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លើកកម្ពស់ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
Implementing Constitution and Laws to Strengthen Rule of Law

រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាតៃូវបានបង្កើតឡើងកៃយការ 
បោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិលើកទី ១ នាឆ្នោំ ១៩៩៣ រហូតមកដល់ពៃលនៃះ 
មានអាយុកាល ២៣ ឆ្នោំហើយ ។ បៃទៃសយើងអនុវត្តស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
នៃះបៃជាជនកម្ពុជា បានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិចំនួន ៤ 
លើកទៀត, ការបោះឆ្នោតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ចំនួន ៣ លើក, 
ការបោះឆ្នោតជៃើសតាំងសមាជិកពៃឹទ្ធសភាចំនួន ៣ លើក,និងការបោះ-
ឆ្នោតជៃើសតាំងកៃុមបៃឹក្សារាជធានីខៃត្តកៃុង សៃុកខណ្ឌ ចំនួន ២ លើក ។ 
បច្ចុប្បន្ន មជ្ឈដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិយ៉ាងចៃើនលើសលប់បានវាយតម្លៃ     
បៃកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យថ ដំណើរការនៃការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ 
និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាន់តៃមានភាពចាស់ទុំ   
ហើយ ។ ក្នុងរយៈពៃល ២៣ ឆ្នោំចុងកៃយនៃះ លើមូលដ្ឋានរាល់សមិទ្ធ    
ដៃលសមៃចបានតាំងពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នោំ ១៩៧៩ មក រាជរដ្ឋាភិ-
បាលដៃលដឹកនាំរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យបៃទៃសជាតិ 
បន្តរើកចមៃើនយ៉ាងខ្លាំង ដៃលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជៃលជៃនៃជីវ-
ភាពសង្គម សៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃជាជនកម្ពុជាទូទៅ ។ យើងបានទទួលនូវសុខ 
សន្តិភាពពៃញលៃញ ស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំ វិស័យសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
កំពុងស្ថិតក្នុងសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន ភាពកៃីកៃរបស់បៃជាជនតៃូវ
បានកាត់បន្ថយយ៉ាងចៃើន កម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួននៅ
ក្នុងតំបន់ ក៏ដូចសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល។ ការសមៃចបានសមិទ្ធផល
ទាំងអស់នៃះក៏អាសៃ័យដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បៃជាជន
ទូទាំងបៃទៃសពីគៃប់សៃទាប់ គៃប់មជ្ឈដ្ឋាន គៃប់និនា្នោការនយោបាយក្នុង
ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមនៃ្តី នៅកៃមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតៃមួយ និង    
កៃមម្លប់នៃពៃះមហាក្សតៃជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។

ទន្ទឹមនឹងដំណើរការរើកចមៃើននៃះ បៃជាជនយើងក៏តៃូវជួបនឹងឧប-
សគ្គជាចៃើនផងដៃរ ។ ជាពិសៃស ឧបសគ្គដៃលបង្កឡើងដោយកៃុម 
បៃឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួន ទាំងនៅក្នុង និងកៃបៃទៃស ដៃល 
តៃងតៃរិះរកគៃប់វិធីដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលបានទទួល 
អាណតិ្តដឹកនាំបៃទៃសដោយសៃបច្បាប់ពីបៃជាជន តាមរយៈការបោះ-
ឆ្នោតដោយសៃរើ និងយុត្តិធម៌ ។ ពួកគៃបានអនុវត្តនូវវិធានការជាចៃើនដើម្ប ី
សមៃចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន ជាពិសៃសដោយស្ថិតកៃមផ្លាកបៃជាធិប-
តៃយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សក្លៃងកា្លាយ ពួកគៃបានកុហក បោកបៃស់បៃជាជន 
មួលបង្កាច់ការពិត ជំរុញសកម្មភាពបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាន 
ជាបន្តបនា្ទាប់ សំដៅបង្កជាភាពវឹកវរ ចលាចលក្នុងសង្គមឲ្យឈានដល់ 
ស្ថានភាពដៃលមិនអាចគៃប់គៃងបាន ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចបំពុល
សធារណមតិឲ្យមានការយល់ចៃឡំ បន្ថយជំនឿ និងការគាំទៃចំពោះរាជ-
រដ្ឋាភិបាលដៃរ ។ សកម្មភាពទុច្ចរិតទាំងនៃះ បានបង្ហាញធាតុពិតច្បាស់ថ 
ពួកគៃមិនបានគិតដល់សៃចក្តីសុខរបស់បៃជាជន ហើយក៏មិនបានដើរ  
តាមគន្លងបៃជាធិបតៃយ្យ និងនីតិរដ្ឋឡើយ តៃមាត់របស់គៃតៃងតៃនិយយ
ឥតឈប់អំពីសុខទុក្ខរបស់បៃជាជន ពីការពងៃឹងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និង 
នីតិរដ្ឋ ។

បើយើងពិនិត្យជាខ្សៃសង្វាក់ ពីពៃឹត្តិការណ៍មួយទៅពៃឹត្តិការណ៍មួយ
ទៀតដៃលពួកគៃបានបង្កើតឡើង គឺមានភាពបៃទាក់កៃឡាគា្នោច្បាស់-         

The Constitution of the Kingdom of Cambodia re-established after the 
first general elections in 1993 is now 23 years old. The country has                          
implemented the Constitution through four more general elections, three    
communal/Sangkat council elections, three elections for the Senate, and two 
elections for the municipal, provincial and district councils. Currently,                     
national and international circles are of common sense that democratic         
process, respect of human rights, and rule of law in Cambodia are growing 
mature. 

