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គ្មានអ្នកណាអាចមកបំផ្លាញដំណើរការរីកចមាើននាកម្ពុជាបានឡើយ
No One Can Obstruct Cambodia’s Path of Progress

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ ន្រារដ្ឋសភា ដ្រាលមាន 
សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រាមុខ បាន និងកំពុងដឹក 
នាំប្រាទ្រាសជាតិឲ្យមានការចម្រាើនយ៉ាងលឿន ជាមួយនឹងការជំរុញកំណ្រា
ទម្រាង់លើគ្រាប់វិស័យ ដ្រាលបានផ្តល់លទ្ធផលជាក់ស្ត្រាងជាប្រាយោជន៍ជូន
ប្រាជាជនយ៉ាងច្រាើន ។ បច្ចបុ្បន្នន្រាះ ទដិ្ឋភាពទទូៅ ទាងំនយោបាយសន្តសិខុ 
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចប្រាជាធិបត្រាយ្យ សិទ្ធិស្រារី-
ភាព និងនីតិរដ្ឋ កំពុងមានការវិវត្តន៍ប្រាកបដោយភាពវិជ្ជមាន ធ្វើឲ្យសាធរ-
ណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ បានវាយតម្ល្រាថា កម្ពុជាកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ
យ៉ាងល្អប្រាសើរ ។

ក្នុងរយៈព្រាលជាងពីរទសវត្សចុងក្រាយន្រាះ កម្ពុជាត្រាូវបានចាត់ទុក
ជាប្រាទ្រាសដ្រាលមានកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យស្ញប់ស្ញ្រាង ជាមួយនឹងកំណើន
ស្រាដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រាចាំឆ្នាំជាង ៧% ។ ជាប្រាទ្រាសដ្រាលធ្លាប់មានជម្លាះ
ផ្ទ្រាក្នុង អស្ថិរភាព សង្គ្រាមរា៉ាំរ៉្រារាប់ទសវត្សន៍ និងជាប្រាទ្រាសដ៏ក្រាីក្រាបំផុត   
មួយ បានប្រាកា្លាយទៅជាប្រាទ្រាសដ្រាលមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព ឯកភាពជាតិ 
និងមានស្រាដ្ឋកិច្ចរីកចម្រាើនយ៉ាងលឿនក្នុងទ្វីបអាសុី ។ តាមការព្យាករណ៍
កម្ពុជាត្រាូវបានរំពឹងថានឹងបន្តរក្សាបាននូវកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧% 
ក្នុងមួយឆ្នាំ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ស្ថិរភាពមា៉ាក្រាូស្រាដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អ 
ប្រាសើរអតិផរណមានកម្រាិតទាប អត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពទុនបម្រាុង 
អន្តរជាតិមានកំណើនល្អ ឯអតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រាត្រាូវបាន
កាត់បន្ថយ ។ ផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុបសម្រាប់មនុស្សមា្នាក់ៗកើនពីចំនួន 
៧៦០ ដុល្លារអាម្រារិក ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ ១១៥៨ ដុល្លារអាម្រារិក ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៥ ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ អាចបន្តកើនឡើងដល់ជាង ១៣០០  
ដុល្លារអាម្រារិក ដ្រាលធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រាកា្លាយពីប្រាទ្រាសមានចំណូលទាប មក
ជាប្រាទ្រាសមានចំណូលមធ្យមកម្រាិតទាប ភាពក្រាីក្រាត្រាូវបានកាត់បន្ថយ
យ៉ាងរហ័សពី ៥៣,២% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកត្រាឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ 
២០១៤ ។

កម្ពុជាមានសុទិដ្ឋិនិយមដ៏មុតមាំចំពោះអនាគតន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ 
វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រារ ដ្រាលជាកមា្លាំងចលករដ៏សំខាន់ន្រាកំណើន     
ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅត្រាមានភាពរឹងមាំ ។ បច្ចុប្បន្នន្រាះ នៅទូទាំងប្រាទ្រាស 
មានរោងចក្រាសហគ្រាស គ្រាឹះសា្ថានការងារសរុបទាំងអស់ចំនួន ៦៧៤២ 
មានកម្មករនិយោជិត និងអ្នកបម្រាើការងារចំនួន ១.១១៨.១៧៥ នាក់ ក្នុង 
នោះមានរោងចក្រាកាត់ដ្រារ និងស្ប្រាកជើង ១០២៧ មានពលករបម្រាើការ- 
ងារជាង ៧០ មុឺននាក់ ។ វិស័យសំណង់ក៏នៅត្រាមានកំណើនល្អ ។ ក្នុង 
រយៈព្រាល ៨ ខ្រាដើមឆ្នាំន្រាះ ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មានទំហំដល់ 
៧.២១៨ លនដុល្លារ គឺកើនឡើងជាង ៤០០% ធៀបនឹងរយៈព្រាលដូច
គ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ។ វិស័យកសិកម្មនឹងមានការងើបឡើងបន្តិចក្នុងរយៈ    
ព្រាលមធ្យមខាងមុខ ។ វិស័យទ្រាសចរណ៍រក្សាបានកំណើនរៀងរាល់ឆ្នាំ 
ដ្រាលបានរួមចំណ្រាកប្រាមាណជា ១២% ន្រាផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុប ។    
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កម្ពុជាទទួលបានទ្រាសចរណ៍ប្រាមាណ ៤,៨ លននាក់ នាំ 
ចំណូលប្រាមាណ ៣ ពាន់លនដុល្លារ និងផ្តល់ឱកាសការងារប្រាមាណ 

The Royal Government of the Fifth Legislative National    
Assembly led by SamdechAkkaMohaSenaPadeiTecho Hun Sen 
has made rapid progresses and driven reforms in all fields with 
concrete results for people. Currently, political aspect,                
security, public order, socio-economic condition, democracy, 
freedom, and rule of laws advance in a positive manner        
generating national and international public opinion to make 
an assessment that Cambodia is makingchange for the better.

Over the last more than two decades, admired for its 
growth, Cambodia has been yielding its economic growth at 
an average over 7% annually. A country inflicted by internal 
conflicts and protracted wars for decades, and considered one 
of the poorest country, has transformed into a country of 
peace, national unity and rapid economic progress in Asia. The 
prediction has it that Cambodia expects a continued                   
economic growth of 7% per annum until 2018 with sound 
macro stability, low inflation, stabilized exchange rate, good 
growing international reserves, and a reduced imbalance of 
trade. The country’s GDP for each person has grown from 760 
USD in 2008 to 1,158 USD in 2015, and in 2016, the trend will 
grow to 1,300 USD. This will bring Cambodia from a low-          
income to lower-middle income country, where poverty rate 
reduces quickly from 53.2% in 2014 to 13.5% in 2014.

Cambodia is firmly positive for its economic future. The 
garment industry, the most vigorous force for growth in      
Cambodia, indicates its firmness. Currently, in the whole 
country, there are in all 6,742 employment establishments 
that employ 1,118,175 workers. Among them, 1,027 factories 
producing apparels and footwear employed over 700,000   
employees. Construction maintains its growth. In the past 
eight months of this year, capital investment in construction 
sector recorded some 7,218 million USD, 400% bigger           
compared to the same period last year. Agriculture will rise a 
little bit in the medium term to come. 

Tourism maintains a steady growth contributing roughly 
12% to the country’s GDP. In 2015, Cambodia received about 
4.8 million tourists bringing in about three billion USD and 
providing works for some 620,000 people. For 2016,                  
Cambodia expects to receive some 5 million tourists. In           
energy, the country has provided electricity on a wider scale 
to rural area with prospect of electricity reaching every home 
by 2020. The country is in busy pace of building and                          
developing potential hydraulic works, communication                  
infrastructures. 

Besides important national roads, the Royal Government 
has been building and/or improving rural road conditions. In 
actual term, in its five years project (2015 to 2020), the Royal 
Government built some 500 Kilometers of roads as its first 
stage in seven provinces in 2015. By November 2016, the       
second-stage project to improve rural roads will commence 
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ទស្សនាវដ្ដីបែជាជន

៦២ មុឺននាក់ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបាន     
ទ្រាសចរណ៍អន្តរជាតិប្រាមាណ ៥ លននាក់ ។ វិស័យថាមពលអគ្គិសនី     
កំពុងមានការរីកចម្រាើន ដ្រាលបានផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ទីជនបទ ឈាន
ទៅសម្រាចគោលដៅគ្រាប់ភូមិមានអគ្គិសនីទៅដល់នៅឆ្នាំ ២០២០ ។ 
ប្រាព័ន្ធធរាសាស្រា្ត ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ កំពុងត្រាូវបានកសាង     
និងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងប្រាទ្រាស កា្លាយជាសស្រាឈាមស្រាដ្ឋកិច្ចដ៏មានសកា្តា-
នុពល ។ ក្រាពីផ្លូវជាតិសំខាន់ៗ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសា្ថាបនា និងក្រាលម្អ 
ផ្លូវនៅជនបទ ជាក់ស្ត្រាងក្នុងគម្រាង ៥ ឆ្នាំ (២០១៥-២០២០) រាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជាសា្ថាបនាបានផ្លូវប្រាវ្រាង ៥០០ គីឡូម៉្រាត្រា ក្នុងជំហានទី ១ 
នៅខ្រាត្តចំនួន ៧ កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយនៅក្នុងខ្រាវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦ 
ន្រាះ គម្រាងក្រាលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី ២ ប្រាវ្រាង ១២០០ គីឡូម៉្រាត្រា នៅ 
ខ្រាត្តចំនួន ១០ ដ្រាលត្រាូវចំណយថវិកា ១៩២ លនដុល្លារអាម្រារិក នឹង   
ត្រាូវចាប់ផ្តើមដំណើការ ។ ការប្រាមូលចំណូលចូលថវិការដ្ឋមានការកើន
ឡើងគួរគត់សមា្គល់ ក្នុងរយៈព្រាល ៨ ខ្រាដើមឆ្នាំន្រាះ ពន្ធដរប្រាមូលចំណូល 
បាន ១.០៧៥ លនដុល្លារ ស្មើនឹង ៧៥,៦៩% ន្រាគោលដៅកំណត់ក្នុង 
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាងឆ្នាំ ២០១៦ ។ ដោយឡ្រាកក្នុងឆមាសទី 
១ ឆ្នាំ ២០១៦ ការប្រាមូលចំណូលពន្ធគយ និងអាករសម្រាចបានជាង 
៨៨៣ លនដុល្លារអាម្រារិក ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ មានកំណើន 
ប្រាមាណណ ១៩,៤% ធៀបនឹងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ គឺសម្រាចបាន 
ប្រាមាណជា ៥៥% ន្រាផ្រានការចំណូលដ្រាលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញ-
វត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាងឆ្នាំ ២០១៦ ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រាសនៅត្រា
មានសកម្មភាពខា្លាំង អាស្រា័យដោយសកា្តានុពល និងកាលនុវត្តភាពវិនិ-
យោគនៅកម្ពុជា ជាពិស្រាសគឺកតា្តាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការជឿទុកចិត្តទៅ 
លើសមត្ថភាព និងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខា្លាំង ក្នុងការថ្រារក្សា  
សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ទប់សា្កាត់ឧបាកល និងសកម្មភាពប្រាទូស-
រា៉ាយរបស់ពួកប្រាឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា ដ្រាលព្យាយមរារាំងការរីក
ចម្រាើនន្រាសង្គមជាតិ និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងកលិយុគសារជាថ្មី
ទៀត ដើម្បីសម្រាចមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ពួកគ្រា ។ ជាក់ស្ត្រាងតាំងពី
ក្រាយការបោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៣ ពួកគ្រាបានធ្វើសកម្មភាពប្រាទូសរា៉ាយ  
ឥតឈប់ឈរតាមរូបភាពជាច្រាើន ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយ សន្តិសុខ 
ច្បាប់ ស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ។ ប៉ុន្ត្រាពួកគ្រាមិនអាច
សម្រាចបំណងបានឡើយ ព្រាះថាអ្វីៗដ្រាលពួកគ្រាធ្វើន្រាះបានបំពានលើ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ និងដើរផ្ទុយពីផលប្រាយោជន៍របស់ជាតិ និងប្រាជា-
ជន ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាកាន់ជំហរដ៏ច្បាស់លស់ ក្នុងការអនុវត្ត 
ច្បាប់ ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររាល់សមិទ្ធផលន្រាសង្គមជាតិ ការ-
ពារដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម និងជីវភាពរស់នៅដ៏សុខសាន្ត   
របស់ប្រាជាជន ។ ស្រាចក្តីត្រាូវការចាំបាច់របស់ប្រាជាជននៅព្រាលន្រាះ គឺ 
សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដើម្បីការ 
អភិវឌ្ឍ ។

នៅសល់ត្រា ៣ ខ្រាទៀតប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងបញ្ចប់ហើយ ឆ្នាំ 
២០១៧ នឹងមកដល់ ។ ប្រាជាជនកម្ពុជាគ្រាប់រូបសុទ្ធត្រាមានគោលបំណង
ចង់ឲ្យមាតុភូមិខ្លួនបន្តរីកចម្រាើន និងគង់វង្សស្ថិតស្ថ្រារជារៀងដរាប 
អាស្រា័យហ្រាតុន្រាះ យើងទាំងអស់គ្នាបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្ត

កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពង្រាឹងសន្តិភាពស្ថិរភាព ឯកភាព-
ជាតិ លើកកម្ពស់សា្មារតីទទួលខុសត្រាូវចំពោះជោគវាសនាប្រាទ្រាសជាតិ
ចៀសវាងរាល់អំពើណដ្រាលធ្វើឲ្យខ្ម្រារប្រាកបាក់សាមគ្គីគ្នា ដោយប្រាកាន់
ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍ប្រាជាធិបត្រាយ្យ លើកតម្កើងសិទ្ធិស្រារីភាព ស្រាចក្តីថ្ល្រា-
ថ្នូរបស់មនុស្ស និងការគោរពអនុវត្តច្បាប់ ។ លើមូលដ្ឋានន្រាះ យើងពិតជា
សម្រាចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម នៅក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ  ហើយអាចឈានចូលឆ្នាំ ២០១៧  ប្រាកបដោយមទនភាព 
និងការសង្ឃឹមជឿជាក់ ៕

building another 1,200 Kilometers in ten provinces at a sum of 
192 million USD.

Income gathering for state budget grows markedly in the 
first eight months of this year. Income from tax reached 1,075 
billion USD or 75.69% of objective defined by financial law for 
management in 2016. Particularly, in the first six month of 
2016, income collection from tax and excise had reached 883 
million USD, or 19.4% more than the same period last year. 
This means that the collection achieved 55% of planned           
income defined in the financial law for management in 2016. 
Foreign direct investment is still active thanks to potential and 
opportunity in Cambodia, especially the factors of peace,     
stability, and trust on capability and leadership of the Royal 
Government. 

The Royal Government of Cambodia pays undeterred        
attention on safeguarding security, social order, preventing 
controversial tricks and actions of the opposition and ill-willed 
circles, who always attempt to hinder national progress and 
pushing Cambodia into turmoil once again to realize their    
ambitions. In reality, after the general elections in 2013, they 
conducted endlessly hostile actions in many forms – in           
politics, security, law, socio-economic and international           
relations. However, they could not realize their aims because 
everything they did violated the Constitution and laws, and 
were against national and people’s interests. The Royal         
Government of Cambodia adheres strictly to a position of     
implementing law to protect the Constitution, national 
achievements, socio-economic development, and peaceful 
life of the people. What our people need in the present time 
are peace, political stability, security, and social order for the 
country’s development.

In about three more months, the year 2016 will end and 
the year 2017 will arrive. Every Cambodian wishes to see their 
motherland continues to advance and exist forever. It is      
therefore important for everyone to take active part in            
implementing the political platform of the Royal Government, 
strengthening peace, stability, national unity, raising high     
spirit of responsibility for the sake of national destiny, avoiding 
actions leading to division among Cambodians, and adhering 
strictly to principles of democracy, freedom, human dignity, 
and abiding by laws. On this basis, we will be able to realize 
further achievements in socio-economic development for the 
year 2016, while stepping into the year 2017 with pride, hope 
and confidence./.
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រយៈព្រាលជាង ៣ ទសវត្ស ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧០ មក កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវ

សង្គ្រាមដ៏រុំារ៉្រា និងអំពើប្រាល័យពូជសាសន៍ដ្រាលបានបង្កនូវសោកនាដកម្ម និង

គ្រាះមហន្តរាយដ៏ធំធ្រាងបំផុតដ្រាលពុំអាចនឹងពណ៌នាបានឡើយ ។ ភាព 

វិនាសហិនហោចន្រាប្រាជាជាតិមួយន្រាះ គឺកើតឡើងពីមហិច្ឆតាល្មាភអំណច 

របស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួន ដ្រាលគិតត្រាប្រាយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ជាន់ 

ឈ្លីផលប្រាយោជន៍ជាតិ និងប្រាជាជន ព្រាមទាំងការជ្រាៀតជ្រាករបស់បរទ្រាស

ដ្រាលព្យាយមច្បាមយកកម្ពុជាដើម្បីបម្រាើយុទ្ធសាស្រា្តរបស់ខ្លួន ។ គឺមានត្រា 

ចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មកប៉ុណ្ណោះ ដ្រាលប្រាជាជនកម្ពុជាបានសា្គល់នូវសន្តិភាព 

ព្រាញល្រាញ ព្រាមទាំងការឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រាុង តាមរយៈ 

នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ដ្រាលដឹកនាំដោយសម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ។ ប៉ុន្ត្រា 

បច្ចុប្បន្ន ក្នុងព្រាលប្រាទ្រាសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ    

ប្រាជាជនរស់នៅប្រាកបដោយសុភមង្គលនោះ  ប្រារជាក្រាុមអ្នកនយោបាយប្រាឆំង 

ខិតខំប្រាើប្រាស់គ្រាប់ឧបាយកល ដើម្បីបង្កភាពវឹកវរជាថ្មីក្នុងសង្គម បំផ្លាញស្រាច

ក្តីសុខរបស់ប្រាជាជនទៅវិញ ។ 

ជាក់ស្ត្រាង ក្នុងព្រាលថ្មីៗន្រាះ ពួកម្រាដឹកនាំគណបក្សប្រាឆំងបានប្រាកាសពី

ការរៀបចំផ្រានការធ្វើមហាបាតុកម្ម ដោយប្រាឌិតហ្រាតុផលអំពីបញ្ហាប្រាជាធិប-

ត្រាយ្យ សិទ្ធិស្រារីភាព អភ័យឯកសិទ្ធិសភា ការរឹតត្បិតសកម្មភាពគណបក្ស 

ប្រាឆំង ។ល។ ពួកគ្រាបានអះអាងថា គ្រាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យរាជរដ្ឋា-

ភិបាលគោរពកិច្ចព្រាមព្រាៀងទីក្រាុងបា៉ារីស និងបញ្ឈប់ការកៀបសង្កត់ ។ ប៉ុន្ត្រា 

ការពិត ការព្រាមានធ្វើមហាបាតុកម្មន្រាះកើតឡើងភា្លាមៗក្រាយព្រាលដ្រាល      

តុលការសម្រាចផ្តនា្ទាទោសលើជនជាប់ចោទ កឹម សុខា ដក់ពន្ធនាគរ ៥ ខ្រា 

និងពិន័យជាប្រាក់ ៨ ស្រានរៀល ពីបទ  ៉បដិស្រាធការចូលខ្លួន  ៉តាមមាត្រា 

៥៣៨ ន្រាក្រាមព្រាហ្មទណ្ឌន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ។ ក្រាយព្រាលតុលការ 

ប្រាកាសសាលក្រាម ក្រាុមសមាជិកសភាគណបក្សប្រាឆំងបានផ្សព្វផ្សាយឯក-

សារមួយឈ្មាះថា   ៉ឯកសារសស្តីពីការចោទប្រាកាន់ប្រាឆំងនឹងលក កឹម 

សុខា គឺជារឿងនយោបាយ   ៉ដ្រាលឯកសារមួយន្រាះ មានគោលដៅបំភាន់ 

សាធរណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រាឡំលើចំណត់ការដ៏ត្រាឹមត្រាូវតាម

ច្បាប់របស់តុលការចំពោះករណីល្មើសច្បាប់របស់បុគ្គលជាម្រាដឹកនាំន្រាគណ-

បក្សប្រាឆំង និងជនមួយចំនួនទៀត សំដៅប្រាកា្លាយរឿងឯកជនរបស់បុគ្គល 

ទាំងនោះឲ្យទៅជាបញ្ហានយោបាយ ហើយជំរុញទៅរកការចរចានយោបាយ 

ដើម្បីដកច្រាញនូវបទចោទប្រាកាន់របស់តុលការទៅលើបុគ្គលទាំងនោះ ។ 

ម្យា៉ាងទៀត គឺបើកឱកាសហុចឲ្យពួកគ្រានឹងប្រាកា្លាយមហាបាតុកម្មន្រាះឲ្យទៅជា

ចលនាផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រាបច្បាប់ត្រាម្តង ដូចដ្រាលពួកគ្រាធ្លាប់បានព្យា-

យមអនុវត្តរួចមកហើយនៅក្រាយព្រាលបោះឆ្នាតនាឆ្នាំ ២០១៣ និងដើមឆ្នាំ 

២០១៤ ត្រាត្រាូវទទួលបរាជ័យនោះ ។ ចំពោះការទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគោ-

រពកិច្ចព្រាមព្រាៀងទីក្រាុងបា៉ារីស ក៏ជាប្រាការមិនសមហ្រាតុផលដ្រារ ពីព្រាះថា      

រាល់គោលការណ៍ធំៗដ្រាលមានច្រាងក្នុងកិច្ចព្រាមព្រាៀងន្រាះ បានប្រាកា្លាយទៅ

ជាខ្លឹមសារន្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជារួចទៅហើយ ដ្រាលត្រាូវ 

បានគោរព និងអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ក្នុងប្រាំនីតិកាលមកន្រាះ។ ប៉ុន្ត្រាគឺគណបក្ស 

ប្រាឆំងទៅវិញទ្រា ដ្រាលប្រាព្រាឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍គ្រាឹះន្រាប្រាជាធិបត្រាយ្យ និង 

សិទ្ធិស្រារីភាព កាឡ្រារឿងបុគ្គលឲ្យទៅជារឿងនយោបាយ រំលភលើរដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាន ដ្រាលក្នុងនោះ មានទាំងការយកបញ្ហាអភ័យឯកសិទ្ធិ

សភាមកប្រាើប្រាស់ខុសពីខ្លឹមសារច្បាប់ទៀតផង ។

នៅចំពោះមុខការអំពាវនាវឲ្យចូលរួមមហាបាតុកម្ម តើអ្នកគំទ្រាក្រាុមប្រាឆំង 

ត្រាូវត្រាបន្តធ្វើតាមដូចព្រាលមុនឬ? អ្នកទាំងនោះភាគច្រាើនក៏បានមើលឃើញ 

ច្បាស់ហើយនូវភាពមិនសោ្មាះត្រាង់ ពុតត្បុត ភាពកំសាក និងអត្តចរិត ភាពសោ្មាក 

គ្រាករបស់ម្រាដឹកនាំន្រាក្រាុមន្រាះ ជាពិស្រាសប្រាជាជនកម្ពុជាទាំងមូល មិនថា 

មាននិនា្នាការនយោបាយណទ្រា គឺទាំងអស់គ្នាសុទ្ធត្រាត្រាូវការសន្តិភាព សន្តិ-

សុខ ឯកភាពជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ ។

គួររំឮកថា ក្រាយការបោះឆ្នាតសកលថា្នាក់ជាតិថ្ង្រាទី ២៨ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ  

២០១៣ គណបក្សប្រាឆំងបានបង្កើតសភាពការណ៍ដ៏ស្មុគសា្មាញ និងគ្រាះថា្នាក់ 

បំផុត ដោយដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវយ៉ាងអនាធិបត្រាយ្យ ស្រាកបដិ-

ស្រាធលទ្ធផលន្រាការបោះឆ្នាត មិនចូលរួមកិច្ចប្រាជុំសភាលើកដំបូងតាមការ

កោះប្រាជុំរបស់ព្រាះមហាក្សត្រា ទាមទារឲ្យសម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ដ្រាលជា

នាយករដ្ឋមន្រា្តីស្រាបច្បាប់ចុះច្រាញពីតំណ្រាង និងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នាត

ឡើងវិញជាដើម ។ បាតុកម្មនៅព្រាលនោះបានកា្លាយជាកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា ដ្រាល

បណ្តាលឲ្យមានគ្រាះថា្នាក់ដល់មនុស្ស ខូចខាតទ្រាព្យសម្បត្តិសាធរណៈ និង

ទ្រាព្យសម្បត្តិប្រាជាជនអស់យ៉ាងច្រាើន ។ ច្បាស់ណស់ថា កាលនោះពួកគ្រាបាន 

ធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយយ៉ាងថោកទាបលើឆន្ទៈរបស់អ្នកគំទ្រាខ្លួន ដើម្បីមហិ-

ច្ឆតាផ្ទាល់របស់ពួកខ្លួន ។ ប្រាសិនបើព្រាលនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តវិធន-

ការច្បាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ដើម្បីការពារសន្តិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយសង្គម 

នោះទ្រា សភាពការណ៍កម្ពុជានឹងប្រាជាអាក្រាក់បំផុតជាមិនខាន ។ ក្នុងសា្ថាន-

ភាពនោះ គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ដ្រាលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយ    

បានពុះពារធ្វើឲ្យសម្រាចនូវដំណះស្រាយនយោបាយ ដ្រាលឈរលើមូលដ្ឋាន 

ធនាលទ្ធផលន្រាការបោះឆ្នាត ការផ្សះផ្សារជាតិ ការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ 

និងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ្រាបានជះឥទិ្ធពលជាវិជ្ជមានដល់សភាពការណ៍ទូទៅ។

មកដល់ព្រាលន្រាះ ទណ្ឌិត សម រង្សី មិនមានស្រាចក្តីកា្លាហានចូលមកក្នុង

ប្រាទ្រាសដើម្បីទទួលទោសតាមច្បាប់ទ្រា ឯលក កឹម សុខា ក៏កំពុងកា្លាយជាជន

ជាប់ទោសតាមអំណចសាលក្រាមរបស់សាលដំបូងរាជធនីភ្នំព្រាញ ក្នុងបទ 

ចោទ  ៉ បដិស្រាធការចូលខ្លួន  ៉ ព្រាមទាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណ៉ាំរឿងអាស្រាូវផ្លូវ

ភ្រាទ និងសំណ៉ាំរឿងផ្ស្រាងៗទៀត។ ពួកគ្រាទាំងពីរកំពុងប្រាកូកប្រាកាសបំផុសឲ្យ 

ប្រាជាជនត្រាៀមធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីគំទ្រា និងការពារពួកគ្រាប្រាើប្រាស់បក្ស 

នយោបាយធ្វើជាជម្រាកបិទបាំងកំហុសបុគ្គលរបស់ខ្លួន ព្រាមទាំងទាមទារឲ្យ   

មានការចរចារកដំណះស្រាយនយោបាយ សំដៅធ្វើឲ្យខ្លួនបានរួចផុតពីការ

ជាប់ទោសទណ្ឌ ។ អ្វីទៅជាការចរចារកដំណះស្រាយនយោបាយ?កម្ពុជា

គ្មានភាពតានតឹង និងវិបត្តិនយោបាយដ្រាលតម្រាូវឲ្យធ្វើការចរចាដោះស្រាយ

នោះទ្រា គឺមានត្រាបុគ្គលជាអ្នកនយោបាយដ្រាលត្រាូវជាប់ទោស ព្រាះត្រាការ    

ទោះក្នុងតម្លោណាក្តី តោូវតោការពារសុខសន្តិភាពជូនបោជាជន
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កាលពីថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ សម្ត្រាចអគ្គមហាពញាចក្រាី 

ហែង សំរិន ប្រាធនរដ្ឋសភាន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា និងលកជំទាវ 

ព្រាមទាំងក្រាុមគ្រាួសារ រួមជាមួយឯកឧត្តម លកជំទាវ ជាសមាជិក សមា-

ជិការដ្ឋសភា ទីប្រាឹក្សា មន្ត្រាីន្រាអគ្គល្រាខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា និងបងប្អូនពុទ្ធ-

បរិស័ទជិតឆ្ងាយជាច្រាើនទៀត បានអញ្ជើញទៅកាន់បិណ្ឌទី ៤ នៅវត្ត 

ប្រាជុំនទី ហៅ វត្តក្រាពើហារ ស្ថិតនៅក្រាុងតាខ្មា ខ្រាត្តកណ្តាល ។ ឯកឧត្តម 

វង សូត រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងលកជំទាវក៍មាន 

វត្តមាននៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌន្រាះដ្រារ ។

បនា្ទាប់ពីថា្វាយគ្រាឿងសកា្ការៈបូជាដល់ព្រាះពុទ្ធរូប និងបង្សុកូលសមា-  

ទានសីលរួចមក សម្ត្រាចចក្រាីប្រាធនរដ្ឋសភា ព្រាមទាំងក្រាុមគ្រាួសារ និងបង 

ប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ បានអញ្ជើញប្រារព្ធធ្វើកិច្ចតាមប្រាព្រាណីព្រាះពុទ្ធ

សាសនា រាប់បាត្រា និងវ្រាចងា្ហាន់ប្រាគ្រានព្រាះសង្ឃ ទៅតាមទំនៀមទមា្លាប់   

ប្រាព្រាណីព្រាះពុទ្ធសាសនា ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់មាតាបិតា ជីដូន 

ជីតា ញាតិទាំង ៧ សនា្តានដ្រាលបានច្រាកឋានទៅលកខាងមុខ សូមបាន

ដល់ឋានសុខគតិភពកុំបីឃ្លាងឃ្លាតឡើយ និងបានបួងសួងឲ្យកូនចៅនៅ

ខាងក្រាយជួបត្រាស្រាចក្តីសុខ ចម្រាុងចម្រាើន និងមានអាយុយឺនយូរ ។

នៅក្នុងពីធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌន្រាះដ្រារ សម្ត្រាចចក្រាី ហែង សំរិន និង 

លកជំទាវក៏បាននាំយកទ្រាយ្យទាន និងថវិកាផ្ទាល់របស់សម្ត្រាចចំនួន 

ជាង ១៦ លនរៀល ប្រាគ្រានដល់ព្រាះសង្ឃ និងប្រាគ្រានសម្រាប់កសាង 

សមិទ្វផលនានានៅវត្តក្រាពើហារន្រាះផងដ្រារ ។

គួររំលឹកដ្រារថា បុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីសាសនាដ៏សំខាន់បំផុត

នៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា ហើយពិធីកាន់បិណ្ឌន្រាះមានរយៈព្រាល ១៥ ថ្ង្រា ដ្រាល 

មានតាំងពីសម័យអង្គរមកម៉្លះ ។ ពិធីបុណ្យន្រាះត្រាងចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រាទី១រោច 

ខ្រាភទ្រាបទ ដ្រាលឆ្នាំន្រាះ ត្រាូវនឹងថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា រហូតដល់ថ្ង្រាទី១៥រោច 

ខ្រាភទ្រាបទ ត្រាូវនឹងថ្ង្រាទី ០១ ខ្រាតុល ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ទាក់ទិនទៅនឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌដ្រារន្រាះ ប្រាជាពលរដ្ឋខ្ម្រារ

ដ្រាលកាន់សាសនាព្រាះពុទ្ធ ត្រាងមានជំនឿថា នៅក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌ-ភ្ជុំ-

បិណ្ឌ យមរាជត្រាងបានដោះល្រាងព្រាលឹងអ្នកដ្រាលសា្លាប់ទៅជាពិស្រាស   

ព្រាលឹងអ្នកដ្រាលសា្លាប់ រសាត់អណ្ត្រាតដូចជាមនុស្សទុគ៌ត ក្ម្រាងកំព្រា 

មនុស្សគ្មានទីពឹង ឬមនុស្សដ្រាលសា្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដ្រាលគ្រាមិនបានធ្វើ 

បុណ្យ ឲ្យមកជួបជុំឪពុកមា្តាយ បងប្អូន សាច់ញាតិ ។ ដូច្ន្រាះ  ៉ ការពិតន័យ

សំខាន់របស់ភ្ជុំបិណ្ឌគឺត្រាូវជួយព្រាលឹងត្រាលតោលឲ្យចាប់ជាតិ ហើយមិន 

ទុកឲ្យនៅត្រាលតោលគ្មានទីបញ្ចប់នោះទ្រា  ៉ ប្រាសិនបើព្រាលឹងខ្មាចមករក

ឪពុកមា្តាយ បងប្អូនសាច់ញាតិ ក្នុងរយៈព្រាល ៧ វត្ត មិនឃើញទ្រា ព្រាលឹង

ខ្មាចនោះនឹងដក់បណ្តាសារឲ្យយើងរកទទួលទាន មិនមានបានដូចគ្រា   

ដូចឯងនោះទ្រា ។ ហ្រាតុន្រាះហើយបានជារយៈព្រាល ១៤ ថ្ង្រា ន្រាថ្ង្រាកាន់      

បិណ្ឌ ប្រាជាពលរដ្ឋខ្ម្រារកាន់សាសនាព្រាះពុទ្ធ ត្រាងមកជួបជុំគ្នានៅតាមវត្ត

អារាមមុនព្រាលថ្ង្រារះ ក្នុងបំណងដើរប្រាទក្ិសណបីជុំដោយស្ងៀមសា្ងាត់ជុំវិញ 

ព្រាះវិហារ ដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌ ដ្រាលបកប្រាជាភាសាខ្ម្រារថា   ៉ភ្ជុំបិណ្ឌ   ៉ 

