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ភាពសុខដុមរមនា និងការអភិវឌ្ឍគឺជាផ្លែផ្កែដ៏តែចះតែចង់នែសន្តិភាព
Harmony and Development – Precious Fruits of Peace

នៅលើពិភពលោកយើងនេះ ស្ទើរគេប់បេជាជាតិទាំងអស់សុទ្ធតេធ្លាប់
បានឆ្លងកាត់នូវជម្លាះផ្ទេក្នុង ការបេកបាក់ សងេ្គាមរុំារ៉េ ការហេកហួរ និង 
ភាពវិនាសហិនហោច ។ បេជាជាតិខ្លះតេូវបាត់ឈ្មោះ រលត់រលាយទឹកដីពី 
ពិភពលោក បេជាជាតិខ្លះកេយពីធ្លាក់ក្នុងកលិយុគ ក៏បានងើបមុខឡើង 
វិញ ហើយឈរយ៉ាងតេដេតបេកបដោយមទនភាព ។

ចំពោះបេជាជាតិខ្មេរយើងវិញ កេយពីបានឆ្លងកាត់សម័យអង្គរដ៏រុង-
រឿងកប៏ានធ្លាកច់ុះដនុដាបតាងំពសីតវត្សទ ី១៤ មក អាសេយ័ដោយសារតេ 
ការបាត់បង់ឯកភាពជាតិ ដោយសារសងេ្គាមផ្ទេក្នុង និងជម្លាះមនោគមន៍ 
វិជា្ជាពីខាងកេ ។ បើពិនិត្យនៅក្នុងបេវត្តិសាសេ្តកម្ពុជាជាង៤ទសវត្សមក
នេះ ផ្តើមពីរដ្ឋបេហារថ្ងេ១៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ដេលដឹកនាំដោយលោក លន់ 
នល់ទម្លាក់សម្តេច ព្រះនរ្រត្តម សីហនុ ដោយមនការគាំទេពីសហរដ្ឋ 
អាមេរិក បាននាំបេទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសងេ្គាមយ៉ាង
សនោ្ធោរសនៅ្ធោបំផុត ។ ចាប់ពីថ្ងេទី១៧ ខេមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ថ្ងេទី៦ 
ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ កម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ក្នុងរបបបេល័យពូជសាសន៍ បង្ក 
ដោយពួកក្បត់ប៉ុលពត ដេលបានសម្លាប់អាយុជីវិតបេជាជនអស់ជាង ៣ 
លាននាក់ និងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិឲ្យរលាយខ្ទេចខ្ទីដល់ប្ញស 
គល់ ។ ឆ្លងកាត់សងេ្គាម ៥ ឆ្នាំ ១ ខេ និងរបបបេល័យពូជសាសន៍ ៣ ឆ្នាំ 
៨ ខេ ២០ ថ្ងេ បេជាជនកម្ពជុាយើងបានទទលួរងមហាវនិាសកម្ម សោកនាដ-
កម្ម ការនិរាសពេត់បេស និងភាពភ័យរន្ធត់ដេលពុំអាចនឹងពណ៌នាបាន
ឡើយពីការសម្លាប់រង្គាលដោយគេប់បេករាប់លានតោន ដោយពេនង់ 
ឬសី្ស និងត្បូងចប ពេមទាំងទារុណកម្មដ៏យង់ឃ្នងបំផុតចេើនរាប់មិនអស់ 
ដេលបានរុញចេនឲ្យបេជាជាតិយើងឈានដល់មត់រណ្តៅនេការរលាយ
សូន្យ ។ ទឹកដីកម្ពុជាបានបេកា្លាយទៅជាឋាននរក បេជាជនកម្ពុជាបាន        
កា្លាយទៅជាទាសករដូចក្នុងយុគសម័យបុព្វកាល ។ 

មហាជ័យជម្នះជាបេវត្តិសាសេ្ត នៅថ្ងេ៧ ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ កេមការ 
ដឹកនាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គាេះជាតិ 
កម្ពុជា បានសង្គាេះបេទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបបេល័យពូជសាសន៍បាន
ទាន់ពេលវេលា ។ បេជាជនកម្ពុជាបានរស់ឡើងវិញ ហើយខិតខំពួតដេគា្នា 
សា្តារ និងកសាងបេទេសជាថ្មីពីបាតដេទទេ ក្នុងសា្ថានភាពមនសន្តិភាពផង 
និងនៅមនសងេ្គាមផង។ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាដេលបានយល់ច្បាស់
ពីបំណងបេថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតរបស់បេជាជន គឺចង់បានសុខសន្តិភាព និង 
ការរួបរួមជាតិ បានពុះពារជំរុញការអនុវត្តមគា៌មហាសាមគ្គីជាតិ ដើម្បី          
បេមេបេមូលខ្មេរពីគេប់និនា្នាការនយោបាយ រួបរួមគា្នាបង្កើតសន្តិភាពឡើង 
វិញលើមតុភូមិដ៏អភ័ព្វនេះ។ ថ្ងេទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៧ វេទិកាចរចា សីហនុ-
ហ៊នុ ស្រន បានចាបផ់្តើមសដំៅរកដណំោះសេយនយោបាយ រវាងបណ្តៅ 
ភាគីខ្មេរបដិបក្ស រហូតសមេចបានកិច្ចពេមពេៀងកេុងបា៉ារីសនាខេតុលា 
ឆ្នាំ ១៩៩១ និងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នាតជាសកលនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ 
បង្កើតបានរដា្ឋាភិបាលចមេុះមួយ ។ ប៉ុន្តេដំណោះសេយកេុងបា៉ារីសនេះ        
មិនទាន់បាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយទេ ។ រហូតមក 
ដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន ស្រន ដេលបានធ្វើឲ្យរលំរលាយទាំងសេុងនូវអង្គការចាត់តាំងខាង 

In this world, nearly every nation has passed through internal conflict, 
division, protracted war, and destruction. Some nations disappeared 
from this world, while some recovered proudly after falling into havocs. 
As for Cambodia, after going through the prosperous Angkor era, the 
country fell since the 14th century because we lost national unity, inter-
nal war as well as ideological conflict being brought to bear from outside.

Reviewing the Cambodian history in the past four decades, starting 
from the coup on 18 March 1970, led by Mr. Lon Nol to overthrow Sam-
dech Preah Norodom Sihanouk, with support from the United States of 
America, the whole country plunged into a flaming war. Stared from 17 
April 1975 through to 6 January 1979, Cambodia continued its fall into 
the regime of genocide created by the Pol Pot clique who killed over 
three million people and destroyed social and national infrastructure to 
their roots.

Having gone through war for five years and one month, and the 
regime of genocide for three years, eight months and twenty days, the 
people of Cambodia suffered great holocaust, tragedy, separation and 
fear beyond description from killings by millions tons of bombs, bamboo 
sticks, hoes and uncountable forms of torturing methods. They pushed 
our nation to the brink of an abyss of vanishing. The Cambodian land 
turned to be hell, in which many Cambodian people became slaves like 
in ancient time.

The great historic victory of 7 January 1979, under the leadership 
of the Cambodian People’s Party and the National United Front for Sal-
vation of Kampuchea, saved the country from the regime of genocide in 
a timely manner. The people of Cambodia survived and worked hand in 
hand to rebuild the country from scratch and at the time when the coun-
try was partly in peace and in war. The Cambodian People’s Party, un-
derstanding clearly people’s sacred wish to achieve peace and national 
reconciliation, strived to implement the path of national great solidarity 
aimed at mobilizing khmer from every political tendency to recreate peace 
on our pitiful motherland.

On 2 December 1987, the Sihanouk-Hun Sen. negotiation forum 
commenced looking for political settlement by Cambodian factions until 
we achieved Paris Peace Agreement in October 1991. However, the 
Paris settlement did not realize a full peace yet. It was until 1998, thanks 
to the win-win policy set out by Samdech Techo Hun Sen that neutralized 
the Khmer Rouge political and military organization, Cambodia achieved 
full national and territorial unity, which is unprecedented in its 500 years 
history.

Started from 1998 through to 2016, in this 17 years period, the 
people of Cambodia enjoyed sufficient opportune moment in national 
development and yielded rapid progress in every field, enjoying admira-
tion from international community. As of present,our people have lived 
in harmony, in equal footing and rights with other nations in the world. 
Started from scratch and a state of heavily destruction, our people have 
united to rebuild the country to progress beyond imagination.

Realistically, in the past two decades, Cambodia has been one of 
the eight countries in the world that realized high economic growth in a 
rapid manner. Cambodia ranked first, in Asia Pacific region, for its im-
provement of social indicators. Cambodia is a country that realized its 
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នយោបាយ និងយោធរបស់ពួកឧទា្ទាមខ្មេរកេហម ទើបបេជាជាតិខ្មេរ  
សមេចបានសន្តិភាពពេញលេញ ឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដីទាំង        
សេុងដេលមិនធ្លាប់មនទាល់តេសោះក្នុងរយៈពេលបេមណ ៥០០ ឆ្នាំនេ 
បេវត្តិសាសេ្តរបស់ខ្លួន ។ 

ចាប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៨មកដល់ឆ្នាំ ២០១៦ គឺមនរយៈពេល ១៧ ឆ្នាំ 
ហើយ ដេលបេជាជនកម្ពុជាមនឱកាសគេប់គេន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបេទេស
ឲ្យមនការរីកចមេើនដ៏ឆប់រហ័សលើគេប់វិស័យ ហើយទទួលបានការ 
ស្ងើចសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ។ បច្ចុប្បន្នបេជាជនយើងបានរស់នៅ
ក្នុងភាពសុខដុមរមនា ដោយភាពស្មើមុខ ស្មើមត់ ជាមួយបណ្តៅបេជាជាតិ
ទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ។  ចាប់ពីបាតដេទទេ និងក្នុងសា្ថានភាពដេល
បេទេសវិនាសខ្ទេចខា្ទាំ បេជាជនយើងបានរួមសាមគ្គីគា្នាកសាងជាតិឡើង       
វិញឲ្យរីកចមេើនលូតលាស់ហួសពីការសា្មោន ។ ជាក់ស្តេង ក្នុងអំឡុងពេល 
២ ទសវត្សចុងកេយនេះ កម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងចំណោមបេទេសទាំង៨លើ
ពិភពលោកដេលសមេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនក្នុងអតេដ៏ខ្ពស់ ។ 
កម្ពុជាបានជាប់ចំណត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកសមេប់ការ
ធ្វើឲ្យបេសើរឡើងនូវសូចនាករសង្គម ហើយក៏ជាបេទេសមួយដេលបាន
សមេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សន៍ របស់អង្គការសហបេជាជាតិ
លើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនមុនកាលកំណត់ឆ្នាំ ២០១៥ ពេមទាំងកំពុង         
ស្ថិតក្នុងដំណើរចេញផុតពីបេទេសមនចំណូលទាប ទៅជាបេទេសមន 
ចំណូលមធ្យមកមេិតទាប ហើយសង្ឃឹមថនឹងកា្លាយជាបេទេសដេលមន
ចំណូលមធ្យមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ។ សមិទ្ធផលដ៏មនតម្លេទាំង 
អស់នេះ គឺជាផ្លេផ្កាដេលបានមកពីសន្តិភាព ។ មនតេអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាតភ់្នក់
ភ្លើងសងេ្គាម និងការកាប់សម្លាប់ ផ្តាច់ផ្តិលអាយុជីវិត និងអ្នកយល់ដឹងតេឹម
តេូវអំពីបេវត្តិសាសេ្តនោះទេ ទើបសា្គាល់ច្បាស់ពីតម្លេនេសន្តិភាព ។ 
ចំពោះកេុមបេឆំង និងមជ្ឈដា្ឋានអគតិនានា ដោយសារតេមហិច្ឆតាលោ្មោភ 
អំណច និងបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ពួកគេមិនខា្លាចនឹងនាំយកភ្លើងសងេ្គាម 
មកដុត បំផ្លាញមតុភូមិកម្ពុជាឲ្យរលាយហិនហោចជាថ្មីម្តងទៀតនោះ 
ឡើយ។ពួកគេញុះញង់ បំបេកបំបាក់ឯកភាពជាតិ បំផ្លាញទំនាក់ទំនងជិត-
សិ្នទ្ធរវាងរដ្ឋ និងបេជាជន បណ្តុះបណ្តៅលសតិអារម្មណ៍មិនគោរពច្បាប់ 
មិនគោរពសា្ថាប័នរដ្ឋ មិនទទួលសា្គាល់លទ្ធផលនេការបោះឆ្នាត ដុតបញ្ឆេះ 
គំនិតជាតិនិយមជេុល និងធ្វើសកម្មភាពបេឆំងតាមបេបនិយមជេុល។ល។ 
ដេលទីបំផុត គា្មោនអ្វីកេតេពីនាំបេទេសកម្ពុជាឲ្យវិលតេឡប់ទៅរកអស្ថិរ-
ភាព ការបេកបាក់ និងសងេ្គាមជាថ្មីទៀតនោះឡើយ បេសិន បើឧបាយកល 
របស់ពួកគេបានសមេចនោះ ។ 

យើងគប្បីរំលឹកថ ការង្កើតឲ្យមនសងេ្គាម គឺអាចធ្វើបានតេក្នុងរយៈ
ពេលដ៏ខ្លីប៉ុណោ្ណោះ ដូចដេលពួកលន់នល់បានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ ១៩៧០ ក៏     
ប៉ុន្តេការខិតខំស្វេងរកមកវិញនូវសុខសន្តិភាព គឺតេូវបេើរយៈពេលយូរ 
ណស់ គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ទើបបានសមេច ។ 
អាសេ័យហេតុនេះយើងតេូវតេថេរក្សា និងការពារជាដាច់ខាតនូវសុខសន្តិ-
ភាពដេលយើងទទួលបានមកវិញយ៉ាងលំបាកវេទនានេះ ទោះបីជាតេូវ 
បង់ដោយតម្លេណក្តី ។ ដើម្បីការពារចីរភាពនេសុខសន្តិភាព ខ្មេរទាំងអស់
គា្នាមិនថមននិនា្នាការនយោបាយណឡើយ គប្បីរួបរួមសាមគ្គីគា្នា កេម   
ដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ប្តូរផ្តាច់ការពាររាល់សមិទ្ធ-
ផលនេសង្គមជាតិ លើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាព និងអហិង្សា គោរពសិទ្ធិ 
សេចក្តីថ្លេថ្នូរបស់មនុស្ស ពងេឹងលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ និងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ 

បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់
បេជាជនឲ្យបានបេសើរឡើងឥតឈប់ឈរ ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលមនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ 
ហ៊ុន ស្រន ជាបេមុខគឺជាកម្លាំងស្នូលដ៏រឹងមំតេមួយគត់ក្នុងការថេរក្សា 
សន្តិភាព និងទប់សា្កាត់មិនឲ្យកម្លាំងអមិត្តណអាចមកបង្កើតភ្លើងសងេ្គាម
ជាថ្មទីៀតនៅលើទកឹដីកម្ពជុាបាន។ សម្តេចតេជោ ហ៊នុ ស្រន បានរពំ្ញកថ 
សោកនាដកម្មដ៏ធំធេងដេលបេជាជនកម្ពុជាបានជួបបេទះ នៅតេបន្តដិត
ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍បេជាជនមិនអាចរលប់បាត់ឡើយ ។ នេះគឺជាការចងចាំ
ដេលមិនអាចបំភ្លេចបាន ហើយក៏ជាការដាស់តឿនកេើនរំព្ញកដល់បេជា-
ជនទូទៅ អ្នកនយោបាយ និងមជ្ឈដា្ឋានទាំងអស់ក្នុងសង្គម ជាពិសេស          
សេទាប់យុវជនអំពីសា្មោរតីស្នេហាជាតិ បំពេញកាតព្វកិច្ចរួមក្នុងការរក្សាការ
ពារ និងពងេឹងសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរ ហើយប្តេជា្ញារាំងសា្កាត់មិន
ឲ្យបេវត្តិសាសេ្តដ៏ឈឺចាប់អាចកើតមនជាថ្មីទៀត នៅលើមតុភូមិយើង 
បានឡើយ ៕

UN millennium development goals in many sectors before 2015 and is 
in its departure from a low-income country to a lower middle-income 
country, and hope to become a country of middle-income status by the 
year 2030.These valuable achievements are the fruits of peace. 

Only those who went through the flame of war and killings, had cor-
rect knowledge of history, would know clearly the value of peace. Those 
in the opposition and ill-willed circles, because of their ambition of pow-
er and personal interest, would not be afraid to bring in the flame of war 
to put the motherland in destruction again. They instigated, caused divi-
sion of national unity, damaged close relation between state and people, 
educated people to abide by no law, to have no respect for state institu-
tions, recognize no elections results, inflamed patriotic extremism, and 
conducted opposition action in an extremist manner, etc. In the end, all 
they did would only bring Cambodia to return to instability, division, and 
war once again, should they realized their tricks.

We should remind that to create war one would need a short time 
like what the Lon Nol group had done in 1970. However, to strive for 
peace would take a long time as in the past it had taken us from 1979 
through to 1998 to achieve it. Therefore, we must resolutely maintain 
and defend peace, at whatever price it may take, that we have realized 
with hardships. To ensure sustainable peace, every Cambodian, no mat-
ter what tendency they may belong to, should unite and keep solidarity 
under the Constitution of the Kingdom of Cambodia, while determined-
ly protect social achievements, raise high culture of peace and non-vi-
olence, respect of human rights and dignity, strengthen democracy and 
rule of law, continue to strive socio-economic development. Steadfast 
improvement of people’s living condition is also important.

The Cambodian People’s Party, headed by Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo Hun Sen, is the only firm central force in keeping 
peace and preventing hostile forces from making fire of war again on 
the land of Cambodia. Samdech Techo Hun Sen reminded that the great-
est tragedy that the Cambodian people encountered continues to live in 
their memories. It is a remembrance that is unforgettable and advisory 
to people as a whole, politicians, and social circles, especially youth 
strata, on patriotism and to fulfill common obligation in keeping and 
strengthening lasting peace. They should be determined to prevent the 
bitter history from recurring on the Cambodian motherland./. 

ទស្សនាវដ្ដីប្រជាជន
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហ្រង សំរិន បេធនរដ្ឋសភា 

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាកាលពីថ្ងេទី ១៧ ខេមីនា ឆ្នាំ 

២០១៦ បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងជាមិត្ត-

ភាពរយៈពេល ៤ ថ្ងេ នៅបេទេសអូសេ្តាលី បេកបដោយ 

ជោគជ័យ ហើយបានធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់មតុបេទេស

វិញដោយសុវត្ថិភាព ។

ឯកឧត្តម ញ៉្រម ថា្ថវី សមជិករដ្ឋសភា និងជាតំណង 

រាស្តេ មណ្ឌលកំពង់ធ ំ ដេលអមដំណើរក្នុងគណៈបេតិភូជាន់     

សម្តេចចកេី ហេង សំរិន ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាព នេបេទេសអូសេ្តាលី

ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅបេទេសអូសេ្តាលី ពីថ្ងេទី 

១៣ ដល់ថ្ងេទី ១៦ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នោះ បានមនបេសាសន៍

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មន នៅពេលានយន្តហោះអន្តរ-

ជាតិភ្នំពេញ កេយពីវិលតេឡប់មកពីបេទេសអូស្តាេលី 

វិញថ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្នុងគោលបំណងពងេឹងទំនាក់-

ទំនង រវាងសភាជាតិនេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-អូស្តាេលី  ។

ឯកឧត្តម ញ៉្រម ថា្ថវី បានបញ្ជាក់ថ នេះជាដំណើរ 

ទស្សនកិច្ចលើកទ ី១ ដេលបេធនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទទួល

ការអញ្ជើញពីសំណក់បេធនរដ្ឋសភាអូស្តាេលី ។ ក្នុងដំណើរ 

ទស្សនកិច្ចនៅបេទេសអូស្តេាលីនេះ សម្តេចពញាចកេី      

ហ្រង សំរិន បានជួបសវនាការជាមួយបេធនពេឹទ្ធសភា 

បេធនរដ្ឋសភាអូស្តាេលី ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងរ 

នៅក្នុងពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភានេបេទេសទាំងពីរផងដេរ ។

នៅក្នុងឱកាសនោះដេរ សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី         

ហ្រង សំរិន ពេមទាំងគណបេតិភូអមដំណើរក៏បានចូលរួម

តាមការអញ្ជើញរបសព់េឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាអូស្តាេលី ដើម្បី       

ជជេកវេកញេកពីរបៀបដេញដោល នេដំណើរការអនុម័ត 

ច្បាប់នានារបស់សភាអូស្តាេលី និងបានអញ្ជើញទស្សនា               

ពិព័រណ៍វិចិតេសាលរបស់បេទេសអូស្តាេលី សមេប់ជាបទ-

ពិសោធន៍ និងរៀនសូតេពីគា្នាទៅវិញទៅមក ៕

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហ្រង សំរិន បេធនរដ្នសភានេពេះ- 
រាជាណចកេកម្ពុជា អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិរបស់បេទេស

អូសេ្តាលី NGA (National Gallery of Australia)។ 
សារមន្ទីរជាតិអូសេ្តាលីនេះ( NGA)ក៏មនកិច្ចសហបេតិបត្តិការ

ជាមួយសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហ្រង សំរិន បេធនរដ្នសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 
ជួបសំណេះសំណលជាមួយនិស្សិតខ្មេរដេលកំពុងសិក្សានៅបេទេសអូសេ្តាលី 
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ចាប់ពីថ្ងេទី២២-២៤ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋ-

មនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញ

ចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-ឡានឆង លើកទី ១ និងវេទិកាប៊ូអាវស្តីពី    

៉អនាគតអាសុីៈសកា្តានពុលថ្ម ីនងិចក្ខវុសិយ័ថ្ម ី          ៉នៅសាធរណរដ្ឋបេជាមនតិ 

ចិន ។ 

កិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-ឡានឆង លើកទី ១ កេមបេធនបទ    ៉ការចេក 

រំលេកទន្លេ-ការចេករំលេកអនាគត   ៉បានបេរព្ធឡើង នៅពេឹកថ្ងេទី២៣មីនា 

នាមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌អន្តរជាតិ Yalong Bay ក្នុង ទីកេុង Sanya ខេត្ត 

Hainan សាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិន កេមវត្តមននេការអញ្ជើញជាអធិ-

បតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម លី កឺឈាង នាយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធរណរដ្ឋបេជា

មនិតចិន សម្តេចអគ្គមហាសេនា    បតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនេ្តី 

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ ប្រយុទ្ធ ចាន់អូឆា 

នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេថេ ឯកឧត្តម ថងសុីន ថាំម៉្រវង្ស    
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យបេជាមនិតឡាវ ឯកឧត្តម

អនុបេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ឯកឧត្តមឧបនា-

យករដ្ឋមនេ្តី និងជារដ្ឋមនេ្តីការបរទេសវៀតណម ។ 

បណ្តៅមេដកឹនានំេបេទេសមេគង្គទាងំ ៥ រមួ ទាងំបេទេសចនិ បានធ្វើការ 

ពិនិត្យឡើងវិញលើវឌ្ឍនភាព នេកិច្ចសហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆង         

និងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។ កិច្ចបេជុំបានផ្តាតការ

យកចតិ្តទកុដាកល់ើកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារមេគង្គ-ឡានឆង ដោយផ្តាតលើ 

វិស័យជាអាទិភាព គន្លឹះចំនួន ៥ រួមមន ៖ ការតភា្ជាប់សមត្ថភាពផលិតកម្ម 

កិច្ចសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដេន ធនធនទឹក កសិកម្ម និងការកាត់ 

បន្ថយភាពកេីកេ។ ពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការបេឆំងនឹងការគំរាមកំហេង

សន្តិសុខមិនបេពេណី រួមមនភេរវកម្ម ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន គេះមហន្តរាយ 

ធម្មជាតិ ការបេបេួលអាកាសធតុ ជំនួយមនុស្សធម៌ ការធនាសន្តិសុខ 

ស្បៀង ទឹក និងថមពល ។ បង្កើតការតភា្ជាប់ទាំងផ្នេករឹង និងផ្នេកទន់ រវាង 

បេទេសមេគង្គ-ឡានឆង ។ ការធ្វើឲ្យបេសើរឡើងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេ 

