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ទប់ស្កាត់ឧបាយកលទុច្ចរិត ដែលប៉ុនប៉ង
រុញទម្លាក់កម្ពុជាទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយម្តងទៀត

Preventing Underhand Trick from Pushing Cambodia into

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា ព្រះរា-

ជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ សន្តិភាព អព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍

មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ មាន

សិទ្ធិសេរីភាព

និងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់

ដោយឥតប្រកាន់ពូជ-

សាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ភេទ ភាសា ជំនឿ សាសនា និន្នាការនយោបាយ ដើម

កំណើតជាតិ ឋានៈសង្គម ធនធាន ឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយ។ ការប្រើសិទ្ធិ

សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាព

អ្នកដទៃឡើយ។ ការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌកំណត់

ក្នុងច្បាប់ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា ដែលប្រសូត

ចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោត

បាននិងកំពុងអនុវត្ត

យ៉ាងសកម្មនូវតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយឈររឹងមាំលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងច្បាប់ជាធរមាន ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិធានាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរ-

ភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ

សេរីភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងដែលមាន

គំនិតជ្រុលនិយម និងមហិច្ឆតាល្មោភអំណាចយ៉ាងងងឹតងងល់ តែងតែរិះ

រកឧបាយកលតាមគ្រប់វិធី ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ បំផ្លាញ

ការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន ។

ថ្មីៗនេះមានមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សមាគមមួយចំនួនដែលធ្វើសកម្មភាព

ក្រៅ

បានផ្សព្វផ្សាយ

និង

ដោយផ្អែកលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី

និងធ្វើការប្រមូលផ្តុំជាយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មៅ

(យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ)

ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងដោយ

គ្មានលក្ខខណ្ឌនូវជនជាប់ចោទ ៥ នាក់ ជាមន្រ្តីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល និង

មន្រ្តី គ.ជ.ប ដែលកំពុងត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនព្រោះជាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់

និងបទសមគំនិតប្រព្រឹត្តលើ្មស ។ ទង្វើបែបនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា

ក្រុមជនទាំងនេះ រួមទាំងអ្នកទាញខ្សែញាក់ពីក្រោយខ្នងផង បានធ្វើសកម្ម-

ភាពយ៉ាងគឃ្លើន រំលោភលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិ-

រដ្ឋ ដោយព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯក

រាជ្យ និងប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជ្រាលជ្រៅជាងនេះ នឹងអាច

បង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនោះ គឺទង្វើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពី

ការប៉ុនប៉ងបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ខ្មៅ

បន្តពីបដិវត្តន៍ផ្កាឈូកក្នុង

អំឡុងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ បង្កឡើងដោយគណបក្សប្រឆាំង ដែលទទួល

បរាជ័យទៅហើយនោះ ។
គួររំឭកថា

ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត

និងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ

២០១៣ គណបក្សប្រឆាំង រួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអគតិពីខាងក្រៅ បានប៉ុនប៉ង

ផ្លាស់ប្តូរសង្គមកម្ពុជា តាមរយៈចលនាខុសច្បាប់ ក្រោមរូបភាពបដិវត្តន៍

ពណ៌ ដែលនៅក្នុងសេណារីយោនោះ ពួកគេបានប្រើប្រាស់ការឃោសនា

មួលបង្កាច់ ចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

បង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត ញុះញង់ បំផុស ចាត់តាំងសកម្ម-

ភាពបាតុកម្មអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លវូ មិនចូលប្រជរុំ ដ្ឋសភា បដិសធ
េ លទ្ធ-

ផលនៃការបោះឆ្នោត

ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវ

បានបង្កើតឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងទាមទារឲ្យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ចុះចេញពីតំណែង ។ ពួកគេអំពាវនាវកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់

Disaster Again

The Constitution of the Kingdom of Cambodia clearly stipulates that the Kingdom of Cambodia shall be an independent,
sovereign, peaceful, permanently neutral and non-aligned country. Every Khmer citizen shall be equal before the law, enjoying
the same rights, freedom and fulfilling the same obligations regardless 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 exercise of such rights and freedom shall be in accordance with law.
The Royal Government of the fifth legislative National Assembly born from the people’s will through elections has been
implementing active role and duty based firmly on the Constitution 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 carry out offence. Actions show that these people, wire-pulled by
someone behind, have acted aggressively in violation of principle 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 create 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 demonstrations, boycotted National Elections session, and denied elections results. While declaring that they did not recognize the
legally founded Royal Government, they also demanded Samdech 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 measures that prevented and extinguished the then color revolution.
Despite all that, the opposition does not abandon their underhand tricks aiming at overthrowing the Royal Government
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បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយចាត់តាំងសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យយកផ្កាឈូក

ទៅជូនកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ហើយចុងក្រោយពួកគេបានរុញបាតុកម្ម

ឲ្យទៅជាអំពើកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា បណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ និងរងរបួស

ព្រមទាំងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងឯកជនយ៉ាងច្រើន ដែល

បានគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សា-
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ទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបាននូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយ

មិនថាចេញមកពី

ប្រភពណា ឬក្រោមរូបភាពអ្វីក៏ដោយ ដើម្បីរក្សាការពារឲ្យបានជាដាច់ខាត

នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខជាតិ លទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ នីតិរដ្ឋ

និងការអភិវឌ្ឍ ដែលប្រជាជនយើងត្រវូ បង់តម្លខ
ៃ ស
្ព ណា
់
ស់ ទើបអាចបង្កត
ើ

ឡើងបានមកដល់ពេលនេះ។ ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស កងកម្លាំង

ធារណៈ ។ ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅគ្រានោះត្រូវបានអាជ្ញាធរ និងកម្លាំង

ប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ មន្ត្រីរាជការ និងយុវជនកម្ពុជា គាំទ្រដាច់ខាត និង

វិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ និងប្រសិទ្ធភាព ។

ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានពន្លកនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ ទោះជាពណ៌អ្វីក៏ដោយ

មានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ និងរំលត់ទៅវិញតាមរយៈការអនុវត្ត
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី

ពួកប្រឆាំងមិនបានបោះបង់ចោលឧបាយកល

ទុច្ចរិតក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយ ។ ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងសាកល្បងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌

ខ្មៅម្តង តាមរយៈយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ ដែលមានគោលដៅបឋម

ប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការទៅលើបុគ្គលទាំង ៥ រូប

ដែលមានពិរុទ្ធភាពរំលោភបំពានច្បាប់ ក្នុងបំណងដុតបញ្ឆេះកំហឹងសាធា-

រណជន ហើយអូសទាញឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងរបស់ខ្លួន។ តើពួកគេ

ពិតជាមានគុណធម៌មែនឬ? តើពួកគេពិតជាល្ងង់ខ្លៅមិនដឹងថា ទង្វើនេះ ឬ

ការទាមទារនេះជាការបំពានទៅលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ ជាការ

ជាន់ឈ្លីលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

មនុស្សមួយក្តាប់តូចស្លៀកពាក់ខ្មៅ

និងនីតិរដ្ឋមែនឬ?

ដែលចេញមកសម្តែងតួតវ៉ានៅតាម

ដងផ្លូវ គឺគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគេដាក់សាកល្បងក្នុងជំហានដំបូងដើម្បី

ស្ទាបស្ទង់ស្ថានភាពប៉ុណ្ណោះ ប្រៀបដូចជាការបង្ហោះប៉េងប៉ោងដើម្បីស្ទង់

មើលខ្យល់អញ្ចឹងដែរ ។ ថ្វីបើយុទ្ធនាការដំបូងរបស់ពួកគេត្រូវបរាជ័យ ប៉ុន្តែ

ឧបាយកលរបស់ពួកគេមិនទាន់បញ្ចប់ទេ

បញ្ហានេះឡើយ

ដូច្នេះមិនត្រូវមើលស្រាលលើ

ត្រូវជាន់ពន្លកវាឲ្យខ្ទេចមុនវាដុះចេញបានទៅជាដើម

អសិរពិស ត្រវូ ពន្លតក
់ ម្ទច
េ ភ្លង
ើ ឲ្យរលត់ទៅជាផេះ មុនពេលវាឆេះរាលដាល

ទៅជាព្យុះអគ្គិភ័យ ។

មនោគមន៍វិជ្ជាបដិវត្តន៍ពណ៌ មិនមែនជារឿងចាស់ទេ តែជាបច្ចុប្បន្ន-

ភាពដែលបានកើតមាន និងកំពុងកើតមាននៅប្រទេសមួយចំនួន តាមរយៈ

ការនាំចូលដោយមហាអំណាចពីខាងក្រៅ

ដូចជានៅប្រទេសសែប៊ី

ប្រទេសវេណេហ្សូអេឡា បណ្តាប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ា នៅអា្រហ្វិចខាង

ជើង និងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត ដែលផលវិបាកចុងក្រោយគឺការបែកបាក់

ជាតិ សង្គ្រាមហែកហួរសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ ប្រជាជនរងទុក្ខវេទនា

រកទីបំផុតគ្មាន ហើយមកដល់ពេលនេះគេមិនដឹងថាតើត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញ

ដោយរបៀបណាផងទេ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគប្បីរំឭកថា កាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៥ នៅ

ពេលដែលរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិន

មែនរដ្ឋាភិបាល មានអង្គការសមាគម និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនបដិសេធ
មិនត្រូវការច្បាប់នេះទេ ព្រោះគេចង់ធ្វើសកម្មភាពសេរី ដោយមិនចាំបាច់

មានច្បាប់គ្រប់គ្រងទេ នៅពេលដែលមាត់គេស្រែកថាចង់បាននីតិរដ្ឋនោះ ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ មានមន្ត្រីការទូត និងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បាន

សម្តែងការមិនពេញចិត្ត

ងងល់

ហើយទិតៀនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងងងឹត

ដែលជាសកម្មភាពមានលក្ខណៈជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង

របស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ។ ហេតុអ្វីបានជាគេមិន

ចង់បាន និងមិនត្រូវការច្បាប់នេះ? ឥឡូវអាថ៌កំបាំងបានលេចចេញមក

ហើយ

គឺវាស្ថិតក្នុងសេណារីយោនៃការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល

ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស ់។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

និងបន្តចាត់គ្រប់វិធានការយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ ដើម្បី

ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុងឧត្តមនេះ

អាចកើតមាននៅលើមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់យើងបានឡើយ ៕

ទស្សនាវដ្ដីប្រជាជន
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, countries in North Africa, and elsewhere. Make no mistake about it,
external power brought it to them. Its consequence was national 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 nongovernmental 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 officials, 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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សិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន និងការបពេា្ចញមតិនៅកម្ពុជា
ត្រូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកាន់យកប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជា-

ស្ថានភាពអានាធិបតេយ្យផង ដោយសារមានបុគ្គលខ្លះ អង្គការខ្លះ

ធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ។ គោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជា

សង្គមស៊ីវិលខ្លះ

ធិបតេយ្យ គឺការធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងសិទ្ធិ

សារព័ត៌មាន រំលោភទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិ-

សេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំ

រដ្ឋ ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីមួលបង្កាច់បំភាន់សាធា-

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិ

រណមតិចំពោះភាពត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឃោសនាបន្ទាប

សេរីភាពនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ។ រាជរដ្ឋាភិ-

កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ បំភ្លៃការពិត ពីសឲ្យទៅជាខ្មៅ ពី

បាលបានកំណត់ច្បាស់ថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន មានតួនាទី

ខ្មៅឲ្យទៅជាស ។ល។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបំផ្លាញសច្ចភាពបាន

យ៉ាងសំខាន់ពុំអាចខ្វះបានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅជូនសាធារណ-

ឡើយ សាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យ សុទ្ធ

ជន និងពាំនាំយកព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គមជាតិជូនទៅរាជ

តែបានឃើញច្បាស់ថា

រដ្ឋាភិបាលវិញ ដើម្បីពង្រឹងនូវដំណើរការកសាង និងការពារមាតុ-

បញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា ត្រូវបានការពារ និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរ

ភូមិ ។

ប៉ុន្តែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺត្រូវស្ថិតក្នុងបរិបទនីតិរដ្ឋ

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទទាំងទូរទស្សន៍ កាសែត វិទ្យុ គេហទំព័រ

និងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម

បានធ្វើសកម្មភាពដោយសេរី

ដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យមុនការចេញផ្សាយ

មិនមានការរឹត

ត្បឹត បង្គាប់បញ្ជា ឬការបំភិតបំភ័យណាមួយឡើយ។ និយាយជារួម
នៅប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ចេញមតិ

ទោះតាមមធ្យោបាយណាក៏

គណបក្សខ្លះ

បានបំពានលើក្រមសីលធម៌

សិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន

និងការ
មាន

ន័យថា មិនអាចអនុវត្តឲ្យទៅហួសពីរង្វង់ច្បាប់ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃបានឡើយ ទាំងជារូបវ័ន្តបុគ្គល ទាំងជា
នីតិបុគ្គល ។
ថ្មីៗនេះ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិ
យសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានរដ្ឋសភា

និងសម្តេចអគ្គ

ដោយ ត្រូវបានបើកចំហដោយស្មើភាព ដោយគ្មានការរើសអើង

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជន

គ្មានការប្រកាន់បក្ខពួក ឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ ។ នៅក្នុង

កម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា ត្រូវបាន

នោះ សារព័ត៌មានប្រឆាំងក៏បានធ្វើសកម្មភាពដោយសេរី រាប់ទាំង

សហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាព និង

កាសែត ព្រឹតិ្តបត្រ វិទ្យុបរទេស ដែលផ្សាយទាំងជាភាសាខ្មែរ និង

ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះទឹកចិត្តនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំ

បរទេសផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល

ធេងរបស់សម្តេច ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ

បានព័ត៌មាន

ក៏កំពុងត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសង្គម

សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា។ ដោយឡែក

ស៊ីវិល និងអ្នកសារព័ត៌មានពិភាក្សា និងសិក្សាឲ្យបានកាន់តែស៊ី

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា កន្លងទៅនេះ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសារ-

ជម្រៅ។ នៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ត្រូវបានស្ថាប័ននីតិ

ព័ត៌មានពិភពលោក ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ Reporters

បញ្ញតិ្តអនុម័ត និងចូលជាធរមានហើយនោះ នឹងបង្ហាញច្បាស់ថែម

Without Borders ចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានភាពល្អប្រសើរ

ទៀតថា សិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ខាងសេរភា
ី ពសារព័តមា
៌ ន ។ នៅក្នង
ុ ចំណាត់ថក
្នា ន
់ េះ បើប្រៀបធៀប

កាន់តែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងជ្រាលជ្រៅឡើង ។

ជាមួយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ កម្ពុជាជាប់

ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំង

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនដែលតែងតែ

មើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លូវងងឹត ហើយក្នុងចិត្តចិញ្ចឹមតែគំនិតអវិជ្ជមាន

លេខ ១ ជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេ និង
ប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាស៊ី ។

ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះ បានធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងបំពាន

ដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនេះកាន់តែមានតម្លៃ និងកាន់តែមាន

ដោយឥតអៀនខ្មាសថា កម្ពុជាជាប្រទេសផ្តាច់ការ នៅកម្ពុជា លទ្ធិ-

ការទទួលខុសត្រវូ នោះ ទាំងអស់គ្នា ទោះជារូបវ័នប
្ត គ
ុ ល
្គ ឬនីតប
ិ គ
ុ ល
្គ

ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពខាង

ក្តី ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវតែលើកកម្ពស់

សារព័ត៌មាន កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅៗ។ ពួកគេមិនដែលទទួល

ការគោរពច្បាប់ គោរពក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានឲ្យបានល្អប្រសើរ

យកការពិតទេ

ដោយចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ធ្វើ

ហើយថែមទាំងមិនចេះអៀនខ្មាស់ទៅទៀតនៅ
ហើយមានសេរី-

ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនេះក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការថែ

ភាពស្រែកជេរដោយអគតិថា កម្ពុជាផ្តាច់ការនោះ។ តាមពិតសេរី-

រក្សាសន្តិភាព លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ភាពនៅកម្ពុជាមានហូរហៀររហូតដល់ពេលខ្លះស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្នុង

សង្គម ដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិយើង ៕

ពេលដែលពួកគេកំពុងឈរនៅលើទឹកដីកម្ពុជា
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ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល ប្រារព្ធឡើងយ៉ាងមហោឡារិក
នៅទីលានព្រះស្រែលានជល់ដំរី ខេត្តសៀមរាប

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យាងព្រះរាជាធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅទីលានព្រះស្រែលានជល់ដំរី ខេត្តសៀមរាប

ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

បានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលពេញមួយ

ព្រឹក កាលពី ថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីលាន ព្រះស្រែលានជល់ដំរី

ជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករ ។

គួររំឭកថា ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល ដែលជាព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រពៃ-

ខេត្តសៀមរាប ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណា

ណីជាតិខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ

ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហា-

រហតូមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ នៅថ្ងៃ ៤ រោច ក្នុងខែពិសាខ ឬក៏នៅពេលរដូវ

ក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វស្សាចូលមកដល់នោះ ។ ព្រះរាជពិធីនេះបង្ហាញឱ្យឃើញនូវព្រះរាជហឫ-

ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

បំផុត ។

ត្រូវប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ទ័យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ និងជីវភាពរស់នៅ

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីនេះ មានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេច

របស់ប្រជាកសិករ ដោយមានព្រះរាជបំណងចង់ឱ្យវិស័យកសិកម្មដែលជា

វិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

អាយុជីវិតសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងប្រជារាស្ត្រទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងសម្បូរ

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចចៅហ្វាវាំងវរវៀងជ័យ អធិបតីស្រឹង្គារ៍

សប្បាយ ។

គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង និងជា

កាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច

ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្តេចក្រឡា-

ព្រះនរោត្ដមសីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ កាលព្រះអង្គគង់ព្រះជន្ម

ហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ

នៅឡើយ និង សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្ដម មុនិនាថ សីហនុ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង

ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ស្ដេចសព្វព្រះរាជហឫទ័យយាងច្រត់ដោយ

ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ព្រមទាំងព្រះវត្តមាន និងវត្តមាន

ផ្ទាល់ ព្រះអង្គនៅតាមបណ្ដារាជធានី ខេត្តមួយចំនួនដូចជា រាជធានីភ្នំពេញ

របស់ព្រះរាជវង្សានុវង្ស ឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

ខេត្តកណ្ដាល កំពង់ចាម ស្វាយរៀង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្ត

ជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តម លោក

តាកែវជាដើម ។ លុះក្រោយមក ព្រះមហាក្សត្រពុំបានយាងច្រត់ព្រះនង្គ័ល

ជំទាវជាឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិ អន្តរ-

ដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គឡើយ

ព្រះអង្គតែងចាត់ព្រះរាជតំណាងយាងច្រត់

ស្តេចមាឃ និងព្រះមេហូ ក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅទីលានព្រះស្រែលានជល់ដំរី ខេត្តសៀមរាប
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ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននូវព្រះរាជអំណោយ

ហឫទ័យទតពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្ម

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សព្វព្រះរាជ-

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សព្វព្រះរាជ-

ចំពោះប្រជាកសិករចំនួន ១០០ នាក់

ក្នុងស្រុករបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ និងក្រុង/ស្រុកទាំង ១២
ចំណុះឲ្យខេត្តសៀមរាបផងដែរ

ជំនួសតែព្រះអង្គ ស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីនេះវិញ ។
សម្រាប់ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ព្រះករុណាជា

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនោះដែរ

អម្ចាស់ជីវិតលើត្បួង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់បាន

ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បួង

សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់ឯកឧត្តម ណៅ ធួក រដ្ឋលេ-

កម្ពុជា

ខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី ១

អំណោយចំពោះប្រជាកសិករចំនួន ១០០ នាក់ ដោយក្នុងនោះ បុរស ក្នុង

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ច្រត់

ម្នាក់ៗទទួលបានមួក ១ ខាវអាវ ១ កប្លេ ស្បែកជើង ១ គូ និងថវិកា ១០

ព្រះនង្គ័ល ជាស្តេចមាឃ លោកជំទាវ គួយ ណាលីន ជាព្រះមេហូ និង

ម៉ឺនរៀល និងនារី ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានក្រមា ១ ខាវអាវ ១ កប្លេ ស្បែកជើង