ដើម្បីផ្តល់អាហារដល់ព្រាលឹងដ្រាលវិលវល់ ដើម្បីឲ្យពួកគ្រាអាចទៅចាប់ 

ជាតិបាន ។

ពិធីបុណ្យន្រាះ ធ្វើឡើងនៅព្រាលយប់ក្នុងចំណមមនុស្សស្ងៀមសា្ងាត់ 

មុនព្រាលថ្ង្រារះ ហើយប្រាគ្រានចងា្ហាន់ដល់ព្រាះសង្ឃនៅព្រាលថ្ង្រា ដើម្បីឧទ្ធិស

កុសលផលបុណ្យឲ្យបានដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកមា្តាយ បងប្អូនញាតិទាំង ៧ 

សនា្តានដ្រាលបានសា្លាប់ទៅ បានទទួលកុសលផលបុណ្យ ទៅសោយសុខ 

ក្នុងឋានសុគតិភព ហើយឆប់បានចាប់ជាតិកំណើតមកវិញ ៕

សម្ត្រាចអគ្គមហាពញាចក្រាី ហែង សំរិន ប្រាធនរដ្ឋសភាន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា និងលកជំទាវ 
អញ្ជើញកាន់បិណ្ឌទី ៤ នៅវត្ត ប្រាជុំនទី ហៅវត្តក្រាពើហារ ស្ថិតនៅក្រាុងតាខ្មា ខ្រាត្តកណ្តាល
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សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះ-
រាជាណចក្រាកម្ពុជា  បានដឹកនាំគណប្រាតិភូជាន់ខ្ពស  ់អញ្ជើញចូលរួមកិច្ច  
ប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨-២៩ និងកិច្ចប្រាជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធចំនួនជាង 
១០ និងជំនួបទ្វ្រាភាគីចំនួន ២ នៅទីក្រាុងវៀងច័ន្ទប្រាទ្រាសឡាវ ពីថ្ង្រាទី ៦ ដល់ 
ទី ៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

នៅរសៀលថ្ង្រាទ ី៦ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊នុ សែន បានជបួពភិាក្សា 
ការងារជាមួយឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គល្រាខាធិការអង្គការសហប្រាជា-
ជាតិ ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការសហ
ប្រាជាជាតិ និងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា,បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដ្រាលមាន 
ការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ។ 

ឯកឧត្តម បាន គីមូន បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការគំទ្រា
ដល់ការចំណយលើប្រាតិបត្តិការរបស់សាលក្តីខ្ម្រារក្រាហមជាបន្តទៀត និង 
បានថ្ល្រាងនូវការកោតសរសើរចំពោះកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាដ្រាលបានចូល    
រួមក្នុងប្រាតិបត្តិការមនុស្សធម៌ និងសកម្មភាពបោសសមា្អាតគ្រាប់មីន និង   
យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រាមឆ័ត្រារបស់អង្គការសហប្រាជាជាតិ និងបានស្នើ
ដល់សម្ត្រាចត្រាជោគំទ្រាអនុសញ្ញាន្រាបម្រាបម្រាួលអាកាសធតុ ដើម្បីឲ្យ 
អនុសញ្ញានោះចូលជាធរមាន ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានទទួលយកការស្នើឲ្យ 
កម្ពុជាគំទ្រាដល់អនុសញ្ញាន្រាបម្រាបម្រាួលអាកាសធតុរបស់ អ.ស.ប          
ដោយបានគូសបញ្ជាក់ថា នៅព្រាលដ្រាលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបើកសម័យប្រាជុំ
ជាថ្មីបនា្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដក់សំណើ
នោះទៅសម័យប្រាជុំព្រាញអង្គសភាធ្វើការពិភាក្សាអនុម័តដើម្បីកម្ពុជាផ្តល់
សចា្ចាប័នលើអនុសញ្ញានោះ ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ទៀត 
ថាសម្ត្រាចនឹងចាត់ឲ្យឯកឧត្តម បែក់ សុខុន ទ្រាសរដ្ឋមន្រា្តីរដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួង
ការបរទ្រាស និងសហប្រាតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទៅធ្វើស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍                
តំណងសម្ត្រាចក្នុងសម័យប្រាជុំរបស់ អ.ស.ប នាខ្រាកញ្ញាន្រាះ ក្នុងការប្រាកាស 
គំទ្រាដល់អនុសញ្ញាដ៏មានសារសំខាន់នោះឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនដំណច់
ឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ ។

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨-២៩ បានប្រារព្វពិធីបើកជាផ្លូវការ
នៅថ្ង្រាទី ៦ ខ្រាកញ្ញា ដោយមានប្រាមុខរដ្ឋប្រាមុខរដ្ឋាភិបាលអាសា៊ានទាំង១០
ប្រាទ្រាសបានយង និងអញ្ជើញចូលរួមនៅសាលសន្និសីទន្រាទីក្រាុង                 
វៀងច័ន្ទ ។ 

ថ្ល្រាងក្នុងពិធីន្រាះឯកឧត្តម ថងលួង សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រា្តីឡាវ     

និងជាប្រាធនកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨-២៩ បានបញ្ជាក់ថា           
គោលដៅសំខាន់មួយ ក្នុងចំណមគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់អាសា៊ាន
ចាប់តាំងពីការចាប់បដិសន្ធិនៅឆ្នាំ ១៩៦៧ គឺខិតខំរក្សា និងលើកកម្ពស់ 
សន្តិភាពស្ថ្រារភាព និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់    
និងសម្រាប់ពិភពលកទាំងមូល ។ អាសា៊ានបានពង្រាឹងនូវសហប្រាតិបត្តិ-
ការផ្ទ្រាក្នុងពិស្រាសពង្រាីកទំនាក់ទំនងជាមួយដ្រាគូខាងក្រារបស់ខ្លួន ។ នៅ 
ក្នុងរយៈព្រាល ៥ ទសវត្សកន្លងមកន្រាះអាសា៊ានបានជម្នះរាល់បញ្ហាប្រាឈម
នានា និងបន្តនូវវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួន ។ អាសា៊ានបានកា្លាយជាតំបន់ប្រាកប  
ដោយសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដ្រាលផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌអំណយផលសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ចតំបន់ប្រាកបដោយចីរភាព ។ ជាលទ្ធផលអាសា៊ានបាន
ជាប់ចំណត់ថា្នាក់ស្រាដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី ៦ លើពិភពលកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ 
ព្រាឹត្តិការណ៍ជាប្រាវត្តិសាស្រា្តរបស់អាសា៊ានមួយទៀត គឺការបង្កើតនូវសហ-
គមន៍អាសា៊ានកាលពីថ្ង្រាទី ៣១ ខ្រាធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ក្នុងរយៈព្រាលជាងកន្លះ 
សតវត្សរ៍កន្លងមកន្រាះ អាសា៊ានបានបង្កើតឡើងនូវយន្តការកិច្ចសហប្រាតិ-
បត្តិការ ដ្រាលនោះគឺមិនគ្រាន់ត្រាបង្កើតឡើងនូវវ្រាទិកាសម្រាប់កិច្ចសហ-    
ប្រាតិបត្តិការជាមួយដ្រាគូសន្ទនា និងដ្រាគូដទ្រាទៀតប៉ុណ្ណោះទ្រាប៉ុន្ត្រាថ្រាម       
ទាំងបង្កើតនូវឱកាសសម្រាប់ដ្រាគូសន្ទនារបស់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទងជាមួយ
គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាតំបន់ និងសកលលកពិស្រាសការស្វ្រាងរកវិធី
សាស្រា្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រាឈមរួមគ្នា ។

ក្នុងកិច្ចប្រាជុំនោះ បណ្តាម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានសា្វាគមន៍ចំពោះវឌ្ឍន-
ភាពជាវិជ្ជមានន្រាការអនុវត្តផ្រានការលម្អិតឆ្នាំ ២០២៥ ន្រាសហគមន៍ 
នយោបាយសន្តិសុខអាសា៊ាន(APSC)សហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) 
និងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាសា៊ាន(ASCC)ឆ្ពោះទៅសម្រាចឲ្យបាននូវ
ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាសា៊ានឆ្នាំ ២០២៥ ។ នៅក្នុងសហគមន៍នយោបាយ
សន្តិសុខអាសា៊ាន ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារសំខាន់ន្រាការ       
រក្សាតួនាទីស្នូលអាសា៊ាន និងឯកភាពក្នុងដំណើរការនិមា្មាបនកម្មតំបន់ និង
ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយដ្រាគូខាងក្រា ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបាន 
បញ្ជាក់សាជាថ្មីពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាតំបន់អាសុីអាគ្ន្រាយ៍ជា
តំបន់ដ្រាលគ្មានអាវុធនុយក្ល្រាអ៊្រារ និងគ្មានអាវុធប្រាល័យលកផ្ស្រាងទៀត    
ដូចមានច្រាងក្នុងសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាសុីអាគ្ន្រាយ៍គ្មានអាវុធនុយក្ល្រាអ៊្រារ និង 
ធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានក៏បានអះអាងជាថ្មីនូវការតាំងចិត្ត         
របស់អាសា៊ាន ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហ្រាងន្រាបទឧក្រាិដ្ឋកម្ម          
ឆ្លងដ្រាន និងបញ្ហាប្រាឈមឆ្លងដ្រានប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាព និងទាន់ព្រាល 
វ្រាល ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានសា្វាគមន៍ចំពោះការចូលជាភាគីន្រាសន្ធិ-
សញ្ញាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រាយ៍របស់ប្រាទ្រាស 
ឈីលី អ្រាហ្សុីប អីរ៉ង់ និងមា៉ារ៉ុក ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានធ្វើការកត់សមា្គល់
ថា ផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុបរួមរបស់អាសា៊ានគឺស្មើនឹង ២,៤៣ ទ្រាីលន       
ដុល្លារអាម្រារិកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រាលជាការពង្រាឹងជំហរអាសា៊ានឲ្យទៅជា  
មជ្ឈមណ្ឌលន្រាកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលក ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានក៏បាន 
កត់សមា្គល់ដោយរីករាយថា ឆ្នាំ ២០១៦ ជាឆ្នាំដំបូងន្រាសហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ច 
អាសា៊ាន រាល់កិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងត្រាូវផ្តាតទៅលើការអនុវត្តឲ្យបានព្រាញ
ល្រាញនូវវិធនការដ្រាលមិនទាន់បានអនុវត្តក្នុងផ្រានការលម្អិតសហគមន៍
ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានឆ្នាំ ២០១៥ ក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើមអនុវត្តវិធនការថ្មីនៅ      
ក្នុងផ្រានការលម្អិតសហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានឆ្នាំ ២០២៥ ។ ម្រាដឹកនាំអា-
សា៊ានបានអបអរសាទរចំពោះប្រាទ្រាសឡាវដ្រាលបានសម្រាចដោយជោគ-
ជ័យនូវអាទិភាពរបស់សហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន ក្នុងវ្រានជាប្រាធនអា-
សា៊ានឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ ។ ចំពោះសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាសា៊ាន ម្រាដឹកនាំ 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលអាស៊េន 
និងកិច្ចបេជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនេបេទេសឡាវ

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨-២៩ បានប្រារព្វពិធីបើកជាផ្លូវការនៅ
ថ្ង្រាទី ៦ ខ្រាកញ្ញា ដោយមានប្រាមុខរដ្ឋប្រាមុខរដ្ឋាភិបាលអាសា៊ានទាំង ១០ 
ប្រាទ្រាស យង និងអញ្ជើញចូលរួមនៅសាលសន្និសីទន្រាទីក្រាុងវៀងច័ន្ទ
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អាសា៊ានបានបញ្ជាក់សាជាថ្មី នូវការប្ត្រាជា្ញាចិត្តយ៉ាងខា្លាំងកា្លារបស់អាសា៊ាន      
ដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តឲ្យបានព្រាញល្រាញ និងមានប្រាសិទ្ធភាព
ផ្រានការលម្អតិន្រាសហគមនស៍ង្គមវប្បធមអ៌ាសា៊ានឆ្នា ំ២០២៥ ។ ការអនមុត័ 
ស្រាចក្តីប្រាកាសរួមអាសា៊ានស្តីពីការប្រាប្រាួលអាកាសធតុឆ្នាំ ២០១៦ ពិស្រាស 
លើកទឹកចិត្តដល់បណ្តាប្រាទ្រាសជាសមាជិកអាសា៊ានឲ្យផ្តល់សចា្ចាប័ន និង
អនុវត្តកិច្ចព្រាមព្រាៀងបរិសា្ថានពហុភាគីនៅក្នុងកម្រាិតតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ 
ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានអនុម័តស្រាចក្តីប្រាកាសអាសា៊ាន ស្តីពីការពង្រាឹងការ 
អប់រំសម្រាប់កុមារ និងយុវជននៅក្រាសាល និងបានសា្វាគមន៍ការអនុម័ត
ផ្រានការការងារលើវសិ័យអបរ់កំ្នងុឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ។ ម្រាដកឹនាអំាសា៊ាន 
បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើគំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហ-
រណកម្មអាសា៊ាន ការតភា្ជាប់អាសា៊ាន ការពិភាក្សាស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមួយដ្រា
គូខាងក្រារបស់អាសា៊ាន បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ពិស្រាសការអបអរសាទរ 
ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៥០ ន្រាការបង្កើតអាសា៊ាននៅឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីជា
ការរំលឹកដល់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ និងការកសាងសហគមន៍អាសា៊ានប្រាំ
ទសវត្សរ៍កន្លងទៅ និងគំទ្រាដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រាទ្រាសហ្វីលីពីន    
ដ្រាលជាប្រាធនអាសា៊ានឆ្នាំ ២០១៧ ។

បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី ២៨-២៩ រួចមក ម្រាដឹក-
នាំន្រាបណ្តាប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង ១០ បានចុះហត្ថល្រាខាលើស្រាចក្តីថ្ល្រាង
ការណ៍អាសា៊ានស្តីពី    ៉អាសា៊ានមួយ ការឆ្លើយតបមួយ ៖ ការឆ្លើយតបរបស់
អាសា៊ានមួយទៅនឹងគ្រាះមហន្តរាយជាផ្ន្រាកមួយនៅក្នុងតំបន់ និងក្រា 
តំបន់   ៉។ តាមរយៈន្រាះម្រាដឹកនាំអាសា៊ានទាំងអស់បានខិតខំរួមគ្នា ក្នុងការ
សម្រាចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់អាសា៊ាន ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ព្រាល    
វ្រាលក្នុងការទប់សា្កាត់ និងសង្រា្គះឲ្យបានយ៉ាងឆប់រហ័សគ្រាះមហន្ត-      
រាយនៅក្នុងតំបន់ និងក្រាតំបន់ ដ្រាលម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ាន និង 
បណ្តាម្រាដឹកនាំនានាលើពិភពលកកំពុងយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ។

នៅថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញា កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-ចិនលើកទី១៩បានចាប់ 
ផ្តើមជាផ្លូវការ ដោយមានឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាសាធរ-
ណរដ្ឋប្រាជាមានិតចិនអញ្ជើញចូលរួម ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានធ្វើការកត់
សមា្គល់ថា ចិននៅត្រាបន្តជាប្រាទ្រាសដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អាសា៊ាន
ជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រាភាគីសរុប ៣៤៦,៤ ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិក 
នៅឆ្នាំ ២០១៥ និងលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីចិនមកកាន់អាសា៊ានមាន ៨,២   
ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានសា្វាគមន៍
ចំពោះការចូលជាធរមាន ន្រាពិធីសារន្រាការធ្វើវិសោធនកម្មក្រាបខណ្ឌកិច្ច
ព្រាមព្រាៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការស្រាដ្ឋកិច្ចទូលំទូលយ និងកិច្ចព្រាម-
ព្រាៀងជាក់លក់រវាងអាសា៊ាន និងចិននៅថ្ង្រាទី ១ ខ្រាកក្កដឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

ម្រាដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានរំពឹងទុកការសម្រាចឲ្យបាននូវគោលដៅពាណិជ្ជ
កម្មសរុបចំនួន ១ ទ្រាីលនដុល្លារអាម្រារិក និងការវិនិយោគចំនួន ១៥០           
ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកនៅឆ្នាំ ២០២០ ។ កត់សមា្គល់ពីការរីកចម្រាើនន្រាការ 
ពិគ្រាះយោបល់ស្តីពីក្រាមប្រាតិបត្តិនៅសមុទ្រាចិនខាងត្បូង(COC)ម្រាដឹក-
នាំទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តរក្សាជំហានន្រាកិច្ចប្រាជុំន្រាះដើម្បីឆ្ពោះ
ទៅរកការបញ្ចប់ (COC) ឲ្យបានឆប់ ដោយផ្អ្រាកលើកុងសង់សុីស ។ ជា 
មួយគ្នាន្រាះម្រាដឹកនាំអាសា៊ាន-ចិន បានសា្វាគមន៍ក្នុងការកំណត់ឆ្នាំ ២០១៧ 
ជាឆ្នាំន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការទ្រាសចរណ៍អាសា៊ាន-ចិន ដោយរំពឹងទុកនូវ 
ការបង្កើនកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ និងសកម្មភាពនានា ក្នុងគោលបំណងជំរុញ 
ការចូលទស្សនាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកទ្រាសចរណ៍របស់អាសា៊ាន និងចិន ។

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-ជប៉ុនលើកទី ១៩ ម្រាដឹកនាំបណ្តាប្រាទ្រាសអា-
សា៊ាន និងឯកឧត្តម ហ្សិន ហ្សូអាបែ នាយករដ្ឋមន្រា្តីជប៉ុនបានបញ្ជាក់សា
ជាថ្មីនូវការគំទ្រាចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម និងសកម្មភាពនានាដើម្បីកិច្ចសហ-
ប្រាតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយនូវនិនា្នាការថ្មី និងបញ្ហាប្រាឈមដ្រាលកើត
មានឡើងនៅក្នុងការប្រាយុទ្ធប្រាឆំងឧក្រាិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្រាន រួមទាំងភ្រារវកម្ម 
ហិង្សាជ្រាុលនិយម និងបទល្មើសតាមអ៊ីនធើណ្រាត ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានក៏
បានកត់សំគល់ដ្រារថា ជប៉ុនបានកា្លាយជាដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគ្រាលំដប់ 
ទី ២ របស់អាសា៊ាន និងជាប្រាភពលំហូរវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទ្រាស
ធំជាងគ្រាលំដប់ទី ២ មកអាសា៊ាន ។ ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាសា៊ាន និងជប៉ុនបាន 
ឈានដល់ ២៣៩,៤ ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីជប៉ុនមកអាសា៊ានមានចំនួន ១៧,៤ ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ 
២០១៥ ។

ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង ១០ បានចូលរួមកិច្ចប្រាជុំកំពូលអា-
សា៊ាន-សាធរណរដ្ឋកូរ៉្រាលើកទី ១៨ ជាមួយលកជំទាវ បា៉ែក់ គឿនហែ
ប្រាធនាធិបតីន្រាសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រា ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានកត់សមា្គល់ថា
សាធរណរដ្ឋកូរ៉្រានៅត្រាជាប្រាទ្រាសដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតទី ៥ របស់អា-
សា៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ជាមួយទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុប ១២២,៩ ប៊ីលន 
ដុល្លារអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រាសរបស់សាធ-
រណរដ្ឋករ៉ូ្រាមកអាសា៊ានបានកើនឡើងជាលដំបគ់ពឺចំីននួ   ៤,៣ ប៊លីនដលុ្លារ 
អាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ៥,៧ ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 
ធ្វើឲ្យសាធរណរដ្ឋកូរ៉្រាកា្លាយជាប្រាទ្រាសលំហូរ FDI ធំជាងគ្រាទី ៥ របស់អា-
សា៊ាន ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានបានសា្វាគមន៍ចំពោះការចុះហត្ថល្រាខាលើពិធី
សារទី ៣ ន្រាការធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាសា៊ាន-
សាធរណរដ្ឋកូរ៉្រាកាលពីខ្រាសីហាឆ្នាំ ២០១៥ ដោយរំពឹងទុកថាការអនុវត្ត
កិច្ចព្រាមព្រាៀងនោះឲ្យបានព្រាញល្រាញ និងប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាព នឹង     
ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រាប្រាសើរ ដើម្បីសម្រាចឲ្យបាននូវទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម ២០០ ប៊ីលនដុល្លារអាម្រារិកនៅឆ្នាំ ២០២០ ។

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-អង្គការសហប្រាជាជាតិលើកទី ៨ បានប្រាព្រាឹត្ត
ទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គល្រាខាធិការ 
អង្គការសហប្រាជាជាតិ ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ាន និងអង្គការសហប្រាជាជាតិបាន 
សា្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តផ្រានការសកម្មភាពរយៈព្រាល ៥ ឆ្នាំ (២០១៦-
២០២០) ដើម្បីអនុវត្តស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍រួមស្តីពីភាពជាដ្រាគូទូលំទូលយ
រវាងអាសា៊ាន និងអង្គការសហប្រាជាជាតិ ។

នៅរសៀលថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញាដដ្រាលម្រាដឹកនាំប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង ១០ 
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-អូស្រា្តាលីលើកទី២ជាមួយ 
ឯកឧត្តម ម៉ែល ខូមថើនបឺន(Malcolm Turbull)នាយករដ្ឋមន្រា្តីអូស្រា្តា-
លី ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានសា្វាគមន៍ចំពោះការបន្តកម្មវិធីកិច្ចសហប្រាតិ-
បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អាសា៊ាន-អូស្រា្តាលីដំណក់កាលទី ២ ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ 
២០១៩ ដ្រាលគំទ្រាដល់ការពង្រាឹងសា្ថាប័នរបស់ល្រាខាធិការអាសា៊ានព្រាម
ទាំងយន្តការ និងសមត្ថភាពថា្នាក់តំបន់ ដើម្បីអនុវត្តផ្រានការលម្អិតន្រាសហ-

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តី
ន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គល្រាខាធិការអង្គការសហប្រាជាជាតិ
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គមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ន្រា
ការរក្សានូវទំនាក់ទំនងដ្រាគូសន្ទនាក្នុងកម្រាិតខ្ពស់បំផុតដោយរំពឹងទុកថា
ការរៀបចំកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-អូស្រា្តាលីលើកទី ៣ ,កិច្ចប្រាជុំកំពូលអា-
សា៊ាន-អូស្រា្តាលីសម្រាប់ ២ ឆ្នាំម្តង លើកទី ២ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។

កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានបូកបីលើកទី ១៩ ក៏បានប្រារព្ធធ្វើនៅរសៀល 
ថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញាដ្រាលក្នុងព្រាលនោះម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានបញ្ជាក់សាជា   
ថ្មីនូវការប្ត្រាជា្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រាឹងបន្ថ្រាមទៀត និងធ្វើឲ្យកាន់ត្រាសុីជម្រា
នូវដំណើរការអាសា៊ានបូកបីជាកមា្លាំងនាំមុខ សម្រាប់ការលើកកម្ពស់សន្តិ-
ភាពសន្តិសុខ និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៍ជាមួយនឹងគោលដៅ 
រយៈព្រាលវ្រាងន្រាការកសាងសហគមន៍អាសុីបូពា៍ ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់ក៏ 
បានកត់សមា្គល់ដ្រារថា ផ្រានទីចង្អុលផ្លូវរយៈព្រាលមធ្យមថ្មីន្រាគំនិតផ្តួចផ្តើម      
ផ្សារមូលប័ត្រាអាសុីនឹងបន្តសម្រាប់រយៈព្រាល ៣ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ទៀតដ្រាលរំពឹង
ថានឹងអាចបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលប័ត្រារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រាុកដើម្បី
ពង្រាឹងស្ថ្រារភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងឆ្លើយតបតម្រាូវការវិនិយោគរយៈព្រាលយូរ 
អង្វ្រាងនៅក្នុងតំបន់ ។

នៅថ្ង្រាទី ៧ ខ្រាកញ្ញា ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសម្រាគង្គទាំងប្រាំរួមមានប្រាទ្រាស 
កម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់មា៉ាថ្រា និងវៀតណមបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រាជុំកំពូលម្រា-
គង្គ-ជប៉ុនលើកទី ៨ ជាមួយឯកឧត្តម សុិន ហ្សូអាបែ នាយករដ្ឋមន្រា្តីជប៉ុន ។ 
ថា្នាក់ដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសម្រាគង្គបានកោតសរសើរប្រាទ្រាសជប៉ុនក្នុងការខិតខំ
ប្រាឹងប្រាងលើកកម្ពស់គុណភាពហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមមានការអនុវត្ត 
គម្រាងអាទិភាពមួយចំនួនដូចជាការបើកការដ្ឋានពង្រាីកចំណតអាកាស-
យនដ្ឋានវៀងច័ន្ទប្រាទ្រាសឡាវ,គម្រាងអយស្ម័យនទីក្រាុងហូជីមិញទី ១ 
នៅប្រាទ្រាសវៀតណម,គម្រាងធ្វើឲ្យប្រាសើរឡើងកំណត់ផ្លូវជាតិល្រាខ ៥ 
នៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា,ការសាងសង់សា្ពោនទន្ល្រាបាគូនៅប្រាទ្រាសមីយ៉ាន់មា៉ា ការ
បើកគំនូសពណ៌សា្វាយក៏ដូចជាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ១៧០ ពាន់-
លនយ៉្រានសម្រាប់គំនូសពណ៌ក្រាហមនៅប្រាទ្រាសថ្រា ។ ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាស 
ម្រាគង្គបានកោតសរសើរចំពោះវត្តមានរបស់ក្រាុមហ៊ុនជប៉ុនដ្រាលបានវិនិ-
យោគនៅបណ្តាប្រាទ្រាសម្រាគង្គ ពោលគឺក្នុងរយៈព្រាល ៣ ឆ្នាំកន្លងមកន្រាះ 
មានរហូតដល់ជិត ១០០០ ក្រាុមហ៊ុន ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានយល់ថាការ 
អភិវឌ្ឍធនធនមនុស្សក្នុងតំបន់ម្រាគង្គ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខា្លាំង      
ណស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រាកបដោយចីរភាព ។ ពិស្រាសទៅទៀតនោះ
ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានសា្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើឲ្យប្រាសើរឡើងន្រាការផ្លាស់
ប្តូរវប្បធម៌ប្រាជាជន និងប្រាជាជនរវាងជប៉ុន និងប្រាទ្រាសម្រាគង្គពិស្រាសសា្វា-
គមន៍ចំពោះការហោះហើរត្រាង់ជាលើកដំបូងរវាងទីក្រាុងតូក្យូ និងរាជធនី 
ភ្នំព្រាញដ្រាលបានសម្ពោធកាលពីថ្ង្រាទី ១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយរំពឹងថា 
ការហោះហើរនោះនឹងជួយជំរុញការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រាជាជន និងប្រាជាជន។

នៅទីក្រាុងវៀងច័ន្ទ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន              
នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបចរចារទ្វ្រាភាគី
ជាមួយឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាសាធរណរដ្ឋប្រាជាមានិត
ចិន ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះឯកឧត្តម លី ខឺឈាង បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ 
សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីកម្ពុជា ពីការបន្តបញ្ជាទិញកសិផលកសិកម្ម 
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាឲ្យកាន់ត្រាច្រាើនឡើងថ្រាមទៀតពោលគឺការបញ្ជាទិញ
អង្ករពី ១០ មុឺនតោន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ទៅ ២០ មុឺនតោន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ 
ផ្តល់កម្ចីដល់ការសា្តារកំណត់ផ្លូវជាតិល្រាខ ៥១ និងការសា្តារប្រាព័ន្ធធរា-   
សាស្រា្តទន្ល្រាវ៉្រាកូក្នុងខ្រាត្តសា្វាយរៀងឡើងវិញ រួមទាំងគម្រាងផ្ស្រាងៗទៀត
ដ្រាលស្នើឡើងដោយភាគីកម្ពុជាកាលពីព្រាលកន្លងទៅ ។ ពិស្រាសការបង្កើន 
អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជា បានទៅបន្តការសិក្សាក្នុងប្រាទ្រាសចិន   
ឲ្យកាន់ត្រាមានចំនួនច្រាើនឡើង ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រា្តីចិនក៏បានប្រាកាស 
ផ្តល់ថវិកាក្នុងការជួយជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្ត រួមទាំងការផ្តល់លទ្ធភាព
ក្នុងការសិក្សាដើម្បីឈានទៅជួយជួសជុលប្រាសាទព្រាះវិហារ ក្នុងគោល    

បំណងដើម្បីជំរុញរមណីយដ្ឋានទ្រាសចរណ៍វប្បធម៌ និងការផ្លាស់ប្តូររវាង 
ប្រាជាជន និងប្រាជាជនន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
បានមានប្រាសាសន៍កោតសរសើរ និងវាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះប្រាទ្រាសចិន  
ដ្រាលត្រាងត្រាជួយដល់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានឯកភាពទៅនឹង
ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រា្តីចិន ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការ
ផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចពីគ្រាប់កម្រាិតទាំងអស់សម្រាប់ប្រាទ្រាសទាំងពីរ
ដើម្បីឲ្យប្រាទ្រាសទាំងពីរកាន់ត្រាមានភាពជិតស្និតទ្វ្រាឡើងថ្រាមទៀត ។

នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី ៨ ខ្រាកញ្ញា កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ាន-សហរដ្ឋអាម្រារិកលើក 
ទី ៤ បានប្រាព្រាឹត្តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម បារ៉ែក់ អូ-
បាម៉ែ ប្រាធនាធិបតីសហរដ្ឋអាម្រារិក ។ ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ាន និង
អាម្រារិកបានកត់សមា្គល់រួមគ្នាថា អាម្រារិកគឺជាប្រាទ្រាសដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មធំ
បំផុតទី ៤ របស់អាសា៊ានជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបចំនួន ២១២,៨ 
ប៊ីលនដុល្លារសហរដ្ឋអាម្រារិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រាលធ្វើឲ្យអាម្រារិកកា្លាយជា
ប្រាភពវិនិយោគធំបំផុតទី ៣ របស់អាសា៊ាន ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានសម្ត្រាង 
នូវការកោតសរសើរចំពោះការបង្កើតឡើងនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការតភា្ជាប់
អាម្រារិក-អាសា៊ាន ដើម្បីពង្រាឹងទំនាក់ទំនងស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានអាម្រារិកបន្ថ្រាម
ទៀត ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានក៏បានរំពឹងទុកពីការគំទ្រាបន្ថ្រាមទៀតរបស់សហ
រដ្ឋអាម្រារិក សម្រាប់ការតភា្ជាប់អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥និងសា្វាគមន៍ការប្រាកាស
កម្មវិធីសិក្សាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាសា៊ាន ។

ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង ១០ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រាជុំកំពូល
អាសា៊ាន-ឥណ្ឌលើកទី ១៤ ជាមួយឯកឧត្តម ណារិន ្រដាម៉ូឌី នាយករដ្ឋ-
មន្រា្តីន្រាសាធរណរដ្ឋឥណ្ឌ ។ ម្រាដឹកនាំប្រាទ្រាសអាសា៊ានបានសា្វាគមន៍            
ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឥណ្ឌស្តីពីគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅទិសខាង
កើត និងការផលិតនៅប្រាទ្រាសឥណ្ឌ និងអរគុណការគំទ្រារបស់ឥណ្ឌ 
សម្រាប់សហគមន៍អាសា៊ាន និងបានរំពឹងថា អាសា៊ាន-ឥណ្ឌនឹងប្រារព្វខួប 
អនុស្សាវរីយ៍ ២៥ ឆ្នាំន្រាទំនាក់ទំនងន្រាគូសន្ទនាអាសា៊ាន-ឥណ្ឌក្នុងឆ្នាំ   
២០១៧ ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ាន-ឥណ្ឌបានកត់សមា្គល់ពីលទ្ធផលន្រាការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគមិនទាន់ឈានដល់សកា្តានុពលព្រាញល្រាញ
នៅឡើយ ។ ពាណិជ្ជកម្មសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥៨ ប៊ី-
លនដុល្លារអាម្រារិក ឬប្រាមាណ ២,៦ ភាគរយន្រាពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អា-
សា៊ាន ។ ម្រាដឹកនាំអាសា៊ានឥណ្ឌបានកត់សមា្គល់ពីការអនុវត្តផ្រានការ       
សកម្មភាពបន្តស្តីពីកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការអាសា៊ាន-ឥណ្ឌលើវិស័យម្ហូបអា-
ហារកសិកម្ម និងព្រាឈើឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ដើម្បីជំរុញបន្ថ្រាមទៀតនូវ 
កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការលើវិស័យម្ហូបអាហារកសិកម្ម និងព្រាឈើ ។