Over the last 32 years, based on achievements realized since the 7 
January 1979 victory, under the leadership of the Cambodian People’s       
Party, the Royal Government has led the country on a path of continued 
progress with profound changes in socio-economic life of the people as a 
whole. Cambodia has regained full peace, firm political stability, rapidly        
growing socio-economic development, achievement in reducing people’s 
poverty, while integrating itself into regional and international communities. 
These achievements are possible because of active participations of our 
people throughout the country from all walks of life, circles, and political 
tendencies, in the implementation of the political platform of the Royal            
Government under the premiership of Samdech Techo Hun Sen, under the 
roof of one Constitution and the most revered shade of HM the King.

While making this progress, our people have had to encounter numerous 
stages of obstacles, especially those caused by the oppositions and ill-willed 
circles inside and abroad, who seek every means to overthrow the                          
Cambodian People’s Party, whom the people have given their legal mandate 
to lead through free and just general elections. They have taken numerous 
measures to succeed own ambitions, disguised especially under fake                 
democracy and human rights, to deceive people and to slander the truth. 
They indulge actions in violation of the Constitution and existing laws aimed 
at stirring turmoil in society leading to uncontrollable situation or at least 
causing misconception that dwindles belief and support for the Royal                 
Government.

Such dishonest actions show clearly that they care nothing about people’s 
peaceful life or about walking along the path of democracy and rule of law. 
While doing so they preach endlessly about caring for people’s hardships 
and strengthening of democracy and rule of law.

Observing what had happened, from one event to another caused by 
these people, we have noted interwoven actions reflecting their perfidiously 
dangerous tricks. Obviously, after the general elections on 27 July 2013, the 
oppositions had sought every means to destroy the electoral results through 
illegal street-demonstrations until violence occurred. After reaching political 
solution and culture of dialogue, they did not implement them in faithful          
manner. They have made used of the solution and culture to strengthen their 
forces and opened fiercer attacks on the Royal Government and the                  
Cambodian People’s Party. That was a gross violation to the good will of the 
Cambodian People’s Party.

The opposition groups have divided among themselves actions to attack 
and slander the truth, falsify documents relating to border and maps, sowing 
policy of demagogue, nationalist extremism, while instigating revenge and 
conflicts in society. They accused Samdech Techo, the head of Royal               
Government, of dictatorship and nurturing violence to prevent general              
elections from happening in 2018. They have even gone great length to insult 
him and his personal honor.

On another instance, there is this Black Monday campaign aimed         
clearly at trying to mobilize forces for a new color revolution, which, up to the 
present moment, the opposition party has declared openly to take part in it. 
These daring acts further illustrated actions in violation of laws by their            
leaders and a number of individuals in civil society. As the authority takes 
legal measures, they have resorted to accuse them of making political threats 
on the opposition voices and civil society.

In truth, judging from their hostile actions, they have in fact killed culture 
of dialogue already. However, when they failed in their political hatchings one 
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ទស្សនាវដ្ដីបែជាជន

