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ទប់ស្កាត់ឧបាយកលទុច្ចរិត ដាលប៉ុនប៉ង
រុញទម្លាក់កម្ពុជាទាក្នុងគាះមហន្តរាយម្តងទៀត

Preventing Underhand Trick from Pushing Cambodia into Disaster Again
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានចៃងយ៉ាងច្បាស់ថា ពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យ    អធិបតៃយ្យ សន្តិភាព អព្យាកៃឹតអចិន្តៃយ៍ 
មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ។ បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ មាន 
សិទ្ធិសៃរីភាព និងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ ដោយឥតបៃកាន់ពូជ-
សាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ភៃទ ភាសា ជំនឿ សាសនា និនា្នាការនយោបាយ ដើម 
កំណើតជាតិ ឋានៈសង្គម ធនធាន ឬសា្ថានភាពឯទៀតឡើយ។ ការបៃើសិទ្ធិ 
សៃរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ មិនតៃូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសៃរីភាព
អ្នកដទៃឡើយ។ ការបៃើសិទ្ធិសៃរីភាពនៃះតៃូវបៃពៃឹត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌកំណត់ 
ក្នុងច្បាប់ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមៃប់នីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា ដៃលបៃសូត     
ចៃញពីឆន្ទៈរបស់បៃជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នាត បាននិងកំពុងអនុវត្ត 
យ៉ាងសកម្មនូវតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយឈររឹងមាំលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
និងច្បាប់ជាធរមាន ក្នុងការដឹកនាំបៃទៃសជាតិធានាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរ-
ភាព សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម ការលើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សិទ្ធិ 
សៃរីភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន។ ប៉ុន្តៃកៃុមបៃឆាំងដៃលមាន 
គំនិតជៃុលនិយម និងមហិច្ឆតាល្មោភអំណាចយ៉ាងងងឹតងងល់ តៃងតៃរិះ 
រកឧបាយកលតាមគៃប់វិធី ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសៃបច្បាប់ បំផ្លាញ
ការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់បៃជាជន ។ 

ថ្មីៗនៃះមានមនុស្សមួយកា្តាប់តូចនៃអង្គការមិនមៃនរដ្ឋាភិបាល និង 
សមាគមមួយចំនួនដៃលធ្វើសកម្មភាព ដោយផ្អៃកលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី
កៃ បានផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើការបៃមូលផ្តុំជាយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មោ 
(យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មោ) ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលៃងដោយ  
គ្មោនលក្ខខណ្ឌនូវជនជាប់ចោទ ៥ នាក់ ជាមនៃ្តីនៃអង្គការសង្គមសុីវិល និង 
មនៃ្តី គ.ជ.ប ដៃលកំពុងតៃូវតុលាការឃុំខ្លួនពៃះជាប់ចោទពីបទសូកបា៉ាន់ 
និងបទសមគំនិតបៃពៃឹត្តលើ្មស ។ ទង្វើបៃបនៃះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា 
កៃុមជនទាំងនៃះ រួមទាំងអ្នកទាញខ្សៃញាក់ពីកៃយខ្នងផង បានធ្វើសកម្ម-
ភាពយ៉ាងគឃ្លើន រំលភលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិ-
រដ្ឋ ដោយព្យាយមដក់សមា្ពាធទៅលើសា្ថាប័នតុលាការដៃលជាសា្ថាប័នឯក
រាជ្យ និងបៃតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ប៉ុន្តៃអ្វីដៃលជៃលជៃជាងនៃះ នឹងអាច 
បង្កឲ្យមានគៃះមហន្តរាយនោះ គឺទង្វើនៃះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពី
ការប៉ុនប៉ងបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ខ្មោ បន្តពីបដិវត្តន៍ផ្កាឈូកក្នុង 
អំឡុងឆា្នាំ ២០១៣-២០១៤ បង្កឡើងដោយគណបក្សបៃឆាំង ដៃលទទួល 
បរាជ័យទៅហើយនោះ ។ 

គួររំឭកថា ក្នុងអំឡុងពៃលបោះឆ្នាត និងកៃយការបោះឆ្នាតឆា្នាំ 
២០១៣ គណបក្សបៃឆាំង រួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអគតិពីខាងកៃ បានប៉ុនប៉ង
ផ្លាស់ប្តូរសង្គមកម្ពុជា តាមរយៈចលនាខុសច្បាប់ កៃមរូបភាពបដិវត្តន៍ 
ពណ៌ ដៃលនៅក្នុងសៃណារីយោនោះ ពួកគៃបានបៃើបៃស់ការឃោសនា 
មួលបង្កាច់ ចោទបៃកាន់ទៅលើគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត 
បង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នាត ញុះញង់ បំផុស ចាត់តាំងសកម្ម-
ភាពបាតកុម្មអនាធបិតៃយ្យតាមដងផ្លវូ មនិចលូបៃជុរំដ្ឋសភា បដសិៃធលទ្ធ-
ផលនៃការបោះឆ្នាត បៃកាសមិនទទួលសា្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលដៃលតៃូវ 
បានបង្កើតឡើងតៃឹមតៃូវតាមច្បាប់ និងទាមទារឲ្យសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
ចុះចៃញពីតំណៃង ។ ពួកគៃអំពាវនាវកំុឲ្យកងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធសា្ដាប់ 

The Constitution of the Kingdom of Cambodia clearly stipu-
lates that the Kingdom of Cambodia shall be an independent, 
sovereign, peaceful, permanently neutral and non-aligned coun-
try. Every Khmer citizen shall be equal before the law, enjoying 
the same rights, freedom and fulfilling the same obligations re-
gardless of race, color, sex, language, religious belief, political 
tendency, birth origin, social status, wealth or other status. The 
exercise of personal rights and freedom by any individual shall 
not adversely affect the rights and freedom of others. The exer-
cise of such rights and freedom shall be in accordance with law.

The Royal Government of the fifth legislative National As-
sembly born from the people’s will through elections has been 
implementing active role and duty based firmly on the Constitu-
tion and existing laws in leading our nation to guarantee peace, 
stability, security, social order, promotion of democracy, rights 
and freedom, and living condition of the people. However, the 
opposition party, because of blind extremism and ambition for 
power, always seeks every means to overthrow the legal Royal 
Government and to destroy people’s peaceful life.   

Recently, a handful of people from certain non-governmental 
organizations and associations, with financial assistance from 
abroad, have rallied in the so-called “Black Monday” campaign 
by dressing in black to demand an unconditional release of five 
people, who are officials of civil society and National Election 
Committee detained on charges of bribery and collusion to car-
ry out offence. Actions show that these people, wire-pulled by 
someone behind, have acted aggressively in violation of prin-
ciple of democracy and rule of law by keeping instant pressure 
on court, which is an independent institution and functioning in 
accordance with the Constitution. Even more fundamentally 
dangerous, though, such actions show clearly their aims to cre-
ate a black color revolution to carry on the 2013-2014 pink 
revolution, started then by the opposition and failed later.

It is worth reminding that during and after the 2013 elections, 
the opposition parties, together with external ill willed circles, 
aimed to exert change in the Cambodian society through illegal 
movement disguised under color revolution. They slandered and 
accused the National Elections Committee, created violence on 
elections day, mobilized and organized anarchic street demon-
strations, boycotted National Elections session, and denied elec-
tions results. While declaring that they did not recognize the 
legally founded Royal Government, they also demanded Sam-
dech Techo Hun Sen to step down. They appealed to the armed 
forces to take no order from the Royal Government, and sent 
activists to present lotus flowers to them. Finally, they drove 
demonstrations further into strikes of violence leading to deaths, 
injuries, and damages of public and private properties. It was a 
fierce menace to peace, security and public order. Fortunately, 
competent authority and forces took firm and effective legal mea-
sures that prevented and extinguished the then color revolution.

Despite all that, the opposition does not abandon their un-
derhand tricks aiming at overthrowing the Royal Government 
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ទស្សនាវដ្ដីបែជាជន

បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល ដោយចាត់តាំងសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យយកផ្កាឈូក
ទៅជូនកងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ហើយចុងកៃយពួកគៃបានរុញបាតុកម្ម
ឲ្យទៅជាអំពើកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា បណា្តាលឲ្យមានមនុស្សសា្លាប់ និងរងរបួស 
ពៃមទាំងខូចខាតទៃព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងឯកជនយ៉ាងចៃើន ដៃល       
បានគមៃមកំហៃងយ៉ាងខា្លាំងដល់ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សា-
ធារណៈ ។ ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅគៃនោះតៃូវបានអាជា្ញាធរ និងកមា្លាំង    
មានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទប់សា្កាត់ និងរំលត់ទៅវិញតាមរយៈការអនុវត្ត 
វិធានការច្បាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ និងបៃសិទ្ធភាព ។ 

ទោះបីជាយ៉ាងនៃះក្តី ពួកបៃឆាំងមិនបានបោះបង់ចោលឧបាយកល      
ទុច្ចរិតក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដៃលដឹកនាំដោយគណបក្ស
បៃជាជនកម្ពុជាឡើយ ។ ឥឡូវនៃះពួកគៃកំពុងសាកល្បងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌
ខ្មោម្តង តាមរយៈយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មោ ដៃលមានគោលដៅបឋម           
បៃឆាំងនឹងចំណាត់ការដ៏តៃឹមតៃូវរបស់តុលាការទៅលើបុគ្គលទាំង ៥ រូប    
ដៃលមានពិរុទ្ធភាពរំលភបំពានច្បាប់ ក្នុងបំណងដុតបញ្ឆៃះកំហឹងសាធា-
រណជន ហើយអូសទាញឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាបៃឆាំងរបស់ខ្លួន។ តើពួកគៃ 
ពិតជាមានគុណធម៌មៃនឬ? តើពួកគៃពិតជាល្ងង់ខ្លាមិនដឹងថា ទង្វើនៃះ ឬ 
ការទាមទារនៃះជាការបំពានទៅលើដៃនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ ជាការ
ជាន់ឈ្លីលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិរដ្ឋមៃនឬ? 
មនុស្សមួយកា្តាប់តូចស្លៀកពាក់ខ្មោ ដៃលចៃញមកសម្តៃងតួតវ៉ានៅតាម  
ដងផ្លូវ គឺគៃន់តៃជាមនុស្សដៃលគៃដក់សាកល្បងក្នុងជំហានដំបូងដើម្បី
សា្ទាបស្ទង់សា្ថានភាពប៉ុណ្ណោះ បៃៀបដូចជាការបង្ហាះប៉ៃងបោ៉ាងដើម្បីស្ទង់
មើលខ្យល់អញ្ចឹងដៃរ ។ ថ្វីបើយុទ្ធនាការដំបូងរបស់ពួកគៃតៃូវបរាជ័យ ប៉ុន្តៃ 
ឧបាយកលរបស់ពួកគៃមិនទាន់បញ្ចប់ទៃ ដូច្នៃះមិនតៃូវមើលសៃលលើ 
បញ្ហានៃះឡើយ តៃូវជាន់ពន្លកវឲ្យខ្ទៃចមុនវដុះចៃញបានទៅជាដើម  
អសរិពសិ  តៃវូពន្លតក់ម្ទៃចភ្លើងឲ្យរលតទ់ៅជាផៃះ មនុពៃលវឆៃះរាលដល 
ទៅជាព្យុះអគ្គិភ័យ ។ 

មនោគមន៍វិជា្ជាបដិវត្តន៍ពណ៌ មិនមៃនជារឿងចាស់ទៃ តៃជាបច្ចុប្បន្ន-
ភាពដៃលបានកើតមាន និងកំពុងកើតមាននៅបៃទៃសមួយចំនួន តាមរយៈ
ការនាំចូលដោយមហាអំណាចពីខាងកៃ ដូចជានៅបៃទៃសសៃប៊ី 
បៃទៃសវៃណៃហ្សូអៃឡា បណា្តាបៃទៃសនៅមជ្ឈិមបូពា៌ នៅអា្រហ្វិចខាង 
ជើង និងនៅកន្លៃងផ្សៃងៗទៀត ដៃលផលវិបាកចុងកៃយគឺការបៃកបាក់ 
ជាតិ សង្គាៃមហៃកហួរសមា្លាប់មនុស្សរាប់សៃននាក់ បៃជាជនរងទុក្ខវៃទនា
រកទីបំផុតគ្មោន ហើយមកដល់ពៃលនៃះគៃមិនដឹងថាតើតៃូវបញ្ចប់ទៅវិញ
ដោយរបៀបណាផងទៃ ។ 

ម្យា៉ាងវិញទៀតយើងគប្បីរំឭកថា កាលពីពាក់កណា្តាលឆា្នាំ ២០១៥ នៅ 
ពៃលដៃលរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិន 
មៃនរដ្ឋាភិបាល មានអង្គការសមាគម និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនបដិសៃធ 
មិនតៃូវការច្បាប់នៃះទៃ ពៃះគៃចង់ធ្វើសកម្មភាពសៃរី ដោយមិនចាំបាច់
មានច្បាប់គៃប់គៃងទៃ នៅពៃលដៃលមាត់គៃសៃកថាចង់បាននីតិរដ្ឋនោះ ។ 
មិនតៃប៉ុណ្ណោះ មានមន្តៃីការទូត និងមន្តៃីអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បាន
សម្តៃងការមិនពៃញចិត្ត ហើយទិតៀនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងងងឹត 
ងងល់ ដៃលជាសកម្មភាពមានលក្ខណៈជៃៀតជៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង 
របស់បៃទៃសកម្ពុជា ដៃលជារដ្ឋអធិបតៃយ្យមួយ ។ ហៃតុអ្វីបានជាគៃមិន 
ចង់បាន និងមិនតៃូវការច្បាប់នៃះ? ឥឡូវអាថ៌កំបាំងបានលៃចចៃញមក 
ហើយ គឺវស្ថិតក្នុងសៃណារីយោនៃការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល             
ដៃលដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាទាំងអស ់។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកៃមការដឹកនាំរបស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
និងបន្តចាត់គៃប់វិធានការយ៉ាងមុឹងមា៉ាត់ ដោយផ្អៃកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ ដើម្ប ី

ទប់សា្កាត់ឲ្យខាងតៃបាននូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយ មិនថាចៃញមកពី 
បៃភពណា ឬកៃមរូបភាពអ្វីក៏ដោយ ដើម្បីរក្សាការពារឲ្យបានជាដច់ខាត
នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខជាតិ លទ្ធិបៃជាធិតៃយ្យ នីតិរដ្ឋ 
នងិការអភវិឌ្ឍ ដៃលបៃជាជនយើងតៃវូបងត់ម្លៃខ្ពសណ់ាស ់ទើបអាចបង្កើត 
ឡើងបានមកដល់ពៃលនៃះ។ បៃជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងបៃទៃស កងកមា្លាំង 
បៃដប់អាវុធគៃប់បៃភៃទ មន្តៃីរាជការ និងយុវជនកម្ពុជា គំទៃដច់ខាត និង 
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបុព្វហៃតុដ៏ឧត្តុងឧត្តមនៃះ 
ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានពន្លកនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ ទោះជាពណ៌អ្វីក៏ដោយ 
អាចកើតមាននៅលើមាតុភូមិជាទីស្នៃហារបស់យើងបានឡើយ  ៕

led by the Cambodian People’s Party. They are now trying a 
“black” color revolution through what they called “Black Monday,” 
primarily to deny just court actions on the five detainees, to arouse 
public anger and to lure them into their opposition movement. 
Are they really of high virtue? Did they not know truly that taking 
that course of action would infringe upon court competency, and 
disregard principle of democracy and rule of law? A handful of 
people dressed in black to perform protests in the streets are 
just pioneering and evaluating situation, like sending a balloon 
into air to learn direction of wind. Though their preliminary test 
had failed, they will not put an end to their schemes. We cannot 
underestimate their ill power. We must not let such venomous 
plant to grow. We must put it out before it grows into a storm of 
fire.   

Color revolution ideology is nothing new. Presently, it has 
happened in Serbia, Venezuela, Middle Eastern countries, coun-
tries in North Africa, and elsewhere. Make no mistake about it, 
external power brought it to them. Its consequence was na-
tional division, war that killed hundreds of thousands of people, 
and endless sufferings. Up to this moment, in some countries, 
they do not even know how to bring it to the end. 

To remind what happened in mid-2015, when the National 
Assembly discussed and adopted law on association and non-
governmental organizations, certain associations and ill-willed 
circles denied necessity of the law. It was because they wished 
to do whatever they wanted freely, without having to be under 
legal control, while shouting they wanted rule of law. Worse still, 
there have some diplomatic and international organizations of-
ficials, who criticized the Royal Government blindly. That was an 
act of interfering in internal affairs of Cambodia – which is a 
sovereign state. Why did they not want to have that law? The 
mystery reveals. It was part of the scenario to overthrow the 
Royal Government led by the Cambodian People’s Party.

The Royal Government of Cambodia, under the leadership 
of Samdech Techo Hun Sen, continues to take decisive measures, 
based on law, to prevent actions under whatever form or from 
whatever source to defend resolutely peace, political stability, 
national security, democracy, rule of law and development, all 
of which people have paid high price to realize and maintain this 
far. The Cambodian people, the armed forces, civil servants and 
youth in the whole country resolutely support and participate 
actively with the Royal Government for this supreme course and 
will not allow color revolution to grow in our beloved motherland./.
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ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បៃកាន់យកបៃព័ន្ធនយោបាយបៃជា-

ធិបតៃយ្យសៃរីពហុបក្ស ។ គោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិបៃជា

ធិបតៃយ្យ គឺការធានានូវសិទ្ធិសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិ និងសិទ្ធិ 

សៃរីភាពខាងសារព័ត៌មាន។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកៃមការដឹកនាំ

របស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិ 

សៃរីភាពនៃះបៃកបដោយការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់បំផុត ។ រាជរដ្ឋាភិ-

បាលបានកំណត់ច្បាស់ថា បៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន មានតួនាទី

យ៉ាងសំខាន់ពុំអាចខ្វះបានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅជូនសាធារណ-

ជន និងពាំនាំយកព័ត៌មានពីគៃប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គមជាតិជូនទៅរាជ

រដ្ឋាភិបាលវិញ ដើម្បីពងៃឹងនូវដំណើរការកសាង និងការពារមាតុ- 

ភូមិ ។ 

បៃព័ន្ធព័ត៌មានគៃប់បៃភៃទទាំងទូរទស្សន៍ កាសៃត វិទ្យុ គៃហ-

ទំព័រ និងបណា្តាញព័ត៌មានសង្គម បានធ្វើសកម្មភាពដោយសៃរី        

ដោយមិនមានការតៃួតពិនិត្យមុនការចៃញផ្សាយ មិនមានការរឹត 

ត្បឹត បង្គាប់បញ្ជា ឬការបំភិតបំភ័យណាមួយឡើយ។ និយយជារួម 

នៅបៃទៃសកម្ពុជាការបញ្ចៃញមតិ ទោះតាមមធ្យាបាយណាក៏   

ដោយ តៃូវបានបើកចំហដោយស្មើភាព ដោយគ្មោនការរីសអើង 

គ្មោនការបៃកាន់បក្ខពួក ឬនិនា្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ ។ នៅក្នុង 

នោះ សារព័ត៌មានបៃឆាំងក៏បានធ្វើសកម្មភាពដោយសៃរី រាប់ទាំង 

កាសៃត ពៃឹតិ្តបតៃ វិទ្យុបរទៃស ដៃលផ្សាយទាំងជាភាសាខ្មៃរ និង 

បរទៃសផងដៃរ។ ជាមួយគ្នានៃះ សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល

បានព័ត៌មាន ក៏កំពុងតៃូវបានកៃុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសង្គម  

សុីវិល និងអ្នកសារព័ត៌មានពិភាក្សា និងសិក្សាឲ្យបានកាន់តៃសុី 

ជមៃ។ នៅពៃលដៃលសៃចក្តីពៃងច្បាប់នៃះ តៃូវបានសា្ថាប័ននីតិ

បញ្ញតិ្តអនុម័ត និងចូលជាធរមានហើយនោះ នឹងបង្ហាញច្បាស់ថៃម 

ទៀតថា សិទ្ធិសៃរីភាពនៃសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

កាន់តៃមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងជៃលជៃឡើង ។

ប៉ុន្តៃកៃុមបៃឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនដៃលតៃងតៃ  

មើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លូវងងឹត ហើយក្នុងចិត្តចិញ្ចឹមតៃគំនិតអវិជ្ជមាន

ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះ បានធ្វើការចោទបៃកាន់ទាំងបំពាន 

ដោយឥតអៀនខា្មោសថា កម្ពុជាជាបៃទៃសផ្តាច់ការ នៅកម្ពុជា លទ្ធិ- 

បៃជាធិបតៃយ្យ សៃរីភាពខាងការបញ្ចៃញមតិ និងសៃរីភាពខាង     

សារព័ត៌មាន កាន់តៃធា្លាក់ចុះដុនដបទៅៗ។ ពួកគៃមិនដៃលទទួល 

យកការពិតទៃ ហើយថៃមទាំងមិនចៃះអៀនខា្មោស់ទៅទៀតនៅ           

ពៃលដៃលពួកគៃកំពុងឈរនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ហើយមានសៃរី-

ភាពសៃកជៃរដោយអគតិថា កម្ពុជាផ្តាច់ការនោះ។ តាមពិតសៃរី-

ភាពនៅកម្ពុជាមានហូរហៀររហូតដល់ពៃលខ្លះស្ទើរតៃធា្លាក់ទៅក្នុង

សា្ថានភាពអានាធិបតៃយ្យផង ដោយសារមានបុគ្គលខ្លះ អង្គការខ្លះ 

សង្គមសុីវិលខ្លះ គណបក្សខ្លះ បានបំពានលើកៃមសីលធម៌ 

សារព័ត៌មាន រំលភទៅលើគោលការណ៍បៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិ-

រដ្ឋ ឆ្លៀតបៃើបៃស់បៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីមួលបង្កាច់បំភាន់សាធា-

រណមតិចំពោះភាពតៃឹមតៃូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឃោសនាបនា្ទាប

កៃរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ បំភ្លៃការពិត ពីសឲ្យទៅជាខ្មោ ពី 

ខ្មោឲ្យទៅជាស ។ល។ ប៉ុន្តៃពួកគៃមិនអាចបំផ្លាញសច្ចភាពបាន

ឡើយ សាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិដៃលមានសុភវិនិច្ឆ័យ សុទ្ធ 

តៃបានឃើញច្បាស់ថា សិទ្ធិសៃរីភាពខាងសារព័ត៌មាន និងការ 

បញ្ចៃញមតិនៅកម្ពុជា តៃូវបានការពារ និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរ 

ប៉ុន្តៃការអនុវត្តសិទ្ធិសៃរីភាពនៃះគឺតៃូវស្ថិតក្នុងបរិបទនីតិរដ្ឋ មាន 

ន័យថា មិនអាចអនុវត្តឲ្យទៅហួសពីរង្វង់ច្បាប់ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

សិទ្ធិសៃរីភាពរបស់អ្នកដទៃបានឡើយ ទាំងជារូបវ័ន្តបុគ្គល ទាំងជា 

នីតិបុគ្គល ។ 

ថ្មីៗនៃះ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធានកិត្តិ

យសគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានរដ្ឋសភា និងសម្តៃចអគ្គ 

មហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកកម្ពុជា តៃូវបាន

សហព័ន្ធបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាសា៊ានបៃគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាព និង 

ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះទឹកចិត្តនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំ

ធៃងរបស់សម្តៃច ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ

សៃរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិបញ្ចៃញមតិនៅកម្ពុជា។ ដោយឡៃក 

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខៃឧសភា កន្លងទៅនៃះ ក្នុងឱកាសបៃរព្ធទិវសារ-

ព័ត៌មានពិភពលក បៃទៃសកម្ពុជាតៃូវបានអង្គការ Reporters 

Without Borders ចាត់ថា្នាក់ជាបៃទៃសដៃលមានភាពល្អបៃសើរ  

ខាងសៃរភីាពសារពត័ម៌ាន ។ នៅក្នងុចណំាតថ់ា្នាកន់ៃះ  បើបៃៀបធៀប 

ជាមួយបណា្តាបៃទៃសជាសមាជិកអាសា៊ានទាំង ១០ កម្ពុជាជាប់ 

លៃខ ១ ជាបៃទៃសដៃលមានសៃរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគៃ និង

បៃសើរជាងបៃទៃសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាសុី ។  

ដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិសៃរីភាពនៃះកាន់តៃមានតម្លៃ និងកាន់តៃមាន 

ការទទលួខសុតៃវូនោះ ទាងំអសគ់្នា ទោះជារបូវន័្តបគុ្គល ឬនតីបិគុ្គល 

ក្តី ដៃលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គមបៃជាធិបតៃយ្យ តៃូវតៃលើកកម្ពស់ 

ការគោរពច្បាប់ គោរពកៃមសីលធម៌សារព័ត៌មានឲ្យបានល្អបៃសើរ 

ដោយចៃះបៃើបៃស់សិទ្ធិសៃរីភាពបៃកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ធ្វើ

ឲ្យសិទ្ធិសៃរីភាពនៃះកា្លាយជាកមា្លាំងចលករមួយដ៏ខា្លាំងកា្លាក្នុងការថៃ

រក្សាសន្តិភាព លើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច 

សង្គម ដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់បៃជាជាតិយើង ៕

សិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន និងការបពេា្ចញមតិនេកម្ពុជា 
តេូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ
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ពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល បានបៃពៃឹត្តទៅអស់រយៈពៃលពៃញមួយ 

ពៃឹក កាលពី ថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ នៅទីលាន ពៃះសៃលានជល់ដំរី 

ខៃត្តសៀមរាប កៃមពៃះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតរបស់ពៃះករុណា

ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហា-     
ក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ជាទីគោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

បំផុត ។ 

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពៃះរាជពិធីនៃះ មានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តៃច

វិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី 

ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា សម្តៃចចៅហា្វាវំងវរវៀងជ័យ អធិបតីសៃឹង្គារ៍ 

គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងពៃះបរមរាជវំង និងជា       

បៃធានគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្តៃចកៃឡា-

ហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមហាផ្ទៃ និងលកជំទាវ 

លកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមន្ដៃីកៃសួងទំនាក់ទំនង

ជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ពៃមទាំងពៃះវត្តមាន និងវត្តមាន

របស់ពៃះរាជវង្សានុវង្ស ឧត្តមបៃឹក្សាពៃះមហាក្សតៃ ឯកឧត្តម លកជំទាវ  

ជាសមាជិកសមាជិកាពៃឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តម លក 

ជំទាវជាឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបៃចាំកម្ពុជា ពៃមទាំងភ្ញៀវជាតិ អន្តរ-

ជាតិ និងបៃជាពលរដ្ឋយ៉ាងចៃើនកុះករ ។

គួររំឭកថា ពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល ដៃលជាពៃះរាជពិធីបុណ្យបៃពៃ-

ណីជាតិខ្មៃរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ តៃូវបៃរព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆា្នាំ 

រហតូមកដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ នៅថ្ងៃ ៤ រោច ក្នុងខៃពិសាខ ឬក៏នៅពៃលរដូវ 

វស្សាចូលមកដល់នោះ ។ ពៃះរាជពិធីនៃះបង្ហាញឱ្យឃើញនូវពៃះរាជហឫ-

ទ័យពៃះមហាក្សតៃខ្មៃរ ចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ និងជីវភាពរស់នៅ 

របស់បៃជាកសិករ ដោយមានពៃះរាជបំណងចង់ឱ្យវិស័យកសិកម្មដៃលជា

អាយុជីវិតសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ និងបៃជារាស្តៃទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងសម្បូរ 

