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យើងខុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែបែជាជាតិ 
កម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ ក្នុងបុព្វហែតុសងែ្គោះជាតិពីរបបបែល័យ                       
ពូជសាសន៍  កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព   សែរីភាព  បែជាធិបតែយ្យ អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាព 
សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានបែកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺន 
យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនំមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា  ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សេន

បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី
ហេង សំរិន

បែធានកិត្តិយសគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចកេឡាហោម
ស ខេង

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី 
សាយ  ឈុំ

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា



elak tak s‘unGIu

sUmeKarBsemþc Ék]tþm elakCMTav

elak elakRsI nigRbiymitþGñkGan CaTIeKarB ¡

GarmÖkfa


edayesckIþeKarB BITsSnavdþIRbCaCn

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន មនអាយុគមែប់ ១៥ ឆ្នាំហើយ ចាប់ពីបង្កើតឡើងនខែមិថុនឆ្នាំ២០០១

មក ។ ក្នុងរយៈពែលនែះទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានបែកាន់ខ្ជាប់នូវមនសិការវិជា្ជាជីវៈ ខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួន 

ជាបែចាំឲ្យឈានទៅកាន់ទីតាំងមួយដែលជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនតែឹមតែូវ និងមនការវិភាគបែកប

ដោយការទទួលខុសតែូវចំពោះដំណើរការវិវត្តន៍របស់បែទែសជាតិ ។ ជាមួយការរំព្ញកខួប ១៥ ឆ្នាំ 

នែថ្ងែកំណើតរបស់ខ្លួន ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនក៏សូមចូលរួមជាមួយបែជាជជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុ-

ស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា(២៨ មិថុន ១៩៥១-២៨ មិថុន ២០១៦) ។

ក្នុងរយៈពែល ១៥ ឆ្នាំមកនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានអនុវត្តភារកិច្ចបមែើឲ្យការងារឃោសនអប់រំរបស់គណបក្សតាមរយៈការ 

រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍គោលនយោបាយ និងសែចក្តីសមែចផ្សែងៗរបស់គណបក្ស និងរាជ-

រដ្ឋាភិបាល,ទស្សនៈនយោបាយ,អត្ថបទស្តីពីការរីកចមែើនលើគែប់វិស័យរបស់សង្គមជាតិ កែមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាដែលមនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែមុខ, ផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនំពែឹទ្ធសភា 

រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល ពែមទាំងសកម្មភាពរបស់មនែ្តីនៅគែប់ថ្នាក់ ក្នុងការចុះជួបជាមួយបែជាជន និងជួយដោះសែយបញ្ហា

ននជូនបែជាជន ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានយកចិត្តទុកដក់បងា្ហាញការពិតតបទៅនឹងការឃោសនអកុសលផ្សែងៗរបស់កែុម

បែឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនន ដែលតែងតែមួលបងា្កាច់ការពិត បំភាន់សាធារណមតិ បង្កបញ្ហាឲ្យជះឥទ្ធិពលមិនល្អលើសភាព-      

ការណ៍ទូទៅ វាយបែហារមកលើគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបមែើផលបែយោជន៍នយោបាយបែកប 

ដោយគែះថ្នាក់របស់ខ្លួន ។ ការខិតខំទាំងអស់នែះ គឺក្នុងទិសដៅចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និង 

សណ្តាប់ធា្នាប់សង្គម, ពងែឹងលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ សិទ្ធិសែរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងនីតិរដ្ឋ, ជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ និងការពារលើក 

ស្ទួយជីវភាពដ៏សុខសាន្តរបស់បែជាជន ពែមជាមួយនែះ ចូលរួមសកម្មក្នុងការកសាងពងែឹងគណបក្ស ។

លទ្ធផលដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសមែចបានកន្លងមកនែះ គឺអាសែ័យដោយមនការជួយឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកសា្មារតី និងសំភារៈពី 

សំណក់សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកសែី និងបែិយមិត្តទាំងអស់ ដែលធ្វើឲ្យការផ្សាយមននិរន្តរភាព និងបង្កើនបាន 

នូវគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់ ។ 

យើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នាជាបុគ្គលិកនែទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងការគោរព និងដឹងគុណយ៉ាងជែលជែចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភ 

គាំទែនែះ ហើយមនជំនឿថនឹងទទួលបានការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លែថ្លានែះជាបន្តទៀត ។

បណ្តាឆ្នាំខងមុខ គឺជាដំណក់កាលដ៏សំខន់នែការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យឈានទៅកាន់ភាពខ្លាំងកា្លារឹងមំគែប់វិស័យ ជាមួយនឹងការ 

ធាននូវចីរភាពនែសន្តិភាព ជាពិសែសរយៈពែល ២ ឆ្នាំបន្តទៀតនែះ គឺជាពែលវែលាដ៏សំខន់ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីស 

កែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្គាត់ អាណត្តិទី ៤ ការបោះឆ្នាតពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤ និងការបោះឆ្នាតសកលថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី ៥ ។ ក្នុង 

ន័យនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន នឹងបន្តខិតខំកសាង ពងែឹង និងពងែីកខ្លួនឲ្យបានកាន់តែបែសើរថែមទៀត សំដៅចូលរួមដ៏សកម្ម ក្នុង

ការងារអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍នៅដំណក់កាលថ្មីនែះ ដើម្បីជោគជ័យរបស់បែជាជនកម្ពុជា និងជោគជ័យរបស់គណបក្ស

បែជាជនកម្ពុជា ដែលមនសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែធាន សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន 
ជាបែធានកិត្តិយស សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង និងសម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុបែធាន ដែលជាថ្នាក់ដឹកនំបែកប 

ដោយគតិបណ្ឌិត និងទឹកចិត្តស្នែហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។

នៅក្នងុឱកាសដថ៏្លែថ្លានែះ យើងខ្ញុសំមូគោរពជនូពរសម្តែច ឯកឧត្តម លោកជទំាវ លោក លោកសែ ីនងិបែយិមតិ្តអ្នកអានទាងំអស ់

សូមបានបែកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង ៤ បែការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិ
មានការផ្ល្រស់ប្តូរយ៉្រងធំធ្រង  ន្រក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់កម្ពុជា
The Cambodian People’s Party Brings About Changes in Cambodia’s History

ថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ នែះ សមជិក សមជិកាគណ-
បក្សបែជាជនកម្ពុជាគែប់ៗរូប ពែមទាំងបែជាជនទូទាំងបែទែស          
ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងែ  
បង្កើត ៉ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  ៉ (២៨ មិថុន ១៩៥១-២៨ មិថុន 
២០១៦) ដែលនៅពែលដំបូងមនឈ្មាះថ  ៉បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ 
ខ្មែរ   ៉។ខួបអនុស្សាវរីយ៍នែះបែពែឹត្តឡើងសែបពែលដែលបែជាជន
យើងសមែចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាចែើនទៀតលើគែប់វិស័យ ក្នុង 
ការអភវិឌ្ឍសង្គមជាតរិយៈពែល ១ ឆ្នាកំន្លងមកនែះ កែមការដកឹន ំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ ដែលមនសម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ជានយករដ្ឋមនែ្តី ។

បែវត្តិសាសែ្តបានបងា្ហាញថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបដិ-
សន្ធិឡើងពីចលនតស៊ូរបស់បែជាជន ដើម្បីរំដោះជាតិពីពួកអា-
ណនិគមនិយមបារាំងដែលបានចូលមកឈា្លានពាន និងដក់នឹម
តែួតតែយ៉ាងឃោរឃៅលើកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ១៨៦៣ មក ។ ចាប់ពី 
ពែលបដិសន្ធិឡើង គណបក្សបានបែកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណង និង 
ឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺផ្សារភា្ជាប់ រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជនគែប់
កាលៈទែសៈ ពុះពាររាល់ឧបសគ្គ ហា៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បី
បែទែសកម្ពុជា ឯករាជ្យ សន្តិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយ្យ         អព្យា-
កែឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ គណបក្សបានដឹកនំចលនតស៊ូយ៉ាង
ប្តូរផ្តាច់វាយបណ្តែញពួកអាណនិគមនិយម ដែលបានរួមវិភាគ-    
ទានយ៉ាងធំធែងចំពោះជ័យជម្នះ ក្នុងការដណ្តើមបានមកវិញនូវ 
ឯករាជ្យជាតិនថ្ងែទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៥៣ ។ បន្ទាប់មកគណបក្ស 
បានបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដ៏សកម្ម ដើម្បីការពារឯករាជ្យ 
សន្តិភាព និងអព្យាកែឹតភាពរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងសម័យសង្គមរាសែ្ត 
និយម បែឆំងការជែៀកជែករបស់បរទែស ហើយបានបន្តតស៊ូ       
បែយុទ្ធក្នុងសងែ្គាមដែលបង្កឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ និង 
ពួកបរទែសឈា្លានពានពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ ។ ក្នុងពែលមតុភូមិ
តែូវធា្លាក់ទៅក្នុងរបបបែល័យពូជសាសន៍របស់ពួកប៉ុលពត បន្ទាប់ពី 
ថ្ងែ ១៧ មែសា ឆ្នាំ ១៩៧៥  កម្មាភិបាល បក្ខជន យុទ្ធជនដ៏បរិសុទ្ធ 
របស់បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្ម ែរដែលបានភៀសខ្លួនរួចផុតពីការ 
កាប់សម្លាប់របស់ពួក  ប៉ុល ពត គឺជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់   
ដែលបានកែកឈរតស៊ូបែមូលកម្លាំងបែជាជាតិទាំងមូល វាយ     
របបដ៏យង់ឃ្នងនែះឲ្យដួលរំលំនៅថ្ងែ ៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៩ ។    
កែយថ្ងែជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាសែ្តនែះ គណបក្សបានដឹកនំបែទែស 
ឆ្លងកាត់ដំណក់កាលននដ៏សែនលំបាកបំផុត ដើម្បីសា្តារ កសាង 
និងការពារមតុភូមិ, ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បែជាជាតិ, សា្តារ 
និងលើកកម្ពស់ឡើងវិញនូវសិទ្ធិ សែរីភាព និងបែជាធិបតែយ្យដែល
តែូវបាត់បង់ទាំងសែុងក្នុងរបបប៉ុលពត, ពុះពារស្វែងរកសន្តិភាព       

On 28 June 2016, members of the Cambodian People’s 
Party, together with people all over the country, celebrate the 
65th founding anniversary of the Cambodian People’s Party       
(28 June 1951 – 28 June 2016), initially known as the Khmer            
Revolutionary Party. We celebrate the anniversary at a time when 
people realized numerous new achievements in every field in 
the past one year under the leadership of the fifth legislative-term 
Royal Government of Cambodia headed by Samdech Techo 
Hun Sen, President of the Cambodian People’s Party, as Prime 
Minister.

History shows that the Cambodian People’s Party came to 
being from a people’s resistant movement for national liberation 
from the French colonialism, which invaded and placed a brutal 
yoke of power on Cambodia since 1863. From its inception, the 
Party adheres strictly to its goals, objectives and ideals, which 
are to stay attached to people in time of sadness as well as in 
happiness in all circumstances, to overcome obstacles, and to 
sacrifice without hesitation for the country, independence, peace, 
freedom, democracy, neutrality and social progress. The Party 
has led a determinedly resistant movement to fight and expel 
the colonialism, making huge contribution to the victory of             
gaining national independence on 9 November 1953.

The Party thereafter continued active political activities in 
defending independence, peace and neutrality of Cambodia in 
the time of Sangkum Reastr Niyum (popular socialist society) 
against foreign intervention, while fighting in a war created by 
the Khmer Republic and foreign aggression in between 1970 
and 1975. When our motherland fell into the Pol Pot’s regime of 
genocide after 17 April 1975, faithful cadres, party members, 
and soldiers of the Khmer Revolutionary Party, who fled from 
and survived Pol Pot’s killing, had become sole political force 
that rose and mobilized national forces to fight and downfall the 
brutal regime on 7 January 1979.

After this historic victory, the Party led our country through 
various stages of hardships to restore, build and defend our 
motherland, to safeguard national revival, to restore and to ensure 
rights, freedom and democracy that were lost completely under 
the Pol Pot’s regime. The Party searched for peace and                       
national reconciliation until the country achieved full peace,         
national unity, territorial reunification, all of which are precondi-
tions for national progress in the present. Cambodia – a country 
sunk in sea of tears and blood, torn by protracted wars,                        
destructed socio-economic infrastructure to its root, and left with 
ashes of war and the genocidal regime – has now stepped out 
of the shadow of the suffering past and is making energetic, 
proud and confident steps on the path of peace, democracy and 
development.

At present, under the light of peace, our people are living 
harmoniously in families, in communities as well as in the whole 
society. They are making physical, mental and intellectual efforts 
for the country’s development, and tirelessly changing and          
improving their living conditions. Cambodia has moved from the 
status of low-income to a lower-middle-income country, and is 
striving to become a higher-middle-income country by 2030, and 
developed country by 2050. Recently, the Asian Development 
Bank stated that Cambodia is moving forward to become one of 
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ទស្សនាវដ្ដីបេជាជន

និងបងែួបបងែួមជាតិ រហូតបង្កើតបានសន្តិភាពពែញលែញ ឯក-
ភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាំងសែុង ធ្វើឲ្យបែទែសជាតិមនការរីក  
ចមែើនដូចបច្ចុប្បន្ននែះ ។ កម្ពុជាពីទឹកដីមួយដែលលិចលង់ក្នុង 
សមុទែឈាម និងទឹកភ្នែក និងហែកហួរដោយសងែ្គាមឥតសែក-
សែន្ត, ពីរចនសម្ព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ច សង្គម មួយដែលតែូវបំផ្លាញខ្ទែចខ្ទី
ដល់ប្ញសគល់, ពីគំនរផែះផង់ដែលសងែ្គាម និងរបប ប៉ុល ពត បាន 
បន្សល់ទុក ឥឡូវនែះកម្ពុជាបានចែញផុតហើយពីសែមោលនែ   
អតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់
លើមគា៌សន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍បែកបដោយ 
មោទនភាព និងការជឿជាក់ ។

បច្ចុប្បន្ន កែមពន្លឺនែសន្តិភាព បែជាជនយើងកំពុងរស់នៅយ៉ាង 
សុខដុមរមនទាំងក្នុងគែួសារ ទាំងក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចសង្គមជាតិ 
ទាំងមូល ហើយកំពុងបែឹងបែងបញ្ចែញអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត 
និងបញ្ញាសា្មារតី ដើម្បីអភិវឌ្ឍបែទែស និងកែបែជីវភាពរស់នៅ          
របស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែបែសើរឡើងឥតឈប់ឈរ ។ កម្ពុជាបាន
ឈានពីបែទែសមនចំណូលទាប ទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យម 
កមែិតទាប និងមនមហិច្ឆតាបែឹងបែងធ្វើឲ្យទៅជាបែទែសដែល
មនចំណូលមធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាបែទែសអភិ-
វឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ ២០៥០ ។ កាលពីពែលថ្មីៗនែះ ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
បានបែកាសថកម្ពុជានឹងកា្លាយជាខ្លាសែដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយរបស់អាសុី។
ការវាយតម្លែនែះ ផ្អែកលើកំណើនផលិតផលក្នុងសែុកសរុបរបស់ 
កម្ពុជាដែលមនកំណើន ៧,៧% ក្នុងរយៈពែល ១ ទសវត្សកន្លងមក 
ហើយនៅតែសមែចបាន ៧% ឬចែើនជាងចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៣ 
មកនិងរំពឹងថ បន្តសមែចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ទៀតនៅឆ្នាំ 
២០១៦-២០១៧ ។

នៅលើកំណត់ផ្លូវដែលពោរពែញដោយឧបសគ្គ តែបែកប 
ដោយជ័យជំម្នះនែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យមនការ
ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធែងក្នុងបែវត្តិសាសែ្តរបស់កម្ពុជា ដែលបាននំ            
បែទែសជាតិឲ្យធ្វើដំណើរលើគន្លងដ៏តែឹមតែូវឆ្ពោះទៅរកអនគតដ៏
រុងរឿង ។  នែះគឺជាសច្ចធម៌បែវត្តិសាស្តែ ដែលគា្មានជនណម្នាក់ ឬ 
អានុភាពណមួយមកបដិសែធ ឬបំផ្លាញបានឡើយ ។

ទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងមនសុខសន្តិភាព និងមនការអភិវឌ្ឍ 
យ៉ាងនែះក្តកី ៏៣៧ ឆ្នាមំកនែះ ពកួបែឆងំ នងិមជ្ឈដ្ឋានអគតិមនិដែល 
ទុកឲ្យបែជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅដោយស្ងប់សុខឡើយ ពួកគែតែ
ងតែរកគែប់វិធីដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលជា 
កម្លាំងស្នូលនែសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការបងែួបបងែួមជាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។ 
ពួកគែខិតខំញុះញង់អុជអាលបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរវាងគណ-
បក្សនឹងបែជាជនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យបែជាជនដកជំនឿទុកចិត្ត
ពីការដឹកនំរបស់គណបក្ស ។ បែសិនបើឧបាយកលនែះបាន 
សមែចនោះ ពួកគែនឹងនំបែទែសទៅរកភាពវឹកវរ អស្ថិរភាព និង 
សង្គាែមជាថ្មីទៀត ។ ប៉ុន្តែពួកបែឆំងកាន់តែបរាជ័យក្នុងឧបាយ-

កលរបស់ខ្លួន និងស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពទែុឌទែមខ្លាំងឡើង ពែះថ 
អ្វីដែលពួកគែបានធ្វើ និងកំពុងធ្វើ គឺផ្ទុយពីផលបែយោជន៍ជាតិ និង 
បែជាជន ។

ឆ្លងកាត់បែវត្តិសាស្តែ ៦៥ ឆ្នាំនែអត្ថិភាពរបស់ខ្លួន ជាពិសែស 
រយៈពែលជាង ៣៧ ឆ្នាំ ក្នុងការដឹកនំបែទែស គណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជា បានបងា្ហាញច្បាស់នូវសារជាតិឥតបែបែួលរបស់ខ្លួន ជា 
គណបក្សរបស់បែជាជន ស្ថិតស្ថែរ និងរីកចមែើនដោយសារបែជា-
ជន និងធ្វើអ្វីៗគែប់យ៉ាងដើម្បីបែជាជន ។ គោលបំណង និងឧត្តម-
គតិរបស់គណបក្ស តែូវបានគណបក្សគែប់ថ្នាក់ មន្តែី និងសមជិក
គណបក្សថែរក្សាពូនជែំឲ្យភ្លឺចែងចាំងជានិច្ច ទោះស្ថិតក្នុងកាលៈ- 
ទែសៈ នងិសា្ថានភាពណក្ត ី។ បន្តនវូបែពែណដីថ៏្លែថ្លានែះ មន្តែគីណ-
បក្សគែប់រូប គប្បីរក្សាខ្ជាប់នូវឧត្តមគតិស្នែហាជាតិ និងគោរព               
សែឡាញ់បែជាជន ខិតខំពងែឹងធ្លុងសាមគ្គីឯកភាពផ្ទែក្នុងឲ្យបាន         
រឹងមំ ដែលនោះហើយគឺជាមូលដ្ឋាននែអត្ថិភាព បែជាបែិយភាព        
និងជ័យជម្នះរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជារៀងដរាប ៕

the new tiger economies in Asia. The Bank makes such                   
evaluation based upon Cambodia’s GDP growth of 7.7% per 
annum over the past one decade, and of or above 7% since 
2013. The country expects to realize growth within 7% for the 
2016-17 period.

On the path segment that is full of obstacles, yet yielding 
many successes, the Cambodian People’s Party has brought 
about significant changes in the Cambodian history leading our 
nation to make advancement on a correct path to brilliant future. 
This is an historic truth. No one or power could deny or destroy it.

Even though Cambodia is in peace and development, in the 
past 37 years, those in the opposition and ill-willed circles never 
let the Cambodian people live in peace. They have sought all 
means to overthrow the Cambodian People’s Party, which is the 
central force of peace, stability, national reconciliation and            
development. They tried to provoke, to inflame, to divide and 
break solidarity between the Cambodian People’s Party and our 
people aimed at challenging them to withdraw confidence from 
the leadership of the Party. If the tricks were to succeed, they 
would lead the country to turmoil, stability and war again.              
However, the opposition failed deeper in their tricks and is in its 
bad shape because what they have been doing is running against 
national and people’s interest.

Passing through a history of 65 years of its existence,                 
especially the last 37 years of leading the country, the Cambodian 
People’s Party clearly shows an irreversible nature as the Party 
of the people, lasting and progressing by the people, and doing 
everything for the people. The Party committees at all levels, 
officials and members of the Party, have promoted always the 
goals and ideals of the Party, in whatever circumstance it may 
be. Let us continue this brilliant tradition. Let every Party’s officials 
adhere strictly to patriotic ideals, respect and love our people, 
while making efforts to strengthen strand of solidarity, firm              
internal unity, which are forever the foundations of existence, 
popularity and victory of the Cambodian People’s Party./. 
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តាមការអញ្ជើញរបស់ ពេះករុណាពេះបាទសម្តេចពេះបរម-
នាថ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេ
កម្ពុជា ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គម 
និយមវៀតណម និងលោកជំទាវ ង្វៀន ធីហៀន បានដឹកនំគណៈបែតិ-
ភូជាន់ខ្ពស់វៀតណម មកបំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅពែះរាជាណចកែ 
កម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងែទី ១៥ ដល់ថ្ងែទី ១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

ក្នុងអំឡុងពែលបំពែញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តម តេន់ ដាយ 
ក្វេង បែធានរដ្ឋវៀតណមបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់ពែះមហាក្សតែនែពែះ
រាជាណចកែកម្ពុជានៅពែះបរមរាជវាំង និងបានអញ្ជើញទៅដក់កមែងផ្កា 
នៅវិមនឯករាជ្យ មណ្ឌបពេះករុណា ពេះបាទសម្តេច ពេះនរេត្តម 
សីហនុ ពេះវររាជបិតាជាតិខ្មេរ    ៉ពេះបរមរតនកេដ្ឋ   ៉ និងស្តូប 
អនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណម ។ 

នៅរសៀលថ្ងែទី ១៥ ខែមិថុន សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ  
បែធានពែឹទ្ធសភានែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានជួបសវនការជាមួយ 
ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត
ណមនៅវិមនពែឹទ្ធសភា ។ សម្តែចវិបុលសែនភក្តីបានអបអរសាទរយ៉ាង 
កក់ក្តា និងស្មាះស្ម័គែបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង ដែល 
តែូវបានរដ្ឋសភាវៀតណម ជែើសតាំងជាបែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គម 
និយមវៀតណម និងចាត់ទុកថដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមបែធាន 
រដ្ឋវៀតណមនឱកាសនែះ ជាទស្សនកិច្ចបែវត្តិសាសែ្តដែលនំមកនូវ             
គុណបែយោជន៍ដ៏ធំធែងសមែប់បែជាជន និងបែទែសយើងទាំងពីរក្នុង  
ពែលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពែលអនគត ។

ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បានបញ្ជាក់ថបក្ស និងរដ្ឋនែសាធារណ-
រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណមតែងតែយកចិត្តទុកដក់អំពីទំនក់ទំនងល្អរវាង
បែទែសទាំងពីរ និងខិតខំធ្វើឲ្យទំនក់ទំនងនែះកាន់តែរីកចមែើនឡើង និង 
សុីជមែថែមទៀត។ ឯកឧត្តមបានជមែបជូនសម្តែចបែធានពែឹទ្ធសភាថ
ឆ្នាំ ២០១៧ គជឺាខួបគមែប ់៥០ ឆ្នាំ នែទំនកទ់ំនងការទតូរវាងពែះរាជាណ-
ចកែកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម។ ឯកឧត្តមសង្ឃឹមថ 
ភាគីវៀតណម និងកម្ពុជានឹងសហការរៀបចំពិធីនែះដើម្បីបងា្ហាញដល់        
បែជាជននែបែទែសទាំងពីរឲ្យកាន់តែយល់ដឹងអំពីសារសំខន់ និងតម្លែដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់នែទំនក់ទំនងដ៏ល្អបែពែនែះថែមទៀត។ សម្តែចភក្តី សាយ ឈុំ 
បានរំឭកឡើងវិញអំពីការតស៊ូរបស់បែជាជនបែទែសទាំងពីរ ដែលបាន         
ឆ្លងកាត់ការលំបាកគែប់បែបយ៉ាង និងបានជួយគាំទែគា្នាទៅវិញទៅមក។ 

បែជាជនកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណ និងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះបក្ស រដ្ឋ 
និង បែជាជនវៀតណមដែលបានជួយរំដោះបែជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពី    
របបបែល័យពូជសាសន៍នថ្ងែទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ សម្តែចវិបុល
សែនភក្តីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង ដែល
បានអញ្ជើញសម្តែចទៅបំពែញទស្សនកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម
វៀតណមនពែលខងមុខនែះ ។

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយសម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី      

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ត្រាន់ ដាយក្វ្រាង ដើម្បីពង្រាឹងចំណងមិត្តភាពជាប្រាព្រាណី
កិច្ចសហប្រាតិបត្តិករគ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយ និងយូរអង្វ្រាងរវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភានសៀលថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ 
វិមនរដ្ឋសភាឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង  បានសម្តែងការរីករាយ និង    
អំណរពែះគុណអរគុណថ្វាយពែះករុណពែះមហាក្សតែ ចំពោះសម្តែច       
បែធានរដ្ឋសភាសម្តែចបែធានពែឹទ្ធសភា និងរាជដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែល        
បានទទួលសា្វាគមន៍គណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណមនៅពែលនែះ ។ ដំណើរ 
ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានែះបញ្ជាក់ពីការរឹតចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និង   
កិច្ចសហបែតិបត្តិការលើគែប់វិស័យ រវាងបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀត 
ណម ។ ក្នុងនមជាបែទែសមិត្តជិតខងភូមិផង និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ 
ល្អជាមួយគា្នា  ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋវៀតណមបានសន្យាថ បែទែសទាំងពីរ 
នឹងបន្តរក្សាចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការនែះឲ្យ 
កាន់តែល្អថែមទៀត ។  

សម្តែចចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភា បានសម្តែងការសា្វាគមន៍
យ៉ាងកកក់្តាចពំោះ ឯកឧត្តម តេនដ់ាយក្វេង នងិគណបែតភិដូែលបាន 
មកបំពែញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ។ នែះជាពែឹត្តិការណ៍បែវត្តិសាសែ្ត និងជា
សក្ខីភាពបងា្ហាញពីការបន្តរឹតចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាពជាបែពែណី 
កម្ពុជា-វៀតណមដែលមនយូរមកហើយ ឲ្យកាន់តែរឹងមំខ្លាំងកា្លាថែម 
ទៀត ។ សម្តែចចកែីបានអបអរសាទរចំពោះ ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង 
ដែលបានជាប់ឆ្នាតជាបែធានរដ្ឋសមែប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ ។ 
សម្តែចចកែីមនជំនឿថ កែមការដឹកនំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណម 
បែជាជនវៀតណម នឹងសមែចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗជាចែើនទៀត 
ពិសែស ការជំរុញឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្មរបស់ជាតិឆ្ពោះទៅរកការរីក 
ចមែើន ។ សម្តែចចកែីបានកត់សម្គាល់ដោយពែញចិត្តក្នុងរយៈពែលប៉ុន្មាន 
ឆ្នាំចុងកែយនែះ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទំនក់ទំនងទ្វែភាគីកម្ពុជាវៀត-
ណមទាំងក្នុងកែបខណ្ឌបក្ស បែជាជន និងរដ្ឋាភិបាល តែូវបានជំរុញឥត 
ឈប់ឈរ ។ កិច្ចសហបែតិបត្តិការនែះ តែូវបានអនុវត្តនៅគែប់កមែិត និង

ឯកឧត្តម តេន់ ដាយ ក្វេង បែធានរដ្ឋវៀតណម ចូលថ្វាយ 
បង្គំគាល់  ពេះករុណាពេះបាទ សម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម 

សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ  បែធានពែឹទ្ធសភានែពែះរាជាណ-
ចកែកម្ពុជា ជួបសវនការជាមួយ ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង 

បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម នៅវិមនពែឹទ្ធសភា
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យូរអង្វែងសមែប់ជាផលបែយោជន៍របស់បែជាជាតិទាំងពីរ។ សា្ថាប័ននីតិ-
ប្បញ្ញត្តិទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណម នៅតែបន្តពងែឹងពងែីកឥតឈប់ឈរនូវ
កិច្ចសហបែតិបត្តិការទ្វែភាគី ពហុភាគី ទាំងក្នុងកែបខ័ណ្ឌតំបន់ និងសកល 
លោក ។ ក្នុងនមបែជាជនកម្ពុជា សម្តែចចកែីបានថ្លែងអំណរគុណបក្សរដ្ឋ 
និងបែជាជនវៀតណម ដែលនៅតែបន្តគាំទែចំពោះបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 
ក្នុងបុព្វហែតុការពារជាតិ និងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ។ សម្តែចចកែី 
ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភាបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម 
តេន់ ដាយក្វេង ដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណមក្នុងពែលខងមុខ។ 

នៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន        
នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជានលា្ងាចថ្ងែទី ១៥ ខែមិថុន នៅ 
វិមនសន្តិភាព ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម 
បានបងា្ហាញនូវជំហរមិនងាករែចំពោះគោលការណ៍នៅក្នុងការពងែឹងទំនក់ 
ទំនងរវាងបែទែសទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បានមន 
បែសាសន៍ថ បន្ទាប់ពីបានធ្វើជាបែធានរដ្ឋមក ឯកឧត្តមបានទៅធ្វើទស្សន
កិច្ចនៅបែទែសឡាវ និងកម្ពុជា គឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវគោលការណ៍មិនងាក
រែនៅក្នុងការពងែឹងទំនក់ទំនងរវាងបែទែសទាំងបី ។ ឯកឧត្តមបានជមែប 
ជូនសម្តែចតែជោថ ពីមុនឯកឧត្តមបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាញឹក
ញាប់ ហើយលើកនែះទៀត ឯកឧត្តមបានមើលឃើញកម្ពុជាមនការរីក 
ចមែើនយ៉ាងខ្លាំង កែមការដឹកនំរបស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន សេន និងជូនពរឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវការរីកចមែើនបន្ថែមទៀត ។

ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បានសម្តែងនូវការអបអរសាទរចំពោះ 
ទំនក់ទំនងរវាងបែទែសទាំងពីរ ដោយបានបញ្ជាក់ថ កិច្ចពែមពែៀងកន្លង
មករវាងគណបក្សទាំងពីរ និងរដ្ឋាភិបាលបែទែសទាំងពីរអនុវត្តទទួលបាន
លទ្ធផលយ៉ាងល្អ ហើយយើងតែូវបន្តអនុវត្តកិច្ចពែមពែៀងទាំងឡាយ             
ដែលនៅសែសសល់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យថែមទៀត ។ ឯកឧត្តម តេន់ 
ដាយក្វេង បានអញ្ជើញសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ទៅបំពែញទស្សនកិច្ច 
នៅបែទែសវៀតណម ។ 

ជាការឆ្លើយតបសម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជាបានទទួលយកនូវ
ការអញ្ជើញនែះ ។ សម្តែចតែជោបានអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនែ 
មហាសន្នបិាតលើកទ ី១២ របសប់ក្សកមុ្មយុនសិ្តវៀតណម ។ សម្តែចតែជោ 
បានស្នើឲ្យឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋវៀតណមធ្វើយ៉ាងណបន្តជំរុញកិច្ចពិភាក្សា 
លើបញ្ហាតភា្ជាប់ខងសែដ្ឋកិច្ច ជំរុញឲ្យមនកិច្ចពែមពែៀងលើកិច្ចបែតិបត្តិ-
ការសង្គាែះបន្ទាន់នៅតាមពែំដែន ការបែើបែស់ទឹកនៅតាមពែំដែន និងធ្វើ 
ឲ្យមនកិច្ចពែមពែៀងដើម្បីបែជាជនកម្ពុជាបានព្យាបាលនៅបែទែសវៀត
ណមតាមតម្លែដូចបែជាជនវៀតណមដែរ ។ ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋវៀតណម 
បានឯកភាពជាមួយទស្សនៈរបស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងបានស្នើ 

ធ្វើយ៉ាងណជំរុញកិច្ចសហបែតិបត្តិការនែះ ឲ្យបានទទួលជោគជ័យក្នុង 
ពែលឆប់ៗខងមុខ ។

កែយជំនួបនោះ ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង បានអញ្ជើញបែគល់
ជូននូវអគារសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈនៅក្នុងខែត្តពែវែង ដែលជា 
អំណោយរបស់ឯកឧត្តមបែធានរដ្ឋ ដែលមនតម្លែមួយលានដុលា្លារអាមែរិក 
ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។