នៅថ្ង្រាទី ៨ ខ្រាកញ្ញា ម្រាដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសអាសា៊ានទាំង១០ក៏បានអញ្ជើញ 
ចូលរួមកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសុីបូពា៌លើកទី ១១ ។ ម្រាដឹកនាំទាំងអស់បានអះ-
អាងសាជាថ្មីនូវការគំទ្រាចំពោះដំណើរការ ន្រាការកសាងសហគមន៍អា-
សា៊ាននិងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវសារៈសំខាន់ន្រាតួនាទីស្នូលរបស់អាសា៊ានក្នុង
កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសុីបូពា៌ និងក្នុងដំណើរវិវឌ្ឍន្រានិមា្មាបនកម្មតំបន់ ។ ម្រាដឹក-
នាំអាសុីបូពា៌ទាំងអស់បានអះអាងជាថ្មីថា វ្រាទិកាអាសុីបូពា៌នឹងនៅបន្តជា    
វ្រាទិកាបើកចំហរសម្រាប់ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រាកបដោយតមា្លាភាពនឹង
សម្លឹងឆ្ពោះទៅខាងក្រាដ្រាលនឹងពង្រាឹងបន្ថ្រាមដល់បទដ្ឋានជាសកល និង
គោលការណ៍នានាដ្រាលបានទទួលសា្គល់ជាសកលថា អាសា៊ានជាកមា្លាំង 
នាំមុខ ព្រាមទាំងធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រាគូជាមួយបណ្តាប្រាទ្រាសចូលរួមវ្រាទិកា
អាសុីបូពា៌ ។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី 
២៨-២៩ ខ្រាកញ្ញា និងកិច្ចប្រាជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធជាច្រាើននៅរដ្ឋធនីវៀងច័ន្ទ
ន្រាសាធរណរដ្ឋប្រាជាធិបត្រាយ្យប្រាជាមានិតឡាវ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញធ្វើបទអន្តរាគមន៍ចំនួន ១៣ ។ កិច្ចប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី 
៣០ នឹងធ្វើនៅប្រាទ្រាសហ្វីលីពីននាឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខន្រាះ ៕
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលន្រាសាធរណរដ្ឋប្រាជាមានិតចិន

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជា-

ណចក្រាកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រាតិភូជាន់ខ្ពស់ ទៅចូលរួមការតាំង 

ពិព័រណ៌អាសា៊ាន-ចិនលើកទី ១៣ ក្រាមប្រាធនបទ   ៉ការកសាងផ្លូវសូត្រា

សមុទ្រាសតវត្សរ៍ទី ២១   ៉ និងវ្រាទិកាវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន 

លើកទី ១ ចាប់ពីថ្ង្រាទី ១០-១២ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រាុងណននីញ 

ខ្រាត្តកា្វាងសុី សាធរណរដ្ឋប្រាជាមានិតចិន ។ ន្រាះជាលើកទី ៩ ហើយ ដ្រាល 

ប្រាមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍អាសា៊ាន-

ចិន ដ្រាលបងា្ហាញពីការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការ  

ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការកៀរគរវិនិយោគពីប្រាទ្រាសចិនមកកាន់កម្ពុជា។

នៅទីក្រាុងណននីងខ្រាត្តកា្វាងសុីនាព្រាឹកថ្ង្រាទី ១០ ខ្រា កញ្ញា សម្ត្រាចត្រា-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាបានទទួលជួប

ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ផឹង ឈីវហ៊ ល្រាខាគណៈកមា្មាធិការ-

បក្សកុម្មុយនីស្តចិនតំបន់ស្វយ័តខ្រាត្តកា្វាងសីុ ។ 

ឯកឧត្តមល្រាខាគណៈកមា្មាធិការបក្សតំបន់ស្វយ័តខ្រាត្តកា្វាងសុី និង  

សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តី បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់

ទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការទ្វ្រាភាគីន្រាប្រាទ្រាសទាំង

ពីរ កម្ពុជា-ចិន ពិស្រាសទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា និង 

ខ្រាត្តកា្វាងសុី ។ ឯកឧត្តមល្រាខាបក្សខ្រាត្ត បានចាត់ទុកថាសម្ត្រាចត្រាជោ           

ហ៊ុន សែន គឺជាម្រាដឹកនាំអាសា៊ានដ៏សកម្មមា្នាក់ដ្រាលបានអញ្ជើញមកចូល

រួមពិព័រណ៍ចិន-អាសា៊ានចំនួន ៩ លើក ជាប់ៗគ្នា ។ សម្ត្រាចត្រាជោគឺជាមិត្តដ៏ 

ល្អមិត្តជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រាទ្រាស និងប្រាជាជនចិន ពិស្រាសប្រាជាជនខ្រាត្ត     

កា្វាងសុី ។ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីមានប្រាសាសន៍ពីប្រាវត្តិន្រាការប្រារព្វ 

ពិព័រណ៍ចិន-អាសា៊ាន គឺកើតច្រាញពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម វែន ជា 
បា៉ែវ អតីតនាយករដ្ឋមន្រា្តីចិន និងក្នុងព្រាលដ្រាលកម្ពុជាជាប្រាទ្រាសសម្រាប

សម្រាួលអាសា៊ាន-ចិន ហើយព្រាឹត្តិការណ៍នាព្រាលន្រាះ គឺស្រាបព្រាលន្រាការ

ប្រារព្វខួបអនុស្សាវរីយ៍ ២៥ ឆ្នាំ ន្រាទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដ្រាគូសន្ទនារវាង

ចិន-អាសា៊ាន ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានស្នើដល់ថា្នាក់ដឹកនាំខ្រាត្តកា្វាងសុីបន្តជំរុញ

អ្នកវិនិយោគពីខ្រាត្តកា្វាងសុីទៅបណ្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាឲ្យ

កាន់ត្រាមានចំនួនច្រាើនឡើងថ្រាមទៀត ពិស្រាសខិតខំធ្វើយ៉ាងណជំរុញ         

កំណើនន្រាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាទ្រាសកម្ពុជា និងខ្រាត្តកា្វាងសុីឲ្យកាន់ត្រា

មានទំហំធំឡើង ។ ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា និងខ្រាត្តកា្វាងសុី កម្ពុជាបាន 

បង្កើតសា្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៅទីក្រាុងណននីង ខ្រាត្តកា្វាងសុីនៅថ្ង្រាទី ១៤ ខ្រា 

តុល ឆ្នាំ ២០០៥ ។

នៅល្ងាចថ្ង្រាទី ១០ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តី 

កម្ពជុាបានអនញុ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម ចាង កែល ី(Zhang Gaoli) ឧបនាយក-

រដ្ឋមន្រា្តីចិនចូលជួបសម្ត្រាងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ។ ក្នុងសវនាការ 

ន្រាះ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តីចិនបានចាត់ទុកវត្តមានរបស់សម្ត្រាចត្រា-

ជោថាបានបងា្ហាញពីគោលជំហររបស់សម្ត្រាចចំពោះប្រាទ្រាសចិន និងជាការ

ចូលរួមពង្រាឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងចិន និងកម្ពុជា និងក៏រវាងចិននិងអាសា៊ាន

ទាំងមូលផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីបានស្នើដល់ភាគីចិនបន្ត    

ជំរុញការនាំចូលនូវផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយមិនកំណត់

កូតាចំនួន និងដោយមិនជាប់ពន្ធគយ តាមរយៈការជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្រា្តីពាណិជ្ជ 

កម្មន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរកម្ពុជាចិន ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នា ។ សម្ត្រាចត្រាជោ 

និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាីចិន បានពិភាក្សាគ្នាពីគម្រាងអាទិភាពនា-

នា ដ្រាលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជូនភាគីកម្ពុជា រួមទាំងជំនួយឥតសំណង 

មានទឹកប្រាក់ ៣៦០០ លនយ័ន ផងដ្រារ ។ ឯកឧត្តម ចាង កែលី បាន 

កោតសរសើរ និងចាត់ទុកសម្ត្រាចត្រាជោ គឺជាសាក្សីពិតក្នុងទំនាក់ទំនងអា-

សា៊ាន-ចិន ដោយសម្ត្រាចត្រាងត្រាខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការអាសា៊ាន-

ចិន បន្តមានការរីកចម្រាើនទៅមុខក្នុងភាពជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្ត្រា ។

នាព្រាឹកថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តី

កម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីកាត់ខ្ស្រាបូជា    

និមិត្តរូបន្រាការសម្ពោធស្តង់ពិព័រណ៍ និងពនា្លាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីបើកឲ្យភ្ញៀវ

មកពីគ្រាប់ទិសទីទាំងជនជាតិចិន និងបណ្តាប្រាទ្រាសជាច្រាើនទៀត ចូល    

ទស្សនា ។ ក្នុងការចូលរួមព្រាឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ចិន-អាសា៊ានលើកទី ១៣ នៅ 

ទីក្រាុងណននីង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ  កម្ពុជាមានក្រាុមហ៊ុនចំនួន ៧៦ ដ្រាល 

សុទ្ធសឹងជាក្រាុមហ៊ុនក្នុងស្រាុកចូលរួម ហើយមានស្តង់សរុបចំនួន ១១៤     

បានតាំងបងា្ហាញលក់ទំនិញដ្រាលជាផលិតផលក្នុងស្រាុក ។ 

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយបណ្តា

ពាណិជ្ជករកម្ពុជា ព្រាមទាំងបានថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ប្រាកបដោយភាព     

ស្និទ្ធសា្នាល និងបានសម្ត្រាងការកោតសរសើរដល់ក្រាុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរ-

ជាតិ ដ្រាលកំពុងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងដំណំកសិផលនានា ដ្រាល

បានយកទំនិញកម្ពុជាមកចូលរួមបងា្ហាញ និងដក់លក់នៅក្នុងប្រាទ្រាសចិន

នាឱកាសន្រាះផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានវាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះផលិតផល

របស់កម្ពុជាដ្រាលបានយកមកតាំងបងា្ហាញលក់ ក៏ដូចជាប្រាកួតប្រាជ្រាងជា  

កម្ពុជាខិតខំពង្រីកទីផ្សារ និងធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យកាន់ត្រស៊ីជម្រក្នុងតំបន់អាស៊្រន
សម្ត្រចត្រជ្រ ហ៊៊ន ស្រន អព្រា្ជីញចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ អាស៊្រន-ចិន លើកទី ១៣ 

ន្រខ្រត្តកា្វ្រងស៊ី

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជា-
ណចក្រាកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ផឹង ឈីវហ៊  
ល្រាខាគណៈកមា្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនតំបន់ស្វយ័តខ្រាត្តកា្វាងសីុ
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មួយនឹងបណ្តាប្រាទ្រាសអាសា៊ាន ដ្រាលន្រាះបងា្ហាញថា ផលិតផលរបស់កម្ពុជា 

កំពុងមានសកា្តានុពលដ្រាលបានទទួលសា្គល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ នា 

ព្រាលបច្ចុប្បន្ន ។

ថ្ល្រាងសុន្ទរកថា នៅក្នុងពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិនលើកទី 

១៣ សម្ដ្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្ដីកម្ពុជាបានថ្ល្រាងថា កម្ពុជា

នឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ពិស្រាស ចំពោះកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ និងសមារណ 

កម្មជាមួយបណ្តាប្រាទ្រាសទាំងក្នុង និងក្រាតំបន់ពិស្រាសអាសា៊ាន និង  

បណ្តាប្រាទ្រាសដ្រាលមានស្រាដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផ្ស្រាងទៀត ដូចជា ចិន ឥណ្ឌ 

ជប៉ុន និងកូរ៉្រា ។ ជាក់ស្ដ្រាង កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការទ្វ្រាភាគី រវាងកម្ពុជា និងចិន 

មានសន្ទុះរីកចម្រាើនកាន់ត្រាខា្លាំងកា្លាឡើងជាលំដប់ ពិស្រាសក្នុងវិស័យពា-

ណិជ្ជកម្មកសិកម្ម និងទ្រាសចរណ៍ព្រាមទាំងការវិនិយោគរួមទាំងការវិនិ-

យោគលើវិស័យហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថាមពល បច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរ-

គមនាគមន៍។ កម្ពុជាបាន និងកំពុងខិតខំបន្ដធ្វើពិពិធកម្មស្រាដ្ឋកិច្ចបន្ថ្រាម

ទៀត សំដៅពង្រាីកទីផ្សារ និងធ្វើសមារណកម្មខ្លួនឲ្យកាន់ត្រាសុីជម្រា ទាំង 

ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ស្រាបតាមទស្សនទាននិយមតំបន់ តំបន់និយមបើក               

ទូលយ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានមានប្រាសាសន៍ទៀតថា ដើម្បីសម្រាចនូវ 

គោលដៅន្រាះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ច្រាញ និងកំពុងជំរុញអនុវត្ដន៍

យ៉ាងសកម្មនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម សំដៅពង្រាឹង 

ពិពិធកម្មមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្ម តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិ-

យោគលើឧស្សាហកម្ម ដ្រាលមានលក្ខណៈប្រាកួតប្រាជ្រាងកាន់ត្រាខា្លាំង និង 

មានតម្ល្រាបន្ថ្រាមកាន់ត្រាខ្ពស់ ដូចជាឧស្សាហកម្មផ្គុំតម្លើងអ្រាឡិចត្រាូនិច និង 

គ្រាឿងបនា្លាស់ ។ ឧស្សាហកម្មក្រាច្ន្រាផលិតផលកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មធន់ 

ស្រាលផ្ស្រាងៗទៀត   ព្រាមទាំងការជំរុញការតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងការបង្កើត 

ចង្កាមឧស្សាហកម្មរវាងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងស្រាុកជាមួយ 

សហគ្រាសបរទ្រាស ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឲ្យកា្លាយទៅជាចំណ្រាក

មួយន្រាខ្ស្រាសងា្វាក់ផលិតកម្មតំបន់ និងសកលលក ។ ក្នុងបរិការណ៍ន្រាះ 

កម្ពុជាត្រាៀមខ្លួនជាស្រាចដើម្បីចូលរួមច្រាករំល្រាកនូវសា្ថានភាពឈ្នះ ឈ្នះ 

ជាមួយគ្រាប់ដ្រាគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រាបខណ្ឌន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ ពិស្រាស 

ក្នុងក្រាបខណ្ឌគំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រាការសា្ថាបនាវិថីសូត្រាសមុទ្រា សម្រាប់សត-

វត្សរ៍ទី ២១ ន្រាះ ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ ។

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា កម្ពុជាមានការព្រាញចិត្ដ និង 

កោតសរសើរចំពោះមិត្ដចិន ដ្រាលបានខិតខំប្រាឹងប្រាង ព្រាមទាំងបានដើរតួ

នាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រាឹង និងពង្រាីកការតភា្ជាប់តំបន់ ។ វ្រាទិកានាព្រាល 

ន្រាះ ពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការអភិ-

វឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យភា្ជាប់រូបវន្ដ ពាណិជ្ជកម្ម ធុរកិច្ច ការវិនិយោគ ទ្រាសចរណ៍ 

និងវប្បធម៌ រវាងសាធរណរដ្ឋប្រាជាមានិតចិន និងបណ្តាប្រាទ្រាសផ្ស្រាង         

ទៀតនៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ។ កម្ពុជាយល់ឃើញថា អាសា៊ាននិងចិន នៅត្រា

មានសកា្ដានុពលច្រាើនណស់ក្នុងកិច្ចសហប្រាតិបត្ដិការរួមគ្នា ហើយឆ្នាំន្រាះ 

គឺជាឆ្នាំទី ១ ន្រាសហគមន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានដ្រាលជាទីផ្សារមួយមានប្រាជា-

ជនជាង ៦០០ លននាក់ និងជារោងចក្រាផលិតថ្មីមួយរបស់ពិភពលក     

ដ្រាលមានតម្រាូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជាអគ្គិសនី 

បច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍធនធនមនុស្ស ការស្រាវជ្រាវ និង 

គំនិតច្ន្រាប្រាឌិតថ្មីៗ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ច ប្រាកបដោយចីរភាព និង 

បរិបទដ្រាលទាមទារឲ្យមានការចូលរួម និងកិច្ចសហការកាន់ត្រាសុីជម្រាពី

សំណក់ដ្រាគូសន្ទនានានារបស់អាសា៊ាន ជាពិស្រាសចិន ដ្រាលជាប្រាទ្រាស 

មហាអំណចស្រាដ្ឋកិច្ចទី ១ នៅក្នុងតំបន់ ។ ដូច្ន្រាះកម្ពុជាសូមគំទ្រាចំពោះ

កិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាង សំដៅលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការអាសា៊ានចិន ក្នុង

គ្រាប់វិស័យឲ្យកាន់ត្រាសុីជំរៅថ្រាមទៀត ពិស្រាសតាមរយៈការជំរុញ និង      

លើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនចិនឲ្យទៅវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ឲ្យកាន់ 

ត្រាច្រាើនឡើង ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្ត្រាមថា បើទោះបីកន្លងមកន្រាះពិភព-

លកបានជួបនូវវិបត្តិស្រាដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណក្តី ប៉ុន្ត្រាប្រាទ្រាសចិន បានរក្សាបាន

នូវលំនឹងផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ច ហើយបានកា្លាយជាដ្រាគូលំដប់ទី ១ របស់អាសា៊ាន 

ដដ្រាល ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមក ចិនបានវិនិយោគដោយផ្ទាល់ជាមួយ

អាសា៊ាន ៨.២០០ លនដុល្លារ ហើយបានកា្លាយជាដ្រាគូលំដប់ទី ៤ របស់ 

ប្រាទ្រាសអាសា៊ានផងដ្រារ ។

នៅក្នុងវ្រាទិកាវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនលើកទី១នាព្រាឹកថ្ង្រា 

ទី ១២ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីកម្ពុជាបានមាន 

ប្រាសាសន៍ថាប្រាមុខដឹកនាំន្រាប្រាទ្រាសទាំងពីរ បានបង្កើនផ្រានការពង្រាីក         

ទំហំពាណិជ្ជកម្មឱ្យបានចំនួន ៥ ពាន់លនដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ។ តាម 

ការអនុវត្តជាក់ស្ត្រាង ពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជា និងចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 

សម្រាចបានចំនួន ៤៣៣១ លនដុល្លារ មានការកើនឡើង ១៥,១៩ ភាគ-

រយ បើប្រាៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ដ្រាលសម្រាចបានចំនួន ៣៧៦០ លន-

ដុល្លារ ។ ក្នុងនោះការនាំច្រាញរបស់កម្ពុជាទៅប្រាទ្រាសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 

មានចំនួន ៤០៥ លនដុល្លារ ថយចុះ ១៥,៦៣ ភាគរយ បើប្រាៀបឆ្នាំ 

២០១៤ ដ្រាលមានចំនួន ៤៨០ លនដុល្លារអាម្រារិក និងការនាំចូលកម្ពុជាពី 

ប្រាទ្រាសចិន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានចំនួន ៣៩២៦ លនដុល្លារ កើនឡើង 

១៩,៧០ % បើប្រាៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ដ្រាលមានចំនួន ៣២៨០ 

លនដុល្លារ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តឲ្យដឹងថា ក្នុងក្រាបខណ្ឌន្រាការវិនិ-

យោគផ្ទាល់ពីបរទ្រាស និងផ្អ្រាកតាមការកត់ត្រារបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 

កម្ពុជាក្នុងរយៈព្រាល ៥ ឆ្នាំ ជាប់ៗគ្នាពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ចិនគឺជា 

ប្រាទ្រាសដ្រាលបានដក់ទុនវិនិយោគច្រាើនជាងគ្រានៅកម្ពុជា ដោយបាន 

បោះទុនវិនិយោគសរុបប្រាមាណ ៤,៩ ពាន់លនដុល្លារ ក្នុងនោះការវិនិ-  

យោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស្រាដ្ឋកិច្ចពិស្រាសមានចំនួនប្រាមាណ ៥៦០ 

លនដុល្លារ ។ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនវិនិយោគយ៉ាងច្រាើនពីវិស័យឯក-

ជនរបស់ចិនដូចជា ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល គម្រាងបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌-

មាន និងទូរគមនាគមន៍ និងការពង្រាីកកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងវិស័យពា-

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជា-
ណចក្រាកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ចាង កែលី 

(Zhang Gaoli) ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តីចិន
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ណិជ្ជកម្ម កសិកម្មនិងទ្រាសចរណ៍ ផងដ្រារ ។ ទាក់ទិននឹងចំណងមិត្តភាព 

រវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរវិញ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានឲ្យដឹងបន្ថ្រាមថា 

ផ្អ្រាកលើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រាព្រាណីន្រាះ រដ្ឋាភិបាលន្រាប្រាទ្រាសពីរ 

កម្ពុជា ចិន បានខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការទ្វ្រាភាគីរហូតដល់ 

កម្រាិតកំពូលមួយគឺ    ៉កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ ភាពជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្រា្តគ្រាប់ 

ជ្រាុងជ្រាយ   ៉ ។

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការគំទ្រា             

ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង ប្រាធនាធិបតីចិន ក្នុងការ 

បង្កើតខ្ស្រាក្រាវាត់ស្រាដ្ឋកិច្ច ផ្លូវសូត្រា និងផ្លូវសូត្រាសមុទ្រាសតវត្សទី ២១ ដើម្បី 

ជំរុញការតភា្ជាប់ទ្វីបអាសុី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក ក៏ដូចជាជាមួយប្រាទ្រាសដទ្រា    

ទៀតនៅក្នុងពិភពលក ក្នុងការជំរុញតភា្ជាប់ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពាណិជ្ជ-

កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រាជាជន និងប្រាជាជន និងការផ្លាស់ប្តូរ 

វប្បធម៌ សម្រាប់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការឈ្នះ ឈ្នះ ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍រួមដើម្បី 

មិត្តភាព សន្តិភាព និងវិបុលភាព ។ តាមរយៈក្រាបខណ្ឌខ្ស្រាក្រាវាត់មួយ ផ្លូវ 

មួយ ន្រាះសូមឲ្យមន្រា្តីស្រាដ្ឋកិច្ចធុរជននានា ដ្រាលអាចទាក់ទាញការវិនិ-   

យោគ ដោយប្រាើប្រាស់មូលនិធិផ្លូវសូត្រា ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រាមាណ 

៤០ ពាន់លនដុល្លារអាម្រារិក មកអភិវឌ្ឍន៍ស្រាដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងតភា្ជាប់ 

ខ្រាត្ត តាមមាត់សមុទ្រារបស់កម្ពុជា និងចិន ។ ដោយយល់ឃើញពីសកា្តានុ-

ពលដ៏ធំធ្រាងរបស់ខ្រាត្តនៅតាមមាត់សមុទ្រា យើងបានជ្រាើសរីសយកខ្រាត្ត 

កោះកុង ធ្វើជាទីក្រាុងស្រាស់ប្រាិមប្រាិយរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំពនា្លាជាតិ    

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជា-
ណចក្រាកម្ពុជា អញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិនលើកទី 

១៣ នៅខ្រាត្តកា្វាងសុី

ក្នុងឱកាសន្រាការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអាសា៊ាន ចិនលើកទី ១៣ ន្រាះ      

ដើម្បីតំណងឲ្យព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាស្រាបតាមប្រាធនបទ    ៉សហប្រាតិ-

បត្តិការផ្លូវសូត្រាតាមដ្រានសមុទ្រាសតវត្សរ៍ទី ២១  ៉ ។

នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី ១២ ខ្រាកញ្ញា ដ្រាលជាថ្ង្រាបញ្ចប់ន្រាទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទី 

ក្រាុងណននីង ប្រាទ្រាសចិន សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួម 

ក្នុងវ្រាទិកាពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគកម្ពុជា ចិន លើកទី ១ ដ្រាលមានអ្នកចូល 

រួមប្រាមាណជា ៤០០ នាក់ ដ្រាលក្នុងនោះភាគច្រាើនជាអ្នកវិនិយោគចិន ។  

ថ្ល្រាងនៅព្រាលនោះ សម្ត្រាចត្រាជោបានចាត់ទកុវ្រាទិកាន្រាះថា ជាវ្រាទិកាប្រាវត្ត-ិ

សាស្រា្តមួយសម្រាប់កៀរគរការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម ជាវ្រាទិកាសម្រាប់ 

ការចាប់ដ្រាគូរកសុីរវាងអ្នកវិនិយោគ ចិននិងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា ។ សម្ត្រាច

ត្រាជោក៏បានជម្រាបជូនអ្នកវិនិយោគនូវនយោបាយបើកចំហររបស់កម្ពុជា 

គឺសា្វាគមន៍រាល់ការវិនិយោគពីខាងក្រា ពិស្រាសគឺវិនិយោគពីប្រាទ្រាសចិន

លើគ្រាប់វិស័យ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានប្រាប់ទៅក្រាុមអ្នកវិនិយោគចិនថាកុំ 

សម្លឹងឃើញកម្ពុជាជាទីផ្សារតូចមួយដ្រាលមានមនុស្សត្រាឹម ១៥ លននាក់ 

ត្រាូវសម្លឹងមើលទៅដល់ទីផ្សារប្រាទ្រាសម្រាគង្គ ដ្រាលមានប្រាជាជនជាង 

២៦០ លននាក់  ទីផ្សារអាសា៊ានដ្រាលមានប្រាជាជនចំនួនជាង ៩៣២ លន 

នាក់ ទីផ្សារនៅសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់មួយចំនួនទៀត ដ្រាលសុទ្ធសឹងជា 

ទីផ្សាររបស់កម្ពុជា ។ សូមចាត់ទុកកម្ពុជាជាកន្ល្រាងផលិតសម្រាប់បម្រាើការ

នាំច្រាញ ។ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានបងា្ហាញពីសកា្តានុពលរបស់កម្ពុជា មានដូច 

ជា វិស័យកសិកម្ម ទ្រាសចរណ៍ ថាមពល និងវិស័យឧស្សាហកម្ម ។ ជាចុង

ក្រាយសម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីបានសំណូមពរឲ្យមានការរៀបចំវ្រាទិ-

កាន្រាះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាឲ្យបានកាន់

ត្រាច្រាើនថ្រាមទៀត ។

ការតាំងពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន លើកទី១៣ ន្រាះកាន់ត្រាពង្រាឹងថ្រាមទៀត

នូវកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការអាសា៊ាន-ចិន ដ្រាលបានទទួលឋានៈជាដ្រាគូព្រាញ

សិទ្ធិនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ និងត្រាូវបានតម្លើងទៅជាភាពជាដ្រាគូយុទ្ធសាស្ត្រានៅ

ឆ្នាំ ២០០៣ ។ ប្រាទ្រាសចិនគឺជាដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អាសា៊ានដ្រាល

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រារភាគីរវាងអាសា៊ានចិន មានតម្ល្រាដល់ 

ទៅ ៤៧២,១៦ ពាន់លនដុល្លារអាម្រារិក ។ ដោយឡ្រាកជាមួយកម្ពុជា          

ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ មានទំហំប្រាមាណ 

៤,៣១ ពាន់លនដុល្លារអាម្រារិក ហើយឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនឹងកើនឡើង 

ដល់ប្រាមាណ ៥ ពាន់លនដុល្លារអាម្រារិក ៕

ប្រាព្រាឹត្តល្មើសច្បាប់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ ការចរចានយោបាយជាយន្តការប្រាជា-

ធិបត្រាយ្យមួយដ្រាលរួមចំណ្រាកពង្រាឹងនីតិរដ្ឋ ត្រាគ្រាមិនអាចយកដំណះស្រាយ 

នយោបាយទៅគ្រាបដណ្តប់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់បានឡើយ។ ប្រាទ្រាសជាតិ

កំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវត្រាូវ គឺផ្លូវនីតិរដ្ឋផ្លូវសន្តិភាព ផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាជាជនកំពុង 

រស់ក្នុងស្រារីភាព ស្រាចក្តីថ្ល្រាថ្នូរ ភាពសុខសាន្ត ប្រាជាជនមិនត្រាូវការមហាបាតុ-

កម្មឡើយ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាកាសយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ ក្នុងការកមា្ចាត់មហាបាតុ-

កម្មន្រាះបើវាកើតមានឡើង ដោយបញ្ជាឲ្យកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រាៀមទប់     

សា្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណ ដ្រាលនឹងបង្កនូវភាពវឹកវរក្នុងសង្គម ។ 

ប្រាជាជនគ្រាប់ស្រាទាប់ គ្រាប់មជ្ឈដ្ឋាន អង្គការសហជីព អង្គការន្រាសង្គមសុីវិល

បានប្រាកាសគំទ្រានូវជំហរដ៏មុតមាំន្រាះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ កងកមា្លាំងប្រាដប ់

អាវុធក៏បានប្រាកាសប្ត្រាជា្ញាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ដើម្បីការពារសន្តិភាព ការពាររដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ ការពាររាជរដ្ឋាភិបាល ការពារស្រាចក្តីសុខរបស់ប្រាជាជន។  គណបក្ស 

ប្រាជាជនកម្ពុជាគំទ្រាព្រាញទំហឹងចំពោះចំណត់ការដ៏ត្រាឹមត្រាូវរបស់តុលការ និង 

កិច្ចខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រាឹងវិធនការច្បាប់ ដើម្បីពង្រាឹងនីតិរដ្ឋ 

មិនឲ្យពួកប្រាឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិណមកបំផ្លាញសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និង

ជីវភាពដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រាជាជនបានឡើយ ៕
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ក្នុងខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅន្រាះ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូល 

រួមសម្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន ចូលរួមជួបជាមួយសិស្សពូក្រាប្រាឡងជាប់

និទ្ទ្រាស A ព្រាមទាំងច្រាកសញ្ញាបត្រាដល់និស្សិតដ្រាលបញ្ចប់ការសិក្សាជា

ច្រាើនសាកលវិទ្យាល័យផងដ្រារ ។

ល្ងាចថ្ង្រាទី ១ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
និងសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុនសែន បានអញ្ជើញចុះឈ្មាះ

បោះឆ្នាតក្នុងប្រាព័ន្ធបញ្ជីបោះឆ្នាតថ្មីនៅសងា្កាត់តាខ្មា ក្រាុងតាខ្មា ខ្រាត្ត 

កណ្តាលដ្រាលជាថ្ង្រាដំបូងន្រាដំណើរការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានអំពាវនាវដល់ប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបាន

ព្រាញល្រាញក្នុងដំណើរការប្រាជាធិបត្រាយ្យ និងបច្ច្រាកវិទ្យាទំនើបដ្រាលបាន

និងកំពុងប្រាើប្រាស់ចាប់ពីថ្ង្រាន្រាះទៅ ។ ប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ទោះជាធ្លាប់ 

បោះឆ្នាតបួន-ប្រាំអាណត្តិរួចមកហើយក៏ដោយ ត្រាបញ្ជីបោះឆ្នាតកាលពី

មុនមិនត្រាូវបានប្រាើប្រាស់ទៀតទ្រា ដូចន្រាះបើចង់ប្រាើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន

ត្រាូវអញ្ជើញមកចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានរំលឹកឡើងវិញ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចានៅព្រាល 

កន្លងមករវាងគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រា្គោះជាតិ។ កាល

ណះគណបក្សសង្រា្គោះជាតិបានស្នើសុំត្រាឹមការក្រាទម្រាង់គណៈកមា្មាធិការ

ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប.)ចំណ្រាកសម្ត្រាចបានសូមឲ្យធ្វើការក្រា

ទម្រាង់ការបោះឆ្នាត ។ ន្រាះជាចំណ៉ាចចាប់ផ្តើម ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថា    

អស់លកអាចមើលឃើញថា មា្ខាងគ្រាន់ត្រាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ 

សមាសភាព គ.ជ.ប.ត្រាប៉ុណ្ណោះ ឯខ្ញុំវិញសុំឲ្យមានការក្រាទម្រាង់ទូលំទូលយ 

រាប់ទាំងប្រាព័ន្ធបោះឆ្នាតន្រាះផង ។ 

សម្ត្រាចផ្ទាល់ក៏បានស្នើសុំទៅឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រា្តីជប៉ុន សុីនហ្សូ 
អាបែ ឲ្យមានការជួយក្រាទម្រាង់ការបោះឆ្នាត ក្នុងនោះប្រាព័ន្ធចុះឈ្មាះ

បោះឆ្នាតឡើងវិញន្រាះ ដើម្បីឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នាតន្រាះមានសុក្រាឹត្យភាព     

ហើយកុំឲ្យមានបក្សនយោបាយខ្លះច្រាះត្រាប្រាើពាក្យថាបាត់មនុស្ស ឬខុស 

ន្រាះខុសនោះ ។ យើងចង់ឲ្យមានសុក្រាឹត្យភាពច្បាស់លស់ ។ សម្ត្រាចត្រា-

ជោបញ្ជាក់ថា   ៉ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រាជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនឹងចូលរួមព្រាញ

ល្រាញក្នុងដំណើរការប្រាជាធិបត្រាយ្យ និងបច្ច្រាកវិទ្យាទំនើបរបស់យើង      

ដ្រាលយើងបាន និងកំពុងប្រាើប្រាស់ ហើយចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្រាន្រាះ   ៉ ។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដ្រាលបានសួរថា តើអាចមានការប្តឹងតវា៉ាជំទាស់