សប្បាយ ។

កាលពីសម័យសង្គមរាស្តៃនិយម ពែះករុណាពែះបាទសម្ដែច 
ពែះនរែត្ដមសីហនុ ពែះបរមរតនកែដ្ឋ កាលពៃះអង្គគង់ពៃះជន្ម 

នៅឡើយ និង សម្ដែចពែះមហាក្សតែី នរែត្ដម មុនិនាថ សីហនុ 
ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ស្ដៃចសព្វពៃះរាជហឫទ័យយងចៃត់ដោយ 

ផ្ទាល់ ពៃះអង្គនៅតាមបណា្តារាជធានី ខៃត្តមួយចំនួនដូចជា រាជធានីភ្នំពៃញ 

ខៃត្តកណា្តាល កំពង់ចាម សា្វាយរៀង ខៃត្តសៀមរាប ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និងខៃត្ត 

តាកៃវជាដើម ។ លុះកៃយមក ពៃះមហាក្សតៃពុំបានយងចៃត់ពៃះនង្គ័ល

ដោយផ្ទាល់ពៃះអង្គឡើយ ពៃះអង្គតៃងចាត់ពៃះរាជតំណាងយងចៃត់ 

ពែះរាជពិធីចែត់ពែះនង្គ័ល បែរព្ធឡើងយ៉ែងមហែឡារិក
នែទីលានពែះសែលានជល់ដំរី ខែត្តសៀមរាប

ពៃះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា យងពៃះរាជាធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល នៅទីលានពៃះសៃលានជល់ដំរី ខៃត្តសៀមរាប

ស្តៃចមាឃ និងពៃះមៃហូ ក្នុងពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល នៅទីលានពៃះសៃលានជល់ដំរី ខៃត្តសៀមរាប 
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ជំនួសតៃពៃះអង្គ ស្ដៃចយងជាពៃះរាជាធិបតីក្នុងពៃះរាជពិធីនៃះវិញ ។

សមៃប់ពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័លនៅឆា្នាំ ២០១៦ នៃះ ពៃះករុណាជា 

អមា្ចាស់ជីវិតលើត្បួង ពៃះមហាក្សតៃនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ទៃង់បាន 

សព្វពៃះរាជហឫទ័យបៃសពៃះរាជទានដល់ឯកឧត្តម ណែ ធួក រដ្ឋលៃ-

ខាធិការកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ ជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី ១ 

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តសៀមរាប ចៃត់ 

ពៃះនង្គ័ល ជាស្តៃចមាឃ លកជំទាវ គួយ ណាលីន ជាពៃះមៃហូ និង 

ឯកឧត្តម អុិន រដ្ឋែសែរី ជំនួយការសម្តៃចចៅហា្វាវំង គង់ សំអុល ជា 

អ្នកកាន់នង្គ័លទី ៣ ។

ក្នុងពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័លឆា្នាំនៃះ តៃូវបានពៃហ្មណ៍ពៃះរាជគៃូ 

បានទស្សន៍ទាយ ទៅតាមក្បូនច្បាប់ បៃពៃណីពីបុរាណថា ដំណាំសណ្តៃក 

នឹងទទួលបានផលចៃើនជាងគៃ បនា្ទាប់មកគឺសៃូវ និងពោត ដៃលទទួល 

បានផលល្អបៃសើរ ។

ការទស្សន៍ទាយនៃះបានធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពីគោឧសភរាជទាំង ២ បាន 

បរិភោគសណ្តៃកបៃមាណ ៩៥ % សៃូវ ៩០ % និងពោត ៩០ % គឺចៃើន 

ជាងគៃក្នុងចំណមអាហារ ៧ មុខ   រួមមាន សៃូវ ពោត សណ្តៃក ល្ង ស្មោ 

ទឹក និងសៃ ។

តាមរបាយការណ៍របស់កៃសួងកសិកម្មរុកា្ខា បៃមា៉ាញ់ និងនៃសាទ បាន 

បង្ហាញថា ចាប់ពីដើមខៃមករា ដល់ចុងខៃមៃសាឆា្នាំ ២០១៦ គ្មោនភ្លៀងធា្លាក់ 

បណា្តាលឱ្យកសិករខៃត្តចំនួន ១៦ ជួបគៃះរាំងស្ងួត គ្មោនទឹកបៃើបៃស់ 

និង ការសាបពៃះសៃូវរដូវវស្សា ។ របាយការណ៍បន្តថា ការបៃបៃួលមិន              

អំណយផលនៃអាកាសធាតុ បានបណា្តាលឱ្យរាំងស្ទះដល់ការងរបង្ក-

បង្កើនផល និងផ្ទៃដីដំដុះដោយតៃូវបានថយចុះជាងឆា្នាំកន្លងទៅ ។

តៃទោះបីយ៉ាងនៃះក្ដី ដើម្បីដោះសៃយបញ្ហានៃះ កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា 

បៃមាញ់ និងនៃសាទ បានបៃើបៃស់គៃប់មធ្យាបាយ និងបានផ្តល់សំភារៈ 

កសិកម្ម ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងពៃលជួបគៃះរាំងស្ងួត ក្នុងនោះមានពូជ 

សៃូវ ពូជបន្លៃ បសុឱសថ វ៉ាក់សាំង និងផ្តល់មធ្យាបាយផ្សៃងៗទៀតដៃល

ចាំបាច់ ។

ពៃះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 
ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា សព្វពៃះរាជ-

ហឫទ័យបៃសពៃះរាជទាននូវពៃះរាជអំណយ
ចំពោះបៃជាកសិករចំនួន ១០០ នាក់ 

គោឧសភរាជទាំង ២ បរិភោគសណ្តៃកបៃមាណ ៩៥ % សៃូវ ៩០ % 
និងពោត ៩០ % គឺចៃើនជាងគៃក្នុងចំណមអាហារ ៧ មុខ   រួមមាន 

សៃូវ ពោត សណ្តៃក ល្ង ស្មោ ទឹក និងសៃ 

ពៃះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 
ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា សព្វពៃះរាជ-

ហឫទ័យទតពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្ម
ក្នុងសៃុករបស់កៃសួង សា្ថាប័ន មន្ទីរ និងកៃុង/សៃុកទាំង ១២ 

ចំណុះឲ្យខៃត្តសៀមរាបផងដៃរ

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសៃសវិសាលនៃពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័លនោះដៃរ 

ពៃះករុណាជាអមា្ចាស់ជីវិតលើត្បួង ពៃះមហាក្សតៃនៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា ពៃះអង្គបានសព្វពៃះរាជហឫទ័យបៃសពៃះរាជទាននូវពៃះរាជ   

អំណយចំពោះបៃជាកសិករចំនួន ១០០ នាក់ ដោយក្នុងនោះ បុរស ក្នុង 

មា្នាក់ៗទទួលបានមួក ១ ខាវអាវ ១ កប្លៃ ស្បៃកជើង ១ គូ និងថវិកា ១០ 

មុឺនរៀល និងនារី ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានកៃមា ១ ខាវអាវ ១ កប្លៃ ស្បៃកជើង 

១ គូ និងថវិកា ១០ មុឺនរៀល ។

បនា្ទាប់មកពៃះករុណាជាអមា្ចាស់ជីវិតលើត្បូង  ដៃលអមពៃះរាជដំណើរ 

ដោយសម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា  សម្តៃចកៃឡា-

ហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ ពៃមទាំងឥស្សរ-

ជនជាន់ខ្ពស់ជាចៃើនរូបទៀត ក៏បានយងទត និងទស្សនាពិព័រណ៍ផលិត-

ផលកសិកម្មក្នុងសៃុករបស់កៃសួង សា្ថាប័ន មន្ទីរ និងកៃុង/សៃុកទាំង ១២ 

ចំណុះឲ្យខៃត្តសៀមរាបផងដៃរ ៕
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សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅបំពៃញ 

ទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី និងចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលរំឮក

ខួប ២០ ឆា្នាំ នៃទំនាក់ទំនង អាសា៊ាន-រុស្សុី ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-២១ ខៃឧសភា 

ឆា្នាំ ២០១៦ ។

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីបានជួបពិភាក្សា

ការងរទ្វៃភាគីជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុី ឌីមីទែីមែដវ៉ែដែវ 
ដៃលធ្វើឡើងក្នុងទីកៃុងម៉ូស្គូ ។ សម្តៃចតៃជោបានស្នើ ៤ ចំណុចសុំឲ្យនា-

យករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុីខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរឲ្យកាន់តៃ

ធំឡើងទ្វៃថៃមទៀត ខណៈពៃលដៃលទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរ

នៅមានតិចតួចនៅឡើយ ។ ចំណុចទី១. តៃូវអនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀងដៃល     

មានសមៃប់បៃទៃសទាំងពីរលើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ-

យោគរហូតដល់ឆា្នាំ ២០២០ ទី២.ស្នើដល់ភាគីរុស្សុីផ្តល់ដល់កម្ពុជាក្នុងការ

នាំចៃញពីកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ក្នុងការបង់ព័ន្ធ និងគ្មោនកូតាទី៣.ស្នើ 

ដល់ភាគីរុស្សុីជួយទិញកសិផល និងផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជា និងទី៤.

ស្នើបង្កើតឲ្យមានកៃុមបៃឹក្សាធុរកិច្ចកម្ពុជារុស្សុី។ មៃដឹកនាំនៃទាំងពីរក៏បាន

ធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សារាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ ដៃលបៃទៃសទាំងពីរមាន               

ពិសៃសការសម្លឹងមើលទៅអនាគតសមៃប់បៃទៃសទាំងពីរ ។ ពាក់ព័ន្ធទៅ

នឹងកិច្ចពៃមពៃៀងក្នុងការគំពារអ្នកវិនិយោគនៃបៃទៃសទាំងពីរ ឯកឧត្តម

នាយករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុីបានស្នើដល់សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ឲ្យពិនិត្យ         

មើលលើទិដ្ឋភាពរួមទាំងអស់ក្នុងនោះ រួមទាំងកិច្ចពៃមពៃៀងដៃលបៃទៃស

ទាំងពីរ មានក្នុងចនោ្លាះពីឆា្នាំ ១៩៥៦ រហូតមកដល់ឆា្នាំ ១៩៩១ ធ្វើយ៉ាងណា 

ឲ្យឯកសារទាំងអស់នោះ បានឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសមៃប់ 

បៃទៃសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុីក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការ        

ប្តៃជា្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរ តាមរយៈការ             

ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញពីគ្នាទៅវិញទៅមក រួមទាំងការគិតគូរ     

ជំរុញអ្នកវិនិយោគរុស្សុីមកបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជាលើការកសាងហៃដ្ឋារច-

នាសម្ព័ន្ធ ក្នុងនោះរួមទាំងផ្លូវដៃកផងដៃរ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានស្នើឱ្យបៃទៃសរុស្សុីបង្វៃបំណុល        

ដៃលនៅសល់ដៃលកម្ពុជាបានជំពាក់ទៅជាជំនួយផង និងជាការវិនិយោគ 

រួមគ្នាផង ដោយជួយទៅលើផ្នៃកបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្ស លើវិស័យ 

សង្គមវិស័យបរិសា្ថាន និងបញ្ហាដទៃទៀតដៃលជាតមៃូវការរបស់កម្ពុជា     

ហើយក៏សៃបជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពដៃលរុស្សុីអាចធ្វើទៅបាន។

បនា្ទាប់មកមៃដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលៃខា

លើឯកសារកិច្ចពៃមពៃៀង និងអនុស្សរណៈសំខាន់ៗចំនួន ៨ ក្នុងនោះរួម 

មាន ទី១. សន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័នរវងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសហ-

ព័ន្ធរុស្សុី ទី២. អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

រវងកៃសួងយុត្តិធម៌នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងការិយល័យអគ្គរដ្ឋអា-

ជា្ញានៃសហព័ន្ធរុស្សី ទី៣.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាន រវងកៃសួង 

បៃសណី និងទូរគមនាគមន៍នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងកៃសួងទូរគម-

នាគមន៍ និងបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហព័ន្ធរុស្សុី ទី៤.អនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ច

សហបៃតិបត្តិការរវងគណៈកមា្មោធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា និងគណៈ-

កមា្មោធិការអូឡាំពិករុស្សុី ទី៥.សៃចក្តីបៃកាសរួមស្តីពីបញ្ជីសំណើគមៃង

សមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការកម្ពុជារុស្សុី លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសៃដ្ឋកិច្ច 

និងវិនិយោគដល់ឆា្នាំ ២០២០ ទី៦.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវង

កៃុមបៃឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចិរភាពនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសា-

ជីវកម្មថាមពលបរមាណូរដ្ឋ ROSATOM(សហព័ន្ធរុស្សុី) ស្តីពីការបង្កើត 

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានថាមពលនុយក្លៃអ៊ៃរ៊ ទី៧.អនុស្សរណៈនៃការយោគ-

យល់គ្នា រវងកៃុមបៃឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា និងសាជីវកម្មថាមពលបរមាណូរដ្ឋ ROSATOM (សហព័ន្ធរុស្សុី) ស្តី 

ពីការបង្កើតកៃុមការងររួមកម្ពុជា រុស្សុី លើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងការ   

បៃើបៃស់ថាមពលបរមាណូក្នុងគោលបំណងសន្តិភាព និងទី៨. កិច្ចពៃម

ពៃៀងស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវងកៃសួងមហាផ្ទៃនៃពៃះរាជាណាចកៃ

កម្ពុជា និងកៃសួងមហាផ្ទៃនៃសហព័ន្ធរុស្សុី ។

បនា្ទាប់មកសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងរ

ជាមួយឯកឧត្តម ទីហា្កែនសាសីយ៉ែន បៃធានកៃុមបៃឹក្សានៃគណៈកម្ម-

ការសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុី។ ឯកឧត្តមបៃធានមានបៃសាសន៍ថា វត្តមានរបស់ 

សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃីនៅពៃលនៃះ គឺជាការចូលរួមចំណៃកក្នុងការ

ជំរុញកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ចនៃបៃទៃសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តៃរីក  

ចមៃើនទ្វៃឡើងថៃមទៀត។ សម្តៃចតៃជោមានបៃសាសន៍ថា វត្តមានរបស់

កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុីនៅពៃលនៃះ គឺ

ជាការចូលរួមចំណៃកយ៉ាងសកម្មរបស់គណៈកម្មការ ក្នុងការជំរុញ                          

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តៃមានភាពបៃកួតបៃជៃងទ្វៃ

ឡើងថៃមទៀត។ នៃះគឺជាកាលានុវត្តភាពថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជំរុញទំនាក់

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជើញទេបំពេញទស្សនកិច្ចនេសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី   
និងចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលរំឮកខួប ២០ ឆ្នេំនេទំនាក់ទំនង អាសា៊េន-រុស្ស៊ី
ឯកឧត្តមបេធានាធិបតី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន ចាត់ទុកកម្ព៊ជាជាមិត្តចាស់ 

និងជាដេគូជាបេពេណី ហើយសម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ និងជាទីទុកចិត្ត

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយឯកឧត្តម  វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន 

បៃធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ រុស្សុី 
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ទំនងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជា ជាមួយគណៈ- 

កម្មការសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុី ពិសៃសស្ថិតក្នុងកាលៈទៃសៈដ៏រីកចមៃើននៃតំបន់

អឺរ៉ុប ។ បនា្ទាប់ពីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវបទពិសោធន៍ ពីគ្នាទៅវិញទៅមករួចមក 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ទីហា្កែន សាសីយ៉ែន បាន 

អញ្ជើញចុះហត្ថលៃខាលើអនុស្សរណៈ រវងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃពៃះរាជា-

ណាចកៃកម្ពុជា និងគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុី ។ 

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅបំពៃញទស្សនកិច្ចការងរនៅទីកៃុងម៉ូស្កូ សម្តៃច 

តៃជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលជួបសំណៃះសំណាលជាមួយតំណាង                 

និស្សិតជិត ៤០០ នាក់ ដៃលកំពុងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី ។ 

សម្តៃចតៃជោមានបៃសាសន៍ថា ពីអតីតកាលពោលគឺកាលពី ៣៧ ឆា្នាំមុន 

ដៃលពៃលនោះ សម្តៃចបានស្នើសហភាពសូវៀតទទួលយកនិស្សិតអាហា

រូបករណ៍របស់បៃទៃសកម្ពុជាមកបំពៃញកម្មសិក្សានៅអតីតសហភាពសូ-

វៀត និងសហព័ន្ធរុស្សុីនាពៃលនៃះ។ ដោយសារយើងមានកិច្ចសហបៃតិ-

បត្តិការល្អនៃះហើយ បាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវធនធានមនុស្សជា       

ចៃើនដៃលបានធ្វើការបណ្តុះបណា្តាលនៅសហភាពសូវៀត និងសហព័ន្ធ-

រុស្សីនៅពៃលនៃះ ក្នុងការចូលរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិឲ្យ

មានការរីកចមៃើនធំធាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។ សម្តៃចតៃជោ 

ហ៊ុន សែន បានវយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់និស្សិតអាហារូប-     

ករណ៍កម្ពុជាទាំងអស់ដៃលបានខិតខំបៃឹងបៃងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការ

សា្នាក់នៅសិក្សារៀនសូតៃ បៃកបដោយលទ្ធផលដ៏តៃចះតៃចង់ក្នុងរយៈ 

ពៃលកន្លងមក ពិសៃសការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អក្នុងជួរនិស្សិតដៃលសា្នាក់នៅ

សិក្សារៀនសូតៃជាមួយគ្នា ក៏ដូចជាធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាស្តាៃចារ្យ 

អាជា្ញាធរដៃនដីគៃប់លំដប់ថា្នាក់ រួមទាំងជាមួយនឹងបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋ  

រុស្សុីផ្ទាល់តៃម្តង ។ សម្តៃចនឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមៃដឹកនាំរុស្សុី ក្នុង

ការបង្កើនថវិកាសមៃប់ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជា ដៃល 

សិក្សានៅសហ័ន្ធរុស្សុី ។ តាមរយៈការដោះសៃយនូវការលំបាក់ចំពោះមុខ

របស់និស្សិតទាំងអស់នោះ សម្តៃចតៃជោបានបៃកាសផ្តល់ថវិកាជូនដល់    

និស្សិតដៃលកំពុងសិក្សានៅបៃទៃសរុស្សុី ក្នុង ១ ខៃថវិកាចំនួន ៥០ ដុលា្លារ 

ដោយចាប់អនុវត្តពីខៃឧសភាឆា្នាំ ២០១៦ នៃះតទៅ ។ សម្តៃចតៃជោនឹងធ្វើ 

ការទូទាត់ថវិកាជូនដល់និស្សិតទាំងអស់រៀងរាល់ ១ ឆមាសម្តងៗ ដោយ 

មិនមានការអាក់ខាន ។

នៅថ្ងៃទី១៩ ខៃឧសភា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយ

ឯកឧត្តម វ្ល៉ាឌមីៀរពទូនី (Vladimir PUTIN  ) បៃធានាធិបតសីាធារណ-

រដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សុី ។ ឯកឧត្តម វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន មានបៃសាសន៍ថា ពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជា គឺជាមិត្តចាស់របស់សហព័ន្ធរុស្សុី ហើយសម្តៃចអគ្គ-

មហាេសនាេបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន គឺជាមិត្តដ៏អាចទុកចិត្តបានក្នុងការធ្វើ

ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការជាមួយគ្នាទាំងក្នុងពៃលបច្ចុប្បន្ន និង 

ទៅអនាគត ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ថ្លៃងនូវអំណរគុណយ៉ាងជៃល

ជៃបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមបៃធានាធិបតី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន ដៃលបាន 

ចាត់ទុកពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាជាមិត្តចាស់ និងបានចាត់ទុករូបសម្តៃចគឺ

ជាអ្នកដ៏អាចទុកចិត្តបានក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

ជាមួយគ្នា ទាំងក្នុងពៃលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត ។ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃង 

អំណរគុណ យ៉ាងជៃលជៃបំផុត ជូនចំពោះអតីតរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាព

សូវៀត ដៃលបានជួយដល់បៃទៃសកម្ពុជា បនា្ទាប់ពីកម្ពុជាបានរំដោះចៃញពី

របបបៃល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត។ បៃសិនបើមិនមានការជួយឧបត្ថម្ភគំ-

ទៃពីអតីតសហភាពសូវៀតទៃនោះ កម្ពុជាពិតជាមិនអាចមានថ្ងៃនៃះទៃ ។ 

នៃះគឺជាសច្ចៈធម៌បៃវត្តិសាស្តៃដៃលកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លៃចបាន ។ ឯកឧត្តម 

បៃធានាធិបតីរស្សុី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន និងសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្តៃីកម្ពុជា បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ដោយ     

ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរ កម្ពុជា-រុស្សុី ឲ្យកាន់ 

តៃមានទំហំធំទ្វៃឡើងថៃមទៀត ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើ 

បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដៃលមានយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ។ 

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ឧសភានោះដៃរ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន          

នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯក-

ឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក នាយករដ្ឋមន្តៃីវៀតណាម ដោយភាគីទាំងពីរបាន

សន្យារួមគ្នាក្នុងការពងៃឹង និងពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការទ្វៃភាគីនៃបៃទៃស 

ទាំងពីររកម្ពុជា-វៀតណាម ឲ្យកាន់តៃរឹងមាំទ្វៃឡើងថៃម ។ ពិសៃសការខិត

ខំរួមគ្នាក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជ-

កម្ម សៃដ្ឋកិច្ច ទៃសចរណ៍ វប្បធម៌ កីឡា ។

កិច្ចបៃជុំកំពូលរវងមៃដឹកនាំអាសា៊ាន-រុស្សុី ជាមួយនឹងតំណាងវៃទិកា 

ធុរកិច្ច និងកិច្ចបៃជុំកំពូលរំលឹកខួប ២០ ឆា្នាំ នៃទំនាក់ទំនងអាសា៊ាន-រុស្សុី     

បានបៃរព្វពិធីបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ។ បណា្តាមៃដឹកនាំនៃ       

បៃទៃសអាសា៊ានបានយង និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចបៃជុំកំពូល 

ជាបៃវត្តិសាស្តៃនោះ នៅលើទឹកដីនៃតំបន់លំហៃរកាយមាត់សមុទៃរបស់ 

ទីកៃុងស៊ូឈី កៃមវត្តមាននៃការធ្វើគរវកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតពី

សំណាក់ឯកឧត្តម Vladimir PUTIN បៃធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្សុី និងជា

មា្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលរំលឹកខួបអាសា៊ាន-រុស្សុី ។ កិច្ចបៃជុំកំពូលបៃរព្វ

ធ្វើឡើងកៃមបៃធានបទ  ៉ ឆ្ពាះទៅរកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្តៃ ដើម្បីផល 

បៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក    ៉ ។ មៃដឹកនាំនៃបៃទៃសអាសា៊ាន-រុស្សុី បាន 

អនុម័ត និងចៃញសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ទីកៃុងស៊ូឈី នៃកិច្ចបៃជុំកំពូលរំលឹក 

ខួបអនុស្សាវរីយ៍អាសា៊ាន-រុស្សុី ដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆា្នាំ 

នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាសា៊ាន-រុស្សុី ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់បានទទួល

សា្គាល់នូវការគំទៃរបស់សហព័ន្ធរុស្សុី ចំពោះការធ្វើសមាហរណកម្មអាសា៊ាន 

ពៃមទាំងការខិតខំបៃឹងបៃងរបស់អាសា៊ាន ក្នុងការសមៃចឲ្យបាននូវអា-

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាការងរទ្វៃភាគីជាមួយឯកឧត្តម ឌីមីទែីមែដវ៉ែដែវ 

នាយករដ្ឋមនៃ្តីរុស្សុី 
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សា៊ានឆា្នាំ ២០២៥ រីកចមៃើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា សមៃប់អាសា៊ានដៃលមាន

ភាពស្អិតរមួតផ្នៃកនយោបាយ ការធ្វើសមាហរណកម្មសៃដ្ឋកិច្ច និងការ 

ទទួលខុសតៃូវផ្នៃកសង្គម និងគិតផលបៃយោជន៍បៃជាជនជាធំ យកបៃជា-

ជនជាធំ និងយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន រួមមានការកាត់បន្ថយគមា្លាតនៃការអភិ-

វឌ្ឍ និងការលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់អាសា៊ាន ដូចជាជមៃុញការតភា្ជាប់រវង  

ភាគីទាំងពីរ ។ មៃដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្តៃជា្ញាចិត្តក្នុងការកសាង 

ទំនាក់ទំនងកាន់តៃរឹងមាំ កាន់តៃសុីជមៃ និងមានផលបៃយោជន៍ទៅវិញ 

ទៅមករវងអាសា៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្សុី ឆ្ពាះទៅរកសន្តិភាព ស្ថិរភាព និង 

វិបុលភាពក្នុងតំបន់ ។ ពងៃឹងភាពជាដៃគូកិច្ចសន្ទនាបន្ថៃម ដោយផ្អៃកលើ

គោលការណ៍សមភាពផលបៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងការទទួលខុស 

តៃូវរួម ដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ វិបុលភាព កំណើន 

សៃដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយចីរភាព និងវឌ្ឍនភាពសង្គម នៅក្នុងតំបន់ 

អាសុីបា៉ាសុីហ្វីក ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនក្នុង

វិស័យ ដូចជាបណា្តាញហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទៃ ផ្លូវគោក ផ្លូវ 

ដៃក និងផ្លូវអាកាសចរណ៍សុីវិល រួមទាំងតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព      

និងការផ្លាស់ប្តូរលើការអនុវត្តល្អ ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពងៃីកទំនាក់- 

ទំនងរវងមជ្ឈមណ្ឌលសៃវជៃវសកលវិទ្យាល័យនានា មូលនិធីវិទ្យា-

សាស្តៃ និងសមាគមវិទ្យាសាស្តៃ និងបច្ចៃកវិទ្យា និងកៃុមហ៊ុននានា សមៃប់ 

បង្កើតនិងលើកកម្ពស់បច្ចៃកវិទ្យាថ្មីៗ និងផលិតផលច្នៃបៃឌិត ការផ្លាស់ប្តូរ 

ចំណៃះ តាមរយៈសកម្មភាពគមៃងរួម ការសៃវជៃវ និងសិកា្ខាសាលា។ 

ពងៃីកទំនាក់ទំនងរវងសហគៃិន និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃស 

សមាជិកអាសា៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្សុី តាមរយៈកៃុមបៃឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរុស្សុី

អាសា៊ាន និងការផ្លាស់ប្តូរបៃសកកម្មពាណិជ្ជកម្ម ។ ពិនិត្យលទ្ធភាពលើក 

កម្ពស់ការខិតខំបៃឹងបៃងបន្ថៃម ក្នុងគោលបំណងជំរុញសុខុមាលភាពហិ-

រញ្ញវត្ថុ និងការយល់ដឹង ផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បៃជាជន លើផលិតផល និង

សៃវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានភាពស្មុកសា្មោញ ក្នុងការវិវត្តន៍នៃបរិសា្ថានដ៏ 

ឆាប់រហ័ស ។ ជាមួយគ្នានៃះមៃដឹកនាំទាំងអស់ បានសា្វាគមន៍ឆា្នាំ ២០១៦ 

ជាឆា្នាំនៃវប្បធម៌អាសា៊ាន រុស្សុី ក្នុងគោលបំណងពងៃីក និងពងៃឹងទំនាក់-

ទំនងវប្បធម៌ រវងបៃទៃសជាសមាជិកអាសា៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្សុី និងលើក

ទឹកចិត្តការខិតខំបៃឹងបៃង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីផ្តល់សន្ទុះជំរុញនៅក្នុង 

វិស័យវប្បធម៌ ។ លើកកម្ពស់កិច្ចសហ-បៃតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បី 

