

ដើម្បីកេបេឥរិយបថណ ដេលរារាំងសិទ្ធិសមភាពរវាងបុរស និងសេ្តីតម

រយៈការដក់ចេញនូវវិធនការជាក់ស្តេងនានា យកចិត្តទុកដក់គំទេ និង 

ជំរុញការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងសា្ថានភាពស្តេីកម្ពុជាជាពិសេស

បង្កើនសមាមាតេនេការចូលរួមរបស់ស្តេីឱ្យបានកាន់តេចេើន ក្នុងសា្ថាប័ន  

ជាតិគេប់ថ្នាក់ ពងេឹងតួនាទីរបស់សេ្តីក្នុងមុខងរនយោបាយ ក៏ដូចជាការ     

ចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធរណៈនានា និងបង្កើនឱកាសការងរសមេប់ស្តេី

ជាដើម ។

បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណមថ្នាក់ដឹកនាំភូមិចំនួន ៤១.៥៤៤ នាក់ មានស្តេី 

ចំនួន ៣០ % ។ ក្នុងនោះ ៤៥៣ នាក់ ជាមេភូមិ, ២៣០៣ នាក់ ជាអនុ-

បេធនភូមិ និង ៩៤៥០ នាក់ ជាជំនួយការភូមិ ។ ក្នុងចំណមកេុម 

បេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់ចំនួន ១១៣៥៣ នាក់ គឺមានស្តេី១៥,១២% 

ដេលស្មើនឹងចំនួន១៧១៧នាក់។ នៅតមរាជធនី\ខេត្តនិងសេុក\ខណ្ឌគឺ

មានសមាសភាពស្តេីចូលរួមជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងនោះស្តេីចំនួន ៣៧ នាក់តេូវ

បានជេើសតំងជាសមាជិកកេុមបេឹក្សារាជធនី\ខេត្ត, ស្តេីចំនួន៣៥៩នាក់ 

តេូវបានជេើសតំងជាសមាជិកកេុមបេឹក្សាកេុង សេុក\ខណ្ឌ,ស្តេីចំនួន ២៤ 

នាក់ តេូវបានជេើសតំងជាអភិបាលរងរាជធនី\ខេត្ត និងស្តេីចំនួន ១៨៧ 

នាក់ តេូវបានជេើសតំងជាអភិបាលរងកេុង សេុកខណ្ឌ។ ឯចំនួនស្តេីនៅ

ក្នុងរដ្ឋសភាគឺមានចំនួន ២០%  បើបេៀបធៀបទៅនឹងតំបន់អាសុីបា៉ាសុី-

ហ្វិក ដេលមានសេ្តីនៅក្នុងសភាតេ១៨,៨% នោះ បេទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅ

លំដប់លើបណ្ដាបេទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក ។

រដ្ឋសភាពីនីតិកាលទី ១ ដល់នីតិកាលទី ៥ បានពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ 

ចំនួនជាង ៤០០ ដេល ក្នុងនោះមានច្បាប់ចំនួន ១៥ ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្តេី

និងផលបេយោជន៍ស្តេីដោយផ្ទាល់ និងមានច្បាប់អនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញា 

ពិធីសារអន្តរជាតិចំនួន ៦ ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ស្តេី។

ការពងេងឹសមត្ថភាពស្តេកី្នងុភាពជាអ្នកដកឹនា ំនិងការរមួចណំេករបស ់

ស្តេីក្នុងសកម្មភាពសង្គម បានផ្តល់បទពិសធន៍ដល់ស្តេីឲ្យកាន់តេមាន   

ការយល់ដឹងថេមទៀតអំពីតួនាទីសេ្តី និងការចូលរួមរបស់សេ្តីក្នុងការធ្វើ

សេចក្តីសមេចក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ហើយធ្វើឲ្យសេី្តចេះចាប់ 

យកឱកាស និងខិតខំរៀនសូតេបន្តដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព ចំណេះដឹង 

ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ពីពេះមានតេសេី្តខ្លួនឯងតេូវជួយខ្លួនឯងសិន ទើបធនា 

ភាពស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងសេី្ត ។

ស្តេី និងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គឺជាផ្នេកមួយដ៏មានសារៈសំខន់  

ក្នុងការលើកកម្ពស់ឱ្យស្តេី ដេលជានារីទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍលើគេប់ 

វិស័យទាំងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ដេលតេូវបានធនា

ដោយអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ក្នុងគោលដៅឱ្យមានសមភាពរវាងបុរស និង 

ស្តេី។

បច្ចុប្បន្ន សេ្តីកម្ពុជាបានដើរតួនាទីកាន់តេសំខន់ក្នុងវិស័យនយោបាយ 

តុលាការ និងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យឯកជនទៀតផង ដេលទទួលបាននូវ

ការគំទេយ៉ាងពេញលេញ និងការផ្តល់តម្លេពីសា្ថាប័នពេះមហាក្សតេ ពេឹទ្ធ-

សភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស សម្តែចពែះមហាក្សតែី 
នរែត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពែះវររជមតាជាតិខ្មែរ ក្ន៉ង 
សែរីភាពសែចក្តីថ្លែថ្នូរ និងសុភមង្គល ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ។

ថ្លេងនៅក្នុងពិធីបិទ   ៉វេទិកាជាតិស្តីពីស្តេីជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យសា-

ធរណៈ និងនយោបាយ   ៉ ដេលបានបេរព្ធឡើងកាលពីក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 

កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

មន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបានលើកឡើងថ កន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិ-

បាលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវគោលនយោបាយ, យុទ្ធសាស្តេ, កម្ម-

វិធី និងផេនការសកម្មភាពជាចេើន សំដៅលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និង 

ការផ្តល់ភាពអង់ឤចដល់ស្តេី។ ជាលទ្ធផលសន្ទស្សន៍សមភាពយេនឌ័រ  

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ បង្ហាញថ កម្ពុជាជាប់ចំណត់ថ្នាក់ទី ១៣៦ ក្នុងចំណម 

១៨៣ បេទេស លើវិស័យសុខភាពបន្តពូជ, ការអប់រំ, ការធ្វើសេចក្តីសមេច 

និងការចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុងទីផ្សារពលកម្ម ។ ការវិវត្តទៅរកភាពល្អ 

បេសើរនេះ បានជំរុញឱ្យសា្ថានភាព, ជីវភាព, ឋានៈ, តួនាទីរបស់ស្តេីមាន  

ភាពកាន់តេបេសើរឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ និងមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់

សមា្គាល់ក្នុងវិស័យសំខន់ៗ ជាចេើន។ សម្តេចតេជោបានជំរុញឲ្យទាំងអស់

គ្នាតេូវរួមគ្នា ដើម្បីរកបញ្ហាបេឈម និងខិតខំដោះសេយបញ្ហាបេឈមទាំង

នោះដេលរារាំងការអភិវឌ្ឍរបស់ស្តេីក្នុងសង្គមខ្មេរ ឆ្ពោះទៅរកសមភាព 

យេនឌ័រ ដោយការទទួលសា្គាល់ស្តេីជាដេគូដោយស្មើភាពជាមួយបុរសក្នុង

ការអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើ 

សមភាពយេនឌ័រ ជាពិសេសតមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញលើគោលនយោ

បាយសារពើពន្ធ ដើម្បីបង្កើត និងបង្កើនចំណយសាធរណៈទៅលើសម-

ភាពយេនឌ័រ ពេមទាំងតេួតពិនិត្យ និងវិភាគពីផលប៉ះពាល់នេចំណយសា-

ធរណៈទៅលើសមភាពយេនឌ័រ តមរយៈការរៀបចំថវិកាកម្មវិធីដេល 

ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាយេនឌ័រ ៕

អបអរសាទរខួបលើកទី ១៥០ ទិវានារីអន្តរជាតិ

រួមគា្នែដែះសែយបញ្ហែបែឈមដែលររំងការអភិវឌ្ឍសែី្ត
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ឫសកេវជាដួងពេលឹងវប្បធម៌ អរិយធម៌ជាតិ
សាសន៍ខ្មេរបុរាណដ៏យូរលង់ រាប់សិបតំណ 
វ័យចំណស់មួយ តេូវបានកេសួងវប្បធម៌ និង 
វិចិតេសិល្បៈកំណយរកឃើញស្គរ ៉មហោរធឹក   ៉ 
ធ្វើអំពីសំរិត នេសា្ថានីយ៍បុរេបេវត្តិសាស្តេ    ៉ភូមិ 
ពេហារ   ៉ ស្ថិតក្នុងភូមិពេហារ ឃុំជេ សេុកពេវេង 
ខេត្តពេវេង ជាផ្លូវការលើកទី១ កាលពីថ្ងេទី៣១ 
ខេមករា ដល់ថ្ងេទី៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨។ មន្តេី 
របស់កេសួង ជីកបានស្គរមហោរធឹក និងកុលាល- 
ភាជន៍ រួមទាំងវត្ថុមានតម្លេជាចេើនមុខផ្សេងៗ
ទៀត ។ 