ទៀតទ្រានៅព្រាលលទ្ធផលបោះឆ្នាតច្រាញ ? សម្ត្រាចត្រាជោបានតបថា 

សម្ត្រាចមិនសង្ឃឹមថាគ្រានឹងតវា៉ាប្រាបន្រាះទ្រា ប៉ុន្ត្រាក៏អាចផងដ្រារ ព្រាះសូម្បី 

ត្រាហ្វ្រាសប៊ុក Like ចាញ់សម្ត្រាចក៏គ្រារករឿងដ្រារ ។ ប៉ុន្ត្រារករឿងយ៉ាងណក៏

ដោយសូមបញ្ជាក់ថា បើមិនចូលប្រាជុំសភាទ្រា បើមិនចូលស្បថទ្រា គឺនឹង 

បាត់បង់កៅអីទាំងអស់ ។ សូមបញ្ជាក់ត្រាប៉ុណ្ណឹង ព្រាះច្បាប់ថ្មីមិនអនុញ្ញាត 

ឲ្យអ្នកឯងធ្វើពហិកាកន្លះឆ្នាំ មួយឆ្នាំទ្រា  ។ បានស្រាចក្តីថាទី ១.សភាកោះ

ប្រាជុំក្រាមព្រាះរាជធិបតីរបស់ព្រាះមហាក្សត្រា បើអ្នកឯងមិនចូលគឺ ត្រាូវត្រា 

បាត់ ។ ទី២.ការស្បថចូលកាន់មុខតំណ្រាង បើអ្នកឯងមិនចូលក៏បាត់ហើយ 

នៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតដ្រាលត្រាូវត្រាគិត ប៉ុន្ត្រាសម្ត្រាចសង្ឃឹមថាគណ-

បក្សនយោបាយទាំងអស់នឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នា ព្រាះន្រាះជាការក្រា- 

ទម្រាង់មួយដ៏ធំដ្រាលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ។ សង្ឃឹមថានៅព្រាល 

ខាងមុខ យើងនឹងរកឃើញថាមនុស្សចំនួន ១,២ លននាក់ ដ្រាលគ្រាធ្លាប់ 

ថាបាត់នោះ តើវាទៅណ នៅព្រាលដ្រាលចុះឈ្មាះន្រាះហើយ? ។ សម្ត្រាច 

ត្រាជោបន្តថា យើងកំពុងត្រាប្រាុងប្រាៀបនូវការគិតគូប្រាបន្រាះ ព្រាះនៅ 

ព្រាលបោះឆ្នាត ២០១៣ គ្រាថាបាត់ឈ្មាះ ១,២ លននាក់ ។ ឥឡូវន្រាះ 

រង់ចាំមើលថា បនា្ទាប់ពីការចុះឈ្មាះន្រាះ តើមនុស្ស ១,២ លននាក់នោះ 

នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីន្រាះ ឬក៏នៅបាត់បន្ត? ។ បើនៅបាត់បន្តអ្នកបំផុសឲ្យ

មានរឿងន្រាះព្រាលមុនត្រាូវទទួលខុសត្រាូវប្រាបណ?ដូចន្រាះសូមអំពាវនាវ

ឲ្យប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងា្ហាញខ្លួននៅព្រាលន្រាះ ដើម្បីចៀសវាងនូវការ 

ចោទប្រាកាន់ថាបាត់មនុស្ស ព្រាះមនុស្សមិនម្រានសត្វមាន់ ឬសត្វចាបទ្រា ។ 

បាត់ ១,២ លននាក់ គឺច្រាើនណស់  ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានស្នើឲ្យអ្នកនិយយថា បាត់ៗនោះសា្តាប់ភាសាសម្ត្រាច 

ឲ្យបានច្បាស់ម្រាប់ទាំងអ្នកនិយយថា ទឹកខ្មាលុបជ្រាះក្នុងរយៈព្រាលមិន 

ដល់ទាំង ១២ ម៉ាង, មិនដល់ ២៤ ម៉ាង មុនការបោះឆ្នាត ។ ប៉ុន្ត្រាការពិត 

ជាក់ស្ត្រាង ទឹកខ្មានោះត្រាូវបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាើប្រាស់ធ្វើជាមូលដ្ឋាន  

ក្នុងការបោះឆ្នាត ប៉ុន្ត្រាគ្រាបានស្រាករឿងន្រាះ ។ យើងនឹងទូទាត់បញ្ជីមួយ 

នៅព្រាលខាងមុខ ដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថា តើការបោះឆ្នាតរយៈព្រាលកន្លង

ទៅមានបាត់មនុស្សដូចដ្រាលគ្រាលើកឡើងឬទ្រា?យើងក៏កំពុងស្វ្រាងរកថា

ទឹកខ្មានោះត្រាូវបានប្រាើប្រាស់ខុស ឬលុបជ្រាះដូចដ្រាលគ្រាបានលើកឡើង 

ឬទ្រា ? ព្រាះន្រាះគ្រាន់ត្រាជាល្រាសដើម្បីបង្កមហន្តរាយ សម្រាប់ប្រាទ្រាសត្រា 

ប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ១៩ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តី 

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីច្រាកសញ្ញាបត្រា 

សម្តែចតែជែ : ផ្តល់សារសំខាន់បំផុតលើការចុះឈ្មែះបែះឆ្នែត
ការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ

និងផ្តល់អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងតម្លែសែូវ-អង្ករ

ថ្ង្រាទី ១ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
និងសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុនសែន អញ្ជើញចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត 

ក្នុងប្រាព័ន្ធបញ្ជីបោះឆ្នាតថ្មី នៅសងា្កាត់តាខ្មា ក្រាុងតាខ្មា ខ្រាត្តកណ្តាល
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ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិនៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ រាជធនី 

ភ្នំព្រាញ ។

សម្ត្រាចត្រាជោ បានលើកជាអនុសាសន៍ដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួង 

អប់រំយុវជន និងកីឡា ឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពដល់សិស្សប្រាឡងជាប់បាក់ឌុប

គ្រាប់និទ្ទ្រាសរាប់ចាប់តាំងពី(A)ដល់(E) ដើម្បីឲ្យពួកគ្រាប្រាឡងចូលក្រាប-

ខណ្ឌគ្រាូដោយស្មើភាព ។ ន្រាះជាលទ្ធភាពថ្មី ព្រាះកន្លងមកសិស្សទទួល 

បាននិទ្ទ្រាស A, B, C ពួកគ្រាត្រាូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រាបខណ្ឌគ្រាូដោយ    

ស្វ័យប្រាវត្តិប្រាសិនជាសិស្សមានបំណងចង់ធ្វើជាគ្រាូបង្រាៀន ។ ត្រាទោះបី 

យ៉ាងណ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានបញ្ជាក់ដ្រារថា គួរត្រាអនុគ្រាះដល់និទ្ទ្រាស 

A ដោយឲ្យពួកគ្រាចូលក្រាបខណ្ឌគ្រាូដោយស្វ័យប្រាវត្តិ ។ ប៉ុន្ត្រាផ្ទុយមកវិញ

សម្ត្រាចនៅត្រាចង់ឲ្យសិស្សនិទ្ទ្រាស A ចូលរួមប្រាឡងដោយស្មើគ្នា ព្រាះគ្រា 

មានសមត្ថភាពរួចទៅហើយ ។

បើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានឲ្យដឹងថានៅ 

ឆ្នាំន្រាះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យរីសក្រាបខណ្ឌគ្រាូបង្រាៀនចំនួន 

៣.០០០ នាក់ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រាមាណថា យ៉ាងហោចណស់ក៏មាន 

សិស្សប្រាមាណ ២ មុឺននាក់ ក្នុងចំណមសិស្សដ្រាលជាប់ជាង ៥ មុឺននាក់

ដក់ពាក្យប្រាឡងធ្វើគ្រាូដ្រារ ។ ដូច្ន្រាះគួរត្រាមានការប្រាឡងដើម្បីចម្រាញ់ 

ជ្រាើសរីសគ្រាូដ្រាលពូក្រា ទោះត្រាូវចំណយថវិកាក៏ដោយដើម្បីទទួលបាន

មកវិញនូវសមធម៌សង្គម ។

ក្នុងឱកាសន្រាះដ្រារ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្រាូវអង្ករ សម្ត្រាចត្រាជោបាន

អំពាវនាវឲ្យធនាគរពាណិជ្ជកម្មបន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រាុមហ៊ុនរកសុីផ្ន្រាក

ស្រាូវអង្ករ និងអំពាវនាវឲ្យសា្ថាប័នមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុពន្យារព្រាលការសងប្រាក់ 

និងបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ ។ អំពាវនាវឲ្យឈ្មួញប្រាមូលទិញ និងប្រាជាពលរដ្ឋ 

បរិភោគអង្ករក្នុងស្រាុក ។ ជាមួយន្រាះ សម្រាប់រយៈព្រាលមធ្យមខាងមុខ 

សម្ត្រាចត្រាជោបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាត្រាូវការទុនពីចិនប្រាមាណ ៣០០ លន 

ដុល្លារ សម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យក្រាច្ន្រាអង្ករ ។

សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានសុំការយោគយល់ពីប្រាជាកសិករ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្ល្រាស្រាូវធ្លាក់ចុះន្រាះ ព្រាះមិនម្រានត្រាកម្ពុជាមួយទ្រាគឺជាបញ្ហា

សាកល ដោយសារថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកលលកមិនទាន់ផុតរលត់នៅ

ឡើយទ្រា ។ តម្ល្រាស្បៀង តម្ល្រាប្រាងឥន្ធនៈ កៅស៊ូ នៅត្រាបន្តធ្លាក់ចុះ បាន

ធ្វើឲ្យប្រាទ្រាសផលិតប្រាងកំពុងបាត់បង់នូវប្រាក់ចំណូលយ៉ាងខា្លាំង ។ ដូច 

គ្នាន្រាះ តម្ល្រាកៅស៊ូក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដ្រារ ប្រាទ្រាសមួយចំនួន ដូចជា    

ប្រាទ្រាសថ្រាបានបិទចំការកៅស៊ូ ឈប់ចៀរជ័រ ដោយសារត្រាតម្ល្រាលក់ទាប

ជាងតម្ល្រាន្រាការផលិត ។ ត្រាសម្រាប់កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភទុន

តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយប្រាក់ពន្ធជាដើម ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថាបញ្ហាតម្ល្រាស្រាូវធ្លាក់ចុះមិនម្រានជាបញ្ហាកម្ពុជា 

ត្រាមា្នាក់នោះទ្រា ។ ដោយសារថា ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាទូទៅមានការ

ប្រាកួតប្រាជ្រាងគ្នាទៅលើមុខទំនិញដូចគ្នា វាខុសពីប្រាទ្រាសអភិវឌ្ឍន៍ដ្រាល

គ្រាមានប្រាភ្រាទទំនិញផ្ស្រាងៗគ្នា ។ គ្រាន់ត្រាក្នុងក្រាបខណ្ឌប្រាទ្រាសអ៊ិចមុិច 

មួយ(កម្ពុជា,ថ្រា ,វៀតណម,ឡាវ,មីយ៉ាន់មា៉ា)ប្រាទ្រាសថ្រាផលិតអង្ករមួយ 

ឆ្នាំសល់ ១០ លនតោន ដូចន្រាះគ្រាចាំបាច់ត្រាូវការបញ្ច្រាញអង្ករឲ្យបាន ២ 

លនតោនក្នុង ១ ឆ្នាំ, ប្រាទ្រាសវៀតណមផលិតអង្ករនាំច្រាញមួយឆ្នាំរាប់

លនតោន, ប្រាទ្រាសមីយ៉ាន់មា៉ាក៏ផលិតអង្ករនាំច្រាញ,ប្រាទ្រាសឡាវមានអង្ករ 

គ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ហូប ។

សម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីបានបន្តថា ចំពោះវិធនការរយៈព្រាល 

មធ្យម រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រាូវការខ្ចីលុយពីប្រាទ្រាសចិនចំនួន ៣០០ លន 

ដុល្លារ ដើម្បីទប់សា្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្ល្រាស្រាូវ ពិស្រាសដើម្បីធ្វើជាទុនសម្រាប់

ទិញស្រាូវ ខណៈបច្ចុប្បន្ន ទុនដ្រាលកម្ពុជាមាននៅមិនទាន់គ្រាប់គ្រាន់ ។ 

យើងត្រាូវការខ្ចីចិន ៣០០ លនដុល្លារ សម្រាប់កសាងទីតាំងមួយចំនួន 

សម្រាប់រោងមា៉ាសុីនកិនស្រាូវ, ឡសម្ងួត និងធ្វើឃ្លាំងស្តុក ក៏ដូចជាទុនក្នុង 

ការទិញស្រាូវ ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ 

សម្ពោធមន្ទីរព្រាទ្យជប៉ុនសាន់រា៉ាយស៍ភ្នំព្រាញ ដ្រាលជាមន្ទីរព្រាទ្យដំបូងវិនិ-

យោគដោយវិស័យឯកជនជប៉ុន ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រាមាណ ៣៥ លន      

ដុល្លារ ។ មន្ទីរព្រាទ្រាន្រាះស្ថិតក្នុងសងា្កាត់ជ្រាយចងា្វា ខណ្ឌជ្រាយចងា្វា 

រាជធនីភ្នំព្រាញ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានគំទ្រា ចំពោះការអះអាងរបស់លកប្រាធនមន្ទីរ-   

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យបន្ទប់នានា

ន្រាមន្ទីរព្រាទ្យជប៉ុន សាន់រា៉ាយស៍ ភ្នំព្រាញ ដ្រាលជាមន្ទីរព្រាទ្យដំបូងវិនិយោគ

ដោយវិស័យឯកជនជប៉ុន

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណ្រាះសំណល 
ជាមួយសិស្សានុសិស្ស លកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ នៅអនុវិទ្យាល័យលំផត់ 

ក្នុងឃុុំជ័យឧត្តម ស្រាុកលំផត់ ខ្រាត្តរតនគិរី ក្នុងឱកាសដ្រាលសម្ត្រាចបាន 
អញ្ជើញពិនិត្យវឌ្ឍនភាពន្រាការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រា្ត 

ចតុកោណដំណក់កាលទី ៣ ដ្រាលអនុវត្តបានពាក់កណ្តាលអាណត្តិ
ន្រារាជរដ្ឋាភិបាល
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ព្រាទ្យដ្រាលបានបញ្ជាក់ថា ន្រាះជាការចាប់ផ្តើម ហើយនឹងមានការវិនិយោគ 

បន្ថ្រាមទៀត និងឈានទៅបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលមួយនៅ 

កម្ពុជាផងដ្រារ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថា ការដ្រាលយើងមានមន្ទីរព្រាទ្យខា្នាត    

ខ្ពស់ប្រាបន្រាះ វាមិនត្រាឹមត្រាជាបញ្ហាដច់ដោយឡ្រាករបស់ប្រាជាជនកម្ពុជា

ប៉ុណ្ណោះទ្រា ក៏ប៉ុន្ត្រាវាបង្កើតបាននូវជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និង  

អ្នកទ្រាសចរណ៍ដ្រាលមានប្រាក់ហើយមកពីចំងាយគ្រាត្រាូវដឹងថា នៅព្រាល 

ដ្រាលគ្រាមកវិនិយោគ និងមកធ្វើទ្រាសចរនៅកម្ពុជា តើមានមន្ទីរព្រាទ្យ និង

មានស្រាវាគ្រាប់គ្រាន់ដើម្បីសង្រា្គោះគ្រាឬទ្រា? ដូច្ន្រាះការសាងសង់មន្ទីរព្រាទ្យ 

ន្រាះ មិនម្រានគ្រាន់ត្រាជាបញ្ហាសុខភាពនោះទ្រា ក៏ប៉ុន្ត្រាវាជះឥទ្ធិពលទៅលើ

បញ្ហាដទ្រាទៀត រាប់ទាំងវិស័យទ្រាសចរណ៍ ការវិនិយោគ និងអ្នកមកស្រាវ

ជ្រាវនៅកម្ពុជាផងដ្រារ ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី២១ខ្រាកញ្ញាសម្ត្រាចត្រាជោនាយករដ្ឋមន្រា្តីបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយសិស្សទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុប 

និទ្ទ្រាសអ្រា (A )ចំនួន ៤០៥ នាក់ និងលកគ្រាូអ្នកគ្រាូ ព្រាមទាំងមន្រា្តីក្រាសួង 

អប់រំយុវជន និងកីឡា នៅវិមានសន្តិភាព ។

នាឱកាសនោះ សម្ត្រាចត្រាជោបានបងា្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថា ២០ ឆ្នាំទៀត

ធនធនមនុស្សរបស់កម្ពុជានឹងខា្លាំងសម្បើមណស់ ។ សម្ត្រាចត្រាជោបាន 

រំលឹកថា ក្រាយឆ្នាំ ១៩៧៩ ធនធនមនុស្សរបស់ប្រាទ្រាសនៅសល់តិច    

តួចណស់ នៅក្នុងចំនួនតិចន្រាះ ក្រាសួងការបរទ្រាសដ្រាលសម្ត្រាចដឹកនាំ   

បានស្រាូបយកធនធនបញ្ញវ័ន្តដ្រាលក្រាសួងនានាមិនត្រាូវការយកទៅក្រាសួង 

ការបរទ្រាស ដ្រាលក្នុងនោះ មានវិស្វកររហូតដល់ទៅ ៥ នាក់ ។ នៅព្រាល 

ដ្រាលសម្ត្រាចច្រាញទៅបរទ្រាសម្តងៗ គោលបំណងធំគឺសុំអាហារូបករណ៍

សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា ។ ដូច្ន្រាះហើយបានជានិស្សិតរបស់យើងរាប់មុឺន    

នាក់បានទៅរៀននៅក្រាប្រាទ្រាសក្នុងដំណក់កាលនោះ ។

សម្ត្រាចត្រាជោបានកោតសរសើរថា កំណ្រាទម្រាង់ដ្រាលក្រាសួងអប់រំបាន 

ដឹកនាំធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីន្រាះ បានបង្កើតនូវសា្ថានភាពមួយដ្រាលបាន 

បងា្ហាញថា កូនសិស្សបានយកចិត្តទុកដក់ខិតខំរៀន តាមរយៈការជួយ       

បំប៉នសិស្សនៅមុនព្រាលប្រាឡង គឺមានអន្តរសកម្មខា្លាំងណស់សម្រាប់     

សិស្សទាំងសិស្សត្រាៀមប្រាឡង និងសិស្សផ្ស្រាងៗទៀត ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាកញ្ញា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីច្រាកសញ្ញាបត្រាដល់និសិ្សតសកលវិទ្យា-

ល័យពុទ្ធិសាស្រា្ត ដ្រាលប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគរសុខាភ្នំព្រាញ ។ នៅទីនោះ   

សម្ត្រាចត្រាជោបានថ្ល្រាងសារនយោបាយជាប្រាយោល សំដៅទៅរកគណ-

បក្សប្រាឆំង និងអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យប្រាជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឲ្យ

បានគ្រាប់ៗគ្នា ។

សម្ត្រាចត្រាជោមានប្រាសាសន៍ថា បទឈប់បាញ់នយោបាយថ្មីមួយ     

ហាក់បីដូចជាបានស្ងប់សា្ងាត់បន្តិចកាលពីថ្ង្រាអងា្គរ ។ សម្ត្រាចរង់ចាំមើលថា

នរណជាអ្នកវាយប្រាហារមុនក្នុងឱកាសន្រាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌន្រាះ? ។ 

សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថា   ៉ខ្ញុំគួរត្រាមិនត្រាូវបាននិយយច្រាើនទ្រាដោយសារត្រា 

បទឈប់បាញ់មួយ ហាក់បីដូចជាបានស្ងៀមសា្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងរយៈព្រាល

តាំងពីថ្ង្រាចន្ទ ។ ថ្ង្រាចន្ទវាមានការបាញ់គ្នា ដល់ថ្ង្រាអងា្គរបទឈប់បាញ់មួយ

គឺហាក់បីដូចជាមិនត្រាូវមានការបាញ់ឆ្លងឆ្លើយទ្រា ។ បើអញ្ចឹងខ្ញុំរង់ចាំមើល

ថារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌន្រាះ នរណវាយនរណមុន?។ ព្រាះជាធម្មតាខ្ញុំចង់

ឲ្យសភាពការណ៍វាស្ងប់សា្ងាត់ មិនចង់ឲ្យមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នា ។

សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានអំពាវនាវជាថ្មី ចំពោះប្រាជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តការទៅ

ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ទោះបីថាមានការរវល់ ប៉ុន្ត្រាសុំកុំបោះបង់សិទ្ធិរបស់  

ខ្លួនតាមរយៈការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។ សម្ត្រាចត្រាជោបន្តថា គណៈកមា្មាធិ-

ការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត,បណ្តាបក្សនយោបាយទាំងអស់ សុទ្ធត្រាបាន

អំពាវនាវឲ្យប្រាជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។ បណ្តាបក្សនយោបាយ 

ទោះបីមានចំណ៉ាចខុសៗគ្នាន្រាកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្ត្រាចំណ៉ាច   

រួមន្រាបក្សនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជា គឺស្ថិតនៅត្រាង់ថាអំពាវនាវឲ្យ  

ប្រាជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានពន្យល់ថា ចុះ 

នៅកន្ល្រាងណគឺជាសិទ្ធិ និងបំណងប្រាថា្នារបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ។ កម្មករកម្ម-

ការិនី បើយល់ថាចុះនៅភ្នំព្រាញស្រាួលអាចចុះនៅភ្នំព្រាញទៅក្ប្រារកន្ល្រាងធ្វើ

ការរបស់ខ្លួន ។ ត្រាបើយល់ថាទៅចុះនៅស្រាុកភូមិដ្រាលខ្លួនរស់នៅក៏ចុះ

ទៅ អាស្រា័យលើខ្លួនឯង ។

គួរបញ្ជាក់ដ្រារថា នៅក្នុងខ្រាកញ្ញាន្រាះដ្រារ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានអញ្ជើញ

ទៅពិនិត្យវឌ្ឍនភាពន្រាការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រា្តចតុ-

កោណដំណក់កាលទី ៣ ដ្រាលអនុវត្តបានពាក់កណ្តាលអាណត្តិន្រារាជ-

រដ្ឋាភិបាល នៅបណ្តាខ្រាត្តមួយចំនួន ក្នុងនោះមានខ្រាត្តរតនគិរី និងខ្រាត្ត 

មណ្ឌលគិរីផងដ្រារ ៕

សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយសិស្សទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុប 
និទ្ទ្រាសអ្រា (A )ចំនួន ៤០៥ នាក់ និងលកគ្រាូអ្នកគ្រាូ ព្រាមទាំងមន្រា្តីក្រាសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នៅវិមានសន្តិភាព
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កាលពីព្រាឹកថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ សម្ត្រាចក្រាឡាហោម                 

ស  ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រា ីរដ្ឋមន្ត្រាកី្រាសងួមហាផ្ទ្រា បានអញ្ជើញចលូរមួក្នងុ 

ពិធីដំកូនឈើ  និងល្រាងកូនត្រាីឆ្ពិនក្នុងបឹងកសិណមុខប្រាសាទបាណន់ ឃុំ 

កន្ទឺ ១ ស្រាុកបាណន់ ខ្រាត្តបាត់ដំបង ។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រាចក្រាឡាហោមបានថ្ល្រាងថា រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាបានសម្រាចយកខ្រាត្តបាត់ដំបងធ្វើជាខ្រាត្តគំរូ ក្នុងការផ្ទ្រារអំណច 

ក្នុងការគ្រាប់គ្រាងមត្រា្តយ្យសាល ការអប់រំកុមារតូចៗ សាលបឋមសិក្សាពី 

ក្រាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មកឲ្យរដ្ឋបាលស្រាុក ក្រាុង ទាំង ១៤ ក្នុងខ្រាត្ត 

បាត់ដំបង ដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ខ្រាត្តដទ្រាទៀត ។ សម្ត្រាចក្រាឡាហោម                    

ស ខែង បានអំពាវនាវឲ្យអាជា្ញាធរស្រាុក ក្រាុង ត្រាូវប្ត្រាជា្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានជោគ-

ជយ័  ព្រាះបើធ្វើមនិបានទ្រា កា្លាយទៅជាគរំមូនិល្អ  ហើយមនិម្រានជះឥទ្ធពិល 

ត្រាត្រាឹមវិស័យអប់រំទ្រា គឺវាជះឥទ្ធិពលដល់គ្រាប់វិស័យទាំងអស់ ព្រាះយើង

ត្រាូវផ្ទ្រារអំណចឲ្យថា្នាក់ក្រាមជាតិ ។ 

សម្ត្រាចក្រាឡាហោមបានថ្ល្រាងបន្តថា ការធ្វើប្រាតិភូកម្មអំណចន្រាះ មិន 

ម្រានផ្ទ្រារត្រាឹមត្រាអំណចប៉ុណ្ណោះទ្រា ។ តើយើងផ្ទ្រារយ៉ាងម៉្រាច? បើផ្ទ្រារត្រា 

អំណចទទ្រា គឺពិតជាបរាជ័យ ដូច្ន្រាះត្រាូវផ្ទ្រារទាំងសិទ្ធិអំណច ទាំងធនធន 

ពោលគឺផ្ទ្រារ ៖ ទី១.ធនធនមនុស្សមានសមត្ថភាព មានចំណ្រាះដឹង និងទី 

២.ធនធនថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រាព្យសម្បត្តិ គឺផ្ទ្រារទាំងអស់ ។  រឿងន្រាះនៅក្នុង 

ប្រាវត្តិសាស្ត្រាស្រាុកខ្រា្មរមិនដ្រាលមានទ្រា ទើបសម្ត្រាចមានការបារម្ភណស់ 

ព្រាះរូបសម្ត្រាចជាអ្នកទទួលខុសត្រាូវ ក្នុងការអនុវត្តនយោបាយកំណ្រា 

ទម្រាងវ់មិជ្ឈការ នងិវសិហមជ្ឈការន្រាះ ។ បើវាបរាជយ័ទៅនោះ ក្រាសងួផ្ស្រាង 

ទៀតក៏ពិបាក ព្រាះកំពុងមានអារម្មណ៍មិនចង់ផ្ទ្រារអំណចផង ។  

បន្តិចទៀតយើងផ្ទ្រារវិស័យកសិកម្ម វិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិស័យឧស្សាហ-

កម្ម និងសិប្បកម្ម សឹងត្រាគ្រាប់វិស័យ លើកល្រាងត្រាក្រាសួងការបរទ្រាស និង 

ក្រាសួងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ត្រាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៍មានផ្ន្រាកខ្លះដ្រារ។ ចាំបាច់ធ្វើយ៉ាង

ម៉្រាចឲ្យមូលដ្ឋានស្រាុក ក្រាុង របស់ខ្លួនដ្រាលជាអ្នកទៅទទួល គ្រាយល់អំពី 

បញ្ហាន្រាះ ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើ។ ដំណក់កាលនោះប្រាក់ខ្រារបស់គ្រាូត្រាូវបើក

នៅឯស្រាុក ឯការជ្រាើសរីសគ្រាូបន្ថ្រាម ក៏ស្រាុកជាអ្នកទទួលខុសត្រាូវក្នុងការ

ជ្រាើសរីស គ្រាន់ត្រាការរីសឲ្យស្រាបតាមលក្ខខណ្ឌដ្រាលក្រាសួងបាន   

កំណត់ ។ ក្រាយពីការជ្រាើសរីសបានហើយ ក្រាសួងអប់រំជាអ្នកយកទៅ 

បណ្តុះបណ្តាល ជាគ្រាូដ្រាលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ត្រាម្តង មិនអាចជាគ្រាូ

មកពីស្រាុកផ្ស្រាងដូចមុនទៀតឡើយ ចៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅ និង 

ប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពអប់រំ ។

សម្ត្រាចក្រាឡាហោម ស ខែង បានបញ្ជាក់ជាចុងក្រាយថា ន្រាះជារឿង 

សំខាន់ណស់ សូមឲ្យបងប្អូនប្រាជាពលរដ្ឋគំទ្រាផង ។ នៅប្រាទ្រាសរីក  

ចម្រាើនប្រាបប្រាជាធិបត្រាយ្យ ប្រាជាជនមានសិទ្ធិសម្រាចកិច្ចការន្រាះ។ ឥឡូវ 

ន្រាះគ្រាទមា្លាក់មកឲ្យ ហើយបើធ្វើមិនកើត កុំបនោ្ទាសរាជរដ្ឋាភិបាល កុំ 

បនោ្ទាសរដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងអប់រំ ឬក្រាសួងន្រាះ ក្រាសួងនោះ។ យើងជាពលរដ្ឋ     

មា្នាក់ៗត្រាូវចូលរួមតាមកម្រាិតដ្រាលយើងអាចចូលរួមបាន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ         

និងកសាងប្រាទ្រាស តាមរយៈការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់ ។ កាល 

ណមូលដ្ឋានយើងអភិវឌ្ឍនោះ ទូទាំងប្រាទ្រាសក៏រីកចម្រាើនដ្រារ ៕

សម្តែចកែឡាហែម ស ខែង អំពាវនាវឲ្យបែជាជនចូលរួមកសាងបែទែស
តាមរយៈការអភិវឌ្ឍមូលដា្ឋែនផ្ទែល់

សម្ត្រាចក្រាឡាហោម  ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងមហាផ្ទ្រា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដំកូនឈើ  

និងល្រាងកូនត្រាីឆ្ពិនក្នុងបឹងកសិណមុខប្រាសាទបាណន់ ឃុំកន្ទឺ ១ ស្រាុកបាណន់ ខ្រាត្តបាត់ដំបង
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ថ្ង្រាទី ៦ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុំ            
ប្រាធនព្រាឹទ្ធសភាអនុប្រាធនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួប   

សំណ្រាះសំណលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនជាតិខ្ម្រារអ៊ិសា្លាមរស់នៅភូមិ ខ១ 

និងភូមិ ក សងា្កាត់ច្រាំងចំរ្រាះទី ២ ខណ្ឌឬស្សីក្រាវ រាជធនីភ្នំព្រាញ ដើម្បី       

ស្វ្រាងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រាជាពលរដ្ឋ ។ តាមរយៈន្រាះ បាន 

ឲ្យសម្ត្រាចដឹងអំពីជីវភាពប្រាជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ រស់នៅដោយសុខដុមរម្យនា 

មានសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយគ្មានការរីសអើងអំពីជាតិសាស ន៍។ 

ជីវភាពខាងសា្មារតី និងសមា្ភារៈ មានបងប្អូនមួយចំនួននៅជួបការលំបាកខាង

ជីវភាពប្រាចាំថ្ង្រាដោយរកចំណូលបានតិច បុ៉ន្ត្រាសមាជិកគ្រាួសារជាច្រាើន     

ដ្រាលចាំបាច់ត្រាូវមានការជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រាពីអាជា្ញាធរ និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ 

សំដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា ស្រាបតាម            

សម្តែចវិបុលសែនាភក្តី សាយ ឈុំ អពែា្ជីញចុះសួរសុខទុក្ខ និងស្វែងយល់ជីវភាពរស់នែ 
របស់បងប្អូនជនជាតិអ៊ិសា្លែម នែភូមិ ខ១ និងភូមិ ក សង្កែត់ចែំងចំរែះទី ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ

គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

ដោយឡ្រាកអំពីជីវភាពខាងនយោបាយ  ប្រាជាពលរដ្ឋភាគច្រាើនបាន 

អញ្ជើញទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតជាបណ្តើរៗ ។ ចំពោះអ្នកដ្រាលមិនទាន់ 

បានទៅចុះឈ្មាះ ក៏បានត្រាៀមលក្ខណៈដើម្បីចុះឈ្មាះនៅព្រាលខាងមុខ ។ 

មានមតិសំណ្រាះសំណលនាឱកាសនោះ សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី 

សាយ ឈុំ  បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដ្រាលគ្រាប់ 

អាយុបោះឆ្នាត សូមរួសរាន់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ឲ្យបានគ្រាប់ៗ 

គ្នា ព្រាះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលមានច្រាងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផង 

ហើយក៏ជាការអនុវត្តនូវសិទ្ធិជ្រាើសរីសសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាសងា្កាត់ ដ្រាល 

យើងព្រាញចិត្ត និងគំទ្រាក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រាើសរីសក្រាុមប្រាឹក្សា ឃុំ សងា្កាត់ 

នាថ្ង្រាទី ០៤ ខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ ៕

សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួបសំណ្រាះសំណលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនជាតិខ្ម្រារអ៊ិសា្លាម
រស់នៅភូមិ ខ១ និងភូមិ ក សងា្កាត់ច្រាំងចំរ្រាះទី ២ ខណ្ឌឬស្សីក្រាវ រាជធនីភ្នំព្រាញ
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ថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ លកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈ-

អចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី   

រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រាឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ប្រាធនសមា 

គមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណលជា

មួយថា្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រាីរាជការន្រាមន្ទីរកិច្ចការនារី និងសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិ-

ភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្រាត្តរតនៈគិរី ។ លកជំទាវក៏បាននាំមកជាមួយនូវការផ្តាំផ្ញើនូវ

ការសួរសុខទុក្ខពីសំណក់សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធិបណ្ឌិត 

ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ជូនដល់បងប្អូនជាមន្ត្រាីរាជការ និងនារីទាំងអស់នៅទូទាំង 