ជំរុញទំនាក់ទំនងរវងបៃជាជន និង 

បៃជាជនឲ្យកាន់តៃខា្លាំងកា្លា ការយល់ 

ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងមិត្តភាព ។ 

ពងៃីកកម្មវិធី បណ្តុះបណា្តាលជំនាញ 

វិជា្ជាជីវៈ និងការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សា 

ជាពិសៃស រវងអ្នកវិទ្យាសាស្តៃវ័យ 

ក្មៃង ពៃមទាំងជំរុញកម្មវិធីបណ្តុះ-

បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ។ កៃុមការងររួមលើ 

វិស័យអប់រំ តៃូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បី 

តៃួតពិនិត្យ និងលើកម្ពស់កិច្ចសហការ

លើវិស័យអប់រំ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បាន      

វយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ច

នៃះថាបានបញ្ចប់ទៅបៃកបដោយលទ្ធ

ផលដ៏ល្អបៃសើរ ។ ការចរចា ទាំងជាមួយនាយករដ្ឋមនៃ្តី ទាំងជាមួយបៃធា-

នាធិបតីរុស្សុី បានធ្វើឡើងក្នុងសា្មោរតីមិត្តភាពសាមគ្គីភាព និងសហបៃតិ-

បត្តិការ ។ សម្តៃចតៃជោថ្លៃងថា ៖ នៃះជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជា ដៃលមាន 

មិត្តមហាអំណាចដ៏ល្អបៃកបដោយភាពសោ្មោះតៃង់ដូចជារុស្សុី ដៃលបាន       

ជយួកម្ពជុាតាងំពពីៃលមនុរហតូមកដលព់ៃលនៃះ ។ ជាពសិៃសជយួបណ្តុះ 

បណា្តាលធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជា ។ យើងរីករាយធ្វើការជាមួយដៃគូ 

ដៃលជាមហាអំណាចនៃពិភពលកពហុប៉ូល ដៃលបានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ការទូតជាមួយកម្ពុជាយើងរយៈពៃល ៦០ ឆា្នាំ កន្លងមក ហើយដៃលតៃង 

បានផ្តល់ជំនួយដល់យើង សមៃប់ការពារ និងកសាងបៃទៃស ។

គួររំលឹកថា នៅឆា្នាំនៃះគឺជាខួបលើកទី ៦០ នៃទំនាក់ទំនងការទូត 

កម្ពុជា-រុស្សុី ។ ពៃឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ៗបានបៃពៃឹត្តទៅក្នុងរយៈពៃលនៃះ។ 

តាំងពីពៃលនោះមក បៃទៃសយើងទាំងពីរបានកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាង  

ជិតស្និទ្ធ ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ។ នៅឆា្នាំ ១៩៧៩ បនា្ទាប់ពីការដួលរលំនៃ 

របបខ្មៃរកៃហម សហភាពសូវៀត ជាថ្មីម្តងទៀត បានជួយដល់កម្ពុជា នៅចំ 

ពៃលដៃលកម្ពុជាតៃូវការជាទីបំផុត ។ ខណៈដៃលលកខាងលិចបានបៃរ

ខ្នងដក់យើងយើងអាចពឹងពាក់លើជំនួយមនុស្សធម៌ និងការគំទៃផ្នៃក

សៃដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀត ហើយកាន់តៃមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះ 

គឺការគំទៃផ្នៃកយោធាបច្ចៃកទៃស ដើម្បីការពារជាដច់ខាតនូវការវិល         

តៃលប់មកវិញនូវរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ។ សហភាពសូវៀត និងបន្ត  

បនា្ទាប់មកសហព័ន្ធរុស្សុី បានចូលរួមចំណៃកយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះ-    

សៃយជមោ្លាះកម្ពុជា ការសា្តារឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងចូលរួមវិភាគទាន 

ដល់ការសា្ថាបនាឡើងវិញនៃបៃទៃស ដៃលខ្ទៃចខា្ទាំដោយសារសង្គាៃម ។ 

បន្តិចម្តងៗបៃទៃសយើងទាំងពីរ បានសា្ថាបនានូវមូលដ្ឋានគៃឹះមួយសមៃប់

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការនយោបាយ នីតិបញ្ញត្តិ និងសៃដ្ឋកិច្ច សមៃប់រយៈ 

ពៃលវៃង ។ ចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី ២១ មក ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាន 

វិវត្តជាលក្ខណៈបៃព័ន្ធ ដើម្បីគៃបដណ្តប់លើវិសាលភាពដ៏ធំទូលាយនៃកិច្ច 

សហបៃតិបត្តិការ ចាប់តាំងពីនយោបាយ សន្តិសុខ ការពារជាតិ សៃដ្ឋកិច្ច 

ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្តៃ សៃវជៃវ អប់រំ វប្បធម៌ តុលាការ បច្ចៃកវិទ្យា-

ព័ត៌មាន រហូតដល់បៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ៕

មៃដឹកនាំនៃបណា្តាបៃទៃសអាសា៊ាន យង និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចបៃជុំកំពូល
រំឮកខួប ២០ ឆា្នាំ នៃទំនាក់ទំនង អាសា៊ាន-រុស្សុី  ជាបៃវត្តិសាស្តៃ
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ក្នុងខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ ទន្ទឹមនឹងការអញ្ជើញទៅបំពៃញ 

ទស្សនកិច្ចការងរនៅកៃបៃទៃស ចំណៃកនៅក្នុងបៃទៃសសម្តៃចអគ្គ-

មហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា    បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 

វត្តមានរបស់សម្តៃច បានផ្សាភា្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយ          និងអនុ-

សាសន៍ដ៏មានតម្លៃជាចៃើន ។

 ពៃឹកថ្ងៃទី ១ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃេជានាយករដ្ឋមនៃ្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលជាមួយកម្មករ និយោជិតនៃ 

កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ ខៃត្តពៃះសីហនុ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តៃច

បានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួន ទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនៃ្តី          

សង្គមសុីវិលចំនួន ៥ នាក់ និងការលុបបំបាត់កមៃកៃផ្លូវការក្នុងសៃវដឹក

ជញ្ជូន ។

សម្តៃចតៃជោមានបៃសាសន៍ថា   ៉សូមបរទៃសកុំលូកដៃចូលកិច្ចការ  

ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ។ កម្ពុជាមិនបានលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបៃទៃស 

ដទៃទៃ តៃសូមអ្នកដទៃគោរពនូវឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យភាព បូរណភាពទឹកដី 

របស់កម្ពុជា កុំជៃៀតជៃកឲ្យសោះ  ៉។ អ្នកធា្លាប់តៃនិយយថា ឲ្យបៃងចៃក 

អំណាចនីតិបញ្ញតិ នីតិបៃតិបត្តិ និងតុលាការ ក៏ប៉ុន្តៃអ្នកកំពុងធ្វើ, កំពុងដក់ 

សមា្ពាធខ្លះមកលើយើងដើម្បីបំពានអំណាចរបស់តុលាការ ។ អ្នកកំពុងធ្វើ 

ខុសខ្លួនឯង ។ ប៉ុន្តៃអ្នកសំណាងហើយមិនបានជួបខ្ញុំផ្ទាល់ បើអ្នកជួបខ្ញុំ        

ផ្ទាល់ អ្នកឯងនឹងទទួលរងការអាមាស់ដៃលខ្ញុំស្តីឲ្យនៅចំពោះមុខ ពៃះខ្ញុំ 

មិនដៃលអត់ឲ្យអ្នកណាទៃ   ៉ ។

សម្តៃចតៃជោបន្តថា  ៉ សូម្បីលកបៃធានាធិបតី អូបាមា៉ែ និយយជា 

មួយខ្ញុំនៅឆា្នាំ ២០១២ ខ្ញុំថា សៃុកខ្មៃរអត់មានអ្នកទោសនយោបាយទៃ          

មានតៃអ្នកនយោបាយជាប់ទោសពៃហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំបានបៃប់លក 

អូបាមា៉ែតៃង់ៗតៃម្តង ។ ខ្ញុំខា្លាចអី ។ លក អូបាមា៉ែ ជាបៃធានាធិបតីអា-

មៃរិក មិនមៃនជាបៃធានាធិបតីខ្មៃរពីអង្កាល់? ។ បៃទៃសនៃះជាបៃទៃស 

ឯករាជ្យ មានអធិបតៃយ្យភាព   ៉ ។

ការលើកឡើងរបស់សម្តៃចតៃជោ បនា្ទាប់ពី លក ធន សារា៉ាយ បៃធាន 

អង្គការអាដហុក គៃងសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហបៃជាជាតិក្នុងករណី

ដៃលមន្តៃីរបស់អង្គការអាដហុកចំនួនបួនរូប តៃូវអង្គភាពបៃឆាំងអំពើពុក 

រលួយហៅទៅសួរនាំ រួចបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយជាប់ពាក់-

ព័ន្ធជាមួយរឿងរា៉ាវស្នៃហារបស់នាង ខុម ចាន់ ដរា៉ាទី ហៅសៃីមុំ ដៃលជាសៃី 

កំណាន់របស់លក កឹម សុខា អនុបៃធានគណបក្សសង្គាៃះជាតិ ។

សម្តៃចតៃជោបន្តថា  របាយការណ៍ពីអ្នកនយោបាយខ្លះថា្វាយទៅពៃះ 

មហាក្សតៃថា បៃទៃសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ ។ វមិនមៃនជារឿងពិត 

នោះទៃ ។ សូមឲ្យគៃពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ ។ ខ្លួនគៃផ្ទាល់កំពុងតៃដើរលៃង 

ទៃនៅថ្ងៃនៃះ?  បើកំពុងដើរលៃងមានន័យថា គៃក៏មិនមានវិបត្តិអ្វីដៃរ ។   

ខ្លួនឯងនិយយបោកបៃជាពលរដ្ឋមិនគៃប់គៃន់ ទៅបោកពៃះមហាក្សតៃ 

ទៀត ។ 

សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជាគៃន់តៃបៃឆាំងជាមួយពួកអនា-

ធិបតៃយ្យ ពៃះកាលណាមិនមៃននីតិរដ្ឋហើយវអនាធិបតៃយ្យហើយ ។ 

បៃជាធិបតៃយ្យតៃូវអមដោយនីតិរដ្ឋ ។ សៃរីភាពរបស់អ្នកមានពៃំដៃនជា 

មួយសៃរីភាពរបស់អ្នកដទៃ។ អ្នករំលភ អ្នកតៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះមុខ

ច្បាប់ ។ យើងចាត់វិធានការមិនឲ្យខកខាន ដើម្បីការពារនូវកិត្តិយសរបស់ 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង ។

ដោយឡៃកទាក់ទងនឹងកមៃកៃផ្លូវការ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា  

យោងតាមរបាយការណ៍សមា្ងាត់មួយបានឲ្យដឹងថា ចំណាយផ្លូវការដៃល 

មានវិក្កយបតៃ ៤៩ % ។ ចំណាយកៃផ្លូវការអត់មានវិក្កយបតៃមាន             

៤៨ % ។ តម្លៃសៃវដឹកជញ្ជូនសៃវបញ្ជូនទំនិញ (មានវិក្កយបតៃ ៣% ។ 

សម្តៃចបន្តថា សូមកាត់ចំណាយកៃផ្លូវការ ៤៨ % ចៃញ។ តៃូវធ្វើចំណុច 

នៃះ។ បើធ្វើចំណុចនៃះបាន ការទៅដៃញថ្លៃអង្ករនៅហ្វីលីពីនពុំមានបញ្ហា    

ទៃ ។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាវ (របាយការណ៍) បៃកដបុ៉ណា្ណោទៃ តៃជើងលៃខនៃះ 

អាចទុកចិត្តបាន ។

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា ការលុបបំបាត់បានបញ្ហានៃះវនឹងបានផល

ទៅបៃជាជនទូទាំងបៃទៃស ។ បើរោងចកៃសហគៃសដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃ

ថោក ពួកគត់នឹងសន្សំបានបៃក់ចំណៃញ ហើយបៃក់ចំណៃញគត់អាច

យកទៅពងៃីករោងចកៃ ទៅបង្កើនបៃក់បៀវត្សរ៍ឲ្យកម្មករ ។ ចំណៃកវិស័យ 

កសិកម្មវិញគត់អាចទៅបង្កើនតម្លៃទិញសៃូវពីកសិករ ។

ជាមួយការបញ្ជាឲ្យលុបបំបាត់ការរត់ការកៃផ្លូវការ ដៃលជាអំពើពុក 

រលួយ សម្តៃចតៃជោបានបៃកាសបញ្ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន និងការលើកដក់

នៅកំពង់ផៃទាំងពីររបស់រដ្ឋ និងភា្នាក់ងរកាំសាប ពៃមទាំងសមាគមដឹក 

ជញ្ជូនថា តម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកំពង់ផៃខៃត្តពៃះសីហនុនឹងបញ្ចុះតម្លៃ 

១០% ,កំពង់ផៃកៃុងភ្នំពៃញ ៥ % និងកាំសាប ១០ % ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខៃ 

ឧសភានៃះតទៅ ។ ចំណៃកសមាគមដឹកជញ្ជូនក៏តៃូវបានចុះតម្លៃកុងតឺ

ន័រ៤០ ហ្វីត បានចុះ ១០ ដុលា្លារ និងកុងតឺន័រ ២០ ហ្វីតចំនួន ៥ ដុលា្លារ ។ 

គៃន់តៃរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់កិច្ចពៃមពៃៀងផ្លូវជាតិលៃខ ៤ មួយ ក៏បានធ្វើ 

ឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនចំណៃញផងដៃរ គៃន់តៃផ្លូវជាតិលៃខ ៤ មួយ បានធ្វើឲ្យ 

អ្នកដឹកជញ្ជូន និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមទទួលផលបានក្នុងមួយឆា្នាំបៃមាណ

ជាង ១៧ លានដុលា្លារអាមៃរិក ។

សម្តេចតេជេ ៈ កម្ពុជាតេូវរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយេបាយ ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឈបេទេស

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី 

សំណៃះសំណាលជាមួយកម្មករ និយោជិតនៃកំពង់ផៃស្វយ័ត កៃុងពៃះសីហនុ 

ខៃត្តពៃះសីហនុ ក្នុងឱកាសទិវពលកម្មអន្តរជាតិ ១ ឧសភា
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សម្តៃចតៃជោក៏បានបៃកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខៃមៃសា ឆា្នាំ ២០១៧ 

តទៅ ពលរដ្ឋនៅទូទាំងបៃទៃសដៃលបៃើបៃស់បណា្តាញអគ្គិសនីរដ្ឋអស់ 

តិចជាង ៥០ គីឡូវ៉ាត់ ក្នុងមួយខៃ នឹងតៃូវគិតក្នុងតម្លៃ ៦១០ រៀល ក្នុងមួយ 

គីឡូវ៉ាត់មោ៉ាង ហើយនឹងពិចារណាទៅលើការបៃើបៃស់សមៃប់វិស័យ 

កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មផងដៃរ ។

រសៀលថ្ងៃទី ៣ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជាបាន 

អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពីធីផ្សព្វផ្សាយដក់ឲ្យបៃើបៃស់    ៉ គោលនយោ-

បាយជាតិបៃជាជន២០១៦-២០៣០ ៉ នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយក-

រដ្ឋមនៃ្តី រាជធានីភ្នំពៃញ។ នៅពៃលនោះសម្តៃចបានអំពាវនាវឲ្យបន្តយុទ្ធ-

នាការចៃកទឹកជូនបៃជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដៃលខ្វះទឹកបៃើបៃស់ ។

បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកគៃះធម្មជាតិនៅឆា្នាំនៃះថា 

ជាគៃះមហន្តរាយដ៏ធំមួយដៃលមិនធា្លាប់មានក្នុងរង្វង់រយៈពៃល ១០០ ឆា្នាំ 

កន្លងមកនៃះ ។ សម្តៃចតៃជោបានចាត់ទុកថា គឺជាមៃរៀនពិសោធន៍មួយ

សមៃប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនូវផៃនការដើម្បីបញ្ចៀសនូវគៃះខ្វះខាតទឹក

នៅឆា្នាំកៃយ  ពៃះគៃះខ្វះទឹកនៅឆា្នាំនៃះវបៃៀបដូចទឹកជំនន់សហស-

វត្សរិ៍នៅឆា្នាំ ២០០០ ដៃលពៃលនោះជាមៃរៀនមួយឲ្យកម្ពុជាធ្វើផ្លូវ ធ្វើសា្ពាន 

ធ្វើបៃព័ន្ធលូ និងការសាងសង់សំណង់នានាដោយគិតទៅតាមកម្ពស់ទឹក

នៅពៃលនោះដើម្បីបញ្ចៀសនូវការលិចលង់នៅឆា្នាំកៃយៗទៀត ។ ចំណៃក 

ឆា្នាំនៃះក៏ជាមៃរៀនមួយសមៃប់យើងក្នុងការជីកសៃះតៃពាំង និងអណ្តូង 

ទឹកនៅតំបន់ដៃលខ្វះទឹក និងសា្តារសៃះ អណ្តូងទឹកឲ្យបានជៃដល់កៃម 

ដង្ហើមទឹក។ ការរីងគោកនៃអណ្តូងទឹកចំនួនជាង ៦០០ នៅខៃត្តសា្វាយរៀង 

គឺជាការជាក់ស្តៃង ដៃលតមៃូវឲ្យយើងធ្វើការសា្តារអណ្តូងទឹកទាំងនោះឲ្យ

នៅកៃមដង្ហើមទឹកក្នុងឆា្នាំនៃះ ដើម្បីឆា្នាំកៃយកុំឲ្យមានការរីងរាក់បន្ត

ទៀត ។

នៅក្នុងឳកាសនោះសម្តៃចតៃជោក៏បានអំពាវនាវដល់កាកបាទកៃហម

កម្ពុជា ឲ្យចាប់ផ្តើមបៃើបៃស់ថវិកាសប្បុរសជនដៃលនឹងចូលរួមនៅក្នុងទិ-

វកាកបាទកៃហម ៨ ឧសភា និងសាខាកាកបាទកៃហមនៅតាមបណា្តា        

ខៃត្តដៃលបានធ្វើជាបន្តបនា្ទាប់រួចហើយនោះ ទៅរកការជួយដោះសៃយ 

បញ្ហាខ្វះខាតទឹក តាមរយៈការចុះជួយជីកសៃះ អណ្តូងទឹក នៅតាមខៃត្ត 

និងកន្លៃងដៃលខ្វះបៃភពទឹក ។ ជាមួយនៃះសម្តៃចក៏បានជំរុញឲ្យថា្នាក់ជាតិ

តៃូវខិតខំពិនិត្យលើការជីកសៃះតៃពាំង និងអណ្តូងទឹក នៅតំបន់ដៃលខ្វះ 

ខាតទឹក ។ សម្តៃចក៏បានលើកឡើងផងដៃរថាបញ្ហាគៃះមហន្តរាយជា     

រឿងពិភពលកទាំងមូល មិនមៃនតៃកម្ពុជានោះទៃ ។

ជាថ្មីម្តងទៀតសម្តៃចតៃជោនៅតៃចៃញបញ្ជាដច់ណាត់ មិនឲ្យអភិ-   

បាលខៃត្តធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពៃញ ដោយតៃូវនៅបៃចាំការដើម្បី

ចាត់ចៃងកិច្ចការដោះសៃយបញ្ហាទឹកជូនបៃជាជន ។ សម្តៃចបានចាត់ទុក 

ថា នៃះមិនមៃនជារឿងតូចតាចទៃ ដូចនៃះសា្ថាប័នណាដៃលមានរៀបចំកិច្ច 

បៃជុំនៅរាជធានីភ្នំពៃញសុំផ្អាកសិន តៃបៃសិនជាមានអាចតៃឹមអភិបាល 

រងខៃត្ត ឬក៏បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្តអាចឡើងមកបាន តៃអភិបាលខៃត្តគឺ 

ហាមដច់ខាត បៃសិនជាសម្តៃចឃើញនៅភ្នំពៃញលើកកៃយទៀតនឹង 

ទទួលពិន័យ ។ អភិបាលខៃត្តអាចឡើងមកបានករណីមានបញ្ជាពីសម្តៃច ។

  ពៃឹកថ្ងៃទី ៦ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព     

ក្នុងពិធីបិទកិច្ចបៃជុំបូកសរុបសកម្មភាពកៃុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន

ដើម្បីតៃួតពិនិត្យ និងគំទៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាសៃ្តចតុ- 

កោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព ។

សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចូលរួមថៃរក្សាសន្តិភាព និង      

ជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិឲ្យកាន់តៃរីកចមៃើនទៅមុខ សៃបតាមយុទ្ធ-

សាសៃ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ (២០១៦-២០១៧) ដៃលផ្តាត 

សំខាន់ ទី១. ចូលរួមថៃរក្សា និងពងៃឹងសន្តិភាពសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សា-

ធារណៈឲ្យបានល្អបៃសើរ។ ទី២. ចូលរួមជំរុញការអនុវត្តកំណៃទមៃង់លើ

គៃបវ់សិយ័ឲ្យមានបៃសទិ្ឋភិាពខ្ពស ់។ ទ៣ី. បង្កើនបៃសទិ្ធភាពសៃវសាធារ-

ណៈ (សៃវតមៃូវការចាំបាច់ សៃវកាតព្វកិច្ច និងសៃវសំណូមពរ) ដល់ 

អ្នកស្នើសុំ និងអ្នកបៃើបៃស់ឲ្យបានរហ័ស និងមានបៃសិទ្ឋភាពបំផុត ។

 ពៃឹកថ្ងៃទី ១០ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា 

អធិបតីក្នុងពិធីបៃគល់សញ្ញាប័តៃដល់និស្សិតជ័យលាភីនៃវិទ្យាសា្ថានវ៉ាន់-

ដ ៤.១៧៤ នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពៃជៃ ។

សម្ដៃចតៃជោមានបៃសាសន៍ថា អាណត្តិនៃះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់

មខុពៃញួសខំានប់នួរមួមាន ៉ ទកឹ ផ្លវូ ភ្លើង នងិមនុស្ស      ៉។ ឥឡវូយើងបានប្តរូមក    

៉មនុស្ស ទឹក ផ្លូវ ភ្លើង   ៉ វិញ។ បានសៃចក្តីថា យើងបានឲ្យអាទិភាពទៅលើ

ការបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្សជាអាទិភាពទីមួយ នៃការផ្តល់អាទិភាព

សមៃប់ការវិនិយោគ ។ ដូច្នៃះហើយបានជានៅក្នុងពៃលវៃលានាពៃល     

កន្លងទៅនៃះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំកាន់តៃធំទៅៗ  ។

សម្តៃចតៃជោបានក៏បានធ្វើការពន្យល់ផងដៃរថា ការរីកចមៃើននៃ              

វិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាដោយផ្អៃកទៅលើកតា្តាសន្តិភាព និងគោលនយោ-

បាយដ៏តៃឹមតៃូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការបើកទូលាយឲ្យវិស័យ 

ឯកជនចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្ស ។ 

ផ្តើមចៃញពីគោលនយោបាយតៃឹមតៃូវនៃវិស័យអប់រំ ដៃលទាក់ទាញឲ្យ     

មានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនទាំងក្នុង និងកៃបៃទៃស ។

សម្តៃចតៃជោក៏បានលើកឡើងផងដៃរ ទាក់ទងនឹងឈើល្មើសច្បាប់   

ដៃលរឹបអូសហើយបៃគល់ឲ្យទៅកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងអស់

បៃើបៃស់សមៃប់វិស័យអប់រំ ។ ឈើទាំងអស់មិនដក់ដៃញថ្លៃធ្វើការនាំ 

ចៃញទៃ ។ ឈើទាំងអស់តៃូវដក់ចូលទៅ ក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បីធ្វើជាសាលា 

ធ្វើជាផ្ទះគៃូបងៃៀនជាដើម ។ តៃឆ្លងតាមការពិភាក្សាគ្នា ឈើដៃលរឹបអូស 

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វ-
ផ្សាយដក់ឲ្យបៃើបៃស់   ៉ គោលនយោបាយជាតិបៃជាជន២០១៦-២០៣០ ៉ 

នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយករដ្ឋមនៃ្តី រាជធានីភ្នំពៃញ
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បានជាង ៧ មុឺនម៉ៃតៃគូបនោះ កៃសួងមិន មានលទ្ធភាពដើម្បីទៅយកឈើ

នោះមកអារខ្លួនឯងបានទៃ ។ ដូច្នៃះហើយបានជាកៃសួងដក់សំណូមពរ

ធ្វើការដក់ដៃញថ្លៃបៃើបៃស់ក្នុងសៃុក ។        ប៉ុន្តៃថវិកាដៃលបានមកពី

ការដៃញថ្លៃនៃះ នឹងដក់ទៅបៃើបៃស់បន្ថៃមលើវិស័យអប់រំ ។  គៃអាចច្នៃ

ដោយយកលុយពីការដៃញថ្លៃបាននោះទៅធ្វើជាសាលាវិញក៏បាន ។

សម្តៃចតៃជោក៏បានថ្លៃងជាថ្មី ទាក់ទិនករណីនៃការឃុំខ្លួនមនុស្ស 

ចំនួន ៥ នាក់ និងការបៃកាសអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃចន្ទពណ៌ខ្មោរបស់ពួកសង្គម 

សុីវិល ។ សម្តៃចតៃជោបានបៃប់ទៅសម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង  បៃប់ 

ទៅថា្នាក់ដឹកនាំដ៏ទៃទៀតថា កុំខ្វល់រឿងពណ៌ ។ ពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតៃខុស

ច្បាប់ដក់ទាំងអស់ ។ សម្តៃចក៏បានពៃមានផងដៃរដល់អ្នកបំផុស និងអ្នក

ដៃលផ្តល់លុយឲ្យមានការបោះពុម្ពអាវយឺតនោះថា អ្នកបំផុសហ្នឹងតៃូវ          

បៃយ័ត្នបៃយៃង កៃងវឈានទៅដល់នីតិបុគ្គល។ អ្នកដៃលផ្តល់លុយកាក់

ឲ្យបោះពុម្ពអាវបៃយ័ត្នបៃយៃងគៃសា្គាល់មុខច្បាស់រួចទៅហើយ ។

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថាសម្តៃចគៃន់តៃចង់បញ្ជាក់ថាពណ៌អីក៏ដោយ 

អ្នកខ្លះថាពណ៌ទឹកកៃូច, អ្នកខ្លះថាពណ៌កៃហម, អ្នកខ្លះថាពណ៌ខ្មោ។ ខ្ញុំថា

ពណ៌អីក៏ដោយតៃខុសច្បាប់គឺដក់ទាំងអស់ ។ តុលាការគៃបង្កើតមកដើម្បី 

អនុវត្តច្បាប់ ។ កងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធបង្កើតមកដើម្បីការពាររដ្ឋ ។ ចំណៃក 

គុកបង្កើតឡើងដើម្បីដក់អ្នកទោស ។

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា    ៉ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតទៃពៃះនៃះជា

សន្តិសុខរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ មិនមៃនបញ្ហាបុគ្គលបួនបៃំនាក់នោះ

ទៃ ហើយបុគ្គលបួនបៃំនាក់នៃះ បើមិនខុសទៃ ក៏គៃមិនចាប់ដៃរ ។ ឥឡូវ 

ដំណើការតាមផ្លូវច្បាប់រកវិធីដោះបន្ទុកតាមរយៈការផ្តល់មៃធាវី។ រកមៃធា-

វីឲ្យពូកៃរកវិធីដោះសៃយបន្ទុក ទើបជាបញ្ហាតៃឹមតៃូវតាមផ្លូវច្បាប់ ។ មិន 

អាចមកដក់សមា្ពាធតាមរយៈពណ៌នៃះ ពណ៌នោះ ។ ថ្ងៃនៃះថ្ងៃនោះ ។ អត់ 

ទៃនិយយឲ្យច្បាស់  ៉ ។

សម្តៃចតៃជោបានបៃកាសជាថ្មីទៀតថា  សិទ្ធិរបស់អ្នកមានពៃំបៃទល់

ជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃ ។ អ្នកអត់តៃូវភ្លៃចចំណុចនៃះទៃ ។ អ្នករំលភសិទ្ធិ 

