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TUlRBHbgÁMeyIg´ sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kiþsiTi§nanakñúgelak eTvta       

rkSaRBHmhaesVtcäRt nigRBHviBaØaNkçn§énGtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUm 

CYyeR)aHRBM KaMBarEfrkSaRBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput sUmmanRBH 

raCsuxPaBbribUr RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr edIm,IKg;Rbfab;kñúgRBHsIrIraCsm,tiþ CanimitþrUb 

d¾x<g;x<s;bMputén ÉkraCü ÉkPaBCati GFibetyüCati bUrNPaBTwkdI vDÆnPaB nigvibulPaB én 

RBHraCaNacRkkm<úCa nigCamøb;d¾RtCak;énRbCara®sþExµrterogeTA .

         sUmRkabbgÁMTUlfVayedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

         TsSnavdIþRbCaCn



sUmRbsiT§BrbvrmhaRbesIrCUn

RbFankitiþysKNbkSRbCaCnkm<úCa

nigCaRbFanRkumRbwkSaCatirNsirSsamKIÁGPivDÆn_matuPUmikm<úCaCaTIeKarBd¾x<g;x<s; ¡

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivaKRmb;Cnµayu 82 QancUl 83 vsSa rbs;semþc

eyIg´sUmlM»nkayeKarBedaykIþ  dwgKuNd¾RCaleRCAbMput semþcGKÁmhaBjacRkI  rdæbursd¾]tþúgÁ]tþm 

énRbCaCnkm<úCa Edl)anlHbg;Gs; kmøaMgkay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN edIm,IrMedaHRbeTsCati      nigRbCaCn 

[rYcputBIrbbRbl½yBUCsasn_sahavyg;XñgbMput     nigdwknaMksag    karBarmatuPUmikm<úCa seRmc)an         

smiT§pld¾FMeFgCaRbvtþisaRsþtaMgBIéf¶C½yCmñH  7 mkra rhUtmkdl;dMNak;kalsnþiPaB RbCaFibetyü    

nigGPivDÆn_nabc©úb,nñ. 

sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNü RBHrtnRt½y  eTvtaqñaMfµI  nigvtßús½kþisiT§iTaMgLaykñúgelak RBmTaMgetC³ )armI 

énviBaØaNkçn§rbs;buBVvIrbursExµrRKb;CMnan;     sUmtamCYyeR)aHRBM KaMBar EfrkSasemþc nigelakCMTav   sUm          

)anRbkbnUvBuT§BrTaMgbYnRbkar KWGayu vNÑ³ sux³ Bl³ Caerogdrab edIm,IdwknaMRbeTskm<úCa nig 

KNbkSRbCaCnkm<úCa seRmc)aneCaKC½yFM²fµI²eTot .

eKarBCUnedaykþIktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdþIRbCaCn
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កម្ពុជាមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងរឹងមាំ ចំពាះដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សាដ្ឋកិច្ចសង្គមពីរឆ្នាំទាមុខទៀត
Cambodia Firmly Optimistic on Socio-economic Development in Next Two Years

កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រស ដ្រលមានសន្ទុះរីកចម្រើន

ខ្លាំងដោយសម្រចបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈព្រល ២ ទសវត្ស

កន្លងមកន្រះ។រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់នីតិកាលទី៥ន្ររដ្ឋសភាបាន

ដក់ច្រញ និងអនុវត្តប្រកបដោយផ្ល្រផ្កានូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធ-

សាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់ខ្លួនដ្រលបានធានានូវសន្ទុះន្រ

ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន ។ មកដល់

ព្រលន្រះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥កំពុងធ្វើដំណើរក្នុងជំហានដ៏រឹងមាំ

បានពាក់កណា្តាលអាណត្តិហើយ ជាមួយនឹងការសម្រចបានសមិទ្ធផល

លើគ្រប់វិស័យដ្រលបាននាំកម្ពុជាឲ្យច្រញផុតពីប្រទ្រសមានចំណូលទាប

ទៅជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ន្រះជា

ផ្ល្រផ្កាដ៏ថ្ល្រថ្លាដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលពីសន្តិភាព សិ្ថរភាពនយោ-

បាយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទ្រសជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៦ន្រះក៏ជាឆ្នាំប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថ

កម្ពុជានឹងសម្រចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀត នៅលើផ្លូវន្រការអភិវឌ្ឍ

របស់ខ្លួនពីព្រះថរាល់កត្តាអនុគ្រះសម្រប់ការអភិវឌ្ឍត្រូវបានថ្ររក្សា

ពង្រឹងយ៉ាងគត់មត់ដំណើរការក្រទម្រង់កាន់ត្រមានសន្ទុះខ្លាំងហើយប្រជា

ជនមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមជាមួយន្រះកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការជាមួយបណា្តាប្រទ្រសជាមិត្ត និងដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏កាន់ត្រ

បានបង្កើនថ្រមទៀត។

ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រចបានអត្រកំណើនក្នុង

រង្វង់៧%ដ្រលក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មបានដើរតួនាទីសំខន់ជាងមុន

ជាពិស្រសវិស័យកាត់ដ្ររគឺជាក្បាលមា៉ាសុីនជំរុញកំណើនខ្លាំងជាងគ្រក្នុង

សា្ថានភាពដ្រលវិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មនិងទ្រសចរណ៍មានកំណើន

ទាបជាងមុន ។ វិស័យផលិតកម្មក្នុងស្រុកក៏មានកំណើនខ្លាំង ដូចជាម្ហូប

អាហារភ្រសជ្ជៈថមពលអគ្គិសនីព្រមទាំងគ្រឿងបង្គុំនិងអ្រឡិចត្រូនិច។

ឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧ខងមុខស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថនឹងបន្តមាន

កំណើនខ្ពស់ទៀត។ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកត្រូវបានព្យាករណ៍ថនឹង

មានកំណើន៧%ក្នុងឆ្នាំ២០១៦និង៧,១%ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ដោយសារ

កំណើនន្រវិស័យឧស្សាហកម្មនៅត្រមានភាពខ្លាំង ដ្រលគាំទ្រសំខន់

ដោយវិស័យកាត់ដ្ររនិងកំណើនន្រផលិតកម្មក្នុងស្រុក។វិស័យឧស្សាហ-

កម្មត្រូវបានព្យាករណ៍ថមានកំណើន ៩,៥% ស្រវាកម្មរំពឹងថនឹងកើន

ឡើង៧,៨%និងវិស័យកសិកម្មនឹងកើនឡើង១,៦%។អត្រអតិផរណា

ស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងបាន ។ អត្រអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំ

២០១៥ធា្លាក់ចុះដល់១,២%និងបន្តកើនឡើង១,៩%និង៣,៣%នៅឆ្នាំ

២០១៦នងិឆ្នាំ២០១៧។អត្រប្តរូប្រកត់្រវូបានរពំងឹថនៅត្រមានស្ថរិភាព

ដ្រលមានតម្ល្រជាមធ្យម៤០៥០រៀលក្នុង១ដុល្លារអាម្ររិក។ឱនភាព

គណនីចរន្តមានភាពល្អប្រសើរជាលំដប់ដោយបានថយចុះពី៩,៣%ន្រ

ផ.ស.សឆ្នាំ២០១៥មកត្រឹម៨,៥%ន្រផ.ស.សនៅឆ្នាំ២០១៧ដោយ

Presently, Cambodia is among countries that scored 
rapid progress through its achievements of high economic 
growth within a timespan of the past two decades. The Roy-
al Government of Cambodia of the fifth legislative term of the 
National Assembly has set out and implemented fruitfully its 
political platform and rectangular strategy phase iii that guar-
antees velocity of national development and improvement of 
people’s living condition. Up to the present, the fifth legislative 
term Royal Government has been making firm steps into 
more than half of the term and making achievements in every 
fields leading Cambodia out of low-income to lower-middle 
income country in 2016. This is a brilliant result, which the 
Cambodian people achieve from peace, political stability and 
security.

In the year 2016, people strongly believe that Cambodia 
will realize further major achievements on its path of develop-
ment. Favorable factors have maintained and strengthened 
steadfastly, reforms have gained strong velocity, and people 
believe in the leadership of the Royal Government, while 
cooperation with friends and development partners have in-
creased.

In 2015, Cambodian economy realized around 7% growth, 
in which industry, namely garments, played a more important 
role in elevating growth while construction, agriculture and 
tourism scored lower. It was worth noting that local produc-
tions such as food, beverage, assembling parts and electron-
ics grew strongly.   

In the forthcoming period of 2016 and 2017, Cambodian 
economy expects to continue to gain a high growth. Its gross 
domestic products (GDP) is predicted to grow within 7% in 
2016 and 7.1% in 2017 thanks to continued strength of in-
dustrial sector, supported by garments and growth in local 
productions. Predictions of 9.5% would go to industry, 7.8% 
to services and 1.6% to agriculture. Inflation rate would stay 
under control. Average rate of annual inflation for 2015 
dropped to 1.2%, but it would continue to rise to 1.9% and 
3.3% in 2016 and 2017 consecutively.

It is the expectation that exchange rate will continue to 
stabilize at an average of 4050 Riel to one USD. Current 
account deficit improves. It has gone down from 9.3% of GDP 
in 2015 to 8.5% in 2017 because Cambodia’s rice export 
grows, while local productions also gradually commence to 
replace imports. In 2016, reserved capital will reach a size 
of US$ 5,459 million, with probability to reach US$ 5,905 
million in 2017, which could guarantee more than 4.5 months 
of imports and local consumption service. The Asian Develop-
ment Bank also comes up with similar conclusion that Cam-
bodian economy in the forthcoming two years will stay healthy 
thanks to the stimulus in industrial sector, mainly garments 
and shoes making, construction and services.
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ទស្សនាវដ្ដីប្រជាជន

សារសមត្ថភាពនាំច្រញរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដប់ ស្រប

ព្រលដ្រលផលិតកម្មក្នុងស្រុកមួយចំនួន បានចាប់ផ្តើមជំនួសឲ្យការនាំ

ចូល។នៅឆ្នាំ២០១៦ទុនបម្រុងនឹងមានទំហំ៥៤៥៩លនដុល្លារអាម្ររិក

ហើយនឹងអាចកើនឡើងដល់៥៩០៥លនដុល្លារអាមរិកនៅឆ្នាំ២០១៧

ដ្រលធានាបានប្រមាណជាង៤,៥ខ្រន្រការនាំចូលទំនិញនិងស្រវាប្រើ-

ប្រស់ក្នុងស្រុក។ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគា្នាដ្ររ

ថស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល២ឆ្នាំខងមុខន្រះនៅត្រមានភាពរឹងមាំ

ដដ្រលដោយមានការជំរុញពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររ និងស្ប្រកជើង

សំណង់និងស្រវាកម្ម។

ទន្ទឹមន្រះស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដ្ររ

អាស្រ័យដោយការជះឥទ្ធិពលពីខងក្រ ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានដំណើរ

វិវត្តន៍ក្នុងសភាពកាន់ត្រធំនិងស្មុគសា្មាញដោយសារភាពកាន់ត្របើកចំហ

ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ភាពមិនប្រកដប្រជាន្រស្រដ្ឋកិច្ចសកល ព្រមទាំងបញ្ហា

អស្ថិរភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដ្រលធ្វើឲ្យមានការធា្លាក់ចុះតម្ល្រស្តុក

របស់ប្រទ្រសមួយចំនួនធំ ដ្រលជាដ្រគូពាណិជ្ជកម្មសំខន់ៗរបស់កម្ពុជា

ដូចជាអាម្ររិកចិនអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជាដើម។ប៉ុន្ត្រអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុ

អន្តរជាតិបានធ្វើការវាយតម្ល្រដោយសុទិដ្ឋិនិយមថ អាសុីនៅត្រមាន

សកា្តានុពល និងដើរតួនាទីសំខន់ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដដ្រលដោយ

សារប្រទ្រសធំៗនៅអាសុីបានបន្តធ្វើកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ពន័្ធក្នុងប្រទ្រស

របស់ខ្លួន។ន្រះក៏ជាឱកាសសម្រប់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមបង្កើតនូវភាពជា

ដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចជាមួយបណា្តាប្រទ្រសធំៗទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននូវ

កាលនុវត្តភាពក្នុងការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ឲ្យកាន់ត្រមាន

សន្ទុះខ្លាំងឡើង។

ទោះបតី្រវូប្រឈមនងឹបញ្ហាមយួចនំនួនៅព្រលខងមខុក្តីកក៏ម្ពជុាបាន

ត្រៀមលក្ខណសម្បត្តិផងដ្ររដើម្បីដោះស្រយបញ្ហា។កត្តាដ៏សំខន់នោះ

គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្ររក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និង

សន្តិសុខរបស់ប្រទ្រសជាតិ។រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្ត្រជា្ញាខិតខំជំរុញកំណ្រ

ទម្រង់សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យហើយបានដក់ច្រញនិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាង

សកម្មនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តតមវិស័យជាច្រើន លើក

កម្ពស់បរិសា្ថានធុរកិច្ច និងវិនិយោគ និងជំរុញការបណ្តុះបណា្តាលធនធាន

មនុស្សប្រកបដោយគុណភាព។ការក្រសម្រួលនិងបំព្រញបន្ថ្រមសមាជិក

រាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នាតអនុម័តផ្តល់ស្រចក្តីទុកចិត្ត

កាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ក៏មានគោលដៅប្រម្រប្រមូលឲ្យអស់នូវ

ធនធានបញ្ញាញាណ និងបទពិសោធន៍របស់មន្រ្តីដ្រលមានសមត្ថភាព

ខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ។

ផ្អ្រកលើលទ្ធផលដ្រលសម្រចបាន ក្នុងរយៈព្រលពាក់កណា្តាលអា-

ណត្តិកន្លងមកន្រះ ភាពត្រឹមត្រូវន្រគោលនយោបាយ និងការតំងចិត្តដ៏

មោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តកំណ្រទម្រង់ ព្រមទាំងធានាបាន

កត្តាអនុគ្រះទាំងឡាយសម្រប់ការអភិវឌ្ឍយើងមានជំនឿថរយៈព្រល

ពាក់កណា្តាលអាណត្តិបន្តទៀតន្រះ រារដ្ឋាភិបាលពិតជានឹងសម្រចបាន

ជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ។ ក្នុង

សា្មារតីពង្រឹងជំហរសម្រប់ជំហានទៅមុខទៀតសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រន 
បានមានប្រសាសន៍ថទោះបីយើងសម្រចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយ

ក្តី ក៏នៅមានការងារជាច្រើនទៀតដ្រលត្រូវធ្វើ នៅព្រលដ្រលយើងឡើង

ឋានៈជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍

បនា្ទាប់ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និង

សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់កាន់ត្រធំទូលយព្រមទាំងធ្វើពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ច

និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់យើងក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចសាកល៕

At the same time, Cambodian economy may confront 
some challenges because of external factors. It will develop 
in a larger and complicated scale because of the openness 
of the economy, uncertainty of world economy and unstable 
financial market of the world, which eroded stocking value of 
a number of countries that are important trade partners of 
Cambodia, such as America, China, Europe and Japan, etc. 
However, the International Monetary Fund (IMF) makes a 
positive evaluation that Asia will continue to nurture potential 
and important role in world economy because big players in 
Asia have continued to carry out respected local structural 
reforms. This presents a chance for Cambodia to participate 
in the creation of economic partnership with big countries to 
seek for opportunity in promoting its economy to a stronger 
velocity.

Even though there will be some problems in the forthcom-
ing time, Cambodia is ready to resolve every one of them. 
The important factor here lies in the fact that the Royal Gov-
ernment of Cambodia has been able to maintain firm peace, 
stability and national security. The Royal Government is de-
termined to promote deep reforms in every fields, to put out 
and implement actively policies and sectoral strategies, to 
improve business environment and investment, while promot-
ing quality human resource training. Readjustment and filling 
up members of the Royal Government approved by the Na-
tional Assembly on 4 April 2016 aims to mobilize intellectual 
and experimental resources of officials with capacity for the 
work efficiency in national development.

Based on results scored in the past more than half of the 
designated term, correctness of policy and strong determina-
tion of the Royal Government in continuing reform, along with 
guaranteed favorable factors for development, we have a 
strong belief that for the remaining half term, the Royal Gov-
ernment will achieve brilliant successes in the implementation 
of its political platform. “Though, we have scored numerous 
achievements, there are more works to do when we are mov-
ing into lower-middle income country and next phase of de-
velopment to attract more advantage from ASEAN econom-
ic community and wider regional integration, while 
diversifying economy and raising high Cambodia’s competi-
tiveness in world economy,” Samdech Techo Hun Sen said 
to consolidate position further. 
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នៅព្រលដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជា កំពុងទទួលបានសុខសន្តិភាព

ព្រញល្រញនិងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនជីវភាពប្រជាជនកំពុង

មានការប្រប្រួលថ្មីជាលំដប់ ទោះក្រុមប្រឆំងដ្រលចិញ្ចឹមមហិច្ឆ-

តលោ្មាភអំណាចយ៉ាងងងឹតងងល់ បានប្រឹងប្រងប្រើប្រស់គ្រប់

ឧបាយកលដើម្បីបំផ្លាញភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន តមរយៈ

ការបំផុសឲ្យមានចលចលក្នុងសង្គមសំដៅឈានទៅផ្តួលរំលំរាជ

រដ្ឋាភិបាលដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។នៅក្នុង

ឧបាយកលទាំងនោះ ពួកគ្រក៏បានឃោសនាមួលបងា្កាច់បំភ្ល្រការ

ពិតម្តងហើយម្តងទៀតថរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រស់ផ្រន

ទីក្ល្រងកា្លាយក្នុងការកំណត់ព្រំដ្រនជាមួយប្រទ្រសវៀតណាមព្រម

ទាំងប្រើវោហាសាស្រ្តញុះញង់ អុជអាលប៉ុនប៉ងបង្កភាពវឹកវរដល់

សន្តិសុខជាតិ និងអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្រ្គាមជាមួយ

ប្រទ្រសជិតខងទៀតផង។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់យកវិធានការមុឺងមា៉ាត់ ស្រប

តមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារឲ្យខងត្របាននូវសុខសន្តិភាព ទោះជា

ត្រូវបង់ក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយ ។ ហ្រតុន្រះហើយទើបមានករណី

ឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនជនដ្រលឃោសនាញុះញង់ទាំងនោះដូចជា

ករណីលោកហុងសុខហួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោកអ៊ុំ

សំអាន សមាជិករដ្ឋសភា។ មានការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវពី

មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនតូចថ ការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងន្រះគឺជាការរំលោភ

សិទ្ធិស្ររីភាពនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្រ្ត។ប៉ុន្ត្រគ្រ

ត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់នានារបស់

កម្ពុជា ។ ករណី អ៊ុំ សំអាន បានប្រើប្រស់បណា្តាញទំនាក់ទំនង

ហ្វ្រសប៊ុករបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចោទប្រកាន់ថផ្រន-

ទីផ្លូវការដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រស់ ក្នុងការកំណត់ព្រំដ្រន

ជាមួយប្រទ្រសវៀតណាមគឺជាផ្រនទីក្ល្រងកា្លាយនិងបានប្រើប្រស់

ភាសាមួយចំនួនទៀតមានចរិតជាការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរ

ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរីសអើង។បុគ្គលន្រះ

បានបង្ហាះផ្សាយជាសាធារណៈចាប់តំងពីឆ្នាំ២០១៥ហើយនៅ

ត្របន្តបង្ហាះផ្សាយជាសាធារណៈជាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដ្រល

សកម្មភាពន្រះជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្របតមខ្លឹមសារន្រមាត្រ

៨៦ន្រក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។មាត្រ

៨០កថខណ្ឌទី៣ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រង

ថ៖    ៉ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួន ឬការឃុំខ្លួន

សមាជិកណាមួយន្ររដ្ឋសភា នឹងអាចធ្វើទៅកើត លុះត្រត្រមាន

ការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកមា្មាធិការអចិន្ត្រយ៍របស់រដ្ឋស-

ភាក្នុងចនោ្លាះសម័យប្រជុំន្ររដ្ឋសភា វៀរល្រងត្រក្នុងករណីបទ-

ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ត្រង។ ក្នុងករណីខងក្រយន្រះ ក្រសួង

មានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភា ឬជូនគណៈ

កមា្មាធិការអចិន្ត្រយ៍របស់រដ្ឋសភាជាបនា្ទាន់ដើម្បីសម្រច។ មាត្រ

១២ន្រច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្តបានច្រងថ៖  ៉ក្នុងករណី

តំណាងរាស្រ្តណា បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ត្រង

ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចអាចចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួន

បានហើយត្រូវធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាឬជូនគណៈកមា្មា-

ធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា នៅចនោ្លាះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាបនា្ទាន់

ដើម្បីសម្រច៉។ខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រ៨០កថខណ្ឌទី៥បាន

ច្រងថ:៉ក្នងុករណទីាងំអស់ខងលើន្រះការឃុខំ្លនួការចោទប្រកាន់

តំណាងរាស្រ្តណាមួយត្រូវផ្អាកប្រសិនបើរដ្ឋសភាបានបញ្ជ្រញមតិ

ឲ្យផ្អាកតមមតិភាគច្រើនបីភាគបួនន្រចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំង

មូល៉។ផ្អ្រកតមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត

នៅថ្ង្រ ទី ១២ខ្រម្រសា រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៦

នីតិកាលទី៥អនុម័តយល់ព្រមឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធី

ចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានតំណាង

រាស្រ្តមណ្ឌលខ្រត្តសៀមរាបចំនួន៦៣សម្ល្រង។នៅថ្ង្រទី១២ខ្រ

ម្រសាឆ្នាំ២០១៦តុលការបានសម្រចចោទប្រកាន់លើតំណាង

រាស្រ្ត អ៊ុំ សំអាន ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់

សន្តិសុខតមមាត្រ ៤៩៥ និងបទញុះញង់ឲ្យមានការរីសអើង

តមមាត្រ៤៩៦ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រស់ផ្រន-

ទីផ្លូវការក្នុងការកំណត់ព្រំដ្រនជាមួយប្រទ្រសវៀតណាមពីព្រះ

ថ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំណត់ឲ្យប្រើផ្រនទី

ខ្នាត ១ លើ ១០០ ០០០ ដ្រលបោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្រ្ត

ឥណ្ឌូចិនចនោ្លាះពីឆ្នាំ១៩៣៣ដល់ឆ្នាំ១៩៥៣។ផ្រនទីដ្រលរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រស់សព្វថ្ង្រ ត្រូវបានផ្តល់សចា្ចាប័ន

ដោយរដ្ឋសភា និងឡាយព្រហស្ថល្រខឲ្យប្រើប្រស់ដោយព្រះ

មហាក្សត្រអត់មានត្រូវយកផ្រនទីណាមកជំនួសទ្រ។

ការបញ្ច្រញមតិយោបល់ ដ្រលមានលក្ខណៈជាការញុះញង់

អុជអាលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរ និងចលចលក្នុងសង្គម ជាអំពើ

បំពានច្បាប់ ជាការរំលោភយ៉ាងកម្រលទៅលើគោលការណ៍ន្រ

លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិដ្រលត្រូវ

បានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រស

សម្ត្រងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលបានបំព្រញ

កាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជន ពង្រឹងការ

អនុវត្តច្បាប់និងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ៕

រាជរដ្ឋាភិបាលបំពាញតួនាទីយ៉ាងតាឹមតាូវក្នុងការពងាឹង 
ការអនុវត្តច្បាប់ និងលើកកំពស់នីតិរដ្ឋ
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សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រីហ្រង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា ទៅ

បំព្រញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងមិត្តភាពនៅសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី

រយៈព្រល៨ថ្ង្រពីថ្ង្រទី១៦ដល់ថ្ង្រទី២៣ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ប្រកប

ដោយជោគជ័យតមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីន

ប្រធានរដ្ឋសភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុី។

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធរុស្សុី នាសៀលថ្ង្រទី ១៨ ខ្រ

ម្រសា ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ត្រចចក្រីហ្រង សំរិន បានជួបពិភាក្សាការងារទ្វ្រ

ភាគីជាមួយឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីន ប្រធានរដ្ឋសភាឌូមា៉ាសហ-

ព័ន្ធរុស្សុី ដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភា

ប្រទ្រសទាំងពីរបន្ថ្រមទៀត។

នៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីន បានសម្ត្រងការ

សា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាចំពោះវត្តមានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាន្រព្រះ

រាជាណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលដឹកនាំដោយសម្ត្រចចក្រី ហ្រង សំរិន មក

បំព្រញទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធរុស្សុីតបតមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម។

ឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីនបានលើកឡើងថប្រទ្រសរុស្សុីចាត់ទុក

សម្ត្រចចក្រីហ្រង សំរិន គឺជាបុគ្គលដ៏សំខន់មួយរូបនៅកម្ពុជាដ្រលបាន

ចូលរួមដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើន។លើសពី

ន្រះ សម្ត្រចជាសា្ថានិកដ៏សំខន់មួយក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនង

កម្ពុជានិងរុស្សុីឲ្យរឹងមាំឡើងជាលំដប់ចាប់តំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០មក។

ឯកឧត្តម សើហ្គ្រ ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះសម្ត្រចចក្រី

ហ្រង សំរិន ដ្រលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់

ប្រធានសភាអឺរ៉ុប-អាសុីលើកដំបូង ដ្រលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយសភាឌូមា៉ា

សហព័ន្ធរុស្សុីនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រន្រះ។ចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងរុស្សុីវិញឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារី ស្គីន បាន

គាំទ្រ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្សុី ឯក-

ឧត្តម ឌីម៉្រទ្រី ម៉្រដវ្រដ្រវទៅកាន់កម្ពុជានិងគម្រងទស្សនកិច្ចផ្លូវ

ការនិងមិត្តភាពរបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រននា-

យករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅប្រទ្រសរុស្សុីនាខ្រឧសភាខង

មុខន្រះ។

ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុីបានគូសបញ្ជាក់ថដំណើរ

ទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្សុីទៅកាន់កម្ពុជាកន្លងទៅ បានចុះហត្ថល្រខ

លើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើន ដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទ្រស និង

ប្រជាជនទាំងពីរ ។ហើយនៅព្រលវត្តមានរបស់សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋ-

មន្រ្តីកម្ពុជានៅលើទឹកដីរុស្ីុសកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ស្រងៗទៀតក៏នឹងមានផងដ្ររ។