គួរបញ្ជាក់ផងដេរថ សព្វថ្ងេនេះនៅក្នុងសារ
មន្ទីរជាតិភ្នំពេញ មានស្គរមហោរធឹកនេះចំនួនបី 
និងបំណេកស្គរមហោរធិកនេះមួយដុំដេរ នៅ 
មជ្ឈមណ្ឌលបុរាណវិទ្យាមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម។ 
ស្គរមហោរធឹក ដេលគេយកមកដក់តំងក្នុង 
សារមន្ទីរជាតិនោះ គឺពុំមានលក្ខណៈបញ្ជាក់                      
ទីតំងច្បាស់លាស់ដូចនៅភូមិពេហារទេ ។

យោងតមលោក ហេង សុផឌី អនុបេធន 
នាយកដ្ឋាន នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុរាណវិទ្យាមេ-
មត ់ខេត្តកំពងច់ាម បានបេបយ់ើងកាលពថី្ងេទ២ី 
ខេមេសា ឆ្នាំ ២០០៨ នៅកេសួងវប្បធម៌វិចិតេ 
សិល្បៈថ កេសួងវប្បធម៌ និងវិចិតេសិល្បៈ បាន 
ជីករកឃើញស្គរមហោរធឹកមួយ ស្ថិតក្នុងផ្នូរ 
បុរាណ នៅក្នុងសា្ថានីយភូមិពេហារ ឃុំជេ សេុក 
និងខេត្តពេវេង ។

ភូមិពេហារ ជាកន្លេងកប់ខ្មោចខ្មេរបុរាណ នា 
សម័យបុរេបេវត្តិសាស្តេ។ សំរិត គឺខ្មេរបុរាណ      
បានយកធតុផ្ំសមានសំណលាយជាមួយសា្ពោន់ ។ 
ស្គរនេះគេសន្និដ្ឋានថ ស្ថិតក្នុងចនោ្លាះសតវត្សរ៍ 
ទី ១ ដល់សតវត្សរ៍ទី៣ មុនគេិស្តសករាជ។ ប៉ុន្តេ 
កេសួងមិនទាន់ហា៊ានសន្និដ្ឋានថ កាលបរិច្ឆេទ 
ច្បាស់លាស់ទេ ដោយសារកំពុងតេបញ្ជូនវត្ថុ 
វិភាគនោះទៅបេទេសអាល្លឹម៉ង់ ដើម្បីវិភាគឲ្យ  
ដឹងពីយុគសម័យច្បាស់លាស់។

ស្គរមហោរធឹកនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់
អំពីទម្ងន់ទេ តេចំពោះទំហំមុខស្គរមាន ៤០ សង់-
ទីម៉េតេ និងកម្ពស់ ៣៥ សង់ទីម៉េតេ។ លោក 
សុផឌីបានបន្តទៀតថ ស្គរមហោរធឹកខងលើ 
នេះ អាចបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យឫទា្ធានភាពដ៏អសា្ចារ្យ 
របស់មនុស្សជំនាន់មុន ដេលជាអ្នកមានស្តុក- 
ស្តម្ភ ឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមដេលមានធន-
ធនទេព្យសម្បត្តិ និងកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់។ ដោយ 
ហេតុថស្គរទំាងនោះគឺជារបស់នំាចូលពីភូមិភាគ 
ខងត្បូងនេបេទេសចិន ពោលគឺពុំមេនរបស់ 
ផលិតនៅក្នុងសេុកនោះទេ ។

នៅក្នុងស្គរមានវត្ថុមានតម្លេជាចេើន និង 
កុលាលភាជន៍នោះ តេូវបានលោក សុផឌី 
បញ្ជាក់ថ ក្នុងស្គរមហោរធឹកមានក្បាលខ្មោច 
មួយ ហើយមានគេឿងអលង្ការខ្មោចមួយ ហើយ 
មានគេឿងអលង្ការដូចជាមាស និងលោហធតុ 

វប្បធម៌ ដេលមានការឧបត្ថម្ភគំទេជាថវិកាពី 
អង្គការ DAAD និងសា្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ ។

តមការដកសេង់សម្តីបេជាជនដេលរស់នៅ
ភូមិពេហារ លោក សុផឌី បាននិយយថ នៅ
លើសា្ថានីយបុរេបេវត្តិសាស្តេខងលើនេះ បេជា-
ជនជីកបានស្គរមហោរធឹកចំនួនបេហេល ៣០ 
ស្គរ ដោយយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញបាត់អស់ មួយ 
តម្លេ ២៧០ដុលា្លារ។ ដោយសារតេមានការបំផ្លិច
បំផ្លាញបេបនេះ កេសួងបានដក់វិធនការទប់
សា្កាត់រួចហើយជាមួយប៉ូលិស និងអាជា្ញាធរមូល-
ដ្ឋាន។ សារសខំនន់េស្គរមហោរធកិនេះ គជឺាការ 
បង្ហាញទំនាក់ទំនងផ្នេកវប្បធម៌ រវាងចិន និងខ្មេរ 
យើងនាសម័យបុរេបេវត្តិសាស្តេ ពោលគឺ រវាង 
សតវត្សរ៍ទី ១ និងសតវត្សរ៍ទី ៣ មុនគេិស្តសក-
រាជ ។

វាជាលើកទីមួយហើយក្នុងបេវត្តិសាស្ត្រខ្មេរ
យើង ដេលកេសួងវប្បធម៌ និងវិចិតេសិល្បៈបាន
រកឃើញនៅលើទីតំង ឬសា្ថានីយផ្ទាល់តេម្តងនេ
មាតុភូមិរបស់ខ្មេរយើងនៅក្នុងតំបន់មួយ ដេល 
នឹងកា្លាយទៅជាទឹកដីរបស់នគរភ្នំ នាសម័យ 
បេវត្តិសាស្តេ ។ នេះជាពេឹត្តិការណ៍មួយយ៉ាង 
សំខន់សមេប់កេសួង និងសមេប់ជាតិសាសន៍
ខ្មេរយើងទាំងមូល។ មានន័យថ ពីមុនៗគេធ្លាប់
តេរកឃើញស្គរមហោរធឹកធ្វើអំពីសំរិត ឬក៏ជា       
បំណេកៗបេបនេះជាចេើនកន្លេងផ្សេងៗគ្នា ដូច 
ជានៅខេត្តកំពង់ចាម (មេមត់), កំពង់ស្ពឺ, បនា្ទាយ 
មានជ័យ(ក៏ប៉ុន្តេ ទីតំងពុំតេូវបានកំណត់ឲ្យ  
បានច្បាស់លាស់), បេទេសវៀតណមខងជើង 
(នៅកម្ពុជាកេម), សៀម (ថេ), លាវ/ឡាវ, 
ឥណ្ឌូនេសុី, ភូមា និងមា៉ាឡេសុី គេក៏បានរកឃើញ 
ស្គរបេបនេះយ៉ាងចេើនដេរ ។ ឥឡូវនេះ នៅក្នុង 

ស្គរមហោរធឹក
នៅព្រហារ ខ្រត្តព្រវ្រង

ផេនទីខេត្តពេវេង និងទីតំងភូមិពេហារ ឃុំជេ (google)

រូបភាព ១-៣ : ស្គរសំរិត ផ្ទុកលលាដ៍ក្បាល និង គេឿងអលង្ការ (តេល ពិសិដ្ឋ) និង នៅភូមិពេហារ (ម.ត ២០១០)

ផ្សេងៗទៀត ក្នុងនោះមានកេវិលអង្កាំធ្វើអំពីថ្ម
មានតម្លេ ហើយគេរកឃើញខ្នារអំបោះធ្វើអំពីដី
ដុត ។ ផ្នូរបុរាណខ្លះទៀតគេក៏បានរកឃើញ 
ដេលគេឿងអាវុធមានដូចជា ដវ លំពេង កាំបិត 
និងកងដេ៘ ដេលជាសញ្ញាបង្ហាញថ សព 
នោះជាសពភេទបេុស។

វត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លេទាំងនោះ តេូវបានគេ
យកមករក្សាទុកនៅក្នងុមន្ទរីពិសធន៍ នេកេសួង 

ខេត្តពេវេង ភូមិពេហារ វត្តមានរបស់ស្គរទាំង 
នោះ ពិតជាបានបង្ហាញនូវភាពដ៏វ័យចំណស់ 
របស់វប្បធម៌ខ្មេរយើង មុនការទទួលឥទ្ធិពល 
ឥណ្ឌ មិនខុសគ្នានឹងតំបន់ផ្សេងទៀត។

ចំណុចមួយថ្មី ដេលយើងសូមបញ្ជាក់នៅទី 
នេះ គឺក្នុងបរិបទវប្បធម៌នៅខេត្តពេវេង ស្គរទាំង
នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបូជាសព ពេះស្គរ 
មហោរធឹកទាំងនោះ គឺគេបេើសមេប់ដក់ឆ្អឹង 
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គំនូសឯកសារ រេនេក័រ, វិន ឡេថួ, សេង សុនេតេ, ២០០៩, យុគសម័យមាសដំបូងនៅកម្ពុជា, 
ការធ្វើកំណយនៅសា្ថានីយពេហារ