ឡានឆង បណ្តៅញផ្លូវគោក និងផ្លូវដេក និងជំរុញការអនុវត្តគមេងគន្លឹះ 

ក្នុងការសាងសង់ហេដា្ឋារចនាសម្ប័ន្ធ ដូចជា ផ្លូវហាយវ៉េ ផ្លូវដេក ផ្លូវទឹក 

កំពង់ផេ និងផ្លូវអាកាស ក្នុងតំបន់មេគង្គ-ឡានឆង ពេមទាំងពន្លឿនការ 

សាងសង់បណ្តៅញថមពល ទូរគមនាគមន៍ និងអ៊ីនធើណេត។ ពងេីកកិច្ច-

សហបេតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុងវិស័យនានា ដូចជា វិស្វកម្ម 

ផលិតកម្ម សំភារសំណង់ គាំទេឧស្សាហកម្មគេឿងចកេ គេឿងបរិកា្ខារ និង 

ថមពល។ ពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា និងការ 

អភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ច នៅតាមពេំដេនតំបន់ឧស្សាហកម្ម និងសួនបច្ចេក-

វិទ្យា វិទ្យាសាសេ្ត។ ពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងវិស័យធនធនទឹក តាម  

រយៈការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហបេតិបត្តិការធនធនទឹក ឡានឆង-

មេគង្គ នៅក្នុងបេទេសចិន។ ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ចសហបេតិបត្តិការ

ស្តីពីការកាត់បន្ថយភាពកេីកេនៅអាសុីបូពា៌ និងការបង្កើតមូលដា្ឋានគេឹះគំរូ 

នេការកាត់បន្ថយភាពកេីកេនៅក្នុងបេទេសមេគង្គ ។ ជាមួយគា្នានេះមេដឹក- 

នាំនេបេទេសមេគង្គ និងបេទេសចិន បានលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍ  

បេកបដោយចរីភាព នងិលើកស្ទយួការគាពំារបរសិា្ថាន នងិការគេបគ់េងធន-

ធនធម្មជាតិ ។ ជំរុញការចរចាភាពជាដេគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់

ឲ្យសមេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងជំរុញសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្ម និង

ការសមេបសមេួលការវិនិយោគក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌។ ពងេឹងកិច្ចសហបេតិ-

បត្តិការវិស័យវប្បធម៌រវាងបេទេសមេគង្គ-ឡានឆង។ ពងេីកកិច្ចសហបេតិ-

បត្តិការលើវិស័យសុខភាពសាធរណៈ ជាពិសេសការទប់សា្កាត់ និងការ-

ពាររួមគា្នានូវជំងឺឆ្លង បច្ចេកវិទ្យា និងគេឿងបរិកា្ខារ និងការបណ្តុះបណ្តៅល 

មនេ្តីជំនាញ ការពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លេងថ  កិច្ចបេជុំកំពូលរបស់យើងនៅថ្ងេ

នេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមនទាំងវិសាលភាព និង 

ជមេនេកិច្ចសហបេតិបត្តិការអនុតំបន់ រវាងបេទេសទាំង ៦ និងការប្តេជា្ញា

ចិត្តរួមគា្នាដ៏មះមុតរបស់យើង លើដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាព 

រួមគា្នា ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីមនបេសាសន៍បញ្ជាក់ដេរថ កិច្ចបេជុំ 

កំពូលរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ជាវេទិកាដ៏មនតម្លេ និងសមសេបបំផុត 

សមេប់ការចូលរួមចំណេកកសាងមហាអនុតំបន់មួយរឹងមំ តាមរយៈការ 

ជំរុញ ១.កិច្ចសហបេតិបត្តិការនយោបាយ និងសន្តិសុខ ២.កំណើនសេដ្ឋ-

កិច្ចប្រជុំកំពូលម្រគង្គ-ឡានឆាង លើកទី ១ និងវ្រទិកាប៊ូអាវ 
បានផ្តល់សារប្រយ្រជន៍យ៉្រងសំខាន់ដល់កម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តេីនេ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ជួបជាមួយឯកឧត្តម លី កឺឈាង 

នាយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិន

ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល មេគង្គ-ឡានឆង
លើកទី ១ នៅសាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិន
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កិច្ច និងការអភិវឌ្ឍបេកបដោយចីរភាព និង៣.ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម វប្បធម៌ 

និងទំនាក់ទំនងរវាងបេជាជន និងបេជាជន ដេលនឹងបមេើឲ្យផលបេយោជន ៍

របស់បេជាជនទាំងអស់ ក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ-ឡានឆង ។ ជាមួយគា្នា 

នេះ សម្តេចសូមគាំទេចំពោះសេចក្តីថ្លេងការណ៍ និងសេចក្តីបេកាសរួមទី

កេុងសានយ៉ា ដេលមនគោលដៅចំនួន ២៦ ចំណុចក្នុងការពងេឹងកិច្ច 

សហបេតិបត្តិការនេបេទេសមេគង្គ-ឡានឆង។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ-

មនេ្តីបានគាំទេចំពោះការរៀបចំឲ្យមនកិច្ចបេជុំកំពូលឡានឆង-មេគង្គ ចំនួន 

២ ឆ្នាំម្តង ដេលក្នុងនោះកម្ពុជានិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេកិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-

ឡានឆង នៅឆ្នាំ  ២០១៨ ខាងមុខ។ ការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោ     

នាយករដ្ឋមនេ្តីតេូវបានទទួលនូវការគាំទេពីបេទេសមេគង្គទាំង ៦ ផងដេរ។  

ថ្លេងទៅកាន់មេដឹកនាំនេបេទេសមេគង្គទាំង ៥ ក៏ដូចជាបណ្តៅញអ្នក

សារព័ត៌មនអន្តរជាតិនានា ឯកឧត្តម លី កឺឈាង នាយករដ្ឋមនេ្តីចិនមន 

បេសាសន៍ថ បេទេសចិននិងបេទេសមេគង្គទាំង ៥ មនលក្ខណៈស្និទ្ធ-

សា្នាលគា្នាខា្លាំងណស់ គឺបេៀបបានអណ្តៅត និងធ្មេញ ដោយមិនអាចអត់ 

នរណមួយបាន ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងទន្លេឡានឆង-មេគង្គ ឲ្យទៅជា

សហគមនរ៍មួគា្នាដើម្បចីេករលំេកបទពសិោធនផ៍ង នងិជរំញុកិច្ចសហបេត-ិ

បត្តិការឈ្នះឈ្នះ និងជំរុញការតភា្ជាប់ក៏ចូជាសមសភាពនេការផលិត ឯក-

ឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីចិន លី កឺឈាង មនបេសាសន៍ថ យើងតេូវតេមន

ការអនុវត្តជាក់ស្តេងទៅលើគមេងនានាដេលយើងបានឯកភាពគា្នា ក្នុង 

នោះ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីបានបេកាសផ្តល់ទឹកបេក់ចំនួន ១០ ពាន់ 

លានយន័ សមេបប់េើបេើបេសក់្នងុកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារមេគង្គ-ឡានឆង 

នងិថវកិាចនំនួ ១០ ពានល់ានដលុា្លាផ្សេងទៀត ដេលក្នងុនោះទកឹបេកច់នំនួ 

៥ ពាន់លានដុលា្លារ សមេប់ការទិញទំនិញ និង ៥ ពាន់លានដុលា្លារទៀត 

ជាមូលនិធិពិសេសសមេប់បេើបេស់ ក្នុងកេបខណ្ឌនេបណ្តៅបេទេសមេ-

គង្គ ឡានឆង។ ជាមួយគា្នានេះបេទេសចិននឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន ២៥០លាន

ដុលា្លារសមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការបេទេសត្បូង ត្បូង។ បេទេសចិនក៏បាន

បេកាសពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនេបេទេសមេគង្គទាំង ៥       

ដេលមនចំនួនរហូតដល់ ១ មុឺន ៨ ពាន់ អាហារូបករណ៍ និង ៥ ពាន់អា-

ហារូបករណ៍ផ្សេងទៀត សមេប់ការបណ្តុះបណ្តៅលធនធនមនុស្ស ។ នៅ 

ក្នុងសន្និសីទកាសេតរួមគា្នានោះ មេដឹកនាំនេបេទេសមេគង្គទាំង៦ បាន ឯក- 

ភាពគា្នាលើសេចក្តីថ្លេងការណ៍រួមទីកេុងសានយ៉ា ស្តីពីកិច្ចបេជុំកំពូលកិច្ច

សហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆង និងសេចក្តីបេកាសរួម ស្តីពីកិច្ចសហ-

បេតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតនៅបណ្តៅបេទេសមេគង្គ-ឡានឆង។

នៅថ្ងេទី ២៤ ខេមីនា វេទិកាប៊ូអាវបានបេរព្ធឡើងនៅទីកេុងប៊ូអាវ ខេត្ត 

ហេណន កេមបេធនបទ   ៉អនាគត អាសុី : សកា្តានុពលថ្មី និង ចក្ខុវិស័យ 

ថ្មី  ៉ ដេលមនបេមុខដឹកនាំ និងតំណងបេទេសពេមទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរ

ជាតិជាង ២០០០ ដេលមកពី ៦០ បេទេស បានលើកទឹកចិត្ត គាំទេ និង    

ជំរុញដល់បេទេសទាំងអស់ ផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ដល់ជីវ-

ភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តេបេសើរឡើង ដេលក្នុងនោះគឺរួម 

មន មុខរបរ និងការងរ ការសិក្សាអប់រំ ការថេទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ជរា 

និងជមេកសា្នាក់នៅ ។ អង្គបេជុំក៏មនការពិភាក្សាលើបញ្ហាម៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច 

នយោបាយ សហគេិនភាព បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត សុខុមលភាពសាធរ-

ណៈ និងវប្បធម៌ជាដើម។ អង្គបេជុំក៏បានគាំទេ និងជំរុញឲ្យបេទេសក្នុងអា-

សុីជាមិត្តល្អជាមួយបេទេសជិតខាងផងគា្នា ដោយមិនរីសអើង ឬបេកាន់

ទៅលើកមេិតនេការរីកចមេើន ហើយរួមគា្នាថេរក្សាការពារសន្តិភាព ស្ថិរ-

ភាពក្នុងតំបន់ សហបេតិបត្តិការជាមួយគា្នា ដើម្បីជំរុញការរីកចមេើនដេល

ជាគន្លឺះដ៏សំខាន់នេការរីកចមេើនរបស់អាសុីទាំងមូល ដេលជាគន្លឺះនេការ

លូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដេរ ។ វេទិកាប៊ូអាវបានជួយជំរុញ           

កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការរីកចមេើនពេមគា្នា ជាមួយបណ្តៅបេទេសអាសា៊ាននា

នាដេលជាបំណងបេថ្នារបស់បេជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសយុវជនខ្មេរទូទាំង 

បេទេស ។

ក្នុងឱកាសនេការសា្នាក់អាសេ័យនៅបេទេសចិននោះដេរ សម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេ 

កម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម ArkadyDvorkovich ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី 

នេសាធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី ចូលជូបសំដេងការគួរសម និងពិភាក្សាការ-

ងរ ។ សម្តេចតេជោ និងឯកឧត្តម ArkadyDvorkovich បានធ្វើការពិភាក្សា 

គា្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ អំពីការតេៀមនូវដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តី ដេលនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ 

នៅសាធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុីក្នុងខេឧសភាខាងមុខ ។ សម្តេចតេជោ    

ហ៊ុន ស្រន និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគា្នាយ៉ាង

យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដោះស្រាយបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ 

អតីតសហភាពសូវៀតកាលពីពេលកន្លងមក។ សម្តេចតេជោ និងឯកឧត្តម

ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តីរុស្សុីបានសម្តេងនូវការវាយតម្លេខ្ពស់ ចំពោះកេុមការងរ

នេបេទេសទាំងពីរដេលបានធ្វើការពិភាក្សាគា្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ពីការ 

ដោះសេយបំណុល ហើយដេលបានឈានឆ្ពោះទៅមុខមនលក្ខណៈ 

អំណោយផលជាចេើន ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណឲ្យបំណុលកម្ពុជាពីអតីត-

កាល តេូវបានដោះសេយក្នុងពេលឆប់ៗខាងមុខ តាមរយៈការដោះសេយ 

លើការវិនិយោគក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលជាដំណោះសេយមួយសេបតាម

កិច្ចពេៀមពេៀងសន្តិភាពទីកេុងបា៉ារីស។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីមន

បេសាសន៍បញ្ជាក់ថ អ្វីដេលរូបសម្តេច និងបេជាជនកម្ពុជាចង់បាននោះគឺ 

ការខិតខំដោះសេយបំណុលទាំងអស់នោះឲ្យបានឆប់បំផុត តាមដេល 

អាចធ្វើទៅបាន ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម ArkadyDvorkovich មន 

ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវេទិកាប៊ូអាវ នៅទីកេុងប៊ូអាវ ខេត្តហេណន 
នេសាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិន
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បេសាសន៍ថ បេទេសរសុ្សុីមនការចាបអ់ារម្មណយ៍៉ាងខា្លាងំ ចពំោះដណំោះ 

សេយបំណុលរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការបេកា្លាយបំណុលមកការវិនិ-

យោគ ហើយដេលភាគីទាំងពីរតេូវបន្តពិភាក្សាគា្នាជាលម្អិតទៅទៀត រួម 

ទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសផងដេរ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីមនបេសាសន៍ 

លើកឡើងពីលទ្ធភាពនេការដោះសេយបំណុល តាមរយៈការជួយទិញ 

កសិផលរបស់កម្ពុជានាំចូលទៅកាន់បេទេសរុស្សុី ។   សម្តេចតេជោនាយក-

រដ្ឋមនេ្តីមនបេសាសន៍ដេរថ ដោយសារតេកំណើននេភ្ញៀវទេសចររុស្សុី

បានធ្វើដំណើរមកកាន់បេទេសកម្ពុជាជាង១០មុឺននាក់ ដេលភាគចេើនពួក

គេធ្វើដំណើរតាមបេទេសជិតខាងនោះ កម្ពុជាស្នើដល់ភាគីរុស្សុីបើកឲ្យមន 

ការហោះហើរតេង់ពីរុស្សុីមកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរណ៍       

និងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ នេបេទេសទាំងពីរ    

ឲ្យកាន់តេមនសកា្តានុពលខ្ពស់ថេមទៀត។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តី   

និងឯកឧត្តម ArkadyDvorkovich ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគា្នាយ៉ាងយកចិត្ត    

ទុកដាក់ក្នុងការពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងកេបខណ្ឌអាសា៊ាន និងរុស្សុី 

ដេលសារតេបច្ចុប្បន្នរុស្សុីគឺជាដេគូចរចាររបស់អាសា៊ាន សំដៅធ្វើយ៉ាង

ណជំរុញឲ្យមនកិច្ចបេជុំកំពូលអាសា៊ានរុស្ីុស កើតឡើងក្នុងពេលអនាគត ។ 

ជាមួយគា្នានេះសម្តេចតេជោ និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនេ្តីក៏បានធ្វើការ   

ពិភាក្សាពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដេលបេទេសទាំងពីរកំពុងមនការយក

ចិត្តទុកដាក់ដូចគា្នា ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរា-

ជាណចកេកម្ពុជា ក៏បានអញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី ជាមួយឯកឧត្តម 
លី កឺឈាង នាយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិនផងដេរ ។ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីចិន បានសម្តេងការរីករាយខា្លាំងណស់ដោយបាន

ជួបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីជាថ្មីទៀត នៅកិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-ឡាន 

ឆង ហើយសង្ឃឹមថឯកឧត្តមនឹងអញ្ជើញ មកចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលមេ-

គង្គ-ឡានឆង ក្នុងបេទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ។ សម្តេចតេជោ

បានសម្តេងនូវការរីករាយចំពោះភាពជាដេគូយុទ្ធសាសេ្តគេប់ជេុងជេយ 

នេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា ចិន ដេលបានចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០១០ រហូតមក 

ដល់បច្ចុប្បន្ន។ កម្ពុជាពិតជាបានទទួលនូវផលបេយោជន៍យ៉ាងខា្លាំងពីការ

ដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាសេ្តគេប់ជេុងជេយនោះ ពិសេសការជួយផ្តល់ជំនួយ

របស់បេទេសចិនដល់បេទេសកម្ពុជា ពិតជាបានរួមចំណេកដល់ការពងេឹង

នូវឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងការជំរុញ   

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 

ស្នើដល់សមភាគីចិនបន្តពិនិត្យលទ្ធភាព ក្នុងការបន្តជួយដល់បេទេស 

កម្ពុជាបន្ថេមទៀត សំដៅធ្វើយ៉ាងណឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនេបេទេសទាំង

ពរីកើនដល ់៥ ពានល់ានដលុា្លារ នៅឆ្នា២ំ០១៧។ ដើម្បឲី្យមនការកើនឡើង 

នូវទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់បេទេសទាំងពីរ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបាន

ស្នើដល់ភាគីចិនបន្តនាំចូលបន្ថេមទៀតនូវកសិផល និងផលិតផលពី 

បេទេសកម្ពុជា ពិសេសធ្វើយ៉ាងណកុំឲ្យកំណត់កូតា និងពន្ធនាំចូលទៅ 

កាន់បេទេសចិន និងជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគចិនមកបណ្តៅក់ទុនក្នុងបេទេស 

កម្ពុជាឲ្យកាន់តេចេើនឡើងថេមទៀត ពិសេសការវិនិយោគទៅលើការ 

ផលិតកសិផលកសិកម្មសមេប់នាំចេញទៅកាន់បេទេសចិន ឬទៅកាន់ 

បេទេសទី ៣ បន្ថេមទៀត។ ក្នុងនោះសម្តេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយ 

ពិនិត្យ និងសមេចឲ្យបានឆប់លើគមេងសាងសង់ពហុកីឡាដា្ឋានមរតក

តេជោ គមេងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យចំនួន ២ និងវិទ្យាសា្ថានធនធនទឹក 

ដេលមិត្តចិនបានសមេចរួចហើយ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សម្តេចតេជោ                       

ហ៊ុន ស្រន បានស្នើសុំឲ្យមិត្តចិនជួយក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន 

(Express Way) ពីភ្នំពេញទៅកេុងពេះសីហនុ និងពេលានយន្តហោះថ្មី

នៅខេត្តសៀមរាប ។ មិត្តចិនបានគាំទេដល់សំណើទាំងអស់ដេលបានលើក 

ឡើងដោយសម្តេចតេជោ ហើយនឹងពិនិត្យលើឯកសារឲ្យបានរហ័សដើម្បី

គមេងទាំងអស់នេះចាប់ដំណើរការសាងសង់ក្នុងពេលឆប់ៗខាងមុខ។ 

ជាមួយគា្នានេះ សម្តេចតេជោបានស្នើដល់ភាគីចិនជួយជួសជុលបេសាទ

ពេះវិហារដ៏ចំណស់របស់កម្ពុជា ។ ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមនាយករដ្ឋ- 

មនេ្តីចិន លី កឺឈាង មនបេសាសន៍ថ ដោយសារតេជំនឿ និងកមេិត 

នយោបាយនេបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា ចិនកាន់តេមនសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់

នោះ ចិននឹងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយនឹងបេទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់ 

តេរឹងមំទ្វេឡើងថេមទៀត ពិសេសក្នុងកេបខណ្ឌដេគូយុទ្ធសាសេ្តគេប់         

ជេុងជេយដេលយើងបានរួមគា្នាបង្កើតឡើង។ ភាគី ចិននឹងបន្តជួយដល់ 

គមេងនានាដេលភាគីកម្ពុជាបានស្នើឡើង ពិសេសទៅទៀតនោះ រដា្ឋាភិ-

បាលចិន នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកេុមហ៊ុនចិនមកបណ្តៅក់ទុនក្នុងបេទេស 

កម្ពុជា តាមរយៈការស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាផ្តល់នូវកតា្តាអំណោយផលដល់ 

បណ្តៅកេុមហ៊ុនចិនដេល បាន និងកំពុងបណ្តៅក់ទុកក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។  

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួសជុលបេសាទពេះវិហារឡើងវិញ ឯកឧត្តមនាយក-

រដ្ឋមនេ្តីចិនបានសម្តេងនូវការរីករាយ ក្នុងការជួយដល់គមេងជួសជុល

ឡើងវិញបេសាទពេះវិហារ ពោលគឺជួយទាំងបច្ចេកទេស និងជួយទាំង      

ហិរញ្ញវត្ថុដល់គមេងទាំងមូលផងដេរ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគា្នានោះ ឯក-

ឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីចិនបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ដើម្បីអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបេទេស         

កម្ពុជាក្នុងពេលវេលាដ៏សមសេបក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ពេមទាំងបានអញ្ជើញ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅសាធរណ-

រដ្ឋបេជាមនិតចិនផងដេរ ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជា
ណចកេកម្ពុជាថ្លេងសុន្ទរកថនៅក្នុងវេទិកាបូ៊អាវ
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នៅក្នុងខេមីនាឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមកនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

តេជោ ហ៊ុន ស្រននាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងបេទេស ។ 

សម្តេចតេជោបានផ្តល់អនុសាសន៍ជាចេើនដេលបង្ហាញពីឆន្ទៈ និងទស្សន 

វិស័យរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។

រសៀលថ្ងេទី ១ ខេមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរបញ្ជូន

កងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ 

(២០០៦ -២០១៦)  នៅវិមនសន្តិភាព ។ នាឱកាសនោះសម្តេចតេជោ

បានបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាកាន់តេចេើន

ថេមទៀត ទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសន្តិភាពកេមឆ័តេរបស់អង្គការ  

សហបេជាជាតិ(អ.ស.ប)។

សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍បញ្ជាក់ទៅកាន់លោកសេី Claire Van 

Der Vaeren មនេ្តីសមេបសមេួល អ.ស.ប បេចាំកម្ពុជាដេលជាតំណង      

របស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ចូលរួមក្នុងពិធីនេះថ   ៉ខ្ញុំពិតជាមន 

មហិច្ឆតាធំណស់។ អម្បាញ់មិញខ្ញុំបានបេប់ថខ្ញុំមនផេនការពងេីកការ

បញ្ជូនកម្លាំងទៅកេបេទេស ។ ឥឡូវកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបេទេសជា

បេព័ន្ធដេលរៀបកម្លាំងរហ័ស ។ យើងនឹងពិនិត្យបន្តនៅក្នុងការចូលរួម            

ចំណេកបេតិបត្តិការទៅក្នុងបេទេសមួយចំនួនទៀត នៅពេលដេលមន 

សំណូមពរពី អ.ស.ប ។ ខ្ញុំមនមហិច្ឆតាដើម្បីចូលរួម ពេះមិត្តភក្តិបានជួយ 

មកដល់យើងៗក៏តេូវជួយទៅដល់មិត្តភក្តិវិញដេរ ពិតមេនតេកម្ពុជាកេ  

ទេព្យសម្បត្តិ យើងកេបេក់កាស ក៏ប៉ុន្តេយើងខ្ញុំមិនកេផ្លូវចិត្តនោះទេ  ៉ ។ 

សម្តេចតេជោបន្តថ បន្តិចម្តងៗកម្ពុជាក៏បានតេៀមខ្លួនបញ្ជូនជំនួយ 

ខ្លះទៅកាន់បេទេសអា្រហ្វិក ដេលបានលើកសំណូមពរចំពោះសម្តេចរួច 

មកហើយ ។ យើងកំពុងគិតគូរបញ្ហានេះដេលអាចធ្វើសកម្មភាពនៅពេល 

ខាងមុខ ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថ  ៉បេសិនបើកម្ពុជាជាបេទេសអ្នកមនវិញនោះ

កម្ពុជានឹងបញ្ជូនជំនួយទៅកេបេទេសឲ្យបានក្នុងរង្វង់ ៧% នេផលិតផល 

សរុបរបស់បេទេស។ ក៏ប៉ុន្តេកម្ពុជានៅជាបេទេសកេីកេនៅឡើយ តេកម្ពុជា

មនទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់បេទេសជាមិត្តកម្ពុជា នឹងបន្តបញ្ជូនកងកម្លាំង

ទៅជួយបេទេសជាមិត្តបន្តទៀត  ៉ ។

សម្តេចតេជោបានរំលឹកថកាលពី ១០ ឆ្នាំមុននេះ សម្តេចបានជូន            

ដំណើរដល់កងវរៈសេនាធំបោសសម្អាតមីនកម្ពុជាដេលតេូវបំពេញបេស-

កកម្មនៅបេទេសស៊ូដង់កេមឆ័តេរបស់ អ.ស.ប  ។ បេសកកម្មជាលើក    

ដំបូងបង្អស់របស់កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជានាពេលនោះ បានបើកទំព័របេវត្តិ-