លាស់ដៃលឆ្លុះបញ្ជាំងឲ្យឃើញនូវឧបាយកលដ៏ពិសពុល បៃកបដោយ 
គៃះថ្នោក់បំផុត ។ ជាក់ស្តៃងកៃយការបោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិថ្ងៃទី 
២៧ កក្កដ ឆ្នោំ ២០១៣ ពួកបៃឆំងបានរិះរកគៃប់វិធីបំផ្លាញលទ្ធផលនៃ   
ការបោះឆ្នោតដោយដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មមិនសៃបច្បាប់តាមដងផ្លូវរហូត
ឈានដល់បង្កកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា ។ កៃយមានដំណោះសៃយនយោបាយ 
ពួកគៃមិនបានអនុវត្តដោយស្មាះតៃង់ នូវស្មារតីនៃដំណោះសៃយនយោ-
បាយ និងវប្បធម៌សន្ទនាឡើយផ្ទុយទៅវិញគៃគៃន់តៃបៃើបៃស់ស្មារតីនៃ
ដំណោះសៃយនៃះដើម្បីពងៃឹងកមា្លាំងខ្លួន និងយកឱកាសវាយបៃហារកាន់
តៃខ្លាំងថៃមទៀតមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
ប៉ុណោ្ណោះ ដៃលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះសុឆន្ទៈរបស់គណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា ។ ពួកបៃឆំងបានបៃងចៃកគា្នោធ្វើសកម្មភាពវាយបៃហារ 
ដៃលមានលក្ខណៈមួលបង្កាច់ការពិត បង្កើតឯកសរក្លៃងកា្លាយលើបញ្ហា
ពៃំដៃន និងផៃនទី សបពៃះនយោបាយបៃជាភិថុតិគំនិតជាតិនិយមជៃុល 
និងសតិអារម្មណ៍ជៃុលនិយម ជំរុញការគុំគួនវណ្ណៈញុះញង់បង្កទំនាស់ក្នុង
សង្គម។ល។ ពួកគៃបានចោទសម្តៃចតៃជោបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ ផ្តាច់ 
ការ មានបំណងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា ដើម្បីមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅ
ឆ្នោំ ២០១៨ ខងមុខ រហូតដល់បៃមាថធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់កិត្តិយសផ្ទាល់  
របស់សម្តៃច ។ ដោយឡៃកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មារបស់ពួកគៃ គឺមាន 
គោលដៅច្បាស់ណាស ក្នុងការសកល្បងបៃមូលកមា្លាំងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌
ជាថ្មីទៀត ដៃលមកដល់ពៃលនៃះគណបក្សបៃឆំងបានបៃកាសជាចំហ  
ក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការនៃះ ។ ភាពគឃ្លើនរបស់គៃក៏បានបង្ហាញឲ្យ 
ឃើញថៃមទៀត តាមរយៈសកម្មភាពរំលោភច្បាប់របស់មៃដឹកនាំពួកគៃ       
និងបុគ្គលមួយចំនួននៃអង្គការសង្គមសុីវិល ។ នៅពៃលដៃលសមត្ថកិច្ច  
អនុវត្តវិធានការច្បាប់ពួកគៃចោទថ ជាការគំរាមកំហៃងខងនយោបាយ
លើសំឡៃងបៃឆំង និងសង្គមសុីវិលទៅវិញ ។ ការពិតតាមរយៈសកម្មភាព
បៃទូសរា៉ាយទាំងនៃះបង្ហាញថ ពួកគៃបានសមា្លាប់វប្បធម៌សន្ទនារួចទៅ
ហើយ តៃពៃលដៃលតៃូវបរាជ័យក្នុងឧបាយកលរបស់ខ្លួនជាបន្តបនា្ទាប់
នោះ ពួកគៃបៃរមកនិយយពីវប្បធម៌សន្ទនាឡើងវិញ ក្នុងគោលដៅស្វៃង 
រកការសមៃបសមៃួលនយោបាយពីគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ។ ក្នុងបរិ-
ការណ៍នៃះ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាបានបៃកាសច្បាស់នូវជំហរក្នុងការ 
បន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្សបៃឆំង ដើម្បីដោះសៃយតៃ 
បញ្ហាដៃលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចគណបក្សប៉ុណោ្ណោះ តៃមិនតៃូវជះឥទ្ធិពលដល់
ដណំើរការរបសត់លុាការឡើយ  ហើយគា្មានការសមៃបសមៃលួខងនយោ-
បាយណាមួយអាចស្ថិតពីលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមានបានឡើយ ។

គួរកត់សមា្គាល់ថ បរទៃសមួយចំនួនដៃលមិនទាន់យល់អំពីសភាព-
ការណ៍កម្ពុជា ឬមិនពៃមស្វៃងយល់ពីដំណើរការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា         
បានធ្វើការវាយតម្លៃបៃកបដោយភាពអគតិ នៅក្នុងផលបៃយោជន៍របស់      
ខ្លួនថមានការយយីលើគណបក្សបៃឆំង និងបំបិទសិទ្ធិសៃរើភាពអង្គការ
សង្គមសុីវិលនានា ទាមទារឲ្យលើកលៃងបទចោទបៃកាន់លើបុគ្គលមួយ 
ចំនួននៃគណបក្សបៃឆំង និងសកម្មជននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះ 
ហើយតៃូវដោះលៃងជនទាំងនោះពីការឃុំឃំងក្នុងពន្ធនាគារ ដៃលធាតុ      
ពិតគឺអ្នកទាំងនោះបានបៃពៃឹត្តខុសច្បាប់ ឯរដ្ឋាភិបាលគៃន់តៃបានអនុវត្ត
ច្បាប់ចំពោះជនល្មើសប៉ុណោ្ណោះ ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចបៃជាជនទាំង       
មូលតៃូវការចាំបាច់នូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខសណា្តាប់-      
ធា្នោប់សង្គមរឹងមាំដើម្បីអភិវឌ្ឍបៃទៃស និងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ។ ដូច្នៃះ 