មនុស្សដេលបានសា្លាប់ទៅហើយ ពេមទាំងដក់ 
របស់របរសមេប់បេើបេស់នៅបរលោកទៅវិញ ។ 
ដូច្នេះ ខ្មេរយើងមានព័ត៌មានជាបេយោលថ 
មានជំនឿលើការចាប់ជាតិឡើងវិញ កេយពី 
បានសា្លាប់ទៅ។ ស្គរគេអាចហៅ  ៉កោដិ  ៉ដើម្បី 
ដក់ធតុមនុស្ស អ្វីមួយដេលពុំបាននឹកដល់ 
ពេះជាធម្មត គេបានចាត់ទុកថស្គរទាំងនោះ 
សមេប់ហៅទឹកភ្លៀងក្នុងពិធីសាសនា ។

ដោយសារវត្ថុមានតម្លេ និងរបស់គេឿង     
អលង្ការផ្សេងៗធ្វើអំពី មាស,ដេក,សា្ពោន់ និង 
សំរិត យើងអាចនិយយបានថ ខ្មេរជំនាន់នោះ 
មានភាពរុងរឿងថ្កើងថ្កាន រីកចមេើនខងឧស្សា-
ហកម្មលោហធតុទៅហើយ ជាពិសេសការ 
ផលិតរបស់ធ្វើអំពីមាស និងសំរិត។ ដោយពិនិត្យ 
ឃើញវត្តមានរបស់ផ្លេតេល់ យើងអាចសន្និដ្ឋាន 

ថ ស្គរមហោរធឹកនេះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្ស 
សេី ដូចសពក្បាលខ្មោច ដេលស្ថិតក្នុងស្គរ នេះ 
សេប់។ តមរយៈវត្តមានឆ្អឹង,លលាដ៍ក្បាល 
និងធ្មេញ គេអាចដឹងថ បេពេណីកប់សពលើកទី 
២ ពោលគឺដំណក់កាលទី ១ គេបញ្ចុះសពក្នុងដី 
(ផ្នរ)រួចហើយ គេរីសយកឆ្អឹង ឬបំណេក 
សំខន់ៗ មកបញ្ចុះក្នុងកោដិកប់ម្តងទៀត។ 
បេពេណីបេបនេះ គឺខ្មេរលើភាគឦសាននៅ  
កំពុងតេពេញនិយមនៅឡើយ ។ ក៏ប៉ុន្តេទន្ទឹម 
នឹងនេះ ស្គរខ្លះមិនបានផ្ទុកនូវអដ្ឋិធតុទេ។ នេះ 
ជាសញ្ញាបង្ហាញថ ស្គរទាំងនោះ ជាវត្ថុមានតម្លេ 
បំផុត ក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់បុព្វការីជននាជំនាន់
នោះ ពេះតេូវគេយកជាប់តមខ្លួនចូលក្នុងផ្នូរ
ជាមួយ មិនចង់ឲ្យឃា្លាតឆ្ងាយឡើយ ទោះបីបិទ 
ភ្នេកជិតហើយក៏ដោយ ។

វត្តមានរបស់ពេះអាទិត្យ រះនៅលើថសនេ 
ស្គរ អាចធ្វើឲ្យយើងគិតដល់លក្ខណៈពិសិដ្ឋ  
របស់ស្គរសំរិតផងដេរ ដេលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសា្លាប់
អាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀត ដូចពេះអាទិត្យ 
អញ្ចឹងដេរ ដេលកេយពីលិច រមេងតេរះឡើង 
ជានិច្ចកាល ។ វត្តមានរបស់ស្គរមហោរធឹកនៅ 
ភូមិពេហារ ឃុំជេ ខេត្តពេវេង បេហេលមិនតេូវ
បានផ្តិតនៅនឹងកន្លេងផ្ទាល់តេម្តងទេ ដោយសារ 
អវត្តមានរបស់ពុម្ព ក៏ប៉ុន្តេមានបេភពមកពី 
បេទេសចិន ដេលជាទឹកដីកំណើតនេបេពេណី 
ផលិត និងបេើបេស់នូវស្គរទាំងនោះ ក្នុងពិធី 
សាសនា ។

ចង់ ឬមិនចង់ យើងតេវទទួលសា្គាល់ថ ស្គរ 
ទាំងនោះ គឺជាភ័ស្តុតងបេវត្តិសាស្តេមួយយ៉ាង
សំខន់បង្ហាញបញ្ជាក់បេភពចិននេស្គរទាំងនោះ 
ដេលគេបានរកឃើញក្នុងភូមិភាគនេះ ក៏បុ៉ន្តេ 
លើសពីនេះទៀត អត្ថិភាពនេវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
នាសម័យបុរេបេវត្តិសាស្តេនេះ ជាការរកឃើញថ្មី 
បំផុតរបស់យើង តមការវិភាគសិក្សាសេវជេវ
ដ៏ហ្មត់ចត់ ។ 

ឆ្លៀតឱកាសនេះ យើងសូមធ្វើការអំពាវនាវ 
ថ សូមឲ្យកេសួងវប្បធម៌មានការហាមឃាត់ការ
លក់ដូរវត្ថុបុរាណ ហើយកេសួងគួរតេរកទីតំង
សមេប់ដក់បុរាណវត្ថុទាំងនោះឲ្យបានសមរម្យ
សុវត្ថិភាព ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍សមេប់មនុស្សជំនាន់
កេយៗទៀត  ៕                     

(ម.តេណេ)

ឯកឧត្តម សួស គង់ បានណេនាំឱ្យមនេ្ដីជំនាញ តេូវចុះតេួតពិនិត្យ និង 

សិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់ លើគំរូប្លង់បច្ចេកទេសសំណង់សិល្បការការ  

គេប់គេង និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវលំជនបទ ឱ្យសេបតមលក្ខណៈ

ស្ដង់ដបច្ចេកទេស សមេប់ជាតេីវិស័យក្នុងការអនុវត្ដការងរ ដើម្បីឈាន

ទៅសមេចនូវការងរបេកបដោយគុណភាព និងបេសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ឯក-

ឧត្តម ជា សុផារ៉ែ រដ្ឋមន្តេីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានកោតសរសើរ 

ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្តេីរាជការនេនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដេលបាន     

ខិតខំបេឹងបេងធ្វើឲ្យសមេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏តេចះតេចង់ សមេប់ឆ្នាំ 

២០១៥ លើការងរសាងសង់សា្ពោន សា្តារ និងថេទាំផ្លូវជនបទនៅទូទាំង 

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ដេលជាមូលដ្ឋានគេឹះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ 

របស់បេជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ពេមជាមួយគ្នានេះ 

ឯកឧត្តម ជា សផុារ៉ែ បានផ្តលជ់ាអនសុាសនដ៍លថ់្នាកដឹ់កនា ំនងិមន្តេរីាជ-

ការទាំងអស់នេនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដក់លើការ 

សិក្សាសេវជេវ ដើម្បីពងេឹងសមត្ថភាពជំនាញឲ្យបានពេញលេញ ក្នុងការ 

តេួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តការងរ អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទឲ្យមានបេសិទ្ធភាព      

និងគុណភាពសេបតមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសតេឹមតេូវ ដោយផ្សាភា្ជាប់ទៅ         

នឹងបរិបទនេការកេទមេង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ គួរបញ្ជាក់ថ នៅក្នុងឆ្នាំ 

២០១៦ នេះ នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទនេកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានទិស

ដៅការងរ ៦ ចំណុចធំៗ សមេប់អនុត្ត គឺៈ ទី១. បន្តពងេឹងសមត្ថភាព         

នាយកដ្ឋានឲ្យកាន់តេបេសើរឡើង តមរយៈការបណ្តុះបណ្ដាលសមត្ថ-

ភាពមនេ្តីរាជការ ក្នុងនាយកដ្ឋានទៅតមជំនាញ និងតមេូវការពងេឹងនីតិវិធី

រដ្ឋបាល និងគោលការណ៍អនុវត្តការងរជាដើម, ទី២. ពិនិត្យឡើងវិញនូវ 

គមេងនានា និងផេនការយុទ្ធសាសេ្ត ៥ ឆ្នាំ របស់នាយកដ្ឋាន ដើម្បីពងេឹង 

បេសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាការធនាឲ្យបាននូវតមេូវការបេជាពលរដ្ឋនៅតមជន

បទ និងសហគមន៍, ទី៣. បន្តពងេឹងបេសិទ្ធភាព គេប់គេងគមេងឥណទាន 

និងពងេីកតំបន់បេតិបត្តិការទៅតមបណ្ដាខេត្តគោលដៅផ្សេងៗទៀត, ទី 

៤. បន្តរៀបចំឯកសារបណ្តុះបណ្ដាលគោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្សេងៗ ជា 

ពិសេសគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសហគមន៍ ឥណទានជនបទ, ទី៥. បន្ត 