សាសេ្តនេការរួមចំណេករបស់កម្ពុជា ក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់ 

អ.ស.ប  ។ ការសមេចចាត់បញ្ជូនកងទ័ពបោសសំអាតមីនរបស់កម្ពុជានា

ពេលនោះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខា-

ធិការ អ.ស.ប ហើយតេូវបានធ្វើឡើងក្នុងខណៈដេលកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុង

បេឈមនឹងបញ្ហាគេះថ្នាក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសងេ្គាម 

ដេលបង្កឲ្យបេជាពលរដ្ឋស្លូតតេង់របស់យើងសា្លាប់ , របួស និងពិការ 

បេមណ ៨០០ នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ។

សម្តេចបានថ កម្ពុជាអាចបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមបេសក-

កម្ម អ.ស.ប នៅពេលនេះបាន ក៏ដោយសារសា្ថានភាពបេទេសមនសុខ 

សន្តិភាព,ស្ថិរភាពនយោបាយ, ឯកភាពជាតិ និងទឹកដីទាំងសេុង ដេលបាន 

ផ្តើមចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដើម្បីបងេួបបងេួម ផ្សះផ្សាជាតិ និងការ

រួមរស់ជាមួយគា្នាដោយសេចក្តីសុខសាន្ត ។

ពេឹកថ្ងេទី ៥ ខេមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានអញ្ជើញជា     

អធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការភូមិកុមរអេស អូ 

អេស នៅខេត្តកំពត ដេលនៅទីនោះសម្តេចបានធ្វើការអំពាវនាវមួយឲ្យមន

ការគាំទេ និងបេើបេស់ផលិតផលអំបិលក្នុងសេុក ។

សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍ថ ឥឡូវនេះអំបិលនៅសល់មិនដឹងថ

តេូវនាំចេញទៅណទៀត ។ ដូចនេះសូមអំពាវនាវចំពោះបេជាពលរដ្ឋនៅ

ទូទាំងបេទេសសូមបេើបេស់អំបិលក្នុងសេុករបស់ខ្លួន ជាជាងបេើបេស់      

អំបិលដេលនាំចូលពីបរទេស ។ អំបិលរបស់កម្ពុជាគឺជាអំបិលដេលធនា

សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ។ អំបិលកម្ពុជាមិនមេនជាអំបិលដេលជីកពីភ្នំមកទេ។ អំបិល 

ដេលនាំចូលពីកេបេទេសមកជាអំបិលដេលគេជីកមកពីភ្នំ វាខុសពី 

សម្ត្រចត្រជ ្រ ៈ កម្ពុជាមនមហិច្ឆតាក្នុងការបញ្ជូនកម្ល្រំងទ្រចូលរួមក្នុងប្រសកកម្មរក្សាសន្តិភាពកាន់ត្រច្រើន
 ការក្រសម្រួលសមសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រី គឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរបញ្ជូនកងកម្លាំង

ចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ (២០០៦ -២០១៦)  នៅវិមនសន្តិភាព
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អំបិលដេលធ្វើពីទឹកសមុទេ ។ មួយទៀតអំបិលកម្ពុជាបានលាយនូវសារ-

ធតុអ៊ីយូដ ដេលជួយកុំឲ្យមនកុមរកម្ពុជាកុំឲ្យកើតជំងឺពកកទៀតផង ។

គួរបញ្ជាក់ថតមេូវការអំបិលក្នុងសេុកមនបេមណ១០មុឺនតោនក្នុង

មយួឆ្នា ំខណៈដេលមណ្ឌលផលតិអបំលិទាងំ៧ក្នងុខេត្តកពំត នងិខេត្តកេប 

ផលិតបានដល់ទៅជាង ២០ មុឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បូកជាមួយអំបិលដេល 

សល់ពីឆ្នាំមុនផងនោះ បានធ្វើឲ្យអំបិលកម្ពុជានៅសល់ក្នុងឃ្លាំងជិត ៣០ 

មុឺនតោន នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នេះ កម្ពុជានៅសល់បរិមណអំបិលដ៏ចេើន

ស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំង ហើយដោយសារតេអំបិលកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញ

ទៅកេបេទេសបាន ។

ពេឹកថ្ងេទី ៧ ខេមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យបេទេសកម្ពុជាលើកទី ១០ ស្តីពី   ៉ជំរុញការ-

ងរទៅមុខ ៈ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបេទេស និងក្នុងតំបន់ និងឡូជីស្ទីក 

សមេប់ការតភា្ជាប់កំណើន និងអភិវឌ្ឍន៍     ៉ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតេលភ្នំពេញ 

ភូគីតេ ។ សន្និសីទនេះរៀបចំដោយវិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តៅល និងសេវ

ជេវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDRI) ។

សម្តេចតេជោ បានមនបេសាសន៍ថ    ៉រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា

សមេចបាននូវវឌ្ឍនភាពយ៉ាងធំធេង ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច         

ដោយសមេចបាននូវស្ថិរភាពម៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អបេសើរជាបេចាំ និង 

រក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលវេង ។ ក្នុងនោះផលទុន 

ជាតិ  ឬ ទហំសំេដ្ឋកចិ្ចដេលវាសដ់ោយផលតិផលក្នងុសេកុសរបុ(ផ.ស.ស) 

បានកើនឡើងពីបេមណ ២.៥០០ លានដុលា្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ 

ដល់បេមណ ១៨.៤០០ លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ ២០១៥ ឬបានកើនឡើង 

បេមណជាង ៧ ដង   ៉ ។ សមេប់ចក្ខុវិស័យរបស់បេទេសកម្ពុជាសមេប់

ឆ្នាំ ២០១៦ កាលពីខេមីនាឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័ត

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ដេល

បានផ្តាតលើការតមេង់ទិសទីផ្សារ និងបរិយកាសអំណោយផលសមេប់

ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម ។ 

ពេឹកថ្ងេទី ៩ ខេមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី       

ចេកសញ្ញាបតេបរិញ្ញាបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេងអប់រំជំនាន់ទី ១ និងទី២. 

សញ្ញាបតេគេូបងេៀនកមេិតឧត្តមជំនាន់ទី ២០ និងសញ្ញាបតេគេូបងេៀន

កមេិតមូលដា្ឋានឯកទេសភាសាបារាំង ខ្មេរជំនាន់ទី១៧ចំនួន ១.២៥៦ នាក់ 

នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ ។ ក្នុងពិធីនេះសម្តេចបានលើកឡើងអំពីការទប់  

សា្កាត់អំពើពុករលួយ តាមរយៈការបើកបេក់បៀវត្សរ៍នៅធនាគារ និងការ 

ដំឡើងបេក់ខេ ។

សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍ថ រាជរដា្ឋាភិបាលបានសមេចបេើបេស់

បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងអំពើពុករលួយ។ ករណីបើកបេក់ខេ

មនេ្តីរាជការតាមធនាគារជាចំណត់ការមួយលុបបំបាត់    ៉មនេ្តីខ្មោចបើក 

បេក់ខេ   ៉ និងអំពើពុករលួយរបស់មនេ្តីពន្ធដារ ។

សម្តេចតេជោបន្ថេមថ គេន់តេបានបើកបេក់ខេមុនដំណច់ខេ គឺជា

រឿងល្អណស់ទៅហើយដេលមុននោះវាលំបាកណស់ ។ ឆ្នាំ ១៩៩៦, 

១៩៩៨ រដ្ឋជំពាក់បេក់ខេមនេ្តីរាជការ ២ ខេ ៣ ខេរហូតដល់មនេ្តីរបស់យើង 

លើកឡើងថនៅកម្ពុជាមួយខេមន ៦០ ថ្ងេ គឺលំបាកខា្លាំងណស់នៅពេល

រដា្ឋាភិបាលគា្មោនសាច់បេក់ ប៉ុន្តេយើងបានកេទមេង់ហើយឈានមកបើក

បៀវត្សរ៍បានមុនដំណច់ខេ ។ ការបើកបៀវត្សរ៍តាមធនាគារគេន់តេធ្វើ        

ប៉ុណ្ណឹងកាត់បន្ថយបាននូវអំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបេក់នេះ 

តាមរយៈកាត់កង និងមួយទៀតមនេ្តីខ្មោច ។ 

សម្តេចតេជោបន្តថ ឥឡូវរាជរដា្ឋាភិបាលចូលទៅដល់ដេលគេហៅថ

បេើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មនដើម្បីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងអំពើពុករលួយ ឬអំពើមិន 

បេកេតី ។ បេើបេស់បេព័ន្ធធនាគារបង់ពន្ធក៏អញ្ចឹងដេរ ។ កុំឲ្យមនេ្តីពន្ធជួប

ជាមួយអ្នកបង់ពន្ធកេងលោកាត់កងគា្នា បង់តាមធនាគារអញ្ចឹងអត់កាត់   

កងគា្នាបានទេ... ។ នេះគឺបេើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មនដើម្បីបេយុទ្ធបេឆំងអំពើ   

ពុករលួយ និងភាពមិនបេកេតី  ។

ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបេក់បៀវត្សរ៍គេូបងេៀនសម្តេចបញ្ជាក់ថ គោល 

ដៅរបស់យើងឆ្នាំនេះ គឺសមេចឲ្យបានទាបបំផុតបេក់ខេសមេប់គេូ   

មតេ្តយ្យ និងគេូបឋមថ្មីថ្មោងតេឹម ៨០ មុឺនរៀល បេហាក់បេហេល ២០០ 

ដុលា្លារអាមេរិក ។ ប៉ុន្តេគោលដៅឆ្នាំ ២០១៨ គឺតេូវសមេចទាបបំផុតមួយ 

លានរៀល ។ 

សម្តេចតេជោអះអាងថ ក្នុងរយៈពេល ២ ខេ ដើមឆ្នាំនេះរាជរដា្ឋាភិបាល 

បានធ្វើការសាកល្បងនេចំណូល និងចំណយរបស់រដ្ឋឃើញថ អាចស្ទុះ 

រួច ហើយសម្តេចក៏កំពុងឲ្យរដ្ឋមនេ្តីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងកេសួងមុខងរសា-

ធរណៈ ពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពបង្កើនបេក់ឧបត្ថម្ភសមេប់បេពន្ធ កូន  

មនេ្តីរាជការ និងកងកម្លាំងបេដាប់អាវុធ ។ ចំណុចទាំងអស់នេះវាជាចង្កាម 

បញ្ហា មិនមេនជារឿងដាច់ដោយឡេកនោះទេ ។

ពេឹកថ្ងេទី ១៤ ខេមីនា សម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុង

ពិធីបើក   ៉សន្និសីទជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា  ៉      

ដេលបានបេរព្ធនៅវិមនសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមនេ្តី ។ ក្នុងពិធីនេះ

សម្តេចបានលើកឡើងនូវការកត់សម្គាល់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការរីក

ចមេើននេវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍ថ មនកតា្តាសំខាន់ចំនួន ៤ ដេលជាកតា្តា 

ពន្លឿនកំណើនវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្នុងនោះមន៖ទី១.គោល-

នយោបាយគាំពារ និងលើកទឹកចិត្តរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។ ទី២.កេបខ័ណ្ឌ 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន នកាត់ខ្សេបូសម្ពោធដាក់

ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការភូមិកុមរអេស អូ អេស នៅខេត្តកំពត
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បទប្បញ្ញត្តិ និងការតេួតពិនិត្យដោយបេុងបេយ័ត្នរបស់ធនាគារជាតិនេ   

កម្ពុជា ។ ទី៣.ភាពរស់រវីក និងការច្នេបេឌិតរបស់បេតិបត្តិករមីកេូហិរញ្ញ-

វត្ថុ និងទី៤.តមេូវការ និងការគាំទេរបស់អតិថិជនដោយយល់ឃើញពីសារ-

សំខាន់នេវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជំរុញបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

សម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តីបានបញ្ជាក់ទៀតថ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន 

និងកំពុងបន្តខិតខំបេឹងបេងយ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ទន្ទឹមគា្នានឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍន៍វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនិយយជារួម      

និងវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនិយយដោយឡេក ដើម្បីចូលរួមចំណេកជំរុញ     

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវវិធនការគោលនយោ-

បាយ និងការបង្កនូវបរិសា្ថានអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ជាពិសេសការបន្តបេកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍គេឹះនេសេដ្ឋកិច្ច ។

ពេឹកថ្ងេទី ១៧ ខេមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីចេកសញ្ញាបតេដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដេល 

ធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះពេជេ។ ក្នុងពិធីនេះ 

សម្តេចបានលើកឡើងអំពីសំណើ កេសមេួលសមសភាពគណៈរដ្ឋមនេ្តី 

ដេលសម្តេចបានស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងេទី ១៦ ខេមីនាកន្លងទៅ ។

សម្តេចតេជោបានមនបេសាសន៍ថ ការកេសមេួលគណៈរដ្ឋមន្តេី         

ដេលនឹងធ្វើនៅថ្ងេទី ៤ ខេមេសាខាងមុខនេះគឺដើម្បីបេសិទ្ធភាពការងរ។ 

មិនមេនមនរដ្ឋមន្តេីអាកេក់ទាំងអស់ទេ ប៉ុន្តេមនរដ្ឋមន្តេីស្ទក់សេពន់មួយ

ចំនួនដេលតេូវផ្លាស់ប្ដូរសមេួល ដើម្បីឲ្យការងរបេទេសជាតិកាន់តេមន 

បេសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

សម្តេចបញ្ជាក់ថ នេះជាការពងេឹងនូវបេសិទ្ធភាពការងរ។មិនមេនរដ្ឋ 

មនេ្តីទាំងនោះជាមនុស្សតេូវកម្ចាត់ចោលទេ ។ សម្តេចបានស្នើដល់រដ្ឋមនេ្តី 

ដេលបានដឹងខ្លួនថទទួលការផ្លាស់ប្តូរឲ្យបន្តការងររហូតដល់ពេលមន

ពេះរាជកេឹត្យពីពេះមហាក្សតេតេងតាំង ។ 

សម្តេចតេជោបានបន្ថេមថមនអភិបាលខេត្តចំនួន ៤ ដេលតេូវបញ្ចប់

ការងរមុនអាណត្តិក្នុងនោះមនលោក គ្រស៊ុំ សារឿត អភិបាលខេត្ត 

បនា្ទាយមនជ័យ,លោក អ៊ូ សំអួន អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ,លោក ខូយ 
ឃុនហ៊ួរ អភិបាលខេត្តកំពតនិងលោក ជៀង អំ អភិបាលខេត្តសា្វាយរៀង 

ដោយសារតេមនេ្តីទាំងនេះក៏ជិតដល់អាយុដេលតេូវចូលនិវត្តន៍ដេរ។បុ៉ន្តេ

មនេ្តីទាំងនេះក៏នឹងតេូវបញ្ជូលមកក្នុងរាជរដា្ឋាភិបាល ។

ពេឹកថ្ងេទី ២១ ខេមីនាសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពីធី

បេកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តដំណក់កាលទី ៣ និងកិច្ចបេជុំតេួតពិនិត្យវាយតម្លេ 

វឌ្ឍនភាពបេចាំឆ្នាំ ២០១៥ នេកម្មវិធីកេទមេង់ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធរណៈ ។  ខណៈនោះសម្តេចបានថ្លេងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីសារសំខាន់ 

និងការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការកេទមេង់ ។

សម្តេចតេជោបានមនបេសាសន៍ថ សម្តេចធ្លាប់បានរំលឹកជារឿយៗ 

ថ ទង្វើ និងសមិទ្ធផលរបស់យើងក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅបានបង្ហាញយ៉ាង

ច្បាស់ថ រាជរដា្ឋាភិបាលពិតជាមនឆន្ទៈយ៉ាងមះមុតឥតរាថយ, បេកប 

ដោយភាពជាម្ចាស់ និងការទទួលខុសតេូវខ្ពស់ ក្នុងការអនុវត្តការកេទមេង់

លើគេប់វិស័យ និងកាន់តេសុីជមេ ។ ការកេទមេង់ កើតចេញមកពីការ  

យល់ឃើញដ៏តេឹមតេូវរបស់យើងដោយខ្លួនឯង គឺមិនមេនជាការធ្វើតាម  

ការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកណនោះទេ ។ មនន័យថយើងបានដាក់ចេញ     

និងជំរុញអនុវត្ដកិច្ចការកេទមេង់ទាំងអស់របស់យើង ដោយឈរលើហេតុ-

ផល និងវិចារណភាពច្បាស់លាស់ ពេមទាំងបេកបដោយភាពជាម្ចាស់ 

និងវីរភាព, ហា៊ានធ្វើ ហា៊ានទទួលខុសតេូវ, ហើយធ្វើជាជំហានៗ និងជា 

ដំណក់កាលៗ, ទៅតាមលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពជាក់ស្ដេងរបស់យើង ។

សម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថ  ការកេទមេង់គឺជាការងរសា្លាប់រស់របស់         

កម្ពុជា ។ យើងពិតជាគា្មោនថ្ងេស្កប់ស្កល់នឹងកិច្ចការនេះទេ ។ ផ្ទុយទៅវិញ 

យើងនឹងបន្ដចាត់ទុកថ ការកេទមេង់គឺជាការងរបេចាំថ្ងេរបស់យើងដេល

យើងតេូវបន្ដកេលម្អ, ពងេឹង, ធ្វើឱ្យកាន់តេសុីជមេ,បង្កើន និងពងេីកសមត្ថ 

ភាព និងលទ្ធភាពរបស់យើងសំដៅបេើបេស់ឱ្យបានកាន់តេបេសើរបំផុត

នូវសកា្ដានុពល និងកាលានុវត្ដភាពទំាងឡាយដេលយើងមនក្នុងគោល

ដៅតាមឱ្យទាន់សភាពការណ៍ និងដំណើរវិវត្ដន៍នេសង្គម,សេដ្ឋកិច្ច,និង 

នយោបាយទាំងនៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌបេទេស, កេបខ័ណ្ឌតំបន់ ក៏ដូចជាកេប-

ខ័ណ្ឌពិភពលោក  ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន ចេកសញ្ញាបតេ

ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពីធីបេកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តដំណក់កាលទី ៣ និងកិច្ចបេជុំតេួតពិនិត្យ

វាយតម្លេវឌ្ឍនភាពបេចាំឆ្នាំ ២០១៥ នេកម្មវិធីកេទមេង់
ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ
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នៅពេឹកថ្ងេទី ២២ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦  សម្តេចកេឡាហោម ស ខ្រង 

នាយករដ្ឋមនេ្តីស្តីទី និងជារដ្ឋមនេ្តីកេសួងមហាផ្ទេ បានអញ្ជើញជាអធិបតី    

ក្នុងពិធីផ្ទេរភារកិច្ច និងតេងតាំងមុខតំណេងអភិបាលខេត្តកំពតនៅសាល

បេជុំរបស់សាលាខេត្តកំពត។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានតេងតាំងឯកឧត្តម ចាន់ 
ច្រសា្ត្រ ជាអភិបាលខេត្តកំពតជំនួសឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ ដេលតេូវ

បានផ្ទេរភារកិច្ចទៅបមេើការងរនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមនេ្តី ។

សម្តេចកេឡាហោមបានមនបេសាសន៍ថ ការផ្ទេរភារកិច្ច និងតេង-

តាំងថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីគេប់គេងរដ្ឋបាលជារឿងធម្មតា ទៅតាមពេលវេលា 

កំណត់។ នាដំណក់កាលចុងកេយនេះការតេងតាំងនិងបេគល់ភារកិច្ច 

ដឹកនាំជូនមន្តេីវ័យក្មេង ដេលមនបទពិសោធន៍ជាគោលការណ៍កេទមេង់

ថ្មីដើម្បីបេសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពការងរ។ សម្តេចកេឡាហោមបានបន្តថ

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងគិតគូផងដេរអំពីការតេៀមបញ្ចូលអ្នកវ័យក្មេងពោរពេញ

ដោយបទពិសោធន៍ការងរសមេប់សា្ថាប័នដទេទៀត ។ វិធីនេះនឹងអនុវត្ត 

សម្ត្រចក្រឡាហ្រម ស ខ្រង ៖ ការត្រងតាំង  និងប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំ
ជូនមន្ត្រីវ័យក្ម្រងដ្រលមនបទពិស្រធន៍ ជាគ្រលការណ៍ក្រទម្រង់ថ្មី

ដូចគា្នាសមេប់ការដាក់បញ្ចូលបេក្ខភាពដើម្បីឱ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នាតកេុម

បេឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ។ បញ្ហាសំខាន់គឺចមេញ់ជេើសរីសឱ្យ 

អស់លទ្ធភាពចំពោះមន្តេីនៅនឹងកន្លេងនៅមូលដា្ឋានផ្ទាល់។ ប៉ុន្តេបើរកមិន

បានហើយតមេូវឱ្យមនជំនួយពីកេនោះថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគិតគូរតាមនោះ។

សម្តេចកេឡាហោមបានណេនាំអភិបាលខេត្តទើបទទួលតំណេងថ្មីឱ្យ

ខិតខំថេរក្សាសមិទ្ធផល និងយកបទពិសោធន៍ល្អៗរបស់អភិបាលខេត្ត       

ចាស់ ដើម្បីអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំបន្ត ពិសេសលើការងរផ្តល់សេវាសាធរ-

ណៈជូនបេជាពលរដ្ឋ ការងរអត្តសញ្ញាណកម្ម និងតេៀមរិះរកវិធីឆ្លើយតប

ទៅនឹងបញ្ហាបមេបមេួលអាកាសធតុដេលកំពុងចោទជាបញ្ហានេះ ។

គួរបញ្ជាក់ថ  សម្តេចកេឡាហោម ស ខ្រង ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណេងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅលា្ងាចថ្ងេទី 

២២ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ និងផ្ទេរតំណេងអភិបាលខេត្តសា្វាយរៀងនៅថ្ងេ

ទី២៤ ខេមីនា ផងដេរ ៕

សម្តេចកេឡាហោម ស ខ្រង នាយករដ្ឋមនេ្តីស្តីទី អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្ទេរភារកិច្ច 

និងតេងតាំងមុខតំណេងអភិបាលខេត្តកំពត និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
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ថ្ងេទី២១ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ            
បេធនពេឹទ្ធសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិ-

ធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់រោងចកេផលិតសុីម៉ង់ត៍របស់កេុមហ៊ុន ជីប 

ម៉ុង អ៊ិនសុី សុីមេន ខបភើរេសិន ដេលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពេតាពេិត ឃុំសេ្តច 

គង់ខាងលិច សេុកបនា្ទាយមស ខេត្តកំពត ។ 

មនបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ        
បានថ្លេងអបអរសាទរចំពោះកេុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ិនសុី សុីមេន ខបភើរេសិន 

ដេលបានចូលរួមវិនិយោគលើគមេងសាងសង់រោងចកេសុីម៉ងត៍ដ៏ធំ និង 

ទំនើបនៅកម្ពុជា ។ សម្តេចមនបេសាសន៍បន្តថ រោងចកេផលិតសុីម៉ងត៍ 

ដ៏ធំនេះ នឹងរួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផ្តល់ 

ឱកាសការងរ និងអត្ថបេយោជន៍យ៉ាងចេើនដល់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជា      

ពិសេសសមេប់បងប្អូនបេជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតនេះតេម្តង ។ 

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក៏សូមអបអរសារទរ និងថ្លេងកោត 

សសើរចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដេលខេត្តកំពតសមេចបាន នារយៈ 

ពេលកន្លងមក ដេលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីតេូវការរបស់បេជាពល-

រដ្ឋ ជាពិសេសគឺសកា្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ដេលរួមមនកតា្តាភូមិសាសេ្ត        និង 

អំណោយផលជាធនធនធម្មជាតិដ៏សម្បូណ៍បេបមននៅក្នុងខេត្ត          ដេល 

ជាបេភពទុនអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីវិនិយោគិនជាតិ អន្តរជាតិ 

ឲ្យចូលមកដាក់ទុន វិនិយោគ រួមចំណេកយ៉ាងខា្លាំងកា្លា និងជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច 

ដ៏សំខាន់របស់បេទេសជាតិ ។ 

សម្តេចពតិជាមនមទនភាព ដេលបានមកកានទ់នីេះ ដើម្បធី្វើកចិ្ចការ 

ដេលមនសារៈសំខាន់សមេប់អនាគតនេបេទេសជាតិរបស់យើង ។ ក្នុង 

រយៈពេលជាងពីរទស្សវត្សរ៍ចុងកេយនេះ កម្ពុជាតេូវបានទទួលសា្គាល់ថ 

មនការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងល្អបេសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ទាំងទិដ្ឋភាពនយោ-

បាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ... សា្ថានភាព 

នយោបាយនៅកម្ពុជាមនលក្ខណៈល្អបេសើរ និងកំពុងមនការអភិវឌ្ឍ

លើគេប់វិស័យ ហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតេបន្តរីកចមេើន ។ ប៉ុន្តេយើងនៅមន

ការងរជាចេើនទៀតដេលតេូវធ្វើនៅក្នុងតំណក់កាលថ្មីនេះ ដើម្បីទាញ 

យកអត្ថបេយោជន៍ពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និងសមហរណកម្ម ក្នុង 

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា អព្រា្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា     
សាងសង់រ្រងចក្រផលិតសុីម៉ង់ត៍របស់ក្រុមហ៊ុន     ជីប ម៉ុង អុិនសុី សុីម្រន ខបភើរ្រសិន 

ស្ថិតន្រក្នុងភូមិព្រតាព្រិត ឃុំស្រ្តចគង់ខាងលិច ស្រុកបនា្ទ្រយមស ខ្រត្តកំពត

តំបន់កាន់តេទូលំទួលាយ ពេមទាំងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់

សមត្ថភាពបេកួតបេជេងរបស់យើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានមនបេសាសន៍ថ សម្តេច 

ពិតជាមនការរីករាយ ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះដេលបានចេញមកពី

ការខិតខំរួមគា្នាពីសា្មោរតីសាមគី្គភាព និងការយោគយល់គា្នា ហើយក្នុងនោះ 

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសា្តារ និង 

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តួយ៉ាងដូចជាការបោះទុនវិនិយោគរួមគា្នារបស់កេុម-

ហ៊ុន ជីប ម៉ុង គេុប ដេលជាកេុមហ៊ុនក្នុងសេុករបស់យើងជាមួយនឹង កេុម-

ហ៊ុន សុីយ៉ាម សុីធី សុីមេន ផប់ប្ល៊ិក ខមភេនី លីមីតធីត ដេលជាកេុមហ៊ុន 

វិនិយោគទុនបរទេសមួយ មនបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំណស់មកហើយ        

ក្នុងការផលិតសុីម៉ង់ត៍ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ។ ដូច្នេះការចាប់ផ្តើម

អនុវត្តគមេងសាងសង់រោងចកេសុីម៉ង់ត៍ដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តកំពត នាពេល 

នេះ គឺជាការចូលរួមចំណេកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជា

ការវិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជាផងដេរ ។ តាមរយៈសា្នាដេ និងបទ 

ពិសោធន៍ដេលធ្លាប់មន សម្តេចមនទំនុកចិត្តថ រោងចកេសុីម៉ង់ត៍ដ៏ធំ        

ដេលនឹងតេូវបញ្ចុះបឋមសិលាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ នឹងទទួលបាន       

ជោគជ័យតាមការគេងទុកជាក់ជាមិនខាន ៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី

បញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់រោងចកេផលិតសុីម៉ង់ត៍របស់កេុមហ៊ុន ជីប 

ម៉ុង អ៊ិនសុី សុីមេន ខបភើរេសិន ក្នុងសេុកបនា្ទាយមស ខេត្តកំពត
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ថ្ងេទី  ០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចកេឡាហោម ស ខ្រង អនុបេធនគណបក្ស 

បេជាជន កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ច័ន្ទ 
សុផល អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធ 

កាត់ឬសសីមពេះវិហារថ្មី វត្តគីរីរម្យសន្តិភាព ហៅវត្តអូរចោត ស្ថិតក្នុងភូមិទួលខ្ពស់ ឃុំភ្នំ 

ពេឹក សេុកភ្នំពេឹក ខេត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ងេទ០ី២ ខេមនីា ឆ្នា២ំ០១៦ សម្តេចចៅហា្វាវាងំ គង ់សអំលុ សមជកិគណៈអចនិ្តេយ ៍

គណៈកម្មោធិការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងពេះ 

បរមរាជវាំង រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម ប៉្រ សុជាតិវង្ស សមជិកគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធនីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញពិនិត្យការដា្ឋាន

សាងសងច់េងំទន្លេ និងផ្លវូថ្មើរជើងសេបមតទ់ន្លេ ចាបព់បីញ្ជរពត័ម៍នទេចរណរ៍ហតូដល ់

សា្ពោនភ្លាះកោះពេជេ ។

ក្នុងខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកម្មោ 

ធិការកណ្តៅលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធនទី ២ រដ្ឋសភា បេធនកេុមការងរថ្នាក់កណ្តៅល

ចុះខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចុះបំពេញការងរនៅខេត្តកំពង់ធំ  ដេលក្នុងនោះ បានអញ្ជើញគោរព   

វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធសពលោកជំទាវ មុំ តាំងយឿ ភរិយឯកឧត្តម អ៊ុំ សឿង នាយករងខុទ្ទកាល័យ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអនុបេធនទី២ រដ្ឋសភា , អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបេជុំជាមួយគណៈអចិន្តេយ៍គណ

បក្សខេត្តកំពង់ធំ និងគណៈអចិន្តេយ៍គណបក្សសេុកសន្ទុក អំពីករណីពាក្យបណ្តឹងរបស់បេជាពលរដ្ឋ 

និងគណបក្សឃុំបឹងលា្វា សេុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ អំពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី និងបញ្ហាសន្តិសុខ ,បានអញ្ជើញ 

ចុះពិនិត្យសមិទ្ធផលនានានៅវត្តឥន្ទរង្សី (ហៅវត្តហប់) ស្ថិតក្នុងភូមិទទា ឃុំទេ សេុកសោ្ទាង ខេត្តកំពង់ 

ធំ , សមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក្តីអណ្តេត សង្កាត់សេយ៉ូវ កេុងស្ទឹងសេន ខេត្តកំពង់ធំ ដេលឯកឧត្តមបណ្ឌិតនឹងជាតំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន 
ស្រន និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលទាំងនោះមុនពេលចូលឆ្នាំខ្មេរខាងមុខ ។ ក្នុងការចុះបំពេញការងរនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 

ងួន ញុិល បានចំណយថវិកាចំនួន ១៤.២០០$។

ថ្ងេទី១៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុបេធនគណបក្ស 

បេជាជន កម្ពុជា បេធនពេឹទ្ធសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមរំលេក   

ទុក្ខកេុមគេួសារសពលោកអនុសេនីយ៍ឯក យ៉ាវ បូរា៉ា មនេី្តនគរបាលចរាចរ ដេលបានទទួល 

មរណភាពក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មកាលពីថ្ងេអាទិត្យទី ១៣ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុង 

ជនា្មោយុ ៥៤ ឆ្នាំ ដេលក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តីក៏បានឧបត្ថម្ភគេួសារសពចំនួន ៣ លាន 

រៀល ផងដេរ ។

ថ្ងេទី ១៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ ម៉្រន សំអន សមជិកាគណៈអចិន្តេយ៍ 
គណៈកម្មោធិការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជន កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមន្តេីកេសួង    
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានបេគល់ថវិការបស់សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន ស្រន និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុនស្រន ជូនលោកសេី គង់ សារឿន 
អតីតជាមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំនារីដោះមីន ខេត្តសា្វាយរៀង ដេលសព្វថ្ងេនេះ លោក 
សេីមនអាយុ ៥៩ ឆ្នាំ មនជំងឺស្ពឹកផ្នេកខាងឆ្វេងមួយចំហៀងខ្លួន ដេលធ្វើឲ្យងងឹតភ្នេក 
តេចៀកថ្លង់ ហើយដេ ជើង ពិបាកក្នុងការធ្វើចលនា ហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអូរកា្អាម ឃុំ 
សំបួរ សេុកសា្វាយទៀប ខេត្តសា្វាយរៀង ។
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ថ្ងេទី២១ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ទ្រព ងន សមជិកគណៈអចិន្តេយ៍ គណៈ

កម្មោធិការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជន កម្ពុជា អនុបេធនទី២ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញដឹក

នាំកេុមគេូពេទ្យស្ម័គេចិត្តរបស់ឯកឧត្តមចុះពិនិត្យជំងឺដោយឥតគិតថ្លេ និងចេកអំណោយ  

ជូនបេជាពលរដ្ឋនៅឃុំអូរសោម សេុកវាលវេង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

ថ្ងេទី ១៩ ខេមីនា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកម្មោធិការ 

កណ្តៅលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនេកម្ពុជា និងជាបេធន 

កេុមការងរចុះជួយសេុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព 

ក្នុងពិធីកាត់ប្ញសសីមពេះវិហារថ្មី និងសម្ពោធនូវសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តរុកា្ខាសតា្ថារាម 

ហៅវត្ត ផ្លុង នៅសេុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ងេទី៥ ខេមីនា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម សមជិកគណៈអចិន្តេយ៍ 

គណៈកម្មោធិការកណ្តៅលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរង នាយសេនាធិការ 

ចមេុះនេកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បានអញ្ជើញសម្ពោធផ្លូវកេលកៅស៊ូមួយខ្សេចូលទៅ

ទីបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេ ខ៩ ដេលមនទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចភូមិសេនរុង-

រឿងមួយឃុំទឹកកេហម សេុកជាំក្សាន្ត ខេត្តពេះវិហារ។

ថ្ងេទី០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុយ ស្រម សមជិកគណៈកម្មោធិការ  

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា  រដ្ឋមន្តេីកេសួងរ៉េ និងថមពល និងលោកជំទាវ ជា 
ខ្រង បានអញ្ជើញកាត់ខ្សេបូណ៌ និងបញ្ចុះខ័ណ្ឌសីមពេះវិហារថ្មី វត្តពោធិ៍ដុះ ហៅវត្ត    

ពោធិ៍ល្យុំ ស្ថិតក្នុងឃុំតេពាំងជង សេុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

ថ្ងេទី ០៦ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦  ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ សមជិកគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ខមន្តេីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិប-

តីក្នុងវេទិកាសាធរណ:នៅឃុំជីរោទ៍ទី ១ ដោយបាននាំយកម៉ាសុីនបូមទឹកចំនួន ៣ 

គេឿង និងបំពង់ទីបជ័រជាង ៩០០ ម៉េតេ ដើម្បីបូមទឹកសង្គាេះដំណំ និងសត្វពាហនៈ   

របស់បេជាពលរដ្ឋដេលជួបបេទះកង្វះទឹកបេើបេស់ ។
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ថ្ងេទី ២៣ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉្រត់ សមជិកគណៈកម្មោធិ-

ការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជន កម្ពុជា បេធនគណៈកម្មោធិការគណបក្សខេត្តពេវេង និង 

សហការី បានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះដេលជាអំណោយដ៏ថ្លេថ្លារបស់ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ឧបត្ថម្ភជូនលោក 

យយ ចាន់ អូន នៅភូមិហប់ ឃុំគោខ្ចក សេុកកំពង់តេបេក ខេត្តពេវេង  ដេលមកដល់ពេល 

នេះសាងសង់បាន ៥០% ហើយ ។

ថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមជិកគណៈកម្មោធិការកណ្្តាលគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងឯកឧត្តម លន់ លឹមថ្រ អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្ត 

កំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា  

ក្នុងវត្តពោធិពេឹក្ស ហៅវត្តកេូចក្នុងភូមិកេូច ឃុំកេូច សេុកពេឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងេទី ២០ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉្រនី សមជិកគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណងរាស្តេមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញជា 

អធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមពេះវិហារ និងសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្ត 

បទុមវ័ត (ហៅវត្តកេំងកេូច) ស្ថិតនៅឃុំស្នំកេពើ សេុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  ។

ថ្ងេទី២៣ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ មន សំអាន សមជិកាគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជន កម្ពុជា បេធនគណ:កម្មការទី ៨ នេពេឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម 

ទឹម ផន សមជិកគណៈកម្មការទី៩ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណល

សួរសុខទុក្ខបេជាពលរដ្ឋចំនួន ៤០០ នាក់ នៅភូមិពេទឹង និងភូមិឈើទាល ឃុំពេទឹង 

សេុកសុីធរកណ្តៅល ខេត្តពេវេង ដោយបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងម្នាក់ចំនួន៥,០០០ រៀល ។

ថ្ងេទី ២៣ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី សមជិកគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេធនគណ:កម្មការទី ៣ នេពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ

ពិនិត្យការងរជីកសេះទឹកជូនបេជាជននៅសេុកគងពិសី ខេត្តកំពងស្ពឺ សមេប់ផ្តល់ទឹក  

ជូនបេជាជននៅភូមិពេដងទឹកបេមណជាង ១៥៩ គេួសារ ស្មើនឹង ៦០០នាក់ និងសិស្សា 

នុសិស្សអនុវិទ្យាល័យពន្លឺកុលបុតេ បឋមសិក្សាពន្លឺកុលបុតេ បេមណជាង ១២០០ នាក់ 

នងិបេជាពលរដ្ឋ ជាង ១ ពាន់ គេសួារផ្សេងទៀតនេភមូពិេខា្លា នងិភមូទិលួធ្នង ់សេកុគងពសិ ី

ដេលកំពុងបេឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកសា្អាតដើម្បីទទួលទាន និងបេើបេស់បេចាំថ្ងេ ។
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ថ្ងេទី ១២ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមជិកគណៈកម្មោធិការ

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងបរិសា្ថាន និងជាបេធនកេុមការងរចុះ

ជួយសេុកអូរាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងជួយ

ដោះសេយបញ្ហាបេឈមនានារបស់បេជាពលរដ្ឋនៅភូមិសា្វាយពក ឃុំមៀន សេុកអូររាំង 

ឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ 

ថ្ងេទី ១៤ ខេ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉្រ ធនិន សមជិកគណៈ កម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណ បក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បាន 

អញ្ជើញជួបសំណេះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងសមេបសមេួលជម្លាះរវាងបងប្អូនអាជីវ-

ករក្នុងផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ ដេលក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉្រ ធនិន បានសំណូមពរដល់ 

បងប្អូនអាជីវករដេលមនមុខរបរទទួលទានក្នុងផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ ជាពិសេសប៉េកខាង 

មុខ តេូវសេុះសេួលអធ្យាសេ័យគា្នាទៅវិញទៅមក កុំបង្កឲ្យមនជម្លាះ និងតេូវចូលរួម 

សហការគា្នារៀបចំជួរលក់ដូរឲ្យមនសណ្តៅប់ធ្នាប់ និងមនសោភណ្ឌភាព  ។

ថ្ងេទី១៧ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ចន្ទ័ សុផល សមជិកគណៈកម្មោធិការ 

កណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា  អភបិាលនេគណៈអភបិាលខេត្តបាតដ់បំង អមដណំើរ 

ដោយលោកអភិបាលកេុង និងសហការី បានអញ្ជើញពិនិត្យការសា្តារបេឡាយមេគយ  

ធ្លាក់ និងការជួសជុលសា្តារបេពន្ធ័លូរំដោះទឹកដើម្បីកុំឱ្យទឹកលិចភូមិនារដូវវស្សាខាងមុខ

នេះ ។ សូមបញ្ជាក់ថបេឡាយនេះមិនអាចចូលសា្តារបានទេ ទើបតេបច្ចុប្បន្ននេះអាច យក

គេឿងចកេចូលសា្តារដើម្បីឱ្យទឹកពីផ្សារបឹងឈូកមនមុខចេញពីទួលតាឯក ក៏បង្ហូរតាម 

បេឡាយនោះដេរ ។

ថ្ងេទី ១៩ ខេមីនា ឆ្នាំ 

២០១៦ ឯកឧត្តម ប៉្រ 
សុជាតិវង្ស សមជិក 

គណៈកម្មោធិការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធនីភ្នំពេញ និងបេតិភូរដ្ឋ 

បាលខណ្ឌទាំង ១២ មន្ទីរ សាធរណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធនីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញជួប 

សំណេះសំណលសួរសុខទុក្ច ពេមទាំងនាំយកអំណោយជាគេឿងឧបភគ បរិភគ និង 

ថវិការបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និង 

សម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ទៅ ឧបត្ថម្ភជូននាយទាហាន ពលទាហាន នេទីបញ្ជាការកងពល

តូចអន្តរាគមនល៍េខ ៩ ស្ថិត នៅតំបន់អូរជុញ ភូមិសេនរុងរឿង ឃុំទឹកកេហម សេុកជាំក្សាន្ត ខេត្តពេះវិហារ ។ កេពីអំណោយខាងលើនេះលោកអភិបាលក្

រុងក៏បានផ្តល់ម៉ាសុីនចេូត       សេូវ ១ គេឿង និងតេក់ទ័រ ២ គេឿង ជូនកងពលសមេប់បង្កបង្កើនផលក្នុងអង្គភាពផងដេរ ។

ថ្ងេទី ៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រនិត សមជិក 

គណៈកម្មោធិការកណ្្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នាយករងខុទ្ទ-

កាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋ-

មនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងជាបេធនកេុមការងរថ្នាក់ 

កណ្តៅល ចុះជួយសេុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជួប      

សំណេះសំណលជាមួយបងប្អូនបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចម្ការអណ្តូង

សេុកចំការលើ ក្នុងឱកាសនេពិធីបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គី ដើម្បីបេមូល

បច្ច័យកសាងឧបដា្ឋានសាលានៅក្នុងវត្តអម្ពវនារា៉ាម ទួលសា្វាយជេុំ ហៅវត្តចំការអណ្តូង សេុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ។
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ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សា នៅសាធរណរដ្ឋបេជាមនិតចិន 
គណៈបេតិភូគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង ជា    
បេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅលឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណេត អនុ-
បេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងសមជិកសមជិកាដេល 
មកពីរាជធនី-ខេត្តទាំង ២៥ និងកេសួង-សា្ថាប័ន សរុប ៥៧ រូប ពីថ្ងេទី១៣ ដល់ 
ថ្ងេទី២៣ មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ តំណងបេតិភូចំនួន ៨ រូបបានចូលជួបសម្តេងការ

គួរសមជាមួយឯកឧត្តម សុង ថវ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមជ្ឈiិមបក្សកុំមុយនីស្តចិននៅទីស្តីការកេសួងនៅថ្ងេទី១៥ខេមីនាឆ្នាំ២០១៦ បនា្ទាប់មកឯកឧត្តមរដ្ឋ-
មន្តេីបានរៀបចំពិធីអាហារសាមគ្គីជូនគណៈបេតិភូក្នុងបរិយកាសរីករាយនិងស្និទ្ធសា្នាលជាទីបំផុត។

នៅថ្ងេទី០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក អ៊ុន ចាន់ដា សមជិកកេុមការងរ 
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងជាបេធនកេុមការងរយុវជនគណបបក្ស 
ខេត្តពេះវិហារ បានរៀបចំកិច្ចបេជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ នេយុវជន គណបក្ស 
ខេត្តពេះវិហារ កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី បេធនកេុមការ ងរយុវជន 
តំបន់ ១ និងឯកឧត្តម ឡុង សុវណ្ណ  អនុបេធនគណបក្សខេត្ត ។

ពេឹកថ្ងេទី២៧ ខេកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិក  កេុមការងរ 
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងជាបេធនកេុមការងរ     យុវជនគណបក្សខេត្ត 
កំពង់ធំ បានរៀបចំបោះឆ្នាតជេើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សចំនួនពីរភូមិ 
គឺភូមិសណ្តៅន់ និងភូមិជរ នេឃុំសណ្តៅន់ សេុកសណ្តៅន់ នៅទីសា្នាក់ការបក្សសេុក 
សណ្តៅន់ ហើយក៏មនការចូល    រួមផងដេរពីគេប់បណ្តៅគណបក្សឃុំនានា និង
កេុមការងរតាមបណ្តៅឃុំក្នុងសេុកសណ្តៅន់ផងដេរ ដើម្បីយកពិសោធន៍នេះទៅ
អនុវត្តន៍តាម បណ្តៅភូមិ ឃុំរៀងៗខ្លួនអោយបានជោគជ័យ ។

ពេឹកថ្ងេទី២៧ ខេកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិក  កេុមកា
រងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងជាបេធនកេុមការងរ     យុវជនគណបក្ស 
ខេត្តកំពង់ធំ បានរៀបចំបោះឆ្នាតជេើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សចំនួន 
ពីរភូមិគឺភូមិសណ្តៅន់ និងភូមិជរ នេឃុំសណ្តៅន់ សេុកសណ្តៅន់ នៅទីសា្នាក់ការ 
បក្សសេុកសណ្តៅន់ ហើយក៏មនការចូលរួមផងដេរពីគេប់បណ្តៅគណបក្សឃុំ 
នានា និងកេុមការងរតាមបណ្តៅឃុំក្នុងសេុកសណ្តៅន់ផងដេរ ដើម្បីយក 
ពិសោធន៍នេះ ទៅអនុវត្តន៍តាម បណ្តៅភូមិ ឃុំរៀងៗខ្លួនអោយបានជោគជ័យ ។

នៅរសៀលថ្ងេទ៥ី ខេមនីា ឆ្នា២ំ០១៦ កេមុការងរយវុជនគណបក្ស ខេត្តប៉េលនិ 

បានបើកកិច្ចបេជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងរបេចាំខេកុម្ភៈ និងលើកទិសដៅអនុវត្ត 

សកម្មភាពការងរបន្តខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។ កិច្ចបេជំុ នេះក៏មនការចូលរួមពីសំណ

ក់លោកជំទាវ បាន សេីមុ ំ សមជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល 

និងបេធនយុវជនគណបក្សខេត្ត និងបេធនយុវជនតាមបណ្តៅឃុំ សង្កាត់ទាំង ៨ ក្នុង 

ខេត្តប៉េលិន សរុបចំនួន ៣៦នាក់ ។ កិច្ចបេជុំបេពេឹត្តទៅតាមរបៀបវារៈនីមួយៗរួម

មន ពិនិត្យរបាយការណ៍បេចាំខេកុម្ភៈ  ពងេឹងសមត្ថភាពការងរយុវជន និងអោយ 

កេុមការងរទាំង អស់បញ្ចូលរបាយការណ៍រាល់សកម្មភាពដេលបានអនុវត្តបេចាំ ។

នៅថ្ងេទី២៤ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម  ជាប ដាវុធសមជិកកេុមការងរ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងជាបេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្ស 
សេុកខ្សាច់កណ្តៅល បានធ្វើការរៀបចំវេទិកាសាធរណជាមួយយុវជន នៅ 
ឃុំបាក់ដាវ សេុកខ្សាច់កណ្តៅល ខេត្តកណ្តៅល ដោយមនការចូលរួមពីយុវជន 
និងយុវតីយ៉ាងចេើនកុះករផងដេរ ។

នៅថ្ងេទី១៤ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សបេជា-
ជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តៅល និងគេប់ខេត្តចំនួន ៥៧រូប បានចូលរួមក្នុងពិធីចុះអនុ-
សារណៈយោគយល់គា្នារវាងកេុមការងរយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ជា        
មួយសម្ព័ន្ធយុវជនបក្សកុម្មុយនីស្តចិន នៅសា្នាក់ការយុវជនបក្សកុម្មុយនីស្ត រដ្ឋ 
ធនីប៉េងកាំង កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង បេធនកេុមការងរយុវ-
ជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងឯកឧត្តម Qin Yizhi លេខាទី១ នេគណៈកម្មោធិ-
ការកណ្តៅលរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ។
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នៅរសៀលថ្ងេទី ២៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមជិក 
កេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល បានជួបបេជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកេុម 
បេឹក្សាឃុំ បេធនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព នាយកវិទ្យាល័យ បឋមសិក្សា មេភូមិ និង 
យុវជនមកពីឃុំចុងជាច នាងទើត និងទឹកជេ ។ តាមរយៈការពិភាក្សាគា្នាតេង់
ទៅតេង់មកក្នុងនាមគេួសារ គណបក្សបេជាជនដូចគា្នាសំដៅរកវិធីរក្សាបេះដូង  
និងទាក់យកបេះដូងបេជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំង ៣ ថេមទៀត យើងបានរកឃើញ 