សម្ត្រចចក្រី ហ្រង សំរិន បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះសភាឌូមា៉ាន្រសហ

ព័ន្ធរុស្សុី ដ្រលបានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតប្រធានសភាន្រតំបន់អា-

សុី-អឺរ៉ុប លើប្រធានបទមានសារៈសំខន់ៗ សុទ្ធសឹងជាបញ្ហារួម ដ្រល

ប្រទ្រសទាំងអស់ត្រូវរួមគា្នាគិតគូរដោះស្រយតមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

ការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគា្នា ។ សម្ត្រចប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថ

កម្ពជុានងិរសុ្សុមីានទនំាកទ់នំងជាមយួគា្នាយរូមកហើយគមឺកដលឆ់្នាំ២០១៦

ន្រះគឺជាខួបលើកទី៦០ន្រទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ។

នៅថ្ង្រទី១៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦សម្ត្រចពញាចក្រីហ្រង សំរិន 
បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រធានសភាអាសុី-អឺរ៉ុបនៅទីក្រុងម៉ូស្គូដោយ

មានប្រធានសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញតិ្តមកពីតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុបចំនួន១៩ប្រទ្រស

ចូលរួម ។ ន្រះជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាតំបន់ទាំងពីរ

ក្រមការផ្តួចផ្តើមរបស់សភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុីនិងរដ្ឋសភាន្រសាធារណ

រដ្ឋកូរ៉្រ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសា្ថាប័នសភាទាំងពីរតំបន់ក្នុងការ

ថ្ររក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។

នៅក្នងុកចិ្ចប្រជុនំោះសម្ត្រចចក្រីហ្រង សរំនិ បានលើកឡើងពសីារៈ-

សំខន់ន្រកិច្ចប្រជុំន្រះ ដោយសម្ត្រចបានចាត់ទុកថ ន្រះជាព្រឹត្តិការណ៍

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច
នេសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបេកបដេយជេគជ័យ

ឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីនប្រធានរដ្ឋសភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុី

ទទួលសា្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តាសម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រីហ្រង សំរិន

ប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តមនីកូឡាយ ហ្វីដូ រ៉ូវ អនុប្រធានទី១ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធន្រសភា
សហព័ន្ធរុស្សុីទទួលសា្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តាសម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រី

ហ្រង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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ប្រវត្តិសាស្រ្តដំបូងដ្រលថ្នាក់ដឹកនាំសភាពីតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុបបានអង្គុយ

ពិភាក្សាគា្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ទស្សនៈក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវយន្ត

ការសហប្រតិបត្តិការរួមគា្នារវាងសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិសំដៅពង្រឹងនិងពង្រីក

ភាពជាដ្រគូរលើកស្ទួយស្ថិរភាពសន្តិសុខស្រដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងកិច្ចការពារ

បរិសា្ថានរបស់ពិភពលោក។

សម្ត្រចចក្រីបានគូសបញ្ជាក់ថកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនិងភាពជាដ្រ

គូជាកត្តាសំខន់និងចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រយបញ្ហារួមន្រតំបន់ទាំងពីរ

ពីព្រះនៅព្រលមានយន្តការសហប្រតិបត្តិការរួម វានឹងជួយឲ្យតំបន់ទាំង

ពីរកាន់ត្រខិតជិតគា្នា និងមានសកា្តានុពលកាន់ត្រខ្លាំង ដ្រលធានាបាននូវ

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព មានការផ្លាស់ប្តូរស្វ្រងយល់ពីវប្ប-

ធម៌រវាងប្រជាជននិងអំណោយផលដល់កិច្ចការពារបរិសា្ថាន។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងន្រប្រធានសភាតំបន់អាសុី-អឺរុប

នាព្រលន្រះក្រមប្រធានបទស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសភាដើម្បី

ភាពរុងរឿងរបស់ប្រទ្រសអាសុី-អឺរ៉ុបនាសតវត្សរ៍ទី ២១ ដោយផ្តាតការ

ពិភាក្សាទៅលើវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងបរិសា្ថាន។

ឯកឧត្តម សើហ្គ្រ ណារីសស្គីនប្រធានសភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុីនិង

ឯកឧត្តមជុង អ៊ុយវ៉្រ ប្រធានរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ ជាអ្នកដឹកនាំ

កិច្ចប្រជុំ ដោយមានប្រតិភូសភាជាថ្នាក់ដឹកនាំសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ មកពី

ប្រទ្រសចំនួន១៩បានចូលរួម។កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សានិងបានឯកភាព

ទស្សនៈរួមលើអនាគតន្រតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុបដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវជំរុញ

ការពារសន្តិភាពយុត្តិធម៌សង្គមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការផ្តល់តម្ល្រការផ្តល់

កាលនុវត្តភាពស្មើៗគា្នាជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ររីភាពសម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង

តំបន់ព្រមទាំងការផ្តល់ទស្សនៈរួមពាក់ព័ន្ធគោលបំណងនិងគោលការណ៍

ដ្រលមានច្រងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។

កិច្ចប្រជុំដ្រលមានរយៈព្រលពីរថ្ង្រគឺថ្ង្រទី១៩និង២០ខ្រម្រសាឆ្នាំ

២០១៦ក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខន់ន្រតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុបសម្រប់

ការងារពាណិជ្ជកម្មគឺអាសុីនិងអឺរ៉ុបជាប៉ូលសុខដុមនីយកម្មពិភពលោកជា

ពិស្រសអំពីសារៈសំខន់និងផលប្រយោជន៍ន្រសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងការ

ពិភាក្សាសម្រប់លើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី លើវិស័យ

នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចច្បាប់និងមនុស្សធម៌កិច្ចការពារបរិសា្ថាន។

ក្រពីន្រះ នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀត ដ្រលកិច្ចប្រជុំបានលើកមក

ពិភាក្សាផងដ្ររក្នុងនោះបានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការគាំទ្រលើការងារ

ច្បាប់ ដោយបង្កើតជាទម្រង់ការងារនីតិកម្មទាក់ទងនឹងតម្រូវការស្រដ្ឋកិច្ច

សង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌និងវប្បធម៌ក្នុងចំណោមប្រទសក្នុងតំបន់ទាំងពីរនិង

ការផ្តាតលើការការពារអ្នកវិនិយោគទៅវិញទៅមក ការចល័តទំនិញតម

ព្រំដ្រន ទំនើបកម្មបច្ច្រកទ្រសតមស្តង់ដរ និងសម្របសម្រួលឲ្យមាន

ស្រវាកម្មទីផ្សារពីគា្នាទៅវិញទៅមក។

អង្គប្រជុំបានផ្តល់សារៈសំខន់ន្រការជួយគា្នាទៅវិញទៅមក លើការ

ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការគម្រងស្រចក្តីសម្រចកិច្ច

ព្រមព្រៀងដ្រលបានធ្វើរួមគា្នាកន្លងមក និងពង្រឹងក្រុមមិត្តភាពសភា និង

ល្រខធិការដ្ឋានសភាប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុីនិងអឺរុបផងដ្ររ។

នៅថ្ង្រទី២០ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

សម្ត្រចពញាចក្រីហ្រង សំរិន នាទីក្រុងម៉ូស្គូឯកឧត្តម នីកូឡាយ ហ្វីដូ 
រ៉ូវ (Nikolay Fedorov) អនុប្រធានទី ១ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធន្រសភា

សហព័ន្ធរុស្សុី បានលើកឡើងពីការរីកចម្រើនន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ

របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម នីកូឡាយ ហ្វីដូរ៉ូវ ធា្លាប់បានមកបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅ

កម្ពុជាកាលពីខ្រមីនាក្នុងឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ។នៅក្នុងជំនួបជា

មួយសម្ត្រចហ្រង សំរិនឯកឧត្តមបានលើកឡើងថនៅព្រលមកបំព្រញ

ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានោះឯកឧត្តមបានកត់សមា្គាល់ឃើញរាជធានីភ្នំព្រញ

បានកំពុងសាងសង់អគារខ្ពស់ៗ ។ ចំណ្រកនៅលើដងផ្លូវមានរថយន្តជា

ច្រើន ពិស្រសរថយន្តមា៉ាកល្បីៗធ្វើចរាចរណ៍ ដ្រលសកម្មភាពទាំងន្រះ

បានបងា្ហាញឲ្យឃើញថស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់

សមា្គាល់។

ឯកឧត្តម អនុប្រធានទី ១ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធន្រសភាសហព័ន្ធរុស្សុី

បានគូសបញ្ជាក់ថ មានអ្នកវិនិយោគទុនរុស្សុីមួយចំនួន បានកំពុងពិចារ-

ណាក្នុងការទៅបណា្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថ្រមទៀត ។ នៅត្រង់

ចំណុចន្រះឯកឧត្តមបានលើកឡើងថ ឯកឧត្តមនឹងបង្កើតក្រុមការងារ

មួយ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ រវាងរុស្សុី និងកម្ពុជា ជា

ពិស្រស គឺការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបានដឹងពីការរីកចម្រើននៅ

កម្ពុជាដើម្បីជំរុញអ្នកទ្រសចរនិងវិនិយោគរុស្សុីទៅកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាឲ្យ

បានកាន់ត្រច្រើនឡើង៕

សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រីហ្រង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមសើហ្គ្រ ណារីសស្គីន

ប្រធានរដ្ឋសភាឌូមា៉ាសហព័ន្ធរុស្សុី

សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រីហ្រង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រធានសភាអាសុី-អឺរ៉ុប

នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ
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បុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្ររឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិឆ្នាំវកអដ្ឋស័កព.ស២៥៦០ត្រូវ

នឹងថ្ង្រ៧កើតខ្រច្រត្របានចូលមកដល់នៅមោ៉ាង៨យប់ថ្ង្រទី១៣ខ្រ

ម្រសាឆ្នាំ២០១៦។ទន្ទឹមនឹងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលទ្រវតឆ្នាំថ្មីក៏ដូច

ជាបណា្តាឆ្នាំមុនៗដ្ររ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា សហការជាមួយ

ក្រសួងទ្រសចរណ៍ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអាជា្ញាធរខ្រត្តសៀមរាប

បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្ត ព.ស. ២៥៥៩-២៥៦០ គ.ស.

២០១៦លើកទី៤ក្រមប្រធានបទ"ការចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យ

ចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ"ដ្រលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឧទ្យានជាតិអង្គរខ្រត្ត

សៀមរាបពីថ្ង្រទី១៣ដល់ថ្ង្រទី១៦ខ្រម្រសា។ពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរ

សង្រ្កាន្តបានប្ររព្ធជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ង្រទី១៤ខ្រម្រសានៅទីលនជល់ដំរី

ស្ថិតនៅខងជើងប្រសាទបាយ័ន ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ។
ព្រឹត្តិការណ៏អង្គរសង្កា្រនឆ្នាំន្រះ  បានរៀបចំឡើងខុសប្ល្រកពីឆ្នាំកន្លង

ទៅដ្រលកម្ពុជាបានបំប្រកឯកទគ្គកម្មពិភពលោកលើ"នំអន្សមយក្សនិងរាំ

មា៉ាឌីហ្សូនជាក្រុម"។ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តឆ្នាំថ្មីន្រះផ្តាតសំខន់លើការ

ចូលរួមក្នុងទឹកចិត្តមហាគ្រួសារខ្ម្ររ តមរយៈការពូនផ្តុំគា្នាធ្វើនំទ្របបាយ

និងនំផ្ល្រអាយដ្រលឱ្យឈ្មាះថ"បង្អ្រមន្រក្តីស្រឡាញ់"ដើម្បីច្រកជូនដល់

ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ដ្រលអញ្ជើញទៅចូលរួមទស្សនាក្នុងពិធី

ន្រះផងដ្ររ។

ការពូនផ្តុំគា្នាធ្វើនំន្រះឡើងដោយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់

គា្នារួបរួមគា្នាក្នុងសនា្តានចិត្តដ៏មហាសាល និងដ្រលមិនអាចកាត់ថ្ល្របាន

របស់ជនជាតិខ្ម្ររដ្រលមានប្រព្រណីរួបរួមគា្នានិងច្រះយកអាសាគា្នា។ក្នុង

ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះផងដ្ររក៏មានរៀបចំសួនកុមារនិងជនពិការក៏ដូចជាការ

តុបត្រងភ្លើងចម្រុះពណ៌ ដ្រលលម្អទៅដោយរូបសា្វានិមិត្ត និងផ្កាចម្បា៉ា

ដ្រលតំណាងឲ្យទ្រវតឆ្នាំថ្មី។

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រនី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាន

ជម្របគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ន្រអង្គពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តថ

មូលដ្ឋានគ្រឹះន្រព្រឹត្តិការណ៏អង្គសង្កា្រនឆ្នាំ ២០១៦ផ្តាតលើចំណុចគ្រឹះ

សំខន់ចំនួនប្រំរួមមាន ៈការតុបត្រង រចនាបថទីតំងព្រលវ្រលនិង

កម្មវិធី។ព្រឹត្តិការណ៏អង្គរសង្កា្រន្តឆ្នាំន្រះក៏បានរៀបចំឡើងប្ល្រកថ្រមទៀត

ពីឆ្នាំ២០១៥ដោយមានទស្សនីយភាពកម្មវិធីសំខន់ៗប្រចាំថ្ង្រចំនួន២២

ក្នុងនោះដូចជាកម្មវិធីសាសនា ពីធីបួងសួងសុំស្រចក្តីសុខសួស្តី ពិធីបើក

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្ត កម្មវិធីទាញព្រ័ត្រមិត្តភាពអង្គរសង្កា្រន្ត កម្មវិធី

ល្ប្រងប្រជាប្រិយនិងរបាំប្រព្រណីខ្ម្ររពិធីបណ្ត្រតគោមបួងសួងសុំស្រចក្តី

សុខកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណពិធីទទួលទ្រវតឆ្នាំថ្មីពិធីទៅ

វត្តនិងពូនភ្នំខ្សាច់តំបន់ត្រជាក់ចិត្តពិព័រណ៍សិប្បកម្មនិងអនុស្សាវរីយ៍ការ

ប្រណាំងរទ្រះគោក្របីកម្មវិធីក្បួនដង្ហ្រអង្គរសង្កា្រន្តកម្មវិធីលោ្ខោនបាសាក់

កម្មវិធីប្រកួតអុកចត្រង្គអបអរអង្គរសង្កា្រន្តឆ្នាំ ២០១៦ ពិធីប្រកួតប្រជ្រង

រូបថតពីធីស្រង់ព្រះកម្មវិធីស្រុកយើងកម្មវិធីតន្ត្រីអង្គរសង្កា្រន្តព្រមទាំង

កម្មវិធីជាច្រើនទៀត។ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តលើកទី៤ន្រះត្រូវបានរៀប

ចំម្តងទៀត ដោយផ្អ្រកលើភាពជោគជ័យន្រព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តឆ្នាំ

កន្លងទៅ។

ឯកឧត្តមឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តសៀមរាប

បានបញ្ជាក់ដោយបងា្ហាញនូវក្តីរំពឹងថ ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតក្នុង

ខ្រត្តសៀមរាបលើកទី ៤ឆ្នាំ ២០១៦សម្រប់អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររន្រះនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ

ប្រមាណជាង១លននាក់ដោយសារត្រព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តកាលពី

ឆ្នាំ២០១៥បានទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ជាតិអន្តរជាតិដ្រលបានមក

ទស្សនាខ្រត្តសៀមរាបជិត១លននាក់ទៅហើយ។ឯកឧត្តមបានចាត់ទុក

ថឥទ្ធិពលន្រការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អង្គរសង្កា្រន្តមិនគ្រន់ត្រជាឧបករណ៍

សម្រប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ឲ្យមកកម្សាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ

ប៉ុណោ្ណោះទ្រត្រភ្ញៀវទាំងអស់នោះនឹងកា្លាយជាឃោសនិកទ្រសចរណ៍យ៉ាង

សំខន់ ក្នុងការជំរុញកំណើនទ្រសចរណ៌នៅខ្រត្តសៀមរាប និងប្រទ្រស

កម្ពុជា។

មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកចូលរួមយ៉ាងណ្រន

ណាន់តន់តប់ក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រនបានលើកឡើង

ថ ការរៀបចំកម្មវិធីអង្គរសង្កា្រន្ត គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សម្រប់យើងទាំងអស់

គា្នាដ្រលបានរួបរួមគា្នានិងបងា្ហាញពីការសាមគ្គីវប្បធម៌ប្រព្រណីរបស់កម្ពុជា

ជាពិស្រសបានបងា្ហាញពីជំនួបរវាងមនុស្សវប្បធម៌រូបីយនិងអរូបបីយដ្រល

បន្សល់ទុកដោយបុព្វបុរសដូនតរបស់យើង។

ទន្ទឹមន្រះសម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថមានមូលហ្រតុ ៥យ៉ាង ទើប

យើងអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំន្រះបានក្នុងនោះមានៈទី១.កត្តាសន្តិភាព,

ទី២.ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ទី៣.មធ្យាបាយធ្វើដំណើរ,ទី៤.ប្រក់ ចំណូល

និងទី៥.ការរួមគា្នារៀបចំរវាងក្រុមយុវជន និងអាជា្ញាធរ។សម្ត្រចបញ្ជាក់ថ

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្ន្រំ ២០១៦ ទទួលជ្រគជ័យត្រចះត្រចង់

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រននិងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើក

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តព.ស.២៥៥៩-២៥៦០គ.ស.២០១៦លើកទី៤

ក្រមប្រធានបទ"ការចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ"
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មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយរីករាយ ទៅកាន់

តំបន់រមណីយដ្ឋានផ្ស្រងៗក្នុងប្រទ្រស ។ សម្ត្រចបានសង្កត់ធ្ងន់លើកត្តា

សុខសន្តិភាពព្រញល្រញ ដោយរំលឹកថបើក្រឡ្រកមើលកាលពីឆ្នាំ

១៩៩៨ រហូតព្រលន្រះ តមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ បានប្រកា្លាយ

ប្រទ្រសកម្ពុជាពីការត្រួតត្រចំនួន ៤ និងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធចំនួន៤ភាគី

បានមកជាការរួបរួមគា្នានិងមានតំបន់ត្រួតត្រត្រមួយ។ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវ

ចូលរួមថ្ររក្សាសុខសន្តិភាពដ្រលកម្ពុជាកំពុងមានន្រះ ។ សម្ត្រចត្រជោ

បានលើកឡើងថ សុខសន្តិភាពបាននាំមកនូវការរស់រានមានជីវិត ។

សន្តិភាពបានបំបាត់ភាពភ័យខ្លាច ។ សន្តិភាពបានផ្តល់នូវការអភិវឌ្ឍ

ហើយសន្តិភាពក៏បានបង្កើនស្រដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដ្ររ។សន្តិភាពមិនម្រនផ្តើមច្រញពីអរិភាពឬពីការ

ញុះញង់នោះទ្រ។សន្តិភាពកើតឡីងដោយសារការរួបរួមសាមគ្គីគា្នា។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានប្រកាសផងដ្ររថបើទោះបីជាកម្ពុជាមានវប្បធម៌

អត់អោន និងវប្បធម៌សន្តិភាពយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្ត្រសម្ត្រចនឹងមិនអត់អោន

ដល់ជនណាក៏ដោយដ្រលមានគំនិត និងបង្កការញុះញង់បំប្រកបំបាក់ឲ្យ

មានភាពចលចលក្នុងប្រទ្រស ដូចជាកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់

ដ្រលបានបណា្តាលឲ្យមានអ្នកសា្លាប់ដោយសារបញ្ហាន្រះទ្រ។សម្ត្រចត្រ-

ជោក៏បានថ្ល្រងសុំនូវការយោគយល់ចំពោះមិត្តបរទ្រសចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាង

ដ្រលរាជដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើ ដើម្បីថ្ររក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជន និង

ប្រទ្រសជាតិព្រះនៅព្រលដ្រលប្រទ្រសជាតិគា្មានសុខសន្តិភាពអ្នកដ្រល

ពិបាកគឺជាប្រជាជនកម្ពុជា មិនម្រនជាការលំបាករបស់មិត្តបរទ្រសនោះ

ឡើយ។

ទាក់ទងនឹងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថពីមុន

គ្រមិនអាចធ្វើដំណើរពីភ្នំព្រញទៅសៀមរាបតមផ្លូវគោកបាននោះឡើយ

គឺត្រូវធ្វើដំណើរតមផ្លូវទឹកឬវាងតមខ្រត្តបាត់ដំបងនិងខ្រត្តបនា្ទាយមាន-

ជ័យជាដើម ។ ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ខ្រត្តសៀមរាប

ឡើយប្រសិនបើគា្មានមធ្យាបាយ។សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថកំណើន

យនយន្តបានកើនឡើងច្រើនផ្ទុយឆ្ងាយពីក្រយថ្ង្ររំដោះឆ្នាំ១៩៧៩ដ្រ

លប្រជាពលរដ្ឋរកត្រទ្រនាប់ជើងពាក់មិនបានផង ។សម្ត្រចត្រជោក៏បាន

បន្តអំពាវនាវដល់គ្រប់មធ្យាយបាយធ្វើដំណើរទាំងអស់ រួមមានរថយន្ត

ឈ្នួល រថយន្តក្រុងឡានតក់សុីជាដើម កុំឲ្យដំឡើងថ្ល្រក្នុងឱកាសបុណ្យ

ចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររទាំងព្រលទៅនឹងមក ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ទូទាំងប្រទ្រស សូមចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឱកាស

បុណ្យចូលឆ្នាំន្រះជាពិស្រសសូមកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងព្រលបើកបរ។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដ្ររ

ចំពោះគ្រះអគ្គិភ័យដ្រលអាចកើតមានជាយថហ្រតុ ក្នុងអំឡុងបុណ្យ

ចូលឆ្នាំថ្មីន្រះ។ សម្ត្រចក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថ ប្រសិនជាជីវភាពគ្រួសារ

របស់ប្រជាជនមិនត្រូវបានបង្កើនទ្រនោះ គ្រក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើ

ដំណើរសម្រប់ការកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទ្រសឬក្រប្រទ្រសដ្ររ។ទន្ទឹម

ន្រះអង្គរសង្រ្កាន្តដ្រលកំពុងដំណើរការយ៉ាងមហោឡារឹកន្រះ ក៏មិនអាច

ល្រចច្រញជារូបរាងបានដ្ររ ប្រសិនជាមិនមានគម្រងច្បាស់លស់

ពិស្រស គឺកកា្តារួមគា្នារវាងយុវជន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាជា្ញាធរ សមត្ថកិច្ច

ទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតបានជាព្រឹត្តិការណ៍ន្រះឡើង។

បនា្ទាប់ពីអញ្ជើញបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តរួចមក សម្ត្រចត្រជោ

និង សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏បានអញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍ភូមិខ្ញុំ និងស្តង់

បងា្ហាញជាច្រើនកន្ល្រងផ្ស្រងៗហើយបានថតរូបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងរាំ

កម្សាន្តនៅក្នុងបរិយកាសរីករាយបំផុត។នៅរសៀលថ្ង្រដដ្រល(ថ្ង្រទី១៤

ខ្រម្រសា)សម្ត្រចត្រជោ និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏បានអញ្ជើញទៅ 

ទស្សនាពិព័រណ៍បង្អ្រមន្រក្តីស្រឡាញ់ដ្រលប្ររព្ធនៅជិតព្រះអង្គច្រកព្រះ

អង្គចម និងអញ្ជើញទៅចូលរួមកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីទាញព្រ័ត្រនាខងមុខ

ប្រសាទអង្គរវត្ត។

គួរបញ្ជាក់ថវត្តមានរបស់សម្ត្រចត្រជោនិងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនៅ

ខ្រត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី១៣រហូតដល់ថ្ង្រទី១៦ខ្រមសា។

ឯកឧត្តមថ្រង ខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានប្រកាសថព្រឹត្តិ

ការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ ២០១៦ ន្រះ ខ្រត្តសៀមរាបទទួលបាននូវភ្ញៀវ

ទ្រសចរជាតិអន្តរជាតិប្រមាណ១,៣លននាក់ក្នុងនោះទ្រសចរអន្តរជាតិ

ប្រមាណជិតបីមុឺននាក់និងទទួលបានចំណូលប្រមាណ៨០លនដុល្លារ

អាម្ររិក។

យោងតមរបាយការណ៍ក្រសួងទ្រសចរណ៍ឲ្យដឹងថព្រឹត្តិការណ៍អង្គរ

សង្កា្រន្តលើកទី១នាឆ្នាំ២០១៣មានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ

ជិត១៨មុឺននាក់គឺកើនឡើង១៤,០៩ភាគរយធៀបឆ្នាំ២០១២ដ្រល

មានចំនួនជាង១៥មុឺននាក់។ឆ្នាំ២០១៤មានទ្រសចរសរុបជិត៣៩មុឺន

នាក់ក្នុងនោះទ្រសចរជាតិជិត៣៦មុឺននាក់។ចំនួនន្រះមានការកើនឡើង

ទ្វ្រដងប្រៀបធៀបក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នានាឆ្នាំ២០១៣។តមរយៈទិន្ន័យ

ន្រះកម្ពុជាជាពិស្រសខ្រត្តសៀមរាបផ្ទាល់ទទួលបានចំណូលស្រដ្ឋកិច្ចជិត

៣០លនដុល្លារ។ដោយឡ្រកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តឆ្នាំ២០១៥មាន

ភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិប្រមាណជិត ១ លននាក់ ជាមួយនឹងចំណូលប្រក់

ប្រមាណ៦០លនដុល្លារ៕

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រននិងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើក

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រន្តព.ស.២៥៥៩-២៥៦០គ.ស.២០១៦លើកទី៤

ក្រមប្រធានបទ"ការចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ"
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ក្នុងខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូល

រួមក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦នីតិកាលទី៥ពិធីជួបជុំជាមួយកីឡាករ

មន្រ្តីរាជការព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិស្រសសមោ្ពោធសមិទ្ធផលធំៗ

ចំនួនពីរគឺអគារដ្ឋបាលថ្មីន្រសាលរាជធានីភ្នំព្រញនិងរោងចក្រផលិតស្ករ

សនៅខ្រត្តព្រះវិហារ។

នៅថ្ង្រទី៤ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៦នីតិកាលទី៥ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