ខ្រាត្ត និងបានថ្ល្រាងនូវការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំរបស់បងប្អូន ដ្រាលបានប្រាឹងប្រាងក្នុងរយៈព្រាលកន្លងមក ។ លកជំទាវក៏បានមានប្រាសាសន៍ថា កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ក្រាមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រាច 

ត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដ្រាលបានប្រាកា្លាយប្រាទ្រាសពីមានសង្គ្រាមរា៉ាំរ៉្រា មកជាប្រាទ្រាសដ្រាលមានការរីកចម្រាើន និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រាប់វិស័យ ហើយបានធ្វើឲ្យ 

ប្រាជាជាតិទទួលបានសុខសន្តិភាពព្រាញល្រាញនៅទូទាំងប្រាទ្រាស និងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រាប់វិស័យ ។

ថ្ង្រាទី០៣ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦  ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល  សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រាយ៍គណៈកម្មធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អនុប្រាធនទី ២ រដ្ឋ-

សភា បានផ្តួចផ្តើមពិធីដង្ហ្រារអង្គផ្កា ដើម្បីប្រាមូលបច្ច័យកសាងសមិទ្ធផលក្នុងវត្ត 

ត្រាពាំងជ្រា ភូមិត្រាពាំងជ្រា ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រាុកបារាយណ៍ ខ្រាត្តកំពង់ធំ ។ ពិធីន្រាះប្រា

រព្ធធ្វើឡើងនៅភូមិគ្រាឹះឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស្ថិតក្នុងភូមិត្រាពាំងសា្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រាុក 

បារាយណ៍ ខ្រាត្តកំពង់ធំ ។  នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី ០៤ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គផ្កា បានដង្ហ្រារ 

ប្រាទក្សិណព្រាះវិហារវត្ត ។ បនា្ទាប់មក ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានមាន            

ប្រាសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ច័យដ្រាលប្រាមូលបានពីសប្បុរសជន ទាំងនៅភ្នំព្រាញ និង 

ខ្រាត្តកំពង់ធំ សរុបចំនួន ២០៣,៥៨១,០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤៩៥៩៣,៤២ ដុល្លារ 

សហរដ្ឋអាម្រារិក ដើម្បីកសាងអគរសិក្សាមួយខ្នង មាន ៤ បន្ទប់ បុស្តិ៍សុខភាព 

អគរសម្រាប់បុគ្គលិកព្រាទ្យ និងចាក់សាបទីធ្លាវត្ត ជួសជុលកុដិថ្ម ២ ខ្នង ដ្រាល 

កន្លងមកមានការខូចខាត តាមសំណើ និងសំណូមពររបស់ពុទ្ធបរិស័ទ និងប្រាជា-

ពលរដ្ឋ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានថ្ល្រាងអំណរគុណ និងជូនពរចំពោះ សម្ត្រាច ឯកឧត្តម លកជំទាវ លក លកស្រាី ប្រាកបដោយពុទ្ធពរទាំងបួនប្រាការ គឺ អាយុ វណ្ណ: សុខ: ពល: កុំបី 

ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមស្រានីយ៍           ទៀ បាញ ់
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងការពារជាតិ និងជាប្រាធនក្រាុមការងារថា្នាក់ជាតិ

ចុះមូលដ្ឋានខ្រាត្តសៀមរាប បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណល និងផ្តល់រងា្វាន់     

លើកទឹកចិត្តជូនដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ដ្រាលបានប្រាឡងជាប់មធ្យមសិក្សា 

បត្រាទុតយិភូមិ និទ្ទ្រាស A ចំនួន ៣៦ រូប ក្នុងខ្រាត្តសៀមរាប នាសម័យប្រាឡងថ្ង្រាទី 

២២ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយក្នុងមា្នាក់ទទួលបានមូ៉តូមា៉ាក Honda Wave 

២០១៦ មួយគ្រាឿង មួកសុវត្ថិភាពមួយ ប្រាងសាំង ៥០ លីត្រា ព្រាមទាំងធ្វើសា្លាក 

ល្រាខជូនផងដ្រារ ។

ថ្ង្រាទី ០៤ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ឯក សំអុល សមាជិកគណៈ-      

អចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តម យឹម 
ឆែលី សមាជិកគណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជន 

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី ប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្សាសា្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និង 

ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការព្យាបាលវះកាត់ជំងឺភ្ន្រាកឡើងបាយ

ដោយមិនគិតថ្ល្រាជូនដល់ប្រាជាពលរដ្ឋនៅខ្រាត្តកំពង់ចាម ដោយក្រាុមគ្រាូព្រាទ្យស្ម័គ្រា

ចិត្តខ្រាត្តហាយណនន្រាសាធរណរដ្ឋប្រាជាមានិតចិន ។
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ថ្ង្រាទី ១០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ លកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈ-

អចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា តំណងរាស្ត្រា 

មណ្ឌលខ្រាត្តកណ្តាល និងជាតំណងឲ្យប្រាជាពលរដ្ឋរងគ្រាះចំនួន ១៧ ខ្នងផ្ទះ    

ដ្រាលទទួលរងគ្រាះដោយបាក់ដីច្រាំងទន្ល្រាម្រាគង្គ រស់នៅក្នុងភូមិពាមរាំង- 

ក្រាម ឃុំពាមរាំង ស្រាុកលើកដ្រាក ខ្រាត្តកណ្តាល បានថ្ល្រាងអំណរគុណយ៉ាង            

ជ្រាលជ្រាចំពោះសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ប្រាធន 

កាកបាទក្រាហមកម្ពុជា ដ្រាលបានចាត់ឲ្យក្រាុមការងារ ដឹកនាំដោយលកជំទាវ 

ម៉ែន នារីសែភ័គ អគ្គល្រាខាធិការរងទី ១ ចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយក 

អំណយមនុស្សធម៌ ដ្រាលក្នុង១ គ្រាួសារទទួលបាន អង្ករ ៥០ គីឡូក្រាម មី ១ 

ក្រាស ត្រាីខ ១០ កំប៉ុង តង់កៅស៊ូ ១ មុង ១ ភួយ ១ សារុង ១ ក្រាមា ១ និងថវិកា 

២០ មុឺនរៀល ។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងអរគុណដល់  ក្រាុមយុវជនកាកបាទ- 

ក្រាហម យុវជន ស.ស.យ.ក ចំនួន ៦៧ នាក់ និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ១៧ នាក់ 

ដ្រាលបានចូលរួមជួយជញ្ជូនសមា្ភារៈពីផ្ទះប្រាជាពលរដ្ឋរងគ្រាះ ត្រាូវ បានឧបត្ថម្ភ 

ក្នុងមា្នាក់ៗថវិកា ២ មុឺនរៀល ។ ដោយឡ្រាក អ៊ុំចាស់ៗ ចំនួន ១៣ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗ 

ថវិកា ២ មុឺនរៀល ផងដ្រារ ។

ថ្ង្រា ១៥ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍ គន់ គីម សមាជិក 

គណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អគ្គល្រាខា-

ធិការសមាគម ស អ ក បានអញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណលសួរសុខទុក្ខសមាជិក

សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាស្រាុកបាទី ខ្រាត្តតាក្រាវ ចំនួន  ៣២០ នាក់  ដោយបាន 

នាំយកអំណយរបស់សម្ត្រាចត្រាជោ  ប្រាធនសមាគម ជូនចំពោះបងប្អូន ក្នុង 

មា្នាក់ៗ ទទួលបាន មី ១ ក្រាស ត្រាីខកំប៉ុង ១ យួរ អង្ករ ២៥ គក្រា ថវិកា ៤ មុឺនរៀល ។ 

ឆ្លៀតឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកបានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះដ្រាលជា

អំណយរបស់សម្ត្រាចត្រាជោ ជូនចំពោះគ្រាួសារអតីតយុទ្ធជន លក ស្រាម ធី ដ្រាល 

ជាជនពិការ នៅឃុំបឹងខ្យាង ស្រាុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រាត្តកណ្តាល ។

ថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រាជាជនកម្ពុជា ទ្រាសរដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ខ្ស្រាបូ 

សម្ពោធដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់ផ្លូវគ្រាួសក្រាហម ១ ខ្ស្រា និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាលគ្រាួសក្រាហមចំនួន ២ ខ្ស្រា 

បន្ថ្រាមទៀត សរុបប្រាវ្រាង ១៨.៤៩៤ ម៉្រាត្រា ព្រាមទាំងផ្តល់រងា្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិទ្ទ្រាស A នៅក្នុងស្រាុកខ្សាច់-

កណ្តាល និងស្រាុកល្វាឯម ខ្រាត្តកណ្តាល  ។

ថ្ង្រាទី  ១៧ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជា សុផរ៉ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

ប្រាជាជនកម្ពុជា ទ្រាសរដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងរៀបចំដ្រានដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រាធនគណៈកមា្មាធិការ

ជាតិអភិវឌ្ឍន៏តំបន់ឆ្ន្រារ និងឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ បានដឹកនាំក្រាុមមន្ត្រាីជំនាញចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់កំពង់ផ្រាទ្រាសចរណ៍ និងតំបន់

ត្រាៀមបំរុងអភិវឌ្ឍទីក្រាុងកំពតថ្មី ។

ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល  សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស  

ប្រាជាជនកម្ពុជា ទ្រាសរដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង សមា-

ជិកគណៈ កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណ:អភិបាលខ្រាត្តសៀមរាប និងឯកឧត្តម   

នូ ផល្លែ ប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្សាខ្រាត្ត ព្រាមទាំងមន្ត្រាីរាជការ អាជា្ញាធរក្រាុងសៀមរាប បានចូលរួមក្នុងធ្វើពិធីក្រាុងពាលី     

ដើម្បីកសាងសា្ពោនថ្មីចំនួនពីរកន្ល្រាងនៅកណ្តាលក្រាុងសៀមរាប គឺសា្ពោនថ្មីព្រាះរាជដំណក់ និងសា្ពោនវត្តពោធិលងា្កា ។
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ថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រាធនស្តីទីគណៈកម្មការទី ១០ ព្រាឹទ្ធសភា និងជា 

សមាជិកព្រាឹទ្ធសភាប្រាចាំភូមិភាគទី ៣ (ខ្រាត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលសាង 

សង់សាលធម្មសភា ១ ខ្នង នៅវត្តក្រាូចសើច ស្ថិតក្នងឃុំទ្រា ស្រាុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រាត្តកណ្តាល ។

ថ្ង្រាទី ០៥ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

ប្រាជាជនកម្ពុជា ប្រាធនគណ:កម្មការទី ៣ ន្រាព្រាឹទ្ធសភា ក្រាយបានជួបសំណ្រាះសំណលនឹងទទួលយកសំណើ         

របស់ប្រាជាជនសុំឲ្យជួយជួសជុល និងក្រាលម្អផ្លូវលំប្រាវ្រាងជាង ៣.០០០ ម៉្រាត្រា ដ្រាលតភា្ជាប់ពីភូមិសំរោង ជើងភ្នំឃុំ 

ស្រានដី ស្រាុកសំរោងទង ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំស្រានដី កាលពីថ្ង្រាទី ៩ ខ្រាសីហាឆ្នាំ ២០១៦ រួចមក ឯកឧត្តម 

បានបញ្ជូនក្រាុមគ្រាឿងចក្រាឲ្យទៅធ្វើការជួសជុលជូនតាមសំណើរបស់ប្រាជាជន ។

ថ្ង្រាទ ី១៤ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៦ លកជទំាវ មន សអំាន សមាជកិាគណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល គណបក្សប្រាជាជន 

កម្ពុជា ប្រាធនគណ:កម្មការទី ៨ ន្រាព្រាឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម ទឹម ផន សមាជិកគណៈកម្មការទី ៩ ន្រាព្រាឹទ្ធសភា អម 

ដំណើរដោយលក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលស្រាុកសុីធរកណ្តាល បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលំ           

ក្រាលគ្រាួសក្រាហមមួយខ្ស្រាមានទទឹងប្រាវ្រាង ០៨ ម៉្រាត្រា បណ្តាយប្រាវ្រាង ៣៥៥០ ម៉្រាត្រា សា្ថាបនាដោយកងវិស្វកម្ម 

ក្រាុមហ៊ុន សារា៉ាណ្រា  ឆ្លងកាត់ភូមិកោងស្រា ភូមិព្រាំមុន្នី និងភូមិកោងទន្ល្រាលើ នៅឃុំល្វ្រា ស្រាុកសុីធរកណ្តាល ខ្រាត្ត 

ព្រាវ្រាង ។

ថ្ង្រាទី ០៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅបុរីវប្បធម៌កោះសំពៅមាស ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ហង់ ជួនណារ៉ុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួង អប់រំ 
យុវជន និងកីឡា និងលកស្រាី Anne Lemaistre ប្រាធនអង្គការយូណ្រាស្កូប្រាចាំនៅកម្ពុជា ព្រាមទាំង
វត្តមានចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្សាខ្រាត្ត ឯកឧត្តម លកជំទាវថា្នាក់ដឹកនាំ លក 
លកស្រាីជាបុគ្គលិកអប់រំ លកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ និងសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រាើនកុះករបានចូលរួមប្រារព្ធពិធី
អបអរសាទរទិវាអក្ខរកម្មជាតិ-អន្ដរជាតិ ៨ កញ្ញា លើកទី១៦ ក្រាមប្រាធនបទ    ៉អក្ខរកម្មជួយបង្កើន
ស្រាដ្ឋកិច្ចគ្រាួសារ   ៉។

 ថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍  អុី ឈាន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋល្រាខាធិការក្រាសួងការពារជាតិ ប្រាធនក្រាុមការងារគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់ 

កណ្តាលចុះខ្រាត្តប៉្រាលិន បានអញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខ និងបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងវិទ្យុទាក់ទងជូនប្រាជាការពារភូមិ 

អូរខ្ទីង សងា្កាត់អូរតាវ៉ា ក្រាុងប៉្រាលិន ខ្រាត្តប៉្រាលិន ចំនួន ១៨ នាក់ ។

ថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជនក

ម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន ប្រាធនក្រាុមការងារចុះស្រាុកពញាក្រាក ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ និងលក ជំទាវ 

បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា-

បត្រាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ និងពិធីប្រាកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងស្រាុកពញាក្រាក ម្រាមត់ និងស្រាុកត្បូងឃ្មុំ 

ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម វង សូត បានឧបត្ថម្ភសមា្ភារកីឡា និងថវិកាជូនដល់សិស្សានុសិស្ស 

លកគ្រាូអ្នកគ្រាូ កីឡាករ និងប្រាជាពលរដ្ឋ ។ ដោយឡ្រាក សិស្សានុសិស្សដ្រាលប្រាឡងជាប់សញ្ញាបត្រាមធ្យម  

សិក្សាបត្រាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ មកពីស្រាុកពញាក្រាក និងស្រាុកកំចាយមារ ដ្រាលទទួលបាននិទ្ទ្រាស  A  

ចំនួន ៣៧១ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន មូ៉តូ ១ គ្រាឿង និងថវិកាមួយចំនួន ។



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 16 elx 184 ExkBaØa qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 19

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ០៥ ខ្រា កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

ប្រាជាជនកម្ពុជា  អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តព្រាះវិហារ បានអញ្ជើញដោះស្រាយជម្លាះដ្រាលកំពុងកើតឡើង 

និង ណ្រានាំលើការកំណត់ដ្រានរដ្ឋបាលស្រាុកត្ប្រាងមានជ័យ និងដ្រានរដ្ឋបាលស្រាុកឆ្រាប ដល់ប្រាជាពលរដ្ឋទាំងពីរ 

ស្រាុក ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីម្រាបញ្ជាការអាវុធហត្ថខ្រាត្ត លកអភិបាលស្រាុកឆ្រាប និងស្រាុកត្ប្រាងមាន-

ជ័យ និងប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលមានជម្លាះទាំងពីរស្រាុក ។

ថ្ង្រាទី ១០  ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រាជាជន 

កម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ និងជាអនុប្រាធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រាត្ត បាននាំយក 

គ្រាឿងឧបភោគបរិភោគរបស់ក្រាុមការងារចុះជួយស្រាុកក្រាគរ ច្រាកជូនដល់ដ្រាប្រាជាន្រាសាទក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់ 

ចំនួន ៦៦ គ្រាួសារ សម្រាប់ជាស្បៀងទប់ទល់ក្នុងរដូវបិទន្រាសាទ ។ ពិធីន្រាះប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងសាលបុណ្យ 

បណ្ត្រាត ទឹក(លើផ្ទ្រាទឹកបឹងទន្ល្រាសាប)ស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់ ឃុំសា្នាអន្សា ស្រាុកក្រាគរ ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ ដោយមាន 

ការ អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត បែំង ជលសា អគ្គនាយករងអគ្គិសនីកម្ពុជា និងជាប្រាធនក្រាុមការងារ 

ចុះឃុំសា្នាអន្សា អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រាជាពលរដ្ឋជាច្រាើននាក់ផងដ្រារ ដោយក្នុងមួយគ្រាួសារទទួល បានអង្ករ ២៥ 

គីឡូក្រាម, ធុងបណ្ត្រាតទឹក ២ ធុង, សៀង ២ គីឡូក្រាម, ឆ្រាប៉ូវ ២ គីឡូក្រាម, ទឹកត្រាី ៣ ដប, ទឹកសុីអុីវ ៣ ដប, 

ប្រាងឆ ១ ដប, ប្រាងកូឡា ១ ខ្លង, ថា្នាំរាគ ២ បន្ទះ និងសារុង ១ ។ ព្រាមទាំងបានបន្តចុះទៅពិនិត្យសា្ពោនសាមគ្គី

ក្រាគរ បន្តពិនិត្យទំនប់សា្ទាក់ទឹកដំណក់ក្រាញ់ ព្រាមទាំងចំការស្រាកានាគ ដ្រាលស្ថិតក្នុងភូមិអន្សាកា្តាម ឃុំ សា្នាអន្សា 

ស្រាុកក្រាគរផងដ្រារ ។

ថ្ង្រាទ ី១០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៦ ឯកឧត្តម ផែ ប៊នុឈឿន សមាជកិគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រាជាជន 

កម្ពុជា រដ្ឋល្រាខាធិការក្រាសួងបរិសា្ថាន បានដឹកនាំគណៈប្រាតិភូបំព្រាញប្រាសកកម្មនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ ដើម្បី 

ពិនិត្យលើការការពារ និងអភិរក្សធនធនធម្មជាតិ ក្នុងភូមិសាស្ត្រាស្រាុកវាលវ្រាង ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ ។

ថ្ង្រាទ ី៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៦ ឯកឧត្តម បា៉ែ សជុាតវិង្ស សមាជកិគណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល គណបក្សប្រាជាជន 

កម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលរាជធនីភ្នំព្រាញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវ្រាទិកាសាធរណៈជាមួយបងប្អូនរស់

នៅសហគមន៍បឹងកក់ រួមទាំងបងប្អូនសាសនិកន្រាព្រាះវិហារអ៊ិសា្លាមបឹងកក់ ដ្រាលក្នុងកម្មវិធីន្រាះមានបងប្អូនជា         

ច្រាើនបានគំទ្រាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ខ្លួន ។ វ្រាទិកាសាធរណៈបានពិភាក្សាឯកភាពលើចំណ៉ាចសំខាន់ៗ 

មួយចំនួនមាន ១-ឯកភាពរៀបចំប្រាព័ន្ធផ្លូវ-លូ ដើម្បីតភា្ជាប់ទៅតំបន់ផ្ស្រាងៗទៀត  ២-ឯកភាពរៀបចំឡើងវិញ             

ប្រាព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់នានាឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រាឹមត្រាូវ  ៣-ឯកភាពបង្កើតគណៈកម្មការតំណងមួយ            

ដោយសហការជាមួយក្រាុមការងារបច្ច្រាកទ្រាសរបស់រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រាញ ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ហើយ

រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រាញធនាទទួលខុសត្រាូវរៀបចំជូនសហគមន៍នូវប្រាព័ន្ធផ្លូវ ប្រាព័ន្ធលូ ប្រាព័ន្ធទឹកសា្អាត និងប្រាព័ន្ធ 

អគ្គិសនី ។

ថ្ង្រាទី ១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រាជា-

ជនកម្ពុជា ប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រាូព្រាទ្យស្ម័គ្រាចិត្តយុវជនសម្ត្រាចត្រាជោ និងមានការចូលរួមពីអាជា្ញាធរ 

ខ្រាត្ត ស្រាុក ក្រាុមការរងារសមាគមគ្រាូព្រាទ្យស្ម័គ្រាចិត្តយុវជនសម្ត្រាចត្រាជោ អង្គការ Kotra យុវជន បានដឹកនាំគ្រាូព្រាទ្យ 

ស្ម័គ្រាចិត្តយុវជនសម្ត្រាចត្រាជោទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្ល្រាជូនប្រាជាពលរដ្ឋចំនួន ៣៧៦៧ នាក់  នៅ 

ក្នុងខ្រាត្តកំពង់ធំ ។ ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺន្រាះធ្វើឡើងក្នុងភូមិទីពោ ឃុំទីពោ ស្រាុកសន្ទុក ខ្រាត្តកំពង់ធំ  ។

ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ភិរុណ អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញ 

ជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយលកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ និងជូនរងា្វាន់សិស្សជ័យលភីប្រាឡងជាប់សញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សា 

បត្រាទុតិយភូមិ ចំនួន ៦៨០ នាក់ ក្នុងក្រាុងតាខ្មា នាសម័យប្រាឡងថ្ង្រាទី ២២ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ដ្រាលក្នុងឱកាស 

នោះ ឯកឧត្តម  ម៉ែ ភិរុណ បានឧបត្ថម្ភលកគ្រាូ អ្នកគ្រាូចំនួន ១២៥ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន ១០ មុឺុន 

រៀល ។ សិស្សជ័យលភីចំនួន ៦៨០ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន ១០ មុឺុនរៀល ។ សិស្សនិទ្ទ្រាស A 

ចំនួន ១២ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន មូ៉តូ Zoomer X ស៊្រារី ២០១៧ ក្នុងមា្នាក់ៗ ០១ គ្រាឿង ។   គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុង 

សម័យប្រាឡងសញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សាទុិយភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ន្រាះ ក្រាុងតាខ្មា ប្រាក្ខជនមកប្រាឡង 

ចំនួន ១០៤៦ នាក់ ប្រាឡងជាប់ចំនួន ៦៨០ នាក់ ស្មើ ៦៥% កើន ៧,៩៨% ក្នុងនោះ និទ្ទ្រាស A ចំនួន ១២ នាក់           

( មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្រារីភាពចំនួន ១០ នាក់ និងសាលរៀនសុវណ្ណភូមិ ០២ នាក់) និទ្ទ្រាស B ចំនួន 

៣៧ នាក់ និទ្ទ្រាស C ៦១ នាក់ និទ្ទ្រាស D ចំនួន ៨៣ នាក់ និងនិទ្ទ្រាស E ចំនួន ៤៨៧ នាក់ ។
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ថ្ង្រាទី០៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជា ចាន់ត ូសមាជិកគណៈអចិន្រា្តយ៍ន្រាគណៈកមា្មា-
ធិការកណ្តាល ប្រាធនក្រាុមការងារចុះជួយស្រាុកសន្ទុក បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំ
នយោបាយ ជូនដល់សកម្មជនយុវជនស្រាុកសន្ទុក ចំនួន ១០១ នាក់ ពីលើជួរសកម្មជនយុវជន
ដ្រាលបានទទួលបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយ ចំនួន៦៥០នាក់ ក្នុងទូទាំងស្រាុក ។

នាសា្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស នៅថ្ង្រាទី១០ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានការគំទ្រាពី 
គណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រាសួង ក្រាុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រាសួងការបរទ្រាស និង 

សហប្រាតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដឹកនាំដោយលក ចឺយ វិចិត្ត ប្រាធនក្រាុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រាសួង បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយជូនសមាជិក-សមាជិកាសកម្មយុវជនគណបក្សក្រាសួង 
ចំនួន ១០០នាក់ ក្រាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុប្រាធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រាសួង និងឯកឧត្តម តាក់ ស៊ុនអុី សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធកិារកណ្តាល  ប្រាធនគណៈឃោសនាអបរ់គំណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល  ឧទ្ទ្រាសនាមពឯីកសារស្តពី ីប្រាវត្ត ិសកម្មភាព សា្នាដ្រាគណបក្ស  នងិឯកឧត្តម   សោម  សឿនសមាជកិគណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល 
ប្រាធនគណៈចាត់តាំង ន្រាគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលឧទ្ទ្រាសនាម ឯកសារលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ។

នៅទី១៨ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ពិធីប្រាកាសស្រាចក្ដីសម្រាចទទួលសា្គល់ក្រាុមវាគ្មិនយុវជន
គណបក្សឃុំ សងា្កាត់ មន្ទីរ អង្គភាព ន្រាខ្រាត្តព្រាវ្រាង ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស សុខា 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាតំណងរាស្រា្តមណ្ឌលព្រាវ្រាង ។

ថ្ង្រាទី០៣ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាលដឹកនាំដោយ 
ឯកឧត្តម យស ផនីតា្តា និងលក គង់ បូរា៉ា សហការជាមួយក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សរាជ-
ធនី-ខណ្ឌ បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជូនសកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិទាំង៤៩ ក្នុងសងា្កាត់
ទាំង៨របស់ខណ្ឌច្បារអំពៅ ចំនួន១០០នាក់ ក្រាមអធិបតីភាព លកជំទាវ ឡោក ខ្រាង តំណង 
រាស្រា្តមណ្ឌលភ្នំព្រាញ និងជាប្រាធនក្រាុមការងារថា្នាក់កណ្តាលចុះពង្រាឹងខណ្ឌច្បារអំពៅ និង 
គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខណ្ឌ ដ្រាលមានការធ្វើបទឧទ្ទ្រាសនាមដោយ ឯកឧត្តម ទុយ សុីផន់ 
និងឯកឧត្តម គួច វ្រាងស៊្រាុន ។

ថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦  ពិធីប្រាកាសគណ:កមា្មាធិការសាខាគណបក្សប្រាចាំរដ្ឋ 
មីនីសូតា សហរដ្ឋអាម្រារិក ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ប្រាធនគណៈកមា្មាធិការគណ-
បក្សប្រាចាំនៅសហរដ្ឋអាម្រារិក និងឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលអ្នក
តំណងរាស្រា្តមណ្ឌលកំពង់ចាម និងជាសមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល 
អនុប្រាធនក្រាុមការងារររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅសហរដ្ឋអាម្រារិក ។

នៅថ្ង្រាទី០៤ ខ្រាកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៦  លកជំទាវ កុប មា៉ារីយ៉ាស សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណ្តាល សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល ប្រាធនក្រាុមការងារថា្នាក់កណ្តាល 
ចុះជួយឃុំឈូកស និងឯកឧត្តម ញាណ ឡ្រាង ប្រាធនក្រាុមការងារចុះជួយស្រាុក បានអញ្ចើញ  
ចូលរួមកិច្ចប្រាជុំប្រាចាំត្រាីមាស និងមានមតិសំណ្រាះសំណលជាមួយក្រាុមសកម្មជនយុវជនឃុំ 
សំដៅលើកកម្ពស់បន្តការសិក្សា ពង្រាឹងសមត្ថភាពខ្លួន ជៀសផុតពីគ្រាឿងញៀន និងរំឭកពីការ
ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតផងដ្រារ ដ្រាលមានសមាជិក សមាជិកា ចូលរួមចំនួន ១១០រូប ។

នៅថ្ង្រាទី១០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណ្តាលគណបក្ស សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការ-
ងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្តព្រាមទាំងសមាជិក សមាជិកាគណបក្សខ្រាត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង 
ពិធីប្រាកាសក្រាសម្រាួលបំព្រាញបន្ថ្រាម សមាសភាពក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សស្រាុក រតន-
មណ្ឌល និងនៅស្រាុក ឯកភ្នំ ចំនួន ៣៣រូប នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សស្រាុក ។

នៅថ្ង្រាទី១០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ក្រា ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
និងជាប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល បានអញ្ចើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រាកាស
ប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនគណបក្ស ស្រាុក-ឃុំ ក្នុងគណៈអចិន្រា្តយ៍គណបក្ស និងចូលរួមបិទវគ្គ 
អប់រំនយោបាយសម្រាប់ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សស្រាុក សកម្មជនយុវជនគណបក្ស ឃុំ-ភូមិ 
នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សស្រាុកអង្គរធំ ក្រាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ា អ្នកតំណងរាស្ត្រា
ខ្រាត្តសៀមរាបឯកឧត្តម កៅ សោភ័ណ ប្រាធនឃោសនាអប់រំខ្រាត្ត  ដ្រាលមានសិកា្ខាកាមចូលរួម
បណ្តុះបណ្តាលចំនួន ១៣៥នាក់ ។ ថ្ង្រាទី១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រាកាស
ប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនគណបក្ស ស្រាុក-ឃុំ ក្នុងសមាជិកគណៈអចិន្រា្តយ៍គណបក្សស្រាុក-
ឃុំ និងបើកវគ្គអប់រំនយោបាយសម្រាប់ក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សស្រាុក សកម្មជនយុវជន 
គណបក្ស ឃុំ-ភូមិ នៅស្រាុកវា៉ារិន ដ្រាលមានសិកា្ខាកាមសរុប ចំនូន ១៩៥នាក់ ស្រា្តី ៦២នាក់។
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នៅយប់ថ្ង្រាទី ២០ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ២០១៦ សហគមឱសថការីខ្ម្រារ-បារាំង GFC PHARMA 
និងសហគមឱសថការីខ្ម្រារ-បារាំង រួមសហការជាមួយក្រាុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវ-
ជនគណបក្សប្រាចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បានរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌រាត្រាី រ៉ង់ដ្រាវូ នៅសណ្ឋាគរ 
សុខា ភ្នំព្រាញ ដើម្បីស្វ្រាងរកថវិកាឧបត្ថម្ភជួយដល់មូលនិធិមន្ទីរព្រាទ្យ គន្ធបុបា្ផា បានទឹកប្រាក់ 
ចំនួន ៩២,៦២២ $ ។

ថ្ង្រាទី១០ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រាុមការងារយុវជនបក្សខ្រាត្តព្រាវ្រាង បានអនុវត្តតាមផ្រានការ
សកម្មភាពដ្រាលបានអនុម័ត ចាប់ផ្តើមធ្វើការចុះពង្រាឹងសកម្មជនយុវជននិងវាគ្មិនតាមឃុំ បាន 
៤ ឃុំ ក្នុងស្រាុក កំពង់ត្រាប្រាក និង ៤ឃុំ ទៀតក្នុងស្រាុក បាភ្នំ ដោយធ្វើសកម្មភាពន្រាះបន្តរហូត 
ដល់គ្រាប់ទាំង ១១៦ឃុំ ។

នៅថ្ង្រាទី២០ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សា្វាយ សំអា៊ាង ប្រាធនគណបក្សខ្រាត្ត ប្រាធន 
គណៈចលនាយុវជន និងជាអភិបាលខ្រាត្តមណ្ឌលគិរី បានអញ្ចើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុង    
ពិធីប្រាកាសទទួលសា្គល់ សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ក្រាងតោះ ស្រាុក ព្រាជ្រាដ ចំនួន ២៦៤- 
នាក់ ស្រាី ១២៥នាក់ ។

ថ្ង្រាទី ២១ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជ្រាុន ថ្រារា៉ាវា៉ាត សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណ-
បក្សថា្នាក់កណ្តាល អនុប្រាធនក្រាុមការងារស្រាុក ល្វាឯម និងជាប្រាធនក្រាុមការងារចុះជួយឃុំ
កោះក្រាវ និងសហការី បានចុះតាមខ្នងផ្ទះប្រាជាពលរដ្ឋ ធ្វើការបោះឆ្នាតសា្ទាបស្ទង់សមាសភាព
ក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ នីតិកាលទី៤ ដោយបានសហការជាមួយលកអភិបាលស្រាុក ប្រាធនក្រាុមប្រាឹក្សា 
ស្រាុក ប្រាជាការពារ និងសកម្មជនឃុំ ។

ថ្ង្រាទី១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងិន បាណល់ ប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនគណ-
បក្សខ្រាត្ត បានរៀបចំវ្រាទិកាថា្នាក់ដឹកនាំសា្តាប់យុវជននិយយនៅស្រាុក កំចាយមារ ខ្រាត្តព្រាវ្រាង 
ដោយមានការចូលរួមពីសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ និងវាគ្មិនយុវជនគណបក្ស ។

ថ្ង្រាទី០៤ដល់ទី១៧ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ូលីណ្រាល សមាជិកក្រាុមការងារ
យុវជនបក្សថា្នាក់កណ្តាល និងជាអនុប្រាធនក្រាុមការងាររៀបចំផ្រានការយុទ្ធសាស្ត្រា និងឯកឧត្តម 
មាស សុភ័ណ្ឌ ប្រាធនក្រាុមចល័ត ន្រាក្រាុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជននៅប្រាទ្រាស 
អូស្តា្រាលី និងណូវ្រាលហ្ស្រាឡង់ បានចូលរួមជាវាគ្មិនធ្វើបទឧទ្ទ្រាសនាមក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយ 
ដល់ក្រាុមការងារយុវជនប្រាចាំទីក្រាុង ក្រាស៍ប៊ិច,Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, 
Brisbane ប្រាទ្រាសអូស្រា្តាលី និងទីក្រាុង Hamilton,Auckland,Wellington, Palmerstone 
North ប្រាទ្រាសណូវ្រាលហ្ស្រាឡង់ លើប្រាធនបទ ប្រាវត្តិ សកម្មភាព សា្នាដ្រា និងបទពិសោធន៍ 
របស់គណបក្សពីលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទ្រាក្នុងរបស់គណបក្ស ។