នូវចំណុចបេឈមរួមមន ដូចជាម៉ូតូអត់ពន្ធក្នុងឃុំទាំង ៣ គឺមនរហូតដល់ទៅជាង ៤ ពាន់គេឿង មណ្ឌលសុខភាព មនការខ្វះខាតថ្នាំ និងឧបករណ៍ចាំបាច់មួយចំនួន ។  
ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀននីមួយៗ គឺចេើនរហូតដល់ជាង ៦០ នាក់ក្នុង១ថ្នាក់ រីឯអគារ ជាពិសេសដំបូលសាលាមួយ ចំនួនក៏មនភាពទេុឌទេម ។ កង្វះគេូវិទ្យាល័យ បណ្តៅញ 
អគ្គីសនីភូមិខ្លះអត់មន រឿងលិខិតបញ្ជាក់កំណើត និងជួយសមេបសមេួលសួរនាំរឿងបច្ចេកទេសធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដោយឲ្យយុវជនភូមិ មេភូមិ យុវជនឃុំ និងកេុមបេឹក្សា 
ឃុំ ធ្វើសំបុតេកំណើត ហើយយកទៅបេគល់ជូនគាត់តេម្តង ។

នៅខេត្តបនា្ទាយមនជ័យ ៖ នៅថ្ងេទី ០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឡាយ 

គឹមលី សមជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល លោក សូន បវរ 

សមជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល         និងជាបេធនកេុមការងរ 

យុវជនខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចបេជុំតេួតពិនិត្យការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត និង 

តេៀមរៀបចំសន្និបាតយុវជនខេត្ត ។

នៅថ្ងេទី២០ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណេត អនុបេធន 

កេុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល បានចូលរួមពិធីបេកាសទទួល           

សា្គាល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នៅសេុកកោះសូទិន ខេត្ត 

កំពង់ចាម។

 ថ្ងេទី ២៧ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត    បានចូល 

រួមពិធីបេកាសសេចក្តីសមេចកេសមេួលកេុមការងរយុវជន គណបក្សកេុង 

ពេវេង និងកេុមសកម្មជនយុវជនសង្កាត់ទំាង ៣ ចំនួន ៣៥ នាក់ ។ ពិធីនេះស្ថិត 

កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ បេធនកេុមការងរចុះជួយកេុងពេវេង 

ឯកឧត្តម   ងិន  បាណល់   បេធនកេុមការងរយុវជនបក្សខេត្ត  និងឯកឧត្តម 

អ៊ុំ ប៊ុនឡេង អនុបេធនគណបក្ស ។

នៅថ្ងេទី២៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២0១៦ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជេ សមជិក 

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល និងបេធនកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត 

កំពត បានដឹកនាំការបេជុំបេចាំខេកុម្ភៈ ដើម្បីតេួតពិនិត្យផេនការ សកម្មភាពការ- 

ងរទាំងបីផ្នេក ។

នៅពេឹកថ្ងេទី២០ ខេកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមជិក 

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តៅល បេធនកេុមការងរយុវជន គណបក្សខេត្ត និង

ជាបេធនកេុមការងរចុះជួយសង្កាត់ពេកពេះស្តេច  ពេមទាំងកេុមការងរបាន

ចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំអំណោយចេកជូនដល់ បងប្អូនបេជាពលរដ្ឋដេលមនជំងឺ

បេចាំកាយចំនួន ៥ គេួសារ ។ បនា្ទាប់ពីជូនអំណោយដល់បេជាពលរដ្ឋ  ឯកឧត្តម 

បេធនបានជួបសំណេះសំណលជាមួយសកម្មជនយុវជនគណបក្ស នៅទី 

សា្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់ ពេកពេះស្តេច កេុងបាត់ដំបង ។

នៅថ្ងេទី២៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ បេធនកេុមការ- 
ងរតំបន់៤ នេកេុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅបេទេស 
អូសេ្តាលី-ណូវេលហ្សេឡង់ បានបេរព្ធកម្មវិធីបេកាសបញ្ចូលសមជិបក្សថ្មី 
កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត កុយ  គួង ។ កេុមការងរបានរៀបចំ
កម្មពិធសីំណេះសំណល នងិអាហារ សាមគ្គជីាមយួមហាគេួសារខ្មេរ នងិនសិ្សិត 
ដេលកំពុងសិក្សានៅទីកេុងបេិសបិន បេទេសអូសេ្តាលី ។
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ចំណូលគយឆ្នាំ ២០១៥ និង ២ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៦
អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥

កន្លងមកនេះគយបេមូលចំណូលពន្ធគយបានចំនួន ៥.៤៥៥ពាន់លានរៀល 
ឬបេមណ ១.៥៨១ លានដុលា្លារអាមេរិក ពោលមនកំណើនបេមណ 
១៧,៤% បើបេៀបធៀបតួលេខឆ្នាំ ២០១៤ ។ បេក់ចំណូលដេលសមេច
បាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នោះគឺស្មើនឹង ១២១% នេផេនការកំណត់ ។

ដោយឡេកចំណូលពន្ធគយរយៈពេល ២ ខេឆ្នាំ ២០១៦ សមេចបាន 
២៩៣ លានដុលា្លារ  មនកំណើន ២៥% បើបេៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគា្នា 
នាឆ្នាំ ២០១៥ ។

សមេបទ់សិដៅការងរឆ្នា ំ២០១៦ កដ៏ចូជាយទុ្ធសាស្តេ នងិកម្មវធិកីារ-
ងរកំណេទមេង់ និងទំនើបកម្មរដ្ឋបាលគយនិងរដា្ឋាករកម្ពុជា កេសួងសេដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដាក់ចេញនូវគោលដៅយុទ្ធសាស្តេចំនួន៨គឺលើកកម្ពស់
អភបិាលកចិ្ចក្នងុអង្គភាពគយតាមកេមសលីធម ៌នងិតេវូបេកានខ់ា្ជាបន់វូអភ-ិ
កេមទាំង៤ចំណុចរបស់កេសួង។ ពងេឹងបេសិទ្ធភាពនេការអនុវត្តផេនការ
សកម្មភាពនានា។ បន្តពងេឹងសមត្ថភាពផ្នេកគោលនយោបាយគយ ការ-
ងរបច្ចេកទេសគយ និងកិច្ចសមេួលពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងជំរុញគមេង   
បញ្ជរតេមួយ ។ ការបណ្តុះផ្នត់គំនិតវប្បធម៌រស់នៅ និងអាកប្បកិរិយថ្មី       
ដោយតេូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវា និងចាត់ទុកអ្នកបង់ពន្ធ 
ជាអតិថិជន ។ បន្តពងេឹងការបងេ្កបអំពើរត់ពន្ធនៅគេប់ភូមិសាសេ្ត និងមុខ
សញ្ញាឲ្យបានជាប់ជាបេចាំជាពិសេសការពងេឹងនៅដើមទី ។ ពងេឹងកាតព្វ-
កិច្ចពន្ធអាករលើទំនិញគេប់បេភេទ ជាពិសេសលើទំនិញចមេុះ ផលិតផល 
តេសិលា សម្ភារៈសំណង់ និងយនយន្ត។ បន្តពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ជាមួយរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ពងេឹងអង្គភាពទំនាក់ទំនងជាមួយសាធរណ-
ជន តាមរយៈការឆ្លើយបំភ្លឺ និងដោះសេយកង្វល់ធុរជន និងបេជាជនឲ្យ 
ទាន់ពេលវេលា ។

ចំណូលពន្ធដារខែកុម្ភៈ
នៅក្នុងខេកុម្ភៈកន្លងមកនេះ ពន្ធដារបេមូលបានចំណូលពន្ធបេមណ 

៣៨៣,៧ ពាន់លានរៀល ឬបេមណ ៩៦ លានដុលា្លារអាមេរិក។ តួលេខ
នេះធ្វើឲ្យបេក់ចំណូលពន្ធដារសរុបរយៈពេល ២ ខេដើមឆ្នាំនេះសមេច  
បានជិត ៨៥០ ពាន់លានរៀល ឬបេមណ ២១២ លានដុលា្លារ ស្មើនឹង 
១៤,៩% នេគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសមេប់ការគេប់គេងឆ្នាំ 
២០១៦ ។

ចំណូលពន្ធខាងលើ បើបេៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៥ ឃើញថ ការ 
បេមូលចំណូលពន្ធ-អាករគេប់បេភេទសមេប់ឆ្នាំ ២០១៦ កើនឡើង 
បេមណ ១៤,៩៤% ។ 

ក្នុងរយៈពេលពីរខេនេះដេរ មនការកើនឡើងនូវចំណូលពន្ធ-អាករ      
តាមបេភេទពន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជាពន្ធលើបេក់ចំណេញកើនឡើង 
បេមណ ៩,៨%។ ពន្ធលើបេក់បៀវត្សរ៍កើន១៥%។ អាករលើតម្លេបន្ថេម 
កើន  ១៤,៩% និងអាករពសិេសកើន ១៩,៣% ។ ទន្ទមឹនេះចណំូលពន្ធតាម 
សកម្មភាពអាជីវកម្មក៏មនការកើនឡើងស្ទើរតេទាំងអស់ដេរ ។

ទុនវិនិយោគពីបែទែសជប៉ុនពីរខែដើមឆ្នាំ  ២០១៦
កេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានបង្ហាញថ រយៈពេល ២ ខេដើមឆ្នាំ 

២០១៦ នេះ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុនចំនួន១០៧កេុមហ៊ុន 
ដេលបានធ្វើការវិនិយោគគិតជាទុនសរុប ៧៣០ លានដុលា្លារអាមេរិក។ 

បន្ថេមលើការវិនិយោគពីកេុមហ៊ុនជប៉ុនធំៗទាំងនេះ ចំនួនភជនីយ-
ដា្ឋានជបុ៉ននៅកម្ពជុាបានកើនទ្បើងដល់២០០កន្លេង។ កំណើននេកេមុហុ៊ន 
ជប៉ុនទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាចំពោះវិនិយោ-
គិនជប៉ុនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងពងេីកផលិតកម្ម ពេមទាំងឆ្លុះបង្ហាញពី
ជំនឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនចំពោះកម្ពុជា ។

ការវិនិយោគជប៉ុន បាននិងកំពុងរួមចំណេកដល់ការធ្វើពិពិធកម្មមូល-
ដា្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បន្ថេមលើមូលដា្ឋានផលិតកម្មដេលមនសេប់ ដូចជា 
ឧស្សាហកម្មផលិតសម្លៀកបំពាក់ និងស្បេកជើង, វិស័យកសិកម្ម រោងម៉ា-
សុីនកិនសេូវ, វិស័យសំណង់ និងអចលនទេព្យ, វិស័យទេសចរណ៍ ដោយ 
បញ្ចូលឧស្សាហកម្មថ្មីៗ ដូចជាការដំទ្បើងផ្គុំសម្ភារៈបរិកា្ខាអេទ្បិកតេូនិក និង
អគ្គិសនី,ការផលិតគេឿងបនា្លាស់រថយន្ត  និងការផ្គុំដំទ្បើងមធ្យាបាយដឹក
ជញ្ជូនជាដើម ។

ពលករខ្មែរដែលកំពុងបំពែញការងារសែបច្បាប់ នៅកែបែទែសឆ្នាំ ២០១៥
កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តៅលវិជា្ជាជីវៈបង្ហាញថ ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លង 

មក និងមកដល់បច្ចុប្បន្ន ពលករកម្ពុជាដេលកំពុងធ្វើការនៅកេបេទេស
មនចំនួន ៦១៩ ៣៥៩ នាក់ ក្នុងនោះ បេទេសថេចំនួន ៥៣៣ ៧០៧ នាក់, 
បេទេសម៉ាឡេសុី ៣៨ ៦៣៣ នាក់, បេទេសកូរ៉េខាងត្បូង ៤៤ ៣៣០ នាក់ 
,ជប៉ុន ២ ២៨៨ នាក់ និងបេទេសសឹង្ហបុរី ៤០១ នាក់។ ក្នុងនោះចំណូលជា 
មធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំបេមណជាង ១ ០០០ លានដុលា្លារអាមេរិក ។

នៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះដេរ កេសួងបានផ្តល់សេវាមុខរបរ និងរកការងរជូន 
បេជាពលរដ្ឋចំនួន ៩៩ ៧០៨ នាក់ ( ស្តេី ៦៦ ៥០៨ នាក់ ) ក្នុងនោះ 
ការងរក្នុងបេទេសបានចំនួន ៧៣ ៤០៨ នាក់ ( ស្តេី ៥៦ ៥៣០ នាក់ ) 
និងការងរកេបេទេសបានចំនួន ២៦ ៣០០ នាក់ (ស្តេី ៩ ៩៧៨ នាក់ ) 
រួមមន ៈ បេទេសថេចំនួន ១៦ ១៦៣ នាក់ ( ស្តេី ៦ ៥៣៧ នាក់ ), កូរ៉េ 
ខាងត្ូបង ៧ ៨៣២ នាក់ ( ស្តេ ី១ ៨៤២ នាក់ ), ជបុ៉ន ១ ៣៩៩ នាក់ ( ស្តេី 
៩១៥ នាក់ ),ម៉ាឡេសុី  ៨០៧ នាក់ ( ស្តេី ៥៤៥ នាក់ ) និងបេទេសសឹង្ហបូរី 
ចំនួន ៩៩ នាក់ ( ស្តេី ៩៩ នាក់ ) ។

ចំនួនយានយន្ត
កេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថនៅឆ្នាំ ២០១៥         

កន្លងមកនេះ មនយនយន្តដេលបានមកចុះបញ្ជីសរុបមនចំនួន 
៣៩៨៥០២ គេឿង ក្នុងនោះម៉ូតូមនចំនួន ៣៤២០៧៦ គេឿងចំនួននេះ 
កើនឡើង ២០,២៦% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។ ដោយឡេករថយន្តគេប់បេភេទ    
មនចំនួន ៥៦៤២៦ គេឿងកើនឡើង ៤២,៧៤% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤។ 
បើគិតពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ យនយន្តបានចុះបញ្ជីសរុបមនចំនួន 
៣២១០២២៣ គេឿង (ម៉ូតូ ២៧២៦១១៣ គេឿង និងរថយន្តចំនួន 
៤៨៤១១០ គេឿង)។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះដេរការងរផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណយនយន្តធ្វើអាជីវកម្ម   
ដឹកជញ្ជូនបានចំនួន ៤៣៩៧៥ គេឿង ។ ចំនួននេះកើនឡើង ២០,៤៨% 
ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ ដោយឡេកការតេួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស  
យនយន្តធ្វើបានចំនួន ១៩៧០៤៣ គេឿង និងរថយន្តគេប់បេភេទចំនួន 
១៩៧០៤៣ គេឿងកើនឡើង ៤១,៧៨% ។ ចំពោះការងរផ្តល់ប័ណ្ណបើក
បរនៅឆ្នាំ ២០១៥ បានចេញប័ណ្ណបើកបរចំនួន ៩៧៥៨៧ ប័ណ្ណក្នុងនោះ
ម៉ូតូ៥០៦៧ប័ណ្ណកើនឡើង ២០,២៦% និងរថយន្តគេប់បេភេទចំនួន 
៩២.៥២០ ប័ណ្ណកើនឡើង ៤៧,៣៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ៕
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I. ស្រចក្តីផ្តើម
កេសងួកសកិម្ម រុកា្ខាបេមញ ់នងិនេសាទ មនបេសកកម្មក្នងុការចលូរមួ 

កេលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាកសិករតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការអភិ- 
វឌ្ឍវិស័យកសិកម្មលើគេប់ផ្នេក ។ កេមការដឹកនាំ និងការចង្អុលបង្ហាញ 
ជាបន្តបនា្ទាប់បេកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេ-
ជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា កេសួងកសិ-
កម្មរុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ តេងបានបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
យ៉ាងសកម្មក្នុងភាពជាដេគូជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ បង្កើនថេម 
លើសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពដេលមនសេប់ ដើម្បីបមេើឲ្យឧត្តមបេយោជន ៍
របស់បេជាជនកម្ពុជា សេបតាមបេសកកម្មខាងលើ ។ ភាពជាដេគូនេះមន 
គោលដៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម បង្កើនបេភពចំណូលរបស់ 
បេជាជន ផ្តល់ភាពអង់អាច និងភាពជាម្ចាស់ដល់សហគមន៍នៅជនបទ ។

កេមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដេគូអភិវឌ្ឍន៍ កេសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ បានចូលរួមដោះសេយបញ្ហាបេឈមរបស់បេជា
កសិករ តាមរយៈការអនុវត្តគមេងនានានៅក្នុងតំបន់ជនបទនេបេទេស 
កម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមបញ្ហាបេឈមចម្បងៗ បញ្ហាបេឈមដ៏ជាក់ស្តេងមួយ 
តេូវបានបេជាកសិករលើកឡើងជាញឹកញាប់ នោះគឺការខ្វះទុនសមេប់ការ 
បេកបរបរទទួលទាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។ បញ្ហានេះបាននាំឲ្យមនការ
ផ្តួចផ្តើម ក្នុងការសហការបង្កើតគមេងជាមួយអង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិ
សមេប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (International Fund for Agricultural De-
velopment-IFAD)ដើម្បីផ្តល់ទុនជូនកសិករ សមេប់ទេទេង់ការងរបង្ក 
បង្កើនផលកសិកម្មដេលជាបេភពបង្កើតចំណូលដ៏សំខាន់ ។

II. ចក្ខុវិស័យន្រគម្រង PADEE
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច 

ពេមពេៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាមួយអង្គការ IFAD ដើម្បីអនុវត្តគមេង 
មួយដេលមនឈ្មោះថ គមេងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋ-
កិច្ច (Project for Agricultural Development and Economic Empo- 

werment -PADEE)។ គមេងនេះ តេូវបានដឹកនាំសមេបសមេួលអនុវត្ត
ដោយកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ និងមនការចូលរួមអនុវត្ត 
ពីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ថុ កេសួងកិច្ចការនារី គណៈកម្មោធិការជាតិ
សមេប់ការអភិវឌ្ឍតាមបេបបេជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់កេមជាតិ មន្ទីរ 
កសិកម្មខេត្ត មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួន។ ដោយ 
ផ្អេកលើបទពិសោធន៍ នេការអនុវត្តគមេងផ្សេងៗ កន្លងមក កេសួងកសិ-
កម្ម រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ បានសហការជាមួយកេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ 
និងអង្គការ IFAD ក្នុងការសមេួចទស្សនទាននេការអនុវត្ត  សំដៅធនាឲ្យ
បាននូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមនធំធេងទៅលើកមេិតជីវភាពរស់នៅរបស់បេជា-
កសិករ ។

III. សកម្មភាពន្រការអនុវត្តគម្រង
គមេង PADEE បានកំណត់យកខេត្តចំនួន ៥ គឺខេត្តកណ្តៅល តាកេវ 

សា្វាយរៀង ពេវេង និងកំពត ជាខេត្តគោលដៅ និងមនរយៈពេលអនុវត្ត 
រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ជាមួយនឹងការគាំទេពីអង្គការ IFAD កេសួងកសិ-
កម្ម រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ បាននិងកំពុងដឹកនាំអនុវត្តគមេង ដោយ 
ផ្តាតលើការផ្តល់ទុនជូនកសិករសមេប់បេើបេស់ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម។ 

 

ដោយបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ប៊ុន រដ្ឋមន្តែីកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមាញ់ និងនែសាទ
        ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

ការចូលរួមដោះសោយទុនសមោប់បោជាកសិករបោើបោស់ ក្នុងការបង្កបង្កើនផល
    កសិកម្ម
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គំនិតសំខាន់ក្នុងការជួយកសិករ តាមរយៈការអនុវត្តគមេងនេះ គឺការធនា 
ឲ្យបាននូវបេសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពនេការបេើបេស់ទុនដេលគមេងផ្តល់ 
ជូនកសិករ មនន័យថកសិករអាចទទួលបានផលបេយោជន៍ចេើន ហើយ
សមិទ្ធផលអាចរក្សាបាននៅគង់វង្សនៅកេយពេលគមេងបញ្ចប់។

ក្នុងន័យនេះ គមេងបាន និងកំពុងខិតខំរៀបចំនូវរបៀបរបប និងបេព័ន្ធ 
ការងរច្បាស់លាស់មួយជូនកសិករ ដើម្បីជួយឲ្យកសិករមនភាពជាម្ចាស់
លើការបេើបេស់ និងគេប់គេងទុន ដេលឆ្លើយតបបានទៅនឹងតមេូវការ  
ជាក់ស្តេងយូរអង្វេងរបស់កសិករ។ គមេងបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការ 
ចងកេងកេុមកសិករបេើបេស់ទុន ដេលមនរចនាសម្ព័ន្ធកេុមបេឹក្សាភិបាល 
សមេប់គេប់គេង និងដឹកនាំកេមលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងរបស់កេុម។ 

គមេងបានរៀបចំបង្កើតកេុមចំនួន ៩៨៤ នៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង 
៥ ដោយក្នុងមួយកេុមមនសមជិកចំនួន ៥០នាក់។ កេុមនីមួយៗតេូវ 
ទទួលបានទុនសរុបចំនួន ៤៨ លានរៀល (១២ ០០០ ដុលា្លារអាមេរិក) 
ដោយគមេងផ្តល់ជូនជា ៣ ដំណក់កាល គឺមួយដំណក់កាល ១៦ 
លានរៀល (៤ ០០០ ដុលា្លារអាមេរិក) ជូនកេុមកសិករទាំងអស់ ហើយ 
កសិករចំនួន ៤៩ ២០០ គេួសារ ដេលជាសមជិក បាននិងកំពុងទទួលផល 
បេយោជន៍។ ទុនដេលផ្តល់ដោយគមេងចំនួន ៤៨ លានរៀល ក្នុងមួយ 
កេុម តេូវបានបេងចេកជាភាគទុនចំនួន ៩៦០ ០០០ រៀល សមេប់សម-
ជិកម្នាក់។ ប៉ុន្តេភាគទុននេះ  សមជិកមិនអាចដកបានទេ បើទោះបីជាគាត់ 
លាឈប់ពីកេុម ឬតេូវបញ្ឈប់ពីកេុមក៏ដោយ ។   កេពីទុនដេលផ្តល់ជូន 
ដោយគមេង បេភពថវិការបស់កេុមអាចទទួលបានពីការស្ម័គេចិត្តចូល
ភាគទុនបន្ថេមរបស់សមជិកម្នាក់ៗ ហើយសមជិកអាចដកភាគទុននេះ 
វិញបាន ។

សមជិកអាចខ្ចីបេក់ពីកេុមសមេប់គោលបំណង ២ សំខាន់ គឺ(១) 
ការបេកបមុខរបរផ្សេងៗ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង(២)ការ
ដោះសេយបញ្ហាសង្គាេះបនា្ទាន់។ សមជិកអាចទទួលបានបេក់សមេប់
គោលបំណងទី ១ នៅកេយពេលដេលកេុមបេឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ      
និងសមេចលើសំណើសុំខ្ចីបេក់របស់សមជិកដេលមនភា្ជាប់មកជាមួយ
នូវផេនការមុខរបរច្បាស់លាស់ ។ ផេនការមុខរបរនេះ គឺជាផេនការវិនិ-
យោគរបស់សមជិកសមេប់បង្កើតបេក់ចំណូលជូនគេួសារ ដេលអាច  
រៀបចំទៅតាមតមេូវការជាក់ស្តេងរបស់គាត់ ដើម្បីស្នើសុំឥណទានពីកេុម ។ 
ឥណទានមុខរបរ អាចផ្តល់ជូនសមជិករហូតដល់ ៥ លានរៀលក្នុងកមេិត 
អតិបរម ដោយតេូវមនអ្នកធនាចំនួន០៤នាក់ដេលជាសមជិកក្នុងកេុម
និងសេបទៅតាមតមេូវការសាច់បេក់ក្នុងផេនការមុខរបរ ។ ដោយឡេក 
បេក់កម្ចីសមេប់ការងរសង្គាេះបនា្ទាន់ អាចផ្តល់ជូនសមជិកម្នាក់ៗបាន

ចេើនបំផុតចំនួន ៦០០ ០០០ រៀល ។ 
អតេការបេក់សមេប់បេក់កម្ចីទាំង ២ បេភេទ តេូវបានកំណត់យ៉ាង 