ឯកឧត្តម អ៊ិន រដ្ឋាសេរី ជំនួយការសម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល ជា

១ គូ និងថវិកា ១០ ម៉ឺនរៀល ។

អ្នកកាន់នង្គ័លទី ៣ ។

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននូវព្រះរាជ

បន្ទាប់មកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ដែលអមព្រះរាជដំណើរ

ក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះ

ត្រូវបានព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូ

ដោយសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចក្រឡា-

បានទស្សន៍ទាយ ទៅតាមក្បូនច្បាប់ ប្រពៃណីពីបុរាណថា ដំណាំសណ្តែក

ហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងឥស្សរ-

នឹងទទួលបានផលច្រើនជាងគេ បន្ទាប់មកគឺស្រូវ និងពោត ដែលទទួល

ជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀត ក៏បានយាងទត និងទស្សនាពិព័រណ៍ផលិត-

បានផលល្អប្រសើរ ។

ផលកសិកម្មក្នុងស្រុករបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ និងក្រុង/ស្រុកទាំង ១២

ការទស្សន៍ទាយនេះបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីគោឧសភរាជទាំង ២ បាន

ចំណុះឲ្យខេត្តសៀមរាបផងដែរ ៕

បរិភោគសណ្តែកប្រមាណ ៩៥ % ស្រូវ ៩០ % និងពោត ៩០ % គឺច្រើន
ជាងគេក្នុងចំណោមអាហារ ៧ មុខ រួមមាន ស្រូវ ពោត សណ្តែក ល្ង ស្មៅ
ទឹក និងស្រា ។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា ប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ បាន
បង្ហាញថា ចាប់ពីដើមខែមករា ដល់ចុងខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ គ្មានភ្លៀងធ្លាក់
បណ្តាលឱ្យកសិករខេត្តចំនួន ១៦ ជួបគ្រោះរាំងស្ងួត គ្មានទឹកប្រើប្រាស់
និង ការសាបព្រោះស្រូវរដូវវស្សា ។ របាយការណ៍បន្តថា ការប្រែប្រួលមិន
អំណោយផលនៃអាកាសធាតុ

បានបណ្តាលឱ្យរាំងស្ទះដល់ការងារបង្ក-

បង្កើនផល និងផ្ទៃដីដាំដុះដោយត្រូវបានថយចុះជាងឆ្នាំកន្លងទៅ ។
តែទោះបីយ៉ាងនេះក្ដី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយ និងបានផ្តល់សំភារៈ
កសិកម្ម ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលជួបគ្រោះរាំងស្ងួត ក្នុងនោះមានពូជ
ស្រូវ ពូជបន្លែ បសុឱសថ វ៉ាក់សាំង និងផ្តល់មធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដែល
ចាំបាច់ ។

គោឧសភរាជទាំង ២ បរិភោគសណ្តែកប្រមាណ ៩៥ % ស្រូវ ៩០ %
និងពោត ៩០ % គឺច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអាហារ ៧ មុខ រួមមាន
ស្រូវ ពោត សណ្តែក ល្ង ស្មៅ ទឹក និងស្រា
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អពេា្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំឮកខួប ២០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនង អាស៊ាន-រុស្ស៊ី
ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន ចាត់ទុកកម្ពុជាជាមិត្តចាស់

និងជាដៃគូជាប្រពៃណី ហើយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ និងជាទីទុកចិត្ត
ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញពីគ្នាទៅវិញទៅមក រួមទាំងការគិតគូរ
ជំរុញអ្នកវិនិយោគរុស្ស៊ីមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជាលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងនោះរួមទាំងផ្លូវដែកផងដែរ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានស្នើឱ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបង្វែបំណុល

ដែលនៅសល់ដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ទៅជាជំនួយផង និងជាការវិនិយោគ
រួមគ្នាផង ដោយជួយទៅលើផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស លើវិស័យ
សង្គមវិស័យបរិស្ថាន

និងបញ្ហាដទៃទៀតដែលជាតម្រូវការរបស់កម្ពុជា

ហើយក៏ស្របជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើទៅបាន។
បន្ទាប់មកមេដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា
លើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀង និងអនុស្សរណៈសំខាន់ៗចំនួន ៨ ក្នុងនោះរួម
មាន ទី១. សន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហ-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ រុស្ស៊ី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរា-

ជាណាចក្រកម្ពុជា

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅបំពេញ

ទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំឮក
ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនង អាស៊ាន-រុស្ស៊ី ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-២១ ខែឧសភា
ឆ្នាំ ២០១៦ ។
នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបពិភាក្សា
ការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ី ឌីមីទ្រីមេដវ៉េដេវ

ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ ។ សម្តេចតេជោបានស្នើ ៤ ចំណុចសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែ
ធំឡើងទ្វេថែមទៀត ខណៈពេលដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ
នៅមានតិចតួចនៅឡើយ ។ ចំណុចទី១. ត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែល
មានសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

និងការវិនិ-

យោគរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទី២.ស្នើដល់ភាគីរុស្ស៊ីផ្តល់ដល់កម្ពុជាក្នុងការ
នាំចេញពីកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ក្នុងការបង់ព័ន្ធ

និងគ្មានកូតាទី៣.ស្នើ

ដល់ភាគីរុស្ស៊ីជួយទិញកសិផល និងផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជា និងទី៤.
ស្នើបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចកម្ពុជារុស្ស៊ី។ មេដឹកនាំនៃទាំងពីរក៏បាន
ធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សារាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់

ដែលប្រទេសទាំងពីរមាន

ពិសេសការសម្លឹងមើលទៅអនាគតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ។ ពាក់ព័ន្ធទៅ
នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការគាំពារអ្នកវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរ ឯកឧត្តម
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីបានស្នើដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឲ្យពិនិត្យ

មើលលើទិដ្ឋភាពរួមទាំងអស់ក្នុងនោះ រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេស
ទាំងពីរ មានក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ ១៩៥៦ រហូតមកដល់ឆ្នាំ ១៩៩១ ធ្វើយ៉ាងណា
ឲ្យឯកសារទាំងអស់នោះ

បានឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់

ប្រទេសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការ
ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ

តាមរយៈការ

ព័ន្ធរុស្ស៊ី ទី២. អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
រវាងក្រសួងយុត្តិធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃសហព័ន្ធរុស្សី ទី៣.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រវាងក្រសួង
ប្រៃសណី និងទូរគមនាគមន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ទី៤.អនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា
កម្មាធិការអូឡាំពិករុស្ស៊ី

និងគណៈ-

ទី៥.សេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីបញ្ជីសំណើគម្រោង

សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជារុស្ស៊ី

លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ច

និងវិនិយោគដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទី៦.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចិរភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាជីវកម្មថាមពលបរមាណូរដ្ឋ ROSATOM(សហព័ន្ធរុស្ស៊ី) ស្តីពីការបង្កើត
មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ៊ ទី៧.អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា

រវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា និងសាជីវកម្មថាមពលបរមាណូរដ្ឋ ROSATOM (សហព័ន្ធរុស្ស៊ី) ស្តី
ពីការបង្កើតក្រុមការងាររួមកម្ពុជា រុស្ស៊ី លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ថាមពលបរមាណូក្នុងគោលបំណងសន្តិភាព និងទី៨. កិច្ចព្រម
ព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ។
បន្ទាប់មកសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ

ជាមួយឯកឧត្តម ទីហ្កានសាសីយ៉ាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្ម-

ការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី។ ឯកឧត្តមប្រធានមានប្រសាសន៍ថា វត្តមានរបស់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះ គឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការ
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ

ឲ្យកាន់តែរីក

ចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀត។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា វត្តមានរបស់
កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីនៅពេលនេះ គឺ
ជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់គណៈកម្មការ

ក្នុងការជំរុញ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងទ្វេ
ឡើងថែមទៀត។ នេះគឺជាកាលានុវត្តភាពថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជំរុញទំនាក់
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មិនមានការអាក់ខាន ។
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយ

ឯកឧត្តម វ្ល៉ាឌីមៀរពូទន
ី (Vladimir PUTIN ) ប្រធានាធិបតីសាធារណ-

រដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ។ ឯកឧត្តម វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន មានប្រសាសន៍ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាមិត្តចាស់របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ហើយសម្តេចអគ្គ-

មហាេសនាេបតីតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាមិត្តដ៏អាចទុកចិត្តបានក្នុងការធ្វើ
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និង
ទៅអនាគត ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាល
ជ្រៅបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន ដែលបាន

ចាត់ទុកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមិត្តចាស់ និងបានចាត់ទុករូបសម្តេចគឺ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម ឌីមីទ្រីមេដវ៉េដេវ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ី

ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ជាមួយគ្នា ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែង
អំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ជូនចំពោះអតីតរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាព
សូវៀត ដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានរំដោះចេញពី

ជាមួយគណៈ-

កម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី ពិសេសស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏រីកចម្រើននៃតំបន់
អឺរ៉ុប ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវបទពិសោធន៍ ពីគ្នាទៅវិញទៅមករួចមក
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ទីហ្កាន សាសីយ៉ាន បាន
អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ

ជាអ្នកដ៏អាចទុកចិត្តបានក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង

រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា និងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី ។
ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងម៉ូស្កូ សម្តេច

របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត។ ប្រសិនបើមិនមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអតីតសហភាពសូវៀតទេនោះ កម្ពុជាពិតជាមិនអាចមានថ្ងៃនេះទេ ។
នេះគឺជាសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លេចបាន ។ ឯកឧត្តម
ប្រធានាធិបតីរស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀរពូទីន និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយ

ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-រុស្ស៊ី ឲ្យកាន់
តែមានទំហំធំទ្វេឡើងថែមទៀត ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើ

តេជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាង

បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដែលមានយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា ពីអតីតកាលពោលគឺកាលពី ៣៧ ឆ្នាំមុន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និស្សិតជិត ៤០០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ។

ដែលពេលនោះ សម្តេចបានស្នើសហភាពសូវៀតទទួលយកនិស្សិតអាហា
រូបករណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាមកបំពេញកម្មសិក្សានៅអតីតសហភាពសូវៀត និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនាពេលនេះ។ ដោយសារយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនេះហើយ

បាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវធនធានមនុស្សជា

ច្រើនដែលបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនៅសហភាពសូវៀត និងសហព័ន្ធរុស្សីនៅពេលនេះ ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យ
មានការរីកចម្រើនធំធាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។ សម្តេចតេជោ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ឧសភានោះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯក-

ឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ដោយភាគីទាំងពីរបាន

សន្យារួមគ្នាក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃប្រទេស

ទាំងពីររកម្ពុជា-វៀតណាម ឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែម ។ ពិសេសការខិត
ខំរួមគ្នាក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ កីឡា ។
កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ជាមួយនឹងតំណាងវេទិកា
ធុរកិច្ច និងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប ២០ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

ហ៊ុន សែន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់និស្សិតអាហារូប-

បានប្រារព្វពិធីបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ។ បណ្តាមេដឹកនាំនៃ

ស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រ

ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ នៅលើទឹកដីនៃតំបន់លំហែរកាយមាត់សមុទ្ររបស់

ករណ៍កម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការ
ប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងរយៈ

ពេលកន្លងមក ពិសេសការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អក្នុងជួរនិស្សិតដែលស្នាក់នៅ
សិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នា ក៏ដូចជាធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ
អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

រួមទាំងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្តង ។ សម្តេចនឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ី ក្នុង
ការបង្កើនថវិកាសម្រាប់ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជា

ដែល

សិក្សានៅសហ័ន្ធរុស្ស៊ី ។ តាមរយៈការដោះស្រាយនូវការលំបាក់ចំពោះមុខ
របស់និស្សិតទាំងអស់នោះ សម្តេចតេជោបានប្រកាសផ្តល់ថវិកាជូនដល់
និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុង ១ ខែថវិកាចំនួន ៥០ ដុល្លារ
ដោយចាប់អនុវត្តពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ នេះតទៅ ។ សម្តេចតេជោនឹងធ្វើ
ការទូទាត់ថវិកាជូនដល់និស្សិតទាំងអស់រៀងរាល់ ១ ឆមាសម្តងៗ ដោយ

ប្រទេសអាស៊ានបានយាង និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល
ទីក្រុងស៊ូឈី ក្រោមវត្តមាននៃការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពី
សំណាក់ឯកឧត្តម Vladimir PUTIN ប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងជា
ម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ។ កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រារព្វ
ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ ៉ ឆ្ពោះទៅរកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីផល
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក

៉ ។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ាន-រុស្ស៊ី បាន

អនុម័ត និងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងស៊ូឈី នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹក
ខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន-រុស្ស៊ី ដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំ
នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ។ មេដឹកនាំទាំងអស់បានទទួល
ស្គាល់នូវការគាំទ្ររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ចំពោះការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន
ព្រមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន

ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវអា-

TsSnavdþI RbCaCn 9

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន
ប្រជាជនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា
ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ពង្រីកកម្មវិធី
វិជ្ជាជីវៈ

ការយល់

និងមិត្តភាព

។

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

និងការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សា

ជាពិសេស
ក្មេង

និង

រវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យ

ព្រមទាំងជំរុញកម្មវិធីបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។ ក្រុមការងាររួមលើ
វិស័យអប់រំ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បី
ត្រួតពិនិត្យ និងលើកម្ពស់កិច្ចសហការ
លើវិស័យអប់រំ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

មេដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន យាង និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ច

រំឮកខួប ២០ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនង អាស៊ាន-រុស្ស៊ី ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ស៊ានឆ្នាំ ២០២៥ រីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា សម្រាប់អាស៊ានដែលមាន
ភាពស្អិតរមួតផ្នែកនយោបាយ ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការ
ទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម និងគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំ យកប្រជាជនជាធំ និងយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន រួមមានការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍ និងការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់អាស៊ាន ដូចជាជម្រុញការតភ្ជាប់រវាង
ភាគីទាំងពីរ ។ មេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាង
ទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំ កាន់តែស៊ីជម្រៅ និងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញ
ទៅមករវាងអាស៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាព ស្ថិរភាព និង
វិបុលភាពក្នុងតំបន់ ។ ពង្រឹងភាពជាដៃគូកិច្ចសន្ទនាបន្ថែម ដោយផ្អែកលើ
គោលការណ៍សមភាពផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក

និងការទទួលខុស

ត្រូវរួម ដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ វិបុលភាព កំណើន
សេដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងវឌ្ឍនភាពសង្គម នៅក្នុងតំបន់
អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនក្នុង
វិស័យ ដូចជាបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ ផ្លូវគោក ផ្លូវ
ដែក និងផ្លូវអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល រួមទាំងតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព
និងការផ្លាស់ប្តូរលើការអនុវត្តល្អ ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសកលវិទ្យាល័យនានា

មូលនិធីវិទ្យា-

សាស្ត្រ និងសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងក្រុមហ៊ុននានា សម្រាប់
បង្កើតនិងលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងផលិតផលច្នៃប្រឌិត ការផ្លាស់ប្តូរ
ចំណេះ តាមរយៈសកម្មភាពគម្រោងរួម ការស្រាវជ្រាវ និងសិក្ខាសាលា។
ពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងសហគ្រិន

និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេស

សមាជិកអាស៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ី
អាស៊ាន និងការផ្លាស់ប្តូរបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្ម ។ ពិនិត្យលទ្ធភាពលើក
កម្ពស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែម ក្នុងគោលបំណងជំរុញសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការយល់ដឹង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជន លើផលិតផល និង
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពស្មុកស្មាញ

ក្នុងការវិវត្តន៍នៃបរិស្ថានដ៏

ឆាប់រហ័ស ។ ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំទាំងអស់ បានស្វាគមន៍ឆ្នាំ ២០១៦
ជាឆ្នាំនៃវប្បធម៌អាស៊ាន រុស្ស៊ី ក្នុងគោលបំណងពង្រីក និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ រវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងលើក
ទឹកចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីផ្តល់សន្ទុះជំរុញនៅក្នុង
វិស័យវប្បធម៌ ។ លើកកម្ពស់កិច្ចសហ-ប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បី

នេះថាបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយលទ្ធ

ផលដ៏ល្អប្រសើរ ។ ការចរចា ទាំងជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទាំងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានធ្វើឡើងក្នុងស្មារតីមិត្តភាពសាមគ្គីភាព និងសហប្រតិបត្តិការ ។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា ៖ នេះជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជា ដែលមាន
មិត្តមហាអំណាចដ៏ល្អប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដូចជារុស្ស៊ី

ដែលបាន

ជួយកម្ពជា
ុ តាំងពីពល
េ មុនរហូតមកដល់ពល
េ នេះ ។ ជាពិសស
េ ជួយបណ្តុះ
បណ្តាលធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជា ។ យើងរីករាយធ្វើការជាមួយដៃគូ
ដែលជាមហាអំណាចនៃពិភពលោកពហុប៉ូល ដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ការទូតជាមួយកម្ពុជាយើងរយៈពេល ៦០ ឆ្នាំ កន្លងមក ហើយដែលតែង
បានផ្តល់ជំនួយដល់យើង សម្រាប់ការពារ និងកសាងប្រទេស ។
គួររំលឹកថា នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី ៦០ នៃទំនាក់ទំនងការទូត
កម្ពុជា-រុស្ស៊ី ។ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ៗបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលនេះ។
តាំងពីពេលនោះមក

ប្រទេសយើងទាំងពីរបានកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាង

ជិតស្និទ្ធ ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃ
របបខ្មែរក្រហម សហភាពសូវៀត ជាថ្មីម្តងទៀត បានជួយដល់កម្ពុជា នៅចំ
ពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការជាទីបំផុត ។ ខណៈដែលលោកខាងលិចបានបែរ
ខ្នងដាក់យើងយើងអាចពឹងពាក់លើជំនួយមនុស្សធម៌

និងការគាំទ្រផ្នែក

សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀត ហើយកាន់តែមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះ
គឺការគំាទ្រផ្នែកយោធាបច្ចេកទេស

ដើម្បីការពារជាដាច់ខាតនូវការវិល

ត្រលប់មកវិញនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ។ សហភាពសូវៀត និងបន្ត
បន្ទាប់មកសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះ-

ស្រាយជម្លោះកម្ពុជា ការស្តារឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងចូលរួមវិភាគទាន
ដល់ការស្ថាបនាឡើងវិញនៃប្រទេស ដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាម ។
បន្តិចម្តងៗប្រទេសយើងទាំងពីរ បានស្ថាបនានូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ នីតិបញ្ញត្តិ និងសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់រយៈ
ពេលវែង ។ ចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី ២១ មក ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាន
វិវត្តជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើវិសាលភាពដ៏ធំទូលាយនៃកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ ចាប់តាំងពីនយោបាយ សន្តិសុខ ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ ស្រាវជ្រាវ អប់រំ វប្បធម៌ តុលាការ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ៕
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សម្តេចតេជោ ៈ កម្ពុជាត្រូវរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឈប្រទេស
អង្គការអាដហុក

គ្រោងសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងករណី

ដែលមន្ត្រីរបស់អង្គការអាដហុកចំនួនបួនរូប

ត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុក

រលួយហៅទៅសួរនាំ រួចបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាង ខុម ចាន់ ដារ៉ាទី ហៅស្រីមុំ ដែលជាស្រី
កំណាន់របស់លោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ។
សម្តេចតេជោបន្តថា របាយការណ៍ពីអ្នកនយោបាយខ្លះថ្វាយទៅព្រះ
មហាក្សត្រថា ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ ។ វាមិនមែនជារឿងពិត
នោះទេ ។ សូមឲ្យគេពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ ។ ខ្លួនគេផ្ទាល់កំពុងតែដើរលេង
ទេនៅថ្ងៃនេះ? បើកំពុងដើរលេងមានន័យថា គេក៏មិនមានវិបត្តិអ្វីដែរ ។
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ និយោជិតនៃកំពង់ផែស្វយ័ត ក្រុងព្រះសីហនុ
ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ ឧសភា

ទៀត ។
សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជាគ្រាន់តែប្រឆាំងជាមួយពួកអនាធិបតេយ្យ ព្រោះកាលណាមិនមែននីតិរដ្ឋហើយវាអនាធិបតេយ្យហើយ ។

ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ ទន្ទឹមនឹងការអញ្ជើញទៅបំពេញ
ទស្សនកិច្ចការងារនៅក្រៅប្រទេស

ខ្លួនឯងនិយាយបោកប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រាន់ ទៅបោកព្រះមហាក្សត្រ

ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវអមដោយនីតិរដ្ឋ ។ សេរីភាពរបស់អ្នកមានព្រំដែនជា

ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសសម្តេចអគ្គ-

មួយសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃ។ អ្នករំលោភ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ច្បាប់ ។ យើងចាត់វិធានការមិនឲ្យខកខាន ដើម្បីការពារនូវកិត្តិយសរបស់

កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសំខាន់ៗមួយចំនួន។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង ។

វត្តមានរបស់សម្តេច បានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយ

និងអនុ-

សាសន៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើន ។

ដោយឡែកទាក់ទងនឹងកម្រៃក្រៅផ្លូវការ

សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា

យោងតាមរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយបានឲ្យដឹងថា ចំណាយផ្លូវការដែល

 ព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា សម្តេចតេេជានាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជា

មានវិក្កយបត្រ ៤៩ % ។ ចំណាយក្រៅផ្លូវការអត់មានវិក្កយបត្រមាន

និយោជិតនៃ

៤៨ % ។ តម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនសេវាបញ្ជូនទំនិញ (មានវិក្កយបត្រ ៣% ។

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេច

សម្តេចបន្តថា សូមកាត់ចំណាយក្រៅផ្លូវការ ៤៨ % ចេញ។ ត្រូវធ្វើចំណុច

បានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួន

ទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមន្រ្តី

នេះ។ បើធ្វើចំណុចនេះបាន ការទៅដេញថ្លៃអង្ករនៅហ្វីលីពីនពុំមានបញ្ហា

សង្គមស៊ីវិលចំនួន ៥ នាក់ និងការលុបបំបាត់កម្រៃក្រៅផ្លូវការក្នុងសេវាដឹក

ទេ ។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាវា (របាយការណ៍) ប្រាកដបុ៉ណ្ណាទេ តែជើងលេខនេះ

ជញ្ជូន ។

អាចទុកចិត្តបាន ។

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ

៉សូមបរទេសកុំលូកដៃចូលកិច្ចការ

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ការលុបបំបាត់បានបញ្ហានេះវានឹងបានផល

ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ។ កម្ពុជាមិនបានលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេស

ទៅប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ។ បើរោងចក្រសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃ

ដទៃទេ តែសូមអ្នកដទៃគោរពនូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពទឹកដី

ថោក ពួកគាត់នឹងសន្សំបានប្រាក់ចំណេញ ហើយប្រាក់ចំណេញគាត់អាច

របស់កម្ពុជា កុំជ្រៀតជ្រែកឲ្យសោះ ៉។ អ្នកធ្លាប់តែនិយាយថា ឲ្យបែងចែក

យកទៅពង្រីករោងចក្រ ទៅបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យកម្មករ ។ ចំណែកវិស័យ

អំណាចនីតិបញ្ញតិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកកំពុងធ្វើ, កំពុងដាក់

កសិកម្មវិញគាត់អាចទៅបង្កើនតម្លៃទិញស្រូវពីកសិករ ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

សម្ពាធខ្លះមកលើយើងដើម្បីបំពានអំណាចរបស់តុលាការ ។ អ្នកកំពុងធ្វើ

ជាមួយការបញ្ជាឲ្យលុបបំបាត់ការរត់ការក្រៅផ្លូវការ ដែលជាអំពើពុក

ខុសខ្លួនឯង ។ ប៉ុន្តែអ្នកសំណាងហើយមិនបានជួបខ្ញុំផ្ទាល់ បើអ្នកជួបខ្ញុំ

រលួយ សម្តេចតេជោបានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន និងការលើកដាក់

ផ្ទាល់ អ្នកឯងនឹងទទួលរងការអាមាស់ដែលខ្ញុំស្តីឲ្យនៅចំពោះមុខ ព្រោះខ្ញុំ

នៅកំពង់ផែទាំងពីររបស់រដ្ឋ និងភ្នាក់ងារកាំសាប ព្រមទាំងសមាគមដឹក

មិនដែលអត់ឲ្យអ្នកណាទេ ៉ ។

ជញ្ជូនថា តម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនឹងបញ្ចុះតម្លៃ

សម្តេចតេជោបន្តថា ៉ សូម្បីលោកប្រធានាធិបតី អូបាម៉ា និយាយជា

១០% ,កំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញ ៥ % និងកាំសាប ១០ % ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ

មួយខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០១២ ខ្ញុំថា ស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកទោសនយោបាយទេ

ឧសភានេះតទៅ ។ ចំណែកសមាគមដឹកជញ្ជូនក៏ត្រូវបានចុះតម្លៃកុងតឺ

មានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំបានប្រាប់លោក

ន័រ៤០ ហ្វីត បានចុះ ១០ ដុល្លារ និងកុងតឺន័រ ២០ ហ្វីតចំនួន ៥ ដុល្លារ ។

អូបាម៉ាត្រង់ៗតែម្តង ។ ខ្ញុំខ្លាចអី ។ លោក អូបាម៉ា ជាប្រធានាធិបតីអា-

គ្រាន់តែរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវជាតិលេខ ៤ មួយ ក៏បានធ្វើ

មេរិក មិនមែនជាប្រធានាធិបតីខ្មែរពីអង្កាល់? ។ ប្រទេសនេះជាប្រទេស

ឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនចំណេញផងដែរ គ្រាន់តែផ្លូវជាតិលេខ ៤ មួយ បានធ្វើឲ្យ

ឯករាជ្យ មានអធិបតេយ្យភាព ៉ ។

អ្នកដឹកជញ្ជូន

ការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោ បន្ទាប់ពី លោក ធន សារ៉ាយ ប្រធាន

និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមទទួលផលបានក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ

ជាង ១៧ លានដុល្លារអាមេរិក ។
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ត្រូវខិតខំពិនិត្យលើការជីកស្រះត្រពាំង និងអណ្តូងទឹក នៅតំបន់ដែលខ្វះ
ខាតទឹក ។ សម្តេចក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយជា
រឿងពិភពលោកទាំងមូល មិនមែនតែកម្ពុជានោះទេ ។
ជាថ្មីម្តងទៀតសម្តេចតេជោនៅតែចេញបញ្ជាដាច់ណាត់

មិនឲ្យអភិ-

បាលខេត្តធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ដោយត្រូវនៅប្រចាំការដើម្បី
ចាត់ចែងកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាជន ។ សម្តេចបានចាត់ទុក
ថា នេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេ ដូចនេះស្ថាប័នណាដែលមានរៀបចំកិច្ច
ប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញសុំផ្អាកសិន

តែប្រសិនជាមានអាចត្រឹមអភិបាល

រងខេត្ត ឬក៏ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចឡើងមកបាន តែអភិបាលខេត្តគឺ
ហាមដាច់ខាត
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ៉ គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន២០១៦-២០៣០ ៉
នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តី រាជធានីភ្នំពេញ

សម្តេចតេជោក៏បានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧
តទៅ

ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋអស់

តិចជាង ៥០ គីឡូវ៉ាត់ ក្នុងមួយខែ នឹងត្រូវគិតក្នុងតម្លៃ ៦១០ រៀល ក្នុងមួយ
គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

ហើយនឹងពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យ

ប្រសិនជាសម្តេចឃើញនៅភ្នំពេញលើកក្រោយទៀតនឹង

ទទួលពិន័យ ។ អភិបាលខេត្តអាចឡើងមកបានករណីមានបញ្ជាពីសម្តេច ។



ព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព

ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន
ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព ។
សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព

និង

ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ (២០១៦-២០១៧) ដែលផ្តោត

កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មផងដែរ ។

រសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន

សំខាន់ ទី១. ចូលរួមថែរក្សា និងពង្រឹងសន្តិភាពសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សា-

អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពីធីផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ៉ គោលនយោ-

ធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរ។ ទី២. ចូលរួមជំរុញការអនុវត្តកំណែទម្រង់លើ

បាយជាតិប្រជាជន២០១៦-២០៣០ ៉ នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយក-

គ្របវ់ ស
ិ យ
័ ឲ្យមានប្រសទ
ិ ភា
្ឋិ ពខ្ពស់ ។ ទី៣. បង្កន
ើ ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពសេវាសាធារ-

រដ្ឋមន្រ្តី រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលនោះសម្តេចបានអំពាវនាវឲ្យបន្តយុទ្ធ-

ណៈ (សេវាតម្រូវការចាំបាច់ សេវាកាតព្វកិច្ច និងសេវាសំណូមពរ) ដល់

នាការចែកទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ ។

អ្នកស្នើសុំ និងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានរហ័ស និងមានប្រសិទ្ឋភាពបំផុត ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកគ្រោះធម្មជាតិនៅឆ្នាំនេះថា

 ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

ជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរង្វង់រយៈពេល ១០០ ឆ្នាំ

អធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាប័ត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីនៃវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់-

កន្លងមកនេះ ។ សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថា គឺជាមេរៀនពិសោធន៍មួយ

ដា ៤.១៧៤ នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។

សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនូវផែនការដើម្បីបញ្ចៀសនូវគ្រោះខ្វះខាតទឹក

សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា អាណត្តិនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់

នៅឆ្នាំក្រោយ ព្រោះគ្រោះខ្វះទឹកនៅឆ្នាំនេះវាប្រៀបដូចទឹកជំនន់សហស-

មុខព្រញ
ួ សំខាន់បន
ួ រួមមាន ៉ ទឹក ផ្លវូ ភ្លង
ើ និងមនុស្ស ។
៉ ឥឡូវយើងបានប្តរូ មក

វត្សរិ៍នៅឆ្នាំ ២០០០ ដែលពេលនោះជាមេរៀនមួយឲ្យកម្ពុជាធ្វើផ្លូវ ធ្វើស្ពាន

៉មនុស្ស ទឹក ផ្លូវ ភ្លើង ៉ វិញ។ បានសេចក្តីថា យើងបានឲ្យអាទិភាពទៅលើ

ធ្វើប្រព័ន្ធលូ

និងការសាងសង់សំណង់នានាដោយគិតទៅតាមកម្ពស់ទឹក

ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជាអាទិភាពទីមួយ នៃការផ្តល់អាទិភាព

នៅពេលនោះដើម្បីបញ្ចៀសនូវការលិចលង់នៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត ។ ចំណែក

សម្រាប់ការវិនិយោគ ។ ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលវេលានាពេល

ឆ្នាំនេះក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងក្នុងការជីកស្រះត្រពាំង

កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំកាន់តែធំទៅៗ ។

និងអណ្តូង

ទឹកនៅតំបន់ដែលខ្វះទឹក និងស្តារស្រះ អណ្តូងទឹកឲ្យបានជ្រៅដល់ក្រោម

សម្តេចតេជោបានក៏បានធ្វើការពន្យល់ផងដែរថា

ការរីកចម្រើននៃ

ដង្ហើមទឹក។ ការរីងគោកនៃអណ្តូងទឹកចំនួនជាង ៦០០ នៅខេត្តស្វាយរៀង

វិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើកត្តាសន្តិភាព និងគោលនយោ-

គឺជាការជាក់ស្តែង ដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការស្តារអណ្តូងទឹកទាំងនោះឲ្យ

បាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការបើកទូលាយឲ្យវិស័យ

នៅក្រោមដង្ហើមទឹកក្នុងឆ្នាំនេះ

ឯកជនចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ដើម្បីឆ្នាំក្រោយកុំឲ្យមានការរីងរាក់បន្ត

ផ្តើមចេញពីគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវនៃវិស័យអប់រំ

ទៀត ។
នៅក្នុងឳកាសនោះសម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់កាកបាទក្រហម
កម្ពុជា ឲ្យចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ថវិកាសប្បុរសជនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងទិ-

។

ដែលទាក់ទាញឲ្យ

មានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។
សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងផងដែរ

ទាក់ទងនឹងឈើល្មើសច្បាប់

វាកាកបាទក្រហម ៨ ឧសភា និងសាខាកាកបាទក្រហមនៅតាមបណ្តា

ដែលរឹបអូសហើយប្រគល់ឲ្យទៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងអស់

ខេត្តដែលបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយនោះ

ទៅរកការជួយដោះស្រាយ

ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យអប់រំ ។ ឈើទាំងអស់មិនដាក់ដេញថ្លៃធ្វើការនាំ

បញ្ហាខ្វះខាតទឹក តាមរយៈការចុះជួយជីកស្រះ អណ្តូងទឹក នៅតាមខេត្ត

ចេញទេ ។ ឈើទាំងអស់ត្រូវដាក់ចូលទៅ ក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បីធ្វើជាសាលា

និងកន្លែងដែលខ្វះប្រភពទឹក ។ ជាមួយនេះសម្តេចក៏បានជំរុញឲ្យថ្នាក់ជាតិ

ធ្វើជាផ្ទះគ្រូបង្រៀនជាដើម ។ តែឆ្លងតាមការពិភាក្សាគ្នា ឈើដែលរឹបអូស
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បានជាង ៧ ម៉ឺនម៉ែត្រគូបនោះ ក្រសួងមិន មានលទ្ធភាពដើម្បីទៅយកឈើ

បង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ហ៊ុន ម៉ាណែត មិនមែនជាកូនរបស់ ហ៊ុន សែន

នោះមកអារខ្លួនឯងបានទេ ។ ដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងដាក់សំណូមពរ

ទៅឲ្យពិនិត្យ DNA ទៅ ។ ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដ៏កំសត់ ។

ធ្វើការដាក់ដេញថ្លៃប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ។

ប៉ុន្តែថវិកាដែលបានមកពី

ភរិយាខ្ញុំកំសត់ណាស់ ។ កំសត់ណាស់រៀបការជាមួយខ្ញុំ ។ ទម្រាំបានរៀប

ការដេញថ្លៃនេះ នឹងដាក់ទៅប្រើប្រាស់បន្ថែមលើវិស័យអប់រំ ។ គេអាចច្នៃ

ការ ខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអស់ហើយ។ មនុស្សមួយចំនួនប្រហែល

ដោយយកលុយពីការដេញថ្លៃបាននោះទៅធ្វើជាសាលាវិញក៏បាន ។

ជាបានមើលហើយថា ហេតុអ្វីបានឈានទៅស្គាល់គ្នា ។ កូន ទាហានសំគម ។

ទាក់ទិនករណីនៃការឃុំខ្លួនមនុស្ស

ដល់ស្គាល់គ្នាហើយស្រឡាញ់គេ ។ របួសពិការហើយ ភរិយាខ្ញុំនៅតែយក

ចំនួន ៥ នាក់ និងការប្រកាសអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃចន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់ពួកសង្គម

ខ្ញុំទៀត ។ ថ្ងៃ ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៦ កូនទីមួយបានស្លាប់នេះជាទុក្ខសោក

ស៊ីវិល ។ សម្តេចតេជោបានប្រាប់ទៅសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ប្រាប់

ធំណាស់សម្រាប់ឪពុកម្តាយ

ទៅថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ទៃទៀតថា កុំខ្វល់រឿងពណ៌ ។ ពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែខុស

កប់ផង មិនដឹងកូនគេយកទៅកប់នៅទីណាផង ៉ ។

សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងជាថ្មី

ច្បាប់ដាក់ទាំងអស់ ។ សម្តេចក៏បានព្រមានផងដែរដល់អ្នកបំផុស និងអ្នក

សម្តេចតេជោបន្តថា

ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីយកកូនរបស់ខ្លួនទៅ

៉ បន្ទាប់មកខ្ញុំមានកូនទីពីរ គឺ ហ៊ុន ម៉ាណែត

អ្នកបំផុសហ្នឹងត្រូវ

នេះឯង គេនៅក្នុងពោះម្តាយ ៥ ខែ ខ្ញុំត្រូវចាកចេញដឹកនាំការតស៊ូ ។ ឈឺ

ប្រយ័ត្នប្រយែង ក្រែងវាឈានទៅដល់នីតិបុគ្គល។ អ្នកដែលផ្តល់លុយកាក់

ចាប់ខ្លាំងណាស់ ភរិយាខ្ញុំ និងកូនខ្ញុំ វេទនាណាស់ រំដោះហើយរកមិនឃើញ

ឲ្យបោះពុម្ពអាវប្រយ័ត្នប្រយែងគេស្គាល់មុខច្បាស់រួចទៅហើយ ។

ទៀត ។ មេដឹកនាំទាំងឡាយ រំដោះហើយជួបជុំប្រពន្ធកូនសប្បាយរីករាយ

ដែលផ្តល់លុយឲ្យមានការបោះពុម្ពអាវយឺតនោះថា

សម្តេចតេជោបានបន្តថាសម្តេចគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាពណ៌អីក៏ដោយ

តែខ្លួនឯងដេកយំ តើប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ ឬរស់? ខ្ញុំអត់និយាយរឿងកូនទេ តែ

អ្នកខ្លះថាពណ៌ទឹកក្រូច, អ្នកខ្លះថាពណ៌ក្រហម, អ្នកខ្លះថាពណ៌ខ្មៅ។ ខ្ញុំថា

ចំណោទសួរដំបូងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្លាប់ឬរស់? រហូតដល់ថ្ងៃ ២៤ ខែកុម្ភៈ

ពណ៌អីក៏ដោយតែខុសច្បាប់គឺដាក់ទាំងអស់ ។ តុលាការគេបង្កើតមកដើម្បី

ឆ្នាំ ១៩៧៩ ក្រោយពេលរំដោះ ទើបខ្ញុំជួបប្រពន្ធកូនខ្ញុំឡើងវិញ ។ កូនមួយ

អនុវត្តច្បាប់ ។ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្កើតមកដើម្បីការពាររដ្ឋ ។ ចំណែក

នេះហៅខ្ញុំពូ ២ ខែ ។
សម្តេចតេជោបន្តថា

គុកបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់អ្នកទោស ។

៉ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាពួកប្រឆាំងអាចធ្វើអំពើថោក

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ៉ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតទេព្រោះនេះជា

ទាបបែបនេះបាន ។ ដូច្នេះខ្ញុំក៏ត្រូវប្រកាន់ឥរិយាបថមួយ ព្រោះខ្ញុំបាន

សន្តិសុខរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ មិនមែនបញ្ហាបុគ្គលបួនប្រាំនាក់នោះ

និយាយហើយថា អ្នកឯងមិនឲ្យខ្ញុំសុខ ខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកឯងសុខដែរ ។ ថ្នាក់

ទេ ហើយបុគ្គលបួនប្រាំនាក់នេះ បើមិនខុសទេ ក៏គេមិនចាប់ដែរ ។ ឥឡូវ

ដល់ក
 ម្រិតថាកូនរបស់ខ្ញុំ ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម

ដំណើការតាមផ្លូវច្បាប់រកវិធីដោះបន្ទុកតាមរយៈការផ្តល់មេធាវី។ រកមេធា-

ណាមួយនោះ

វីឲ្យពូកែរកវិធីដោះស្រាយបន្ទុក ទើបជាបញ្ហាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ។ មិន

សុខ អាន ចិញ្ចឹម។ គេអាចមួលបង្កាច់ទៅរួច ។ តើរឿងស្អីទៀតដែលគេ

អាចមកដាក់សម្ពាធតាមរយៈពណ៌នេះ ពណ៌នោះ ។ ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះ ។ អត់

មិនអាចមួលបង្កាច់បាន? ៉ ។

រួចហើយបានកូន

ហ៊ុន

ម៉ាណែត

នេះយកទៅឲ្យ

 ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន

ទេនិយាយឲ្យច្បាស់ ៉ ។
សម្តេចតេជោបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថា សិទ្ធិរបស់អ្នកមានព្រំប្រទល់

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រជាន់

ជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃ ។ អ្នកអត់ត្រូវភ្លេចចំណុចនេះទេ ។ អ្នករំលោភសិទ្ធិ

ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតចំនួន ១.៨១៩ នាក់ ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺ-

អ្នកដទៃ

ហើយសុំកុំប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិ

រ៉ុបនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ។ ខណៈនោះសម្តេច

បញ្ចេញមតិដើម្បីបំពានអ្នកដទៃឲ្យសោះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការរក្សា

