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ពង្រឹងប្រៀបខ្ល្រំងប្រៀបឈ្នះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងន្រមាតុភូមិ

Consolidating CPP’s Strength and Victory for Motherland’s Brilliant Future
រយៈពេល ៦៥ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ចាប់ពីពេលបានបដិសន្ធិឡើងគណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលមានឈ្មោះដើមថា បក្សបេជាជនបដិវត្តន៍ខ្មេរ បាន 

បំពេញបេសកកម្មជាបេវត្តិសាសេ្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ក្នុងការដឹកនាំចលនាតស៊ូ   

បេឆំងការតេួតតេរបស់ពួកបរទេសឈ្លានពាន ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ, ការតស៊ូ 

សង្គេះជាតិ ពីរបបបេល័យពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងបំផុត និងបានដឹកនាំ 

បេទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ និងការលំបាកស្មុគសា្មោញយ៉ាងចេើនឥតគណនា 

ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ រហូតឈនមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសន្តិភាព

នាបច្ចុប្បន្ននេះ ។ នោះជាការដឹកនាំដ៏តេឹមតេូវភ្លឺសា្វាងដេលធ្វើឲ្យមានការ      

ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជេលជេបំផុតនេសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងសករាជថ្មី បេកប 

ដោយមោទនភាព ដេលមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងជាបេវត្តិសាសេ្តសមេប់ការ 

ស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស និងរីកចមេើននេបេជាជាតិកម្ពុជាយូរអង្វេងតទៅមុខទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាកេមការដឹកនាំបេកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់សម្តេចតេជោ               

ហ៊ុន សែន បានបន្តធ្វើឲ្យសមេចនូវសមិទ្ធផលជាចេើនលើគេប់វិស័យ ជា

ពិសេសគឺការថេរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 

សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម ដេលបានបង្កលក្ខណសម្បត្តិអនុគេះ 

ឲ្យបេជាជាតិទាំងមូល បានបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់លើផ្លូវនេការអភិ-

វឌ្ឍដ៏តេឹមតេូវ ។ យើងការពារបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងរាល់សមិទ្ធផលដេល

សមេចបានតាំងពីថ្ងេជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មក,យើងរាំងសា្កាត់បាន 

នូវរាល់ឧបាយកលទុច្ចរិតដេលចង់នាំបេទេសជាតិឲ្យធា្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹក-

វរ បេកបាក់ និងអស្ថិរភាពជាថ្មីទៀត ,យើងបានខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋ-

កិច្ចជាតិឲ្យមានកំណើនខ្ពស់បេកបដោយចីរភាព, យើងបានធ្វើឲ្យលទ្ធិ 

បេជាធិបតេយ្យ និងសេរីភាពបានចាក់គេឹះកាន់តេរឹងមាំនៅកម្ពុជាហើយ ជីវ-

ភាពរស់នៅរបស់បេជាជនតេូវបានកេលម្អ និងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ។

សម្លឹងមើលទៅអតីតកាលពីជាង ៣៧ ឆ្នាំមុនយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងជា         

មួយតថភាពបច្ចុប្បន្ន គឺគ្មោនអ្នកណាអាចបដិសេធបានឡើយថា កម្ពុជា        

មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជេលជេពិតបេកដ ដេលស្ទើរតេសា្មោនមិនដល់ 

នោះ រហូតមានមនុស្សជាចេើនដេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍

បេកបដោយជវភាពបច្ចុប្បន្ន និងកំពុងទទួលផលបេយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍ

នេះ មិនអាចគិតយល់អំពីសា្ថានភាពនេចំណុចចាប់ផ្តើមថាដូចម្តេចផង ។ គឺ

មានតេជនគ្មោនសតិសម្បជញ្ញៈជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះដេលបដិសេធនូវបេការ

នេះ ។ កម្ពុជាដេលតេូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយរបបបេល័យពូជសាសន៍ និង 

សងេ្គាមដ៏រុំារ៉េ បានទទួលមកវិញនូវសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈនយោ-

បាយឈ្នះឈ្នះ ដេលបេជាជនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះ មិនថាមានអតីត-

កាល ឬនិនា្នាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាក្តី កម្ពុជាដេលជាបេទេសកេីកេបំផុត

ពីមុននេះ ឥឡូវបានឈនចេញពីបេទេសមានចំណូលទាប ទៅជាបេទេស

មានចំណូលមធ្យមកមេិតទាប និងកំពុងបេកា្លាយខ្លួនទៅជា   ៉ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មី 

Over the past 65 years, since inception, the Cambodian People’s 
Party, originally the Khmer People’s Revolutionary Party, fulfilled                    
supremely historic missions in leading the struggles against foreign        
rulings for national independence; saved the country from the brutal 
regime of Pol Pot’s; and guiding the country out of uncountable obstacles 
and hardships from 1979 through to the present stage of peaceful            
development. The Party’s correct and clear-sighted leadership promoted 
changes deeply in the Cambodian new era’s society. It is our pride and 
bearing great historic meaning for Cambodia’s long lasting existence 
and long-term advancement.     

Currently, the Cambodian People’s Party and the Royal Government 
of Cambodia, under wise leadership of Samdech Techo Hun Sen                
continue to realize numerous achievements in every field, especially in 
maintaining firm peace, political stability, security and social order, and 
allowing our nation to hold on to favorable condition to advance stead-
fastly on the correct path of development. We safeguard the Constitution 
and every achievement realized since the victorious day of 7 January 
1979. We thwart manoeuvers to lead the country back to turmoil, division 
and instability. We make efforts to promote economic development to 
generate sustainably high growth. We have promoted firmly rooted         
democracy and freedom in Cambodia, while our people’s living conditions 
improve steadfastly. 

Take a look on the past 37 years against what we have achieved 
today, no one could deny that Cambodia has changed profoundly beyond 
anyone’s expectation. Many people, who are living in and benefitting 
from the process of current energetic development could not even         
imagine about its starting point. Only people without conscience would 
deny this fact. Cambodia, ruined by the regime of genocide and                     
protracted war, has restored its full peace through win-win policy that 
put every Cambodians, no matter what are their pasts and from what 
political tendency they belong, in winning stance. Cambodia, formerly 
was the poorest country, has now stepped out from low-income country 
to one in lower middle-income country and is in process of transforming 
into a new economic tiger in Asia. 

We are all proud of the sacrifices and achievements that we have 
realized up to the present time. It is a fact that in 2015, our national 
economy grew around 7%, and in 2016, it would grow somewhere around 
7.1%. Vision of Cambodia’s future is positive and expects to continue to 
maintain 7% growth in the year after. Poverty rate has gone down from 
53.4% in 2004 to below 14% in 2014. These achievements have shown 
clearly changes with profoundest meaning in the Cambodian history. It 
is a change with progressive nature. 

At the Party’s 65th founding anniversary celebration, Samdech Akka 
Moha Sena Padei Techo Hun Sen, President of the Cambodian People’s 
Party, underlined: “the Cambodian People’s Party scored successes 
thanks to its correct political leadership in every circumstance and            
condition; wide ranging support of our people, civil servants, and the 
armed forces; strict discipline and serious working method; abundance 
of competent and conscientiously responsible human resource; and firm 
internal solidarity and unity.” These factors of successes are winning 
advantages of the Cambodian People’s Party and serve as foundation 
on which the Party advances to further successes in the forthcoming 
elections and guarantees long-lasting role of leadership.  

Along with the march of national progress, the opposition and ill-willed 
circles opposing to the leadership of the Cambodian People’s Party over 
the past 37 years have always sought out means of slandering the truth 
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ទស្សនាវដ្ដីបែជាជន

មួយនៅអាសុី   ៉។ យើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះ 

ពលិកម្ម និងសា្នាដេដេលយើងសមេចបានមកដល់ពេលនេះ ។ ជាក់ស្តេង 

នៅឆ្នាំ ២០១៥ សេដ្ឋកិច្ចជាតិសមេចបានកំណើនជុំវិញ ៧ %  នៅឆ្នាំ 

២០១៦ នេះ សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសមេចបានកំណើនបេមាណ ៧,១%  ហើយ 

ចក្ខុវិស័យអនាគតរបស់កម្ពុជាមានភាពវិជ្ជមានដោយរំពឹងថានឹងសមេច

បានកំណើន ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំបន្តទៀតសមេប់រយៈពេលមធ្យម ។ អតេនេ 

ភាពកេីកេបានធា្លាក់ចុះពី ៥៣,៤% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ មកកេម ១៤% 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

លើមូលដ្ឋានសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីការ 

ផ្លាស់ប្តូរដ៏មានអត្ថន័យជេលជេបំផុត នៅក្នុងបេវត្តិសាសេ្តរបស់កម្ពុជា 

នោះជាការផ្លាស់ប្តូរដេលមានចរិតជឿនលឿន សេបតាមកេឹត្យកេមរីកចមេើន 

នេសង្គមជាតិ។ ក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងេបង្កើត 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 

បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 

បានថ្លេងថា   គ៉ណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរនេះ និង       

កំពុងបន្តដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរទៅមុខទៀត ដើម្បីធានាភាពឋិតថេរ និងរីក 

ចមេើននេសង្គមជាតិ ។ ជោគជ័យដេលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាសមេច

បាននេះ គឺអាសេ័យដោយ    ៉គណបក្សមានការដឹកនាំតេឹមតេូវលើគេប់ 

វិស័យ នៅគេប់កាលៈទេសៈ , មានរចនាសម្ព័ន្ធចាក់គេឹះដ៏រឹងមាំនៅមូល-    

ដ្ឋាន,មានការគំទេដ៏ទូលំទូលាយពីបេជាជន មនេ្តីរាជការ និងកងកមា្លាំង 

បេដប់អាវុធគេប់បេភេទ, មានធនធានមនុស្សចេើនកុះករ បេកបដោយ 

គុណធម៌ សមត្ថភាព និងមនសិការទទួលខុសតេូវ និងមានសាមគ្គីភាព 

ឯកភាពផ្ទេក្នុងរឹងមាំ   ៉។ កតា្តានេជ័យជម្នះទាំងអស់នេះ គឺជាបេៀបខ្លាំងរបស់ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលជាមូលដ្ឋានគេឹះដើម្បីឲ្យគណបក្សឈន

ទៅដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នាតខងមុខៗទៀត ធានាបាននូវតួនាទី 

ដឹកនាំយូរអង្វេង ។

នៅទន្ទឹមនឹងដំណើររីកចមេើនរបស់ជាតិ ពួកបេឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិ 

នានា ដេលបេឆំងនឹងការដឹកនាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាអស់រយៈ-

ពេល ៣៧ ឆ្នាំ មកហើយនោះ ពួកគេតេងតេរិះរកគេប់វិធីមួលបង្កាច់ការ        

ពិតសំដៅបដិសេធនូវរាល់សា្នាដេរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ 

កសាងការពារមាតុភូមិ និងបមេើបេជាជន ព្យាយមញុះញង់បំបេកបំបាក់   

ចំណងទាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងបេជាជនជាមួយនឹងគណបក្ស ពេះគេ 

យល់ច្បាស់ថា គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាគឺជាដុំថ្មយ៉ាងធំដេលរារាំងផ្លូវមិន

ឲ្យគេអាចសមេចនូវមហិច្ឆតា និងឧបាយកលយុទ្ធសាសេ្តរបស់ខ្លួនបាន ។ 

ចំពោះមុខនេះ គេកំពុងតេបោកបេស់បេជាជនដោយបេើវោហាសាសេ្ត

ឃោសនាអំពីអ្វីដេលហៅថា    ៉ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននេសង្គម 

កម្ពុជា   ៉។ បេសិនបើពួកគេមានឱកាសនោះ តើអ្វីដេលនឹងកើតមានពីការ   

៉ផ្លាស់ប្តូរ  ៉របស់ពួកគេ? គឺពិតបេកដណាស់ ជាការផ្លាស់ប្តូរពីស្ថិរភាពទៅ

អស្ថិរភាព , ប្តូរពីសន្តិភាពទៅសង្គេម,ប្តូរពីការឯកភាពជាតិទៅជាការបេក

បាក់,ប្តូរពីភាពចមេុងចមេើនទៅរកការវិនាសហិនហោច,ប្តូរពីការរស់នៅដ៏

សុខដុមរមនាទៅជាការរងទុក្ខវេទនាជាថ្មីទៀតដូចមហន្តរាយ ដេលបាន      

និងកំពុងកើតមាននៅបេទេសមួយចំនួន ដេលតេូវគេដុតបញ្ឆេះបដិវត្តន៍  

ពណ៌ ពេះតេការសេមេចំពោះសេមោលនេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិ

មនុស្សតាមបេបលោកខងលិចនោះ ។ ចំពោះមជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅខងកេ 

មួយចំនួនដេលមិនទាន់យល់ច្បាស់ ឬធ្វើជាមិនយល់ពីសភាពការណ៍         

កម្ពុជា បានព្យាយមដក់ការគបសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើតាម 

ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនកេមលេសបេជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស សេរីភាពក្នុងការ 

បញ្ចេញមតិ និងការបោះឆ្នាតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលដេល     

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងតេឹមតេូវទៅហើយនោះនូវគោល-

ការណ៍នេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ សេរីភាពនីតិរដ្ឋ ។ គោលបំណងរបស់មជ្ឈ-

ដ្ឋានអគតិទាំងនោះ គឺគ្មោនអ្វីកេពីរកវិធីជួយសេចសេង់ និងការពារពួក

បេឆំងដេលកំពុងតេមានវិបត្តិផ្ទេក្នុងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ឲ្យមានស្ថិរភាពមកវិញ ដើម្បី 

បមេើយទុ្ធសាសេ្តរបសខ់្លនួប៉ណុ្ណោះ ។ នេះជាការជេៀតជេកមកលើកចិ្ចការ 

របស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដេលកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ។ យើង 

នឹងបន្តជំរុញការអនុវត្តច្បាប់របស់ជាតិយើងដើម្បីពងេឹងនីតិរដ្ឋ ។ 

នៅលើកំណាត់ផ្លូវទៅមុខទៅទៀត យើងតេូវជម្នះនូវឧបសគ្គ និងការ 

លំបាកយ៉ាងចេើនទៀត ដើម្បីសមេចនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិដ៏ថ្លេ-

ថា្លារបស់គណបក្ស ។ គ្មោនអ្វីអាចមករារាំងមិនឲ្យយើងឈនទៅមុខបាន

ឡើយ ឲ្យតេយើងមានសាមគ្គីភាព  ឯកភាពផ្ទេក្នុងរឹងមាំ ស្មោះតេង់ ផ្សាភា្ជាប់ 

ជាមួយបេជាជន ហើយចេះបេើបេស់នូវបេៀបខ្លាំងរបស់យើងបេកប 

ដោយវិចារណញ្ញាណ ៕

aimed at denying achievements of the Cambodian People’s Party’s      
defense of motherland and serving our people. They attempted                        
incitement of enmity and breaking close relations between people and 
the Party because of the fact that they understand clearly that the            
Cambodian People’s Party is a huge piece of rock sitting in the road 
preventing them from achieving ambitions and strategic tricks.  

For the immediate purpose, they woo people with rhetoric about 
“igniting positive change in the Cambodian society.” Should they have 
chance to do so, what their changes would cause? It is true that there 
will be a change from stability to instability, from peace to war, from 
national unity to division, from development to destruction, and from 
harmonious living to sufferings once again as those happened in some 
countries lighted up by color revolutions for misconception of western-
style democracy and human rights. 

Ill-willed people who either yet to understand or chosen to ignore 
the truth about the Cambodian situation have tried pressures on the 
Royal Government to follow their wills under the pretext of democracy, 
human rights, freedom of expression, free and fair elections, while the 
Royal Government has been implementing correctly principles of                 
democracy and rule of law. Their aims were nothing else but seeking 
means to save and defend those in oppositions, to bring them out of 
their serious internal crisis to a stable footing to serve their strategy once 
again. This is interference into a sovereign state’s affair. Cambodia finds 
it unacceptable. We will further implement the law to strengthen rule of 
law.

On the forthcoming segment of the road, we will overcome more 
obstacles and hardships to achieve the brilliant aim and ideals of the 
Party. Nothing could hinder our advancement as long as we have solidarity, 
firm internal unity, faithfulness, staying attached to the people, and know 
how to make conscientious use of our winning advantages./.
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នៅថ្ងេទ ី២៨ ខេមថិនុា ឆ្នា ំ២០១៦ នៅសា្នាកក់ារកណា្តាលគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជាបានបេរព្ធពិធីមិទ្ទិញរំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ថ្ងេបង្កើត

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដោយមានបេជាជនចូលរួមជាង ១ មុឺននាក់ ក្នុង

បរិយកាសសប្បាយរីករាយយ៉ាងកេលេង ។ ពិធីនេះបានបេរព្ធឡើង

កេមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បេធាន 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងសម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ី ហែង សំរិន     
បេធានកិត្តិយសគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ។

នៅក្នងុឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បេធានគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជាបានថ្លេងរំព្ញកទៅដល់បេវត្តិ នេការបង្កើតគណបក្សបេជាជន     

កម្ពុជា ដេលក្នុងរយៈពេល ៦៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គណបក្សបានដឹកនាំការ 

តស៊ូរំដោះជាតិ បេឆំងការឈ្លានពានតេួតតេរបស់បរទេសយ៉ាងអង់អាច

បំផុត ជាពិសេសការតស៊ូសងេ្គោះជាតិពីរបបបេល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដ៏ 

យង់ឃ្នង ហើយបានបន្តដឹកនាំបេទេសសមេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង 

ធ្វើឲ្យបេជាជាតិ និងមាតុភូមិបានរស់ឡើងវិញ ស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស និងរីក 

ចមេើនដូចបច្ចុប្បន្ននេះ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងទៀតថា 

ក្នងុរយៈពេល ៣៧ ឆ្នា ំមកនេះ បនា្ទាបព់ថី្ងេជយ័ជម្នះ ៧ មករា ដោយឈរយ៉ាង 

រឹងមាំលើគោលការណ៍បេជាធិបតេយ្យ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បាន 

ដឹកនាំបេទេសជម្នះរាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងចេើនឥតគណនា 

សមេចបានសមិទ្ធផលធំៗជាបេវត្តិសាសេ្ត ដេលបាននាំបេជាជាតិឲ្យចេញ

ផុតពីសេមោលនេអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាង

សា្វាហាប់នៅលើមាគ៌សន្តិភាព បេជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍បេកបដោយ 

មោទនភាព និងភាពជឿជាក់ ។ ការភ័យខ្លាច,សកនាដកម្ម, ការបេកបាក់ 

ជាតិ និងការបាត់បង់ ដេលបេជាជនយើងធា្លាប់បានជួបបេទះកាលពីអតីត

កាល តេូវបានបញ្ចប់ ហើយយើងកំពុងរស់នៅលើមាតុភូមិរបស់ យើងដេល 

មានសុខសន្តិភាពពេញលេញ, មានខឿនឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណ-

ភាពដេនដី ដេលតេូវបានការពារយ៉ាងគត់មត់, មានការគោរព ចំពោះសិទ្ធិ-

សេរីភាព និងសេចក្តីថ្លេថ្នូររបស់ពលរដ្ឋគេប់ៗរូប,មានការបងេួបបងេួមជាតិ

កេមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតេមួយ, សង្គមជាតិទាំងមូលកំពុងមានវឌ្ឍនភាព

លើគេប់វិស័យ ពេមជាមួយនោះ កិត្តិយសកិត្យានុភាពជាតិក៏តេូវបានលើក

កម្ពស់ឡើងវិញលើឆកអន្តរជាតិ ។ ឆ្លងតាមសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាល 

ទាំងអស់នេះ បានកសាង និងពងេឹងមូលដ្ឋានខងសា្មោរតី និងសមា្ភារៈ របស់ 

បេជាជាតិយើង ក្នុងការបន្តការពារមាតុភូមិ និងកសាងអនាគតដ៏រុងរឿង 

របស់ខ្លួន ។ រាល់សមិទ្ធផលដេលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាសមេចបាន 

ទាំងអស់នេះ គឺអាសេ័យដោយគណបក្សមានការដឹកនាំតេឹមតេូវខង 

សម្តេចតេជេហ៊ុនសេន៖គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំឲ្យមានការផ្លេស់ប្តូរដ៏ជេលជេ
បំផុតក្នុងបេវត្តិសាសេ្តនិងកំពុងបន្តដឹកនាំការផ្លេស់ប្តូរទេមុខទៀត

ដើម្បីធានាភាពស្ថិតស្ថេរនិងរីកចមេើននេសង្គមជាតិ

គណៈអធិបតីនេពិធីមិទ្ទិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លេងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីមិទ្ទិញ

សមាជិក សមាជិកានេអង្គមិទ្ទិញ
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នយោបាយនៅគេប់កាលៈទេសៈ និងគេប់សា្ថានភាព, មានការគំទេដ៏ទូលំ

ទូលាយពីបេជាជន មនេ្តីរាជការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធគេប់បេភេទ,  

មានវិន័យមុឺងមា៉ាត់ និងរបៀបរបបធ្វើការម៉ត់ចត់, មានធនធានមនុស្សចេើន

កុះករបេកបដោយគុណធម៌ សមត្ថភាព និងមនសិការទទួលខុសតេូវ និង 

មានសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទេក្នុងដ៏រឹងមាំ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏

បានសម្តេងក្តីរីករាយចំពោះការរីកចមេើននេវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

ជាក់ស្តេង វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ អាចនឹងសមេចបានកំណើន 

ក្នុងរង្វង់ ៧,១% ។ អតិផរណាតេូវបានរំពឹងថានឹងស្ថិតក្នុងកមេិតទាបក្នុង 

រង្វង់ ១,៩%  សា្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មកាន់តេមានភាពបេសើរឡើង ដោយ-

សារកំណើនលឿននេការនាំចេញធៀបនឹងការនាំចូល ។ ទុនបមេុងអន្តរ-

ជាតិនឹងកើនដល់បេមាណ ៥.៤៥០ លានដុលា្លារ ដេលអាចធានាការនាំ 

ចូលបានបេមាណ ៤,៥ ខេ និងអាចទប់ទល់នឹងបច្ច័យអាកេក់ពីវិបត្តិខង

កេ ។ ជាមួយនេះ ការបេើបេស់ទំនិញក្នុងសេុកមាននិនា្នាការកើនឡើង 

ដោយសារការវិនិយោគក្នុងសេុក និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ដេល     

បានបង្កើតការងរធ្វើបង្កើនបេកច់ណំលូរបសប់េជាជន ។ ជាកស់្តេងចណំលូ 

មធ្យមរបស់បេជាជនមា្នាក់ៗបានកើនដល់ ១.២១៥ ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 

ហើយអាចនឹងបន្តកើនដល់ ១.៣០១ ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ។

ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា

ការរស់ឡើងវិញដ៏អសា្ចារ្យរបស់បេជាជាតិយើងចាប់ពីថ្ងេ ៧ មករា ឆ្នាំ 

១៩៧៩ មកគឺជា   ៉ការផ្លាស់ប្តូរ   ៉ ដ៏មានអត្ថន័យជេលជេបំផុតនៅក្នុង

បេវត្តិសាសេ្តរបស់កម្ពុជា ។ នោះគឺជា   ៉ការផ្លាស់ប្តូរ   ៉ពីបេជាជាតិមួយដេល 

បានបេកបាកស់ាមគ្គយី៉ាងធ្ងនធ់្ងរ នងិហេកហរួដោយសងេ្គាម មកមានសន្ត-ិ

ភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី, ពីទឹកដីមរណៈមួយដេលគេបដណ្តប់      

ដោយឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍របស់ពួកប៉ុលពត មកមានជីវិតរស ់

ឡើងវិញ មានសេរីភាព បេជាធិបតេយ្យ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ , 

ពីសង្គមមួយដេលមានតេភាពខ្ទេចខ្ទាំវិនាសអន្តរាយ មកជាសង្គមមួយ        

ដេលកំពុងមានការរីកចមេើនបេកបដោយជីវភាព និងពីសង្គមមួយដេល 

តេូវគេបេមាថ និងឯកោ មកជាសង្គមមួយដេលមានកិត្តិយសស្មើសិទ្ធិ និង

ស្មើភាពជាមួយបណា្តាបេទេសនៅលើពិភពលោក ។ នេះជាដំណើរការ   

ផ្លាស់ប្តូរដ៏តេឹមតេូវ ដេលមានចរិតជឿនលឿន សេបតាមកេឹត្យកេមរីក  

ចមេើននេសង្គមជាតិ ។ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរ

នេះ និងកំពុងបន្តដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរទៅមុខទៀត ដើម្បីធានាភាពស្ថិតស្ថេរ 

និងរីកចមេើននេសង្គមជាតិ ។ សម្តេចតេជោបានអះអាងយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ថា

យើងបេឆំងដច់ខតនូវឧបាយកលគេប់បេភេទ ដេលចង់ផ្លាស់ប្តូរសង្គម

តាមរយៈការបំផ្ទុះនូវបដិវត្តន៍ពណ៌ ឬតាមមធ្យាបាយពិសពុលផ្សេងៗ 

ទៀត ដេលនឹងនាំឲ្យបេទេសជាតិបាត់បង់សន្តិភាព ស្ថិរភាព ឯកភាពជាតិ 

នងិធា្លាកក់្នងុគេះមហន្តរាយជាថ្មមី្តងទៀត ។ សន្តភិាព ស្ថរិភាពនយោបាយ 

និងរាល់សមិទ្ធផលដេលយើងមានមកដល់ពេលនេះ គឺបានមកពីការយក 

ជីវិតធ្វើជាដើមទុន ពីពលិកម្មដ៏ធំធេង និងមិនអាចកាត់ថ្លេបានរបស់កមា្មោភិ-

បាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស និងជនរួមជាតិយើង 

រាប់លាននាក់ ដូច្នេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណា ឬមជ្ឈដ្ឋានណាមក 

បំផ្លាញបានឡើយ  ។

គណៈអធិបតីទទួលបាច់ផ្កាជូនពរចូលរួមអបអរសាទរពីសមាជិក សមាជិកានេអង្គមិទ្ទិញ និងតំណាងអង្គទូតនានា

ការសម្តេងរបាំអបអរសាទរក្នុងពិធីមិទ្ទិញរំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
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សម្តេចតេជោបានអះអាងថា គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា គំទេពេញ        

ទំហឹងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបន្តជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្ត 

ចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ 

២០១៤-២០១៨ និងគោលនយោបាយទាំងឡាយ ឲ្យបានសមេចជោគ-

ជ័យ ក្នុងនោះ មានការងរសំខន់ៗជាអាទិ៍ ៖

-បន្តជំរុញអភិវឌ្ឍតាមវិស័យ ដូចជា ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 

ទេសចរណ៍ ដីធ្លី សំណង់ ហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ល។ សំដៅបង្កើន 

ផលិតភាព និងតម្លេបន្ថេម, កៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបមេើដល់តមេូវ

ការហិរញ្ញប្បទាន, ធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ដេលនឹងធានាបាននូវ 