សម្រ្តចអគ្គមហាពញាចក្រីហ្រង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភា។សមាជិករដ្ឋ-

សភាចំនួន ១០៧ រូប ដ្រលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំព្រញអង្គ

នោះក៏មានវត្តមានសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ផងដ្ររ។

សម័យប្រជុំបានលើកយករបៀបវារៈចំនួន៥មកពិភាក្សានិងអនុម័ត។

នៅក្នុងរបៀបវារៈទី ៣ គឺការបោះឆ្នាតផ្តល់ស្រចក្តីទុកចិត្តសមាស-

ភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលត្រូវបានក្រសម្រួល និងបំព្រញបន្ថ្រម

ចំនួន២៦រូប។រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នាតដោយសំឡ្រងគាំទ្រ៧០សំឡ្រង

មិនគាំទ្រ២៤និងអនុប្បវាទ១៣សំឡ្រងលើ១០៧សំឡ្រង។នៅក្នុងកិច្ច

ប្រជុំនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងរាស្រ្តមកពីគណបក្សសង្រ្កោះ

ជាតិប្រមាណ៤០រូបផងដ្ររដោយមាន២សំឡ្រងបានចូលរួមបោះឆ្នាត

គាំទ្រ។សមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលត្រូវបានក្រសម្រួលនិង

បំព្រញបន្ថ្រមទាំង២៦រូបនោះមាន៖ឯកឧត្តមហ្រ ណាំហុង ជាឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្រី។ឯកឧត្តមប្រក់ សុខុន ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ឯកឧត្តម អូនព័ន្ធ 
មុនីរ័ត្ន ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ឯកឧត្តមស៊ុន ចាន់ថុល ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធា-

រណការនិងដឹកជញ្ជូន។ឯកឧត្តមជា សុផារ៉្រ ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋ-

មន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ។ ឯកឧត្តម ហុឹម 

ឆ្រម ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីនងិជារដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួធម្មការនងិសាសនា។ឯកឧត្តម

មិន ឃិនជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី(ទទួលបន្ទុកប្រសកកម្មពិស្រស)។ឯកឧត្តម

អុឹមសួស្តី ជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី(ទទួលបន្ទុកប្រសកកម្មពិស្រស)។ឯកឧត្តម

វ្រង សាខុន ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខោប្រមាញ់និងន្រសាទ។ឯក-

ឧត្តម អ៊ុក រ៉្រប៊ុន ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ឯកឧត្តមប៉្រន 
សូរស័ក្តិ ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ឯកឧត្តមត្រំ អុីវតឹក ជារដ្ឋ-

មន្រ្តីក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។ឯកឧត្តមឈិត សុខុន ជា
រដ្ឋល្រខធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ឯកឧត្តមខូយ ឃុនហ៊ួរ ជារដ្ឋ-

ល្រខធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ឯកឧត្តមប៉្រវ ហមផាន ជារដ្ឋល្រ-

ខធិការក្រសួងមហាផ្ទ្រ។ឯកឧត្តមជៀង អំ ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងការ-

ពារជាតិ។ឯកឧត្តមហាស់ សារ៉្រត ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងកសិកម្ម

រុកា្ខោប្រមាញ់និងន្រសាទ។ឯកឧត្តមអ៊ូ សំអ៊ួន ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ឯកឧត្តមផ្រ ប៊ុនឈឿន ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួង

បរិសា្ថាន។ឯកឧត្តមគ្រ ស៊ុំសារឿត ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងធនធានទឹក

និងឧតុនិយម។ឯកឧត្តមផ្រន សុវិជា្ជ្រន្រ ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួង

សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន។ឯកឧត្តមជួនវនជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួង

ឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម។ឯកឧត្តមអុី ឈាន ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួង

ការពារជាតិ ។ ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងការ-

បរទ្រសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ឯកឧត្តមណ្រ ធួក  ជារដ្ឋល្រ-

ខធិការក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខោប្រមាញ់និងន្រសាទ។ឯកឧត្តមលី ផល្ល្រ 
ជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខោប្រមាញ់និងន្រសាទ។

សម្ត្រចត្រជោហ៊នុ ស្រន មានប្រសាសនថ៍ការរុះរគីណៈរដ្ឋមន្រ្តនីៅ

ពាក់កណា្តាលអាណត្តិន្រះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារ។សម្ត្រច

ត្រជោបញ្ជាក់ថ ការរុះរីសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលលើកន្រះ គឺផ្អ្រកលើ ៥

ចំណុចសំខន់ៗដូចជា៖១.ភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចប់ឬផ្លាស់ប្តូរមុខងារ

សមាជិកមួយចំនួនន្ររាជរដ្ឋាភិបាល ស្របតមសំណូមពររបស់សាមុី

ឥស្សរជន ។ ២. ភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់មុខងារ និងភារកិច្ចបន្ថ្រមដល់

សមាជិកមួយចំនួនន្ររាជរដ្ឋាភិបាល។៣.ភាពចាំបាច់ន្រការក្រសម្រួល

និងប្តូរសមាជិកមួយចំនួនន្ររាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅទទួលបន្ទុកការងារនៅ

ក្រសួងសា្ថាប័នដ្រលសក្តិសមនឹងបទពិសោធការងាររបស់សាមីឥស្សរជន

នីមួយៗ។៤.ភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រមូលរក្សានិងប្រើប្រស់ឲ្យអស់លទ្ធ-

ភាព និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវធនធានបញ្ញាញាណរបស់មន្រ្តី

សំខន់ៗមួយចំនួនដ្រលមានបទពិសោធការងារយូរឆ្នាំនៅក្នុងជួររដ្ឋបាល

សាធារណៈហើយនិងមានសុខភាពល្អមាំមួនដ្រលអាចបន្តជួយការងារ

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន។៥.ភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រគល់តំណ្រងនិងភារកិច្ចនៅ

ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលជាមន្រ្តីវ័យក្ម្រងមួយចំនួនដ្រលមានសមត្ថភាពខ្ពស់

និងមានគុណវឌ្ឍល្អសក្តិសម។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ នៅថ្ង្រដដ្រលនោះ រដ្ឋសភាក៏បានបោះឆ្នាតគាំទ្រ

ឯកឧត្តមសំ ព្រហ្មនាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជំនួសឯកឧត្តម 
ឯក សំអុល ដ្រលបានបញ្ចប់អាណត្តិ។

ល្ងាចថ្ង្រទី៤ខ្រមសាសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ត្រចកិត្តិ-

សម្ត្រចត្រជ ្រ ៈ  ការក្រសម្រួលសមសភាពគណៈរដ្ឋមន្រ្តីគឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារ 
 ប្រឹងប្រងឆ្ព្រះទ្រឆ្ន្រំ ២០២៣ ក្នុងព្រលកម្ពុជាធ្វើជាម្ច្រស់ផ្ទះ SEA GAMESលើកទី ៣២ 

មិនត្រូវឲ្យប្រជាជនណាម្ន្រក់រងគ្រះថ្ន្រក់ដ្រយសារខ្វះទឹក

រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៦នីតិកាលទី
៥ក៏បានអនុម័តរបៀបវារៈទី៣គឺការបោះឆ្នាតផ្តល់ស្រចក្តីទុកចិត្ត
សមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលត្រូវបានក្រសម្រួល

និងបំព្រញបន្ថ្រមចំនួន២៦រូប
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ព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉្រនី ហ៊ុនស្រន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង

ពិធីជួបជុំពិសាភោជនាហារជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីមកពីគ្រប់សហព័ន្ធ

សរុប៣.៤០០នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះព្រជ្ររាជ-

ធានីភ្នំព្រញ។

មានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួមនាព្រលនោះសម្ត្រចបានបញ្ជាក់ថ

៉នៅគ្រប់សហព័ន្ធកីឡារបស់យើងខ្ញុំមិននិយយបញ្ហាបច្ច្រកទ្រសនោះទ្រ

ប៉ុន្ត្រខ្ញុំចង់និយយអំពីសា្មារតីន្រកីឡា ដ្រលយើងមិនត្រូវចុះញ៉មណាមួយ

ឡើយព្រះថកីឡាមិនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទ្រសធំឬប្រទ្រសតូច

ប្រទ្រសមានឬប្រទ្រសក្រនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលសំខន់កីឡាករន្រប្រទ្រស

នោះ ត្រូវខិតខំងើបឈរឡើងក្នុងឋានៈជាកីឡាករដ្រលអាចប្រកួតដោយ

ស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិជាមួយកីឡាករន្រប្រទ្រសផ្ស្រងៗទាំងប្រទ្រសអ្នក

មានប្រទ្រសអ្នកក្រប្រទ្រសធំនិងប្រទ្រសតូច៉។

សម្ត្រចត្រជោបានបងា្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថ យើងនឹងអាចជួបជុំគា្នាជា

មហាគ្រួសារន្រកីឡាជាតិរបស់យើង។ឆ្នាំ២០២៣គឺនៅមិនឆ្ងាយនោះទ្រ

យើងទាំងអស់គា្នាត្រូវប្រឹងប្រងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយហើយ

បើទោះបីមិនទាន់ដល់ឆ្នាំ២០២៣ត្រយើងទាំងអស់គា្នាត្រូវប្រឹងប្រងស្វ្រង

រកឱកាស ដើម្បីទទួលបាននូវកិត្តិយសសម្រប់ជាតិ និងប្រជាជនរបស់

យើង។កីឡាគា្មាននយោបាយនៅក្នុងនោះទ្រ។ដូច្ន្រះសង្ឃឹមថយើងទាំង

អស់គា្នានឹងរួមគា្នា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទ្រសជាតិរបស់យើងមានសកម្មភាពរស់

រវីក ផ្សាភា្ជាប់សាមគ្គីភាពជាមួយនឹងកីឡានៅគ្រប់ប្រភ្រទន្រកីឡានៅក្នុង

ប្រទ្រសរបស់យើង និងផ្សាភា្ជាប់ជាមួយកីឡាន្របណា្តាប្រទ្រសក្នុងតំបន់។

តមរយៈនោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងរវាងប្រជា-

ជនន្រប្រទ្រសរបស់យើងជាមួយប្រទ្រសដទ្រ ជាពិស្រសក្នុងវិស័យយុវ-

ជននឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់តមរយៈសកម្មភាពន្រវិស័យកីឡាន្រះឯង។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ហង់ ជួនណារ៉ុន មាន

ប្រសាសន៍ថដំណើរឆ្ពោះទៅកីឡាសុីហ្គ្រម(SEAGames)លើកទី៣២

ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពុជាកាន់ត្រខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅសល់ត្រ៧ឆ្នាំ

ជាងប៉ុណោ្ណោះពិស្រសឆ្លងកាត់ត្រការប្រកួតសុីហ្គ្រមត្រ៣លើកទៀតគឺសុី-

ហ្គ្រមឆ្នាំ២០១៧នៅមា៉ាឡ្រសុី,ឆ្នាំ២០១៩នៅហ្វីលីពីន,ឆ្នាំ២០២១នៅ

វៀតណាមនិងឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថរយៈព្រលជាង៧ឆ្នាំសម្រប់កសាងធន-

ធានមនុស្សធនធានកីឡាឱ្យពូក្រ និងមានគុណវុឌ្ឍីច្បាស់លស់ មិនម្រន

ជាការងាយស្រួលទ្រសម្រប់អ្នកជំនាញបច្ច្រកទ្រស ព្រះថបើយើង

ជ្រើសរីសបានកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្ម្រងមានទ្រពកោសល្យល្អនោះការ

ហ្វឹកហាត់រយៈព្រល ៧ ឆ្នាំជាងគឺអាចគ្រប់គ្រន់ត្របើជ្រើសរីសបានអ្នក

មានលក្ខណៈសម្បត្តិទ្រពកោសល្យមិនបានល្អនោះរយៈព្រលជាង៧ឆ្នាំ

អាចជួបការលំបាកនិងក្តីសង្ឃឹមតិចតួច។

គណៈកមា្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវ

ជននិងកីឡានិងសហព័ន្ធកីឡាជាតិបានរៀបចំស្រចក្តីព្រងផ្រនការម្រសុី

ហ្គ្រមឆ្នាំ ២០២៣។តមរយៈសូចនាករដ្រលបានកំណត់ក្នុងផ្រនការម្រ

សុីហ្គ្រមឆ្នាំ ២០២៣ កម្ពុជា ក្នុងនាមជាមា្ចាស់ផ្ទះ ត្រូវត្រដណ្តើមឱ្យបាន

ម្រដយមាស៣០%ឬ១ភាគ៣ន្រចំនួនម្រដយមាសទាំងអស់ដ្រលមាន

នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រមឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងនោះយើងជ្រើសរីស

យកកីឡាពី៣០ទៅ៣៥ប្រភ្រទកីឡានិងចំនួនវិញ្ញាសារពី៣០០ទៅ

៤០០ វិញ្ញាសារប្រកួត។ដូចន្រះបើ៣០%ន្រម្រដយមាសសរុបចំនួន

៣០០គ្រឿងកម្ពុជាត្រូវស្វ្រងរកឱ្យបានប្រមាណ៩០ម្រដយមាស។ន្រះ

ជាមហិច្ឆតរបស់យើង។

ព្រឹកថ្ង្រទី ៥ ខ្រម្រសា សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់-

ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់សាលរាជធា-

នីភ្នំព្រញ ។ នៅព្រលនោះសម្ត្រចបានថ្ល្រងទាក់ទងនឹងការក្រសម្រួល

បំព្រញបន្ថ្រមសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មីដ្រលបានប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីថ្ង្រ

ទី៤ខ្រម្រសា។

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ មានការរិះគន់ថការរុះរីគណៈរដ្ឋ-

មន្រ្តីគឺដដ្រល ដោយអំណាចមកប្រមូលផ្តុំលើត្ររូបសម្ត្រចត្រមា្នាក់ឯង ។

សម្ត្រចបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកនិយយទាំងនោះថ បើមិន

ដឹងគួរកុំនិយយព្រះសម្ត្រចមិនដ្រលបានបំពានការងាររដ្ឋមន្រ្តីណាមា្នាក់

នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រសូមឲ្យរដ្ឋមន្រ្តីទាំងនោះធ្វើទៅតមច្បាប់ដ្រលបានកំណត់។

សម្ត្រចត្រជោសង្កត់ធ្ងន់ថ   ៉ខ្ញុំមិនដ្រលទៅបំពានជាមួយនឹងកិច្ចការរដ្ឋ-

មន្រ្តីណាមួយទ្រ សុំត្ររដ្ឋមន្រ្តីហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រូវទៅតមច្បាប់ដ្រលបាន

កំណត់ ៉។សម្ត្រចត្រជោបន្តថរដ្ឋមន្រ្តីខ្លះបានបំពានសិទ្ធិរបស់សម្ត្រច

ក្នុងការស្នើត្រងតំងអនុរដ្ឋល្រខធិការដ្រលជាបុព្វសិទ្ធិត្រងតំងដោយនា-

យករដ្ឋមន្រ្តីព្រះជាមុខងារនយោបាយត្រសម្ត្រចនៅត្រទទួល។សម្ត្រច

បន្តថ អស់លោកត្រងតំងប្រធាននាយកដ្ឋាននានា ក៏សម្ត្រចមិនដ្រល

បានជំទាស់អ្វីនោះទ្រ។

សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ ការសម្រចចិត្តរុះរីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ដោយសារត្រមានរឿងឈឺក្បាលខ្លាំង ។ ក្នុងអាណត្តិន្រះនៅសល់រយៈ

ព្រល២ឆ្នាំកន្លះទៀតអស់លោកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រងឲ្យមានការប្រប្រួល

ថ្មី។ប្រសិនធ្វើការក្រសម្រួលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅត្រគា្មានប្រសិទ្ធភាព

ទៀតគឺយើងមិនចាំបាច់ក្រសម្រួលទ្រ។

ក្នុងពិធីន្រះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោបានការប្រកាសលុបចោលគម្រងផ្លូវ

អាកាសល្បឿនលឿនន្រះ បនា្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតមសងខង

ផ្លូវរថភ្លើងនាំគា្នាធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបនា្ទាប់ ស្នើឲ្យក្រសួងសាធារណការបំភ្លឺ

ពាក់ព័ន្ធការសាងសង់ផ្លូវន្រះ។សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ៉ខ្ញុំសូម

ប្រកាសថ្ង្រន្រះសូមបងប្អូនតមផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំព្រញទៅពោធិ៍ចិនតុងឈប់

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រននិងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉្រនី 
ហ៊ុនស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជួបជុំពិសាភោជនាហារ
ជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីមកពីគ្រប់សហព័ន្ធសរុប៣.៤០០នាក់

នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះព្រជ្រ
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ធ្វើបាតុកម្ម ឈប់ទាមទារធ្វើវ្រទិកាសាធារណៈ ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើផ្លូវ

ហាយវ្រ អ៊ិចប្រសហ្នឹងទ្រនាំពិបាក   ៉។ជាមួយនឹងការប្រកាសបញ្ឈប់

គម្រងកសាងផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿន សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើឲ្យសា-

លរាជធានីភ្នំព្រញយកផ្លូវដ្រក ដ្រលបច្ចុប្បន្នមិនបានប្រើប្រស់ចាប់ពីគី-

ឡូម៉្រត្រល្រខ៦មកដល់បឹងកក់ធ្វើជាផ្លូវធំសម្រប់ធ្វើដំណើរវិញ។សម្ត្រច

ត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ផ្លូវរថភ្លើងចាស់នោះមិនមានប្រើប្រស់ទៀតទ្រ

ដូចន្រះយើងអាចធ្វើជាផ្លូវកស៊ូនៅលើផ្លូវរថភ្លើងន្រះ ពីបឹងកក់ទៅកាន់

គីឡូម៉្រត្រល្រខ៦ព្រះអាចជួយបញ្ចៀសការកកស្ទះចរាចរបានមួយផ្ន្រក

ធំពីផ្លូវមាត់ទន្ល្រ។

ក្នុងពិធីន្រះដ្ររ សម្ត្រចក៏បានរិះគន់ចំៗសំដៅទៅប្រធានមន្ទីរសាធារ-

ណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំព្រញដ្រលធ្វើផ្លូវថ្មីឯផ្លូវចាស់ៗដ្រលមាន

រួចហើយហើយខូចខតមិនព្រមជួសជុល។ជាមួយន្រះ សម្ត្រចត្រជោក៏

បានជំរុញឲ្យសាលរាជធានីភ្នំព្រញយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហា៣ជាសំខន់

គបឺញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បញ្ហាស្ទះលូនងិបញ្ហាសរំាម។សម្ត្រចកប៏ានរលំកឹ

អភិបាលរាជធានីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមតិប្រជាពលរដ្ឋតមហ្វ្រសប៊ុក

ដូចជាការជីកផ្លូវដក់លូ, ជីកផ្លូវដក់ខ្ស្រកាប្លិ៍ ជាដើម គួរត្រមានផ្រនការ

ច្បាស់លស់មួយមុននឹងធ្វើផ្លូវដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិ។ផ្លូវ

ខ្លះធ្វើហើយគ្រទៅជីកដក់លូហើយជីកដក់លូនោះទៀតលូខ្លះដក់បាន

៣ខ្រទៅជីកដូរលូថ្មីទៀត។សម្ត្រចត្រជោក៏បានថ្ល្រងគាំទ្របន្តឲ្យមានស្រ-

វាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់រដ្ឋបន្តទៀត ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើ

ដំណើររបស់ប្រជាជននិងសិស្សានុសិស្ស និងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះ

ចរាចរណ៍ផងដ្ររ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ៧ ខ្រម្រសាសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធមហាកុដិ៉ត្រជ្រ រ៉្រនីរតនៈ៉នៅវត្តក្រពើហា

ក្រុងតខ្មាខ្រត្តកណា្តាលដ្រលនៅទីនោះសម្ត្រចបានលើកឡើងនូវចំណុច

មួយចំនួនទាក់់ទងទៅនឹងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខងមុខ។

សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិស្រសអ្នកបើកបរ

យនយន្តត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ នៅក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រ-

ណីជាតិ ។ ថ្ង្រចូលឆ្នាំថ្មីជាថ្ង្រដ្រលប្រជាពលរដ្ឋយើងជួបជុំក្រុមគ្រួសារ

សប្បាយរីករាយ  ដូចន្រះសុំកុំឲ្យថ្ង្រសប្បាយរីករាយន្រះទៅជាថ្ង្រសោក

សៅដ្រលមានក្រុមគ្រួសារត្រូវសា្លាប់ ឬត្រូវចូលមន្ទីរព្រទ្យ ។ សុំបើកបរ

ដោយគោរពច្បាប់និងមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

សម្ត្រចត្រជោបន្តថអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលនិងក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹក

អ្នកដំណើរទាំងអស់ កុំឲ្យដំឡើងថ្ល្ររថយន្តនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូល

ឆ្នាំខ្ម្ររ ។ តម្ល្រប្រងសាំងបានធា្លាក់ចុះ ដូច្ន្រះមិនគួរមានការដំឡើងថ្ល្ររថ-

យន្តឈ្នួលនោះទ្រ។ការមិនដំឡើងថ្ល្រន្រះជាកាយវិការមួយន្រការយោគ-

យល់គា្នា ។ អ្នកធ្វើដំណើរត្រូវត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរពិធី

បុណ្យចូលឆ្នាំភាគច្រើនជាកម្មករ-កម្មការិនី ។សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវ-

នាវដល់យុវជន យុវនារីទាំងអស់ កុំល្រងល្ប្រងណាដ្រលបង្កគ្រះថ្នាក់

ដូចជាការបាចទឹកបាញ់ទឹកនិងការល្រងបា៉ាតម្សៅជាដើមដ្រលល្ប្រងទាំង

អស់ន្រះមិនម្រនជាល្ប្រងប្រជាប្រិយខ្ម្ររទ្រ ។ល្ប្រងទាំងន្រះត្រងបង្កឲ្យ

មានគ្រះថ្នាក់និងជមោ្លាះកើតឡើង។

សម្ត្រចត្រជោបានរំលឹកដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដប់ថ្នាក់ ទាំងប៉ូលីស

អាវុធហត្ថនិងកងទ័ពរួមទាំងអាជា្ញាធរខ្រត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌត្រូវខិតខំ

បង្កលក្ខណងាយស្រួលនិងបង្កបរិយកាសសប្បាយរីករាយជូនប្រជាពល

រដ្ឋនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំន្រះ។ន្រះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើង។សម្ត្រចក៏

បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដ្ររចំពោះបញ្ហាអគ្គិ-

ភ័យ។

ព្រឹកថ្ង្រទី១៩ខ្រម្រសាសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រនបានអញ្ជើញជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពីធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតស្ក

សររបស់ក្រុមហ៊ុនរូយហ្វ្រងខ្រមបូឌ្រ អ៊ិនធើណ្រសិនណលខមភ្រនីលី-

មីតធីតរបស់ប្រទ្រសចិននៅស្រុកឆ្របខ្រត្តព្រះវិហារ។

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ការវិនិយោគន្រះគឺជាប្រភ្រទកសិ-

ឧស្សាហកម្មហើយក៏ជាកសិពាណិជ្ជកម្មផងដ្ររ។កន្ល្រងន្រះគឺជាទីផ្សារដ៏

សំខន់របស់កសិករសម្រប់ការដំអំពៅលក់មកកាន់រោងចក្រ ដ្រលហៅ

ថ កសិឧស្សាហកម្មក្រច្ន្រច្រញពីវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក ស្របព្រលដ្រល

កសិករបានលក់អំពៅទៅកាន់រោងចក្រដ្រលហៅថកសិពាណិជ្ជកម្ម។

សម្ត្រចត្រជោបានចាត់ទុកការវិនិយោគន្រះជាការវិនិយោគដ៏ធំសម្បើម

មួយបើប្រៀបធៀបការវិនិយោគធ្វើរោងចក្រស្ករសមុនៗនោះ ។ ការវិនិ-

យោគន្រះអាចនាំទៅដល់ការផលិតផ្ស្រងៗ ដូចជាថមពលអគ្គិសនី,ការ

ផលិតអាល់កុលនិងជីសរីរាង្គផងដ្ររ។ការវិនិយោគដ៏ធំន្រះគឺជាការលើក

ទឹកចិត្តមួយដ៏ធំសម្រប់កសិករក៏ជាការដោះស្រយបញ្ហារបស់ប្រជាពល-

រដ្ឋផងដ្ររ ក្នុងនោះបញ្ហាដំបូងគឺទៅលើរបៀបរៀបចំន្រការវិនិយោគផ្ន្រក

កសិកម្ម។សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថការធ្វើសុខដុមបនីយកម្មរវាងទីតំងវិនិ

យោគកសិឧស្សាហកម្មន្រះ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ គឺជាប្រការ

សំខន់។ជាក់ស្ត្រងនៅព្រលន្រះប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលពីការសាង-

សង់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័និងប្រភពទឹកប្រើប្រស់ប្រភពអគ្គិសនីដ្រលបានពី

ការផលិតរបស់រោងចក្រន្រះ,បានមន្ទីរព្រទ្យនិងសាលរៀន។ក្រពីន្រះ

នៅបានដោះស្រយការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកផងដ្ររ ដ្រល

ជួយកាត់បន្ថយនូវការធ្វើចំណាកស្រុក។

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតគូពីការសាង-

សង់ផ្ទះសម្រប់ឲ្យកម្មករសា្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ,ប្រក់ខ្រសមរម្យ និងការលើក

ទឹកចិត្តនិងថ្នាក់ថ្នមកម្មករបើកម្មករមានសុខភាពល្អនោះទិន្នផលការងារក៏

បានល្អ។ប៉នុ្ត្របញ្ហាសំខនម់យួទៀតនោះគកឺារធ្វើសមាហរណកម្មមខុរបរ

ន្រះ។ក្រុមហ៊ុនមិនបាច់ពង្រីកផ្ទ្រដីដ្រលរដ្ឋផ្តល់ឲ្យបន្ថ្រមនោះទ្រក្រុមហ៊ុន

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រនអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ
ដក់ឲ្យប្រើប្រស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់សាលរាជធានីភ្នំព្រញ
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គ្រន់ត្រធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាទីផ្សាររបស់កសិករ ហើយខិតខំចងសម្ព័ន្ធភាពជា