បានថ្លែងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី ៤ នៅឆ្នាំ ២០១៧

សន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេស

និងការបញ្ចប់យុទ្ធនាការចែកទឹកទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេស ។

គឺប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់ហើយ

និងរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេស

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ។ បុគ្គលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបាន

ក៏គ្មានអ្នកណាចាប់អ្នកឯងទៅកាត់ទោសទេ

កំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី ៤ គឺ

ហើយអ្នកដទៃសូមកុំភាន់ច្រឡំថាទាមទារដោះលែងគ្មានមានលក្ខខណ្ឌ។

ត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះមានរយៈពេល

បើទាមទារដោះលែងគ្មានលក្ខខណ្ឌមិនចំាបាច់មានច្បាប់ទេ ។

មួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោត ។ តាមច្បាប់គឺឲ្យប្រកាសយ៉ាងតិច ៩ ខែមុនការ

បើសិនជាអ្នកឯងកុំធ្វើខុស

សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សន្តិភាពពិបាករកណាស់ ។ ទម្រាំរក

បោះឆ្នោត ។ ការប្រកាសជាមុននេះក៏សម្តេចមានបំណងឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋ-

បានស្លាប់អស់ជីវិតមនុស្សប៉ុន្មាន? អស់ច្រើនណាស់ ពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥,

បាលជាតិ,ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការ

ពីឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ និងពីឆ្នាំ ១៩៧៩-១៩៩៨ ដែលបានបញ្ចប់សង្រ្គាម

បោះឆ្នោត(គ.ជ.ប.), គណបក្សនយោបាយ,ប្រជាពលរដ្ឋ បានត្រៀមខ្លួន

តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ តើមានជីវិតមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ត្រូវស្លាប់? ។

សម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់

ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ណាមួយថា

និងកុំឲ្យគណបក្សនយោបាយ

រាជរដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតឲ្យ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ I.I.C នៃបច្ចេកវិទ្យា

បានលឿន ។ សម្តេចតេជោបន្តថា សម្តេចចង់ឃើញបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត

នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងទាក់ទង

មួយសុក្រឹត និងពុំមានការចោទប្រកាន់ថាបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ។

នឹងការមួលបង្កាច់ដល់បុត្រារបស់សម្តេច គឺលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ។
សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា

ជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តគេបាន
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កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញជាអធិបតី

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរា
 ៉នី ហ៊ុន សែន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុង

កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ក្រោមប្រធានបទ

កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ក្រោមប្រធានបទ

ក្នុងពិធីមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវាពិភពលោក

៉ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ៉

ពិធីមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវាពិភពលោក

៉ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ៉

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រា-

ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហា

រព្ធពិធីមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិយ៉ាងមហោឡារិក ដើម្បីអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវាពិភព

ក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី

លោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ក្រោមប្រធានបទ

នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះប្រធាន កិត្តិយសកាកបាទ

៉ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ៉ ក្រោមអធិបតី-

ក្រហមកម្ពុជា ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទ

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

ក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋា-

មន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានការចូលរួមពីឥស្សរជនគ្រប់ស្ថា-

ភិបាលកម្ពុជា ក្រសួង ស្ថាប័ន កងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទ អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់

ប័ននីតិបញ្ញតិ នីតិប្រតិបត្តិ តំណាងអង្គទូត ដៃគូសហប្រតិបតិ្តការនៅក្នុង

ថ្នាក់ ដែលតែងតែបានគាំទ្រ និងជួយសម្របសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់

និងក្រៅចលនាកាកបាទក្រហមអឌ្ឍចន្ទក្រហមវិស័យឯកជន

សប្បុរស-

កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែង និងថ្លែងអំណរគុណជាអនេកចំពោះ

ជនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស អ្នកស្ម័គ្រចិត្ដ និងយុវជន

សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិ-អន្តរជាតិ ទាំងគ្រហស្ថ ទាំងបព្វជិតដែល

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា សរុបជាង ៤.៥០០ នាក់ ។

តែងតែចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទ

ដើម្បីសមាគម

ជាតិមានធនធានក្នុងការផ្តល់សេវាជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ និងងាយរង

ក្រហកម្ពុជា បានយកឱកាសប្រារព្ធទិវា ៨ ឧសភា ខាងលើនេះ ថ្វាយព្រះរាជ

គ្រោះបានទាន់ពេលវេលា

ជាពិសេសបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសាខា-អនុ-

អំណរគុណចំពោះ ព្រះរាជូបត្ថម្ភ ជាព្រះរាជទ្រព្យ និងស្មារតីនៃ ព្រះករុណា

សាខា ពង្រឹងបានភាពម្ចាស់ការ និងវិសាលភាពប្រតិបត្តិការក្នុងដែនរដ្ឋ-

ប្រធានប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម និងប្រធានក្រុមគាំទ្រកម្រងប្រទេសរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហម
អឌ្ឍចន្ទក្រហមប្រចាំទីក្រុងបាងកក ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិអបអរខួបទី ១៥៣ ទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា
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សមស្រប និងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតជនងាយរងគ្រោះនិង
ការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ ។
ថ្លែងក្នុងអង្គមិទ្ទីងអបអរខួបទី ១៥៣ ឆ្នាំនេះ ប្រធានប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម

ក៏ដូចជាប្រធានក្រុមគាំទ្រកម្រងប្រទេស

របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហមប្រចាំ
ទីក្រុងបាងកកបានគូសបញ្ជាក់ថា កាកបាទក្រហមកម្ពុជាពិតជាសមាជិក
គ្រួសារមួយដ៏មានគុណតម្លៃ និងគួរឲ្យគោរព ហើយជាឧទាហរណ៍សម្រាប់
សមាជិកចលនាដទៃទៀតដើរតាមគំរូនេះ ។
គណៈប្រតិភូ ក៏បានសម្តែងនូវការដឹងគុណដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតចំពោះ
ដៃគូទាំងក្នុងនិងក្រៅចលនា និងសប្បុរសជននានា ជាពិសេសគឺវត្តមានដ៏

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែននិងសម្តេច

ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា-

បេសកកម្មមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាពីសំណាក់

ប្តេជ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្បីជាប្រយោជន៍

កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរា
 ៉នី ហ៊ុន សែន ទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភដល់
សប្បុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ

បាលខេតន
្ត ម
ី យ
ួ ៗ។ ផ្តល់អណោ
ំ
យមនុស្សធម៌ជន
ូ ជនរងគ្រោះ គ្របប
់ ្រភទ
េ
ជួយចាស់ជរាជនគ្មានទីពង
ឹ ស្តម
្រី េម៉ាយ ជនពិការ កុមារគ-ថ្លង់ យុវជនញៀន
ថ្នាំ និងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ រួមជាមួយការសាង
សង់លំនៅស្ថាន ការផ្ដល់នូវអណ្ដូងទឹកស្អាត ស្រះទឹក បង្គន់អនាម័យ និង
ផ្តល់ទឹកបរិភោគ និងទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ។ ក្រៅពីការផ្តល់អំណោយ
មនុស្សធម៌ខាងលើនេះ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចែករំលែកថវិកាជួយ
ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជា ក្នុង ១ ឆ្នាំ ១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីឆ្នាំ
២០១២ រៀងមក និងបានឧបត្ថម្ភដល់អង្គការគ្រួសារថ្មី និងអង្គការសង្រ្គោះ
ជនអស់សង្ឃឹម

ព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះដល់ឧបទ្ទវ-

ហេតុនានានៅលើសកលលោកផងដែរ ។
ដោយទ្បែកនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបន្ត
រួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ជាច្រើន ជាពិសេសផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ យុទ្ធនាការ
ផ្តល់ទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បញ្ហាចំណាកស្រុកក្នុង
និងក្រៅប្រទេស អំពើហិង្សានានា ការកើតមានជំងឺឆ្លងថ្មីៗ បញ្ហាគ្រឿង
ញៀន ដែលបញ្ហាទាំងនេះត្រូវរួមគ្នាគិតគូរ និងរកដំណោះស្រាយឲ្យបាន

ចក្រកម្ពុជា ចូលរួមជាអធិបតីនៃអង្គមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃនេះ ហើយក៏បាន
ដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេ ។
ក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងសុន្ទរកថា និងមានមតិសំណេះសំណាល
ដោយបានលើកទ្បើងពីសមិទ្ធផល

និងជោគជ័យដែលកាកបាទក្រហម

កម្ពុជាសម្រេចបាន និងផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម ៖
-កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១១-២០២០ របស់
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា លើវិស័យស្នូលទាំង ៤ រួមមានវិស័យគ្រប់គ្រង
គ្រោះមហន្តរាយ សុខភាព និងការថែទាំសុខភាពសហគមន៍ ការលើក
កម្ពស់គោលការណ៌គ្រឹះ និងតម្លៃមនុស្សធម៌ និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងធនធាន ។
-កាកបាទក្រហមកម្ពុជា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន វិស័យឯកជន ត្រូវបន្ត សកម្ម
ភាពព្រមៗគ្នា នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ខិតខំជីកអណ្តូង និងស្រះថ្មី
និងស្តារអណ្តូង

ស្រះចាស់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកប្រើ-

ប្រាស់ ។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា កិច្ចការមនុស្សធម៌ពិតជាមិនមាន
ព្រំដែន ហើយគ្រោះមហន្តរាយ ក៏កាន់តែមានវិសាលភាពធំទៅៗ ដែលការងារនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងសិក្សាផលប៉ះពាល់នៃបម្រែ
បម្រួលអាកាសធាតុជាកញ្ចប់ រៀបចំការងារបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្នុងការត្រៀមបង្កាគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានល្អប្រសើរ

ឡើង ។
អង្គមិទ្ទីងទាំងមូលបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាល
ក្នុងស្មារតីមិត្តភាព

សាមគ្គីភាព

និងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃ

លែង ហើយដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកា
បរិច្ចាគពីសំណាក់សប្បុរសជនជាតិ-អន្តរជាតិ

ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប

ចំនួន ១៣,៣១៣,២២១ ដុល្លារអាមេរិក ។
ជាមួយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
បានហៅការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ថា
ជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងដល់ការដោះស្រាយបញ្ហា និងផលលំបាករបស់

សមាជិក សមាជិកានៃពិធីមិទ្ទីងថ្នាក់ជាតិ អបអរខួបទី ១៥៣
ទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា

ប្រទេសជាតិ និងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាក ។ ការឧបត្ថម្ភ
ទាំងនេះ ជាសិល្បៈនៃការចែករំលែក និងជាការផ្សាភ្ជាប់រវាងអ្នកគ្មានលទ្ធភាព និងអ្នកមានលទ្ធភាព ៕

TsSnavdþI RbCaCn 15

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

មីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧១ ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា
 សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង កោតសរសើរកងកម្លាំងនគរបាលគ្រប់ជំនាន់
ដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១
ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា(១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)
នៅថ្ងទ
ៃ ី ១៦ ខែឧសភា សម្តច
េ ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទ

សម្តេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនា

សីហមុនី

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

ប្រោសប្រទានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យលេខ..នស/.. រកត/

អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១

០៨០៦/ ៣៤២ ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៦ កំណត់ថ្ងៃបដិសន្ធិនៃអង្គ

ថ្ងក
ៃ ណ
ំ
ត
ើ នគរបាលជាតិកម្ពជា
ុ (១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)។

ប្រតិបត្តិច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះ ។

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បាន

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងថា ឆ្លងកាត់នូវព្រឹត្តិការណ៍ និង

សម្តេចក្រឡាហោមបានបញ្ជាក់ថា អាស្រ័យដោយកត្តាជាមូលដ្ឋានដ៏

ប្រវត្តសា
ិ ស្រដ
្ត ជ
៏ រូ ចត់ជាច្រន
ើ កាលពីអតីតកាល កម្ពជា
ុ បានបើកទំពរ័ ប្រវត្ត-ិ

រឹងមាំទាំងនេះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យ

សាស្រ្តថ្មីមួយ ដោយបានធ្វើការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិ បង្កើតនូវការឯក-

ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ។ ជាពិសេសក្នុងបណ្តា

ភាពជាតិ ដោយពុំមានការបង្ហូរឈាមគ្នា និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខ

ឆ្នាំកន្លងទៅ កម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧ % ហើយឆ្នាំ

សន្តិភាពពេញលេញ

ដែលកម្រមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លង

២០១៦ នេះ តាមការប៉ាន់ស្មានកម្ពុជានឹងបន្តសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋ-

មក ។ សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខជាតិ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ

កិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧% និងចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ កើនដល់

សម្រាប់ធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

១.៣២៥ ដុល្លារអាមេរិក ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ

សំដៅលើកម្ពស់ជីវភាព

រស់នៅ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ។

ទៀតគឺកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ។

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងនាមសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានសម្តែងនូវការដឹងគុណដ៏

ជោគជ័យ
សម្បត្តិ

និងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងនេះពុំអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគុណ
និងស្នាដៃដែលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានរួមចំណែកយ៉ាង

ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត និងសូមកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះកងកម្លាំង

សកម្មផល
ុ ផុសនោះឡើយ ។ បច្ចប
ុ ្បន្ននេះ ស្ថានភាពពិភពលោក កំពង
ុ លេច

នគរបាលជាតិគ្រប់ជំនាន់

ឡើងនូវបញ្ហាចម្រូងចម្រាស់ជាច្រើន

ដែលបានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាង

ក្នុងការ

ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍អសន្តិសុខ

បំពេញកាតព្វកិច្ច ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងការការពារ

ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលបានធ្វើឲ្យសភាពការណ៍ជារួមមានការប្រែ-

ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ប្រឆាំង

ប្រួលបត់បែនឆាប់រហ័ស ដូចជាអំពើភេវរកម្មអន្តរជាតិ អំពើឃោរឃៅរបស់

ទប់ស្កាត់ឧបាយកលប៉ុនប៉ងបង្កវិទ្ធង្សនា អំពើភេរវកម្មបង្ការ និងបង្រ្កាប

អ៊ីស្លាមនិយមជ្រុល(ISIS)បទឧក្រឹដ្ឋឆ្លងដែន ការជួញដូរគ្រឿងញៀន ការ

ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគ្រប់ប្រភេទ និងការពារអាយុជីវិត

ជួញដូរមនុស្ស

ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋ

និងរបៀប-

ជាតិ បញ្ហាសាសនា ជនជាតិ ។ល។ និន្នាការទាំងនេះអាចបង្កើតភ័យន្តរាយ

រៀបរយ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសង្គមទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទី

បានគ្រប់ពេលដែលយើងពុំអាចធ្វេសប្រហែសបានឡើយ ។ ស្ថិតក្នុងបរិបទ

មោទនៈ ។

នេះ អាជ្ងាធរគ្រប់ថ្នាក់ ពិសេសកងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវយកចិត្តទុក

រក្សាសុខសុវត្ថិភាពនៅមូលដ្ឋាន

សម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថា ថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី ១០
ហើយ

ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះឡើង

ព្រមទាំងទំនាក់ទាក់ទងនឹងបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យ

ដាក់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យកាន់តែក្លៀវក្លាបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខ
និងសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តន៍ថ្មីនេះ ។

16 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៧១
ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា(១៦ ឧសភា ១៩៥៤-១៦ ឧសភា ២០១៦)
សម្តេចក្រឡាហោមបានបន្តទៀតថា នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង ដំណើរ

ស័ក្តិផងដែរ ។

ការបោះឆ្នោត ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស គឺជា

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងថា ៉ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យសវនកម្មទៅត្រួត

របបនយោបាយតែមយ
ួ គត់ដល
ែ សមស្របសម្រាបក
់ ម្ពជា
ុ គ្មានរបបនយោ-

ពិនិត្យនៅកន្លែងមួយចំនួន ព្រោះវាងាយណាស់អស់លោកស្នងការរាយ-

បាយណាដែលសមស្របជាងដែលយើងបានប្រកាន់យកនេះទេ ។ ហេតុ

ការណ៍មកថា បើករួចរាល់អស់ហើយ ប៉ុន្តែការបើកនោះ ខ្ញុំមិនបានណែនាំ

នេះ

យើងប្រឆាំងជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រើ-

អីចឹងទេ ។ ខ្ញុំអត់បានណែនាំឲ្យបើករបៀបហ្នឹងទេ ។ ខ្ញុំបានណែនាំថាឲ្យ

ប្រាស់របបនេះគ្រាន់តែជាការក្លែងបន្លំកេងយកចំណេញសម្រាប់បុគ្គល ឬ

ដាក់ចូលក្នុងកុងធនាគារ រួចហើយឲ្យម្នាក់ៗមានលេខកុងធនាគាររួចទៅ

សម្រាប់គណបក្សប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះការបោះឆ្នោត គឺជាជម្រើស ដ៏ល្អ ដើម្បី

បើកដោយខ្លួនឯងទៅ។ សវនកម្មទៅកន្លែងណាខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេខ្ញុំចុចឲ្យធ្វើ

ធានាឲ្យមានស្ថិរភាព ធានាឲ្យមានការផ្សះផ្សា បង្រួបបង្រួមជាតិ ធានាឲ្យ

ប៉ុន្មានខេត្តហើយបើរកទៅឃើញត្រឹមត្រូវខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ត្រូវឡើងស័ក្តិ។ កន្លែង

កម្ពុជាមាននិរន្តរភាពតទៅទៀត ។

ណាធ្វើមិនត្រូវមិនត្រឹមតែមិនបានរង្វាន់

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានព្រមានបកស័ក្តស្នងការខេត្តណា

និងឡើងសិក្ត័ទេ

អាចនឹងត្រូវ

ពិន័យ និងថយសិក្ត័ទៀត ៉ ។

ដែលមិនបានបើកប្រាក់រង្វាន់ជូននគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម

គួររំលឹកថា ចាប់តាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីកាលពីខែមករា ឆ្នាំ

ការសន្យារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ មកមេ៉្ល្ះ ។

២០១៦ កន្លងមកនេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ ប្រាក់

សម្តេចក្រឡាហោមបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារសវនកម្មរបស់ក្រសួងមហា

លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែបើកឲ្យម្តង

ផ្ទៃ ត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេច ដើម្បីចុះពិនិត្យភាពអសកម្មនៃការបើកប្រាក់

ប៉ុន្តែការអនុវត្តហាក់បីដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាព ដោយខេត្តមួយចំនួនមិន

រង្វាន់ជូននគរបាលចរាចរណ៍

ទាន់បើកដល់ប៉ូលិសចរាចរណ៍នៅឡើយទេ

តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

ដែលបានពីការផាកពិន័យចរាចរណ៍នៅ
ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុននោះឡើយ

 មកដល់ពាក់កណ្តាលខែ

ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយនោះ ៕

ហើយបើពិនិត្យឃើញថា ធ្វើទៅមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវពិន័យ នឹងបន្ថយ

tmkBITMB½rTI 12
ទាក់ទិននឹងបញ្ហាទឹក សម្តេចតេជោបានប្រកាសថា ៉ នៅថ្ងៃនេះ ក្នុង
នាមរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា

និងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមប្រកាសបញ្ចប់នូវយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំក្នុង

ការដោះស្រាយទឹក និងផ្តល់ទឹកជូនប្រជាជន ៉ ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា
ទ្រាយធំ

យើងបញ្ចប់យុទ្ធនាការចែកចាយទឹកទ្រង់-

តែយើងមិនបានបញ្ចប់សកម្មភាពផ្តល់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ

តំបន់ដែលខ្វះខាតទឹកនៅឡើយនោះទេ ។ ជាមួយនេះសម្តេចតេជោក៏បាន
ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងផងដែរ

នៅពេលដែលមានភ្លៀង

ក៏ប៉ុន្តែសម្តេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថា ការបញ្ចប់នៅពេលនេះមានអត្ថ-

ធ្លាក់ ហើយត្រូវនាំគ្នារកវិធីរក្សាទឹកទុកមិនត្រូវរងចាំឲ្យគេជួយរហូតនោះទេ

ន័យថាបញ្ចប់យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ចប់នូវការផ្តល់ទឹក

ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគួរជួយនោះគឺជនពិការ និងចាស់ជរា តាមរយៈធ្វើទរទឹក

នៅតំបន់ដែលមានការខ្វះខាតនោះទេ ។ យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំនេះមាន

និងពាងសម្រាប់ដាក់ទឹកជូនគាត់ ។ សម្តេចក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់ផ្នែកពាក់-