ពងេឹងកម្មវិធីសេ្តី និងយុវជនក្នុងវិស័យសហគេសខ្នាតគេួសារ និងខ្នាតតូច 

រួមមានឡជីវឧស្ម័ន ការចិញ្ចឹមមាន់ តម្បាញហូល កេមា៉ា ជាពិសេសការ 

ផលិតសាប៊ូ និងទី៦. ស្វេងរកដេគូជាតិ និងអន្តរជាតិសមេប់កិច្ចសហបេតិ-

បត្តិការលើគមេងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជនបទ  ៕
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សាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម គឺជា 
បេទេសមួយ ក្នុងចំណមបេទេសអាសា៊ានទាំង 
១០ ដេលកំពុងមានការចមេើនលូតលាស់ខង
សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំង ។ ចាប់តំងពីពាក់កណ្ដាល 
ទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ លើមូលដ្ឋានអនុវត្តកំណេ 
ទមេង់ Doi Moi បេទេសវៀតណមកាន់តេមាន 
ការអភិវឌ្ឍ ដោយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពី
ខងកេយ៉ាងចេើនមកបណ្ដាក់ទុន ធ្វើឲ្យវិស័យ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណម កាន់តេរីកចមេើន 
ឡើង។ នៅឆ្នា ំ២០១៣ ផលតិផលសរបុក្នងុសេកុ 
(GDP) របស់វៀតណមសមេចបាន ១៧០. 
៥៦៥ ពាន់លានដុលា្លារ ចំណូលមធ្យមបេចាំឆ្នាំ
សមេប់មនុស្សមា្នាក់ស្មើនឹង ១ ៩០២ ដុលា្លារ។ ឆ្នាំ 
២០១៤ GDP របស់វៀតណមស្មើនឹង ១៨៧ 
៨៤៨ ពាន់លានដុលា្លារ ចំណូលសមេប់មា្នាក់ៗ 
ស្មើនឹង ២ ០៧៣ ដុលា្លារ។ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៥ 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណមមាន៦,៦៨ % ។

មហាសន្និបាត បក្សកុម្មុយនីសវៀតណម 
លើកទ ី១២ ដេលបានបេពេតឹ្តទៅពថី្ងេទ២ី១-២៨ 
ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ បានធ្វើការវាយតម្លេខ្ពស់ 
ចំពោះជោគជ័យ នេការអនុវត្តនយោបាយកេ 
ទមេង់ Doi Moi ក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងទៅ 
និងការអនុវត្តផេនការ និងកម្មវិធីនយោបាយ         
ដេលដក់ចេញដោយមហាសន្និបាតបក្សលើកទី 
១១ (២០១១-២០១៥)។ឯកឧត្តម ង្វៀន 
ភូតែុង អគ្គលេខគណៈកមា្មោធិការមជ្ឈិមបក្ស 
កុម្មុយនីសវៀតណម បានបង្ហាញអំពីជោគជ័យ 
ធំៗជាចេើន ដេលវៀតណមសមេចបានក្នុង 
រយៈពេលកន្លងទៅ ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយ 
សន្តិសុខជាតិ ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ 
សង្គម ការងរអប់រំវិទ្យាសាសេ្តបច្ចេកទេស និង 
ការងរអន្តរជាតិ។ ឯកឧត្តម ក៏បានលើកឡើង 
អំពីការងរសំខន់ៗ ដេលវៀតណមតេូវបន្តធ្វើ
ឲ្យបានសមេចនៅពេលខងមុខ ដេលក្នុងនោះ 
បញ្ហាសំខន់បំផុត គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ដោយចាត់ទុកថនេះជាបញ្ហាគន្លឹះ ។ ដើម្បី 
សមេចបានទិសដៅនេះ តេូវកសាងឲ្យបាននូវ 
ធនធនមនុស្ស និងការយកចិត្តទុកដក់ពងេឹង 
វិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។ ជាមួយគ្នានេះ
គឺតេូវជំរុញការអភិវឌ្ឍ ធ្វើឲ្យបេទេសវៀតណម
កា្លាយទៅជាបេទេសឧស្សាហូបនីយកម្ម នៅពេល 
អនាគតដ៏ខ្លី ។ កំណេទមេង់គឺជាបញ្ហាសំខន់        
ដេលបក្សកុម្មុយនីសវៀតណម យកចិត្តទុក         
ដក់ជំរុញអនុវត្តលើគេប់វិស័យទាំងអស់ ហើយ 
នេះជារបៀបវារៈស្នូល ដេលមហាសន្និបាតបក្ស 
លើកទី១២ ធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងសុីជមេ។

មហាសន្និបាត បក្សកុម្មុយនីសវៀតណម  
បានឯកភាពទៅ លើគោលការណ៍សំខន់មួយ    
ចំនួនដេលតេូវអនុវត្តនាពេលខងមុខនោះ គឺ           
ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពេមគ្នា ទាំងសេដ្ឋកិច្ច 
រដ្ឋ និងសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដើម្បីឲ្យបេទេសវៀត-
ណមឈានបានឆប់រហ័ស ទៅដល់គោលដៅ 
ជាបេទេសឧស្សាហកម្ម ។ ទិសដៅរបស់បក្សគឺ
ខិតខំអភិវឌ្ឍជនបទគេប់វិស័យ ឲ្យមានការរីក 
ចមេើនបេហាក់បេហេលទីកេុង។ ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី
លើការងរអប់រំគឺជាគោលដៅចម្បងបំផុតរបស់
បក្សកុម្មុយនីសវៀតណម ដោយបានចាត់ទុក 
ថ ធនធនមនុស្សជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច ។ បក្សកុម្មុយនីសវៀតណមបាន 
កំណត់ថ វប្បធម៌ជាមូលដ្ឋានកសាងមនុស្សក្នុង
ការកសាងវប្បធម៌ សីលធម៌មនុស្សវៀតណម គឺ
តេូវការចាំបាច់ការបណ្តុះបណ្ដាលមនុស្ស ឲ្យដើរ 
ទាន់ការរីកចមេើនរបស់ពិភពលោក ។ បក្ស              
កុម្មុយនីសវៀតណម បានផ្តាតសំខន់ផងដេរ
ទៅលើបញ្ហាសុខភាពបេជាជនពីពេះថ ចង់ 
អភិវឌ្ឍអ្វីគេប់យ៉ាង ដំបូងបំផុតតេូវយកចិត្តទុក
ដក់ដល់សុខភាព ។ នៅបេទេសវៀតណមមាន 
សេវាសុខភិបាលបមេើបេជាជន តំងពីមូល-
ដ្ឋានដល់មជ្ឈិម។ ការអភិវឌ្ឍក៏តេូវផ្សារភា្ជាប់ជា 
មួយការថេរក្សាបរិសា្ថាន ។ ការពារសន្តិសុខមាតុ-

ភូមិ គឺជាការងរចាំបាច់បំផុត ដោយរក្សាឲ្យបាន
នូវសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម ការពារនូវគេប់សកម្ម-   
ភាពដេលបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខវៀតណម ។ 
ពេមជាមួយនេះ ខិតខំកសាងទំនាក់ទំនងមិត្ត-  
ភាពជាមួយបណ្ដាមិត្តភក្តិលើសកលលោក ទាក់ 
ទាញការឧត្ថម្ភគំទេ ដល់ការកសាងបេទេស 
វៀតណម ។

សាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម បាន  
បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគត ដោយ 
សង្ឃឹមថ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន នឹងបន្តរីកចមេើន 
ទៅមុខទៀត និងកា្លាយទៅជាបេទេសសេដ្ឋកិច្ច 
លំដប់ទី ៣៥ នៅឆ្នាំ២០២០ ដេលពេលនោះ 
មានការវាយតម្លេថ GDP ស្មើនឹង ៤៣៦ ពាន់ 
លានដុលា្លារ ហើយចំណូលសមេប់បេជាជន 
មា្នាក់ៗគឺ ៤ ៣៥៧ ដុលា្លារ ។

ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូតែុង អគ្គលេខគណ 
កមា្មោធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណម នីតិ- 
កាលទី ១២ (២០១៦-២០២១) បានអះអាង    
អំពីការរួបរួមគ្នានៅផ្ទេក្នុងបក្ស និងការឯកភាព    
ក្នុងចំណមបេជាជនវៀតណមទាំងអស់ដើម្បី
ធ្វើឲ្យសមេចបាននូវការអភិវឌ្ឍបេទេស តម      
ទិសដៅដេលមហាសន្និបាតបក្សបានកំណត់ ៕

វៀតណាមកំពុងស្ថិតលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកឋានៈជាប្រទ្រសឧស្សាហកម្មមួយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនេមហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនីសវៀតណម លើកទី ១២ ដេលបានបេពេឹត្តទៅពីថ្ងេទី២១-២៨ ខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីកេុងហាណូយ

ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូតែុង 
អគ្គលេខគណៈកមា្មោធិការមជ្ឈិមបក្ស 

កុម្មុយនីសវៀតណម
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កង្វះវីតាមីន D អាច ប្រឈមមុខ 
ជាមួយនឹងហានិភ័យន្រជំងឺប្រះដូង

តមលទ្ធផល នេការសិក្សាសេវជេវមួយ 
របស់កេុមអ្នកឯកទេសផ្នេកសុខភាព និងវេជ្ជ- 
សាស្តេរបស់សកលវិទ្យាល័យ Cambridge             
បេទេសអង់គ្លេស បានផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញជាសា-
ធរណៈថ សារពាង្គកាយដេលកង្វះវីតមីន D 
អាចបេឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យនេជំងឺបេះ
ដូងខ្ពស់នៅក្នុងពេលអនាគត ។