កាតព្វកិច្ចជាចម្បង គឺការពារដច់ខតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដៃលជាច្បាប់កំពូល 
របស់ជាតិ ខិតខំពងៃឹងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ សំដៅរាំងខ្ទប់ឲ្យ 
បាននូវរាល់ឧបាយកលអាកៃក់ដៃលចង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលក្នុង 
សង្គម ។ ស្មារតរីដ្ឋធម្មនញុ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា បានកណំតច់្បាសថ់ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ជារដ្ឋឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យមួយ និងជារដ្ឋដៃល       
គៃប់គៃងដោយច្បាប់ បៃជាជនកម្ពុជាគៃប់រូបមានភាពស្មើគា្នោចំពោះមុខ 
ច្បាប់ មានសិទ្ធិ សៃរើភាព និងករណីយកិច្ចដូចគា្នោដោយពំុមានការរើសអើង
បៃកចៃកឡើយ ការបៃើសិទ្ធិសៃរើភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមា្នោក់ៗ មិនតៃូវ
ឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសៃរើភាពអ្នកដទៃទៃ ។ ការបៃើសិទ្ធិសៃរើភាពនៃះតៃូវ
បៃពៃឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់ ។

ការអនុវត្តច្បាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ ដោយបៃសិទ្ធភាព និងដោយមានការចូល      
រួមបៃកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈរបស់បៃជាពលរដ្ឋគៃប់ៗរូប ពីគៃប់សៃទាប់
មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គម គឺជាបៃការជាសរវ័ន្តដើម្បីធានានូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព 
នយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នោប់សង្គមដ៏រឹងមាំ ពៃមទាំងធានានូវការ 
ឋិតថៃរ និងរើកចមៃើននៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ 
បៃជាជនកម្ពុជាគាំទៃយ៉ាងពៃញទំហឹង ចំពោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិ-       
បាល និងស្ថាប័នតុលាការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពងៃឹងនីតិរដ្ឋ និងរាំង-
ស្កាត់នូវរាល់សកម្មភាពបៃទូសរា៉ាយនានា មិនឲ្យនាំបៃទៃសជាតិទៅរក
គៃះមហន្តរាយជាថ្មីទៀតបានឡើយ ៕

after the other, they resorted to culture of dialogue again aimed at seeking 
political settlement from the Cambodian People’s Party. In this context, the 
Cambodian People’s Party has stated clearly its position to resume culture 
of dialogue with the opposition parties only to resolve issues within the      
Party’s competency, and they should not have implications whatsoever on 
the court procedures. No political adjustment should be above the                              
Constitution and existing laws. 

It is worth noting that some - with no understanding of the Cambodian 
situation or never try to understand legal process of the country, have made 
ill-willed evaluation based on their own interests that there have been threats 
on opposition parties and restrictions on freedom of expression of civil              
society. They demand pardons granting for certain individuals of the                        
opposition parties and human rights activists, and set them free, while in 
reality those people have committed wrongdoings. The Royal Government 
merely implements laws, and in this case, with regard to those who                        
committed offenses.

The Royal Government, the Cambodian People’s Party as well as the 
Cambodian people as a whole find it necessary to maintain peace, political 
stability, security, firm social order for the sake of national development and 
improvement of living condition. Our primary task here is to resolutely defend 
the Constitution, the fundamental law of the nation, make more efforts to 
strengthen strict implementation of legal measures aimed at preventing ill 
tricks to cause social turmoil. Spiritually, the Constitution of the Kingdom of 
Cambodia clearly defines that the Kingdom of Cambodia is an independent 
and sovereign state, ruled by law where every Cambodian has equal right 
before law, and similar rights, freedom, and obligation without discrimination. 
Use of one’s rights shall not infringe upon rights of others. Use of rights and 
freedom must comply with conditions defined by laws.

Strict, effective, and participatory implementation of laws with conscience 
of every Cambodian people from all walks of life and circles in society is  
essential factor to guarantee peace, political stability, security and firm social 
order. It also guarantees long lasting existence and progress of democracy 
and human rights in Cambodia. The people of Cambodia fully support             
measures taken by the Royal Government and judicial institutions in                    
implementing laws to strengthen rule of law and to prevent hostile actions 
from bringing our nation into a new disaster.\.
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កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី  ១២ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅវិមានរដ្ឋសភា សម្តៃច 

អគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គ-

រាជទូតនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ដៃលទើបតៃងតាំងថ្មីបៃចាំបៃទៃស 

ចំនួន ៥ ចូលជួបសម្តៃងការគួរសម និងផ្តល់អនុសសន៍ណៃនាំមុននឹង        

ចៃញដំណើរទៅបំពៃញបៃសកកម្មការងរការទូតនៅកៃបៃទៃស ។

ឯកអគ្គរាជទូតដៃលតៃូវរាជរដ្ឋាភិបាលតៃងតាំងបៃចាំបៃទៃសទាំង ៥ 

នោះ រួមមាន ឯកឧត្តម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតបៃចាំនៅសហភាពមី-

យ៉ាន់មា៉ា ឯកឧត្តម ហែង សុខផល ឯកអគ្គរាជទូតបៃចាំនៅសធារណរដ្ឋ 

គុយបា ឯកឧត្តម កែវ វិសិដ្ឋ ឯកអគ្គរាជទូតបៃចាំនៅសហព័ន្ធរុស្សុី  

ឯកឧត្តម បែក់ ងួនហុង ឯកអគ្គរាជទូតបៃចាំនៅសធារណរដ្ឋសង្គម 

និយមវៀតណាម និងឯកឧត្តម អ៊ុក ចាន់ដារ៉ែ ឯកអគ្គរាជទូតបៃចាំនៅ

បៃទៃសបៃ៊ុយណៃដរ៉ូស្សាឡឹម ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បានណៃនាំដល់ឯក-

ឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់ គប្បីគិតផលបៃយោជន៍ជាតិជាធំ ការពារ 

ផលបៃយោជន៍របស់ជាតិ និងបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ ពលករខ្មៃរ ដៃលរស់នៅ 

បៃកបអាជីវកម្ម និងធ្វើការងរនៅបៃទៃសដៃលឯកឧត្តមទទួលជាតំណាង 

ទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទៃសៈបៃបណាក៏ដោយ ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះដៃរតៃូវបង្កើន 

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការល្អជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត-រាជទូតនៃបណា្តាបៃទៃសដទៃ 

ទៀតបៃចាំនៅបៃទៃសដៃលឯកឧត្តមជាតំណាងនៅទីនោះ ។

សម្តៃចចកៃីបៃធានរដ្ឋសភាបានផ្តល់អនុសសន៍ ៥ ចំណុច ជូនដល់ 

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់ ដៃលក្នុងនោះមាន ទី១- តៃូវកា្តាប់ឲ្យបាន

និងធ្វើបៃតិកម្មតបតឲ្យបានទាន់ពៃលវៃលា ចំពោះសកម្មភាពណាដៃល 

មានចរិតមាក់ងយ ឬបំពារបំពានដល់ជាតិ និងបៃជាជនយើង ។ ទី២- តៃូវ 

ធ្វើការវាយបក និងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ចំពោះទង្វើបំភ័ន្តមតិមហា-

ជនអំពីការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជា 

ដៃលមជ្ឈដ្ឋានអគតិខងកៃតៃងតៃបំផ្លើសការពិតក្នុងគោលបំណងបន្តុះ

បង្អាប់ និងគាបសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល ទី៣- តៃូវផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបាន

រហ័សចំពោះសភាពការណ៍នយោបាយកៃបៃទៃស ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹង 

មាតុភូមិយើង ទី៤-តៃូវជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបរទៃសស្គាល់កម្ពុជាយើងឲ្យបាន

ច្បាស់បង្ហាញឲ្យគៃស្គាល់ពីសិល្បៈវប្បធម៌ បៃពៃណីរបស់ខ្មៃរយើង ដៃល 

ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិ ដៃលមានវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

តាំងពីសម័យអង្គរមក និង ទី៥-ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងទាក់ទាញអ្នក 

វិនិយោគ និងទៃសចរណ៍មកបៃទៃសយើង ដោយផ្អៃកលើសកា្តានុពល 

ដៃលបៃទៃសយើងមាន ។

ឯកឧត្តម សកុ  ជា ឯកអគ្គរាជទតូវសិមញ្ញ នងិពៃញសមត្ថភាពនៃពៃះ- 

រាជាណាចកៃកម្ពុជាបៃចាំសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា ជាតំណាងឯកអគ្គរាជទូត

ទាំងអស់បានប្តៃជា្ញានៅចំពោះមុខសម្តៃចចកៃីបៃធានរដ្ឋសភាថនឹងខិតខំ

បំពៃញការងរភារកិច្ចតំណាងឲ្យពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា នៅលើឆកអន្តរ- 

ជាតិទៅតាមច្បាប់ដៃលបានកំណត់ ។

ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថ ឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់នឹងខិតខំអនុវត្ត   

តាមអនុសសន៍ណៃនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តៃចចកៃីបៃធានរដ្ឋសភា ពិសៃស 

ខិតខំថៃរក្សាផ្សព្វផ្សាយកិត្យានុភាពបៃទៃសជាតិ ពងៃឹងពងៃីកកិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយបៃទៃសមា្ចាស់ផ្ទះ និងឯកអគ្គរាជទូត អគ្គ-

រដ្ឋទូតបៃទៃសផ្សៃងៗទៀត និងធ្វើការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ អ្នកទៃស-

ចរណ៍ ឲ្យមកកម្ពុជាកាន់តៃចៃើន ។

ឯកឧត្តម សុក ជា បានលើកឡើងថ ឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់នឹងចង

ចាំការណៃនាំរបស់សម្តៃចចកៃីបៃធានរដ្ឋសភា ដៃលបានលើកឡើងថ 

តៃូវគិតគូរពីបៃយោជន៍បៃទៃស និងបៃជាពលរដ្ឋនៅគៃប់កាលៈទៃសៈ ៕

សម្តេចចកេី ហេង សំរិន ផ្តល់ការណេនាំដល់ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា 
ដេលទើបតេងតាំងថ្មីបេចាំបេទេសចំនួន ៥ 