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ, បន្តរក្សាលំនឹងអតេប្តូរបេក់ 

រក្សាអតេអតិផរណាក្នុងកមេិតទាប និងជំរុញការនាំចេញ ។

-ជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងរ ឆ្នាំ 

២០១៥-២០២៥ សំដៅលើកកម្ពស់ជីវភាព និងភាពថ្លេថ្នូររបស់បេជាជន

គេបរ់បូ ។ តាមរយៈការអនវុត្តគោលនយោបាយនេះ ខតិខកំេលម្អ នងិបង្កើន 

ភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការទាក់ទាញសកម្មភាពវិនិយោគ លើក

កម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងរតាមបទដ្ឋានការងរអន្តរជាតិ ពងេឹងយន្តការ 

សមេប់ពិនិត្យកំណត់បេក់ឈ្នួលអប្បបរមា ធានារា៉ាប់រងអត្ថបេយោជន៍ 

របស់កម្មករ និយោជិតជាដើម ។

-បន្តពងេឹងនូវសកម្មភាពនានាដេលគំទេគោលដៅកាត់បន្ថយភាពកេី

កេ និងធានាសមធម៌នេការបេងចេកផ្លេផ្លានេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាអាទិ៍ ការ

បន្តបេងចេកដីធ្លីតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងការ

បេើបេទានកម្មជូនបេជាជនកេីកេ យោធិនពិការ គេួសារយោធិនពលី និង 

មរណៈ និងអតីតកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធដេលគ្មោន ឬខ្វះដីពិតបេកដ, ការ

បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្ម ជាលក្ខណៈគេួ-

សារ, ការបន្តអនុវត្តការតភា្ជាប់បណា្តាញអគ្គិសនីនៅជនបទ ដើម្បីឈនទៅ 

សមេចគោលដៅ គេប់ភូមិទាំងអស់នឹងមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឆ្នាំ 

២០២០, ការពងេីកសេវាមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដេលកាន់តេមានភាពអនុគេះ, 

ការបន្តពងេីកមូលនិធិសមធម៌ និងការបង់ថ្លេជួសសមេប់បេជាជនកេីកេ  

ក្នុងការទទួលបានសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺតាមមណ្ឌលសុខភាព និង 

មន្ទីរពេទ្យបង្អេករបស់រដ្ឋ ។ល។ 

-បន្តពងេឹងការកេទមេង់ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីជំរុញ

ការបេមូលចំណូលរបស់រដ្ឋឲ្យមានការកើនបន្តទៀត និងបន្តធ្វើវិចារណ-

កម្មចណំាយឲ្យចទំសិដៅ នងិមានបេសទិ្ធភាព។ ពេមជាមយួនេះ បន្តពងេងឹ 

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនបេជាជន ទាំងសេវាតមេូវការ និងសេវាបមេើ 

បេកបដោយគុណភាព វិសាលភាព និងមានការជឿទុកចិត្តពីបេជាជន ។ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និង 

គណបក្សនានា នៅក្នុងការបង្កើតបរិយកាសនយោបាយសមេប់ការបោះ

ឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់នាពេលខងមុខនេះឲ្យមានលក្ខ-

ណៈអព្យាកេឹត សេរី បេជាធិបតេយ្យ និងសុខសាន្ត ដេលជាលក្ខខណ្ឌចាំ  

បាច់នេការបោះឆ្នាតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ លើមូលដ្ឋានអនុវត្តតាមច្បាប់ 

បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសមេប់ការបោះឆ្នាត ។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងជមោ្លាះនៅសមុទេចិនខងត្បូង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
បានបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់ថា គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា មិនតេឹមតេមិនគំទេ 

ថេមទាំង បេឆំងនឹងការចេញសេចក្តីថ្លេងការណ៍ណាមួយរបស់អាសា៊ាន

គំទេដល់សាលដីកាតុលាការមជ្ឈត្តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជមោ្លាះនៅសមុទេចិន

ខងត្បូង ដេលបេទេសនៅកេតំបន់ខ្លះបានធ្វើសកម្មភាពអូសទាញ និង

គបសង្កត់ឲ្យបេទេសសមាជិកអាសា៊ានគំទេមុនពេល ដេលមិនទាន់ដឹង

ថាតុលាការចេញសាលដីកាបេបណាមួយនោះផង ។ គណបក្សបេជាជន  

កម្ពុជាមើលឃើញនូវចំណុចនេះ ហើយចាត់ទុកថានេះជាការឃុបឃិតខង

នយោបាយដ៏អាកេក់បំផុតក្នុងកេបខ័ណ្ឌនេនយោបាយអន្តរជាតិ ដេល 

លទ្ធផលរបស់វានឹងនាំទៅដល់ការបេកបាក់រវាងអាសា៊ានគ្នាឯងផង និង     

រវាងអាសា៊ាននិងចិនផង ហើយការខិតខំរបស់បេទេសកេតំបន់ខ្លះដើម្បី

បេមូលកមា្លាំងបេឆំងចិន វានឹងផ្តល់នូវផលអវិជ្ជមានសមេប់អាសា៊ាន និង    

ផ្តល់ផលអាកេក់សមេប់សន្តិភាពក្នុងតំបន់។ កម្ពុជាសង្ឃឹមថា នាពេល       

ខងមុខ បេសិនបើបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូងមិនតេូវបានលើកដើម្បីរំខន 

ឬធ្វើជាឧបសគ្គនៅក្នុងសម័យបេជុំនានា ចាប់ពីថា្នាក់ឧត្តមមនេ្តីរហូតដល់

ថា្នាក់បេមុខរដ្ឋ បេមុខរដ្ឋាភិបាល នៅតាមវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិទេនោះ 

លទ្ធផលនេការបេជុំនឹងល្អជាងមុន សា្មោរតីសាមគ្គីភាពក៏នឹងបេសើរជាង

មុន ហើយក៏នឹងមិនមានសេចក្តីថ្លេងការណ៍វាយបេហារគ្នា ឬទមា្លាក់កំហុស

ឲ្យគ្នាកេយការបេជុំនោះផងដេរ ។ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាជឿជាក់ថា 

ការមិនចុះសមេុងគ្នារវាងសមាជិកអាសា៊ានខ្លះលើបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូង 

មិនមេនជាការបេកបាក់របស់អាសា៊ាននោះទេ ។  អាសា៊ានមានកិច្ចការរាប់

ពាន់ជំពូកដេលតេូវធ្វើ មិនមេនមានតេបញ្ហាសមុទេចិនខងត្បូងនោះ

ឡើយ ។

នៅចុងបញ្ចប់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់គណៈ-

កមា្មោធិការគណបក្សគេប់ថា្នាក់ គេប់ផ្នេកមនេ្តី សមាជិក សមាជិកាគេប់ៗរូប

សូមរក្សាខ្ជាប់នូវបេពេណីដ៏រុងរឿងរបស់គណបក្ស ពងេឹងចំណងសាមគ្គី-

ភាពជុំវិញគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល បន្តឈនទៅមុខដោយឆន្ទៈមុតសេួច

ដើម្បីសមេចរាល់ភារកិច្ច ទាំងក្នុងភារកិច្ចកសាងពងេឹងគណបក្ស ទាំងក្នុង 

ភារកិច្ចបមេើបេជាជន ។ ជាមួយគ្នានេះសូមបេជាជនចូលរួមអនុវត្តយ៉ាង

សកម្មនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តេចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ 

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតបានសមិទ្ធផលថ្មីៗឥតឈប់ឈរជូនជាតិមាតុ-

ភូមិយើង ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នឹងស្ថិតនៅជានិច្ចជាមួយបេជាជន និងបន្ត

ធ្វើអ្វីៗគេប់យ៉ាងដើម្បីបេជាជន  ៕

ពិធីបង្ហាះប៉េងបោ៉ាងអបអរសាទរអង្គមិទ្ទិញ
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គណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់នេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី និងសម្តេចកិតិពេឹទ្ធ-

បណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលអាសីុ-

អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១១ នៅទីកេុងអ៊ូឡង់បាទរ័ នេបេទេសម៉ុងហោ្គលី

ចាប់ពីថ្ងេទី១៤-១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

កិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប ASEM លើកទី ១១ បានបេរព្វពិធីបើកជា 

ផ្លូវការនៅពេឹកថ្ងេទី ១៥ កក្កដ កេមបេធានបទ   ៉រយៈពេល ២០ ឆ្នាំ នេកិច្ច 

បេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប ភាពជាដេគូសមេប់អានាគតតាមរយៈការតភា្ជាប់    ៉។ 

បេមុខរដ្ឋ បេមុខរដ្ឋាភិបាលនេបេទេសជាសមាជិក ASEM ទាំង ៥១ 

បេទេស រួមទាំងបេធានសហគមអឺរ៉ុប និងអគ្គលេខធិការអាសា៊ាន បាន 

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចបេជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខន់នោះ កេម 

វត្តមាននេការធ្វើបដិសណា្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តាបំផុតពីសំណាក់ ឯកឧត្តម 

Tsakhiagiin Elbegdorj បេធានាធិបតីម៉ុងហោ្គលី ។ មេដឹកនាំអាសុី-អឺរ៉ុប 

បានចាត់ទុកថា កិច្ចបេជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ នេះ បានបេរព្វធ្វើឡើង 

នៅចំពេលមានពេឹត្តិការណ៍លេចធ្លាថា្នាក់តំបន់មួយចំនួន ដូចជាការបោះ

ឆ្នាតចាកចេញរបស់ចកេភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប ការចេញសេចក្តី 

សមេចរបស់តុលាការមជ្ឈតិកម្មទីកេុងឡាអេ ពាក់ព័ន្ធនឹងជមោ្លាះសមុទេ 

ចិនខងត្បូង ការឡើងកម្តានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ការកើនឡើងនេអំពើភេរវកម្ម 

ការអូសបនា្លាយនេសង្គេមសុីវិលនៅសុីរី យេម៉េន លីប៊ី អឺរា៉ាក់ មា៉ាលី អាហ្វ-

ហា្កានីសា្ថាន និងការបេឈមមុខដោយយោធារវាងកងទ័ព NATO ជាមួយនឹង 

កងទ័ពរុស្សី ពិសេសពេឹត្តិការណ៍នេអំពើភេរវកម្មរថយន្តធុនធំ បើកបុករះ 

សមា្លាប់មនុស្សនៅទីកេុងនីស បេទេសបារាំង និងបញ្ហាបេបេួលអាកាស-

ធាតុ គេះធម្មជាតិ ជំងឺឆ្លង សន្តិសុខស្បៀង និងថាមពលផងដេរ ។  

កិច្ចបេជុំកំពូល ASEM លើកទី ១១ បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដោយផ្តាត

លើវិស័យទាំងឡាយ ដេលផ្តល់នូវផលបេយោជន៍រួមមានជាអាទិ៍ របៀប- 

វារៈឆ្នាំ ២០៣០ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍបេកបដោយចីរភាព ការបេបេួលអាកាស-

ធាតុ ការគេប់គេងហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ ការដឹកជញ្ជូន សន្តិសុខ-

ស្បៀង ទឹក និងថាមពល ការសមេួលពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគធនធាន 

លើដី និងក្នុងសមុទេ វិទ្យាសាស្តេគំនិតឆ្នេបេឌិត កិច្ចសហបេតិបត្តិការផ្នេក

សហគេសធុនតូច និងមធ្យម ការកសាងសមត្ថភាព ការផ្តល់អំណាចដល់ 

ស្តេី ការងរ ការការពារសង្គម សិទ្ធមនុស្ស នីតិរដ្ឋ ការបេឆំងអំពើពុករលួយ 

ទេសន្តបេវេសន៍ ការបេឆំងនឹងអំពើភេរវកម្ម ពេមទាំងការបេយុទ្ធបេឆំង 

នឹងការជួញដូរមនុស្ស អំពើហឹង្សាដោយកេុមជេុលនិយម និងបទល្មើស 

តាមបេព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ។ ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំនេបេទេសអាសុី-អឺរ៉ុប ក៏

បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ ទៅលើការពងេឹងតភា្ជាប់ ការ 

លើកកម្ពស់ភាពកេផ្លូវការ ការចងកេងបណា្តាញ និងភាពបត់បេន ទន់ភ្លន់ 

ពិសេសការពិភាក្សាអំពីការបោះជំហានទៅរកទសវត្សរ៍ថ្មី សំដៅធ្វើយ៉ាង 

ណាឲ្យកិច្ចបេជុំ ASEM កាន់តេខ្លាំងកា្លា ពេមទាំងជំរុញបន្ថេមទៀតនូវការ 

តភា្ជាប់នឹងភាពជាដេគូ និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ដេលផ្តល់ផលបេយោជន៍ 

ទៅវិញទៅមករវាងអាសុី និងអឺរ៉ុប ។

មេដឹកនាំនេបេទេសអាសុី-អឺរ៉ុប ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល 

ពេញអង្គលើកទី ១ ស្តីពីទសវត្សរ៍នេភាពជាដេគូ ការពិនិត្យឡើងវិញ និង 

ការសម្លឹងទៅមុខ កេមបេធានបទ    ៉ការវាយតម្លេលើបទពិសធន៍ ២០ 

ឆ្នាំនេកិច្ចសន្ទនានយោបាយ កិច្ចសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរ 

សង្គម វប្បធម៌ កិច្ចសហបេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគ   ៉ 

និងកិច្ចបេជុំពេញអង្គលើកទី ២ ស្តីពីភាពជាដេគូសមេប់អនាគត តាម រយៈ 

ការតភា្ជាប់រូបវន្ត និងការតភា្ជាប់ផ្នេកទន់ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថា របៀបវារៈនេការតភា្ជាប់រូបវ័ន្ត 

ទិដ្ឋភាពរួមនេកិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី ១១ នៅទីកេុងអ៊ូឡង់បាទរ័ នេបេទេសម៉ុងហោ្គលីចាប់ពីថ្ងេទី១៤-១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦

សម្ដេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូល
អាសុី-អុឺរ៉ុប(ASEM)លើកទី ១១ នេបេទេសម៉ុងហ្គេលី
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និងអរូបវន្ត គឺជាការកេទមេង់រចនាសម្ព័ន្ធដេលជាជមេើសគោលនយោ-

បាយដ៏សំខន់មួយ បន្ថេមលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធ 

សមេប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍបេកបដោយបរិយប័ន្ន 

ហើយដោយសារមូលហេតុនេះ កិច្ចការនេះ គប្បីតេូវបានកា្លាយជាអាទិភាព

សំខន់សមេប់ភាពជាដេគូដើម្បីអនាគតរបស់យើង ។ ASEM គួរបន្តផ្តាត 

ការយកចិត្តទុកដក់លើការងរមួយចំនួន រួមមាន ទី១ការខិតខំបង្កើនបេសិទ្ធ- 

ភាពនេកិច្ចសន្ទនារបស់យើង ដើម្បីស្វេងរកនិងកំណត់ថាមភាពថ្មីទៀត 

សមេប់ពងេឹងទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបទាំងពីរ សំដៅទាញយកឱកាសអភិវឌ្ឍ

នាពេលអនាគតឲ្យបានចេើន តាមរយៈការលើកម្ពស់នូវការភា្ជាប់រូបវ័ន្ត ការ 

តភា្ជាប់សា្ថាប័ន និងការតភា្ជាប់រវាងបេជាជន និងបេជាជន។ ទី២ការបន្តកិច្ច 

បេឹងបេងរួម សំដៅលើកស្ទួយលំហូនេការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មសេរី

នេទំនិញនិងសេវា ពិសេសតាមរយៈការលុបបំបាត់របាំងនានា ទាំងរបាំង 

ពន្ធគយ និងវិធានការមិនមេនពន្ធ សំដៅធានានូវរបបពាណិជ្ជកម្ម និងការ 

វិនិយោគដេលមានលក្ខណៈកាន់តេបើកចំហកាន់តេមានតមា្លាភាព និង        

ផ្អេកលើគោលការណ៍ និងវិធានច្បាស់លាស់ ។ ទី៣ការលើកកម្ពស់ការ 

តភា្ជាប់ឌីជីថល (Digital) និងការតភា្ជាប់ផ្នេកទន់ផ្សេងទៀត ពិសេសតាម 

រយៈការជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តិការបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្តេ និងការផ្ទេរ 

បច្ចេកវិទ្យា ពេមទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងសា្ថាប័ន ។ ទី ៤ ការ 

ពងេឹងយន្តការធានាសុវត្តិភាពចាំបាច់នានា ដើម្បីការពារបេជាជន និង 

បេទេស ពីហានិភ័យដេលអាចកើតចេញពីការតភា្ជាប់កាន់តេបេសើរឡើង 

ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខមនុស្សជាតិ ការជួញដូរគេឿងញៀន អំពើភេរវកម្ម និង 

ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន ដេលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះមុខកំណើននេលំហូរ 

បេជាជននិងទំនិញ និងទី ៥ ការបន្តគំទេ និងជំរុញការអនុវត្តយន្តការតំបន់ 

និងអនុតំបន់ផ្សេងៗ ដេលបមេើឲ្យគោលដៅសមាហរណកម្ម និងការត-

ភា្ជាប់ រួមមានដូចជា មូលនិធិផ្លូវសូតេ មូលនិធិសហបេតិបត្តិការដេនសមុទេ 

ចនិ-អាសា៊ាន ធនាគរវនិយិោគហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធអាសុ ីនងិយន្តការពហភុា-

គីមានសេប់ផ្សេងទៀត ដើម្បីរួមចំណេកដល់ការលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់  

ក្នុងតំបន់ ។

នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះដេរ សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុង       

ឋានៈជាបេទេសតូច និងមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរ កម្ពុជាមានជំនឿមុតមាំ

លើសារៈសំខន់នេការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការតភា្ជាប់អាសុី-អឺរ៉ុប ពេម 

ទាំងសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនេកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងភាពជាដេគូ 

របស់យើងសមេប់អនាគត ។

ឆ្លៀតពេលសំរាកនេពិធីបើកកិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី ១១ សម្តេច 

តេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកជំទាវ ប៉ែក់ 
ហ្គឺហែ បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។  មេដឹកនាំនេបេទេសទាំងពីរ 

កម្ពុជា សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅ

លើបញ្ហាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី ពហុភាគី បញ្ហាតំបន់ និង 

អន្តរជាតិ ដេលមានការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា និងបានបេជា្ញារួមគ្នាក្នុងការ

ពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការនេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឲ្យ 

កាន់តេរីកចមេើនទ្វេឡើងថេមទៀត ក្នុងនាមជាបេទេសដន្លងនឹងគ្នា ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជា មួយឯក-

ឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្តេីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនផងដេរ ។ 

មេដឹកនាំនេបេទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក ់ ទៅលើ 

បញ្ហាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី ពហុភាគី បញ្ហាតំបន់ និង 

អន្តរជាតិ ដេលមានការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេី 

ចិន លី ខឺឈាង បានបេកាសពីការសមេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណង ដេល 

មានទឹកបេក់ ៣៦០០ លានយន់ បេហាក់បេហេលបេមាណ ៦០០ លាន 

ដុលា្លារអាមេរិក ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមេប់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេល 

៣ ឆ្នាំ គឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ-

មន្តេីបានថ្លេងនូវអំណរគុណយ៉ាងជេលជេបំផុត ជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាល 

និងបេជាជនចិន ដេលបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងតាមការស្នើសុំពីសម្តេច 

សមេប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នាតនៅពេលខងមុន និងសមេប់ 

បមេើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសុខភិបាល អប់រំ ទឹកសា្អាត ដេលបមេើឲ្យ 

ផលបេយោជន៍របស់បេជាជនកម្ពុជា ។

កិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប លើកទី ១១ បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងេតេង់ទី១៦

ខេកក្កដ បនា្ទាប់ពីបានដំណើរការរយៈពេល ២ ថ្ងេរួចមក។ នៅក្នុងកិច្ចបេជុំ 

រយៈពេល ២ ថ្ងេនេះ មេដឹកនាំនេបេទេសអាសុី-អឺរ៉ុប បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នា 

យ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ និងឈនទៅដល់ការអនុម័តលើឯកសារនេកិច្ច 

បេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប លើកទី ១១ ក្នុងនោះរួមមាន ទី១សេចក្តីបេកាសទី

កេុងអ៊ូឡង់បាទ័រ និងទី ២ សេចក្តីថ្លេងការរបស់បេធានអង្គបេជុំ ។

 ថ្លេងក្នុងកិច្ចបេជុំចង្អៀតស្តីពី   ៉ការបេបេួលអាកាសធាតុ ជាការបេឈម 

សន្តិសុខមិនមេនបេពេណី    "សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប 

(ASEM) លើកទី ១១ នៅទីកេុងអ៊ូឡង់បាទរ័  បេទេសម៉ុងហោ្គលី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយ

ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្តេីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន
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ការបេបេួលអាកាសធាតុគឺជាបាតុភូតបេទាក់កេឡាគ្នា ដេលតេូវដោះ-

សេយ តាមរយៈមធ្យាបាយជាកញ្ចប់ និងគេប់ជេុងជេយ ទាំងលើទិដ្ឋ-

ភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថាន ។ យើងតេូវបង្កើនការផ្តល់ធនធានហិ-

រញ្ញវត្ថុ និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ជូនដល់បេទេសដេលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច 

សមេប់ជួយពងេឹងយន្តការគេប់គេង និងជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យ  

សំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ការសេវជេវអំពីថាមពលកកើតឡើងវិញ និង 

ការបង្កើនបេសិទ្ធភាពថាមពល ការការពារពេឈើ និងការដំដើមឈើ 

ឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបន្សាំជាដើម ដើម្បី

ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះឲ្យមានបេសិទ្ធភាព ។ សម្តេច 

តេជោបន្តថា ទោះបីជាធនធានរបស់យើងនៅមានកមេិតក្តី កម្ពុជាមានឆន្ទៈ 

នយោបាយខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណេកដល់កិច្ចបេឹងបេងសកល ដើម្បីដោះ-

សេយបញ្ហានេការបេបេួលអាកាសធាតុ ផ្អេកតាមគោលការណ៍គន្លឹះ របស់ 

អនុសញ្ញាកេបខណ្ឌរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ ស្តីពីការបេបេួលអា-

កាសធាតុ ពិសេសគោលការណ៍ស្តីពីការទទួលខុសតេូវរួមគ្នា ប៉ុន្តេមាន 

កាតព្វកិច្ចផ្សេងគ្នា សេបតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន។ កម្ពុជាបានបំពេញកា-

តព្វកចិ្ចរចួហើយ សមេបក់ារកណំតវ់ភិាគទានថា្នាកជ់ាតិ ហើយកចិ្ចការរៀប-

ចំផេនការគោលនយោបាយជាតិ និងផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌ្ឍន៍នានា 

របស់យើង ក៏សុទ្ធតេូវបានដក់បញ្ចូលនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព 

និងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ ២០៣០ ផងដេរ ។

ឆ្លៀតពេលសំរាកនេកិច្ចបេជុំចង្អៀត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាការងរទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ 
នាយករដ្ឋមន្តេីជប៉ុន ។ ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ មានបេសាសន៍ថា ឯក

ឧត្តមធា្លាប់បានជួបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីចំនួន ៧ ដងរួចមក ហើយ 

ពិសេសការជួបគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងបេទេសមា៉ាឡេសុី ។ ឯក-

ឧត្តមមានបេសាសន៍បន្តថា ការសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់ជាផ្លូវការនូវ  

សា្ពោនត្សឺបាសាកាលពីពេលកន្លងទៅ គឺជាផ្នេកមួយនេការរឹតចំណងសាម-

គ្គីភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការនេបេទេសទាំងពីរ ហើយការដក់សា្ថាបនា

សា្ពោនដ៏មានសារៈសំខន់នោះ ក៏ជានិម្មិតរូបនេការចូលរួមចំណេករបស់ 

ជប៉ុន ក្នុងការជួយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នេករឹង ក៏ដូចជាការតភា្ជាប់នូវ            

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់បេទេសកម្ពុជា ។ នៅក្នុងខេកញ្ញាខងមុខ      

នឹងមានជើងហោះហើរតេង់ពីជប៉ុនមកកាន់បេទេសកម្ពុជា តាមរយៈនេការ

ហោះហើរតេង់នោះនឹងជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ជបុ៉នមកកាន់បេទេស 

កម្ពុជាកាន់តេចេើនឡើងថេមទៀត ដេលនោះក៏ជាផ្នេកមួយនេការជំរុញ       

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជាផងដេរ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេី 

ជប៉ុនបានគូសបញ្ជាក់ពីជំហរមិនងករេ ក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយគេប់បេប

យ៉ាង ក្នុងការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជា ។  សម្តេចតេ-

ជោ ហ៊ុន សែន សា្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់នេជើងហោះហើរតេង់ពីជប៉ុន 

មកកាន់បេទេសកម្ពុជា ដេលនឹងជួយជំរុញកំណើនភៀ្វទេសចរណ៍ និង         

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តេមានសន្ទុះខ្ពស់ឡើងថេម

ទៀត ។ កន្លងមកយើងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាចេើន ក្នុងការ         

ជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេបេទេសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តេកើនឡើងថេម 

ទៀត បើទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មនេបេទេសទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ន  

មានទំហំបេមាណ ១ ពាន់លានដុលា្លារក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេទំហំនោះហាក់នៅ  

មានកមេិតនៅឡើយ បើបេៀបធៀបទៅនឹងបេទេសមួយចំនួនទៀតនោះ។ 

សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេងនូវអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដេល

បានផ្តល់ជំនួយដល់ដំណើរការរៀបចំការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នាតនៅ

កម្ពុជា ដេលនោះគឺបានបង្ហាញពីដំណើរការបេជាធិបតយ្យនៅកម្ពុជា ។          

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាបេកបដោយអត្ថន័យនោះ បេមុខរដ្ឋាភិបាលនេបេទេស 

ទាំងពីរ កម្ពុជា ជបុ៉ន បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ 

បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដេលមានការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នា ពិសេសការ

បន្តសហការក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក លើបញ្ហានេកងថេរក្សាសន្តិ-

ភាពរបស់បេទេសទាំងពីរ ដេលកំពុងចូលរួមបេតិបត្តិការសន្តិភាពរបស់ 

ពិភពលោក ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេីជប៉ុន ក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត បុតេច្បងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដេល 

ជាអ្នកបន្តវេនដ៏ល្អរបស់សម្តេច អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបេទេស

ជប៉ុន ក្នុងពេលវេលាដ៏សមសេបខងមុខ ។ 

ក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី ១១ របស់ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅបេទេសម៉ុងហោ្គលី និងការជួបបេសេ័យ 

ចរចារជាមួយបេមុខរដ្ឋ បេមុខរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងនេះ កាន់តេធ្វើឲ្យ 

កម្ពុជាមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺលើឆកអន្តរជាតិ និងនាំមកនូវផលបេយោជន៍ជា

ចេើនសមេប់បេទេសជាតិយើង  ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេ

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងរទ្វេភាគីជាមួយ 

ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ នាយករដ្ឋមន្តេីជប៉ុន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយ

លោកជំទាវ ប៉ែក់ ហ្គឺហែ បេធានាធិបតីនេសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 
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នៅខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេ-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងទិវាមច្ឆជាតិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពេមទាំងសមោ្ពោធសមិទ្ធផលធំៗ    

មយួចនំនួដេលសា្ថាបនាដោយកម្ពជុាផ្ទាល ់នងិជនំយួឥតសណំងរបសរ់ាជ-

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តចំនួន ៦ នៅជុំវិញបឹង 

ទន្លេសាប ។

ពេឹកថ្ងេទី ១ ខេកក្កដ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញ 

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដ ដេលបេរព្ធធ្វើ 

នៅអាងទឹកអន្លង់ជេ ក្នុងភូមិអន្លង់ជេ ឃុំបេំបីមុំ សេុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

មានបេសាសន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួមយ៉ាងចេើនកុះករ នាពេលនោះ 

សម្តេចតេជោបានរំលឹកឡើងវិញ អំពីការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់គណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើកំណេទមេង់ឡូត៍នេសាទ និងតំណាក់កាលជាក់ស្តេង

ជាបន្តបនា្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តនូវកំណេទមេង់

នេះ។ បេជាជន និងបេជានេសាទជាចេើនបានទទួលផលអំពីកំណេទមេង់

ឡូត៍នេសាទនេះ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវទៅកាន់បេជាពលរដ្ឋទូទាំង

បេទេសនូវខ្លឹមសារ ៧ ចំណុច ក្នុងគោលដៅការពារ និងអភិរក្សធនធាន 

មច្ឆជាតិ គឺទី១.សូមបេជាពលរដ្ឋកុំបេើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ក្នុងការនេសាទ

ជាពិសេសឧបករណ៍ឆក់តេីដេលនាំទៅដល់ការបំផ្លាញពូជមច្ឆជាតិ ទី២.