កេុមអ្នកឯកទេសផ្នេកសុខភាព និងវេជ្ជ-
សាស្តេបានឲ្យដឹងទៀត ថពេលវេលាធ្វើការពី 
ពេឹកទល់យប់ក្នុងការិយល័យអាចធ្វើឲ្យអ្នកតេូវ
ខ្វះវីតមីន D ដោយសារសរីរាង្គមិនអាចបេ-
សេ័យ ផ្ទាល់ជាមួយពន្លឺពេះអាទិត្យបេភពផ្គត់ផ្គង់
វីតមីន D ធម្មជាតិដ៏សម្បូរបំផុត ។ លទ្ធផល  
សេវជេវនេះចង្អុលបង្ហាញថ វីតមីន D ដើរតួ 
នាទីសំខន់ និងតេូវបានបញ្ជាក់ពុំតេឹមតេមាន 
បេសិទ្ធភាព ការពារសរីរាង្គបេឆំងទប់ទល់ជំងឺ 
មហារីកជំងឺបេះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អេមប៉ុណ្ណោះ 
ទេ បុ៉ន្តេវីតមីនDក៏មានសមត្ថភាព ជួយបង្កើន 
លទ្ធភាពមានបង្កកំណើតរបស់បុរស និងស្តេី  
បានយ៉ាងបេសើរមួយផ្នេកផងដេរ ។

ជាមួយគ្នានេះដេរ កេុមអ្នកសេវជេវទាំង

នោះក៏បានឱ្យដឹងបន្ថេមទៀតថ កង្វះវីតមីនD 
មិនតេឹមតេជំរុញឲ្យសារពាង្គកាយ បេឈមមុខ 
ជាមួយហានិភ័យ នេជំងឺបេះដូងដ៏កាចសាហាវ   
ប៉ុណ្ណោះទេ វាថេមទាំងជំរុញឲ្យមានជំងឺមហារីក 
ជំងឺទឹកនោមផ្អេម និងជំងឺពុកឆ្អឹងនៅក្នុងពេល 
អនាគតផងដេរ ។

លទ្ធផលនេការសិក្សានេះ ក៏បានបង្ហាញពី  
គុណបេយោជន៍ដ៏សំខន់ និងសម្បូរបេបរបស់ 
វីតមីន D ចំពោះសារពាង្គកាយមនុស្សយ៉ាងពិត 

បេកដ ។ កេុមអ្នកសេវជេវនេគមេងសិក្សាពី
ទំនាក់ទំនងរវាងវីតមីន D និងជំងឺបេះដូងនេះ ក៏ 
បានធ្វើការណេនាំ និងលើកកម្ពស់ឲ្យមនុសុ្ស 
យកចិត្តទុកដក់ក្នុងការស្វេងរកវិធីសាសេ្តដើម្បី
បង្គេប់កមេិតវីតមីន D ដល់តមេូវការបេើបេស់
បេចាំថ្ងេរបស់សារពាង្គកាយ ដូចជាការសំដិល  
ខ្លួនឲ្យតេូវកម្ដាថ្ងេ នៅពេលពេឹកយ៉ាងហោច 
ណស់ ២០ នាទី ជាបេចាំ តេបើសិនមិនមាន      
ពេលវេលាគេប់គេន់ សមេប់សំដិលឲ្យតេូវ  
កម្ដាថ្ងេនៅពេលពេឹកនោះ មនុស្សចាំបាច់ទទួល
ទានបេភេទអាហារដេលសម្បូរវីតមីន D ឬឱ-
សថវីតមីន D ជាដើម ។

ទន្ទឹមគ្នានឹងគុណបេយោជន៍ដ៏សំខន់របស់ 
វីតមីន D ចំពោះសុខភាពបេះដូងនេះ ការធ្វើលំ-
ហាត់បេណ ក៏ជាផ្នេកមួយសំខន់បំផុតក្នុងការ
ថេរក្សាសុខភាពបេះដូងសរសេឈាម និងជំងឺ 
ជាចេើនទៀតដូចជា ជំងឺ ដច់សរសេឈាមនៅ 
ក្នុងខួរក្បាលជាដើមផងដេរ ៕

អ្នកជំងឺមានដឹងទេថ សំបកខ្ទឹមបារាំងផ្ទុកយ៉ាង 

ចេើននូវសារជាតិបេឆំងអុកសុីតកម្មជាងសាច់ ។ 

សេទាប់សំបកនេះផ្ទុកសារជាតិ Quercetin មាន                

បេយោជន៍បំផុត ក្នុងការធ្វើឲ្យថយចុះសមា្ពោធឈាម 

ហើយក៍ទប់សា្កាត់កំណកច្បាមសរសេឈាម ។ សំបក 

ផ្លេបោ៉ាមសម្បូរជាតិសរសេ និងមានបេយោជន៍សមេប់

បេព័ន្ធរំលាយអាហារ ។ ជាង ពាក់កណ្ដាលនេបរិមាណ 

វីតមីន C របស់ផ្លេបោ៉ាម សុទ្ទតេស្ថិតនៅសំបក។ ការ 

សេវជេវបង្ហាញថ សារជាតិបេឆំងអុកសុីតកម្មនៅ

សំបកបោ៉ាម ធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងសាច់ និងចេើន 

ជាងពពួកផ្លេឈើ បន្លេផ្សេងៗ ។

សំបកកេូចជួយរំលាយស្លេស សំបកកេូច សម្បូរ 

វីតមីន C, បេូតេអ៊ីន, ការ៉ូតេន និងសារជាតិ ជីវជាតិមួយ 

ចំនួនផ្សេងទៀត ។ កេពីនេះ សំបកកេូចមានបេសិទ្ធ-

ភាពព្យាបាលអាការៈហើមពោះ, ក្អក មានស្លេស្ម ។

សំបកផ្លេសារី មានតម្លេព្យាបាលជំងឺខ្ពស់ មាន 

បេយោជន៍សមេប់បេះដូង និងសួត ជួយកមា្ចាត់ជាតិ 

ពុល បញ្ចុះកម្តា ។ សំបកផ្លេសារីលាងសា្អាតបុកឲ្យម៉ដ្ឋ 

លាយស្ករបន្តិច អាចព្យាបាលក្អក។

សំបកទំពាងបាយជូរ មានបេយោជន៍សមេប់ជំងឺ

ខ្លាញ់ក្នុងឈាមខ្ពស់ ។ បរិមាណ Restveratrol ក្នុងសំ-

បកទំពាំងបាយជូរសម្បូរជាងក្នុងសាច់ និងគេប់ ។

សំបកតេឡាច កេពីវីតមីន និងសារជាតិរ៉េ នៅ 

ផ្ទកុពពកួសមាសធតផុ្សេងៗ មានបេសទិ្ធ ភាពសមេលូ 

ការបត់ជើងតូច, ជួយបន្ថយហើម, មានបេយោជន៍           

បំផុតសមេប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អេម។ ក្នុងសំបកប៉េង-

បោ៉ាះ មានសារជាតិបេឆំងអុកសុីតកម្មខ្លាំង ដេលតេូវ

បានរកឃើញអាចទប់សា្កាត់ជំងឺសរសេឈាមបេះដូង, 

កេបេឲ្យបេសើរឡើង នូវសមត្ថភាពអង្គបដិបក្ខ, បង្ការ 

មហារីក ។ កេពីនេះ សំបកប៉េងបោ៉ាះនៅជួយការពារ

ផ្លូវពោះវៀន ។

ផ្លេសា្វាយទាំងអស់ ជាអាហារល្អបំផុតមួយ 

សមេប់អ្នកជំងឺសរសេឈាមបេះដូង បរិមាណជីវជាតិ

ភាគចេើនសុទ្ធតេស្ថិតនៅក្នុងសំបក ។ បេសិនចិត 

សំបកចល គឺអ្នកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លេជីវជាតិមាន

បេយោជន៍សមេប់សុខភាព។

សំបកកេូចឆ្មោរព្យាបាលជំងឺមហារីក ធ្វើឲ្យថយចុះ

កូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងឈាម និងការពារសរីរាង្គ បេឆំងតប 

ជំងឺកេិនឆ្អឹង ។

សារបែយែជន៍ដ៏សា្មែនមិនដល់របស់សំបកផ្លែឈើក្ន៉ងការព្យាបាលជំងឺ
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បូទុមសាគរ មុខមាត់ថ្មី
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មួយ

ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

យើងពិតជារីករាយណស់ ដេលបានទៅ 
ទស្សនារយៈពេលខ្លី នៅក្នុងសេុកបូទុមសាគរនា
ដើមឆ្នាំ២០១៦ នេះ និងបានទៅដល់តំបន់អភិ-
វឌ្ឍន៍ដេលអ្នកសេុកនៅទីនោះហៅថ កេុមហ៊ុន 
ចិនញូញៀន កំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់លំហេ  
កាយទេសចរណ៍ខ្នាតធំមួយដ៏ទំនើប លើផ្ទេដី 

បេមាណ ៣ មុឺន ៦ ពាន់ហិកត ។
ធ្វើដំណើរបេកពីផ្លូវជាតិ ៤៨ តមផ្លូវសាង-

សង់ថ្មី ដេលមានកេលកស៊ូរលោងសេិល 
ទទឹង ២០ ម៉េតេ និងមានសា្ពោនបេតុងឆ្លងកាត់ 
ពេក អូរជាចេើនកន្លេង ក្នុងនោះក៏មានសា្ពោនបេ-
តុងមួយដេលវេងជាងគេ មានបេវេងដល់ទៅ 