នៅចុងបញ្ចប់នែដំណើរទស្សនកិច្ចនែះក៏មនចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍
រួមរវាងពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម។ 
នៅក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថ ជំនួបរវាងឯកឧត្តម 
តេន់ ដាយក្វេង ជាមួយថ្នាក់ដឹកនំកម្ពុជា ភាគីទាំងពីរបានសន្យាថ 
នឹងបន្តពងែឹង និងលើកកម្ពស់ទំនក់ទំនងទ្វែភាគី សែបតាមពាក្យស្លាក      
'' ភាពជាអ្នកជិតខងល្អ មិត្តភាពជាបែពែណី កិច្ចសហបែតិបត្តិការគែប់ជែុង 
ជែយ និងយូរអង្វែង '' អនុវត្តយ៉ាងពែញលែញនូវគោលការណ៍ដែលមន
ចែងក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជា-វៀតណម ឆ្នាំ ១៩៩៩,ឆ្នាំ២០០៥, 
ឆ្នាំ ២០០៩, ឆ្នាំ ២០១១ និងឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីគោរពគា្នាទៅវិញទៅមកនូវ
ឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ បូរណភាពទឹកដី មិនជែៀតជែកកិច្ចការផ្ទែក្នុងគា្នា និង 
មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនកម្លាំងអមិតែណមួយបែើបែស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ដើម្បី
គំរាមកំហែងសន្តិសុខបែទែសមួយទៀត និងដោះសែយរាល់បញ្ហាដែល
កើតឡើងរវាងបែទែសទាំងពីរតាមរយៈការចចារដោយសន្តិវិធី។ ភាគីទាំង
ពីរបានឯកភាពក្នុងការណែនំឲ្យកែសួង-សា្ថាប័ន និងទីភា្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធធ្វើ
កិច្ចសហការជាមួយគា្នាលើការកែសមែួលយន្តការ និងកិច្ចពែមពែៀងដើម្បី
ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ទ្វែភាគី ការវិនិយោគ និងការតភា្ជាប់សែដ្ឋកិច្ចរវាងបែទែស
ទាំងពីរ ។ បែទែសទាំងពីរបានឯកភាពពិនិត្យឡើងវិញ នូវគោលនយោ-      
បាយទាំងឡាយ ក្នុងគោលបំណងសមែចឲ្យបាននូវពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគី ៥ 
ពាន់លានដុលា្លារអាមែរិកនបណ្តាឆ្នាំខងមុខ ។ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់
សារជាថ្មីថនឹងបន្តអនុវត្តឲ្យបានពែញលែញនូវបណ្តាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចពែម
ពែៀង និងអនុស្សរណៈនែការយោគយល់គា្នា ស្តីពីបញ្ហាពែំដែនរវាងបែទែស 
ទាំងពីរ និងបានប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះសែយជាសា្ថាពរនូវចំណុច 
ពែំដែនសែសសល់តាមបណោ្តាយពែំដែនកម្ពុជា-វៀតណម ដើម្បីបញ្ចប់ 
ការងារខណ្ឌសីម និងការបោះបង្គាលពែំដែនគោកឲ្យបានឆប់តាមដែល
អាចធ្វើបាន ក្នុងគោលបំណងកសាងខ្សែបន្ទាត់ពែំដែននែសន្តិភាព មិត្ត-
ភាព កិច្ចសហបែតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរវាងកម្ពុជា និង 
វៀតណម ។

ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តម តេន់ ដាយក្វេង ជាពែឹត្តិការណ៍      
មួយដ៏សំខន់ក្នុងការជំរុញចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាពជាបែពែណី និងសហ- 
បែតិបត្តិការគែប់ជែុងជែយ រវាងបែទែសទាំងពីរបែកបដោយចីរភាព ៕

សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភានែពែះរាជា-
ណចកែកម្ពុជា ជួបសវនការជាមួយ ឯកឧត្តម  តេន់ ដាយក្វេង 
បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម នៅវិមនរដ្ឋសភា

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន  នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះ- 
រាជាណចកែកម្ពុជា ជួបសវនការជាមួយ   ឯកឧត្តម  តេន់ ដាយក្វេង 

បែធានរដ្ឋនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម នៅវិមនសន្តិភាព
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ចាប់ពីថ្ងែទី១-៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊នុ សេន នយករដ្ឋមនែ្តនីែពែះរាជាណចកែកម្ពជុា នងិសម្តែចកតិ្តពិែទឹ្ធ-
បណ្ឌិត ប៊ុន រា៉េនី ហ៊ុន សេន បានដឹកនំគណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញ
ទៅចូលរួមវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី២៥ស្តីពីអាសា៊ាន និងបំពែញ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅបែទែសម៉ាឡែសុី ។

វែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៥ ស្តីពីអាសា៊ាន កែមបែធានបទ 
"ការរៀបចំរបៀបវារៈអាសា៊ាន សមែប់បែជាជនទាំងអស់ និងការរីក 
ចមែើន" បានបែរព្វពិធីបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងែទី ១ ខែមិថុន ដោយមនការ 
អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម ណាជីប រា៉េហ្សាក់ នយករដ្ឋមន្តែីនែបែទែស 
ម៉ាឡែសុី សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែ
ពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នយករដ្ឋមន្តែី 
នែបែទែសទីម័រឡែស្តែ ឯកឧត្តម Jusuf Kalla អនុបែធានធិបតីនែសាធា-
រណរដ្ឋឥណ្ឌូណែសុី ឯកឧត្តម Trinh Dinh Dung ឧបនយករដ្ឋមន្តែី 
វៀតណម លោក PhillippRosler សមជិកកែុមបែឹក្សាភិបាលនែវែទិកា
សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។ 

នៅក្នុងវែទិកានោះ ឯកឧត្តម ណាជីប រា៉េហ្សាក់ នយករដ្ឋមន្តែីនែ 
បែទែសម៉ាឡែសុីមនបែសាសន៍ថ អាសា៊ានតែូវតែពងែឹងនូវភាពជាដែគូ
ផ្ទែក្នុងដ៏រឹងមំ ដើម្បីឈានទៅដោះសែយបញ្ហាបែឈមនែវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក ក្នុងនោះតែូវរួមគា្នាកសាងនូវហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធតភា្ជាប់ និងការ 
ពងែឹងសា្ថាប័នរបស់ខ្លួន ពិសែសផ្តល់នូវជំនឿទុកចិត្តដល់ធុរជន ដែលពាក់

ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនចីរភាពសែដ្ឋកិច្ច ។ វែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី 
២៥ ស្តីពីអាសា៊ាននែះ បានបែរព្វធ្វើឡើងក្នុងបរិបទមួយដែលអាសា៊ានបាន
បែកា្លាយខ្លួនទៅជាសហគមន៍អាសា៊ានជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ 
ឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តែីមនបែសាសន៍បន្តថ ជាសហគមន៍ដែលមន 
បែជាជនរួមគា្នាបែមណ ៦៣០ លាននក់ និងជាទីផ្សារដ៏សំខន់បំផុតមួយ
របស់ពិភពលោក តំបន់អាសា៊ានបាននឹងកំពុងរីកលូតលាស់ ធ្វើនគរូបនីយ-
កម្ម និងការឱបកែសបយកបច្ចែកវិទ្យាថ្មីៗ។ តំបន់អាសា៊ានកំពុងតែផ្តាត
ទៅលើនិម្មាបនកម្មសែដ្ឋកិច្ចតំបន់ថ្មីមួយ ខណៈដែលកិច្ចពែមពែៀងពា-
ណិជ្ជកម្មផ្សែងៗ ហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្សែងៗ និងហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធថ្មីៗ បាន 
លែចជារូបរាងឡើង ។ ឯកឧត្តមក៏បានសម្តែងនូវការពែួយបារម្ភរបស់អា-
សា៊ាន ដែលនឹងតែូវបែឈមបញ្ហាសំខន់ៗដូចជា ការធា្លាក់ចុះនែកំណើន 
សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ការបែបែួលភូមិសាស្តែនយោបាយ សែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោក និងកិច្ចខិតខំបែឹងបែងធ្វើសមហរណកម្មឲ្យកាន់តែសុីជមែជា
ដើម ។ ឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តែីម៉ាឡែសុី ក៏បានផ្តល់នូវចំណុចគន្លឹៈមួយ     
ចំនួនក្នុងការរួមគា្នាដោះសែយនូវរាល់បញ្ហាបែឈមរបស់តំបន់ និងបាន 
លើកឡើងពីបទពិសធន៍មួយចំនួន ដែលបែទែសម៉ាឡែសុីសមែចបាន
ក្នុងរយៈពែលកន្លងមក ។ វាគ្មិនដែលបានឡើងមនមតិសុទ្ធតែបានបញ្ចាក ់
ថ បទពិសធន៍និងរាល់យោបល់ទាំងអស់ គឺមនធាតុចូលពីគែប់ផ្នែក 
សមែប់ជាមូលដ្ឋានគែឹៈ នែការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្តាបែទែសក្នុងតំបន់អា-
សា៊ានបែកបដោយបរិយប័ន្ន និងមិនគែន់តែជាវែទិកាដើម្បីជួបជុំគា្នា 
ប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណកាត់បន្ថយគម្លាតកាន់តែធំនែការអភិ-
វឌ្ឍបែទែស កែមគំនិតផ្តួចផ្តើមនែការផ្សារភា្ជាប់គា្នាលើហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ។ 
វាគ្មិនទាំងអស់ក៏បានគួសបញ្ជាក់ដែរថ ការពិភាក្សារបស់យើងក្នុងរយៈ 
ពែល ២ ថ្ងែនែះ គឺមនការលើកទឹកចិត្តគា្នាខ្លាំងណស់ ពោលគឺយើងមន
សន្ទុះចិត្តដើម្បីធានថ នឹងមនការចូលរួមរបស់បែជាជនកាន់តែចែើន    
ឡើងតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីគា្នាទៅវិញទៅមក ការបង្កើនតម្លែនែ    
សែវាកម្មដែលអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍ខងកែរបស់អា-
សា៊ាន ។ អាសា៊ានមិនមែនជាអ្នកបែើបែស់នោះទែ តែផ្ទុយទៅវិញអាសា៊ាន
គឺជាអ្នកផលិតសមែប់តំបន់ទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក ។ កម្លាំងពល-

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលេកលើកទី  ២៥
ស្តីពីអាស៊េន និងបំពេញទស្សនកិច្ចនេបេទេសម៉េឡេសុី

 កម្ពុជាកំពុងបេកា្លេយខ្លួនទេជា " ខ្លេសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនេតំបន់អាសុី "

ឯកឧត្តម ណាជីប រា៉េហ្សាក់ នយករដ្ឋមន្តែីនែបែទែសម៉ាឡែសុី ទទួល

សា្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តាចំពោះសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 

ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា

គណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមវែទិកា

សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៥ ស្តីពីអាសា៊ាន
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កម្មវ័យក្មែងរបស់អាសា៊ាន គឺជាកម្លាំងដ៏រឹងមំក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវ-
ឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពែល ៣០ ឆ្នាំខងមុខ ។ មនការរំលែចឡើងពី    
គោលដៅ និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនែការអភិវឌ្ឍបែកបដោយបរិយប័ន្ន ។ 
នៅក្នុងអាសា៊ានសមត្ថភាពនែការគាំទែ និងការលើកទឹកចិត្តពីគា្នាទៅវិញ
ទៅមក នឹងកាន់តែទទួលបាននូវជោគជ័យខ្ពស់ថែមទៀត នៅពែលអន-
គត ។  វាគ្មនិទាំងអស់កប៏ានលើកឡើងគនំតិផ្តួចផ្តើម នងិគំនតិថ្មីៗរបស់ខ្លនួ 
ក្នុងការចូលរួមចំណែកពីសំណក់ពលកម្មវ៏យក្មែង ការចូលរួមបណ្តុះ 
បណ្តាលជំនញវិជា្ជាជីវៈ នៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មរបស់តំបន់។ 
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ដែលយើងកំពុងធ្វើការចាប់ផ្តើមនែះ នឹងកាន់តែមន
សន្ទុះជឿនលឿនទៅមុខជាងការរំពឹងទុក ។ 

បន្ទាប់ពីទទួលបានកណ្តឹងវែទិកា (Forum Cowbell )សម្តែចអគ្គ-
មហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែ   
កម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថគន្លឹៈ និងបែកាសអំពីការទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ  
រៀបចំវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៦ ស្តីពីអាសា៊ាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ ក្នុងរយៈពែលពីរទសវត្សរ៍ 
កន្លងមក កម្ពុជាមនការវិវត្តបែបែួលគួរជាទីមោទនៈ ទាំងផ្នែកនយោបាយ 
សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធា្នាប់ក៏ដូចជាផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចផងដែរ     
ដោយបានឈានចែញពីបែទែស មនចំណូលទាបទៅជាបែទែសមន             
ចំណូលមធ្យមកមែិតទាបនិងកំពុងបែកា្លាយខ្លួនទៅជា   ៉ ខ្លាសែដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ
នៅតំបន់អាសុី   ៉។ យ៉ាងណក៏ដោយសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមនសកា្តានុពល 
រីកលូតលាស់ខ្ពស់ និងមនកាលានុវត្តភាពធ្វើពិពិធកម្មវិស័យជាចែើន            ដែល 
គូសបញ្ជាក់អំពីវិសាលភាពទូលំទូលាយសមែប់ការវិនិយោគ ។ បច្ចុប្បន្ន   
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យបែពែណីមួយចំនួន ដូចជា 
វិស័យកាត់ដែរ, ទែសចរណ៍, សំណង់, និងវិស័យកសិកម្ម ។ បែការនែះ       
ចង្អុលបងា្ហាញពីភាពចាំបាច់ និងភាពបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទៅកាន់វិស័យ 
ថ្មីៗ ផ្សែងទៀតពសិែសវសិយ័ឧស្សាហកម្ម, កស-ិឧស្សាហកម្មនងិសបិ្បកម្ម 
ដែលទាមទារនូវការវិនិយោគយ៉ាងចែើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ។ សមែប់វិនិយោ-
គិន, ខ្ញុំយល់ថនែះគឺជា   ៉ឱកាសមស   ៉ដែលមិនអាចមើលរំលងបាន។

មួយវិញទៀត នៅក្នុងបរិការណ៍នែការផ្លាស់ប្តូរនិម្មាបនកម្មតំបន់ពិសែស 
គឺការបង្កើតឡើងនូវសហគមន៍សែដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និងការរៀបចំ   ៉ភាពជាដែ
គូសែដ្ឋកិច្ចតំបន់គែប់ជែុងជែយ   ៉ក៏ដូចជាការរៀបចំកិច្ចពែមពែៀងពា-   
ណិជ្ជកម្មសែរីជាមួយនឹងបែទែស និងតំបន់មួយចំនួនផ្សែងទៀត, កម្ពុជា       
កំពុងបែកា្លាយខ្លួនជាបែក្ខភាពបែកបដោយសកា្តានុពលសមែប់ការអភិវឌ្ឍ 

វិស័យឧស្សាហកម្មដែលផ្សាភា្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលគែហៅថ   ៉រោងចកែពិភព-
លោក   ៉នៅតំបន់អាសុីតាមរយៈការខិតខំជំរុញការតភា្ជាប់ទាំងខងរូបវន្ត, ឌី 
ជីថល និងសា្ថាប័ន ។ ក្នុងន័យនែះវិនិយោគិនពិតជានឹងអាចទទួលបាន        
អត្ថបែយោជន៍ចែើនពីការចូលរួមវិនិយោគលើវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកា្តានុពល
សំខន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលជាបែទែសបើកចំហ, មនកម្លាំងពលកម្មវ័យ     
ក្មែងហើយមនការសែកឃ្លានចំណែះដឹងខ្ពស់, មនហែដ្ឋារចនសម្ព័ន  
កាន់តែបែសើរឡើង, មនកំណើននែសែទាប់បែជាជនថ្នាក់កណ្តាល, មន
កំណើននែកម្លាំងទិញដោយសារចងា្វាក់ដ៏លឿននែចំណូល,មនភាពអំណោយ 
ផលពីកតា្តាភូមិសាស្តែនយោបាយ និងមនកិច្ចសហបែតិបត្តិការល្អជាមួយ
សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

បន្ទាប់មកបណ្តាមែដឹកនំទាំងអស់ក៏បានទស្សនខ្សែសងា្វាក់វីដែអូ អំពី
ការរីកចមែើនរបស់បែទែសកម្ពុជា ពិសែសការទទួលធ្វើជាម្ចាស់នែការ         
រៀបចំវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ខងមុខ។

បន្ទាប់មកសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋ-
មន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត រ៉ុយ ម៉េរៀ អារ៉ូចូ(Rui Maria de Araujo) នយក-
រដ្ឋមន្តែីនែបែទែសទីម័រឡែស្តែ ខណៈដែលឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តែីអញ្ជើញ 
ចូលរួមវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៥ ស្តីពីអាសា៊ាន នៅទីកែុង 
គូឡាឡាំពួរ បែទែសម៉ាឡែសុី ។ គោលបំណងនែជំនួបពិភាក្សាគា្នានែះ គឺ 
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិជុំវិញការបង្កើនទំនក់ទំនងកិច្ចសហបែតិបត្តិការទ្វែភាគី 
សមែប់បែទែសទាំងពីរកម្ពុជាទីម័រឡែស្តែ ។ សម្តែចតែជោមន បែសាសន៍ 
ថ សម្តែចចង់ឃើញទំនក់ទំនងកិច្ចសហបែតិបត្តិការនែបែទែសទាំងពីរ
មនការរីកចមែើនឲ្យកាន់តែខ្លាំងកា្លាថែមទៀត។ ឯកឧត្តម Rui Maria de 
Araujo បានថ្លែងនូវអំណរគុណជូនចំពោះសម្តែចតែជោដែលបានទទួល
ជួបជាមួយឯកឧត្តម ដើម្បីបង្កើនការពិភាក្សាសមែប់បែទែសទាំងពីរ។ កន្លង 
មកបែធានធិបតី និងនយករដ្ឋមន្តែីនែបែទែសទីម័រឡែស្តែ បានអញ្ជើញ
ទៅបំពែញទស្សនកិច្ចនៅបែទែសកម្ពុជាពែលនែះ ឯកឧត្តមសូមអញ្ជើញ
សម្តែចតែជោទៅបំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅបែទែសទីម័រឡែស្តែ ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៦ នែះ។ ឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងនូវអំណរគុណចំពោះសម្តែចតែជោន-
យករដ្ឋមន្តែី ដែលតែងតែគាំទែ និងបន្តគាំទែនូវបែក្ខភាពរបស់បែទែសទីម័រ 
ឡែស្តែ ក្នុងការចូលជាសមជិកទី ១១ របស់អាសា៊ាន ។ សម្តែចតែជោមន 
បែសាសនថ៍ កម្ពជុាចលូជាសមជកិទ ី១០ របសអ់ាសា៊ាន ហើយបើបែទែស 
ទីម័រឡែស្តែចូលជាសមជិកទី ១១ គឺបែៀបដូចជាបងប្អូននឹងគា្នាក្នុងកែប-

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជា-
ណចកែកម្ពុជា ទទួលជញ្ជីងវែទិកា (Forum Cowbell )ដើម្បីទទួលធ្វើ
ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៦ ស្តីពីអាសា៊ាន

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អនុញ្ញាតឲ្យលោក Phillipp Rosler         
សមជិកកែុមបែឹក្សាភិបាលនែវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 

ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
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ខណ្ឌអាសា៊ាន ។ មែដឹកនំទាំងពីរក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមតិ និងពិភាក្សាគា្នា 
ជុំវិញបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលមនការយកចិត្តទុកដក់ដូចគា្នា។ សម្តែច 
តែជោបានអញ្ជើញឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តែី ចូលរួមវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកលើកទី ២៦ ស្តីពីអាសា៊ាន ដែលនឹងបែរព្វធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ 
២០១៧ ក្នុងបែទែសកម្ពុជា ។

នៅថ្ងែទី ៣ ខែមិថុន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីនែ 
ពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉េនី ហ៊ុន សេន 
បានចាប់ផ្តើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅបែទែសម៉ាឡែសុី ។ នៅក្នុងជំនួបចរចា 
ទ្វែភាគីសម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីបានស្នើទៅឯកឧត្តម ដាតុសេ៊ី  ម៉ូដ 
ណាជីប ទុនអាប់ឌុល រា៉េហ្សាក់ នយករដ្ឋមន្តែីម៉ាឡែសុី លើបញ្ហា ៤ 
ចំណុច គឺទី១.ធ្វើឲ្យមនការបង្កើតឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគា្នាទៅ       
វិញទៅមកដែលមនកមែិតមែដឹកនំបែទែស កមែិតនែអ្នកវិនិយោគ និង 
បែជាពលរដ្ឋ ទី២.ស្នើឲ្យម៉ាឡែសុីជំរុញអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកកាន់ 
បែទែសកម្ពុជាឲ្យបានចែើន ពិសែសការវិនិយោគទៅវិស័យកសិកម្ម ការកែ 
ច្នែអង្ករ ទែសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងបែងឥន្ធនៈ និង អាហារហាឡាល់ 
ទី៣.ស្នើឲ្យម៉ាឡែសុីបន្តនំចូលផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជា ចូលទៅ 
ក្នុងទីផ្សារម៉ាឡែសុី និង ទី ៤.ស្នើឲ្យអ្នកឯកទែសនែបែទែសទាំងពីរធ្វើសែច 
ក្តីពែងអនុស្សរណៈនែការយោគយល់គា្នាមួយ ធ្វើយ៉ាងណកុំឲ្យមនការ
យកពន្ធតែួតគា្នា ។ បែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យម៉ាឡែសុីបន្ត     
ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរទៅរៀននៅបែទែសម៉ាឡែសុី និងជំរុញ 
ឲ្យមនកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើការទប់សា្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ។ សម្តែច
តែជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបែទែសម៉ាឡែសុី ក្នុងការគាំទែកម្ពុជា ជា
សមជិកនែកែុមបែឹក្សាសែដ្ឋកិច្ច សង្គមនែអង្គការសហបែជាជាតិ ពីឆ្នាំ 
២០១៧ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តម ណាជីប បាន 
បងា្ហាញនូវការគាំទែចំពោះការលើកឡើងរបស់កម្ពុជា និងថ្លែងកោតសរសើរ 
ចំពោះសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ដែលបានដឹកនំបែទែសកម្ពុជាឲ្យមន
ការរីកចមែើន ដោយមនកំណើនសែដ្ឋកិច្ចបែមណជាង ៧ ភាគរយ ន 
រយៈពែល ២០ ឆ្នាំចុងកែយនែះ ។ ឯកឧត្តមក៏បានអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា ដែលបានគាំទែចំពោះវិនិយោគិនម៉ាឡែសុីដែលមកវិនិ-   
យោគនៅកម្ពុជា ដែលគិតមកដល់ពែលនែះមនកែុមហ៊ុនម៉ាឡែសុីបាន
បោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបែមណ ៤.៣០០ លានដុលា្លារអាមែរិក  ហើយ 
បានសន្យាថនឹងជំរុញឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡែសុីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ឲ្យ 
បានចែើនថែមទៀត ។ វិនិយោគិនម៉ាឡែសុីមនការសប្បាយរីករាយយ៉ាង

ខ្លាងំចពំោះបរយិកាសវនិយិោគនៅកម្ពជុា ។ ឯកឧត្តម ណាជបី រា៉េហ្សាក ់
បានឯកភាពចំពោះការពងែឹង និងពងែីកនូវទំហំពាណិជ្ជកម្មនែបែទែស  
ទាំងពីរ និងឯកភាពឲ្យយន្តការនែគណកម្មការចមែុះបែទែសទាំងពីរចាប់
ផ្តើមធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញ ។ ឯកឧត្តម ណាជីបរា៉េហ្សាក់ ក៏បាន 
ទទួលយកសំណើររបស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងការជំរុញឲ្យកែុម
ហ៊ុនរបស់ម៉ាឡែសុីមកធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា និង 
សន្យាជួយកម្ពុជាក្នុងការផលិតម្ហូបហាឡាល់បមែើឲ្យការនំចែញ ពែម        
ទាំងបានបងា្ហាញការពែញចិត្ត ចំពោះពលករកម្ពុជាដែលមកធ្វើការនៅម៉ា-
ឡែសុី អាចចាត់ទុកជាពលករគំរូ ហើយវត្តមនពលករកម្ពុជាក៏បានចូលរួម
ធ្វើឲ្យសែដ្ឋកិច្ចម៉ាឡែសុីមនការរីកចមែើនផងដែរ ។  បច្ចុប្បន្នមនពលករ
កម្ពុជាបែមណជាង ៧.០០០ នក់កំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងបែទែសម៉ាឡែ-
សុី ។ ចំពោះសែចក្តីពែងនែកិច្ចពែមពែៀងមិនយកពន្ធតែួតគា្នា ឯកឧត្តម  
បានឯកភាពជាមួយសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ហើយបានលើកឡើងថ
នៅពែលកិច្ចពែមពែៀងនែះចែញជាផ្លូវការសង្ឃឹមថ នឹងអាចទាក់ទាញ           
វិនិយោគិនម៉ាឡែសុីកាន់តែចែើនមកកាន់បែទែសកម្ពុជាថែមទៀត ។ ឯក-
ឧត្តមក៏បានសន្យាបង្កើនចំនួនអាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិតកម្ពុជាបន្ថែម 
ទៀត ។ ពាក់ព័ន្ធកិច្ចពែមពែៀងអ្នកស្ម័គែចិត្តមកជួយកម្ពុជា ឯកឧត្តមន-
យករដ្ឋមនែ្តីបានបន្តថ ឆ្នាំ ២០១៦ នែះ ម៉ាឡែសុីមនផែនការបញ្ជូនអ្នក
ស្ម័គែចំនួន ១០០ នក់ មកជួយដល់កម្ពុជា ហើយដែលកន្លងមកបានបញ្ជូន 
៥០ នក់ហើយ និងបញ្ជូនបន្ថែម ៥០ នក់ទៀតនៅខែតុលាខងមុខ ។         
វិស័យទែសចរណ៍ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខន់ ហើយអ្នកទែសចរណ៍ម៉ាឡែសុី 
ក៏បានមកទស្សនបែទែសកម្ពុជាជាចែើនផងដែរ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 
មនចំនួន ១៥០.០០០ នក់  ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបចរចាទ្វែភាគី សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នយក-
រដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ណាជីប រា៉េហ្សាក់ ន-
យករដ្ឋមនែ្តីម៉ាឡែសុី បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីនែពិធីចុះហត្ថលែខលើ 
ឯកសារសំខន់ៗចំនួន ៣ ក្នុងនោះរួមមនទី ១.អនុស្សរណៈនែការយោគ
យល់គា្នាស្តីពីកម្មវិធីអ្នកស្ម័គែចិត្តអន្តរជាតិនែ MYCORPS នៅបែទែស 
កម្ពុជា ទី២.អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គា្នាស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
លើវិស័យព័ត៌មន និងការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងទី៣.លិខិត 
បញ្ជាក់បំណង (Letter of Intent) ដើម្បីចុះហត្ថលែខលើអនុស្សរណៈនែ
ការយោគយល់គា្នា ស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មក្នុងពែល
ខងមុខ ៕

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តី
នែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នយករដ្ឋមន្តែីនែបែទែសទីម័រឡែស្តែ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តី និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ឋបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉នី  
ហ៊ុន សេន ក្នុងឱកាសបំពែញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីកែុងកូឡាឡាំពួរ 

បែទែសម៉ាឡែសុី
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ក្នុងខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ នែះ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 

នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវែទិកាមួយចំនួន

នៅក្នុងបែទែស ។ សារនយោបាយសំខន់ៗរបស់សម្តែចតែជោនៅក្នុងខែមិថុន 

នែះដែរ គឺទាក់ទងទៅនឹងជំហរផ្លូវការរបស់កម្ពុជាអំពីបញ្ហាសមុទែចិនខងត្បូង, 

បញ្ហាចរចាជាមួយគណបក្សបែឆំងនៅកម្ពុជានិងការពែមនមួយចំនួន ។

ពែឹកថ្ងែទី ៦ ខែមិថុន សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិ- 

បតីក្នុងពិធីបុណ្យកាត់ប្ញសសីមពែះវិហារវត្តមឿងចារលិខិតារាម ស្ថិតក្នុងឃុំជាង-

ទង សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ ។ នៅទីនោះសម្តែចបានថ្លែងជាបែយោលទៅរកការ 

ទទួលខុសតែូវជាថ្នាក់ដឹកនំម្នាក់ ដែលមិនតែូវយករឿងបុគ្គលទៅភា្ជាប់ជាមួយនឹង 

បក្សនយោបាយ និងបំភ្លែឲ្យទៅជារឿងនយោបាយ ។

សម្តែចតែជោថ្លែងថ អង្គការចាត់តាំងនយោបាយ ឬអង្គការចាត់តាំងមនុស្ស-

ធម៌មួយចំនួនមិនគួរទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ ឬពីរនក់បំផ្លាញបក្សនយោបាយមួយ ឬ            

បំផ្លាញនូវអង្គការចាត់តាំងនយោបាយមួយ តាមរយៈនែការការពារអំពើខុសច្បាប់ 

របស់បុគ្គលណនោះទែ ។ អ្នកខុសគឺតែូវចែញមុខមកទទួលខុស ដូចជាពែះសង្ឃ 

បរាជិត តែូវទទួលសា្គាល់ថខ្លួនបរាជិត កុំយកវត្តទាំងមូលមកការពារដែលនំឲ្យ 

ស្អុយឈ្មាះវត្តទៅទៀត ។ អ្នកខ្លះខុសខ្លួនឯង ទៅយកទីកន្លែងដទែជាអង្គការចាត់

តាំង, ជាមនុស្សមួយកែុម, ជាតួអង្គចាត់តាំងមួយ ដើម្បីការពារខ្លួន ហើយអង្គការ 

នោះក៏ការពារមនុស្សខូច រឿងនែះនឹងតែូវគិតគូឲ្យបានច្បាស់ ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានថ្លែងទាក់ទងទៅដល់កតា្តាសន្តិភាពផងដែរ ។ 

សម្តែចមនបែសាសន៍ថ សន្តិភាពមនសារសំខន់ណស់ ។ ដោយសារតែកម្ពុជា 

មនសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ទើបបែទែសននគែហា៊ានដក់ទុនមកវិនិយោគ

នៅកម្ពុជា ។ នៅក្នុងវែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី ២៥ នៅបែទែសម៉ាឡែសុី 

អ្នករៀបចំវែទិកាបានដក់សំណួរមួយសួរមកសម្តែចតែជោថ តើមនរបៀបយ៉ាង 

ណ បានជាកម្ពុជាមនការរីកចមែើនខងសែដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧,៧% ក្នុងរយៈ ២០ 

ឆ្នាំ ជាប់គា្នា ។ សម្តែចបន្តថ នែះជាចំណុចដែលគែចង់ស្វែងយល់ពីការរីកចមែើន     

របស់កម្ពុជា ដែលការរីកចមែើនក្នុងមធ្យមភាគ ៧,៧% ក្នុងរយៈពែល ២០ ឆ្នាំជាប់គា្នា 

នែះ កមែមនបែទែសណធ្វើបានណស់ ។

សម្តែចតែជោបន្តថ តាមរយៈនោះយើងក៏មើលឃើញច្បាស់ថ សន្តិភាពដែល 

យើងរកបាននែះ គឺមនតម្លែខ្លាំងណស់សមែប់ការរីកចមែើននែជីវភាពរបស់បែជា- 

ជន តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជាចែើន ។ បែជាពលរដ្ឋរបស់យើង សុទ្ធតែបានដឹង បាន  

យល់អំពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់យើង ឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ទាំងនោះ ហើយមនថ្ងែ 

នែះ និងកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកអនគត ។ សងែ្គាមបានដក់ឲ្យបែទែសយើងនៅ       

ក្នុងភាពខ្ទែចខ្ទាំ មិនថតែផ្នែកអាណចកែទែ ខងសាសនក៏ទទួលរងនូវវិនសកម្ម

ដូចគា្នាដែរ ។ ទីអារាម  ពែះវិហារ បានរងការខូចខតនៅក្នុងសម័យសង្គាែម និងរបប 

បែល័យពូជសាសន៍ ។ ទំនក់ទំនងរវាងសន្តិភាព និងសង្គាែម សន្តិភាព និងការអភិ-

វឌ្ឍសំខន់ណស់ ដែលទាមទារឲ្យបែជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួមគា្នារក្សាសន្តិភាពឲ្យ

បាន ។ បើគា្មានសន្តិភាព កុំនិយយពីការអភិវឌ្ឍ,កុំនិយយលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ, កុំ 