មួយកសិករ ឲ្យពួកគាត់ដំអំពៅ រួចយើងធ្វើការប្រមូលទិញពីកសិករមក

តមរយៈផ្តល់ពូជឲ្យកសិករដំ និងប្រមូលទិញពីកសិករត្រឡប់មកវិញ

ដ្រលអាចព្រលខ្លះក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ទុនដល់កសិករផងដ្ររបើអាចធ្វើទៅ

បានហើយកសិករនឹងកា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដល់រោងចក្រហើយ

រោងចក្រនឹងមាននិរន្តរភាពរហូត។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើតមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា បន្ត

បើកទីផ្សារឲ្យធំសម្រប់កម្ពុជា ទីផ្សារអង្ករ ទីផ្សារពោត និងទីផ្សារស្ករស

បន្ថ្រមទៀត។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនដ្រលបានជ្រើសរីសយក

កម្ពុជាជាកន្ល្រងវិនិយោគដ្រលន្រះបានកើតឡើងដោយសារត្រការជឿទុក

ចិត្តមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជានិងការជឿទុកចិត្តគា្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងចិន។

ទាក់ទងនឹងរោងចក្រស្ករសន្រះ ឯកឧត្តមលោកទ្រសរដ្ឋមន្រ្ដី ចម 
ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានរាយការណ៍ថ

បច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ដ្រលទទួលបានគោលការណ៍វិនិ-

យោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតរោងចក្រផលិតស្កសរមាននៅខ្រត្ដក្រច្រះ

,កំពង់ស្ពឺ,កោះកុង,និងខ្រត្ដព្រះវិហារ។ រោងចក្រន្រះ ជារោងចក្រទី ២៩

ដ្រលបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនរូយហ្វ្រងនៅប្រទ្រសចិននិងជារោង-

ចក្រធំជាងគ្រនៅកម្ពុជា ហើយក៏ជារោងចក្រមួយដ្រលមានសមត្ថភាព

ផលិតធំជាងគ្រនៅអាសុី។លោកបញ្ជាក់ថក្រុមហ៊ុនន្រះបង្កើតរោងចក្រ

ចំនួន ៤ លើផ្ទ្រដី ៥៦ ហិកត ដ្រលមានទីតំងស្ថិតនៅឃុំម្លូព្រមួយ

ឃុំម្លូព្រពីរនិងសង្ក្រពីរស្រុកឆ្របខ្រត្ដព្រះវិហាររួមមានៈរោងចក្រផលិត

ស្កសរ រោងចក្រផលិតថមពលអគ្គិសនី រោងចក្រផលិតអាល់កុល និង

រោចក្រផលិតជីសរីរាង្គព្រមទាំងសាងសង់អាងស្ដុកទឹក៦លនម៉្រត្រត្រី-

គុណសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងរោងចក្រផង និងសម្រប់ស្រចស្រពដំណាំ

ពៅផង។

ការអភិវឌ្ឍគម្រងដ៏ធំន្រះត្រូវបានរៀបចំផ្រនការអភិវឌ្ឍពង្រឹងផលិត

កម្មបន្ថ្រមជា៣ដំណាក់ធំៗ។ ដំណាក់កាលទី ១ រោងចក្រ នឹងចាប់ផ្ដើម

ដំណើរការផលិតស្ករសចំនួន៣ស្រន៦មុឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយមាន

ផ្ទ្រដីដំដុះប្រមាណជាង៤មុឺនហិកតនិងមានរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរ

ដោយជវីមា៉ាសដ្រលអាចផលតិបាន៣៩ម្រហា្គាវា៉ាត់ដោយនៅដណំាកក់ាល

ន្រះមានទុនវិនិយោគ៣៦០លនដុល្លារអាម្ររិក។

ដំណាក់កាលទី ២. ក្រុមហ៊ុនគ្រងរៀបចំដំណើររោងចក្រចំនួន ២

ទៀតនៅក្នុងខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៧ខងមុខគឺទីរោងចក្រផលិតអាល់កុលពី

ទឹករងូដ្រលមានសមត្ថភាពផលិតចំនួន៥មុឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រប់នាំ

ច្រញទៅប្រទ្រសចិននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទី២រោងចក្រផលិតជីសរីរាង្គ

មានសមត្ថភាពផលិតចំនួន១ស្រនតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុង

ចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដោយប្រើប្រស់ថវិកា៣៦០លនដុល្លារ។

ដំណាក់កាលទី៣.ដើម្បីសម្រចតមគម្រងផលិតស្កសរឲ្យបាន ១

លន៤ស្រនតោនក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនត្រូវការពង្រីកផ្ទ្រដីដំដុះចំនួន៦

ពាន់ ហិកត និងប្រើប្រស់ទុនរហូតដល់ ១ ពាន់លនដុល្លារ

ដូចដ្រលបានគ្រងទុក។តម្រូវកមា្លាំងពលកម្មនៅដំណាក់កាលទី១ចំនួន

៧ពាន់នាក់ ក្នុងនោះផ្ន្រករោងចក្រ៤០០នាក់ និងដំណាក់កាលទី២

និងបន្ដ ដំណាក់កាល ទី ៣ នឹងកើនឡើងដល់ ២ មុឺន ១ ពាន់នាក់

ក្នុងនោះផ្ន្រករោងចក្រចំនួន១ពាន់២រយនាក់។

លោកលូហ្វ្រង(LiuFeng)ប្រធានក្រុមហ៊ុនរូយហ្វ្រងខ្រមបូឌ្រអ៊ិន

ធើណ្រសិនណលខមភ្រនីលីមីតធីតបានថ្ល្រងថតមគម្រងផ្រនការជា

ដំណាក់កាលនីមួយៗលើគម្រងទុនចំនួន១ពាន់លនដុល្លារក្រុមហ៊ុន

ប្ដ្រជា្ញាចិត្ដយ៉ាងមុះមុតថនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ដគម្រងន្រះឲ្យ  

ទទួលបានជោគជ័យ ហើយនិងតមការគម្រងទុក នឹងប្រកា្លាយតំបន់

ខ្រត្ដព្រះវិហារឲ្យជាកន្ល្រងផ្គត់ផ្គង់ស្ករសធំជាងគ្រនៅអាសុីនិងជារោងចក្រ

លំដប់ពិភពលោក។

ថ្ង្រទី២៤ខ្រម្រសាសម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់-

ខ្ពស់ក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាល ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី

១៣០ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១ឧសភាជាមួយកម្មករកម្មការិនីចំនួន៣.៥០០

នាក់នៅសាលមហោស្រពកោះព្រជ្ររាជធានីភ្នំព្រញ។

មានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួម សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថ ក្នុង

ការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកៀរគរ និងជំរុញ

ការវិនិយោគ ដ្រលបានបង្កើតឱកាសការងារសម្រប់កម្មករនិយោជិតរាប់

មុឺននាក់ និងបានដោះស្រយបញ្ហាកមា្លាំងពលកម្មថ្មីៗជាច្រើនដ្រលត្រូវ

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រនកាត់ខ្ស្របូសមោ្ពោធដក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រ
ផលិតស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុនរូយហ្វ្រងខ្រមបូឌ្រអ៊ិនធើណ្រសិនណល
ខមភ្រនីលីមីតធីតរបស់ប្រទ្រសចិននៅស្រុកឆ្របខ្រត្តព្រះវិហារ

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជួប
សំណ្រះសំណាលក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣០ទិវាពលកម្ម

អន្តរជាតិ១ឧសភាជាមួយកម្មករកម្មការិនីចំនួន៣.៥០០នាក់
នៅសាលមហោស្រពកោះព្រជ្រ
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ចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារ។នៅក្នុងបរិការណ៍ប្រជាសាស្រ្តដ្រលសម្បូរទៅ

ដោយពលករវ័យក្ម្រង រួមផ្សំជាមួយនឹងកាពង្រីកទីក្រុង និងការកើនឡើង

យ៉ាងឆប់រហ័សនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនៅតមទីក្រុង

កមា្លាំងពលកម្មជាច្រើនបាន និងកំពុងចលនាច្រញពីជនបទចូលមកក្នុងទី

ក្រុង ដ្រលន្រះទាមទារឲ្យមានការបង្កើនការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ និង

ជនំាញ។ក្នងុនយ័ន្រះរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបានដកច់្រញនវូ៉គោលនយោ-

បាយជាតសិ្តពីមីខុរបរនងិការងារឆ្នា២ំ០១៥-២០២៥៉ដ្រលមានចក្ខវុសិយ័

លើកកម្ពស់ជីវភាពនិងភាពថ្ល្រថ្នូររបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយសមធម៌។

សម្ត្រចត្រជោបន្តថ គោលនយោបាយន្រះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងឲ្យ

មានភាពសុីសងា្វាក់គា្នាទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហ-

កម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥ -២០២៥ផងដ្ររដោយផ្តាតជាសំខន់លើសសរ-

ស្តម្ភបីគឺទី១.ការបង្កើនឳកាសការងារសមរម្យនិងមានផលិតភាពការងារ

ខ្ពស់,ទី២.ការជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងធនធានមនុស្សនិងទី៣.ការ

ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារ។

ព្រឹកថ្ង្រទី២៦ខ្រម្រសាសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធផ្លូវជាតិល្រខ ៥៦ និងផ្លូវចូលប្រសាទបនា្ទាយឆ្មារ

ក្នុងខ្រត្ដបនា្ទាយមានជ័យ។នៅទីនោះសម្ត្រចបានថ្ល្រងទាក់ទងទៅនឹងការ

ដោះស្រយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដ្រលខ្វះទឹកប្រើប្រស់។

សម្ត្រចត្រជោបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការច្រកចាយទឹកជូនប្រជាពល

រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទ្រស ដោយសម្ត្រចត្រជោបានចាត់ទុកថន្រះគឺជាគ្រះ

មហន្តរាយមួយ។សម្ត្រចបន្តថក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនិងក្រយប្រជុំ

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីសម្ត្រចបានចង្អុលការឲ្យក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចុះ

ថវិកាតមរយៈគណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ ដើម្បីដោះ

ស្រយបញ្ហាសម្រប់ការច្រកទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។

សម្ត្រចត្រជោបានប្រកាសដក់ច្រញនូវយុទ្ធនាការ នៅក្របខណ្ឌទូ-

ទាំងប្រទ្រសដើម្បីដោះស្រយទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ។សម្ត្រចបញ្ជាក់ថឆ្នាំ

ន្រះអាចចាត់ទុកជាគ្រះមហន្តរាយហើយ ត្រសម្ត្រចមិនដក់ស្នើសុំរដ្ឋ-

សភានិងព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថល្រខដក់ប្រទ្រសក្នុងគ្រអាសន្ន

នោះទ្រ។សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថសភាពការណ៍បានទៅហួសពីការព្យា-

ករណ៍របស់យើងទៅហើយដោយសារទឹកទន្ល្រម្រគង្គទាបព្រក។ ទឹកបឹង

ស្ទឹងក៏ទាបព្រក។ ចិនបានទមា្លាក់ទឹករួចហើយពីទន្ល្រឡានឆង៣ដងរួច

មកហើយចូលមកក្នុងទន្ល្រម្រគង្គ ដើម្បីបញ្ជូលទឹកមកក្នុងប្រទ្រសភូមា

ឡាវថ្រកម្ពុជានិងវៀតណាម។វៀតណាមបាននិយយថក្នុងរយៈព្រល

១០០ឆ្នាំដ្រលទឹកសមុទ្រហូរចូលក្នុងទន្ល្រម្រគង្គហើយបើទឹកទន្ល្រម្រគង្គ

ទាបម្តងទៀតមិនម្រនគ្រន់ត្រជាបញ្ហាប្រទ្រសវៀតណាមទ្រប៉ុន្ត្រទឹកប្រ

អាចហូរចូលមកកម្ពុជាតមរយៈទម្ល្រម្រគង្គត្រមួយ។

ជាមួយន្រះសម្ត្រចត្រជោ ក៏បានប្រកាសឲ្យមានការយកចិត្តទុកដក់

ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមិនត្រូវឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋណាមា្នាក់រងគ្រះ

ដោយសារត្រការខ្វះខតទឹកនោះទ្រ។ ន្រះជាបទបញ្ជាដច់ខតដល់គ្រប់

សា្ថាប័ន។

សម្ត្រចក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធនានាចូលរួមបរចិា្ចាគ

ទកឹជនូប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកពំងុរងការខ្វះខត។ក្រពនីោះសម្ត្រចបានស្នើ

ឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្វ្រទិសដៅពីការជួយជំនួយផ្ស្រងៗ មកជាការ

ផ្តល់ជំនួយជាទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញ។ សម្ត្រចត្រជោអំពាវនាវឲ្យមន្រ្តី

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវចូលរួមជួយដោះស្រយទឹកដល់ប្រជាពល-

រដ្ឋវិញ ដោយប្រើប្រស់ធនធានទឹក និងហិរញ្ញវត្តុដើម្បីជួយប្រជាជន។

សម្ត្រចក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានធនធានទាំងអស់ ជួយដល់ប្រជាជន

ដ្រលខ្វះខតទឹកតមរយៈការចុះច្រកចាយទឹក និងការចុះជីកអណ្តូងទឹក

ស្រះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានច្រញបទបញ្ជាមិនឲ្យចៅហា្វាយខ្រត្តណាមួយ ធ្វើ

ដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំព្រញនោះទេគឺត្រូវនៅតមបណា្តាខ្រត្តដើម្បីដោះ

ស្រយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ហើយរាល់កិច្ចប្រជុំនានាត្រូវផ្អាកនៅភ្នំ-

ព្រញ។ សម្ត្រចបានលើកឡើងទៀតថ យុទ្ធនាការប្របន្រះសម្ត្រចធា្លាប់

បានធ្វើរួចម្តងហើយកាលពីទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០០០។

ទន្ទមឹន្រះសម្ត្រចត្រជោបញ្ជាកថ់យើងនងឹរងច់ាមំើលបក្សនយោបាយ

ណាខ្លះច្រញមកដោះស្រយបញ្ហាទឹកសម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ។ចាំមើលតើ

គាត់ចាំយកសន្លឹកឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៧ ឬ ២០១៨ ឬគាត់ជួយដោះស្រយ

ទឹក?។បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលតើមានបក្សនយោបាយណាខ្លះច្រញ

មុខដោះស្រយទឹកសម្រប់ប្រជាជនដ្រលកំពុងខ្វះខត ហើយសូមកុំ

និយយពាក្យថ ខ្ញុំអត់កាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវ។ អញ្ចឹងបាន

ន័យថ លោកធ្វើបក្សហ្នឹងដើម្បីអ្វីបើគ្រន់ត្រជួយដោះស្រយទឹក លោក

ឯងអត់អាចជួយធ្វើបានផងនោះ?។ អញ្ចឹងលោកឯងសន្យាទាំងប៉ុនា្មាន

គ្រន់ត្រជាសន្យាខ្យល់ទ្រ។សម្ត្រចសង្ឃឹមថគណបក្សនយោបាយផ្ស្រងៗ

នឹងយល់នូវសភាពការណ៍ន្រះនឹងជួយដល់ប្រជាជន៕

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រនកាត់ខ្ស្របូសមោ្ពោធផ្លូវជាតិល្រខ៥៦និងផ្លូវចូលប្រសាទបនា្ទាយឆ្មារក្នុងខ្រត្ដបនា្ទាយមានជ័យ
ព្រមទាំងផ្តល់ទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យដ្រលកំពុងរងគ្រះខ្វះខតទឹកប្រើប្រស់ក្នុងជីវភាព
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ថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ 
អនបុៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា បៃធានពៃទឹ្ធសភា បានអញ្ជើញ 

ជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជា្ញាធរ និងកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 

ធម្មតាអរ សៃុកសំរោងទង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។

យោងតាមតាមរបាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរ និងកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 

បានឱ្យដឹងថា ឃុំថៃរក្សាសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន  

បានល្អ តាមរយៈការចាត់តាំងអនុវត្តបៃកបដោយការទទួលខុស 

តៃូវនូវគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព ។ ជាទូទៅ ជីវភាព 

បៃជាជនតៃវូបានលើកកម្ពស ់តាមរយៈការខតិខបំៃងឹបៃងរបសព់កួ 

គាត ់ក្នងុការបង្កបង្កើនផលសៃវូផង នងិជាពសិៃស ដោយមានលហំរូ 

វិនិយោគការដ្ឋាន កសិដ្ឋាន និងរោងចកៃ សហគៃស មកក្នុងភូមិ-

សាសៃ្តឃុំធម្មតាអរផ្ទាល់ ក៏ដូចជាឃុំជិតខាង ដៃលកតា្តាទាំងនៃះ        

បានរួមចំណៃកបានយ៉ាងចៃើនដល់ការបង្កើតការងារ និងបង្កើន             

ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពបៃជាជនកាន់តៃបៃសើរឡើង ។

មានបៃសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ បាន 

សម្តៃងនូវការចូលរួមសប្យាយរីករាយ ជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ ដោយ 

សម្តៃចភក្តីបានឃើញដោយផ្ទាល់ នូវការរីកចមៃើនគួរឱ្យកត់   

សមា្គាល់របស់ឃុំធម្មតាអរទាំងមូល ។ សម្តៃចភក្តីសំណូមពរដល់ 

អាជា្ញាធរ និងកៃុមបៃឹក្សាឃុំ បង្កើនការខិតខំបៃឹងបៃងដឹកនាំ 

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុ ំបេធានពេឹទ្ធសភា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជា្ញេធរ 
និងកេុមបេឹក្សាឃុំធម្មតាអរ សេុកសំរេងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បៃជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តៃសកម្ម បៃកបដោយសា្មារតីទទួលខុសតៃូវ 

ដើម្បីជំរុញការកសាង និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានការរីក 

ចមៃើនជាបន្តទៀត ។

ជាមួយគា្នានោះដៃរ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ រួមដំណើរ 

ដោយកៃុមបៃឹក្សាឃុំធម្មតាអរ បានអញ្ជើញពិនិត្យបៃឡាយមួយខ្សៃ 

បៃវៃង ៤១៥០ ម៉ៃតៃ  ។ យោងតាមសំណូមពររបស់បៃជាជនចំនួន 

២ ភូមិ ក្នុងឃុំមហាសាំង និង ៥ ភូមិ របស់ឃុំធម្មតាអរ សម្តៃចភក្តី    

បានជយួឧបត្ថម្ភសមៃបក់ារជកីបៃឡាយ ១ ខ្សៃ នងិជសួជលុទា្វារទកឹ 

ចំនួន ២ ដើម្បីនាំទឹកពីទំនប់ថ្មពូក ឆ្លងកាត់ និងសៃចសៃពសៃជូន

បៃជាពលរដ្ឋនៅភូមិបៃសាទ ភូមិសិរីវ័ន្ត ឃុំមហាសាំង ភូមិចៃកឬស្សី 

ភូមិសៃតៃង ភូមិដីឡ ភូមិសៃីបៃសើរ និងភូមិពៃក្តី ក្នុងឃុំធម្មតាអរ 

ដោយចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ១៩,៧៥៨ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក 

ដៃលថវិកាទាំងនៃះ បានមកពីការរួមចំណៃកជួយឧបត្ថម្ភរបស់  

សប្បុរសជនក្នុងបៃទៃស ។ 

គួរបញ្ជាក់ថា នៅពៃលចាប់ដំណើរការ បៃឡាយនៃះអាចផ្តល់ 

ទឹកសមៃប់បៃជាជន និងសត្វពាហនៈ ក្នុងភូមិទាំង ៧ ខាងលើ នា 

រដូវបៃំង និងអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកសៃចសៃពបងៃ្គប់លើផ្ទៃដីសៃវស្សា

ចំនួន ៦៥០ ហិកតា ៕

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីសាយ ឈុំ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជា្ញាធរនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំធម្មតអរស្រុកសំរោងទងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ
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ថ្ង្រទី០៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិលសមាជិក
គណ:អចិន្ត្រយ៍គណ:កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុ-
ប្រធានទី២រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ត្រច
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សមោ្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក្តីអណ្ត្រត សងា្កាត់ស្រយូវ ក្រុងស្ទឹង-
ស្រនខ្រត្តកំពង់ធំ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថសា្វាគមន៍ និងរបាយការណ៍សាងសង់ជូនអង្គពិធី
ឯកឧត្តមអ៊ុត សំអនអភិបាលន្រគណ:អភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់
អំពីសមិទ្ធផលដ្រលត្រូវសមោ្ពោធនៅព្រលន្រះរួមមាន សាលធម្មវិន័យ
កុដិថ្មសាលឆន់ច្រតីយ៍រួម របងចាក់ប្រតុងទីធា្លាក្នុងវត្ត បង្គាលលំអរ
អគ្គិសនី បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ទឹកអនាម័យ ដោយសរុបទឹកប្រក់កសាងជាង
១០០០លនរៀល។

មានប្រសាសន៍សំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃ មន្ត្រីរាជការ
លោកតលោកយយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងក្មួយៗចៅៗជាសិស្សានុ-
សិស្សន្រអង្គពិធីទាំងមូលឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិលបាននាំមកនូវការ
ផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន ស្រននិង
សម្ត្រចកិតិ្តព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រនី ហ៊ុន ស្រនដ្រលជានិច្ចកាលសម្ត្រច
ត្រងត្រគិតគូជាប់ជាប្រចាំដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ ក៏ដូច
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទ្រស។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃនិងសប្បុរស-
ជនទាំងអស់ដ្រលបានចូលរួមទាំងកំលំងកាយ និងថវិកាចូលរួមចំណ្រក
កសាងសមិទ្ធផលនានា ដ្រលកំពុងធ្វើពិធីសមោ្ពោធដក់ឱ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវ
ការនៅព្រលន្រះ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីប្រវត្តិន្រការកកើតព្រះពុទ្ធសាស-
នានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំងពីយូរលង់មកហើយ និងនៅព្រល
ន្រះរដ្ឋធម្មនញុ្ញបានច្រងថព្រះពទុ្ធសាសនាជាសាសនារបសរ់ដ្ឋដ្រលបាន
និងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង។

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានមាន
ប្រសាសន៍ជំរាបជូនអង្គពិធីថន្រះ គឺជាការប្រប្រួលបរិសា្ថានជាសកល
ហើយដោយឡ្រកនៅខ្រត្តកំពង់ធំក៏មានការខ្វះខតទឹកប្រើប្រស់នៅតម

តំបន់មួយចំនួន។ បញ្ហាន្រះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានជំរុញឱ្យអាជា្ញាធរគ្រប់
បណា្តាថ្នាក់ និងក្រមុការងារ ត្រវូរួមគា្នាដោះស្រយបញ្ហាជូនប្រជាជនបានទាន់
ព្រលវ្រលដោយត្រូវកំណត់កន្ល្រងណាជាអាទិភាពនិងបន្តបនា្ទាប់។

រំលឹកពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិត្រយ្យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត
បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថក្រយទទួលបានជ័យជំនះនាថ្ង្រ ១៧ខ្រ
ម្រសាឆ្នាំ១៩៧៥ខ្ម្ររក្រហមបានដក់ច្រញនូវគោលការណ៍៨ចំណុច
ដើម្បីអនុវត្ត គឺទីមួយត្រូវជន្លៀសប្រជាជនច្រញពីទីក្រុងទីប្រជុំជនទៅទី
ជនបទទីពីរបំបាត់ផ្សារទីបីបំបាត់រូបិយប័ណ្ណទីបួនបង្កើតផ្ទះបាយហូបរួម
និងធ្វើជាតូបនីយកម្មទូទាំងប្រទ្រសទីប្រំលុបបំបាត់វត្តអារាមទីប្រំមួយ
លុបបំបាត់វិស័យអប់រំគ្រប់កំរិតនិងមន្ទីរព្រទ្យទីប្រំពីរបញ្ជូនជនជាតិវៀត
ណាមទៅប្រទ្រសកំណើតវិញ និងទីប្រំបី ត្រូវកំទ្រចទាំងស្រុងភ្្នាក់ងារ
KGBនិងCIA។ក្រយជ័យជំនះថ្ង្រ៧មករាឆ្នាំ១៩៧៩រហូតមកដល់
បចុ្ចុប្បន្នគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តល់ជូនប្រទ្រសជាតិនិងប្រជាជន
នូវអំណោយធំៗបួនគឺ មួយជីវិតទីពីរ ពីរប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិ
ស្ររីភាពគ្រប់ប្របយ៉ាង  ទីបី សន្តិភាពព្រញល្រញ និងទីបួនគឺអភិវឌ្ឍន៍
ប្រទ្រសលើគ្រប់វិស័យ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្ររ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិល បានបំពាក់គ្រឿង
ឥស្សរិយយសន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងម្រដយសា្ថាបនាជាតិប្រគ្រន
ព្រះសង្ឃ ជូនមន្ត្រីរាជការ និងសប្បុរសជន ព្រមទាំងប្រគ្រនថវិកា និង
សមា្ភារៈចំពោះព្រះសង្ឃជូនលោកតលោកយយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សា-
នុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គពិធីផងដ្ររ៕

ឯកឧត្តម ងួន ញុិល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជ្រ ហ៊ុន ស្រន
 សម្ព្រធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក្តីអណ្ត្រត សងា្ក្រត់ស្រយូវ ក្រុងស្ទឹងស្រន  ខ្រត្តកំពង់ធំ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិលក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សមោ្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក្តីអណ្ត្រតសងា្កាត់ស្រយូវ

ក្រុងស្ទឹងស្រនខ្រត្តកំពង់ធំ
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ថ្ង្រទី២១ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមជា ចាន់តូសមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសាភិ-

បាលធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន 
ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ភាពក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់សមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តឥន្ទរង្សី

ហៅវត្តហប់ស្តិតក្នុងឃុំទ្រស្រុកសោ្ទាងខ្រត្តកំពង់ធំដ្រលចំណាយថវិកា

សាងសង់សរុបចំនួន៤ស្រន៦មុឺន៩ពាន់៧៥០ដុល្លារអាម្ររិករួមមាន

ព្រះសក្យមុនីច្រតីយសម្រប់តម្កល់សារិកធាតុ, សាលពុទ្ធិកបឋមសិក្សា 

បរិកោសល្យមួយខ្នង,សាលឆន់,ខឿនពោធិព្រឹក្ស,បង្គាលភ្លើងផ្លូវប្រ-

តុង,អាងស្តុកទឹកនិងសំណង់សាលអនុគណ១ខ្នង។

ថ្ង្រទី២៣ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមក្រ គឹមយ៉្រនសមាជិក