ព្រាឹកថ្ង្រាទី ២៧ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណ-
បក្សថា្នាក់កណ្តាល អនុប្រាធនគណបក្សខ្រាត្ត និងជាប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនខ្រាត្ត ឯកឧត្តម 
ឡាយ គឹមលី  សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណ្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការងារចុះជួយស្រាុក ភ្នំស្រាុក បានចុះជួបសំណ្រាះសំណល វ្រាទិកា
ថា្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសា្តាប់យុវជននិយយ និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ប្រាវត្តិសង្ខ្រាបគណបក្ស សភាព 
ការណ៍បច្ចុប្បន្ន និងភារកិច្ចចំពោះមុខដ្រាលមានសមាជិកចូលរួមសរុប 412 នាក់ ស្រាី 112 នាក់។

នៅថ្ង្រាទី១១ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦  ឯកឧត្តម ស្រាី សុភ័ក្ត្រា សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណ-
បក្សថា្នាក់កណ្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនខ្រាត្តកំពង់ចាម  បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
បំប៉នលើការពង្រាឹងសមត្ថភាព ជូនដល់ក្រាុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស នៅស្រាុកចំការលើ 
ក្រាមការឧបត្ថម្ភគំទ្រារបស់ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណ្តាល ប្រាធនក្រាុមយុវជនបង្គលស្រាុកចំការលើ ។

នៅថ្ង្រាទី០៩ ខ្រាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ភុន សារព្រាជ្រា សមាជិកក្រាុមការងារយុវជន 
គណបក្សថា្នាក់កណ្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត បានដឹកនាំ ក្រាុមការងារ 
យុវជនគណបក្សខ្រាត្ត ប្រាធនក្រាុមការងារយុវជនក្រាុង-ស្រាុក ចូលរួមកិច្ចប្រាជុំជាមួយប្រាធន 
គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រាត្តក្រាុង-ស្រាុក ដើម្បីជំរុញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាស់លស់ និង      
ប្រាកាសគណៈចលនាយុវជន ព្រាមទាំងកំណ្រាទម្រាង់មួយចំនួនរបស់ក្រាុមការងារយុវជនខ្រាត្តកំពត 
និងបានប្រាជុំពិភាក្សាគ្នារកចំណ៉ាចល្អ ដើម្បីទទួលបានប្រាសិទ្ឋភាពការងារដោយជោគជ័យ ។
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខែសីហា
អគ្គនាយកពន្ធដរន្រាក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា 

កាលពីខ្រាសីហាកន្លងទៅន្រាះ ពន្ធដរប្រាមូលចំណូលបានប្រាមាណជាង 

៤៨៣ ពាន់លនរៀល គិតជាដុល្លារជិត ១២១ លនដុល្លារអាម្រារិក ។ 

សម្រាប់រយៈព្រាល  ៨ ខ្រាឆ្នាំន្រាះ ចំណូលពន្ធសរុបដ្រាលអគ្គនាយកដ្ឋាន 

ពន្ធដរប្រាមូលបានមានចំនួន ៤៣០៣,៧៩ ពាន់លនរៀល ឬប្រាមាណ 

១០៧៥,៩ លនដុល្លារ ស្មើនឹង ៧៥,៦៩% ន្រាគោលដៅដ្រាលកំណត់ក្នុង

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាងឆ្នាំ ២០១៦ ។

ក្នុងរយៈព្រាលដូចគ្នាន្រាះដ្រារមានការកត់សមា្គល់ឃើញថា មានការ     

កើនឡើងផងដ្រារនូវចំណូលពន្ធអាករតាមប្រាភ្រាទពន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួន

ដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញកើនឡើងប្រាមាណ ២២,៦% ,ពន្ធលើប្រាក់ 

បៀវត្សរ៍កើនប្រាមាណ ២៥,៨% ,អាករលើតម្ល្រាបន្ថ្រាម កើនប្រាមាណ 

២១,៩% និងអាករពិស្រាសមានការកើនឡើងប្រាមាណ ២២,១%។ ចំណ្រាក 

ឯចំណូលពន្ធតាមសកម្មភាពអាជីវកម្ម ក៏មានការកើនឡើងស្ទើរត្រាទាំង 

អស់ ។

ទែសចរណ៍រយៈពែល ៧ ខែ
រយៈ ៧ ខ្រា ឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ ភ្ញៀវទ្រាសចរអន្តរជាតិដ្រាលមកទស្សនា 

កម្ពុជាមានចំនួនជាង ២,៧ លននាក់ គឺកើនឡើងប្រាមាណ ៣,៤% បើ

ធៀបទៅនឹងរយៈព្រាលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ។

ពិនិត្យសា្ថានភាពចរន្តឆ្លងកាត់របស់ភ្ញៀវទ្រាសចរចូលមកកម្ពុជា ពុំមាន 

អ្វីជាឧបសគ្គនោះទ េហើយករណីផ្ទុះជំងឺហ្សីកានៅប្រាទ្រាសថ្រា និងប្រាទ្រាស 

សិង្ហបូរី ក៏មិនជះឥទ្ធិពលដល់ភ្ញៀវចូលមកកម្ពុជាដ្រារ ។ ក្នុងរយៈព្រាលន្រាះ

ភ្ញៀវវៀតណមនៅត្រាជាទីផ្សារទ្រាសចរណ៍លំដប់ល្រាខ ១ ក្នុងចំណម 

ទីផ្សារទ្រាសចរណ៍ធំៗ ១០ ដ្រាលមកកម្ពុជា   ភ្ញៀវចិនឈរនៅលំដប់ទី ២ 

កូរ៉្រាខាងត្បូងនៅលំដប់ទី ៣ ។

ការវិនិយែគរបស់ជប៉ុន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រាុមប្រាឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)

គម្រាងវិនិយោគន្រាក្រាុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជា ដ្រាលត្រាូវបានទទួលសា្គល់

ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ មានទឹកប្រាក់ ៨០១ លនដុល្លារអាម្រា-

រិក ។ ការនាំចូលពីជប៉ុនមកកម្ពុជាកើនពីចំនួន ១៥៨ លនដុល្លារអាម្រារិក 

នៅឆ្នាំ ២០១០ មក ៣០២ លនដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ រីឯការនាំច្រាញ

ពីកម្ពុជាទៅជប៉ុនកើនពី ២០៨ លនដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១០ ទៅ ៩៦៨ 

លនដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។

កាលពីថ្ង្រាទី ១ ខ្រាកញ្ញា កន្លងទៅ ក្រាុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន ANA 

បានចាប់ផ្តើមហោះហើរជាលើកដំបូងបំផុត តូក្យូ-ភ្នំព្រាញ ។ គ្រារំពឹងថា      

ចំនួនវិនិយោគិន និងអ្នកទ្រាសចរជប៉ុននឹងមានចំនួនកើនឡើងថ្រាមទៀត។ 

នៅព្រាលន្រាះទ្រាសចរជប៉ុនបានស្ថិតនៅលំដប់ទី ៧ ក្នុងចំណមទីផ្សារ 

ទ្រាសចរណ៍ធំៗទាំង ១០ របស់កម្ពុជា ។

វិស័យសំណង់រយៈពែល ៨ ខែ
របាយការណ៍របស់ក្រាសួងរៀបចំដ្រានដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 

បានឲ្យដឹងថា រយៈព្រាល ៨ ខ្រាឆ្នាំ ២០១៦ ការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់ 

មាន ១ ៧៥៣ គំរោង,ផ្ទ្រាក្រាឡាសំណង់សរុប ១១.៤៣២.៥១២ ម៉្រាត្រាក្រា-

ឡា និងមានតម្ល្រាបា៉ាន់សា្មាន ៧.២១៨,១៧៧ ដុល្លារអាម្រារិក ។ តួល្រាខន្រាះ 

បើប្រាៀបធៀបនឹងរយៈព្រាល ៨ ខ្រា ដូចគ្នានាឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើនឡើង 

៤០៤.៣៤% ។

មកដល់រយៈព្រាលន្រាះ នៅទូទាំងប្រាទ្រាសមានសំណង់អគរខ្ពស់ចាប់ពី  

៥ ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន ៧៤២ អគរ ។ ដោយឡ្រាកនៅរាជធនីភ្នំព្រាញ មាន 

សំណង់អគរខ្ពស់ចាប់ពី ៥ ជាន់ឡើងទៅមានចំនួនសរុប ៦២៨ អគរ ។

បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣ មកដល់ព្រាលន្រាះ នៅទូទាំងប្រាទ្រាសមានទី

ក្រាុងរណបបុរីលំនៅឋាន និងលំនៅឋានមានលក្ខណៈបុរីសរុបចំនួន ១៤៦ 

ទីតាំង ។ ដោយឡ្រាក នៅរាជធនីភ្នំព្រាញមានទីក្រាុងរណបបុរីលំនៅឋាន

និងលំនៅឋានមានលក្ខណៈបុរីសរុបចំនួន ១៣៤ ទីតាំង ។

ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ចិន 
ទំហំស្រាដ្ឋកិច្ចសរុបរវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន មានចំនួនប្រាហ្រាល 

៤,៤ ពាន់លនដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ប្រាទ្រាសចិនបាននាំទំនិញចូលមក 

កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ៣,៧ ពាន់លនដុល្លារ និងកម្ពុជានាំចូលទៅ 

កាន់ប្រាទ្រាសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ ៦៦៦,២ លនដុល្លារ ។ ទំហំស្រាដ្ឋកិច្ច 

រវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរត្រាូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ ៥ ពាន់លន 

ដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ ។

ការនាំអង្ករចែញ
យោងតាមស្ថិតិន្រារបាយការណ៍នាំច្រាញអង្ករកម្ពុជាប្រាចាំខ្រាសីហា ឆ្នាំ 

២០១៦ របស់សហព័ន្ធស្រាូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា សាធរណរដ្ឋប្រាជា-

មានិតចិននៅត្រាឈរល្រាខរៀងទី ១ ក្នុងនាមជាប្រាទ្រាសដ្រាលបាននាំចូល

អង្ករពីព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាដោយគិតតាំងពីខ្រាមករាមកដល់ខ្រាសីហា

ឆ្នាំន្រាះបាននាំអង្ករពីកម្ពុជាជាង៥មុឺន២ពាន់តោនស្មើនឹង១៦,៣១%។ខ្រា

សីហាចិនបាននាំចូលអង្ករពីកម្ពុជា ៣៣៩១ តោន បើប្រាៀបធៀបនឹងខ្រា 

កក្កដដ្រាលមានត្រា ១៨០១ តោន ។ ថ្មីៗន្រាះថា្នាក់ដឹកនាំចិនបានសន្យានាំ

ចូលអង្ករកម្ពុជាចំនួន ២០ មុឺនតោននៅឆ្នាំក្រាយ ។

បនា្ទាប់ពីចិនគឺប្រាទ្រាសបារាំងឈរនៅលំដប់ល្រាខ២ដ្រាលនាំចូលអង្ករ

ពីកម្ពុជាជាង ៤ មុឺន ៨ ពាន់តោន ប៉ូឡូញល្រាខ ៣ មានជាង ៤ មុឺន ៥ ពាន់ 

តោន ប៊្រាលហ្សិកល្រាខ ៤ មានជាង ១ មុឺន ៦ ពាន់ ៧ រយតោន មា៉ាឡ្រាសុី 

ល្រាខ ៥ មានជាង ១ មុឺន ៦ ពាន់តោន ហុល្លង់ល្រាខ ៦ មានជាង ១ មុឺន 

តោន ចក្រាភពអង់គ្ល្រាសមានជាង ១ មុឺន ៥ ពាន់តោន សាធរណរដ្ឋឆ្រាកមាន 

ជាង ១ មុឺន ៤ ពាន់តោន អ៊ីតាលីល្រាខ ៧ មានជិត ១ មុឺន ៣ ពាន់តោន      

និងហុងគ្រាីឈរនៅល្រាខរៀងទី ១០ មានជាង ៩ ពាន់តោន ។

គិតត្រាឹមខ្រាសីហាកន្លងទៅន្រាះដ្រារ កម្ពុជាបាននាំច្រាញអង្ករជាង ២៧ 

មុឺនតោន បើប្រាៀបធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៥ ដ្រាលមានជាង 

២៩ មុឺនតោន ។

តាមទិសដៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ កម្ពុជាគ្រាងនាំច្រាញអង្ករទៅកាន់  

បណ្តាប្រាទ្រាសជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបជិត ២៣ មុឺនតោន ស្មើ ៧០ % 

, ទៅប្រាទ្រាសចិនជាង ៥ មុឺនតោន ស្មើ ១៦%,ទៅកាន់អាសា៊ានជាង ២ មុឺន 

៦ ពាន់តោន ស្មើ ៨% និងគោលដៅផ្ស្រាងៗទៀត ៣% ៕
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I. សែចក្តីផ្តើម
យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបរួចហើយថា ទិវាពិភពលកប្រាយុទ្ធប្រាឆំង 

នឹងរហោសា្ថានកម្ម ឬឱនភាព ដី ត្រាង ត្រាត្រាូវបានប្រារព្ធធ្វើ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ នៅ 
ថ្ង្រាទី ១៧ ខ្រាមិថុនា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥ រៀងរហូតមក  ក្នុង គោលបំណង 
បង្កើន ចំណប់អារម្មណ៍របស់សាធរណជនអំពីមូលហ្រាតុផ្ស្រាងៗ ដ្រាលបង្ក 
ឲ្យមាន រហោ សា្ថាន កម្ម ឬឱនភាពដី និង គ្រាះ រាំងស្ងួត ព្រាមទាំងផលវិបាក 
ផ្ស្រាងៗដ្រាលជះឥទ្ធិពលមកលើ ជីវិតសត្វ លកនៅលើ ភព ផ្រាន ដី យើងន្រាះ 
ពិស្រាសជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកសិករនៅតំបន់ជនបទ ដ្រាលពឹង 
អាស្រា័យ លើការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្ម ។ ជាការ ពិត  រហោសា្ថានកម្ម ឬ 
ឱន ភាព ដីដ្រាលនាំឲ្យមានការថយចុះ ឬបាត់ ផលិត  ភាព ស្រាដ្ឋកិច្ច  ន្រាដីស្រា 
ចមា្ការ វាលស្មា និង ព្រា ឈើ។ល។ ត្រាង ត្រាកើត ឡើង ដោយសារ សកម្ម ភាព 
របស់ មនុស្ស រួមមាន ការកាប់ បំផ្លាញ ព្រាឈើ ការរុករករ៉្រា ការធ្វើ កសិ កម្ម 
លើសកម្រាិត មិនត្រាឹមត្រាូវ តាម បច្ច្រាក ទ្រាស ព្រាមទាំងដោយសារកតា្តាធម្ម-
ជាតិផ្ស្រាងៗ ដូចជាការ ប្រាប្រាួល  ន្រា ធតុអាកាសជាដើម ។ បញ្ហា ទាំង អស់ 
ន្រាះបានទាញនូវចំណប់អារម្មណ៍ជាច្រាើន ជាពិស្រាសរបស់ សហគមន៍ 
ជាតិ  និងអន្តរ ជាតិ ចំពោះ ផល ប៉ះពាល់ លើ ផ្ន្រាក ស្រាដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិ សា្ថាន 
ដ្រាលធ្វើឱ្យ មនុស្ស ជាតិ នៅ លើពិភពលក រាប់ រយ លន នាក់ (ជាង២៥០ 
លន នាក់ ) បាន និង កំពុងទទួលរង នូវផលប៉ះ ពាល់ ន្រាះ ។ ជាក់ស្ត្រាងកម្ពុជា 

ឯកឧត្ដម វែង សាខុន រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ 
ក្នុងពិធីទិវាពិភពលកប្រាយុទ្ធប្រាឆំងនឹងរហោសា្ថានកម្ម ឬ ឱនភាពដី 

នៅភូមិត្រាពាំងឈូក ឃុំពោធិ៍អង្គ្រាង ស្រាុកបរស្រាដ្ឋ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ យើងក៏ ទទួល រង  គ្រាះ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដ្រារ ពីការប្រាប្រាួលអាកាសធតុ ដូច 
ជាការកើន កម្តា  និងគ្រាះរាំង ស្ងួត ដ្រាល យើង ទាំងអស់ គ្នាបានជួបប្រាទះ
កាលពីឆ្នាំកន្លងមកន្រាះ ។

យ៉ាងណមុញិ រហោសា្ថាន កម្ម  ឬឱនភាពដ ីមនិទានត់្រាវូ បាន ពភិពលក 
យកចិត្ត ទុកដក់ ឲ្យបាន គ្រាប់គ្រាន់ នៅ ឡើយ នៅព្រាល ដ្រាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រា 
និងប្រាទ្រាស ជា ច្រាើន   បានអះអាងថា មនុស្សជាតិ អាច ទប់ សា្កាត់ ឬប្រាយុទ្ធ  
ប្រាឆំង នឹ ងបញ្ហាទាំងនោះបាន ជាពិស្រាសតាម រយៈ ការពង្រាឹងការចូលរួម 
របស់ សហគមន៍ និង ការ ធ្វើ  កិច្ច សហ ប្រាតិ បត្តិ ការនៅគ្រាប់កម្រាិត។ គួរបញ្ជាក ់
ថា ក្នុងចនោ្លាះឆ្នាំ ២០១២ និង ២០១៤ មាន មនុស្ស  នៅ ក្នុ ង  ពិភពលកជាង 
៨០០  លន  នាក់ ឬ ១ នាក់ ក្នុង ចំណម មនុស្ស ៨ នាក់ ពុំមានស្បៀង អាហារ 
ឬពុំមាន អាហា រូបត្ថម្ភ គ្រាប់ គ្រាន់ ឡើយ ហើយ  ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់អំពីគុណ-
ភាពដីកសិកម្ម នៅត្រា មាន សារៈ សំខាន់ ដោយសារថាមពល ក្នុង អាហារ 
ដ្រាល      យើង  ទាំង  អស់ គ្នាបរិភោគច្រាើនជាង  ៩៩% គឺបាន មក ពីដី កសិកម្ម  ។ 
ដូច្ន្រាះ រហោសា្ថានកម្ម ឬការ ប្រា កា្លាយ ដីមានជី ជាតិ  ទៅជាវាលខ្សាច់ ដ្រាលមិន 
អាច អនុគ្រាះ ឲ្យយើង ប្រាកបរបរកសិកម្ម និងរស់នៅបាននោះ កំពុង ត្រាូវ 
បាន  ពិភព លក  ទាំ ង មូល ទទួល សា្គល់ ថា  ជាបញ្ហា បរិសា្ថាន មួយយ៉ាងចម្បង 
ដ្រាលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ សា្ថាន ភាព រស់ នៅរបស់ ប្រាជាពល រដ្ឋ   
ក្នុង តំបន់ ជាច្រាើនន្រាពិភពលកទាំងមូល ហើយបានវាយតម្ល្រាថា ដីមាន 
ទំនាក់ទំនង យ៉ាងជិតស្និ ទ្ធ  ក្នុង ការ ផ្តល់ នូវ ដំណះស្រាយ  ចំពោះ បញ្ហា 

ឯកឧត្ដម វែង សាខុន រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ
អញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្ម

រួមគ្នែបែយុទ្ធបែឆាំងនឹងរហែសា្ថែនកម្ម និងសា្តែរគុណភាពដី
               ដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម

ដោយៈ ឯកឧត្តម វែង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ     ខ្រាសីហា ឆ្នាំ២០១៦
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ប្រាឈមនានា នៅ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដូចជាការកាត់បន្ថយ និងការ បន្សាំទៅនឹង 
ឥទ្ធិពល ន្រាការប្រាប្រាួល អាកាសធតុ ការរក្សាធនធនទឹក និងថាមពល 
ការជំរុញកំណើនប្រាកប ដោយ បរិយ ប័ន្ន ។ល។

II.កាតព្វកចិ្ចរបសក់ែសងួកសកិម្ម  រកុា្ខែបែមញ ់នងិនែសាទ
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា  បានកា្លាយជាហត្ថ ល្រាខី ន្រាអនុ សញ្ញា សហ- 

ប្រាជា ជាតិ ទប់សា្កាត់រហោសា្ថានកម្ម ឬឱន ភាពដី នៅថ្ង្រាទី ១៥ ខ្រាតុល ឆ្នាំ 
១៩៩៤ ហើយបាន ផ្តល់ សចា្ចាប័ន នៅ ថ្ង្រាទី ១៣   ខ្រា សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៧ 
ដោយមាន ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ គឺជា សា្ថាប័នបង្គល ។ 
មក ដល់ ព្រាលន្រាះ អនុសញ្ញា ន្រាះ មាន សមាជិក  ឬភាគី (Party)ចំនួន ១៩៥ ។ 
ក្នងុក្រាប ខណ្ឌ ន្រាការអនវុត្តអនសុញ្ញា យើង មាន   កាតព្វកចិ្ចចលូរមួ នងិសហ-
ការជាមួយពិភព លក អនុវត្ត សកម្ម ភាព នានា ដ្រាលមានច្រាងក្នុងអនុសញ្ញា 
ន្រាះ ដើម្បី   ប្រាយុទ្ធប្រាឆំង ឬទប់សា្កាត់រហោសា្ថាន កម្ម ឬឱនភាពដី ពោល គឺ 
ថ្រារក្សាបរិសា្ថាន ជីវៈ ចម្រាុះ និងធនធន ធម្មជាតិ ដ្រាលក្នុង នោះ ក៏មានធន 
ធន ដីកសិកម្ម  សំដៅ អភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្ម និង ស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រាម ទាំង 
កាត់បន្ថយភាព ក្រាីក្រារបស់ ប្រាជាពលរដ្ឋ ។ ជាមួយនឹង ការ ពង្រាឹង សមត្ថភាព 
ការបង្កើន ចំណប់អារម្មណ៍ ការ  បញ្ជា្រាបអំពីបញ្ហា និង ការ គ្រាប់គ្រាងដីដោយ 
និរន្តរភាព ការរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព ព្រាមទាំងការ អនុវត្តកិ ច្ច ការពាក់- 
ព័ន្ធ ផ្ស្រាង ទៀត ជាបន្ត បនា្ទាប់នោះ យើងក៏បាន ប្ត្រាជា្ញា រៀបចំ ចងក្រាងកម្មវិធី 
សកម្មភាពជាតិ ប្រាយុទ្ធ ប្រាឆំងនឹងឱនភាពដី ដ្រាល រំពឹងថានឹង ចប់សព្វ គ្រាប់ 
ក្នុង ព្រាលដ៏ខ្លីខាងមុខន្រាះ ។

អនលុមតាមអនសុញ្ញា ពាក្យថាការកា្លាយដជីាវាលខ្សាច ់ឬ រហោសា្ថាន-
កម្ម មានន័យថាជាការ ធ្វើឲ្យមាន ឱនភាព ដីនៅ តំបន់  ដីស្ងួត ពោលគឺតំបន់ 
ដ្រាលមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច ឬ គ្មានភ្លៀងសោះ ដូចជានៅតំបន់ វាល  ខ្សាច់ 
ជាដើម ដ្រាលនាំឲ្យមានការ ប្រាប្រាួលខា្លាំង នូវលក្ខខណ្ឌអាកាសធតុ 
(Extreme Cli mate Variation) និង សកម្មភាព របស់មនុស្ស ។ ប៉ុន្ត្រាព្រាះ- 
រាជាណចក្រាកម្ពុជា ដ្រាលស្ថិតនៅ តំបន់ ត្រាូពិក ដ្រាល មាន   អាកាស ធតុ កៅ្តា 
ហើយសើម មិន មាន បញ្ហា រហោ សា្ថាន កម្ម ទ្រា ដោយសារធម្មជាតិ នៅទីន្រាះ 
នៅ មាន សមត្ថភាព អាច ផលិត ឬបង្កើតឡើងវិញនូវរុក្ខជាតិ និង  ជីវៈចម្រាុះ ។  
អនុសញ្ញា ក៏បាន បញ្ជាក់ផងដ្រារថា មូលហ្រាតុសំខាន់ៗ ដ្រាល បង្កឲ្យមាន 
ឱនភាពដី មានដូចជា៖ ការ បាត់   បង់ ព្រា ឈើ និង ប្រាព័ន្ធ  បរិសា្ថាន ព្រាឈើ 
ការធ្វើសកម្ម ភាព លើសកំណត់ ឬ លើសសមត្ថភាពរបស់ដី ការដំ ដំណំ  ត្រា 
មួយមុខ ការ  ប្រាើជី និង ថា្នាំ កសិកម្ម លើសកម្រាិត ឬមិនត្រាឹមត្រាូវ  ការបណ្តាយ 
ឲ្យសត្វសុីលើស សមត្ថភាព ដុះ លូត លស់  របស់   ស្មា និង រុក្ខជាតិ ការជីក 
យក រ៉្រា ការសាងសង់ទំនប់ និង ប្រាឡាយមិនត្រាឹមត្រាូវ ការ ពង្រាឹក វិសាល ភាព  
ទីប្រាជុំ ជន ធំៗ និងកតា្តាធម្មជាតិ នានាជាដើម ជាពិស្រាស គឺ ការប្រាប្រាួល 
អាកាសធតុ ។ 

គួរកត់សមា្គល់ថា ក្រាយការបោះឆ្នាតជាសកលឆ្នាំ ១៩៩៣ ជាមួយ 
នឹងសា្មារតីបង្រាួបបង្រាួម ជាតិ និង ក្រាមការដឹក នាំប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិត     

និងឈា្លាសវ្រាបំផុតរបសស់ម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានា បតី ត្រាជោ ហ៊ុន សែន          
នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ទាំង 
ស្រាុងនូវសង្រា្គាម សុីវិលដ្រាល អូស  បនា្លាយ រាប់  ទសវត្សរ៍កន្លងមក តាមរយៈ 
គោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ ធ្វើឲ្យព្រាះរាជាណ ចក្រា  កម្ពុជា ទាំង មូល  មាន 
សុខ សន្តិភាព ស្ថ្រារភាពនយោបាយព្រាញល្រាញ និង មានអតិរ្រាកស្បៀង ។  
បច្ចុប្បន្ន ន្រាះ កម្ពុជាទទួលបាននូវការ អភិវឌ្ឍ រីក ចម្រាើន ជាបន្តបនា្ទាប់លើ 
គ្រាប់វិស័យ ។ 

សូមជម្រាបជូនផងដ្រារថា  កម្ពុជាត្រាូវបានវាយតម្ល្រានៅក្នុង សន្និសីទ  
លើក  ទ ី ៣៨ ក្នងុ  ឆ្នាំ   ២០១៣ របស់អង្គការស្បៀង នងិកសិកម្មន្រា សហប្រាជា-
ជាតិ(FAO) ថាបានសម្រាចនូវគោល ដៅ  អភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្សរ៍ ទី១ លើ  
ផ្ន្រាក កង្វះ  អាហា រូបត្ថម្ភ និងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី ៣៩ ដ្រាលបានប្រាព្រាឹត្ត 
ទៅនៅ ប្រាទ្រាសអ៊ីតាលី កាលពីខ្រា មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥  ថា បានសម្រាច គោល 
ដៅ ទី១ ន្រាគោលដៅសហសវត្សរ៍ ក្នុងការ ប្រាយុទ្ធ នឹងភាពក្រាីក្រា និង គ្រាះ 
អត់  ឃ្លាន  ជាមួយនឹងប្រាទ្រាស ផ្ស្រាង ទៀត    ចំនួន  ៣៨ នៅលើពិភពលក 
តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ កន្លងមក ព្រាមទាំងបានប្រាគល់  ពានរងា្វាន់ ជូន  រដ្ឋា ភិបាល 
យើងផងដ្រារ ។

ទោះជាយ៉ាងណ គុណភាពដីត្រាូវបានពិភពលកចាប់អារម្មណ៍ជាង
គ្រាបផំតុនៅក្នងុគោលដៅ អភវិឌ្ឍន ៍ ដោយ  នរិន្តរ ភាព ។ ដចូ្ន្រាះដើម្បរីមួចណំ្រាក 
សម្រាចឲ្យបាននូវគោលដៅខាងលើន្រាះ ការបំបាត់  ឬការ ទប់សា្កាត់ មិនឲ្យ 
មាន កំណើនឱនភាពដី គួរត្រាូវបានចាត់ជា កិច្ចការ ដ៏ មាន អាទិភាពបំផុត 
ដើម្បីឈានទៅ ឆ្លើយ តបឲ្យបាននូវ តម្រាូវ ការ ផ្ស្រាងៗ  របស់មនុស្សជាតិ និង 
ការធ្វើឲ្យសម្រាច នូវការអភិវឌ្ឍប្រាកបដោយ សកា្តានុពល ហើយជាកតា្តា 
សត្យា នុម័ត យើង ទាំង អស់គ្នា ត្រាូវ ចូលរួមបញ្ជា្រាបព័ត៌មាន និង បង្កើន ការ 
យល់  ដឹង របស់ មនុស្ស  ជាតិ អំពី ការ គ្រាប់គ្រាង ថ្រារក្សា និង អភិរក្ស  ធន ធន 
ធម្មជាតិ ជា ពិស្រាស ធនធនដី កសិកម្ម របស់ យើង ប្រាកប ដោយចីរភាព ។ គួរ 
រំលឹកផងដ្រារថា នៅឆ្នាំ  ២០១៥ កន្លងទៅ យើងបានប្រារព្ធទិវាន្រាះនៅស្រាុក
ឱរាល់ និងស្រាុក ភ្នំស្រាួច ខ្រាត្ត កំពង់ស្ពី ដ្រាលជាតំបន់ ខ្ស្រា ទឹក ខាង លើ ន្រាទី 
ជម្រាលស្ទឹងព្រាកតោ្នាត ។ នៅទីនោះយើងបានឃើញ និង ទទួល សា្គល់ថា 
មាន ព្រាឈើ និងជីវៈចម្រាុះ ដ៏ល្អ ជាច្រាើនរបស់យើងត្រាូវបានបាត់បង់ ហើយ 
ដីជា ច្រាើន នៅ ទីនោះ បានកា្លាយចមា្ការ ដំណំ និងភូមិកររបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ ។ 
III. សា្ថែនភាពឱនភាពដីនែដងស្ទឹងពែកត្នែត

ឆ្នាំន្រាះការជ្រាើសរីសយកទីតាំងន្រាះ ដ្រាលជាតំបន់ខ្ស្រាទឹកខាងក្រាម
ន្រាទីជម្រាលស្ទឹងព្រាកតោ្នាត សម្រាប់  ប្រារព្ធ ទិវាពិភព លក ប្រាយុទ្ធ   ប្រាឆំង 
នឹងរហោសា្ថានកម្ម ឬឱនភាពដី ឆ្នាំ២០១៦ នាព្រាលន្រាះ គឺ យើង មាន បំណង 
បងា្ហាញ ជូន និងបង ប្អូន ជនរួមជាតិទាំ ង អស់ឲ្យបានឃើញ និងជ្រាបផ្ទាល់  
អំពីផលវិបាកន្រាការបាត់បង់ព្រាឈើ និងការ គ្រាប់ គ្រាង ដីមិន ត្រាឹម ត្រាូវនៅ 
តំបន់ខ្ស្រា ទឹក ខាងលើ និងធនធនធម្មជាតិនៅតំបន់ខ្ស្រា ទឹក ខាង ក្រាម ។ 
ទស្សនកិច្ច និងការសា្តាប់បទឧទ្ទ្រាសនាមដ្រាលយើង បាន ឃើញផ្ទាល់នៅ តា
មដងស្ទឹងសា្លាគូន្រាះអាចធ្វើឲ្យយើងឃើញ និង យល់ជ្រាួតជ្រាបថាដងស្ទឹង 
សា្លាគូ បាន បាត់ បង់ សម្រាស់ខូចរូបរាង ដោយសារលំហូរ ខ្សាច់ពីខ្ស្រាទឹក ខាង 
លើ មកធ្វើឲ្យពូនកកនៅបាតស្ទឹង និងលើដី ស្រា ចមា្ការ ក្ប្រារ ខាង ។ ដូច្ន្រាះ 
ប្រាសិន បើយើងនៅត្រា បណ្តាយ ឲ្យបញ្ហា ទាំងន្រាះបន្តកើតមានតទៅទៀត 
នោះ ស្ទឹងសា្លាគូនឹងឈប់ បំព្រាញ  មុខងារជាខ្ស្រាទឹក ឈប់នាំ ទឹកពី តំបន់  ខាង 
លើ សម្រាប់  ប្រាើប្រាស់នៅតំបន់ខាងក្រាម ជាកតា្តានាំឲ្យមានឱនភាព ដី 
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរទាំង នៅតំបន់ធ្លាប់ មាន  ព្រាឈើ និងនៅតំបន់វាលទំនាប ហើយ   
នៅ  ទី បំផុត  ដី  កសិកម្ម របស់យើងអាចនឹង គ្មាន ផលិតភាព ទាំង ស្រាុង ត្រា ម្តង ។ 
ន្រាះជាកតា្តាសត្យានុម័ត ដ្រាលយើងទាំងអស់គ្នាត្រាូវចូលរួមរក្សាសម្រាស់    
ធម្ម ជាតិ  ដងស្ទឹង សា្លា គូ ។