និយយពីសិទ្ធិមនុស្ស និងកុំនិយយពីអ្វីផ្សែង ។

 ពែកឹថ្ងែទ ី៧ ខែមថិនុ សម្តែចតែជោ នយករដ្ឋមនែ្តកីម្ពជុា បានអញ្ជើញជាអធ-ិ

បតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងចូលរួមក្នុងពិធីអបអរតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសកែុងពែះសីហនុ ដែល 

ទទួលសហគែសទី ១០០ នៅខែត្តពែះសីហនុ  ។ 

សម្តែចតែជោមនបែសាសន៍ថ  ៉ខ្ញុំចង់បង្កើតនូវកែបខណ្ឌនែនយោបាយឧស្សាហ- 

កម្មរបស់កម្ពុជា ដែលអនុវត្តក្នុងចនោ្លាះឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ។ យើងចង់ឲ្យតំបន់កែុង 

ពែះសីហនុទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្ម ពែមជាមួយដំណើរលូតលាស់នែវិស័យឧស្សា

ហកម្ម វិស័យសែវាកម្ម ដែលមនសណ្ឋាគារដ៏ចែើន និងភ្ញៀវទែសចរណ៍ ។ ការបង្កើត 

ឡើងនូវតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសកែុងពែះសីហនុ គឺជាការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ល្អ តាមរយៈ

នែការចាប់ដែគូរវាងវិស័យឯកជនកម្ពុជា និងចិន ឲ្យកា្លាយជាតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស

តាមបែបតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសសុិនជិនរបស់ចិន   ៉ ។ សម្តែចតែជោបានពន្យល់ថ 

អ្វីទៅជាតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសសុិនជិន? គឺជាទីកែុងមួយនៅមិនឆ្ងាយពីកែុងហុង-

កុងប៉ុន្មានទែ ដែលកាលពីអតីតកាល សុិនជិនមិនមែនជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទែ ក៏ប៉ុន្តែ 

តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោក តេង សា៊េវពីង នែកំណែទមែង់សែដ្ឋកិច្ច សុិន 

ជិនបានកា្លាយជាតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស ដែលមនការអភិវឌ្ឍ និងបែក់ចំណូលខ្ពស់

បំផុតសមែប់បែជាជនចិន ។

សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីបានបន្តថ ភាពសែមើសែមែរបស់កម្ពុជាហាក់ដូច

ជាឆ្ងាយ ក៏ប៉ុន្តែ បែសិនជាយើងគា្មានមហិច្ឆតាទែ ពិតជាមិនអាចកើតឡើងនូវអ្វីដែល

យើងចង់បាននោះទែ ។ សា្ថានភាពវាមិនដូចគា្នារវាងខែត្តពែះសីហនុ និង កែុងសុិនជិន 

ទែ ក៏បុ៉ន្តែយើងមនគោលដៅដូចគា្នាឆ្ពោះទៅកាន់ទីនោះ ។ សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថ 

ខ្ញុំពិតជាមនមោទនភាព ដោយសារតែការចាប់ផ្តើមនែះចែញពីវិស័យឯកជននែ 

បែទែសទាំងពីរធ្វើការរួមគា្នា ដើម្បីបង្កើតឡើងនូវតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសនែះឡើង ។ 

តំបន់សែដ្ឋកិច្ចខែត្តពែះសីហនុ មិនតែឹមតែផ្តល់ការងារធ្វើដល់កម្មករ កម្មការិនី 

១១.៥០០ នក់ (ក្នុងនោះកម្មករក្នុងខែត្តពែះសីហនុបែមណ ៧០%) នពែល        

បច្ចុប្បន្នប៉ុណោ្ណោះទែ តែតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសនែះ បានបង្កើតជាបែភពទីផ្សារមួយ

យ៉ាងធំរបស់បែជាពលរដ្ឋខែត្តពែះសីហនុផងដែរ ។

នៅទីនោះ សម្តែចក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្តែជា្ញាការពារសន្តិភាព ។ សម្តែច 

មនបែសាសន៍ថ   ៉ ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា, ក្នុងឋានៈខ្ញុំជា

នយករដ្ឋមនែ្តីនពែលនែះ និងនៅពែលកែយទៀត ខ្ញុំប្តូរផ្តាច់ការពារនូវសន្តិភាព 

ស្ថិរភាពនយោបាយ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យមនការលូតលាស់ជាងនែះទៀត   ៉ ។ 

សម្តែចតែជោបន្តថ ទោះបីក្នុងតម្លែណក៏ដោយសម្តែចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណ

ក៏ដោយ ទោះបីអាសិរពិសប៉ុន្មានក៏ដោយ មកបំផ្លាញសន្តិភាពដែលរកបានទាំង 

លំបាក ។ តម្លែណក៏ដោយ គឺបង់ថ្លែដើម្បីការពារសន្តិភាព ។ បង់ថ្លែដើម្បីការអភិ-

វឌ្ឍន៍ ។ បង់ថ្លែសមែប់ការរីកចមែើនរបស់បែជាជនកម្ពុជាគែប់រូបៗ ។

 ពែឹកថ្ងែទី ១៣ ខែមិថុន សម្តែចតែជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបតែដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពែញជាង ៣ ពាន់ 

នក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពែជែ រាជធានីភ្នំពែញ ។ នៅទីនោះសម្តែចតែជោ                  

ហ៊នុ សេន មនបែសាសនថ៍     ៉រឿងដែលជាការបែមថហសួហែត ុគកឺារចោទបែពន្ធ 

របស់ខ្ញុំថជាបែពន្ធរបស់មែដឹកនំវៀតណមឈ្មាះ ឡែ ឌឹកថ ។ កូនរបស់ខ្ញុំ ហ៊ុន 
ម៉េណេត ជាកូនរបស់មែដឹកនំវៀតណម ។ តើអ្នកទាំងអស់អាចទទួលយកបាន

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន បញ្ជេក់អំពីជំហរផ្លូវការរបស់កម្ពុជាចំពេះបញ ្ហេសមុទេចិនខាងត្បូង
គ្មេនការចរចាជាមួយបក្សបេឆាំង បើពិភាក្សាលើដេនសមត្ថកិច្ចតុលាការ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធបិតដី៏
ខ្ពង់ខ្ពសក់្នុងពិធីបុណ្យកាត់ប្ញសសីមពែះវិហារវត្តមឿងចារលិខិតារាម ស្ថិតក្នុង 

ឃុំជាងទង សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ
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ទែការបែមថបែបនែះ   ៉ ។ មែដឹកនំសងែ្គោះជាតិ និងសកម្មជនរបស់គែ គឺជាអ្នកធ្វើ 

តែម្តង ។ នែះជាការបែមថដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទែ ។ ភរិយខ្ញុំវែទនពែក 

ហើយ ។ កូនរបស់ខ្ញុំវែទនពែកហើយ មិនគួរឡើយពួកគែអាចធ្វើបែបនែះចំពោះខ្ញុំ, 

ចំពោះកែុមគែួសារខ្ញុំទៅកើត ។ ខ្ញុំនឹងឲ្យពួកមនែ្តីការទូតននឆ្លើយឲ្យខ្ញុំថ តើនែះជា 

សិទ្ធិបញ្ចែញមតិ ឬអត់ ? ខ្ញុំនឹងផ្ញើសារនែះទៅអគ្គលែខធិការអង្គការសហបែជាជាតិ 

ទៅមែដឹកនំគែប់បែទែស ទៅអង្គទូតទាំងអស់ថ បើគែចោទបែពន្ធអ្នកឯងថជាសែី 

ខូច, កូនអ្នកឯងមិនមែនជាកូនអ្នកឯង តើអ្នកឯងចាត់ទុករឿងនែះជាសិទ្ធិបញ្ចែញ 

មតិ ឬជាការមួលបងា្កាច់ដែលតែូវមនកំហុស    ៉។  

សម្តែចតែជោបន្តថ ខ្ញុំមិនអត់អោនឲ្យទែ ។ ខ្ញុំទាមទារឲ្យគែបែើពាក្យថឧកែិដ្ឋ- 

ជន ។ គែនៅទាមទារឲ្យមនការពិនិត្យ ឌីអិនអែ(DNA) រវាង ហ៊ុន ម៉េណេត និង 

ខ្ញុំទៀត  និងចុងកែយនែះ គែថកូនសែីពៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទៀត ។ 

សម្តែចតែជោក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថ ពែលមុនសម្តែចធា្លាប់បានគិតថនឹងមនការ 

សមែួលបរិយកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យមនភាពបែសើរឡើងបន្តិច ។ តែការ 

បែមថបែបនែះ ជាការមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទែ ពែះមនុស្សទាំងអស់នោះជា 

បក្ខពួកតែមួយ ។

សម្តែចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចចរចាជាមួយគណបក្សសងែ្គោះ 

ជាតិ ខណៈដែលមនែ្តីនែគណបក្សនែះបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។ សម្តែចតែជោ 

បញ្ជាក់ថ ទី១. នឹងមិនមនការចរចាណមួយរវាងគណបក្សទាំងពីរនៅពែលខង 

មុខនោះទែ ។ ដោយសារថ ចែកចែញតែមួយគត់ គឺនៅសភាប៉ុន្តែតែូវបានគណបក្ស 

សងែ្គោះជាតិបានបោះបង់ចោលរួចទៅហើយ ។ ទី២. បែសិនមនការពិភាក្សាណ 

មួយនៅពែលខងមុខ គឺគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមិនពិភាក្សាលើបញ្ហាដែលស្ថិត

នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ និងពួកអ្នកជាប់គុកនោះទែ ។ សម្តែចតែជោ 

បានបន្តថ បើអ្នកឯងបបួលខ្ញុំចរចា គួរធ្វើច្បាប់បន្ថែម នោះខ្ញុំអាចយល់ពែមភា្លាម ។ 

ប៉ុន្តែនែះរឿងអ្នកខ្លះបន្លំផែនទី វាជាសមត្ថកិច្ចតុលាការ ។ 

សម្តែចតែជោក៏បានដស់តឿនដល់ជនបរទែសមួយចំនួន ដែលមកតមែូវឲ្យ 

កម្ពុជាធ្វើទៅតាមខ្លួន ដោយមិនបានដឹងពីអង្គហែតុនែសាច់រឿច្បាស់លាស់ផងនោះ។ 

សម្តែចបញ្ជាក់ថ ជនបរទែសខ្លះតែូវសា្តាប់ឲ្យបាន ។ បើកា្តាប់សំណុំរឿងមិនបាន, មិន 

សា្គាល់អង្គហែតុ សូមកុំនិយយ ពែះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងឋានៈរដ្ឋអធិបតែយ្យ ។     

អ្នកឯងតែូវជួយនិយយបែប់អ្នកធ្វើខុស ឲ្យកែខ្លួនទៅទើបវាតែូវជាង ។  សម្តែចតែ-

ជោធា្លាប់បែប់ទូតមួយដែលសម្តែចសូមមិនបញ្ចែញឈ្មាះថ ជមែើសមនតែពីរទែ ។ 

ទី១. ទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ញុះញង់បង្កចលាចលនំទៅដល់សងែ្គាមរវាងកម្ពុជា វៀត-

ណម ។ ទី២. ចាប់មនុស្សហ្នឹងយកទៅកាត់ទោស តាមរយៈនែការក្លែងបន្លំឯកសារ 

និងបែើបែស់ឯកសារបន្លំ ។ តើឯកឧត្តមចង់បានមួយណ ? ចង់បានសងែ្គាមរវាង 

កម្ពុជា និងវៀតណម ? ពែះការចោទដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបែើបែស់ផែនទីក្លែង-

កា្លាយ រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលមុនលុបចោលពែំដែនរវាងកម្ពុជា និងវៀតណម ។ 

អញ្ចឹងសងែ្គាមវានឹងផ្ទុះ ។

សម្តែចសង្កត់ធ្ងន់ថ ពាក្យបាតុកម្ម សូមកុំគំរាម មិនអត់អោនឲ្យទែ ។ មុននែះ

ដើម្បីគែន់តែចង់បានតំណែងរដ្ឋសភា, ចង់ធ្វើបែធានរដ្ឋសភា, ចង់បានតំណែងក្នុង 

រដ្ឋសភា អ្នកឯងធ្វើបាតុកម្មបង្កចលាចល ។ តែលើកនែះរឿងសែីញី អ្នកឯងក៏យក 

មនុស្សមកធ្វើបាតុកម្ម តើសមហែតុសមផលទែ?។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បញ្ជាក់ថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជាអង្គការចាត់

តាំងនយោបាយមួយដែលបាន និងកំពុងដឹកនំបែទែស ក៏ប៉ុន្តែគណបក្សបែជាជន

គោរពនូវអង្គនីតិបញ្ញត្តិ និតិបែតិបត្តិ និងអង្គតុលាការ ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមិន 

ធ្វើជាអាយ៉ង និងមិនធ្វើជាឈា្នាន់ឲ្យអ្នកណមួយបែើបែស់ក្បាល ដើម្បីដោះសែយ

បញ្ហាផ្ទាល់របស់ពួកអ្នកធ្វើកំហុសនោះទែ ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនបទ              

ពិសធន៍គែប់គែន់ក្នុងការដឹកនំបែទែស និងគែប់គែងបែទែសជាង ៣៧ ឆ្នាំរួចមក 

ហើយ ។ យើងតែៀមខ្លួនដោះសែយបញ្ហា ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបមែើឲ្យការខុសឆ្គងណ

មួយ,លើកលែងឲ្យការខុសឆ្គងណមួយទែ។ កណីនោះគឺជាករណីរបស់តុលាការ ។

 លា្ងាចថ្ងែទី ១៤ ខែមិថុន សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តី និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធ- 

បណ្ឌិត ប៊ុន រា៉េនី ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសែយបួស 

ជាមយួបងប្អនូសាសនកិអ៊សីា្លាមកម្ពជុាចនំនួជាង ៤.០០០ នក ់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះ 

ពែជែ ។ នែះជាលើកទីបីហើយដែលបែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងពិធី

សែយបួសរបស់សាសនិកអ៊ីសា្លាមកម្ពុជា ។

សម្តែចតែជោបានមនបែសាសន៍ក្នុងឱកាសនែះថ នៅក្នុងអាណត្តិរបស់សម្តែច 

ពិធីសែយបួសថ្នាក់ជាតិនៅតែបន្តរហូត ។ សម្តែចតែជោក៏បានបញ្ជាក់ដែរថ សម្តែច 

បន្តឈរឈ្មាះជានយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជាសមែប់អាណត្តិកែយទៀតពីឆ្នាំ ២០១៨ 

និងអាណត្តិ ២០២៣ ទៀត ហើយបែសិនជាសម្តែចនៅតែជានយករដ្ឋមនែ្តីនោះ 

ពិធីសែយបួសថ្នាក់ រា៉ាម៉ាឌន នឹងនៅតែបន្តទៀត ។ នៅកម្ពុជាយើងមនមោទនភាព 

ណស់ មិនតែឹមតែបញ្ហានិកាយខុសគា្នាប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្តែសាសនខុសគា្នា ដែលរួម 

មនសាសនទទីែៗពគីា្នា កប៏៉នុ្តែមនិមនបញ្ហាជាមយួគា្នានោះទែ ។ សម្តែចតែជោមន 

មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង នៅពែលដែលសម្តែចអញ្ជើញទៅសមោ្ពោធសមិទ្ធផលខង 

សាសនអ៊ីសា្លាម មនពុទ្ធសាសនិកចូលរួម ហើយនៅពែលដែលសម្តែចទៅសមោ្ពោធ

សមិទ្ធផលពែះពុទ្ធសាសនក៏មនសាសនិកអ៊ីសា្លាមចូលរួមដែរ ។ នែះជាការបងា្ហាញ 

ពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបែទែសរបស់យើង ។ 

សម្តែចបានអំពាវនវឲ្យសាសនិកអ៊ីសា្លាមកម្ពុជាចូលរួមទាំងអស់ ធ្វើសកម្មភាព 

ពែមៗគា្នា ជាមួយនឹងបែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលមនសាសន និងនិន្នាការខុស 

គា្នា ដើម្បីរក្សានូវសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ។

 ពែឹកថ្ងែទី ២០ ខែមិថុន សម្តែចតែជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គ

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជួបសំណែះសំណលជាមួយកម្មករ
កម្មការិនី ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធបិតដី៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីអបអរតំបន់សែដ្ឋកិច្ច
ពិសែសកែុងពែះសីហនុ ដែលទទួលសហគែសទី ១០០ នៅខែត្តពែះសីហនុ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់នែពិធីចែកសញ្ញាបតែដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពែញជាង 

៣ ពាន់នក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពែជែ រាជធានីភ្នំពែញ
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បែគល់សញ្ញាបតែដល់សិស្សមន្តែីជាន់ខ្ពស់ជំនន់ឧត្តមគតិជាតិសិស្សមន្តែីកែមការ

ជំនន់សាមគ្គីជាតិ និងវិញ្ញាបនបតែកម្មសិក្សាការីមន្តែីជាន់ខ្ពស់ មន្តែីមធ្យមឆ្នាំ 

២០១៥ សិកា្ខាកាមមន្តែីកែសួងបរិសា្ថាន សិកា្ខាកាមថ្នាក់ដឹកនំជាសែ្តី ពែមទាំងបើកវគ្គ 

បណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ។ នៅ

ទីនោះសម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីបានបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់កម្ពុជា ចំពោះបញ្ហា 

សមុទែចិនខងត្បូង ។

សម្តែចតែជោបញ្ជាក់់ថ ៉ តំបន់ណដែលប៉ះពាល់ទ្វែភាគី គឺទុកឲ្យទ្វែភាគីដោះ-

សែយ ។ រីឯតំបន់ណដែលមនបញ្ហាពហុភាគី គឺទុកឲ្យពហុភាគីជាអ្នកដោះ-

សែយ ។ កម្ពុជាមិនមែនជាចៅកែមកាត់សែចក្តីទែ ប៉ុន្តែកម្ពុជាដើរតួនទីក្នុងការ 

សមែបសមែួលបែទែសក្នុងតំបន់ ឲ្យបានរស់នៅក្នុងសុខដុមនីយកម្មជាមួយគា្នា។ ខ្ញុំ

សូមឲ្យបែទែសទាំងអស់កុំបែើកម្លាំងដោះសែយ ប៉ុន្តែរួមគា្នាធ្វើកែមបែតិបត្តិ(COC)។ 

ជំហររបស់កម្ពុជាគឺមិនចែញសែចក្តីគាំទែលើសែចក្តីសមែច ឬសែចក្តីថ្លែងការណ៍ 

របស់តុលាការទែ ។ ខ្ញុំមិនឲ្យបរទែសបែមថមក់ងាយកម្ពុជាទែ ហើយក៏ខ្ញុំមិនអាច

ទទួលការចោទបែកាន់ទម្លាក់កំហុសរឿងសមុទែចិនភាគខងត្បូង មកលើកម្ពុជា 

ដែរ ។ ខ្ញុំសូមអព្យាកែិត និងយុត្តិធម៌លើរឿងនែះ   ៉។

សម្តែចបានធ្វើសែចក្តីអធិប្បាយអំពីចំណុចបញ្ហាសមុទែចិនខងត្បូង ដោយបាន 

អំពាវនវឲ្យភាគីទំនស់ បន្តបែើបែស់យន្តការអាសា៊ានចិន ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានតែឹម

តែវូនវូ DOC សែចក្តថី្លែងការណស៍មទុែចនិខងត្បងូ។ ទពីរីខតិខំរវាងអាសា៊ាននងិចនិ 

ដើម្បីធ្វើចែញនូវកែមបែតិបត្តិដែលហៅថ COC និងទីបី.បែទែសដែលមនការពាក់-

ព័ន្ធជាមួយគា្នាតែូវដោះសែយជាមួយគា្នា ។

សម្តែចតែជោបានបញ្ជាក់ថ អាសា៊ានមិនអាចទៅវាស់ដីឲ្យបានទែ ។ វាអយុត្តិធម៌ 

ពែកហើយសមែប់កម្ពុជា ដែលកម្ពុជាបានជួបបែទះ។ កម្ពុជាមិនមែនជាផ្នែកមួយនែ

ការបំផ្លាញអាសា៊ានទែ ។ តើបែទែសណជាអ្នកបំផ្លាញអាសា៊ានពិតបែកដ?។ ដំបូង 

ខ្ញុំសុំនិយយអំពីទំនក់ទំនងអាសា៊ាន ចិន ។ ទំនក់ទំនងអាសា៊ាន ចិនមិនមែននិយយ 

តែឹមបញ្ហាសមុទែចិនខងត្បូងនោះទែ មនរាប់រយជំពូកដែលតែូវពាក់ព័ន្ធជាមួយគា្នា។ 

ទំហំពាណិជ្ជកម្មអាសា៊ាន ចិន មនទំហំធំណស់ ផ្តល់ផលបែយោជន៍ឲ្យបែទែស 

អាសា៊ានចែើនណស់ ។ ចិនជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់អាសា៊ាន ។ សម្តែចតែជោក៏បាន 

បញ្ជាក់បន្ថែមថ មនបែទែសដែលពាក់ព័ន្ធ និងបែទែសដែលមិនពាក់ព័ន្ធ ។ នែះគឺ 

ជារឿងពិត សូម្បីពែលដែលអគ្គលែខបក្សវៀតណមមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជា, វៀត-

ណមមនចែតនចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរវាងកម្ពុជា ។ កម្ពុជាមនការ 

ទើសទាល់ណស់ ។ ទីចុងបំផុតសម្តែចក៏បានយកគោលជំហរគឺ ឬមួយដកបញ្ហា 

សមុទែចិនខងត្បូងចែញ ឬមួយអត់ចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍តែម្តង?។ ពែលនោះ 

ខ្ញុំនិយយច្បាស់ ពែះវៀតណមខ្លួនឯង ពែលដែលអគ្គលែខធិការបក្សទស្សនកិច្ច 

នៅបែទែសចិន បានចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថ តំបន់ណដែលពាក់ព័ន្ធ 

បញ្ហាទ្វែភាគី គឺដោះសែយដោយទ្វែភាគី,តំបន់ណមនការពាក់ព័ន្ធដោយពហុភា-

គី តែូវដោះសែយដោយពហុភាគី ។ វៀតណម និងចិនខ្លួនឯងនិយយគា្នាបែបនែះ

ហើយមកឲ្យកម្ពុជាទៅគាំទែយ៉ាងម៉ែច ?។

សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថ ខ្ញុំមិនមែនចែះតែគាំទែៗដោយមិនបានគិតពីយុត្តិធម៌ 

និងមិនគិតពីបែទែសជាតិរបស់ខ្លួនទែ ។ បែជុំនៅភ្នំពែញចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ 

មិនរួច មិនមែនមកពីកម្ពុជាទែ ។ អ្នកខ្លះថ មកពីកម្ពុជាជិតចិនពែកទើបចែញសែច-

ក្តីថ្លែងការណ៍មិនបាន ឬធ្វើកែមបែតិបត្តិមិនបាន ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរតែឡប់ទៅវិញថ អ្នក 

ធ្វើបែធានអាសា៊ានមុនកម្ពុជា រួមមន វៀតណមឆ្នាំ ២០១០, ឥណ្ឌូនែសុីឆ្នាំ ២០១១ 

តើធ្វើចែញឬអត់?ម៉ែចមិនធ្វើឲ្យចែញទៅ? ហើយឆ្នាំ ២០១៣ បែទែសពែុយណែ, 

២០១៤ មីយ៉ាន់ម៉ា ,២០១៥ ម៉ាឡែសុីធ្វើបែធានអាសា៊ាន ម៉ែចមិនធ្វើឲ្យចែញទៅ? 

វាអយុត្តិធម៌សមែប់កម្ពុជា ។ តើហា៊ានស្តីបនោ្ទាសឲ្យស៊ុលតង់ពែុយណែទែ? អត់ 

ហា៊ានទែ ។ ប៉ុន្តែយើងជាបែទែសតូចតែូវគែបែមថ ។ ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណបែមថជាតិ

ខ្មែរទែ ។ ខ្ញុំអត់មនគំាទែអ្នកណទែ។ ខ្ញុំសុំតែឹមយុត្តិធម៌។ ខ្ញុំសុំឲ្យបែទែសទាំងអស់

អត់ធ្មត់កុំបែើកម្លាំង ឬគំរាមបែើបែស់កម្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាសមុទែចិនខងត្បូង ហើយ

រមួគា្នាដើម្បធី្វើនវូកែមបែតបិត្ត ិCOC ប៉នុ្តែអ្វដីែលសខំនជ់ាងនែះទៀត អពំាវនវបែទែស 

ដែលជាបព់ាកព់ន័្ធចរចាគា្នាទៅ ។ វៀតណមចរចាជាមយួចនិ, ចនិចរចាជាមយួហ្វលី-ី 

ពីន, ហ្វីលីពីនចរចាជាមួយវៀតណម ។ សម្តែចបញ្ជាក់ថ ពួកលោកឯងមិនចរចាឲ្យ 

ខ្ញុំទៅចរចាជួសលោកឯងឬ ?។

សម្តែចតែជោក៏បានបង្ហើបអំពីទូតមួយដែលបានមកជួបសម្តែចដល់ផ្ទះ។សម្តែច 

បានរំឮកនិងបានបងា្ហាញអំពីចម្ងល់ទៅលើទូតនែបែទែសមួយនោះផងដែរ ។ សម្តែច 

មនបែសាសន៍ថ នៅពែលជួបសម្តែច ទូតនោះបានស្នើឲ្យសម្តែចមនសម្លែងតែ     

មួយជាមួយអាសា៊ានក្នុងការគាំទែសាលដីការបស់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ នៅ

ពែលដែលសាលដីកាមិនទាន់បានចែញមកផង ។ នែះជាការឃុបឃិតខងនយោ-

បាយបែឆំងនឹងបែទែសចិន  មិនមែនជារឿងផ្លូវច្បាប់នោះទែ ។ 

សម្តែចតែជោបានបែកាសជំហរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាតុលាការនែះថ កម្ពុជាមិន

ចូលរួមចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ណទាំងអស់លើការគាំទែសែចក្តីសមែចរបស់តុ-

លាការ ។ ពែះវាជារឿងជមោ្លាះរវាងហ្វីលីពីនប្តឹងចិន ទុកឲ្យហ្វីលីពីន និងចិនដោះ-

សែយជាមួយគា្នាទៅ ម៉ែចក៏ចាំបាច់ឲ្យអាសា៊ានមកគាំទែ? ហើយរឿងឲ្យអាសា៊ានគាំ-

ទែរឿងដែលគួរឲ្យសួរ គឺតុលាការមិនដឹងបែរមុខទៅណផង មកស្នើឲ្យយើងគាំទែ។

ចុះបើតុលាការកាតឲ់្យចនិឈ្នះ? តែបើចនិឈ្នះចនិកម៏និយកដែរ ពែះចិនមនិទទលួ 

សា្គាល់នូវយុតា្តាធិការនែតុលាការនោះ ។

សម្តែចតែជោបន្តថ ទោះបីជាបែទែសតូច និងកែ តែកម្ពុជាមិនធ្វើនយោបាយ

ការបរទែសទាំងងងឹតងងល់នោះទែ ។ រឿងតុលាការ ទុកឲ្យគែដោះសែយគា្នាគែទៅ

មិនមែនជារឿងអាសា៊ានទែ ។ រឿងសមុទែចិនខងត្បូងមិនមែនជារឿងរបស់អាសា៊ាន 

ចិនទែ គឺជារឿងរបស់បែទែសដែលពាក់ព័ន្ធទាមទារអធិបតែយ្យ សូមអញ្ជើញដោះ-

សែយជាមួយគា្នាទៅ ។ កាលកម្ពុជាឈ្លាះគា្នាជាមួយថែ គែមនមកជួយគាំទែយើង 

ទែ? ខ្ញុំក៏មិនបានទៅស្នើអាសា៊ានឲ្យគាំទែសែចក្តីសមែចសាលដីកាតុលាការឡាអែ

ដែរ ។ ហែតអុបីានជាគែមកបង្ខយំើង ហើយទម្លាកក់ហំសុឲ្យយើង ។ ខ្ញុទំទលួយកមនិ 

បានទែ ។

សម្តែចតែជោបានទាញហែតុផលខ្លះមកពន្យល់ថ បញ្ហាសមុទែខងត្បូងនែះ

បែទែសវៀតណម និងចិន នឹងមិនវាយបែហារគា្នានោះទែ ដោយសារថបែទែសទាំង 

ពីរនែះធា្លាប់បានដោះសែយបញ្ហាពែំដែនគោកជាមួយគា្នារួចហើយ។ដូចនែះគែនៅ

តែសែុះសែួលគា្នា ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មចិននិងវៀតណមមនទំហំធំណស់រហូត

ដល់ទៅ ៣០ ពាន់លានដុលា្លារក្នុងមួយឆ្នាំ កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ។ សម្តែចតែជោក៏បាន 

បងា្ហាញក្តីសង្ឃឹមដែរថ បែធានធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនក៏កំពុងសែុះសែួលស្វែងរក 

ការចរចាជាមួយចិនដែរ ។

 ពែឹកថ្ងែទី ២២ ខែមិថុន បែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តែូវបានបណ្ឌិតសភា

ទែសចរណ៍អឺរ៉ុបបែគល់មែដយជាសមជិកកិត្តិយសនែបណ្ឌិតសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុប 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ទទួលមែដយជាសមជិកកិត្តិយស
នែបណ្ឌិតសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុប ដែលជាសមជិកនែបណ្ឌិតសភា 

អង្គការសហបែជាជាតិ
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ពែឹកថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង  ឧបនយករដ្ឋ-
មន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋម 
សិលាកសាងអគារសិក្សា ១ ខ្នង កម្ពស់ ២ ជាន់ មន ២០ បន្ទប់ នៅវិទ្យាល័យ 
រស្មីសាមគ្គីពាមជរ ស្ថិតក្នុងភូមិបង្អែក ឃុំសា្វាយភ្លាះ សែុកពាមជរ ខែត្ត 
ពែវែង ។

សម្តែចកែឡាហោមបានមនបែសាសន៍ថ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យ 
អប់រំសិក្សាធិការក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាព        
និងការរីកចមែើន សូមថ្នាក់ដឹកនំសាលារៀនគែប់កមែិតតែូវខិតខំបំពែញ
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបែសើរ ដោយតែូវគោរពកែមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ 
និងវិន័យការងារ ធ្វើជាគំរូល្អសមែប់សិស្សានុសិស្សរៀនសូតែ ។ ជាមួយគា្នា 
នោះតែូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនជាប់ជាបែចាំ ពែមទាំងអប់រំ           
សិស្សានុសិស្សឲ្យសែឡាញ់ការសិក្សា ឧស្សាហ៍ព្យាយមក្នុងការរៀន 
សូតែ តែូវរាំងសា្កាត់នូវការជះឥទ្ធិពលអាកែក់ពីមជ្ឈដ្ឋានខងកែ ។

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង បានសំណូមពរដល់មតាបិតា និងអា-
ណព្យាបាល តែូវរាំងសា្កាត់កូនចៅធ្វើយ៉ាងណឲ្យនៅឆ្ងាយពីកែុមក្មែង 
ទំនើង កែុមញៀនថ្នាំ កែុមល្បែងសុីសងជាដើម ។ អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានតែូវចូល 

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង សំណូមពរឲ្យលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ
ឲ្យកន់តេមនបេសិទ្ធភាព និងរីកចមេើន

រួមចំណែកដល់ការពងែឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានជាប់ជាបែចាំ
ដោយតែូវចាត់ចែងការពារសុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធា្នាប់ ពែមទាំងខិតខំជួយ
ដោះសែយតាមសមត្ថកិច្ចនៅរាល់សំណូមពរននរបស់សាលា ។

សែុកពាមជរមនសាលារៀន ៤៤ កន្លែង ក្នុងនោះ វិទ្យាល័យមន ៣ 
កន្លែង, អនុវិទ្យាល័យ ៥ កន្លែង និងសាលាបឋមសិក្សា ៣៦ មនអគារ ៧៣ 
ខ្នង បន្ទប់រៀនចំនួន ៣២០ បន្ទប់ លោកគែូអ្នកគែូ ៣៣៨ នក់ សែី ៧៧ 
នក់ សិស្សានុសិស្សសរុប ១៥ ១១៣ នក់ សែីចំនួន ៧.៣៣២ នក់ ។ 

វិទ្យាល័យរស្មីសាមគ្គីពាមជរ តែូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 
១៩៨៩ លើផ្ទែដីចំនួន ២២.៩៨០ ម៉ែតែកែឡា មនអគារសិក្សាចំនួន ៤ 
ខ្នង ក្នុងនោះ ៣ ខ្នងស្មើនឹង ២០ បន្ទប់ សមែប់សិស្សានុសិស្សសិក្សារៀន 
សូតែ និង ១ ខ្នងទៀតមន ៧ បន្ទប់ជាទីចាត់ការ ។ កែយពីសមោ្ពោធដក់ឲ្យ 
បែើបែស់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៩១ វិទ្យាល័យនែះមនសិស្សានុសិស្សមក           
សកិ្សារៀនសតូែយ៉ាងចែើនកុះករ  ។  ដោយពនិតិ្យឃើញថអគារមនសភាព 
ចាស់ទែុឌទែមខ្លាំងអាចបែឈមនឹងការបាក់សែុត ទើបរដ្ឋបាលសែុក រួម 
ជាមួយអង្គភាពអប់រំ បានសមែចលែងឲ្យសិស្សានុសិស្សរៀននៅអគារ
នែះទៀត ៕