អ្នកដទៃ គឺប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់ហើយ ហើយសុំកុំបៃើបៃស់នូវសិទ្ធិ          

បញ្ចៃញមតិដើម្បីបំពានអ្នកដទៃឲ្យសោះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលតៃូវការរក្សា 

សន្តិភាពសមៃប់បៃទៃស និងរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់បៃទៃស 

សមៃប់ការអភិវឌ្ឍ ។ បុគ្គលធ្វើខុសតៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះមុខច្បាប់ ។ 

បើសិនជាអ្នកឯងកុំធ្វើខុស ក៏គ្មោនអ្នកណាចាប់អ្នកឯងទៅកាត់ទោសទៃ 

ហើយអ្នកដទៃសូមកុំភាន់ចៃឡំថាទាមទារដោះលៃងគ្មោនមានលក្ខខណ្ឌ។ 

បើទាមទារដោះលៃងគ្មោនលក្ខខណ្ឌមិនចាំបាច់មានច្បាប់ទៃ ។

សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សន្តិភាពពិបាករកណាស់ ។ ទមៃំរក

បានសា្លាប់អស់ជីវិតមនុស្សប៉ុនា្មោន? អស់ចៃើនណាស់ ពីឆា្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥, 

ពីឆា្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ និងពីឆា្នាំ ១៩៧៩-១៩៩៨ ដៃលបានបញ្ចប់សងៃ្គាម 

តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ តើមានជីវិតមនុស្សប៉ុនា្មោននាក់តៃូវសា្លាប់? ។  

ពៃឹកថ្ងៃទី ១២ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង     

ពិធីបៃគល់សញ្ញាបតៃដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ I.I.C នៃបច្ចៃកវិទ្យា

នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងទាក់ទង

នឹងការមួលបង្កាច់ដល់បុតៃរបស់សម្តៃច គឺលក  ហ៊ុន មា៉ែណែត ។

សម្តៃចតៃជោបានមានបៃសាសន៍ថា ជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តគៃបាន 

បង្ហាះនៅក្នុងហ្វៃសប៊ុកថា ហ៊ុន មា៉ែណែត មិនមៃនជាកូនរបស់ ហ៊ុន សែន 

ទៅឲ្យពិនិត្យ DNA ទៅ ។ ហ៊ុន មា៉ែណែត ជាកូនបៃុសរបស់ខ្ញុំដ៏កំសត់ ។ 

ភរិយខ្ញុំកំសត់ណាស់ ។ កំសត់ណាស់រៀបការជាមួយខ្ញុំ ។ ទមៃំបានរៀប 

ការ ខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីបៃវត្តិរបស់ខ្ញុំអស់ហើយ។ មនុស្សមួយចំនួនបៃហៃល

ជាបានមើលហើយថា ហៃតុអ្វីបានឈានទៅសា្គាល់គ្នា ។ កូន ទាហានសំគម ។ 

ដល់សា្គាល់គ្នាហើយសៃឡាញ់គៃ ។ របួសពិការហើយ ភរិយខ្ញុំនៅតៃយក 

ខ្ញុំទៀត ។ ថ្ងៃ ១០ ខៃវិច្ឆិកា ឆា្នាំ១៩៧៦ កូនទីមួយបានសា្លាប់នៃះជាទុក្ខសោក 

ធំណាស់សមៃប់ឪពុកមា្តាយ ខ្ញុំគ្មោនលទ្ធភាពដើម្បីយកកូនរបស់ខ្លួនទៅ 

កប់ផង មិនដឹងកូនគៃយកទៅកប់នៅទីណាផង   ៉ ។ 

សម្តៃចតៃជោបន្តថា    ៉ បនា្ទាប់មកខ្ញុំមានកូនទីពីរ គឺ ហ៊ុន មា៉ែណែត 

នៃះឯង គៃនៅក្នុងពោះមា្តាយ ៥ ខៃ ខ្ញុំតៃូវចាកចៃញដឹកនាំការតស៊ូ ។ ឈឺ 

ចាប់ខា្លាំងណាស់ ភរិយខ្ញុំ និងកូនខ្ញុំ វៃទនាណាស់ រំដោះហើយរកមិនឃើញ 

ទៀត ។ មៃដឹកនាំទាំងឡាយ រំដោះហើយជួបជុំបៃពន្ធកូនសប្បាយរីករាយ

តៃខ្លួនឯងដៃកយំ តើបៃពន្ធខ្ញុំសា្លាប់ ឬរស់? ខ្ញុំអត់និយយរឿងកូនទៃ តៃ      

ចំណទសួរដំបូងបៃពន្ធរបស់ខ្ញុំសា្លាប់ឬរស់? រហូតដល់ថ្ងៃ ២៤ ខៃកុម្ភៈ              

ឆា្នាំ ១៩៧៩ កៃយពៃលរំដោះ ទើបខ្ញុំជួបបៃពន្ធកូនខ្ញុំឡើងវិញ ។ កូនមួយ 

នៃះហៅខ្ញុំពូ ២ ខៃ ។

សម្តៃចតៃជោបន្តថា   ៉ ប៉ុន្តៃខ្ញុំអត់ជឿថាពួកបៃឆាំងអាចធ្វើអំពើថោក  

ទាបបៃបនៃះបាន ។ ដូច្នៃះខ្ញុំក៏តៃូវបៃកាន់ឥរិយបថមួយ ពៃះខ្ញុំបាន 

និយយហើយថា អ្នកឯងមិនឲ្យខ្ញុំសុខ ខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកឯងសុខដៃរ ។ ថា្នាក់ 

ដល់ កមៃិតថាកូនរបស់ខ្ញុំ បៃពន្ធរបស់ខ្ញុំជាបៃពន្ធរបស់មៃដឹកនាំវៀតណាម 

ណាមួយនោះ រួចហើយបានកូន ហ៊ុន មា៉ែណែត នៃះយកទៅឲ្យ                     

សុខ អាន ចិញ្ចឹម។ គៃអាចមួលបង្កាច់ទៅរួច ។ តើរឿងស្អីទៀតដៃលគៃ

មិនអាចមួលបង្កាច់បាន?   ៉ ។

 ពៃឹកថ្ងៃទី ២៥ ខៃឧសភា សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជាបាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃគល់សញ្ញាបតៃបរិញ្ញាបតៃរង បរិញ្ញាបតៃជាន់ 

ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតចំនួន ១.៨១៩ នាក់ ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាសុីអឺ- 

រ៉ុបនាពៃឹកថ្ងៃទី ២៥ ខៃឧសភា នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ ។ ខណៈនោះសម្តៃច 

បានថ្លៃងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នាតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី ៤ នៅឆា្នាំ ២០១៧ 

និងការបញ្ចប់យុទ្ធនាការចៃកទឹកទៃង់ទៃយធំនៅទូទាំងបៃទៃស ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានមានបៃសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបាន 

កំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នាតជៃើសរីសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី ៤ គឺ 

តៃូវធ្វើនៅថ្ងៃទី ៤ ខៃមិថុនា ឆា្នាំ ២០១៧ ។ កាលបរិច្ឆៃទនៃះមានរយៈពៃល

មួយឆា្នាំមុនការបោះឆ្នាត ។ តាមច្បាប់គឺឲ្យបៃកាសយ៉ាងតិច ៩ ខៃមុនការ 

បោះឆ្នាត ។ ការបៃកាសជាមុននៃះក៏សម្តៃចមានបំណងឲ្យអាជា្ញាធររដ្ឋ-    

បាលជាតិ,កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការ

បោះឆ្នាត(គ.ជ.ប.), គណបក្សនយោបាយ,បៃជាពលរដ្ឋ បានតៃៀមខ្លួន

សមៃប់ការចូលរួមបោះឆ្នាតឃុំ-សង្កាត់ និងកុំឲ្យគណបក្សនយោបាយ 

ណាមួយថា រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបៃកាសកាលបរិច្ឆៃទនៃការបោះឆ្នាតឲ្យ    

បានលឿន ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា សម្តៃចចង់ឃើញបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នាត

មួយសុកៃឹត និងពុំមានការចោទបៃកាន់ថាបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នាត ។
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កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាបានបៃ-

រព្ធពិធីមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិយ៉ាងមហោឡារិក ដើម្បីអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវពិភព 

លក កាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា កៃមបៃធានបទ                   

៉ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាមានគៃប់ទីកន្លៃង សមៃប់គៃប់ៗគ្នា   ៉ កៃមអធិបតី-

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ- 

មន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងមានការចូលរួមពីឥស្សរជនគៃប់សា្ថា-

ប័ននីតិបញ្ញតិ នីតិបៃតិបត្តិ តំណាងអង្គទូត ដៃគូសហបៃតិបតិ្តការនៅក្នុង    

និងកៃចលនាកាកបាទកៃហមអឌ្ឍចន្ទកៃហមវិស័យឯកជន សប្បុរស-

ជនមកពីគៃប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងកៃបៃទៃស អ្នកស្ម័គៃចិត្ដ និងយុវជន 

កាកបាទកៃហមកម្ពុជា សរុបជាង ៤.៥០០ នាក់ ។

សម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុនសែន បៃធានកាកបាទ 

កៃហកម្ពុជា បានយកឱកាសបៃរព្ធទិវ ៨ ឧសភា ខាងលើនៃះ ថា្វាយពៃះរាជ 

អំណរគុណចំពោះ ពៃះរាជូបត្ថម្ភ ជាពៃះរាជទៃព្យ និងសា្មោរតីនៃ ពៃះករុណា 

ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ  នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហា
ក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង សម្តែចពែះមហាក្សតែី 
នរែត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពែះបែធាន កិត្តិយសកាកបាទ 
កែហមកម្ពុជា ។ ជាមួយគ្នានៃះ សម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិតបៃធានកាកបាទ 

កៃហមកម្ពុជាបានថ្លៃងអំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃចំពោះបៃមុខរាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា កៃសួង សា្ថាប័ន កងកមា្លាំងគៃប់បៃភៃទ អាជា្ញាធរគៃប់លំដប់ 

ថា្នាក់ ដៃលតៃងតៃបានគំទៃ និងជួយសមៃបសមៃួលដល់បៃតិបត្តិការរបស់

កាកបាទកៃហមកម្ពុជាគៃប់ទីកន្លៃង និងថ្លៃងអំណរគុណជាអនៃកចំពោះ

សប្បុរសជនគៃប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិ-អន្តរជាតិ ទាំងគៃហស្ថ ទាំងបព្វជិតដៃល

តៃងតៃចូលរួមបរិចា្ចាគថវិកាដល់កាកបាទកៃហមកម្ពុជា ដើម្បីសមាគម        

ជាតិមានធនធានក្នុងការផ្តល់សៃវជួយបៃជាពលរដ្ឋរងគៃះ និងងយរង 

គៃះបានទាន់ពៃលវៃលា ជាពិសៃសបានរួមចំណៃកធ្វើឲ្យសាខា-អនុ-

សាខា ពងៃឹងបានភាពមា្ចាស់ការ និងវិសាលភាពបៃតិបត្តិការក្នុងដៃនរដ្ឋ-    

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវពិភពលក 

កាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា កៃមបៃធានបទ        
៉ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាមានគៃប់ទីកន្លៃង សមៃប់គៃប់ៗគ្នា   ៉ 

សម្តៃច កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉នី ហ៊ុន សែន ថ្លៃងសុន្ទរកថាក្នុង
ពិធីមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវពិភពលក 

កាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា កៃមបៃធានបទ        
៉ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាមានគៃប់ទីកន្លៃង សមៃប់គៃប់ៗគ្នា   ៉

 បៃធានបៃតិភូគណៈកមា្មោធិការអន្តរជាតិកាកបាទកៃហម និងបៃធានកៃុមគំទៃកមៃងបៃទៃសរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទកៃហម 

អឌ្ឍចន្ទកៃហមបៃចាំទីកៃុងបាងកក ថ្លៃងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវពិភពលក កាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា

កាកបាទកែហមកម្ពុជាមានគែប់ទីកន្លែង សមែប់គែប់ៗគ្នែ



qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 201614 TsSnavdþI RbCaCn

បាលខៃត្តនមីយួៗ។ ផ្តល់អណំយមនុស្សធមជ៌នូជនរងគៃះ គៃបប់ៃភៃទ 

ជយួចាសជ់រាជនគ្មោនទពីងឹ ស្តៃមីៃមា៉ាយ ជនពកិារ កមុារគ-ថ្លង ់យវុជនញៀន 

ថា្នាំ និងអ្នករស់នៅជាមួយមៃរោគអៃដស៍ និងជំងឺអៃដស៍ រួមជាមួយការសាង 

សង់លំនៅសា្ថាន ការផ្ដល់នូវអណ្តូងទឹកសា្អាត សៃះទឹក បង្គន់អនាម័យ និង 

ផ្តល់ទឹកបរិភោគ និងទឹកបៃើបៃស់បៃចាំថ្ងៃ ។ កៃពីការផ្តល់អំណយ   

មនុស្សធម៌ខាងលើនៃះ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាបានចៃករំលៃកថវិកាជួយ 

ដល់មន្ទីរពៃទ្យគន្ធបុបា្ជា ក្នុង ១ ឆា្នាំ ១ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក ចាប់ពីឆា្នាំ 

២០១២ រៀងមក និងបានឧបត្ថម្ភដល់អង្គការគៃួសារថ្មី និងអង្គការសងៃ្គោះ 

ជនអស់សង្ឃឹម ពៃមទាំងបានចូលរួមចំណៃកជួយសង្គាៃះដល់ឧបទ្ទវ-

ហៃតុនានានៅលើសកលលកផងដៃរ ។

ដោយទ្បៃកនៅក្នុងឆា្នាំ ២០១៦ នៃះ កាកបាទកៃហមកម្ពុជាតៃូវបន្ត 

រួមចំណៃកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ចូលរួមក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាបៃឈម

ជាចៃើន ជាពិសៃសផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ យុទ្ធនាការ  

ផ្តល់ទឹកជូនបៃជាពលរដ្ឋ បញ្ហាគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ បញ្ហាចំណាកសៃុកក្នុង

និងកៃបៃទៃស អំពើហិង្សានានា ការកើតមានជំងឺឆ្លងថ្មីៗ បញ្ហាគៃឿង 

ញៀន ដៃលបញ្ហាទាំងនៃះតៃូវរួមគ្នាគិតគូរ និងរកដំណះសៃយឲ្យបាន 

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន  និងសម្តៃច 
កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉នី ហ៊ុន សែន ទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ 

បៃសកកម្មមនុស្សធម៌កាកបាទកៃហមកម្ពុជា  ពីសំណាក់ 
សប្បុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ

សមសៃប និងទាន់ពៃលវៃលា ដើម្បីជួយសងៃ្គោះជីវិតជនងយរងគៃះនិង

ការពារសៃចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ ។

ថ្លៃងក្នុងអង្គមិទ្ទីងអបអរខួបទី ១៥៣ ឆា្នាំនៃះ បៃធានបៃតិភូគណៈកមា្មោ-

ធិការអន្តរជាតិកាកបាទកៃហម ក៏ដូចជាបៃធានកៃុមគំទៃកមៃងបៃទៃស 

របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហមបៃចាំ 

ទីកៃុងបាងកកបានគូសបញ្ជាក់ថា កាកបាទកៃហមកម្ពុជាពិតជាសមាជិក

គៃួសារមួយដ៏មានគុណតម្លៃ និងគួរឲ្យគោរព ហើយជាឧទាហរណ៍សមៃប់

សមាជិកចលនាដទៃទៀតដើរតាមគំរូនៃះ ។

គណៈបៃតិភូ ក៏បានសម្តៃងនូវការដឹងគុណដ៏សោ្មោះស្ម័គៃបំផុតចំពោះ

ដៃគូទាំងក្នុងនិងកៃចលនា និងសប្បុរសជននានា ជាពិសៃសគឺវត្តមានដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណា-

ចកៃកម្ពុជា ចូលរួមជាអធិបតីនៃអង្គមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិនាថ្ងៃនៃះ ហើយក៏បាន

ប្តៃជា្ញាបន្តកិច្ចសហបៃតិបត្តជាមួយកាកបាទកៃហមកម្ពុជា ដើម្បីជាបៃយោជន ៍

ដល់អ្នកដៃលងយរងគៃះជាងគៃ ។

ក្នុងបរិយកាសបៃកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម សម្ដៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី 

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានថ្លៃងសុន្ទរកថា និងមានមតិសំណៃះសំណាល 

ដោយបានលើកទ្បើងពីសមិទ្ធផល និងជោគជ័យដៃលកាកបាទកៃហម 

កម្ពុជាសមៃចបាន និងផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗ ដូចខាងកៃម ៖ 

-កាកបាទកៃហមកម្ពុជាបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាសៃ្ត ២០១១-២០២០ របស់ 

កាកបាទកៃហមកម្ពុជា លើវិស័យស្នូលទាំង ៤ រួមមានវិស័យគៃប់គៃង 

គៃះមហន្តរាយ សុខភាព និងការថៃទាំសុខភាពសហគមន៍ ការលើក 

កម្ពស់គោលការណ៌គៃឹះ និងតម្លៃមនុស្សធម៌ និងការអភិវឌ្ឍសា្ថាប័ន និងធន-

ធាន ។

-កាកបាទកៃហមកម្ពុជា អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន វិស័យឯកជន តៃូវបន្ត សកម្ម 

ភាពពៃមៗគ្នា នៅក្នុងកៃបខណ្ឌទូទាំងបៃទៃស ខិតខំជីកអណ្តូង និងសៃះថ្មី 

និងសា្តារអណ្តូង សៃះចាស់សមៃប់ឆា្នាំកៃយបៃជាពលរដ្ឋមានទឹកបៃើ-

បៃស់   ។ សម្តៃចតៃជោបានបញ្ជាក់ថា កិច្ចការមនុស្សធម៌ពិតជាមិនមាន 

ពៃំដៃន ហើយគៃះមហន្តរាយ ក៏កាន់តៃមានវិសាលភាពធំទៅៗ ដៃលការ-

ងរនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងសិក្សាផលប៉ះពាល់នៃបមៃ 

បមៃួលអាកាសធាតុជាកញ្ចប់ រៀបចំការងរបណ្តុះបណា្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ 

ដល់បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុងការតៃៀមបង្កាគៃះមហន្តរាយឲ្យបានល្អបៃសើរ 

ឡើង ។

អង្គមិទ្ទីងទាំងមូលបានបៃពៃឹត្តទៅបៃកបដោយបរិយកាសស្និទ្ធសា្នាល 

ក្នុងសា្មោរតីមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ដ៏ជៃលជៃកៃ        

លៃង ហើយដៃលបៃការនៃះធ្វើឲ្យកាកបាទកៃហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកា 

បរិចា្ចាគពីសំណាក់សប្បុរសជនជាតិ-អន្តរជាតិ ដៃលមានទឹកបៃក់សរុប 

ចំនួន  ១៣,៣១៣,២២១ ដុលា្លារអាមៃរិក  ។

ជាមួយនឹងថ្លៃងអំណរគុណដល់សប្បុរសជន សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 

បានហៅការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនដល់កាកបាទកៃហមកម្ពុជា ថា 

ជាការរួមចំណៃកដ៏ធំធៃងដល់ការដោះសៃយបញ្ហា និងផលលំបាករបស់ 

បៃទៃសជាតិ និងជួយបៃជាពលរដ្ឋដៃលកំពុងជួបការលំបាក ។ ការឧបត្ថម្ភ 

ទាំងនៃះ ជាសិល្បៈនៃការចៃករំលៃក និងជាការផ្សាភា្ជាប់រវងអ្នកគ្មោនលទ្ធ-

ភាព និងអ្នកមានលទ្ធភាព ៕

សមាជិក សមាជិកានៃពិធីមិទ្ទីងថា្នាក់ជាតិ អបអរខួបទី ១៥៣ 
ទិវពិភពលក កាកបាទកៃហម អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា
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នៅថ្ងៃទ ី១៦ ខៃឧសភា សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃ ី

និងជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនា 

បតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 

អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១ 

ថ្ងៃកណំើតនគរបាលជាតកិម្ពជុា(១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)។

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានថ្លៃងថា ឆ្លងកាត់នូវពៃឹត្តិការណ៍ និង 

បៃវត្តសិាសៃ្តដជ៏រូចតជ់ាចៃើនកាលពអីតតីកាល កម្ពជុាបានបើកទពំរ័បៃវត្ត-ិ

សាសៃ្តថ្មីមួយ ដោយបានធ្វើការផ្សះផ្សាបងៃួបបងៃួមជាតិ បង្កើតនូវការឯក-

ភាពជាតិ ដោយពុំមានការបង្ហូរឈាមគ្នា និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខ 

សន្តិភាពពៃញលៃញ ដៃលកមៃមានក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃជាចៃើនឆា្នាំកន្លង         

មក ។ សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខជាតិ គឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះ

សមៃប់ធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍលើគៃប់វិស័យ សំដៅលើកម្ពស់ជីវភាព 

រស់នៅ និងកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់បៃជាជន ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ក្នុងនាមសម្តៃច តៃជោ ហ៊ុន សែន    

នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានសម្តៃងនូវការដឹងគុណដ៏ 

ជៃលជៃជាទីបំផុត និងសូមកោតសរសើរដោយសោ្មោះចំពោះកងកមា្លាំង 

នគរបាលជាតិគៃប់ជំនាន់ ដៃលបានធ្វើពលីកម្មគៃប់បៃបយ៉ាង ក្នុងការ            

បំពៃញកាតព្វកិច្ច បៃកបដោយសា្មោរតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ ក្នុងការការពារ 

ឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ បៃឆាំង 

ទប់សា្កាត់ឧបាយកលប៉ុនប៉ងបង្កវិទ្ធង្សនា អំពើភៃរវកម្មបង្ការ និងបងៃ្កាប 

ឧកៃិដ្ឋកម្មឆ្លងដៃន បទល្មើសពៃហ្មទណ្ឌគៃប់បៃភៃទ និងការពារអាយុជីវិត 

ទៃព្យសម្បត្តិបៃជាពលរដ្ឋ រក្សាសុខសុវត្ថិភាពនៅមូលដ្ឋាន និងរបៀប-

រៀបរយ សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈក្នុងសង្គមទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទី

មោទនៈ ។

សម្តៃចកៃឡាហោមបានមានបៃសាសន៍ថា ថ្ងៃនៃះគឺជាលើកទី ១០ 

ហើយ ដៃលយើងទាំងអស់គ្នាបានបៃរព្ធពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃះឡើង 

បនា្ទាប់ពីពៃះករុណាពៃះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បាន        

បៃសបៃទានឡាយពៃះហស្ថលៃខាលើពៃះរាជកៃឹត្យលៃខ..នស/.. រកត/ 

០៨០៦/ ៣៤២ ចុះថ្ងៃទី ៥ ខៃសីហា ឆា្នាំ ២០០៦ កំណត់ថ្ងៃបដិសន្ធិនៃអង្គ 

បៃតិបត្តិច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនៃះ ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោមបានបញ្ជាក់ថា អាសៃ័យដោយកតា្តាជាមូលដ្ឋានដ៏ 

រឹងមាំទាំងនៃះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពជាបន្តបនា្ទាប់លើគៃប់វិស័យ

ទាំងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ។ ជាពិសៃសក្នុងបណា្តា 

ឆា្នាំកន្លងទៅ កម្ពុជាសមៃចបានកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧ % ហើយឆា្នាំ 

២០១៦ នៃះ តាមការបា៉ាន់សា្មោនកម្ពុជានឹងបន្តសមៃចបានកំណើនសៃដ្ឋ-

កិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧% និងចំណូលជាមធ្យមសមៃប់ពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ កើនដល់ 

១.៣២៥ ដុលា្លារអាមៃរិក ដៃលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ

ទៀតគឺកំពុងកា្លាយជាបៃទៃសដៃលមានបៃក់ចំណូលមធ្យមកមៃិតទាប ។ 

ជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលដ៏ធំធៃងទំាងនៃះពុំអាចកាត់ផ្តាច់ចៃញពីគុណ 

សម្បត្តិ និងសា្នាដៃដៃលកងកមា្លាំងនគរបាលជាតិបានរួមចំណៃកយ៉ាង 

សកម្មផលុផសុនោះឡើយ ។ បច្ចបុ្បន្ននៃះ សា្ថានភាពពភិពលក កពំងុលៃច 

ឡើងនូវបញ្ហាចមៃូងចមៃស់ជាចៃើន ជាពិសៃសពៃឹត្តិការណ៍អសន្តិសុខ 

ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដៃលបានធ្វើឲ្យសភាពការណ៍ជារួមមានការបៃ-   

បៃួលបត់បៃនឆាប់រហ័ស ដូចជាអំពើភៃវរកម្មអន្តរជាតិ អំពើឃោរឃៅរបស់

អ៊ីសា្លាមនិយមជៃុល(ISIS)បទឧកៃឹដ្ឋឆ្លងដៃន ការជួញដូរគៃឿងញៀន ការ 

ជួញដូរមនុស្ស ពៃមទាំងទំនាក់ទាក់ទងនឹងបូរណភាពទឹកដីអធិបតៃយ្យ 

ជាតិ បញ្ហាសាសនា ជនជាតិ ។ល។ និនា្នាការទាំងនៃះអាចបង្កើតភ័យន្តរាយ 

បានគៃប់ពៃលដៃលយើងពុំអាចធ្វៃសបៃហៃសបានឡើយ ។ ស្ថិតក្នុងបរិបទ 

នៃះ អាជា្ងាធរគៃប់ថា្នាក់ ពិសៃសកងកមា្លាំងនគរបាលជាតិតៃូវយកចិត្តទុក      

ដក់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យកាន់តៃក្លៀវកា្លាបន្ថៃមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខ 

និងសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តន៍ថ្មីនៃះ ។

មីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧១ ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា
សម្តៃចកៃឡាហៃម ស ខៃង កៃតសរសើរកងកម្លៃំងនគរបាលគៃប់ជំនាន់

ដៃលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីបុព្វហៃតុជាតិ

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ ថ្លៃងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១ 

ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា(១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)
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សម្តៃចកៃឡាហោមបានបន្តទៀតថា នៅបៃទៃសកម្ពុជាយើង ដំណើរ 

ការបោះឆ្នាត ដំណើរការកសាងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យសៃរីពហុបក្ស គឺជា 

របបនយោបាយតៃមយួគតដ់ៃលសមសៃបសមៃបក់ម្ពជុា គ្មោនរបបនយោ-

បាយណាដៃលសមសៃបជាងដៃលយើងបានបៃកាន់យកនៃះទៃ ។ ហៃតុ 

នៃះ យើងបៃឆាំងជំទាស់ដច់ខាតចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដៃលបៃើ-      

បៃស់របបនៃះគៃន់តៃជាការក្លៃងបន្លំកៃងយកចំណៃញសមៃប់បុគ្គល ឬ 

សមៃប់គណបក្សប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នៃះការបោះឆ្នាត គឺជាជមៃើស ដ៏ល្អ ដើម្បី 

ធានាឲ្យមានស្ថិរភាព ធានាឲ្យមានការផ្សះផ្សា បងៃួបបងៃួមជាតិ ធានាឲ្យ 

កម្ពុជាមាននិរន្តរភាពតទៅទៀត ។

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ក៏បានពៃមានបកស័ក្តស្នងការខៃត្តណា