ជាង ១០០ ម៉េតេផងដេរ ។ យើងអាចបើកបររថ-
យន្តនៅលើផ្លូវនេះដោយល្បឿនលឿន បេវេង 
បេហេល ៦៨ គីឡូម៉េតេ បេើរយៈពេលជិតមួយ 
មោ៉ាង យើងក៍បានទៅដល់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់

បូទុមសាគរ គឺជាសេុកមួយក្នុងចំណមកេុង-សេុកទាំង ៧ នេខេត្តកោះកុង ដេលស្ថិតនៅ ប៉េក 
អាគ្នេយ៍នេទីរួមខេត្តកោះកុង ។ មានពេំបេទល់ខងលិចទល់នឹងសេុកកោះកុង ខងកើតទល់នឹង 
សេុកសេអំបិល ខងជើងទល់នឹងសេុកថ្មបាំង ខងត្បូងទល់នឹងសេុកគីរីសាគរ និងឆកសមុទេ 
កពំងស់ម ដេលមានចងំយ៩៩គឡីូម៉េតេពទីរីមួខេត្តកោះកងុ។ សេុកបទូមុសាគរមានផ្ទេដសីរបុ 
១ ១៦៧ គីឡូម៉េតេការ៉េ ។

សេុកបូទុមសាគរមាន ៤ ឃុំ និងមាន ២១ ភូមិ បេជាពលរដ្ឋមានចំនួន ៤៥១០ គេួសារ ចំនួន 
បេជាជនសរុបមាន ២២១៥៧ នាក់ លក្ខណៈពិសេសនោះ គឺឃុំទាំង ៤ របស់សេុកបូទុមសាគរ 
មានភូមិសាស្តេជាប់នឹងឆ្នេរសមុទេទាំងអស់ ដេលជាអំណយផលដល់បេជាពលរដ្ឋបេកបរបរ 
នេសាទ ។ បេជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះគឺ ៦០ ភាគរយបេកបមុខរបរនេសាទ ១០ % រកសុីលក់ដូរនិង 
៣០ ភាគរយធ្វើសេ និងចំការ ។

កេុមហ៊ុនញូញៀន។ នេះទីនេះយើងបានឃើញ
ជាហូរហេរនូវការសាងសង់អគរ អាងទឹកធំៗ
នៅជាប់នឹងផ្លូវកេលកស៊ូនេះ និងទេសភាពដ៏
សេស់សា្អាតគួរឲ្យគយគន់មិនចេះណយ នោះគឺ 
ទេសភាពពេភ្នំដ៏ខៀវសេងត់ ជាមួយនឹងខ្យល់ 
អាកាសពីសមុទេ និងសន្សើមធ្លាក់នៅពេលពេឹក

លោក អន ភារៈ អភិបាលសេុកបូទុមសាគរ

ផ្លូវចូលទៅកាន់សា្នាក់ការកេុមហ៊ុនញូញៀន ទីបេជុំជនសេុកបូទុមសាគរ

អាងស្តុកទឹកដ៍ធំមួយ ជាកន្លេងកម្សាន្តនៅឆ្នេសមុទេ នៅចេត្តកោះកុង
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ពេលឹមដ៏តេជាក់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សេស់
សេយកេលេង។

យើងបានសា្នាក់នៅទីនោះ រយៈពេលពេញ 
មួយពេឹក បានដើរ និងជិះកូនឡានវាយកូន 
ហោ្គាល ទស្សនាកំសាន្ត កន្លេងវាយកូនហោ្គាល 
ដេលមានវាលស្មោខៀវខ្ចីដុះរាបនៅលើដី មាន 
ទួលខ្ពស់ទាបដូចកមេលពេំ ទស្សនាឆ្នេសមុទេ 
នៅក្បេរនោះ ពេមទាំងគមេងសាងសង់អគរ
ជាចេើនកន្លេង ដេលនោះក្នុងក៏មានអគរបឹង 
ហា្គាឡូផងដេរ ។

លោក ជាំង វីរៈ តំណងកេុមហ៊ុនញូញៀន 
ជាអ្នកបេចាំការគមេងផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថ ការ 
អភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ លំហេរកាយដ៏ធំនេះ 
គឺមានការចេកចេញជា ៥ តំបន់ ឬហៅថ ៥ 
គមេង ។ រហតូមកដលព់េលនេះ នៅក្នងុដណំើរ 
ការអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ ដេលបានចាប់ផ្តើមតំង 
ពីឆ្នាំ ២០០៩ មក គឺកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ ១ ឬ 
ហៅថនៅក្នុងគមេងទី ១ ដេលទើបសមេច 
បានបេមាណ ២០ % ប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងគមេង 
ទ ី១ ដេលសមេចបាននេះ កេមុហ៊នុតេវូចណំយ 
អស់ទុនសរុបបេមាណ ៥០០ លានដុលា្លារអាមេ-
រិក ក្នុងនោះបានសាងសង់ផ្លូវកស៊ូ និងសា្ពោន លូ 

បេវេង ៦៨ គីឡូម៉េតេ និងផ្លូវបេតុងមួយចំនួន ធ្វើ 
ទំនប់អាងស្តុកទឹកបាន ២ កន្លេង ដេលស្តុកទឹក 
បាន ២៥ ០០០ មុនឺម៉េតេគបី សាងសង់អគរមាន 
សណ្ឋាគរ បឹងហា្គាឡូ បានចំនួន ១៥០ បន្ទប់។ 
តរាងវាយកូនហោ្គាលមាន ១៨ ឡូ ជាលក្ខណៈ 
ទេសភាពសមុទេ អាចលេងនៅពេលយប់បាន 
ហើយតរាងវាយកូនហោ្គាលទី ២ នៅតំបន់ភ្នំ 
កំពុងបន្តសាងសង់ ។ ឯការសាងសង់កំពង់ផេ
ខ្នាតអន្តរជាតិទឹកជេ នៅទល់មុខកោះស្តេច 
អាចឲ្យនាវាផ្ទកុ ១ មុនឺតោនចលូចតបាន មកដល ់
ពេលនេះសមេចបាន ៨០ % ហើយ តមគមេង 
នឹងធ្វើឲ្យហើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០១៦ 
នេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះដេរ កេុមហ៊ុនបាន 
និងកំពុង បន្តសាងសង់អគរសា្នាក់នៅបន្ថេមឲ្យ
បាន៦០០បន្ទប់ទៀត។ នៅក្នុងគមេងទី១ នេះ 
ក៍មានគមេងសាងសង់ពេលានយន្តហោះខ្នាត
អន្តរជាតិផងដេរ ។

គួរបញ្ជាក់ថ កេុមហ៊ុនញូញៀនជាកេុមហ៊ុន
មកពីបេទេសចិន មានឈ្មោះពេញថកេុមហ៊ុន 
យូនៀន ឌីវេលឡប់មិន ្រហ្គូប (Union Develop-
ment Group Co., Ltd)មកវិនិយោគចាប់តំងពី 
ឆ្នាំ ២០០៨ នៅក្នុងផ្ទេដីទំហំ ៣៦ ០០០ ហិកត 
ដេលរដ្ឋាភិបាលបានសមេចជួលឲ្យ ដេលផ្ទេដី 
ទាំងអស់នោះ ស្ថិតនៅក្នុងសេុកចំនួនពីរនៅក្នុង
ខេត្តកោះកុង គឺសេុកបូទុមសាគរ និងសេុកគិរីសា 
គរ តម្លេវិនិយោគសរុបនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល
នោះមានដល់ទៅ ៣៥០០ លានដុលា្លារអាមេរិក 
ដេលរហតូមកដលព់េលនេះ ទើបសមេចបាន៥ 
ភាគរយប៉ុណ្ណោះនៅលើគមេងទាំងមូល ។ នៅ 
ពេលចាប់ផ្តើមដំបូងតំបន់នោះ តេូវបានគេហៅ 
ថតំបន់ក្បាលនាគ ៧ ប៉ុន្តេពេលនេះមានឈ្មោះ 
ថ តំបន់វិស្សមកាលទេសចរណ៍តរាសាគរ 
កម្ពុជា ។

ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដេលសួរថ ការ 
ចំណយថវិកាដ៏ចេើនយ៉ាងនេះ តើកេុមហ៊ុន 

សង្ឃឹមទៅថ្ងេមុខ នឹងទទួលបានផលចំណេញ  
ដូចម្តេចខ្លះ?