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង  ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគារសិក្សា 
១ ខ្នង នៅវិទ្យាល័យរស្មីសាមគ្គីពាមជរ ស្ថិតនៅភូមិបង្អែក ឃុំសា្វាយភ្លាះ សែុកពាមជរ ខែត្តពែវែង

ដែលជាសមជិកនែបណ្ឌិតសភាអង្គការសហបែជាជាតិ (United Nations Aca-

demic Initiative) ។ ពិធីនែះបានបែព្ធនៅវិមនសន្តិភាព ដោយធ្វើឡើងសែបគា្នាជា 

មួយនឹងការបែគល់ពានរងា្វាន់ ៉ កម្ពុជាជាគោលដៅទែសចរណ៍ល្អបំផុតសមែប់ឆ្នាំ 

២០១៦   ៉ ពីកែុមបែឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបសមែប់ទែសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្ម ។

លោកបណ្ឌិត មើសៀ ខនស្តេនទីណឺស្គូ ( Mircea Constantinescu)       

បែធានបណ្ឌិតសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុបបានថ្លែងក្នុងពិធីនែះថ    ៉ខ្ញុំមកទីនែះដើម្បីផ្តល់

ជូនរងា្វាន់ដល់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជាសមជិកកិត្តិយសនែ 

បណ្ឌិតសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុប ដែលជាសមជិកនែបណ្ឌិតសភាអង្គការសហបែជា-

ជាតិ ។ សមែប់ខ្ញុំ ការថ្លែងកោតសរសើរនែះ គឺជាឱកាសដ៏ពិសែស និង ជែលជែ 

បំផុត   ៉។

លោកបណ្ឌិតបានថ្លែងពីជីវិត និងសកម្មភាពរបស់សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តី 

ថ ជាបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏អសា្ចារ្យម្នាក់ទាំងក្នុងកមែិតជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលសម្គាល់ 

ឃើញថមនភាពមិនចែះរលុប ទាំងក្នុងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា ហើយ

នឹងបន្តផ្តល់ជាកម្លាំងរុញចែនឲ្យមនភាពថ្កុំថ្កើនដល់អនគតរបស់កម្ពុជា និងជោគ 

វាសនរបស់សកលលោកទាំងមូលផងដែរ ។ ភាពរស់រវីក និងសកម្មភាពយ៉ាង 

អសា្ចារ្យរបស់សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តី បានរីកសាយជិត ៥ ទសវត្សរ៍ ហើយមន

ទំនក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបែវត្តិសាសែ្តរបស់បែជាជាតិកម្ពុជា និងការតស៊ូ 

ភាពគង់វង្សឋិតឋែរ និងក្តីសង្ឃឹមរបស់បែជាជនកម្ពុជា ។ ក្នុងអំឡុងពែលនែះ សម្តែច 

តែជោនយករដ្ឋមន្តែីកម្ពុជាគឺជាអ្នកតស៊ូដ៏រឹងមំ អ្នកការទូតទន់ភ្លន់ អ្នកដឹកនំដែល 

មនអានុភាព និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ ដែលដើរតួនទីសំខន់មិនធា្លាប់មនពីមុននៅ

លើឆកជាតិ និងអន្តរជាតិ ។ ដូចនែះបានសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងថ រងា្វាន់ 

សមែប់បុគ្គលិកលក្ខណៈដែលលែចធ្លាបែបនែះ ស័ក្តិសមបំផុតទៅនឹងសកម្មភាព

ទាំងអស់របស់សម្តែច ។

ចំណែកសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានមនបែសាសន៍ថ   ៉ក្នុងនមរាជរដ្ឋាភិ-

បាល និងបែជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំពិតជាមនមោទនភាពដែលពែះរាជាណចកែកម្ពុជា        

តែូវបានជែើសរីសជាគោលដៅទែសចរណ៍ល្អបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ និង 

តែូវបានបែកាសដក់កម្ពុជាជាគោលដៅវប្បធម៌ពែញនិយមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នែះ  ។ 

លទ្ធផលនែះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងបែត្យក្សពីសភាពការណ៍ពិតរបស់កម្ពុជា ន 

ពែលបច្ចុប្បន្ន និងអច្ឆរិយភាពនែកម្ពុជាជាគោលដៅទែសចរណ៍ វប្បធម៌ និងធម្មជាតិ 

ហើយបានកំពុងកា្លាយជាបែះដូង និងជាគោលដៅទែសចរណ៍ថ្មីមួយនែតំបន់ឤសុី 

និងឤសុីឤគ្នែយ៍ ដែលជាតំបន់កំពុងមននិន្នាការរីកលូតលាស់ខ្លាំងខងផ្នែកទែស- 

ចរណ៍ដោយផ្អែកលើសកា្តានុពលវប្បធម៌ បែវត្តិសាស្តែ ធម្មជាតិ ហើយកម្ពុជាបាន និង 

កំពុងដើរតួនទីជាគន្លឹះ ក្នុងការតភា្ជាប់ខ្សែទស្សនកិច្ចទែសចរណ៍តំបន់បែកបដោយ 

ភាពទាក់ទាញខ្ពស់មួយ  ៕
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ថ្ងែទី ១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធានទី ២ រដ្ឋសភា បែធានកែុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជួប 

សំណែះសំណលសួរសុខទុក្ខជាមួយលោកតា លោកយយ បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋចំនួន ១០០ គែួសារ រស់នៅក្នុងភូមិ 

តែពាំងសា្វាយ ឃុំបល្លង្ក័ សែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានផ្តល់ជូនបែជាជនទាំង 

១០០ គែួសារ ក្នុងមួយគែួសារទទួលបានអង្ករ ២០ គីឡូកែម និងទឹកសុទ្ធដបធំ ០១ កែស ។

ថ្ងែទី ០៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រា៉េប៊ុន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្ដីកែសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ពែមទាំងគណៈបែតិភូ បានអញ្ជើញពិនិត្យផ្លូវ 

DBST បែវែង ៨ ៦០០ ម ទទឹង ៥ ម តភា្ជាប់ពីរមណីយដ្ឋាន ទឹកធា្លាក់សុភរមិត្ត ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន អន្លង់ផ្សាត ឃុំ 

ពែះរំកិល សែុកថឡាបរិវា៉ាត់ ខែត្តស្ទឹងតែង ។

ថ្ងែទី០៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិ-

ការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី និងជាបែធាន   

កែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមុលដ្ឋានខែត្តតាកែវ អមដំណើរដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ូ ភិរិន្ទ សមជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋលែខធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី និងជាបែធានកែុមការងារសែនធិការនែ      

កែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខែត្តតាកែវ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសា្ថានភាពទំនប់ទឹកខ្ពបតែបែក ក្នុងឃុំអូរសារាយ 

និងឃុំតែពាំងកែញូង សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ ដែលជាបែភពទឹកដ៏សំខន់មួយរបស់បែជាកសិករឃុំក្នុងតំបន់នែះ និង 

បណ្តាឃុំជុំវិញ ។

ថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ  ២០១៦ 

លោកជំទាវ ម៉េន សំអន សម-

ជិកាគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិ-

ការ កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្ដី រដ្ឋមនែ្ដីកែសួងទំនក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និង 

អធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់នូវអគារអធិការដ្ឋាននគរបាលសែុក ចន្ទាែ ខែត្ដ 

សា្វាយរៀង ។ មនបែសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវឧបនយករដ្ឋមនែ្តីបានលើកឡើងថ កែមការដឹកនំដ៏    

តែឹមតែូវរបស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យ 

បែទែសជាតិមនសុខសន្តិភាពពែញលែញ មនការអភិវឌ្ឍ មនសិទ្ធិសែរីភាព ជីវភាពរស់នៅបែចាំថ្ងែរបស់បែជា-

ពលរដ្ឋតែូវបានលើកកម្ពស់ ។

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ  ២០១៦ សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ  អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

បែធានពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យភូមិសាសែ្ត និងកា្តាប់សភាពការណ៍ ពែមទាំងជួបសំណោះសំណលសួរ 

សុខទុក្ខមន្តែីរាជការ អាជា្ញាធរ យុវជនយុវនរី នៅសាលាសែុកសាមគ្គីមនជ័យ ខែត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលក្នុងឱកាសនោះ 

សម្តែចវិបុលសែនភក្តី បានជមែបជូនអំពីបច្ចប្បន្នភាព និងសភាពការណ៍រួមរបស់បែទែសជាតិ និងបានផ្តល់អនុ-

សាសន៍ឲ្យអាជា្ញាធរ និងមន្តែីគែប់លំដប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការងារសំខន់ៗមួយចំនួនរួម

មន ពងែឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានកាន់តែល្អ យកចិត្តទុកដក់ផ្តល់សែវាសាធារណៈបមែើ

បែជាជនឲ្យបានល្អ ខិតខំកាត់បន្ថយភាពអសកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលបែយោជន៍បែជាជន ។ បន្តអប់រំបែជា-

ជនឲ្យបែកបនូវមុខរបរដែលតែឹមតែូវតាមច្បាប់ ។  យកចិត្តទុកដក់ចំពោះការគែប់គែង អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និង 

សម្បតិ្តវប្បធម៌ដែលមននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ។

ថ្ងែទី ១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ នៅក្នុងបរិវែណវិទ្យាល័យតាំងកែសាំង ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមជិកគណៈ

អចិនែ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  ទែសាភិបាលធនគារជាតិនែកម្ពុជា បែធានកែុមការ-

ងារថ្នាក់ជាតិចុះសែុកសន្ទុក និងលោកជំទាវ ខៀវ សុីណា អនុបែធានកិត្តិយសសាខកាកបាទកែហមកម្ពុជាខែត្ត

កំពង់ធំ រួមដំណើរដោយលោកសែី យុឹម ឆែលីន បែធានកិត្តិយសសម្ព័ន្ធគែូពែទ្យសហភាពសហពន្ធ័យុវជនកម្ពុជា បាន 

ដឹកនំកែុមគែូពែទ្យស្មគែ្គ័ចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធគែូពែទ្យសហភាពសហពន្ធ័យុវជនកម្ពុជា ទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយឥត

គិតថ្លែ ជូនបែជាពលរដ្ឋបែមណ ២.៤០០ នក់ នៅសែុកសន្ទុក ខែត្តកំពង់ធំ ។
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ថ្ងែទី ០៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈបែតិភូកែុមមិត្តភាពទ្វែភាគីពែឹទ្ធសភាកម្ពុជា-សភាទួរគី ដឹកនំដោយ 

ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធានគណៈកម្មការទី ២ ពែឹទ្ធ-

សភា និងជាបែធានកែុមមិត្តភាព បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការអណ្តូងទឹក 

សា្អាត ដែលជាអំណោយរបស់វិទ្យាសា្ថានសន្ទនមែគង្គ (MDI) តាមរយៈ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ជូនដល់បែជាពលរដ្ឋ 

ដែលកំពុងខ្វះទឹកសា្អាតបែើបែស់ ស្ថិតក្នុងភូមិចំរីន ឃុំទួលស្នួល សែុកកែូចឆ្មារ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ក្នុងខែមិថុននែះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

បែធានគណៈកម្មការទី ៣ នែពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់អនម័យ ដែល

ជាអំណោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមជូនដល់មន្ទីរពែទ្យគន្ធបុបា្ផាសមែប់ជួយសមែួលដល់បែជាជនដែលនំកូនចៅមក

ទទួលសែវាសុខភាពពីមន្ទីរពែទ្យ ។ គួរបញ្ជាក់ថ ជារៀងរាល់ថ្ងែមនអ្នកជំងឺបែមណពី ១.០០០  ទៅ ២.០០០ 

នក់ មកទទួលសែវាព្យាបាល ដូច្នែះហើយពួកគាត់តែូវមករង់ចាំយកលែខចាប់ពីមោ៉ាង ១២ យប់ក៏មនដែរ ។ ចំពោះ 

បង់ កអី ដែលបានយកមកដក់ចំនួន ១០ កាលពីកន្លងទៅក៏មិនគែប់តមែូវការ ហែតុនែះ ឯកឧត្តមនឹងបន្ថែម ១០ 

ទៀត នៅចុងសបា្តាហ៍កែយ ដើម្បីបំពែញតាមសំណូមពរបែជាជន និងកុមរសមែប់ជែកនៅពែលដែលមករង់ចាំ

ទទួលសែវាព្យាបាល ។

ថ្ងែទី១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន សមជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស-

បែជាជនកម្ពុជា តំណងរាសែ្តមណ្ឌលកែចែះ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម សារុន ប្ញទ្ធេ អនុរដ្ឋលែខធិការ បាន 

អញ្ជើញជួបសំណែះសំណលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអាជីវករ នៅផ្សារឆ្លូង សែុកឆ្លូង ខែត្តកែចែះ និងអញ្ជើញពិនិត្យ   

សា្ថានភាពសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាឆក់កនោ្ទាង ស្ថិតក្នុងភូមិឆក់កនោ្ទាង ឃុំពែកសាមន់ 

សែុកឆ្លូង ខែត្តកែចែះ  ។ ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន បានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្ហើយការ 

ជីកអណ្តូងក្នុងភូមិ និងបានជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនជូនដល់អ្នកគែូ លោកគែូ និងបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋក្នុង 

ភូមិមួយចំនួនផងដែរ ។

ថ្ងែទ ី១០ ខែមថិនុ ឆ្នា ំ២០១៦ គណៈបែតភិជូាសមជកិាពែទឹ្ធសភា នងិជាសមជកិា គណៈកម្មាធកិារកណ្តាល 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដឹកនំដោយលោកជំទាវ មន សំអាន រួមដំណើរ ដោយលោកជំទាវ ឡាក់ អូន លោក 

ជំទាវ ឈូក ឈឹម និងលោកជំទាវ ជិន សុងីម បានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយ 

ដល់បែជាពលរដ្ឋចាស់ជរាកែីកែចំនួន ៥១ គែួសារ នៅឃុំកោះស្តែច សែុកគិរីសាគរ ខែត្តកោះកុង ដែលមួយគែួសារ 

ទទួលបានអង្ករចំនួន ២៥ គីឡូ មី ១ កែស តែីខកន្លះឡូ ប៊ីចែងកន្លះគីឡូ សារ៉ុង ១ ថ្នាំពែទ្យ ១ កញ្ចប់ និងថវិកា ២ 

មុឺនរៀល ។

ថ្ងែទី០៩ ខែមិថុន ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជា-

ជនកម្ពុជា ទែសរដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងជាបែធានកែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ  

សែុកកោះធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឱ្យបែើបែស់អគារថ្មីនែសាលាបឋមសិក្សាពិជ័យសាគរ 

មនកម្ពស់ពីរជាន់ មន ៨ បន្ទប់ ស្ថិតក្នុងបរិវែណវត្តពិជ័យសាគរ ឃុំពោធិបាន សែុកកោះធំ ខែត្តកណ្តាល ដោយ 

ចំណយថវិកាអស់បែមណ ៦ មុឺនដុលា្លារ ។

ថ្មីៗនែះ ឯកឧត្តម នយឧត្តមសែនីយ៍ គន់ គីម សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា អគ្គមែបញ្ជាការរងកងយោធពលខែមរភូមិន្ទ បែធានកែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខែត្ត 

បន្ទាយមនជ័យ អគ្គលែខធិការសមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណែះសំណលសួរសុខ  

ទុក្ខបងប្អូនយោធិនពិការ និងនិវត្តន៍ជន ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន ៤០០នក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យោធិនពិការ 

៣១៧ ភ្នឆំត័ែ ។ នឱកាសនោះក្នងុនមសម្តែចតែជោ ឯកឧត្តម នយឧត្តមសែនយី ៍គន ់គមី បានឧបត្ថម្ភបងប្អនូក្នងុ 

ម្នាក់ៗ ៥ មុឺនរៀល ។
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ថ្ងែទ ី០៨ ខែមថិនុ ឆ្នា ំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ ហង ់ជនួណារ៉នុ សមជកិគណៈកម្មាធកិារកណ្តាលគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគារសិក្សានែសាលា 

បឋមសិក្សាខ្វាន់ជាល និងសមិទ្ធផលននក្នុងខែត្តគោលដៅរបស់អង្គការសង្គាែះកុមរកម្ពុជា ដែលមនទីតាំងស្ថិត

នៅក្នុងសែុកស្នួល ខែត្តកែចែះ ។ ពិធីនែះបានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម សរ ចំរុង សមជិកគណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកែចែះ ពែមទាំងលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនំ លោក 

លោកសែីបែធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ លោក លោកសែីបែធានអង្គការសងែ្គោះកុមរ និងគណៈបែតិភូ បុគ្គលិកអប់រំ អាជា្ញា-

ធរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខែត្ត និងសិស្សានុសិស្សយ៉ាងចែើនកុះករ ។

ថ្ងែទី ០២ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ 

ឯកឧត្តម ម៉េ ធនិន សមជិក 

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តពោធិ៍សាត់ រួមដំណើរដោយ 

លោកជំទាវ ឯម ប៉ុណា្ណេ សមជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា សមជិការដ្ឋសភាមណ្ឌល 

ពោធិ៍សាត់ លោកសែី ហ៊ុន ចាន់ធី សមជិកាកិត្តិយស និងសមជិកសមជិកាសាខសមគមនរីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព 

និងអភិវឌ្ឍន៍ខែត្ត លោក លោកសែីជាអភិបាលរងខែត្ត ពែមទាំងថ្នាក់ដឹកនំមន្ទីរអង្គភាពននជុំវិញខែត្ត បានអញ្ជើញ 

ជួបសំណែះសំណលសួរសុខទុក្ខ ដោយនំយកជាមួយនូវសែូវពូជផ្ការំដួល (សែូវកែអូប) ចំនួន ៨ តោន រៀបចំដោយ 

មន្ទីរកសិកម្មខែត្ត ផ្តល់ជូនបែជាកសិករ ចំនួន ២០០ គែួសារ មកពីឃុំស្យាចំនួន៣ ភូមិ និងឃុំសែស្តុកចំនួន ៦ ភូមិ 

ក្នុងសែុកកណ្តៀង នៅលើខ្នងបែឡាយ ស្ថិតក្នុងភូមិសែនជ័យ ឃុំសែស្តុក សែុកកណ្តៀង ខែត្តពោធិ៍សាត់ សមែប់

ចាប់ផ្តើមបើកបង្កបង្កើនផលសែូវដើម រដូវវស្សាឆ្នាំនែះ ។

ថ្ងែទី ០២ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបែជាជន 

កម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់បែឡាយ

ទឹក ០១ ខ្សែ បែវែង ៤១០០ ម៉ែតែ ផ្លូវ ០១ ខ្សែ ទា្វារទឹក ២ កន្លែង និងលូកាត់ថ្នល់ ចំណយថវិកាសរុបចំនួន ១៤០ 

លានរៀល កែមជំនួយឧបត្ថម្ភ និងគាំទែពីអង្គការ រីដកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងឃុំរាំងកែសី សែុកសង្កែ ខែត្តបាត់ដំបង ដោយ 

មនការអញ្ជើញ ចូលរួមពីសំណក់ 

លោក ឡុក សុខធា នយកអង្គការ 

រីដកម្ពុជា និងសមគមពែហ្មកែសា 

និងលោកសែី ជូសែហា្វា កួស្តា 

នយិកា   សមគមពែហ្មកែសាបែចាំ

បែទែសបារាំង ។

ថ្ងែទី០៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦  ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េនី សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជន 

កម្ពុជា អ្នកតំណងរាស្តែមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងជាបែធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ពែមទាំងកែុមការងារ បាន

អញ្ជើញជបួសណំែះសណំលសរួសខុទកុ្ខលោកគែ ូអ្នកគែ ូ នងិសសិ្សានសុសិ្សវគ្គបបំន៉ថ្នាកទ់ ី១២ នៅវទិ្យាលយ័ឌបី៉កុ 

ស្ថិតក្នុងសែុកសំរោងទង ខែត្ត កំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងែទី ០១ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉េណេត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជា តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែ 

កម្ពុជា និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាល 

នែគណៈអភិបាលខែត្តសៀមរាប បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌ័សីមពែះវិហារថ្មី នឹងឆ្លងសមិទ្ធ-

ផលនន ក្នុងវត្តមុន្នីចែសា្តា ហៅវត្តពោធិ៍ពីរដើម ស្ថិតក្នុងភូមិទែំង សងា្កាត់ស្លកែម កែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប ។

ថ្ងែទី ១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ 

ឯកឧត្តម បា៉េ សុជាតិវង្ស  សមជិក 

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណ:អភិបាលរាជធានីភ្នំពែញ បានអញ្ជើញជាអធិ-

បតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសា្ថាបនឡើងវិញកំណត់ផ្លូវចូលសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ 

ដង្កា រាជធានីភ្នំពែញ ។ កំណត់ផ្លូវនែះ មនបែវែងជាង ៦០០ ម៉ែតែ ធ្វើអំពីបែតុងឆ្អឹងដែក កមែស់ ១ តឹកកន្លះ 

សមែប់ជាបែយោជន៍ដល់និស្សិត និងបែជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមតំបន់ខងលើ ។ គមែងនែះចែកពីរ 

ដំណក់កាល ។ ដំណក់កាលទី ១ សា្ថាបនទទឹង ៧ ម៉ែតែ បែវែង ៦៥៣ ម៉ែតែ ចាប់ពីផ្លូវលែខ ២១៧ 

ដល់ខ្លាងទា្វារចូលសកលវិទ្យាល័យ កសិកម្មចំការដូង ។ ដំណក់កាលទី ២ ពងែីកបន្ថែម ២ ម៉ែតែ សងខង ឲ្យបាន 

ទំហំ ១១ ម៉ែតែ ដោយមនការដក់លូផងដែរ ។
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នៅរសៀលថ្ងែទ១ី៥ ខែមថិនុ ឆ្នា២ំ០១៦ កែមុការងារយវុជនគណបក្ស 

ថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បានទទួលជួបសា្វាគមន៍

គណៈបែតិភូបក្សកុំម្មុយនីស្តចិន ដឹកនំដោយ លោក LuiJingbei សមជិក 

គណៈកម្មាធិការបែត្តិបត្តិ និងជាបែធាននយកដ្ឋានបណ្ឌិតសភាPudong

សាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិន និងបានឧទ្ទែសនមបែធានបទស្តីពី    ៉ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាលវ័យក្មែងរបស់គណបក្ស និងវិធីសាសែ្តរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងការ

គោរពវិន័យបក្សឱ្យបានមុឺងម៉ាត់  ៉ និង   ៉ វិធីសាសែ្តក្នុងការជួយសមែួលដល់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងការងារ  ៉ ជូនដល់យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅ 

សា្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស ។

នពែឹកថ្ងែទី១៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត 
អនុបែធានកែុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ចុះខែត្តកំពង់ចាម      
និងខែត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបន្ទុកការងារយុវជន បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធី     
បែកាសទទួលសា្គាល់ សមសភាពកែុមការងារយុវជនគណបក្សសែុក 
សកម្មជនយុវជនគណបក្ស យុវជនគណបក្សវិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ ឃុំ 
និងភូមិចំនួន ៥៧២ នក់ ក្នុងសែុកពញាកែក ខែត្តត្បូងឃ្មុំ ។

នៅថ្ងែ១២ ខែមិថុន ២០១៦ កែុមការងារទទួលបន្ទុកតំបន់៣នែកែុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទស-

ភ័ណ និងអនុបែធាន សមជិក សមជិកា បានរៀបចំកិច្ចបែជុំផ្លាស់ប្តូរបទ  

ពិសធន៍ជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សខែត្ត កែុមការងារយុវជនគណបក្ស

ខែត្តពោធិ៍សាត់ និងខែត្តប៉ែលិន ។

ថ្ងែទី ១២-១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ កែុមការងារទទួលបន្ទុកក្នុងតំបន់១នែកែុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី បែធានកែុមការងារទទួលបន្ទុក 

បានរៀបចំកិច្ចបែជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសធន៍ការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សខែត្ត កែុមការ-

ងារយុវជនបក្សខែត្ត កែុង សែុក នៅខែត្តកំពង់ធំ ខែត្តសៀមរាប ខែត្តឧត្តរមនជ័យ និងពែះ 

វិហារ ។

ថ្ងែទី ០៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ កែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 

កណ្តាល បានទទួលជួបគណៈបែតិភូមូលនិធិដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍

នែសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិន ដែលក្នុងជំនួបនែះគឺផ្តាតសំខន់លើ 

គមែងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលពហុបំណងសមែប់បណ្តុះបណ្តាលយុវជន

កម្ពុជា ។

កាលពីពែឹកថ្ងែទី ០៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជែុន 

ថែរា៉ាវា៉ាត សមជិកកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានរៀបចំ 

វែទិកាសាធារណៈ ដោយមនការចូលរួមពីលោកអភិបាលសែុក លោក 

បែធានកែុមបែឹក្សាសែុក លោកអធិការសែុក ពែមទាំងការិយល័យជំនញ 

ជុំវិញសែុក ដោយមនបែជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន ៣៥០ នក់ ។ ជាមួយគា្នា 

នោះ ឯកឧត្តបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍ និងសមិទ្ធផលរបស់រាជ- 

រដ្ឋាភិបាល និងការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋ និងការថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈជូនបែជាពលរដ្ឋ ។

ថ្ងែទ ី០១ ខែមថិុន ឆ្នា ំ២០១៥ ពធិបីោះឆ្នាតជែើសរសី វាគ្មនិសកម្មជន 

យុវជនគណបក្សសងា្កាត់ មន្ទីរអង្គភាព ស្ថិតនៅក្នុងកែុងពែវែង កែមអធិតី-

ភាព ឯកឧត្តម ងិន បាណល់ បែធានកែុមការងារយុវជនខែត្តពែវែង និង 

ឯកឧត្តម អ៊ុំ ប៊ុនឡែង អនុបែធានបែចាំការ គណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្ត។
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នៅថ្ងែទី១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ  ២០១៦ កែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តសៀមរាប 
បានរៀបចំពធិបីែកាសសពុលភាពកែមុការងារយវុជនសែកុកែទ្បាញ ់ខែត្ត សៀមរាប 
និងវគ្គអប់រំនយោបាយ កែមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា អនុបែធាន កែុមការងារ 
របស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាចុះខែត្តសៀមរាប អ្នកចូល 
រួមសរុបចំនួន ១៦៥ នក់ សែី ៦៥  នក់ ។

នៅលា្ងាចថ្ងែទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦  នៅសា្នាក់ការគណបក្សសែុកកំពង់់ 
សា្វាយ មនរៀបចំពិធីបែកាសទទួលសា្គាល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សសែុក ឃុំ និង 
ភូមិ កែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ លូ អនុបែធានគណបក្សខែត្ត សមជិកកែុមការ 
ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្ត 
ឯកឧត្តម ងួន សុជាតិ សមជិកកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងបែធាន 
កែុមការងារចុះជួយសែុកកំពង់សា្វាយ ឯកឧត្តម កែវ បូរែន្ទែ បែធានកែុមការងារថ្នាក់ 
ជាតិចុះមូលដ្ឋានសែុកកំពង់សា្វាយ ។ សែុកកំពង់សា្វាយមនចំនួន ១១ ឃុំ និង ៩៨ 
ភូមិ ដែលមនយុវជនភូមិ ឃុំសរុបដែលកើតចែញពីការបោះឆ្នាតចំនួន ៥៧៨ នក់ នរីចំនួន ២៥០ នក់។ រីឯយុវជនសែុកមនចំនួន ៣២ រូប នរី ១០ រូប។ 

នៅថ្ងែទី ០២ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ កែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តសៀមរាប 
បានសហការជាមួយគណៈឃោសនអប់រំគណបក្សខែត្តបានរៀបចំកម្មពិធីបើកវគ្គ
អប់រំនយោបាយរបស់គណបក្សខែត្តសៀមរាបជំនន់ទី ៣ កែមអធិបតីភាព ឯក-
ឧត្តម អ៊ឹង ហឿន បែធានគណៈបែចាំការគណៈអចិនែ្តយ៍ែគណៈកម្មាធិការគណ-
បក្សខែត្ត ។ សិកា្ខាកាមចូលរួមមនចំនួន ២៤៦ រូប សែី ២៩ រូប មកពីអង្គភាពនន 
ជុំវិញខែត្ត និងតាមបណ្តាកែុង-សែុកទាំង ១២ ។

នពែឹកថ្ងែទី១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦ នៅសា្នាក់ការគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
សងា្កាត់ពែកថ្មី បានរៀបចំពីធីបោះឆ្នាតជែើសរីសសកម្មជនយុវជននៅថ្នាក់ភូមិ  

ពែកថ្មីទី ១ សងា្កាត់ពែកថ្មី កែមអធីបតីភាព លោក អា៊ាង សុីផន បែធានគណៈ 
កម្មាធិការគណបក្សខណ្ឌច្បារអំពៅ និងឯកឧត្តម យស ផនីតា្តា សមជិកកែុមការងារ 
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ។

នពែឹកថ្ងែទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នែះ លោកជំទាវ លៀង សែីម៉ុល អនុ-     
បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តពែវែង ដោយបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីឯក- 
ឧត្តមបណ្ឌិត ងិន បាណល់ បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្ស បានចូលរួមដឹកនំ
កម្មវិធីវែទិកាជែើសរីសសកម្មជនយុវជនគណបក្សគែប់ឃុំ នៅក្នុងសែុក ពែះស្តែច   
ក្នុងគោលបំណងចំបងចង់ឲ្យគែប់ពូជយុវជនរបស់យើងពងែឹង និងពងែីកនូវ                      
ចំណែះដឹងដើម្បីបមែើសង្គមជាតិយើង។

នពែឹកថ្ងែទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ កែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តពែ-

វែង សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សសែុកកំពង់តែបែក និងកែុមការងារ 

យុវជនគណបក្សសែុក បានរៀបចំពិធីបោះឆ្នាតជែើសរីសសកម្មជនយុវជនគណ-

បក្សភូមិ និងឃុំ ក្នុងទូទាំងសែុក ។

ថ្ងែទី ១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈកម្មាធិការគណបក្សសែុកពែឈរ សហ-

ការជាមួយកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបំពាក់

បំប៉នសមត្ថភាពវគ្គទី ៤ ជូនសកម្មជនយុវជនគណបក្សសែុក ឃុំ ភូមិ សាលា-រៀន 

ដែលមនសិកា្ខាកាមចូលរួមជាង ១០០ នក់ ។

ថ្ងែទី ០៤ ដល់ថ្ងែទី ០៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈឃោសនអប់រំ កែុមការងារ 
យុវជនគណបក្សខែត្ត សែុក បានសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការគណបក្ស 
សែុកសៀមបា៉ាង បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយលើកទី ២ សមែប់សមជិកគណ-
បក្សសែុក ឃុំ និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សសែុក-ឃុំ និងភូមិដែលបានជែើសរីស
ចែញពីបោះឆ្នាតកន្លងមក ។
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បច្ចុប្បន្ននែះ រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនំដោយ សម្តែចអគ្គមហាសែន 

បតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និងជា 

បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទមែង់

សុីជមែលើគែប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណែទមែង់វិស័យធនធានទឹក កាន់តែ 

បងា្ហាញតួនទីដ៏សំខន់ក្នុងការបមែើសុខភាពបែជាជន ដែលបច្ចុប្បន្ននែះ

ការផ្គត់ផ្គង់សែវាទឹកជូនដល់បែជាពលរដ្ឋកាន់តែមនភាពល្អបែសើរ ។

ជាក់ស្តែង  រដូវបែំងឆ្នាំនែះ អាកាសធាតុក្តាខ្លាំងហួតហែង ធ្វើឲ្យសែះ 

ទឹក អណ្តូងទឹក បឹង តែពាំង នៅតាមតំបន់មួយចំនួនតែូវរីងស្ងួតអស់ បែជា-

ពលរដ្ឋតែូវបែឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅបែចាំថ្ងែ ។ 

ទឹកគឺជាតមែូវការសំខន់បំផុតសមែប់មនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ ហើយនៅ 

ពែលខ្វះទឹក មនុស្ស និងសត្វតែូវបែឈមនឹងបញ្ហាសុខភាព ហើយរុក្ខជាតិ

ក៏តែូវស្វិតសែពោនមិនផ្ដល់ផ្លែផ្កាតាមតមែូវការរបស់មនុស្សដែរ ។ 

ការដោះសែយបញ្ហាទឹកបែើបែស់ គឺជាបញ្ហាសំខន់មួយសមែប់  

បែទែសកម្ពុជា ហើយការដែលបែមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាមន្តែីអាជា្ញាធរ 