ដៃលមិនបានបើកបៃក់រង្វាន់ជូននគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យបានតៃឹមតៃូវតាម

ការសន្យារបស់កៃសួងមហាផ្ទៃតាំងពីខៃមករា ឆា្នាំ ២០១៦ មកមៃ៉្ល្ះ ។       

សម្តៃចកៃឡាហោមបានបញ្ជាឲ្យកៃុមការងរសវនកម្មរបស់កៃសួងមហា

ផ្ទៃ តៃៀមខ្លួនឲ្យរួចជាសៃច ដើម្បីចុះពិនិត្យភាពអសកម្មនៃការបើកបៃក់ 

រង្វាន់ជូននគរបាលចរាចរណ៍ ដៃលបានពីការផកពិន័យចរាចរណ៍នៅ         

តាមបណា្តាខៃត្តមួយចំនួន ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុននោះឡើយ 

ហើយបើពិនិត្យឃើញថា ធ្វើទៅមិនបានតៃឹមតៃូវនឹងតៃូវពិន័យ នឹងបន្ថយ 

ស័ក្តិផងដៃរ ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានថ្លៃងថា   ៉ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យសវនកម្មទៅតៃួត 

ពិនិត្យនៅកន្លៃងមួយចំនួន ពៃះវងយណាស់អស់លកស្នងការរាយ-

ការណ៍មកថា បើករួចរាល់អស់ហើយ ប៉ុន្តៃការបើកនោះ ខ្ញុំមិនបានណៃនាំ 

អីចឹងទៃ ។ ខ្ញុំអត់បានណៃនាំឲ្យបើករបៀបហ្នឹងទៃ ។ ខ្ញុំបានណៃនាំថាឲ្យ 

ដក់ចូលក្នុងកុងធនាគរ រួចហើយឲ្យមា្នាក់ៗមានលៃខកុងធនាគររួចទៅ

បើកដោយខ្លួនឯងទៅ។ សវនកម្មទៅកន្លៃងណាខ្ញុំអត់បៃប់ទៃខ្ញុំចុចឲ្យធ្វើ

ប៉ុនា្មោនខៃត្តហើយបើរកទៅឃើញតៃឹមតៃូវខ្ញុំឲ្យរង្វាន់តៃូវឡើងស័ក្តិ។ កន្លៃង 

ណាធ្វើមិនតៃូវមិនតៃឹមតៃមិនបានរង្វាន់ និងឡើងសិក្ត័ទៃ អាចនឹងតៃូវ 

ពិន័យ និងថយសិក្ត័ទៀត   ៉ ។

គួររំលឹកថា ចាប់តាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីកាលពីខៃមករា ឆា្នាំ 

២០១៦ កន្លងមកនៃះ  កៃសួងមហាផ្ទៃបានសន្យាផ្តល់បៃក់រង្វាន់ បៃក់     

លើកទឹកចិត្តដល់មន្តៃីនគរបាលចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពៃល ៣ ខៃបើកឲ្យម្តង 

ប៉ុន្តៃការអនុវត្តហាក់បីដូចជាមិនមានបៃសិទ្ធភាព ដោយខៃត្តមួយចំនួនមិន

ទាន់បើកដល់ប៉ូលិសចរាចរណ៍នៅឡើយទៃ   មកដល់ពាក់កណា្តាលខៃ 

ឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ហើយនោះ ៕

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១ 

ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា(១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាទឹក សម្តៃចតៃជោបានបៃកាសថា   ៉ នៅថ្ងៃនៃះ ក្នុង 

នាមរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ       

កម្ពុជា ខ្ញុំពៃះករុណាខ្ញុំសូមបៃកាសបញ្ចប់នូវយុទ្ធនាការទៃង់ទៃយធំក្នុង    

ការដោះសៃយទឹក និងផ្តល់ទឹកជូនបៃជាជន   ៉ ។ 

ក៏ប៉ុន្តៃសម្តៃចតៃជោក៏បានបញ្ជាក់ថា ការបញ្ចប់នៅពៃលនៃះមានអត្ថ-

ន័យថាបញ្ចប់យុទ្ធនាការទៃង់ទៃយធំ ក៏ប៉ុន្តៃមិនមៃនបញ្ចប់នូវការផ្តល់ទឹក

នៅតំបន់ដៃលមានការខ្វះខាតនោះទៃ ។ យុទ្ធនាការទៃង់ទៃយធំនៃះមាន

ន័យថា បញ្ចៃញទាំងថវិកាបញ្ចៃញទាំងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធ រាប់ទាំងរថយន្ត 

របស់កងទ័ព ក៏បានបញ្ជូនចៃញ ។ ផ្នៃកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រាប់ទាំងផ្នៃករដ្ឋា-

ករទឹកដៃលស្ថិតនៅកៃមឳវទកៃសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នៅគៃប់ 

ទីកន្លៃង ក៏ផ្តល់ទឹកសា្អាតយកទៅចៃក ជាពិសៃសកមា្លាំងយុវជន និងកៃុមការ 

ងរគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាក៏បានខិតខំយ៉ាងខា្លាំងលើការងរនៃះ ។

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា យើងបញ្ចប់យុទ្ធនាការចៃកចាយទឹកទៃង់-

ទៃយធំ តៃយើងមិនបានបញ្ចប់សកម្មភាពផ្តល់ទឹកដល់បៃជាពលរដ្ឋនៅ     

តំបន់ដៃលខ្វះខាតទឹកនៅឡើយនោះទៃ ។ ជាមួយនៃះសម្តៃចតៃជោក៏បាន

ស្នើឲ្យបៃជាពលរដ្ឋតៃូវចៃះជួយខ្លួនឯងផងដៃរ នៅពៃលដៃលមានភ្លៀង     

ធា្លាក់ ហើយតៃូវនាំគ្នារកវិធីរក្សាទឹកទុកមិនតៃូវរងចាំឲ្យគៃជួយរហូតនោះទៃ

ក៏ប៉ុន្តៃអ្នកដៃលគួរជួយនោះគឺជនពិការ និងចាស់ជរា តាមរយៈធ្វើទរទឹក 

និងពាងសមៃប់ដក់ទឹកជូនគត់ ។ សម្តៃចក៏បានជំរុញឲ្យគៃប់ផ្នៃកពាក់-

ព័ន្ធ បន្តយកចិត្តទុកដក់លើសកម្មភាពជីកសៃះថ្មី ជីកអណ្តូងថ្មី និងសា្តារ 

សៃះចាស់ សា្តារអណ្តូងចាស់ និងជីកបៃឡាយនៅតៃបន្ត ។ នៅឆា្នាំនៃះ ចំនួន 

សៃះទឹកថ្មី និងអណ្តូងទឹកថ្មីមានការការកើនឡើង។

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថាសកម្មភាពតៃូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺការដួលរលំ

ផ្ទះបៃជាជន និងសាលារៀនតៃូវជួយសងៃ្គោះបៃជាជនបានភា្លាមផងដៃរ ៕
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ថ្ងៃទី១០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ នៅសាលបៃជុំសាលាខៃត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល សមាជិក

គណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី២ រដ្ឋសភា បៃធាន 

កៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរខួបទី១៥៣ ទិវពិភព-

លកកាកបាទកៃហមអឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា ២០១៦ កៃមបៃធានបទ "កាកបាទកៃហមកម្ពុជា

មានគៃប់ទីកន្លៃង សមៃប់គៃប់ៗគ្នា" ។  អង្គពិធីក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លកជំទាវ លក 

លកសៃីជាសមាជិក សមាជិកា ពៃឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល កៃុមការងរគណបក្ស កៃុមការងរ 

ថា្នាក់ជាតិ មន្តៃីរាជការ សប្បុរសជន និងក្មួយៗយុវជនកាកបាទកៃហមយ៉ាងចៃើនកុះករផងដៃរ ។

ថ្មីៗនៃះ សម្ដៃចចៅហា្វាវំង គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងពៃះបរមរាជវំង អមដំណើរដោយឯក-

ឧត្តម គយុ សផុល ទៃសរដ្ឋមន្តៃទីទលួបន្ទកុ កចិ្ចការទទូៅក្នងុពៃះបរមរាជវងំ បានដកឹនាគំណៈបៃតភិ ូ

ចុះពិនិត្យទីតាំងសមៃប់រៀបចំពិធីបួងសួង និងសំណៃះសំណាលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋក្នុងបៃសាទ 

កោះកៃរ្តិ៍ ដៃលនឹងបៃពៃឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង 

រាស្តៃខៃត្តពៃះវិហារ និងអាជា្ញាធរខៃត្តផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី ០៩ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុបៃធានគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា បៃធានពៃឹទ្ធសភា និងលកជំទាវ ពៃមទាំងចៅៗ បាននាំយកបច្ច័យ ទៃយ្យវត្ថុ អង្ករ 

គៃឿងឧបភោគបរិភោគបៃគៃនសម្តៃចពៃះមហាសុមៃធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត សម្តៃចពៃះសង្ឃនាយកនៃ

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងជាពៃះចៅអធិការវត្តបទុមវតី រាជធានីភ្នំពៃញ ។

ទៃយ្យវត្ថុ និងគៃឿងឧបភោគបរិភោគ ដៃលបៃគៃនសម្តៃច នាឱកាសនោះ រួមមាន ៖ បច្ច័យ, សាដក 

ចំនួន ០៥, អង្ករ ០២ តោន, តៃ ០៤ គីឡូកៃម, ស្ករស ០២បាវ, មីយើង ០៣ កៃសធំ, តៃីខកំប៉ុង ០៤ 

កៃស, ទឹកដោះគោខាប់ ០៤ កៃស, ទឹកកៃូច ០៥ កៃស, ទឹកបរិសុទ្ធ ០៥ កៃស, នំខ្មៃរមួយកន្តៃក និង 

ផ្លៃឈើ ០៤ កៃស ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិ-    

ន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការពារ 

ជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដក់សមោ្ភោធឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការផ្លូវលំកៃលគៃួសកៃហមមួយ

ខ្សៃបៃវៃង ១៥ គីទ្បូម៉ៃតៃ និងទំនប់បង្ហៀរទឹកមួយកន្លៃងបៃវៃង ៥០០ ម៉ៃតៃ ដៃលជាអំណយរបស់ 

យោធភូមិភាគទី ៧ និងយោធភូមិភាគទី ៥ កងទ័ពបៃជាជនវៀតណាម នាទីបញ្ជាការយុទ្ធសាសៃ្ត 

អូរកូនតឹង ស្ថិតនៅភូមិតៃពាំងកៃសាំង ឃុំសៃណូយ សៃុកវ៉ារិន ខៃត្តសៀមរាប ។

ថ្ងៃទី ៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ លកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តៃយ៍កមា្មោធិការ

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្ដី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-

ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណៃះសំណាលជាមួយកងកមា្លាំង              

បៃដប់អាវុធអង្គភាពនគរបាលជាតិវរៈសៃនាតូចលៃខ ៨២៧ និងអង្គភាពវរៈសៃនាតូចលៃខ ២៦៩ 

ឈរជើងនៅភូមិសាសៃ្ដខៃត្ដកោះកុង ដៃលជាខៃត្ដនៅជាប់នឹងពៃំបៃទល់បៃទៃសថៃ ទាំងពៃំដៃនទឹក 

និងពៃំដៃនគោក ។ 
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ថ្ងៃទី ១២ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ុក មា៉ែរ៉ែត សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្តៃមណ្ឌលតាកៃវ និងជាបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះសៃុកសំរោង រួមដំណើរ 

ដោយលក សុីន សុផល អភិបាលរងសៃុកសំរោង លក លកសៃី កៃុម បៃឹក្សាឃុំ យុវជនសហភាពសហព័ន្ធ 

យុវជនកម្ពុជា យុវជនកាយរឹទ្ធ និងយុវជនកាកបាទកៃហម បាននាំអំណយសង្គាៃះបឋមទៅចៃកជូនបងប្អូន 

ដៃលរងគៃះទាំង ១០ គៃួសារ ដៃលក្នុង ១ គៃួសារទទួលបាន អង្ករ២៥ គ.ក មី១កៃះ ទឹកតៃី១យួរ ទឹកសីុអីុវ១យួរ 

និងថវិកា ១៥ មឺុនរៀល ។

ថ្ងៃទី ១២ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សួស គង់ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋលៃខាធិការកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បៃធានកៃុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានសៃុកភ្នំ-
សៃួច ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណ 
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចុះចៃកទឹកបរិសុទ្ធធុងចំណុះ ២០ លីតៃ 
និងថវិកា ១ មឺុនរៀល ក្នុងមួយគៃួសារ ជូនបៃជាពលរដ្ឋចំនួន ១៥០ គៃួសារ នៅភូមិកៃំងធ្នង់ និងភូមិកៃំង 
ចចាត ឃុំមហាសាំង សៃុកភ្នំសៃួច ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។ ជាមួយគ្នានោះ ឯកឧត្តម និងគណៈបៃតិភូអមដំណើរ ក៏
បានអញ្ជើញពិនិត្យការងរជួសជុលអណ្តូងស្នប់ និងបានបូមទឹកចៃកបៃជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខាងលើផង 
ដៃរ ។

ថ្ងៃទី ១១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី ១ ពៃឹទ្ធសភា និងជាបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់ កណា្តាល 

ចុះខៃត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបទី ១៥៣ ទិវពិភពលក កាកបាទកៃហម 

អឌ្ឍចន្ទកៃហម ៨ ឧសភា ២០១៦ កៃមបៃធានបទ    "  កាកបាទកៃហមកម្ពុជាមានគៃប់ទីកន្លៃង សមៃប់ 

គៃប់ៗគ្នា           "  ។ បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា បានអញ្ជើញ ជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខ  

និងចៃកទឹកចំនួន ៨.០០០ លីតៃ ជូនបៃជាពលរដ្ឋចំនួន ៥៩ គៃួសារ នៅសង្កាត់អណ្តូងខ្មៃរ កៃុងកំពត ខៃត្ត 

កំពត  ។ 

ថ្ងៃទី ១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានកៃុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និងឯកឧត្តម យឹម 
សុខុម បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត បានដឹកនាំកៃុមការងរមួយកៃុមចុះចៃកទឹកជូនគៃួសារកៃីកៃចំនួន ១០៥ 
គៃួសារមកពី ១៣ ភូមិ របស់ឃុំផុង សៃុកបសៃដ្ឋ ដៃលក្នុងមួយគៃួសារទទួលបានទឹក ៤ យួរ និងមី ១ កៃស ។ 
ក្នុងឱកាសនោះដៃរ ឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរបានឧបត្ថម្ភដល់ជនពិការចំនួន ៣ រូប អស់បៃក់ចំនួន ១៨ 
មឺុនរៀល និងបានឧបត្ថម្ភដល់ថា្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានចំនួន ២៥ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗចំនួន ២ មឺុនរៀល និងគណបក្ស 
ឃុំចំនួន ៥០ មឺុនរៀល ផងដៃរ។

ថ្មីៗនៃះ នាយឧត្តមសៃនីយ៍ គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពជុា អគ្គមៃបញ្ជាការរងកងយោធពលខៃមរភមូនិ្ទ បៃធានកៃុមការងរថា្នាកជ់ាត ិចុះខៃត្តឧត្តរមាន-

ជ័យ បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងសៃងទី ២ មានបៃវៃង ៣ គ.ម ស្ថិតនៅចនោ្លាះភ្នំ 

គោកអាតោ និងភ្នំរូងដៃក ឃុំពងៃ សៃុកចុងកាល់ ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី២៧ ខៃមៃសា ឆា្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី ២ ពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញពិនិត្យដំណើរការសាងសង់ 
ទំនប់វរីអគ្គិសនីសៃសានកៃម II ស្ថិតនៅឃុំភ្លុក សៃុកសៃសាន ខៃត្តស្ទឹងតៃង ។ ទំនប់វរីអគ្គិសនីនៃះ 
ចាប់ផ្តើមសាងសង់តាំងពីឆា្នាំ ២០១៤  ហើយនៅក្នុងឆមាសទី ១ ឆា្នាំ ២០១៧ អាចដំណើរការផលិតថាមពល 
អគ្គិសនីបានមួយចំនួន និងក្នុងឆា្នាំ ២០១៨ ទើបផលិតបានទាំងសៃុង ។ ទំនប់វរីអគ្គិសនីនៃះមានថាមពល
៤០០មៃហា្គាវ៉ាត់ ស្មើនឹង៣០% នៃអគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងមូល នៅពៃលសាងសង់រួច ថាមពលអគ្គិសនីនៃះមិន
តៃឹមតៃផ្គត់ផ្គង់បានទូទាំងខៃត្តប៉ុណ្ណោះទៃ ថៃមទាំងអាចលក់ចៃញទៅបៃទៃសឡាវ និងវៀតណាមទៀត   ផង 
។ ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វរីអគ្គិសនីនៃះ គៃប់គៃងដោយអ្នកជំនាញការចិន និងមានបុគ្គលិក ៩០% 
ជាជនជាតិខ្មៃរ ដោយទទួលបានបៃក់ខៃជាមធ្យម ៣០០ ទៅ ៤០០ ដុលា្លារ ។
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ថ្ងៃទី ៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនី សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាសៃ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ រួមនឹងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន កៃុមការងរគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជាខៃត្តកំពង់ស្ពឺ បាននាំយកឡានដឹកទឹក និងទឹកបរិសុទ្ធ ចៃកជូនបៃជាពលរដ្ឋបៃើបៃស់ និងទទួលទាន 

ជាបឋម នៅភូមិភ្លើងឆៃះ ឃុំមានជ័យ សៃុកឧដុង្គ និងភូមិកៃំងសំរ៉ៃ ឃុំអូរ សៃុកភ្នំសៃួច ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ 

ថ្ងៃទី ១០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន  សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស

បៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តពោធិ៍សាត់ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ខូយ រីដ អភិបាល 

រងនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត បានដឹកនាំមន្ទីរជំនាញ អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋ     

និងពិនិត្យទីតាំងខួងអណ្តូងស្នប់ទាំង ១៤ កន្លៃង ជាអំណយដ៏ថ្លៃថា្លារបស់សម្តៃច អគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ជូនបៃជាពលរដ្ឋក្នុងសៃុកកណ្តៀង និងសៃុកបាកាន 

ដើម្បីពន្លឿនឲ្យបៃជាពលរដ្ឋបានបៃើបៃស់ទឹកទាន់ពៃលវៃលា ។

ថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា និងលកជំទាវ ពែជ ចន្ទមុន្នី បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងបើកដក់ 
ឱ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការនូវអណ្តូងទឹកចំនួន ១០ ដៃលជាអំណយដ៏ថ្លៃថា្លារបស់មហាឧបាសក ហ៊ុន នាង និង 
មហាឧបាសិកា ឌី ប៉ុក ដៃលបានចៃកឋានទៅហើយ ផ្តល់ជូនបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋរស់នៅសៃុករតនមណ្ឌល 
ខៃត្តបាត់ដំបង ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃះផងដៃរ ឯកឧត្តម និងលកជំទាវ ក៏បានដឹកនាំកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្ត
យុវជនសម្តៃចតៃជោ(TYDA) ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនពួកគត់ដល់គៃហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ ដៃល
ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺធ្ងន់មួយចំនួនតៃូវបានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅឯភ្នំពៃញ កៃមការចំណាយផ្ទាល់ 
របស់ឯកឧត្តម និងលកជំទាវ ។

ថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម មា៉ែន់ ឈឿន បៃធានគណៈកម្មការទី ៧ នៃពៃឹទ្ធសភា 

សមាជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី ១ បានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានធ្វើផ្លូវចាក់បៃតុងបៃវៃង ៦១២ ម៉ៃតៃ ទទឹង 

១,៥ ម៉ៃតៃ កមៃស់ ០,០៧ ម៉ៃតៃ ក្នុងសហគមន៍ពងៃសៃនជ័យ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ 

រាជធានីភ្នំពៃញ ។

ថ្ងៃទី ០៤ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦  

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បៃធានស្តីទីគណៈ 

កម្មការទី ១០ នៃពៃឹទ្ធសភា និងជាសមាជិក

ពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី ៣ (ខៃត្តកណា្តាល) 

រួមដំណើរដោតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានសា្តារបៃឡាយ ១ ខ្សៃ 

បៃវៃងជិត ២ គីឡូមៃ៉តៃ មានទា្វារទឹក ២ កន្លៃង និងពិនិត្យការងរជួសជុលផ្លូវអមបៃឡាយ អស់ថវិកាជាង ៣ 

មុឺនដុលា្លារ ស្ថិតនៅភូមិគោកពៃីង ឃុំគោកតៃប់ ពិនិត្យលទ្ធភាពដោះសៃយសំណូមពររបស់បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង 

ការរៀបចំបៃព័ន្ទទឹកបៃវៃងជាង ១ គីឡូមៃ៉តៃ ជមៃពី ៤ ទៅ ៥ មៃ៉តៃ ជីកអណ្តូងទឹកបន្ថៃម និងសា្តារបៃឡាយ 

ពៃកតូចមានបៃវៃងជាង ៧ គីឡូមៃ៉តៃ ស្ថិត 

ក្នុងសៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល  ។

ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដម បា៉ែ សុជាតិវង្ស  សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធានីភ្នំពៃញ និងលកជំទាវ ពៃមទាំងគណៈកមា្មោធិការគណបក្សបៃជាជន             
កម្ពុជារាជធានីភ្នំពៃញ បានរៀបចំពិធីសូតៃមន្ត បង្សុកូល និងរាប់បាតៃបៃគៃនពៃះ សង្ឃ ២១៥ អង្គ ដើម្បីឧទ្ទិស 
កុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដៃលបានសា្លាប់ក្នុងរបបបៃល័យពូជសាសន៍ បុ៉ល ពត នៅមជ្ឈមណ្ឌល បៃល័យ 

ពូជសាសន៍ ជើងឯក ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯក 
ខណ្ឌដង្កា រាជធានីភ្នំពៃញ ។
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នៅថ្ងៃទ ី២១ នងិ ២២ ខៃឧសភា ឆា្នា ំ២០១៦ កៃមុការងរគណៈកមា្មោធកិារកណា្តាល 

ចុះជួយខៃត្ត គណៈកមា្មោធិការគណបក្ស កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តសៃុកសន្ទុក 

និងសៃុកសោ្ទាង បានរៀបចំពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់កៃុមការងរយុវជនគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជាសៃុក កៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ-ភូមិ បនា្ទាប់ពីតៃូវបានជៃើស-

រីសដោយការបោះឆ្នាត តាមលក្ខណៈបៃជាធិបតៃយ្យពីក្នុងជួរយុវជនជាសមាជិក 

គណបក្ស និងទទួលបានការតៃងតាំងពីគណបក្សខៃត្ត គណបក្សសៃុក។  ហើយកៃុម 

ការងរយុវជន និងកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សដៃលតៃូវបានបៃកាសមានសៃុក

សោ្ទាង ចំនួន ៨៦០ នាក់ សៃុកសន្ទុកចំនួន ៧០០ នាក់ ពិធីនៃះបៃរព្ធទៅកៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បៃធានកៃុមការងរគណបក្សចុះជួយសៃុកសោ្ទាង និងសៃុកសន្ទុក  ។

ថ្ងៃទី ០៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម មា៉ា ឈឿន អនុបៃធានកៃុមការងរ 

ថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណៃត អនុបៃធាន    

កៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាអនុបៃធានកៃុមការងររបស់គណៈ

កមា្មោធិការកណា្តាលចុះជួយខៃត្តទទួលការងរយុវជន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង

ពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់យុវជនគណបក្សថា្នាក់ឃុំថា្នាក់ភូមិ នៅសៃុកជើងពៃ ខៃត្ត 

កំពង់ចាម ។

គណៈកមា្មោធិការគណបក្ស និងកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សរដ្ឋលៃខាធិការ-
ដ្ឋានអាកាសចរសុីវិល បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយ នៅសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្ស 
កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ កៃមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ា ហាវណា្ណោល់ 
ក្នុងពិធីបើក និងឯកឧត្តម កៃ បុ៊ន ខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណា្តាលចូលរួមក្នុងពិធីបិទ ។

កម្មវិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់សកម្មជនយុវជនភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងទូទាំង

ខៃត្តកំពង់ធំដៃលកើតចៃញពីការបោះឆ្នាត បានផ្តើមដំណើរការកៃមអធិបតីភាព 

បៃធានកៃុមការងរចុះជួយកៃុង សៃុករៀងៗខ្លួន នៅពៃឹកថ្ងៃទី ០៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ 

២០១៦ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជា

បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត ទៅបៃកាសនៅសៃុកសណា្តាន់ ។ បនា្ទាប់ពីការ 

បោះឆ្នាតគំរូសាកល្បងដំបូងនៅភូមិពីរនៃសង្កាត់សៃយ៉ូវកៃុងស្ទឹងសៃន ដៃលជាគំរូល្អ 

មួយនាំឱ្យមានការបោះឆ្នាតដោយលក្ខណៈបៃជាធិបតៃយ្យ ជៃើសរីសពីសកម្មជន 

យុវជនគណបក្សនៅភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ ទូទាំងខៃត្តបានជោគជ័យ ។

ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃសា ឆា្នាំ ២០១៦ ពិធីជួបសំណៃះសំណាលជាមួយយុវជនចំនួន 
៤៥៦នាក់ កៃមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សុខ សូកាន អ្នកតំណាងរាស្តៃតាកៃវ និងជា 
សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម គិន ណៃត បៃធាន 
គណៈបៃចាំការគណបក្សខៃត្ត ។

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ាណៃត អនុបៃធាន

កៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកំពង់ចាម និងជាអនុបៃធានកៃុមការងរយុវជន

គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់កៃុមការ

ងរយុវជនសៃុក និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សតាមបណា្តាឃុំ និងសៃុក នៅសៃុកកង 

មាស ខៃត្តកំពង់ចាម ។

គណៈកមា្មោធិការគណបក្សខៃត្ត កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានរៀបចំពិ-
ធីបិទវគ្គបំប៉នគៃូឧទ្ទៃសនាមយុវជនគណបក្សខៃត្តសៀមរាបជំនាន់ទី ២ នាលា្ងាចថ្ងៃទី 
២១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ បនា្ទាប់ពីបានដំណើរការរយៈពៃលបីថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ១៩-២១ 
ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ដៃលមានសមាសភាពបៃធាន អនុបៃធានកៃុមការងរយុវជន 
គណបក្សកៃុង-សៃុក ទាំង ១២ និងឃោសនិកសរុបចំនួន ៩៦ រូប។ គៃូឧទ្ទៃសនាមដៃល 
តៃូវបានបណ្តុះបណា្តាលទាំងនោះតៃូវសហការជាមួយគណបក្សកៃុង-សៃុក រៀបចំ       
ផៃនការបណ្តុះបណា្តាលដល់ក្បាលមា៉ាសុីនកៃុមការងរយុវជន កៃុមសកម្មជនយុវជន 

គណបក្សនៅឃុំ-សង្កាត់ និងតាមភូមិ។ វគ្គនៃះបានបៃរព្ធពិធីបិទ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម នូ ផលា្លា អនុបៃធាន
គណៈកមា្មោធិការគណបក្សខៃត្ត  ឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ា អនុបៃធានកៃុមការងររបស់គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលចុះជួយខៃត្តសៀមរាប ។
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នាពៃឹកថ្ងៃទី ០៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ បៃធានកៃុមការ 

ងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តពៃវៃង បានជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ

សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំនៃសៃុកបាភ្នំ ដោយបានបញ្ជាក់ជូនយុវជនថា ចំណៃះ 