ន័យថា បញ្ចេញទាំងថវិកាបញ្ចេញទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រាប់ទាំងរថយន្ត

ព័ន្ធ បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពជីកស្រះថ្មី ជីកអណ្តូងថ្មី និងស្តារ

របស់កងទ័ព ក៏បានបញ្ជូនចេញ ។ ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រាប់ទាំងផ្នែករដ្ឋា-

ស្រះចាស់ ស្តារអណ្តូងចាស់ និងជីកប្រឡាយនៅតែបន្ត ។ នៅឆ្នាំនេះ ចំនួន

ករទឹកដែលស្ថិតនៅក្រោមឳវាទក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នៅគ្រប់

ស្រះទឹកថ្មី និងអណ្តូងទឹកថ្មីមានការការកើនឡើង។

ទីកន្លែង ក៏ផ្តល់ទឹកស្អាតយកទៅចែក ជាពិសេសកម្លាំងយុវជន និងក្រុមការ
ងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងលើការងារនេះ ។

សម្តច
េ តេជោបានបន្តថាសកម្មភាពត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺការដួលរលំ
ផ្ទះប្រជាជន និងសាលារៀនត្រូវជួយសង្រ្គោះប្រជាជនបានភ្លាមផងដែរ ៕

TsSnavdþI RbCaCn 17

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងចៅៗ បាននាំយកបច្ច័យ ទេយ្យវត្ថុ អង្ករ
គ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រគេនសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត សម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាព្រះចៅអធិការវត្តបទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ ។
ទេយ្យវត្ថុ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ដែលប្រគេនសម្តេច នាឱកាសនោះ រួមមាន ៖ បច្ច័យ, សាដក
ចំនួន ០៥, អង្ករ ០២ តោន, តែ ០៤ គីឡូក្រាម, ស្ករស ០២បាវ, មីយើង ០៣ កេសធំ, ត្រីខកំប៉ុង ០៤
កេស, ទឹកដោះគោខាប់ ០៤ កេស, ទឹកក្រូច ០៥ កេស, ទឹកបរិសុទ្ធ ០៥ កេស, នំខ្មែរមួយកន្ត្រក និង
ផ្លែឈើ ០៤ កេស ។

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា ប្រធាន
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរខួបទី១៥៣ ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ "កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
មានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា" ។ អង្គពិធីក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក
លោកស្រីជាសមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមការងារគណបក្ស ក្រុមការងារ
ថ្នាក់ជាតិ មន្ត្រីរាជការ សប្បុរសជន និងក្មួយៗយុវជនកាកបាទក្រហមយ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរ ។

ថ្មីៗនេះ សម្ដេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង អមដំណើរដោយឯកឧត្តម គុយ សុផល ទេសរដ្ឋមន្តទ
្រី ទួលបន្ទក
ុ កិចកា
្ច រទូទៅក្នង
ុ ព្រះបរមរាជវាំង បានដឹកនាំគណៈប្រតភ
ិ ូ
ចុះពិនិត្យទីតាំងសម្រាប់រៀបចំពិធីបួងសួង

និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រាសាទ

កោះកេរ្តិ៍ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង
រាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ និងអាជ្ញាធរខេត្តផងដែរ ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារ
ជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដាក់សម្ភោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមមួយ
ខ្សែប្រវែង ១៥ គីទ្បូម៉ែត្រ និងទំនប់បង្ហៀរទឹកមួយកន្លែងប្រវែង ៥០០ ម៉ែត្រ ដែលជាអំណោយរបស់
យោធភូមិភាគទី ៧ និងយោធភូមិភាគទី ៥ កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម នាទីបញ្ជាការយុទ្ធសាស្រ្ត
អូរកូនតឹង ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងក្រសាំង ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប ។

ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍កម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា

និងអធិការកិច្ច

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំង

ប្រដាប់អាវុធអង្គភាពនគរបាលជាតិវរៈសេនាតូចលេខ ៨២៧ និងអង្គភាពវរៈសេនាតូចលេខ ២៦៩
ឈរជើងនៅភូមិសាស្រ្ដខេត្ដកោះកុង ដែលជាខេត្ដនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃ ទាំងព្រំដែនទឹក
និងព្រំដែនគោក ។
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ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី ១ ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល
ចុះខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបទី ១៥៣ ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម
អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ " កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់
គ្រប់ៗគ្នា "។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ
និងចែកទឹកចំនួន ៨.០០០ លីត្រ ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥៩ គ្រួសារ នៅសង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្ត
កំពត ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញពិនិត្យដំណើរការសាងសង់
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម II ស្ថិតនៅឃុំភ្លុក ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
ចាប់ផ្តើមសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ហើយនៅក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ អាចដំណើរការផលិតថាមពល
អគ្គិសនីបានមួយចំនួន និងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ទើបផលិតបានទាំងស្រុង ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានថាមពល
៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ ស្មើនឹង៣០% នៃអគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងមូល នៅពេលសាងសង់រួច ថាមពលអគ្គិសនីនេះមិន
ត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់បានទូទាំងខេត្តប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចលក់ចេញទៅប្រទេសឡាវ និងវៀតណាមទៀត ផង
។ ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ គ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនាញការចិន និងមានបុគ្គលិក ៩០%
ជាជនជាតិខ្មែរ ដោយទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យម ៣០០ ទៅ ៤០០ ដុល្លារ ។
ថ្មីៗនេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ អគ្គមប
េ ញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមន
ិ ្ទ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាកជា
់ តិ ចុះខេតឧ
្ត ត្តរមានជ័យ បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី ២ មានប្រវែង ៣ គ.ម ស្ថិតនៅចន្លោះភ្នំ
គោកអាតោ និងភ្នំរូងដែក ឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះខេត្តកំពង់ស្ពឺ

និងឯកឧត្តម

យឹម

សុខុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារមួយក្រុមចុះចែកទឹកជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន ១០៥

គ្រួសារមកពី ១៣ ភូមិ របស់ឃុំផុង ស្រុកបសេដ្ឋ ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានទឹក ៤ យួរ និងមី ១ កេស ។

ក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានឧបត្ថម្ភដល់ជនពិការចំនួន ៣ រូប អស់ប្រាក់ចំនួន ១៨
មឺុនរៀល និងបានឧបត្ថម្ភដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានចំនួន ២៥ នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន ២ មឺុនរៀល និងគណបក្ស
ឃុំចំនួន ៥០ មឺុនរៀល ផងដែរ។
ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះស្រុកសំរោង រួមដំណើរ
ដោយលោក ស៊ីន សុផល អភិបាលរងស្រុកសំរោង លោក លោកស្រី ក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ យុវជនសហភាពសហព័ន្ធ
យុវជនកម្ពុជា យុវជនកាយរឹទ្ធ និងយុវជនកាកបាទក្រហម បាននាំអំណោយសង្គ្រោះបឋមទៅចែកជូនបងប្អូន
ដែលរងគ្រោះទាំង ១០ គ្រួសារ ដែលក្នុង ១ គ្រួសារទទួលបាន អង្ករ២៥ គ.ក មី១កេះ ទឹកត្រី១យួរ ទឹកសីុអីុវ១យួរ
និងថវិកា ១៥ មឺុនរៀល ។

ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សួស គង់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចុះចែកទឹកបរិសុទ្ធធុងចំណុះ ២០ លីត្រ

និងថវិកា ១ មឺុនរៀល ក្នុងមួយគ្រួសារ ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៥០ គ្រួសារ នៅភូមិក្រាំងធ្នង់ និងភូមិក្រាំង
ចចាត ឃុំមហាសាំង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ ជាមួយគ្នានោះ ឯកឧត្តម និងគណៈប្រតិភូអមដំណើរ ក៏
បានអញ្ជើញពិនិត្យការងារជួសជុលអណ្តូងស្នប់
ដែរ ។

និងបានបូមទឹកចែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខាងលើផង
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ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី ៧ នៃព្រឹទ្ធសភា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី ១ បានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានធ្វើផ្លូវចាក់បេតុងប្រវែង ៦១២ ម៉ែត្រ ទទឹង
១,៥ ម៉ែត្រ កម្រាស់ ០,០៧ ម៉ែត្រ ក្នុងសហគមន៍ពង្រសែនជ័យ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ ។
ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធានស្តីទីគណៈ
កម្មការទី ១០ នៃព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី ៣ (ខេត្តកណ្តាល)
រួមដំណើរដោតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានស្តារប្រឡាយ ១ ខ្សែ
ប្រវែងជិត ២ គីឡូមែ៉ត្រ មានទ្វារទឹក ២ កន្លែង និងពិនិត្យការងារជួសជុលផ្លូវអមប្រឡាយ អស់ថវិកាជាង ៣
ម៉ឺនដុល្លារ ស្ថិតនៅភូមិគោកព្រីង ឃុំគោកត្រប់ ពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង
ការរៀបចំប្រព័ន្ទទឹកប្រវែងជាង ១ គីឡូមែ៉ត្រ ជម្រៅពី ៤ ទៅ ៥ មែ៉ត្រ ជីកអណ្តូងទឹកបន្ថែម និងស្តារប្រឡាយ
ព្រែកតូចមានប្រវែងជាង ៧ គីឡូមែ៉ត្រ ស្ថិត
ក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដម ប៉ា សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្ត បង្សុកូល និងរាប់បាត្រប្រគេនព្រះ សង្ឃ ២១៥ អង្គ ដើម្បីឧទ្ទិស
កុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត នៅមជ្ឈមណ្ឌល ប្រល័យ
ពូជសាសន៍ ជើងឯក ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯក
ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ខូយ រីដា អភិបាល
រងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានដឹកនាំមន្ទីរជំនាញ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ
និងពិនិត្យទីតាំងខួងអណ្តូងស្នប់ទាំង ១៤ កន្លែង ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកណ្តៀង និងស្រុកបាកាន
ដើម្បីពន្លឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ទឹកទាន់ពេលវេលា ។

ថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងបើកដាក់

ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអណ្តូងទឹកចំនួន ១០ ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់មហាឧបាសក ហ៊ុន នាង និង

មហាឧបាសិកា ឌី ប៉ុក ដែលបានចែកឋានទៅហើយ ផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុករតនមណ្ឌល

ខេត្តបាត់ដំបង ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរ ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ ក៏បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

យុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA) ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនពួកគាត់ដល់គេហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ ដែល
ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺធ្ងន់មួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅឯភ្នំពេញ

ក្រោមការចំណាយផ្ទាល់

របស់ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ ។

ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ រួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺ បាននាំយកឡានដឹកទឹក និងទឹកបរិសុទ្ធ ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ និងទទួលទាន
ជាបឋម នៅភូមិភ្លើងឆេះ ឃុំមានជ័យ ស្រុកឧដុង្គ និងភូមិក្រាំងសំរ៉ែ ឃុំអូរ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
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នៅថ្ងទ
ៃ ី ២១ និង ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រម
ុ ការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ចុះជួយខេត្ត គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តស្រុកសន្ទុក
និងស្រុកស្ទោង

បានរៀបចំពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ-ភូមិ បន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោត

តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពីក្នុងជួរយុវជនជាសមាជិក

គណបក្ស និងទទួលបានការតែងតាំងពីគណបក្សខេត្ត គណបក្សស្រុក។ ហើយក្រុម
ការងារយុវជន

និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សដែលត្រូវបានប្រកាសមានស្រុក

ស្ទោង ចំនួន ៨៦០ នាក់ ស្រុកសន្ទុកចំនួន ៧០០ នាក់ ពិធីនេះប្រារព្ធទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយស្រុកស្ទោង និងស្រុកសន្ទុក។

គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានរៀបចំពិ-

ធីបិទវគ្គបំប៉នគ្រូឧទ្ទេសនាមយុវជនគណបក្សខេត្តសៀមរាបជំនាន់ទី ២ នាល្ងាចថ្ងៃទី
២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់ពីបានដំណើរការរយៈពេលបីថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ១៩-២១

ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមានសមាសភាពប្រធាន អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សក្រុង-ស្រុក ទាំង ១២ និងឃោសនិកសរុបចំនួន ៩៦ រូប។ គ្រូឧទ្ទេសនាមដែល
ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលទាំងនោះត្រូវសហការជាមួយគណបក្សក្រុង-ស្រុក

រៀបចំ

ផែនការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនក្រុមការងារយុវជន ក្រុមសកម្មជនយុវជន

គណបក្សនៅឃុំ-សង្កាត់ និងតាមភូមិ។ វគ្គនេះបានប្រារព្ធពិធីបិទ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម នូ ផល្លា អនុប្រធាន
គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា អនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តសៀមរាប ។

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធាន
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការ
ងារយុវជនស្រុក និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សតាមបណ្ដាឃុំ និងស្រុក នៅស្រុកកង
មាស ខេត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនចំនួន

៤៥៦នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សុខ សូកាន អ្នកតំណាងរាស្ត្រតាកែវ និងជា
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម គិន ណែត ប្រធាន
គណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ។

កម្មវិធីប្រកាសទទួលសា្គល់សកម្មជនយុវជនភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងទូទាំង
ខេត្តកំពង់ធំដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោត

បានផ្តើមដំណើរការក្រោមអធិបតីភាព

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុង ស្រុករៀងៗខ្លួន នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ
២០១៦ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ទៅប្រកាសនៅស្រុកសណ្តាន់ ។ បន្ទាប់ពីការ
បោះឆ្នោតគំរូសាកល្បងដំបូងនៅភូមិពីរនៃសង្កាត់ស្រយ៉ូវក្រុងស្ទឹងសែន ដែលជាគំរូល្អ
មួយនាំឱ្យមានការបោះឆ្នោតដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ

ជ្រើសរើសពីសកម្មជន

យុវជនគណបក្សនៅភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ ទូទាំងខេត្តបានជោគជ័យ ។

គណៈកម្មាធិការគណបក្ស និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សរដ្ឋលេខាធិការ-

ដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយ នៅស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់

ក្នុងពិធីបើក និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុន ខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាលចូលរួមក្នុងពិធីបិទ ។

ថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ា ឈឿន អនុប្រធានក្រុមការងារ
ថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តទទួលការងារយុវជន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង
ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់យុវជនគណបក្សថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិ
កំពង់ចាម ។

នៅស្រុកជើងព្រៃ

ខេត្ត
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នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ ប្រធានក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំនៃស្រុកបាភ្នំ ដោយបានបញ្ជាក់ជូនយុវជនថា ចំណេះ
ដឹង ក្រមសីលធម៌ កាយសម្បទា ជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដែលយុវជនត្រូវតែមាន ដើម្បី
បម្រើសកម្មភាពគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុកបាភ្នំ ។
ក្នុងនោះដែរ

ឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងយុវជនឃុំនីមួយៗឡើងបង្ហាញអំពី

បញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីក្តាប់សភាពការណ៍ជាក់ស្តែង និងដោះស្រាយនូវសំណូមពរ
នានា ។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្តម បានប្រគល់ជូននូវសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា កុំព្យូទ័រយួរដៃ ១ គ្រឿង និងម៉ាស៊ីនថត ១ គ្រឿង ទៅក្រុមលេខាធិការដ្ឋានយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង ដើម្បីយកទៅប្រើ
ប្រាស់ការងាររដ្ឋបាល ។
នាថ្ងៃ ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាល បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណបក្សបណ្តាខេត្តតំបន់ ៤ ដែល

រួមមាន ខេត្តព្រះសីហនុ កំពត កែប ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
រវាងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគនបក្សថ្នាក់

កណ្តាល អនុប្រធានទទួលតំបន់ ៤ នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជំនួយការក្រុមការងារ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្តព្រះ
សីហនុ អនុប្រធានគណបក្សខេត្តកំពត ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អ ។

ថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះលោក សោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប និងជាអភិបាលរងខេត្តកែប ព្រមទាំងអាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តក្រុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្រុម
សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរឥស្លាមកំពតកែប បានយកទឹកស្អាតចំនួន ១៨,០០០ លីត្រ មកចែក
ជូនប្រជាជនក្នុងសង្កាត់អូរក្រសារ ក្រុងកែប ខេត្តកែបចំនួនជាង ២០០ គ្រួសារ ។

ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមាជិកក្រុមការងារយុវ-

ជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីវេទិកាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សស្តាប់យុវជននិយាយ នៅឃុំព្រះប្រសប់ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក ២៥០

នាក់ ក្នុងនោះមាន លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ចំនួន ១៥ នាក់ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ២០០នាក់
និងយុវជនឃុំព្រះប្រសប់ ចំនួន ៣៥ នាក់ ដោយដោះស្រាយសំណូមពររបស់បងប្អូន
សិស្សថ្នាក់ទី ១២ នៃវិទ្យាល័យព្រះប្រសប់ ជួយឧបត្ថម្ភវគ្គបំប៉នមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ

សម្រាប់ត្រៀមប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំរុញឲ្យមានក្លឹបសិក្សាដើម្បីជួបជុំគ្នារៀនសូត្រ និងជួយបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមក។
ថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមាជិកក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាកក
់ ណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានដឹកនាំវគ្គបង្រៀនបច្ចេកទេសផលិត និងកាត់តររូបភាពវីឌីអូ និង
picture slide តាម Mobile device ដើម្បី upload ចូលទៅក្នុង FacebookនិងYou
Tube ដល់ជនបង្គោលទទួលបន្ទុកយុវជននៅតាមសាខាគណបក្សក្រសួងមួយចំនួន
ហើយតាមរយៈវគ្គពិសេសនេះ

នឹងដើំម្បីជ្រើសរើសយុវជនឆ្នើមផ្នែកនេះចំនួនយ៉ាង

តិច ១០ នាក់ ដើម្បីត្រៀមចូលធ្វើជាយុទ្ធកជនក្នុងសមរភូមិសង្រ្គាម social media
ឡើងវិញ។

ថ្ងៃទី ០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក អ៊ូច ភា ជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្តកាកែវ

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនតាមសាលានៃវិទ្យា-

ល័យតេជោអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ចំនួន ២០៦ នាក់។

ថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សរ សុពុត្រា អនុប្រធានក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បានចូលរួមផ្តល់បទឧទ្ទេសនាមក្នុងវគ្គបណ្តុះ-

បណ្តាលសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ
កម្ពុជា ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពត ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប
នៅសណ្ឋាគារ ហ្គោលឌេនស៊ី ខេត្តព្រះសីហនុ ។
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ចំណូលពន្ធដារ ៤ ខែ ៈ

ពលករកម្ពុជាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រីមាសទីមួយ ៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុង

ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំនេះ មានពលករកម្ពុជាចេញទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅ

ខែមេសា កន្លងទៅពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបានប្រមាណ ៧៤២ ពាន់លានរៀល
ឬប្រមាណ ១៨៥,៥២ លានដុល្លារ ។

ក្រៅប្រទេសមានចំនួន ៥ ៣៥៩ នាក់ (ស្រី២ ០០៩នាក់) ។
ក្នុងចំណោមពលករជាង ៥ ពាន់នាក់នេះ មានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន ៨៧ នាក់

សរុបសម្រាបរ់ យៈពេលបួនខែដម
ើ ឆ្នាន
ំ េះដែរ ចំណល
ូ ពន្ធអាករសរុបដែលប្រមល
ូ

(ស្រី ៦៥ នាក់)ប្រទេសថៃឡង់ដ៏មានចំនួន ៣ ៨៥៨ នាក់(ស្រី ១.៥៦៥ នាក់)

បានមានចំនួន ២ ៥៥១ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៦៣៧,៨២ លានដុល្លារ ស្មើនឹង

ប្រទេសជប៉ុនចំនួន ៣០៥ នាក់(ស្រីចំនួន ១៦២ នាក់) និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

៤៤,៨៧ % នៃគោលដៅកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ

ចំនួន ១ ១០៩ នាក់ (ស្រី ២១៧ នាក់) ។

ទេសចរណ៍ត្រីមាស ១ ៈ

២០១៦ ។
ចំណូលនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៥ ឃើញថាការ

ក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា តាមតួលេខបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ៣ ខែ

ប្រមូលចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទមានការកើនឡើងចំនួន ៤៥៤ ពាន់លានរៀល

ដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន ១,៣ លាននាក់ គឺ

ឬប្រមាណ ១១៣,៦៥ លានដុល្លារ ឬស្មើនឹងអត្រាកំណើន ២១,៦៨%។ ក្នុងរយៈ

កើនបាន ២,៥% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៥ ។

ពេលដូចគ្នានេះដែរ ក៏មានការកើនឡើងនូវចំណូលពន្ធអាករតាមប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗ
មួយចំនួន ដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមានការកើនឡើងប្រមាណ ៥៨,០៩ % ។

ក្នុងត្រីមាសទីមួយនេះដែរ ភ្ញៀវចិនចំនួនជិត ១៦ ម៉ឺននាក់ បាននាំមុខដាច់ខណៈ
ទេសចរវៀតណាមធ្លាក់ទៅលំដាប់ទីពីរវិញ ។

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍កើន ១៩,០៩% ។ អាករលើតម្លៃបន្ថែមកើន ៣,៦៧% និង

ជាការកត់សម្គាល់ ថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបន្ធូរបន្ថយទិដ្ឋាការដល់

អាករពិសេសកើន ២៥,០%។ ចំណែកឯចំណូលពន្ធតាមសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏មាន

ទេសចរចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េ រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ចំពោះភ្ញៀវទេសចរណាមកកម្ពុជាញឹក

ការកើនឡើងស្ទើរតែទាំងអស់ដែរ ។

ញាប់

ការនាំចេញទៅអាមេរិកត្រីមាសទី ១ ៈ

ដែលនេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យភ្ញៀវទាំង៣ជនជាតិមកស្នាក់នៅកម្ពុជាបាន

យូរថ្ងៃថែមទៀត ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យជំរឿនអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ការនាំ

តាមការព្យាករណ៍របស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក (WTO) បានមើល

ចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ បានថយ

ឃើញថា នៅលើពិភពលោកនេះគឺមានតែទេសចរចិនទេ ដែលដើរកម្សាន្តច្រើនជាង

ចុះទឹកប្រាក់ពីជាង ៧២៥ លានដុល្លារ មកនៅត្រឹម ៧០៦ លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល

គេបង្អស់ ។

ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ថយចុះប្រមាណ ២,៦ % ។ ប៉ុន្តែតួលេខនាំចូលពីសហរដ្ឋ
អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣ ខែដើមឆ្នាំនេះវិញមានកំណើនជិត ១៣ %

កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិ ៤,៧៧ លាននាក់ ។ ឆ្នាំនេះ
ក្រសួងទេសចរណ៍ប៉ាន់ស្មានថា ភ្ញៀវអាចមានកំណើនក្នុងរង្វង់ពី ៣ ទៅ ៥ %។

ដោយមានទំហំទឹកប្រាក់ ៩៧ លានដុល្លារ គឺកើនឡើងពីចំនួន ៨៦ លានដុល្លារ បើ

វិស័យសំណង់ ៈ

ធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ។

ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានឲ្យដឹងថា ការវិនិយោគ

គួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារធំបំផុតលំដាប់ទី ២ សម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់

វិស័យសំណង់ក្នុងរយៈពេលត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ ២០១៦ នេះ មាន ៤៧៣ គម្រោង

ពីទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប ។ អាមេរិកបានស្រូបយក ៣៥ % នៃទំនិញសរុប ដែលបាន

មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានប្រមាណ ១ ៦៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ

នាំចេញពីកម្ពជា
ុ ។ ក្នង
ុ នោះមានដូចជាប្រភទ
េ ទំនញ
ិ វាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដរេ និងស្បែក-

២០១៥ មានការកើនឡើងប្រមាណ ២៥៧,៥១ % ។
ជាការកត់សម្គាល់ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់

ជើងជាដើម ។

ចំណូលពីការលក់សំបុត្រទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ៈ

នឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ដោយគិតត្រឹមដើមឆ្នាំនេះ ក្រសួងរៀបចំដែនដី

គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឱ្យដឹងថា

ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សំបុត្រឱ្យភ្ញៀវ

នគរូបនីយកម្ម បានទទួលការស្នើសុំគម្រោងសាងសង់ធំៗជាច្រើន ដែលក្នុងនោះរួម

ទេសចរបរទេសក្នុងខែមេសាកន្លងទៅមានចំនួន ៤ ១៤៨ ៥៦០ ដុល្លារ ថយចុះ

មាន ៈ សណ្ឋាគារសុខានៅភ្នំពេញចំនួន ៥ អគារ ក្នុងតម្លៃទុនរាប់រយលានដុល្លារ,

៣,៧៦ % បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំមុន ។ ស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេស

គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសាយណូផ្លាហ្សារបស់ចន
ិ គម្រោងសង់អគារកម្ពសជា
់ ង១៣០

ដែលបានទិញសំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន ១៤៦ ១៩៦ នាក់

ជាន់ និងគម្រោងធំៗមួយចំនួនទៀតដែលអាចមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ។

គឺថយចុះ៤,៨០% បើប្រៀបធៀបនឹងខែមេសាឆ្នាំ ២០១៥ ។
ដោយឡែកសរុបក្នង
ុ រយៈពេល ៤ ខែដម
ើ ឆ្នាន
ំ េះ ទេសចរបរទេសដែលបានទិញ

វិសយ
័ សំណង់នៅឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅមាន ២ ៣០៥ គម្រោង, ផ្ទក
ៃ ឡា
្រ សំណង់
៧ ៦៨៦ ១១២ម៉ែត្រការ៉េ មានតម្លៃប៉ាន់ស្មាន ៣ ៣៣៨ លានដុល្លារ ។

សំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តមានចំនួនសរុប ៨៤៧ ៥៥៤ នាក់ ។ រីឯ

ចំនួនអ្នកប្រើទូរស័ព្ទត្រីមាស ១ ៈ

ចំណូលសរុបពីការលក់សំបុត្រមានចំនួនប្រមាណ ២៤,៥ លានដុល្លារ ។

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា បើគិតមកត្រឹមត្រីមាសទី

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ ភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញសំបុត្រចូល

មួយដើមឆ្នាំនេះ ចំនួនអ្នកជាវសេវាកម្មទូរស័ព្ទមានចំនួនប្រមាណ ២១ លាននាក់ គឺ

ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនជាង ២ លាននាក់។ ចំនួននេះកើនឡើងជិត ២ %

ស្មើនឹង ១៣៩ % នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលមានជាង ១៤ លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ៕

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ ចំណែកចំណូលពីការលក់សំបុត្រវិញបាន
ចំនួន ៦០ ០៥៣ ៧០០ដុល្លារ ។
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លទ្ធផលវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ បង្ហាញពីជោគជ័យ និងបញ្ហាប្រឈម
បរិមាណផលស្រូវវស្សា និងប្រាំង មានកំណើនតែ ០,១២ %

៣ ០៥១ ៤១២ ហ.ត ។ ផ្ទៃដីអាចប្រមូលផលបានចំនួនប្រមាណ ៣ ០២៥ ៦៣០
ហ.ត និងបរិមាណផលសរុបទទួលបានចំនួន ៩ ៣៣៥ ២៨៤ តោន (កើន

បានប្រមាណ ០,១២ % ធៀបនឹងឆ្នាំមុន)។ ទិន្នផលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទទួលបានចំនួន ៣,០៨៥ តោន/ហ.ត (កើន០,២២%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន)។
អតិរេកស្បៀងគិតជាអង្ករមានចំនួនប្រមាណ ២ ៩៧៥ ៨០៩ តោន ឬស្មើ
នឹង ៤ ៦៤៩ ៧០២ តោនស្រូវ ។

ចំពោះស្រូវវស្សា ផ្ទៃដីសន្ទូង និងពង្រោះ សម្រេចបានសរុបចំនួន

២ ៥៦១ ៩៥៧ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៨០% នៃផែនការ ២ ៥៦៧ ១៣០
ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ២ ៦១៥ ហ.ត ។ ប្រមូលបានបរិមាណផល

ប្រមាណ៧ ១៧០ ៦៨៤ តោន លើសឆ្នាំមុនចំនួន ២៧ ១៦៣ តោន ។
ទិន្នផលជាមធ្យម ២,៨២៧ តោន /ហ.ត(ឆ្នាំមុនទិន្នផលមធ្យម ២,៨១៥

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
អញ្ជើញពិនិត្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកមួយកន្លែង
វិស័យកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ ទោះបីជួបប្រទះ

នឹងគ្រោះធម្មជាតិ ពិសេសគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ដោយ តែក្រោមការខិតខំប្រឹង
ប្រែងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តាមការណែនាំ និង

តោន/ហ.ត) ។

ដោយឡែក ស្រូវប្រាំងអនុវត្តបាន ៤៨៩ ៤៥៥ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន

១ ៤៨០ ហ.ត ។ បរិមាណផលទទួលបានសរុបចំនួន ២ ១៦៤ ៦០០ តោន

តិចជាងឆ្នាំមុន ១៦ ២៩៦ តោន ។ ទិន្នផលទទួលបានមធ្យម ៤,៤២២
តោន/ហ.ត (ឆ្នាំមុនទទួលបាន ៤,៤៤៣ តោន/ហ.ត) ។

ពិពិធកម្មដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ

តម្រង់ទិស ក៏ដូចជាវិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋា-

នេះដែរ អនុវត្តបានសរុប ៩៣១ ៥៨១ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ២២ ០១៦ហ.ត

មូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ចំនួន ៣៣៧ ៩២៣ តោន ក្នុងនោះ ដំណាំរួមផ្សំអនុវត្តបានសរុបចំនួន

ភិបាល និងដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្មពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន អាជ្ញាធរ

ព្រមទាំងការរួមចំណែកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

និងទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនន
ួ ១៥ ០៦៥ ១៨៦ តោន លើសឆ្នាម
ំ ន
ុ

គួបផ្សំនឹងការខិតខំឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់កសិករ

៧៩៦ ៥០០ ហ.ត និងមានបរិមាណផលចំនួន ១៤ ២០៧ ៩២៨ តោន ។

ការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។

មាណផលសរុបចំនួន ៨៥៧ ២៥៨ តោន ។

ផង បានជំរុញដំណើរផលិតកម្មកសិកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យ និងមាន
តាមរយៈសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទ

ដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុបចំនួន ១៣៥ ០៨១ ហ.ត និងទទួលបរិការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារតំបន់

និងពិភពលោក

ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ដែលបាន

សម្រេចបាន ៦៦ មុខ (ឆ្នាំ ២០១៤ មានតែ ៤៧ មុខ)មានបរិមាណសរុប

២០១៥-២០១៦ បានប្រឈមទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបាតុភូតធម្មជាតិ

លទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។ ការនាំចេញអង្ករសម្រេចបានចំនួន

ប្រារព្ធកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះ បានបញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មឆ្នាំ

ពិសេសគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ, ការកើនឡើងកម្តៅបង្កឲ្យប៉ះពាល់លើផ្ទៃដី
បង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវជាង ២៥៣ ០០០ ហ.ត ក្នុងនោះខូចខាតទាំង

ស្រុងលើផ្ទៃដីជិត ២៦ ០០០ ហ.ត ។ ស្ថានភាពបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវ
វស្សា

និងស្រូវប្រាំងឆ្នាំ

២០១៥-២០១៦

អនុវត្តន៍បានលើផ្ទៃដីចំនួន

ដំណាំស្រូវ ជាដំណាំសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

៤ ១៥៧ ២៥២,៧២ តោន ដែលមានកំណើនចំនួន ២០ % ធៀបនឹង
ជាង ៥៣៨ ៣៩៦ តោន កើនឡើងចំនួន ១៥១ ៣៣៥ តោន (ស្មើនឹង

៣៩,១%)ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងនោះ អង្ករក្រអូបគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន
២៧៤

៦៧១

តោន(ស្មើនឹង

៥១%)អង្ករសគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន

២២១ ៨៦២ តោន និងអង្ករចំហយ
ុ ចំនន
ួ ៤១ ៨៦៣ តោន ។ អង្កររបស់កម្ពជា
ុ

ដំណាំកៅស៊ូ ជាមាស ស របស់ប្រជាជនកម្ពុជា
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ចំនួន ១ ១៣២ ០៩៧ ក្បាល ថយចុះ ៩,៤២ % ។ ស្ថិតិសត្វនេះជាស្ថិតិ

សត្វដែលសល់ពីការពិឃាត និងការនាំចេញ ។ មានការកត់់សម្គាល់ថា ការ
ចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើង

ដោយកសិដ្ឋាន

ចិញ្ចឹមសត្វមានរហូតដល់ ២ ៨៥៦ កន្លែង កើន ២១ % ចំណែកឯចំនួន
សត្វមាន ៨ ១៧០ ៥២៥ ក្បាល កើន ២៨,៩៧ % ក្នុងនោះជ្រូកកើន
១១,៤៤% បក្សីកើន ២៩,៩៩% និងគោកើនចំនួន ១០៦,១១%។

ការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យនេះដោយសារវឌ្ឍនភាពនៃការស្រាវជ្រាវ និង

ការយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម ការជ្រើសរើស និងបង្កាត់ពូជចំណីសត្វ

សេវាថែទាំសុខភាពសត្វ និងជីវសុវត្ថិភាព ការផ្តល់ឥណទាន និងដំណោះស្រាយទីផ្សារ។ល។ ជាមួយគ្នាកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន ទាំងខ្នាតតូច និងធំ ក្នុង
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់សត្វ
ទិន្នផលនេសាទទាំងទឹកសាប និងទឹកប្រៃកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់

ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន ៦០ ជាពិសេសបណ្តាប្រទេសក្នុង

ដើម្បីជាពហុប្រយោជន៍សម្រាប់ជាថាម-

ពល ជីធម្មជាតិនឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ក៏មានការរីកចម្រើន
យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់កសិករ ។

ចំណែកវិស័យជលផល ក្រោយពីការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅផ្នែកជលផល

សហគមន៍អឺរ៉ុប ២៦ ប្រទេស, ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួនបួន និង

ដោយរំសាយឡូត៍នេសាទទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស មានកន្លែងអភិរក្ស

ប្រារំ បស់កម្ពជា
ុ រួមមាន ៈ ប្រទស
េ ចិនចំនន
ួ ១១៦ ៦៣៩ តោន ប្រទស
េ បារាំង

(សហគមន៍ ៤៦៧ កន្លែង)។ បានបោះបង្គោលបេតុងចំនួន ៤៦ ដើម សាង

ទិសដៅផ្សេងៗទៀត ៣០ ប្រទេស ។ ប្រទេសដែលជាទីផ្សារអង្ករធំៗទាំង
ចំនួន ៧៥ ២៧៧ តោន ប្រទេសប៉ូឡូញ ៥៨ ៤១០ តោន ប្រទេសណែតដឺឡែនចំនួន ៥៨ ៤១០ តោន និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៥៤ ៩១៤ តោន ។

ជលផលថ្មីចំនួន ៥៨ កន្លែង សរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ៥៦១ កន្លែង
សង់ស្នាក់ការបណ្តែតទឹកចំនួន ៤ និងស្នាក់ការបេតុងចំនួន ៣ ។

ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តបានចំនួន

ដំណាំកៅស៊ូនៅឆ្នាំ ២០១៥ មានផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៣៨៨ ៩៥៥ ហ.ត

១៤៣ ១៤១ តោន ស្មើនឹង ៩៩,៤០%នៃផែនការ ១៤៤ ០០០ តោន បើ

ផ្ទៃដីកៅស៊ូត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក ក្នុងនោះផ្ទៃដីក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូកសិ-

ក្រពើអនុវត្តបាន ២៩៨ ៦៦៩ តោន ស្មើនឹង ១១៩,៤៧% នៃផែនការ

កើនឡើងចំនួន ៣១ ១៤៦ ហ.ត បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ឬស្មើនឹង ៨,៧% ។

ឧស្សាហកម្ម (អតីតចម្ការកៅស៊ូរដ្ឋ ផ្ទៃដីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូ និងផ្ទៃ
ដីក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច)សរុបចំនួន ២៣៩ ១០២ ហ.ត ស្មើនឹង

៦១,៤៧% នៃផ្ទៃដីកៅស៊ូសរុប និងកៅស៊ូគ្រួសារមានចំនួន ១៤៩ ៨៥៣

ហ.ត ស្មើនឹង ៣៨,៥៣% នៃផ្ទៃកៅស៊ូសរុប ។ ផ្ទៃដីកៅស៊ូចៀរជ័រអនុវត្តបាន
ចំនួន ១១១ ២៣២ ហ.ត (ឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន ៩០ ៥៤៥ ហ.ត)។ ផលិតផលកៅស៊ូសម្រេចបាន ១២៦ ៨៦១ តោន (ឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន៩៧ ០៥៤

តោន) ។ ទិន្នផលមធ្យមមានចំនួន ១ ១៤១ គ.ក្រ/ហ.ត(ឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន
១ ០៧២ គ.ក្រ/ហ.ត) ។

ដោយឡែក ការនាំចេញកៅស៊ូសម្រេចបានចំនួន ១២៨ ០៤៧ តោន

ទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង ១៥៤ លានដុល្លារអាមេរិក (ឆ្នាំ ២០១៤ នាំចេញ

បាន ១០០ ១៥១ តោន)។ ស្ថានភាពតម្លៃកៅស៊ូនៅទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
បន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល៧ ឆ្នាំ
កន្លងទៅ ។ ពិសេស តម្លៃកៅស៊ូនាំចេញកម្ពុជាជាមធ្យមនៅសល់តែ

១ ២០៣ ដុល្លារ ក្នុងមួយតោន បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ តម្លៃមធ្យម

១ ៥៣៩ ដុល្លារ ក្នុងមួយតោន គឺថយចុះ៣៣៦ ដុល្លារក្នុងមួយតោនស្មើនឹង
២១,៨៣ % ។ កត្តានេះធ្វើឲ្យផលចំណូលសរុបថយចុះផងដែរទោះជា
បរិមាណនាំចេញកើនលើសឆ្នាំ ២០១៤ ក៏ដោយ ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះដែរ រោងចក្រសិប្បកម្មកែច្នៃផលិតផលកៅស៊ូមាន

សរុបចំនួន ១២០ កន្លែង ក្នុងខេត្តចំនួន ៩ (ឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន ៩៨
កន្លែង) ។

ចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទវិញ

គឺមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់

សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ការចិញ្ចឹមសត្វជា

លក្ខណៈគ្រួសារ និងលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មសរុបចំនួន ៤៥ ៣០៩ ៦៨៨
ក្បាល មានកំណើន ៥,៨៦ % ក្នុងនេះជ្រូកចំនួន ២ ៧៧៥ ៦១៤ ក្បាល
កើន ១,៤៦ % , បក្សីចំនួន ៣៤ ៥១៩ ០៧២ ក្បាល កើន ៩,២៣% , គោ

ក្របច
ី ន
ំ ន
ួ ៣ ៤២២ ៩៣៧ ក្បាល ថយចុះ ៤,៩៧ % និងកម្លាង
ំ អូសទាញមាន

ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កើនឡើងចំនួន ២៣ ០៨៦ តោន ។ ការចិញ្ចឹម
២៥០ ០០០ ក្បាល ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កើន ៨៣ ១៦៩ ក្បាល។
ការផលិតពូជត្រអ
ី នុវត្តបាន ១៨០,៥ លានកូន ស្មើនឹង ១០០,២៨%នៃផែន

ការ ១៨០ លានកូន ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កើន ៦០,៥ លានកូន។កន្លង
ែ
ភ្ញាស់ត្រីសរុបមានចំនួន ៣០៧ កន្លែង ក្នុងនោះមាន ២៩៤ កន្លែង ជារបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំ ២០១៥ អនុវត្តបានចំនួន ៤៨៧ ៩០៥ តោន ។

ចំណែកផលនេសាទសមុទ្រអនុវត្តបានចំនួន ១២០ ៥០០ តោន ស្មើនឹង
១០៩,៥៥ % នៃផែនការ ១១០ ០០០ តោន ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នា កើន ២៥០ តោន ។

ការងារស្រាវជ្រាវជលផល គឺបានផ្តោតទៅលើប្រភពធនធានជលផល

ទាំងទឹកសាប និងសមុទ្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវារីវប្បកម្ម ហើយថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យមានការចិញ្ចឹមត្រីរ៉ស់ និងត្រីឆ្តោ
ឡើងវិញ ។

វិស័យព្រៃឈើកំពុងតែត្រូវធានាឲ្យមាននិរន្តរភាព

សម្រាប់ការគ្រប់-

គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈើ ដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ កំ