តិចចំនួន ២% ក្នុងមួយខេ រីឯអតេដេលលើសពីនេះ កេុមអាចឯកភាពគា្នា
កណំតន់ៅក្នងុកចិ្ចបេជុបំេចាឆំ្នារំបសខ់្លនួ។ ចពំោះឥណទានសង្គាេះបនា្ទាន ់
ដេលមនរយៈពេលតិចជាង១ខេ កេុមពុំយកការបេក់នោះទេ។ ការបេក់ 
តេូវបង់ចូលកេុមដោយចាត់ទុកថជាបេក់ចំណូលរបស់កេុម ហើយកេុម 
បេឹក្សាភិបាលអាចចាត់ចេងចំណូលការបេក់នេះសមេប់ចំណយផ្សេងៗ។ 
ចំពោះបេក់ចំណេញដេលកេុមទទួលបាន កេុមបេឹក្សាភិបាលអាចចាត់-
ចេងទៅតាមលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងរបស់កេុម ដូចជា ផ្តល់បេក់ឧប-
ត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តជូនសមជិកកេុមបេឹក្សាភិបាល និងផ្តល់បេក់ភាគលាភ  
ជូនសមជិកជាដើម ។ ផ្អេកតាមលក្ខន្តិកៈ បេក់របស់កេុមតេូវយកតម្កល់
ទុកនៅក្នុងធនាគារ និងអាចដកសមេប់ឲ្យសមជិកខ្ចី និងរក្សាទុកក្នុងហិប 
កេធនាគារបានចេើនបំផុតចំនួន ៨០០ ០០០រៀល។ កេយចប់គមេង 
មូលនិធិទាំងអស់នឹងតេូវបេគល់ជូនកេុមសមេប់ចាត់ចេងបន្តនៅក្នុងកេុម 
សេបទៅតាមលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងរបស់កេុម ។ 

កេុមបេឹក្សាភិបាលតេូវបានកំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសតេូវលើកិច្ច 
ការផ្តល់ឥណទានជូនសមជិកដេលក្នុងនោះរួមមន ពិនិត្យ និងសមេច
លើសំណើសុំខ្ចីបេក់របស់សមជិក តាមដាន និងតេួតពិនិត្យសកម្មភាព 
មុខរបរ ដេលបានលើកឡើងនៅក្នុងផេនការមុខរបររបស់សមជិកនីមួយៗ 
ពេមទាងំដោះសេយបញ្ហាផ្សេងៗរបសក់េមុ។ ហរិញ្ញកិដេលជាសមជកិ១ 
រូបក្នុងកេុមបេឹក្សាភិបាល តេូវបានបេគល់ភារកិច្ចជាអ្នករក្សាទុកដាក់បេក់ 
របស់កេុម ធ្វើបេតិបត្តិការជាមួយធនាគារ កត់តេលំហូរសាច់បេក់ និង 
រក្សាទុកឯកសារបញ្ជីសា្នាមផ្សេងៗ ។

ជារួម គមេងPADEE បាននាំមកនូវអត្ថបេយោជន៍ដល់កេុម និង 
សមជិកកេុម ដេលរួមមនជាអាទិ៍ ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគេប់គេង ចាត់ចេង 
និងបេើបេស់ថវិការបស់កេុម អាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីកា្លាយជាសហគមន៍កសិ
កម្ម ការខ្ចីសងមនលក្ខណៈសាមញ្ញ ងយសេួល ពុំចាំបាច់មនរបស់បញ្ចាំ 
និងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរបស់សមជិកផ្ទាល់តេម្តង ។ 

ពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងការងរនេគមេង PADEE ដេលយើងឃើញកន្លង 
មករួមមន ៣ គឺផលបេយោជន៍ បេសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព ។ តើការផ្តល់
តេឹមតេមូលនិធិដេលជាទុន និងការបង្កើតកេុមកសិករទទួលទុនដេលមន
កេុមបេឹក្សាភិបាលគេប់គេង និងដឹកនំាមនលក្ខណៈគេប់គេន់សមេប់ធ-
នាឲ្យសមេចបានតាមពាក្យគន្លឹះទាំង ៣ នេះដេរឬទេ?  នេះគឺជាសំណួរ 
ដេលតេូវបានពិចារណក្នុងដំណក់កាលដំបូង នេការកសាងឯកសារ 
គមេង ។ 

ចម្លើយនាពេលនោះគពំុឺទានគ់េបគ់េនទ់េ ចាបំាចត់េវូផ្តលក់ារជយួឧប-
ត្ថម្ភគាំទេមួយកញ្ចប់ ដេលរួមមន (១)ការផ្តល់ទុន (២)ការចងកេងកេុម
ទុនបង្វិលដេលមនរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំតេឹមតេូវ (៣) ការអភិវឌ្ឍសមត្ថ-
ភាពតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តៅលបច្ចេកទេសកសិកម្ម ការបងេៀនកសិករ
អំពីការរៀបចំផេនការមុខរបរទាំងក្នុង និងកេវិស័យកសិកម្ម ការគេប់គេង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ការងរយេនឌ័រ និងអាហារូបត្ថម្ភ និង(៤)ការផ្តល់សេវាគាំទេ
ដោយភា្នាក់ងរផេ្សងៗរបស់គមេង ។ ការជួយគាំទេសេបតាមទស្សន-
ទាននេះ អាចឲ្យយើងសង្ឃឹមបានថ កសិករមនទុនសមេប់បេើបេស់យូរ 
អង្វេងក្នុងការងរផលិតកម្ម និងអនុវត្តផលិតកម្មបានសមសេបតាមបច្ចេក
ទេស ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការទីផ្សារ ។

ក្នុងការអនុវត្តគមេងកន្លងមក អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធចំណុះកេសួង
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កសិកម្ម រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំការកសាងសមត្ថភាពលើផ្នេក 
បច្ចេកទេសផលិតកម្មកសិកម្ម ដេលរួមមនការដាំដុះដំណំសេូវ បន្លេ ការ 
ចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្មជាដើម ។ ជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះ 
បណ្តៅលច្បាស់លាស់ កសិករទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើ និង
យល់ដឹងកាន់តេច្បាស់អំពីបចេ្ចកទេស ដូចជា ការជេើសរីសពូជ ការគេប់-
គេងជីជាតិដី ការគេប់គេងទឹក ការគេប់គេងសមសភាពចងេ វិធីសាស្តេ 
ដាំដុះ វិធីសាសេ្តចិញ្ចឹមសត្វ បច្ចេកទេសបេមូលផល ។ល។ កេពីនេះ 
មនេ្តីនេអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម តេូវបានចាត់តាំងឲ្យតាមដានអំពីដំណើរ
ការនេការបណ្តុះបណ្តៅល និងការទទួលយកទៅអនុវត្តរបស់កសិករទៅ 
តាមបច្ចេកទេស ។ ដូច្នេះចំណុចខ្វះខាត និងចំណុចចនោ្លាះបេហោងនៅក្នុង 
ការអនុវត្តតេូវបានតាមដាន និងជួយកេសមេួលជាប់ជាបេចាំ ។

ជាសក្ខីភាពគេប់សមសភាគរបស់គមេង បានបំពេញឲ្យគា្នាទៅវិញ 
ទៅមក ដេលបេការនេះអាចឲ្យកសិករទទួលបានទុន ចំណេះដឹង និងបេព័ន្ធ 
ការងរគេប់គេងមួយ ដេលអាចជួយធនានូវនិរន្តរភាពនេការបេើបេស់ 
ទុនបង្វិលនៅក្នុងកេុមនីមួយៗ និងឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមនលើការបង្កបង្កើន 
ផលកសិកម្ម និងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ ។ លទ្ធផលនេការវាយតម្លេ
កន្លងមកបានបង្ហាញថ ការផ្តល់ទុន និងចំណេះដឹងបចេ្ចកទេសកសិកម្ម 
បានជួយជំរុញពិពិធកម្មនេផលិតកម្មកសិកម្មគេួសារ ពិពិធកម្មនេបេភព 
ចំណូល និងកំណើនបេក់ចំណូលក្នុងគេួសារ។ កតា្តានេះបានធ្វើឲ្យមនការ 
បេបេួលជាវិជ្ជមនលើសូចនាករសំខាន់ពីរ គឺ ទេព្បសម្បត្តិរបស់គេួសារ 
កសិករមនការកើនឡើង និងអតេបេវា៉ាឡង់នេកុមរខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ  
ដេលមនអាយុកេម ៥ ឆ្នាំ តេូវបានកាត់បន្ថយ ។

ជាសក្ខីភាព កេុមកសិករទុនបង្វិលមួយកេុម ក្នុងភូមិទួលវិហារ ឃុំ 
សា្វាយយ សេុកសា្វាយជេំ ខេត្តសា្វាយរៀង តេឹមឆ្នាំ ២០១៥ បានទទួលទុន
គេប់ចំនួន៤៨លានរៀលពីគមេង។ ការរៀបចំឲ្យសមជិកខ្ចីដោយយក
ការបេក់ ២% ក្នុង ១ ខេ កន្លងមក បានធ្វើឲ្យទុនសរុបរបស់កេុមបានកើន
ឡើងដល់ ៥៩ ២៦៣ ១០០ រៀល គិតតេឹមខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។ សមជិក 
បានខ្ចីបេក់តិច ឬចេើនទៅតាមតមេូវការជាក់ស្តេងក្នុងចនោ្លាះពី ១ លាន 
រៀល ទៅ ៣ លានរៀល ដើម្បីយកទៅបេកបរបរដាំបន្លេ ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹម 
ជេូក ដាំដំណំសេូវ ធ្វើស្ករតោ្នាត និងលក់ចាប់ហួយជាដើម  ដោយទទួល 
បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមន បើទោះបីជាកសិករតេូវបេឈមជាមួយបញ្ហាមួយ
ចំនួន ដូចជាការបេបេួលអាកាសធតុជាដើម ។ កសិករឈ្មោះ បោ៉ា ចេង 
ដេលជាសមជិកមួយរូបនៅក្នុងកេុមបានបង្ហាញចំណប់អារម្មណ៍ថ គាត់ 
មនការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខា្លាំង ដោយគាត់អាចរកបេក់ចំណូលបានចេើន

លើសពីការរំពឹងទុកពីការលក់បន្លេ មន់ និងតេី ។ គាត់បានបញ្ជាក់ថ គាត់
ឈប់ធ្វើចំណកសេុកចេញទៅធើ្វការសំណង់ ដេលតេូវបេកឆ្ងាយពីគេួ- 
សារ ។ គាត់នឹងខិតខំពងេីកមុខរបរដាំបន្លេ សេូវ ចិញ្ចឹមមន់ និងតីេ ឲ្យទទួល 
បានជោគជ័យ ដោយបន្តអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដេលបានរៀនសូតេពី 
សាលារៀនសេកសិករ ។ កសិករ បោ៉ា ចេង បានថ្លេងអំណរគុណដល់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល ម្ចាស់ជំនួយ  និងមនេ្តីគមេងទាំងអស់ដេលបានផ្តួចផ្តើម 
បង្កើតគមេងនេះឡើង និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយកសិករកេីកេឲ្យមនជីវ-
ភាពបេសើរឡើង ។

ដោយឡេក កេុមកសិករនៅក្នុងភូមិបឹងវេង ឃុំដំរីពួន សេុកសា្វាយអន្ទរ 
ខេត្តពេវេង មកដល់ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ក៏ទទួលបានផលបេយោជន៍ ដូចកេុម 
ក្នុងខេត្តសា្វាយរៀងខាងលើដេរ ដោយកសិករឈ្មោះ សោម ចាន់ឌី ែលជា 
សមជិកកេុមបានគូសបញ្ចក់ថ ជីវភាពគេួសាររបស់គាត់មនភាពបេសើរ
ឡើងបនា្ទាប់ពីគាត់បានចូលគមេង PADEE ។ គាត់បានថ្លេងអំណរគុណ 
ដល់គមេង ដេលបានផ្តល់ទុន និងចំណេះដឹងបចេ្ចកទេសកសិកម្ម ដេល 
អាចឲ្យគាត់មនលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្ម សមេប់ 
បង្កើនចំណូលក្នុងគេួសារ ។

IV. ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន
ជោគជ័យដេលសមេចបានបេកបដោយក្តីសង្ឃឹមខាងលើនេះ ពិតជា 

បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីលទ្ធផលនេការខិតខំជួយគាំទេដល់កសិករ ឲ្យ 
ជម្នះបាននូវបញ្ហាបេឈមក្នុងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្ម ។ ប៉ុន្តេ ការខិតខំ 
នេះពុំបានកមេិតតេឹមការផ្តល់ទុន និងការបណ្តុះបណ្តៅលបច្ចេកទេស 
សមេប់តេខេត្តគោលដៅទាំង ៥ នេះប៉ុណោ្ណោះទេ។ កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខា 
បេមញ់ និងនេសាទ បានសហការជាមូយកេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងដេ 
គូអភិវឌ្ឍន៍ ធ្វើការកេលម្អជាបន្តបនា្ទាប់នូវទស្សនទាននេការអនុវត្តគមេង 
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់កសិករ ។ ជាក់ស្តេង ការគិតគូរអំពី 
បញ្ហាទីផ្សារ និងការបេបេួលអាកាសធតុ ក៏តេូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង
យុទ្ធសាស្តេនេកិច្ចសហការបង្កើត និងអនុវត្តគមេងនានាផងដេរ។ ដូច្នេះ 
កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមញ់ និងនេសាទ ពិតជាមនមទនភាពណស់ក្នុង 
ការសហការធ្វើជាដេគូរជាមួយកេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការ IFAD 
ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមបណ្តៅគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា បេកបដោយការច្នេ 
បេឌិតខ្ពស់ សំដៅជួយបេកា្លាយជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ដេលមនការរីក 
លូតលាស់បេកបដោយចីរភាព គា្មោនភាពកេីកេធ្ងន់ធ្ងរ បេជាជនមនបេក់ 
ចំណូល មនស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភគេប់គេន់ សេបតាមយុទ្ធសាសេ្តចតុ-
កោណដំណក់កាលទី ៣ ដ៏តេចះតេចង់របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
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ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិគេប់លំដាប់ថ្នាក់នេ

កេសួងមហាផ្ទេបានខិតខំបេឹងបេងបំពេញការងរ សមេចបានលទ្ធផល 

ធំៗជាចេើនក្នុងភារកិច្ចថេរក្សា ការពារសន្តិសុខជាតិ សណ្តៅប់ធ្នាប់សាធរ-

ណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គម រាំងសា្កាត់បាននូវអំពើភេរវកម្ម ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន

ពេមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយ ដេលប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមនអសន្តិសុខ និង 

ចលាចលក្នុងសង្គម ។

យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៥ និងលើក      

ទិសដៅឆ្នាំ ២០១៦ របស់កេសួងមហាផ្ទេដេលបានលើកឡើងក្នុងសន្និ-

បាតបេចាំឆ្នាំកាលពីខេកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦ បានបង្ហាញថក្នុងឆ្នាំ ២០១៥          

កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបងេ្កាបបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌបាន ២ ១៤១ ករណី ស្មើ 

នឹង ៧៩% ឃត់ខ្លួន ៣ ០៥២ នាក់(បទឧកេិដ្ឋ ៤៩៧ ករណី ឃត់ខ្លួន 

៧០៥ នាក់ និងមជ្ឈិម ១ ៦៤៤ ករណី ឃត់ខ្លួន ២ ៣៤៧ ករណី)ក្នុងនោះ 

បងេ្កាបជាក់ស្តេង ១ ៩២៣ ករណីស្មើ ៩០% ឃត់ខ្លួន ២ ៧០៦ នាក់(ឧកេិដ្ឋ 

៤០៦ ករណី ឃត់ខ្លួន ៥៣៤ នាក់ និងមជ្ឈិម ១ ៥១៧ ករណីឃត់ខ្លួន 

២ ១៧២ នាក់), បងេ្កាបដោយសុើបអង្កេត ២១៨ ករណី ស្មើ ១០% ឃត់ 

ខ្លួន ៣៤៦ នាក់(ឧកេិដ្ឋ ៩១ ករណី ឃត់ខ្លួន ១៧១ នាក់ និងមជ្ឈិម   ១២៧ 

ករណី ឃត់ខ្លួន ១៧៥ នាក់) ,បងេ្កាបដោយសុើបអង្កេតបណ្តៅរឿងហេតុ

ដេលកើតឡើងរយៈពេលមុនឆ្នាំ ២០១៥ បាន ២៦២ ករណីស្មើ ១២,២៦% 

ឃត់ខ្លួន៣៦២នាក់(ឧកេិដ្ឋ ៣១ ករណី ឃត់ខ្លួន ៥៥ នាក់ និងមជ្ឈិម 

២៣១ ករណី ឃត់ខ្លួន ៣០៧ នាក់)។ រឹបអូសវត្ថុតាងបាន ៈ អាវុធវេង 

១៥ ដើម អាវុធខ្លី ៤៦ ដើម អាវុធកេច្នេ ១០ ដើម គេប់បេក ១៣ គេប់ ម៉ូតូ 

៧៧៨ គេឿង រថយន្ត ២៤ គេឿង និងឧបករណ៍ផ្សេងៗពេមទាំងសម្ភារៈ

មស បេក់មួយចំនួន ។

កងកម្លាំងនគរបាលបានបងេ្កាប និងបញ្ជូនមុខសញ្ញាក្មេងទំនើងទៅ 

មណ្ឌលអបរ់ ំ៦៤១ នាក ់នងិបញ្ជនូទៅសាលាដបូំងរាជធន ីខេត្ត ៧១៩នាក ់

សេី ២៧ នាក់(ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌនិងគេឿងញៀន)។ បងេ្កាប 

ល្បេងសុីសង ៣២៤ ករណី ឃត់ខ្លួន ១៣២៦ នាក់(សេី៤០០នាក់)ក្នុង

នោះកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធនី ខេត្ត ១៣៧ ករណី 

មនុស្ស ៥២៧ នាក់(សេី២០២នាក់)រួមនឹងវត្ថុតាង ម៉ាសុីនហា្វាក់ ២១គេឿង 

ម៉ាសុីនពេីនធ័រ ២ គេឿង កុំព្យូទ័រ ២១៦ គេឿង ម៉ូតូ ៨៧ គេឿង រថយន្តមួយ 

គេឿង ទូហ្គេម ១០៧ គេឿងនិងវត្ថុតាងបទល្មើសមួយចំនួនទៀត។សមត្ថ- 

កិច្ចបានអប់រំ ធ្វើកិច្ចសន្យា ១៨៧ ករណី ស្មើនឹង ៧៩៩ នាក់ (សេី១៩៨ 

នាក់) ។

ការងរសេវជេវបងេ្កាបបទល្មើសគេឿងញៀនបាន ២ ៣៥៦ ករណី 

ឃត់ខ្លួន ៥ ០៣២ នាក់(សេី ៥៦៤ នាក់)ក្នុងនោះជនបរទេស ១២៧ នាក់ 

(សេ ី៣០ នាក់)និងបងេ្កាបតាមដីកា ១៥៨ ដីកា ឃត់ខ្លួន ១៥២ នាក់(សេី 

១០ នាក់)។ ជនល្មើស និងវត្ថុតាងតេូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅ

សាលាដំបូងរាជធនី ខេត្ត។ ក្នុងចំនួនរួមនេការបងេ្កាបខាងលើលេចធ្លា   

មន ២ ករណីធំៗ ដេលមន្ទីរបេឆំងគេឿងញៀនបងេ្កាបបានគឺ ដកហូតវត្ថុ-

តាងគេឿងញៀនជិត ៥៥ គ.កេ ឃត់ខ្លួនមនុស្ស៣នាក់ និងបងេ្កាបករណី

នាំកញ្ឆាស្ងួតមកពីបេទេសឡាវទម្ងន់ ១ ៤៨៧ គ.កេ បេងកញ្ឆា ១,៥០ 

គ.កេ ឃត់ខ្លួន ៣ នាក់ ។

ការងរសេវជេវបងេ្កាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្ស និងអាជីវកម្ម ផ្លូវភេទ 

បាន ៩៤ ករណី ឃត់ខ្លួន ១២៥ នាក់(សេី៦២នាក់)ជនបរទេស១៧នាក់, 

កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធនី ខេត្ត និងរំដោះជនរង

គេះ៣២៥នាក់(បញ្ជូនទៅកេសួងសង្គមកិច្ច ១០២ នាក់ អង្គការ ២ នាក់ 

គេួសារ ២២១ នាក់)រួមមនៈបទល្មើសអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ៤៨ ករណី ឃត់ 

ខ្លនួ ៦៩ នាក(់សេ ី២០ នាក)់ ជនបរទេស ១២ នាក ់ រដំោះជនរងគេះ១៣៨ 

នាក់ និងបទល្មើសជួញដូរមនុស្ស ៤៦ ករណី ឃត់ខ្លួន ៥៦ នាក់ (សេី ២០ 

នាក់) ជនបរទេស ៥ នាក់ រំដោះជនរងគេះ ១៨៧ នាក់ ។

សហការជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បងេ្កាបបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបាន 

៥០៣ ករណី រួមមនបទល្មើសពេឈើ ជលផល កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជួញដូរ 

សត្វពេ ទំនិញខូចគុណភាព គា្មោនសា្លាកសញ្ញា និងហួសកាលបរិច្ឆេទ 

ចរាចរណ៍ ឱសថគា្មោនច្បាប់ខូចគុណភាព ហួសកាលបរិច្ឆេទ និងគា្មោនចុះ  

បញ្ជី...។ វត្ថុតាង និងជនល្មើស ៈ បញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលជលផល៥២នាក់(វៀត 

ណម ៣ នាក់) រដ្ឋបាលពេឈើ ៥៥ នាក់(វៀតណម ៥ នាក់)សាខាកាំ-

ឆ្នាំ ២០១៥ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិសម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រេសើរក្នុងការបម្រេើប្រេជាជន

សម្តេចកេឡាហោម ស ខ្រង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ ថ្លេងសុន្ទរកថក្នុងសន្និបាតបេចាំឆ្នាំ  ២០១៦ របស់កេសួងមហាផ្ទេ
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កុងតេូល ៣ នាក់ ការិយល័យអនោ្តាបេវេសន៍ម្នាក់(វៀតណម) សាលា    

ដំបូងរាជធនីខេត្ត ៣៨ នាក់(វៀតណមម្នាក់)និងអប់រំ ២៤ នាក់ ។

ដោយឡេក តាមរយៈការវាយតម្លេរបស់កេុមបេឹក្សាបេឡងបេណំង  

អនុវត្តគោលនយោបាយ    ៉ភូមិឃុំមនសុវត្ថិភាព   ៉ ឆ្នាំ ២០១៥ បានបង្ហាញ 

ថបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌជារួមថយចុះ ១០៥ លើក ស្មើនឹង ៤ % បើបេៀប 

ធៀបឆ្នាំ ២០១៤ (២.៧០៩/២.៨១៤ លើក) កើនឡើងលើ 

៩៣៦/១.៦៣៣  ឃុំសង្កាត់ នៅទូទាំងបេទេស។  ក្នុងនោះមន  ១៥ រាជធ-

នី ខេត្ត ដេលបទល្មើសថយចុះ និងមន ១០ ខេត្ត ដេលបទល្មើសមិនទាន់ 

មនការថយចុះ ។

ចំណុចវិជ្ជមនដេលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងការ

អនុវត្តគោលនយោបាយ " ភូមិឃុំមនសុវត្ថិភាព " នោះគឺ ៈ ១.បទល្មើសរួម 

ទូទាំងបេទេសថយចុះ ៤ % សេបពេលដេលអតេនេការបង្កាេបមន  

កមេិតខ្ពស់ស្មើនឹង ៧៩% (ក្នុងនោះបង្កាេបជាក់ស្តេង ៩០% នេលទ្ធផល 

បង្កាេបរួម)។ ២.ឃុំសង្កាត់ ដេលជាប់ចំណត់ថ្នាក់បេឡងបេណំងខ្ពស់ 

និងមធ្យមកើនឡើង ១៤ ឃុំសង្កាត់ (លេខ១ កើនឡើង ១២ ឃុំសង្កាត់ 

,លេខ ២ កើនឡើង ២ ឃុំសង្កាត់) ។ រីឯឃុំសង្កាត់ ដេលមនចំណត់ថ្នាក់ 

ទាប  និងគា្មោនចំណត់ថ្នាក់ក៏បានថយចុះ ១៤ ឃុំសង្កាត់ (លេខ ៣ ថយ 

ចំនួន ៥ ឃុំសង្កាត់ និងគា្មោនចំណត់ថ្នាក់ថយចុះចំនួន ៩ ឃុំសង្កាត់) ។

ពិនិត្យតាមសា្ថានភាពបទល្មើសទូទាំងបេទេសឃើញថ ឆ្នាំ ២០១៤ ឃុំ 

សង្កាត ់ដេលគា្មោនបទល្មើសមនចនំនួ  ៧០១ ឃុសំង្កាត។់ តេនៅឆ្នា២ំ០១៥ 

នេះ ឃុសំង្កាត ់ដេលគា្មោនបទល្មើសមនចនំនួ ៦៩៧ ឃុសំង្កាត ់ថយចុះចនំនួ 

៤ ឃុំសង្កាត់។ ផ្ទុយទៅវិញបើពិនិត្យលើលទ្ធផលបេឡងបេណំងឃើញថ 

ឃុំសង្កាត់ដេលជាប់ចំណត់ថ្នាក់លេខ ១ កើនឡើង ១២ ឃុំសង្កាត់ និង 

ចំណត់ថ្នាក់លេខ ២ កើនឡើងចំនួន ២ ឃុំសង្កាត់ សេបពេលដេលចំណត់ 

ថ្នាក់លេខ ៣ ថយចំនួន ៥ ឃុំសង្កាត់ និងគា្មោនចំណត់ថ្នាក់ថយចុះចំនួន ៩ 

ឃុំសង្កាត់ ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះដេរ គេះថ្នាក់សង្គមកើតឡើងចំនួន ៨ ០០៧ 