លោក ជាំង វីរៈ បានឲ្យដឹងថ អ្វីដេលយើង 
សង្ឃឹមផល ដេលទទួលបានទៅថ្ងេកេយនោះ
គឺយើងសង្ឃឹមទៅលើ ការវិនិយោគពីបេទេស 
កេ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងសេុក និងអន្តរជាតិ។ 
សព្វថ្ងេនេះ កន្លេងសា្នាក់នៅមាន ១៥០ បន្ទប់        
មានភ្ញៀវមកពីកេបេទេសមកកម្សាន្ត និង 
ទស្សនា គមេងវិនិយោគកាន់តេមានចំនួនចេើន
ឡើងៗ ។ ភ្ញៀវក្នុងសេុកវិញថ្ងេបុណ្យម្តងៗមាន
ភ្ញៀវពេញទាំងអស់ បេហេលពីបួនទៅបេំរយ 
នាក់ ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល បុណ្យអុំទូក គឺ
កក់ពេញទាំងអស់ដោយពួកគេកក់មុនកន្លះខេ។
អ្នកមកលេងកូនហោ្គាល ភាគចេើនមកសា្នាក់នៅ 
ពី ២ ទៅ ៣ យប់។ មកលេងវាយកូនហោ្គាលផង 
ទៅទស្សនាពេកោងកាងផង លំហេកាយនៅ 
តមឆ្នេរសមុទេផង ទៅកន្លេងស្ទួចតេីកំសាន្ត និង 
ឆ្លងទៅលេងកោះស្តេចទៀតផង ។ នៅក្នុង     
គមេងទី ១ នេះ យើងចង់ឲ្យហើយក្នុងកំឡុង  
ពេល ៥ ឆ្នាំខងមុខនេះ។ ការអភិវឌ្ឍសាងសង់ 
នៅទីនេះគឺមានការលំបាកណស់ ពីពេះក្នុង      
មួយឆ្នាំយើងមានពេលតេ ៦ ខេសមេប់ធ្វើការ 
សាងសង ់៦ ខេទៀតគភឺ្លៀងរហតូ ភ្លៀងនៅទនីេះ 
គឺភ្លៀងមិនធម្មតទេ ខ្លាំងជាងនៅភ្នំពេញចេើន  
ដងជាឧបសគ្គ័ដល់ការសាងសង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបាន
ដេរ ។ ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវដេលមានបេវេង 
៦៨ គីឡូម៉េតេតេូវធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរដោយ-
សារភ្លៀងនេះឯង ។

លោក អន ភារៈ អភិបាលសេុកបុទុមសាគរ
ក៏បានឲ្យដឹងដេរថ ១០ ឆ្នាំចុងកេយនេះគឺចាប់ 
ពីឆ្នាំ ២០០៥ មក កេយការកេទមេង់ ភូមិទាំង 
២១ នេសេកុបទូមុសាគរ មានផ្លវូទៅដលគ់េបភ់មិូ 
ទាំងអស់ ។ បេជាជនយើងលោកអាចធ្វើដំណើរ
តមម៉ូតូ តមរថយន្ត ទៅភ្នំពេញវិលលា្ងាចបាន ។ 

លោក ជាំង វីរៈ តំណងកេុមហ៊ុនញូញៀន

សណ្ឋាគរនិងជាទីសា្នាក់ការកេុមហ៊ុនញូញៀន កន្លេងវាយកូនហោ្គាលអាចលេងពេលយប់បាន
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កាលពី ១០ ឆ្នាំមុនដេរ មិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍ 
ដេលពេលនោះកេុមហ៊ុន ញូញៀន មិនទាន់មក 
ដល់ ឃើញថបេជាពលរដ្ឋយើងមានការលំបាក 
ពិបាកខ្លាំងនោះ គឺថយើងអត់ទាន់មានហេដ្ឋា-    
រចនាសម្ពន័្ធផ្លូវគោកទំនាក់ទំនងគ្នាបាន។អញ្ចឹង
បេជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយដុំៗ បានន័យថបួន 
ដប់គេួសារទៅនៅម្តុំ ២០ ទៅ ៣០ គេួសារ នៅម្តុំ 
អត់មាននៅតភា្ជាប់គ្នាទេ។ ពេលយប់ពេលប់ ឈឺ 
ថ្កាត់ តេូវការបេើបេស់ទូក ឬអូប៊រ័ទៅកំពង់សម 
ជួនកាលឆ្លងទន្លេអាចសា្លាប់តមផ្លូវក៏មាន ដោយ
សារខេវស្សាការធ្វើដំណើរតមផ្លូវទឹក មានការ 
លំបាករលកខ្លាំង ។ ដូច្នេះកេយពីការអភិវឌ្ឈ  
មកគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បាន 
ដឹកនំាតេមឹតេវូ ធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានមានការរីកចមេើន ។ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅសេុកបូទុមសាគរ ទាំង 
មូល នឹងមានភ្លើងអគ្គិសនីដេលមានតម្លេថោក
បេើបេស់គេប់ភូមិទាំងអស់ ។ ពីពេះឥឡូវនេះ
យើងបានបេើភ្លើងតម្លេថោក បាន ៧ ភូមិហើយ 
នៅសល់ ១៤ ភូមិទៀត។ ក្នុង ១៤ ភូមិនេះ ខង 
កេសួងរ៉េ និងថមពលកំពុងតេតបណ្ដាញមេចូល 
អាចនឹងរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០១៦ 
នេះ ។ 

លោក អន ភារៈ បានឲ្យដឹងទៀតថ សព្វថ្ងេ 
នេះ បានកេុមហ៊ុនញូញៀនមកអភិវឌ្ឍបេជាពល
រដ្ឋគត់បានការងរធ្វើ កាត់បន្ថយការធ្វើចំណក 
សេុក។ បេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសេុកបូទុមសាគរ  
បានមកធ្វើការនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់កេុមហ៊ុន
ញូញៀននេះចេើនណស់ ហើយបេក់ខេក៏           
ទទួលបានចេើនដេរ។ គេន់តេអ្នកបើកបរកូន
ឡានអាគុយដឹកអ្នកវាយកូនហោ្គាល មិនចាំបាច់ 
មានសញ្ញាប័តេអ្វីទេ ក៏ទទួលបានបេក់ខេ ២០០ 

ដុលា្លារអាមេរិកដេរ។ គឺមិនបាច់ទៅធ្វើការនៅ
កេបេទេសទេ នៅទីនេះនៅក្បេរម៉េក្បេរឪ មាន 
ថ្ងេឈប់សមេក ជិះម៉ូតូឌុបអស់តេពីរបីពាន់  
រៀលប៉ុណ្ណោះទៅដល់ផ្ទះហើយ ។

គួររំលឹកដេរថចាប់តំងពីកេុមហ៊ុនញូញៀន
មកអភិវឌ្ឍន៍ទីនេះ ការដោះសេយផលប៉ះពាល់
ជាមួយបេជាពលរដ្ឋគឺនៅសេសសល់តិចតួចទេ 
អ្នកដេលមិនទាន់ទទួលយកសំណងបេហេល៥
ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ។ អាជា្ញាធរសេុកបាន និងកំពុង
បន្តខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិថ្មី ដេលផ្ទេរពី 
កន្លេងកេុមហ៊ុនទៅឲ្យបានល្អ នៅក្នុងនោះគឺ       
សេុកបានបេជុំជារៀងរាល់ខេជាមួយគណៈកមា្មោ
ការភូមិថ្មី ដេលមានសមាសភាពមេភូមិ មេឃុំ 
អាជា្ញាធរសេុក និងតំណងកេុមហ៊ុន ដើម្បីរួមគ្នា 
ដោះសេយរាល់បញ្ហា ដេលកើតមាននៅតម 
ភូមិថ្មីៗទាំងនោះ។ ខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចកេលម្អ 
ភូមិថ្មីទាំងនោះ ឲ្យបេជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូធរ 

ពេះថការផ្លាស់ប្តូរពីភូមិចាស់ មកភូមិថ្មី វាតេង 
តេមានការលំបាកខ្លះហើយ ។ ប៉ុន្តេបើមានការ  
ចូលរួមទាំងអស់គ្នា បេជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួម អាជា្ញា-
ធរក៏ចូលរួម កេុមហ៊ុនក៏ចូលរួមការលំបាកទាំង 
អស់នោះបេកដជាដោះសេយបាន ហើយការ 
រស់នៅភូមិថ្មីរបស់បេជាពលរដ្ឋ នឹងមានជីវភាព 
ល្អបេសើរជាងមុន ។

ឆ្លើយនឹងសំណួរដេលសួរថ តើការដូរទៅ 
នៅភូមិថ្មីនោះ បេជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានផល
ចំណេញចេើនជាងនៅភូមិចាស់ ឬមួយយ៉ាង 
ណ ?

លោក អន ភារៈ បានបញ្ជាក់ថ ផលគឺបាន 
ចេើនជាង គេន់តេថ គត់នៅភូមិចាស់វាងយ
សេួលក្នុងការដើររកម្ហូប រីសខ្យង រីសខ្ចា តេបើ 
មកនៅភូមិថ្មីពីរឿងផ្ទះវិញគឺតេឹមតេូវតមស្តង់ដ 
បេជាពលរដ្ឋ ៨០ ភាគរយបានផ្ទះល្អផ្ទះដូចគ្នា 
ប៉ុន្តេ ២០ % ទៀតផ្ទះគត់អាចលើសស្តង់ដវិញ 
ដចូនេះអាចថនៅភូមថិ្មគីលឺ្អចេើន ។ ពាកព់ន្ធន័ងឹ 
វិស័យអប់រំ កេយពីការអភិវឌ្ឍរបស់កេុមហ៊ុន
ញូញៀនមក យើងបានរៀបចំភូមិថ្មី បេជាពលរដ្ឋ 
មករស់នៅបេមូលផ្តុំគ្នានៅតមផ្លូវ នាំឲ្យការអភិ-
វឌ្ឍក្នុងការកសាងសាលារៀន បានសេួលជាង 
មុនចេើនណស់ ។  បាននយ័ថ សិស្សដេលជា 
កូនចៅរបស់បេជាពលរដ្ឋយើងអាចទៅរៀនសា
លាតេមួយបាន។ កាលពីមុនមានតេឹម ២០ ទៅ 
៣០ គេួសារ ធ្វើសាលាអត់បានទេ បានតេធ្វើរោង 
ដោលតេឥឡូវគឺស្តង់ដទាំងអស់តេម្តង ។ សព្វ-
ថ្ងេនេះ សាលារៀនគេប់កមេិតនៅក្នុងទូទាំង 
សេុក មានជាង ៥០ ខ្នង វិទ្យាល័យមានពីរកន្លេង 
គឺវិទ្យាល័យបូទុមសាគរ និងវិទ្យាល័យថ្មស  អនុ-
វិទ្យាល័យមាន ៣ កន្លេង កេពីនោះគឺបឋម-
សិក្សា ៕

សាលាបឋមសិក្សា អណ្តូងទឹក
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ខ្វះលក្ខណសម្បត្តិ
គូកនពីរនាក់ជួបគ្នា.....