ក្នុងន័យន្រាះ យើងក៏មានបំណងបញ្ជូន និងផ្ញើសារជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
និងសាធរណ ជន ទាំង អស់ថា យើង ទាំង អស់គ្នាចាំបាច់ត្រាូវធ្វើកិច្ចសហ-
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ប្រាតិបត្តិការទាំងក្នុងកម្រាិតអន្តរជាតិតំបន់ និង នៅ ក្នុង ប្រាទ្រាស ហើយចូល 
រួម ដោយយកចិត្តទុកដក់ និងយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីសា្តារគុណភាពដី ឬសា្តារ ដី 
ដ្រាលមាន ឱន ភាព រួចទៅហើយ សំដៅ រួម ចំណ្រាក សម្រាចឲ្យបាននូវគោលដៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ដោយ និរន្តរភាព ។ ជាការពិត ការគ្រាប់គ្រាងដីដោយ និរន្តរភាព 
មានន័យថាជាការអនុវត្តឲ្យបាន  ត្រាឹម ត្រាូវ សំដៅគ្រាប់គ្រាងរួមនូវដី ទឹក ជីវៈ 
ចម្រាុះ និងធនធនបរិ សា្ថាន ផ្ស្រាងទៀតឲ្យនៅរក្សា គុណ ភាព បាន យូរ អង្វ្រាង 
ដើម្បី ឆ្លើយ តបនឹងតម្រាូវការរបស់មនុស្ស ដូចជាអាហារជាដើម ។ ការគ្រាប់ 
គ្រាងដីដោយនិរន្តរភាពគឺ ជា កិច្ចការដ៏ចាំបាច់ សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងតម្រាូវ 
ការរបស់មនុស្សជាតិ  ដ្រាលច្រាះ ត្រាបន្តកើនឡើងជាលំដប់ ។ ផ្ទុយទៅវិញ 
ការ គ្រាប់គ្រាងដី មិន ត្រាឹម ត្រាូវនឹងធ្វើឲ្យដីមានឱនភាព ឬទុព្វលភាពហើយ 
ថយ  មុខងារ ក្នុងការផ្តល់ផលិត ភាព ផ្តល់ជាជម្រាកដល់ជីវៈ ចម្រាុះ រក្សាប្រាព័ន្ធ 
ជល សាស្រា្ត រួម ទាំង ក្នុងការស្រាូប និង រក្សា កាបូនផងដ្រារ  ។ ដោយ មើល 
ឃើញអំពី អត្ថប្រាយោជន៍ ដូចបានរៀបរាប់ ខាង លើ ន្រាះ   យើងអាច វាយ តម្ល្រា 
បានថាដីគឺជា មូល ដ្ឋាន  ដ្រាល  មាន ជីវិតសម្រាប់ មនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិគ្រាប់ 
ប្រាភ្រាទ នៅ លើ ភពផ្រានដី ។

IV. តើយើងទាំងអស់គ្នែមនកាតព្វកិច្ចយ៉ែងណា  ដើម្បី 
កាត់បន្ថយរហែសា្ថែនកម្ម ឬឱនភាពដី

ទី១.សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ ជាតិ - អន្តរជាតិទាំងអស់ 
សូមបន្តគំទ្រាការលើក កម្ពស់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិស័យ កសិ កម្មតាមគ្រាប់ 
រូប ភាពដើម្បីធនាឲ្យមានសន្តិសុខ ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ទាំងនៅក្នុង 
កម្រាិត គ្រាួសារ សហគមន៍ និង ថា្នាក់ជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា និង 
លើកកម្ពស់ ពាណិជ្ជូ បនីយកម្មកសិកម្ម ស្រាបតាម យុទ្ធ សាស្រា្ត ចតុកោណ 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ទន្ទឹមនឹងន្រាះ  ខ្ញុំ សូម អំពាវនាវដល់បងប្អូនកសិករ ក៏ 
ដូចជា អង្គ ភាព ជំនាញក្រាមឱវាទមន្ទីរ កសិកម្ម រាជ ធនី ខ្រាត្ត អាជា្ញាធរ ថា្នាក់ 
ក្រាមជាតិខិតខំយកចិត្តទុក ដក់  ដោយមិនត្រាូវមើលរំលងអំពីការ ជំរុញ 
ការងារ ដំដុះ ដំណំ គ្រាប់មុខព្រាួញឲ្យបានទាន់ព្រាលវ្រាល ពិស្រាសដំណំស្រាូវ 
រដូវវស្សា ដើម្បីលើកកម្ពស់ ផលិតភាព កសិកម្ម  ប្រាកប ដោយ ប្រាសិទ្ធភាព និង 
ប្រាសិទ្ធផល ព្រាមទាំងរក្សាទឹកទុកបងា្ការ ការខ្វះ ខាត ជាយ ថា  ហ្រាតុនៅចុង 
រដូវស្រាប នឹងដំបូនា្មាន របស់ ភិរម្យ ង៉ុយ ដ្រាលបានពោលថា ៉៉ធ្វើស្រាចង់ 
បានស្រាូវដើម រដូវធ្វើស្រាទួលស្រាទាបមើលទំនួល លើក ទំនប់ឲ្យមាំមួន  ៉។

ទី២.អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ជាពិស្រាស ភូមិ-ឃុំត្រាូវគ្រាប់គ្រាងតាមដន និង 
រាយការណ៍ចំពោះជន ចំណក  ស្រាុក ដ្រាលទើបចាប់ផ្តើមមានចំនួនតិចឲ្យ 
បានទាន់ព្រាលវ្រាល ដោយអនុវត្ត តាម ពាក្យ សោ្លាក  ៉បី មិន មួយ រាយ ការណ៍  ៉ 
ព្រាមទាំងត្រាូវចាត់វិធនការ ប្រាកបដោយ ប្រាសិទ្ធ ភាព ចំពោះ សកម្មភាព 
ដ្រាល កំពុងកាប់  រានដីព្រាឈើដើម្បីធ្វើកម្មសិទ្ធិ កុំឲ្យរីក រាលដលក្នុង ដ្រាន 
សមត្ថ កិច្ចរបស់ខ្លួន ។

ទី៣.ត្រាូវអ នុវត្តកសិកម្មប្រាកបដោយស្ថិរភាព និងមានភាពធន់ទ្រាំនឹង 
ការប្រាប្រាួលអាកាស ធតុ ដោយ ដក់បញ្ចូល គោល ការណ៍ប្រាព័ន្ធអ្រាកូឡូ-
សុីជាមូលដ្ឋាន។ ទន្ទឹមនឹងន្រាះ ក៏ ត្រាូវ កំណត់ អត្ត   សញ្ញាណ និង    ផ្សព្វ ផ្សាយ 
អំពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ ប្រាកបដោយភាព ឆ្លាត វ្រា  ដើម្បីធនា ឱ្យ មាន ការ 
ផ្លាស់     ប្តូរ បទពិសោធន៍រវាងកសិករ និងកសិ ករ និងត្រាូវធ្វើឲ្យប្រាសើរ ឡើង 
ដល់ការ កំណត់ និងការ គ្រាប់គ្រាង  ហានិភ័យ ធម្មជាតិ និង សមត្ថភាពទាំងឡាយ 
ត្រាូវ ឲ្យ ស្រាប ទៅ នឹង ការ  ផ្លាស់  ប្តូរលក្ខខណ្ឌ អាកាស ធតុ នៅ   គ្រាប់ កម្រាិត ។

ទី៤.ត្រាូវអនុវត្តរាល់វិធនការនានា ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំផ្លាញគុណ-
ភាពដី ការប្រាើប្រាស់ដី គ្មាន និរន្តរ ភាព និងការបំផ្លាញដល់ប្រាព័ន្ធអ្រាកូឡូសុី។ 
ជាមួយន្រាះ អង្គភាពជំនាញ ត្រាូវ ឈ្មុស ឈ្មុល    រៀប ចំ ច្បាប់ ស្តីពី   ការ  គ្រាប់គ្រាង  
ធនធនដីកសិកម្មឲ្យបានឆប់ និងរៀបចំ កំណត់ តំបន់ដី កសិកម្ម  ឲ្យបាន 
សម ស្រាប  សម្រាប់ទិសដៅយូរអង្វ្រាង។ ត្រាូវអនុវត្ត គោល ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ 
ដើម្បី   ឈានដល់ ការគ្រាប់ គ្រាង ប្រាភព ធនធន ធម្មជាតិ  ដ្រាលកើត ច្រាញពី 
វិធនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាកប  ដោយ ស្ថិរភាព ដោយប្រាមូលផ្តុំ នៅ ក្នុង   ប្រាព័ន្ធ គ្រាប់  

គ្រាងអ្រាកូឡូសុី និងការអភិវឌ្ឍ ផ្អ្រាក លើ មូលដ្ឋាន ជីវៈ ចម្រាុះ។ ជាមួយន្រាះ 
ក៏ត្រាូវលើក កម្ពស់  ដល់  គោល    នយោបាយ ប្រាើប្រាស់ ដីធ្លី  ដើម្បីជួយដល់ 
កសិករដ្រាលមាន ដីស្រា ចមា្ការតិចតួច ប្រាកប ដោយ សម  ធម៌ និងរក្សាបាននូវ  
ស្ថិរ ភាពន្រាការប្រាើប្រាស់ដី និងប្រាភពធនធនធម្មជាតិ តាមរយៈ ការ ធ្វើ 
កសកិម្ម ចម្រាុះឲ្យអស ់លទ្ធភាព ដោយមនិត្រាវូទកុដីឱ្យនៅទនំ្រារ និងកាតប់ន្ថយ 
ការធ្វើ ចំណក ស្រាុក ។ 

ទី៥.បងប្អូនជនរួមជាតិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រាូវចូលរួមការពារ 
សា្តារ និងអនុវត្តការប្រាើ ប្រាស់ ដោយនិរន្តរភាពនូវធនធនធម្មជាតិ និងប្រាព័ន្ធ 
បរិសា្ថាន ជាពិស្រាសគឺចូលរួម ទប់ សា្កាត់ ការអនុវត្ត ឬសកម្មភាព ដ្រាលបង្កឲ្យ 
មានរហោសា្ថានកម្ម ឬមានឱនភាពដី ពោល គឺត្រាូវបង្វ្រារពី ការរស់ នៅ ដោយ  
ពឹង អាស្រា័យលើផល និងអនុផលព្រាឈើ ព្រាមទាំងការ អនុ វត្តធ្វើកសិកម្ម 
តាមទមា្លាប់ មក ធ្វើ   កសិកម្ម តាមប្រាបប្រាពលវប្បកម្មទំនើបចម្រាុះ ទាន់សម័យ 
និង  សម ស្រាប ហើយចូលរួមគ្រាប់គ្រាង ដីឲ្យមាននិរន្តរ ភាពដើម្បី លើកកម្ពស់ 
ជីវភាពរស់នៅ ពោល គឺត្រាូវ រក្សា សា្តារ ឬក្រាប្រាទឹកដីរបស់យើងឲ្យមាន ភាព 
ប្រាតងស្រាស់  មានភាព មនោ រម្យយូរអង្វ្រាង សម្រាប់ជីវិត របស់យើង  គ្រាប់ៗ គ្នា ។

V.សែចក្តីសន្និដា្ឋែន
ការ ចូល រួមយ៉ាង សកម្ម របស់សហគមន៍មូល ដ្ឋាន និងកិច្ច សហប្រាតិបត្តិ 

ការ នៅ គ្រាប់ កម្រាិត ក្នុងការ បញ្ឈប់ ឬទប់សា្កាត់ មិន ឲ្យមាន កំណើនឱនភាព ដី 
ជាកតា្តា ដ៏ សំខាន់ ដើម្បី សម្រាចបាននូវគោល ដៅ  អភិវឌ្ឍន៍ជាពិស្រាស គឺ 
ដើម្បី លើក កម្ពស់កំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច ប្រាកប  ដោយបរិយប័ន្ន  និង និរន្តរភាព ។ 

ក្រាសងួកសកិម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ ់នងិន្រាសាទ មានប្រាសកកម្មក្នងុការចលូរមួ 
ក្រាលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រាជាកសិករ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការអភិ-
វឌ្ឍវិស័យកសិកម្មលើគ្រាប់ផ្ន្រាក ។ ក្រាមការដឹកនាំ និងការចង្អុលបងា្ហាញជា 
បន្តបនា្ទាប់ប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខា 
ប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ ត្រាងបានបំព្រាញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្ម 
ក្នុងភាពជាដ្រាគូជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ បង្កើនថ្រាមលើ សមត្ថភាព 
និងលទ្ធភាពដ្រាលមានស្រាប់ ដើម្បីបម្រាើឲ្យឧត្តមប្រាយោជន៍ របស់ប្រាជាជន 
កម្ពុជា ស្រាបតាមប្រាសកកម្មខាងលើ ។ ភាពជាដ្រាគូន្រាះ មានគោលដៅក្នុង
ការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម បង្កើនប្រាភពចំណូលរបស់ប្រាជាជន ផ្តល់ភាព 
អង់អាច និងភាពជាមា្ចាស់ដល់សហគមន៍នៅជនបទ ។

ខ្ញុំសូម ថ្ល្រាងអំណរ គុណ ផងដ្រារ ចំពោះ ដ្រាគូ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំងអស់ដ្រាល បាន 
និងកំពុង បន្ត ចូល រួមគំទ្រា  និងសហការ ទាំង បច្ច្រាកទ្រាស និង ថវិកា ក្នុង ការ 
ទប់ សា្កាត់ បញ្ហានានាដូច ដ្រាល  បានរៀប  រាប់ពីខាង ដើម ពិស្រាសការអភិវឌ្ឍ 
វិស័យ កសិកម្ម  និងសូមអំពាវនាវដល់គ្រាប់តួអង្គ ពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់ សូម 
ម្រាតា្តាជួយបន្តការគំទ្រា ព្រាម ទាំងជួយផ្សព្វ ផ្សាយ    បុព្វហ្រាតុខាង លើន្រាះ ឲ្យ 
បាន ទូលំ ទូលយ និងឲ្យបានជ្រាួតជ្រាបដល់ប្រាជាពល រដ្ឋ កម្ពុជា គ្រាប់ មជ្ឈ-
ដ្ឋាន នៅ ក្នុង ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា ដើម្បី ក្តី  សង្ឃឹមន្រា អនាគត  រួមរបស់ 
យើង ទាំង អស់គ្នា ក៏ដូចជាសត្តនិករទំាង ឡាយ  ដ្រាលមានជីវិតរស់នៅលើ 
ភព ផ្រាន ដី ដ៏ធំទូលយ ន្រាះ ៕   
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មកដលប់ច្ចបុ្បន្នន្រាះ ក្រាសងួអបរ់យំវុជន នងិកឡីា បាននងិកពំងុបន្តខតិ 
ខំប្រាឹងប្រាងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអនុវត្តន៍ផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តវិស័យអប់រំ 
ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រាីក
ការអប់រំកុមារតូច ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅកម្រាិតមធ្យម
សិក្សា និងក្រាយមធ្យមសិក្សាប្រាកបដោយគុណភាព ព្រាមទាំងការពង្រាីក
ការអប់រំក្រាប្រាព័ន្ធការអប់រំបច្ច្រាកទ្រាស ការអភិវឌ្ឍការងារយុវជន និងការ 
អប់រំកាយ និងកីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រាចតុកោណដំណក់
កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអាទិភាពអប់រំនៅក្នុងផ្រានការយុទ្ធ-       
សាស្ត្រាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ។ 

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យដឹងថា 
រហូតមកដល់ព្រាលបច្ចុប្បន្នន្រាះ នៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាមានសិស្សសរុប 
ចំនួន ៣.១៧១.៦៦៨ នាក់ និស្សិតសរុបចំនួន ២២៧.៣៨៥ នាក់ និងមាន 
បុគ្គលិកអប់រំនៅទូទាំងប្រាទ្រាសចំនួន ១១៥.៣០៥ នាក់ ក្នុងនោះស្រាីមាន 
៥០ ១៤៥ នាក់ ត្រាូវជា ៤៣,៤៩ %។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកសាងអគរ 
សិក្សាជាច្រាើននៅទូទាំងប្រាទ្រាស ពិស្រាសតាមតំបន់ព្រាំដ្រាន និងតំបន់ជួប 
ការលំបាក ក្នុងគោលដៅបង្ខិតសាលរៀនឲ្យទៅជិតលំនៅឋានរបស់ 
ប្រាជាជន ជាលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រាទ្រាសនាព្រាលបច្ចុប្បន្នមានសាល 
មត្ត្រាយសិក្សា និងសាលរៀនចំណ្រាះទូទៅ ទាំងសាធរណៈ និងឯកជន 
សរុប ១៣.៣៣៣ ក្នុងន្រាះរួមមាន សាលមត្ត្រាយ្យសិក្សា ៤.០២៦ សាល 
បឋមសិក្សា ៧.៤៤២    អនុវិទ្យាល័យ ១.២៩៤  និងវិទ្យាល័យ  ៥៧១ 
ដ្រាលក្នុងនោះមានអគរចំនួន ៣.៦២៣  ខ្នងស្មើនឹង  ១៨.៨៨៦ បន្ទប់ ។

តាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថា អត្រាពិតន្រាការសិក្សារបស់កុមារនៅ
សាលបឋមសិក្សាសាធរណៈ និងឯកជនមាន ៩៨,៤ %   (ស្រាី៩៩,៣ %)។     
ក្នុងនោះ សិស្សសរុបនៅគ្រាប់ភូមិសិក្សាសាធរណៈ និងឯកជន មត្ត្រាយ្យ-
សកិ្សា ដលម់ធ្យមសកិ្សាមានចនំនួ ៣.១៧១.៦៦៨ នាក ់ស្រា ី១.៥៥៧.៦០១ 
នាក់ ស្មើនឹង ៤៩,១១ %។ គ្រាឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាមានចំនួន ១១៨ ក្នុងនោះ
គ្រាឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ៤៦ និងឯកជន ៧២ ដ្រាលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាម  
រាជធនី ខ្រាត្តចំនួន ១៩ ។ គ្រាឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងនោះស្ថិតនៅក្រាម
ការគ្រាប់គ្រាងរបស់ក្រាសួង  សា្ថាប័នចំនួន ១៥ ។ សម្រាប់គ្រាឹះសា្ថានឧត្តម       
សិក្សាដ្រាលស្ថិតនៅក្រាមការគ្រាប់គ្រាងរបស់ក្រាសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា 
មានចំនួន ៧១ ក្នុងនោះ រដ្ឋ ១២ និងឯកជន ៥៩។ និស្សិតចាប់ពីថា្នាក់បរិ-
ញ្ញាបត្រារងដល់បណ្ឌិតមានចំនួន   ២២៧.៣៨៥  នាក់ នារី ១០០.៤២៤ 

នាក់ ស្មើនឹង៤៤,១៦ %។ នៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពឆ្លើយ 
តបន្រាការសិក្សា ក្រាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានក្រាលម្អ និងដក់ឲ្យ 
អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងផ្តល់សៀវភៅសិក្សា សមា្ភារបច្ច្រាកទ្រាស ដើម្បី 
បម្រាើឲ្យការរៀន ការបង្រាៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅតាមគ្រាឹះសា្ថានសិក្សា        
និងបានយកចិត្តទុកដក់ដល់ការងារតម្រាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈនៅតាមវិទ្យាល័យ 
ចំណ្រាះទូទៅ និងបច្ច្រាកទ្រាស ។

ទន្ទឹមន្រាះ ក្រាសួងបានធ្វើវិក្រាឹតការគ្រាូបង្រាៀនជាប្រាចាំ ដើម្បីលើកកម្ពស ់
សមត្ថភាពគ្រាូបង្រាៀនដ្រាលជាអ្នកផ្តល់ការអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រាយ ឲ្យ 
កាន់ត្រាមានចំណ្រាះដឹង បំណិន និងសីលធម៌ខ្ពស់ ស្រាបតាមចតុស្តម្ភទាំង  
បួនន្រាការអប់រំគឺ    ៉ រៀនដើម្បីមានចំណ្រាះដឹង រៀនដើម្បីមានចំណ្រាះធ្វើ 
រៀនដើម្បីកា្លាយជាពលរដ្ឋល្អ និងរៀនដើម្បីច្រាះរស់នៅជាមួយគ្នា   ៉ ព្រាមទាំង 
បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រាីគ្រាប់គ្រាងគ្រាប់កម្រាិត ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ 
នៅក្នុងវិស័យអប់រំ ។ លើសពីន្រាះទៀត យន្តការធនាគុណភាពអប់រំ ត្រាូវ 
បានរៀបចំ និងកំពុងអនុវត្តជាជំហានៗ ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រាលើការ
សិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស និងការងារគ្រាប់គ្រាងនៅតាមគ្រាឹះសា្ថានសិក្សា 
ទូទាំងប្រាទ្រាស ។

ជាមយួគ្នាន្រាះដ្រារ ដោយមានកចិ្ចសហការល្អពដី្រាគអូភវិឌ្ឍ ក្រាសងួបាន 
បើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្ម ដើម្បីបង្កើនការចូលរៀនថា្នាក់អក្ខរកម្ម។ ជាលទ្ធ-
ផល នៅឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ មានគ្រាូអក្ខរកម្មចំនួន ៣ ៥៣៤ នាក់ 
ស្រាី ១ ២២៥ នាក់  និងមានអ្នកចូលរួមរៀនចំនួន ៧៤ ៨៩៩ នាក់ ស្រាី    
៥២ ៧៤១ នាក់ ស្មើនឹង ៧០,៤២%។  មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ មាន 

ផ្លែផ្កែជាវិជ្ជមននែក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្តែ វិស័យអប់រំឆា្នែំ ២០១៤-២០១៨

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារុ៉ន រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ថ្ល្រាងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រាជុំបូកសរុបលទ្ធផលន្រាការអនុវត្តកម្មវិធីសាលកុមារម្រាត្រាី 

និងសហគមន៍ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ  

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រាសុខាភិបាល ជាផ្ន្រាកមួយន្រាការបណ្តុះបណ្តាល
ធនធនមនុស្ស សម្រាប់រួមចំណ្រាកដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា

សិស្សានុសិស្សន្រាសាលបឋមសិក្សា
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វិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉នី ហ៊ុន សែន អម្ពវ័នជំនីក ស្ថិតក្នុងឃុំជំនីក 
ស្រាុកក្រាូចឆ្មារ ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ

វិទ្យាល័យថ្មគ្រា ស្ថិតក្នុងស្រាុកចិត្រាបុរី ខ្រាត្តក្រាច្រាះ កសាងដោយមូលនិធិសប្បុរស-
ធម៌ន្រាប្រាទ្រាសសិង្ហបុរី និងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ក្នុង និងក្រាស្រាុក

៣៤២ កន្ល្រាង ក្នុងនោះ ៣២៤ កន្ល្រាង គ្រាប់គ្រាងដោយក្រាសួងអប់រំ យុវជន 
និងកីឡា និងចំនួន ១៨ កន្ល្រាងទៀត គ្រាប់គ្រាងដោយដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍និងមាន
អ្នករៀនជំនាញមុខរបរចំនួន ៨ ០៩០ នាក់ ស្រាី ៥ ១១២ នាក់ ស្មើនឹង 
៦៣,១៩ % ។

ឆ្នាំសិក្សាកន្លងទៅ នៅក្នុងកំណ្រាទម្រាង់ការប្រាឡងសញ្ញាបត្រាមធ្យម-
សិក្សាទុតិយភូមិ ក្រាសួងបានធ្វើការប្រាកាសលទ្ធផលប្រាឡងប្រាកបដោយ
ជោគជ័យ ឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ យុត្តិធម៌ តមា្លាភាព និងលទ្ធផលអាច 
ទទួលយកបាន ស្រាបតាមពាក្យសោ្លាកដ្រាលថា   ៉អ្នកច្រាះគឺជាប់  ៉ ។     នៅក្នុង 
កំណ្រាទម្រាង់ន្រាះ បានបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់មហាជនមកលើការដឹកនាំ 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងបានធ្វើឲ្យមានការប្រាប្រាួលជាវិជ្ជមានដល់ឥរិយ-
បថរបស់សិស្សនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រា ។

នៅឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ ក្រាសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាកាសឱ្យដឹងថា 
ក្រាសួងបានកំណត់មណ្ឌលប្រាឡងសញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់- 
ឌុប) ទូទាំងប្រាទ្រាសចំនួន ១៨០ មណ្ឌល ស្មើនឹង ៣៧៨១ បន្ទប់ នៅទូទាំង 
ប្រាទ្រាស ។ បើប្រាៀបធៀបកាលពីឆ្នាំមុន ដ្រាលក្រាសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានរៀបចំប្រាឡងបាក់ឌុបនៅថ្ង្រាទី ២៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ មណ្ឌលប្រាឡង 
មានចំនួន ១៥០ មណ្ឌល ក្នុងនោះថា្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រាមាន ១២៦ មណ្ឌល 
និងថា្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រាសង្គមមាន ២៤ មណ្ឌល ត្រាូវជា ៣៤២៧ បន្ទប់ទូទាំង 
ប្រាទ្រាស ។ មានន័យថា ទាំងមណ្ឌល និងបន្ទប់ប្រាឡងមានការកើនឡើង 
ជាងឆ្នាំមុន ។ ការកើនឡើងចំនួនបន្ទប់ និងមណ្ឌលប្រាឡងន្រាះ ដោយសារ 
ត្រាចំនួនប្រាក្ខជនប្រាឡងមានការកើនឡើង ។

ការប្រាឡងសញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំន្រាះ ក្រាសួងបានបងា្ហាញ 
ជំហរបន្តរឹតបន្តឹងដូចឆ្នាំមុនដដ្រាល ដោយឈរលើគោលការណ៍ ៤ ចំណ៉ាច
គឺការប្រាឡងត្រាូវត្រាឈរលើការគោរពច្បាប់ តមា្លាភាព យុត្តិធម៌ និងសុចរិត-
ភាព ។

សមិទ្ធផលទាំងន្រាះ គឺពិតជាកើតមានឡើងដោយសារការខិតខំប្រាឹង

ប្រាងរបស់ក្រាសួង ព្រាមទាំងផ្ន្រាកឯកជន និងបណ្តាដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ 
ដ្រាលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរក
ការអភិវឌ្ឍ ជាមួយនឹងធនធនមនុស្សប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ 
បន្ដវ្រានកសាងការពារអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ឲ្យឆ្លើយតបបានទៅនឹងបរិបទន្រា
ការវិវត្តក្នុងតំបន់ និងពិភពលក។ ជាងន្រាះទៀត រាជរដ្ឋាភិបាល បាននិង 
កំពុងបន្តខិតខំប្រាឹងប្រាងកសាងមូលដ្ឋានហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអប់រំ និង
ការបង្កើតសាលរៀនឲ្យបានច្រាើនថ្រាមទៀត ដ្រាលជាការវិនិយោគរយៈ  
ព្រាលវ្រាងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ សំដៅរួមចំណ្រាកដល់ការ 
កាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា និងលុបបំបាត់នូវភាពក្រាីក្រា តាមរយៈការផ្ដល់ឱកាស
ទទួលបានស្រាវាអប់រំ និងចំណ្រាះដឹងដល់ប្រាជាជនទូទៅទាំងអស់គ្នា ។    

នៅក្នុងទិសដៅសម្រាប់បណ្តាឆ្នាំខាងមុខទៀត ក្រាសួងអប់រំ យុវជន 
និងកីឡា នឹងបន្តការខិតខំនៅក្នុងការអនុវត្តន៍ផ្រានការ ធ្វើឲ្យសម្រាច 
គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រា្ត នានាក្នុងផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តវិស័យអប់រ ំ
ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ។ យកចិត្តទុកដក់ជំរុញការរៀបចំ និងអនុវត្តស្តង់ដ
ស្រាវាសាលមត្ត្រាយ្យសិក្សា និងសាលបឋមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ។ លើក
កម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព ដើម្បីការចុះឈ្មាះ 
ចូលរៀន ការបន្តការសិក្សា និងការបញ្ចប់ការសិក្សានៅមធ្យមសិក្សា។ 
ចំណ្រាកឯការអប់រំនៅឧត្តមសិក្សាវិញ ខិតខំបន្តការរៀបចំយន្តការធនា 
គុណភាពឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព សម្រាប់ការបង្រាៀន និងរៀន ការស្រាវជ្រាវ
ទាំងប្រាព័ន្ធធនាគុណភាពខាងក្នុង និងខាងក្រា ។ ចំពោះការអប់រំក្រា 
ប្រាព័ន្ធ គឺបន្តការលើកកម្ពស់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍             
ដើម្បផី្តលជ់នំាញអបរ់កំ្រាប្រាពន័្ធ ស្រាបនងឹស្តងដ់ ព្រាមទាងំក្រាលម្អការអន-ុ
វត្តការងារអប់រំក្រាប្រាព័ន្ធ រួមមាន ៖ កម្មវិធីអក្ខរកម្ម កម្មវិធីសមមូល និង 
កម្មវិធីចូលរៀនឡើងវិញ ។

នៅក្នុងពិធីជួបសំណ្រាះសំណលជាមួយសិស្សប្រាឡងជាប់សញ្ញាបត្រា
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិទ្ទ្រាស   ៉A   ៉ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទូទាំងប្រាទ្រាសចំនួន 
៤០៥ នាក់ នៅវិមានសន្តិភាព សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា បានសម្ដ្រាងនូវការអបអរសាទរ 
និងកោតសរសើរដល់ប្រាក្ខជនជ័យលភី ចំពោះលទ្ធផលគួរជាទីមទនៈ
ន្រាះដ្រាលបានមកពីការខិតខំប្រាឹងប្រាងយកចិត្តទុកដក់សិក្សារបស់ប្រាក្ខ-
ជនផ្ទាល ់នងិជាការខតិខរំបសក់្រាសងួអបរ់យំវុជន នងិកឡីា ជាពសិ្រាសរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្រាលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពការសាងសង់ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
សាលរៀន និងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រាូបង្រាៀនជាដើម ។ សម្ត្រាចត្រាជោក៏
បានថ្ល្រាងនូវកោតសរសើរដល់ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួង 
អប់រំយុវជន និងកីឡា ក្នុងការដឹកនាំកំណ្រាទម្រាង់ប្រាព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ។ 
សម្ត្រាចសង្ឃឹមថា ២០ឆ្នាំទៀត ធនធនមនុស្សរបស់កម្ពុជានឹងខា្លាំងបំផុត៕

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅមណ្ឌលប្រាឡងសញ្ញាបត្រាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក្នុងរាជធនី
ភ្នំព្រាញ កាលពីថ្ង្រាទី ២២-២៣ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៦
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អំពីបញ្ជីបែះឆ្នែតដំបូង និងការប្តឹងតវ៉ែ ឬការប្តឹងជំទាស់ស្វៃងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

I.ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងជាសាធារណៈ សម្រាប់គោលដៅន្រា 

ការប្តឹងតវ៉ា ឬការប្តឹងជំទាស់

បនា្ទាប់ពីបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មាះបោះឆ្នាតក្នុងប្រាព័ន្ធផ្ទុកទិន្ន-

ន័យរួចរាល់ គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) ត្រាូវបោះ-

ពុម្ព និងចាត់ឲ្យបិទផ្សព្វផ្សាយជាសាធរណៈនូវបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូងរួមនឹង

បញ្ជីឈ្មាះអ្នកដ្រាលត្រាូវលុបច្រាញពបីញ្ជីបោះឆ្នាតតាមឃុំ សងា្កាតន់មីយួៗ 

នៅតាមសាលឃុំ សងា្កាត់ និងទីតាំងណមួយក្នុងឃុំ សងា្កាត់ តាមការ 

កំណត់របស់ គ.ជ.ប ក្នុងគោលដៅន្រាការប្តឹងតវា៉ា ឬការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹង

បញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ។

សម្រាប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ឆ្នាំ ២០១៦ ន្រាះ ការបិទផ្សាយបញ្ជី

បោះឆ្នាតដំបូងន្រាឃុំ សងា្កាត់ ទូទាំងប្រាទ្រាស ត្រាូវធ្វើនៅថ្ង្រាទី ៣ ខ្រាមករា ឆ្នាំ 

២០១៧ ។ ក្នុងរយៈព្រាលបិទផ្សាយក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ (កបឃ.ស) 

ស្មៀន និងម្រាភូមិ ត្រាូវផ្សព្វផ្សាយបំផុសលើកទឹកចិត្តប្រាជាពលរដ្ឋ អ្នកបោះ-

ឆ្នាតគ្រាប់រូប ឲ្យទៅមើលឈ្មាះ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន 

តាមទីតាំងដ្រាលបានបិទផ្សាយ ។ បនា្ទាប់ពីរយៈព្រាល ១០ (ដប់)ថ្ង្រា ន្រាការ 

បិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ក្នុងករណីគ្មានបណ្តឹងតវា៉ា ឬ/និងបណ្តឹង 