សូមកុំចាប់តេីក្នុងរដូវហាមឃាត់ គឺក្នុងរដូវតេីពង ទី៣.សូមកុំកាប់ពេលិច

ទឹកដេលជាជំរកតេីពងកូន និងតេូវចូលរួមដំពេលិចទឹកឡើងវិញទាំងនៅ

តំបន់ទឹកសាប និងតំបន់ទឹកបេ ទី៤.សូមជួយការពារតំបន់អភិរក្សរាប់ទាំង

ការជួយផ្ដល់ពត៌មានអំពីជនខិលខូច ឬមន្តេីខិលខូចដេលចូលទៅបំផ្លាញ

ក្នុងតំបន់អភិរក្ស ទី៥.សូមកុំយកបឹងពេកបេើបេស់ខុសគោលដៅនេ-

សាទ ដូចជាយកទៅដំឈូក និងចាក់ដីលុបឬសាងសង់ជាដើម ទី៦.កុំឲ្យ

មានទំនាស់រវាងបេជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទ និងអ្នកនេសាទ ឬទំនាស់រវាង      

អ្នកនេសាទ និងអ្នកធ្វើសេបេំង និងទំនាស់ដេនទឹកសេុកខេត្ត និងទី៧.    

សូមចូលរួមទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដ និងជំរុញការធ្វើវារីវប្បកម្ម, ចិញ្ចឹមតេី, 

រក្សាទុកមេពូជតេីធំៗ ឬជិតផុតពូជ ។ 

សម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវទាំងផ្នេករដ្ឋសង្គមសុីវិល និងដេគូអភិ-

វឌ្ឍន៍នានាដេលមានគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដូច

គ្នានោះ ឲ្យចូលរួមពេមៗគ្នាសហការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាមួយគ្នា   

ដោយតេូវបេមូលផ្ដុំឱ្យទៅជាចលនាជាតិ នៅក្នុងការងរអភិរក្សធនធាន-

ធម្មជាតិជាមួយគ្នា និងតេូវមើលគ្នាក្នុងនាមជាខ្មេរដេលធ្វើការងរអភិរក្ស    

ដូចគ្នាដោយមិនតេូវមើលគ្នាជាសតេូវនោះទេ ។

សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងផងដេរថា បច្ចុប្បន្នបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

កាន់តេមានចំនួនកើនឡើង ផ្ទុយទៅវិញផ្ទេទឹកដេលជាជមេកតេីកាន់តេ         

រាក់បានធ្វើឱ្យផលតេីថយចុះមិនអាចបមេើឲ្យរបបហូបចុករបស់បេជាពល

រដ្ឋ ដេលមានទមា្លាប់បរិភោគតេីចេើននោះទេ ។ ដូច្នេះការចិញ្ចឹមតេី និង 

វារីសត្វផ្សេងៗទៀតនោះ គឺជាកិច្ចការដេលចាំបាច់តេូវយកចិត្តទុកដក់ធ្វើ

ជាបេចាំគេប់ពេលវេលា ដោយមិនមេនធ្វើតេក្នុងទិវាមច្ឆជាតិមួយថ្ងេនេះ

ទេ។

 ពេឹកថ្ងេទី ១១ ខេកក្កដ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា 

អធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់ អគរសេនាធិការដ្ឋានកងរាជ-         

អាវុធហត្ថលើផ្ទេបេទេស និងបេព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅ

ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទេបេទេស ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេច

បានថ្លេងទាក់ទងនឹងឃាតកម្មលើរូបលោក កេម ឡី អ្នកវិភាគសង្គមកាលពី 

ពេឹកថ្ងេទី ១០ ខេកក្កដ ថា នេះជាអំពើឃោរឃៅពេផ្សេមួយជាលើកទី ២ 

បនា្ទាប់ពីការបាញ់សមា្លាប់ឧកញា៉ា អ៊ឹង ម៉េងជឺ កាលពីថ្ងេទី ២២ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 

២០១៥ ។

ជាមួយនឹងការថ្កាលទោស សម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់បេជា-

ពលរដ្ឋឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀម និងទុកលទ្ធភាពឲ្យសា្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ធ្វើការឲ្យពេញលេញ ។ សម្ដេចតេជោលើកឡើងថា តើអ្នកណានឹងទទួល

ផលចំណេញពីសកនាដកម្មដេលបានកើតឡើងនេះ? ហើយអ្នកណា 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៈ វិធានការ ៧ ចំណុច ដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍធនធានមច្ឆជាតិ
យុទ្ធនាការចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនេបណ្តេខេត្តទូទាំងបេទេស

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីទិវាមច្ឆជាតិ ១ កក្កដ ដេលបេរព្ធធ្វើនៅអាងទឹកអន្លង់ជេ 

ក្នុងភូមិអន្លង់ជេ ឃុំបេំបីមុំ សេុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កាត់ខ្សេបូសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់អគរសេនា
ធិការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទេបេទេស និងបេព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយ

ចំនួននៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទេបេទេស
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ទទួលផលខត?។ រាជរដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 

ចំពោះមុខមាត់អំពីកង្វះខតដេលហៅថាមា្ខាង គឺអសមត្ថភាពក្នុងការការ-

ពារសន្តិសុខសមេប់បេជាពលរដ្ឋ តេមា្ខាងទៀតតេូវបានគេលាបពណ៌             

ភា្លាមៗ អំពីបញ្ហានេះដេលមានចរិតជាបញ្ហាខងនយោបាយ។ យើងសង្ឃឹម

ថាបេជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទុកលទ្ធភាពឱ្យកេសួងមានសមត្ថកិច្ចសា្ថា-  

ប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការរបស់គេដោយតេឹមតេូវ ម៉ត់ចត់ ហើយដេល

ចៀសវាងបង្វេបញ្ហាពីសកនាដកម្មមួយនេះទៅជាបញ្ហាខងនយោបាយ

ដេលនាំឱ្យល្អក់កករទៅដល់សភាពការណ៍បេទេស ។ រាជរដ្ឋាភិបាលរង     

ការរិះគន់ថាអសមត្ថភាពក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនបេជាពល-

រដ្ឋ និងការលាបពណ៌ករណីឃាតកម្មនេះជារឿងនយោបាយ ។

ជាមួយគ្នានេះបេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដក់ចេញនូវបទបញ្ជា

មួយចំនួននេការបើកយុទ្ធនាការទេង់ទេយធំ ដើម្បីពងេឹងសន្តិសុខជាតិ         

ក្នុងកេបខណ្ឌទូទាំងបេទេសឡើងវិញ ។ សម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថា នេះជា      

ដំណាក់កាលដេលយើងតេូវតេចាត់វិធានការ បេឆំងនឹងបទឧកេិដ្ឋនានា

ពេះថាមួយរយៈចុងកេយនេះ ពិតមេនតេនៅក្នុងកេបខណ្ឌនេទំនាក់-     

ទំនងនៅតាមបណ្តាយពេំដេនជាមួយបេទេសជិតខងមានសុវត្ថិភាព និង 

ទំនាក់ទំនងល្អ ប៉ុន្តេសន្តិសុខនៅខងផ្ទេក្នុងបេទេសរបស់យើងវាមាន 

បញ្ហា ។ ជួនកាល ប៉ះទៅលើបេជាពលរដ្ឋស្លូតតេង់ ឥឡូវប៉ះទៅលើអ្នក 

នយោបាយ ។ ប៉ះទៅលើអ្នកធ្វើធុរកិច្ចរហូតប៉ះទៅដល់សមត្ថកិច្ច,សមត្ថ-

កិច្ចខ្លួនឯងក៏តេូវគេសមា្លាប់នេះជាបញ្ហា រាប់ទាំងជាមេទាហានខ្លះក៏តេូវគេ

លួចបាញ់សមា្លាប់ផងដេរ...។ មន្តេីរាជការយើងមួយចំនួនដេលធ្វើបេតិបត្តិ

ការ ដូចជាមន្តេីរដ្ឋបាលពេឈើក៏តេូវទទួលនូវការបាញ់បេហារ ។ ដូច្នេះ     

ទាមទារនូវការបើកយុទ្ធនាការទេង់ទេយធំមួយ ដើម្បីពងេឹងនូវសន្តិសុខ 

ឡើងវិញ ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ទី១ .ទាមទារនូវការចាត់វិធានការ គឺការ 

បេឆំងនឹងឃាតកម្ម,ការប្លន់បេដប់អាវុធ និងតេូវការពារបេជាជនគេប់រូប

មិនថាអ្នកនយោបាយ ឬជាធុរជនឬបេជាជននោះទេ។ យើងតេូវចាត់គេប់ 

វិធានការទាំងអស់ដើម្បីបំបាត់ចោលនូវឃាតកម្មការប្លន់បេដប់អាវុធ និង    

រូបភាពដទេទៀត ។ ដូច្នេះយើងតេូវរៀបចំផេនការជាកញ្ចប់ដើម្បីដោះ-

សេយបញ្ហាឧកេិដ្ឋកម្មនៅក្នងុបេទេសរបស់យើងនោះ។ ទ២ី.គេឿងញៀន 

ជាបញ្ហាកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ដេលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគេប់មជ្ឈ-

ដ្ឋានទាំងអស់ ។ បេទេសរបស់យើងមិនមេនជាបេទេសផលិតគេឿងញៀន

នោះទេ ។ ជាបេទេសឆ្លងកាត់ប៉ុន្តេឥឡូវនេះវាមិនមេនជាបេទេសឆ្លងកាត់

ទៀតទេវាកា្លាយទៅជាទីផ្សារនេការបេើបេស់គេឿងញៀនទៅហើយ ។           

ដចូ្នេះ យើងតេវូខតិខរំមួទាងំអសគ់្នាទើបអាចធ្វើទៅបាន។ ដោយសារគេឿង 

ញៀន នេះហើយវាបានបង្កើតជាបញ្ហានេឧកេិដ្ឋកម្មមួយបេបជ្សេងទៀត។

ទី៣.តេូវគេប់គេងអាវុធជាតិផ្ទុះឲ្យបានម៉ត់ចត់ ។ តេូវរកគេប់វិធីដើម្បីកុំឲ្យ

មានអាវុធអាចធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់នៅក្នុងបេទេសរបស់យើងបាន ។

 ដោយឡេក រយៈពេលបួនថ្ងេចាប់ពីថ្ងេទី ២០ ដល់ថ្ងេទី ២៣ ខេ 

កក្កដ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត             

ដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួនបេំមួយនៅជុំវិញបឹងទន្លសាប ។ សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងបានជួបបេសេ័យ 

ជាមួយបេជាជន អាជីវករ សិស្សានុសិស្ស លោកគេូអ្នកគេូ មនេ្តីរាជការ កង 

កមា្លាំងបេដប់អាវុធ នៅខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបនា្ទាយមាន-

ជ័យ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ ។

នៅខេត្តពោធិសាត់ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជួបជាមួយអាជីវករ 

បេជាពលរដ្ឋ នៅផ្សារសាមគ្គីកេគរ ។ នៅក្នុងការបេសេ័យទាក់ទងផ្ទាល់ 

នោះ សម្តេចតេជោបានសួរនាំទៅកាន់បងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ អំពីការ        

បេកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបេចាំថ្ងេ, សាកសួរពីការលក់ដូរទំនិញក្នុងផ្សារ      

ដេលភាគចេើននាំចូលមកពីបេទេសថេ និងផលិតផលក្នុងសេុក។ នៅក្នុង 

ផ្សារ កេពីការសាកសួរព័ត៌មានចំពោះកេុមអាជីវករ, សម្តេចក៏បានជួបជា

មួយបេជាពលរដ្ឋដេលទៅកាន់ផ្សារ ដោយបានសួរសុខទុក្ខចំពោះជន          

ចាស់ជរា និងពរកូនក្មេងតូចៗ ក្នុងក្តីសេឡាញ់រាប់អានក្នុងឋានៈជាជនរួម

ជាតិខ្មេរតេមួយ។ បេជាពលរដ្ឋក៏បានសំដេងនូវការគោរព និងបង្ហាញនូវ    

ការសេឡាញ់ចំពោះសម្តេច តាមរយៈការអោបរិត និងការសុំសម្តេចថតរូប

សេលហ្វីជាមួយ ។ រូបភាពទាំងនេះក៏តេូវបានបង្ហាះទៅកាន់មិត្តភក្តិ និង 

ញាតិសណា្តានផងដេរ ។

អ្វីដេលជាភាពសាមញ្ញបំផុតនោះ គឺសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញទទួល 

ទានបបរ និងគុយទាវជាមួយបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្សារកេគរដោយគ្មោនការ

រីសអើង ដេលរូបភាពបេបនេះគេកមេឃើញមេដឹកនាំនេបេទេសលើពិភព

លោកធ្វើបាន ។ នៅទីនោះ សម្តេចតេជោក៏បានដោះសេយនូវរាល់បញ្ហា

មួយចំនួនដេលជាការស្នើសុំពីអាជីវកម្មផ្សារសាមគ្គីកេគរខេត្តពោធិសាត់។

ចាកចេញពីផ្សារកេគរតាមបណ្តាយកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ សម្តេច

តេជោក៏បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគេូអ្នកគេូ និងសិស្សា-

នុសិស្សនេអនុវិទ្យាល័យមោងឬស្សី សេុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។ នៅ 

ទីនោះ ដោយមានសំណូមពរពីលោកគេូអ្នកគេូសិស្សានុសិស្សពិសេស     

ដោយការពិនិត្យឃើញពីការលំបាកពិតបេកដរបស់លោកគេូអ្នកគេូ និង

សិស្សានុសិស្សនេអនុវិទ្យាល័យមោងឬស្សី សម្តេចតេជោបានបេកាសពី

ការផ្តល់អគរសិក្សាថ្មីធ្វើអំពីបេតុងមួយខ្នង កម្ពស់ ២ ជាន់ ស្មើនឹង ១២ បន្ទប ់

ដេលជាថវិកាផ្ទាល់របស់សម្តេច និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ។

នៅលា្ងាចថ្ងេទី ២០ ខេកក្កដ សម្តេចតេជោបានជួបសំណេះ 

សំណាលជាមួយមនេ្តីរាជការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធខេត្តបាត់ដំបងនា 

សាលបេជុំនេសាលាខេត្ត ។ សម្តេចបានបេកាសថាសម្តេចនឹងជួបសំណេះ                

សំណាលជាមួយមនេ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធនៅគេប់ខេត្តកេុង  

ទូទាំងបេទេស ហើយខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តទី១ហើយដេលសម្តេចចាប់

ផ្តើមធ្វើកិច្ចការជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយមនេ្តីរាជការ និងកងកមា្លាំង 

បេដប់អាវុធ ។ សម្តេចនឹងធ្វើកិច្ចការបេបនេះនៅគេប់បណា្តាខេត្ត និងរាជ- 

ធានីទាំង ២៥ ដើម្បីពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាបេឈមដេលតេូវ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នា  យករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា រួមជាមួយ
ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនេបេទេសជប៉ុនបេចាំ 

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់នូវ
គមេងបេព័ន្ធទឹកសា្អាតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម
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ដោះសេយនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗ ។ សម្តេចតេជោបានរំលឹកពីការលំបាក 

នានា មុននឹងបេទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ 

ហើយបានកេបេតំបន់ដេលធា្លាប់ជាសមរភូមិ ឲ្យកា្លាយទៅជាតំបន់អភិ-

វឌ្ឍន៍ ។ ទាំងអស់នេះគឺបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដេលបានបញ្ចប់នូវ 

សងេ្គាមរាំរ៉េរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា នាំមកនូវការបងេួប បងេួម- 

ជាតិ ឯកភាពជាតិ និងសុខសន្តិភាពពេញផ្ទេបេទេស ។ សមិទ្ធផលជាបេវត្តិ-

សាសេ្តថ្មីមួយទៀត គឺឆ្នាំនេះ កម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីខ្សេបនា្ទាត់ជាបេទេស 

មានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ទៅជាបេទេសដេលមានចំណូលមធ្យម កមេិតទាប 

ជាមួយស្ថិរភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧ ភាគរយ បើ

ទោះបជីាសេដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកកពំងុជបួបញ្ហាបេឈមកដ៏ោយ ។ សម្តេចនា-

យករដ្ឋមន្តេីបានជំរុញដល់កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ និងមន្តេីរាជការ ជាពិសេ

សមន្តេីថា្នាក់ឃុំសង្កាត់នេខេត្តបាត់ដំបង តេូវខិតខំរក្សាសន្តិសុខ សណា្តាប់-

ធា្នាប់សង្គម ពងេឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ជា  

ពិសេសតេូវទប់សា្កាត់អំពើឃាតកម្ម និងសកម្មភាពជួញដូរគេឿងញៀនឲ្យ 

បាន ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេងរំលឹក និងផ្តាំផ្ញើដល់មនេ្តី រាជការយើង គឺ

តេូវខិតខំយកចិត្តទុកដក់ដោះសេយសេវាតមេូវការចាំបាច់នានា ជូន  

បេជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆប់រហ័ស និងមានបេសិទ្ធភាព ។ តេូវតេ លុបបំបាត់ 

រាល់កំហុសឆ្គង ការថា្នាំងថា្នាក់ភាពអសកម្មទាំងឡាយ ហើយតេូវខិតខំ 

កសាងអំពើល្អឲ្យបានចេើន។ ចំពោះកុងតេូលទាំងជជុះ ឬមិនជជុះគឺតេូវ 

លុបបំបាត់ឲ្យអស់ រួមទាំងជញ្ជីងថ្លឹងអនាធិបតេយ្យផងដេរ ។ សម្តេច 

តេជោបន្តថា មិនមេនអ្វីៗដេលខងលើដក់មកសុទ្ធតេតេូវទាំងអស់នោះ

ទេ ឬចេះតេថាល្អទាំងអស់នោះដេរ ។ គឺយើងតេូវចេះពិនិត្យ និងកេលម្អ     

ឡើងវិញ បើមានអ្វីមិនល្អ ឬមិនបេកេតី។ មនេ្តីរាជការ និងកងបេដប់អាវុធ

ទាំងអស់តេូវចូលរួមគំទេសមត្ថកិច្ចគយ និងពន្ធដរ ក្នុងការបេមូល                      

ចំណូល។ មនេ្តីពាក់ព័ន្ធនឹងអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច តេូវយកចិត្តទុកដក់ការ 

ពារពេឈើ និងដោះសេយទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តនីមួយៗរបស់ខ្លួនឲ្យបាន

ល្អ និងមានបេសិទ្ធភាព ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងទាំងអស់គ្នាតេូវចូលរួម     

ពងេឹងនីតិរដ្ឋឲ្យបានល្អរឹងមាំ ហើយកុំភ្លេចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតឲ្យបាន

គេប់ៗគ្នា។ តេូវមានសាមគ្គីភាពរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយតេូវខិតខំរក្សា 

មិត្តភាព និងសហបេតិបតិ្តការជាមួយបេទេសថេជាប់ពេំដេនជាមួយខេត្ត   

ឲ្យបានល្អ ។

នៅពេឹកថ្ងេទី ២១ ខេកក្កដ នាខេត្តបាត់ដំបងដដេលសម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមនេ្ត ីរមួជាមយួឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទតូវសិាមញ្ញ នងិពេញសមត្ថ-

ភាពនេបេទេសជប៉ុនបេចាំពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់នូវគមេងបេព័ន្ធទឹកសា្អាត នៅក្នុងខេត្ត 

បាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម។ នៅទីនោះសម្តេចបានរំលឹកទៅដល់ជំនួប 

រវាងសម្តេចជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុន សុិនហ្សូ អាបែ នៅ 

បេទេសម៉ុងហោ្គលី ។ ជំនួបនេះក៏តេូវបានផ្សាយខុសពីខ្លឹមសារពិត ដោយ 

សារព័ត៌មានជាភាសាខ្មេរ និងអង់គ្លេសនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។  សម្តេច

បានថ្លេងទៅកាន់លោកទូតជប៉ុនថា នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេរភាគីនៅលើ

វាលស្មោនៅបេទេសម៉ុងហោ្គលី រវាងសម្តេចនិងលោកនាយករដ្ឋមនេ្តី 

សុិនហ្សូ អាបែ នេបេទេសជប៉ុន បានបេពេឹត្តទៅយ៉ាងល្អណាស់ ដោយ

បានពិភាក្សាទៅលើកិច្ចការទាំងឡាយដេលយើងអាចយល់ពីគោលជំហរ

គ្នាទៅវិញទៅមករួចជាសេចទៅហើយ ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ កម្ពុជាក៏បាន

ស្នើសុំឲ្យជប៉ុនជួយពងេឹង នូវសមត្ថភាពកងកមា្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់         

កម្ពុជាបន្ថេមទៀត ដោយសារថា បច្ចុប្បន្នកងកមា្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ជប៉ុន 

ក៏កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបេទេសស៊ូដង់ខងត្បូង ដូចកងទ័ពកម្ពុជាដេរ       

ក្នុងកេបខណ្ឌអង្គការសសហបេជាជាតិដូចគ្នា ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ទំនាក់ទំនងសម្តេចជាមួយនាយករដ្ឋមនេ្តី     

អាបែ មិនតេឹមក្នុងនាមជារដ្ឋ និងរដ្ឋបុ៉ណ្ណោះទេ តេវាអាចបង្ហាញពីទំនាក់

ទំនងរវាងសម្តេច និងនាយករដ្ឋមនេ្តី អាបែផងដេរ ។

គួរបញ្ជាក់ថា គមេងបេព័ន្ធទឹកសា្អាតខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម 

រោងចកេបេពេឹត្តកម្មទឹកសា្អាត និងបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត តេូវបានកសាង

ឡើងកេមជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្នុងទឹកបេក់ចំនួន    

៣,៣៥៥ លានយេន ស្មើនឹង ៣៣ លានដុលា្លារអាមេរិក ។ រោងចកេផលិត

ទឹកសា្អាតនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតបានចំនួន ១១,៥០០ ម៉េតេគូប ក្នុងមួយ

ថ្ងេសមេប់កេុងកំពង់ចាម និង ២២,០០០ ម៉េតេគូប ក្នុងមួយថ្ងេសមេប់     

កេុងបាត់ដំបង ហើយក៏បានរៀបចំបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតដល់កេុមគេួសារ

នីមួយៗដេលមានបេវេងសរុប ១២០ គីឡូម៉េតេ សមេប់កេុងទាំងពីរ ។

តាមរយៈបេពន័្ធទកឹសា្អាតនេះមានមនសុ្សជាង ៣៧.០០០ នាកន់ៅកេងុ 

កំពង់ចាម និងជាង ៨១.០០០ នាក់ នៅកេុងបាត់ដំបងអាចទទួលបានទឹក

សា្អាតដ៏មានសុវត្ថិភាព និងមានស្ថេរភាពសមេប់ជួយសមេួលដល់ជីវភាព 

រស់នៅរបស់បេជាជន និងការរៀបចំបរិសា្ថានដ៏មានអនាម័យ ។

បនា្ទាប់មកនៅរសៀលថ្ងេដដេល សម្តេចតេជោបានបន្តដំណើរមកកាន់

សម្តេចតេជោ   ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមនេ្តី រាជការ 
និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  ជួបបេសេ័យជាមួយសិស្សានុសិស្ស លោកគេូ 
អ្នកគេូ  នេវិទ្យាល័យកេឡាញ់ សេុកកេឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប
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ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។ សម្តេចបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមនេ្តីរាជ

ការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធខេត្តបនា្ទាយមានជ័យនាសាលបេជុំសាលា

ខេត្ត  ។

 នៅរសៀលថ្ងេទី ២១ ខេកក្កដ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន  សែន បានបន្ត 

ដំណើរតាមរថយន្តពីខេត្តបនា្ទាយមានជ័យមកកាន់ខេត្តសៀមរាប ។ សម្តេច 

បានអញ្ជើញចុះពីលើរថយន្តជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយថា្នាក់ 

ដឹកនាំ អាជា្ញាធរ សាស្តាេចារ្យ សិស្សានុសិស្សនេវិទ្យាល័យកេឡាញ់ សេុក 

កេឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប និងជួបបេសេ័យក្នុងភាពស្និទ្ធសា្នាលជាមួយបង    

ប្អូនបេជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះបេកបដោយមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីក-

រាយស្និទ្ធសា្នាល ។ 

ក្នុងឱកាសនេោះ សម្តេចតេជោ  ហ៊ុន សែន ក៏បានដោះសេយឆ្លើយ

តបតាមការស្នើសុំធ្វើការកសាងអគរសិក្សាថ្មីមួយខ្នង កម្ពស់ពីរជាន់ ស្មើ 

នឹង ១២ បន្ទប់ និងបានជូនជាថវិកាមួយចំនួនដល់លោកគេូ អ្នកគេូចំនួន 

៥៩ នាក់ និងសិស្សានុសិស្សសរុប ៨៥០ នាក់ ។

សា្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនារសៀលថ្ងេទី ២២ ខេកក្កដ សម្តេចតេជោ     

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមនេ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធនៅ

សណា្ឋាគរសុីធីអង្គរ ។ នៅពេលនោះសម្តេចតេជោបានមានបេសាសន៍     

ឆ្លើយតបជាបេយោលទៅនឹងគណបក្សបេឆំងដេលនិយយថា ដំណើរចុះ 

មូលដ្ឋានរបស់សម្តេច គឺជាការធ្វើតាមពួកខ្លួន(គណបក្សបេឆំង)។ 

សម្តេចបញ្ជាក់ថា ការចុះមូលដ្ឋាននេះមិនមេនរឿងថ្មីសមេប់សម្តេចទេ ។ 

សម្តេចធា្លាប់តាំងពីជិះម៉ូតូគេលុកកេលាក់ ។ សម្តេចចុះមូលដ្ឋានតាំងពីបក្ស 

វាមិនទាន់កើតផង ។ សម្តេចធ្វើនាយករដ្ឋមនេ្តីតាំងពីវាមិនទាន់កើតទៅ

ទៀត ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានបេសាសន៍រំលឹកថា ខេត្តសៀមរាប 

សម្តេចបានមកចេើនដង ប៉ុន្តេលា្ងាចនេះយើងក៏តេូវតេរៀបចំឲ្យមានការតេួត 

ពិនិត្យមួយមិនគេន់តេខេត្តសៀមរាបទេ ប៉ុន្តេដំណើរការនេះតេូវធ្វើក្នុង 

កេបខណ្ឌទូទាំងបេទេស ។ សម្តេចនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនានា   ហើយ 

ខេត្តនេះជាខេត្តទី ៣ បនា្ទាប់ពីបាត់ដំបង, បនា្ទាយមានជ័យ ហើយទៅខេត្ត 

កំពង់ធំ ។ សម្តេចតេជោនឹងធ្វើដំណើរចុះតេួតពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងឡាយ 

ដេលបានដំណើរការអស់រយៈពេលជាងពាក់កណា្តាលអាណត្តិនេរាជរដ្ឋា-

ភិបាលនីតិកាលទី ៥ នេរដ្ឋសភា ហើយពិនិត្យអំពីបញ្ហាសេសសល់, បញ្ហា 

បេឈមដេលតេូវដោះសេយ ។

ពេឹកថ្ងេទី ២៣ ខេកក្កដ នៅខេត្តកំពង់ធំ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញ

ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារខេត្តកំពង់ធំ និងបេជាពល-

រដ្ឋជាចេើនដេលមកទីផ្សារនេះ។ នៅពេលនោះសម្តេចបានទទួលសា្តាប់នូវ

ព័ត៌មានជាចេើន និងសំណូមពររបស់អាជីវករលក់ដូរទាក់ទងនឹងនិរន្តរ-     

ភាពនេតូបលក់ដូររបស់ខ្លួន ពីពេះតេអាជា្ញាធរបានបេប់ថាតូបលក់ដូរនេះ

មានអាណត្តិ ។ ភា្លាមៗនោះ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា តូបលក់ដូរគឺជា  

តូបរបស់អាជីវករមួយជីវិតគឺពុំមានអាណត្តិទេ។ អាជីវករលក់ដូររហូត ។

បនា្ទាប់ពីជួបអាជីវករ និងបេជាពលរដ្ឋរួច សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជួប 

ជាមួយមនេ្តីអាជា្ញាធរ កេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កេុង សេុក ខេត្ត មនេ្តីរាជការ និង 

កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធខេត្តនៅសាលាខេត្ត។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា

សម្ដេចបានចូលជួបផ្ទាល់ជាមួយអាជីវករផ្សារ និងបេជាពលរដ្ឋ ហើយ  

ខណៈនោះ សម្ដេចទទួលបានសំណើរពីអាជីវករមា្ចាស់តូបដោយសុំកុំឲ្យ    

មានអាណត្តិក្នុងការលក់នៅតូបនីមួយៗរបស់ពួកគត់ ។ ក្នុងបញ្ហានេះ 

សម្ដេចបានស្ដីបនោ្ទាសទៅដល់មន្តេីនៅខេត្តកំពង់ធំថាមិនមានការពន្យល់

បេជាពលរដ្ឋ អាជីវករឲ្យបានយល់ពីបញ្ហានេះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំ

ធ្វើការក៏ប៉ុន្តេបណ្តាយទុកឲ្យអ្នកដទេឆ្លៀតយកឱកាស ។ ផ្សារនេះសម្ដេច

បានធ្វើដំបូលឲ្យបេជាពលរដ្ឋ ។ គត់ជាមា្ចាស់តូប ដូច្នេះផ្សារនេះ អត់តេូវ 

មានអាណត្តិទេ ។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបញ្ជាក់ថា   ៉ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សារនេះ បេជា-

ពលរដ្ឋអត់ទទួលបានការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ។ រឿងមួយ

ប៉ុណ្ណេះអាចជាការដកពិសធន៍មួយ មិនតេឹមតេខេត្តកំពង់ធំមួយទេ តេូវ 

ដោះសេយនៅកន្លេងដទេទៀត ។ បេជាពលរដ្ឋគត់អត់បានដឹងថាគត់

ជាមា្ចាស់ផ្សារផង ពេះគត់និយយថាគត់បានលើកសំណើថា សុំកុំឲ្យ 

មានអាណត្តិ អាចមានន័យថាអស់លោកធ្វើការអីនៅទីនេះ?។ គឺអាចចាត់ 

ទុកថាមិនចាំបាច់និយយថាបក្សបេឆំងពូកេនោះទេ ។ បញ្ហានៅតេង់ថា 

យើងវាខ្សាយពេក និយយអញ្ចឹងទើបតេូវ   ៉ ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា ផ្សារស្ទឹងសេនគឺជាផ្សារដេលសម្ដេចបានសាងសង់ឲ្យ

អាជវីករនៅខេត្តកពំងធ់បំានបេកបរបររកទទលួទានឡើងវញិ បនា្ទាបព់អីគ្គ-ិ

ភ័យបានឆេះកាលពីថ្ងេទី ២ ខេមីនា ឆ្នាំ ២០១០ ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមនេ្តី រាជការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ និងជួបបេសេ័យដោយផ្ទាល់
ជាមួយអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារខេត្តកំពង់ធំ និងបេជាពលរដ្ឋជាចេើនដេលមកកាន់ទីផ្សារ
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កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ 
អនុបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជាបេធានគណៈបេចាំការនេ 
គណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល បានជួបសំណេះសំណាលជា
មួយយុវជនសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី ១ ចំនួន ៥៥ នាក់ ក្នុងបរិយកាសសប្បាយរីក 
រាយ និងស្និទ្ធសា្នាលកេលេង ។

តំណាងយុវជនសង្កាត់ បានឡើងផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់អំពីសភាព-      
ការណ៍ជាក់ស្តេងនៅមូលដ្ឋាន ជាពិសេសការដោះសេយបានការលំបាក
មួយចំនួនជូនបេជាជន ដូចជាបញ្ហាសេវានានា ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ការកាត់បន្ថយឲ្យស្ថិតក្នុងរយៈពេលខ្លីនេការលិចផ្លូវខ្លះៗក្នុងពេលភ្លៀងធំ 
ម្តងៗ ការទប់សា្កាត់ និងលប់បំបាត់គេឿងញៀន ពេមទាំងបញ្ហាសណា្តាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពសង្គម ក៏ដូចជាការអនុវត្តគោល 
នយោបាយ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាពជាដើម ។ លទ្ធផលទាំងអស់នោះបាន
ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះបេជាជនពីសំណាក់អាជា្ញា
ធរមូលដ្ឋាន សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ កេមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

មានមតិសំណេះសំណាលក្នុងពេលនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បាន 
រំលឹកឡើងវិញ អំពីបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
តាំងពីថ្ងេបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដេលបានបំពេញតួនាទីជាបេវត្តិ-
សាស្តេតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ជាពិសេសភារកិច្ចដឹកនាំបេទេសជាតិ
តាំងពីកេយថ្ងេរំដោះ ៧ មករា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ សម្តេចភក្តី   
សាយ ឈុំ បានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលធំៗដេលសមេចបានពីឆ្នាំ 
១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ គឺការសង្គេះអាយុជីវិតបេជាជនពីរបបបេល័យ
ពូជសាសន៍ប៉ុលពត និងរាំងសា្កាត់របបនេះ មិនឲ្យវិលតេលប់មកវិញ នាំមក

ជូនបេជាជនកម្ពុជានូវរាល់សិទ្ធសេរីភាពសព្វបេបយ៉ាង ដេលតេូវបំផ្លាញ
ចោលក្នុងរបបប៉ុលពត បានសា្តារខឿនសេដ្ឋកិច្ចបេទេសឡើងវិញ ដេលជា
គេឹះសមេប់ការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន និងជាកមា្លាំងស្នូលក្នុងការ 
បងេួបបងេួមជាតិ និងជាកមា្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀង 
ទីកេុងបា៉ារីស ។ ពីឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៨ យើងដោះសេយ និងទប់សា្កាត់បាន 
នូវសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យបង្កដោយពួកជេុលនិយម ក្នុងពេឹត្តិការណ៍ថ្ងេ 
៥-៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ១៩៩៧ ដេលពេលនោះយើងការពារបាននូវសមិទ្ធផល
នេកិច្ចពេមពេៀងកេុងបា៉ារីស ថេរក្សាការពារបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសន្តិសុខ 
ជូនបេជាជន និងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នាតនៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយ      
ជោគជ័យ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយសារគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងខងនយោបាយ       
និងយោធារបស់ខ្មេរកេហមតេូវរលត់រលាយទាំងសេុង បញ្ចប់សង្គេមរាុំរ៉េ
បង្កើតបាននូវសុខសន្តិភាពក្នុងកេបខណ្ឌទូទាំងបេទេស ។ 

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លេងទៀតថា ចាប់តាំងពីពេលនោះរហូត 
មកដល់បច្ចុប្បន្ន បេទេសកម្ពុជាយើងបានដំណើរការការពារ និងកសាង     
បេទេសក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពទាំងសេុង ។ អ្នកដេលមើលឃើញការ 
ពិត និងយល់ដឹងការពិតទើបទទួលសា្គល់ថា កម្ពុជាមានការរីកចមេើនប៉ុន 
ណា ។ កម្ពុជាបាន និងកំពុងបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌សន្តិភាព          
បេជាធិបតេយ្យ សហបេតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានជំរុញអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងកា្លាកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន និងខិតខំជំរុញ
ការអនុវត្តកំណេទមេង់ទូលំទូលាយ និងសុីជមេលើគេប់វិស័យ ការពារ  
សុខសន្តិភាពសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម និងរក្សាបានស្ថិរភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចរឹង
មាំ ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានផ្តាំផ្ញើដល់ក្មួយៗជាយុវជន
ជាអ្នកបន្តវេនការពារ និងកសាងបេទេសជាតិ តេូវខិតខំយកចិត្តទុកដក់ 
លត់ដំខ្លួន សេវាសេទេញរៀនសូតេ ដើម្បីឲ្យកា្លាយខ្លួនទៅជាយុវជនល្អជា 
ពលរដ្ឋល្អរបស់សង្គមជាតិ ។ តេូវសកម្មចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ     
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីកសាង និងអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិ ទាំងបច្ចុប្បន្ន-
កាល និងទៅអនាគត ។ តេូវខិតខំកសាង និងការពារបេទេសជាតិរបស់     
យើងឲ្យបានគង់វង្ស កា្លាយជាបេទេសជឿនលឿនបេកបដោយអរិយធម៌    
ដេលមានតេសុខសន្តិភាព និងសេចក្តីសេឡាញ់ គ្មោនភ្លើងសង្គេម និងគ្មោន 
ការវិលតេឡប់មកវិញនេរបបបេល័យពូជសាសន៍ ដូចកាលពីអតីតកាល 
ទៀតឡើយ ៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៖ យុវជនតេូវខិតខំកសាង និងការពារបេទេស
ឲ្យបានគង់វង្ស និងជឿនលឿនបេកបដេយសុខសន្តិភាព និងសេចក្តីសេឡាញ់

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ មានបេសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយយុវជនសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី ១ ចំនួន ៥៥ នាក់
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ថ្ងេទី  ១៨ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ 
បេមុខរដ្ឋស្តីទី អនុបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះ 

សំណាល ជាមួយមន្តេីភូមិ ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំ-

ពេញ ដេលក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តីបានទទួលជេបអំពីការងរសន្តិសុខ 

សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ និងសា្ថានភាពមុខរបរ អាជីវកម្ម ការងរ និងជីវភាពរស់

នៅបេចាំថ្ងេរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ រួមទាំងបញ្ហាបេឈម ការលំបាកខ្វះខត 

និងសំណូមពររបស់មូលដ្ឋានផងដេរ ។

សម្តេចភក្តីបានផ្តល់យោបល់ ដឹកនាំ ណេនាំ សមេប់អនុវត្តជាបេចាំបន្តទៅ 

មុខទៀត រួមមាន បន្តពងេឹងសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈនៅមូលដ្ឋានឲ្យ 

កាន់តេល្អ ជាពិសេសការដឹកនាំអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ-សង្កាត់ មានសុ-

វត្ថិភាព ដើម្បីជួយបេជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅបានសុខសាន្ត បន្តយកចិត្តទុកដក់ជំរុញ

ការងរផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនបេជាជននៅមូលដ្ឋានដោយគ្មោនការរីសអើង និងបេកបដោយតមា្លាភាព គុណភាព និងសូមជួយសមេួល ដើម្បីដោះសេយសំណូមពររបស់ បេជាជនទៅតាមតួនាទី 

និងលទ្ធភាព ជាពិសេសការជំរុញឲ្យបេជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ។ បន្តពងេឹងធ្លុងសាមគ្គីភាពក្នុងជួរបេជាជននៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីធានារក្សាបាននូវភាពសុខដុម-

រម្យនា ដោយគ្មោនការរីសអើង មិនបេកាន់និនា្នាការនយោបាយ សាសនា វណ្ណៈ ឋានៈ ក្នុងសង្គម ។

ថ្ងេទី១១ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិកគណៈ

អចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធានទី ២ រដ្ឋ-

សភា អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងមន្តេី 

រាជការជាចេើនរូប ក្នុងពិធីបុណ្យចូលពេះវស្សាឆ្នាំនេះបានមានសទា្ធាជេះថា្លាដ៏ខ្ពង់

ខ្ពស់ រៀបចំទៀនពេះវស្សា បច្ច័យ និងទេយ្យវត្ថុជាចេើន ដើម្បីបេគេនពេះសង្ឃ 

គង់ចាំពេះវស្សាចំនួន ១០ វត្ត ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ។ វត្តទាំង ១០ នោះ រួមមាន វត្ត 

ឥន្ទេីយ៍សំវរះ ដេលពេះមេគណខេត្តកំពង់ធំគង់នៅ វត្តទាំង ៨ ដេលពេះអនុគណ 

សេុកកេុងគង់នៅ និងវត្តតេពាំងជេ ភូមិតេពាំងជេ ឃុំបល្គ័ង សេុកបារាយ៍ ខេត្ត 

កំពង់ធំ ជាវត្តក្នុងភូមិកំណើត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ។ 

បនា្ទាប់ពីពិធីតាមបវេណីពេះពុទ្ធសាសនារួចមក ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល 

បានអញ្ជើញមានបេសាសន៍សំណេះសំណាលចំពោះពេះសង្ឃ លោកតាលោក 

យយ និងមន្តេីរាជការក្នុងពិធីនោះផងដេរ ។ ពិធីនេះរៀបចំឡើងនៅវត្តឥន្ទេីយ៍ 

សំវរះ ហៅវត្តកំពង់ធំ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ពេតាហ៊ូរ កេុងស្ទឹងសេន ខេត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល 

សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សបេជាជន 

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងពេះបរមរាជវាំង អមដំណើរ 

ដោយសហការី បាននាំយកទៀនពេះវស្សាបេគេនពេះសង្ឃគង់ចាំពេះ 

វស្សានៅវត្តតេពាំងដុះ ក្នុងឃុំសេប សេុកកំពង់តេឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ 

បនា្ទាប់ពីបេគេនទៀនពេះវស្សារួចមក សម្តេចចៅហា្វាវាំងបានជួបសំណេះ 

សំណាលជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ មនេ្តីសាលាសេុក និងឃុំ បេមាណជាង ៩០ 

នាក់ ។

ថ្មីៗនេះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តេយ៍ 
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី 
រដ្ឋមន្តេីកេសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច    
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធឆ្លងមហាកុដិ ផ្លូវកេលបេតុង 
ឈបនដ្ឋាន និងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាបាលី ក្នុងវត្ដពោធិ៍-
បនា្ទាយ ឃុំកណ្តៀងរាយ សេុកសា្វាយទាប ខេត្ដសា្វាយរៀង  ដោយបាន 
ចំណាយថវិកាចំនួន ២៥.៥១៧.៧០០ រៀល និង ២៥៤.៣៧៦ ដុលា្លារ 
ដេលកើតចេញពីទឹកចិត្ត និងសទា្ធាជេះថា្លារបស់ឯកឧត្ដមឧត្ដមសេនីយ៍ 
ចែ ភិរុណ និងលោកជំទាវ ហែ ច័ន្ទសិរីទែពី ពេមទាំងសប្បុរស-
ជនទាំងក្នុង និងកេបេទេស ។
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ថ្ងេទី ១២ កក្កដឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម     

កែ គឹមយ៉ែន សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ 

គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី បេធានកេុមការ 

ងរថា្នាក់ជាតិ ចុះជួយខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ       

និងមន្តេីកេុមការងរ បានបើកកិច្ចបេជុំបូក 

សរុបសកម្មភាព កេុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះ 

ជួយមូលដ្ឋានខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដើម្បីតេួតពិនិត្យ និងគំទេការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តេចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ-

បាលបេចាំឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ថ្ងេទី ១៧ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមា-

ជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជា អនុបេធានទី ២ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញនាំយកទេយ្យ- 

ទាន និងទៀនវស្សាទៅបេគេនដល់ពេះសង្ឃដេលគង់ចាំពេះ 

វស្សាអស់កាលតេីមាសនៅវត្តបេំបីមុំ វត្តសា្វាយអណ្តេត និងវត្ត 

ទេពបេណម្យ ស្ថិតក្នុងឃុំបេំបីមុំ សេុកទេំង ខេត្តតាកេវ ។

ថ្ងេទី ១៤ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីអបអរសាទរទិវាមច្ឆជាតិ 

០១ កក្កដ នាយឧត្តមសេនីយ ប៉ុល សារឿន សមាជិកគណៈអចិ-

ន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អគ្គមេ-

បញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងជាបេធានកេុមការងរថា្នាក់

ជាតិចុះខេត្តពេះសីហនុ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម យន្ត មីន 

អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តពេះសីហនុ បានអញ្ជើញលេងកូន 

តេីចំនួន ៥ មុឺនក្បាល និងតេីមេពូជចំនួន ៣០ គីឡូកេម ទៅក្នុងបឹង 

ធម្មជាតិស្ថិតក្នុងភូមិតេពាំងមូល ឃុំជើងគោ សេុកពេនប់ ខេត្តពេះ 

សីហនុ ។

ថ្មីៗនេះ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈអចិ-    

ន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 

តំណាងរាស្តេមណ្ឌលកណា្តាល ដោយបានកិច្ចសហការពីកេុម 

ការងរសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសេុកលើកដេក បានដឹក 

នាំកេុមគេូពេទ្យស្ម័គេចិត្តមិត្តភាព កម្ពុជា-អូស្តាេលី ទៅពិនិត្យ 

ព្យាបាលជំងឺ និងចេកថា្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លេ ជូនបេជាពលរដ្ឋ 

សេុកលើកដេក ខេត្តកណា្តាល ។ 
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ថ្ងេទី ០១ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈកមា្មោ-
ធកិារកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្តេីកេសួងធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម ពេមទាំង 
សហការី បានចុះពិនិត្យទីតាំងដេលកំពុងរងការលិចលង់ដំណាំសេូវនៅក្នុងតំបន់ទំនប់ការ
ពារទឹកបេប៉ូឌេរលេខ ៥ និង លេខ ៦ ស្ថិតក្នុងសេុក ពេនប់ ខេត្តពេះសីហនុ ។

ថ្ងេទី ១១ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងសាធារណការ និងដឹក-
ជញ្ជូន បានអញ្ជើញពិនិត្យការសាងសង់កេលម្អផ្លូវជាតិលេខ ១ ចាប់ពីកំណាត់ផ្លូវ PK០ ដល់ 
កំណាត់ផ្លូវ PK៤ (ចមា្ងាយ ៤ គីឡូម៉េតេ) ដេលបានចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅខេមេសា ឆ្នាំ 
២០១៥ ហើយរំពឹងថានឹងតេូវបញ្ចប់នៅខេមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ខងមុខនេះ។ មកដល់ពេល
នេះការសាងសង់កេលម្អនេះសមេចបាន ៦០% ហើយ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេធានគណៈកម្មការទី ៣ នេពេឹទ្ធសភា និងជាអនុ-         
បេធានកេុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះខេត្តពេះសីហនុ  បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធ 
សមិទ្ធផលនានា  រួមមាន ផ្ទះសា្នាក់នៅសមេប់គេូបងេៀន និងអគរសាលាមត្តេយ្យសិក្សា
សហគមន៍ចំការខ្ញី ស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីកេុងកំពង់ផេឧកញា៉ាម៉ុង ឃុំកេវផុស សេុកស្ទឹង-
ហាវ ខេត្តពេះសីហនុ ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ ពេមទាំងមនេ្តី 
កេមឱវាទ បានដង្ហេទានពេះវស្សាទៅបេគេនពេះសង្ឃគង់ចាំពេះវស្សាចំនួន ២៧ វត្ត នៅ 
សេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ដេលពិធីនេះធ្វើឡើងដោយនិមន្តពេះសង្ឃ នៅវត្តទាំង ២៧  
មកជុំនៅក្នុងវត្តមហាលាភ ។ បនា្ទាប់ពីបេគេនទៀនពេះវស្សា ទេយ្យវត្ថុ និងបច្ច័យរួចមក ឯក-
ឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី និងលោកជំទាវ ពេមទាំងសហការី  បានអញ្ជើញដំកូនឈើនៅក្នុងបរិវេណវត្ត 
នោះផងដេរ ។

ថ្ងេទី០២ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ នេ
ថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង អនុបេធានគណៈកម្មការទី 
៦ នេពេឹទ្ធសភា បេធានគណៈពងេឹងបក្សសេុកកណា្តាលស្ទឹង បានចុះជួបសំណេះណាលជា
មួយសមាជិកសមាជិកាបក្សបេជាជនកម្ពុជាចំនួន ៥០១ នាក់ នៅមន្ទីរបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
ឃុំគោកតេប់ សេុកកណា្តាលស្ទឹង ខេត្តកណា្តាល ។  ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង 
បានផ្តល់ថវិកាដេលជូនដល់សមាជិកសមាជិការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងឃុំគោក 
តេប់ទាំង ៥០១ នាក់ ដោយសរុបថវិកាចំនួន ១២ លានរៀល ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមា-
ជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបេជា-
ជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជួប 
សំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខបេជាពលរដ្ឋដេលមកទទួលសេ-
វាពិនិត្យសុខភាព និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លេពីកេុមគេូ 
ពេទ្យស្ម័គេចិត្ត ដេលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណអនុវិទ្យាល័យ 
ចេកត្នាត  ឃុំឈនឡើង សេុកសាមគ្គីមានជ័យ  ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
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ថ្ងេទី១៧ ខេកក្តដ ឆ្នាំ 
២០១៦ ឯកឧត្តម យឹម សុ-
ខុម សមាជិកគណៈកមា្មោ-
ធិការកណា្តាល គណបក្ស 
បេជាជនកម្ពុជា បេធានកេុម 
បេឹក្សាខេត្ត បាននាំយក 

គេឿងបរិកា្ខា ដូចជាបេងមា៉ាស៊ូត ទឹកតេី ទឹកសុីអីវ មីកញ្ចប់ អង្ករ ទឹកដោះគោ ទឹកបរិសុទ្ធ និងបច្ច័យ 
ដេលជាអំណយរបស់ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងផេនការ ទៅបេគេនពេះសង្ឃគង់ចាំ ពេះវស្សា 
នៅវត្តអង្គតាផល ស្ថិតនៅឃុំកក់ សេុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងេទី ១៥ ខេកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សួស គង់ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋលេខធិការកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាបេធាន
កេុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះសេុកភ្នំសេួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្តេី អ៊ុក 
រ៉ែប៊ុន បានអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពថេទាំខួបផ្លូវកេលកេួសកេហម ០១ ខ្សេ បេវេង 
៥.៣៥០ ម ពីភូមិកេំងតាតន់ ទៅភូមិតាឡាត់ចាស់ ឃុំអូរ សេុកភ្នំសេួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ងេទី ០៦ ខេ កក្កដ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម យន្ត មីន សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណ-
បក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តពេះសីហនុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហា
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចេកប័ណ្ណ      
សមា្គល់អចលនវត្ថុដេលមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធចំនួន ៦២៥ ប័ណ្ណ ស្មើនឹង ៣៧០ គេួសារ និងបាន 
បេកាសផ្តល់ផ្ទះទេវតារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន ២ ខ្នង ជូនដល់        
បេជាពលរដ្ឋកេីកេដេលគ្មោនទីជមេកចំនួន ២ គេួសារ នៅក្នុងឃុំចំការហ្លួង ១ គេួសារ និងនៅឃុំអូរបាក់ 
រទេះ ១ គេួសារផងដេរ ។ 

ថ្ងេទ ី១៤ ខេកក្កដ ឆ្នា ំ២០១៦ ឯកឧត្ដម ម៉ែន វបិលុ សមាជកិគណៈកមា្មោធកិារកណា្តាល 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តសា្វាយរៀង បានដឹកនាំមនេ្តី រាជ-
ការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ យុវជន ស.ស.យ.ក សេុកសា្វាយជេំ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ 
សា្វាយរៀងបេមាណជាង ៤០០ នាក់ ចុះជួបបេសេ័យផ្ទាល់ និងជួយដកស្ទូងសេូវជូនបេជា-
ពលរដ្ឋនៅភូមិឫស្សីជួរខងជើង ឃុំកេលគោ សេុកសា្វាយជេំ ខេត្តសា្វាយរៀង និងបានចេក
ពូជដំណាំរួមផ្សំដេលងយដំដុះទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលខ្លី រួមមាន ពោត និង 
សណ្តេក ជូនបេជាកសិករចំនួន ៦០ គេួសារ ក្នុង ១ គេួសារ ទទួលបាន គេប់ ពូជ ១ គីឡូកេម ។

ថ្ងេទី ០២ ខេកក្កដ ឆ្នាំ 

២០១៦ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត 

ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិ-

បតីក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកសមាគមសិស្ស-និស្សិតអាហារូបករណ៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង 