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអាជា្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន ប្រធាន

ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ រួមដំណើរដោយអាជា្ញាធរ

ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញពិនិត្យសា្ថានភាពទឹកស្ទឹងកណោ្តាលស្ថិត

ក្នុងភូមិបាណយសងា្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសោភ័ណក្នុងគោលបំណងដើម្បី

បូមទឹកពីកូនស្ទឹងកណោ្តាលដោយប្រើប្រស់មា៉ាសុីនចំនួន២គ្រឿងបង្ហូរ

ចូលតមប្រឡាយហូរចូលក្នុងស្ទឹងសិរីសោភ័ណ តមតម្រូវការប្រើប្រស់

របស់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកំពុងខ្វះខតទឹកប្រើប្រស់ក្នុងក្រុង។

ថ្ង្រទី២៥ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នៅទីតំងផ្ទះឆ្រះស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារឆ្នាំងសងា្កាត់

ផ្សារឆ្នាំងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ត្រចចៅហា្វាវាំងគង់សំអុលសមាជិកគណ:អចិន្ត្រយ៍

គណ:កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីព្រះ

បរមរាជវាំង អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំង រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម គុយ 
សុផលទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី,ឯកឧត្តមឈួរ ច័ន្ទឌឿន សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកជំទាវ 
ក្រ ច័ន្ទមុនី អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំង ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវ

ប្រតិភូក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង,ថ្នាក់ដឹកនាំខ្រត្តព្រមទាំងអាជា្ញាធរដ្រនដីបានអញ្ជើញ

ជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងនាំយកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រល

ទទួលរងគ្រះអគ្គិភ័យបំផ្លាញផ្ទះអស់ចំនួន១៥ខ្នងស្មើនឹង២៣គ្រួសារដ្រលក្នុង១

គ្រួសារៗទទួលបានអំណោយជាអង្ករ៥០គីឡូក្រម,ឃីត១,កន្ទ្រល១និងថវិកា១០

មុឺនរៀលនិងអំណោយរបស់សម្ត្រចចៅហា្វាវាំងផ្ទាល់មានមី១ក្រស,ទឹកសុីអ៊ីវ១

យួរនិងថវិកា៧មុឺនរៀល។

ថ្មីៗន្រះ ឯកឧត្តម ទ្រព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការ

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភាបានដឹកនាំក្រុមគ្រូ

ព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងច្រកអំណោយដល់

សិស្សានុសិស្សនៅសាលបឋមសិក្សាកៀនជង្រ្កុក ក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវ្រង

ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ដោយក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ១ក្បាលខ្មាដ្រ០១ដើមប៊ិច

០១ដើមជ័រលុប០១និងបនា្ទាត់០១លោកគ្រូអ្នកគ្រូ០៨នាក់ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន

សារុង០១សាប៊ូលុច្ស០១ដុំនិងថវិកា៥មឺុនរៀលចូលឧបត្ថម្ភថវិកា៥០០ដុល្លារ

សម្រប់រៀបចំបណ្ណល័យ ជូនមា៉ាសុីប៉ូមទឹក០១គ្រឿង និងទុយោបូមទឹកប្រវ្រង

៣០០មដល់សាលបឋមសិក្សាអូសោមផងដ្ររព្រមទាំងបានអញ្ចើញពិនិត្យនិង

ឧបត្ថម្ភថវិកាចំពោះការជួសជុលសា្ពោនឈើមួយកន្ល្រង នៅភូមិអូរក្របីងាប់ ស្រុក

អូសោម ដ្រលបានរងការខូចខតដោយសារភ្លើងឆ្រះព្រ ដ្រលក្នុងឱកាស់នោះ

បានឧបត្ថម្ភថវិការដល់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកំពុងជូសជុលសា្ពោនក្នុងមា្នាក់ៗ

ទទួលបានថវិកា៤មឺុនរៀល។
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ថ្ង្រទី១០ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមស៊ុយ ស្រមសមាជិកគណៈកមា្មាធិ-

ការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉្រនិងថមពលបានអញ្ជើញ

ជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ មន្រ្តីរាជការលោកយយលោកត

និងយុវជននៅឃុំម្រទឹកស្រុកបាកានខ្រត្តពោធិ៍សាត់។

ថ្ង្រទី២ខ្រមសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមច័ន្ទ សារុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីនិងលោកជំទាវតំណាងឯកឧត្តម

បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន សមាជិកគណ:អចិន្ត្រយ៍គណ:កមា្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋ-

មន្ដ្រីនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានារួម

មានព្រះវិហារ កុដិប្រតុង កុដិឈើសាលភ័ត្តខ្លាងទា្វារ របងស្រះទឹកស្ថិតក្នុងវត្ត

សម្បត្តទិពិ្វរតនារាមស្រកុត្រកំក់ខ្រត្តតក្រវដោយចណំាយថវកិាសរបុ៤៣៧៤៤០

ដុល្លារអាម្ររិក។

យប់ថ្ង្រទី២៣ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធា-

រណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពអ៊ុត

គំនូសចរាចរណ៍លើមហាវិថីចំនួន២ខ្ស្រគឺ៖មហាវិថីព្រះសុរាម្រិតនិងមហាវិថីព្រះ

នរោត្តម។ការអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍ន្រះធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសា្ពោនថ្នល់

ចិន(CRBC)និងក្រុមហ៊ុនកូរ៉្រSIERRAEngineering&Construction(SECC)

ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ។ក្រុមហ៊ុនCRBC

នឹងបញ្ចប់ការអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍លើមហាវិថីព្រះសីហនុ និងមហាវិថីម៉ាស្រទុង

ឯចំណ្រកក្រុមហ៊ុន SECC នឹងបញ្ចប់ការអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍នៅលើមហាវិថីព្រះ

នរោត្តម។

ថ្ង្រទី២៥ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមញឹម វណ្ណដាទ្រសរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិក

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានទី១គណៈកមា្មាធិការ

គ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយរួមដំណើរដោយក្រុមការងារឯកឧត្តមខូយ សុខាសមា

ជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្រត្តឯក-

ឧត្តម ម៉្រ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្ត ឯកឧត្តមអភិបាលរងខ្រត្ត អស់លោកប្រធានមន្ទីរ

ជំនាញជុំវិញខ្រត្តបានអញ្ជើញពិនិត្យទីតំងជួបគ្រះរាំងស្ងួតក្នុងស្រុកកណ្តៀងនិង

ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ ព្រមទាំងបានផ្តល់ថវិការបស់សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន ស្រន នា-

យករដ្្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាចនួំន៣០លនរៀលដើម្បដីោះស្រយគ្រះ

រាំងស្ងួតក្នុងខ្រត្តពោធិ៍សាត់។

ថ្ង្រទី២៥ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមណ្ឌិតអ៊ុក រ៉្រប៊ុនសមាជិកគណ:

អចិន្ត្រយ៍គណ:កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិ-

វឌ្ឍនជ៍នបទអមដណំើរដោយឯកឧត្តមរដ្ឋល្រខធកិារអនរុដ្ឋល្រខធកិារនងិប្រធាន

នាយកដ្ឋានជំនាញ បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីរាជការន្រ

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខ្រត្តបាត់ដំបង។
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ថ្ង្រទី ១៣ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីន្រះឯកឧត្តម ស្បោង 
សារ៉្រត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន

គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្តព្រវ្រង បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខ

ទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបាននាំយកអំណោយជាថវិកាសមា្ភារប្រើប្រស់និងថវិកា

មួយចំនួនឧបត្ថម្ភជូនលោកតគង់ឃោ្លាកដ្រលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ១០៣ឆ្នាំ រស់

នៅភូមិទឹកសិនឃំុបឹងដោលស្រុកព្រះស្ត្រចខ្រត្តព្រវ្រង។

ថ្ង្រទី២១ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមសួន បវរសមាជិកគណៈកមា្មាធិការ

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តបនា្ទាយមាន-

ជ័យបានសម្រចជួលក្រុមហ៊ុនខួងអណ្តូងទឹកដើម្បីខួងអណ្តូងទឺកថ្មីមួយដ្រលមាន

ជម្រ៩៤ម៉្រត្រក្នុងបរិវ្រណសាលខ្រត្តសម្រប់យកទឹកប្រើប្រស់ជាសាធារណៈ។

ថ្ង្រទី១៨ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់សមាជិកគណៈកមា្មា-

ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិសា្ថាន រួមដំណើរដោយ

ឯកឧត្តមសក់ ស្រដា្ឋ្ររដ្ឋល្រខធិការក្រសួងមហាផ្ទ្រឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហ-

រដ្ឋអាម្ររិកWilliamA.Heidtនិងអង្គការយូស្រដបានអញ្ជើញបំព្រញប្រសកកម្ម

ទស្សនកិច្ចតមឧទ្ធមា្ភាគចក្រទៅកាន់តំបន់ព្រឡង់ដើម្បីពិនិត្យសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រង

ន្រព្រឈើក៏ដូចជាសា្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដ្រលបាននិង

កំពុងពឹងអាស្រ័យលើអនុផលព្រឈើ។

ក្នុងខ្រម្រសាន្រះដ្ររ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការទី ៣ ន្រព្រឹទ្ធសភា បាន

អញ្ជើញពិនិត្យការងារសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅឃុំក្រវផុសក្នុងស្រុកព្រនប់ខ្រត្តព្រះ-

សីហនុដ្រលមានបណោ្តាយជាង៣០០០ម្រ៉ត្រអាចស្តុកទឹកបានប្រមាណជាជាង

៦០០,០០០ម្រ៉ត្រគូប ។ ទំនប់ន្រះនឹងសាងសង់រួចរាល់ឱ្យបានមុនរដូវភ្លៀងធា្លាក់

នៅព្រលដ៏ខ្លីខងមុខ ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនក្រវផុស ដ្រលតទៅមុខ

ល្រងមានកង្វល់អំពីបញ្ហាទឹកទៀតឡើយ។

ថ្ង្រទី១៨ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមសួស យ៉្ររ៉្រសមាជិកគណៈកមា្មាធិ-

ការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រះវិហារ បាន

អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខកងកមា្លាំងនគរបាល និងកងរាជអាវុធ-

ហត្ថខ្រត្តចំនួន៨នាក់ដ្រលរងគ្រះថ្នាក់ក្នុងព្រលបំព្រញប្រសកកម្មហើយកំពុង

សម្រកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរព្រទ្យបង្អ្រកខ្រត្តព្រះវិហារ។
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នៅរសៀលថ្ង្រទី០៨ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ន្រះនៅ

ខុទ្ទកាល័យគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជា-

ជនកម្ពុជា មានជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោក SONG

TAOរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រគណៈកមា្មាធិ

ការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងលោក ក្រ ប៊ុនខៀង

ប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់កណា្តាល។បនា្ទាប់ពីជម្របជូនព័ត៌មាន និងបានផ្លា

ស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើបញ្ហាន្រការកសាងបក្ស ផ្រនការ

បណ្តុះបណា្តាលយុវជនគណបក្សទាំង២រួចមកលោករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានសម្រចផ្តល់ជូននូវមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលយុវជនគណបក្សនៅខ្រត្តចំនួន២ដល់យើង។
ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ង្រទី០២និងទី៣ខ្រម្រសាឆ្នាំ

២០១៦ន្រះលោកបណ្ឌិតហ៊ុនមា៉ាណ្រតបានសំណ្រះ
សំណាល និងពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារខ្ម្ររជា
មួយបងប្អូនខ្ម្ររនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉្ររាប់រយនាក់ ដើម្បី
ចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររជា
មួយបងប្អូនជាពលករខ្ម្ររ និស្សិតខ្ម្ររ និងប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររដ្រលរស់នៅអចិន្ត្រយ៍លើទឹកដីន្រសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ
ហើយបានសាកសួរសុខទុក្ខ និងបានចូលរួមដោះស្រយនូវសំណូមពរមួយចំនួនរបស់បងប្អូនដ្រលកំពុងជួបប្រទះនូវការលំបាកនានា និងបានប្រប់បងប្អូនអំពីដំណឹងល្អ
ទាក់ទងនឹងការបង្កើនចំនួនពលករកម្ពុជា២០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៦ន្រះដើម្បីមកបំព្រញការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រពីសំណាករ់ដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រ។

នាព្រឹកថ្ង្រទី០៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នៅមន្ទីរបក្ស

ខ្រត្តប៉្រលិន បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលយុវជនជាសមាជិក

សកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តប៉្រលិន

ចំនួន២៥០នាក់ក្រមអធិបតីភាពលោកជំទាវបាន

ស្រីមុំ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស 

ខ្រត្តប៉្រលិន។

នៅថ្ង្រទី២៦ខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមហ៊ុនមា៉ា
ណ្រត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណា្តាល បានចូលរួមពិធីប្រកាសទទួលសា្គាល់សមាស-
ភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រត្តបាត់ដំបងនិងពិធី
ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជន គណបក្ស
ក្រុងបាត់ដំបងចំនួន៧២៨នាក់។

ថ្ង្រទី០២ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ពិធីសំណ្រះសំណាល

ជាមយួសកម្មជនយវុជនគណបក្សឃុំឈកូសក្រមអធ-ិ

បតីភាពលោកជំទាវកុបមា៉ារីយ៉ាសសមាជិកក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណា្តាល ដោយមានការចូលរួម

ពីសមាជិកជាយុវជន។

ថ្ង្រទី០៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នៅមន្ទីរបក្សស្រុក
បាភ្នំ មានរៀបចំពិធីជួបជាមួយយុវជន ដ្រលជាសិស្ស
តមសាលដ្រលគ្រប់អាយុបោះឆ្នាត ដើម្បីត្រៀម
អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំ ដ្រលមានក្រុមយុវជនស្រុក
និងស.ស.យ.កស្រុកដោយមានការគាំទ្រពីឯកឧត្តមព្រុំ
សុខប្រធានក្រុមការងារយុវជននិងក្រុមការងារយុវជន
តមឃុំនិងបានរៀបចំពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយយុវជនកម្សាន្តល្ប្រងប្រជាប្រិយនិងរាំកម្សាន្តដ្រលមានយុវជនចូលរួមប្រមាណ៩០០នាក់។
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ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាម្ររិកចាប់ពីថ្ង្រទី០៨ដល់ថ្ង្រទី១៧

ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦លោកបណ្ឌិតហ៊ុនមា៉ាណ្រតធ្វើបទសមា្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុVOA

បានទទលួម្រដយកិត្តយិសន្រភាពជាអ្នកដកឹនាមំនិច្រះនឿយហត់់់់៉ការទទលួសា្វាគមន៍

យ៉ាងកក់ក្ដៅពីលោកBradOmenប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអភិបាលរងរដ្ឋវា៉ាសុីនតុន,

លោកDonBenton,DougEriksenនិងលោកស្រីKarenFraserសមាជិកព្រឹទ្ធ-

សភាន្ររដ្ឋវា៉ាសុិនតោនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកEdMurrayអភិបាលក្រុង

សុីអាធុលផងដ្ររហើយនិងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកបក្សនិងប្រកាសសមាសភាព

ក្រុមការងារយុវជននៅរដ្ឋវា៉ាសុីនតុន(២២៧នាក់)និងពិធីប្រកាសសមាជិកបក្សថ្មីនៅក្រុងHoustonរដ្ឋTexasជួបមហាគ្រួសារខ្ម្ររច្រើនកុះកររហូតដល់គា្មានតុអង្គុយប្រមាណ

ជាង៥០០នាក់ដ្រលបានមកចូលរួមអាហារសាមគ្គី និងពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកានិងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មី ចំនួន៥៦៣នាក់បន្ថ្រម

ទៀតប្រចាំរដ្ឋមា៉ាដឈូស្រត។

នៅថ្ង្រទី១៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមហ៊ុន
មា៉ាណ្រត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់-
តំងយុវជនគណបក្សនៅក្រប្រទ្រស បានចូលជួប
ពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Shelkdon Levy អនុរដ្ឋ-
មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារអប់រំ និងសាកលវិទ្យាល័យ,
លោកDenzilMinnan-Wonអភិបាលរងទីក្រុងតូរ៉ន់តូនិងលោកFrankScarpittiអភិបាលក្រុងមា៉ាកខំនិងបានចូលរួមពីធីជួបជុំពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយមហាគ្រួសារ
ខ្ម្ររជិត៥០០នាក់នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូប្រទ្រសកាណាដយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងបានសមា្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍BloombergCanadaនៅសា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងក្រុងតូរ៉ុនតូ
ប្រទ្រសកាណាដ។

ថ្ង្រទី០៦ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦កម្មវិធីវ្រទិកាសា្តាប់

យុវជននិយយនៅឃុំព្រកតមាក់មានសមាជិកចូលរួម

ចំនួន ៣៤០នាក់ ក្នុងនោះមានក្រុមយុវជន ៨៥ នាក់

លោកគ្រូអ្នកគ្រូ៥នាក់និងសិស្សានុសិស្សអនុវិទ្យាល័យ

ព្រះសីហនុរាជចំនួន ២៥០ នាក់ ដោយដោះស្រយ

សណំមូពររបសប់ងប្អនូដចូខងក្រម៖១)ឧបត្ថម្ភសសិ្ស

ពូក្រទូទាំងខ្រត្តផ្ន្រកភាសាខ្ម្ររ បានជំរុញឲ្យសិស្សផ្ស្រង

ទៀតយកគម្រូតមនិងខំប្រឹងរៀន។២)ក្រុមយុវជនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ និងក្រុមយុវជនអគ្គល្រខធិការដ្ឋានក្រសួង ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការបើកវគ្គបំប៉នមុខវិជា្ជាសំខន់ៗ

សម្រប់សិស្សថ្នាក់ទី៩។៣)យុវជនបានលើកឡើងពីការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅឃុំព្រកតមាក់។៤,លើកឡើងពីភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនបានមករស់នៅជុំវិញបឹង

ឥឡូវន្រះ។៥)យុវជននាំគា្នាច្រៀងបទពង្សសាវតខ្ម្ររនិងនគររាជ។៦)ចុងបញ្ចប់មានភ្រសជ្ជ:នំបុ័ងបា៉ាត្រសម្រប់ហូបជុំគា្នាដើម្បីបង្កបរិយកាសស្និទ្ធសា្នាល។ចំណាយ

ផ្សព្វផ្សាយចំណាយឧបត្ថម្ភសិស្សឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមជាបដវុធសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណា្តាលនិងឯកឧត្តមហ៊្រលចំរីនជាប្រធានក្រុមសកម្ម-

ជនយុវជនគណបក្សក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅថ្ង្រទី ១៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សស្រុកមង្គលបូរី និងក្រុមការងារថ្នាក់
ខ្រត្តស្រុកចុះជួយឃុំបត់ត្រង់បានធ្វើពិធីប្រកាសទទួល
សា្គាល់សមាសភាពសកម្មជនយុវជនឃុំ និងភូមិរបស់
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំបត់ត្រង់ជាឃុំដ្រល
ប្រកាសចុងក្រយ។

ព្រឹកថ្ង្រទី០៧ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦ន្រះឯកឧត្តម

រិនវីរៈសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណា្តាល

បានចូលរួមធើ្វវ្រទិកាសាធារណះនៅឃុំទំព័រមាស ដ្រល

មានចំងាយ ៣២ គម ពីស្រុកសំរោងទង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ

ដោយមានប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករផងដ្ររ។
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សមិទ្ធផលស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមឆ្ន្រំ ២០១៥

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រចនូវ

សមិទ្ធផលសំខន់ៗជាច្រើនក្នុងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមដ្រលមានដូចខង

ក្រម៖

ស្ថានភាពម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ៈ តមការបា៉ាន់សា្មានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

អាចសម្រចបានក្នុងរង្វង់៧%ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន

៨,៧%វិស័យស្រវាកម្មមានកំណើន៩%និងវិស័យកសិកម្មមានកំណើន

១%។ប្រក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំគិតជាមធ្យមក្នុងប្រជាពលរដ្ឋមា្នាក់កើនឡើង

ដល់១២៣៨ដុល្លារអាម្ររិកធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ដ្រលមានត្រឹម១១៣៦

ដុល្លារអាម្ររិក។ចំណូលថវិកាជាតិអនុវត្តបាន១១៩៥៤,៩ប៊ីលនរៀល

និងចំណាយថវិកាជាតិអនុវត្តបាន៩១៥៨,៤ប៊ីលនរៀល។តុល្យភាពន្រ

ថវិកាជាតិមានអតិរ្រក ២ ៧៩៦,៥ ប៊ីលនរៀល ។ អត្រប្តូរប្រក់រៀល

ធៀបនឹងដុល្លារអាម្ររិកគឺ៤០៥០រៀលក្នុងមួយដុល្លារធៀបនឹងឆ្នាំមុន

ប្រក់រៀលចុះថ្ល្រ១%។

ការតម្លើងប្រក់បៀវត្ស ៈ ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការ

គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៦ ដ្រលបានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្នុង

សម័យប្រជុំព្រញអង្គថ្ង្រទី២១ខ្រតុលនិងត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ង្រ

ទី៣០ខ្រវិច្ឆិកាហើយត្រូវព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យនិងអនុម័តនៅថ្ង្រទី៧ខ្រធ្នូឆ្នាំ

២០១៥ បានសម្រចតម្លើងប្រក់បៀវត្សអប្បបរមាដល់មន្រ្តីរាជការ កង

កមា្លាំងប្រដប់អាវុធនៅឆ្នាំ ២០១៦ ន្រះ គឺបៀវត្សមន្ត្រីរាជការសុីវិលនឹង

ត្រូវដំឡើងពី៥៥២៨០០រៀលដល់ប្រមាណ៦០០៥០០រៀលនៅខ្រ

មករាឆ្នាំ២០១៦ហើយចាប់ពីខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នឹងត្រូវដំឡើងដល់

ប្រមាណ ៧០០៥០០ រៀល ។ បៀវត្សគ្រូបង្រៀននឹងត្រូវដំឡើងពី

៦៤៦៤៨០រៀលដល់ប្រមាណ៧០០៥០០រៀលនៅខ្រមករាឆ្នាំ២០១៦

ហើយចាប់ពីខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ៨០០៥០០

រៀល ។បៀវត្សគ្រូព្រទ្យនឹងត្រូវដំឡើងពី៦៤៦៧២០រៀលដល់ប្រមាណ

៧០០៥០០រៀលនៅខ្រមករាឆ្នាំ២០១៦ហើយចាប់ពីខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៦

នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ៨០០៥០០រៀល។បៀវត្សនគរបាល(ពល-

បាលត្រី)ត្រូវដំឡើងពី៦៤០០០០រៀលដល់ប្រមាណ៦៧៥៩៧៧រៀល

(គិតបញ្ចូលរបបអង្ករ)នៅខ្រមករាឆ្នាំ ២០១៦ ហើយចាប់ពីខ្រម្រសាឆ្នាំ

២០១៦នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ៧៨៤៧៣០រៀល(គិតបញ្ចូលរបប

អង្ករ)។

បៀវត្សយោធិន(ពលទោ)នឹងត្រូវដំឡើងពី៥៣៣០០០រៀលដល់

ប្រមាណ ៥៦៦៥០០ រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) នៅខ្រមករាឆ្នាំ

២០១៦ហើយចាប់ពីខ្រម្រសាឆ្នាំ ២០១៦ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ

៦៧៥៥០០រៀល(មនិគតិបញ្ចលូរបបអង្ករ)ហើយបើគតិបញ្ចលូរបបអង្ករ

ត្រូវជាប្រមាណ ៧៣៣៧៣០ រៀល ។ក្រពីការដំឡើងប្រក់សោធន

និវត្តន៍ជូននិវត្តជនប្រក់បំណាច់របស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក៏នឹងត្រូវបាន

ដំឡើងពីចំនួន១៦០ពាន់រៀលដល់ចំនួន៤០០ពាន់រៀលផងដ្ររ។

កសិកម្ម ៈបរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សានិងរដូវប្រំងសម្រចបាន

ប្រមាណជាង៩លនតោននិងសល់ស្រូវជាង៤លន៥ស្រនតោនគិត

ជាអង្ករប្រមាណ២លន៩ស្រនតោនសម្រប់បម្រើគោលដៅនាំច្រញ។

ការនាចំ្រញអង្ករឆ្នាកំន្លងទៅបានប្រមាណ៥ស្រនតោន។ផ្ទ្រដចីមា្ការកស៊ូ

៣៥៧១៣៦,៩៣ហិកតទទួលបានផល២៤៨០០៧,៣៨តោននិង

បញ្ច្រញលក់១២០៦៩៥,១១តោន។

ដីធ្លី និងសំណង់ ៈ ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតិសាងសង់ទូទាំងប្រទ្រស២៣០៥

គម្រងមានផ្ទ្រក្រឡាសំណង់៧៦៨៦១១២ម៉្រត្រការ៉្រមានទុនវិនិយោគ

៣៣៣៨ លនដុល្លារអាម្ររិក ធៀបនឹងឆ្នាំមុនទុកវិនិយោគកើនឡើង

៣៣,១៤%។

ឧស្សាហកម្ម ៈរោងចក្របង្កើតថ្មីមាន១៦០បង្កើតការងារដល់ពលករ

៨០ ៦៦៨នាក់ ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥រោងចក្រដ្រលបានចុះ

បញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមាន១៤៥០ប្រើប្រស់ពលករ

សរុប៨៥៩៥៤៦នាក់ក្នុងផ្ន្រកឧស្សាកម្មតម្បាញចាក់កាត់ដ្ររស្ប្រកជើង

និងកាបូបមាន១០០៧រោងចក្រ(រោងចក្រកាត់ដ្ររនិងចាក់មាន៧៧៥

ពលករបម្រើការងារមាន៧៤៧២២៩នាក់)។មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច

និងសិប្បកម្មបង្កើតថ្មី៣៧២មូលដ្ឋានបង្កើតការងារថ្មីដល់ពលករ៤៧៩៣

នាក់។គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូចនិងសិប្ប-

កម្មនៅទូទាំងប្រទ្រសមាន៣៨៨៣១មូលដ្ឋានមានពលករបម្រើការងារ

១៩៤០៥៣នាក់។

វិមានសន្តិភាព
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គមនាគមន៍ ៈសា្ថាបនាផ្លូវជាតិល្រខ៤១បំប្រកពីផ្លូវជាតិល្រខ៤ត្រង់