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរាជទូតនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាដៃលទើបតៃងតាំងថ្មីបៃចាំបៃទៃសចំនួន ៥ ចូលជួប 

សម្តៃងការគួរសម និងផ្តល់អនុសសន៍ណៃនាំមុននឹងចៃញដំណើរទៅបំពៃញបៃសកកម្មការងរការទូតនៅកៃបៃទៃស
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សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញទៅចូលរួម                 

ក្នុងវៃទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានលើកទី ១៣ និងការទទួលពានរង្វាន់

សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត ដៃលបៃពៃឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខៃ 

សីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅទីកៃុងវៀងច័ន្ទនៃសធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យ-

បៃជាមានិតឡាវ ។

ក្នុងឱកាសស្នោក់នៅបៃទៃសឡាវ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បាន 

អញ្ជើញជួបសម្តៃងការគួរសមឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ែង វរ៉ែជិត បៃធានរដ្ឋនៃ

សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យបៃជាមានិតឡាវ នៅវិមានរដ្ឋឡាវ ។ ឯកឧត្តម 

ប៊ុនញ៉ែង វរ៉ែជិត បានសម្តៃងនូវការចូលរួមអបអរសទរដោយស្មាះ

អស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះសម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ដៃលបានអញ្ជើញ 

មកចូលរួមវៃទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានលើកទី ១៣ ពិសៃសការទទួល

បាននូវពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត ដៃលជាពានរង្វាន់ដ៏មាន 

សកា្តានុពលរបស់មៃដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់អាស៊ាន ។ ឯកឧត្តមបៃធានរដ្ឋឡាវ

ក៏បានថ្លៃងអំណរគុណជូនចំពោះសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ដៃលបានខិត 

ខំពុះពារនូវរាល់ការលំបាកគៃប់បៃបយ៉ាងក្នុងការជួយដល់បៃទៃសឡាវធ្វើ

ជាមា្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នោំ ២០១៦ នៃះ ពិសៃសការខិតខំ 

ជួយឲ្យកិច្ចបៃជុំថ្នោក់រដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាស៊ាន និងដៃគូរបស់អាស៊ាន 

បញ្ចប់ទៅបៃកបដោយលទ្ធផលដ៏តៃចះតៃចង់កាលពីពៃលថ្មីៗកន្លងទៅ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានជូនពរឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ែង វរ៉ែជិត
ដៃលទើបតៃូវបានតៃងតាំងជាអគ្គលៃខបក្សថ្មី និងជាបៃធានរដ្ឋឡាវ នៅ 

ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ១០ របស់បក្សបៃជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ កាលពីថ្ងៃ 

ទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខៃមករាឆ្នោំ ២០១៦ កន្លងមក ។ សម្តៃចតៃជោក៏បាន 

ជមៃបជូនឯកឧត្តមបៃធានរដ្ឋឡាវ ពីសភាពការណ៍ទូទៅរបស់ពៃះរាជា

ណាចកៃកម្ពុជា ការរឹតចំណងសមគ្គីភាព និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃ 

បៃទៃសទាំងពីរ កម្ពុជា-ឡាវ ដៃលមានការរើកចមៃើនឥតឈប់ឈរពីមួយ

ថ្ងៃទៅមយួថ្ងៃ ពសិៃសការបៃរព្វខបួ ៦០ ឆ្នោ ំនៃថ្ងៃបង្កើតទនំាកទ់នំងការទតូ 

រវាងបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ(១៥ មិថុនា ឆ្នោំ ១៩៥៦-១៥ មិថុនា ឆ្នោំ 

២០១៦)ដៃលបានបៃពៃឹត្តទៅបៃកបដោយភាពស្និទ្ធស្នោល និងសមគ្គី-

ភាពបំផុត ។ ភាគីនៃបៃទៃសទាំង ២ បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ

កម្មទ្វៃភាគី និងការបោះបង្គាលពៃំដៃនរវាងបៃទៃសទាំងពីរពិភាក្សាអំពី   

ការបង្កើតអគ្គកុងស៊ុល ដោយកម្ពុជានឹងដក់ទីតាំងអគ្គកុងស៊ុលនៅតំបន់

បា៉ាក់សៃខៃត្តចំបា៉ាសក់ រើឯភាគីឡាវក៏នឹងបង្កើតអគ្គកុងស៊ុលនៅខៃត្តស្ទឹង

តៃងនៃបៃទៃសកម្ពុជា ពៃមទាំងយកចិត្តទុកដក់ខិតខំបៃឹងបៃងទប់ស្កាត់

បទល្មើសពៃឈើនៅតាមពៃំដៃន ។ រដ្ឋាភិបាលឡាវក៏បានគាំទៃដល់           

កម្ពុជាក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនអាស៊ាន ហៅថ អៃមា៉ាស 

(AMAS)ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាផងដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោបានពាំនាំនូវពៃះរាជ-