សម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត នៅខេត្តកេចេះ ។ ថ្ងេទី ០៤ ខេកក្កដ ឆ្នាំ 
២០១៦ លោកជំទាវ កែវ 
ម៉ែលី សមាជិកាគណៈកម្ម-
ការទី ២ នេពេឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកាកេុមសមាជិកពេឹទ្ធសភាបេចាំភូមិភាគទី ៨ បានបេរព្ធពិធី           
បុណ្យសូតេមន្តវេរបេគេនទៀនពេះវស្សាដល់ពេះសង្ឃដេលនិមន្តមកពីវត្តចំនួន ១៥ វត្ត ក្នុងនោះ មក 
ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តប៉េលិន។ ពិធីនេះរៀប 
ចំឡើងនៅភូមិគេឹះលោកជំទាវផ្ទាល់ ស្ថិតនៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ថ្ងេទី ១៦ ខេមិថុនា ឆ្នាំ 

២០១៦ លោកជំទាវ ស៊ុន 
សាភឿន អ្នកតំណាងរាសេ្ត 

មណ្ឌល កេចេះ អមដំណើរដោយលោកជំទាវ ស ចាន់ហៀង សមាជិកកេុមបេឹក្សាខេត្តកេចេះ និង 

ឯកឧត្តម សារុន ប្ញទ្ធែ  អនុរដ្ឋលេខធិការកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បាននាំ 

យកទៀនចាំពេះវស្សា និងទេយ្យទានទៅបេគេនពេះសង្ឃ ពេមទាំងថវិកា និងអំណយមួយចំនួន 

ជូនលោកយយ លោកតា និងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅវត្តថ្មរាប និងវត្តពេកបេំង ក្នុងឃុំ 

ពេកបេសព្វ សេុកពេកបេសព្វ ខេត្តកេចេះ ។
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នៅថ្ងេទី០២ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯ ឧ ហួត ហាក់ បេធានកេុមការងររៀប-
ចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សបេចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ពេមទាំង ឯ ឧ គីម សុភៈ បេធាន 
កេុមចល័ត និង ឯ ឧ កើត សេកាណូ បេធានកេុមតំបន់អាល្លឺម៉ង់ និងសហការី បានរៀប-
ចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកបក្សនៅទីកេុង Messstetten បេទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយបានរៀប-
ចំពិធីបេកាសទទួលសា្គល់សាខយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបេចាំសាធារណរដ្ឋ
ឆេក (ឆេកូ) និងពិធីបេកាសទទួលសា្គល់សមាជិកបក្សថ្មីនៅ Germany។

ថ្ងេទី១០ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានបើក 
អង្គសន្នបិាតបកូសរបុលទ្ធផលការងរឆ្នា២ំ០១៥ ឆមាសទ១ី ឆ្នា២ំ០១៦  នងិលើកទសិ 
ដៅបន្ត កេមអធបិតភីាព ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយី កេ គមឹ យ៉ាន សមាជកិអចនិេ្តយ ៍
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល និងជាបេធានកេុមការងរគណៈកមា្មោធិកណា្តាលចុះខេត្ត 
ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿន បេធានគណកមា្មោធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម សួន បវរ បេធាន
កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តសមាជិកសមាជិកា ពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា កេុមការងរ
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលចុះជួយខេត្ត និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម កេប៊ុន 
ខៀង បេធានកេុមការងរយុវជនថា្នាក់កណា្តាល បេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្ស 
ទទួលបន្ទុកតំបន់៣ បេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត សៀមរាប,បាត់ដំបង, 

កំពង់ឆ្នាំង និងសមាជិកសមាជិកានេអង្គសន្និបាតរួមមានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត កេុង សកម្មជនយុវជនគណបក្សតាមមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត កេុមការងរយុវជនសកលវិទ្យាល័យកេុម
ការងរយុវជនគណបក្សកេុង សេុក ឃុំ សង្កាត់ ភូមិចំនួន ១,៤៣២ នាក់ ។ ក្នុងឱកាសនេអង្គសន្និបាតនោះ បនា្ទាប់ពីបានសា្ដាប់របាយការណ៍លទ្ធផលការងររបស់យុវជនគណបក្សខេត្ត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 
និងឆមាសទី១-២០១៦ និងមតិពិភាក្សាសន្និបាតរួចមក ឯកឧត្តមបេធានគណៈអធិបតីបានមានមតិសំណេះសំណាល ផ្តាំផ្ញើដល់អង្គសន្និបាត ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ការងរយុវជនគណបក្សជា
ការងរបំពេញបន្ថេមឲ្យការងរគណបក្ស លើការងរដឹកនាំ និងគេប់គេងសកម្មភាពយុវជនជាសមាជិកបក្ស ដេលកេុមការងរចុះជួយ និងគណបក្សគេប់ថា្នាក់តេូវយកចិត្តទុកដក់ឧបត្ថម្ភគំទេ 
តាមរយ: ការអប់រំបណ្តុះបណា្តាល ណេនាំ បេគល់ភារកិច្ច ដើម្បីយុវជនលត់ដំ ក្នុងចលនាតេៀមបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាយុវជនគណបក្សសមេប់ការបោះឆ្នាតនាពេលខងមុខ ។ តាមរយ:ការ 
កៀរគរ នងិចលនាព ីឯ.ឧបេធានកេុមការងរចុះជយួខេត្ត អង្គសន្នបិាតទទលួបានថវកិា 
១០មុឺនដុលា្លារ សមេប់បមេើឲ្យការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ។

នាពេឹកថ្ងេទី១៧ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ ពិធីបេកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សជា
យុវសិស្សនេវិទ្យាល័យចំនួន២ នៅសេុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចំនួន ៣២៣នាក់ សេី 
១៦៥ នាក់ កេមអធិបតីភាពសម្ដេចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ 
នេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស និងជាបេធានកេុមការងរគណៈកមា្មោធិការ 
កណា្តាលចុះជួយខេត្ត ។

នៅថ្ងេទី០៤ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តសា្វាយរៀង 
បានបើកកិច្ចបេជុំលើកទី១របស់ខ្លួន កេយកេសមេួលថ្មីតាមសេចក្តីសមេចលេខ 
១០ ចុះថ្ងេទី២៤ ខេមិថុនា កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជា អនុបេធានកេុមការងរ
របស់គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលចុះជួយខេត្តសា្វាយរៀង ទទួលបន្ទុកការងរយុវជន ។ 
បនា្ទាប់ពីបេកាសសមាសភាពកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តដេលទើបកេសមេួល
ថ្មីដេលមានឯកឧត្តម ហេង សុខណាង ជាបេធានរួចមក អង្គបេជុំបានពិភាក្សាពីការងរ 
មួយចំនួន ជាពិសេសផេនការសកម្មភាពរបស់កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តឆ្ពោះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នាត ។

ពេឹកថ្ងេទី១៤ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកមា្មោធិការគណបក្សខេត្តពេះវិហារបាន
រៀបចំពិធីបេកាសទទួលសា្គល់រចនាសម្ព័ន្ធកេុមការងរយុវជនគណបក្សសេុក និង 
សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ភូមិ បេចាំសេុកឆេប កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ុំ មា៉ារា៉ា 
បេធានគណបក្សខេត្ត លោក អ៊ុន ចាន់ដ សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់
កណា្តាល និងជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ។

បនា្ទាប់ពីកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានសហការជាមួយកេុម
ការងរយុវជនគណបក្សកេុងកំពង់ចាម ដើម្បីជេើសរីសយុវជនជាវាគ្មិនឆ្នើមរបស់គ
ណបក្សបេចាំកេុងកំពង់ចាម  កាលពីថ្ងេទី២៥ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ រួចមកនៅថ្ងេទី០៣ 
ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦នាទីសា្នាក់ការគណបក្ស កេុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម មានរៀបចំ 
ពិធីអបអរសាទរ និងបេកាសទទួលសា្គល់យុវជនឆ្នើមបេចាំកេុងកំពង់ចាម ដេលយុវ-
ជនឆ្នើមទាំង ៥ នាក់នោះបានទទួលជ័យលាភីពីការបេកួតបេជេង កេមអធិ បតីភាព 
ឯ.ឧ. ហ៊ុន មា៉ាណេត អនុបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាលអនុបេធាន
កេុមការងរគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម ទទួលបន្ទុកការងរ 
យុវជន និងឯ.ឧ អ៊ិត បេំង អនុបេធានកេុម ។

រសៀលថ្ងេទី០៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ នាសា្នាក់ការគណបក្សខេត្តតាកេវ បានរៀប 
ចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សជាយុវជនមកពីវិទ្យាល័យចំនួនពីរ នៅក្នុងកេុងដូនកេវ
មានចំនួន៤៣២នាក់ កេមអធិបតីភាព ឯ.ឧ  ឡាយ វណ្ណៈ បេធានគណបក្សខេត្ត ឯ.ឧ 
សុខ សូកាន អ្នកតំណាងរាស្តេតាកេវ ជាសមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាបេធានកេុមការងរយុវជន ឯ.ឧ  សុខ សុខវា៉ាន់ អនុបេធានកេុមការងរ 
ថា្នាក់ជាតិចុះជួយកេុងដូនកេវ ។
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នៅថ្ងេទី ២៦ ខេមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្សនេ 

អគ្គនាយកដ្ឋានយវុជន នងិ ស.ស.យ.ក កេងុពេវេង បានរៀបចកំម្មវធិតីមេង ់

ទិស និងការកសាងទំនុកចិត្តដល់សិស្សមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថា្នាក់ទី 

១២ និងបើកវគ្គបំប៉ន ដើម្បីឈនទៅរកការសមេចគោលដៅ ។ 

នៅលា្ងាចថ្ងេទី ២៣ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនគណបក្ស 

បេជាជនបេចាំទីកេុង Brisbane បានរៀបចំមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុ-

ស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៥ ថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា 

១៩៥១ - ២៨ មិថុនា ២០១៦) កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កុយ គួង បេធាន 

គណៈកមា្មោធិការគណបក្សបេចាំបេទេសអូស្តាេលី និងណូវ៉េលហ្សេឡង់ និង 

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ កណា្តាល 

និងជាបេធានកេុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស បេចាំ 

បេទេសអូស្តាេលី និងណូវ៉េលហ្សេឡង់ ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ បេធានកេុមការងរបេចាំតំបន់ Brisbane ។

នៅពេឹកថ្ងេទី១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ កេុមតំណាងយុវនិស្សិតដេល

ឡើងមកបន្តការសិក្សានៅទីកេុងភ្នំពេញ បានអញ្ចើញចូលរួមបេជុំពិភាក្សា

អំពីបញ្ហា និងការសមេចបានក្នុងកេុម នឹងធ្វើការបោះឆ្នាតជេើសរីសបេធាន 

រដ្ឋបាល បេធានគណនេយ្យ និងបេធានព័ត៌មាន  កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម 

ឡាយ គឹមលី សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ជាអ្នក 

ដឹកនាំអង្គបេជុំទាំងមូល ។

នៅថ្ងេទី២៦ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណ-

បក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ សរុបចំនួន ១៩៨ នាក់ កេមអធិ-

បតីភាព ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 

កណា្តាល អនុបេធានគណៈកមា្មោធិការគណបក្សខេត្ត បេធានគណៈចលនា 

មហាជនខេត្ត និងជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ។

នៅថ្ងេទី ២៦ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកមា្មោធិការគណបក្សខណ្ឌ 

ដង្កា បានរៀបចំកម្មវិធីបោះឆ្នាតជេើសរីសថា្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្ស 

ភូមិសំបូរ សង្កាត់ដង្កា ខណ្ឌដង្កា កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យស ផនីតា្តា 
សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល លោក នុត ពុតដរា៉ា ជា
បេធានគណកមា្មោធិការគណបក្សខណ្ឌដង្កា។

នៅថ្ងេទី១៧ ខេ០៧ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសង្កាត់កំពង់សា្វាយ និងសង្កាត់អូរ

អំបិលកេុងសិរីសភ័ណ គណបក្ស និងយុវជនគណបក្សសង្កាត់បានបេជុំ

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បោះឆ្នាតថ្មី នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត និង តេៀមជេើស-

រីសភា្នាក់ងរសង្កេតការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ   ្នាត និងផ្សព្វផ្សាយតួនាទីភារ-

កិច្ចរបស់យុវជន សង្កាត់ ភូមិ នៅសា្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់របស់ខ្លួន ។

នៅពេឹកថ្ងេទី០៩ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៦ នេះនៅទីសា្នាក់ការគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជាខេត្តកេប លោក សម ពិសិដ្ឋ សមាជិកកេុមការងរយុវជន

គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តបាន 

ចូលរួម និងបានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយបំពាក់បំប៉នចំណុចខ្លឹមសារ 

សំខន់ៗនេច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ និង 

បទបញ្ជានីតិវិធីសមេប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ

បោះឆ្នាតថ្មី ឆ្នាំ ២០១៦ កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កេន សតា្ថា បេធានគណ:កមា្មោធិការបក្សខេត្ត និងមានសមាជិកសមាជិកាចូលរួមបេមាណជាង ៣០០ នាក់ ។
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ចំណូលពន្ធគយឆមាសទី ១
អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជានេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាន   

បង្ហាញលទ្ធផលចំណូលពន្ធ និងអាករបេមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានក្នុងឆមាសទី ១ 

ឆ្នាំនេះសមេចបានជាង ៨៨៣ លានដុលា្លារអាមេរិក គឺមានកំណើនបេមាណ 

១៩,៤% បើធៀបនឹងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចំណូលឆមាសទី ១ នេឆ្នាំនេះដេរ 

គឺសមេចបានបេមាណ ៥៥% នេផេនការចំណូលដេលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិ-

រញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៦ ។

ចំណូលពន្ធដារឆមាសទី ១
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាសមេប់

ខេមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដររកចំណូលបានចំនួន ៤៨០ ពាន់ 

លានរៀល ឬបេមាណ ១២០,០៥ លានដុលា្លារអាមេរកិ ។ ដោយឡេកសមេបឆ់មាស 

ទី ១ ឆ្នាំនេះដេរចំណូលពន្ធ-អាករគេប់បេភេទដេលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបេមូល  

បានមានចំនួន ៣.៣១៥ ពាន់លានរៀល ឬបេមាណ ៨២៨,៧៨ លានដុលា្លារស្មើនឹង 

៥៨,៣០% នេគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសមេប់ការគេប់គេងឆ្នាំ ២០១៦ ។

តួលេខនេះ បេសិនជាបេៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេឆ្នាំ ២០១៥ ឃើញថា 

ការបេមូលចំណូលពន្ធ-អាករគេប់បេភេទសមេប់រយៈពេលឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ 

កើនឡើងចំនួន ៥០៦ ពាន់លានរៀល ឬបេមាណ ១២៦,៥១ លានដុលា្លារ ឬស្មើនឹង 

អតេកំណើន ១៨% ។

គេពិនិត្យឃើញថាក៏មានការកើនឡើងផងដេរនូវចំណូលពន្ធ-អាករតាមបេភេទ 

ពន្ធសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជាពន្ធលើបេក់ចំណេញកើនឡើងបេមាណ ៥៧,៨%, 

ពន្ធលើបេក់បៀវត្សរ៍កើន ១៩,១%, អាករលើតម្លេបន្ថេមកើន ២,៩%, និងអាករ 

ពិសេសកើន ២៥,០%។ ចំណេកឯចំណូលពន្ធ-អាករតាមសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏      

មានការកើនឡើងស្ទើរគេប់បេភេទអាជីវកម្មផងដេរ ។

ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធឆមាសទី ១
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាសមេប់សា្ថានភាពចំណូលបេចាំ 

ឆមាសទី ១ ឆ្នាំនេះគឺអនុវត្តបានបេមាណ ៧២៨ ពាន់លានរៀល ឬបេមាណ ៤០% 

នេច្បាប់ថវិកា។ ដោយឡេកចំពោះលទ្ធផលបេមូលចំណូលកាលពីឆ្នាំ២០១៥កន្លង

ទៅដោយសមេចបានជាង ១.៤៦៦ ពានល់ានរៀល ដេលលើសច្បាបថ់វកិា៨,១%។

ចំនួនទែសចរបរទែសរយៈពែល ៥ ខែ
នាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងព័ត៌មានទេសចរណ៍នេកេសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា 

រយៈពេល ៥ ខេដើមឆ្នាំនេះ ទេសចរបរទេសបានមកដល់កម្ពុជា ២.០៣០.៧៦២ 

នាក់ កើនឡើង ២,៤% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដេលមានភ្ញៀវ 

ទេសចរណ៍សរុបចំនួន ១.៩៨៣.៧២៣ នាក់ ។

ជាការកត់សមា្គល់ កំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍មកកម្ពុជាឆ្នាំនេះមានសភាពទាប

ជាងឆ្នាំមុន ដោយសារបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើភេវរកម្ម

ការធា្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច និងភាពចេបូកចេបល់មួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុប ។

ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមនៅតេជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ១ ដោយមានចំនួនភ្ញៀវ 

សរុបជាង ៣៨ មុឺននាក់ ។ ចិនជាប់លេខ ២ មានចំនួនជាង ៣២ មុឺននាក់ ។ កូរ៉េមាន 

ចំនួនជាង ១៧ មុឺននាក់ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ៣ ។ ថេជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ៤ 

មានចំនួនជាង ១៤ មុឺននាក់ និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ៥ មានចំនួន 

ជាង ១០ មុឺននាក់ ។

ការមកដល់របស់ភ្ញៀវតាមផ្លូវគោកបានធា្លាក់ចុះជាង ៣% តេការធ្វើដំណើរតាម

ផ្លូវអាកាសកើនឡើង ៥% ដោយសារការធា្លាក់ចុះតម្លេសំបុតេយន្តហោះ និងការភា្ជាប់

ជើងហោះហើរកាន់តេចេើន។ រីឯការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកមានកំណើនរហូតដល់ 

២៨% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ។

កេសួងទេសចរណ៍រំពឹងថា កំណើនទេសចរណ៍ឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងទទួលបាន       

ភ្ញៀវទេសចរបេមាណ ៥ លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ។

សាជីវកម្មជប៉ុននៅកម្ពុជាឆមាសទី ១
កេុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗរបស់បេទេសជប៉ុន ដេលចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា   

បានកើនឡើង១២%  ក្នុងដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥ ។

ដោយឡេកបើយោងតាមធនាគរអេសុីលីដបានឲ្យដឹងថា កេុមហ៊ុនសាជីវកម្ម

ជប៉ុនធំៗដេលបេើបេស់សេវាទូទាត់បេក់ជាមួយធនាគរអេសុីលីដ បានកើន         

ឡើងខ្ពស់នាឆ្នាំនេះ ដេលរហូតមកទល់ពេលនេះមានកេុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន ២៧៧ 

កេុមហ៊ុន ខណៈដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះមានកេុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួនតេ២៤៧

កេុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ ចំនួនកេុមហ៊ុនដេលបានលើកឡើង

នេះគឺជាកេុមហ៊ុនធំៗ ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលកេុមហ៊ុនតូចៗដេលបានមកបើក

ភោជនីយដ្ឋានសេវាកម្ម និងវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅឡើយ ។ មានការរំពឹងថាកេុម-   

ហ៊ុនជប៉ុនធំៗជាចេើនទៀតនឹងចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានាឆ្នាំនេះ ដោយសារ          

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ស្ថិរភាពនយោបាយ និងភាពនឹងននេវិស័យសង្គមកិច្ច ។

ការនាំចែញអង្កររយៈពែល ៦ ខែ
របាយការណ៍របស់កេុមការងរផ្នេកសេូវអង្ករនេវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នេកឯក 

ជនបានបង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេល ៦ ខេឆ្នាំនេះ គិតចាប់ពីខេមករាដល់ខេមិថុនា ការ

នាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាមានចំនួនជិត ២៧ មុឺនតន ។ ចំនួននេះបានធា្លាក់ចុះ 

បេមាណ ៥,៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ដេលមានចំនួន 

ជាង ២៨ មុឺនតន ។

ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកេបេទេសក្នុងរយៈពេលឆមាសទី ១ នេះ មានការ 

ធា្លាក់ចុះ គឺដោយសារតេរោងមា៉ាសុីនសេូវមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការរបស់ខ្លួននា

ដើមឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ដេលសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាសេវជេវរួមគ្នាដើម្បីរកមូល-

ហេតុនេការផ្អាកដំណើរការរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ និងសា្តារសា្ថានភាពនេការនាំចេញ 

អង្កររបស់កម្ពុជាឡើងវិញ ។

ទន្ទឹមនេះ សហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជាក៏ទទួលបានការសន្យាពីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច        

និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់នូវកញ្ចប់ថវិកាពិសេសពី ២០ ទៅ ៣០ លានដុលា្លារ ដើម្បីជួយ 

ដល់វិស័យសេូវអង្ករសមេប់ទិញសេូវក្នុងរដូវបេមូលផលខងមុខ ។

គរួរលំកឹថាការនាចំេញអង្កររបសក់ម្ពជុាកាលពឆី្នា ំ២០១១ មានចនំនួ ២០១.៨៩៩ 

តន ឆ្នាំ ២០១២ ចំនួន ២០៥.៧១៧ តន ឆ្នាំ ២០១៣ ចំនួន ៣៧៨.៨៥៦ តន 

ឆ្នាំ ២០១៤ ចំនួន ៣៨៧.០៦១ តន និងឆ្នាំ ២០១៥ ចំនួន ៥៣៨.៣៩៦ តន ។

វឌ្ឍនភាពនែគមែងផ្លូវ សា្ពាន បែើបែស់ថវិកាអន្តរជាតិគិតតែឹមខែមិថុនា
គមេងសា្ថាបនាផ្លូវ សា្ពោន ដេលបេើបេស់ថវិកាអន្តរជាតិបាន និងកំពុងអនុវត្ត 

យ៉ាងមមាញឹក ដេលក្នុងនេះគមេងមួយចំនួនបានបញ្ចប់រួចទៅហើយ ។ យោងតាម 

របាយការណ៍សង្ខេបរបស់កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគិត      

តេឹមខេមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦ នេះ គមេងធំៗដេលកំពុងអនុវត្តសមេចបានដូចតទៅ៖

ក.គមេងជំនួយសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន  
គមេងពងេីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ បួនគន្លង (ភ្នំពេញ-ពេកកា្តាម) បេវេង 

៣០,៣៣ គីឡូម៉េតេសមេចបាន ៩៥,៨៦% ។ កំណាត់ផ្លូវនេះស្ថិតក្នុងគមេងឆ្នាំ 

២០១៣-២០១៦ ។ 

គមេងពងេីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៦ (ថ្នល់កេង-អង្គេងខេត្តសៀមរាបបេវេង 

២៤៧,៧០ គីឡូម៉េតេសមេចបាន ៩៧,០៥% ។ កំណាត់ផ្លូវនេះស្ថិតក្នុងគមេង        

ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧ ។

គមេងសាងសង់សា្ពោនកោះធំបេវេង ០,៤២ គីឡូម៉េតេ សមេចបាន ៩០,០៦% ។ 

សា្ពោននេះស្ថិតក្នុងគមេងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៦ ។

គមេងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៥៥(ពោធិ៍សាត់-វាលវេង-ថ្មដពេំបេទល់ កម្ពុជា 

លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
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ជាក់ស្តេងនៅក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វិស័យកសិកម្មទទួល 

បាននូវការរីកចមេើនលូតលាស់គួរឱ្យកត់សមា្គល់ដោយតម្លេបន្ថេមរបស់ 

វសិ័យនេះមានការកើនឡើងបេមាណជាង ៥% ក្នងុមយួឆ្នា ំ។ កប៏៉នុ្តេនៅក្នងុ 

រយៈពេលពីរឆ្នាំចុងកេយនេះ កំណើនរបស់វិស័យកសិកម្មហាក់មានភាព

ថមថយបន្តិចមកវិញ ដេលទាមទារនូវការសិក្សាមួយច្បាស់លាស់ថា តើ     

ការថមថយនេះមានចរិតជារដូវកាល ឬជារចនាសម្ព័ន្ធ ? ។ ក៏ប៉ុន្តេទោះបី 

យ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីដោះសេយបញ្ហានេះគឺចាំបាច់តេូវធ្វើទំនើបកម្ម 

វិស័យកសិកម្ម តាមរយៈការលើកកម្ពស់ផលិតភាពពិពិធភាវូបនីយកម្ម និង 

ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម ។ តាមរបាយការណ៍កេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់ និង 

នេសាទសមេប់បេចាំឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ បានបង្ហាញថា នៅឆ្នាំ ២០១៥ 

កន្លងមកផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជា តេូវបាននាំចេញលក់ទៅកាន់ទីផ្សារ 

តំបន់ និងពិភពលោកសមេចបាន ៦៦ មុខ ដេលមានបរិមាណជាង ៤ 

លានតន កើនបាន ២០% បើធៀបទៅនឹង ឆ្នាំ ២០១៤ ។ អង្ករ និងក-

ស៊ូតេូវបានគេកត់សមា្គល់ឃើញថា បាននាំចេញមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេ ។ 

បនា្ទាប់មកដំណាំដំឡូងមីដេលគេបដណ្តប់ទៅលើទីផ្សារចិន ។ ដោយឡេក 

អង្ករនៅឆ្នាំ ២០១៥ បាននាំចេញជាង ៥ សេនតន គេបដណ្តប់លើទីផ្សារ 

៦០ បេទេស ។ ក្នុងនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបមាន ២៦ បេទេសអាសា៊ាន ៤ បេទេស 

និងបេទេសផ្សេងៗទៀតចំនួន ៣០ បេទេស ។ ទីផ្សារអង្ករធំរបស់កម្ពុជាមាន 

ចិន ដេលទទួលយកអង្ករកម្ពុជាបានជាង ១១ មុឺនតន ។ បារាំងយកអង្ករ 

កម្ពុជាបានជាង ៧៥ ពាន់តន ។ ប៉ូឡូញយកជាង ៥៨ ពាន់តន ។ 

បេទេសហូឡង់បានជាង ៥៨ ពាន់តន និងបេទេសមា៉ាឡេសុីបានជាង ៥៤ 

ពាន់តន ។ ចំពោះដំឡូងមីកម្ពុជាក៏បានហូរចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនចេើន

វិស័យកសិកម្មជាមុខសញ្ញានាការបង្កើនថវិកាឆ្នាំ២០១៦
បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលដេលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងជាបេធាន 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណេទមេង់សុីជមេលើគេប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណេទមេង់វិស័យវិស័យកសិកម្ម មិនតេឹមតេដើរតួ 
នាទីជាចន្ទល់សមេប់ទេទេង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតការងរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេវិស័យនេះក៏បានដើរតួនាទីសំខន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេី
កេផងដេរ ។ បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់វិស័យកសិកម្មដេលជាវិស័យមួយដ៏សំខន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចដេលមានចេងក្នុង 
យុទ្ធសាសេ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ និងផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ។ តាមរបាយការណ៍របស់ធនាគរពិភពលោក 
បានបង្ហាញថា កតា្តាចម្បងដេលធ្វើឱ្យកម្ពុជាអាចសមេចបាននូវការកាត់បន្ថយភាពកេីកេបានយ៉ាងលឿននាពេលកន្លងមក គឺដោយសារការរីកចមេើន 
នេវិស័យសេូវ-អង្ករ ហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណេកបេមាណ ៦០% ។

សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីវេទិកាសេូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី ៥ 
ក្នុងខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦

គេឿងយន្តកសិកម្មចេូតកាត់សេូវ តេូវបានបេជាកសិករបេើបេស់
ស្ទើរគេប់ទីកន្លេងក្នុងបេទេស

បេជាកសិករកម្ពុជាបេមូលទុកដក់ផលសេូវសមេប់ការនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
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គរួឲ្យចាបអ់ារម្មណ ៏។ ឆ្នា ំ២០១៥ ចនិទញិដឡំងូម ីកម្ពជុាបានបេមាណជាង 

២១ មុឺនតន គឺកើនឡើង ២ ដងបើធៀបទៅនឹង ឆ្នាំ ២០១៤ ។ មកដល់

ពេលនេះមានកេុមហ៊ុននៅកម្ពុជាចំនួន៦៧តេូវបានពិនិត្យវាយតម្លេ និងចុះ 

បញ្ជីទទួលសា្គល់ជាកេុមហ៊ុននាំចេញចំណិតដំឡូងមីកេៀមទៅកាន់ទីផ្សា

រចិន ។

ទន្ទឹមនេះ កេុមអ្នកជំនាញផ្នេកសេូវ-អង្ករបានទទូចជាថ្មីទៀតពីការ   

ជំរុញផលិតកម្មសេូវកេអូប និងការកេច្នេអង្ករនាំចេញ ។ ជាមួយគ្នានេះខង 

កេុមជំនាញ ក៏កំពុងរៀបចំផេនការទប់សា្កាត់ការនាំចេញសេូវកេអូបទៅ         

កាន់បេទេសជិតខង។ ធនាគរពិភពលោកបានរកឃើញថា សេូវកេអូប    

របស់បេទេសកម្ពុជាតេូវបាននាំចេញទៅបេទេសជិតខងកេផ្លូវការ បេហេល 

១ លានតន គិតជាទឹកបេក់បេមាណ ២០០ លានដុលា្លារអាមេរិក ។ បរិ-

មាណនាំចេញនេះ បើសិនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទិញសេូវនោះស្តុកទុក          

ហើយកិនជាអង្ករសមេប់នាំចេញវិញគឺស្មើនឹងទឹកបេក់ជាង ៣២០ លាន 

ដុលា្លារអាមេរិក ។ 

លោក សុខ ពុទ្ធិវុធ បេធានសហព័ន្ធសេូវ-អង្ករកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះ  

បានថ្លេងថា ផ្នេកជំនាញកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្តេបេមូលទិញសេូវកេអូបពី

បេជាកសិករបនា្ទាប់ពីចេូតកាត់រួច ។ សហព័ន្ធសេូវ-អង្ករកម្ពុជាបាននឹង            

កំពុងរៀបចំវិធីសាសេ្តកៀរគរធនធានទិញសេូវកេអូបមកកេច្នេ សមេប់នាំ

ចេញតាមរយៈបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានពូជសេូវកេអូប បេកបដោយ              

គុណភាពខ្ពស់បង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការកិនសេូវ និងគុណភាពនេការផលិត 

ពូជជាដើម ។ តាមរបាយការណ៍របស់អ្នកនាំចេញអង្ករបានឲ្យដឹងថា អង្ករ

ពីបេទេសវៀតណាមបាននាំចូលមកកាន់កម្ពុជាបេមាណ ៨០ មុឺនតនក្នុង 

មួយឆ្នាំដេលធ្វើឲ្យកេុមហ៊ុននាំចេញអង្ករតូចៗមិនអាចបេកួតបេជេងបាន។ 

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) បានបេកាសផ្តល់បេក់ជំនួយចំនួន 

១៤០ លានដុលា្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយជំរុញដល់ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅ 

កាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ។ ជំនួយនេះជាផ្នេកមួយចេើនជាង ៥០ % សមេប់ 

អង្ករកេអូបមានតម្លេខ្ពស់ ។ ពោលគឺបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានពូជសេូវ       

កេអូបបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការកិនសេូវ ។ 

សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានរបស់ IFC កាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹង

ថា ជំនួយនេះនឹងជួយដល់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវចំនួន ១១ កន្លេងដើម្បីកេ 

លម្អបេសិទ្ធភាពបេតិបត្តិការ និងការតេួតពិនិត្យគុណភាព ។ លើសពីនេះ 

ក៏ជួយដល់កសិករជាង ៣ មុឺននាក់ នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៨ រៀនអំពីបច្ចេកទេស 

ធ្វើកសិកម្មចុងកេយបំផុត ។ 

លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ បេធានសហព័ន្ធសេូវ អង្ករកម្ពុជាថ្លេងថា កម្ពុជាមាន 

ទស្សនវិស័យចង់ឃើញអង្ករកម្ពុជា ជាអង្ករមានគុណភាពល្អបំផុតក្នុង 

ពិភពលោក ជាមា៉ាកអង្ករដេលអ្នកបេើបេស់ ទុកចិត្ត និងបេើបេស់បេកប 

ដោយគុណភាព និងមានស្ថិរភាព ។ 

លោកជំទាវ តឹករ៉ែត កំរង រដ្ឋលេខធិការកេសួងពាណិជ្ជកម្មបាន    

មានបេសាសន៍ថា បើទោះបីជាអង្ករកម្ពុជាបេឈមបញ្ហាលំបាកៗជាចេើន

ដេលមិនឲ្យសមេចតាមគោលនយោបាយ ១ លានតន តេវិស័យសេូវ 

អង្ករកម្ពុជាសមេចបាននូវភាពជោគជ័យចេើនគួរឲ្យកត់សមា្គល់ ។ រយៈ 

ពេល ៣ ខេដើមឆ្នាំ ២០១៦ នេះ បេទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់

ទីផ្សារបរទេសក្នុងបរិមាណសរុប ១៦២.២២០ តន កើនឡើងបេមាណ 

៨,៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងបរិមាណ ១៤៩.៤៦៤ 

តន ។ តួលេខនាំចេញក្នុងតេីមាសទី ១ នេះ គឺបេទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប 

តេូវបាននាំចេញចេើនជាងគេ ។ ជាមយួនេះដេរ កម្ពជុាកពំងុស្វេងរកចណំចុ 

ពិសេស ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្ករផ្ការំដួល និងផ្កាចន្ទសេនសរជា 

របស់ខ្មេរ ក្នុងគោលបំណងការពារផលបេយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មសេូវ-

អង្កររបស់ខ្លួន ចៀសវាងការលួចបន្លំពីបេទសជិតខង ។ ទោះជាយ៉ាងណា 

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្ករកម្ពុជាគឺទាមទារនូវព័ត៌មានពិតបេកដ និង 

ជាក់ស្តេង ដេលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាសេ្ត និងលក្ខណៈពូជ-

អម្បូរនេអង្ករទាំងពីរបេភេទនេះ ។ អង្ករផ្ការំដួលរបស់កម្ពុជាបានជាប់ជា 

អង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវេទិកាបេកួតបេជេងរសជាតិអង្ករពិភព-

លោក ដេលមានការចូលរួមពីអង្ករចំនួន ២៥ បេភេទ មកពីបណា្តាបេទេស 

ដូចជា កម្ពុជា ថេ វៀតណាម ឥណា្ឌ មីយ៉ាន់មា៉ា និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ 

ផ្អេកតាមវេទិកានេះរូបរាងខងកេ និងរសជាតិអង្ករ គឺអង្កររបស់កម្ពុជា និង 

អង្ករថេតេូវបានគេជេើសរីសជាប់ជាអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក ។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្តេី ចម បែសិទ្ធ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងឧស្សាហកម្ម និង 

សិប្បកម្មបានមានបេសាសន៍ថា ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្ករកម្ពុជានេះ

មានសារៈសំខន់ណាស់ ដើម្បីការពារផលបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់   

កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម ចម បែសិទ្ធ បានទទូចឲ្យអ្នកមានជំនាញខងអង្ករ         

ទាំងអស់ជួយពន្លឿនឲ្យបានលឿនក្នុងការរៀបចំ និងបេមូលទិន្នន័យស្វេង

រកចំណុចសមា្គល់ ពិសេសសមេប់អង្ករផ្ការំដួល និងផ្កាចន្ទសេនសរដក់

ជាអង្ករស្តង់ដរបស់កម្ពុជា ដើម្បីកុំឲ្យបេទេសជិតខងអាចបន្លំបាន ។ ឯក-

ឧត្តម ចម បែសិទ្ធ បានបញ្ជាក់ថា អង្ករទាំងពីរបេភេទនេះគឺជាអង្ករតេូវ

បា៉ាន់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ហើយបេទេសថេបានអះអាងដូចគ្នាថាពូជ និង 

អង្ករផ្ការំដួលជារបស់ថេ ដូចនេះកម្ពុជាតេូវតេខិតខំស្វេងរកចំណុចសមា្គល់

ឲ្យបានមុនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជា សមេប់ការបេកួត-      

បេជេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ និងការរៀបចំស្តង់ដអង្ករទាំងពីរបេភេទនេះឲ្យ 

បានមុនការរកឃើញរបស់បេទេសថេ ។ យោងតាមនិន្នន័យរបស់លេខធិ-

ការដ្ឋានចេកចេញចូលតេមួយ សមេប់បំពេញបេបបទនាំចេញអង្ករបាន  

ឲ្យដឹងទៀតថា រយៈពេល ៤ ខេដើមឆ្នាំ  ២០១៦ នេះ  ពោល គឺចាប់ពីខេមករា 

ដល់ខេមេសា ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាសមេចបាន ២០ មុឺន ១ ពាន់ 

៧៧០ តន គឺបានកើនឡើងតិចតួចបុ៉ណ្ណោះ ពីចំនួន២០មុឺន១ពាន់១៨៣ 

តន ដេលបាននាំចេញរយៈពេល ៤ ខេ ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ។ ក្នុង 

បរិមាណអង្ករទាំងនេះ មានមួយចំនួនធំគឺជាបេភេទអង្ករកេអូប ។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តេី យឹម ឆែលី បេធានកេុមបេឹក្សាសា្ដារអភិ-

វឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងជនបទបានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលប្ដេជា្ញាលុបបំបាត់

រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ សមេប់ការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
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ភាពអត់ឃា្លានទូទាំងបេទេសឲ្យអស់នៅកម្ពុជាតេឹមឆ្នាំ ២០២៥ ខងមុខនេះ ។ 

បេធានកេុមបេឹក្សាសា្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មជនបទ អះអាងទៀតថា      

ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃា្លានឲ្យបានតេឹម ០% ទូទាំងបេទេសឲ្យបញ្ចប់ 

តេឹមឆ្នាំ ២០២៥ រដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរលើបញ្ហាអន្តរវិស័យ ៣ គឺសមភាព 

យេនឌ័រ បរិសា្ថាន និងបមេបមេួលអាកាសធាតុ ។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តេី យឹម ឆែលី មានបេសាសន៍ថានៅឆ្នាំ 

២០១៥ វិស័យកសិកម្មបានរួមចណំេកបេមាណ ២៦ % នេផលិតផលសរុប 

ក្នុងសេុក ។ បេជាជន ៨៥ % រស់នៅជនបទក្នុងនោះបេជាជន ៦០ % កំពុង 

បេកបរបរកសិកម្មហើយមេគេួសារ នេគេួសារកេីកេជាកសិករមានរហូត 

ដល់ ៧៥ % ។ ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ថា ការអភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្មមាន 

សារសំខន់ក្នុងការឈនទៅកាត់បន្ថយភាពអត់ឃា្លាន ។ 

ឯកឧត្តម យឹម ឆែលី បានបន្តថា ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃា្លានឲ្យ

បានតេឹម ០ % ទូទាំងបេទេសឲ្យបញ្ចប់តេឹមឆ្នាំ ២០២៥ នោះ រាជរដ្ឋាភិបាល 

បានដកច់េញនវូយទុ្ធសាស្តេចនំនួ ៣ សំខនព់េមទាងំពងេងឹលើផ្នេកផលតិ 

កម្មកសិកម្មបច្ចេកទេស និងសហការនឹងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ៖ ទី ១ យុទ្ធសាស្តេ 

ជាតិគំពារសង្គមសមេប់ជនកេីកេ និងងយរងគេះ ។ ទី ២ យុទ្ធសាស្តេ 

សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងទី ៣ យុទ្ធសាស្តេភូមិមួយផលិតផល

មួយសមេប់អភិវឌ្ឍឆ្នាំ ២០២៥ ខងមុខ ។ ក្នុងសិកា្ខាសាលាស្ដីពីការរៀប-

ចំផេនការសកម្មភាពថា្នាក់ជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហេងនេភាព

សាុំនឹងឱសថបេឆំងមេរោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជលផល ចំណីអាហារ និង

ផលិតកម្មសត្វកាលពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត សេន សុវណ្ណ អគ្គលេខធិការរងនេ

កេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ បានមានបេសាសន៍ថា ចាប់ពី        

ពេលនេះតទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ដខិតខំផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនៅលើទី      

ផ្សារក្នុងសេុកឱ្យបានគេប់គេន់ជាមុនសិនដោយខ្លួនឯង និងបនា្ទាប់មក 

ដក់ទិសដៅ សមេប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម និងសាច់សត្វឱ្យបាន

យ៉ាងយូរបំផុតតេឹមឆ្នាំ ២០២០ ខងមុខ ។

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាជាបេទេសមានសកា្ដានុពលលើវិស័យ 

កសិកម្មដោយមានលក្ខណៈល្អបេសើរ ប៉ុន្ដេនៅមិនទាន់បានយកមកបេើ

បេស់ឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលក្នុងសេុក និងការនាំចេញ 

ឱ្យបាននៅឡើយ ។ ឯកឧត្តមបានបន្ដថា រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកេសួង  

កសិកម្មកំពុងរៀបចំផេនការកសាងមូលដ្ឋានឱ្យបានច្បាស់លាស់ និង 

បំពេញ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌឱ្យបានគេប់គេន់តាមស្ដង់ដរអន្ដរជាតិ ដើម្បី      

ជំរុញផលិតកម្មនៅក្នុងបេទេស ឱ្យកា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារក្នុង 

តំបន់ និងពិភពលោក ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការ 

ទទួលសា្គល់នូវ ផលិតផលកសិកម្ម និងម្ហូបអាហារសមេប់ការនាំចេញទៅ

កាន់ទីផ្សារកេបេទេសនាពេលខងមុខ កម្ពុជាបានរៀបចំបទដ្ឋានបច្ចេក-

ទេសពងេឹងសមត្ថភាព គុណភាព និងសុវត្ថិភាពម្អូបអាហារ ពិសេសការ 

ផ្សព្វផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនដេលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងខ្សេ 

សង្វាក់ផលិតកម្ម ឱ្យបន្ដរៀបចំយន្ដការក្នុងការគេប់គេងបេកបដោយ 

បេសិទ្ធភាព ។ ឯកឧត្តមបានអះអាងថា បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតេឈន

ទៅកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលកសិកម្ម និងសាច់សត្វពីកេបេទេស

ជាបណ្តើរៗហើយ ដោយសារតេបេជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹង និងចាប់  

ផ្ដើមបង្កើតកសិដ្ឋានផលិតដោយខ្លួនឯង សមេប់ផ្គត់ផ្គង់តមេូវការទីផ្សារ 

ក្នុងសេុក និងពងេីកសួនដំណាំ ការដំដុះ នៅទូទាំងបេទេស ។ 

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខធិការកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

បានលើកឡើងថា វិស័យកសិកម្មជាមុខសញ្ញានេការបង្កើនថវិកានៅក្នុង 

ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ។ ប៉ុន្តេមូលដ្ឋានសមេប់ការបង្កើនថវិកានេះទាមទារនូវការ 

កំណត់អាទិភាព គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ ហើយមានយុទ្ធសាសេ្ត 

កម្មវិធីនិងរបៀបបេើបេស់ថវិកាតេឹមតេូវ ដើម្បីធានាបេសិទ្ធភាពថវិកាទាំង

ក្នុងកមេិតវិភាជន៍ និងទាំងក្នុងកមេិតបេតិបត្តិការ ។ វិស័យកសិកម្មមិនតេឹម

តេដើរតួនាទីជាចន្ទល់សមេប់ទេទេង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតការ-

ងរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេវិស័យនេះក៏បានដើរតួនាទីសំខន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយ 

ភាពកេីកេផងដេរ ។ ទោះបីលទ្ធភាពថវិកាជាតិនៅមានកមេិតក្តី ក៏ប៉ុន្តេរាជ-

រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាសមេប់វិស័យកសិកម្ម ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ

ហើយដេគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងក៏បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យនេះជា

ចេើនផងដេរ គេន់តេនៅមានលក្ខណរាយបា៉ាយប៉ុណ្ណោះ ៕

សកម្មភាពលើកដក់អង្ករនៅកំពង់ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុ សមេប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ 

បេជាកសិករបេមូលទុកដក់ដំឡូងមីសមេប់តមេូវការទៅកាន់ទីផ្សារ
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វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តេូវបានគេមើលឃើញ

ថាកំពុងបន្តការរីកចមេើនយ៉ាងខ្លាំងកា្លា ។ កម្ពុជាកំពុងមានស្ថិរភាពនយោ-

បាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តេល្អបេសើរ នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច គួបផ្សំនឹង

ការបើកចំហរផ្នេកធុរកិច្ច និងវិនិយោគបាន និងកំពុងកា្លាយជាកមា្លាំងចលករ

ដ៍សំខន់ ជំរុញឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា មាន

ការរីកចមេើនជាបន្តបនា្ទាប់គួរឲ្យកត់សមា្គល់ ។  

តាមទិន្នន័យសំណង់ របស់កេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និង 

សំណង់បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ ទុនវិនិយោគក្នុង        

វិស័យសំណង់នៅទូទាំងបេទេសមានបេមាណ ២៩៣៦ លានដុលា្លារអាមេ-

រិក គឺមានការកើនទ្បើង ២៧% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៤ ដោយមានទឹកបេក់ 

សរុបចំនួន ២,៨៣៦ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិកក្នុងនោះទុនវិនិយគលើអគរ

ខ្ពស់ៗ ដេលមានកម្ពស់ចាប់ពី ១០ ជាន់ដល់ ៥៥ ជាន់មានចំនួន ៥៦ អគរ 

មានតម្លេទុនវិនិយោគបេមាណ ១,៥៨១ ប៊ីលានដុលា្លារ អាមេរិកស្មើនឹង 

៥៤% នេទុនវិនិយោគសរុប ។ តាមទិន្នន័យនេះបានឱ្យដឹងទៀតថា ទុនវិនិ-

យោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ 

ជាក់ស្ដេងបើពិនិត្យមើលទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ 

ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ មានជាមធ្យមជិត ២,២ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ

គឺ នៅឆ្នាំ ២០១១ មានបេមាណ ១២២៦ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិក,នៅឆ្នាំ 

២០១២ មានទុនវិនិយោគបេមាណជាង ២១០៩ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិក,  

ឆ្នាំ ២០១៣    មានបេមាណជាង២៧៧៣ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិក និងនៅឆ្នាំ 

២០១៤ មានបេមាណជាង ២៥០៧ ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិក ។ ដោយឡេក 

ការចុះបញ្ជីកេុមហ៊ុនអាជីវកម្មផ្នេកសិក្សា គមេងប្លង់និងសាងសង់គិតចាប់ 

ពីឆ្នាំ ២០០០ រហូតដល់រយៈពេល ៦ ខេឆ្នាំ ២០១៥ មានចំនួន ១ ៥៨១ 

កេុមហ៊ុន ប៉ុន្តេនៅមានសុពលភាពតេ ៦៤៦ កេុមហ៊ុន ក្នុងនោះកេុមហ៊ុន 

បរទេសចំនួន ២០២ កេុមហ៊ុន ។  គមេងវិនិយោគទាំងនោះរួមមាន៖ អគរ 

ខុនដូ លំនៅឋានឯកជន អគរពាណិជ្ជកម្ម អគរផ្សារទំនើប រោងចកេ និង

សណា្ឋាគរដេលបានមកពីការវិនិយោគរបស់បេទេសចិន កូរ៉េខងត្បូង      

អង់គ្លេស ថេ និងបេទេសជប៉ុនជាដើម ។  នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះដេរ វិស័យ 

សំណង់បានពងេីកកំណើន សេបពេលជាមួយនឹងនិនា្នាការនេការរីកចមេើន 

ក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្ម តាមរយៈកំណើននេការហូរចូលឥណទានវិនិ-

យោគបរទេស និងវិនិយោគក្នុងសេុក រហូតដល់មានការកត់សមា្គល់ឃើញ 

ថា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ គឺជាឆ្នាំ នេការអភិវឌ្ឍអគរ Condo និង Apart-

ment ។

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខធិការកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូប-

នីយកម្ម និងសំណង់ បានអះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា នៅក្នុងរយៈពេល 

៣ ខេដើមឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វិស័យសំណង់មានការកើនឡើងចំនួន ២៥៧% 

បើបេៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំកន្លងទៅ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខ-

ធិការបានមានបេសាសន៍ថា ដោយផ្អេកលើកំណើនបេជាជនមករស់នៅក្នុង

ទីកេុងមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ កម្ពុជាមានតមេូវការលំនៅ-

ឋាន ដេលមានសុវត្ថិភាពបេមាណជាង ១លានខ្នងបន្ថេម ទាំងកមេិតខ្ពស់ 

មធ្យម និងកមេិតទាប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើននេះ ។ ការរីកចមេើននេ 

វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាជាក់ស្តេង គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមាន 

សំណង់អគរខ្ពស់ៗទំនើបៗ ធំស្កឹមស្កេបាននឹងកំពុងរីកដុះដលគួរឱ្យស្ញប់-

ស្ញេង មានសំណង់ អគរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ការិយល័យ ធនាគរ 

ផ្សារទំនើប សណា្ឋាគរ អគរ សា្នាក់នៅ រួមនឹងបុរីលំនៅឋានបានកើនឡើង

ជាបន្តបនា្ទាប់។

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីររៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្មសំណង់ និង 

សុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា ស្ថិតិគមេងទុនវិនិយោគសាង 

សង់បេចាំតេីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះបានកើនឡើងដល់ជាង១៥០០លាន

ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ មានតេឹមតេជាង១៧២លានដុលា្លារ

ប៉ុណ្ណោះ ។ របាយការណ៍ដដេលបានឱ្យដឹងទៀតថា រយៈពេលបីខេដើមឆ្នាំ 

២០១៦នេះ បេភេទសំណង់លំនៅដ្ឋានមានទុនវិនិយោគបេមាណជា 

៣១៣ លានដុលា្លារអាមេរិក សំណង់ពាណិជ្ជកម្មមានបេមាណ ១១១ លាន 

ដុលា្លារអាមេរិក និងសំណង់ទេសចរណ៍មានបេមាណ ៧៦ លានដុលា្លារអា-

វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា កំពុងបន្តរីកចមៅើនគួរឲ្យកត់សម្គៅល់

កម្ពុជាកំពុងមានស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តេល្អបេសើរ នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច គួបផ្សំនឹងការបើកចំហរផ្នេកធុរកិច្ច និងវិនិយោគបាន និង

កំពុងកា្លាយជាកមា្លាំងចលករដ៍សំខន់ ជំរុញឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា មានការរីកចមេើនជាបន្តបនា្ទាប់គួរឲ្យកត់សមា្គល់
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មេរិកលើ ៤៤ គមេង ។ ទាក់ទិនទៅនឹងវិស័យសំណង់នេះដេរ ជាពិសេស 

ការរីកចមេើននេ ខុនដូ និងអគរធំៗខ្ពស់ៗនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

តេូវបានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចខ្លះបានចាត់ទុកថា ធម្មតាបើនិយយអំពីការ 

អភិវឌ្ឍ សូចនាករដេលសំខន់ជាងគេគឺវិស័យសំណង់នេះតេម្ដង។ បេសិន 

បើវិស័យសំណង់នេះមិនរីកចមេើនទេ គេចាត់ទុកថាសេដ្ឋកិច្ចនេបេទេស 

នោះក៏មិនអភិវឌ្ឍដេរ ។ 

ឯកឧត្តម រដ្ឋលេខធិការ ប៉ែន សុផល ក៍ធា្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដេរថា

ប៉ុន្តេយ៉ាងណាលំនៅឋានទាំងនោះ តេូវតេសាងសង់ឡើងសេបតាមកេម

នេសំណង់ ពោលគឺគោរពតាមបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឬមានស្តង់ដតេឹមតេូវបើ

ទោះជាកម្ពុជាមានភាពអល់ឯកក្នុងការកំណត់យកស្តង់ដគោលណាមួយ

ក៏ដោយ តេកន្លងមកកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមស្តង់ដបេទេសជិតខងពេម-

ទាំងស្តង់ដពីសហគមអឺរ៉ុប ។ ទាក់ទិនសុវត្ថិភាពការងរ ឯកឧត្តម ប៉ែន 
សុផល បញ្ជាក់ថា កេសួងតមេូវឱ្យកេុមហ៊ុនទិញកាតធានារា៉ាប់រងសមេប់

កម្មករនៅក្នុងការដ្ឋានទាំងអស់ ពេមទាំងបានណេនាំពីបេព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ដោយតមេូវឱ្យកម្មករមានឯកសណា្ឋានពាក់មួក ពាក់វ៉េនតា សមេប់ អ្នកផ្សារ 

ដេក និងមានខ្សេកេវាត់សុវត្ថិភាព សមេប់អ្នកធ្វើការនៅចំណុចខ្ពស់ៗ 

បទដ្ឋានគតយិតុ្តនេះ មានការដ្ឋានជាចេើនបានអនវុត្ត ។ ឯកឧត្តម បន្តថានៅ 

ពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ កេសួងមានបេកាសជាចេើនដេលនិយយអំពី 