ដឹង កៃមសីលធម៌ កាយសម្បទា ជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដៃលយុវជនតៃូវតៃមាន ដើម្បី 

បមៃើសកម្មភាពគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនៅសា្នាក់ការគណបក្សសៃុកបាភ្នំ ។ 

ក្នុងនោះដៃរ ឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងយុវជនឃុំនីមួយៗឡើងបង្ហាញអំពី 

បញ្ហាបៃឈមនានា ដើម្បីកា្តាប់សភាពការណ៍ជាក់ស្តៃង និងដោះសៃយនូវសំណូមពរ 

នានា ។ បនា្ទាប់មក ឯកឧត្តម បានបៃគល់ជូននូវសមា្ភោរៈមួយចំនួនដូចជា កុំព្យូទ័រយួរដៃ ១ គៃឿង និងមា៉ាសុីនថត ១ គៃឿង ទៅកៃុមលៃខាធិការដ្ឋានយុវជនគណបក្សខៃត្តពៃវៃង ដើម្បីយកទៅបៃើ

បៃស់ការងររដ្ឋបាល ។

ថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ លក សរ សុពុតៃ អនុបៃធានកៃុមការ 

ងរយុវជនគណបក្សខៃត្តកំពង់ស្ពឺ បានចូលរួមផ្តល់បទឧទ្ទៃសនាមក្នុងវគ្គបណ្តុះ-

បណា្តាលសកម្មជនយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ 

កម្ពុជា បៃចាំខៃត្តពៃះសីហនុ ខៃត្តកោះកុង ខៃត្តកំពត ខៃត្តបាត់ដំបង និងខៃត្តសៀមរាប 

នៅសណា្ឋាគរ ហោ្គាលឌៃនសុី ខៃត្តពៃះសីហនុ ។

ថ្ងៃទី ០៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ លក អ៊ូច ភា ជាអនុបៃធានកៃុមការងរយុវជន 
គណបក្សខៃត្តកាកៃវ បានជួបសំណៃះសំណាលជាមួយយុវជនតាមសាលានៃវិទ្យា-
ល័យតៃជោអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម សៃុកតៃំកក់ ខៃត្តតាកៃវ ចំនួន ២០៦ នាក់។

ថ្ងៃទី ០៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហៃង សួរ សមាជិកកៃុមការងរយុវជន 

គណបក្សថា្នាកក់ណា្តាល នងិជាបៃធានកៃុមសកម្មជនយវុជនកៃសួងការងរ នងិបណ្តុះ-

បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានដឹកនាំវគ្គបងៃៀនបច្ចៃកទៃសផលិត និងកាត់តររូបភាពវីឌីអូ និង 

picture slide តាម Mobile device ដើម្បី upload ចូលទៅក្នុង FacebookនិងYou   

Tube ដល់ជនបង្គាលទទួលបន្ទុកយុវជននៅតាមសាខាគណបក្សកៃសួងមួយចំនួន 

ហើយតាមរយៈវគ្គពិសៃសនៃះ នឹងដើំម្បីជៃើសរីសយុវជនឆ្នើមផ្នៃកនៃះចំនួនយ៉ាង

តិច ១០ នាក់ ដើម្បីតៃៀមចូលធ្វើជាយុទ្ធកជនក្នុងសមរភូមិសងៃ្គាម social media 

ឡើងវិញ។

ថ្ងៃទី ០៤ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាប ដវុធ សមាជិកកៃុមការងរយុវ-
ជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីវៃទិកាថា្នាក់ដឹកនាំគណ-
បក្សសា្តាប់យុវជននិយយ នៅឃុំពៃះបៃសប់ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក ២៥០ 
នាក់ ក្នុងនោះមាន លកគៃូ អ្នកគៃូ ចំនួន ១៥ នាក់ សិស្សថា្នាក់ទី១២ ចំនួន ២០០នាក់  
និងយុវជនឃុំពៃះបៃសប់ ចំនួន ៣៥ នាក់ ដោយដោះសៃយសំណូមពររបស់បងប្អូន 
សិស្សថា្នាក់ទី ១២ នៃវិទ្យាល័យពៃះបៃសប់ ជួយឧបត្ថម្ភវគ្គបំប៉នមុខវិជា្ជាសំខាន់ៗ     
សមៃប់តៃៀមបៃលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំរុញឲ្យមានក្លឹបសិក្សាដើម្បីជួបជុំគ្នារៀនសូតៃ និងជួយបងៃៀនគ្នាទៅវិញទៅមក។

ថ្ងៃទី ០១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ នៃះលក សោម ពិសិដ្ឋ បៃធានកៃុមការងរយុវ- 

ជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកៃប និងជាអភិបាលរងខៃត្តកៃប ពៃមទាំងអាជា្ញាធរ

មូលដ្ឋានដៃលពាក់ព័ន្ធ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តកៃុងគៃប់លំដប់ថា្នាក់ កៃុម 

សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មៃរឥសា្លាមកំពតកៃប បានយកទឹកសា្អាតចំនួន ១៨,០០០ លីតៃ មកចៃក

ជូនបៃជាជនក្នុងសង្កាត់អូរកៃសារ កៃុងកៃប ខៃត្តកៃបចំនួនជាង ២០០ គៃួសារ ។

នាថ្ងៃ ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណា្តាល បានជួបបៃជុំជាមួយកៃុមការងរយុវជនគណបក្សបណា្តាខៃត្តតំបន់ ៤ ដៃល 
រួមមាន ខៃត្តពៃះសីហនុ កំពត កៃប ដៃលបានរៀបចំកម្មវិធីបៃជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
រវងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត 
ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវជនគនបក្សថា្នាក់
កណា្តាល អនុបៃធានទទួលតំបន់ ៤ នៃកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជំនួយការកៃុមការងរ បៃធានគណៈកមា្មោធិការគណបក្សខៃត្តកៃប បៃធានគណៈបៃចាំការគណបក្សខៃត្តពៃះ
សីហនុ អនុបៃធានគណបក្សខៃត្តកំពត ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អ ។
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ចំណូលពន្ធដារ ៤ ខែ ៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនៃកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុង           

ខៃមៃសា កន្លងទៅពន្ធដរបៃមូលចំណូលពន្ធបានបៃមាណ ៧៤២ ពាន់លានរៀល 

ឬបៃមាណ ១៨៥,៥២ លានដុលា្លារ ។

សរបុសមៃបរ់យៈពៃលបនួខៃដើមឆា្នានំៃះដៃរ ចណំលូពន្ធអាករសរបុដៃលបៃមលូ 

បានមានចំនួន ២ ៥៥១ ពាន់លានរៀល ឬបៃមាណ ៦៣៧,៨២ លានដុលា្លារ ស្មើនឹង 

៤៤,៨៧ % នៃគោលដៅកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ការគៃប់គៃងឆា្នាំ 

២០១៦ ។ 

ចំណូលនៃះ បើបៃៀបធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នានៃឆា្នាំ ២០១៥ ឃើញថាការ      

បៃមូលចំណូលពន្ធអាករគៃប់បៃភៃទមានការកើនឡើងចំនួន ៤៥៤ ពាន់លានរៀល 

ឬបៃមាណ ១១៣,៦៥ លានដុលា្លារ ឬស្មើនឹងអតៃកំណើន ២១,៦៨%។ ក្នុងរយៈ 

ពៃលដូចគ្នានៃះដៃរ ក៏មានការកើនឡើងនូវចំណូលពន្ធអាករតាមបៃភៃទពន្ធសំខាន់ៗ 

មួយចំនួន ដូចជាពន្ធលើបៃក់ចំណៃញមានការកើនឡើងបៃមាណ ៥៨,០៩ % ។ 

ពន្ធលើបៃក់បៀវត្សរ៍កើន ១៩,០៩% ។ អាករលើតម្លៃបន្ថៃមកើន ៣,៦៧% និង 

អាករពិសៃសកើន ២៥,០%។ ចំណៃកឯចំណូលពន្ធតាមសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏មាន

ការកើនឡើងស្ទើរតៃទាំងអស់ដៃរ ។

ការនាំចែញទៅអាមែរិកតែីមាសទី ១ ៈ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយល័យជំរឿនអាមៃរិកបានឲ្យដឹងថា ការនាំ

ចៃញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមៃរិកក្នុងតៃីមាសទីមួយឆា្នាំនៃះ បានថយ 

ចុះទឹកបៃក់ពីជាង ៧២៥ លានដុលា្លារ មកនៅតៃឹម ៧០៦ លានដុលា្លារ ក្នុងរយៈពៃល 

ដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំ ២០១៥ ថយចុះបៃមាណ ២,៦ % ។ ប៉ុន្តៃតួលៃខនាំចូលពីសហរដ្ឋ 

អាមៃរិកមកកាន់កម្ពុជាក្នុងរយៈពៃល ៣ ខៃដើមឆា្នាំនៃះវិញមានកំណើនជិត ១៣ % 

ដោយមានទំហំទឹកបៃក់ ៩៧ លានដុលា្លារ គឺកើនឡើងពីចំនួន ៨៦ លានដុលា្លារ បើ

ធៀបក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំ ២០១៥ ។

គួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមៃរិកជាទីផ្សារធំបំផុតលំដប់ទី ២ សមៃប់កម្ពុជាបនា្ទាប់ 

ពីទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប ។ អាមៃរិកបានសៃូបយក ៣៥ % នៃទំនិញសរុប ដៃលបាន 

នាំចៃញពកីម្ពជុា ។ ក្នងុនោះមានដចូជាបៃភៃទទនំញិវយនភណ័្ឌ កាតដ់ៃរ នងិស្បៃក-

ជើងជាដើម ។

ចំណូលពីការលក់សំបុតែទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរ ៈ

គៃឹះសា្ថានអង្គរបានឱ្យដឹងថា ចំណូលដៃលបានមកពីការលក់សំបុតៃឱ្យភ្ញៀវ       

ទៃសចរបរទៃសក្នុងខៃមៃសាកន្លងទៅមានចំនួន ៤ ១៤៨ ៥៦០ ដុលា្លារ ថយចុះ 

៣,៧៦ % បើធៀបទៅនឹងរយៈពៃលដូចគ្នានាឆា្នាំមុន ។ ស្ថិតិភ្ញៀវទៃសចរបរទៃស 

ដៃលបានទិញសំបុតៃចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន ១៤៦ ១៩៦ នាក់ 

គឺថយចុះ  ៤,៨០% បើបៃៀបធៀបនឹងខៃមៃសាឆា្នាំ ២០១៥ ។

ដោយឡៃកសរបុក្នងុរយៈពៃល ៤ ខៃដើមឆា្នានំៃះ ទៃសចរបរទៃសដៃលបានទញិ 

សំបុតៃចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តមានចំនួនសរុប ៨៤៧ ៥៥៤ នាក់ ។ រីឯ 

ចំណូលសរុបពីការលក់សំបុតៃមានចំនួនបៃមាណ ២៤,៥ លានដុលា្លារ ។

គួររំលឹកថា កាលពីឆា្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ ភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសទិញសំបុតៃចូល

ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនជាង ២ លាននាក់។ ចំនួននៃះកើនឡើងជិត ២ % 

បើបៃៀបធៀបទៅនឹងឆា្នាំ ២០១៤ ។ ចំណៃកចំណូលពីការលក់សំបុតៃវិញបាន 

ចំនួន ៦០ ០៥៣ ៧០០ដុលា្លារ ។

ពលករកម្ពុជាចែញទៅធ្វើការនៅកែបែទែសតែីមាសទីមួយ ៈ

តៃីមាសទី ១ ឆា្នាំនៃះ មានពលករកម្ពុជាចៃញទៅធ្វើការដោយសៃបច្បាប់នៅ

កៃបៃទៃសមានចំនួន ៥ ៣៥៩ នាក់ (សៃី២ ០០៩នាក់) ។ 

ក្នុងចំណមពលករជាង ៥ ពាន់នាក់នៃះ មានបៃទៃសមា៉ាឡៃសុីចំនួន ៨៧ នាក់ 

(សៃី ៦៥ នាក់)បៃទៃសថៃឡង់ដ៏មានចំនួន ៣ ៨៥៨ នាក់(សៃី ១.៥៦៥ នាក់)     

បៃទៃសជប៉ុនចំនួន ៣០៥ នាក់(សៃីចំនួន ១៦២ នាក់) និងបៃទៃសកូរ៉ៃខាងត្បូង 

ចំនួន ១ ១០៩ នាក់ (សៃី ២១៧ នាក់) ។

ទែសចរណ៍តែីមាស ១ ៈ

កៃសួងទៃសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា តាមតួលៃខបណ្តាះអាសន្នរយៈពៃល ៣ ខៃ 

ដើមឆា្នាំនៃះ ភ្ញៀវទៃសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន ១,៣ លាននាក់ គឺ 

កើនបាន ២,៥% បើធៀបទៅនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆា្នាំ ២០១៥ ។

ក្នុងតៃីមាសទីមួយនៃះដៃរ ភ្ញៀវចិនចំនួនជិត ១៦ មុឺននាក់ បាននាំមុខដច់ខណៈ 

ទៃសចរវៀតណាមធា្លាក់ទៅលំដប់ទីពីរវិញ ។

ជាការកត់សមា្គាល់ ថ្មីៗនៃះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបន្ធូរបន្ថយទិដ្ឋាការដល់

ទៃសចរចិន ជប៉ុន និងកូរ៉ៃ រយៈពៃល ៣ ឆា្នាំ ចំពោះភ្ញៀវទៃសចរណាមកកម្ពុជាញឹក

ញាប់ ដៃលនៃះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យភ្ញៀវទាំង៣ជនជាតិមកសា្នាក់នៅកម្ពុជាបាន 

យូរថ្ងៃថៃមទៀត ។

តាមការព្យាករណ៍របស់អង្គការទៃសចរណ៍ពិភពលក (WTO) បានមើល     

ឃើញថា នៅលើពិភពលកនៃះគឺមានតៃទៃសចរចិនទៃ ដៃលដើរកម្សាន្តចៃើនជាង 

គៃបង្អស់ ។

កាលពីឆា្នាំ ២០១៥ កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិ ៤,៧៧ លាននាក់ ។ ឆា្នាំនៃះ 

កៃសួងទៃសចរណ៍បា៉ាន់សា្មោនថា ភ្ញៀវអាចមានកំណើនក្នុងរង្វង់ពី ៣ ទៅ ៥ %។

វិស័យសំណង់ ៈ

កៃសួងរៀបចំដៃនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានឲ្យដឹងថា ការវិនិយោគ             

វិស័យសំណង់ក្នុងរយៈពៃលតៃីមាសទីមួយឆា្នាំ ២០១៦ នៃះ មាន ៤៧៣ គមៃង 

មានតម្លៃបា៉ាន់សា្មោនបៃមាណ ១ ៦៤៧ លានដុលា្លារអាមៃរិក បើបៃៀបធៀបនឹងឆា្នាំ 

២០១៥ មានការកើនឡើងបៃមាណ ២៥៧,៥១ % ។

ជាការកត់សមា្គាល់ នៅក្នុងឆា្នាំ ២០១៦ នៃះ ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់

នឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆា្នាំមុន ដោយគិតតៃឹមដើមឆា្នាំនៃះ កៃសួងរៀបចំដៃនដី    

នគរូបនីយកម្ម បានទទួលការស្នើសុំគមៃងសាងសង់ធំៗជាចៃើន ដៃលក្នុងនោះរួម 

មាន ៈ សណា្ឋាគរសុខានៅភ្នំពៃញចំនួន ៥ អគរ ក្នុងតម្លៃទុនរាប់រយលានដុលា្លារ, 

គមៃងមជ្ឈមណ្ឌលសាយណផូ្លាហ្សារបស់ចនិ គមៃងសងអ់គរកម្ពសជ់ាង១៣០ 

ជាន់ និងគមៃងធំៗមួយចំនួនទៀតដៃលអាចមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុលា្លារ ។

វសិយ័សណំងន់ៅឆា្នា ំ២០១៥  កន្លងទៅមាន ២ ៣០៥ គមៃង, ផ្ទៃកៃឡាសណំង ់      

៧ ៦៨៦ ១១២ម៉ៃតៃការ៉ៃ មានតម្លៃបា៉ាន់សា្មោន ៣ ៣៣៨ លានដុលា្លារ ។

ចំនួនអ្នកបែើទូរស័ព្ទតែីមាស ១ ៈ

កៃសួងបៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា បើគិតមកតៃឹមតៃីមាសទី

មួយដើមឆា្នាំនៃះ ចំនួនអ្នកជាវសៃវកម្មទូរស័ព្ទមានចំនួនបៃមាណ ២១ លាននាក់ គឺ 

ស្មើនឹង ១៣៩ %  នៃចំនួនបៃជាពលរដ្ឋសរុបដៃលមានជាង ១៤ លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ៕
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វិស័យកសិកម្មនៃបៃទៃសកម្ពុជាឆា្នាំ ២០១៥-២០១៦ ទោះបីជួបបៃទះ 
នឹងគៃះធម្មជាតិ ពិសៃសគៃះរាំងស្ងួតក៏ដោយ តៃកៃមការខិតខំបៃឹង
បៃងរបស់កៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ តាមការណៃនាំ និង 
តមៃង់ទិស ក៏ដូចជាវិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងមានបៃសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាល និងដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្មពីគៃប់កៃសួងសា្ថាប័ន អាជា្ញាធរ      
មូលដ្ឋានកងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធ ពៃមទាំងការរួមចំណៃកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍     
គួបផ្សំនឹងការខិតខំឧស្សាហ៍ព្យាយម និងការផ្លាស់ប្តូរទមា្លាប់របស់កសិករ
ផង បានជំរុញដំណើរផលិតកម្មកសិកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យ និងមាន
ការរីកចមៃើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ។

តាមរយៈសន្និបាតបូកសរុបការងរកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ 
ឆា្នាំ ២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆា្នាំ ២០១៦-២០១៧ ដៃលបាន      
បៃរព្ធកាលពីដើមខៃឧសភាកន្លងទៅនៃះ បានបញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មឆា្នាំ 
២០១៥-២០១៦ បានបៃឈមទៅនឹងភាពមិនបៃកៃតីនៃបាតុភូតធម្មជាតិ
ពិសៃសគៃះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ, ការកើនឡើងកម្តាបង្កឲ្យប៉ះពាល់លើផ្ទៃដី
បង្កបង្កើនផលដំណាំសៃូវជាង ២៥៣ ០០០ ហ.ត ក្នុងនោះខូចខាតទាំង
សៃុងលើផ្ទៃដីជិត ២៦ ០០០ ហ.ត ។ សា្ថានភាពបង្កបង្កើនផលដំណាំសៃូវ
វស្សា និងសៃូវបៃំងឆា្នាំ ២០១៥-២០១៦ អនុវត្តន៍បានលើផ្ទៃដីចំនួន                  

៣ ០៥១ ៤១២ ហ.ត ។ ផ្ទៃដីអាចបៃមូលផលបានចំនួនបៃមាណ ៣ ០២៥ ៦៣០ 
ហ.ត និងបរិមាណផលសរុបទទួលបានចំនួន ៩ ៣៣៥ ២៨៤ តោន (កើន 
បានបៃមាណ ០,១២ % ធៀបនឹងឆា្នាំមុន)។ ទិន្នផលមធ្យមបៃចាំឆា្នាំ២០១៥ 
ទទួលបានចំនួន ៣,០៨៥ តោន/ហ.ត (កើន០,២២%ធៀបនឹងឆា្នាំមុន)។ 
អតិរៃកស្បៀងគិតជាអង្ករមានចំនួនបៃមាណ ២ ៩៧៥ ៨០៩ តោន ឬស្មើ 
នឹង ៤ ៦៤៩ ៧០២ តោនសៃូវ ។

ចំពោះសៃូវវស្សា ផ្ទៃដីសន្ទូង និងពងៃះ សមៃចបានសរុបចំនួន               
២ ៥៦១ ៩៥៧ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៨០% នៃផៃនការ ២ ៥៦៧ ១៣០ 
ហ.ត តិចជាងឆា្នាំមុនចំនួន ២ ៦១៥ ហ.ត ។ បៃមូលបានបរិមាណផល 
បៃមាណ៧ ១៧០ ៦៨៤ តោន លើសឆា្នាំមុនចំនួន ២៧ ១៦៣ តោន ។ 
ទិន្នផលជាមធ្យម ២,៨២៧ តោន /ហ.ត(ឆា្នាំមុនទិន្នផលមធ្យម ២,៨១៥ 
តោន/ហ.ត) ។

ដោយឡៃក សៃូវបៃំងអនុវត្តបាន ៤៨៩ ៤៥៥ ហ.ត តិចជាងឆា្នាំមុន 
១ ៤៨០ ហ.ត ។ បរិមាណផលទទួលបានសរុបចំនួន ២ ១៦៤ ៦០០ តោន 
តិចជាងឆា្នាំមុន ១៦ ២៩៦ តោន ។ ទិន្នផលទទួលបានមធ្យម ៤,៤២២ 
តោន/ហ.ត (ឆា្នាំមុនទទួលបាន ៤,៤៤៣ តោន/ហ.ត) ។

ពិពិធកម្មដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ 
នៃះដៃរ អនុវត្តបានសរុប ៩៣១ ៥៨១ ហ.ត តិចជាងឆា្នាំមុន ២២ ០១៦ហ.ត 
នងិទទលួបានបរមិាណផលសរបុចនំនួ ១៥ ០៦៥ ១៨៦ តោន លើសឆា្នាមំនុ 
ចំនួន ៣៣៧ ៩២៣ តោន ក្នុងនោះ ដំណាំរួមផ្សំអនុវត្តបានសរុបចំនួន 
៧៩៦ ៥០០ ហ.ត និងមានបរិមាណផលចំនួន ១៤ ២០៧ ៩២៨ តោន ។ 
ដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុបចំនួន ១៣៥ ០៨១ ហ.ត និងទទួលបរិ-
មាណផលសរុបចំនួន ៨៥៧ ២៥៨ តោន ។

ការនាំចៃញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារតំបន់ និងពិភពលក 
សមៃចបាន ៦៦ មុខ (ឆា្នាំ ២០១៤ មានតៃ ៤៧ មុខ)មានបរិមាណសរុប 
៤ ១៥៧ ២៥២,៧២ តោន ដៃលមានកំណើនចំនួន ២០ % ធៀបនឹង  
លទ្ធផលសមៃចបានក្នុងឆា្នាំ ២០១៤ ។ ការនាំចៃញអង្ករសមៃចបានចំនួន 
ជាង ៥៣៨ ៣៩៦ តោន កើនឡើងចំនួន ១៥១ ៣៣៥ តោន (ស្មើនឹង 
៣៩,១%)ធៀបនឹងឆា្នាំ ២០១៤ ក្នុងនោះ អង្ករកៃអូបគៃប់បៃភៃទមានចំនួន 
២៧៤ ៦៧១ តោន(ស្មើនឹង ៥១%)អង្ករសគៃប់បៃភៃទមានចំនួន            
២២១ ៨៦២ តោន នងិអង្ករចហំយុចំននួ ៤១ ៨៦៣ តោន ។ អង្កររបសក់ម្ពជុា 

លទ្ធផលវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ បង្ហាញពីជាគជ័យ និងបញ្ហាបាឈម
បរិមាណផលសាូវវស្សា និងបាំង មានកំណើនតា ០,១២ %

ឯកឧត្តម វែង សាខុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ  

អញ្ជើញពិនិត្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជៃូកមួយកន្លៃង

ដំណាំសៃូវ ជាដំណាំសៃដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់បៃជាជនកម្ពុជា ដំណាំកស៊ូ ជាមាស ស របស់បៃជាជនកម្ពុជា
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តៃូវបាននាំចៃញទៅកាន់បៃទៃសចំនួន ៦០ ជាពិសៃសបណា្តាបៃទៃសក្នុង
សហគមន៍អឺរ៉ុប ២៦ បៃទៃស, បៃទៃសជាសមាជិកអាសា៊ានចំនួនបួន និង 
ទិសដៅផ្សៃងៗទៀត ៣០ បៃទៃស ។ បៃទៃសដៃលជាទីផ្សារអង្ករធំៗទាំង
បៃរំបសក់ម្ពជុារមួមាន ៈ បៃទៃសចនិចនំនួ ១១៦ ៦៣៩ តោន បៃទៃសបារាងំ 
ចំនួន ៧៥ ២៧៧ តោន បៃទៃសប៉ូឡូញ ៥៨ ៤១០ តោន បៃទៃសណៃតដឺ-
ឡៃនចំនួន ៥៨ ៤១០ តោន និងបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ៥៤ ៩១៤ តោន ។ 

ដំណាំកស៊ូនៅឆា្នាំ ២០១៥ មានផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៣៨៨ ៩៥៥ ហ.ត 
កើនឡើងចំនួន ៣១ ១៤៦ ហ.ត បើធៀបនឹងឆា្នាំ ២០១៤ ឬស្មើនឹង ៨,៧% ។ 
ផ្ទៃដីកស៊ូតៃូវបានបៃងចៃកជាពីរផ្នៃក ក្នុងនោះផ្ទៃដីកៃុមហ៊ុនកស៊ូកសិ-
ឧស្សាហកម្ម (អតីតចមា្ការកស៊ូរដ្ឋ ផ្ទៃដីវិទ្យាសា្ថានសៃវជៃវកស៊ូ និងផ្ទៃ 
ដីកៃុមហ៊ុនសម្បទានដីសៃដ្ឋកិច្ច)សរុបចំនួន ២៣៩ ១០២ ហ.ត ស្មើនឹង 
៦១,៤៧% នៃផ្ទៃដីកស៊ូសរុប និងកស៊ូគៃួសារមានចំនួន ១៤៩ ៨៥៣ 
ហ.ត ស្មើនឹង ៣៨,៥៣% នៃផ្ទៃកស៊ូសរុប ។ ផ្ទៃដីកស៊ូចៀរជ័រអនុវត្តបាន 
ចំនួន ១១១ ២៣២ ហ.ត  (ឆា្នាំ ២០១៤ ចំនួន ៩០ ៥៤៥ ហ.ត)។ ផលិត-
ផលកស៊ូសមៃចបាន ១២៦ ៨៦១ តោន (ឆា្នាំ ២០១៤ ចំនួន៩៧ ០៥៤ 
តោន) ។ ទិន្នផលមធ្យមមានចំនួន ១ ១៤១  គ.កៃ/ហ.ត(ឆា្នាំ ២០១៤ ចំនួន 
១ ០៧២ គ.កៃ/ហ.ត) ។

ដោយឡៃក ការនាំចៃញកស៊ូសមៃចបានចំនួន ១២៨ ០៤៧ តោន 
ទទួលបានទឹកបៃក់ជាង ១៥៤ លានដុលា្លារអាមៃរិក (ឆា្នាំ ២០១៤ នាំចៃញ 
បាន ១០០ ១៥១ តោន)។ សា្ថានភាពតម្លៃកស៊ូនៅទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
បន្តធា្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាំងក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ដៃលមិនធា្លាប់មានក្នុងរយៈពៃល៧ ឆា្នាំ 
កន្លងទៅ ។ ពិសៃស តម្លៃកស៊ូនាំចៃញកម្ពុជាជាមធ្យមនៅសល់តៃ                  
១ ២០៣ ដុលា្លារ ក្នុងមួយតោន បើធៀបនឹងឆា្នាំ ២០១៤ តម្លៃមធ្យម                      
១ ៥៣៩ ដុលា្លារ ក្នុងមួយតោន គឺថយចុះ៣៣៦ ដុលា្លារក្នុងមួយតោនស្មើនឹង 
២១,៨៣ % ។ កតា្តានៃះធ្វើឲ្យផលចំណូលសរុបថយចុះផងដៃរទោះជា 
បរិមាណនាំចៃញកើនលើសឆា្នាំ ២០១៤ ក៏ដោយ ។