និងសមត្ថកិច្ចតាមខែត្តននយកចិត្តទុកដក់ជួយដល់បែជាពលរដ្ឋដែល 

ខ្វះទឹកបែើបែស់នៅពែលនែះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អ បងា្ហាញពីបែពែណីសាមគ្គី 

ភាពរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនែះ សម្តែចអគ្គមហាសែន 

បតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និងជា 

បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការ     

ជួយដល់បែជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខតទឹកបែើបែស់ ។ សម្តែចបានអំពាវនវ

ឲ្យមន្តែីអាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចគែប់បណ្តាខែត្ត ដែលបែជាពលរដ្ឋបែឈម   

នឹងការខ្វះទឹក តែូវយកចិត្តទុកដក់បន្ថែមទៀតក្នុងការជួយដល់បែជាពល-

រដ្ឋ សែបតាមភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីឲ្យបែជាពលរដ្ឋផុតទុក្ខលំបាកក្នុងគែ

នែះ ខណៈដែលសព្វថ្ងែជួបបញ្ហាបែឈមដោយសារអាកាសធាតុក្តានៅ  

ទូទាំងបែទែស ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានមនបែសាសន៏ថ                

" ចំណត់ការចែកចាយ និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកគឺនៅបន្តផ្តល់ជូនបងប្អូនបែជាពល-

រដ្ឋនៅតាមតំបន់ដែលកំពុងខ្វះខតទឹក។ រីឯចំណត់ការចុះជីក និងសា្តារ  

អណ្តូង សែះទឹក គឺនៅបន្តធ្វើដោយគា្មានការធ្វែសបែហែសបានឡើយ។ 

ទោះបីក្នុងកាលៈទែសៈបែបណក៏ដោយ ក៏មិនតែូវឱ្យបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ

អត់ទឹកទទួលទានដច់ខត ។ អាជា្ញាធរមនសមត្ថកិច្ចតែូវដោះសែយឱ្យ 

បានទាន់សភាពការណ៍ ។ សម្តែចតែជោបានសម្តែងអំណរគុណដល់ 

សប្បុរជន និងក្មួយៗយុវជនស្ម័គែចិត្តទាំងអស់ ពែមទាំងអាជា្ញាធរខែត្តដែល

យកចិត្តទុកដក់ដោះសែយបញ្ហាជូនបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋបានទាន់ពែល

វែលា ហើយសូមបន្តជួយបងប្អូនយើងទមែំមនភ្លៀងធា្លាក់មកគែប់គែន់។

រយៈពែលកន្លងទៅនែះ មន្តែីអាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចតាមបណ្តាខែត្តមួយ  

ចំនួន ដូចជាខែត្តពែះសីហនុ ខែត្តបន្ទាយមនជ័យ បាត់ដំបង និងកំពត ជា 

ដើម បានដឹកជញ្ជូនទឹកយកទៅចែកជូនបែជាពលរដ្ឋបែើបែស់តាមសែច-

ក្តីតែូវការចាំបាច់ ។ ទង្វើបែបនែះ បានធ្វើឲ្យបែជាពលរដ្ឋតែកអរយ៉ាង ខ្លាំង 

ហើយគោរពសែឡាញ់មន្តែីអាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចដោយមិនអាចយកអ្វី 

មកបែៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។ មនន័យថ ការយកចិត្តទុកដក់របស់មន្តែី 

អាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចតាមមូលដ្ឋានចំពោះបែជាពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះទឹក 

បែើបែស់ និងកំពុងបែឈមការលំបាកសព្វបែបយ៉ាង គឺជាការទទួលខុស

តែូវដ៏ធំគួរឲ្យកោតសរសើរ ។ ទន្ទឹមនែះ កែសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

បានចាត់វិធានការបង្ហូរទឹកពីអាងកំពីងពួយ ដើម្បីចែកជូនបែជាពលរដ្ឋក្នុង

ខែត្តបាត់ដំបង និងខែត្តបន្ទាយមនជ័យបែើបែស់ ដើម្បីជួយឲ្យបែជាពល- 

រដ្ឋរាប់ពាន់ រាប់មុឺនគែួសារ រួចផុតពីទុក្ខលំបាក ។ កែសួង និងសា្ថាប័នពាក់-

ព័ន្ធ បានចាត់វិធានការជួយជីកសែះទឹកធំៗ ជែៗក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បែជា-

ជន ដើម្ីបស្តុកទឹកទុកបែើបែស់សមែប់រដូវបែំងឆ្នាំកែយ ។ សកម្មភាព 

បែបនែះ បានកើតឡើងកែយពែលទឹកអូរទឹកស្ទឹង ទឹកពែក ដែលពួកគាត់ 

ធា្លាប់បែើបែស់មិនចែះរីងស្ងួត តាំងពីដូនតាមកនោះ នៅរដូវបែំងឆ្នាំនែះ 

តែូវរីងស្ងួតអស់គា្មានសល់ ។ ការផ្ដល់បែព័ន្ធធារាសាស្តែឡើងវិញនៅគែប់ 

បណ្តាខែត្តទូទាំងបែទែស គឺជារឿងសំខន់បំផុត ដើម្បីបមែើសែចក្តីតែូវការ 

ផ្នែកកសិកម្ម ក៏ដូចជាតមែូវការបែើបែស់របស់បែជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងជីវ-

ភាពបែចាំថ្ងែ ។ បែជាពលរដ្ឋតាមបណ្តាភូមិមួយចំនួននៅឃុំឃ្សឹម សែុក 

ស្នួល ខែត្តកែចែះ បានឲ្យដឹងថ អណ្តូងទឹកជែៗរបស់ពួកគាត់ ដែលមន 

ជមែចាប់ពី ៥ ដល់១០ ម៉ែតែ តែូវរីងស្ងួតអស់ហើយ អណ្តូងស្នប់នៅសល់ 

ចំណាត់ការបន្ទាន់ក្នុងការដាះសាយបញ្ហាទឹកស្អាតជូនបាជាពលរដ្ឋ 
ខណៈកម្ពុជាជួបគាះរាំងស្ងូតធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

បែឡាយមែខងត្បូង និងខងជើងនែទំនប់ទឹករលាំងជែ ខែត្តកំពង់ស្ពឺ   
មនលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសមែប់សែចសែពការងារដំដុះសែូវដើមរដូវ 

សែូវវស្សា និងដំណំផ្សែងៗរបស់បែជាកសិករ 

សកម្មភាពម៉ាសុីនបូមទឹករបស់កែសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកំពុង 
អន្តរាគមន៍បូមទឹកជូនបែជាពលរដ្ឋ ក្នុងខណៈដែលតំបន់មួយចំនួនទទួល 

រងគែះរាំងស្ងួតកាលពីកន្លងទៅ
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ទឹកតិចតួចអាចទាញយកមកបែើបែស់បាន ។ ចំណែកបែជាពលរដ្ឋនៅ 

សែុកសៀមបា៉ាង ខែត្តស្ទឹងតែងបានឲ្យដឹងថ ដោយសារតែអាកាសធាតុ 

ក្តាហួតហែងពែក ធ្វើឲ្យគោកែបីរបស់ពួកគាត់ជាចែើនក្បាលតែូវងាប់ជា 

បន្តបន្ទាប់ ។ លើសនែះទៅទៀត ចម្ការមែច និងចម្ការដំណំជាចែើន នៅ 

ក្នុងខែត្តត្បូងឃ្មុំ កែចែះ រតនគិរី និងមណ្ឌលគិរី ជាដើម កំពុងបែឈមនឹង 

បញ្ហាខ្វះទឹកសែចសែព ហើយអាចខូចខតមួយផ្នែកផងដែរ ។ រយៈពែល 

កន្លងមកនែះ កែសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក៏ដូចជាមន្តែី អាជា្ញាធរ និង 

សមត្ថកិច្ចតាមបណ្តាខែត្តនន បានយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសា្តារ 

បែព័ន្ធធារាសាស្តែ ដើម្បីចែកចាយទឹកជូនបែជាពលរដ្ឋបែើបែស់តាម  

សែចក្តីតែូវការ ។ ប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុស្ងួតហួតហែងខ្លាំងពែកតំបន់ 

ដែលបែឈមនឹងការខ្វះខតទឹកមនកាន់តែចែើន ។ លោកវែជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា 

សារា៉ាយ បែធាននយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទកែសួងធនធានទឹក និងឧតុ-

និយមបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងែទី ២៣ ខែមែសាថ ដោយសារអាកាសធាតុ     

មនកម្តាខ្លាំងបណ្តាលឲ្យខែត្តមួយចំនួន ដូចជាខែត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ ឧត្តរ-

មនជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ចាម ពែវែង និងខែត្តសា្វាយរៀង កំពុងបែឈមនូវ 

កង្វះខតទឹកសា្អាតបែើបែស់យ៉ាងខ្លាំង។ 

លោកបន្តថ នៅពែលនែះកែសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាននិង

កំពុងសហការជាមួយអង្គការនន ពិសែសអង្គការយូនីសែហ្វ និងដែគូ 

ពាក់ព័ន្ធនន ដើម្បីតែៀមដោះសែយទឹកជូនបែជាពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះ

ខតទឹកនៅតាមខែត្តននដែលសរុបទាំងអស់មនអណ្តូងចំនួនជាង ១ 

ពាន់អណ្តូង។ ក្នុងចំនួននោះ ១.៣ % តែូវបានរីងស្ងួត។ កែសួងទទួលថវិកា 

ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសមែប់បែចាំឆ្នាំ ២០១៦ ចំនួន ៤ ៦០០ លានរៀល 

សមែប់ជួសជុលអណ្តូង និងជីកអណ្តូងថ្មី។ ដូចនែះឲ្យតែមនសំណើ 

របស់ខែត្ត រាជធានី ទាំង ២៥ កែសួងនឹងចាត់ចែងជូនទៅតាមតំបន់ជាក់-

ស្តែងដែលបែជាពលរដ្ឋខ្វះខតទឹក។ លោកក៏បានអំពាវនវដល់បែជាពល

រដ្ឋផងដែរ ក្នុងការបែើបែស់ទឹកតែូវចែះសន្សំសំចែចាប់ពីឥឡូវទៅកុំខ្ចះ-

ខ្ជាយ។ លោកបញ្ជាក់ថ នែះជាមែរៀនដែលបែជាពលរដ្ឋស្ទើរទូទាំងខែត្ត 

បានជួបបញ្ហាខ្វះខតទឹក ពិសែសបងប្អូនរស់នៅជនបទ ។ លោកវែជ្ជ- 

បណ្ឌិត ម៉ា សារា៉ាយ ថ្លែបន្តថ នែះជាមែរៀនជាបទពិសធន៍ក្នុងឆ្នាំ 

២០១៦ នែះ ហើយឆ្នាំកែយបែជាពលរដ្ឋតែូវចែះតែៀមលក្ខណៈបងា្ការ  

ទឹកទុក តែូវមនពាង អាង សែះ តែៀមទុកជាមុននៅពែលអស់រដូវភ្លៀង។ 

លោក ប៉ុល សារ៉ែន អនុបែធាននយកដ្ឋានធារាសាសែ្តបានឲ្យដឹងថ កែសួង 

ធនធានទឹកតែងតែជួយដោះសែយបញ្ហាខ្វះទឹកនៅរដូវបែំងនែះ ជូន 

បែជាជន ដូចជាធ្វើអាងទឹក និងបែព័ន្ធសែចសែពជាដើម ដើម្បីដោះ-     

សែយបញ្ហាកង្វះខតទឹកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ និងពងែីកការបែើបែស់ទឹក

របស់បែជាពលរដ្ឋ  មនបែព័ន្ធបែឡាយសែចសែពចំនួន ២៧៩២ បែព័ន្ធ 

នៅទូទាំងបែទែស ក្នុងនោះបានជួសជុសសា្តារបែឡាយចាស់ៗបន្ថែមទៀត ។ 

កែពីនែះ កែសួងក៏បានជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់អំពីអាកាសធាតុក្តារាំង

ស្ងួតនែះផងដែរ ឲ្យបែជាជនមនការបែុងបែយ័ត្ន។ នយកដ្ឋានធារា-             

សាសែ្តកសិកម្ម ក៏បានចូលរួមអន្តរាគមន៍រកបែភពទឹកផ្គត់ផ្គង់ សមែប់ការ

បែើបែស់របស់បែជាពលរដ្ឋ ហើយពែលនែះកំពុងបន្តជួយនៅខែត្ត 

កំពង់ចាម និងបន្ទាយមនជ័យ ដែលមន្ទីរធនធានទឹកគែប់ខែត្តទាំងអស់  

កំពុងយកចិត្តទុកដក់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនែបមែ-

បមែួលអាកាសធាតុនែះ ។ បញ្ហាខ្វះខតនែះ កែសួងកំពុងមនវិធានចុះ        

ជួយដោយសហការជាមួយដែគូអភិវឌ្ឍន៍នន មនអង្គការ NGO អង្គការ 

យូនីសែហ្វ និងអង្គការអន្តរជាតិនន ។ ជាមួយនែះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាល និង 

ដែគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមមនធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង 

AFD គែងចំណយថវិកាជាង ៥០ លានដុលា្លារ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តមែូវការទឹក 

សា្អាតឲ្យបាន១០០ % ជូនបែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែត្តគោលដៅចំនួន ១១      

ដែលនឹងសមែចឲ្យបាននឆ្នាំ ២០២១ ខងមុខ ដើម្បីឆ្លើយតបតមែូវការ  

ទឹកបែើបែស់ ។

សូមបញ្ជាក់ថ គមែងពងែីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតឲ្យបាន 

១០០ % នៅខែត្តចំនួន ១១ នែះ មនដូចជាខែត្តបាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ 

ធំ ស្ទឹងតែង កំពង់ចាម សា្វាយរៀង មណ្ឌលគិរី និងខែត្តមួយចំនួនទៀត 

ដោយគែងចំណយថវិកាជាង ៥០ លានដុលា្លារ ក្នុងនោះចំនួន១៤ លាន

ដុលា្លារបានមកពីធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងថវិកាចនោ្លាះពី ២០ លាន ទៅ 

៤០ លានដុលា្លារ បានមកពីទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង AFD ។ ឯកឧត្តម        

ឯក សុនចាន់ រដ្ឋលែខធិការកែសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានមន 

បែសាសន៍នៅក្នុងសិកា្ខាសាលា ស្តីពីការរៀបចំប្លង់វិស្វកម្មបឋមសមែប់ 

បឹងទឹកសា្អាត នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ភូមិអន្លង់ជែ ឃុំកក់ សែុកពញាកែក 
ខែត្តត្បូងឃ្មុំ

សកម្មភាពគែឿងចកែកំពុងខួងអណ្តូងទឹកសា្អាត 
ជូនបែជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន
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បែពន្ធ័ទឹកសា្អាត និងទឹកស្អុយ កាលពីពែលថ្មីៗនែះថ គមែងនែះនឹងអនុ-

វត្តដោយភា្នាកង់ាររដ្ឋាករទកឹសាធារណៈក្នងុខែត្តទាងំ ១១ ឲ្យមនសមត្ថភាព 

ផ្តល់សែវារបស់ខ្លួនបែកបដោយគុណភាពឲ្យបាន ១០០ % ខណៈបច្ចុប្បន្ន 

ខែត្តទាំងនោះមនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ចនោ្លាះពីជាង៤០ % ទៅ ដល់ ៦០ % 

ប៉ុណោ្ណោះ ។ ឯកឧត្តម ឯក សុនចាន់ បានអះអាងទៀតថ នៅពែល           

ដែលអនុវត្តគមែងនែះទទួលបានជោគជ័យ វាមិនតែឹមតែជួយដល់កម្ពុជា

ឲ្យសមែចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សរ៍ប៉ុណោ្ណោះទែ វាថែមទាំងជួយ

ដោះសែយបានយ៉ាងល្អបែសើរ នូវនិរន្តរភាពបែើបែស់ទឹកក្នុងជីវភាព 

បែចាំថ្ងែ បើទោះបីជួបគែះរាំងស្ងួតដូចពែលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ។ ឯកឧត្តម 

បញ្ជាក់ថ ការធានបាននិរន្តរភាពនែការបែើបែស់ទឹកនែះនឹងតែូវបង្កើត

ឡើងកែមកិច្ចសហការរួមគា្នារវាងកែសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និង 

កែសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងការរៀបចំការពារ និងគែប់គែងបែព័ន្ធ 

បែភពទឹក និងការកសាងបណ្តាញចែកចាយបែភពទឹក។ លោក Jannar 

Hakim តំណងធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ADB បានបញ្ជាក់ថ ការបង្កើនការ 

ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត និងអនម័យនែះ វាជាការលើកកម្ពស់សុខុមលភាពបែជា

ពលរដ្ឋ និងជំរុញកំណើនផលិតកម្ម និងអភិវឌ្ឍវិស័យសែដ្ឋកិច្ចទៀតផង។ 

លោកបញ្ជាក់ថ ការដោះសែយបាននូវទឹកសា្អាត វានឹងជួយកាត់បន្ថយការ 

ចំណយថវិកាដើម្បីទិញទឹក និងលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍនៅទីកែុង ។ 

សូមរំលឹកថ ឆ្នាំ ២០១៦ នែះ ជាឆ្នាំដែលបែទែសកម្ពុជាទទួលរងបាតុ

ភូតរលកកម្តា El Nino ដ៏ខ្លាំង បង្កឲ្យកើតមនគែះរាំងស្ងួត និងឡើង        

សកម្មភាពគែឿងចកែកំពុងជីកសែះទឹក សមែប់បមែើតមែូវការជូនបែជាពលរដ្ឋនៅភូមិទទឹងថ្ងែ ឃុំវាលពន់ សែុកថ្ពង ខែត្តកំពុងស្ពឺ

សកម្មភាពគែឿងចកែកំពុងខួងអណ្តូងទឹកសា្អាតជូនបែជាពលរដ្ឋ

កែសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផ្តល់អណ្តូងទឹកសា្អាតសមែប់បមែើតមែូវការជូនបែជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន

សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់នៅទូទាំងតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍។ លោក ចាន់ យុតា្ថា អ្នកនំ

ពាក្យកែសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថ ឆ្នាំ ២០១៦ នែះ ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជា

បានទទួលកម្តាខ្លាំងបំផុតមិនធា្លាប់ជួបក្នុងរយៈពែល ៣០-៤០ ឆ្នាំចុង 

កែយនែះ។ លោកបន្ថែមថ តាមការកត់តែកាលពីឆ្នាំ ២០១០ កម្ពុជា     

មនអាកាសធាតុក្តាខ្លាំងជាងគែក្នុងរង្វង់ ៣៩,៥ អង្សាសែ។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 

២០១៦ នែះ កម្ពុជាមនអាកាសធាតុក្តាខ្លាំងជាងកាលពីឆ្នាំ ២០១០ ទៅ 

ទៀត ៕
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រាជរដ្ឋាភបិាលអាណត្តទិ ី៥ ដកឹនដំោយសម្ដែចអគ្គមហាសែនបតតីែ-

ជោ ហ៊នុ សេន នយករដ្ឋមនែ្តនីែពែះរាជាណចកែកម្ពជុា បានយកចតិ្តទកុ 

ដក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យបច្ចែកវិទ្យាព័ត៌មន និងគមនគមន៍ ដែលជាវិស័យ 

អាទិភាព និងជាឆ្អឹងខ្នងសមែប់ទែទែង់ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចជាតិ ពែមទាំង 

ការអភិវឌ្ឍវិស័យដទែទៀត។ វិសយ័បែសណីយ៍កម្ពុជាមនភារកិច្ចចម្បង

លើការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទមែង់ ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើទំនើបកម្មអាជីវកម្ម

សែវាកម្មបែសណីយ៍ទូទាំងបែទែស ។ 

សកម្មភាពកំណែទមែង់វិស័យបែសណីយ៍កម្ពុជាដែលបានអនុវត្ដនៅ

ពែលនែះបានបងា្ហាញចែញនូវលទ្ធផលបែសើរជាចែើន ។ ចាប់តាំងពីការ 

បង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីមក កែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគ-

មនគមន៍បានធ្វើកំណែទមែង់មួយចំនួន ដើម្បីដោះសែយបញ្ហាបែឈម 

ជាចែើន ដែលក្នុងនោះរួមមន បញ្ហាគម្លាតឌីជីថល ការកើនឡើងបទល្មើស 

ទូរគមនគមន៍ កង្វះកែបខណ្ឌគតិយុត្ត កង្វះធនធានមនុស្ស កង្វះគោល 

នយោបាយដើម្បីជំរុញវិស័យទូរគមនគមន៍។ល។ ជាក់ស្តែងថ្មីៗកន្លងមក 

នែះ កែុមហ៊ុនឯកជនពីបែទែសចិនបានបោះទុនចំនួន ៦៩.៧ លានដុលា្លារ 

អាមែរិក ក្នុងការវិនិយោគសាងសង់ខ្សែកាបអុបទិកបាតសមុទែនៅកម្ពុជា

ភា្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញពិភពលោក ។ កែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមន-

គមន៍ និងកែុមហ៊ុន HyalRoute  Group បានចុះហត្ថលែខលើកិច្ចពែម-    

ពែៀងលើការវិនិយោគនែះកាលពីថ្ងែទី ២ ខែមីន ឆ្នាំ ២០១៦ នៅរាជធានី 

ភ្នំពែញ ។ នែះជាគមែងវិនិយោគបែតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ទែរសិទ្ធិ (BOT) 

កែមការសម្បទានរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុារយៈពែល ២៥ ឆ្នា ំគតិចាបព់ ី

ខែមីន ឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

ឯកឧត្តម កន ច័ន្ទមេតា រដ្ឋលែខធិការកែសួងបែសណីយ៍ និងទូរ-

គមនគមន៍បានឲ្យដឹងថ តាមកិច្ចពែមពែៀង គឺកែុមហ៊ុនតែូវសាងសង់ 

បណ្តាញខ្សែបញ្ជូនក្នុងរយៈពែល ២ ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងែចុះហត្ថលែខ ។ ឯក-

ឧត្តម កន ច័ន្ទមេតា ថ្លែងថ   ៉កែុមហ៊ុន HyalRoute  Group នឹងសា្ថាប-

នលើហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធបែព័ន្ធខ្សែកាបអុបទិកកែមបាតសមុទែ ដែល 

ទទលួបានសទិ្ធពិកីែមុហ៊នុ AAE1 (AsiaAfricaEurope 1) នៅក្នងុការសា្ថាប-

នសា្ថានីយតភា្ជាប់នៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងការសា្ថាបនខ្សែកាបអុបទិកកែម

បាតសមុទែ ដែលភា្ជាប់បណ្តាញជាមួយបែទែសចំនួន ១៩ ក្នុងតំបន់អាសុី 

វិស័យប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ កាន់ត្រៃមានការរីកចម្រៃើន 
និងទទួលប្រៃក់ចំណ្រៃញច្រៃើន

អា្រហិ្វក និងអឺរ៉ុប ។ ឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងបន្ថែមថ គិតមកទល់បច្ចុប្បន្ន  

កម្ពុជាមនកែុមហ៊ុនចំនួន ៣ ដែលវិនិយោគលើខ្សែកាបិ៍បណ្តាញអុបទិក 

ប៉ុន្តែមនតែកែុមហ៊ុនចំនួន ២ ប៉ុណោ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិសម្បទានវិនិ-

យោគ។ ការពងែីកលើខ្សែកាបបណ្តាញអុបទិកបាតសមុទែគឺឆ្លើយតបទៅ

នឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលដឹកនំដោយសម្ដែច 

អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន។ លោក Chen wen Quan តំណង 

កែុមហ៊ុន CFOCN(Cambodia Fiber Optic Communication Network) 

ដែលជាកែុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិវិនិយោគ លើការសាងសង់ខ្សែបណ្តាញកាប 

អុបទិកនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ ជំហានដំបូងនឹងតែូវសាងសង់សា្ថានីយ៍ 

បញ្ជូននៅខែត្តពែះសីហនុ ។ លោក Chen wen Quan បញ្ជាក់ទៀតថ ខ្សែ 

បណ្តាញនែះនឹងជំរុញនូវផែនការសកម្មភាពសមែប់វិស័យទូរគមនគមន៍ 

និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍បច្ចែកវិទ្យាទូរគមនគមន៍របស់បែទែសកម្ពុជាទៅកាន់ពិ-

ភពលោក ។ លោកថ្លែងថ យើងនឹងភា្ជាប់ខ្សែបណ្តាញដែលជាកាបអុបទិក

បាតសមុទែបែវែង ១០.២៤៨ គីឡូម៉ែតែ ពីកម្ពុជាភា្ជាប់ទៅកាន់បែទែសថែ 

ឯកឧត្តម តេំ អុីវតឹក រដ្ឋមន្តែីកែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍  អញ្ជើញ     
ជាអធិបតីក្នុងពីធីសំណែះសំណលជាមួយមន្តែីរាជការ និងនិយោជិត 

នែមន្ទីរបែសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ខែត្តកំពត 
នថ្ងែទី ០៦ ខែ មិថុន ឆ្នាំ ២០១៦

ឯកឧត្ដម កន ច័ន្ទមេតា្តេ រដ្ឋលែខធិការកែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលែខលើអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងវិទ្យាសា្ថាន

ជាតិ NIPTICT និងទីភា្នាក់ងារជាតិព័ត៌មនសង្គម NIA កូរ៉ែ ដើម្បីសាងសង់
មជ្ឈមណ្ឌលបែើបែស់អ៊ីនធឺណែត នៅទីស្ដីការកែសួង

( ថ្ងែទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)

អគារថ្មីនែទីស្តីការកែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍  
ដែលកំពុងសាងសង់ជិតរួចរាល់
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ឡាវ វៀតណម មីយ៉ាន់ម៉ា ចិន ហុងកុង ឥណ្ឌ បា៉ាគីសា្ថាន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ 

ជាដើម   ៉។ នែះជាលើកទី ២ ហើយ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពី

ឆ្នាំ ២០១៣ បានចុះហត្ថលែខផ្តល់សិទ្ធិវិនិយោគបែព័ន្ធខ្សែកាបអុបទិក

កែមបាតសមុទែលើផ្នែកផ្តល់សែវាអ៊ីនធឺណិតរវាងកែុមហ៊ុន Telcotech 

LTD  ដែលជាផ្នែកមួយរបស់កែុមហ៊ុន EZECOM ជាមួយកែុមហ៊ុន Telekom 

Malaysia Berhad (TM) ដែលជាកែុមហ៊ុនផ្តល់សែវាសារគមនគមន៍ 

ឈានមុខគែនៅបែទែសម៉ាឡែសុី ។ កែុមហ៊ុនទាំងពីរនោះ បានរួមគា្នាជា 

សម្ព័ន្ធមួយដើម្បីបង្កើតបែព័ន្ធខ្សែកាបបាតសមុទែថ្មីមួយ មនឈ្មាះថ 

បែព័ន្ធខ្សែកាបម៉ាឡែសុី កម្ពុជា ថែ (MCT) ក្នុងទំហំទឹកបែក់ ៨០ លាន 

ដុលា្លារអាមែរិក ក្នុងការសាងសង់បែព័ន្ធខ្សែកាប MCT ដែលលាតសន្ធឹង 

ចម្ងាយបែមណ ១.៤២៥ គីឡូម៉ែតែ ពីបែទែសកម្ពុជាទៅកាន់ចែកទា្វារនែ

តំបន់ឥណ្ឌូចិន និងបែព័ន្ធខ្សែកាបបាតសមុទែមនចម្ងាយ ២០.០០០ គីឡូ-

ម៉ែតែ តភា្ជាប់តំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមែរិក ។ 

គិតតែឹមដំណច់ឆ្នាំ ២០១៥ កែុមហ៊ុនដែលវិនិយោគលើបណ្តាញទូរ-

សព្ទចល័តបានលក់សុីមកាតសរុបជាង ២១ លានសុីម ស្មើជិត ១៤០ ភាគ-

រយ នែចំនួនបែជាជនកម្ពុជាជាង ១៥ លាននក់ ដោយជាប់ចំណត់ថ្នាក់ 

លែខ ២ បន្ទាប់ពីបែទែសសិង្ហបុរី នែសមជិកអាសា៊ាន ។ ឯកឧត្តម កន 
ច័ន្ទមេតា បានឲ្យដឹងទៀតថ អ្នកបែើបែស់បែព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមន បែមណ 

៦.៥ លាននក់ស្មើនឹង ៤៥ % នែចំនួនបែជាជនសរុប ដោយកើនឡើង    

២៥ % បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមនចំនួន ៥ លាននក់ ។ តាមរបាយ-

ការណ៍របស់កែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍បានឲ្យដឹងថ មន 

កែុមហ៊ុនចំនួន ១៣ កំពុងផ្តល់សែវាអី៊នធឺណិតចល័ត និងអចល័តនៅក្នុង 

បែទែសកម្ពុជា ហើយភាគចែើននែអ្នកបែើបែស់ទទួលបាននៅលើបណ្តាញ 

តាមរយៈទរូសព្ទទនំើប នងិកុពំ្យទូរ័។ កែសងួបែសណយី ៍នងិទរូគមនគមន ៍

បានឲ្យដឹងទៀតថ នៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជា អ្នកបែើបែស់ទូរសព្ទដែមន

បែមណជាង ២០ លានគែឿង ជាមួយកែុមហ៊ុនផ្តល់រលកសែវាទូរស័ព្ទ 

ចល័តចំនួន ៧ កែុមហ៊ុន។ ជាមួយគា្នានែះ នៅតែឹមឆ្នាំ ២០២០ នឹងមនអ្នក 

បែើបែស់បែព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកើនឡើងដល់ ៨០ % នែចំនួនបែជាជនសរុប។

ឯកឧត្តម អេក បូរា៉េ អគ្គនយកបែសណីយ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ គិត 

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ រហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកនែះ បែសណីយ៍      

កម្ពុជាអាចរកបែក់ចំណូលបានរហូតដល់ចំនួនបែមណជាង ៥,៤ លាន-

ដុលា្លារអាមែរិក ជាមួយនឹងអតែកំណើនដែលមនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ នៅក្នុង 

ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបែចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិស

ដៅការងារបន្តសមែប់ឆ្នាំ ២០១៦ របស់បែសណីយ៍កម្ពុជាកាលពីថ្ងែទី 

៣០ ខែមីន ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម អេក បូរា៉េ បានឲ្យដឹងថ ឆ្លងតាមការ 

ធ្វើអាជីវកម្មរយៈពែល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនែះ បែសណីយ៍កម្ពុជាបានបង្កើន 

បែក់ចំណូលពីចំនួន ២១៦ ៤០០ ០ ដុលា្លារអាមែរិក កាលពីឆ្នាំ ២០១០ 

រហូតដល់ចំនួន ៥៤៥ ៧៥០ ៧ ដុលា្លារអាមែរិក នៅឆ្នាំ ២០១៥ ពោលគឺក្នុង 

ចំនួននែះ យើងទទួលបានបែក់ចំណែញជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ គិតនៅក្នុងរយៈ 

ពែល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនែះ បែសណីយ៍កម្ពុជាអាចរកបែក់ចំណែញលើវិស័យ 

បែសណីយ៍បានចំនួន ១៥១ ៨០៦ ៩ ដុលា្លារអាមែរិក ដោយពុំទាន់គិតពី 

បែក់ចំណែញ ៥ % ដែលបានមកពីការចូលហ៊ុនជាមួយធនគារកាណឌី

យ៉ា ដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ធនគារនែះរកបែក់ចំណែញបានរហូតដល់ 

ចំនួន ៤១៦ ០០០ ០ ដុលា្លារអាមែរិកនោះនៅឡើយទែ ។ ដោយឡែក បើ 

គិតនៅក្នុងរយៈពែល ២ ឆ្នាំចុងកែយនែះ សមែប់បែក់ចំណូលដែលបែ-

សណីយ៍កម្ពុជារកបានវិញនោះ ឯកឧត្តម អេក បូរា៉េ ក៏បានបងា្ហាញឲ្យដឹង 

ដែរថ មនអតែកំណើនចំនួន ៤,៩៨ % ពោលគឺកើនពីចំនួន ៥១៩ ៨៥០ ៧ 

ដុលា្លារអាមែរិកកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ចំនួន ៥៤៥ ៧៥០ ៧ដុលា្លារអាមែរិក 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

ក្នងុពធិសីណំែះសណំលជាមយួមន្តែរីាជការ នយិោជតិនែមន្ទរីបែស-

ណីយ៍ និងគមនគមន៍ខែត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីពែឹកថ្ងែទី ២៥ ខែមែសា ឆ្នាំ 