ណែទម្រង់ព្រៃឈើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

ជាលទ្ធផល បានបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ព្រៃបម្រង
ុ ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ បង្កត
ើ តំបន់

ព្រៃការពារសម្រាប់អភិរក្សធនធានពន្ធុរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃ បង្កើត និងពង្រឹង

សហគមន៍ព្រៃឈើ បណ្តុះកូនឈើនៅតាមស្ថានីយ៍ ផ្សព្វផ្សាយដំាកូនឈើ

នៅតំបន់ស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ និងទីតាំងផ្សេងៗ និងបានអនុវត្តវិធានការ
យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើ ។

ក្នុងគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ទេរតំបន់ព្រៃការពារតំបន់

អភិរក្សព្រៃឈើចំនួន ១៣ កន្លែង និងព្រៃផ្តល់ផលចំនួន ៥ កន្លែង ពីក្រសួង

កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជូនក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រង និងបានផ្ទេរ

តំបន់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៧៣ កន្លែង ពីក្រសួងបរិស្ថានជូនក្រសួង
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ភាព តាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ជំរុញការដាំឈើឲ្យ

បាន ២៥ ០០០ ហ.ត ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បង្កើតព្រៃការពារនិងតំបន់អភិរក្ស
សត្វព្រៃឲ្យបាន ៥០ ០០០ ហ.ត ក្នុងមួយឆ្នាំ និងសហគមន៍ព្រៃឈើឲ្យបាន
៣២ សហគមន៍ក្នុងមួយឆ្នាំ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រអនុកម្មវិធីចំនួន៨។

កម្មវិធីទី៥. ពង្រឹងស្ថាប័ន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុស្ស។បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន ការផ្តល់សេវា

គាំទ្រ និងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ កសិកម្មបក
្រ បដោយនិរន្តរភាព ។ កម្មវធ
ិ ន
ី េះត្រវូ បានគាំទដោ
្រ យ
អនុកម្មវិធីចំនួន ១២ និងអនុវត្តដោយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូក

សរុបការងារកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ នេះដែរ សម្តេចអគ្គមហា

ប្រជាកសិករកម្ពុជា មមាញឹកក្នុងការដាំដំណាំរួមផ្សំ

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅធំៗពីរ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសម្រាប់ការនាំចេញ

កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទគ្រប់គ្រងបន្ត តាមរយៈអនុក្រិត្យលេខ ៦៩

គោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវ

ក្នុងការដាក់ចេញនូវ

និងការនាំចេញអង្ករកាលពីឆ្នាំ

អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

២០១០ គឺ ទី១.ជំរុញការផលិតស្រូវឱ្យបានសល់ ៤ លានតោន ក្នុងនោះ

គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ក្នុង

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងទី២.លើកឈ្មោះ អង្ករកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។

២០១៨) ដើម្បីជំរុញកំណើនកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានក្នុងរង្វង់ ៥ % តាម

នោះ បរិមាណស្រូវដែលលើសតម្រូវការក្នុងស្រុកសម្រេចបានទាំងស្រុង គឺ

កសិកម្ម ការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម ដោយយកចិត្តទុក

តោន នៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណែកឯការនាំចេញអង្ករ សម្រេចបានប្រមាណ

ជាទិសដៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទបានកសាងនូវ

នោះ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រអ
្ត ភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ កសិកម្មរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១៤រយៈការលើកកម្ពស់ផលិតភាពពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម
ដាក់ខ្ពស់លើការការពារ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើ និងជលផលប្រកបដោយចីរភាព ។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅគោលនយោបាយនេះ

ក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្កើតកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន ៥ ក្នុងនោះ ៖

កម្មវិធីទី១. បង្កើនផលិតភាពពិពិធភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម

កសិកម្ម ។ ជំរុញកំណើនផលិតកម្មគ្រប់មុខក្នុងរង្វង់ ១០ % ក្នុងមួយឆ្នាំ
តាមរយៈការបង្កើនការស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សំដៅបង្កើនទិន្ន-

បរិមាណអង្ករសម្រាប់នាំចេញត្រូវសម្រេចឱ្យបានយ៉ាងតិចមួយលានតោន
ចំពោះគោលដៅទីមួយយើងសម្រេចបានជាង ៨៧,៥ % ដោយក្នុង

កើនឡើងពី ៣,៥ លានតោន នៅឆ្នាំ ២០០៩ មកដល់ប្រមាណ ៤,៦ លាន
ជាងពាក់កណ្តាល គឺ ៥៣ ម៉ឺនតោន នៃគោលដៅមួយលានតោន ។

ចំពោះគោលដៅទីពីរ យើងសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់

ដោយកម្ពុជាបាននាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារនានាលើពិភពលោកជាង

៦០

ប្រទេស ។ ជាមួយនេះអង្ករពូជស្រូវផ្ការំដួលរបស់កម្ពុជាត្រូវបានជាប់ជា

ចំណាត់ថ្នាក់អង្ករឆ្ងាញ់បំផុតលើពិភពលោក រយៈពេលបីឆ្នាំជាប់គ្នា គឺក្នុង
ឆ្នាំ ២០១២, ២០១៣ និង ២០១៤ ។

ទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលជាគោលបំណង គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត ដែល

ផលដំណាំ លើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទចង់បាន និងប្តេជ្ញាធ្វើនោះ ក្រសួង

ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ណាផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយទៀតដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ និងមហិច្ឆតាធំធេង

កសិកម្ម ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា និងបង្កើន

កម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ២០ និងត្រូវអនុវត្តដោយ
អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។

កម្មវិធីទី២. ជំរុញផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វ។ ជំរុញការចិញ្ចឹម

សត្វក្នុងអត្រាកំណើន ៣ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយផ្អែកលើប្រសិទ្ធភាពនៃការ
ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ

និងផ្សព្វផ្សាយបង្កើនសមត្ថភាពបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ

ឆ្លងសត្វ និងជំងឺសូណូស៊ីស ធានាការផ្គត់ផ្គង់សត្វ ផលិតផលសត្វ ប្រកប

នេះក៏បានបង្ហាញនូវការសន្និដ្ឋានផងដែរដោយបញ្ជាក់ថា

ទោះជាយ៉ាង

ដែលយើងចង់បាន សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍវិសយ
័ កសិកម្មកម្ពជា
ុ មួយ តាមលក្ខ-

ណៈវិទ្យាសាស្រ្តទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពិសេសការចូលរួមការ

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ជាតិតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
សកលភាវូបនីយកម្ម ៕

ក៏ដូចជាក្នុងបរិបទនៃ

ដោយអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងបង្កើនសក្តានុភាពនៃការនាំចេញ ។ កម្មវិធី
នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ៩ ។

កម្មវិធីទី ៣. ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។

បង្កើនការការពារ និងអភិរក្សធនធានជលផល ដោយលុបបំបាត់បទល្មើស
នេសាទគ្រប់រូបភាព ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ១០០ សហគមន៍នេសាទ
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មក្នុងកំណើន ១៥% រៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីធានា
ឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពធនធានជលផល

ព្រមទាំងកែលម្អគុណភាព

និង

សុវត្ថិភាព ផលិតផលជលផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ។
កម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអនុកម្មវិធីចំនួន ១១ ។

កម្មវិធីទី ៤. ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃប្រកបដោយ

និរន្តរភាព ។ បង្កើនការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរ-

រោងចក្រមា៉សុីនកិនស្រូវសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស របស់ក្រុមហ៊ុន
អេមរុយរា៉យ (AMRU RICE )
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វិស័យព័ត៌មានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន មានប្រសាសន៍ក្នុង

ស្ថានីយ៍ផ្កាយរណបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ ២០១៥
និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ

វិស័យ

ពត៌មាន និងសោតទស្សន៍កាន់តែបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់

រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពទាំងបរិមាណ និងគុណភាព
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង

និងក្រៅ

ប្រទេស ។ ជាពិសេស គឺបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងការទទួល

បានព័ត៌មាន ការអប់រំ ការកម្សាន្ត និងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាម
រយៈប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង

នីតិរដ្ឋ ព្រមទាំងរួមចំណែកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណី ដើម្បីលើក

មានឋាមពលផ្សព្ចផ្សាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស
ភាព និងការអភិវឌ្ឍ ជូនសម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ។ ពានរង្វាន់នេះ គឺជានិមិត្ត-

រូបដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជំនាន់ក្រោយ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ទាំងអស់បានចងចាំ

និងបានតបស្នងចំពោះស្នាដៃរបស់សម្តេចទាំងពីរ

ដែលបានកសាងឡើង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេច
ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាន

និងប្រព័ន្ធផ្សព្វ-

ផ្សាយដើម្បីបានទទួល និងចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់
សន្តិសុខជាតិ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជាជន ។

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន ៨៩

និងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្ថានីយ៍ ។ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Analogue នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន២០

អនុវត្តតាមទិសស្លោក ៉ ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណា ពេលណា

ជីថលនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន ៤ ស្ថានីយ៍ ។ សរុបចំនួនស្ថានីយ៍ទូរ-

កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ
នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។
ក៏បាន

៉ និងផែនការ ៉ ពង្រឹងវិសាលភាព គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃ

ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិ

គ្របដណ្តប់បានទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុង

ប្រទេស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា...៉ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មាន
បានយកអស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវបំពេញភារកិច្ចដោយមានការច្នៃប្រឌិត
ខ្ពស់ធ្វើឲ្យការងារព័ត៌មាន

និងសោតទស្សន៍ទទួលបានលទ្ធផលល្អ

រួម

ចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ។ ជាការពិតណាស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានធ្វឲ
ើ ្យប្រទស
េ

ជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ

ពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម ។ ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម មានភាពល្អ

ប្រសើរ។ ខឿនឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងអធិបតេយ្យជាតិត្រូវការពារ
បានយ៉ាងគត់មត់ ។ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជន
កាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់។ នីតិរដ្ឋកាន់តែត្រូវបានពង្រឹង ។ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ

កម្ពុជាកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិ ។ សមិទ្ធផលទាំងអស់
នេះ សុទ្ធតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជន ធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទៅបានយល់ដឹង ។

គួរបញ្ជាក់ថា ដោយបានឃើញច្បាស់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់

ដឹកនាំរដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ការបង្កើត

ឲ្យមានសុខសន្តិភាព និងការលើកស្ទួយជ្រោមជ្រែងវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យ
កាន់តែទូលំទូលាយតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា
ឆ្នាំ២០១៦ សហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានបានប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិ-

ស្ថានីយ៍ និងតាមបណ្តាខេត្តមានចំនួន១១ ស្ថានីយ៍ ។ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឌីទស្សន៍ទាំង Analogue និងឌីជីថល នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលដំណើរការ

ផ្សាយមានចំនួន ២៤ស្ថានីយ៍ស្មើនឹង ៤២ Chanels។ ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប
កំពុងដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពេញមានពីរក្រុមហ៊ុន

និងនៅតាមទីប្រជុំ-

ជន ខេត្ត ស្រុកមានចំនួន២១ស្ថានីយ៍។ សារព័ត៌មាន ទស្សនាវដ្តី និងព្រឹត្តិ-

បត្រ័មានជាង៣០០។ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពមានសរុប ៧៣៦ គ្រឿង (បើធៀប
នឹងឆ្នាំ ២០១៤ មានតែ៦៩៨ គ្រឿង) ។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន និង

អង្គភាពនានាបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ចំណេះ

ដឹង ការអប់រំ ការកម្សាន្តជូនប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទី។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥
នេះដែរការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ពិសេសហ្វេសប៊ុកកាន់

តែមានចំនួនច្រើនឡើង និងជាទីពេញនិយមចាប់តាំងពីប្រជាជនសាមញ្ញ
រហូតដល់អ្នកនយោបាយ ។ ហ្វេសប៊ុកបានក្លាយជាមធ្យោបាយទំនាក់
ទំនងសង្គមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែ ហ្វេស ប៊ុក ក៏ត្រូវបានមនុស្សមួយ

ចំនួនប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវដែរ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា

អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកមួយចំនួន

ដែលខ្វះសីលធម៌ ឬដោយមានចេតនានយោបាយប្រឆាំងផ្កាប់មុខ បាន
ប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកជាវេទិកាញុះញង់ អុជអាល ជេរប្រមាថ មើលងាយ

អសីលធម៌ អសុរស បាត់បង់អស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ បន្ទាបបន្ថោកដល់ប្រពៃណី

វប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិដែលទង្វើទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានភាពច្របូក

ច្របល់ ប្រេះឆាដល់សង្គមជាតិ បែកបាក់សាមគ្គីជាតិ និងសាមគ្គីអន្តរជាតិ
ទៀតផង

ដែលទាំងអស់នេះវាបានឆ្លងចេញផុតពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការ

TsSnavdþI RbCaCn 27

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

ស្ទូតឌ្យូ កាត់ត និងតម្លើងព័ត៌មាន នៃស្ថានីយវិទ្យុ

ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទកំពុងបម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់

បញ្ចេញមតិឈានចូលដល់បទល្មើសបរិហារកេរ្ត៍ ប្រមាថមើលងាយយ៉ាង

ចោទជាបញ្ហា។ ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ ក្រសួងបានប្រឡងជ្រើសរើសក្រប-

ដែលប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកបែបនេះ កំពុងតែជាប់ពន្ធធានាគារ ជាបន្តបន្ទាប់

ដដែល។ យើងខ្វះមន្រ្តីដែលមានឆន្ទៈ និងជំនាញការងារ តែយើងក៏លើស

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញទិសដៅការងារ

មួយចំនួនដែលបានតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌ័ហើយហាក់ដូចជាគ្រាន់តែមក

និងទូរទស្សន៍មួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្នងការទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន

ធ្ងន់ធ្ងរដែលច្បាប់មិនអាចលើកលែងបាន ។ ជាក់ស្តែងបុគ្គលមួយចំនួន

ខណ្ឌថ្មីបន្ថែមទៀត

ប៉ុន្តែក្រសួងនៅតែខ្វះខាតមន្រ្តីសម្រាប់បម្រើការងារ

តាមអំណាចនៃច្បាប់ជាធរមាន ។

មន្រ្តីដែលខ្វះសមត្ថភាព និងមិនទាន់មានជំនាញពិតប្រាកដ។ មន្រ្តីក្មេងៗ

សំខាន់ជាច្រើន ដែលផ្តោតទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ទាំងលើ

ផ្ញើសាំនៅក្នុងក្របខណ្ឌ័ក្រសួង តែទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេង ។ មន្រ្តីមួយ

វូបនីយកម្ម និងយេនឌ័រ និងទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសម្ភារៈ បច្ចេកទេសដើម្បី

តំណែងខ្ពស់

វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់បណ្តាខេត្ត

បន្តទៀតថា

ការងារដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងជំនាញ ដោយអនុវត្តគោលនយោបាយយុវភា-

ចំនួនទៀតបានខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកតួនាទី

ធានាបាននូវនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់ ។ បន្តកសាងស្ថានីយ៍

សមត្ថភាពជំនាញរបស់ខ្លួនទេ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានថ្លែង

ដែលនៅឆ្ងាយពីវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិ ។

ស្រាយឲ្យបានល្អ ដើម្បីធានាថា ធនធានមនុស្សរបស់យើងមានសមត្ថភាព

គ្រប់វិស័យ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ការអប់រំ ចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត

រដ្ឋបាលសាធារណៈ

លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកម្មវិធីផ្សាយ

ឲ្យបានសំបូរបែបលើគ្រប់ផ្នែក

និងមុខ

តែមិនខិតខំពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពដឹកនាំគ្រប់គ្រង

និង

ទាំងអស់នេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដោះ-

និងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តការងារស្របតាមកម្មវិធីកំណែទម្រង់

និងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយអនុវត្តតាមទិសស្លោក ៉ ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅទីណា

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ព័ត៌មាន និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារពត៌មានដោយធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិ

យ៉ាងណាក្តីកន្លងទៅនេះ ក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និង

នីតិរដ្ឋ ។ តាមដានមតិយោបល់របស់មហាជនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី

វិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ។ យើងនៅតែមានមោទនភាពចំពោះការងារ

ទាំងលើការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រង

ចេញជារូបរាងឲ្យមើលឃើញជាក់ស្តែងក៏ដោយ ។ នេះជាសមិទ្ធផលខាង

ពេលណាក៏បាន

៉។ អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីរបបសារ-

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានថ្លែងបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថា ទោះ

សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារពត៌មាន លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង

សោតទស្សន៍កាន់តែមានការរីកចម្រើនទាំងខ្លឹមសារទាំងបច្ចេកទេស និង

សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ។ ធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយ

ផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង ទោះបីសមិទ្ធផលការងាររបស់យើងមិនបានលេច

ប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត ។ ជាពិសេស ផ្តោតលើការងារចាត់តាំង ការងារ

ស្មារតីដែលកប់បាត់ និងជ្រួតជ្រាបក្នុងខួរក្បាល និងបេះដូងរបស់មនុស្ស

និងរបៀបរបបធ្វើការងារឲ្យកាន់តែមាន

បណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីជំនាញ និងមន្រ្តីបន្តវេន ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

គ្រប់រូបដែលគ្មានអ្នកណាមើលឃើញ ៕

បានថ្លែងថា ក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានមនុស្សដែលកំពុងតែ

តូបលក់កាសែតជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
និងតាមបណ្តាខេត្តនានា

អ្នកយកព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ
ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មយកព័ត៌មាន
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ពញាក្រែក ទឹកដីដែល
អំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍ

ពញាក្រែក ជាស្រក
ុ មួយក្នង
ុ ចំណោមស្រក
ុ ក្រង
ុ ទាំង ៧ របស់ខេតត
្ត ្បូងឃ្មុំ ដែលមានសក្តានព
ុ ល
សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធេង ។ ភូមិសាស្រ្តស្រុកនេះមានស្ថានភាពជាតំបន់វាលរាប និងខ្ពង់រាប ដែល

ប្រឡាយ ៩ ខ្សែ ដែលមួយចំនន
ួ អាចធានាស្រោច
ស្រពដំណាំក្នុងរដូវវស្សា និងមួយចំនួនទៀតក្នុង
រដូវប្រាំង ។ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង
សំរិន

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា ប្រធានរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ បានយក
ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

ផ្តល់អំណោយផលដល់វិស័យកសិកម្ម និងដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម ។ ស្រុកនេះមានព្រំប្រទល់ ខាង

កសិកម្មនៅស្រុកពញាក្រែក

ជើងទល់នឹងស្រុកដំបែរ ខាងត្បូងទល់នឹងស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែង និងប្រទេសវៀតណាម ខាង

សម្តេចបានកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

កើតទល់នឹងស្រុកមេមត់ ខាងលិចទល់នឹងស្រុកត្បូងឃ្មុំ និងស្រុកអូររាំងឳ។ ស្រុកពញាក្រែកមាន

អន្លង់ជ្រៃ ឃុំកក់ ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ដំណាំ

ផ្ទៃដីសរុប ៧៧៣,៧០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ចែកចេញជា ៨ ឃុំ និង ១៥០ ភូមិ មានប្រជាជនរស់នៅ
សរុប ៣៤១៩៩ គ្រួសារ ស្មើនឹង ១៤៩ ៣២៦ នាក់ ក្នុងនោះស្រីមាន ៧៥៤៨០នាក់ ។

ស្រូវ

ដែលក្នុងនោះ
នៅភូមិ

និងដំណាំផ្សេងៗទៀតឲ្យរីកលូតលាស់

បានល្អ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ មិនតែ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញពិនិត្យការសាងសង់មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នៅភូមិ អន្លង់ជ្រៃ ឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
លោក នៅ សំអឿន អភិបាលរងស្រុកពញាក្រែកបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រជាជននៅស្រុក

សម្រាប់ប្រជាជនធ្វើការរកស៊ីផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញ

ប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើការប្រែក្លាយតំបន់នេះ ឲ្យទៅ