ថ្នល់ទទឹងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺទៅដល់ផ្លូវជាតិល្រខ៣នៅដងទង់ខ្រត្តកំពត។

ផ្លូវជាតិល្រខ៤៤ចាប់ពីគីឡូម៉្រត្រល្រខ៤៨ន្រផ្លូវជាតិល្រខ៤កាត់ក្រុង

ច្បារមនតភា្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិល្រខ៥ត្រង់គីឡូម៉្រត្រល្រខ៣៩មានប្រវ្រង

១៣៩,១៤គីឡូម៉្រត្រ។ផ្លូវតភា្ជាប់ពីកំណាត់ផ្លូវជាតិល្រខ៦ចាប់ពីគីឡូ-

ម៉្រត្រល្រខ ៤ មុខមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអ្រដស៍ ដល់ថ្នល់ក្រង

ស្រុកបាធាយប្រវ្រង៤០,៥០គីឡូម៉្រត្រ។ផ្លូវជាតិល្រខ៥៦កំណាត់ទី២

ពីស្រុកសា្វាយច្រក ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យដល់ក្រុងសំរោង ខ្រត្តឧត្តរមាន-

ជ័យប្រវ្រង៨៤គីឡូម៉្រត្រនិងកំណាត់ផ្លូវជាតិល្រខ៧៦ពីក្រុងស្រនមនោ-

រម្យដល់ស្រុកកោះញ្រកខ្រត្តមណ្ឌលគិរីប្រវ្រង១៧១,៧៨គីឡូម៉្រត្រ។

សា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្ល្រដ្រលសម្រចបាន១០០%រួមមានសា្ពោនអ្នកលឿងមាន

បណោ្តាយ២២២០ម៉្រត្រទទឹង១៤ម៉្រត្រជាជំនួយឥតសំណងរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជាចិន(សា្ពោនតខ្មាឆ្លងកាត់ទន្ល្របា-

សាក់)មានបណោ្តាយ៨៥៥ម៉្រត្រទទឹង១៣,៥០ម៉្រត្រ។សា្ពោនមិត្តភាព

កម្ពុជា ចិន (សា្ពោនជ្រយចងា្វារទី២ ) ឆ្លងកាត់ទន្ល្រសាបមានបណោ្តាយ

៧២៥ម៉្រត្រទទឹង១៣,៥០ម៉្រត្រ។សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជាចិន(សា្ពោនស្ទឹង-

ត្រង)ឆ្លងកាត់ទន្ល្រម្រគង្គលើ មានបណោ្តាយ ១ ៧៣១ ម៉្រត្រ ទទឹង

១៣,៥០ម៉្រត្រ។សា្ថាបនាសា្ពោនអាកាស៥មករាដ្រលមានពីរខ្ស្រដ្រលខ្ស្រ

ទី ១ ហោះឡើងលើស្របតមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សីមានប្រវ្រង ៣៨២

ម៉្រត្រទទឹង១៥,៨ម៉្រត្រកម្ពស់៥,២ម៉្រត្រនិងខ្ស្រទីពីរតភា្ជាប់ពីមហាវិថី

គឹមអ៊ីលស៊ុងទៅមហាវិថីម៉ាស្រទុង មុជក្រមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី

មានប្រវ្រង៣៥៦ម៉្រត្រទទឹង៦,៨ម៉្រត្រ។

ធនធានទឹក ៈ ជួសជុលសាងសង់ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្តនៅ២៤រាជធានី

ខ្រត្តដ្រលមានលទ្ធភាពស្រចស្រព៦៨៧០១ហិកតក្នុងនោះស្រូវវស្សា

៤៩៤៧០ហិកតដំណាំរួមផ្សំ១៩៥៣ហិកតនិងរក្សានិរន្តរភាពស្រច-

ស្រពស្រូវវស្សា១០៧៧៣១ហិកតនិងស្រូវប្រំង៤០០៣៧ហិកត។

ទឹកស្អាត ៈ បរិមាណផលិតទឹកសា្អាតសរុបទូទាំងប្រទ្រស២២៥៤៨៥

០៨៣ម៉្រត្រគុប។

ថាមពល ៈការផលិតថមពលអគ្គិសនីសម្រចបាន៥២៦៨៤៩៦៤១៦

kwhបើធៀបនងឹឆ្នាមំនុកើនឡើង៥៧,២២%។ការនាចំលូអគ្គសិនពីវីៀត-

ណាមសម្រចបាន១០៥៩៨៦៧៥០៨kwhថយចុះ៤%នាំចូលពីថ្រ

សម្រចបាន៧៦០៤៤៤៨១០kwhថយចុះ១១,៨៨%នាំចូលពីឡាវ

សម្រចបាន១៧៧៣១០២០kwhកើនឡើង៣៧,៣២%បើធៀបនឹងឆ្នាំ

មុន។រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ច្រងឲ្យមានការតភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីចូលដល់

បន្ទប់សា្នាក់នៅ និងផ្ទះជួលរបស់កម្មករ និងប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំព្រញ

បានប្រមាណ២១០ពាន់បន្ទប់។

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៈ ថ្រទាំផ្លូវលក្ខណៈខួប២៧គម្រងប្រវ្រង ៤០៦

គីឡូម៉្រត្រសម្រចបាន១០០%និងថ្រទាំផ្លូវលក្ខណៈប្រចាំ២៥គម្រង

ប្រវ្រង៣៩៣,៦៨គីឡូម៉្រត្រសម្រចបាន១០០%សាងសង់ជួសជុលផ្លូវ

និងសំណង់សិល្បការបនា្ទាន់៨៣គម្រងប្រវ្រង២១៣គីឡូម៉្រត្រសម្រច

បាន១០០%សាងសង់ជួសជុលផ្លូវសំណង់សិល្បការ៦០គម្រងសរុប

៤៨១,៧០គីឡូម៉្រត្រសម្រចបាន១០០%។

ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ការនាំច្រញមានតម្ល្រប្រមាណ៣៧៧២៦,៤ប៊ីលនរៀល

ឯការនាំចូលមានតម្ល្រប្រមាណ៤៩៨០១,៣ប៊ីលនរៀលធ្វើឲ្យជញ្ជីងពា-

ណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានឱនភាព១២០៧៥ប៊ីលនរៀល។

វិនិយោគ ៈ ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគលើគម្រងថ្មី និងពង្រីក

ផលិតកម្មលើគម្រងដ្រលមានស្រប់ ១៨១ គម្រងមានទុនវិនិយោគ

៤៦៤៣៥៥៣និងអាចបង្កើតការងារបាន១៩៦៣៤៧កន្ល្រង។ចំនួន

គម្រងវិនិយោគថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០១៥ន្រះថយចុះ២០គម្រង។គិតត្រឹមឆ្នាំ

២០១៥សរបុក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជពីាណជិ្ជកម្មថ្មមីាមចនំនួ៤១០៧៣ក្នងុនោះ

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមាន៤០១១៨និងក្រុមហ៊ុនបរទ្រសមាន៩៥៥។

ទ្រសចរណ៍ ៈ ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាមានចំនួន៤លន៧

ស្រន នាក់ បង្កើតការងារឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មទ្រសចរណ៍ដោយផ្ទាល់

ប្រមាណ៦២មុឺននាក់។

អប់រំ ៈ សិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ បញ្ចប់ឆ្នាំ

សិក្សា២០១៤-២០១៥មានប្រក្ខជនប្រឡងជាប់ជាសា្ថាពរ១១៦០០៤

នាក់(ស្រី៥៩៨៨៤នាក់)ស្មើនឹង៩៣,៦០%(ស្រី៩៥,៧៧%)។សិស្ស

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមទុតិយភូមិប្រក្ខជនប្រឡងជាប់ជាសា្ថាពរ៤៦៥៦០

នាក់(ស្រី២៤០១៩នាក់)ត្រូវជា៥៥,៨៨%(ស្រី៥៩,៤៣%)ក្នុងនោះ

មាននិទ្ទ្រសAចំនួន១០៨នាក់(ស្រី៤៩នាក់)។និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់

ការសិក្សាទាំងគ្រឹះសា្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនសរុប៥៣៨០៦នាក់(ស្រី

២៤២៦៧នាក់)ក្នុងនោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៥០៩០នាក់(ស្រី២២៦៨

នាក)់បរញិ្ញាបត្រ៤៥៦៩២នាក់(ស្រី២១២៩៩នាក)់បរញិ្ញាបត្រជានខ់្ពស់

៣០១៣នាក់(ស្រី៧០០នាក់)និងថ្នាក់បណ្ឌិត១១នាក់។

សុខាភិបាល ៈ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥មូលដ្ឋានសុខភិបាលសា-

ធារណៈទូទាំងប្រទ្រសមានមន្ទីរព្រទ្យជាតិ៨មន្ទីរព្រទ្យរាជធានីខ្រត្ត២៥

មន្ទីរព្រទ្យបង្អ្រកស្រុក៧៩មណ្ឌលសុខភាព១១១៧និងប៉ុស្តិ៍សុខភាព

១០៧មានគ្រសរុបទូទាំងប្រទ្រស១២៣៥៤គ្រ។មានវិជ្ជបណ្ឌិតឯក-

ទ្រសមាន៣៧៧នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត១៩៦៩នាក់គ្រូព្រទ្យមធ្យម៨៦៣នាក់

ឱសថបណ្ឌិត៦នាក់ឱសថការី៥៥២នាក់ឱសថការីមធ្យម៩៤នាក់

ឱសថការីបឋម២១នាក់ទន្តបណ្ឌិត២៥០នាក់ទន្តព្រទ្យ៥៥នាក់គិល-

នុបដ្ឋាក១០៦ព្រទ្យធ្ម្រញបឋម១២នាក់បរិញ្ញាបត្រគិលនុបដ្ឋាក១១៦

នាក់គិលនុបដ្ឋាកមធ្យម៥៧៤៥នាក់គិលនុបដ្ឋាកបឋម៣១៧៣នាក់

បរិញ្ញាបត្រឆ្មប៩០នាក់ឆ្មបមធ្យម៣១៣០នាក់ឆ្មបបឋម២២៨២នាក់៕
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បណា្តាញគមនាគមន៍គឺជាវិស័យដ៍សំខន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច

ជាតិព្រះវាជាមូលដ្ឋានសម្រប់អភិវឌ្ឍកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្ម

ទ្រសចរណ៍។ល។នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានផ្លូវគោក ផ្លូវ

អាកាសនិងផ្លូវទឹកសម្រប់ធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្ស្រងៗទាំងនៅ

ក្នុងប្រទ្រសនិងក្រប្រទ្រស។ផ្ទុយពីការដឹកជញ្ជូនតមផ្លូវគោកផ្លូវដ្រក

និងផ្លូវអាកាសនោះ ការដឹកជញ្ជូនតមផ្លូវទឹកគឺរក្សានូវចំណុះបានយ៉ាង

ច្រើន។ការដឹកជញ្ជូនតមផ្លូវទឹកក៏មានតម្ល្រថោកនិងអាចដឹកទំនិញបាន

គ្រប់ប្រភ្រទ។ ការធ្វើនាវាចរណ៍តមផ្លូវទឹកក្នុងប្រទ្រសគឺជាការចូលរួម

ចំណ្រកមួយ ដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលដៅមានផលប្រយោជន៍ដ៏

សំខន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ដ្រលធ្វើឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

មានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន។

ប្រពន័្ធផ្លវូទកឹសរបុក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រលអាចធ្វើនាវាចរណ៍

បានគឺមានប្រវ្រង១៧៥០គីឡូម៉្រត្រក្នុងនោះចមា្ងាយដ្រលអាចធ្វើនាវា-

ចរណព៍្រញឆ្នាបំានមានប្រវ្រង៥៨០គឡីមូ៉្រត្រ។ប្រពន័្ធផ្លវូទកឹមានទន្ល្រម្រ-

គង្គនិងដ្រទន្ល្រទន្ល្រសាបបឹងទន្ល្រសាបនិងដ្ររបស់បឹងទន្ល្រសាបនិងទន្ល្រ

បាសាក់ ។ផ្ន្រកទន្ល្រដ្រលអាចធ្វើនាវាចរណ៍បានសម្រប់ទន្ល្រម្រគង្គមាន

ប្រមាណជា៣០%ទន្ល្រសាប១៥%ទន្ល្របាសាក់៥%និងផ្ន្រកដ្រលនៅ

សល់ដូចជាសមុទ្រស្ទឹងព្រប្រមាណ៥០%ទៀត។ផ្លូវទឹកដ្រលសំខន់

គឺទន្ល្រម្រគង្គពីក្រច្រះដល់សមុទ្រ។កម្ពុជាយើងមានកំពង់ផ្រអន្តរជាតិនៅ

ទន្ល្រមានកំពង់ផ្រភ្នំព្រញជាកំពង់ផ្រដ្រលអាចឲ្យនាវាសមុទ្រចតបានសឹង

គ្រប់រដូវ។ក្រពីកំពង់ផ្រអន្តរជាតិភ្នំព្រញមានកំពង់ផ្រកំពង់ចាមក្រច្រះ

កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាប...។ល។រីឯកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុជាកំពង់ផ្រអន្តរ-

ជាតិដ្រលអាចទទួលបាននាវាសមុទ្រធំៗចូលចតបានគ្រប់រដូវ។ក្រពី

ន្រះ មានកំពង់ផ្ររាមដ្រលប្រើប្រស់សម្រប់ជាមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍កង-

យោធពលខ្រមរភូមិន្ទ និងកំពង់ផ្រកោះកុងដ្រលអាចឲ្យទូកយន្ត និងនាវា

ធុនតូចចូលចតបាន ។ បណា្តាញផ្លូវទឹកនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានត

ភា្ជាប់ទៅនឹងបណា្តាញផ្លូវទឹកន្រប្រទ្រសជិតខង ដ្រលមានប្រទ្រសវៀត-

ណាម ហើយបានតភា្ជាប់រហូតដល់សមុទ្រចិនខងត្បូង និងបន្តច្រញទៅ

ជុំវិញពិភពលោក។

ការដឹកជញ្ជូនតមផ្លូវទឹកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅ

មួយឆ្នាំមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់។ឯកឧត្តមហុី បវី អគ្គនា-

យកកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញបានឲ្យដឹងថដោយបានមើលឃើញពីសកម្ម-

ភាពនាំច្រញ និងនាំចូលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងរយៈព្រលពីរបីឆ្នាំចុង

ក្រយដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថ ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើន

នោះ ការសាងសង់ចំណតផ្រទំនិញថ្មីរបស់កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ ហៅ

កាត់ថPPAPក្នុងដំណាក់កាលទីពីរបាននិងកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅ

ឆ្នាំ២០១៦ន្រះហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

គួរបញ្ជាក់ថ ចំណតកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញបច្ចុប្បន្នអាចផ្ទុកទំនិញ

បានចំនួន១៥០០០០ធីអ៊ីយូប៉ុណោ្ណោះហើយការរៀបចំដំណាក់កាល

ទីពីរន្រការពង្រីកចំណតផ្រន្រះនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពអាចផ្ទុកទំនិញបាន

ផលប្រយ្រជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចន្រផ្លូវទឹកក្នុងព្រះរជាណាចក្រកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំបច្ច្រកទ្រសពិនិត្យលើស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក
នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សកម្មភាពមមាញឹកន្រការលើកដក់ទំនិញ
នៅកំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញតមទូកកាណូតតូចៗនៅតមដងព្រកនានា

សកម្មភាពមមាញឹកន្រការលើកដក់ទំនិញនៅកំពង់

ផ្រស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ
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រហូតដល់ចំនួន៣០មុឺនធីអ៊ីយូ។

ឯកឧត្តមហុឺ បវី បានឲ្យដឹងទៀតថPPAPកំពុងត្រសម្លឹងមើល

ប្រភពពីរសម្រប់ថវិកាន្រការពង្រីកចំណតផ្រន្រះ។ចំណតផ្រទំនិញដំបូង

បានចំណាយជាង២៨លនដុល្លារអាម្ររិកដ្រលបានទទួលហិរញ្ញប្បទាន

ពីរដ្ឋាភិបាលចិន។ឯកឧត្តមបានបន្ថ្រមថ៖៉ប្រសិនបើPPAPត្រូវបានផ្ដល់

ដោយកម្ចីការប្រក់ទាបរបស់ប្រទ្រសចិនម្ដងទៀត យើងនឹងសាងសង់

ចំណតផ្រមួយបំពាក់ដោយបច្ច្រកវិទ្យានិងឃា្លាំងទំនើបដ្រលបា៉ាន់ប្រមាណ

ថនឹងចំណាយប្រក់ ២០លនដុល្លារអាម្ររិក។ ប្រសិនបើមិនដូច្ន្រះទ្រ

យើងនឹងបោះលក់ភាគហ៊ុននៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា បូកនឹងដើមទុន

សន្សំរបស់យើង ប៉ុន្ត្រយើងនឹងចំណាយត្រ ១០ លនដុល្លារ ប៉ុណោ្ណោះ

សម្រប់ផ្រនការពង្រីកន្រះ៉។កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញបានឡើងផ្សារហ៊ុន

កាលពីដើមខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៥ដ្រលជាសហគ្រសរដ្ឋទីពីរបនា្ទាប់ពីរដ្ឋាករទឹក

ស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ។ ឯកឧត្តមបានបន្តថ ផ្រនការពង្រីកន្រះមិនបញ្ឈប់

នៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរន្រះទ្រ ខណៈដំណាក់កាលទីបីន្រការពង្រីក

ចំណតផ្រន្រះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុកបានដល់៥០មុឺនធីអ៊ីយូដ្រលនឹង

ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ២០១៨ដល់ឆ្នាំ២០២០។

តមទិន្នន័យដ្រលទទួលបានពីកំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ (PPAP)

បងា្ហាញថចរាចរណ៍ទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រក្នុងឆ្នាំ២០១៥ន្រះទទួលបាន

កំណើន ៨ ភាគរយ ដ្រលមានចំនួន ១៤៤ ៨០០ ធឺអ៊ីយូ ធៀបនឹងឆ្នាំ

២០១៤។

ឯកឧត្តមលូ គឹមឈុន អគ្គនាយកកំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុក៏

បានឲ្យដឹងថ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុមានការរីក

ចម្រើនខ្លាំងណាស់ដ្ររនៅឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅន្រះ។ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

គិតជាតោនមានចំនួន ៣,៧ លនតោនកើនឡើងជាង ៨ % និងមាន

កបា៉ាល់ឆ្លងកាត់ជាង១៣០០គ្រឿងកើនឡើង៣៣%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤

ក្នុងនោះនាវាទ្រសចរណ៍មានចនំួន៣៦គ្រឿង។ផលិតផលសំខន់ៗដ្រល

ឆ្លងកាត់តមកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុមានសម្លៀកបំពាក់អង្ករដ្រលដឹកទៅ

អឺរ៉ុបនិងអាម្ររិក។ជាមួយនឹងការនាំចូលមកវិញជាសមា្ភារៈសម្រប់រោង-

ចក្រកាត់ដ្ររសមា្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងមា៉ាសុីន។

ឯកឧត្តមលូ គឹមឈុន បានឲ្យដឹងទៀតថកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុ

មានតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផ្រថ្មី ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការខ្ពស់ដ្រល

កំពុងកើនឡើងនាព្រលបច្ចុប្បន្ន ។ ការសាងសង់កំពង់ផ្រថ្មីនោះត្រូវការ

ព្រលវ្រលពី៥ដល់៦ឆ្នាំ។ផ្អ្រកលើការព្យាករណ៍កុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់

ផ្រក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នន្រះនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០កំពង់ផ្រន្រះនឹងលើស

សមត្ថភាពរបស់វាដ្រលចាំបាច់ត្រូវត្រចាប់ផ្ដើមពីព្រលន្រះទៅ។គម្រង

សាងសង់ផ្រថ្មីន្រះត្រូវបានបា៉ាន់ប្រមាណថនឹងចំណាយអស់ ៨០ លន

ដុល្លារ។

នៅក្នុងទិសដៅបន្តទៅមុខទៀត អនុវត្តតមផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិ-

វឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

កម្ពុជា និងគម្រងអភិវឌ្ឍន៍ដទ្រទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រល

ទាក់ទងទៅនឹងការជំរុញភ័ស្តុភារកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកក្រសួងសា-

ធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននិងកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់

ការតភា្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងកំពង់ផ្រភ្នំព្រញទៅកំពង់ផ្រសមុទ្រCaiMepប្រទ្រស

វៀតណាមដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើភ័ស្តុភារនិងការដឹកជញ្ជូន។

ឯកឧត្តមត្រំ អុីវតឹករដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

បានឲ្យដឹងថ នៅក្នុងកិច្ចសហការ និងគាំទ្រពីភា្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ

អន្តរជាតិជប៉ុន យើងកំពុងរួមគា្នាសិក្សាពីលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើផ្លូវសម្រប់នាវា

ធំៗដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រញពីកំពង់ផ្រភ្នំព្រញទៅកាន់កំពង់ផ្រCaiMepនិង

ពីប្រទ្រសវៀតណាមមកកំពង់ផ្រភ្នំព្រញវិញ។

ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បាននិងកំពុង

សហការជាមួយទីភា្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉្រ ហៅកាត់ថ

៉កយកា៉ស្តីពី៉គម្រងសិក្សាពីលទ្ធភាពលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងន្រផ្លូវ

ទឹកសម្រប់ការអភិវឌ្ឍភ័ស្តុភារកម្មកំពង់ផ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា៉។

គម្រងន្រះគឺជាគម្រងមួយដ្រលបានផ្តល់មូលនិធិយ៉ាងព្រញល្រញ

ជាជំនួយឥតសំណងដោយរដ្ឋាភិបាលន្រសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រចំនួនទឹកប្រក់

៥,៥លនដុល្លារអាម្ររិកមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាតមរយៈក្រសួងសាធា-

រណការនិងដឹកជញ្ជនូដើម្ីបធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផ្លវូទឹកក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។

ដូចជាការធ្វើការវាស់ជម្រទឹកការធ្វើត្រស្តដីដើម្បីគូរប្លង់ជាមូលដ្ឋាននិង

គម្រងគូរប្លង់លម្អិតព្រមទាំងការពិនិត្យឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន

រួមទាំងវិធានការ និងបទដ្ឋានគតិយុតិ្តសម្រប់ការការពារសំណឹក ឬបាក់

ច្រំងទន្ល្រ និងសម្រប់ការបូមសា្ដៅរនៅតមដងទន្ល្រម្រគង្គពីភ្នំព្រញទៅ

ដល់ខ្រត្តក្រច្រះ៕

សកម្មភាពមមាញឹកន្រការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើ្ររតមដងទន្ល្រម្រគង្គ

សកម្មភាពមមាញឹកន្រការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើ្ររតមដងទន្ល្រម្រគង្គ

និងទន្ល្រសាបទន្ល្របាសាក់
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី
ត្រជោហ៊ុន ស្រនបានចាត់ទុកវិស័យទ្រសចរណ៍ជាវិស័យអាទិភាពមួយ
ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខន់ដល់ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម តម
រយៈការបង្កើត និងបង្កើនឱកាសការងារដល់ប្រជាជន ទ្រទ្រង់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចបង្កើនចំណូលជាតិចូលរួមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជា-
ជន។ទឹកដីកម្ពុជាមានលក្ខណសម្បត្តិពិស្រសរបស់ខ្លួនដ្រលបន្សល់ទុកពី
បុព្វបុរសជំនាន់មុន រួមទាំងសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាល ដូចជាតំបន់
ឆ្ន្ររសមុទ្រភាពប្រតងនិងធម្មជាតិព្រឈើប្រសាទបុរាណរាប់ពាន់ព្រម
ទាំងសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌអរូបិយនានា ប្រព្រណីរស់នៅប្រកបដោយភាព
រស់រវីក។ដោយសារលក្ខណសម្បត្តិដ៏វិស្រសវិសាលទាំងអស់ន្រះហើយ
ដ្រលបង្កលក្ខណៈឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្រូបយកបាននូវចំណាប់
អារម្មណ៍និងការទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាហើយរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាត់ទុកវិស័យទ្រសចរណ៍ ជាវិស័យឧស្សាហកម្ម
គា្មានផ្ស្រងនៅក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិជួយទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រស។បច្ចុ-
ប្បន្នន្រះក្នុងព្រលដ្រលវិស័យទ្រសចរណ៍កំពុងមានការរីកចម្រើននិងមាន
ការប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់តួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការអភិ-
វឌ្ឍវិស័យន្រះក៏កាន់ត្រសំខន់ណាស់ដ្ររ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញអភិ-
វឌ្ឍន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ អាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានសកា្តានុពលដ៏ធំធ្រង
ចំពោះវិស័យន្រះ ជាក់ស្ត្រងកម្ពុជាមានប្រង្គប្រសាទបុរាណជាង ១០០
កន្ល្រង និងគ្រឹះប្រសាទរាប់ពាន់កន្ល្រងដ្រលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំ
ពិស្រសប្រសាទអង្គរវត្តនិងប្រសាទព្រះវិហារដ្រលបានកា្លាយជាសម្បត្តិ
ប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីន្រមនុស្សជាតិ របស់អង្គការយូនីស្កូកាលពីឆ្នាំ
១៩៩២និងឆ្នាំ២០០៨និងរបាំអប្សរាសិល្បៈលោ្ខោនខលដ្រលបានចុះ
បញ្ជីជាសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី របស់អង្គការយូនីស្កូកាលពីឆ្នាំ
២០០២និងឆ្នាំ២០០៥។កម្ពុជាមានតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រប្រវ្រងជាង៤៤០
គីឡូម៉្រត្រ បានកា្លាយជាសមាជិកក្លឹបឆ្ន្ររសមុទ្រដ្រលសា្អាតបំផុតលើ
សកលលោកកាលពឆី្នាំ២០១១នងិត្រវូបានប្រសទិ្ធនាម៉ឆ្ន្ររសមទុ្រកម្ពជុា
តរារះនាទិសនីរតី   ៉ ព្រមជាមួយនឹងតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ភូមិភាគឦ-
សាន្តដ៏សម្បូរណ៍ប្រប ។ រាជធានីភ្នំព្រញ និងទីក្រុងដទ្រទៀតនៅទូទាំង
ប្រទ្រសដ្រលកំពុងមានការរីកចម្រើនក៏បាននិងកំពុងកា្លាយជាទីទាក់ទាញ
ទ្រសចរណ៍ឲ្យមកកំសាន្តផងដ្ររ។