២០១៦ ឯកឧត្តម តេំ អុីវតឹក រដ្ឋមន្តែីកែសួងបែសណីយ៍ និងទូរគមន- 

គមន៍ដែលទើបកាន់ដំណែងថ្មីបានបញ្ជាក់ថ កែមការដឹកនំរបស់សម្ដែច 

អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែ 

កម្ពុជា បានឱ្យធ្វើបែទែសជាតិមនការរីកចមែើនគែប់វិស័យ ពិសែសការរីក

ចមែើនលើវិស័យទូរគមនគមន៍នែះបែទែសកម្ពុជាក៏មិនចាញ់បែទែសជិត

ខងដែរ ។ ដូច្នែះដើម្បីឱ្យវិស័យទូរគមនគមន៍និងបែសណីយ៍កាន់តែ 

មនភាពរីកចមែើនថែមទៀត ទាមទារឱ្យអ្នកគែប់គែងអ្នកដឹកនំ និងអ្នក      

ជំនញរបស់យើងមនសមត្ថភាពគែប់គែន់ ក្នុងការបំពែញការងារ។ 

ឯកឧត្តម តេំ អុីវតឹក ក៏បានណែនំដល់ថ្នាក់ដឹកនំតែូវយកចិត្តទុកដក់

បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ពិសែសមន្តែីវយ័ក្មែងដែលមនសមត្ថភាព

ជំនញខងទូរគមនគមន៍ មកធ្វើការនៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌការងារជំនួសមន្តែី

ចាស់ៗដែលចូលនិវត្តន៍ ៕

សកម្មភាពចុះពិនិត្យគមែងកសាងបណ្តាញទូរគមនគមន៍ អុបទីក

ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារបច្ចែកទែស និងអាជីវកម្មនែគមែងកសាង
បណ្តាញទូរគមនគមន៍ អុបទិក
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែមការដឹកនំដ៍ឈា្លាសវែ និងបែកបដោយគតិ-
បណ្ឌិតរបស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែី 
នែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បាននិងកំពុងផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់យ៉ាង   
ខ្លាំងលើគែប់វិស័យ ជាពិសែសការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ សំដៅធ្វើឲ្យបែសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌការងារ បង្កើនឧិកាសការងារ 
បង្កើតបរិយកាសការងារ ពងែឹងភាពសុខដុមរមននែទំនក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ
និងពងែឹងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈឲ្យសមសែបតាម 
តមែូវការទីផ្សារការងារ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ លើក 
ស្ទួយជីវភាពបែជាពលរដ្ឋ និងអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ជបែកបដោយចីរភាព ដូច        
ដែលបានរំលែចឡើងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្តែចតុកោណដំណក់កាលទី ៣      
ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ និងបែសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជារបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ នែរដ្ឋសភា ។

តាមរបាយការណ៍របស់កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ        
បានឲ្យដឹងថ នៅឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនែះ កែសួងសមែចបានសមិទ្ធផល 
សំខន់ៗជាចែើន។

សមិទ្ធផលដ៏សំខន់ទាំងនោះគឺការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងារជូន             
បែជាពលរដ្ឋ ដោយបានផ្តល់សែវាមុខរបរ និងរកការងារជូនបែជាពលរដ្ឋ
បានចំនួន ៩៩.៧០៨ នក់ ក្នុងនោះសែីមនចំនួន ៦៦.៥០៨ នក់។ ការ-
ងារនៅក្នុងបែទែសបានចំនួន ៧៣.៤០៨ នក់ ក្នុងនោះសែីមនចំនួន   
៥៦.៥៣០ នក់ ។ ការងារនៅកែបែទែសបានចំនួន ២៦.៣០០ នក់ ក្នុង 
នោះសែីមនចំនួន ៩.៩៧៨ នក់។ ក្នុងចំណោមនោះមនអ្នកធ្វើការនៅ   
បែទែសថែចំនួន ១៦.១៦៣ នក់ សែីចំនួន ៩.៥៣៧ នក់ នៅបែទែសកូរែ៉ 
ខងត្បងូចំននួ ៧.៨៣២ នក ់សែមីនចនំនួ ១.៨៤២ នក ់នៅបែទែសជប៉នុ 
មនចំននួ១.៣៩៩នក ់សែមីនចនំនួ ៩១៥ នក ់នៅបែទែសម៉ាឡែសុមីន    
ចំនួន៨០៧នក់សែីមនចំនួន៥៨៥នក់ និងនៅបែទែសសឹង្ហបូរីមនចំនួន 
៩៩ នក់សែីមនចំនួន ៩៩ នក់ ។ សា្ថានភាពពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើ     
ការនៅបរទែសបច្ចុប្បន្នមនចំនួន ៦១៩.៣៥៩ នក់ ក្នុងនោះបែទែសថែ      
ចំនួន ៥៣៣.៧០៧ នក់ បែទែសម៉ាឡែសុី ៣៨.៦៣៣ នក់ បែទែសកូរ៉ែ 
ខងត្បូង ៤៤.៣៣០ នក់ ជប៉ុន ២.២៨៨ នក់ សឹង្ហបូរី ៤០១ នក់ ដែលក្នុង 
នោះចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំបែមណជាង ១.០០០ លានដុលា្លារ ។

ជាមួយគា្នានែះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនជែើសរីសកម្លាំងពលកម្មចំនួន 
៤៩.៤៨៣ នក់ រៀបចំវែទិកាពិព័រណ៌ និងសិកា្ខាសាលាការងារថ្នាក់ជាតិ 
និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយមនអ្នកចូលរួមចំនួន ៤០.៣០៧ នក់ ពែមទាំង 
ផ្តល់សែវាណែនំដល់អ្នកស្វែងរកការងារចំនួន ៣១.៧៣៣ នក់ ។ ពែម 
ទាំងបានផ្តល់បណ្ណ និងសៀវភៅការងារដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរចំនួន 
២០០. ៩៧៤ នក ់មនការកើនឡើង ២១ %  ផ្តលប់ណ្ណផ្តលស់ៀវភៅការងារ 
និងពន្យាសៀវភៅការដល់ជនបរទែសមកពី ១០៣ បែទែស បានចំនួន 
៣៥.៩១២ នក់ មនកើនឡើង ១១២% ។

ចំណែកឯការអភិវឌ្ឍការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈ    
វិញ បានចុះបញ្ជីគែឹះសា្ថានកែមឧិវាទកែសួងសរុប ១០៦ កើនឡើង 
១៦,៥% ក្នុងនោះគែឹះសា្ថានសាធារណៈមនចំនួន ៣៩ ដែលក្នុងនោះមន 
គែឹះសា្ថានចំនួន ១២ ទទួលបានវិញ្ញាបនបតែ ISO ពីសា្ថាប័នអន្តរជាតិលើការ 
គែប់គែង។ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលកមែិតឧត្តមមធ្យម និងបឋមលើជំនញ
ឧស្សាហកម្មបច្ចែកទែសសិប្បកម្មសែវាកម្មទែសចរណ៍ និងកសិកម្មដល់ 
សិស្សនិសិ្សត និងសិកា្ខាកាមសរុបចំនួន ៤៣.១៩៥ នក់កើនឡើង៨៩%។ 
រៀបចំស្តង់ដជាតិ និងកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាពកមែិត ២,៣,៤ 

វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានរួមចំណាកយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងារជូនបាជពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ ២០១៥  កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈបានសិក្សាសមែបសមែួល និងសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ  ខងការងារ(ILO)ភាគីកម្មករនិយោជិត 
និងភាគីនិយោជកពិភាក្សា និងកំណត់បែក់ឈ្នួលអប្បបរមផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើងសមែប់ឆ្នាំ ២០១៦ ពីចំនួន ១២៨ ដុលា្លារ ទៅ ១៤០ ដុលា្លារ 
កើនឡើង ៩,៤% ហើយបើគិតទាំងបែក់អត្ថបែយោជន៍ផ្សែងៗកម្មករនិយោជិតម្នាក់អាចទទួលបានបែក់ចំណូលរហូតដល់ពី១៥៧ដុលា្លារទៅ១៦៨ដុលា្លារក្នុងមួយខែ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អិុត សំហេង រដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ 
ថ្លែងសុន្ទរកថក្នុងសិកា្ខាសាលាតែីភាគីថ្នាក់ជាតិស្តីពីការអនុម័តលើកម្មវិធីការងារ 

សមរម្យបែចាំបែទែសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨ និងការតែួតពិនិត្យលើការអនុវត្ត
កម្មវិធីក្នុងឆ្នាំ ២០១៥



qñaMTI 16 elx 181 Exmifuna qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 25

សមែប់ ៦៣ មុខរបរក្នុវិស័យ Business ICT សំណង់ និងមែកានិច ពែម
ទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលគែូបច្ចែកទែសដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីសិក្សាផ្អែក
លើសមត្ថភាព(CBT) ចំនួន ២៣៧ នក់។ បានរៀបចំ និងចូលរួមការ         
បែកួតបែជែងជំនញថ្នាក់ជាតិ ដែលមនបែក្ខជនចំនួន ៨០ នក់ និងថ្នាក់ 
អន្តរជាត ិដោយមនបែក្ខជនចនំនួ ២១ នក ់។ បានធ្វើយទុ្ធនការផ្សព្វផ្សាយ 
បង្កើនការយល់ដឹងអំពីការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈនិងការ
តមែង់ទិសដៅដល់អ្នកចូលរួម និងសិស្សចំនួន ១.១០០ នក់។ បានធ្វើការ 
ហ្វឹកហ្វឺន និងធ្វើតែស្តកូនជាងចំនួន ១៣.៥៦០ កើនឡើង ២១,៦% ។

ដោយឡែកចំពោះការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គម សមែប់ជនទាំង  
ឡាយណដែលស្ថិតកែមបទប្បញ្ញត្តិនែច្បាប់ស្តីពីការងារ ក៏តែូវបាន             
កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានពងែីកវិសាលភាពបែឡា 
ជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៅទូទាំង ២៥ រាជធានីខែត្ត ដោយមនសហ-
គែសគែឹះសា្ថានចុះបញ្ជិកាចំនួន ៧.៧៩៦ កើនឡើង ១១ % និងមនកម្មករ 
និយោជិតចំនួន ១.០៧៧.០៧៩ នក់ កើនឡើង ៥ % ។

លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នយកបែឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គមបានឲ្យដឹង 
ថ បែឡាជាត ិរបបសន្ដសិខុសង្គម ហៅកាតថ់ ប.ស.ស ផ្នែកថែទាសំខុភាព 
នឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅថ្ងែទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ខងមុខនែះ ។ 
លោក អ៊ុក សមវិទ្យា បានឲ្យដឹងទៀតថ កម្មករ និងកម្មការិនី នឹងទទួលបាន 
អត្ថបែយោជន៍សំខន់ៗ ៥ ចំណុច រួមមន ផ្នែកហានិភ័យការងារ ផ្នែកថែទាំ 
សុខភាព ឬធានរា៉ាប់រងសុខភាពសង្គម, បែក់សធន៍, និកម្មវែលា និងតាវ-
លិកគែួសារ ។ ដោយឡែករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុលោមជាធរមន 
បែព័ន្ធសន្ដិសុខសង្គមសមែប់ជនស្ថិតកែមច្បាប់ការងារ តែឹមតែចំណុច 
ទី ៣ ខងដើមប៉ុណោ្ណោះ។ នែះជាជំហានទី ២ ហើយនែរបបសន្ដិសុខសង្គម 
ផ្នែកថែទាំសុខភាព ដែលជំហានទី ១ គឺការអនុវត្តផ្នែកហានិភ័យការងារ      
ដែលបានដក់ដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មក ។

នៅក្នងុឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនែះដែរ កែសួងការងារ នងិបណ្តុះបណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈបានសិក្សាសមែបសមែួល និងសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ  
ខងការងារ(ILO)ភាគីកម្មករនិយោជិត និងភាគីនិយោជកពិភាក្សា និង       
កំណត់បែក់ឈ្នួលអប្បបរមផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដែរ និងផលិតស្បែក         
ជើងសមែប់ឆ្នាំ ២០១៦ ពីចំនួន ១២៨ ដុលា្លារ ទៅ ១៤០ ដុលា្លារ កើនឡើង 
៩,៤% ហើយបើគិតទាំងបែក់អត្ថបែយោជន៍ផ្សែងៗកម្មករនិយោជិតម្នាក់
អាចទទួលបានបែក់ចំណូលរហូតដល់ពី១៥៧ដុលា្លារទៅ១៦៨ដុលា្លារក្នុង
មួយខែ ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នែះដើម្បីចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយ    
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី ៥ នែរដ្ឋសភា និងផែនការយុទ្ធសាស្តែអភិ-
វឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ដែលពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យការងារ និងបណ្តុះ 

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ និងជាឆ្នាំទី ៣ នែការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ២០១៤-២០១៨ នោះ កែសួង   
បានជំរុញការអនុម័តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីបុខរបរ និងការងារឆ្នាំ 
២០១៥-២០២៥។ បន្តជំរុញកិច្ចសហបែតិបត្តិការលើការបែើបែស់កម្លាំង
ពលកម្មជាមួយបណ្តាបែទែសដែគូ ដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមធាន
នូវលក្ខខណ្ឌការងារការការពារសិទ្ធិ និងភាពសែបច្បាប់របស់ពលកម្ម          
កម្ពុជានៅកែបែទែស ។ ពងែឹងការផ្តល់បណ្ណការងារពលករកម្ពុជាទៅធ្វើ
ការនៅកែបែទែស និងរៀបចំគែប់គែងពលករទែសន្តបែវែសន៍តាមបែព័ន្ធ 
អែឡិចតែូនិច ដោយសហការជាមួយបែទែសទទួល។ អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា
និងពិភាក្សាកំណត់បែក់ឈ្នួលអប្បបរមឆ្នាំ ២០១៧ សមែប់កម្មករនិយោ
ជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើងតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ 
យន្តការ និងកាលវិភាគដែលបានកំណត់ ។ សិក្សារៀបចំច្បាប់ស្តីពីបែក់
ឈ្នួលអប្បបរម ។ បន្តពងែឹង និងពងែីកគុណភាពកម្មវិធីអប់រំបណ្តុះ- 
បណ្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈទាំងរយៈពែលខ្លី និងរយៈពែលវែងឲ្យ     
សែបទៅតាមតមែូវការទីផ្សារការងារនពែលបច្ចុប្បន្ន និងអនគតឲ្យបាន
ទូលំទូលាយរហូតដល់តំបន់ដច់សែយលទូទាំង ២៥ រាជធានីខែត្ត ។    
បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់ជាតិសមែប់ធ្វើតែស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាព និងបែកួត 
បែជែងជំនញថ្នាក់ជាតិឲ្យសែបទៅនឹងកែបខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ និងស្តង់-
ដជាតិ សមត្ថភាព និងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងតំបន់ ។ ពែមទាំងបន្តលើកកម្ពស់
ការផ្តល់សែវាការងារ និងព័ត៌មនទីផ្សារការងារបែកបដោយគុណភាព និង 
បែសិទ្ធភាព ដោយពងែីកយន្តការវែទិកាការងារឲ្យដល់មូលដ្ឋាន ។ បង្កើត 
មជ្ឈមណ្ឌលការងារបន្ថែមចំនួន ២ ទៀត និងជំរុញការអនុម័ត និងដក់ឲ្យ
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព ៕

កម្មករ កម្មការិនីនែរោងចកែកាត់ដែរសម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈខែត្តកំពង់ធំ



26 qñaMTI 16 elx 181 Exmifuna qñaM 2016TsSnavdþI RbCaCn

អាណត្តិទី ៥ នែរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនំដោយសម្តែចអគ្គមហាសែនបតី

តែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែី បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណែ  

ទមែង់សុីជមែលើគែប់វិស័យ ក្នុងនោះ កំណែទមែង់វិស័យសុខភិបាល 

ដែលមនតួនទីសំខន់ក្នុងការបមែើសុខភាពបែជាជន បាននិងកំពុងពងែីក 

ការងារតាមទីជនបទ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សែវាសុខភាពជូនដល់បែជាពលរដ្ឋ  

ការថែទាំសុខភាពមតា ទារក និងកុមរ រួមទាំងការកាត់បន្ថយអតែជំងឺ ឆ្លង 

នងិជងំផឺ្សែងៗជាចែើនទៀត ។ ទន្ទមឹនោះ រាជរដ្ឋាភបិាលសមែចបានជោគ 

ជ័យនូវសូចនករគោលដៅសហស្សវត្សលើការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺឆ្លង

នន មនដូចជា ជំងឺអែដស៍ គែុនចាញ់ និងរបែងមុនការកំណត់ ។ ការគែប 

ដណ្តប់នែសែវាបងា្ការ និងគុណភាពនែការព្យាបាលថែទាំ អ្នកជំងឺអែដស៍ 

របែង និងអ្នកកើតជំងឺគែុនចាញ់ កាន់តែបែសើរឡើង ។

របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពវិស័យសុខភិបាលឆ្នាំ ២០១៥ បាន 

បងា្ហាញថ អតែនែការព្យាបាលដោយបែើឱសថបែឆំងមែរោគអែដស៍ 

បានកើនលើសពី ៩០ ភាគរយ នែអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ជំងឺអែដស៍ឆ្នាំ 

២០១៥ ហើយអតែរស់រានមនជីវិត កែយការព្យាបាល ១២ ខែខ្ពស់ 

លើសពី ៩០ % ។ ដោយឡែក ការព្យាបាលជំងឺរបែងជាសះស្បើយ មន 

ការកើនឡើងខ្ពស់លើសពី ៩០ % ។ ការព្យាបាលតាមវិធីសាសែ្តសង្កែត 

ផ្ទាល់ (ដូតស៍)បានអនុវត្តគែប់មូលដ្ឋានសុខភិបាល និងពងែីកនៅតាម 

សហគមន៍ផងដែរ ។ ជាមួយគា្នានែះ កែសួងសុខភិបាលក៏បានសែវជែវ 

ជំងឺរបែងបានចំនួន ៣៧.០០០ ករណី ក្នុងនោះកុមរ ៤២ នក់ បានសា្លាប់។ 

ដោយឡែកកែុមឆ្លើយតបរហ័ស និងការផ្ទុះឡើងនែជំងឺឆ្លងបានដំណើរការ

តាងំពថី្នាកជ់ាតរិហតូដលថ់្នាកស់ែកុមនមន្ទរីពែទ្យបង្អែក នងិមណ្ឌលសខុ-

ភាព ហើយកែុមការងារអន្តរកែសួងទាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស    

កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មផងដែរ ។ របាយការណ៍របស់កែសួងសុខ-

ភិបាល បានបញ្ជាក់ទៀតថចំពោះការងារតែួតពិនិត្យនៅតាមចែកទា្វារពែំ-

ដែនតែូវបានពងែឹងជាបែចាំដោយបានតែួតពិនិត្យនវាសាឡាងចែញចូល

បានចំនួន ៥.៩០៥៤ គែឿងនវិក-និយោជិកចែញចូលបានចំនួន ១០៧. 

៨៤៥ នក់ ។ ដោយឡែក អ្នកដំណើរចែញចូលតាមចែកនវាមនចំនួន 

៧៤២.៣៧ នក់ និងអ្នកដំណើរចែញចូលតាមអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិ 

និងចែកផ្សែងៗទៀតមនចំនួន ២២៧៤.៣៦២ នក់ ។ កែសួងសុខភិ-

បាលមនវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្នូល            

ដែលជាកតា្តាតមែូវការនែនិយតកម្មសុខភាពអន្តរជាតិ មនជាអាទិ៍ការតាម 

ដនជំងឺឆ្លង ជំងឺឆ្លង ពីសត្វមកមនុស្ស និងពងែឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសធន៍។ 

ប៉ុន្តែបញ្ហាបែឈមនៅតែមន ដូចជាសមត្ថភាពស្នូលផ្នែកមន្ទីរពិសធន៍    

និងបែព័ន្ធតែួតពិនិត្យតាមដនភាពសុំា នឹងឱសថ ដោយពពួកមីកែុបបែព័ន្ធ 

គែប់គែងគុណភាពមន្ទីរពិសធន៍ និងពងែឹងសុវត្ថិភាព ជីវសាសែ្តមន្ទីរ 

ពិសធន៍ ការតែៀមរៀបចំទុកជាមុន និងឧបទ្ទវហែតុផ្នែកគីមី និងវិទ្យុ-

សាសែ្តជាដើម ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅ នៅតាមមូលដ្ឋានសុខភិបាលសាធារណៈ 

ទូទាំងបែទែស បានទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិគែះ និង 

សមែកព្យាបាលមនចនំនួ  ២៩.៧៣០ នក ់។ ប៉នុ្តែទោះយ៉ាងណកដ៏ោយ 

កែសួងសុខភិបាលទទួលសា្គាល់ថ ការផ្តល់សែវាជំងឺ មិនឆ្លង ពិសែសជំងឺ 

ទឹកនោមផ្អែមនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅមនកមែិតនៅឡើយ ។ របាយ-

ការណ៍របស់កែសួងសុខភិបាលបានឲ្យដឹងថ វិធីបែយុទ្ធជំងឺមិនឆ្លង និង 

បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈគឺបានផ្តល់សែវាជំងឺមិនឆ្លង នៅតាមមណ្ឌល     

សុខភាពនៅមនកមែិតនៅឡើយ ។ សែវាព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម មិន

ទាន់ដំណើរការនៅគែប់មន្ទីរពែទ្យបង្អែកទូទាំងបែទែសនៅឡើយទែ ។ ឯ 

សែវាសែវជែវធ្វើរោគវនិចិ្ឆយ័ នងិផ្តលក់ារព្យាបាល នងិថែទាអំ្នកជងំមឺហា-

រីកនៅមន្ទីរពែទ្យបង្អែកក៏នៅមនកមែិតដូចគា្នាដែរ ។ យ៉ាងណក៏ដោយ 

មន្ទីរពែទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតតែូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ ព្យាបាល 

វិស័យសុខាភិបាល សមេចបានមុនករកំណត់លើសេវាបង្កេរ និងគុណភាព
នេករព្យាបាលថេទំអ្នកជំងឺអេដស៍ របេង និងអ្នកកើតជំងឺគេុនចាញ់

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្តែីកែសួងសុខភិបាល អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ច
បែជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីកែបខណ្ឌផែនការសកម្មភាពទប់សា្កាត់ជំងឺគែុនចាញ់ 

ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០

អគារពែះសីហនុរាជ មណ្ឌលព្យាបាលមនុស្សចាស់ ស្ថិតក្នុងមន្ទីរពែទ្យរុស្សីុ វែជ្ជបណ្ឌិត កំពុងពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺរបែង 
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ជំងឺមហារីក ឯមន្ទីរពែទ្យកាលម៉ែតក៏កំពុងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហា 

រីកផងដែរ ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នៅតាមមូលដ្ឋានសុខភិបាលសាធារណៈទូ-

ទាំងបែទែសបានទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម 

ពិគែះ និងសមែកព្យាបាលមនចំនួន ២៩.៧៣០ នក់ ជំងឺមហារីកគែប់ 

សណ្ឋានដែលសមែកពែទ្យមនចំនួន ៣.០៣៩ នក់ ជំងឺបែះដូងសរសែ 

ឈាមមនចំនួន ២០.៧៩៤ នក់ និងការវះកាត់ជំងឺភ្នែកបានចំនួន 

៤៤.១៦៦ ករណី ក្នុងនោះ វះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ បានចំនួន ៣០. 

២៧៩ ករណី ។ ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបែចាំឆ្នាំលើកទី ៣៧ ដើម្បីបូកសរុប 

លទ្ធផលការងារបែចាំឆ្នាំ ២០១៥ និងលើកទិសដៅសមែប់ ឆ្នាំ ២០១៦     

របស់កែសួងសុខភិបាលសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 

នយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្តែងពីក្តីបារម្ភចំពោះការផ្ទុះ

ឡើងនែជំងឺមិនឆ្លង មនដូចជា ជំងឺបែះដូង ទឹកនោមផ្អែម លើសឈាមជា 

ដើម ដែលជំងឺទាំងនែះបានកា្លាយជាបញ្ហាគំរាមកំហែងមួយ ដល់សុខុមល-

ភាពបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ដើម្បីទប់សា្កាត់ជំងឺមិនឆ្លងទាំងនែះ គឺទាមទារចាំ-

បាច់តែូវការកែបែ និងសមែួលសា្ថាប័ន ក្នុងការឆ្លើយតបទៅបញ្ហាទាំងនែះ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានដស់តឿនរំលឹកសារជាថ្មីទៀតដល់គែូ       

ពែទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងបែទែស ឲ្យបែកាន់ខ្ជាប់នូវកែមសីលធម៌ពែទ្យ និង 

មិនតែូវគិតលុយជាធំពែលព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះទែ ។ មន្ទីរពែទ្យទាំងអស់ 

មិនតែូវមើលសែលអ្នកជំងឺ ជាពិសែសអ្នកជំងឹដែលមនជីវភាពខ្វះខត 

តែូវតែជួយសង្គាែះ ។ សម្តែចក៏បានអំពាវនវឲ្យគែូពែទ្យទាំងអស់តែូវជួយ

កែគា្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីកុំឲ្យគែូពែទ្យមួយចំនួនតូចបំផ្លាញកែរ្តិ៍ឈ្មាះគែូ 

ពែទ្យផ្សែងៗទៀត។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេនក៏បានមនបែសាសន៍ផង

ដែរថ៖ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍នែកំណើន វិស័យសុខភិបាលនៅតែដើរតួនទី 

សំខន់ ក្នុងការរក្សានូវសុខុមលភាព និងចីរភាពនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច  

កម្ពុជា ។ ក្នុងន័យនែះ យើងតែូវធ្វើឲ្យបែកដនូវគោលដៅនែកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យ 

សុខភិបាល ដើម្បីច្បាមយកកាលានុវត្តភាពសមែប់បន្តភាពរីកចមែើន      

របសក់ម្ពជុាពសិែសការពងែកីវសិាលភាព គែប ដណ្តបក់ារបន្តពងែងឹគណុ-

ភាព និងការធានថ្លែសមរម្យនែសែវាសុខភាពដែលបែការទាំងអស់នែះ

នៅតែបន្តជាកង្វល់ចម្បងដែលយើងតែូវយកចិត្តទុកដក់ដោះសែយ ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានផ្តល់គំនិតជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនឲ្យមនែ្ត ី

សុខភិបាលយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់សមែប់អនុវត្តក្នុងនោះ រួមមន ៖ ការ             

ជំរុញឲ្យមនែ្តីសុខភិបាលគែប់ជាន់ថ្នាក់ តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់  

មូលដ្ឋាន តែូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដក់លើកកម្ពស់សែវាសុខភាពឲ្យបែកប 

ដោយគុណភាព, ភាពជឿជាក់,សុវត្ថិភាព ភាពសក្តិសិទ្ធិ និងបែកបដោយ 

សមធម៌ ។ សមែួចមុខងារគន្លឹះនែបែព័ន្ធសុខភិបាលពោលគឺតែូវធានឲ្យ

សែវាសុខភាពគែប់គែន់ឆ្លើយតបទៅតមែូវការផ្នែកសុខភាពរបស់បែជា-

ជនហើយសែវាសុខភាពទាំងនោះ តែូវតែៀមបមែុងរួចជាសែចសមែប់    

ការបែើបែស់នៅពែលបែជាពលរដ្ឋមនបញ្ហាសុខភាព ។ ក្នុងនោះបញ្ហា    

គុណភាពតែូវធានក្នុងកមែិតស្តង់ដមួយ ដែលបែជាជនអាចទទួលយក 

បាន។ មន្ទីរពែទ្យរបស់រដ្ឋទាំងអស់តែូវធានថបែជាជនទាំងអស់ដែលមក

ទទួលសែវាសុខភិបាល ទោះបីមនឬគា្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លែសែវា និងរស់ 

នៅទីណក៏ដោយ គឺតែូវទទួលបានសែវាថែទាំសុខភាពនៅពែលឈឺ ឬ        

មនបញ្ហាសុខភាព ។ តែូវពងែីកមូលនិធិសមធម៌ដល់បែជាជនកែីកែ បែជា-

ជនងាយរងគែះ និងតែូវផ្តួចផ្តើមការអភិវឌ្ឍបែព័ន្ធធានរា៉ាប់រងសុខភាព

សង្គមមួយមននិរន្តរភាពសមែប់បែជាជនសែបតាមលក្ខខណ្ឌសែដ្ឋកិច្ច

មូលដ្ឋានគតិយុត្ត និងគោលនយោបាយជាតិគាំពារសន្តិសុខសង្គម ។                

កែសួងសុខភិបាលតែូវពិនិត្យតាមដនវាយតម្លែឡើងវិញឲ្យបានគត់មត់

ចំពោះបណ្តាចំណុចទាំងឡាយ ដែលបានលើកឡើងក្នុងយុទ្ធសាសែ្តចតុ-

កោណដំណក់កាលទី ៣ ក្នុងគោលដៅបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពសែវា  

សុខភិបាល ៕

មណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លា នែមន្ទីរសុខភិបាលរាជធានីភ្នំពែញ

ម្តាយនំទារក និងកុមរទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនន

ម៉ាសុីនស្គែនដ៏ទំនើបកំពុងតែូវបានបែើបែស់បមែើឲ្យវិស័យសុខភិបាល
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តាមការសែវជែវ ឯកសារបែវត្តិសាសែ្ត 
បានបញ្ជាក់ថ វិស័យភាពយន្ត ដែលហៅថ 
សិល្បៈទី ៧ បានមកដល់បែទែសកម្ពុជាដំបូងគឺ
ក្នុងអំឡុងដើមទសវត្សន៍ ១៩២០ ដែលផលិតជា 
ភាពយន្តឯកសារដោយជនបរទែស និងមនការ
ជែើសរីសកូនខ្មែរមួយចំនួនតូច រួមការងារជា 
សហការី ។

កែយមកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ ១៩៥០            និ
ស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំ
នញភាពយន្តនៅឯបរទែស ក៏ផ្តើមអនុវត្តថត
សាច់រឿងភាពយន្តខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ និងបាន 
បងា្ហាញសា្នាដែជាម្ចាស់ផលិតកររៀងៗខ្លួន។ ដើម 
ទសវត្សន៍ ១៩៦០ រោងភាពយន្តខ្មែរតែូវបាន    
សាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងទីកែុង និងបណ្តាទីរួម 
ខែត្តនន ផលិតកម្មភាពយន្តននក៏ផ្តើមបង្កើត។ 
ភាពយន្តខ្មែរ តែូវបានថតទាំងរឿងពែងនិទាន 
រឿងបែវត្តិសាសែ្ត និងរឿងសម័យ ដើម្បីដក់បញ្ចាំង 
នៅតាមរោងភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ និងជារៀង 
រាល់ថ្ងែ ។ នអំឡុងសម័យកាលនែះគែអាច  
និយយបានថជា   ៉យុគមស   ៉  នែវិស័យភាពយន្ត 
ខ្មែរ ។ ឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជាបានដួល
រលំសូន្យលែងដំណើរការបានចាប់ពីថ្ងែ ១៧ 
មែសា ឆ្នាំ១៩៧៥ បន្ទាប់ពីខ្មែរកែហមគែប់គែង
អំណចនៅកម្ពុជា ។ កែយរបបឃតករប៉ុល 
ពត ដួលរលំនថ្ងែទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩          
បែទែសជាតិ តែូវបានរំដោះមនសែរីភាពហើយ 
នោះ វិស័យភាពយន្តខ្មែរក៏ពុំទាន់មនលទ្ធភាព 
ផលិតវិញបានឡើយ ដោយសារផលិតករភាព-
យន្ត និងតារាភាពយន្តតែូវបានខ្មែរកែហមសម្លាប ់
ស្ទើរទាំងអស់ សម្ភារៈ គែឿងផលិតភាពយន្តតែូវ
បានបំផ្លាញគា្មានសល់ ដែលមនជាអាទិ៍ ម៉ាសុីន 

ថត ម៉ាសុីនកាត់ត ម៉ាសុីនបញ្ចាំងជាដើម ។
ដោយសា្មារតីយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់

ដឹកនំរដ្ឋាភិបាលចំពោះបែជាជន កាលនោះក៏ 
តមែូវឲ្យនំមកនូវភាពយន្តពីបែទែសជាមិត្តមួយ
ចំនួន ដូចជា ភាពយន្តសហភាពសូវៀត ភាពយន្ត   
វៀតណម ភាពយន្តអឺរ៉ុបខងកើត និងភាពយន្ត 
ឥណ្ឌជាដើម ដើម្បីបមែើអារម្មណ៍បែជាជន ។ 
មកដល់ឆ្នាំ ១៩៨៧ ទើបមនផលិតកម្មភាពយន្ត 
ខ្មែរចាប់ផ្តើមកើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ រហូត 
ដល់មនផលិតកម្មភាពយន្តយ៉ាងចែើន បែហែល 
ជិត ២០០ ផលិតកម្មបែកួតបែជែងគា្នា ប៉ុន្តែផលិត 
កម្មមួយចំនួន បានដួលរលំទៅវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 
១៩៩៤ ដោយសារតែគុណភាពភាពយន្តទាំង
នោះមិនអាចបែកួតបែជែងនឹងភាពយន្តដែលនំ
ចូលពីបរទែស ។ ផលិតកម្មខ្លះក៏បែរមកផលិត
ជាចមែៀងខរា៉ាអូខែវិញ ។