ផ្តល់ចំណូលបានគ្រាន់បើដែរ ។

ជាទីរមណីយដ្ឋានដ៏ខៀវស្រងាត់គ្រប់រដូវសម្រាប់

នេះមានជីវភាពរស់នៅធូរធារគ្រាន់បើ អាស្រ័យ

ប៉ុន្តែ អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុត

ដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនធ្វើស្រែបង្កបង្កើន-

និងបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក និងដោយ

ដែលកសាងបាននៅទីនោះរួមមាន

ផល អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពពង្រីកមុខរបរដំាដំណាំ

ក្តីមោទនភាពបំផុតនោះ គឺក្នុងទឹកដីភូមិសាស្រ្ត

មួយកន្លែងប្រវែង ៣០០០ ម៉ែត្រ ទំនប់បង្ហៀរទឹក

កសិឧស្សាហកម្ម ។ ម្យ៉ាងទៀតអាស្រ័យដោយ

ស្រុកពញាក្រែក មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពខ្វាត់-

២ កន្លែង ប្រវែង ៧០ ម៉ែត្រ អាងស្តុបទឹក ១ កន្លែង

ភូមិសាស្រ្តស្រុកនេះ មានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរ-

ខ្វែង ដោយមានទំនប់តូចៗ ១០ កន្លែង មធ្យម

ទំហំ ២០ ហិកតា ប្រឡាយមេ ១ ខ្សែប្រវែង

ជាតិត្រពាំងផ្លុង រឹតតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល

១០ កន្លែង ព្រែកជីក ៣ ខ្សែ ស្ទឹងអូរ ៩ ខ្សែ និង

៣២០០ ម៉ែត្រ ដោយរៀបចំច្រាំងថ្មទប់អមសង-

បងប្អូនប្រជាជនទៅកំសាន្តលេង ។ សមិទ្ធផល
ទំនប់ទឹក

ខាងប្រឡាយប្រមាណ ៥ ពាន់ម៉ែត្រការ៉េ និង
ស្ពានបេតុង ៣ កន្លែង ឆ្លងកាត់ប្រឡាយសម្រាប់
ចែកចាយទឹក ៥ ខ្សែ។ លោក នៅ សំអឿន
បានឲ្យដឹងថា

អាជ្ញាធរស្រុកបានយកចិត្តទុក-

ដាក់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្ត
និងបង្កលក្ខណសម្បត្តិងាយស្រួល

សព្វបែប

យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជនបង្កបង្កើនផល។
ជាក់ស្តែង ក្នុងរដូវវស្សា-ប្រាំងកន្លងទៅ ប្រជាជន
ធ្វើស្រូវបាន ១៩០០០ ហិកតា ដំាកៅស៊ូបាន
១៩០៦៥ ហិកតា ម្រេច ២២៣ ហិកតា ស្វាយចន្ទី

សមិទ្ធផលវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

៥៩៣ ហិកតា ។ ប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យសោកស្តាយ

ដោយសារឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅហួត

TsSnavdþI RbCaCn 29

qñaMTI 15 elx 180 Ex]sPa qñaM 2016

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញពិនិត្យចម្ការដំណាំ
ស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ស្រះទឹក កើតមាននៅគ្រប់ទីអារាមនានា
ហែង បណ្តាលឲ្យប្រជាកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ពញាក្រែកទាំងមូលផ្ទៃដីដំាម្រេចបានមានចំនួន

ពង្រក
ី ដល់គ្របឃ
់ ។
ុំ មន្ទរី ពេទ្យបង្អក
ែ ស្រក
ុ ប្រត-ិ

និយាយរួម និងនិយាយដោយឡែក នៅស្រុក

២២៣ ហិកតា ក្នុងនោះម្រេច២០៣ហិកតាកំពុង

បត្តិពញាក្រែក-ដំបែរមួយកន្លែង ដែលបច្ចុប្បន្ន

ពញាក្រែកដែលនិយមដំាដំណាំម្រេច ទទួលរង

ធ្វើការប្រមូលផល ។

ត្រូវបានតំឡើង ជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ផលប៉ះពាល់ខ្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំ

វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ក្នុងស្រុកពញា-

មានអគារចំនួន ១៤ ខ្នង គ្រែអ្នកជំងឺចំនួន ៨៥

នេះ ជាពិសេសតំបន់ដែលមិនមានប្រភពទឹកទៅ

ក្រែកក៏កំពុងមានសកម្មភាពរស់រវើក។ ប្រជាជន

និងមានបុគ្គលិកចំនួន ៦៨ នាក់។ នៅទូទាំង

ដល់។ បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកដំាដំណាំម្រេច

ស្រវាស្រទេញយកចិត្តទុកដាក់

ក្នុងការបញ្ជូន

ស្រក
ុ មានផ្លវូ ជាតិ ៣ ខ្សែ លាតសន្ធង
ឹ ឆ្លងកាត់ភម
ូ -ិ

នៅស្រុកពញាក្រែក

គឺអាស្រ័យអាកាសធាតុ

កូនចៅទៅរៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹង។

សាស្រ្តស្រុក គឺផ្លូវជាតិលេខ ៧ មានប្រវែង ៣៣

ក្តៅខ្លាំងពេក ធ្វើឲ្យដំណាំម្រេចមិនសូវបានផល

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងទូទាំងស្រុកមានសាលាមត្តេយ្យ

គីឡូម៉ែត្រ ផ្លូវជាតិលេខ ៨២ មានប្រវែង ២៤

ដូចឆ្នាំមុនៗ ហើយម្រេចក៏ធ្លាក់ថ្លៃ ប៉ុន្តែចំណុចល្អ

សិក្សា ៣៤ កន្លែង មាន ៧១ ថ្នាក់ សិស្សសរុប

គីឡូម៉ែត្រ

ម្យ៉ាងគឺឆ្នាំនេះម្រេចមិនមានជំងឺទេ។ លោក ពូ

២០០៤ នាក់ សាលាបឋមសិក្សា ៦៥ កន្លែង

១៣,៧៦ គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីផ្លូវបំបែកក្រែកទៅឃុំ

ព្រាប មី អាយុ៥៨ឆ្នាំ ជាកសិកររស់នៅភូមិជីពាំង

មានអគារសរុប ១៣២ ខ្នង ស្មើនឹង ៥៩៩ បន្ទប់

ត្រពាំងផ្លុង ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម ។ ផ្លូវ

ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែកបានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំនេះ

មានសិស្សសរុប ២០៨៥២ នាក់ វិទ្យាល័យ ៤

លំក្រាលក្រួសក្រហម

ម្រេច ១ គីឡូក្រាមលក់បានតម្លៃតែ ២៨០០០

កន្លែង ស្មើនឹង ៩៦ បន្ទប់ មានសិស្សសរុប

មានប្រវែងប្រមាណ៣៦៥គីឡូម៉ែត្រ និងផ្លូវដីស

រៀល ទៅ ២៩០០០ រៀល គឺថោកជាងឆ្នាំមុន

៤៤៥៣ នាក់ និងអនុវិទ្យាល័យ ៧ កន្លែង មាន

មានប្រមាណ២៥គីឡូម៉ែត្រ ។ ផ្លូវទាំងអស់នេះ

ដែលមានតម្លៃរហូតដល់

ទៅ

៦៣ បន្ទប់ សិស្សសរុប ២៤០០ នាក់ ។ ដោយ

ប្រៀបដូចជាសសៃឈាម

៤១០០០ រៀល យើងត្រូវចំណាយទន់ច្រើនក្នុង

ឡែកវិស័យសុខាភិបាល អាជ្ញាធរស្រុកបានយក

អំណោយផលយ៉ាងសំខាន់

ការដាំដុះវា។ លោក នៅ សំអឿន បានឲ្យដឹងថា

ចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារសុខភាព

ព្យាបាល

សេដ្ឋកិច្ច ការចរាចរណ៍កសិផលរបស់ប្រជាកសិ-

កសិករដាំដំណាំម្រេចក្នុងភូមិជីពាំងនេះ

ជំងឺជូនប្រជាជន និងរក្សាបាននូវក្រមសីលធម៌

ករទៅកាន់ទីផ្សារ និងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជា-

របស់គ្រូពេទ្យ

ជន ។ វិស័យទេសចរណ៍ក៏កំពុងមានសន្ទុះលូត

៤

ម៉ឺនរៀល

មាន

ប្រមាណពី ៦០ ទៅ ៧០% ហើយនៅក្នុងស្រុក

។

មណ្ឌលសុខភាពត្រូវបាន

ផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមក្នុងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ផ្លូវជាតិលេខ

៧២

មានប្រវែង

រត់កាត់ក្នុងភូមិសាស្រ្ត

ដែលមានលក្ខណៈ
ក្នុងទំនាក់ទំនង
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ចម្ការដំណាំ កៅស៊ូ និងដំណាំម្រេចរបស់ប្រជាកសិករស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
លាស់ ។ រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្តហ្លួងព្រះ-

គោលដៅ ។ ទាំងអស់នេះគឺបានមកដោយសារ

ប្រជាជនយល់កាន់តែច្បាស់

ស្តេចកននៅវត្តអង្គរក្នុង

ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេង

កាន់តែច្បាស់ថា

ទេសចរមកទស្សនា និងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងរាជរដ្ឋាភិ-

កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ

យ៉ាងច្រើន។ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍សម្តេចអគ្គមហាពញា

បាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទើបនាំមកនូវ

ចក្រី ហេង សំរិន អន្លង់ជ្រៃ ក៏បានទាក់ទាញ

និងសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏

សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ទាំងអតីតកាល

ភ្ញៀវមកលេងទឹកកំសាន្ត និងបានមើលផ្ទះដែល

ឈ្លាសវៃ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភាពជាវិជ្ជមានក្នុងការ

បច្ចុប្បន្នកាល និងតទៅអនាគត ៕

សម្តេចបានកសាងឡើងជូនប្រជាជនដែលមាន

ដឹកនាំ ដូចជាការធានាក្នុងការផ្តល់នូវសន្តិសុខ

គុណបំណាច់ចំពោះជាតិ និងប្រជាជនក្រីក្រ ។

សុវត្ថិភាពសង្គមបានល្អ ការបម្រើសេវាសាធារ-

បានទាក់ទាញភ្លៀវ

ប្រជាជននៅស្រុកពញាក្រែកកាន់តែមានការ

ធ្វើឲ្យប្រជាជនកោតសសើរ និងគាំទ្រ ដល់អាជ្ញា-

មួយថ្ងៃ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ លោកពូ ព្រាប មី

ធរមូលដ្ឋាន និងក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ។

បាននិយាយ ក្នុងនាមប្រជាជនស្រុកពញាក្រែក

លោក នៅ សំអឿន អភិបាលរងស្រុកពញា-

ថា គ្រួសារគាត់ ក៏ដូចជាគ្រួសារកសិករដទៃទៀត

ក្រែកបានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថា

បាននាំគ្នាប្រកបរបរកសិកម្ម ធ្វើស្រែ ដំាដំណាំ

ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកពញាក្រែក ដោយមានការ

ដូចជាកៅស៊ូ ម្រេច ស្វាយចន្ទី បានធ្វើឲ្យជីវភាព

ដឹកនាំចង្អុលទិស ពីគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

គ្រួសារពួកគាត់មានភាពធូរធារ ប្រសើរឡើងជា

ខេត្ត ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់ខេត្ត

លំដាប់

មានលំនៅដ្ឋានរស់នៅសមរម្យមាន

បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំ បម្រើ និងដោះ-

អាចឲ្យកូនចៅរៀនសូត្របានចប់

ស្រាយនូវរាល់សំណូមពររបស់ប្រជាជន ធ្វើឲ្យ

លទ្ធភាព

មានតែគណបក្សប្រជាជន

ណៈមានលក្ខណៈទាន់ចិត្ត មិនរើសអើង កាន់តែ

ពីមួយថ្ងៃទៅ

កែប្រែជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ

និងមើលឃើញ

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

គណបក្ស

សិប្បកម្មផលិតចាននៅស្រុកពញាក្រែក
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
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នាយមោក ៖ ថាម៉េច?! កើតជាទេពធីតា?! មុំឯងគិតខុស
ហើយ!! ប្រុសៗគេប្រាថ្នាកើតជាទេវតាព្រោះ គេមានទេពធីតា ៥០០
ម្ខាង!! ចុះអូនឯងកើតជាទេពធីតាចំណេញអី?! ទំរាំជួប ទេវតាម្តងៗ
យូរណាស់ណា៎.......

( បទពាក្យ៧ )

នាងមុំ ៖ បង! កុំនិយាយរំខានខ្ញុំ!! ខ្ញុំបន់ស្រន់ណ៎ា......
នាយមោក ៖ ម្យ៉ាងវិញទៀត ១ ថ្ងៃទេវតាស្មើនឹង ១០០ ឆ្នាំមនុស្ស
លោកណ៎ាអូន! ហេតុនេះ គួរប្រាថ្នាកើតមកជាមនុស្សលោកជួបបង
វិញមកអូន!........
នាងមុំ ៖ ខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់ផង បងមកនិយាយកាត់!! ការ
ពិតខ្ញុំបន់ស្រន់សូមឲ្យមានរូបស្អាតដូចទេពធីតា

និងប្រាថ្នាជួបបង

គ្រប់ជាតិហ្នឹងណ៎ា........ ហើយឲ្យបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ
កុំឲ្យដូចជាតិនេះបងដើរចោលផ្ទះ ទៅខារ៉ាអូខេរាល់យប់នោះ។
នាយមោក ៖ អញ្ចង
ឹ ទេអ?
្ហី !! បន់សន
្រ ច
់ ុះអូន..... បងទៅក្រៅមយ
ួ
ភ្លែត!!
នាងមុំ ៖ ....??!!
១. ថ្ងៃបណ្តើរកូនក្តៅបែកផ្សែង		
ព្រែកអូរបឹងបួរទឹករីងហួត		
២. ឆ្នាំនេះចម្លែកប្លែកពេកណាស់
មេឃក្តៅហួតហែងមិនបង្អន់
៣. សូរិយាចែងចាំងខ្លាំងហួសប្រៀប

ដីបែកក្រហែងរែងរឹងស្ងួត
រុក្ខជាតិក្រៀមស្ងួតគ្រប់តំបន់ ។
ជួបធាតុអាកាសផ្តល់អាសន្ន
គ្រប់ទិសតំបន់រងគ្រោះភ័យ ។
សីតុណ្ហភាពខុសប្រក្រតី

ប្រជាខ្វាយខ្វល់ទាំងប្រុសស្រី	ខ្លាចគ្រោះអប្រីយមកយាយី ។
៤. វស្សាដល់ហើយនាដើមខែ		

ប្រជាអ្នកស្រែត្រៀមមូលមីរ

រង់ចាំភ្លៀងស្រក់ដក់ធរណី		

នឹងអាលសំភីចុះធ្វើស្រែ ។

៥. ក្រោយពីទន្ទឹងប្រឹងរង់ចាំ		

សូរផ្គរឆ្លើយផ្តាំប្រាប់ពុកម៉ែ

ត្រៀមសម្ភារៈចម្ការស្រែ		
៦. សំខាន់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន		
ភ្លៀងព្យុះកន្ត្រាក់អាចមានដល់
៧. បាតុភូតធម្មជាតិដ៏កំណាច		

ភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែនឹងមកដល់ ។
ក្រែងជួបវិបត្តិរន្ទះខ្យល់
នាំទុក្ខកង្វល់ដល់ប្រជា ។
បង្កគ្រោះកាចមហិមា

ឥទ្ធិពលអាក្រក់ឆក់ផ្តន្ទា		

បំផ្លាញជន្មាសត្វនិករ ។

៨. នេះជាបន្ទុករដ្ឋាភិបាល		

គ្រប់វេលាកាលជួយបន្ត

ការពារប្រជាដោយស្មោះសរ

ទប់ស្កាត់បង្កភាពសុខសាន្ត ៕
បន់ស្រន់

នាងមុំកំពុងអុជធូប និងបន់ស្រន់
ព្រះខ្សឹបៗ......... ពេលនោះមោកជា
ប្តីដើរមកជិត ហើយសួរ........
នាយមោក ៖ អូនមុំកំពុង បន់ស្រន់
អីហ្នឹង ?
នាងមុំ ៖ ខ្ញុំប្រាថ្នាសុំជាតិក្រោយដូច
ទេពធីតា កុំឲ្យពិបាកដូចជាតិនេះ ......

រ៉ឺងៗ....... ស្អីហ្នឹង ?

បងប្អូនត្រកូលសម្បត្តិ ៣ នាក់ កំពុងអង្គុយជជែកគ្នាលេងនៅក្នុង
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយ៉ាងរីករាយ ស្រាប់តែសម្លេងរ៉ឺងៗ លាន់ឮឡើង ......
នាយសំរិទ្ធ ៖ ស្អីហ្នឹង?! ស្រីមាសទៅមើលមើហ៍ អ្នកណា
ចុចកណ្តឹង?
ស្រីមាស ៖ មិនមែនកណ្តឹងទេគឺ សម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកប៉ា!
ស្រីពេជ្រ ៖ អញ្ចឹងលោកប៉ាទទួលហើយ!....... ស្រាប់តែ រ៉ឺងៗ!!
បន្លឺម្តងទៀត........
ស្រីមាស ៖ អូហ៏! សម្លេងចង្រ្កានរោទិ៍ប្រាប់ថាសាច់ឆ្អិនហើយ!!
នាយសំរិទ្ធ ៖ ច្បាស់ហើយអ្ហីស្រីមាស?! សម្លេងអំបាញ់មិញជា
សម្លេចចង្រ្កាន? រំពេចនោះសម្លេង រ៉ឺងៗបន្លឺម្តងទៀត........ បងប្អូន
ទាំង ៣ នាក់រត់ទៅមើលតាមទិសដៅរៀងខ្លួន ស្រីពេជ្រទៅមើល
ទូរស័ព្ទឳពុក

ស្រីមាសទៅមើលចង្រ្កាន

នាយសំរិទ្ធទៅមើលទ្វារ

របង...... បើកទ្ធារភ្លាមសម្លេងដ៏ស្រទន់របស់ស្រីម្នាក់ក៏លាន់ឮឡើង :
សុំទោស! នេះជាសំបុត្រអញ្ជើញលោក សម្បត្តិសំរិទ្ធ ទៅសាលា
សង្កាត់ថ្ងៃស្អែកនេះ ពីរឿងបើកឡានបុកទ្រូងផ្លូវយប់ម្សិល បើមិន
ឆាប់អញ្ជើញទៅទេនោះ ប៉ូលិសនឹងមកដល់ផ្ទះអនុវត្តិតាមនិតិវិធី ។
នាយសំរិទ្ធទទួលសំបុត្ររួចហើយ ទាញទ្វារបិទភ្លាម!!
នាយសំរិទ្ធ ៖ ម៉េចក៏វាដឹង?! បើយប់ម្សិលស្ងាត់ជ្រៀប សូម្បីតែ
ឆ្កែក៏គ្មានដែរ!!
ប៉ូលីសស្ត្រី ៖ តែធ្វើគេដឹងហើយ!! ផោមក្នុងទឹកគង់ស្អុយ ទំរាំតែ
ច្បាស់ក្រឡែត!!
នាយសំរិទ្ធ ៖ យី! ស្មានតែប្រាស់ទៅបាត់ហើយ!!
ប៉ូលីសស្ត្រី ៖ ប្រាស់ឯណាបាន បើទើបទាញទ្វារបិទ ហើយម៉ូតូ
មិនទាន់បញ្ឆេះផង!! អើហ?
្ន៎ រូបរាងដូចទេវតា តែហារស្តដ
ី ច
ូ ទេវទត្ត!!
....... លាហើយ!!
នាយសំរិទ្ធ ៖ យី!?........ នាយសំរិទ្ធិដើរទៅបើកទ្វារ តែម៉ូតូ
ចេញទៅបាត់.........៕
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Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 180

elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Ek Kwmya:n
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
eTsrdæm®nþI nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] G‘uk R)afña
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] Xwm sariT§
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan
rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] mas viriT§
GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] qay bJT§iEsn
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] em:A b‘unNarin
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A LaMg
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak eGam cn
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
É>]> ]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
elakCMTav exg sMv:ada
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] XYn sMbUr
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
kBaØa pag nitEhV‘rI
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66>666`
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
elak cab DINa
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak hg; bU
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] evg saxun
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
elak Kwm suvNÑ
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] QMu vNÑariT§
É>] saMg sav:at
smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm
elak can; sIuNat
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak eTB visidæ
kBaØa Ekv suCata
GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak Kat h‘ul
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak KYc can;Titü
GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘uc savn
GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
É>] esg sumunI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak mIu
lIhYt
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ):av muyfug
GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag
RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Nub eromNI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qag suvNÑara:
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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