បណា្តាំផ្ញើសកសួរសុខទុក្ខពី ពែះករុណា ពែះមហាក្សតែនែពែះរ-
ជាណាចកែកម្ពុជា ជូនចំពោះឯកឧត្តមបៃធានរដ្ឋឡាវ និងបានអញ្ជើញ

ឯកឧត្តមបៃធានមកបំពៃញទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋនៅពៃះរាជាណា-

ចកៃកម្ពុជា តាមពៃលវៃលាសមសៃបខងមុខ ហើយដៃលការអញ្ជើញនោះ

តៃូវបានការទទួលដោយពៃញចិត្តពីសំណាក់ឯកឧត្តមបៃធានរដ្ឋឡាវ ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊នុ សែន បានអញ្ជើញជបួពភិាក្សាទ្វៃភាគ ីជាមយួឯក-

ឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តៃីឡាវ ថងលួន សុីសូលីត ដោយភាគីទាំងពីរ បាន 

យល់សៃបក្នុងការពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ដៃលមានសៃប់បន្ថៃម 

ទៀត រវាងកម្ពុជា-ឡាវ ។ នាយករដ្ឋមន្តៃីឡាវបានស្នើដល់សម្តៃចតៃជោ       

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំជាងគៃក្នុងអាស៊ាន ជួយបន្តគាំទៃបៃទៃស      

ឡាវជាបៃធានអាស៊ានរួម និងកិច្ចបៃជុំពាក់ព័ន្ធនានារបស់អាស៊ាននាខៃ 

កញ្ញាខងមុខនៃះផងដៃរ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីឡាវបានឯកភាពក្នុង

ការទទួលយកសំណើរបស់សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ក្នុងការផ្ទៃរអគ្គ-

លៃខធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លៃមៃគង្គពីរាជធានីភ្នំពៃញមកកាន់ទីកៃុង

វៀងច័ន្ទបៃទៃសឡាវ សមៃប់ផ្នៃកបច្ចៃកទៃសនិងបរិស្ថាន ។ ដោយឡៃក

សមៃប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ និងទឹកជំនន់គឺនៅតៃបន្តរក្សាក្នុង 

បៃទៃសកម្ពុជាដដៃល ។ 

នៅថ្ងៃទី ៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ វៃលាម៉ាង ១៩ និង ២៤ នាទីក្នុង    

វៃទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានលើកទី ១៣ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 

បានអញ្ជើញឡើងទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត ឬហៅថ    

៉ASEAN LifetimeAchievement Award   ៉ពីវិទ្យាស្ថានយុទ្ឋសសៃ្ត និងភាព 

ជាអ្នកដឹកនាំអាសុី ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបៃទៃសយូរជាងគៃក្នុងអាស៊ាន។

ក្នុងពៃលទទួលពានរង្វាន់នៃះ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងសុន្ទរកថគន្លឹះដៃល

សម្តេចតេជេហ៊ុនសេនអពេា្ជើញចូលរួមវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊េនលើកទី១៣
និងទទួលពានរង្វេន់៉សមិទ្ធផលអាស៊េនមួយជីវិត៉នេបេទេសឡាវ

ទិដ្ឋភាពរួមនៃវៃទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានលើកទី ១៣ និងការទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត 

ដៃលបៃពៃឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅទីកៃុងវៀងច័ន្ទ នៃសធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យបៃជាមានិតឡាវ 
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បានបញ្ជាក់អំពីបៃវត្តិរបស់កម្ពុជាដោយធា្លាប់ឆ្លងកាត់សងៃ្គាមនិងជម្លាះផ្ទៃ

ក្នុងពីអតីតកាល ហើយក៏បានបៃកា្លាយមកជាបៃទៃសដៃលមានការរើក 

ចមៃើន ។ ពានរង្វាន់នៃះ គឺជាមទនភាពសមៃប់បៃជាជនកម្ពុជាទាំងមូល

ដៃលបានរួមគា្នោដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិផងដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី   

បានថ្លៃងថមទនភាពនៃះមិនមៃនសមៃប់តៃសម្តៃច និងកៃុមគៃួសរ 

នោះឡើយ គឺជាមទនភាពរបស់បៃជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយសម្តៃច

បានប្តៃជា្ញាចិត្តយកពៃលវៃលា ដៃលនៅសៃសសល់ក្នុងជីវិតរបស់សម្តៃច     

ខិតខំធ្វើការដើម្បីបុព្វហៃតុជាតិ និងបៃជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តៃរើកចមៃើន  ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីការវិវឌ្ឍរបស់បៃទៃស    

កម្ពុជាថ:កម្ពុជាពីមុនដៃលល្បីថជាវាលពិឃត ជាតំបន់អសន្តិសុខ ជា      

ចមា្ការមីនដៃលគៃភ័យខ្លាចគៃប់គា្នោ ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាកោះសន្តិភាព និង

ជាតំបន់ទៃសចរណ៍បៃកបដោយបៃជាបៃិយភាព ក្នុងតំបន់អាសុី-អាគ្នៃយ៍ 

ទទួលបានភ្ញៀវទៃសចររាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នោំៗ ហើយនៅតៃមានចំនួន 