អំឡុងឆ្នាំ ២០០០ វិស័យភាពយន្តខ្មែរក៏ផ្តើម
កមែើកឡើងវិញជាបណ្តើរៗ រហូតមកទល់សព្វ 
ថ្ងែ ទាំងភាពយន្តខ្មែរ និងភាពយន្តបរទែស ដែល
មកថតក្នុងសែុកខ្មែរហាក់រីកដុះដល គួរឲ្យកត់ 
សម្គាល់ ។ ក្នុងនោះភាពយន្តដែលផលិតដោយ
ផលិតករជនជាតិខ្មែរមួយចំនួន អាចឈានទៅ    
ចូលរួមបែកួតយកពានរងា្វាន់លំដប់ពិភពលោក
មនឱកាស បានទទួលជយលាភីពានរងា្វាន់ 
លំដប់ពិភពលោក និងមនឱកាសបានទទួល 
ជយលាភី ពានរងា្វាន់មហោសែពភាពយន្តអន្តរ-
ជាតិមួយចំនួនផងដែរ ។ កាន់តែបែសើរថែម     
ទៀតនោះ ថ្មីៗ នែះរាជរដ្ឋាភបិាល តាមរយៈកែសងួ 
ព័ត៌មន បានកំណត់ឲ្យសា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៌ក្នុង
សែុកទាំងអស់ ចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរនៅមោ៉ាង 
សំខន់ និងកាត់បន្ថយការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្ត
បរទែស ។ សកម្មភាពនែះជាការជំរុញ និងលើក
ទឹកចិត្តឲ្យមនការផលិតភាពយន្តខ្មែរ ឲ្យបាន 
ចែើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីបមែើសែចក្តីតែូវការ 
របស់បែជាជនខ្មែរទូទៅ ។ អ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យ
កត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះ គឺបច្ចុប្បន្នផលិតកម្ម
ភាពយន្តបរទែសល្បីៗ ជាចែើន កពំងុមនវត្តមន 
មកថតនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ។ ជាក់ស្តែង ក្នុង 
ឆ្នាំនែះ តារាភាពយន្តអាមែរិកដ៏ល្បីល្បាញ និង 
ជាផលតិករផងនោះ គលឺោកសែ ីអែន ជោលណី 
ចូលី បានមកថតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួននៅលើទឹក 
ដីពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ។ សកម្មភាព និង 
ពែតឹ្តកិារណន៌ែះ គបឺានឆ្លុះបញ្ចាងំពគីោលនយោ-
បាយជាតិស្តីពីវិស័យវប្បធម៌ ដែលជំរុញកម្ពុជា
ឲ្យកា្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈទស្ស
នីយភាពផលិតផលវប្បធម៌ និងជាដែនដីនែការ 
ថតភាពយន្តជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងទិសដៅបែើ-
បែស់សកា្តានុពលវប្បធម៌ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ ។ គោលការណ៍នែះជាកម្លាំងថមពល      
ជួយជំរុញវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជា ឲ្យបោះ 
ជំហានទៅមុខជានិច្ច ដើម្បីជាពន្លឺនែក្តីសង្ឃឹម
ទៅអនគត ៕

ខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្នុងអំឡុងទសវត្សន៍ ១៩៥០ និងដើមទសវត្សន៍ ១៩៦០

ទិដ្ឋភាពនែការថតខ្សែភាពយន្តរឿង ហ្លួងពែះស្តែចកន (ឆ្នាំ ២០១៦)
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នៅក្នុងពែលដែលសែដ្ឋកិច្ចសកលតែូវបាន
គែបា៉ាន់បែមណថ នៅតែមនកំណើនយឺតនោះ
សែដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្តាបែទែស តំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ 
រួមទាំងបែទែសចិន និងឥណ្ឌផង កំពុងតែផ្តល់  
នូវសញ្ញានែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ដ៏គួរឲ្យយកចិត្ត 
ទុកដក់ ។ របាយការណ៍ថ្មីចុងកែយបំផុតដែល 
ចែញផ្សាយនៅទីកែុងហាណូយ ដោយអង្គការ 
សមែប់ការអភិវឌ្ឍ និងសហបែតិបត្តិការសែដ្ឋ-
កិច្ច(OECD)កាលពីពាក់កណ្តាលខែមិថុន ឆ្នាំ 
២០១៦ នែះ បានឲ្យដឹងថ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចពិត 
បែកដ នៅបែទែសអាសុីអាគ្នែយ៍នឹងកើនឡើង
ក្នុងរង្វង់ ៤,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ និង ៥,៣% នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៧ ។ សែដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌនឹងមន  
កំណើន ៧,៤% ឯចំណែកបែទែសចិននឹងមន 
កំណើន ៦,៥% នៅឆ្នាំ ២០១៦។របាយការណ៍
ដដែលនែះបានបញ្ជាក់ទៀតថ មូលហែតុសំខន់ 
ដែលជះឥទ្ធិពលទៅ ដល់សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងតំបន់ គឺការធា្លាក់ចុះតម្លែបែើបែស់ផលិត-
ផលកំណើនសែដ្ឋកិច្ចយឺតរបស់ចិន ដោយសារ 
តែវិស័យអចលនទែព្យ និងផលិតកម្មដែលជា 
សសរទែូងសែដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន គា្មានលំនឹងទីផ្សារ 
ហិរញ្ញវត្ថុមនអស្ថិរភាព ។ លើសពីនែះទៅទៀត 
ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ ដោយសារបាតុភូត EI 
Nino បានបង្កើតឲ្យមនគែះរាំងស្ងួត និងគែះ 
ទឹកជំនន់ ក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម 
ផងដែរ ។

នៅពែលដែលបណ្តាបែទែសមួយចំនួន ក្នុង 
តំបន់ ដូចជា ឥណ្ឌូនែសុី ម៉ាឡែសុី ថែ និងបណ្តា 
បែទែសអាសា៊ានដទែទៀតរំពឹងថ សែដ្ឋកិច្ចរបស ់
ខ្លួនស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពខ្ពស់ដដែល ឬក៏មនស្ថិរ-

ភាពនោះ សែដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណមទំនងជានៅ
តែមនកំណើនយឺតដដែល ពែះបែទែសនែះ    
ជួបនឹងគែះធម្មជាតិ ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ 
តម្លែផលិតផលកសិកម្ម ។ តាមរបាយការណ៍   
របស់ធនគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថ កំណើន 
សែដ្ឋកិច្ចបែទែសថែមនចំនួន ២% នៅឆ្នាំ 
២០១៦ ហើយរំពឹងថ នឹងកើនឡើង ២,៧% 
នៅឆ្នាំ ២០១៨ ។ បែទែសវៀតណមតែូវបាន 
ព្យាករណ៍ថមនចំនួន ៦,៦% នៅ ឆ្នាំ២០១៦ 
ប៉ុន្តែនឹងធា្លាក់មកតែឹម ៦,៣% នៅឆ្នាំ ២០១៧ និង 
៦% នៅឆ្នាំ ២០១៨។ មីយ៉ាន់ម៉ា នឹងបន្តកើន 
ឡើង ៧,៨% សមែប់ឆ្នាំ ២០១៦ និង ៨,៥% 
នៅឆ្នា ំ២០១៧ និងឆ្នាំ ២០១៨ ។

ដោយឡែក កំណើនសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា  
តែូវបានបា៉ាន់សា្មានថ កើនឡើងក្នុងរង្វង់៧%ក្នុង
រយៈពែល៣ឆ្នាំជាប់ៗគា្នាទៅមុខទៀត។ សែដ្ឋ-   
កិច្ចកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់ ដោយសារតម្លែផលិត-
ផលកសិកម្មធា្លាក់ចុះ ឯទិន្នផលកសិកម្មក៏ធា្លាក់ 
ចុះ ដោយសារលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អ 
អតែប្តូរបែក់បែបែួល ចំណែកវិស័យទែស-
ចរណ៍មិនសូវមនសន្ទុះខ្លាំង។ លោក មីហ្គល 
អែដូ សានឆែហ្ស ម៉ាទីន សែដ្ឋវិទ្យូជាន់ខ្ពស់នែ 
ធនគារពិភពលោកបែចាំបែទែសកម្ពុជា បាន 
ផ្តល់ជាយោបល់ថ បណ្តាបែទែសកែីកែគួរបង្កើត 
នូវភាពធន់ទៅនឹងចរន្តនែការបែបែួលសែដ្ឋកិច្ច
សកល ដើម្បីជួយការពារបែជាជនកែីកែដែល 
ងាយរងគែះ។ លោកថ បែទែសកែីកែគួរមន
យុទ្ធសាស្តែកំណែទមែង់លើវិស័យអភិបាលកិច្ច 
និងលក្ខខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម ។ សាស្តាែចារ្យផ្នែក 
សែដ្ឋកិច្ច លោក តែង ដឺលុច បាននិយយថ វិស័យ 

ទែសចរណ៍ ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសំខន់មួយរបស់
សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគួរតែូវពងែឹងបន្ថែម ។ ការផ្សព្វ-
ផ្សាយពីទិសដៅទែសចរណ៍ មនសារសំខន់ 
សមែប់កម្ពុជាដើម្បីពងែឹងសែដ្ឋកិច្ច ។ កំណើន 
ទែសចរ ទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើពិពិធកម្មលើវិស័យ
ទែសចរណ៍ ។ ចំណុចសំខន់ក្នុងវិស័យទែស-
ចរណ៍របស់យើង គឺតែូវធ្វើឲ្យមនភាពបែសើរ
ឡើងនូវការផ្តល់សែវាកម្ម និងផលិតកម្ម ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នែះ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោក នឹងអាសែ័យលើគោលការណ៍ក្នុងបណ្តា
បែទែសមនចំណូលខ្ពស់, ស្ថិរភាពនែតម្លែរបស់ 
បែើបែស់ និងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ចិន 
លើការបែើបែស់ទំនិញបន្ថែមទៀត និងការរីក 
ចមែើនផ្អែកលើសែវាកម្ម។ របាយការណ៍ថ្មីរបស់
ធនគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថ កំណើនសែដ្ឋ- 
កិច្ចនៅក្នុងបណ្តាបែទែសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់
អាសុីបូពា៌ និងបា៉ាសុីហ្វិកនៅតែមនភាពរឹងមំ      
នងិតែវូបានគែរពំងឹថ ថយចុះបន្តចិបន្តចួប៉ណុោ្ណោះ 
នៅអំឡុងឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ បើទោះបី
ជាពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាបែឈម ។ ហែតុ 
នែះ បែទែសជាចែើនគួរតែបន្តកំណត់អាទិភាព
លើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងគោលនយោ-
បាយសារពើពន្ធ ដែលធនគារពិភពលោកអះ-
អាងថនឹងជួយកាត់បន្ថយនូវភាពងាយរងគែះ 
និងពងែឹងភាពជឿជាក់ ខណៈដែលកំពុងតែធ្វើ 
កំណែទមែង់រចនសម្ព័ន្ធ ដែលមនលក្ខណៈ 
សុីជមែ ។

របាយការណ៍ របស់ធនគារពិភពលោក ដែល 
មនចំណងជើងថ  ៉បច្ចុប្បន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចតំបន់ 
អាសុីបូពា៌ និងបា៉ាសុីហ្វិក  ៉ បានស្នើឲ្យមនការគិត 
គូរជាបន្តលើម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងស្នើឲ្យមនការ
ធ្វើកំណែទមែង់បែកបដោយនិរន្តរភាព ។ របាយ-
ការណ៍នែះក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
ចំណយសាធារណៈពីហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធទៅជា
សែវាសាធារណៈ ដូចជាវិស័យអប់រំ សុខភាព       
និងជំនួយសង្គមកិច្ច ពែមទាំងការការពារបរិ-
សា្ថាន ។ ក្នុងរយៈពែលវែងធនគារពិភពលោកក៏
បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលននបង្កើនតម្លាភាព និង 
ពងែឹងគុណភាពគណនែយ្យភាពផងដែរ។ បែទែស 
នន ក៏តែូវកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មក្នុង  
តំបន់ដូចជាវិធានការអត់យកពន្ធ និងរបាំងនែ 
បទបញ្ជារួម ទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសែវា-
កម្ម ។ របាយការណ៍នែះសង្កតធ់្ងន់ថ អត្ថបែយោជន៍ 
ដែលទទួលបានពីការធ្វើបដិវត្តឌីជីថល និងតែូវ 
បានពងែីក តាមរយៈការបង្កើតបែព័ន្ធបទបញ្ជា 
ដែលគាំទែឲ្យមនការបែកួតបែជែង និងតាម 
រយៈការជួយដល់កម្មករ ទទួល យកនូវជំនញ    
របស់ពួកគែឲ្យសែបទៅតាមតមែូវការ នែសែដ្ឋ-
កិច្ចក្នុងយុគសម័យថ្មីនែះ ៕

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលេក បញ្ហេបេឈម 
និងវិធានករដេះសេយ

ទីកែុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងសែដ្ឋកិច្ចដ៏សំខន់នែសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិន
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ការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម គឺជាទំនួលខុស 
តែូវពែញមួយជីវិត ហែតុដូច្នែះសូមពិចារណ 
ដល់យុទ្ធសាស្តែសំខន់ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមន
ភាពស្មុគសា្មាញនែជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ ជំងឺទឹក 
នោមផ្អែម គឺជាជំងឺមួយបែភែទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ការ  
អនុវត្តនូវគមែងការព្យាបាល នែជំងឺទឹកនោម 
ផ្អែមរបស់អ្នក គឺទាមទារការយកចិត្តទុកដក់ 
ខ្លាំងបំផុត ប៉ុន្តែការព្យាយមរបស់អ្នកពិតជាមិន
ឥតបែយោជន៍ទែ ។ ការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ដោយការយកចិត្តទុកដក់ អាចកាត់បន្ថយគែះ 
ថ្នាក់នែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ឬសូម្បីតែបញ្ហាដែលគំរាម 
កំហែងដល់អាយុជីវិត ។ ខងកែមនែះ គឺជាវិធី 
១០ យ៉ាង ដើម្បីអនុវត្តនូវតួនទីដ៏សកម្ម ក្នុងការ
ថែទាំអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងរីករាយជាមួយ       
នឹងការរស់នៅបែកបដោយសុខភាពល្អនពែល
អនគត ៖

១.យកចិត្តទុកដាក់ឱ្យម៉ត់ចត់ ក្នុងការគ្រប់គ្រង 
ជំងឺទឹកនោមផ្អ្រមរបស់អ្នក ៖ 

សមជិក នែកែុមថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម 

របស់អ្នក មនជាអាទិ៍ វែជ្ជបណ្ឌិត អ្នកផ្តល់ការថែ-
ទាំបឋម អ្នកអប់រំគិលានុប្បដ្ឋាកថែទាំជំងឺទឹក  
នោមផ្អែម អ្នកឯកទែសផ្នែករបបអាហារ ជួយអ្នក 
ឲ្យយល់ដឹងបន្ថែម នូវមូលដ្ឋាននែជំងឺទឹកនោម 
ផ្អែម និងផ្តល់ការគាំទែក្នុង រយៈពែលព្យាបាល ។ 
ប៉ុន្តែវាអាសែ័យទៅលើការគែប់គែងអាការៈជាក់
ស្តែងរបស់អ្នកផងដែរ ។ ចូរហាត់រៀនឲ្យបាន 
យល់ដឹងបន្ថែមអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម តាមដែល 
អ្នកអាចធ្វើបាន ។ សូមបង្កើតឲ្យមនទម្លាប់ ទទួល 
ទានអាហារ ដើម្បីសុខភាព និងបង្កើនសកម្មភាព
រាងកាយឲ្យកា្លាយជាទម្លាប់បែចាំថ្ងែរបស់អ្នក ។ 
រក្សាទម្ងន់រាងកាយ ឲ្យបានសមសែបសមែប់ 
សុខភាព ធ្វើការតែួតពិនិត្យកមែិតជាតិស្ករនៅ 
ក្នុងឈាមរបស់អ្នក និងអនុវត្តតាមការណែនំ 
របស់វែជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីគែប់គែងកមែិតជាតិស្ករ
នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នក ។ ធ្វើការសុំជំនួយពី 
សមជិកកែុមផ្តល់ការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម 
របស់អ្នកនៅពែលដែលអ្នកតែូវការ ។

២. កុំជក់បារី ៖ 

ការជក់បារីធ្វើឱ្យកើនឡើងគែះថ្នាក់ នែជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមផ្សែងៗរួមមនដូចជា ៖

-ធ្វើឲ្យថយចុះលំហូរឈាម ទៅកាន់ជើង 
ដែលអាចដឹកនំទៅរកការឆ្លងរោគដំបៅ និងការ 
ដច់ដោចផ្នែកណមួយនែរាងកាយ ដោយសារ 

វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ១០ ចំណុច 

ដើម្បីជួយឱ្យចៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម

ជាតិស្ករ ។
- កើតឡើងជំងឺបែះដូង 
- ដច់សរសែឈាមក្នុងខួរក្បាល
- ជំងឺភ្នែក ដែលអាចនំឱ្យពិការភ្នែក
- ខូចសរសែបែសាទ
- និងជំងឺតមែងនោម
សូមធ្វើការបែឹក្សា ជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់ 

អ្នក អំពីវិធីដើម្បីជួយអ្នកឲ្យឈប់ជក់បារី ឬបែើ-
បែស់បែភែទថ្នាំជក់ដទែទៀត ។

៣.រក្សាសម្ពាធឈាម និងកូឡ្រស្ត្ររ៉ូលរបស់       
អ្នកឲ្យស្ថិតិនៅក្រមការគ្រប់គ្រង ៖ 

បែភែទជំងឺដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺ 
សម្ពោធឈាមនែះ ធ្វើឲ្យខូចនូវសរសែឈាម 
របស់អ្នក ។ ម៉្យាងទៀតជាតិកូឡែស្តែរ៉ូលក៏ជា 
បញ្ហាដែលគួរឱ្យពែួយបារម្មដែរ ពីពែះការខូច
សរសែឈាមនែះគឺតែងតែវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់
ធ្ងរ នៅពែលអ្នកមនជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ នៅ       
ពែលបញ្ហាទាំងនែះបែមូលផ្តុំគា្នាឡើង វាអាចដឹក
នំទៅរកការស្ទះសរសែឈាមបែះដូងដច់សរ-

វែជ្ជបណ្ឌិត អ្នកផ្តល់ការថែទាំបឋម អ្នកអប់រំគិលានុប្បដ្ឋាកថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម អ្នកឯកទែសផ្នែករបបអាហារ ជួយអ្នកឲ្យយល់ដឹងបន្ថែម 
នូវមូលដ្ឋាននែជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងផ្តល់ការគាំទែក្នុងរយៈពែលព្យាបាល

ពិសាបារី និងគែឿងសែវឹង ជាផ្នែកមួយដែលនំទៅដល់ការកើតឡើងជំងឺបែះដូង ដច់សរសែឈាមក្នុងខួរក្បាល ជំងឺភ្នែក ដែលអាចនំឱ្យពិការភ្នែក
ខូចសរសែបែសាទ និងជំងឺតមែងនោម
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សែឈាមក្នុងខួរក្បាល ឬបញ្ហាដទែដែលគំរាម 
កំហែងដល់អាយុជីវិត ។

ការពិសាអាហារមិនសម្បូរជាតិខ្លាញ់ និង 
ការហាត់បែណជាងទៀងទាត់ គឺអាចបំពែញនូវ
ការគែប់គែងការឡើងសម្ពោធឈាម និងកូឡែ-
ស្តែរ៉ូល ។ វែជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ក៏អាចណែនំអ្នក
ឱ្យពិសាថ្នាំតាមវែជ្ជបញ្ជាផងដែរ ។

៤.កំណត់កាលបរិច្ឆ្រទ ដើម្បីទៅពិនិត្យភ្ន្រក និង 
រាងកាយឱ្យបានទៀងទាត់ ៖

សូមកំណត់កាលបរិចែ្ឆទ ដើម្បីតែួតពិនិត្យ
មើលពីសា្ថានភាពជំងឺទឹកនោមផ្អែមឱ្យបាន ២ 
ទៅ ៣ ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ កែពីការពិនិត្យភ្នែក 
និងរាងកាយមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ អំឡុងពែល
ធ្វើការតែួតពិនិត្យរាងកាយ វែជ្ជបណ្ឌិតនឹងសាក-
សួរអ្នកអំពីកមែិតអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាព 
របស់អ្នក និងរិះរកមើលបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំងឺទឹក
នោមផ្អែម ដូចជា សញ្ញានែការខូចតមែងនោម 
ការខូចសរសែបែសាទ និងជំងឺបែះដូង ពែមទាំង
ឆ្លុះរកមើលបញ្ហាវែជ្ជសាសែ្តដទែទៀត ។ ម្យា៉ាង
ទៀតអ្នកឯកទែសថែទាំភ្នែករបស់អ្នក នឹងតែួត   
ពិនិត្យ រកមើលសញ្ញានែការខូចរ៉ែទីនភ្នែក ជំងឺ 
បាយភ្នែក ជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែក ។

៥.ទទួលវ៉ាក់សាំងដ្រលមិនហួសកាលបរិច្រ្ឆទ ៖ 
កមែិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យបែព័ន្ធ 
ស៊ុំារបស់រាងកាយចុះខ្សាយ ដែលទាមទារឲ្យ 
ទទួលការចាក់វា៉ាក់សាំងជាចាំបាច់ ជាងពែល 
ធម្មតា ។ សូមធ្វើការសាកសួរវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់ 
អ្នកអំពី ៖

- វ៉ាក់សាំងជំងឺផ្តាសាយ ៖ ការចាក់វា៉ាក់សាំង
ក្នុងមួយឆ្នាំអាចជួយអ្នក ឲ្យមនសុខភាពល្អក្នុង
អំឡុងរដូវគែុនផ្តាសាយ ពែមទាំងការពារនូវ 
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺផ្តាសាយផងដែរ ។

- វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកសួត ៖ ជួនកាល
វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកសួត គឺតមែូវឱ្យចាក់
តែឹមមួយម្ជុលប៉ុណោ្ណោះ ។ បែសិនបើអ្នកមនប
ញ្ហាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬក៏អ្នកមនអាយុ ៦៥ ឆ្នាំ 
ឬចែើនជាងនែះ អាចតែូវចាក់វា៉ាក់សាំងមួយម្ជុល 
ដែលមនបែសិទ្ធភាពការពាររយៈពែល ៥ ឆ្នាំ ។

-វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺថ្លើមប្រភ្រទប្រ ៖ មជ្ឈ-
មណ្ឌលការពារ និងគែប់គែងជំងឺណែនំនូវវា៉ាក់

សាំងការពារជំងឺថ្លើមបែភែទបែ សមែប់មនុស្ស
ចាស់ផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលពីមុនមិនធា្លាប់ 
ទទួលវា៉ាក់សាំង និងមនអាយុតិចជាង ៦០ ឆ្នាំ ។ 
បែសិនបើអ្នកមនអាយុ ៦០ ឆ្នាំ ឬចែើនជាងនែះ 
ហើយមិនធា្លាប់បានទទួលវា៉ាក់សាំង ការពារជំងឺ
ថ្លើមបែភែទបែពីមុនមកទែ សូមធ្វើការបែឹក្សាជា
មួយវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកថ តើវា៉ាក់សាំងនែះសម
សែបសមែប់អ្នកឬទែ ។

- វ៉ាកស់ាងំដទ្រទៀត ៖ សមូទទលួការចាកវ់ា៉ាក ់
សាំងការពារជំងឺតែតាណូស ដែលមិនហួស 
កាលបរិចែ្ឆទ ហើយវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកណែនំ
អ្នកអំពីវា់ក់សាំងដទែទៀត ។

៦. ថ្រទាំធ្ម្រញរបស់អ្នក ៖ សូមដុសធ្មែញរបស់
អ្នកឲ្យបានយ៉ាងតិចពីរដងក្នុងមួយថ្ងែ បែើអំបោះ
សម្អាតធ្មែញឲ្យបានម្តងក្នុងមួយថ្ងែ និងកំណត់ 
កាលបរិចែ្ឆទពិនិត្យធ្មែញ យ៉ាងតិចឲ្យបានម្តង 
ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ សូមសួរទៅទន្តបណ្ឌិតរបស់ 
បែសិនបើអញ្ចាញរបស់អ្នកហូរឈាម ឡើង 
កែហម និងហើម ។

៧. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជើងរបស់អ្នក ៖ 
ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ពស់ អាចបន្ថយ 

លំហូរឈាម និងអាចធ្វើឲ្យខូចកោសិកានៅក្នុង
ជើង ។ បែសិនបើទុកចោលមិនបានព្យាបាល 
ការដច់រយះ និងពងទឹកអាចនំឱ្យឆ្លងរោគធ្ងន់-
ធ្ងរ ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចនំទៅរកការឈឺ 
ចាប់ ចាប់ខ្ទាកៗ និងស្ពឹកជើងលែងដឹង ។ វិធី 
ដើម្បីការពារបញ្ហាជើងរបស់អ្នក ៖

- លាងសម្អាតជើងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងែ
នៅក្នុងទឹកក្តាឧណ្ហាៗ ។ ចៀសវាងតែំងជើង   
របស់អ្នកពីពែះការតែំជើង ដូច្នែះអាចនំឲ្យ 
ស្បែកស្ងួត ។

- ជូតសម្ងួតជើងរបស់អ្នកថ្នមៗ ជាពិសែស 
តែង់ចនោ្លាះមែមជើង ។

- បន្សើមជើង និងករជើងរបស់អ្នកដោយ 
ឡូសិន ឬជែលបែង ។ សូមកុំដក់បែង ឬកែម

តែង់ចនោ្លាះមែមជើងរបស់អ្នក ពែះការសើម
ជែុលអាចនំឱ្យឆ្លងរោគ ឬរលាក ។

- តែួតពិនិត្យជើងរបស់អ្នករាល់ថ្ងែ ដើម្បីរក 
ស្បែកកែនិ ពងទកឹ ជងឺំភាពកែហម នងិការហើម។ 

- ធ្វើការបែឹក្សាជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក 
បែសិនបើអ្នកមនដំបៅ ឬបញ្ហាជើងដទែទៀត 
ដែលមិនអាចចាប់ផ្តើមជាសះស្បើយ ក្នុងរយៈ 
ពែលប៉ុន្មានថ្ងែ ។

៨. ពិចារណាដល់ការប្រើប្រស់ថ្នាំ Aspirin 
ប្រចាំថ្ង្រ ៖ ការពិសាថ្នាំ Aspirin ក្នុងកមែិតតិច 
រាល់ថ្ងែ អាចកាត់បន្ថយគែះថ្នាក់នែជំងឺស្ទះសរ
សែឈាមបែះដូង និងជំងឺដច់សរសែឈាមក្នុង 
ខួរក្បាល ។ សូមធ្វើការបែឹក្សាជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិត
របស់អ្នកថ តើការព្យាបាលដោយ Aspirin រាល់ 
ថ្ងែសមសែបសមែប់អ្នក ឬក៏អត់ រួមទាំងកម្លាំង 
នែថ្នាំ Aspirin ដែលមនបែសិទ្ធភាពផងដែរ ។

៩. បើអ្នកពិសាគ្រឿងស្រវឹង សូមពិសាដោយ 
ការទទួលខុសត្រូវ ៖ 

គែឿងសែវឹង អាចបណ្តាលឲ្យជាតិស្ករនៅ 
ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់  ឬចុះទាប ដោយអាសែ័យ 
ទៅលើកមែិតតិចចែើន ដែលអ្នកទទួលទាន និង 
ថ តើអ្នកពិសាអាហារក្នុងពែលជាមួយគា្នា ឬ 
យ៉ាងណ ។ បែសិនបើអ្នកសមែចថ ទទលួទាន 
គែឿងសែវឹងហើយ សូមទទួលទានក្នុងកមែិត 
ល្មមបានហើយ និងតែូវពិសាអាហារជាមួយផង ។

១០. គ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់អ្នក ៖
បែសិនបើអ្នកមនអារម្មណ៍តានតឹង អ្នក         

ងាយនឹងមើលរំលងនូវទម្លាប់ថែទាំជំងឺទឹកនោម
ផ្អែមរបស់អ្នកណស់ ។ អ័កម៉ូន ដែលរាងកាយ 
អ្នកផលិតបាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតាន 
តឹងយូរពែក អាចរាំងខ្ទប់នូវអាំងស៊ុយលីន ពីការ 
ធ្វើដំណើរការជាបែកែតី ដែលធ្វើឱ្យបញ្ហាកាន់តែ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ដើម្បីគែប់គែងឲ្យបាន គឺតែូវកំណត់ 
ពែំដែននែសែ្តស ហាត់រៀនទិចនិចសមែក និង
ទទួលទានដំណែកឲ្យបានគែប់គែន់  ៕

ជំងឺសរសែឈាមបាតភ្នែកនែអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ការហាត់បែណ នំឲ្យយើងមនសុខភាពល្អបរិបូរណ៌
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ប្អូនបែុស មស ម៉ែងថុង អាយុ ២៥ ឆ្នាំ មនសែុកកំណើតនៅសែុកជលគិរី ខែត្តកំពង់-
ឆ្នាំង បច្ចុប្បន្នសា្នាក់នៅកុដិលែខ ១ វត្ត នគវ័ន រាជធានីភ្នំពែញ និងជានិស្សិតផ្នែកអក្សរ
សាស្តែភាសាអង់គ្លែស ឆ្នាំទី ២ នែសកលវិទ្យាល័យអាសីុ អឺរ៉ុប បានបញ្ជាក់ថ ៖ ក្នុងវ័យជា 
យុវជន ខ្ញុំសែឡាញ់ គោរព និងស្ម័គែចិត្តចូលជាសមជិកគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដោយ

គា្មានការបង្ខិតបង្ខំ ពែះយល់ឃើញថ មនតែគណបក្សបែជាជនតែមួយគត់ដែលបានជួយសង្គាែះបែជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបប
បែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ។ បើគា្មានការជួយសង្គាែះទាន់ពែលវែលាទែ គឺពែលនែះគា្មានវត្តមនរបស់រូបខ្ញុំ ដែលកំពុងរស់នៅន 
បច្ចបុ្បន្នឡើយ ។  គណបក្សបែជាជនបានរដំោះបែជាពលរដ្ឋទទូាងំបែទែស ចែញពរីបបបែលយ័ពជូសាសនប៍៉លុពត ក្នងុនោះក៏មន 
កែុមគែួសាររបស់ខ្ញុំ  ដែលមនឳពុក និងម្តាយជាទីសែឡាញ់បានបង្កើតរូបខ្ញុំឲ្យបានរស់រានមនជីវិតមកដល់ពែលនែះក៏អាសែ័យ
ទៅលើការជួយសង្គាែះពីគណបក្សបែជាជន ។ ក្នុងនមខ្ញុំជាយុវជន ខ្ញុំសូមប្តែជា្ញាចិត្តគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូត 
ដោយពុំងាករែ ទោះបីជាគណបក្សដទែមកឃោសនបំភ្លែអូសទាញយុវជនឲ្យចូលរួមបមែើនិន្នាការនយោបាយរបស់ពួកគែក៏
ដោយ ក៏រូបខ្ញុំប្តែជា្ញាបមែើគណបក្សបែជាជនជារៀងរហូត  ។