ចូច - អេហច៍េក ! គ្នាឮថឯង 

នឹងតេូវបានចូលរោងការ នៅខេ 

កេយនេះហើយមេនទេ ?

ចេក - អ្ហេស..គ្មោនទេ គឺវាខក 

ខនទៅវិញហើយ ។

ចូច - អា៎ា្ហក ម៉េចអី៊ចឹង ?

ចេក - ពេះពុកក្មេកគត់ថគ្នាចេះផឹកសេ ទើបគត់ផ្តាច់កូន ។ ចុះចូច 

ឯងវិញ បេហេលគ្មោនបញ្ហាទេរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ?

ចូច -  ខ្ញុំនេះក៏ខ្វះលក្ខណសម្បត្តិដេរ ។ ឪក្មេកគត់ថ ខ្ញុំមិនចេះផឹកសេ 

១. ខ្មេរមានសមុទេផុតខ្សេភ្នេក កោះឈ្មោះប្លេកៗសេនរមណី

 ដុះផុសអណ្តេតផុតវារី មចា្ឆាហេលមីរតមជលធរ ។

២. ខេត្តកេបមានកោះដល់ដប់បី កោះកុងម្ភេបីបន្តគ្នា

 ពេះសីហនុសាមបួនមានយូរយរ កំពតជិតគ្នាមានកោះពីរ ។

៣. ដីឆ្នេរទាំងអស់គួរចងចាំ បួនរយសាមបេំគីឡូដី

 ខេមរជនយើងទាំងបេុសសេី ស្មោះស្ម័គេភក្តីថេរក្សា ។

៤. កោះមួយកោះមូលកោះសេមោច កោះស្តេចកោះខ្មោចកោះស្នេហា 

 កោះពូលូវេ ឬយយត កោះសេះសតណកោះឬស្សី ។

៥. កោះដូងដំឡូងកោះការាង កោះតូចសា្មោច់តងកោះហាលតេី

 កោះត្បាល់អងេ្គងកោះកេបី កោះពស់កោះថ្មី កោះសេឡៅ ។

៦. មានកោះយយត កោះបងប្អូន កោះកុក កោះកូន មានកោះចៅ 

 មា៉ាក់បេងពេីងពេបកេសាកេ ស្ថិតនៅទៅនាយកេសាក្នុង ។

៧. សំពោធពោរចាន់កោះស្ងួតចេស  សា្វាយពេកោះម្ទេសយ៉កោះកុង 

 អាចម៍សេះមា្នាស់កេកោះមា្នាស់ក្នុង កោះរុងសន្លឹម កោះទន្សាយ ។

៨.  អំពិលធំតូចតគៀវថស អណ្តើកកោះកេសចន្លុះសា្វាយ 

 ឯកោះមា្នាស់កេនៅខងអាយ មា្នាស់ក្នុងទៅឆ្ងាយ និងកោះគី ។

៩. តេងលដេកគោលកោះតទាម ទទឹងតងឆ្លាមតេះកោះពីរ 

 កោះខ្យងកណ្ដាលវាលវារី សេមោចឆ្ងាយពីកោះសេឡៅ ។

១០.ទេសចរតេកអរមកកម្សាន្ត ដេកសំដិលបេណបានកម្តា 

 លើផ្នូកខ្សាច់ល្អ សដូចម្សៅ នាំមិត្តកូនចៅទស្សនាចរ     ។

១១.កេមទឹកផ្កាថ្មល្អរចនា  មើលហ្វូងមចា្ឆាចមេុះពណ៌ 

 ឆ្នេរសមុទេខ្មេរសេស់បវរ ខ្សាច់ល្អសម៉ដ្ឋអត់ហ្មងស ៕

    
នឹមណំ

អ៊ីចឹងគត់ផ្តាច់កូនវិញហើយ ពីពេះគត់ខ្លាចដល់ពេលរៀបការរួច ម៉េ

ក្មេកខ្ញុំបង្ខំឲ្យគត់យកគំរូតមខ្ញុំ មុខជាខនបានផឹកទៀតហើយ ។

ជាមែបញ្ជែការ
ដោយសង្កេតឃើញពេលតេូវធ្វើលំហាត់ ឬសរសេរតមអាន នាយ 

ប៉ក់ ជាសិស្សជើងល្អ តេងតេងកឆ្វេង ងកសា្តាំ សុំខ្ចីប៊ិចសរសេរពីបណ្ដា 

សិស្សអង្គុយក្បេរខងជាញយដង ទើបលោកគេូហៅសួរ :

- មើល ប៉ក់ ទាំងលើកនេះទៀត ប្អូនមកសាលារៀនដោយមិនបាន

យកប៊ិចមកតមខ្លួន ប៉ុនា្មោនដងហើយ ?

- បានលោកគេូទាំងលើកនេះផង បេំដងហើយ ។

- អើ...ឆ្លើយមកមើល ជាទាហានមា្នាក់ចេញទៅសមរភូមិដោយគ្មោន

កាំភ្លើងយ៉ាងនេះ គេហៅស្អី ?

ប៉ក់ អេះអុញបន្តិច រកនឹក រួចឆ្លើយ :

- បាទ...ទាហានមា្នាក់ ដេលចេញទៅសមរភូមិដោយគ្មោនសា្ពោយ 

កាំភ្លើង គេហៅ មេបញ្ជាការបាទ ។

មនគែប់គែន់
នៅក្នុងបនល្បេងមួយនាយ កុយ កំពុងកាន់លុយមួយបាច់ធំ តម្លើង 

អំនួតអួតអាងពីការឈ្នះ សេប់តេបុរសសំគមមា្នាក់ចូលមកលើកដេ 

សំពះនិយយ ៖

- សូមលោកជួយសងេ្គោះជីវិតខ្ញុំផង បីថ្ងេហើយខ្ញុំអត់មានបាយមួយ

គេប់ចូលពោះទេ ។ មានតេលោកមា្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាទីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ ។ 

បើលោកមិនជួយទេ ខ្ញុំមុខជាសា្លាប់ក្នុងយប់នេះហើយ ។

នាយ កុយ ឆ្លើយវិញ ៖

- តេឹមបេក់បីបួនមុឺន ខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកឯងសមេប់ហូបបាយបាន តេធ្វើ 

ម៉េចខ្ញុំអាចដឹងថ អ្នកឯងមិនយកលុយនេះទៅហូបបាយ ហើយបេរជា 

យកលុយនេះទៅលេងល្បេងទៅវិញ ។

- អូហូ...សូមលោកទុកចិត្តចុះ ខ្ញុំពិតជាសុំលុយសមេប់ហូបបាយ 

មេន ពេះលុយសមេប់លេងល្បេងខ្ញុំមានគេប់គេន់ហើយបាទ  ។

ស្អប់បំផុត
នាយ បា៉ាន់ បានទៅលេងផ្ទះមិត្តចាស់ដេលបេកគ្នាយូរឆ្នាំ ក៏ផ្តើម 

និយយ៖

- ផ្ទះល្បងឯងមានរបស់បេើបេស់ស្ទើរគេប់យ៉ាងទាំងអស់ ខ្វះតេទូ 

បញ្ឈរមួយមុខគត់ ។ ម៉េចល្បងមិនទិញទូបញ្ឈរមួយពីរមកទុកបេើ 

បេស់?

នាយ ប៉េវ សើចស្ងួតតប៖

- ខ្ញុំស្អប់បំផុតអាទូបញ្ឈរ !

- ម៉េចអញ្ចឹង?

- ពេះបើក្នុងផ្ទះមានទូបញ្ឈរ ថ្ងេណមួយមុខជាមានអាចម្កួតលង់

ស្នេហ៍មកចូលពួនក្នុងនោះមិនខន៕



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>] b‘ín Qin smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 `

4-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar

5-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

6- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

7- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

8- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `

22- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

23-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`

24- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

25- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `

26- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

27- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

28- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

29- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

30- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

31- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `

32- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

33- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

34- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

35- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

36- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

37- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

38- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

39- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

40- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

41- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

42- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

43- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

44- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

45- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

46- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

47- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

48- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

49- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

50- elak Kwm b:uNÑa smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`

51- É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar

52- elak sarU rdæCati m®nþIRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`

53- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`

54- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`

55- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

56- É>] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

57- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

58- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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59- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73- É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

116- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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