សុវត្ថិភាពសំណង់ ការចុះបញ្ជីអ្នកមានវិជា្ជាជីវៈ និងអ្នកធ្វើ អាជីវកម្មសាង 

សង់ដេលធ្វើឱ្យកេបខណ្ឌអាជីវកម្មល្មមអាចធ្វើឱ្យការដ្ឋានដំណើរការមាន

បេសិទ្ធភាព ហើយកេសួងក៏បាននឹងកំពុងធ្វើវិសធនកម្ម កេបខណ្ឌគតិ-

យុត្តថ្មី និងច្បាប់សំណង់ដេលបានធ្វើសេចក្តីពេងចប់សព្វគេប់ និងកំពុង  

ពិភាក្សាផ្ទេក្នុង ពេមទាំងធ្វើអនុកេឹត្យ ពេះរាជកេឹត្យជាចេើនទៀត តមេូវលើ  

វិស័យសំណង់កំពុងមានការរីកមេើន សេបពេលដេលអង្គការសហបេជា-

ជាតិមានកម្មវិធីថ្មីពីឆ្នាំ ២០១៥-២០៣០ គឺទាំងអស់គ្នាតេូវតេអភិវឌ្ឍ 

បេកបដោយចីរភាព ជាគោលដៅចម្បងសមេប់គេប់បេទេសតេូវអនុវត្ត ។

គួរបញ្ជាក់ដេរថា ច្បាប់គេប់គេងសំណង់ដេលបានធ្វើសេចក្តីពេងរួច 

រាល់ហើយនោះ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្មនិង 

សំណង់នឹងធ្វើសិកា្ខាសាលាពិគេះយោបល់ ជាមួយវិស័យសាធារណៈ 

សង្គមសុីវិល សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះកើតឡើងហើយទាំងអស់គ្នា

យល់ និងទទួលយកបាន ។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្តេី ជា សុផារ៉ែ  រដ្ឋមន្តេីកេសួងរៀបចំដេនដី នគ-

រូបនីយកម្ម និងសំណង់ធា្លាប់បានស្នើឲ្យកេុមហ៊ុនទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តឲ្យ 

បានតឹេមតេូវតាមបទដ្ឋានគតិយុត្ត បច្ចេកវិទ្យា និងស្តង់ដនេសំណង់ ដើម្បី 

ធានានូវសុវត្ថិភាព បេសិទ្ធភាព និងចូលរួមការពារបរិសា្ថាន ។ កេសួងរៀបចំ-

ដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នឹងចាត់វិធានការសេបច្បាប់លើកេុមហ៊ុន

ណាដេលមិនគោរពច្បាប់ ពិសេសគឺនឹងរៀបចំធ្វើលិខិតទៅសា្ថានទូតរបស់

កេុមហ៊ុនបរទេសសាមុី ដើម្បីជាការពេមានក្នុងករណីមិនគោរពច្បាប់សាង

សង់ក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ៕

សកម្មភាពរបស់វិស្វករ កេុមជំនាញជាង និងកម្មករសំណង់ កំពុងសាងសង់
អគរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណា្តាខេត្តនានា

រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរីកដុះដលដោយសំណង់អគរខ្ពស់ៗ

សំណង់លំនៅឋាន ជាល្វេង ជា APPARTMENT  និង CONDO នៅរាជធានីភ្នំពេញ 
និងនៅតាមបណា្តាខេត្តនានា កំពុងតេូវបានសាងសង់ជាបន្តបនា្ទាប់
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ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតតេូវចាប់ផ្តើមធ្វើនៅគេប់ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំង 

បេទេសក្នុងថ្ងេតេមួយ ដេលគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត 

(គ.ជ.ប) បានកំណត់ ។ សមេប់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ការចុះឈ្មោះ ចាប់ផ្តើម 

ពីថ្ងេទី ១ ខេកញ្ញា ដល់ថ្ងេទី ២៩ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ នៅថ្ងេដំបូងការិ-

យល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតតេូវបើកដំណើរការនៅសាលាឃុំ សង្កាត់ ។ 

ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតបេពេឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងេ គិតទាំងថ្ងេសរ៍ 

និងថ្ងេអាទិត្យ ពេលពេឹក ចាប់ពីមោ៉ាង ៧ ដល់មោ៉ាង ១១ និង ៣០ នាទី និង 

ពេលរសៀលចាប់ពីមោ៉ាង ២ ដល់ មោ៉ាង ៥ និង ៣០ នាទី ។ ករណីមាន 

វត្តមានអ្នកសុំចុះឈ្មោះបន្ត កេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (កបឃ.ស) និងកេុម 

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត (ក.ច.ប) អាចបន្ថេមមោ៉ាងនេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត 

តាមការជាក់ស្តេង ។

កបឃ.ស តេូវកំណត់បេតិទិននេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត សមេប់កា-រិ

យល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតចល័តនៅតាមភូមិមួយចំនួនទៀត តាម 

សំណើរបស់ ក.ច.ប និងមានកិច្ចសហការជិតស្និតជាមួយមេភូមិពាក់ព័ន្ធ ។

 នៅគេប់អំឡុងពេលនេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ក.ច.ប តេូវទទួលចុះ

ឈ្មោះអ្នកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតដេលមកពីគេប់ភូមិ ក្នុងឃុំ សង្កាត់ របស់ 

ខ្លួន ទោះបីកំពុងធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតនៅទីតាំងភូមិណាមួយក៏ដោយ ។

 ក្នុងករណីដេលការចុះឈ្មោះមិនទាន់ផុតរយៈពេលកំណត់ ប៉ុន្តេការិ-

យល័យបោះឆ្នាតនីមួយៗ សុទ្ធតេបានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នាតគេប់ចំនួន 

៧៥០ នាក់ ហើយនៅមានអ្នកមកសំុចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតបន្តទៀតនោះ 

ក.ច.ប ដោយមានការឯកភាពព ីកប.ឃស តេវូលើកសណំើបនា្ទានត់ាមរយៈ 

លេខធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នាត (លធ.ខប) មក គ.ជ.ប 

ដើម្បីសុំបង្កើតការិយល័យបោះឆ្នាតថ្មី ។

១. ភាពមនសិទ្ធិចុះឈ្មែះបែះឆ្នែត
ដើម្បីបោះឆ្នាតបានបេជាពលរដ្ឋតេូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាត និង 

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ។ ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាត 

បេជាពលរដ្ឋតេូវមានលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ ៖ មានសញ្ជាតិ ខ្មេរ មានអាយុ ១៨ 

ឆ្នាំ គិតដល់ថ្ងេបោះឆ្នាត (កើតមុន ឬតេឹមថ្ងេ ៥ ខេមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩) 

មានលំនៅឋាន (គឺជាកន្លេងដេលជាទីតាំងនេជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គល

មា្នាក់ៗ) ឬទីសំណាក់ (ទីសំណាក់ គឺសំដៅលើទីសា្ថានដេលបុគ្គលមា្នាក់ 

សា្នាក់អាសេ័យនៅ ឬអាសេ័យនៅជាក់ស្តេង ក្នុងរយៈពេលជាកំណត់ណា 

មួយ) ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដេលសាមីខ្លួនតេូវបោះឆ្នាត មិនស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព

ជាប់ពន្ធនាគរ ឬមិនតេូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នាត ពុំមេនជាជនវិកលចរិក ឬ 

ស្ថិតកេមអាណាព្យាបាលទូទៅ ដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ពីកេសួង សា្ថា-

ប័នមានសមត្ថកិច្ច ។ បេជាពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ តេូវមានឈ្មោះតេមួយក្នុងបញ្ជី

ឈ្មោះបោះឆ្នាតនេការិយល័យបោះឆ្នាតតេមួយគត់ បេជាពលរដ្ឋខ្មេរ 

ដេលមានលំនៅដ្ឋាន ឬ/និងទីសំណាក់ ចេើនជាង ១ កន្លេង ក្នុងពេះរាជា-

ណាចកេកម្ពុជា តេូវជេើសរីសយកកន្លេងតេមួយគត់ ដេលជាទីតាំងនេជីវ-

ភាពជាក់ស្តេងរបស់បុគ្គលនោះដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ។ ដើម្បីចុះ 

ឈ្មោះបោះឆ្នាតបាន បេជាពលរដ្ឋដេលមានលក្ខខណ្ឌដូចខងលើតេូវ 

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខេ្មរ (អ.ខ) និងមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះ 

មុខ ក.ច.ប ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត នៅការិយល័យចុះឈ្មោះ 

បោះឆ្នាតណាមួយ ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដេលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ។ បេជាពលរដ្ឋ 

ឬកម្មករ សិស្ស និស្សិត មន្តេីរាជការសុីវិល នាយ ឬពល នេកងយោធពល 

ខេមរភូមិន្ទ និងនគរបាលជាតិ និងបព្វជិតសាសនាដេលកំពុងសា្នាក់នៅក្នុង

ឃុ ំសង្កាត ់ណាមយួ សទុ្ធតេអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតនៅក្នងុឃុ ំសង្កាតន់ោះ 

បាន ។ 

២. ដំណើរបែពែឹត្តទែនែការចុះឈ្មែះបែះឆ្នែត
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតនៅតាមឃុំ សង្កាត់ តេូវធ្វើតាមបេព័ន្ធកុំព្យូទ័រ 

(បញ្ចូលឈ្មោះ និងទិន្នន័យទៅក្នុងកុំព្យូទ័រធ្វើតាមបេព័ន្ធបិទ Offline) និង 

បញ្ជូនទិន្នន័យពីឃុំ សង្កាត់ មក គ.ជ.ប តាមបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ក្នុងចំនួន 

១០ នាក់ម្តង ។ ក្នុងករណីឃុំ សង្កាត់ គ្មោនបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត គេូតាមសេុកជា 

អ្នកសមេបសមេួលជាមួយ ក.ច.ប ក្នុងការបេមូលយកទិន្នន័យដេលរក្សា 

ទុកក្នុង File Backup មានបង្កប់លេខសមា្ងាត់មិនអាចបើកមើល ឬកេទិន្ន-

ន័យ បាន យកទៅតំបន់ដេលមានបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីបញ្ជូនមក គ.ជ.ប ។

ជំហានទាំង ៤ នែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ដំបូង បេជាពលរដ្ឋតេូវឈរបន្តកន្ទុយគ្នានៅខងកេការិយល័យចុះ

ឈ្មោះបោះឆ្នាតតេង់មាត់ទា្វារ ចូល ។ នៅពេលចូលក្នុងការិយល័យចុះ

ឈ្មោះបោះឆ្នាតអ្នកសុំចុះឈ្មោះតេូវ ៖

ជំហានទី ១

ទៅជួបបេធានកេុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ដើម្បីបេធានកេុមចុះឈ្មោះ

បោះឆ្នាតសួរព័ត៌មានអំពី ៖

- តើមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬទេ? 

- តើអ្នកធា្លាប់បានចុះឈ្មោះដេរឬទេ? នៅពេលណា? កន្លេងណា?

ជំហានទី ២

ក. ក្នុងករណីអ្នកសុំចុះឈ្មោះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ 

(អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ឯ.អ) (មានលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់) 

បេធានកេុមចុះឈ្មោះ តេូវពិនិត្យភាពមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតដូច

ខងកេម ៖

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ ) ឬ ឯកសារបញ្ជាក់ 

អត្តសញ្ញាណ (ឯ.អ)

- អាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ គិតដល់ថ្ងេបោះឆ្នាត

- មានលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដេលសាមីខ្លួនតេូវបោះ-

ឆ្នាត ។

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 
ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នោំ ២០១៦

ស្វៃងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត



qñaMTI 17 elx 182 Exkkáda qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 27qñaMTI 17 elx 182 Exkkáda qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 27

ក្នុងករណីមានគេប់លក្ខខណ្ឌកំណត់បេធានកេុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត 

តេូវណេនាំអ្នកសុំចុះឈ្មោះទៅជួបអនុបេធានកេុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត    ដើម្ប ី

បន្តនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតតាមជំហានបន្តទៀត ។

ក្នុងករណីពុំមានលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់ បេធានតេូវបដិសេធការសុំចុះ

ឈ្មោះដោយទមេង់បេបបទបដិសេធ (ទមេង់ ១០០៩) និងបញ្ជាក់ពីមូល-

ហេតុ ។

ជំហានទី ៣

ករណីអ្នកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតមានលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់ ដើម្បីចុះ 

ឈ្មោះបោះឆ្នាត អនុបេធានកេុមចុះឈ្មោះ បោះឆ្នាតតេូវ ៖

- សួរទីលំនៅ នៅភូមិណា ដើម្បីកំណត់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងការិយល័យ

បោះឆ្នាតក្នុងភូមិនោះ

- បំពេញទមេង់បង្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត (ទ.១០២២) 

ដោយផ្អេកតាមទិន្នន័យក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬឯក-

សារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ឯ.អ) ។

បនា្ទាប់មក អនុបេធានកេុមតេូវបេគល់ឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតទៅ

ការីកុំព្យូទ័រ  និងណេនាំឲ្យគត់ទៅជួបការីកុំព្យូទ័រ ។

ជំហានទី ៤

ការីកុំព្យូទ័រ តេូវកត់តេទិន្នន័យអ្នកសុំចុះឈ្មោះទៅក្នុងបេព័ន្ធកុំព្យូទ័រ 

ផ្អេកតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្ត-

សញ្ញាណ (ឯ.អ) និងបង្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះ (ទមេង់ ១០២២) ដូច 

ខងកេម ៖

- កំណត់ឈ្មោះ និងទីតាំងការិយល័យបោះឆ្នាត

- បញ្ចូលអត្តលេខអ្នកសុំចុះឈ្មោះ ដេលមាននៅក្នុងបង្កាន់ដេ និងចុះ

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ឬលេខឯកសារបញ្ជាក់អត្ត-

សញ្ញាណ (ឯ.អ) ទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

- នាមតេកូល នាមខ្លួន

- ភេទ

- ថ្ងេខេឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លេងកំណើត

- លំនៅឋាន ឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់សាមីខ្លួន

- ថតរូបចំពីមុខ ថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់ 

អត្តសញ្ញាណ

- យកសា្នាមមេដេសាមីខ្លួនទាំងសងខងបញ្ជូលក្នុងបេព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

- ជមេបអ្នកសុំចុះឈ្មោះឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដេ ល 

បង្ហាញនៅលើម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័រ ។

- រួចបេគល់បង្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត និងអត្តសញ្ញាណ-

ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនអ្នកសុំចុះឈ្មោះបោះ

ឆ្នាតវិញ ។

ខ. ករណីអ្នកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតគ្មោនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិ

ខ្មេរ (អ.ខ)

ក្នុងករណីអ្នកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតគ្មោនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិ

ខ្មេរ (អ.ខ) បេធានកេុមតេូវចេញសេចក្តីសមេចបដិសេធការសុំចុះឈ្មោះ 

រួចណេនាំគត់ដូចតទៅ ៖

ទី១. សូមឲ្យគត់រាយការណ៍ជូនអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាបនា្ទាន់ ដើម្ប ី

បំពេញបេបបទផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ។

ទី២. បេសិនអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអាចផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 

សញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ទាន់ពេលវេលា អ្នកតេូវទៅបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់ 

ចំពោះមុខអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ដេលអ្នកតេូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ដោយនាំ 

មកជាមួយនូវ សំបុតេកំណើតច្បាប់ដើម ឬសេចក្តីចម្លងសំបុតេកំណើតច្បាប ់

ដើម ឬសំបុតេបញ្ជាក់កំណើតច្បាប់ដើម ឬសេចក្តីចម្លងសំបុតេបញ្ជាក់ 

កំណើតច្បាប់ដើម ឬពេះរាជកេឹត្យផ្តល់សញ្ជាតិខ្មេរ ... និងនាំសាក្សី ២ រូប 

ដេលមានសិទ្ធិបោះឆ្នាត មានលំនៅដ្ឋាន ឬទីសំណាក់ពិតបេកដក្នុងឃុំ 

សង្កាត់ ទៅជាមួយ រួមជាមួយរូបថតសាមីខ្លួន ទំហំ ៣ x ៤ ចំនួន ២ សន្លឹក 

ដើម្បីអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ បំពេញបេបបទផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ

ជូន (ឯ.អ) ។ ពេលទទួលបាន ឯ.អ អ្នកតេូវតេឡប់មកជួប ក.ច.ប វិញ     

ដើម្បីបំពេញបេបបទចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ។

គ. ករណីអាសយដ្ឋានក្នុង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ (អ.ខ) ខុស 

ពីលំនៅដ្ឋាន ឬទីសំណាក់ដេលសាមី ខ្លួនសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត

ក្នុងករណីនេះ បេធានកេុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត តេូវចេញសេចក្តីបដិ-

សេធការសុំចុះឈ្មោះ ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ និងណេនាំអ្នកសុំចុះ  

ឈ្មោះតាមករណីដូចតទៅ ៖

ទី១. សូមឲ្យគត់យកសៀវភៅសា្នាក់នៅច្បាប់ដើម ឬសៀវភៅគេួសារ 

ច្បាប់ដើម ដេលមានបញ្ជាក់ការសា្នាក់នៅរបស់សាមីខ្លួនក្នុងឃុំ សង្កាត់ 

ដេលមកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ទៅជួបបេធានកេុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត 

ដើម្បីបំពេញបេបបទ ។

ទី២. ករណីគ្មោនសៀវភៅសា្នាក់នៅ ឬសៀវភៅគេួសារ ស្នើគត់ទៅជួប 

អាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ដោយនាំសាក្សី ១ រូប ដេលមានសិទ្ធិបោះឆ្នាតក្នុងឃុំ 

សង្កាត់ជាមួយ ដើម្បីបំពេញបេបបទសុំផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ ។ ពេល 

បានទទួលលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ គត់តេូវតេឡប់មកជួបកេុមចុះឈ្មោះ

បោះឆ្នាតវិញ ដើម្បីបំពេញបេបបទសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ។

ឃ. ករណីអ្នកសុំចុះឈ្មោះ បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតរួចហើយនៅឆ្នាំ 

២០១៦ នេះ តេបានប្តូរទីលំនៅ

អ្នកសុំចុះឈ្មោះ តេូវនាំមកជាមួយនូវ អ.ខ បង្កាន់ដេបញ្ជាក់ការចុះ

ឈ្មោះបោះឆ្នាត (ទមេង់ ១០២៨) សៀវភៅគេួសារ ឬសៀវភៅសា្នាក់នៅ 

ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ ហើយទៅជួប ក.ច.ប និងជមេបគត់ថា ធា្លាប់បាន 

ចុះឈ្មោះម្តងរួចមកហើយ នៅឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ។ ក.ច.ប អនុវត្តនីតិវិធីសុំ

ប្តូរការិយល័យបោះឆ្នាត ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ករណីគត់បានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ 

នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត តាមជំហានទាំង ៤ ដោយ 

គូសសមា្គល់ក្នុង (ទមេង់ ១០២២) ករណីគត់បានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ទៅឃុំ 

សង្កាត់ ផ្សេងទៀត ៕
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ហេតុអ្វី រុស្ស៊ី និងចិន ទិញ         
មាស រាប់តោន?

មាសជាលោហធាតកុមេ ដេលមានការទាក-់

ទាញបផំុត ។ ឆ្លងកាត់បេវត្តសិាស្តេ មាសតេូវបាន 

គេឱ្យតម្លេពិសេស និងពេលខ្លះកមេ ហើយមាន 

ភាពសំខន់ជាសា្មោរតីផង តាំងពីបេមាណ ៦ ពាន់ 

ឆ្នាំមុនពេលដេលផ្នូរស្តេច នេបេទេសអេហ្សុីព    

តេូវបានដក់មាសពេញ ឲ្យហេហមដំណើរអ្នក 

សា្លាប់ ។ ក្នុងពេលដេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភព-

លោក ដូចជានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ១៩៣០ មាស 

តេូវបានធនាគរកណា្តាលនានា និងពលរដ្ឋសា-

មញ្ញទូទៅ និយមជាការបង្ការទុកនូវរបស់មាន 

តម្លេ ពេលដេលកេដសបេក់បាត់បង់តម្លេ ។ 

យើងកំពុងតេឈនទៅរកកាលសម័យមួយដូច

នេះទៀតហើយ ពេលដេលគំនរបំណុលជា 

កេដសកើនឡើងនេ បេព័ន្ធបេក់ដុលា្លារ កំពុងតេ

ធ្វើឲ្យបាត់មូលដ្ឋានតម្លេនេបេក់ដុលា្លារ។ អ្វីដេល

មានសារសំខន់ខ្ពស់ក្នុងហេតុការណ៍នេះ គឺតេូវ 

មើលឲ្យឃើញ តើធនាគរកណា្តាលមួយណា       

ដេលទិញមាសចេើន តាមដេលខ្លួនអាចរកបាន 

នោះ ។

បេក់ដុលា្លារសព្វថ្ងេ លេងគំទេដោយមាស 

ទៀតហើយ ។ បេការនេះជាការពិត តាំងតេពី 

ពេលដេលបេធានាធិបតី និចសុន នេសហរដ្ឋអា-

មេរិកលុបចោលជាឯកតភាគី នូវសន្ធិសញ្ញា 

Bretton Woods ឆ្នាំ ១៩៤៤ និងយកបេក់ដុលា្លារ 

ចេញពីសា្ថានភាពគំទេដោយមាស ឲ្យអណ្តេត 

តេសេតដោយសេរី កាលពីខេសីហា ឆ្នាំ ១៩៧១ ។ 

លោក និចសុន និយយថា យក វិធានការដូចនេះ 

ពីពេះទូដេកធនាគរបមេុងនេមាស ដេលមាន 

កំពុងតេបាត់បង់ទៅ ក្នុងពេលដេលបេទេស 

បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងដេគូពាណិជ្ជកម្មនានានេ 

សហរដ្ឋអាមេរិក បានទាមទារយកមាសប្តូរជា  

មួយនឹងការដោះដូរបេក់ដុលា្លារ តាមការអនុ-

ញ្ញាតដោយវិធាន Bretton Woods ។  

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧១ ជាមួយនឹងការមិន 

មានការគំទេពីមាស កេតេពីរឿងបេឌិតដេល 

គេមើលថេយ៉ាងបេុងបេយ័ត្នថា សហព័ន្ធនឹង 

មានសន្និធិមាសធំបំផុតលើពិភពលោក នៅក្នុង 

ទូដេកដ៏ជេរបស់ខ្លួន ដេលតាមសហព័ន្ធថា 

មានលើសពី ៨០០០ តន ការអនុញ្ញាតឲ្យបេក់ 

ដុលា្លារចរាចរណ៍លើពិភពលោក បានធ្វើវតា្ថារកម្ម 

ដោយមិនមានកមេិត ។ នេះឯងជាបេភពនេ 

មហាអតិផរណានេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដេល 

បានកើតមានមកជាងសេសិបឆ្នាំ ក្នុងពេលដេល 

បេក់ដុលា្លារកំពុងចរាចរណ៍ មានវតា្ថារកម្មកាន់តេ 

ធំឡើងដល់បេមាណ ២៥០០% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 

១៩៧០។ ទំនុកចិត្តក្នុងការរក្សាទុកបេក់ដុលា្លារ 

ដេលនៅតេជារូបិយវត្ថុបមេុងនាំមុខគេលើពិភព

លោក តេូវបានរក្សាដោយកេុងវា៉ាសុីនតន ។ 

បនា្ទាប់ពីមានវិបត្តិបេងខេតុលា ១៩៧៣ រដ្ឋមន្តេី 

ការបរទេស Henry Kissinger បាននិយយពី        

៉ លុយដុលា្លារបេង  ៉ មានន័យថា បេក់ដុលា្លារដេល 

មិនមេនទេទេង់ដោយតម្លេមាសទេ តេគឺដោយ 

តម្លេបេង។ តម្លេបេងតេូវបាន Henry Kiss-

inger នងិមនសុ្សមយួចនួំនទៀត បញ្ចេញបញ្ចូល 

កាលពីឆ្នាំ ១៩៧៣ ដើម្បីឲ្យកើនបាន ៤០០% 

ក្នុងពេលតេប៉ុនា្មោនខេ ជំរុញឱ្យអាឡឺម៉ង់ បារាំង 

អាមេរិកឡាទីន និងភាគចេើននេពិភពលោក 

ទិញបេក់ដុលា្លារ ។ កេុងវា៉ាសុីនតនបានបញ្ជាក់

ច្បាស់កាលពីឆ្នាំ ១៩៧៥, ពេលដេលអាឡឺម៉ង់ 

ជប៉ុន និងបេទេសនានា ខ្នះខ្នេងទិញបេង OPEC 

ដោយបេើរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ខ្លួន,ថា អារា៉ាប៊ី- 

សាអ៊ូឌីនិងបណា្តាបេទេសសមាជិក OPEC នឹង 

ទទួលយកតេបេក់ដុលា្លារ ជាការប្តូរយកមាស 

ខ្មោ ឬបេងរបស់ខ្លួន ។ 

តាំងពីខេកញ្ញា ២០១៤ តម្លេបេក់ដុលា្លារ 

បេងបានបះដេបះជើង ។ វាបានចេញពីកមេិត 

១០៣ ដុលា្លារ ក្នុងមួយធុង ទៅ ៣០ ដុលា្លារ ។ វា 

ជាការដួលបះដេបះជើងនូវ ៧០% នេសេចក្តីតេូវ 

ការបេក់ដុលា្លារ សមេប់មុខទំនិញធំបំផុតនេ 

ពិភពលោក ដេលតេូវបានវាស់វេងជាបេក់ 

ដុលា្លារ ។ នៅក្នុងបរិបទនយោបាយ និងហិរញ្ញវត្ថុ 

នេះ ធនាគរកណា្តាលនេបេទេសរុស្សុី និងចិន 

កំពុងតេទិញមាសឲ្យការបមេុង នេធនាគរ 

កណា្តាលរបស់ខ្លួន ក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងគំហុក។ 

មិនតេប៉ុណ្ណោះ ធនាគរបេជាជនចិនថ្មីៗនេះ បាន 

បេកាសថាបានបោះបង់ចោលការចងភា្ជាប់រូបិយ-

ប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ទៅនឹងបេក់ដុលា្លារ ហើយធ្វើពិ-

ពិធកម្មទៅជាកន្តេកថវិកាមួយចំនួន ដឹកនាំ 

ដោយអឺរ៉ុបវិញ ។ យ៉ាងណាក្តី វិធានការនេធនា-

គរ កណា្តាលនេបេទេសរសុ្សុ ីនងិចនិ ចពំោះមាស 

នៅមានយុទ្ធសាស្តេជាងនេះ ។

ក្នុងពេលគេប់គ្នា កំពុងតេតាមមើលតម្លេ 

បេង និងបេក់រូប្លិរបស់រុស្សុី ធៀបទៅនឹងបេក់ 

ដុលា្លារ ធនាគរកណា្តាលនេបេទេសរុស្សុីបាន 

ទិញមាសសា្ងាត់ៗ ក្នុងបរិមាណចេើនកាលពីឆ្នាំ 

កន្លងទៅ ។ កាលពីខេមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ 

ទិន្នន័យដេលរកបានឲ្យដឹងថា ធនាគរ កណា្តាល

នេបេទេសរុស្សុីជាថ្មីទៀតបានទិញមាស ២២ 

តន បើគិតតាមអតេដូរបេក់បច្ចុប្បន្នមានតម្លេ  

បេមាណ ៨០០ លានដុលា្លារ ក្នុងពេលដេលមាន 

ការដក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ពីសហរដ្ឋអាមេរិក 

និងសហភាពអឺរ៉ុប និងការធា្លាក់ថ្លេបេង ។ រុស្សុី 

បានទិញមាសជាចំនួនចេើនក្នុងពេល ១១ ខេ 

ជាប់គ្នា។ ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ថេម ២០៨ តន ធៀប 

ទៅឆ្នាំ ២០១៤ ថេមបានតេ ១៧២  តន ។ ពេល 

នេះ រុស្សុីមានមាសបមេុង ១៤៣៧ តន ដេល 

មាសគឺជាមុខទំនិញដេលតេូវបាន រុស្សុី និងចិន ទិញស្តុកទុករាប់តន
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ឈរនៅលំដប់ទីបេំមួយ នេបេទេសមានមាស 