លើក(សា្លាប់ ៤ ៥៧១ នាក់ របួស ៨ ៥០៩ នាក់)ក្នុងនោះគេះថ្នាក់ចរា-

ចរណ៍ ៤ ៥៩៥/ ៤ ៨៤០ លើក ថយ ២៤៥ លើកស្មើ ៥%(សា្លាប់ ២ ២៦៥ 

នាក់/២ ១៤៨ នាក់ កើន ១១៧ នាក់,របួស ៧ ៥១០ នាក់/៨ ០៧៥ នាក់ 

ថយ ៥៤៧ នាក់),គេះថ្នាក់ដោយអាវុធជាតិផ្ទុះ៦០លើក(សា្លាប់១៤នាក់ 

របួស ៧០ នាក់),អគ្គិភ័យ ៥០៩ លើក(សា្លាប់ ៣៥ នាក់ របួស ២៨ នាក់  

ឆេះផ្ទះ  ៥៩៥ ខ្នង ឆេះតូប៣ ១៧ តូប) ខ្យល់ព្យុះ ៤៣០ លើក(សា្លាប់ ១៤ 

នាក់ របួស ៩៥ នាក់ របើកដំបូល ៧ ១៣៥ ខ្នង រលំផ្ទះ ១ ៧៦០ ខ្នង), 

រន្ទះបាញ់ ១៧១ លើក (សា្លាប់ ១៣២ នាក់ របួស ៧៨ នាក់), អត្តឃត 

៧៥៦ លើក(សា្លាប់ ៧៤៣ នាក់ របួស ១៥ នាក់) ,ទឹកជំនន់៦លើក និង 

គេះថ្នាក់ផ្សេងៗ ១ ៣៩៩ លើក(សា្លាប់១ ៣៦៨នាក់ របួស៧១៣នាក់)។

ចំពោះការងរពងេឹង និងអនុវត្តនូវច្បាប់ស្តីពីអនោ្តាបេវេសន៍ចាប់តាំងពី

បង្កើតអគ្គនាយកដា្ឋានអនោ្តាបេវេសន៍រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៥ ប៉ូលីស 

អនោ្តាបេវេសន៍បានបណ្តេញចេញជនបរទេសខុសច្បាប់ សរុបចំនួន 

៨.០៧៦ នាក់ ( ស្តេី ១.២៨៣ នាក់ ) មន ៦៨ សញ្ជាតិ ។

ចំពោះការងរផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លង

ទៅនេះដេរ បានផលិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរគំរូថ្មីបាន ២ ៩១៤ 

១៧៦ សន្លឹក។ បើសរុបពីដើមគេ គឺពីឆ្នាំ ២០១២ មកដល់ថ្ងេទី ១៥ ខេ 

មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ផលិតបាន ៦ ៧៥៥ ៦០៥ សន្លឹក ។

ដើម្បឆី្លើយតបទៅនងឹបញ្ហាបច្ចបុ្បន្នភាពអ្នកបោះឆ្នាត កេសងួបានខតិ 

ខំជំរុញការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីតាមរយៈកិច្ចការនានាជាអាទិ៍ រៀប 

ចំផេនការជំហានទី ៣ សមេប់ដំណើរការជំរុញផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ  

សញ្ជាតិខ្មេរគំរូថ្មី ជូនដល់បេជាពលរដ្ឋគេប់អាយុទទួលបានបេើបេស់   

គេប់ៗគា្នានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ លើផេនការ ១០ ៩៤៤ ១០១ នាក់ ។

ជាទិសដៅសមេប់ឆ្នាំ ២០១៦ លើការងរសន្តិសុខសណ្តៅប់ធ្នាប់សា-

ធរណៈកេសួងបានកំណត់ទិសដៅបេមូលផ្តុំកា្តាប់សភាពការណ៍បេបេួល

នេសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិ និងអង្គការចាត់តាំងភេរវកម្មទាំងក្នុង និង 

កេតំបន់ ដោយធ្វើការវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់តាមដំណក់កាលនីមួយៗ    

នូវបេភពព័ត៌មនដេលមនការពាក់ព័ន្ធដល់សន្តិសុខជាតិ និងចាត់វិធន

ការទប់សា្កាត់ឲ្យមនបេសិទ្ធភាព  ។

ពងេឹងវិធនការជំនាញកា្តាប់ព័ត៌មន អំពីនិនា្នាការបេឆំងគេប់ផ្នេក 

ទាំងក្នុង និងកេបេទេស សំដៅរកឲ្យឃើញឧបាយកលញុះញង់បំបេក        

បំបាក់សាមគ្គីភាពបេជាជាតិទាំងនៅក្នុងវិស័យសង្គម សាសនា និងវប្បធម៌ 

ដេលមនគោលបំណង បង្កភាពចេបូកចេបល់ខាងនយោបាយគេប់រូប

សកម្មភាពបងេ្កាបបទល្មើសជួញដូរគេឿ្ញងញៀនរបស់

សមត្ដកិច្ចនេកេសួងមហាផ្ទេ
សកម្មភាពតេួតពិនិត្យចរាចរណ៍របស់

ប៉ូលិសចរាចេណ៍
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ភាព ប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ សណ្តៅប់ធ្នាប់សង្គម ជាពិសេស 

សកម្មភាពភេរវកម្ម ដើម្បីមនវិធនការទប់សា្កាត់ និងដោះសេយឲ្យបាន 

ទាន់ពេលវេលា ។

-លើកកម្ពស់សមត្ថភាពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មនវិទ្យា សំដៅ 

ចាត់វិធនការបង្ការ ទប់សា្កាត់ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា និង

ការយកបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការវាយបេហារ បង្កចលាចលសង្គម ។

- ខិតខំពុះពារកាត់បន្ថយបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌទូទៅ និងអំពើល្មើស  

ច្បាបផ់្សេងៗទៀតឲ្យមនការថយចុះ   សមេបប់មេើដលក់ារអភវិឌ្ឍបេទេស 

ជាតិលើគេប់វិស័យឲ្យកាន់តេមនបេសិទ្ធភាព ។ កិច្ចការនេះគឺសំដៅទៅ 

លើការចូលរួមពីគេប់ថ្នាក់ គេប់ផ្នេកទៅតាមជំនាញ ក្នុងនោះការលើក 

វិធនការពងេឹង និងបង្កើនសមត្ថភាព ។

-បន្តសកម្មភាពរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅ ទូទាំង 

បេទេស ។ ចាត់វិធនការតឹងរុឹងចំពោះការបើកបរដោយគេឿងសេវឹង បើក 

បរលើសល្បឿនកំណត់ ការដឹកជញ្ជូនសំពីងសំពោង ជិះលើសចំណុះ និង

ការបេើបេស់រថយន្តខុសបទដា្ឋានបច្ចេកទេស។ បន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ 

អប់រំច្បាប់ និងបទដា្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមគេប់រូបភាពដើម្បីបង្កើន   

ការយល់ដឹងដល់មនេ្តីរាជការ កងកម្លាំងបេដាប់អាវុធ កម្មករ សិស្ស និស្សិត 

អ្នកបើកបររថយន្តអាជីព ពិសេសអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករ កេុមហ៊ុន 

ដឹកអ្នកដំណើរ ដឹកទំនិញ និងបេជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ ។

ដោយឡេក ចំពោះការងរអត្តសញ្ញាណកម្មបានដាក់ជូនរាជរដា្ឋាភិ-     

បាលអនុម័តផេនការយុទ្ធសាសេ្តជាតិរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ(២០១៥-២០២៤ )  

ស្តីពីការងរអត្តសញ្ញាណកម្ម និងកៀងគរដេគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីគាំទេទាំង 

បច្ចេកទេស និងហិរញ្ញទាន ក្នុងការចាត់ចេងអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តជាតិនេះ។ 

ទន្ទឹមនោះ រៀបចំកេុមការងរចុះសិក្សារៀបចំទិន្នន័យដើមគេនេការចុះ  

បញ្ជីអតេនុកូលដា្ឋានគេប់បេភេទ ដេលជាមូលដា្ឋានរៀបចំឲ្យមនសូចនា-

ករជាក់លាក់ សមេប់វាស់វេងអំពីការលើកកម្ពស់ការងរអតេនុកូលដា្ឋាន 

សេបតាមសេចក្តីពេងផេនការយុទ្ធសាសេ្តជាតិស្តីពីអត្តសញ្ញាណកម្ម ។

-សិក្សា និងអនុវត្តសាកល្បងការផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណកម្មទាំងអស់

តាមរយៈការិយល័យចេកចេញចូលតេមួយ ដោយរៀបចំផេនការចម្លង 

យន្តការការិយល័យចេកចេញចូលតេមួយ នៅតាមរដ្ឋបាលមូលដា្ឋាន            

នានា ។

-សិក្សា សេវជេវកំណត់ឲ្យបានអំពីមូលហេតុដេលបណ្តៅលឲ្យអតេ

នេការចុះបញ្ជីអតេនុកូលដា្ឋានគេប់បេភេទមនការថយចុះ។

-តាមដាន តេួតពិនិត្យការអនុវត្តបេកាសស្តីពីនីតិវិធី និងបេបបទនេការ

ចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅជូនបេជាពលរដ្ឋ និងសហការជាមួយកេុម        

បច្ចេកទេសគណៈកម្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប.) ពិនិត្យ 

សមេចលើសេចក្តីណេនាំរួមស្តីពីនីតិវិធី និងបេបបទនេការចេញលិខិត 

បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនបេជាពលរដ្ឋ ក្នុងគោលដៅចុះឈ្មោះ និងការ 

បោះឆ្នាត ។ ទន្ទឹមនោះ បន្តបញ្ជូនទិន្នន័យពីបេព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 

សញ្ជាតិខ្មេរជូនគ.ជ.ប.។

លើការងរអនោ្តាបេវេសន៍ បន្តជំរុញកិច្ចសហការជាមួយដេគូជាតិ និង 

អន្តរជាតិ សំដៅលើកកម្ពស់ការងរគេប់គេងជនអនោ្តាបេវេសន៍នៅកម្ពុជា

ឲ្យមនបេសិទ្ធភាព និងតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា ដោយលើកកម្ពស់សា្មោរតី

បំពេញការងររបស់មនេ្តីកេមឱវាទ ។ បណ្តុះបណ្តៅលជំនាញភាសាបរ-

ទេស និងចំណេះដឹងលើការបេើបេស់សម្ភារបច្ចេកទេសជំនាញ។ ពងេឹង 

ការគេប់គេង និងកេលម្អទីតាំងតេួតពិនិត្យបេបបទអនោ្តាបេវេសន៍នៅតាម

បណ្តៅចេកទា្វារអន្តរជាតិ និងចេកទា្វារពេំដេនអន្តរជាតិ។ បន្តអនុវត្តផេនការ 

លេខ ០១០ ចុះថ្ងេទ ី២៣ ខេមនីា ឆ្នា ំ២០១៥ ស្តពីកីារបន្តអនវុត្តការងរគេប-់

គេងជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍ក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងបូកសរុប  

ទិន្នន័យវត្តមនជនបរទេសដេលរស់នៅមិនមនឯកសារតេឹមតេូវ ដើម្បី     

រៀបចំបេបបទបណ្តេញចេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ៕

សកម្មភាពបងេ្កាបបទល្មើស និងការដុតបំផ្លាញទំនិញខូចគុណភាព 

របស់សមត្្ថកិច្ចនេកេសួងមហាផ្ទេ

សកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចកេសួងមហាផ្ទេ ចាប់បញ្ជូនជន

អនោ្តាបេវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅកាន់បេទេសដើមវិញ

មន្តេីទទួលបន្ទុកផ្នេកកិច្ចការអត្តសញ្ញាណកម្ម ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ជូនបេជាពលរដ្ឋ
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រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមេប់នីតិកាលទី  ៥ ដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គ-
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រននាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេ      
កម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឈានទៅមុខបេកបដោយមទនភាព ក្នុងសា្ថាន-
ភាពដេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តេមនភាពរឹងមំ និងបន្តឆ្ពោះទៅសមេច
គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧ % ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខ
ទៀត ។

ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីបេចាំការបានថ្លេងនៅក្នុង 
អង្គសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរឆ្នាំ២០១៥និងលើកទិសដៅអនុវត្ត
ការងរឆ្នាំ ២០១៦ របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកាលពី ថ្ងេទី ១ 
កុម្ភៈថ ក្នុងរយៈពេល ២ ទសវត្សរ៍មកនេះ កម្ពុជាសមេចបានកំណើនសេដ្ឋ 
កិច្ចខ្ពស់បេកបដោយចីរភាព និងបរិយប័ន្ន ក្នុងអតេមធ្យមបេចាំឆ្នាំ     
បេមណ ៧,៧ % បើទោះបីតេូវបេឈមនឹងភាពមិនបេកដបេជា និងហានិ-
ភ័យចេើន ទាំងនៅក្នុង និងកេបេទេសក៏ដោយ។ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ 
បានបញ្ជាក់ថ បេការនេះបានធ្វើឱ្យបេទេសកម្ពុជាតេូវបានសា្ថាប័នហិរញ្ញ-
វត្ថុអន្តរជាតិផ្តល់ចំណត់ថ្នាក់ជាបេទេសឯតទគ្គករកំណើនទាំង ៨ នៅក្នុង 
ពិភពលោក(Olympians of Growth ) ។ នៅឆ្នាំ ២០១៣ កម្ពុជាសមេច 
បានកំណើន ៧,៤% និង ៧,១% នៅឆ្នាំ ២០១៤ ហើយតាមការគណនា        
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០១៥ សមេចបានក្នុងរង្វង់ ៧% ទៀត។ 
បើគិតនៅក្នុងផ.ស.សឆ្នាំ ២០១៥ ឧស្សាហកម្មបានរួមចំណេកបេមណ    
ជិត ២៧% ហើយក្នុងនោះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងសំណង់នៅតេជាកតា្តា 
សំខាន់ក្នុងការរក្សាបានកំណើននេះ។ ការរីកចមេើនលូតលាស់ផ្នេកសេដ្ឋ-
កិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មោនឆ្នាំចុងកេយនេះ បាននិងកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិ
យោគទុនទាំងនៅក្នុងសេុក និងបរទេសកាន់តេហា៊ានធ្វើការបណ្តៅក់ទុន         
ក្នុងការសាងសង់នូវរោងចកេថ្មីៗជាចេើនបន្ថេមទៀត នៅក្នុងបេទេស   
កម្ពុជា ។ 

តាមរបាយការណ៍របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានឲ្យដឹង 
ថ កេយកំណេទមេង់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កម្ពុជាបានចេញបេកាសបង្កើតរោង 
ចកេថ្មីចំនួន ១៦០ រោងចកេ និងបានបង្កើតការងរថ្មីចំនួន ៨០.៦៦៨ 
កន្លេង ។ ចំណេកសហគេសធុនតូច និងមធ្យមបានចុះបញ្ជីសរុប ៣៧២ 
មូលដា្ឋាន និងបានបង្កើតការងរចំនួន ៤.៧៩៣ កន្លេង។ សរុបចំនួនរោង-
ចកេចុះបញ្ជីនៅកេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មមនចំនួន ១.៤៥០ រោង-
ចកេ និងសហគេសធុនតូច និងមធ្យម បានចុះបញ្ជីសរុប ៣៨.៨៣១ 

មូលដា្ឋាន ដេលមនបង្កើតការងរសរុប ១.០៥៣.៥៩៩ កន្លេង ។ 
ឧស្សាហកម្មបមេើទីផ្សារក្នុងសេុកដេលលេចធ្លាក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មន 

ផលិតទឹកសា្អាត ដោយនៅទូទាំងបេទេសផលិតបានជាង ២២០ លានម៉េតេ 
គុប កើនឡើង១១,៨៧ % ។ តាមរបាយការណ៍បានអោយដឹងទៀតថនៅ
ឆ្នាំ ២០១៥ តម្លេសរុបបរិមណផលិតផលនេវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុង     
បេទេសកម្ពុជាដេលចេញពីការវិនិយោគក្នុងសេុក និងពីបរទេសមនចំនួន 
៨,៨៧៣ ពានល់ានដលុា្លារអាមេរកិ ដោយបានកើនឡើង ២០ % បើធៀបនងឹ 
តួលេខកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថ ក្នុងចំណោមទឹកបេក់ទាំងនោះ គឺផ្នេក 
ឧស្សាហកម្មបមេើទីផ្សារក្នុងសេុកមនតម្លេ ១,៨២២ ពាន់លានដុលា្លារ និង
ឧស្សាហកម្មនាំចេញមនផ្នេកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បេកជើង និងផ្សេង 
ទៀតមនតម្លេ ៧,១០២ ពាន់លានដុលា្លារ ។ តម្លេសរុបបរិមណផលិតផល 
មនកំណើន ២០ % ហើយឧស្សាហកម្មនាំចេញមនកំណើន ១៧ %             
ចំណេកឧស្សាហកម្មបមេើទីផ្សារក្នុងសេុកវិញមនកំណើន ៣៦ % បើធៀប 
នឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

របាយការណ៍របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានឲ្យដឹងទៀត 
ថមកទល់បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជាមនពលករសរុប ៨៥៩.៥៤៦ នាក់ កំពុង  
បមេើការងរក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ក្នុងនោះពលករបមេើការក្នុងផ្នេក 

កំណ្រទម្រង់ក្នុងវិស័យ ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បននាំមកនូវការរីកចម្រើនថ្មី

ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីបេចាំការថ្លេងនៅក្នុងសន្និបាតបូក 

សរុបលទ្ធផលការងរឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងរឆ្នាំ ២០១៦ 

របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

កម្មករ កម្មការិនីនេរោងចកេកាត់ដេរមួយកន្លេងក្នុងរាជធនីភ្នំពេញ
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ឧស្សាហកម្មតម្បាញ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បេកជើង និងកាបូបមន 
ចំនូន ៧៥៤.១៨៨ នាក់ ។ ចំនួនពលករថ្មីដេលតេូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ 
២០១៥ មនចំនួន ៨០.៦៦៨ នាក់ ។

មនេ្តីកេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានឲ្យដឹងថ ការសមេចបាន
នូវសមិទ្ធផលថ្មីៗទាំងនេះ គឺជាការរួមចំណេកដ៏ធំធេងដល់ដំណើរការអភិ-
វឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការឈានទៅសមេចជោគជ័យនូវយុទ្ធសាសេ្ត
កាត់បន្ថយភាពកេីកេរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ពីពេះថ ការបង្កើតឡើងនូវ   
រោងចកេថ្មីទាំងនេះ វាមិនតេឹមតេជួយធ្វើឲ្យបេជាពលរដ្ឋមនការងរធ្វើ  
ចេើនប៉ុណោ្ណោះទេ តេវាក៏នៅអាចជួយធ្វើឲ្យតម្លេសរុបនេបរិមណផលិត-
ផលឧស្សហកម្មបេចាំឆ្នាំមនកំណើនកាន់តេខ្ពស់ផងដេរ ។

បច្ចុប្បន្នបេទេសកម្ពុជា ដេលមនការអភិវឌ្ឍ មនបរិសា្ថានវិនិយោគល្អ 
ហើយកម្លាំងពលកម្មនៅមនតម្លេទាបនៅឡើយ បើធៀបជាមួយនឹង 
បណ្តៅបេទេសនៅក្នុងតំបន់ ដេលជាកតា្តាធ្វើឲ្យកេុមហ៊ុននានា មនទំនុក      
ចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតរោងចកេថ្មីៗកាន់តេចេើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។

របាយការណ៍ របស់កេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មក៏បានឲ្យដឹងថ 
នៅឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួនរោងចកេជាក់ស្តេងនៅទូទាំងបេទេសមន ១ ២៨៥ 
រោងចកេ ក្នុងនោះរោងចកេដេលបង្កើតថ្មីមនចំនួន ១៩៧ រោងចកេ ។ 
រោងចកេទាំងនោះរួមមនដូចជា រោងចកេផ្នេកអាហារ ភេសជ្ជៈ និងបារី 
រោងចកេផ្នេកឧស្សាហកម្មតម្បាញ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បេកជើង និង 
កាបូប រោងចកេផ្នេកផលិតកេដាស រោងចកេផ្នេកឧស្សាហកម្មគីមី កៅស៊ូ 
និងបា្លាស្ទិចរោងចកេផ្នេកផលិតកម្មពីរ៉េមិនមេនលោហៈ រោងចកេផ្នេក        
គេឿងសង្ហារិម និងរោងចកេផ្នេកឧស្សាហកម្មផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ។      
រោងចកេទាំងអស់នេះ បានផ្តល់ការងរឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើសរុបបាន                   
ចំនួនរាប់សេននាក់ហើយ និងជួយធ្វើឲ្យតម្លេសរុបបានបរិមណផលិត-
ផលឧស្សាហកម្មបេចាំឆ្នាំមនការកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ផងដេរ ដេលជា 
កតា្តាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកាន់តេមនភាពរឹងមំ ។

បច្ចុប្បន្នរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក
វិនិយោគ មិនតេឹមតេការបង្កើតឡើងនូវរោងចកេកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌ 
ធំៗថ្មីៗ ដើម្បីផ្តល់ការងរឲ្យបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបេទេសធ្វើការលើក  
កម្ពស់កមេិតជីវភាពរស់នៅ និងបង្កើនបេក់ចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ 
ប៉ុណោ្ណោះទេ តេកំពុងលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ្យមនការធ្វើវិនិយោគទៅលើ
ផ្នេកឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្នុង       
ដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ច នៅបណ្តៅបេទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន

មួយចំនួន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ស្រន តេងតេធ្វើការ 
ស្នើសុំទៅដល់រដា្ឋាភិបាល និងបណ្តៅអ្នកធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងបេទេសទាំងនោះ
ឲ្យចូលមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើត 
ឡើងនូវរោងចកេសហគេស បេយោជន៍ផ្តល់ការងរដល់បេជាពលរដ្ឋធ្វើ
បានកាន់តេចេើន និងបង្កើតនូវផលិតផលថ្មីៗនាំចេញ សមេប់ធ្វើការ             
បេគួតបេជេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ។

ជាពិសេសកាលពីខេសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេ-
ជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានបេកាស
នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ       
វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា រួមចំណេកដល់ការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច  
ខ្ពស់បេកបដោយចីរភាព និងបរិយប័ន្ន តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ការពងេឹងភាពបេគួតបេជេង និងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពជាដើម ។ 

នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានផ្តល់អាទិ-
ភាពខ្ពស់លើវិធនការគោលសំខាន់ៗចំនួន ៤ ក្នុងនោះរួមមន:ទី១.ការ 
បញ្ចុះតម្លេអគ្គិសនីសមេប់តំបន់ឧស្សាហកម្មគោល រួមទាំងការពងេីក               
វិសាលភាពគេបដណ្តប់ និងការលើកកម្ពស់ភាពទុកចិត្ត ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ 
ចរន្តអគ្គិសនី,ទី២.ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផេនការមេសមេប់ការអភិវឌ្ឍ
បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទិកពហុមធ្យាបាយ,ទី៣. ការពងេឹង និងការអភិ-
វឌ្ឍយន្តការគេប់គេងទីផ្សារពលកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តៅលជំនាញ និងទី 
៤. ការអភិវឌ្ឍ និងការបេកា្លាយខេត្តពេះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគំរូ  
ពហុបំណង ។