ក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ នៃះដៃរ រោងចកៃសិប្បកម្មកៃច្នៃផលិតផលកស៊ូមាន
សរុបចំនួន ១២០ កន្លៃង ក្នុងខៃត្តចំនួន ៩ (ឆា្នាំ ២០១៤ មានចំនួន ៩៨ 
កន្លៃង) ។

ចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វគៃប់បៃភៃទវិញ គឺមានការរីកចមៃើនគួរឲ្យកត់  
សមា្គាល់ក្នុងរយៈពៃលចុងកៃយនៃះ ។ ក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ការចិញ្ចឹមសត្វជា 
លក្ខណៈគៃួសារ និងលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មសរុបចំនួន ៤៥ ៣០៩ ៦៨៨ 
ក្បាល មានកំណើន ៥,៨៦ % ក្នុងនៃះជៃូកចំនួន  ២ ៧៧៥ ៦១៤ ក្បាល 
កើន ១,៤៦ % , បក្សីចំនួន ៣៤ ៥១៩ ០៧២ ក្បាល កើន ៩,២៣% , គោ 
កៃបចីនំនួ ៣ ៤២២ ៩៣៧ ក្បាល  ថយចុះ ៤,៩៧ % នងិកមា្លាងំអសូទាញមាន 

ចំនួន   ១ ១៣២ ០៩៧ ក្បាល ថយចុះ ៩,៤២ % ។ ស្ថិតិសត្វនៃះជាស្ថិតិ
សត្វដៃលសល់ពីការពិឃាត និងការនាំចៃញ ។ មានការកត់់សមា្គាល់ថា ការ 
ចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើង ដោយកសិដ្ឋាន   
ចិញ្ចឹមសត្វមានរហូតដល់ ២ ៨៥៦ កន្លៃង កើន ២១ % ចំណៃកឯចំនួន 
សត្វមាន ៨ ១៧០ ៥២៥ ក្បាល កើន ២៨,៩៧ % ក្នុងនោះជៃូកកើន 
១១,៤៤% បក្សីកើន ២៩,៩៩% និងគោកើនចំនួន ១០៦,១១%។

ការរីកចមៃើនក្នុងវិស័យនៃះដោយសារវឌ្ឍនភាពនៃការសៃវជៃវ និង 
ការយល់ដឹងពីបច្ចៃកទៃសចិញ្ចឹម ការជៃើសរីស និងបង្កាត់ពូជចំណីសត្វ 
សៃវថៃទាំសុខភាពសត្វ និងជីវសុវត្ថិភាព ការផ្តល់ឥណទាន និងដំណះ-
សៃយទីផ្សារ។ល។ ជាមួយគ្នាកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន ទាំងខា្នាតតូច និងធំ ក្នុង 
ការគៃប់គៃងកាកសំណល់សត្វ ដើម្បីជាពហុបៃយោជន៍សមៃប់ជាថាម-
ពល ជីធម្មជាតិនឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ក៏មានការរីកចមៃើន
យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់កសិករ ។

ចំណៃកវិស័យជលផល កៃយពីការកៃទមៃង់សុីជមៃផ្នៃកជលផល
ដោយរំសាយឡូត៍នៃសាទទាំងអស់នៅទូទាំងបៃទៃស មានកន្លៃងអភិរក្ស 
ជលផលថ្មីចំនួន ៥៨ កន្លៃង សរុបទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន ៥៦១ កន្លៃង 
(សហគមន៍ ៤៦៧ កន្លៃង)។ បានបោះបង្គាលបៃតុងចំនួន ៤៦ ដើម សាង 
សង់សា្នាក់ការបណ្តៃតទឹកចំនួន ៤ និងសា្នាក់ការបៃតុងចំនួន ៣ ។

ការអភិវឌ្ឍវរីវប្បកម្មក្នុងឆា្នាំ ២០១៥ ការចិញ្ចឹមតៃីអនុវត្តបានចំនួន 
១៤៣ ១៤១ តោន ស្មើនឹង ៩៩,៤០%នៃផៃនការ ១៤៤ ០០០ តោន បើ 
ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា កើនឡើងចំនួន ២៣ ០៨៦ តោន ។ ការចិញ្ចឹម 
កៃពើអនុវត្តបាន ២៩៨ ៦៦៩ តោន ស្មើនឹង ១១៩,៤៧% នៃផៃនការ  
២៥០ ០០០ ក្បាល ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា កើន ៨៣ ១៦៩ ក្បាល។ 
ការផលិតពជូតៃអីនវុត្តបាន ១៨០,៥ លានកនូ ស្មើនឹង ១០០,២៨%នៃផៃន 
ការ ១៨០ លានកនូ ធៀបនងឹរយៈពៃលដចូគ្នា កើន ៦០,៥ លានកនូ។កន្លៃង 
ភា្ញាស់តៃីសរុបមានចំនួន ៣០៧ កន្លៃង ក្នុងនោះមាន ២៩៤ កន្លៃង ជារបស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ។

ផលនៃសាទទឹកសាបឆា្នាំ ២០១៥ អនុវត្តបានចំនួន ៤៨៧ ៩០៥ តោន ។ 
ចំណៃកផលនៃសាទសមុទៃអនុវត្តបានចំនួន ១២០ ៥០០ តោន ស្មើនឹង 
១០៩,៥៥ % នៃផៃនការ ១១០ ០០០ តោន បៃៀបធៀបនឹងរយៈពៃល 
ដូចគ្នា កើន ២៥០ តោន ។

ការងរសៃវជៃវជលផល គឺបានផ្តាតទៅលើបៃភពធនធានជលផល
ទាំងទឹកសាប និងសមុទៃ និងបច្ចៃកវិទ្យាវរីវប្បកម្ម ហើយថ្មីៗនៃះរាជរដ្ឋាភិ-
បាលក៏បានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យមានការចិញ្ចឹមតៃីរ៉ស់ និងតៃីឆ្តា 
ឡើងវិញ ។

វិស័យពៃឈើកំពុងតៃតៃូវធានាឲ្យមាននិរន្តរភាព សមៃប់ការគៃប់-
គៃង និងបៃើបៃស់ធនធានពៃឈើ ដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ  កំ
ណៃទមៃង់ពៃឈើបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព និងការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ ។ 
ជាលទ្ធផល បានបោះបង្គាលពៃំបៃទលព់ៃបមៃងុទកុអចនិ្តៃយ៍ បង្កើតតបំន់ 
ពៃការពារសមៃប់អភិរក្សធនធានពន្ធុរុក្ខជាតិ និងសត្វពៃ បង្កើត និងពងៃឹង 
សហគមន៍ពៃឈើ បណ្តុះកូនឈើនៅតាមសា្ថានីយ៍ ផ្សព្វផ្សាយដំកូនឈើ
នៅតំបន់សា្តារពៃឈើឡើងវិញ និងទីតំាងផ្សៃងៗ និងបានអនុវត្តវិធានការ
យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ក្នុងការគៃប់គៃង និងទប់សា្កាត់បទល្មើសពៃឈើ ។

ក្នុងគោលដៅបង្កើនបៃសិទ្ធភាពនៃការគៃប់គៃងធនធានពៃឈើបៃកប 
ដោយនិរន្តរភាព រាជរដ្ឋាភិបាលបានសមៃចផ្ទៃរតំបន់ពៃការពារតំបន់ 
អភិរក្សពៃឈើចំនួន ១៣ កន្លៃង និងពៃផ្តល់ផលចំនួន ៥ កន្លៃង ពីកៃសួង 
កសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ ជូនកៃសួងបរិសា្ថានគៃប់គៃង និងបានផ្ទៃរ
តំបន់សម្បទានដីសៃដ្ឋកិច្ចចំនួន ៧៣ កន្លៃង ពីកៃសួងបរិសា្ថានជូនកៃសួង

ទិន្នផលនៃសាទទាំងទឹកសាប និងទឹកបៃកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដប់
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កសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទគៃប់គៃងបន្ត តាមរយៈអនុកៃិត្យលៃខ ៦៩ 
អនកៃ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆា្នាំ ២០១៦ ។

ជាទិសដៅកៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទបានកសាងនូវ      
គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាសៃ្តសមៃប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ក្នុង 
នោះ ផៃនការយទុ្ធសាសៃ្តអភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័កសកិម្មរយៈពៃល ៥ ឆា្នា ំ(២០១៤-
២០១៨) ដើម្បីជំរុញកំណើនកសិកម្មបៃចាំឆា្នាំឲ្យបានក្នុងរង្វង់  ៥ % តាម
រយៈការលើកកម្ពស់ផលិតភាពពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម 
កសិកម្ម ការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វ និងវរីវប្បកម្ម ដោយយកចិត្តទុក 
ដក់ខ្ពស់លើការការពារ និងគៃប់គៃងធនធានធម្មជាតិពៃឈើ និងជល-
ផលបៃកបដោយចីរភាព ។

ដើម្បីសមៃចបាននូវទិសដៅគោលនយោបាយនៃះ កៃសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ បានបង្កើតកម្មវិធីយុទ្ធសាសៃ្តចំនួន ៥ ក្នុងនោះ ៖

កម្មវិធីទី១. បង្កើនផលិតភាពពិពិធភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម 
កសិកម្ម ។  ជំរុញកំណើនផលិតកម្មគៃប់មុខក្នុងរង្វង់ ១០ % ក្នុងមួយឆា្នាំ 
តាមរយៈការបង្កើនការសៃវជៃវ និងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សំដៅបង្កើនទិន្ន-
ផលដំណាំ លើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ពងៃឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ 
កសិកម្ម ដោយផ្សារភា្ជាប់ជាមួយផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា និងបង្កើន 
បៃសិទ្ធភាពនៃការគៃប់គៃង និងបៃើបៃស់ដីកសិកម្មបៃកបដោយនិរន្តរភាព 
កម្មវិធីនៃះតៃូវបានគំទៃដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ២០ និងតៃូវអនុវត្តដោយ 
អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។

កម្មវិធីទី២. ជំរុញផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វ។ ជំរុញការចិញ្ចឹម 
សត្វក្នុងអតៃកំណើន ៣ % ក្នុងមួយឆា្នាំ ដោយផ្អៃកលើបៃសិទ្ធភាពនៃការ
ពិសោធន៍សៃវជៃវ និងផ្សព្វផ្សាយបង្កើនសមត្ថភាពបង្ការទប់សា្កាត់ជំងឺ 
ឆ្លងសត្វ និងជំងឺសូណូសុីស ធានាការផ្គត់ផ្គង់សត្វ ផលិតផលសត្វ បៃកប 
ដោយអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងបង្កើនសកា្តានុភាពនៃការនាំចៃញ ។ កម្មវិធី
នៃះតៃូវបានគំទៃដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ៩ ។

កម្មវិធីទី ៣. ការគៃប់គៃងធនធានជលផលបៃកបដោយនិរន្តរភាព ។ 
បង្កើនការការពារ និងអភិរក្សធនធានជលផល ដោយលុបបំបាត់បទល្មើស
នៃសាទគៃប់រូបភាព ពងៃឹងសមត្ថភាពគៃប់គៃង ១០០ សហគមន៍នៃសាទ
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវរីវប្បកម្មក្នុងកំណើន ១៥% រៀងរាល់ឆា្នាំ ដើម្បីធានា
ឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពធនធានជលផល ពៃមទាំងកៃលម្អគុណភាព និង 
សុវត្ថិភាព ផលិតផលជលផលសមៃប់បៃើបៃស់ក្នុងសៃុក និងនាំចៃញ ។ 
កម្មវិធីនៃះតៃូវបានគំទៃដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ១១ ។

កម្មវិធីទី ៤. ការគៃប់គៃងធនធានពៃឈើ និងសត្វពៃបៃកបដោយ 
និរន្តរភាព ។ បង្កើនការគៃប់គៃងពៃឈើ និងសត្វពៃបៃកបដោយនិរន្តរ-

ភាព តាមរយៈការពងៃឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីពៃឈើ ជំរុញការដំឈើឲ្យ 
បាន ២៥ ០០០ ហ.ត ក្នុងមួយឆា្នាំ ។ បង្កើតពៃការពារនិងតំបន់អភិរក្ស 
សត្វពៃឲ្យបាន ៥០ ០០០ ហ.ត ក្នុងមួយឆា្នាំ និងសហគមន៍ពៃឈើឲ្យបាន 
៣២ សហគមន៍ក្នុងមួយឆា្នាំ។ កម្មវិធីនៃះតៃូវបានគំទៃអនុកម្មវិធីចំនួន៨។

កម្មវិធីទី៥. ពងៃឹងសា្ថាប័ន បង្កើនបៃសិទ្ធភាពសៃវគំទៃ និងអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនុស្ស។បង្កើនបៃសិទ្ធភាពនៃការគៃប់គៃងសា្ថាប័ន ការផ្តល់សៃវ 
គំទៃ និងពងៃឹងសមត្ថភាពផ្នៃកអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលសមៃប់ការអភិ-
វឌ្ឍវសិយ័កសកិម្មបៃកបដោយនរិន្តរភាព ។     កម្មវធិនីៃះតៃវូបានគទំៃដោយ 
អនុកម្មវិធីចំនួន ១២ និងអនុវត្តដោយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។

ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូក 
សរុបការងរកសិកម្មបៃចាំឆា្នាំ ២០១៥-២០១៦ នៃះដៃរ សម្តៃចអគ្គមហា 
សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា   
បានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅធំៗពីរ ក្នុងការដក់ចៃញនូវ
គោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មសៃូវ និងការនាំចៃញអង្ករកាលពីឆា្នាំ 
២០១០ គឺ ទី១.ជំរុញការផលិតសៃូវឱ្យបានសល់ ៤ លានតោន ក្នុងនោះ 
បរិមាណអង្ករសមៃប់នាំចៃញតៃូវសមៃចឱ្យបានយ៉ាងតិចមួយលានតោន 
ក្នុងឆា្នាំ ២០១៥  និងទី២.លើកឈ្មោះ អង្ករកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។

ចំពោះគោលដៅទីមួយយើងសមៃចបានជាង ៨៧,៥ % ដោយក្នុង 
នោះ បរិមាណសៃូវដៃលលើសតមៃូវការក្នុងសៃុកសមៃចបានទាំងសៃុង គឺ 
កើនឡើងពី ៣,៥ លានតោន នៅឆា្នាំ ២០០៩ មកដល់បៃមាណ ៤,៦ លាន 
តោន នៅឆា្នាំ ២០១៥ ។ ចំណៃកឯការនាំចៃញអង្ករ សមៃចបានបៃមាណ 
ជាងពាក់កណា្តាល គឺ ៥៣ មុឺនតោន នៃគោលដៅមួយលានតោន ។ 

ចំពោះគោលដៅទីពីរ យើងសមៃចបានជោគជ័យយ៉ាងតៃចះតៃចង់
ដោយកម្ពុជាបាននាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារនានាលើពិភពលកជាង ៦០ 
បៃទៃស ។ ជាមួយនៃះអង្ករពូជសៃូវផ្ការំដួលរបស់កម្ពុជាតៃូវបានជាប់ជា        
ចំណាត់ថា្នាក់អង្ករឆា្ងាញ់បំផុតលើពិភពលក រយៈពៃលបីឆា្នាំជាប់គ្នា គឺក្នុង 
ឆា្នាំ ២០១២, ២០១៣ និង ២០១៤  ។

ទន្ទឹមនឹងអ្វីដៃលជាគោលបំណង គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសៃ្ត ដៃល 
កៃសួងកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទចង់បាន និងប្តៃជា្ញាធ្វើនោះ កៃសួង
នៃះក៏បានបង្ហាញនូវការសន្និដ្ឋានផងដៃរដោយបញ្ជាក់ថា ទោះជាយ៉ាង
ណាផ្លូវនៅវៃងឆា្ងាយទៀតដើម្បីសមៃចបានគោលដៅ និងមហិច្ឆតាធំធៃង 
ដៃលយើងចងប់ាន សមៃបក់ារអភវិឌ្ឍវសិយ័កសកិម្មកម្ពជុាមយួ តាមលក្ខ- 
ណៈវិទ្យាសាសៃ្តទំនើប និងមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់់ ពិសៃសការចូលរួមការ    
កាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ការលើកកម្ពស់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
ជាតិតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍បៃកបដោយចីរភាព ក៏ដូចជាក្នុងបរិបទនៃ 
សកលភាវូបនីយកម្ម ៕

បៃជាកសិករកម្ពុជា មមាញឹកក្នុងការដំដំណាំរួមផ្សំ 

ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសមៃប់ការនាំចៃញ

រោងចកៃមា៉ាសុីនកិនសៃូវសមៃប់ការនាំចៃញទៅកៃបៃទៃស របស់កៃុមហ៊ុន
អៃមរុយរា៉ាយ ( AMRU RICE )
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ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃការរីកចមៃើនរបស់សង្គមជាតិ វិស័យ 
ពត៌មាន និងសោតទស្សន៍កាន់តៃបានទទួលការយកចិត្តទុកដក់ពីសំណាក ់
រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពទាំងបរិមាណ និងគុណភាព    
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការរបស់បៃជាជនគៃប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងកៃ 
បៃទៃស ។ ជាពិសៃស គឺបមៃើសៃចក្តីតៃូវការរបស់បៃជាជនក្នុងការទទួល
បានព័ត៌មាន ការអប់រំ ការកម្សាន្ត និងសិទ្ធិសៃរីភាពក្នុងការបញ្ចៃញមតិតាម 
រយៈបៃពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ សៃបតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និង 
នីតិរដ្ឋ ពៃមទាំងរួមចំណៃកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បៃពៃណី ដើម្បីលើក
កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មៃរ និងកិត្យានុភាពនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។

អនុវត្តតាមទិសសោ្លាក ៉ ប្លៃក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណា ពៃលណា 
ក៏បាន   ៉ និងផៃនការ ៉ ពងៃឹងវិសាលភាព គុណភាព និងបៃសិទ្ធភាពនៃ      
បៃពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិ គៃបដណ្តប់បានទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុង 
បៃទៃស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា...៉ ក្នុងឆា្នាំ២០១៥កន្លងទៅកៃសួងព័ត៌មាន
បានយកអស់សា្មោរតីទទួលខុសតៃូវបំពៃញភារកិច្ចដោយមានការច្នៃបៃឌិត
ខ្ពស់ធ្វើឲ្យការងរព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ទទួលបានលទ្ធផលល្អ រួម            
ចំណៃកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃស ។ ជាការពិតណាស់ រាជរដ្ឋា-
ភបិាល កៃមការដកឹនារំបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊នុ សែន បានធ្វើឲ្យបៃទៃស 
ជាតិមានការរីកចមៃើនលើគៃប់វិស័យ ពិសៃសគឺការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ។ ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម មានភាពល្អ 
បៃសើរ។ ខឿនឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងអធិបតៃយ្យជាតិតៃូវការពារ
បានយ៉ាងគត់មត់ ។ លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិសៃរីភាពរបស់បៃជាជន
កាន់តៃតៃូវបានលើកកម្ពស់។ នីតិរដ្ឋកាន់តៃតៃូវបានពងៃឹង ។ កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ 
កម្ពុជាកំពុងតៃូវបានលើកកម្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិ ។ សមិទ្ធផលទាំងអស់ 
នៃះ សុទ្ធតៃតៃូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយបៃពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជន ធ្វើឲ្យបៃជាជនទូទៅបានយល់ដឹង ។

គួរបញ្ជាក់ថា ដោយបានឃើញច្បាស់នូវកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងរបស់ថា្នាក់
ដឹកនាំរដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃស ការបង្កើត 
ឲ្យមានសុខសន្តិភាព និងការលើកស្ទួយជៃមជៃងវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យ
កាន់តៃទូលំទូលាយតាមបៃបលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខៃមីនា 
ឆា្នាំ២០១៦ សហព័ន្ធបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាសា៊ានបានបៃគល់ពានរង្វាន់សន្តិ-

ភាព និងការអភិវឌ្ឍ ជូនសម្តៃចពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា 
និងសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តី ។ ពានរង្វាន់នៃះ គឺជានិមិត្ត-
រូបដ៏ថ្លៃថា្លាសមៃប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជំនាន់កៃយ និងបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ទាំងអស់បានចងចាំ និងបានតបស្នងចំពោះសា្នាដៃរបស់សម្តៃចទាំងពីរ 
ដៃលបានកសាងឡើង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដក់របស់សម្តៃច   
ក្នុងការចូលរួមពងៃឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាន និងបៃព័ន្ធផ្សព្វ-
ផ្សាយដើម្បីបានទទួល និងចៃកចាយព័ត៌មានដៃលមិនបង្កគៃះថា្នាក់ដល់
សន្តិសុខជាតិ និងបៃកបដោយវិជា្ជាជីវៈជូនបៃជាជន ។

បច្ចុប្បន្ននៃះ នៅរាជធានីភ្នំពៃញមានសា្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន ៨៩ 
សា្ថានីយ៍ ។ សា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍  Analogue នៅរាជធានីភ្នំពៃញមានចំនួន២០ 
សា្ថានីយ៍ និងតាមបណា្តាខៃត្តមានចំនួន១១ សា្ថានីយ៍ ។ សា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឌី-
ជីថលនៅរាជធានីភ្នំពៃញមានចំនួន ៤ សា្ថានីយ៍ ។ សរុបចំនួនសា្ថានីយ៍ទូរ-
ទស្សន៍ទាំង Analogue និងឌីជីថល នៅរាជធានីភ្នំពៃញដៃលដំណើរការ 
ផ្សាយមានចំនួន ២៤សា្ថានីយ៍ស្មើនឹង ៤២ Chanels។ ទូរទស្សន៍ខ្សៃកាប
កំពុងដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពៃញមានពីរកៃុមហ៊ុន និងនៅតាមទីបៃជុំ-
ជន ខៃត្ត សៃុកមានចំនួន២១សា្ថានីយ៍។ សារព័ត៌មាន ទស្សនាវដ្តី និងពៃឹត្តិ-
បតៃ័មានជាង៣០០។ មា៉ាសុីនបោះពុម្ពមានសរុប ៧៣៦ គៃឿង (បើធៀប 
នឹងឆា្នាំ ២០១៤ មានតៃ៦៩៨ គៃឿង) ។ បណា្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន និង
អង្គភាពនានាបានរួមចំណៃកយ៉ាងធំធៃងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ចំណៃះ 
ដឹង ការអប់រំ ការកម្សាន្តជូនបៃជាជននៅគៃប់ទិសទី។ នៅក្នុងឆា្នាំ២០១៥
នៃះដៃរការបៃើបៃស់បណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ពិសៃសហ្វៃសប៊ុកកាន់
តៃមានចំនួនចៃើនឡើង និងជាទីពៃញនិយមចាប់តាំងពីបៃជាជនសាមញ្ញ 
រហូតដល់អ្នកនយោបាយ ។ ហ្វៃសប៊ុកបានកា្លាយជាមធ្យាបាយទំនាក់   
ទំនងសង្គមយ៉ាងមានបៃសិទ្ធភាព ប៉ុន្តៃ ហ្វៃស ប៊ុក ក៏តៃូវបានមនុស្សមួយ
ចំនួនបៃើបៃស់មិនតៃឹមតៃូវដៃរ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមនៃ្តី         
កៃសួងព័ត៌មានបានធ្វើការកត់សមា្គាល់ថា អ្នកលៃងហ្វៃសប៊ុកមួយចំនួន 
ដៃលខ្វះសីលធម៌ ឬដោយមានចៃតនានយោបាយបៃឆាំងផ្កាប់មុខ បាន   
បៃើបៃស់ហ្វៃសប៊ុកជាវៃទិកាញុះញង់ អុជអាល ជៃរបៃមាថ មើលងយ 
អសីលធម៌ អសុរស បាត់បង់អស់សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ បនា្ទាបបនោ្ថាកដល់បៃពៃណី
វប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិដៃលទង្វើទាំងអស់នៃះធ្វើឲ្យមានភាពចៃបូក
ចៃបល់ បៃះឆាដល់សង្គមជាតិ បៃកបាក់សាមគ្គីជាតិ និងសាមគ្គីអន្តរជាតិ 
ទៀតផង ដៃលទាំងអស់នៃះវបានឆ្លងចៃញផុតពីសិទ្ធិសៃរីភាពនៃការ 

វិស័យព័ត៌មានរួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបែទែស

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មាន មានបៃសាសន៍ក្នុង
សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឆា្នាំ ២០១៥ 

និងទិសដៅការងរឆា្នាំ ២០១៦ 

សា្ថានីយ៍ផ្កាយរណបរបស់សា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា 
មានឋាមពលផ្សព្ចផ្សាយក្នុង និងកៃបៃទៃស
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បញ្ចៃញមតិឈានចូលដល់បទល្មើសបរិហារកៃរ្ត៍ បៃមាថមើលងយយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរដៃលច្បាប់មិនអាចលើកលៃងបាន ។ ជាក់ស្តៃងបុគ្គលមួយចំនួន 
ដៃលបៃើបៃស់ហ្វៃសប៊ុកបៃបនៃះ កំពុងតៃជាប់ពន្ធធានាគរ ជាបន្តបនា្ទាប់
តាមអំណាចនៃច្បាប់ជាធរមាន ។

ក្នុងឆា្នាំ ២០១៦ នៃះ កៃសួងព័ត៌មានបានដក់ចៃញទិសដៅការងរ         
សំខាន់ជាចៃើន ដៃលផ្តាតទៅលើការពងៃឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន ទាំងលើ 
ការងរដឹកនាំ គៃប់គៃង និងជំនាញ ដោយអនុវត្តគោលនយោបាយយុវភា-
វូបនីយកម្ម និងយៃនឌ័រ និងទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមា្ភោរៈ បច្ចៃកទៃសដើម្បី
ធានាបាននូវនិរន្តរភាព និងបៃសិទ្ធភាពការងរខ្ពស់ ។ បន្តកសាងសា្ថានីយ៍ 
វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍នៅថា្នាក់កៃមជាតិ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់បណា្តាខៃត្ត
ដៃលនៅឆា្ងាយពីវិសាលភាពគៃបដណ្តប់ នៃបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថា្នាក់ជាតិ ។ 
លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកម្មវិធីផ្សាយ ឲ្យបានសំបូរបៃបលើគៃប់ផ្នៃក 
គៃប់វិស័យ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ការអប់រំ ចំណៃះដឹង និងការកម្សាន្ត 
ដោយអនុវត្តតាមទិសសោ្លាក ៉ ប្លៃក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណា 
ពៃលណាក៏បាន   ៉។ អនុវត្តបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីរបបសារ-
ព័ត៌មាន និងកៃមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈសារពត៌មានដោយធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិ
សៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិសៃរីភាពសារពត៌មាន លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និង 
នីតិរដ្ឋ ។ តាមដនមតិយោបល់របស់មហាជនលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពី
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ។ ធ្វើកំណៃទមៃង់ទាំងលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយ  
ទាំងលើការងរដឹកនាំគៃប់គៃង និងរបៀបរបបធ្វើការងរឲ្យកាន់តៃមាន 
បៃសិទ្ធភាពថៃមទៀត ។ ជាពិសៃស ផ្តាតលើការងរចាត់តាំង ការងរ 
បណ្តុះបណា្តាលមនៃ្តីជំនាញ និងមនៃ្តីបន្តវៃន ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ 
បានថ្លៃងថា កៃសួងបានយកចិត្តទុកដក់លើធនធានមនុស្សដៃលកំពុងតៃ