ជំទាស់ណមួយទ្រានោះ គបឃ.ស ត្រាូវធ្វើរបាយការណ៍ផ្ញើជូន គ.ជ.ប តាម 

រយៈល្រាខាធិការដ្ឋានរាជធនី  ខ្រាត្ត រៀបចំការបោះឆ្នាត (លធ.ខប) ។

គណបក្សនយោបាយ ដ្រាលបានចុះបញ្ជីស្រាបច្បាប់ មានសិទ្ធិស្នើសុំ 

បញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ច្បាប់ថតចម្លង ឬ PDF File បានដោយបង់ត្រាឹមថ្ល្រា 

ផលិត ។

II. ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ឬ/និង បណ្តឹងជំទាស់ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

ជនណក៏ដោយមានសិទ្ធិប្តឹងតវា៉ា ឬ/និងប្តឹងជំទាស់ជាលយលក្ខណ៍ 

អក្សរតាម ទ. ១២០២ ទាក់ទង នឹងបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូងទៅ កបឃ.ស ក្នុង 

រយៈព្រាល ១០ (ដប់)ថ្ង្រា យ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នាត 

ដំបូង ។

ក- ពាក្យបណ្តឹងតវា៉ា : អាចធ្វើឡើងអំពីការបាត់ឈ្មាះរបស់អ្នកបោះ-

ឆ្នាត ឬមានឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាត ប៉ុន្ត្រាការកត់ត្រាមិនច្បាស់លស់អំពី 

ករណីដូចតទៅ ៖

-មិនឃើញមានឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង (មានបងា្កាន់ដ្រា 

បញ្ជាក់ការចុះឈ្មាះ ឬបងា្កាន់ដ្រាទទួល ការប្តូរការិយល័យក្នុងឃុំ សងា្កាត់ 

ជាភស្តុតាង) ។

- មានឈ្មាះ ប៉ុន្ត្រាឈ្មាះនោះនៅក្នុងការិយល័យផ្ស្រាងទៅវិញ ។

- មានឈ្មាះ ប៉ុន្ត្រាឈ្មាះរបស់គត់ និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធមានភាពមិន

ច្បាស់លស់ ឬមិនត្រាឹមត្រាូវ ។

- ឃើញឈ្មាះដ្រារ ត្រាឈ្មាះនោះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មាះអ្នកដ្រាលនឹង

ត្រាូវលុបច្រាញពីបញ្ជីបោះឆ្នាតក្នុងឃុំ សងា្កាត់ ។

ខ- ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ : អាចធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលណមា្នាក់ ដ្រាលមាន 

ឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ត្រាជននោះគ្មានសិទ្ធិចុះឈ្មាះក្នុងករណី 

ដូចតទៅ ៖

- មិនមានសញ្ជាតិខ្ម្រារ

- មិនទាន់គ្រាប់អាយុចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតស្រាបតាមច្បាប់

- មិនមានលំនៅឋាន ឬទីសំណក់ក្នុងឃុំ សងា្កាត់

-ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគរ ឬត្រាូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នាត ឬ 

វិកលចរិត ឬស្ថិតក្រាមអាណព្យាបាលទូទៅ ដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ពី

ក្រាសួងសា្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ។

- មានឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាតច្រាើនជាង ១ កន្ល្រាង ។

១- ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ឬបណ្តឹងជំទាស់ 

នៅក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 

ក- ការដាក់ និងការទទួលបណ្តឹង 

- នៅព្រាលទទួលបានពាក្យបណ្តឹង កបឃ.ស ត្រាូវពិនិត្យជាសំខាន់លើ

ព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួន ៖

 + ឈ្មាះ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកប្តឹង ឬ/និងតំណង

 +កម្មវត្ថុន្រាពាក្យបណ្តឹង និងការគោរពអំឡុងព្រាលកំណត់ ១០ 

ថ្ង្រាយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ។

- ត្រាូវធ្វើកំណត់ហ្រាតុសាកសួរយកព័ត៌មានបន្ថ្រាមពីអ្នកប្តឹង ឬតំណង

- ពាក្យបណ្តឹងដ្រាលគោរពអំឡុងព្រាលកំណត់ កបឃ.ស ត្រាូវធ្វើការ 

ប្រាជុំសម្រាចជាសាធរណៈ ដោយផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ និងលិខិតបទ-

ដ្ឋានគតិយុត្តិផ្ស្រាងៗទៀតដ្រាលនៅជាធរមាន និងមានសំឡ្រាងភាគច្រាើន 

ដច់ខាតន្រាសមាជិក កបឃ.ស ក្នុងរយៈព្រាល ៣ ថ្ង្រាយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រា 

បានទទួលពាក្យបណ្តឹង (ទ. ១២០២) ។ អ្នកប្តឹងតវា៉ា ឬ/និងអ្នកប្តឹងជំទាស់ 

ត្រាូវបងា្ហាញឯកសារ ភស្តុតាង ឬសាក្សី ។

ខ- ការបៃជុំសមៃចជាសាធារណៈរបស់ កបឃ.ស

ក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ ត្រាូវបើកការប្រាជុំសម្រាចជាសាធរណៈ សម្រាច 

បដិស្រាធ ឬយល់ព្រាម ដោយធ្វើកំណត់ហ្រាតុប្រាជុំសម្រាច ។

ក្នុងករណីបដិស្រាធ : ត្រាូវស្រាង់ស្រាចក្តីសម្រាច    ៉បដិស្រាធ   ៉ ដក់ក្នុង 

ទ. ១២០៣ ចំនួន ៣ ច្បាប់ (ករណីបណ្តឹងជំទាស់) ឬចំនួន ៤ ច្បាប់ (ករណី 

បណ្តឹងជំទាស់)) ដោយបញ្ជាក់មូលហ្រាតុ ចុះហត្ថល្រាខា កាលបរិច្ឆ្រាទ និង 

បោះត្រាឃុំ សងា្កាត់ ដោយមួយច្បាប់ជូនអ្នកប្តឹងតវា៉ា ឬតំណង (និងជម្រាប 

គត់ថា អាចប្តឹងតវា៉ាទៅ គ.ជ.ប ក្នុងរយៈព្រាល ៥ ថ្ង្រាយ៉ាងយូរ) មួយច្បាប់ផ្ញើ 

ជូន គ.ជ.ប និងមួយច្បាប់រក្សាទុកជាឯកសារ) ។

ក្នុងករណីយល់ព្រាម : ត្រាូវស្រាង់ស្រាចក្តីសម្រាច    ៉យល់ព្រាម   ៉ ដក់ក្នុង 

ទ. ១២០៣ ចំនួន ៣ ច្បាប់ រួចចុះហត្ថល្រាខា កាលបរិច្ឆ្រាទ និងបោះត្រាឃុំ 

សងា្កាត់ (មួយច្បាប់ជូនអ្នកប្តឹងតវា៉ា ឬតំណង មួយច្បាប់ជូន គ.ជ.ប និងមួយ 

ច្បាប់រក្សាទុកជាឯកសារ) ។
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២- ការដក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្តឹងនៅ គ.ជ.ប

អ្នកប្តឹងតវា៉ា អ្នកប្តឹងជំទាស់ ឬអ្នកត្រាូវគ្រាប្តឹងជំទាស់ ឬតំណងដ្រាលមិន

សុខចិត្តនឹងស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ កបឃ.ស មានសិទ្ធិប្តឹងទៅ គ.ជ.ប ក្នុង 

រយៈព្រាល ៥ ថ្ង្រាយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបានទទួល ទ. ១២០៣ ។ អ្នកប្តឹង 

ត្រាូវបំព្រាញ ទ. ១២០២ ចំនួន ៣ ច្បាប់ (ករណីប្តឹងតវា៉ា) ឬចំនួន ៤ ច្បាប់ 

(ករណីប្តឹងជំទាស់) ។

គ.ជ.ប ត្រាូវសម្រាចលើពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈព្រាល ៥ ថ្ង្រាយ៉ាងយូរ 

បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបានទទួលពាក្យបណ្តឹង ។

៣- ការដក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្តឹងនៅក្រាុមប្រាឹក្សា 

ធម្មនុញ្ញ

អ្នកប្តឹង ឬតំណងដ្រាលមិនសុខចិត្ត និងស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ គ.ជ.ប 

មានសិទ្ធិប្តឹងតវា៉ា ឬប្តឹងជំទាស់ទៅក្រាុមប្រាឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងរយៈព្រាល ៥ ថ្ង្រា 

យ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបានទទួល ទ. ១២០៣ ។

នីតិវិធីន្រាការដក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្តឹងត្រាូវអនុវត្តតាម

នីតិវិធីរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាធម្មនុញ្ញ ។ ប្រាសិនបើក្រាុមប្រាឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាច 

យល់ព្រាមលើបណ្តឹងតវា៉ា ឬបណ្តឹងជំទាស់ក្រាុមប្រាឹក្សាធម្មនុញ្ញ ត្រាូវច្រាញ 

ស្រាចក្តី សម្រាចឲ្យ គ.ជ.ប អនុវត្តតាម ។

ស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជាស្រាចក្តីសម្រាចសា្ថាពរ បិទ 

ផ្លូវតវា៉ា ។

៤- ការបំព្រាញរបាយការណ៍ ស្តីពីស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ កបឃ.ស ក្រា 

តម្រាូវលើបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូងន្រាឃុំ សងា្កាត់ (ទ. ១០២០)

កបឃ.ស ត្រាូវបំព្រាញរបាយការណ៍ស្តីពីស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ 

កបឃ.ស ក្រាតម្រាូវលើបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ន្រាឃុំ សងា្កាត់ (ទ. ១០២០) 

ចំនួន ៣ ច្បាប់ ដ្រាលមានតារាងជូនភា្ជាប់ជាមួយ និងឯកសារបញ្ជាក់ផ្ញើ ជូន

នាយកដ្ឋានគ្រាប់គ្រាងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នាត និងបញ្ជីបោះឆ្នាតតាមរយៈ 

លធ.ខប (ចំនួន ២ច្បាប់)និងរក្សាទុកជាឯកសារនៅឃុំ សងា្កាត់ ១ច្បាប់ ។

កបឃ.ស បំព្រាញទម្រាង់ប្រាបបទន្រាះ នៅព្រាលបញ្ចប់ការដោះស្រាយ 

បណ្តឹងនៅថា្នាក់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូង ។ 

III. ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ

នៅព្រាលបណ្តឹងតវា៉ា ឬ/និងបណ្តឹងជំទាស់ត្រាូវបានដោះស្រាយចប់ជា

សា្ថាពរ គ.ជ.ប ត្រាូវបោះពុម្ព និងចាត់បញ្ជូនបញ្ជីបោះឆ្នាតផ្លូវការទៅ 

លធ.ខប ១ ច្បាប់ សាលឃុំ សងា្កាត់ ១ ច្បាប់ ដើម្បីរក្សាទុកជាឯកសារផ្លូវការ ។ 

បញ្ជីបោះឆ្នាតផ្លូវការត្រាូវមានទិន្នន័យដូចតទៅ : ១. ឈ្មាះ និងល្រាខកូដ 

រាជធនី ខ្រាត្ត ២. ឈ្មាះ និងល្រាខកូដ ឃុំ សងា្កាត់ ៣. ឈ្មាះទីតាំង និង 

ល្រាខកូដការិយល័យបោះឆ្នាត ៤. កូនប្រាអប់ និងល្រាខរៀងន្រាឈ្មាះក្នុង

បញ្ជីបោះឆ្នាត ៥. អត្ថល្រាខអ្នកបោះឆ្នាត ៦. ល្រាខ អ.ខ ឬ ឯ.អ ប្រាើព្រាល 

ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ៧. រូបថតអ្នកបោះឆ្នាត ៨. នាមត្រាកូល និងនាមខ្លួន 

ដ្រាលរៀបចំតាមលំដប់អក្សរក្រាមខ្ម្រារ ៩. ភ្រាទ ១០. ថ្ង្រាខ្រាឆ្នាំកំណើត ១១. 

លំនៅឋាន ទីសំណក់ក្នុងឃុំ សងា្កាត់ ន្រាអ្នកបោះឆ្នាត ។

ប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលមានសិទ្ធិបោះឆ្នាតនៅក្នុងឃុំ សងា្កាត់ មានសិទ្ធិស្នើ

សុំពិនិត្យមើលឈ្មាះរបស់ខ្លួន ក្នុងបញ្ជីឈ្មាះបោះឆ្នាតន្រាះបាន ។ គណ-

បក្សនយោបាយមានសិទ្ធិស្នើសុំបញ្ជីបោះឆ្នាតផ្លូវការច្បាប់ថតចម្លងបាន 

ដោយបង់ថ្ល្រាផលិត ។ គ.ជ.ប ត្រាូវបង្ហាះបញ្ជីបោះឆ្នាតផ្លូវការនៅលើគ្រា-

ហទំព័ររបស់ខ្លួន ដោយត្រាូវធនាការសមា្ងាត់ សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពរបស់ 

បុគ្គល ដោយបងា្ហាញត្រាឈ្មាះ និងល្រាខកូដរាជធនី ខ្រាត្ត ឃុំ សងា្កាត់ ឈ្មាះ 

ទីតាំង និងល្រាខកូដការិយល័យបោះឆ្នាត នាមត្រាកូល នាមខ្លួន ភ្រាទ និង

ថ្ង្រាខ្រាឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកបោះឆ្នាតប៉ុណ្ណោះ ។

IV. អំពីភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយ

ភា្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ គឺជាតំណង ដ្រាលត្រាងតាំងដោយ 

គណបក្សនយោបាយ និងត្រាូវបានអនុញ្ញាត ដោយ កបឃ.ស ដើម្បីសង្ក្រាត 

មើលដំណើរការរៀបចំការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត និងជាអ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវា៉ា 

ឬជំទាស់ ។

គណបក្សនយោបាយ ដ្រាលបានចុះបញ្ជីត្រាឹមត្រាូវតាមច្បាប់ ស្តីពីគណ-

បក្សនយោបាយ មានសិទ្ធិចាត់តាំងភា្នាក់ងារព្រាញសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ១ រូប និង 

ភា្នាក់ងារមប្រាុង ១ រូប ដើម្បីសង្ក្រាតមើលការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតនៅតាម

សាល ឃុំ សងា្កាត់ និងតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំ សងា្កាត់ ដ្រាលកំណត់ដោយ 

គ.ជ.ប ហើយមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរភា្នាក់ងាររបស់ខ្លួន រហូតដល់ម៉ាង ១៧ និង 

៣០ នាទី មួយថ្ង្រាមុនថ្ង្រាបញ្ចប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតតាមឃុំ សងា្កាត់ 

(២៨ ខ្រាវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦) ។ ភា្នាក់ងារព្រាញសិទ្ធិ ត្រាូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូល 

ក្នុងការិយល័យចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ឯភា្នាក់ងារបម្រាុងត្រាូវអនុញ្ញាតឲ្យចាំ

នៅខាងក្រា ដើម្បីជំនួសភា្នាក់ងារព្រាញសិទ្ធិក្នុងករណីអវត្តមាន ។ សមាជិក 

ក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ ម្រាភូមិ ជំនួយការម្រាភូមិ និងកងកមា្លាំងប្រាដប់អាវុធ

មិនត្រាូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាភា្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សង្ក្រាតមើល

ដំណើរការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឡើយ ។ គណបក្សនយោបាយ ដ្រាលមាន

បំណងចាត់តាំងភា្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីសង្ក្រាតមើលការចុះឈ្មាះបោះ

ឆ្នាត ត្រាូវដក់ពាក្យសុំចុះឈ្មាះភា្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅ កបឃ.ស ចាប់ពី ៧ 

ថ្ង្រា មុនថ្ង្រាចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត (ថ្ង្រាទី ២៥ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ 

២០១៦) រហូតដល់ ១០ ថ្ង្រា មុនថ្ង្រាបញ្ចប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត (ថ្ង្រាទី 

២ ខ្រាកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧) តាមទម្រាង់ប្រាបបទល្រាខ ១០០៧ ដោយមានភា្ជាប់ 

ជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ នៅ 

ក្រាសួងមហាផ្ទ្រា ១ ច្បាប់ និងមានចុះហត្ថល្រាខាដោយប្រាធន ឬតំណង 

គណបក្សនយោបាយ ដ្រាលទទួលបានការផ្ទ្រាសិទ្ធិជាលយលក្ខណ៍អក្សរ

ពីប្រាធនគណបក្សនយោបាយ ។ ភា្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ គឺជាអ្នក 

មានសិទ្ធិបោះឆ្នាត និងមានសមត្ថភាពអាចបំព្រាញការងារបាន ។

ប័ណ្ណសមា្គល់ភា្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ មានសុពលភាព ប្រាើ-     

ប្រាស់បានត្រាក្នុងដំណក់កាលចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតត្រាប៉ុណ្ណោះ ។

ក.ច.ប ត្រាូវរាយការណ៍ទៅ កបឃ.ស អំពីវត្តមាន និងសកម្មភាពនានា

របស់ភា្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ នៅក្នុងអំឡុងព្រាលន្រាការចុះឈ្មាះ

បោះឆ្នាត ។

កំណត់សមា្គល់

ទ. ១២០២ ជាពាក្យបណ្តឹង

ទ. ១២០៣ ជាសម្រាង់ស្រាចក្តីសម្រាច (កបឃ.ស ឬ/និង គ.ជ.ប)

ទ. ១០២០ ជារបាយការណ៍ ស្តីពីស្រាចក្តីសម្រាចរបស់ កបឃ.ស ក្រា

តម្រាូវលើបញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូងន្រាឃុំ សងា្កាត់ ៕
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ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារស្ថិតនៅភូមិបនា្ទាយឆ្មារ 
ឃុំបនា្ទាយឆ្មារ ស្រាុកថ្មពួក ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
ជិតជួរភ្នំដងរ្រាក ចមា្ងាយ ២២ គ.ម ពីព្រាំដ្រានកម្ពុជា 
ថ្រា និងមានចមា្ងាយប្រាហ្រាល ១១០ គ.ម ភាគ 
ពាយ័ព្យន្រាទីក្រាុងអង្គរ ។

ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាល
ព្រាះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧(គ.ស១១៨១-១២១៨) ។ 
ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារ រួមមានបណ្តុំប្រាង្គកណ្តាល 
មួយ និងប្រាង្គរណបប្រាំបីសង់នៅចំអ័ក្សធំៗ 
ទាំងបួន និងហ៊ុមព័ទ្ធដោយកំព្រាងដី ។ នៅផ្ន្រាក
ខាងកើតប្រាសាទន្រាះមានបារាយណ៍ ហើយ      
មានប្រាសាទម្រាបុណ្យ សង់នៅចំកណ្តាលបា-
រាយណន៍ោះ ។ បណ្តុបំ្រាង្គកណ្តាលទាងំមលូហ៊មុ 
ព័ទ្ធដោយកសិន្ធុទឹកមួយ មានរាងស្ទើរបួនជ្រាុង 
ស្មើ និងមានផ្លូវចូលបួននៅតាមទិសសំខាន់ៗ 
ទាំងបួន ដ្រាលអមដោយរូបចមា្លាក់ទ្រាវតា និង 
យក្សទ្រានាគ ដូចនឹងប្រាសាទដទ្រាទៀតន្រារចនា
បថបាយ័នដ្រារ ។

ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារទទួលរងការខូចខាតជា
ច្រាើន ។ កន្លងមកក្រាសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រា- 
សិល្បៈ តាមរយៈនាយកដ្ឋានគំពារ និងអភិរក្ស 
សំណង់បុរាណ បានធ្វើការអភិរក្សប្រាង្គ និងរច-
នាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ដូចជាប្រាង្គកណ្តាល ប្រាង្គ 
តាព្រាហ្ម ពង្រាីកលូបង្ហូរទឹកនៅជ្រាុងអាគ្ន្រាយ៍ន្រា 
កសិន្ធុទឹក សង់លូនៅមុខខាងកើតសា្ពោនហាល 
សា្តារប្រាព័ន្ធទឹកហូរនៅកណ្តាលសា្ពោនហាល មុខ 
ខាងត្បូង រីខ្លាងទា្វារខាងត្បូងធ្វើជាផ្លូវច្រាញចូល 
ជួសជុលសា្ពោនហាលខាងត្បូង សង្រា្គោះបនា្ទាន់ 

ប្រាង្គល្រាខ ១៨ និងជួសជុលរោងទងមុខខាង  
កើតផ្ន្រាកខាងត្បូង ។

នាព្រាលថ្មីៗន្រាះដ្រារ នាយកដ្ឋានគំពារ និង 
អភិរក្សសំណង់បុរាណ សហការជាមួយអង្គការ 
ជាដ្រាគូ បានសម្រាចសង្គ្រាះបនា្ទាន់ប្រាង្គល្រាខ 
៧០ ដ្រាលស្ថិតនៅជ្រាុងនិរតីន្រាកំព្រាងទី ២ និង 
ប្រាង្គតាណ្រាមដ្រាលកំពុងប្រាឈម និងហានិភ័យ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ។ មុខព្រាហ្មន្រាប្រាង្គតាណ្រាមមានលក្ខ-
ណៈពិស្រាស ត្រាមិនដូចមុខព្រាហ្មនៅប្រាសាទ 
បាយ័ន និងប្រាសាទមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរទ្រា ។

ការទល់ទ្រារីរៀបថ្មឡើងវិញ និងបំព្រាញ     
ស្នៀតឈើ និងថ្មពិតជាអាចធ្វើឲ្យប្រាង្គដ្រាលកំពុង 

សង្គែោះបនា្ទែន់ និងអភិរក្ស
បែសាទបនា្ទែយឆា្មែរ

ប្រាឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទាំងនោះ មានសុវត្តិ-
ភាព និងឈររឹងមាំបានរយៈព្រាលយូរ ។ កិច្ចការ 
ចំពោះមុខមួយទៀតដ្រាលនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុក 
ត្រាូវធ្វើបន្តនោះគឺត្រាួតពិនិត្យមិនឲ្យមានសត្វល្អិត
ស្រាមច កណ្តៀរ រុករានដល់ថ្មប្រាសាទ ការពារ 

មិនឲ្យរលង់ស្នៀតឈើ រៀងរាល់មួយសបា្តាហ៍ 
ម្តង ។

ដើម្បីថ្រារក្សាប្រាសាទតាណ្រាម ដ្រាលមាន 
គម្រាូមុខព្រាហ្មដ៏ពិស្រាសត្រាមួយគត់        ឲ្យស្ថិតគង់-
វង្សនោះ មន្ត្រាីបច្ច្រាកទ្រាសរបស់នាយកដ្ឋានកំពុង
កសាងផ្រានការជួសជុលរយៈព្រាលវ្រាង សម្រាប់
ទុកជាគម្រាូដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងភ្ញៀវ  
ទ្រាសចរបានទៅទស្សនានាព្រាលអនាគត ។

សម្រាបគ់ោលដៅទៅអនាគត រាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជាតាមរយៈក្រាសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រាសិល្បៈ 
គ្រាងនឹងដក់បញ្ចូលប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារ ជា 
សម្បត្តិប្រាតិកភណ្ឌពិភពលក  ៕

ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រាះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (គ.ស  ១១៨១-១២១៨) ។ ប្រាសាទបនា្ទាយឆ្មារ រួមមានបណ្តុំប្រាង្គកណ្តាលមួយ 
និងប្រាង្គរណបប្រាំបីសង់នៅចំអ័ក្សធំៗ ទាំងបួន និងហ៊ុមព័ទ្ធដោយកំព្រាងដី

នាយកដ្ឋានគំពារ និងអភិរក្សសំណង់បុរាណ សហការជាមួយអង្គការជាដ្រាគូ 
កំពុងសង្គ្រាះបនា្ទាន់ប្រាង្គល្រាខ ៧០ ដ្រាលស្ថិតនៅជ្រាុងនិរតីន្រាកំព្រាងទី ២ និងប្រាង្គតាណ្រាម
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អ្នកណាបែក?
អន្ទិត ជុក និងនាង ជិន ទើបរៀបការបាន 

ប្រាមាណមួយខ្រាក៏ទាស់គ្នាប្រាវ។ ជិន សម្លក់ 

ជុក ស្ទើរសុីសាច់ ហើយស្រាក ៖

- បងឯងបោកប្រាស់ខ្ញុំ ធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចខ្លួន 

បាត់អស់ភាពក្រាមុំ !

- អា្ហា៎ក! រួចចុះបងបោកប្រាស់អូនរឿងស្អី ?

-បងឯងអួតថា ខ្លួនមានទ្រាព្យសម្បតិ្ត 

ច្រាើន ក្រារឪពុកច្រាកឲ្យព្រាះត្រាជឿសំដីហ្នឹងហើយ ទើបខ្ញុំព្រាមរៀបការជាមួយ ។         

ប៉ុណ្នាឹងហើយនៅថាមិនបានបោកប្រាស់ទៀតឬ ?

នាយ ជុក តម្លើងសំឡ្រាងតប ៖

-ចុះអូនវិញយ៉ាងម៉្រាចដ្រារ ? ព្រាលបងប្រាប់ថា 

មានទ្រាព្យសម្បតិ្តច្រាើន អូនឯងថា អត់ចង់បានទ្រាព្យសម្បត្តិទ្រា 

ចង់បានត្រាចិត្តសោ្មាះត្រាង់ប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវអូនឯងមិន 

និយយពីចិត្តសោ្មាះត្រាង់ ប្រារជានិយយពីទ្រាព្យសម្បត្តិទៅវិញ។ 

បើប្រាបន្រាះ តើអ្នកណបោកប្រាស់អ្នកណ? ។ 

ចង់រៀបការ
ក្នុងថា្នាក់រៀន អ្នកគ្រាូបានតម្រាូវឲ្យសិស្សគ្រាប់គ្នា គូរនូវរូបភាព

តាមការស្រាមើលស្រាម្រាចង់បានរបស់ខ្លួនទៅថ្ង្រាអនាគត ។

ព្រាលប្រាមូលក្រាដសពីសិស្ស គត់ឃើញក្រាដសខ្លះគូររូប 

យន្តហោះ ដ្រាលបញ្ជាក់ថា អ្នកគូរចង់កា្លាយជាអ្នកបើកយន្ត-

ហោះ ។ ឯក្រាដសខ្លះទៀត គូររូបប្រាដប់ស្ទង់ជំងឺ បញ្ជាក់ថាចង់ 

កា្លាយជាវ្រាជ្ជបណ្ឌិត ។ ក្រាដសខ្លះគូររូបកងទ័ពលីកាំភ្លើង បញ្ជាក់ 

ថាចង់កា្លាយជាកងកមា្លាំងការពារទឹកដី ។ ដោយឡ្រាកក្រាដស       

របស់សិស្សស្រាីមា្នាក់គឺសសា្អាតគ្មានរូបអ្វីសោះ ទើបអ្នកគ្រាូសួរ ៖

-ប្អូនឯងគ្មានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ធ្វើអ្វីទ្រា ព្រាលធំឡើង?

-ចា៎ះ..ថីមិនចង់! ខ្ញុំចង់ដល់ព្រាលធំឡើងនឹងរៀបការប្តីមា្នាក់ 

ត្រាមិនដឹងថាមានរូបរាងយ៉ាងម៉្រាចផង ទើបមិនទាន់អាចគូរបាន 

ហ្នឹងណ៎ ។

សា្ងែត់ស្ងៀម!
ថ្ង្រាន្រាះ នាយ មា៉ាប់ បានចូលរួមការប្រាឡងសម្រាប់សិស្ស   

ព្រាទ្យបឋម ។ គណៈម្រាប្រាយោគ លើកបន្ទះថា្នាំមួយដ្រាលមានថា្នាំ 

១៤ គ្រាប់សួរប្រាក្ខជនមា៉ាប់ ៖

-ឧបមាថា អ្នកជំងឺមា្នាក់ដ្រាលជំងឺរបស់គត់តម្រាូវឲ្យល្រាបថា្នាំ

ន្រាះ មិនអាចល្រាបផឹកថា្នាំណផ្ស្រាងទៀតបាន តើប្អូនកំណត់ឲ្យ  

គត់ល្រាបថា្នាំន្រាះក្នុង ១ ថ្ង្រាប៉ុនា្មានគ្រាប់ ?

-បាទ ដោយហ្រាតុជំងឺគត់អ៊ីចឹង ខ្ញុំតម្រាូវឲ្យគត់ល្រាបថា្នាំន្រាះ 

១ ថ្ង្រា ១ បន្ទះបាទ ។ 

ចប់ចម្លើយភា្លាម គណៈម្រាប្រាយោគក្រាកឈរព្រាមគ្នាដោយ

សា្ងាត់ស្ងៀម ឥតនិយយថាអ្វីឡើយ ។

ឃើញដូច្ន្រាះ ប្រាក្ខជន មា៉ាប់ ប្រាញាប់ឆ្លើយបន្ត :

-សូមទោស ប្រាហ្រាលច្រាឡំមាត់ បាទ ! 

ខណៈនោះ លកម្រាប្រាយោគមា្នាក់គំហក :

-សា្ងាត់ស្ងៀមភា្លាម! ពួកខ្ញុំកំពុងស្មឹងសា្មាធ គោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ

អ្នកជំងឺសំណងអាក្រាក់រូបនោះដឹងទ្រា? ៕ 

១. បានមកជាមនុស្ស បុរស ស្រា្តី កម្រាក្រាក្រាី ក្រាកន្លង

 គឺកមា្លាំងបុណ្យ បុព្វ្រាផង រុញច្រានតបស្នង ទើបកើតបាន ។

២. បានជាមនុស្សហើយ កុំឡើយធ្វ្រាស សតិប្រាហ្រាសភា្លាត់សនា្តាន 

 ចុះហាយនៈ ធ្លាក់ធ្លាយប្រាណ រហូតខកខាន ក្សាន្តសុខា ។

៣. រស់នៅត្រាូវសាង អំពើល្អ បណ្តុះគុណធម៌ជាប់អាតា្មា 

 វៀរផុតអបាយឆ្ងាយទុកា្ខា ប្រាើប្រាស់ប្រាជា្ញា បានសា្អាតបី ។

៤.មួយជម្រាះកាយឆ្ងាយផុតបាប វៀរកាប់សមា្លាប់ សព្វសត្វអ្វី

 ជីវិតមនុស្សសត្វ តូច ធំក្តី នៅលើលកិយ សឹងចង់រស់ ។

៥. លបលួចឆក់ប្លន់ សព្វទ្រាព្យា ផ្តនា្ទាកិបក្រាង ប្រាវ័ញ្ចគោះ

 គំរាមបៀតបៀនគ្មានអនុគ្រាះ គឺព្រាះលភលន់ គ្មានខន្តី ។

៦. ពីរគឺពាក្យព្រាចន៍ ពោលវាចា គួរពិចារណ មុនហាស្តី

 ពាក្យមានខ្លឹមសារ មានអត្ថន័យ ទន់ភ្លន់ប្រាព្រា ពីរោះសា្តាប់ ។

៧. ពាក្យអសុរោះ ផរុសវាទ ទ្រាគោះគ្រាតគ្រាតឮឈឺចាប់ 

 ភូតភរកុហក មិនស្តីប្រាប់ សាស័ព្ទពាក្យពិតសុចរិតល្អ ។

៨. សា្អាតចិត្តចៀសផុត អគតិបួន ប្រាកាន់ខា្ជាប់ខ្ជួន យុត្តិធម៌ 

 ចិត្តជាកណ្តាល នា្អាលត្រាកអរ  រាប់រកសោ្មាះសរបរិសុទ្ធ ។

៩. ចិត្តគិតប្រាព្រាឹត្ត កិច្ចសាធរណ៍ តាមគោលមាគ៌ព្រាះសម្ពុទ្ធ

 សងសឹកគំកួន ស្ងួនវិមុត្ត រំលត់ទោសៈ ដោយសប្បុរស ។

១០. ម្រាតា្តា ករុណ មុទិតា និងឧប្រាកា្ខា ការសនោ្តាស

 ចំពោះសត្វទូទៅទាំងអស់ អាណិតសង្គ្រាះរស់សងា្ខារ ។

១១. ចិត្តដឹកនាំសត្វ ចាត់តាមកម្ម ចិត្តបុណ្យគុណចាំ នាំសុខា 

 ចិត្តបាបឆ្អាបឆ្អ្រាះឆ្រាះកាយ នាំសោយទុកា្ខា អវិចី ។

១២. ច្ន្រាះគួរប្រាព្រាឹត្តបានខា្ជាប់ខ្ជួន ប្រាយោជន៍ដល់ខ្លួនបានសា្អាតបី

 ជីវិតពិតបាន សុខសួស្តី នៅនាលកិយ លុះបរលក ៕

                                                                              នឹម ណំ

(ពាក្យ ៧ )

សែចក្តីកែតមែូវ
សូមធ្វើការក្រាតម្រាូវខ្លឹមសារអត្ថបទដ្រាលបានចុុះផ្សាយក្នុង

ទស្សនាវដ្តីប្រាជាជនល្រាខ ១៨៣ ខ្រាសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ទំព័រទី ៩ 

ជួរទី ២ បនា្ទាត់ទី ៩ សូមក្រាដក់ថា   ៉សម្ត្រាចត្រាជោទទួលយក 

សំណើន្រាះ  ហើយ.............. ៉ ៕     សូមអរគុណ                  
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3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

5- É>] evg saxun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar

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

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

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

9- É>] Guit sMehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20- KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

21- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

22- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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59- elak mUl viciRt RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

61- elak G‘¿u raRtI GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

113- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

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

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

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

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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