ហ្រតុន្រះហើយ ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ច្រញឲ្យអនុវត្តនូវ
រាល់យុទ្ធនាការជាច្រើន សំដៅលើកកម្ពស់វិស័យទ្រសចរណ៍តមរយៈ

តួនាទីដ៏សំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍

ឯកឧត្តមថ្រង ខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គលើកទី២គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បី

សម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទ្រសចរនិងអ្នកដំណើរនៅតំបន់
ច្រកទា្វារអន្តរជាតិនិងច្រកទា្វារអន្តរជាតិទូទាំងប្រទ្រស

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដ្រលភាគច្រើនជាយុវជនកំពុងទស្សនា
ប្រង្គប្រសាទនានាក្នុងតំបន់អង្គរក្នុងខ្រត្តសៀមរាប

តំបន់ទ្រសចរណ៍រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិកាំពិនិងអន្លង់ផ្សាតក្នុងខ្រត្តក្រច្រះ
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ចលនាប្រឡងប្រណាំងជាច្រើនដូចជាយុទ្ធនាការ៉យុវជននិងទីក្រុងសា្អាត
៉យុទ្ធនាការ៉សមា្អាតកម្ពុជា៉យុទ្ធនាការ៉ទ្រសចរណ៍មា្នាក់ដើមឈើមួយដើម
៉កម្មវិធី៉ផ្ទះសា្នាក់កម្ពុជា៉ចលនា៉ភូមិឃុំសា្អាតនិងមានសុវត្ថិភាព៉ជា
ដើម។ ថ្មីៗន្រះទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដក់ជំរុញយុវជន
ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរ ជា
ពិស្រសទ្រសចរជាយុវជនពិភពលោកឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិ-
បាលបានកំណត់ច្បាស់ថ យុវជនកំពុងកា្លាយជាចលករមួយដ៏សំខន់
ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍ និងការរីកចម្រើនវិស័យទ្រសចរណ៍សកលលោក និង
ទ្រទ្រង់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសកល ។ ជាមួយគា្នាន្រះ ទ្រសចរយុវជនគឺជាទី
ផ្សារដ៏មានសកា្តានុពលនាព្រលអនាគត សម្រប់វិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
និងចូលរួមទ្រទ្រង់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។នៅឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅន្រះ
ចំនួនទ្រសចរយុវជនបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ ២២៧លននាក់ស្មើ
នឹង២០ភាគរយន្រចំនួនទ្រសចរណ៍សរុបនៅលើពិភពលោកដោយបាន
បង្កើតនូវចំណូលប្រមាណជិត២៥០ពាន់លនដុល្លារចាក់បញ្ចូលក្នុងចរន្ត
ស្រដ្ឋកិច្ចសកលលោក។តមការព្យាករណ៍ចំនួនទ្រសចរយុវជននឹងកើន
ឡើងដល់ប្រមាណ ៣០០លននាក់ នៅឆ្នាំ ២០២០ ។ មានការបា៉ាន់
ប្រមាណថ យុវជនមា្នាក់ចំណាយជាមធ្យមប្រមាណ ២៦០០ ដុល្លារ
សម្រប់ដំណើរកំសាន្តម្តងសា្នាក់នៅរយៈព្រលពី៣សបា្តាហ៍ដល់៣ខ្រក្នុង
ខណៈដ្រលទ្រសចរធម្មតមា្នាក់ចំណាយត្រឹម៩៥០ដុល្លារប៉ុណោ្ណោះ។

ឯកឧត្តមថ្រង ខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានថ្ល្រងថការចូល
រួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺជាស្នូលដ៏សំខន់
ខណៈដ្រលកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទ្រស ដ្រលមានរបាយប្រជាជន
វ័យក្ម្រងជាងគ្រនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ក្នុងនោះយុវជនដ្រលមាន
ចនោ្លាះពី ១៨ទៅ៣៥ឆ្នាំ តំណាងឲ្យ៣៤%ន្រប្រជាជនសរុបស្មើនឹង
ប្រមាណ៥លននាក់។

ឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋ-
មន្រ្តីបានធ្វើការកត់សមា្គាល់ថ ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍
ន្រះ យុវជនកម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងដើរតួនាទីកាន់ត្រសំខន់ក្នុងកិច្ចការជា
ច្រើន ពិស្រសការរួមចំណ្រករបស់យុវជនក្នុងបុព្វហ្រតុន្រការលើកកម្ពស់
ទីក្រុងសា្អាតតមរយៈការចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង៉ទីក្រុងសា្អាត
រមណីយដ្ឋានសា្អាតស្រវាល្អបដិសណា្ឋារកិច្ចល្អ៉។យុវជនកម្ពុជាក៏បាន
យល់កាន់ត្រច្បាស់និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ព្រះថ
វិស័យន្រះបានផ្តល់កាលនុវត្តភាពយ៉ាងសំខន់ និងរួមចំណ្រកដល់ការ

លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ការទាក់ទាញការវិនិ-
យោគពីបរទ្រសនិងការលើកតម្កើងតម្ល្រប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិយើងផង
ដ្ររ។

គួរបញ្ជាក់ថនៅឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅន្រះ កម្ពុជាទទួលបានទ្រស-
ចរអន្តរជាតិចំនួន៤,៧៧លននាក់ក្នុងអត្រកំណើន៦,១%(ក្នុងនោះ
មកពីតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក៧៧,៨%មកពីតំបន់អឺរ៉ុប១៥,១%មកពីតំបន់
អាម្ររិក៦,៦%)ជាមួយនឹងកំណើនទ្រសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ១លន
នាក់ដោយបាននាំមកនូវចំណូលប្រមាណ៣០០០លនដុល្លារចាក់ចូល
ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។តមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាអាចនឹង
ទទួលភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិប្រមាណ៧,៥លននាក់ជាមួយនឹងចំណូល
ជាតិសរុបប្រមាណ ៥០០០ លនដុល្លារ និងបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់
ប្រមាណជិត១លននាក់។តមការសិក្សាកំណើនន្រវិស័យទ្រសចរណ៍
កម្ពុជាមិនត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីប្រភពទ្រសចរយុវជនបានទ្រ ។ តមការបា៉ាន់
សា្មានមានប្រមាណ៣០%ន្រចំនួនទ្រសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាគឺ
ជាយុវជន។

ដោយសារបច្ចុប្បន្នន្រះកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គមល្អប្រព័ន្ធហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អពិតជាបានរួមចំណ្រក
យ៉ាងធំធ្រងនិងបង្កលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រន់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ ។ ជាងន្រះទៅទៀត ការចូលរួមចំណ្រករបស់យុវជននឹងធ្វើឲ្យ
វិស័យទ្រសចរណ៍កាន់ត្រទទួលបានផ្ល្រផ្កាជាច្រើនទៀត ក្នុងការទ្រទ្រង់
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដើម្បីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿង៕

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកម្សាន្តសប្បាយទឹកជ្រះប៊ូស្រ
ក្នុងខ្រត្តមណ្ឌលគិរី

តំបន់ទ្រសចរណ៍រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិក្នុងខ្រត្តកោះកុង

ភ្ញៀវទ្រសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជិះទូកកម្សាន្តសប្បាយ
ក្នុងតំបន់ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង
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ចាប់តំងពីដើមអាណត្តិទី៥(២០១៣-២០១៨)ន្ររាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក្រសួងបរិសា្ថានបាននិងកំពុងបំព្រញនូវតួនាទីនិងភារកិច្ចដ្រលរាជ-
រដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ។ភាពប្រប្រួលថ្មីក៏
បានបងា្ហាញឲ្យឃើញជាបន្តបនា្ទាប់តមរយៈការសម្រចចិត្ត និងកិច្ចសហ-
ការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ពិស្រសទាក់ទងទៅនឹងវិស័យដីធ្លី និងការ
អភិរក្ស។

ចាប់តំងពីខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៣មកក្រសួងបរិសា្ថានបានខិតខំបំព្រញ
ភារកិច្ចស្នូលដោយផ្តាតលើគោលដៅសំខន់ៗចំនួនបីគឺកិច្ចគាំពារបរិសា្ថាន,
ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការរស់នៅដោយចីរភាព។ដើម្បីសម្រចគោល-
ដៅទាំងន្រះក្រសួងបានកំណត់អាទិភាពចម្បងៗមួយចំនួនក្នុងនោះមានៈ
១.ការក្រសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង,២.ការក្រលម្អក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត,
៣.ការកសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ, ៤.ការត្រួតពិនិត្យការ
បំពុល,៥.ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងរាវ,៦.ការពង្រឹងសកម្មភាពការពារ
និងអភិរក្សតំបន់ការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ, និងការគ្រប់គ្រងគម្រង
វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ទាំងន្រះឱ្យកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។សមិទ្ធផលសំខន់
ជាច្រើនត្រូវបានសម្រច ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រងទាំងកមា្លាំងកាយ
ចិត្ត និងប្រជា្ញាសា្មារតីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់លំដប់ថ្នាក់ន្រ
ក្រសួងបរិសា្ថាន។

នៅថ្ង្រទី៧ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១២រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រញបទ
បញ្ជាល្រខ០១បបស្តីពីវិធានការពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់-

គ្រងសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ច ដោយបានកំណត់ផ្អាកការផ្តល់សម្បទានដី
ស្រដ្ឋកិច្ចថ្មី និងការពិនិត្យលើសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមានស្រប់ឡើង
វិញ។បទបញ្ជាន្រះមិនអនុវត្តទៅលើសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលកំពុងឆ្លង
កាត់ការអនុម័តមុនខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១២នោះទ្រ។

យោងតមបទបញ្ជា០១សម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមិនអនុលោមតម
ច្បាប់និងកិច្ចសន្យានឹងត្រូវរឹបអូស។សម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមិនគោរព
ច្បាប់អាចនឹងទទួលរងការកាត់បន្ថយផ្ទ្រដីព្រមទាំងការកាត់បន្ថយថិរវ្រល
ជួល។បទបញ្ជា០១ទាមទារការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយស្ប្រកខ្លា
ដ្រលបានច្រងថសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលកំពុងឆ្លងកាត់ការអនុម័តមុន
ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១២គួរត្រជៀសវាងការទន្ទា្រននៅលើដីដ្រលមានការ
កាន់កាប់និងដីដ្រលមានការដំដុះរួចហើយ។ក្រុមហ៊ុនដ្រលទទួលបាន
សិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីសម្បទានស្រដ្ឋកិច្ចអាចនឹងរកដ្រគូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបាន
ត្រមិនអនុញ្ញាត ឲ្យមានការផ្ទ្ររសិទ្ធិគ្រប់គ្រងសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនផ្ស្រងទៀតបានទ្រ។

អនុវត្តនូវបទបញ្ជាន្រះជាបន្តបនា្ទាប់នៅខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងទាំង
៣ រួមមានក្រសួងបរិសា្ថានក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខោប្រមាញ់ និងន្រសាទនិង
ក្រសួងនគរូបនីយកម្មដ្រនដី និងសំណង់មានឆន្ទៈរួមគា្នានៅក្នុងការគ្រប់-
គ្រងដីធ្លីរដ្ឋ ដីព្រសម្បទាន ដីសម្បទានស្រដ្ឋកិច្ច ឬដីជួលរយៈព្រលវ្រង
ដោយទីតំងខ្លះមិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់លស់និងមិនទាន់បានចុះបញ្ជី។

ដើម្បសីម្រចការគ្របគ់្រងដីធ្លរីបស់រដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងទាំង
បីបានឯកភាពគា្នាលើការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយ ដើម្បីរៀបចំផ្រនទី
ឯកភាពគា្នានិងឈានទៅចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ។ក្រពីនោះក្រសួងទាំងបីក៏ជំរុញ
ឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ធ្វើផ្រនទី និងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដើម្បីឈានទៅរកការ
កំណត់ព្រំប្រទល់ដីរដ្ឋ និងបោះបង្គាលខណ្ឌនៅលើផ្ទ្រដីនោះ ហើយ
ប្រគល់ជូនអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង ថ្ររក្សាការពារសម្រប់បម្រើ
ផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬសម្រប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច។

នៅថ្ង្រទី៩ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងបរិសា្ថាននិងក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខោប្រមាញ់និងន្រសាទបានច្រញប្រកាសរួមមួយតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនដ្រល
ទទួលបានសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមានស្រប់គោរពតមគោលនយោ-
បាយន្រះ។ប្រកាសរួមន្រះមានគោលដៅពង្រីកការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនិង
បច្ច្រកទ្រសនានាដ្រលទាក់ទងដល់ការគ្រប់គ្រងដីសម្បទានស្រដ្ឋកិច្ចនៅ
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យគម្រងទាំងអស់ធានាបាននូវការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតមា្លាភាពគណន្រយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

ក្រសួងបរិស្ថ្រនក្នុងបរិបទថ្មី ធានាឲ្យបានទាំងការការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍

ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិសា្ថានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិកា្ខោសាល
នៅក្រុងព្រះសីហនុ៉ស្តីពីការប្រប្រួលធាតុអាកាស៉

សិកា្ខោសាលពិគ្រះយោបល់ស្តីពីស្រវាបរិសា្ថានន្រឧទ្យានជាតិជ័យវរ្ម័ន-នរ្រត្តមភ្នំគូល្រន ថ្នាលបណ្តុះបណា្តាលកូនឈើសហគមន៍តំបន់ធម្មជាតិជីក្នប់ភ្នំដួងក្តីសង្ឃឹម
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ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដ្រលមានដីសម្បទានស្រដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតម
គោលការណ៍ដ្រលសម្រចរួមមានគម្រងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវ
អនុវត្តតមគោលការណ៍រូបមន្តស្ប្រកខ្លា ដោយត្រូវធានាថមិនត្រូវធ្វើឲ្យ
ប៉ះពាល់ដីធ្លី សម្រប់ប្រើប្រស់អាស្រ័យផលរបស់ប្រជាជន ដីព្រសម្ប-
ទានដីព្រសហគមន៍និងដីអភិរក្សដ្រលត្រូវថ្ររក្សា។

ជាជំហានៗក្រសួងបរិសា្ថានបានពិនិត្យនិងវាយតម្ល្រគម្រងវិនិយោគ
អភិវឌ្ឍន៍សម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចទាំងអស់សំដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគម្រង
វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ទាំងន្រះឱ្យកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។រហូតដល់ព្រលន្រះ
ក្រសួងបានពិនិត្យ និងបានវាយតម្ល្រគម្រងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់
ចំនួនសរុប១១៣(ផ្ទ្រដីសរុប៦៤៦២៩៦,៧៥ហ.ត)។គណៈកមា្មាធិការ
អន្តរក្រសួងក៏បានប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រងទាំង ១១៣ រួចហើយ ហើយ
បានលើកសំណើជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រច។

ជាលទ្ធផលគម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន២៣(ផ្ទ្រដីសរុប៩០៦៨២
ហ.ត)ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រចនិរាករណ៍(ដកហូត)សិទ្ធិវិនិយោគ។
គម្រងចំនួន៤(ផ្ទ្រដីសរុប៣២២៨៧ហ.ត)ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រគល់
ដោយស្ម័គ្រចិត្តមកឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិញ។គម្រងចំនួន៤(ផ្ទ្រដី
សរុប១៥៧៩៩ហ.ត)ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយទំហំផ្ទ្រដីវិនិ-
យោគ(មកត្រឹម១៥៤១ហ.ត)។គម្រងចំនួន២០(ផ្ទ្រដីសរុប១២៩
៤៥៨, ៧៥ ហ.ត) ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលទុកព្រលឱ្យពី៦ខ្រទៅ ១ឆ្នាំ
ដើម្បីបន្តនីតិវិធី (ស្ថិតក្រមការតមដន)។ គម្រងចំនួន ៥៧ (ផ្ទ្រដី
សរុប៣១៧២២៨ហ.ត)ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រចឱ្យបន្តអនុវត្ត។
ចំណ្រកឯគម្រងចំនួន ៥ (ផ្ទ្រដីសរុប ៦០ ៨៤២ហ.ត) មិនត្រូវបាន
គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងយកមកពិនិត្យពិភាក្សាទ្រ ដោយសារគម្រង

ទាំងន្រះមិនស្ថិតក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ។
ក្រសួងបរិសា្ថានបានសម្រចកាត់បន្ថយថិរវ្រលន្រការជួលសម្បទាន

ដីស្រដ្ឋកិច្ចដោយកាត់បន្ថយពីការផ្តល់រយៈព្រល៩៩ឆ្នាំឬ៧០ឆ្នាំមកនៅ
ត្រឹម៥០ឆ្នាំវិញ។ការកាត់បន្ថយព្រលវ្រលន្រការគ្រប់គ្រងសម្បទានដី
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រះ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងដើម្បី
បង្កើនឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគទុនដទ្រទៀតហើយថិរៈវ្រល៥០ឆ្នាំន្រះ
គឺសមស្របសម្រប់ពីរវដ្តន្រដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម។

ក្រសួងបរិសា្ថានបានធ្វើការសិក្សានិងបានកាត់បន្ថយរយៈព្រលន្រការ
ផ្តល់សម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានា និងធ្វើការត្រួត
ពិនិត្យជាប្រចាំលើរាល់គម្រងអភិវឌ្ឍន៍នានាដ្រលត្រូវគោរពតមលក្ខណៈ
បច្ច្រកទ្រសនិងគោរពបទដ្ឋានបរិសា្ថានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តាដល់
អ្នកវិនិយោគទុន ក៏ដូចជាដោះស្រយលើផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីកំណត់ច្បាស់ថសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងមិន
មានការប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីពលរដ្ឋឡើយ។កិច្ចការន្រះបានរួមចំណ្រកយ៉ាង
សំខន់ក្នុងការកាត់បន្ថយជមោ្លាះដីធ្លីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

សម្រប់ឆ្នាំ២០១៦ន្រះក្រសួងបរិសា្ថាននឹងបន្តនូវរាល់ផ្រនការនិង
ទិសដៅការងារដ្រលបានកំណត់រួចមកហើយដ្រលក្នុងនោះគឺការធានាឲ្យ
បាននូវការការពារថ្ររក្សាបរិសា្ថានប្រកបដោយចីរភាពទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍ
ដ្រលគោរពបានទៅតមបទដ្ឋានច្បាប់។

សម្រប់ឆ្នាំ២០១៦ន្រះក្រសួងបរិសា្ថាន នឹងបន្តនូវរាល់ផ្រនការ និង
ទិសដៅការងារដ្រលបានកំណត់រួចមកហើយដ្រលក្នុងនោះគឺការធានាឲ្យ
បាននូវការការពារថ្ររក្សាបរិសា្ថានប្រកបដោយចីរភាព ទន្ទឹមនឹងការអភិ-
វឌ្ឍដ្រលគោរពបានទៅតមបទដ្ឋានច្បាប់៕

ក្រសួងបរិសា្ថានយកចិត្តទុកដក់អភិរក្សសត្វព្រនៅតំបន់ភ្នំតម៉ាក្នុងខ្រត្តតក្រវ ផ្ទាំងរូបភាពស្តីពីការរូមគា្នាថ្ររក្សាបរិសា្ថានពិភពលោករៀបចំដោយក្រសួងបរិសា្ថាន

ដក់ជាប់របងមុខវិទ្យាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ

បរិសា្ថានធម្មជាតិល្អបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរដល់សត្វបក្សីរស់នៅសប្បាយរីករាយ ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលផ្តើមច្រញពីបរិសា្ថានល្អធ្វើឱ្យជីវិតមនុស្សសត្វរស់នៅល្អប្រសើរ
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ប្រសាទចៅសាយទ្រវតជាទីគយគន់
ដោយៈអាជា្ញាធរអប្សរា

សម្រស់ប្រសាទ

ភ្នំព្រញៈប្រសាទចៅសាយទ្រវត ត្រូវបាន
សា្ថាបនាឡើងនៅចុងស.វទី១១ដើមស.វ.ទី១២
ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី ២ រចនាប័ទ្មអង្គរវត្ត
ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយសាសនាហិណ្ឌូ ។ ប្រសាទ
ន្រះមានទីតំងស្ថិតនៅខងកើតទា្វារជ័យន្រក្រុង
អង្គរធំ ឈមគា្នានឹងប្រសាទធម្មនន្ទ ។ ន្រះបើ
យោងតមគ្រហទំព័រអាជា្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពី
ថ្ង្រទី១៣ខ្រមករាបញ្ជាក់។ប្រភពដដ្រលសរ-
ស្ររថ ចំពោះការហៅឈ្មាះចៅសាយទ្រវត
មិនមានប្រភពណាបញ្ជាក់ច្បាស់លស់ទ្រត្របើ
តមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រុកឈ្មាះប្រសាទ
ន្រះប្រហ្រលជាឈ្មាះម្រទ័ពមានសា្នាដ្រល្អមា្នាក់
ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គា្រម ឬអ្នកមានសា្នាដ្រក្នុងការ
ធ្វើអ្វមីយួ។សព្វថ្ង្រអ្នកស្រកុហៅឈ្មាះប្រសាទ
ន្រះត្រឹមចៅសាយប៉ុណោ្ណោះមិនមានពាក្យទ្រវត
នៅខងចុងទ្រន្រះជាទមា្លាប់របស់ខ្ម្ររដ្រលច្រើន
ប្រើឈ្មាះខ្លីៗ។

គ្រហទំព័រដដ្រលន្រះពណ៌នាទៀតថ ប្រ-
សាទចៅសាយទ្រវត មានរូបរាងតូចច្រឡឹង
មានចមា្លាក់ក្បូរក្បាច់ល្អវិចិត្ររស់រវីកប្ររមុខទៅ
ទិសខងកើតសំដៅស្ទឹងសៀមរាបមានស្រះ២
និងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញត្របច្ចុប្បន្នស្រះនិងគូទឹករីង
ស្ងួតស្ទើរគា្មានរូបរាងដ្រលជំនួសដោយដើមឈើ
តូចធំជាច្រើនដុះក្នុងនោះ។

ថ្វីត្បិតប្រសាទន្រះ ស្ថិតនៅក្ប្ររប្រសាទ
ធំៗជាច្រើន ត្រហាក់ដូចជាស្ងប់សា្ងាត់ណាស់
ព្រះមិនសូវមានទ្រសចរ ចាប់អារម្មណ៍ច្រើន
ដូចប្រសាទអង្គរវត្ត បាយ័ន និងតព្រហ្មទ្រ ។
លោកឈួមឆតប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងភា្នាក់ងារ
ទ្រសចរ ប្រចាំការនៅប្រសាទចៅសាយទ្រវត
និងប្រសាទធម្មនន្ទបានប្រប់ថ ទ្រសចរដ្រល
ចូលមកមើលប្រសាទទាំង២ន្រះក្នុង១ថ្ង្របាន
ប្រហ្រល២០០នាក់ជាងប៉ុណោ្ណោះហើយភាគ
ច្រើនជាជនជាតិចិន ។ មូលហ្រតុដូច្ន្រះព្រះ

ប្រសាទន្រះតូច ហើយភ្ញៀវខ្លះមានរយៈព្រល
ទស្សនាខ្លី ទើបពួកគ្រចាប់អារម្មណ៍ត្រប្រសាទ
ធំៗ។

ប្រសាទន្រះ ត្រូវបានជួសជុលដោយសា្ថា-
ប័នរដ្ឋាភិបាលចិន សម្រប់ការអភិរក្សអង្គរ

ហៅកាត់ថCSAចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨ហើយបញ្ចប់
នៅឆ្នាំ២០០៨។មុនព្រលជួសជុលប្រសាទ
ន្រះមានសភាពខូចខតច្រើនទោះជាតួកណា្តាល
និងតួខងកើត មានសា្ថានភាពនៅល្អក៏ដោយ
ប៉ុន្ត្រដំបូល និងតួផ្ស្រងទៀតបានបាក់ប្រកស្ទើរ
ទាំងអស់។ ជើងចមា្លាក់ និងជញ្ជាំងមួយចំនួន
ទ្រតនិងខុសពីកន្ល្រងដើម។អ្នកជំនាញបារាំង
បានជួសជុលតួខងលិចក្នុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៥០
ប៉ុន្ត្រជើងចមា្លាក់ នៅកន្ល្រងផ្ស្រងទៀតខូចខត
តិចឬច្រើនដោយអន្លើ។

ប្រភពខងលើបន្តថវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួស
ជុលនិងអភិរក្សដ្រលCSAយកមកប្រើរួមមាន
ការប្រម្រប្រមូល និងរៀបថ្មដ្រលនៅរាយបា៉ាយ
ឡើងវិញរៀបចំជួសជុលជើងចមា្លាក់និងយកទៅ
ដក់តមកន្ល្រងដើមរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជួស-
ជុលសំណង់ប្រសាទ ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសា្ថា-
បត្យកម្មជួសជុលនិងថ្រទាំថ្មដ្រលខូចខតនិង
ថ្មដ្រលល្អផ្ស្រងៗទៀត ។ នៅព្រលជួសជុល
សា្ថាប័នCSAបានយកថ្មដ្រលនៅរាយបា៉ាយមក
ដក់កន្ល្រងដើមវិញបានចំនួនជាង៣.០០០ដុំ។

គ្រហទំព័រន្រះបន្ថ្រមថ ការងារអភិរក្សន្រះ
បានចំណាយព្រលជិតមួយទសវត្សការខូចខត
និងគ្រះថ្នាក់នៅប្រសាទចៅសាយទ្រវតត្រូវ
បានដោះស្រយទាំងស្រុងថ្មដ្រលបាក់ធា្លាក់បាន
រៀបចូលកន្ល្រងដើម ចំណ្រកថ្មខ្លះទៀតក៏ត្រូវ
បានជួសជុលនិងពង្រឹងឡើងវិញឱ្យមានសភាព
ដូចដើមទៅតមរចនាប័ទ្ម លក្ខណៈសា្ថាបត្យកម្ម
រចនាសម្ព័ន្ធ សមា្ភារៈសំណង់ និងបច្ច្រកទ្រស
សាងសង់៕

ប្រសាទចៅសាយទ្រវតជាទីគយគន់

ចៅសាយទ្រវតា
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គុណប្រយោជន៍ន្រមើមដំឡូងជ្វា 
និងប្រងដូង សម្រប់សុខភាពមនុស្ស