ចោទជាបញ្ហា។ ឆា្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ កៃសួងបានបៃឡងជៃើសរីសកៃប-
ខណ្ឌថ្មីបន្ថៃមទៀត ប៉ុន្តៃកៃសួងនៅតៃខ្វះខាតមនៃ្តីសមៃប់បមៃើការងរ 
ដដៃល។ យើងខ្វះមនៃ្តីដៃលមានឆន្ទៈ និងជំនាញការងរ តៃយើងក៏លើស
មនៃ្តីដៃលខ្វះសមត្ថភាព និងមិនទាន់មានជំនាញពិតបៃកដ។ មនៃ្តីក្មៃងៗ
មួយចំនួនដៃលបានតាំងស៊ប់ក្នុងកៃបខណ្ឌ័ហើយហាក់ដូចជាគៃន់តៃមក
ផ្ញើសាំនៅក្នុងកៃបខណ្ឌ័កៃសួង តៃទៅធ្វើការនៅកន្លៃងផ្សៃង ។ មនៃ្តីមួយ  
ចំនួនទៀតបានខិតខំរកគៃប់មធ្យាបាយដើម្បីស្វៃងរកតួនាទី និងមុខ 
តំណៃងខ្ពស់ តៃមិនខិតខំពងៃឹងពងៃីកសមត្ថភាពដឹកនាំគៃប់គៃង និង 
សមត្ថភាពជំនាញរបស់ខ្លួនទៃ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានថ្លៃង 
បន្តទៀតថា ទាំងអស់នៃះជាបញ្ហាបៃឈមដៃលយើងតៃូវរួមគ្នាដោះ-
សៃយឲ្យបានល្អ ដើម្បីធានាថា ធនធានមនុស្សរបស់យើងមានសមត្ថភាព 
និងមានឆន្ទៈពិតបៃកដក្នុងការអនុវត្តការងរសៃបតាមកម្មវិធីកំណៃទមៃង់ 
រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងកំណៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានថ្លៃងបញ្ជាក់ជាចុងកៃយថា ទោះ 
យ៉ាងណាក្តីកន្លងទៅនៃះ កៃសួងព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និង 
សោតទស្សន៍កាន់តៃមានការរីកចមៃើនទាំងខ្លឹមសារទាំងបច្ចៃកទៃស និង   
វិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ។ យើងនៅតៃមានមោទនភាពចំពោះការងរ 
ផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង ទោះបីសមិទ្ធផលការងររបស់យើងមិនបានលៃច
ចៃញជារូបរាងឲ្យមើលឃើញជាក់ស្តៃងក៏ដោយ ។ នៃះជាសមិទ្ធផលខាង
សា្មោរតីដៃលកប់បាត់ និងជៃួតជៃបក្នុងខួរក្បាល និងបៃះដូងរបស់មនុស្ស 
គៃប់រូបដៃលគ្មោនអ្នកណាមើលឃើញ ៕

តូបលក់កាសៃតជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ 
និងតាមបណា្តាខៃត្តនានា

អ្នកយកព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ក្នុងពៃលបំពៃញបៃសកកម្មយកព័ត៌មាន

ស្ទូតឌ្យូ កាត់ត និងតម្លើងព័ត៌មាន នៃសា្ថានីយវិទ្យុ 
និងទូរទស្សន៍មួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ 

ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទកំពុងបមៃើតមៃូវការរបស់បៃជាជនគៃប់សៃទាប់
ក្នងការទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន
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លក នៅ សំអឿន អភិបាលរងសៃុកពញា-

កៃកបានមានបៃសាសន៍ថា បៃជាជននៅសៃុក 

នៃះមានជីវភាពរស់នៅធូរធារគៃន់បើ អាសៃ័យ 

ដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនធ្វើសៃបង្កបង្កើន-

ផល អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពពងៃីកមុខរបរដំដំណាំ

កសិឧស្សាហកម្ម ។ ម្យា៉ាងទៀតអាសៃ័យដោយ

ភូមិសាសៃ្តសៃុកនៃះ មានចៃកទា្វារពៃំដៃនអន្តរ-

ជាតិតៃពាំងផ្លុង រឹតតៃបង្កលក្ខណៈងយសៃួល

សមៃប់បៃជាជនធ្វើការរកសុីផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញ

ផ្តល់ចំណូលបានគៃន់បើដៃរ ។

ប៉ុន្តៃ អ្វីដៃលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុត 

និងបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នៃក និងដោយ 

ក្តីមោទនភាពបំផុតនោះ គឺក្នុងទឹកដីភូមិសាសៃ្ត

សៃុកពញាកៃក មានបៃព័ន្ធសៃចសៃពខា្វាត់-

ខ្វៃង ដោយមានទំនប់តូចៗ ១០ កន្លៃង មធ្យម 

១០ កន្លៃង ពៃកជីក ៣ ខ្សៃ ស្ទឹងអូរ ៩ ខ្សៃ និង 

បៃឡាយ ៩ ខ្សៃ ដៃលមយួចនួំនអាចធានាសៃច 

សៃពដំណាំក្នុងរដូវវស្សា និងមួយចំនួនទៀតក្នុង 

រដូវបៃំង ។ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង 
សំរិន បៃធានកិត្តិយសគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជា បៃធានរដ្ឋសភា និងលកជំទាវ បានយក 

ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ 

កសិកម្មនៅសៃុកពញាកៃក ដៃលក្នុងនោះ 

សម្តៃចបានកសាងបៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត នៅភូមិ 

អន្លង់ជៃ ឃុំកក់ ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ដំណាំ

សៃូវ និងដំណាំផ្សៃងៗទៀតឲ្យរីកលូតលាស់  

បានល្អ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ មិនតៃ           

ពញាកៃក ជាសៃកុមយួក្នងុចណំមសៃកុកៃងុទាងំ ៧ របសខ់ៃត្តត្បងូឃ្មុ ំដៃលមានសកា្តានពុល 
សៃដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធៃង ។ ភូមិសាសៃ្តសៃុកនៃះមានសា្ថានភាពជាតំបន់វលរាប និងខ្ពង់រាប ដៃល 
ផ្តល់អំណយផលដល់វិស័យកសិកម្ម និងដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម ។ សៃុកនៃះមានពៃំបៃទល់ ខាង 
ជើងទល់នឹងសៃុកដំបៃរ ខាងត្បូងទល់នឹងសៃុកកំចាយមាខៃត្តពៃវៃង និងបៃទៃសវៀតណាម ខាង 
កើតទល់នឹងសៃុកមៃមត់ ខាងលិចទល់នឹងសៃុកត្បូងឃ្មុំ និងសៃុកអូររាំងឳ។ សៃុកពញាកៃកមាន 
ផ្ទៃដីសរុប ៧៧៣,៧០ គីឡូម៉ៃតៃការ៉ៃ ចៃកចៃញជា ៨ ឃុំ និង ១៥០ ភូមិ មានបៃជាជនរស់នៅ 
សរុប ៣៤១៩៩ គៃួសារ ស្មើនឹង ១៤៩ ៣២៦ នាក់ ក្នុងនោះសៃីមាន ៧៥៤៨០នាក់ ។ 

 

ប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើការបៃកា្លាយតំបន់នៃះ ឲ្យទៅ

ជាទីរមណីយដ្ឋានដ៏ខៀវសៃងត់គៃប់រដូវសមៃប់ 

បងប្អូនបៃជាជនទៅកំសាន្តលៃង ។ សមិទ្ធផល 

ដៃលកសាងបាននៅទីនោះរួមមាន ទំនប់ទឹក 

មួយកន្លៃងបៃវៃង ៣០០០ ម៉ៃតៃ ទំនប់បង្ហៀរទឹក 

២ កន្លៃង បៃវៃង ៧០ ម៉ៃតៃ អាងស្តុបទឹក ១ កន្លៃង 

ទំហំ ២០ ហិកតា បៃឡាយមៃ ១ ខ្សៃបៃវៃង 

៣២០០ ម៉ៃតៃ ដោយរៀបចំចៃំងថ្មទប់អមសង-

ខាងបៃឡាយបៃមាណ ៥ ពាន់ម៉ៃតៃការ៉ៃ និង     

សា្ពានបៃតុង ៣ កន្លៃង ឆ្លងកាត់បៃឡាយសមៃប់ 

ចៃកចាយទឹក ៥ ខ្សៃ។ លក នៅ សំអឿន 

បានឲ្យដឹងថា អាជា្ញាធរសៃុកបានយកចិត្តទុក-   

ដក់ខា្លាំងណាស់ ក្នុងការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្ត 

និងបង្កលក្ខណសម្បត្តិងយសៃួល សព្វបៃប    

យ៉ាងទាំងអស់សមៃប់បៃជាជនបង្កបង្កើនផល។ 

ជាក់ស្តៃង ក្នុងរដូវវស្សា-បៃំងកន្លងទៅ បៃជាជន 

ធ្វើសៃូវបាន ១៩០០០ ហិកតា ដំកស៊ូបាន 

១៩០៦៥ ហិកតា មៃច ២២៣ ហិកតា សា្វាយចន្ទី 

៥៩៣ ហិកតា ។ ប៉ុន្តៃបៃការដៃលគួរឲ្យសោក-

សា្តាយ ដោយសារឆា្នាំនៃះអាកាសធាតុក្តាហួត

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន អញ្ជើញពិនិត្យការសាងសង់មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នៅភូមិ អន្លង់ជៃ ឃុំកក់ សៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ

សមិទ្ធផលវិស័យពៃះពុទ្ធសាសនាតៃូវបានកសាងឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុង ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ

ស្រុក      ពញាក្រក ទឹកដីដ្រល
អំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍ
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ហៃង បណា្តាលឲ្យបៃជាកសិករនៅខៃត្តត្បូងឃ្មុំ 

និយយរួម និងនិយយដោយឡៃក នៅសៃុក 

ពញាកៃកដៃលនិយមដំដំណាំមៃច ទទួលរង 

ផលប៉ះពាល់ខ្វះទឹកសមៃប់សៃចសៃពដំណាំ 

នៃះ ជាពិសៃសតំបន់ដៃលមិនមានបៃភពទឹកទៅ

ដល់។ បញ្ហាបៃឈមសមៃប់អ្នកដំដំណាំមៃច

នៅសៃុកពញាកៃក គឺអាសៃ័យអាកាសធាតុ   

ក្តាខា្លាំងពៃក ធ្វើឲ្យដំណាំមៃចមិនសូវបានផល 

ដូចឆា្នាំមុនៗ ហើយមៃចក៏ធា្លាក់ថ្លៃ ប៉ុន្តៃចំណុចល្អ 

ម្យា៉ាងគឺឆា្នាំនៃះមៃចមិនមានជំងឺទៃ។ លក ពូ 

ពៃប មី អាយុ៥៨ឆា្នាំ ជាកសិកររស់នៅភូមិជីពំាង 

ឃុំកៃក សៃុកពញាកៃកបានឲ្យដឹងថា ឆា្នាំនៃះ 

មៃច ១ គីឡូកៃមលក់បានតម្លៃតៃ ២៨០០០ 

រៀល ទៅ ២៩០០០ រៀល គឺថោកជាងឆា្នាំមុន 

ដៃលមានតម្លៃរហូតដល់ ៤ មុឺនរៀល ទៅ 

៤១០០០ រៀល យើងតៃូវចំណាយទន់ចៃើនក្នុង

ការដំដុះវ។ លក នៅ សំអឿន បានឲ្យដឹងថា 

កសិករដំដំណាំមៃចក្នុងភូមិជីពាំងនៃះ មាន 

បៃមាណពី ៦០ ទៅ ៧០% ហើយនៅក្នុងសៃុក

ពញាកៃកទាំងមូលផ្ទៃដីដំមៃចបានមានចំនួន 

២២៣ ហិកតា ក្នុងនោះមៃច២០៣ហិកតាកំពុង

ធ្វើការបៃមូលផល ។

វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ក្នុងសៃុកពញា-

កៃកក៏កំពុងមានសកម្មភាពរស់រវីក។ បៃជាជន 

សៃវសៃទៃញយកចិត្តទុកដក់ ក្នុងការបញ្ជូន       

កូនចៅទៅរៀនសូតៃកៃបជញ្ជក់យកចំណៃះដឹង។ 

បច្ចុប្បន្ននៃះ ក្នុងទូទំាងសៃុកមានសាលាមត្តៃយ្យ 

សិក្សា ៣៤ កន្លៃង មាន ៧១ ថា្នាក់ សិស្សសរុប 

២០០៤ នាក់ សាលាបឋមសិក្សា ៦៥ កន្លៃង 

មានអគរសរុប ១៣២ ខ្នង ស្មើនឹង ៥៩៩ បន្ទប់ 

មានសិស្សសរុប ២០៨៥២ នាក់ វិទ្យាល័យ ៤ 

កន្លៃង ស្មើនឹង ៩៦ បន្ទប់ មានសិស្សសរុប 

៤៤៥៣ នាក់ និងអនុវិទ្យាល័យ ៧ កន្លៃង មាន 

៦៣ បន្ទប់ សិស្សសរុប ២៤០០ នាក់ ។ ដោយ 

ឡៃកវិស័យសុខាភិបាល អាជា្ញាធរសៃុកបានយក

ចិត្តទុកដក់ថៃរក្សាការពារសុខភាព ព្យាបាល 

ជំងឺជូនបៃជាជន និងរក្សាបាននូវកៃមសីលធម៌ 

របស់គៃូពៃទ្យ ។ មណ្ឌលសុខភាពតៃូវបាន 

ពងៃកីដលគ់ៃបឃ់ុ។ំ មន្ទរីពៃទ្យបង្អៃកសៃកុបៃត-ិ

បត្តិពញាកៃក-ដំបៃរមួយកន្លៃង ដៃលបច្ចុប្បន្ន 

តៃូវបានតំឡើង ជាមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកខៃត្តត្បូងឃ្មុំ 

មានអគរចំនួន ១៤ ខ្នង គៃអ្នកជំងឺចំនួន ៨៥ 

និងមានបុគ្គលិកចំនួន ៦៨ នាក់។ នៅទូទាំង 

សៃកុ មានផ្លវូជាត ិ៣ ខ្សៃ លាតសន្ធងឹឆ្លងកាតភ់មូ-ិ

សាសៃ្តសៃុក គឺផ្លូវជាតិលៃខ ៧ មានបៃវៃង ៣៣ 

គីឡូម៉ៃតៃ ផ្លូវជាតិលៃខ ៨២ មានបៃវៃង ២៤ 

គីឡូម៉ៃតៃ ផ្លូវជាតិលៃខ ៧២ មានបៃវៃង 

១៣,៧៦ គីឡូម៉ៃតៃ ចាប់ពីផ្លូវបំបៃកកៃកទៅឃុំ

តៃពាំងផ្លុង ពៃំបៃទល់បៃទៃសវៀតណាម ។ ផ្លូវ 

លំកៃលកៃួសកៃហម រត់កាត់ក្នុងភូមិសាសៃ្ត 

មានបៃវៃងបៃមាណ៣៦៥គីឡូម៉ៃតៃ និងផ្លូវដីស

មានបៃមាណ២៥គីឡូម៉ៃតៃ ។ ផ្លូវទាំងអស់នៃះ 

បៃៀបដូចជាសសៃឈាម ដៃលមានលក្ខណៈ       

អំណយផលយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងទំនាក់ទំនង 

សៃដ្ឋកិច្ច ការចរាចរណ៍កសិផលរបស់បៃជាកសិ-

ករទៅកាន់ទីផ្សារ និងការធ្វើដំណើររបស់បៃជា-

ជន ។ វិស័យទៃសចរណ៍ក៏កំពុងមានសន្ទុះលូត

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន អញ្ជើញពិនិត្យចមា្ការដំណាំ

សា្វាយចន្ទីក្នុងសៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំសៃះទឹក កើតមាននៅគៃប់ទីអារាមនានា

ផ្លូវលំកៃលកៃួសកៃហមក្នុងសៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ
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លាស់ ។ រមណីយដ្ឋានបៃវត្តិសាសៃ្តហ្លួងពៃះ-

ស្តៃចកននៅវត្តអង្គរក្នុង បានទាក់ទាញភ្លៀវ 

ទៃសចរមកទស្សនា និងធ្វើការសិក្សាសៃវជៃវ

យ៉ាងចៃើន។ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍សម្តៃចអគ្គមហាពញា

ចកៃី ហែង សំរិន អន្លង់ជៃ ក៏បានទាក់ទាញ 

ភ្ញៀវមកលៃងទឹកកំសាន្ត និងបានមើលផ្ទះដៃល 

សម្តៃចបានកសាងឡើងជូនបៃជាជនដៃលមាន

គុណបំណាច់ចំពោះជាតិ និងបៃជាជនកៃីកៃ ។

បៃជាជននៅសៃុកពញាកៃកកាន់តៃមានការ 

កៃបៃជីវភាពរស់នៅល្អបៃសើរ ពីមួយថ្ងៃទៅ 

មួយថ្ងៃ ពីមួយឆា្នាំទៅមួយឆា្នាំ។ លកពូ ពៃប ម ី 

បាននិយយ ក្នុងនាមបៃជាជនសៃុកពញាកៃក 

ថា គៃួសារគត់ ក៏ដូចជាគៃួសារកសិករដទៃទៀត

បាននាំគ្នាបៃកបរបរកសិកម្ម ធ្វើសៃ ដំដំណាំ 

ដូចជាកស៊ូ មៃច សា្វាយចន្ទី បានធ្វើឲ្យជីវភាព

គៃួសារពួកគត់មានភាពធូរធារ បៃសើរឡើងជា 

លំដប់ មានលំនៅដ្ឋានរស់នៅសមរម្យមាន    

លទ្ធភាព អាចឲ្យកូនចៅរៀនសូតៃបានចប់ 

គោលដៅ ។ ទាំងអស់នៃះគឺបានមកដោយសារ 

ការដឹកនាំដ៏តៃឹមតៃូវ និងគុណបំណាច់ដ៏ធំធៃង 

របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជា ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 

និងសម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន ជាបៃមុខដឹកនាំដ៏ 

ឈា្លាសវៃ ។ បច្ចុប្បន្ននៃះ ភាពជាវិជ្ជមានក្នុងការ 

ដឹកនាំ ដូចជាការធានាក្នុងការផ្តល់នូវសន្តិសុខ 

សុវត្ថិភាពសង្គមបានល្អ ការបមៃើសៃវសាធារ- 

ណៈមានលក្ខណៈទាន់ចិត្ត មិនរីសអើង កាន់តៃ 

ធ្វើឲ្យបៃជាជនកោតសសើរ និងគំទៃ ដល់អាជា្ញា-

ធរមូលដ្ឋាន និងកៃុមការងរគៃប់លំដប់ថា្នាក់ ។ 

លក នៅ សំអឿន អភិបាលរងសៃុកពញា-

កៃកបានបញ្ជាក់ជាចុងកៃយថា គណបក្ស       

បៃជាជនកម្ពុជាសៃុកពញាកៃក ដោយមានការ 

ដឹកនាំចង្អុលទិស ពីគណៈកមា្មោធិការគណបក្ស 

ខៃត្ត កៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាល និងថា្នាក់ខៃត្ត 

បានខិតខំយកចិត្តទុកដក់ដឹកនាំ បមៃើ និងដោះ-

សៃយនូវរាល់សំណូមពររបស់បៃជាជន ធ្វើឲ្យ 

បៃជាជនយល់កាន់តៃច្បាស់ និងមើលឃើញ 

កាន់តៃច្បាស់ថា មានតៃគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កៃមការដឹកនាំ 

របស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ទើបនាំមកនូវ 

សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ទាំងអតីតកាល 

បច្ចុប្បន្នកាល និងតទៅអនាគត ៕

ចមា្ការដំណាំ កស៊ូ និងដំណាំមៃចរបស់បៃជាកសិករសៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ

សិប្បកម្មផលិតចាននៅសៃុកពញាកៃក 

ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជៃូកនៅសៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ



qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 31

បន់សែន់
នាងមុំកំពុងអុជធូប និងបន់សៃន់ 

ពៃះខ្សឹបៗ......... ពៃលនោះមោកជា 

ប្តីដើរមកជិត ហើយសួរ........

នាយមោក ៖ អូនមុំកំពុង បន់សៃន់ 

អីហ្នឹង ?

នាងមុំ ៖ ខ្ញុំបៃថា្នាសុំជាតិកៃយដូច

ទៃពធីតា កុំឲ្យពិបាកដូចជាតិនៃះ ......

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
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នាយមោក ៖ ថាម៉ៃច?! កើតជាទៃពធីតា?! មុំឯងគិតខុស 

ហើយ!! បៃុសៗគៃបៃថា្នាកើតជាទៃវតាពៃះ គៃមានទៃពធីតា ៥០០ 

មា្ខាង!! ចុះអូនឯងកើតជាទៃពធីតាចំណៃញអី?! ទំរាំជួប ទៃវតាម្តងៗ 

យូរណាស់ណា៎.......

នាងមុំ ៖ បង! កុំនិយយរំខានខ្ញុំ!! ខ្ញុំបន់សៃន់ណា៎......

នាយមោក ៖ ម្យា៉ាងវិញទៀត ១ ថ្ងៃទៃវតាស្មើនឹង ១០០ ឆា្នាំមនុស្ស 

លកណា៎អូន! ហៃតុនៃះ គួរបៃថា្នាកើតមកជាមនុស្សលកជួបបង

វិញមកអូន!........

នាងមុំ  ៖ ខ្ញុំនិយយមិនទាន់ចប់ផង បងមកនិយយកាត់!! ការ    

ពិតខ្ញុំបន់សៃន់សូមឲ្យមានរូបសា្អាតដូចទៃពធីតា និងបៃថា្នាជួបបង 

គៃប់ជាតិហ្នឹងណា៎........ ហើយឲ្យបងសៃឡាញ់តៃអូនមា្នាក់ប៉ុណ្ណោះ 

កុំឲ្យដូចជាតិនៃះបងដើរចោលផ្ទះ ទៅខារា៉ាអូខៃរាល់យប់នោះ។

នាយមោក ៖ អញ្ចងឹទៃអ្ហ?ី!! បនស់ៃនច់ុះអនូ..... បងទៅកៃមយួ 

ភ្លៃត!!

នាងមុំ ៖ ....??!!

រុឺងៗ....... ស្អីហ្នឹង ?
បងប្អូនតៃកូលសម្បត្តិ ៣ នាក់ កំពុងអង្គុយជជៃកគ្នាលៃងនៅក្នុង

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយ៉ាងរីករាយ សៃប់តៃសម្លៃងរុឺងៗ លាន់ឮឡើង ......

នាយសំរិទ្ធ ៖ ស្អីហ្នឹង?! សៃីមាសទៅមើលមើហ៍ អ្នកណា 

ចុចកណ្តឹង?

សៃីមាស ៖ មិនមៃនកណ្តឹងទៃគឺ សម្លៃងទូរស័ព្ទរបស់លកបា៉ា!

សៃីពៃជៃ ៖ អញ្ចឹងលកបា៉ាទទួលហើយ!....... សៃប់តៃ រុឺងៗ!! 

បន្លឺម្តងទៀត........

សៃីមាស ៖ អូហ៏! សម្លៃងចងៃ្កានរោទិ៍បៃប់ថាសាច់ឆ្អិនហើយ!!

នាយសំរិទ្ធ ៖ ច្បាស់ហើយអ្ហីសៃីមាស?! សម្លៃងអំបាញ់មិញជា

សម្លៃចចងៃ្កាន? រំពៃចនោះសម្លៃង រុឺងៗបន្លឺម្តងទៀត........ បងប្អូន 

ទាំង ៣ នាក់រត់ទៅមើលតាមទិសដៅរៀងខ្លួន សៃីពៃជៃទៅមើល 

ទូរស័ព្ទឳពុក សៃីមាសទៅមើលចងៃ្កាន នាយសំរិទ្ធទៅមើលទា្វារ 

របង...... បើកទា្ធារភា្លាមសម្លៃងដ៏សៃទន់របស់សៃីមា្នាក់ក៏លាន់ឮឡើង : 

សុំទោស! នៃះជាសំបុតៃអញ្ជើញលក សម្បត្តិសំរិទ្ធ ទៅសាលា 

សង្កាត់ថ្ងៃស្អៃកនៃះ ពីរឿងបើកឡានបុកទៃូងផ្លូវយប់ម្សិល បើមិន        

ឆាប់អញ្ជើញទៅទៃនោះ ប៉ូលិសនឹងមកដល់ផ្ទះអនុវត្តិតាមនិតិវិធី ។

នាយសំរិទ្ធទទួលសំបុតៃរួចហើយ ទាញទា្វារបិទភា្លាម!!

នាយសំរិទ្ធ ៖ ម៉ៃចក៏វដឹង?! បើយប់ម្សិលសា្ងាត់ជៃៀប សូម្បីតៃ 

ឆ្កៃក៏គ្មោនដៃរ!!

ប៉ូលីសស្តៃី ៖ តៃធ្វើគៃដឹងហើយ!! ផមក្នុងទឹកគង់ស្អុយ ទំរាំតៃ 

ច្បាស់កៃឡៃត!!

នាយសំរិទ្ធ ៖ យី! សា្មោនតៃបៃស់ទៅបាត់ហើយ!!

ប៉ូលីសស្តៃី ៖ បៃស់ឯណាបាន បើទើបទាញទា្វារបិទ ហើយម៉ូតូ 

មនិទានប់ញ្ឆៃះផង!! អើហ្ន?៎ របូរាងដចូទៃវតា តៃហារស្តដីចូទៃវទត្ត!! 

....... លាហើយ!!

នាយសំរិទ្ធ ៖ យី!?........ នាយសំរិទ្ធិដើរទៅបើកទា្វារ តៃម៉ូតូ 

ចៃញទៅបាត់.........៕

១. ថ្ងៃបណ្តើរកូនក្តាបៃកផ្សៃង  ដីបៃកកៃហៃងរៃងរឹងស្ងួត

 ពៃកអូរបឹងបួរទឹករីងហួត  រុក្ខជាតិកៃៀមស្ងួតគៃប់តំបន់ ។

២. ឆា្នាំនៃះចម្លៃកប្លៃកពៃកណាស់ ជួបធាតុអាកាសផ្តល់អាសន្ន 

 មៃឃក្តាហួតហៃងមិនបង្អន់ គៃប់ទិសតំបន់រងគៃះភ័យ ។

៣. សូរិយចៃងចាំងខា្លាំងហួសបៃៀប សីតុណ្ហាភាពខុសបៃកៃតី

 បៃជាខា្វាយខ្វល់ទាំងបៃុសសៃី ខា្លាចគៃះអបៃីយមកយយី ។

៤. វស្សាដល់ហើយនាដើមខៃ  បៃជាអ្នកសៃតៃៀមមូលមីរ 

 រង់ចាំភ្លៀងសៃក់ដក់ធរណី  នឹងអាលសំភីចុះធ្វើសៃ ។

៥. កៃយពីទន្ទឹងបៃឹងរង់ចាំ  សូរផ្គរឆ្លើយផ្តាំបៃប់ពុកម៉ៃ 

 តៃៀមសមា្ភោរៈចមា្ការសៃ  ភ្លៀងធា្លាក់កក់ខៃនឹងមកដល់ ។

៦. សំខាន់មានការបៃុងបៃយ័ត្ន  កៃងជួបវិបត្តិរន្ទះខ្យល់

 ភ្លៀងព្យុះកន្តាៃក់អាចមានដល់ នាំទុក្ខកង្វល់ដល់បៃជា ។

៧. បាតុភូតធម្មជាតិដ៏កំណាច  បង្កគៃះកាចមហិមា

 ឥទ្ធិពលអាកៃក់ឆក់ផ្តនា្ទា  បំផ្លាញជនា្មោសត្វនិករ ។

៨. នៃះជាបន្ទុករដ្ឋាភិបាល  គៃប់វៃលាកាលជួយបន្ត

 ការពារបៃជាដោយសោ្មោះសរ ទប់សា្កាត់បង្កភាពសុខសាន្ត ៕                                                                                                   

( បទពាក្យ៧ )
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7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

13- É>] Em:n vibul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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 rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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>] 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>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55- É>] XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

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

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

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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