បមេុងធំជាងគេបំផុត នេះបើយោងតាមកេុម 

បេឹក្សាមាសពិភពលោកនៅកេុងឡុង ។ មានតេ 

ធនាគរកណា្តាលនេសហរដ្ឋអាមេរិក អាឡឺម៉ង់ 

អ៊ីតាលី បារាំង និងចិនទេ ដេលមានមាសបមេុង 

ចេើនតនជាង ។ 

អ្វីដេលគួរឲ្យកត់សមា្គល់ដេរនោះគឺ ធនាគរ 

កណា្តាលនេបេទេសរសុ្សុ ីបានលកប់ណំលុរតនាគរ 

សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញមាស ឬអាចនិយយ

ថាជាសកម្មភាពបដិដុលា្លារនីយកម្ម ជាសកម្ម-

ភាពរសើបមួយ ក្នុងពេលដេលដុលា្លារកំពុងតេជា

រូបិយបណ្ណធ្វើសង្គេមបេឆំងនឹងបេក់រូប្លិ ។ គិត 

តេឹមខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រុស្សុីមានមូលប័តេចេញ 

ដោយរតនាគរសហរដ្ឋអាមេរិក ៩២ ពាន់លាន-

ដុលា្លារ គឺថយពី ១៣២ ពាន់លានដុលា្លារ កាលពី 

ខេមករា ២០១៤។ ធនាគរកណា្តាលរុស្សុីកំពុង 

តេទិញផលិតផលមាសរុស្សុីក្នុងសេុក ។ រហូត 

ទាល់តេលេងមានមាសទិញ តមេូវទៅតាម 

គោលដៅបេចាខំេ ទើបរសុ្សុនីាចំលូ ។ នេះជាកិច្ច-

ការសំខន់សមេប់បេទេសរុស្សុី, ដេលមាស 

បមេុងក្នុងធនាគរកណា្តាល តេូវបានឆ្លាក់ចុះក្នុង

បណា្តាឆ្នាំនេការដឹកនាំរបស់យ៉េល សុីន កាលពី 

ដើមទសវត្សឆ្នា ំ១៩៩០, បានកា្លាយទៅជាបេទេស 

មានរ៉េមាសធំបំផុតទីពីរនេពិភពលោក បនា្ទាប់ពី 

ចិន ។

មានបរិមាណតិចជាងនេះតេបន្តិចទេ ដេល 

តេូវបានទិញក្នុងប៉ុនា្មោនខេកន្លងទៅដោយ បេទេស 

ចិន ។ ការបន្ថេមបរិមាណមាសបេចាំខេទៅ 

ក្នុងទំហំមាសបមេុង កំពុងតេតេូវបានធ្វើនៅ 

បេទេសកាហ្សាក់សា្ថាន ។ ក្នុងរយៈពេល ៤០ ខេ 

កន្លងទៅ កាហ្សាក់សា្ថានបានបង្កើនការបមេុង 

មាសនេធនាគរកណា្តាលរបស់ខ្លួន រួមជាមួយ 

នឹងរុស្សុី ដេលជាសមាជិកសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ូ

អាសុី ជាមួយនឹងបេឡារុស្ស អារមេនី និងកៀរហ្គី-

សា្ថាន ។ ចនិ បានទញិ ១៧ តនថ្ម ីកាលពខីេមករា 

និងតេៀមទិញបេមាណ ២១៥ តនទៀត នៅឆ្នាំ 

នេះ គឺបេហាក់បេហេលគ្នានឹងបរិមាណនេបេទេស 

រុស្សុី ។ ពីខេសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ខេមករា ឆ្នាំ 

២០១៦ ចិនបានបន្ថេមមាស  ១០១ តន ដល់ 

ការបមេុងរបស់ខ្លួន។ ការទិញបេចាំឆ្នាំមានជាង 

២០០ តន ដោយធនាគរបេជាជនចិន ។

កៀរគីសា្ថាន រុស្សុី និងចិន ក៏ជាសមាជិកនេ 

អង្គការសហបេតិបត្តិការសៀងហេ ដេលសុទ្ធតេ

ជាសមាជិកនេគមេងដ៏ធំហៅថា ៉ ខ្សេកេវាត់ 

មួយ ផ្លូវមួយ   ៉ របស់ចិន ពេលខ្លះហៅថាជា គមេង 

ផ្លូវសូតេសេដ្ឋកិច្ចថ្មី ដេលកាត់តាមអឺរ៉ូអាសុី            

ដោយបណា្តាញ ផ្លូវដេករទេះភ្លើងល្បឿនលឿន   

និងការអភិវឌ្ឍកំពង់ផេថ្មីនានាក្នុងតំបន់ ដើម្បី    

ផ្លាស់ប្តូរផេនទីសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាសុី ។ កាលពីឆ្នាំ 

កន្លងទៅ ចិនបានបេកាសថាកំពុងតេរៀបចំផេន-

ទីផ្លូវដេកនេផ្លូវសូតេ ដើម្បីជួយឲ្យការបមេុង 

មាសនេអាសុីកណា្តាល និងរុស្សុី ដេលកំពុងខ្វះ 

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឲ្យកា្លាយជាបណា្តាបេទេស 

មានការទាក់ទាញខងសេដ្ឋកិច្ច ។

រូបិយវត្ថុនេបេទេសរុស្សុី ចិន និងបណា្តា 

បេទេសអឺរ៉ូ អាសុី កំពុងតេជំរុញទៅរកសា្ថានភាព 

៉ ល្អដូចមាស   ៉ ដេលជាពាក្យគេបេើសមេប់បេក់ 

ដុលា្លារកាលពី ៦ ទសវត្សមុន ។ បេទេសរុស្សុីមាន 

អនុបាតបំណុល ធៀបនឹងផលិតផលក្នុងសេុក 

សរុបទាប គឺបេមាណ ១៨% ប៉ុណ្ណោះ ធៀបទៅ 

នឹង ១០៣% សមេប់សហរដ្ឋអាមរិក  ៩៤% នេ

បណា្តាបេទេសក្នុងតំបន់បេើបេក់អឺរ៉ូ នេសហ-

ភាពអឺរ៉ុប, ជប៉ុន ២០០% នេផលិតផលក្នុងសេុក 

សរុប គឺជាអ្វីដេលភា្នាក់ងរកំណត់អនុបាតនៅ 

លោកខងលិច បានធ្វើជាមិនដឹង ដោយចូលរួម 

ក្នុងសង្គេមហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយរតនាគរសហរដ្ឋ-

អាមេរិក បេឆំងនឹងសហព័ន្ធរុស្សុី លោក F. Wil-

liam Engdahl មា្ចាស់ដើមនេអត្ថបទនេះនិយយ 

ថា រុស្សុីមានសេដ្ឋកិច្ចដេលមានសុខភាពល្អ 

ឆ្ងាយជាងបេទេសលោកខងលិច ភាគចេើន 

ដេលកំពុងតេបេកូកបេកាសថា សហព័ន្ធរុស្សុីជា 

រដ្ឋបរាជ័យ ៕            (តាមឯកសារបរទេស)

-ថេ)កេលកស៊ូពីរសេទាប់ DBST បេវេង ១៨២,១៦០ គីឡូម៉េតេ សមេចបាន 

៥៨,៩១% ។ គមេងនេះស្ថិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៨ ។

គមេងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៨ កេលកស៊ូពីរសេទាប់ DBST (ផ្លូវជាតិ 

លេខ ៥ តេង់គ.ម ៣៩៥ កេុងបោ៉ាយប៉េត ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ-ផ្លូវជាតិលេខ ៦៨ 

តេង់ផ្អុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ)បេវេង ១៧៤ គីឡូម៉េតេ សមេចបាន ៣៧,៩១%។ផ្លូវ

នេះស្ថិតក្នុងគមេងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៨ ។

ខ.គមេងជំនួយជប៉ុន
គមេងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតពហុបំណងកំពង់ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុ សមេច 

បាន ៥៣,១៦% ។

គមេងកេលំអផ្លូវជាតិលេខ ១ ដំណាក់កាលទី ៤ (សា្ពោនពេះមុនីវង្ស-វត្ដក្ដីតា-

កយុ     រាជធានភី្នពំេញ) កេលកស៊ ូAC  បេវេង៤គឡីមូ៉េតេ សមេចបាន៤៥,១៥%។

គ.គមេងជំនួយកូរ៉េ
គមេងសា្តារឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ ២១ (រង្វង់មូលតាខ្មោ-ជេធំ ខេត្តកណា្តាល)

កេលកស៊ូ AC បេវេង ៥៥ គីឡូម៉េតេ សមេចបាន ២១,១៩% ។

លទ្ធផលសំខាន់ៗដែលសមែចបានក្នុងខែឧសភា ឆ្នោំ ២០១៦ :
-ការនាំចេញមានតម្លេបេមាណ ៣ ០៣៥,១ ប៊ីលានរៀល ឯការនាំចូលមានតម្លេ 

បេមាណ ៤ ៤៥៧,៦ ប៊ីលានរៀល ធ្វើឲ្យជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា 

មានឱនភាព ១ ៤២២,៥ ប៊ីលានរៀល ។

-ចំណូលថវិកាជាតិអនុវត្តបាន ១ ៣៦០,៤ ប៊ីលានរៀល និងចំណាយថវិកាជាតិ 

អនុវត្តបាន ៨៨៨,៥ ប៊ីលានរៀល ។ តុល្យភាពនេថវិកាជាតិមានអតិរេក ៤៧១,៩ 

ប៊ីលានរៀល ។ អតេប្តូរបេក់រៀលធៀបនឹងដុលា្លារអាមេរិកគឺ ៤ ០៨៥ រៀលក្នុង ១ 

ដុលា្លារ ។

- កេសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានជួសជុលសាងសង់បេព័ន្ធធារាសាស្តេ

នៅតាមបណា្តាខេត្តសមេចបាន ២២ គមេង ដេលបានពងេកីលទ្ធភាពសេចសេព 

លើផ្ទេដីដំណាំសេូវ សរុប ១៦ ៣៦៧ ហ.ត ។

- បរិមាណផលិតទឹកសា្អាតរបស់អង្គភាពរដ្ឋាករទឹកសាធារណៈ និងរដ្ឋាករទឹក 

ឯកជនទូទាំងបេទេសផលិតបានសរុប ២១ ២១០ ២៤២ ម៉េតេគូប ។

-ការផលិតថាមពលអគ្គីសនី កេមការគេប់គេងរបស់អគ្គីសនីកម្ពុជាសមេច

បាន ៣២០ ៥១៨ ៦៥៨ Kwh បើធៀបនឹងខេដូចគ្នាឆ្នាំមុនកើនឡើង ២៧,៤១%។

-រោងចកេបង្កើតថ្មីមានចំនួន ១០ បង្កើតការងរដល់ពលករ ៧២០៩ នាក់ ។    

គិតតេឹមដំណាច់ខេឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ រោងចកេដេលបានចុះបញ្ជីនៅកេសួងឧស្សា

ហកម្ម និងសិប្បកម្មមាន ១៥១១ បេើបេស់ពលករសរុប៨៨៤១៤១នាក់។ ក្នុងនោះ

ផ្នេកឧស្សាហកម្មតំបាញចាក់កាត់ដេរស្បេកជើង និងកាបូបមាន១០៤០រោងចកេ។

-មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មបង្កើតថ្មីមាន ១១ មូលដ្ឋាន បង្កើតការ-

ងរដល់ពលករ ៧៦ នាក់ ។ គិតតេឹមដំណាច់ខេឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ នេះមូលដ្ឋាន  

ឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មនៅទូទាំងបេទេសមាន ៣៨៩៥០ មូលដ្ឋានមានពល-

ករបមេើការងរ ១៩៥០៦៧ នាក់ ។

-ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតិសាងសង់ទូទាំងបេទេសមាន ២៧៧ គមេងមានផ្ទេ 

កេឡាសរុប ១៥៣២៥៣៣ ម៉េតេការ៉េ មានទុនវិនិយោគ ៨៣២២៣៨៦៨២ ដុលា្លារ 

អាមេរិក ធៀបនឹងខេដូចគ្នាឆ្នាំមុនកើនឡើង ១៩៩៤,៩០% ៕
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ការឈឺចាប់តេង់ជើង គឺជាបញ្ហាដ៏សាមញ្ញ 
មួយដេលមានចំពោះមនុស្សគេប់វ័យ ។ ការឈឺ
ចាប់អាចចាប់ផ្តើមដោយកមេិតតិចតួច រហូត 
ដល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ការឈឺចាប់នេះ 
អាចកើតដល់ជើងមា្ខាង ឬជើងទាំងសងខង ។ 
ការឈឺចាប់ជើងខ្លះអាចនាំឲ្យពិបាកក្នុងខ្លួន និង 
បង្កការរំខនជាខ្លាំង ហើយនៅកន្លេងដេលឈឺ 
ខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ចលនាបត់បេន រាងកាយ 
របស់អ្នក និងធ្វើឲ្យអ្នកមានការពិបាកក្នុងការ 
ទមា្លាក់ទម្ងន់រាងកាយទៅលើជើងរបស់អ្នក ។ 
ការឈឺចាប់ជើងនេះ អាចបណា្តាលពីមូលហេតុ 
ជាចេើន។ ភាគចេើនការឈឺចាប់បណា្តាលមកពី 
រមួលកេពើ ការកន្តាេក់សាច់ដុំ សភាពនឿយហត់ 
សាច់ដុំ កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ខ្សាះជាតិទឹក ឬ 
ឈររយៈពេលយូរ ។ ប៉ុន្តេពេលខ្លះ ការឈឺចាប់
អាចជាសញ្ញានេអាការៈរមួលសាច់ដុំ ការឈឺ 
សរសេពួរ និងការរងរបួសឆ្អឹងពេលធ្វើសកម្ម-
ភាពចេើនហួសហេតុ ។ បញ្ហាវេជ្ជសាសេ្តមួយ 
ចំនួន ដូចជាការកកឈមនៅសរសេវ៉េន ជំងឺ 
ទឹកនោមផ្អេម ជំងឺរលាកសនា្លាក់ ។ 

១. ស្អំទឹកកក ៖ នៅពេលការឈឺចាប់ជើង        
កើតឡើង កេយពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពរាង-
កាយរហ័សរហួន អ្នកអាចយកទឹកកកមកស្អំ ។ 
ការស្អំទឹកកកនេះនឹងជួយអ្នកកាត់បន្ថយការឈឺ
ចាប់ ដោយការធ្វើឲ្យស្ពឹកនៅតេង់កន្លេងឈឺចាប់
នោះ នឹងគេប់គេងសាច់មិនឲ្យហើម និងរលាក ។

* ខ្ចប់ដុំទឹកកកនៅក្នុងកន្សេងពោះគោស្តើង
មួយ ។ យកទឹកកកដេលខ្ចប់ក្នុងកន្សេងនោះមក
ស្អំតេង់កន្លេងឈឺចាប់ឲ្យបាន ១០ ទៅ ១៥ នាទី 
ដោយលើកជើងរបស់អ្នកឡើងលើ ។ អនុវត្តការ 

ស្អំនេះឲ្យបានពីរ ឬបីដងក្នុងមួយថ្ងេ ។
បញ្ជាក់ ៖ សូមកុំយកទឹកកកទៅស្អំដោយ 

ផ្ទាល់នៅលើស្បេក ពីពេះវាអាចបណា្តាលឲ្យ
សា្លាប់កោសិកាស្បេកដោយភាពតេជាក់ ។

២. ការមា៉ាស្សា ៖ ការមា៉ាស្សាជួយឱ្យធូរសេល
ឆប់រហ័ស ពីការរបួសសាច់ដុំ ដេលបណា្តាលឲ្យ
មានការឈឺចាប់តេង់ជើង ។ ការសិក្សាសេវ-
ជេវកាលពីឆ្នាំ ២០១២ ចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្ស-
នាវដ្តីវិទ្យាសាសេ្តបកសេយពីឱសថ (Science 
Translational Medicine Journal) កេុមអ្នក
សេវជេវបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ការព្យាបាល 
ដោយបេើវិធីមា៉ាស្សា ១០ នាទី មានបេសិទ្ធភាព 
បន្ថយការរលាក កេយការហាត់បេណដោយ
មានរបសួសាចដ់ុ ំ។ លើសពនីេះទៀត ការមា៉ាស្សា 
លើកកម្ពស់ចរន្តឈមរត់ និងជួយបន្ធូរសេស្ត 
និងការថប់អារម្មណ៍ ។

* យកបេងអូលាវ ឬបេងដូងមកលុញតេង់ 
កន្លេងឈឺចាប់ ។

*បេើដេ លុញថ្មមៗ 
ដើម្បីមា៉ាស្សាជើងរបស់អ្នក
ឲ្យបានបេហេល ១០ នាទី ។

* អនុវត្តដូច្នេះឲ្យបាន 
២ ឬ ៣ ដងរាល់ថ្ងេ ។

៣. រមៀត ៖ ឱសថ 
ព្យាបាល អាការៈឈឺជើង 
ដម៏ានបេសទិ្ធភាព មយួមខុ 
ទៀត គឺមើមរមៀតដេល
មានផ្ទុកសារធាតុបេឆំង នឹង 

អុកសុីដកម្ម ពេមទាំងគុណសម្បត្តិបេឆំងនឹង 
ការរលាក ។ សមាសធាតុ Curcumin នៅក្នុង 
រមៀត មានបេសិទ្ធភាពទប់សា្កាត់ចំនួនម៉ូលីគុល 
ដេលដើរតួនាទីធ្វើឲ្យរលាក និងមានការឈឺ-
ចាប់ ។

ដោះសែយបញ្ហាឈឺជើង        

តាមវិធីងាយៗ

* លាយម្សៅរមៀតមួយសា្លាបពេកាហ្វេជា
មួយនឹងបេងល្ងក្តាឧណ្ហាៗ ដើម្បីបង្កើតជា 
ល្បាយខប់ ។ បនា្ទាប់មកលាបនៅតេង់កន្លេង 
ឈឺចាប់ ហើយលុញវាថ្នមៗ ។ រង់ចាំឲ្យបាន ៣០ 
នាទី មុនពេលលាងជមេះវាដោយទឹកក្តាឧណ្ហាៗ ។ 
សូមអនុវត្តដូច្នេះឲ្យបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងេ ។

*ម្យា៉ាងទៀត សូមពិសាទឹកដោះគោផ្ំសលាយ 
ជាមួយរមៀតឲ្យបានម្តង ឬពីរដងក្នុងមួយថ្ងេ ។

*ជមេើសមួយទៀត គឺតេូវយករមៀតធ្វើជា 
របបអាហារបង្គេប់បន្ថេម ប៉ុន្តេសូមអនុវត្តកេម
ការណេនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ។

បញ្ជាក់ ៖ បេសិនបើអ្នកបេើថា្នាំដើម្បីពងេវ
ឈម សូមបេឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេល 
បេើមើមរមៀតធ្វើជាឱសថ ។ រោគបេគេីវ ជំងឺរីក 
សរសេវ៉េន និងការខូចសរសេបេសាទ ក៏ជាមូល-
ហេតុនាំឲ្យឈឺចាប់ជើងនេះដេរ ៕

ការឈឺចាប់តេង់ជើង គឺជាបញ្ហាដ៏សាមញ្ញ មួយដេលមានចំពោះមនុស្សគេប់វ័យ
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១. ខេបេំងក្តាខ្លាំងតេពាំងថ្លុក ទឹកតិចសល់ផុក កុកតេកអរ

 សម្តេងទឹកចិត្ត មេតា្តាធម៌ អាណិតស្មោះសរ ដោយល្បិចកល ។

២. ឱប្អូនកេឹមកេញ់ កំភា្លាញផ្ទក់ ទឹករីងសល់ភក់ កខ្វក់ខ្វល់

 អាណិតអ្នកណាស់ មរណៈដល់ សមសា្លាប់មិនសល់ ដល់មួយឡើយ ។

៣. ខ្ញុំខំស្វះស្វេង មិនកេងហត់ ដោយក្តីអំណត់ អត់គិតនឿយ

 ឃើញបឹងទឹកថា្លា ធំល្វឹងល្វើយ នេវីយ យើងស្ម័គេជួយអាសា ។

៤. ពួកតេីឆ្លើយថា ជឿម្តេចបាន យើងទាំងប៉ុនា្មោន ជាអាហារ 

 អ្នកពិតពាំយក បរិភោកា្តា សូវសូន្យសង្ខារ នៅនេះចុះ ។

៥. ទេកុកខ្ញុំនេះ កុកកាន់សីល ជេុះអស់មន្ទិល ពាលកំហុស 

 សីលបងបេំបី ល្បីសាយសុស បណ្តុះមេតា្តា ករុណាធម៌ ។

៦. ដំបូងពាំកេញ់ ទៅពេលេង លេងទឹកថា្លាឈ្វេងពេញតេកអរ 

 យកមកដក់វិញ ពាំបន្ត ជឿជាក់ស្មោះសរ គេប់ៗគ្នា ។

៧. កុកពាំតេីចេញ អស់ពីថ្លុក ទៅឈប់សំកុក បងេៀបលា្វា

 ចឹកសុីគ្មោនសល់ ខ្វល់រេរា ចុងកេយកា្តាមវា ទារទៅផង ។

៨. ឱ្យកា្តាមកៀបក ហើរវ៉ទៅ សំដៅដើមលា្វា ជាបង្គង

 កា្តាមអើយបេញាប់លេងកបង ភ្នេកកា្តាមទាំងសងសម្លឹងយល់ ។

៩. ហ្នុះ គំនរឆ្អឹង តេីតូចធំ គរបេមូលផ្តុំ កៀនក្បេរគល់

 កុកកាចសាមាន្យ ចិត្តពិសពុល បេើកលកាន់សីល មានមេតា្តា ។

១០. កុកភ័យស្លន់ស្លា អង្វរកា្តាម ទឹកភ្នេករហាមសយសកា

 ពេលេងកខ្ញុំ សុំករុណា ខ្ញុំសុំសន្យា រក្សាសីល ។

១១. កា្តាមខឹងបេឹងកៀបករឹតខ្លាំង កុកលុះមរណំ សូន្យសុរិល 

 សិលធម៌បោកបេក់ខះខូចខិល ផ្តាច់ផ្តិលសង្ខារបេជា្ញាឯង ៕

     នឹម ណាំ

បទពាក្យ៧

      សងសឹកបនសមែច
នាលា្ងាចមួយនាយ ផេ សួរ 

នាង ផុច ជាបេពន្ធ :
- បងដឹងខ្លួនឯងថា ឧស្សាហ៍ 

ផ្ទុះ កំហឹងដោយចេដន្យ តេ 
សំណាងល្អ អូនអាចទប់ចិត្ត 
បានរាល់លើក ដោយមិនបាន 

តបតជាមួយបងវិញសះ អាសេ័យហេតុនេះ ទើបប្តី បេពន្ធ យើង 
មានសុភមង្គលជាមួយគ្នារហូតដល់សព្វថ្ងេ ។ អូនបេប់បងមក 
មើល អូនមានវិធីយ៉ាងម៉េច បានជាអាចទប់ចិត្តបានរាល់លើក 
ដោយមិនតបតជាមួយបង ?

- ចា៎ា : រាល់ពេលខឹង ស្ទើរទេំមិនបាន  អូនតេងរត់ចូលបន្ទប់ 
ទឹក ដុសលាងសមា្អាតបង្គន់អនាម័យរហូតបានសា្អាតល្អ ទើប 
ចេញមកវិញ។ បងមិនធា្លាប់សមា្គល់ឃើញទេឬ ?

- ថាម៉េច ? ដុសលាងបង្គន់អនាម័យអាចជមេុះកំហឹងបាន ?
-ចា៎ាស. សមេប់អូនគឺបានមេន ពេះអូនបេើបេស់ចេស 

ដុសធ្មេញរបស់បង សមេប់ដុសបង្គន់រាល់លើក ហើយនិយយ 
បេប់ខ្លួនឯងថា " សងសឹក-សងសឹកបានសមេចហើយ " ។

អត់ហ៊ែនមកក្បែរ
ពេឹកមួយកុមារ ពីប កុមារ ពេក និង ពុយ ជួបជជេកគ្នា :
ពីប - នេ. ពូអញជាគេូបងេៀន ។ អ្នកណាឃើញគត់ក៏  

ហៅលោកគេូៗដេរ ។
ពេក - អ្ហេស.. ចាញ់ពូអញដច់ហើយវីយ ។ ពូអញបួសជា 

សង្ឃ អ្នកណាឃើញកល៏ើកដេសពំះ ហើយហៅថា ពេះតេជគណុ 
ដេរ ។

ពុយ - នេ.នេ...ពូឯងរាល់គ្នាចាញ់ពូអញសេឡះ ។ អ្នកណា 
ឃើញពូអញក៏គេចខ្លួនចេញឆ្ងាយ អត់ហា៊ាននៅក្បេរទេ ។

ពីប - អើ......តើគត់ធ្វើអី្វ បានជាគេខ្លាចម្លេ៉ះ ?
ពុយ - គត់គឺជា មេភេរវករ បំផ្ទុះគេប់បេកហ្នឹងណា៎ា ។

ហែតែឡប់ទែវិញ
លោកយយ អេម ជាបុគ្គលិកទើបចូលនិវត្តន៍ថ្មីៗ បាននាំចៅ

សេីចូលហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ប៉ុន្តេគត់រីសចុះ រីសឡើង 
មិនតេូវចិត្តអាវមួយណា សមេប់ពាក់ខ្លួនឯងសះ ។

ឃើញដូច្នេះ នារីអ្នកលក់ចង្អុលអាវមួយមានបា៉ាក់ឌិនចាំង 
ផ្លេកៗ :

- យកអាវនេះទៅ លោកយយ ។ ពេលលោកយយពាក់វា 
ពិតជាធ្វើឱ្យលោកយយ មើលទៅនៅក្មេងជាងវ័យ ២០ ឆ្នាំ 
ឯណះចា៎ា ។ យយ អេម ញញឹមកេបួចមាត់ ចាប់អាវ បេុងពាក់ 
សាកមើល សេប់តេចៅសេីសេកឃាត់ :

- មិនបានទេ កុំទិញអាវហ្នឹងអី លោកយយ!
- ម៉េចអ៊ីចឹងចៅ ?
- បើលោកយយពាក់អាវហ្នឹង គេមុខជាហៅយយឱ្យតេឡប់ 

ទៅចូលធ្វើការវិញមិនខន ។
- ម៉េចគេហៅយយទៅវិញ ?

- ពេះមើលទៅក្មេងពេក មិនសមឱ្យចូលនិវត្តន៍នោះអី ! ៕



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

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

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

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

5- É>] 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 Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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