១.វីតមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹម៖ដំឡូងជា្វា

គឺជាប្រភពល្អបំផុតន្រវីតមីន និងសារធាតុ

ចិញ្ចឹមជាច្រើនដ្រលមានដូចជាវីតមីនAវីតមីន

B6វីតមីនCទង់ដ្រងដ្រកមា៉ាញ្រស្យូមប៉ូតស្យូម

និងជាតិសរស្រ។

២.Beta-Carotene៖ ដំឡូងជា្វាសម្បូរទៅ

ដោយសារធាតុbeta-carotene (ក្នុងទម្រង់ជា

វីតមីនA)ច្រើនដូចជាការ៉ុតដ្ររ។Beta-caro-

ប្រងដូងជាអាហារមានប្រយោជន៍ដល់សុខ

ភាព ដ្រលប្រជាជនព្រញពិភពលោកយកមក

ប្រើជាអាហារ និងឆ្ន្រប្រើជាផលិតផលសមា្អាង

ផ្ស្រងៗទៀតជាច្រើនមុខ។

១.មានសារធាតុmediumchaintriglyc-

erides អាចជួយព្យាបាលជំងឺភ្ល្រចភា្លាំង និងឆ្កួត

ជ្រូក។

២.ជាអាហារសុខភាពដ៍ល្អឯក ព្រញនិយម

លើពិភពលោក។

៣.The medium chain triglycerides

ជួយកាត់បន្ថយកាឡូរី២៤មោ៉ាងបាន៥%ក្នុង

រាងកាយដ្រលនាំឲ្យមានការចុះទម្ងន់បានយ៉ាង

ល្អ។

៤.សារធាតុអាចសមា្លាប់ម្ររោគ ពួកវីរុស

ផ្សិតបាន។

៥.ការជយួបបំាតក់ារឃា្លានហើយទទលួទាន

អាហារតិចមិនឲ្យរាងកាយធាត់បានឡើយ។

៦.ជួយការពារកុមារប្រឆំងនឹងជម្ងឺឆ្កួតជ្រូក

៧.ជួយផ្លាស់ប្តូរខ្លាញ់ក្នុងឈាមឲ្យល្អ និង

កាត់បន្ថយជំងឺគាំងប្រះដូង LDL cholesterol,

increasesHDLandimprovesbloodcoagu-

lationfactorsandantioxidantstatus។

tene មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបងា្ការន្រជំងឺ

មហារកីជងំបឺ្រះដងូជងំហឺតឺនងិជងំសឺនា្លាករ់ាុរំ៉្រ។

សាច់របស់ដំឡូងជា្វា មានពណ៌កាន់ត្រស្រអាប់

សារធាតុbeta-caroteneមានកាន់ត្រច្រើន។

៣.Carotenoids៖ដំឡូងជា្វាមានផ្ទុក ca-

rotenoids ក្នុងទម្រង់ជាbeta-carotene។ Ca-

rotenoids មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការជួយ

ធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមមានលំនឹង និងបនា្ទាប

ការកើនឡើងន្រអាំងស៊ុយលីន។

៤. អង់ទីអុកសុីដង់៖ ដំឡូងជា្វា សម្បូរទៅ

ដោយអស់ទីអុកសុីដង់។សារធាតុទាំងន្រះជួយ

កំចាត់រា៉ាឌីកាល់ស្ររីពីរាងកាយ ដ្រលជួយការ-

ពារកោសិកាពីការបំផ្លាញរបស់រា៉ាឌីកាល់ស្ររីនិង

ជួយជួសជុលកោសិកាដ្រលត្រូវបានបំផ្លាញ។

5.វិធីចម្អិនដំឡូងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍

ច្រើនបំផុត ៖ វិធីល្អបំផុតក្នុងការចម្អិនដំឡូងគឺ

អាំងឬដុត។ការយកដំឡូងទៅសោ្ងារអាចធ្វើឲ្យ

បាត់បង់វីតមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់វា៕

៨.លបលើស្ប្រក និងសក់ជួយការពារ

ស្ប្រកនិងសក់កុំឲ្យខូចសម្រស់។

៩.ជួយផ្តល់ឋាមពល ដល់កោសិការខួរ-

ក្បាលទប់ទល់នឹងជំងឺAlzheimer។

១០.ជួយសម្រកក្បាលពោះនិងបញ្ចះុទម្ងន់៕

ប្រងដូង ជាអាហារមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាព

មើមដំឡូងជា្វាបានផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រប់សុខភាពមនុស្ស

ប្រងដូងជាអាហារមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមនុស្ស
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សងា្ក្រត់មួយដ្រលទើបត្របង្កើតថ្មី
តែល្បឿននែការអភិវឌ្ឍមានសន្ទុះខ្លាំង

នៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជាមិនថជនបទឬក៏

ទីប្រជុំជន និងតំបន់ឆ្ងាយដច់ស្រយលយ៉ាង

ណាក្តី សុទ្ធត្រមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យចាប់អា-

រម្មណ៍។សមិទ្ធផលជាច្រើនបានបដិសន្ធិឡើង

គ្រប់ទីកន្ល្រង។ប្រជាជនសម្ត្រងនូវក្តីសប្បាយរីក

រាយជាមួយសុខសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនានិង

ការអភិវឌ្ឍ។ដោយឡ្រកសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលក៏

កំពុងមានការប្រប្រួលថ្មី ជាមួយនឹងសមិទ្ធផល

ទាំងឡាយដ្រលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរយៈ-

ព្រលកន្លងមក។

ផ្សារកណា្តាល គឺជាសងា្កាត់មួយដ្រលទើប

បំប្រកច្រញពីសងា្កាត់បោ៉ាយប៉្រតក្រុងបោ៉ាយប៉្រត

ខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័កាលពខី្រសហីាឆ្នាំ២០១១។

នៅខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យសងា្កាត់ន្រះគឺជាសងា្កាត់

ពៅគ្រ ប៉ុន្ត្រដោយសារត្រការបំប្រកច្រញពី

សងា្កាត់បោ៉ាយប៉្រត ដ្រលជាសងា្កាត់ចាស់ទើបធ្វើ

ឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះងាយស្រួលក្នុងការកសាង

សមិទ្ធផលនានា ។ សងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលមាន

ប្រជាជនរស់នៅចំនួន ៦៣២៣ គ្រួសារ មាន

ដងផ្លូវនានាក្នុងសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

ការិយល័យសុខភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិបោ៉ាយប៉្រត ដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

មូលដ្ឋានរោងចក្រនៅសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលលោក់គាតហ៊ុលចៅសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល
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មនុស្សសរុប២៦០១០នាក់មានព្រំប្រទល់ខង

លិចទល់នឹងសងា្កាត់បោ៉ាយប៉្រត ខងកើតទល់

នឹងសងា្កាត់និមិត្ត ខងជើងទល់នឹងស្រុកអូរជ្រ

និងប្រទ្រសថ្រ ខងត្បូងទល់នឹងប្រទ្រសថ្រ។

សងា្កាត់ន្រះមានចំងាយប្រមាណជា ៤០០គីឡូ-

ម៉្រត្រពីរាជធានីភ្នំព្រញ មានផ្ទ្រដីសរុប

៧៥៨១,១១ហិកតមានភូមិចំនួន១០។

លោកគាតហ៊ុលចៅសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

បានមានប្រសាសន៍ថកាលពីមុនតំបន់ន្រះគឺជា

ដីព្រសុទ្ធសាធគា្មានប្រជាជនរស់នៅទ្រ។កាល

ពីក្នុងសម័យសង្រ្គាមជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់មាន

ការប្រយុទ្ធគា្នាស្ទើររាល់ថ្ង្រ។សូម្បីត្រក្រយឆ្នាំ

១៩៩៣ ហើយក្តី ក៏នៅជួបការលំបាកដ្ររ ។

ល្បឿនន្រការអភិវឌ្ឍន៍ សងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

ទើបត្រមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងរយៈព្រល ៤ ឆ្នាំចុង

ក្រយន្រះ ។យើងមានការចុះជួយពីសំណាក់

ក្រុមការងារថ្នាក់កណា្តាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម

នាយឧត្តមស្រនីយ៍ក្រ គឹមយ៉្រនក្រុមការងារ

ថ្នាក់ខ្រត្ត ថ្នាក់ស្រុក រួមជាមួយការខិតខំអស់ពី

ចិត្តពីថ្លើមពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសងា្កាត់ និងការ

រួមចំណ្រករបស់ប្រជាជន នៅក្នុងសងា្កាត់យើង

ន្រះ។អ្វីដ្រលយើងបានឃើញជាក់ស្ត្រងគឺតំបន់

មួយដ្រលជាដីព្រ គា្មានមនុស្សរស់នៅបានប្រ

កា្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ មានមនុស្សរស់នៅ

អ៊ូអរមានលំនៅដ្ឋានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងផ្លូវ

កសាងពីប្រតុង និងក្រលក្រួសក្រហមតភា្ជាប់

ខ្វាត់ខ្វ្រងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ និងភា្ជាប់ទៅ

សងា្កាត់ដទ្រទៀត។សព្វថ្ង្រន្រះក្នុងសងា្កាត់ផ្សារ

កណា្តាល មានតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសចំនួនពីរ

និងរោងចក្រចំនួន៦មានកម្មករកម្មការិនីរាប់

ពាន់នាក់បានចូលបម្រើការងារ ទទួលបានកំរ្រ

និងមានជីវភាពល្អប្រសើរ។

ប្រជាជនរស់នៅ ក្នុងសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

ប្រកបរបរជាអ្នកលក់ដូរជាមន្រ្តីរាជការជាកម្មករ

រោងចក្រ និងមានភាគតិចប៉ុណោ្ណោះដ្រលធ្វើស្រ

ចំការ។លោកគាតហ៊ុលបានបញ្ជាក់ថរឿង

ប្រជាជនធ្វើចំណាកស្រុក មិនចោទជាបញ្ហាទ្រ

សឹងត្រអាចនិយយបានថ ប្រជាជននៅតំបន់

ន្រះមានតិចណាស់ដ្រលធ្វើចំណាកស្រុកព្រះ

ពួកគ្រភាគច្រើនលើសលប់ សុទ្ធត្រមានការងារ

ធ្វើ ។ លោក ឃឹន គនា្ធា ប្រជាជនរស់នៅក្នុង

សងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល បានសម្ត្រងក្តីសប្បាយរីក

រាយជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ្រលបានកកើតឡើង

នៅលើទឹកដីដ្រលគាត់កំពុងរស់នៅ ។ លោក

បាននិយយថ ការរីកចម្រើននៅសងា្កាត់ផ្សារ

កណា្តាលមានល្បឿនលឿនណាស់ ស្ទើរត្រមិន

គួរឲ្យជឿ ។ ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសព្វប្របកកើត

ឡើង។សាលរៀនវត្តអារាមមន្ទីរព្រទ្យត្រូវបាន

កសាងឡើងបម្រើឲ្យស្រចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជា-

ជន។បើនិយយពីបញ្ហាសន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់

សង្គម មិនមានអ្វីចោទឡើយព្រះប្រជាការពារ

ភូមិរួមជាមួយនឹងនគរបាលសងា្កាត់រួមសហការ

គា្នាបានល្អក្នុងការការពារភូមិ សងា្កាត់ ។លោក

ឃឹន គនា្ធា បានបញ្ជាក់ទៀតថ ជីវភាពគ្រួសារ

របស់គាត់ស្ថិតក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរ និងមាន

ការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ស្រុកទ្រស

យើងមានសន្តិភាពហើយ។ ន្រះជាឱកាស

មានត្រអ្នកខ្ជិលមិនធ្វើការសោះត្រម្តងទើបក្រ។

នៅក្នុងសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលទាំងមូល មាន

មណ្ឌលសុខភាពចំនួនពីរ និងមន្ទីរព្រទ្យបង្អ្រក

សាលបឋមសិក្សាប្រជាធម្មនៅសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល ប៉ុស្តិនគរបាលសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល

សកម្មភាពលក់ដូរទំនិញរបស់ប្រជាជននៅសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល ដងផ្លូវនៅក្នុងសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល
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មួយ សម្រប់ផ្តល់ស្រវាសុខភាពដល់ប្រជាជន

នៅព្រលដ្រលមានជំងឺដមា្កាត់ផ្ស្រងៗ ។ មាន

សាលរៀនចាប់ពីមត្ត្រយ្យសិក្សារហូតដល់អនុ-

វិទ្យាល័យ ក្នុងនោះមត្ត្រយ្យសិក្សារដ្ឋមាន ៤

មត្ត្រយ្យសិក្សាឯកជនមាន ៣ សរុបសិស្សទាំង

អស់១៣០នាក់ សាលបឋមសិក្សាមានចំនួន

១២មានថ្នាក់រៀនសរុបចំនួន៥០៥ថ្នាក់មាន

សិស្សសរុប៧៧៥០នាក់អនុវិទ្យាល័យមានពីរ

សរុបថ្នាក់រៀនមានចំនួន ១១ថ្នាក់ មានសិស្ស

សរុបចំនួន២៧០នាក់។

រាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយ ដ្រលសម្រច

បានទាំងអស់ន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពី

តម្ល្រន្រសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជាដ្រលមានសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន 
ស្រនជាប្រមខុ។លោកគាតហ៊លុដ្រលត្រវូបាន

ប្រជាជនបោះឆ្នាត ឲ្យកាន់តំណ្រងជាចៅ

សងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលកាលពីឆ្នាំ ២០១២ បាន

មានប្រសាសន៍ថគ្រប់ព្រលវ្រលយើងត្រងគិត

គូរទៅដល់សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាជន ដ្រល

ជួបការលំបាកខ្លះៗដោយអន្លើ។យើងត្រងបាន

យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង

តម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជនដូចជា

ការរៀបចំលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាជន ដ្រលមិន

សូវសមរម្យប្រក់ស្បូវប្រក់ស្លឹកទៅជាលំនៅដ្ឋាន

ថ្មីរឹងមាំប្រក់សង័្កសី ដ្រលលោកនាយឧត្តមស្រ-

នីយ៍ក្រ គឹមយ៉្រនជាអ្នកឧបត្ថម្ភ។ជាមួយគា្នា

ន្រះ ក៏មានការជួយផ្គត់ផ្គង់ជាថវិកា គ្រឿងឧប-

ភោគបរិភោគដល់ជនចាស់ជរាគា្មានទីពឹងនិង

គ្រួសារជួបការលំបាក ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ

ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងត្រងយកចិត្តទុកដក់

ដល់ប្រជាជនទាំងអស់ ព្រះជាប្រជាជនរបស់

យើង ដោយមិនប្រកាន់និនា្នាការនយោបាយ ឬ

ពណ៌សម្បុរអ្វីទាំងអស់។

កន្លងមកន្រះ ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលដ្ររ

គណបក្សប្រឆំង ត្រងត្រចុះមកឃោសនា ភូត

កុហក បោកប្រសប្រជាជននៅសងា្កាត់ផ្សារ

កណា្តាល។ពកួគ្រនយិយថបើគ្រឈ្នះគ្រនងឹធ្វើ

ឲ្យមានអ្វីៗសព្វប្របយ៉ាង ដ្រលតមពិតពួកគ្រ

គា្មានអ្វីនៅក្នុងដ្រទាល់ត្រសោះផ្ទុយទៅវិញប្រជា

ជនយើងនៅទីន្រះ មានជីវភាពសមរម្យរួចទៅ

ហើយ។លោកគាតហ៊លុបានមានប្រសាសនថ៍

គណបក្សប្រឆំងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វី ឲ្យ

ល្រចធ្លា ក្នុងការទាក់ទាញសមានចិត្តប្រជាជន

បានទ្រ។ កន្លងមកអាស្រ័យដោយអំពើល្អរបស់

គណបក្សយើង តំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់មូល-

ដ្ឋានបានធ្វើឲ្យបក្សប្រឆំង សាបរលបដោយ

ខ្លួនឯង ហើយប្រជាជនកាន់ត្របង្កើនការគាំទ្រ

ដល់ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ចំពោះផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍សងា្កាត់ សម្រប់ឆ្នាំ

២០១៦ ន្រះ គឺបានរៀបចំ និងអនុម័តរួចរាល់

ហើយ ។ ក្រុមប្រឹក្សាសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលបាន

ដក់ច្រញកម្មវិធីនិយោគរំកិលមាន៥១គម្រង

សកម្មភាព ដ្រលមានទឹកប្រក់សរុបចំនួន

១.៤២០.៦០៥.០០០រៀលលើ៥ផ្ន្រករួមមាន

ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចផ្ន្រកសង្គមកិច្ចផ្ន្រកស្រវារដ្ឋបាល

និងសន្តិសុខផ្ន្រកធនធានធម្មជាតិ-បរិសា្ថាននិង

ផ្ន្រកយ្រនឌ័រ ។ នៅព្រលដ្រលកម្មវិធីទាំងអស់

ន្រះ ត្រូវបានធ្វើឲ្យល្រចច្រញជារូបភាពជាក់

ស្ត្រង វាកាន់ត្រធ្វើឲ្យសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាលប្រ-

ប្រួលមុខមាត់ថ្មីមួយកម្រិតទៀត។ លោក គាត

ហ៊ុលក្នុងនាមជាចៅសងា្កាត់បានសម្ត្រងមោទន-

ភាពជាមួយសមិទ្ធផលទាំងឡាយ ដ្រលបាន

កើតមានកន្លងមកហើយដក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុត

មាំថ ក្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសងា្កាត់ន្រះនឹង

បន្តរីកចម្រើន ប្រជាជនកាន់ត្រមានសុភមង្គល

ហើយយើងនឹងដណ្តើមបានជ័យជម្នះ ជារៀង

រហូត៕

សាលសងា្កាត់ផ្សារកណា្តាល
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បុរសមនសុជីវធម៌
ថ្ង្រមួយនាងច្រតបានទៅតុលការប្តឹងសុំ

ល្រងលះប្តីដោយចោទប្រកាន់ថនាយច្រង

ជាប្តីមានចរិតមិនល្អ។

លោកចៅក្រមបានកោះហៅនាយ ច្រង

មកសួរ:

-ប្រពន្ធលោកត្អូញត្អ្ររថប៉ុនា្មានឆ្នាំហើយ

តងំពរីៀបការគា្នាជាប្តបី្រពន្ធលោកមនិដ្រលនយិយរកនាងសោះតើការចោទប្រកានន់្រះ

យ៉ាងម៉្រចដ្ររ?

-បាទ!សូមជម្របលោកចៅក្រមគឺជាការពិតម្រនហើយ។

-ម៉្រចអ៊ីចឹង?

-បាទ!ព្រះខ្ញុំន្រះជាបុរសមានសុជីវធម៌មិនចង់កាត់សំដីអ្នកដទ្រ។រៀងរាល់លើក

ដ្រលខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះជួបមុខគា្នាប្រពន្ធខ្ញុំត្រងនិយយដូចកាំភ្លើងបើករា៉ាហា្វាល់មិនទុកព្រល

ឲ្យខ្ញុំនិយយបានម្តងសោះ។

ក្រុមត្រមួយ
ថ្ង្រន្រះអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយ បានជួបជុំគា្នាជប់

លៀងតូចមួយដើម្បីអបអរសាទរបុគ្គលិកដ្រលមានសា្នាដ្រ

ឆ្នើមក្នុងការបំព្រញភារកិច្ច។

លោកធិល៖លោកឆូច!ម៉្រចមិនឃើញឈ្មាះលោក

ក្នុងបញ្ជីកិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង?

លោកឆូច៖អូហ៍!ឈ្មាះខ្ញុំគ្រសរស្ររនឹងប៊ិចទឹកខ្មា

មិនដិតនោះអី!! ហើយនោះជាកំហុសរបស់លោកប្រធាន

ដ្រលទុកខ្ញុំនៅជិតខ្លួនគាត់យូរព្រក!!

លោកធិល៖នោះមិនម្រនដោយសារត្រលោកឧស្សាហ៍

ច្រញទៅរកសុីក្រទ្រអ្ហី?

លោកឆូច ៖ ច្រឡំធំហើយលោកឆិល!....... លោក

សា្គាល់AនិងBទ្រ?

លោកធិល៖ខ្ញុំសា្គាល់វាច្បាស់ណាស់!.....វាជាឈ្មាះ

ប្រភ្រទជម្ងឺថ្លើមនិងឈ្មាះក្រុមឈាមអ្នកណាមិនដឹង?!!.....

លោកធិល៖សំរាន្តលក់ស្រួលណា៎ាយប់ន្រះ!!លោក

ឆូចដើរច្រញទៅដោយរអ៊ូមា្នាក់ឯង........

លោកឆូច៖វានិយយមើលត្រវាហ្នឹងគ្រន់បើណាស់!!

ការពិតAគឺជាក្រុមខ្លាំងឯBគឺជាក្រុមខ្សាយហើយវានិង

ខ្ញុំគឺនៅក្រុមត្រមួយគឺក្រុមBដៀត្រខ្នូចហា៎ា!ហា៎ា!ហា៎ា!.....

រឿងកំប្ល្រង
នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការមួយលោក ចូច កំពុងនិទានរឿង

កំប្ល្រងផ្ស្រងៗឲ្យលោកច្រកសា្តាប់ត្រលោកច្រកប្ររជា

នៅស្ងៀមឥតសើចអ្វីទាំងអស់........

លោកចូច ៖ ន្រ៎ា! ច្រកម៉្រចក៏ឯងអត់សើចនឹងរឿង

កំប្ល្រងខ្ញុំដូចថ្ង្រមុនអញ្ចឹង?

លោកច្រក៖ខ្ញុំអត់ទាន់ឮរឿងកំប្ល្រងណាមួយផង!

លោកចូច៖ខ្ញុំប្រឹងនិយយច្រើនរឿងហើយណា៎ា.......

លោកច្រក៖និយយតមត្រង់ចុះពីថ្ង្រមុនខ្ញុំបានសើច

ស្ទើរចុកពោះរឿងកំប្ល្រងរបស់ឯងមួយ។ក្រយមកខ្ញុំយក

រឿងកំប្ល្រងនោះទៅនិយយបន្តតើចូចឯងដឹងថយ៉ាងម៉្រច

ទ្រ?

លោកចូច ៖ ប្រហ្រលគ្រនាំគា្នាសើចកា្អាកកា្អាយហើយ

មើលទៅ!?

លោកច្រក៖ទាល់ត្រយូរ!!ព្រះខ្ញុំត្រូវគ្រចាប់ដក់

ឃុំមួយយប់ដោយសាររឿងកំប្ល្រងនោះ។

លោកចូច៖ម៉្រចអញ្ចឹង?!!

លោកច្រក៖ព្រះមានគ្រប្តឹងថប៉ះពាល់កិត្តិយសគ្រ!

លោកចូច៖ម៉្រចក៏ឯងមិនឲ្យគ្រមកចាប់ខ្ញុំទៅ?!!

លោកច្រក៖អើហ៍ម្រន!គា្នាភ្ល្រចទៅ....គា្នាទៅប្រប់គ្រ

សិន!!លោកច្រកដើរច្រញទៅយ៉ាងលឿន....

លោកចូច៖ឈបស់ិន!!អូហ៍!វិវរហើយខ្ញុ!ំមាតច់ង្រ!!

ថបណ្តើរទះមាត់បណ្តើរ........៕

១.ស្រឡាញ់និងស្អប់បង្កប់ទោសៈ មោហៈលោភៈភ្លើងជះរោលប្រណ

 ទឹកចិត្តបរិសុទ្ធលត់បានមិនបាន ហិង្សារុញច្រនប្រណឡើងកម្តា។

២.ធម៌អហិង្សាការធ្វើបុណ្យទាន ទ្រព្យផ្ទុកលើយនឆ្លងសា្ពោនតផ្លូវ

 ម្រត្តាករុណាឧប្រកា្ខោនៅ សំបា៉ានសំពៅលឿនទៅប្រថ្នា។

៣.ឋានសួគ៌ឋានលភរៀបចំទំនុក ផុតអន្លង់ទុក្ខសុខឥតឧបមា

 ទឹកល្អក់កករខ្មាសរងថ្លា ឆ្អិនឆៅអាហារចរចាក្លិនឈ្ងុយ។

៤.បាតុភាពធំតូចស្រួចដូចបនា្លា ចុកចាប់មរណាប្រប់ថក្លិនស្អុយ

 ភ្លើងដុតរលកត្រគាកអង្គុយ ទ្រំអត់ងងុយព្រួយហុយសោកសៅ។

៥.រូបដុតភ្លើងក្នុងមិនប្រុងប្រយ័ត្ន រំលត់បានឆប់បាត់ឆបឆ្រះក្រ

 កើតលិចត្បូងជើងផ្កាភ្លើងអស់ក្តា តទៀតកូនចៅនៅជួបជុំទ្រ។

៦.ល្រខ១ចាស់ដូងល្រខសូន្យចាស់តោ្នាត ធម្មជាតិចាស់កោតមិនឆតវៀចវ្ររ

 ចាស់ហើយចាស់ទុំសមរម្យម្ល្រះ៉ទ្រ ជាបាជាម្រថ្រក្ររដូនត។

៧.ខ្ញីចាស់កាន់ហិរអំបិលកាន់ប្រ ព្រលយប់ព្រលថ្ង្រមានវ័យប៉ុនគា្នា

 ភ្លឺបាត់ងងឹតចិត្តប្រឹងពុះពារ ក្តាបាត់រងាឈឺជាដឹងផ្លូវ។

៨.ទឹកដីម្រឃភ្លៀងខ្យល់រៀងបក់ផត់ ព្យុះភ្លើងមនុស្សបាត់សត្វរុក្ខជាតិស្រូវ

 តូចធំផ្ល្រផ្កាអាហារឆ្អិនឆៅ អាស្រ័យរស់នៅប៉ូវអនាម័យ៕

រៀបរៀងដោយជឹមងួន

 ល្រខ១=ល្រខសូន្យ០(០១០)នៅត្រសូន្យ០កាលណានៅមុខល្រខ

 នៅក្រយល្រខ>១ទៅជា១០,២០,៣០,៤០-ល្រខ០ចាញ់មួយខ្ទង់។

 តោ្នាត=ខ្ចី,(ចាស់ញុំាមិនកើត)ទុំស្លឹកដើមមានប្រយោជន៍ដូចគា្នា។

 ដូង=ខ្ចី,(ចាស់ញុំាបាន)ទុំស្លឹកដើមមានប្រយោជន៍ដូចគា្នា។
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5- É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar

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

7- É>] min Xin eTsrdæm®nþI nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

18- KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

19- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

20- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

56- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

57- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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58- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

64- É>] evg saxun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 179



   

niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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