ក្មួយសែី  កែម ច័ន្ទម៉ាលី អាយុ ២៧ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិបា៉ាយ៉ាប សងា្កាត់ភ្នំពែញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពែញ បច្ចុប្បន្នជាអាជីវករ 
បានមនបែសាសន៍ថ  ៖ រំលឹកដល់ខួបកំណើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងអតីតកាលជាចែើន ដែល 
ដំណលដោយឱពុកម្តាយ និងអ៊ុំចាស់ៗអំពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បើកុំតែគណបក្សបែជាជនជួយរំដោះទាន់ ម៉ែ្លះយើង 
ទាំងអស់គា្នាសា្លាប់បាត់ទៅហើយ ។ កែយថ្ងែរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ កែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យ 
ជាតិមតុភូមិរស់រានមនជីវិត និងរីកចមែើនលើគែប់វិស័យរហូតមកដល់សព្វថ្ងែនែះ ។ សមិទ្ធផលននរីកដុះដលដូចផ្សឹត ដើម្ប ី 
បមែើឧត្តមបែយោជន៍ និងបំណងបែថ្នាពិតៗរបស់បែជាជននៅទូទាំងបែទែស ជាពិសែសការដឹកនំធ្វើឲ្យមនសន្តិភាពគឺជាមូល-
ដ្ឋានគែឹះអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍបែទែស ទាំងវិស័យពុទ្ធចកែ និងវិស័យអាណចកែ ។ ខ្ញុំមនឱកាសបានសិក្សារៀន សូតែ 
យកតមែិះវិជា្ជាមកបែកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ។  បើបែៀបធៀបពីអតីតកាលជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន គឺមនសភាពខុសគា្នាដូចមែឃ និងដី
ដែលយើងទាំងអស់គា្នាមិននឹកសា្មានដល់ ពែះបែទែសជាតិមនការអភិវឌ្ឍលឿនណស់ ។ ទាំងនែះមកពីថ្នាក់ដឹកនំគណបក្ស     
បែជាជនកម្ពុជាមនគោលនយោបាយដឹកនំបែទែសបានតែឹមតែូវ សែបតាមឆន្ទៈ និងបំណងបែថ្នារបស់បែជាជន ។

ក្នុងរយៈពែល ៦៥ ឆ្នាំ កន្លងទៅនែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដែលមនឈ្មាះដើមថ បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានបង្កើតសា្នាដែធំៗជាបែវត្តិសាស្តែយ៉ាងចែើន ។ 
សមិទ្ធផលដ៏ធំធែងទាំងនែះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការដឹកនំដ៏តែឹមតែូវរបស់គណបក្ស និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ជាមួយគណ-
បក្ស ដោយបានឆ្លងកាត់នូវដំណក់កាលបត់បែនជាចែើន និងឧបសគ្គរាប់មុឺនជំពូក ។ ក្នុងឱកាសដែលបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែសសប្បាយរីករាយចូលរួមអបអរសា-
ទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងែបង្កើតគណបក្ស បែជាជនកម្ពុជា (ថ្ងែ២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ១៩៥១-ថ្ងែ២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៦) ទស្សនវដ្តីបែជាជន សូមលើកយកនូវ 
ចំណប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់បែជាជនមកផ្សាយជូនដូចខងកែម ៈ

ពែះគែូបែសាទរង្សីសាសនធរោ ឡាច លាង ពែះអនុគុណកែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប បានមនសង្ឃដីការថ ៖ អាតា្មាភាព 
មនទឹកពែះទ័យសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ដោយបានឃើញបែទែសជាតិមនសុខសន្តិភាព និងមនការអភិវឌ្ឍដូចសព្វថ្ងែនែះ ។ 
ជាក់ស្តែងនៅខែត្តសៀមរាប យើងឃើញភ្ញៀវទែសចរណ៍មកទស្សនបែសាទនន និងតំបន់ទែសចរណ៍ជាចែើនទៀតក្នុងមួយ
ឆ្នាំៗមនចំនួនរាប់លាននក់ ។ ទាំងនែះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញ ពីការដឹកនំបែកបដោយភាពឈា្លាសវែ របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
និងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាដែលមនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែមុខ ។ 

លោក សាន វិឡែម រស់នៅទីរួមខែត្តកំពង់ធំ បានបងា្ហាញពីចំណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថ  កែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជា- 
ជនកម្ពជុា តាងំពថី្ងែរដំោះ ៧ មករាមកដល ់បច្ចបុ្បន្នមនរយៈពែល  ៣៧ ឆ្នាហំើយ ។ នោះគជឺារយៈពែល ៣៧ឆ្នា ំនែការខតិខបំែងឹបែង 
ពុះពារការលំបាកសព្វបែបយ៉ាងក្នុងការធ្វើឲ្យបែទែសជាតិមនសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ការបងែួបបងែួមជាតិ និងអភិវឌ្ឍ ។ នៅ 
សែសសល់បញ្ហាបែឈមទៀត នៅក្នុងដំណើរការនែការអភិវឌ្ឍបែទែស ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមំថ មនគណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជាដឹកនំ យើងនឹង ជម្នះបាននូវរាល់ឧបសគ្គទាំងនោះដើម្បីដណ្តើមយកជោគជ័យធំៗថ្មីទៀតយ៉ាងពិតបែកដ ។

មនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា គឺមនក្តីសង្ឃឹម 
មនសុខសន្តិភាព និងករអភិវឌ្ឍ

លោក  ចាន់ សុវណ្ណមុនី  អាយុ ៤១ ឆ្នាំ មនសែុកកំណើតនៅសែុកដង្កា រាជធានី 
ភ្នំពែញ បច្ចុប្បន្នបែកបមុខរបររត់ម៉ូតូកង់បីនៅរាជធានីភ្នំពែញ បានធ្វើការអះអាងថ ខ្ញុំ 
គោរពសែឡាញ់ និងគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ១០០ ភាគរយ ដោយយល់ឃើញថ កែមការដឹកនំបែកបដោយគតិបណ្ឌិត 
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្ដែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជារយៈកាលកន្លងមក ទោះបីមនការរារាំង 
បង្កជាឧបស័គ្គពីសំណក់កែុម អគតិមួយកា្តាប់តូចយ៉ាងណក្តី ក៏ដំណើរកសាងអភិវឌ្ឍបែទែសនៅតែបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ 
ឈរ ធានបាននិរន្តរភាពលើគែប់វិស័យ ដើម្បីបមែើបែយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់បែជាជន ។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសា្ថានការណ៏នយោ-
បាយនពែលបច្ចុប្បន្ន លោកបានបញ្ចែញទស្សនៈថ វាគា្មានវិបត្តិនយោបាយ ឬកម្តានយោបាយអ្វីឡើយ គឺកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរ
ក្នុងបរិបទជាបែទែសបែកាន់លទិ្ធបែជាធិបតែយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ បញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនពែលនែះ គឺជារឿងបុគ្គលសុទ្ធសាធ 
ដែលតែូវបែឈមចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមន ។
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ប្អូនបែុស ហាក់ គឹមសែង អាយុ ២០ ឆ្នាំ មនសែុកកំណើតនៅសែុកខ្សាច់កណ្តាល  ខែត្តកណ្តាល  និស្សិត ផ្នែកអគ្គិសនីឆ្នាំទី 
១ នែវិទ្យាសា្ថានពែះកុសុមៈ ទឹកថ្លា រាជធានីភ្នំពែញ បច្ចុប្បន្នកំពុងសា្នាក់នៅកុដិលែខ ១ វត្តនគវ័ន រាជធានីភ្នំពែញបានគូសបញ្ជាក់ថ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជានិមិត្ដរូបនែសុខសន្ដិភាព បែជាធិបតែយ្យ បូរណភាពទឹកដី ការបងែួបបងែួមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ ។ 
គណបក្សមនតួនទីធំធែងណស់ ក្នុងការដឹកនំ ការសង្គាែះជាតិ រហូតធ្វើឲ្យមនការអភិវឌ្ឍដល់សព្វថ្ងែ ។  នែះជាសច្ចៈធម៌បែវត្តិ-
សាសែ្ត ។ ហែតុនែះទើបបែជាជនភាគចែើនលើសលប់នៅតែបន្ដគោរពសែឡាញ់ និងគាំទែសម្ដែចជាថ្នាក់ដឹកនំកំពូល បន្តគាំទែ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននែះ។ សមែប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ នៅតែចងចាំជានិច្ចនូវសា្នាដែដឹកនំរបស់
សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន ដឹកនំបែទែស ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែមុខមត់ថ្មី រីកចមែើនលើគែប់វិស័យយ៉ាងឆប់រហ័ស ។ ក្នុងឱកាសខួប 

កំណើតគណបក្សទី ៦៥ នពែលនែះ ខ្ញុំសូមបងា្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ថខ្ញុំ
នៅតែគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅគែប់អាណត្តិ  ។

លោក សាត ចាន់សាក់មុនី  អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ មនសែុកកំណើតនៅសែុកកែូចឆ្មារ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ បច្ចុប្បន្នមកបែកបមុខរបររត់ម៉ូតូ
កងប់នីៅរាជធានភី្នពំែញបានមនចណំបអ់ារម្មណថ៍ របូខ្ញុកំដ៏ចូជាបែជាជននៅទទូាងំបែទែស ក្នងុ         មួយជវីតិម្នាក់ៗ តែវូការតែម្យា៉ាង 
គត់គឺការរស់នៅបែកបដោយសុភមង្គល សុខសន្ដិភាព និងមនជីវភាពធូរធារ សម្បូរសប្បាយ ។ ពែលនែះកែមការដឹកនំរបស់ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានរយៈពែល ៣៧ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីកែយថ្ងែរំដោះបែទែសជាតិចែញផុតពីរបបវាលពិឃដនថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ 
១៩៧៩ មកនែះបែជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវអ្វីៗគែប់យ៉ាងទាំងអស់ រាប់តាំងពីសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សិទ្ធិសែរីភាព 
ជំនឿសាសន ការសិក្សារៀនសូតែនៅគែប់កមែឹតសិក្សា។ សមិទ្ធិទាំងនែះ តើអ្នកណជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើង ជាការពិតគឺបានមកដោយ 
ការខិតខំបែឹងបែងរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ជាពិសែសសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ។ កែមមូលហែតុសត្យានុម័ត នែះហើយ ទើបរូបខ្ញុំនិងកែុមគែួសារ បន្ត
គាំទែដោយគា្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបែៀបបានស្មើនឹងឪពុកម្ដាយដ៏មនគុណធំធែងបំផុតនៅក្នុងជីវិត 
បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ។ ជាមួយនឹងការបែកបមុខរបរបែចាំថ្ងែរបស់ខ្លួន លោក សាត ចាន់សាក់មុនី បានរំឮកដល់បងប្អូនអ្នក 
បើកបរទាំងឡាយ សូមបើកបរដោយសា្មារតីបែុងបែយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីរួមគា្នាកាត់បន្ថយគែះថ្មាក់ចរាចរណ៍ សែបតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លែថ្លារបស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន សេន ដែលបានលើកឡើងថ   ៉ ថ្ងែនែះថ្ងែស្អែកកុំឱ្យមនគែះថ្នាក់ចរាចរណ៍    ៉ ។

លោកសែី ញឿប សារឿន អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិបា៉ាយ៉ាប សងា្កាត់ភ្នំពែញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពែញ ជាអតីតគែូ 
បងែៀន នៅសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក បច្ចុប្បន្នចូលនិវត្តន៍ បានឲ្យដឹងថ ៖ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនគុណបំណច់ធំធែង 
ណស់នៅក្នុងបែវត្ដិសាស្ដែរបស់ខ្លួន ។ គណបក្សនែះបានដឹកនំការសង្គាែះបែជាជន  ដឹកនំឲ្យមនសុខសន្ដិភាព   បងែួបបងែួម 
ជាតិ ឯកភាពជាតិ និងការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធែង ។ មកដល់ពែលនែះ ទើបយើងមើលឃើញច្បាស់ថ បើគា្មានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
ដឹកនំទែ បែហែលជាយើងមិនបានមើលឃើញពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍បែបនែះទែ ។ គណបក្សដទែឮតែការសន្យា ភូតកុហកសព្វបែបយ៉ាង 
ទាំងអស់ ។ ពួកគែយកការសន្យា និងការភូតកុហកមកធ្វើជាទុននយោបាយ ដើម្បីបោកបែសបែជាជនតែប៉ុណោ្ណោះ ។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ 
ក៏ដូចជាបែជាជនដែលមនសុភវិនិច្ឆ័យ សូមគាំទែ និងនៅតែបន្ដគាំទែ គណបក្សបែជាជនដើម្បីដឹកនំបែទែសជារៀងរហូត ។

លោក ហែម សុធិន បែធានភូមិ ០៤ ឃុំជប់ សែុក-ខែត្តត្បូងឃ្មុំ បានបញ្ជាក់ថ យើង 
ខ្ញុំដែលបានរស់នៅកែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺពិតជាទទួលបាន 
នូវសែចក្តីសុខ និងសុភមង្គលមែនទែន ។ កែយឆ្លងកាត់ភ្លើងសងែ្គាម និងឆ្លងកាត់ចែើន 
របបសង្គមមនុៗ យើងឆ្អែតឆ្អលន់ងឹភាពលបំាកវែទន ការនរិាសពែតប់ែស ់នងិការបាត ់

បង់អាយុជីវិតមនុស្សយ៉ាងចែើនឥតគណន ។ ឥឡូវនែះ មនជនអគតិខ្លះប៉ុនប៉ងបង្កើតចលាចលដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សបែជា-
ជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីនំយកសង្គាែមមកបញ្ឆែះសារជាថ្មីម្តងទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ ខ្ញុំបែឆំងជាជាច់ខត 
នូវរាល់ទង្វើទាំងនែះ និងសូមគាំទែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាត់វិធានការ ការពារសុខសន្តិភាពជូនបែជាជន ។

អ្នកសែី មឃ ច័ន្ទមុនីរម្យ មែភូមិបឹងដូនបា៉ា សងា្កាត់ស្លកែម កែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប បានមនបែសាសន៍ថ ៖ នងខ្ញុំសូម 
ចូលរួម និងគាំទែឥតងាករែចំពោះគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ពីពែះថ គណបក្សមនគុណបំណច់ធំធែងណស់ ចំពោះជាតិមតុ-
ភូមិ ។ គណបក្សបានសង្គាែះអាយុជីវិតបែជាជនឲ្យរួចផុតពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត នៅថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងបាន 
ដឹកនំបែទែសជាតិដោយបង្កើតបានសុខសន្តិភាពពែញលែញ មនការអភិវឌ្ឍគែប់ទិសទី ។ គណបក្សបែជាជនហា៊ាននិយយគឺ
ហា៊ានធ្វើ ហា៊ានទទួលខុស តែូវមិនសន្យាខ្យល់ សន្យាបែបបែជាភិថុតដូចគណបក្សដទែនោះទែ ។ បច្ចុប្បន្ននែះ គណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាការពារបានរឹងមំសន្តិភាព ស្ថែរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់ សង្គម មិនអនុញ្ញាតិឲ្យជនអគតិណមួយ មកបំផ្លិច 
បំផ្លាញបង្កើតចលាចលនៅក្នុងបែទែសឡើយ ។

លោក សម្បត្តិ សីហា រស់នៅកែុងសិរីសភ័ណ ខែត្តបន្ទាយមនជ័យ មនមុខរបរជាគែូបងែៀនភាសាអង់គ្លែសនៅសាលា 
EDC បានឲ្យដឹងថ ៖ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៦៥ ថ្ងែ បង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលគាំទែជានិច្ចកាលចំពោះ
គណបក្ស សូមជូនពរដល់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្ស និងថ្នាក់ដឹកនំទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យគែប់ភារកិច្ច ។ 
គា្មានជនអគតិណ ឬកម្លាំងបែតិកិរិយណមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយ ។ បែជាជនកម្ពុជាពិតជាមនសុភវិនិច្ឆ័យគែប់គែន់  
ក្នុងការគាំទែ និងបន្តគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនំបែទែសក្នុងអាណត្តិខងមុខៗទៀត ។
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លោក ស៊ុំ  វណ្ណៈ  អាយុ  ៣៤ ឆ្នាំ ស់នៅ សងា្កាត់ភ្នំពែញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពែញ បានចាប់អារម្មណ៍ថ   ៖ ខ្ញុំសូមចូល 
រួមអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងនមជាបែជាជនមួយរូប ខ្ញុំពិតជាមនសែចក្ដីរំភើបរីករាយ
ឥតឧបម ពែះខ្ញុំសែឡាញ់ ខ្ញុំគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានដឹកនំឲ្យបែទែសជាតិមនសុខសន្ដិភាព បានធ្វើឲ្យបែជា-
ជននៅទូទាំងបែទែសបានទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធែងនបច្ចុប្បន្ន ធ្វើឲ្យបែទែសជាតិមនមោទនភាព មនកិត្ដិយសនៅលើ 
ឆកអន្តរជាតិ ។ គែប់កាលៈទែសៈទាំងអស់ទាំងក្នុងគែលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ដូចជានៅក្នុងគែដែលមនសុខសន្ដិភាពក្ដី គឺមនតែ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងស្ថិតស្ថិរជាមួយបែជាជនកម្ពុជា ។ ពែលជួបគែះលំបាក គណបក្ស ជាអ្នក 
ជួយដោះសែយបានទាន់ពែលវែលា ។ ខ្ញុំមិនបំភ្លែចនូវគុណបំណច់អ្នកដែលជួយសង្គាែះអាយុជីវិតខ្ញុំ គែួសារខ្ញុំ និងបែជាជនម្ដង 
ណឡើយ ។ ដោយសារតែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដឹកនំបែទែសបានល្អតែឹមតែូវ ធ្វើឲ្យបែជាជនរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្ដ មន 
ជីវភាពធូរធារ មនការរីកចមែើនគែប់វិស័យ បែជាជនមនការងារធ្វើ មនជីវភាពល្អបែសើរ និងមនសិទ្ធិសែរីភាពពែញបរិបូរណ៍  ។ 
បច្ចុប្បន្នគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជាស្នូលដឹកនំដ៏សំខន់បំផុត ក្នុងការដោះសែយបញ្ហាគែប់យ៉ាង ជូនបែទែសជាតិ គឺធ្វើការ 
ដោះសែយដោយពិតៗ មិនបែជាភិថុតិ មិនភូតកុហក ដូចគណបក្សដទែទែ ។ 

លោក នុត សុវណ្ណៈ អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិបាយ៉ាប សងា្កាត់ភ្នំពែញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពែញ    បច្ចុប្បន្នជាមែហាសិប 
ខ្នងទី ៥ បានធ្វើចំណប់អារម្មណ៍ថ ៖ ខ្ញុំនៅចងចាំថ នៅគែប់កាលៈទែសៈទាំងអស់ ក្នុងគែដ៏លំបាកធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ដូចនៅក្នុងគែ      
ដែលបែទែសជាតិមនសុខសន្តិភាពក្តី គឺមនតែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជនជារៀង 
រហូត ជាអ្នកជួយដោះសែយទុក្ខលំបាករបស់បែជាជន អាណិតសែឡាញ់បែជាជន មិនរត់ចោលបែជាជន ។ ខ្ញុំមើលឃើញថ បើ 
គា្មានគណបក្ស បែជាជនកម្ពុជា និងបើគា្មានចលនសងែ្គោះជាតិ ដែលដឹកនំដោយសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សែន 
បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា គឺពិតជាគា្មានថ្ងែជ័យជម្នះ ៧ មករាឡើយ ។ ខ្ញុំមិនអាច 
បំភ្លែចនូវគុណបំណច់ដ៏មហាធំធែងនែះបានទែ ។ រហូតមកដល់ពែលបច្ចុប្បន្ន កែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជន គណ-
បក្សនែះបានធ្វើឲ្យមនសុខដុមនីយកម្មនែរាល់សាសនទាំងអស់ ដែលជាមូលហែតុធ្វើសាសនិកនែសាសនទាំងឡាយបានរួម 
រស់បែកបដោយសុភមង្គលជាមួយគា្នា ក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល បង្កើតឲ្យមនជាខឿនឯកភាពជាតិ សាមគ្គីជាតិដ៏រឹងមំបំផុត ។ 

បែទែសជាតិមនសុខសន្តិភាព មនការអភិវឌ្ឍ ផ្តល់ឱកាសដល់បែជាជនមនពែលវែលារស់នៅក្នុងក្តីសុខក្សែមក្សាន្ត កូនចៅ បានទៅរៀន ទៅសូតែ បង្កើនសមត្ថភាពគែប់ៗ 
កែុមគែួសារ ។ នែះជាសមិទ្ធផលធំណស់ ដែលគណបក្សបែជាជនធ្វើបាន ។ ខ្ញុំនៅតែបន្តគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាឲ្យ ដឹកនំបែទែសនៅគែប់ៗអាណត្តិ ។

លោក វា៉ាន់ សាវឿន  អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ នៅភូមិកប់សែូវ ឃុំគោករកា សែុកដង្កា រាជធានីភ្នំពែញ បច្ចុប្បន្នបែកបមុខរបរជាអ្នករត់
ម៉ូតូឌុបបានមនចំណប់អារម្មណ៍ថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនគុណបំណច់ធំធែងណស់សមែប់បែជាជនកម្ពុជានៅទូទាំង 
បែទែស ។ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សែន បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែ 
កម្ពុជា គឺពិតជាមគ្គុទ្ទែសក៏ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងរបស់បែជាជនកម្ពុជា ។ យើងខ្ញុំនៅតែបន្ដគាំទែគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជាជារៀងដរាប ។ មនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាទើបមនសន្ដិភាព និងមនការអភិវឌ្ឍ និងជាទីសង្ឃឹមបែកបដោយ
ភាពកក់ក្ដាដែលមិនអាចខ្វះបានសមែប់បែជាជនកម្ពុជាគែប់ៗរូប ។ ដោយសារតែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដឹកនំបែទែសបាន
ល្អតែឹមតែូវ ធ្វើឲ្យបែជាជនរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្ដ មនជីវភាពធូរធារ មនការរីកចមែើនគែប់វិស័យ ។ ជាក់ស្ដែងវិស័យ 
ទែសចរណ៍ និងការវិនិយោគ គឺមនកែុមហ៊ុនទាំងបរទែស ទាំងក្នុងបែទែស មករកសុីបណ្តាក់ទុន ធ្វើឲ្យបែជាជនមន ការងារធ្វើ  
មនជីវភាពល្អបែសើរ    និងមនសិទ្ធិសែរីភាពពែញបរិបូរណ៍  ។  ទាំងនែះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថ បែទែសជាតិយើងកំពុង         មនសុខ 
សន្ដិភាព ទើបផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្ដទៅដល់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយចូលមករកសុី ។ បែជាជនរស់នៅកែមការដឹកនំរបស់គណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា ជាពិសែស កែមការដឹកនំបែកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្ដែីនែពែះរាជា-
ណចកែកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យបែទែសជាតិមនការរីកចមែើនខ្លាំងកា្លាណស់  កិត្យានុភាពជាតិតែូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ៕

លោក ល ីឧត្តម បែជាជនរស់នៅភមូសិរំោងកណ្តាល ខណ័្ឌពែកពៅ្នា រាជធានភី្ន ំពែញមនបែសាសនថ៍ ៖ សមិទ្ធផលទាងំឡាយ 
ដែលបានកើតមនឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានពែលបច្ចុប្បន្ននែះ គឺបានមកដោយការខិតខំបែឹងបែងខ្លាំងណស់ កែមការដឹកនំ 
របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។ សមិទ្ធផលទាំងនែះជាញើសជាឈាមរបស់បែជាជនយើងទាំងអស់គា្នា រហូតដល់អ្នកខ្លះបាន 
ពលីអាយុជីវិតទៀតផង ។ ហែតុនែះ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ប្តែជា្ញាដច់ខត ការពារឲ្យបាននូវសមិទ្ធផល 
ទាំងអស់នែះ និងបន្តគំាទែគណបក្សបែជាជនឲ្យដឹកនំបែទែសជារៀងរហូត ដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍបែទែសយើង 
ទៅមុខទៀត ។

លោក ប៊ូ សារុន រស់នៅសងា្កាត់អូរអំបិល កែុងសិរីសភ័ណ ខែត្តបន្ទាយមនជ័យ 
បានមនបែសាសន៍ថ ៖ មនគណបក្ស បែជាជនកម្ពុជា គឺមនសង្ឃឹម មនសុខសន្តិភាព 
មនការអភិវឌ្ឍ ។ នែះជាអភិកែមមួយដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមទុកជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ និងក្នុង
បែះដូងខ្ញុំគែប់កាលវែលាទាំងអស់ ។ ការពិតជាក់ស្តែង គឺវាអញ្ចឹងមែន ។ បើគា្មានគណ 
បក្សបែជាជនជយួសង្គាែះទាន់ពែលវែលានៅថ្ងែ ៧ មករា តើថ្ងែនែះយើងទាំងអស់គា្នានៅ 
ឯណ? បែទែសជាតិយើងកា្លាយជាអ្វីទៅ ហើយ? ៣៧ឆ្នាំកន្លងទៅនែះ និងតទៅមុខទៀត 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅតែជាបង្អែកដ៏រឹងមំតែមួយគត់របស់បែជាជនកម្ពុជា  ។ 

កញ្ញា សម សរសតា្ថារី រស់នៅខ័ណ្ឌពែកពៅ្នា រាជធានីភ្នំពែញ បានឲ្យដឹងថ ៖ សមែប់រូបនងខ្ញុំផ្ទាល់គណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជាគឺជាជមែើសតែមួយគត់ ពីពែះថ គណបក្សមនគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បមែើឲ្យផលបែយោជន៍បែជាជន។ ថ្នាក់ 
ដឹកនំគណបក្សគឺជាអ្នកស្នែហាជាតិពិតបែកដ មិនធ្វើនយោបាយបែជាភិថុត។ យុវជនជំនន់កែយដូចរូបនងខ្ញុំជាដើមសូមផ្ញើ
ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំ និងជំនឿជឿជាក់ឥតងាករែចំពោះគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។
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ដបសេស្មេះ
លា្ងាចមួយ បានឱកាសអង្គុយជជែក 

គា្នា យយម៉ែត្អូញត្អែរបែប់យយ ម៉ក់ ជា 

មិត្ត :

-កាលពីម្សិលមិញ ពែលឮពុកវា 

ពោលង៉ូវៗ  ម្នាក់ឯងថ   ៈ សំណងបង 

ណស់ ដែលអូនឯងនៅតែសា្អាតសែស់ 

បំពែង ខ្ញុំវិះទែំមិនបានចង់ស្ទុះចូលទៅ 

សំពងគាត់ឲ្យឆ្ងាញ់ដែម្តង ។
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- អែហ៍ យ៉ាងម៉ែចហ្នឹង ? គាត់សរសើរយយឯង  ៉សា្អាត សែស់ 

បំពែង  ៉គួរតែសប្បាយចិត្តទើបតែូវ ម៉ែចបែរជាមួម៉ាចង់សំពងគាត់ 

ទៅវិញ ?

- សរសើរខ្ញុំស្អី ! គឺគាត់និយយជាមួយដបសែហ្នឹងណ៎ ។

អសមត្ថភាព
នយ មំង តែូវបាល់ហើរបុកចំសំណុំវត្ថុបុរាណរហូតដួលសន្លប់

ស្តូកស្តឹងនៅពែលបែកួតមួយ ។ 

លុះដឹងខ្លួនឡើងវិញ នយ មំង សួរលោកគែូពែទ្យម្នាក់ដែលឈរ 

ក្បែរគែ :

-ថ្ងែកែយ តើខ្ញុំអាចលែងបាល់ទាត់ទៀតបានទែ លោកវែជ្ជ-

បណ្ឌិត ?

-ថីមិនបាន តែតែូវប្តូរកែុម គឺចូលលែងជាមួយកែុមនរីវិញ !

-អា្ហា៎ក. ម៉ែចអ៊ីចឹង ?

-គឺដើម្បីចៀសវាងអសមត្ថភាពមួយជីវិតហ្នឹងណ៎!

-អែហ៌. លោកវែជ្ជបណ្ឌិតចង់និយយពីស្អីខ្ញុំមិនយល់ទែ ?

-ខ្ញុំចង់បែប់ថ លែងបាល់ទាត់ក្នុងកែុមនរី បើបាល់ហើរបុកចំ 

កន្លែងហ្នឹងម្តងទៀត ក៏វាសែលល្មមអាចកែកុនបាន តែបើចូលលែង 

ក្នុងកែុមបុរសដដែល លោតែតែូវបាល់ហើរបុកខ្លាំងដូចលើកទីមួយ

នែះអ្វីៗគឺតែូវចប់ដោយបរិបូណ៍តែឹមប៉ុណ្នាឹង វានឹងកា្លាយជាវត្ថុអស-

មត្ថភាពរហូតហើយ ។

ឈឺដូចលេកដេរ
ពែលដែលនយ កង អង្គុយទល់មុខហើយ លោកវែជ្ជបណ្ឌិតសួរ

ក្នុងទឹកមុខនឹងន៎ :

-ថ្នាំដែលខ្ញុំចែញសំបុតែឱឲ្យប្អូនទិញផឹកថ្ងែមុននោះ តើវាមន 

បែសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិទែ ?

-បាទ. ពិតជាមនបែសិទ្ធភាពណស់ !

-មែនឬ ?

-បាទ ពិតមែន !

-អញ្ចឹង ខ្ញុំតែូវទិញផឹកដែរហើយ !

-ម៉ែចលោកវែជ្ជបណ្ឌិត ចាំបាច់ផឹកថ្នាំនោះដែរ ?

-ពីពែះខ្ញុំកំពុងមនអាការរោគដូចជំងឺលោកហ្នឹងណ៎ ។

ជារឿងអាម៉េស់
ពែលចុងមោ៉ាងសិក្សា លោកគែូសួរសិស្សខ្លាំងៗ :

-មើល..ក្នុងចំណោមប្អូនទាំងអស់គា្នា តើប្អូនណធា្លាប់ឃើញគូ 

បែដល់បុរស និងសែី្តទែ?

សិស្ស ឡែវ លើកដែភ្លែត :

-បាទ..ខ្ញុំធា្លាប់ឃើញលោកគែូ !

-អើ..បើអ៊ីចឹង ប្អូនពណ៌នពីសភាពការណ៍បែដល់រវាងបុរស 

និងនរីនោះ ចែកមិត្តរបស់ប្អូនសា្តាប់ផងទៅ ។

- បាទ. មិនបានទែ លោកគែូ !

- អ្ហ៎ាក. ម៉ែចអ៊ីចឹង ?

- បាទ. ពុកខ្ញុំបែប់ថ នែះជារឿងអាម៉ាស់របស់គែួសារ 

មិនតែូវបែប់អ្នកកែដច់ខត ៕

១. ហុកសឹបបែំឆ្នាំកន្លងទៅ  យើងចងចាំនៅមិនភ្លែចឡើយ
 ទិវាបែវត្តិឆ្លងកោះតែើយ  គឺថ្ងែនោះហើយកំណើតបក្ស ។
២. មួយពាន់បែំបួនរយហាមួយ  ផ្តើមពន្លកតែួយយ៉ាងបែត្យក្ស
 កម្លាំងស្នែហាជាតិស្មាះស្ម័គែ  រួមបង្កើតបក្សបែជាជន ។
៣. ថ្ងែម្ភែបែំបីមិថុន   បែវត្តិពិសា្តារពិតពែកពន់
 បែជាកែកឈរប្តូរជីពជន្ម  តស៊ូអត់ធន់រួមកម្លាំង ។
៤. សា្មារតីអង់អាចរួមឆន្ទៈ  ពុះពារឧបសគ្គស្ម័គែតតាំង 
 លះបង់ឈាមសែស់ស្មាះចូលច្បាំង បែយុទ្ធបែឆំងនឹមតែួតតែ ។
៥. ចែើនតំណក់កាលកន្លងទៅ  បក្សផ្សាភា្ជាប់នៅនឹងបែជា
 ដឹកនំរំដោះបែឹងពុះពារ  បងែ្កាបខ្មាំងមរបានជោគជ័យ ។
៦. វាយផ្តួលរំលំសង្គមក្បត់   របបជូរចត់ពតអបែីយ៌
 ធ្វើពលិកម្មដ៏ថ្លាថ្លែ   ដោយបក្សឈា្លាសវែរំដោះជាតិ ។
៧. បែំពីរមករាចិតបែំបួន  ជោគជ័យនោះផ្ទួនបន្តទៀត
 បក្សផ្តើមការពារកសាងជាតិ  អភិវឌ្ឍន៌ឥតឃ្លាតជាជំហាន ។
៨. ពីគំនរផែះក្លិនឆ្អែះឆ្អាប  ពីកែដុនដបរស់អត់ឃ្លាន
 កា្លាយជាហុឺហាមនធនធាន  មនវត្តថ្នល់សា្ពោនមនសាលា ។
៩. មនសន្តិភាពសែរីភាព  ជឿនលឿនពែញបែៀបគែប់ហែដ្ឋា
 ដោយគោលនយោបាយថ្លែថ្លា  មគាចែសា្តារបក្សរឹងមំ ។
១០. បក្សបែជាជនកម្ពុជា  បក្សមហិមបក្សរឹងមំ
 បក្សមនគុណធ្ងន់បក្សថែទាំ  មនបក្សដឹកនំជាតិរុងរឿង ៕
      និពន្ធ  ៈសុខ សុធន

អបអរសាទរខួបទី ៦៥
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា



1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`

2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

4- É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

13- É>] Em:n vibul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  66>666`
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58- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

63- elak efa eCdæa rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

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

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

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

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

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

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

70- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82- elak Ca KwmlIn CMnYykar Ék]tþm b‘U fg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

83- elak Xin suxsMeGOn CMnYykar Ék]tþm b‘U fg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

114- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§
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