គួរបញ្ជាក់ថ បច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាមនបេភេទរោងចកេផ្សេងជា 
ចេើន កេពីរោងចកេកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បេងជើង ដូចជា រោងចកេ 
ផ្នេកផលិតអាហារ រោងចកេតម្បាញ រោងចកេផ្នេកឧស្សាហកម្មគីមី កៅស៊ូ 
និងបា្លាស្ទីក រោងចកេផលិតសុីម៉ងត៍ ឥដ្ឋការ៉ូ ចាន ក្បឿង គេឿង បរិកា្ខារ 
អគ្គិសនី សម្ភារៈកីឡា តុក្កតា តង់ ឆតេ បរិកា្ខារពេទ្យ សំបកកំប៉ុង ភេសជ្ជៈ 
បំពង់ដេកទីបអ៊ីណុក រហូតដល់រោងចកេដំឡើងទោចកេយន និងយន 
យន្តជាដើម ។ សរុបមកវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាកំពុងតេមនការរីក
ចមេើន តេនៅមនកមេិតទាបនៅឡើយ ហើយភាគចេើនជារោងចកេកាត់ 
ដេរ និងវាយនភណ្ឌ ដេលជាបេភេទឧស្សាហកម្មអតិពលកម្ម ប៉ុន្តេផ្តល់តម្លេ 
បន្ថេមទាប ។ ការរីកចមេើនក្នុងដំណើរការ អនុវត្តគោលនយោបាយអភិ-
វឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម នឹងនាំមកនូវការបេបេួលខា្លាំងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ 
សេដ្ឋកិច្ច បង្កើនភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសនៅក្នុងសហ-
គមន៍អាសា៊ាននិងធ្វើឲ្យជីវភាពបេជាជនកាន់តេតេវូបានលើកកម្ពស់ឡើង ៕

អនុសា្ថានីយ៍សមេប់បេងចេកចរន្តអគ្គិសនីបន្តទៅ
បណ្តៅខេត្តនានាក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

រោងចកេផលិតសុីម៉ង់ត៍នៅខេត្តកំពត
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៉ទាញពេ័តេ   ៉ ជាល្បេងមួយបេភេទ ដេលគេ 
បានសា្គាល់ និងនិយមលេងស្ទើរទូទាំងសាកល-
លោក ។ 

នៅបេទេសខ្លះ ទាញពេ័តេវាគេន់តេជា       
ល្បេងសមេប់ល្បងកម្លាំងគា្នា រវាងមនុស្សពីរ 
កេុមតេប៉ុណោ្ណោះ ។ ប៉ុន្តេនៅបេទេសធ្វើកសិកម្ម 
មួយចំនួននាតំបន់អាសុី ល្បេងទាញពេ័តេគេ   
និយមលេងតេក្នុងឱកាសសំខាន់ណមួយ ដេល 
មនលក្ខណៈពិសេស ហើយមនន័យភា្ជាប់ទៅ 
នឹងសង្គម-សាសនាយ៉ាងមុតមំ។ ដោយឡេក 
កម្ពុជា ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបេទេសធ្វើកសិកម្ម    
ដេលនិយមយក ល្បេងទាញពេ័តេមកលេង 
សមេប់ជាការកំសាន្តផង ហើយបង្កប់នូវជំនឿ 
នៅក្នុងនោះផង ។ ល្បេងទាញពេ័តេតេូវបានបង
ប្អូនអ្នកសេុកខ្មេរនិយមលេងសេបគា្នាជាមួយនឹង
ល្បេងបេពេណីដទេទៀតដូចជា បោះអង្គុញ 
ចោលឈូង លាក់កន្សេង ជាដើម ។ ល្បេងទាញ 
ពេ័តេជាល្បេងបេពេណី ដ៏មនសារៈសំខាន់ 
បំផុត ។ ល្បេងទាញពេ័តេ បង្ហាញពីការច្នេបេឌិត 

បង្កប់ដោយ សិល្បៈ 
ពោលគឺ យកពីទេព-
កថក្នុងរឿង ៉កូរសមុទេទឹកដោះ  ៉ ឲ្យមកជាល្បេង 
បេពេណីដ៏សមសេបទៅតាមបរិបទ និងតមេូវ 
ការរបស់កសិករខ្មេរ ។

ល្បេងទាញពេ័តេតេូវបានបេជាជនខ្មេរនិយម 
ចូលចិត្តលេង នៅក្នុងឱកាសបុណ្យបេពេណី  
សំខាន់ពីរគឺ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យឆ្លង 
ចេតេ (ឆ្លងខេចេតេ)។ ពធិបីណុ្យចលូឆ្នាថំ្មបីេពេ-
ណីខ្មេរបេរព្ធឡើងរយៈពេលបីថ្ងេ គឺនៅពាក់ 
កណ្តៅលខេមេសា ។ តាមបេពេណីដូនតាពី 
សម័យបុរាណ លេ្បងទាញពេ័តេគេនិយមលេង
នៅថ្ងេទ ី៣ ឬថ្ងេ   ៉ផ្តាចព់េត័េ   ៉ ថ្ងេចងុបង្ហើយនេបណុ្យ 
ចូលឆ្នាំ ។ ចំណេកបុណ្យឆ្លងចេតេនោះវិញ គឺ    
បេរព្ធឡើងនៅកេយបុណ្យចូលឆ្នាំបន្តិច តេពុំ 
មនកំណត់ថ្ងេជាក់លាក់ឡើយ ពោលគឺអាសេ័យ 
ដោយការពេមពេៀងគា្នាក្នុងសហគមន៍នីមួយៗ ។ 
ពិធីនេះចេើនបេរព្ធធ្វើនៅ ឯខ្ទមអ្នកតា ម្ចាស់ ទឹក 
ដី កណ្តៅលភូមិ  ឬ                  ជួនកាល  បេរព្ធ ធ្វើនៅក្នុងវត្ត 

តេម្តង ។ ជាធម្មតា 
ពិធីឆ្លងចេតេគឺ  ចាប់ 
ផ្តើមនៅ ពេល 
រសៀល និងបញ្ចប់ 
នៅមុនថ្ងេតេង់   នេ 
ថ្ងេបនា្ទាប់ ភា្ជាប់ពេល 
រសៀល នេថ្ងេ 
បញ្ចប់នោះ គឺ អ្នក 
សេុក នាំគា្នាលេង 
ល្បេងទាញពេ័តេ ។

សារៈសំខាន់នេ 

ល្ប្រងទាញព្រ័ត្រត្រូវបនចុះក្នុងបញ្ជីតំណាង
ន្រប្រតិតភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីន្រមនុស្សជាតិ

ការបាត់បង់ដោយសារកតា្តាសេដ្ឋកិច្ច សា្ថានភាព 
សង្គមបេបេួល ដោយពុំមនការជំរុញលើកទឹក-
ចិត្តពីចាស់ទុំ ជាពិសេសបេឈមនឹងទំនោររបស់ 
យុវជនងកទៅរកការកំសាន្ត តាមបេបសម័យ 
ទំនើបវិញ ។ បច្ចុប្បន្នកេសួង វប្បធម៌ និងវិចិតេ-
សិល្បៈបាន និងកំពុងបេឹងបេងអភិរក្ស ថេរក្សា 
ការពារល្បេងទាញពេ័តេនេះ ឲ្យមននិរន្តរភាព
សមេប់មនុស្សជំនាន់កេយ ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ កេសួងវប្បធម៌ និងវិចិតេ 
សិល្បៈនេបេទេសកម្ពុជា បានផ្តួចផ្តើមរួមសហ-
ការគា្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ន ជាមួយបេទេសបីទៀត 
ដេលមនល្បេងទាញពេ័តេនេះដេរគឺ សាធរ-
ណរដ្ឋកូរ៉េ, វៀតណម, និងហ្វីលីពីន ដើម្បីរៀប-
ចំឯកសារដាក់ស្នើដាក់បញ្ជូលល្បេងទាញពេ័តេ
ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនេមនុស្សជាតិ។ ការ 
រួមគា្នានេះ បានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងតេចះតេចង់ 
គួរជាទីមទនៈ ។

ថ្ងេទី ២ ខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ នៅទី 
កេុង វិនឌុក បេទេសណមីប៊ី គណៈកម្មោការអន្តរ-      
រដា្ឋាភិបាលនេអង្គការយូណេស្កូ បានសមេចចុះ    
៉ល្បេងទាញពេ័តេ   ៉ ចូលក្នុងបញ្ជីតំណងនេបេតិ-
កភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិ ក្នុងសេចក្តី 
សមេចលេខ 10.COM 10.B.12 ។

ការចុះបញ្ជីនេះ បានធ្វើឲ្យល្បេងទាញពេ័តេ
មនការទទួលសា្គាល់ពីអន្តរជាតិ និងការលើក 
តម្លេយកចិត្តទុកដាក់ ការពារឲ្យបានគង់វង្សត
ទៅថ្ងេមុខទៀត ៕

ល្បេងទាញពេ័តេតេូវបានក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិ លោកជំទាវរដ្ឋមន្តេីតំណងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលវិញ្ញាបនបតេ ទទួលសា្គាល់

ការបញ្ចូលល្បេងទាញពេ័តេក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ  

វប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិ ពីតំណងអង្គការយូណេស្កូបេចាំកម្ពុជា

ការលេងល្បេងទាញពេ័តេនេះ គឺមូលមតិគា្នា 
សាមគី្គគា្នា បួងសួងសុំសេចក្តីសុខ ចមេុងចមេើន 
រួមកម្លាំងជម្នះរាល់ឧបសគ្គផងទាំងពួង   និងជា 
ពិសេសបួងសួងសុំទឹកភ្លៀង ។  
សព្វថ្ងេល្បេងទាញពេ័តេ ស្ថិតក្នុងចំណោមសម្បតិ្ត
បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីមួយ ដេលបេឈមនឹង 

វិញ្ញាបនបតេទទួលសា្គាល់ការបញ្ចូលល្បេងទាញពេ័តេក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ  
វប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិ 
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ដំណោះសោយក្នុងការទប់ទល់បម្លោស់ប្តូរអាកាសធាតុ

ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធតុ នៅក្នុងរយៈពេល

ប៉ុនា្មោនឆ្នាំចុងកេយនេះ ពិសេសគឺការកើនឡើង 

កម្តាដ៏ហួតហេង បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង 

ទៅដល់អាយុជីវិត របស់បេជាជនក្នុងពិភព-

លោក ។ ការកើនកម្តានិងគេះទឹកជំនន់បាន

ធ្វើឲ្យកើតមនយ៉ាងគំហុក នូវកង្វះស្បៀងអា-

ហារ ហើយនេះជាមូលហេតុដេលធ្វើឲ្យបេជាជន

នៅបេទេសចិន ឥណ្ឌ ពេមទាំងបណ្តៅបេទេស 

មនចំណូលទាប នៅក្នុងទ្វីបអាសុី តំបន់បា៉ាសុី-

ហ្វីក និងតំបន់ផ្សេងទៀត ជួបការអត់ឃ្លាន និង 

ការបាត់បង់អាយុជីវិត ។ ផលប៉ះពាល់នេះ ក៏ជះ 

ទៅដល់បណ្តៅបេទេសអ្នកមនផងដេរ ។ តាម

ការបា៉ាន់សា្មោនការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធតុនឹងធ្វើឲ្យ

បេជាជនបេមណ កន្លះលាននាក់សា្លាប់បាត់បង់

ជីវិតនៅឆ្នាំ ២០៥០ ។ អង្គការសុខភាពពិភព-

លោកក៏បានព្យាករណ៍ថ បាតុភូតរលកកម្តា                    

ElNino ដ៏ខា្លាំងបំផុត ដេលមិនធ្លាប់មនក្នុងជំនាន់ 

នេះអាចធ្វើឲ្យបេជាជន ចំនួន ៦០លាននាក់ 

បេឈមនឹងបញ្ហាខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ពេមទាំងជំងឺ 

តម្កាត់ផ្សេងៗ ។

ការសា្លាប់ដោយអត់អាហារ ជាមូលហេតុ 

សំខាន់ ។ គេបានធ្វើការសិក្សារកឃើញថ ក្នុង 

មនុស្សម្នាក់ អាចបាត់បង់ចំណីអាហារបេមណ

៣,២%ក្នុងមួយថ្ងេ ដេលក្នុងនោះមនការកាត់ 

បន្ថយនូវ ផ្លេឈើ បន្លេ និងសាច់កេហម។ បម្លាស់ 

ប្តូរបេបនេះ បង្កើតបានជាលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យមននូវ 

ជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួនដូចជា ជំងឺបេះដូង ជំងឺដាច់-

សរសេឈាមក្នុងខួរក្បាល និងជំងឺមហារីក ។ 

បេជាជនក្នុងពិភពលោក កំពុងតេជម្នះបេយុទ្ធ 

តទល់នឹងផលវិបាក នេបម្លាស់ប្តូរអាកាសធតុ 

នេះ ។ គេប់តំបន់នៅក្នុងពិភពលោកសុទ្ធតេរក     

វិធីដោះសេយ តាមសា្ថានភាពជាក់ស្តេង។ 

ដោយឡេកនៅតំបន់ អាសុីយើងនេះ ពិសេស     

បេទេសមួយចំនួន នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបាន 

ទទលួរងនវូឥទ្ធពិល  EI Nino  តាងំពពីាកក់ណ្តៅល 

ឆ្នាំ២០១៥ ។ ឥទ្ធិពលនេះ ធ្វើឲ្យតំបន់ផ្ទេរងទឹក 

ភ្លៀងនេទន្លេមេគង្គ មនភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចបំផុត ។ 

ព្យុះកើតមន នៅក្នុងតំបន់ដេលមនឥទ្ធិពល 

ដល់អាងទន្លេមេគង្គក្នុងរដូវវស្សា ។ ទឹកទន្លេមេ-

គង្គគា្មោនជំនន់ គា្មោនទឹកហូរចូលតាម ស្ទឹង បឹង       

ពេក ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង ដល់ជីវិតមនុស្ស 

សត្វ នៅរដូវបេំង ។ ទឹកសមុទេបានចេលឡើង

មកខា្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទេដីបង្កបង្កើនផល។ 

ឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់បេជាជន នៅក្នុង 

តំបន់នេះ ពិសេសសំដៅដល់ការជួ យសង្គាេះ 

ភាពរាំងស្ងួតហួតហេង ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត 

សត្វ និងផលដំណំនៅតាមតំបន់ដីសណ្តរនេ 

ទន្លេមេគង្គ នៅពាក់កណ្តៅលខេមីនារដា្ឋាភិបាល 

ចិន បានបេកាសបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គីសនី

ជីងហុង(Jinghong hydropower station) 

ខេត្ត យូណន ចូលមកទន្លេមេគង្គកេមសមេប់

ការបេើបេស់បនា្ទាន់ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងេទី ១៥ 

ខេមីនា ដល់ថ្ងេទី ១០ ខេមេសា ឆ្នាំ ២០១៦។ 

កាលពីអំឡុងខេមករា និងកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ រដា្ឋា-

ភិបាលចិន បានបើកបង្ហូរទឹកម្តងរួចមកហើយ 

ចនំនួ ២៣០០លានម៉េតេគបី ដើម្បជីយួសមេល 

ផលប៉ះពាល់ដេលបណ្តៅលមកពីគេះរាំងស្ងួត

ដល់បណ្តៅបេទេសក្នុងតំបន់មេគង្គកេម ។ ការ 

បើកបង្ហូរទឹកចូលទន្លេមេគង្គ បានបង្ហាញជាថ្មីម្តង

ទៀតពីសហបេតិបត្តិការដ៏ល្អ លើការគេប់គេង 

ធនធនទឹករវាងបណ្តៅបេទេសមេគង្គ និងចិន   

ដេលជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់ នេយន្តការកិច្ចសហ-

បេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆន ។ 

ទឹកដេលបង្ហូរចេញពីវារីអគ្គិសនី ជីងហុង 

បេទេស ចិន បានជួយចិញ្ចឹមទន្លេមិនឲ្យរីងស្ងួត។ 

វាបានជួយរួមចំណេក ក្នុងការកាត់បន្ថយផល 

ប៉ះពាល់ពីគេះរាំងស្ងួត។ នេះមិនមេនជាដំណោះ

សេយយុទ្ធសាសេ្តក្នុងកេបខណ្ឌទូទៅទេ ប៉ុន្តេ

ការបើកបង្ហូរនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

កើនឡើងបន្តិចវិញ និងផ្តល់ផលបេយោជន៍ដល់ 

បេទេស និងបេជាជននៅតាមដងទន្លេមេគង្គ

កេមដូចជា បេទេសភូម ថេ ឡាវ កម្ពុជា 

និងវៀតណម ដេលអាចបេើបេស់ទឹកនេះបង្ក- 

បង្កើនផល បេកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតទល់ជាមួយ  

នឹងបម្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដ៏ក្តៅហួតហែង 

ពេមទាំងជួយដល់ជីវៈចមេុះ ដេលមននៅក្នុង 

អាងទន្លេមេគង្គផងដេរ ៕

ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធតុ នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មោនឆ្នាំចុងកេយនេះ ពិសេសគឺការកើនឡើង 
កម្តាដ៏ហួតហេង និងគេះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង ទៅដល់អាយុជីវិត 

របស់បេជាជនក្នុងពិភពលោក
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រឹតត្រល្អ
ពេឹកមួយនាង តយ បានទៅ 

លេងផ្ទះនាង តង ជាមិត្ត ដេលប្តី 

ទើបតេរត់ចោល។ ឃើញមិត្តនៅ 

ម្នាក់ឯងក៏សួរ ៖

- នេ..គា្នាទើបតេឮគេបេប់ថ

ប្តីរបស់ឯងបាននាំសេីបមេើរត់ទៅ

បាត់ តើពិតមេនទេ?

- អើ..គឺពិតមួយរយភាគរយ!

- ណ្ហើយបេុសបេភេទហ្នឹងមិនបាច់សា្តាយសេណោះទេ គេចង់ទៅណ ទៅ 

ចុះឯងកុំពិបាកចិត្តអីណ៎ ។ 

- អ្នកណថ ខ្ញុំពិបាកចិត្ត? តាមពិតគាត់ហ្នឹង ហើយនិងសេីបមេើនោះ 

មិនដេលជួយអ្វីខ្ញុំបានទេ ។ ខ្ញុំបេុងដេញចោលទាំងពីរនាក់យូរហើយ។ ឥឡូវ

ពួកគេពងេត់គា្នាអញ្ចឹងរឹតតេល្អសមេប់ខ្ញុំតើ តយ អើយ ៕

អង្គុយមើលមត់
បានជួបគា្នាក្បេរតៀមលក់ភេសជ្ជៈ នាយ អេម និងនាយ អំ បបួលគា្នា 

ចូលផឹកសេបៀរ ។ ប៉ុន្តេពេលដើរចូលមត់ទា្វារ សេប់តេអំ ឈរអេះអុញ 

ពុំពេមចូលទើបនាយ អេម សួរ៖

- នេ..ម៉េចហ្នឹង មិនចង់ចូលតៀមហ្នឹងទេឬ?

- ថីមិនចង់!

- អើ..បើចង់នៅអេះអុញស្អីទៀត?

- ខ្ញុំភ្លេចយកលុយមកហើយ!

- មិនអីទេ ចូលជាមួយខ្ញុំ ។ គា្មោនអ្នកណបង្ខំអំឯងតេូវតេផឹកឯណ។ 

បើអត់មនលុយជាប់ខ្លួនទេ អង្គុយមើលមត់គេផឹកបានដេរតើ ។

ចងចាំចំណុចពិស្រស
កេយពីបានសា្តាប់ពាក្យបណ្តឹងផ្ទាល់មត់ ភា្នាក់ងរនគរបាលចរាចរ 

សួរយុវជន :

-  តើប្អូនមនចងចំាចំណុចពិសេសតេង់ណខ្លះ របស់នារីរូបសា្អាត 

ដេលជិះម៉ូតូបុកម៉ូតូប្អូនឯងទេ ?

- បាទ ! ខ្ញុំចងចាំច្បាស់ណស់ លោកនគរបាល ។

- អើ តើចំណុចពិសេសតេង់ណខ្លះ ?

- បាទ ! នាងអាយុបេហេល ២០ ឆ្នាំ ពាក់អាវយឺតខ្លីចេញរន្ធផ្ចិត ។

- បានហើយ! ចុះខ ?

- នាងអត់ស្លៀកខទេ គឺស្លៀកសំពត់ហ្សីបខ្លីដល់ថ្នាក់មើលឃើញ

ខស្លីបខាងក្នុង  ។

- អ៊ីចឹង គឺច្បាស់ហើយ ! តាមពិត ប្អូនឯងទេជាអ្នកបុកនាងមិនមេន

នាងបុកប្អូនឯងទេ ។ រវល់តេភ្លឹក សម្លឹងមើលគេគេប់កន្លេងអ៊ីចឹង 

បានជាជិះម៉ូតូបុកគេ រួចហើយប្តឹងនគរបាលថ គេបុកខ្លួន ៕ 

ទ្រវិញទ្រ !
នាយ ឆឹង សេវឹងខា្លាំងជេុល ពេះរវល់ផឹកសុីរហូត យប់ជេ ទើបងើប 

ដើរទេតទេតតេឡបទ់ៅផ្ទះវិញ ប៉នុ្តេមិនចូលចំផ្ទះខ្លួន បេរជាចលូចេឡំ 

ចំប៉ុស្តិនគរបាលឃុំទៅវិញ ។ ទៅដល់គោះទា្វារផំងៗសេក :

- ម៉េវា បើកទា្វារឲ្យបងផងមើល៍ !

- ពេលនោះ មនភា្នាក់ងរនគរបាលម្នាក់យមបេចាំការសេវឹងទន់ 

ខ្លួនដេរ ឮស្នូរគោះទា្វារក៏សេកគំហក :

- អារំបល់យក៏ ដល់ម៉ាង ៥ ភ្លឺទើបដល់វេនឯងយម ហេតុអីក៏ 

បេញាប់មកម្លេ៉ះ? ទៅវិញទៅ អញតេូវការដេកទៀត ៕

១. នេះគឺពួកតួ អក្សរ " ឱ្យ "  កូនចៅខាងកេយតេូវរក្សា

 ទុកជាសម្បត្តិ កេរដូនតា  សមេប់តមេច្បាប់ចាស់ថ្មី ។

២. ឱ្យរៀនអត់ឱនកេរដូនតា  ឱ្យរៀនវិជា្ជាការលោកិយ 

 ឱ្យរៀនចិត្តល្អ កុំខ្ញូវខ្ញី  ឱ្យខំឃ្មោតខ្មីរកទេព្យធន ។

៣. ឱ្យរៀននូវច្បាប់បេពេណី  ឱ្យខំរកសុី កុំលួចប្លន់ 

 ឱ្យសងេ្គោះញាតិមនអាសន្ន  ឱ្យចេះអត់ធន់ក្តីទាំងឡាយ ។

៤. ឱ្យចាំទំនៀមទំនងពេង  ឱ្យចេះចាំចេងបទបរិយយ

 ឱ្យចេះរាប់ពេៀងលានជិតឆ្ងាយ  ឱ្យផ្សាយមេតា្តាដល់ជនផង ។

៥. ឱ្យសា្គាល់ខ្ពស់ទាបដរាបទៅ  ឱ្យសា្តាប់បេជ្ញខ្លានូវរៀមច្បង

 ឱ្យចងចាំចិត្ត គិតខា្លាចហ្មង  ឱ្យតេប់ឱ្យតេង ច្បាប់ធម្មោ ។

៦. ឱ្យមនមេតា្តាបេយ័ត្នទោស  ឱ្យមនសនោ្តាសលះវេរា

 ឱ្យមនមេតេី បេណីគា្នា  ឱ្យមនចិត្តជាជាប់ខន្តី ៕

ស្រចក្តីក្រតម្រូវ
សូមធ្វើការកេតមេូវអត្ថបទដេលបានចុុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីបេជាជន

លេខ ១៧៧ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ទំព័រទី ២៣ លើពាក្យសោ្លាកពីលើ 

អត្ថបទដេលមនចំណងជើងថ   ៉រួមគា្នាដោះសេយបញ្ហាបេឈមដេលរារាំង 

ការអភិវឌ្ឍស្តេី ដោយសូមកេដាក់ថ  ៉ អបអរសាទរខួបលើកទី ១០៥ ទិវានារី 

អន្តរជាតិ  ៉ ។

                                                               សូមអរគុណ                  



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>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar

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

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

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

9- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

10- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar

11- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

12- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

13- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

14- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

15- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

17- É>] yU Pirmü GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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Editorial : Harmony and Development – Precious Fruits of Peace .......................... 
៣