កើនឡើង, កម្ពុជាពីមុនដៃលល្បីក្នុងការបៃើអាវុធដើម្បីដណ្តើមអំណាចគា្នោ

ក្នុងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាល ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាបៃទៃសមួយ ដៃលគោរព

យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សៃរើពហុបក្ស តាម 

រយៈការរៀបចំយ៉ាងទៀងទាត់នូវការបោះឆ្នោតដោយសៃរើតៃឹមតៃូវ និង      

យុត្តិធម៌ ដើម្បីឲ្យបៃជាពលរដ្ឋជៃើសរើសជៃើសតាំងតំណាងដឹកនាំបៃទៃស 

ជានីតិរដ្ឋ ដៃលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដោយឥតងករៃ និងជារដ្ឋអធិប-

តៃយ្យ ដៃលមានបូរណភាពទឹកដីពៃញលៃញ និងគោរពលើកតម្កើងយ៉ាង

ម៉ត់ចត់នូវសិទ្ធិ និងសៃចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស,កម្ពុជាពីមុនដៃលជាបៃទៃស

តៃូវទទួលរងការហ៊ុមព័ទ្ធ និងឯកោទាំងខងនយោបាយ និងសៃដ្ឋកិច្ច ឥឡូវ 

នៃះបានកា្លាយទៅជាបៃទៃសមួយ ដៃលកំពុងសមាហរណកម្មខ្លួនយ៉ាង 

សកម្មទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ និងនិមា្មាបនកម្មតំបន់ និងពិភពលោក និងជា         

បៃទៃសកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្ម ដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ក្នុងគៃប់    

កិច្ចការតំបន់ និងនៅលើឆកអន្តរជាតិ,កម្ពុជាពីមុនដៃលជាបៃទៃសអន់   

ខ្សាយខងផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច និងគៃបដណ្តប់ដោយភាពកៃីកៃ មានអសន្តិសុខ 

ស្បៀង ឥឡូវនៃះបានកា្លាយទៅជាបៃទៃសនាំស្បៀងចៃញ ហើយស្ថិតនៅ 

ក្នុងចំណាត់ថ្នោក់នៃបៃទៃស ដៃលសមៃចបាននូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់      

បៃកបដោយចីរភាពលើពិភពលោកក្នុងអតៃជាមធ្យម ៧,៧ % ក្នុងមួយឆ្នោំ 

ទៅពីរទសវត្សរ៍កន្លងមក ពៃមទាំងសមៃចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អបៃសើរ     

ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ ក៏ដូចជាការកៃលម្អសូចនាករសង្គមសំខន់ៗ

និងបានឆ្លងផុតដោយមទន នៃចំណាត់ថ្នោក់បៃទៃសមានចំណូលទាប

ទៅជាបៃទៃសមានចំណូលមធ្យមកមៃិតទាប ។ កម្ពុជាពិតជាមានមទន-

ភាពក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាន ដៃលបានចូលរួមចំណៃករក្សាបាននូវ 

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងទៀតថ ចាប់ពីការចាប់បដិសន្ធិ 

ក្នុងឆ្នោំ ១៩៦៧ អាស៊ានកំពុងមានការរើកចមៃើន និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ 

ទាំងក្នុងតំបន់ និងលើឆកអន្តរជាតិ។ ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពរើកចមៃើននៃះ

សម្តៃចតៃជោបានផ្តល់ទស្សនទានមួយចំនួនសមៃប់អាស៊ាន ដោយ 

សម្តៃចបានបញ្ជាក់ថ ភាពរុងរឿងមិនអាចកើតមានទៃបើគា្មានសន្តិភាព 

សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពដៃលជាបុរៃលក្ខខណ្ឌមិនអាចខ្វះបានសមៃប់ការរើក

ចមៃើនយូរអង្វៃង សមៃប់បៃទៃសជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗ និងសមៃប ់

អាស៊ានទាំងមូល ។ អាស៊ានតៃូវតៃរក្សាឲ្យបាន និងពងៃឹងថៃមទៀតនូវតួនា 

ទីស្នូលបៃកបដោយតុល្យភាពភាពទន់ភ្លន់ និងក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាក្នុង    

តួអង្គជាអភិបាលកិច្ចក្នុងតំបន់ ។ អាស៊ានតៃូវយកចិត្តទុកដក់ជំរុញបៃភព      

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងសៃុក ជាពិសៃសការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានកំណើន     

ពៃមជាមួយការពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងការពន្លឿនសមាហរណ-

កម្មតំបន់ ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត បៃភពកំណើននៃសៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនអាច       

កាត់ផ្តាច់ពីបណា្តាបៃទៃសសៃដ្ឋកិច្ចធំៗផ្សៃងទៀតនៅក្នុងតំបន់បានឡើយ

រួមមាន សៃដ្ឋកិច្ចបណា្តាបៃទៃសបូក ៣ ចិន ជប៉ុន កូរ៉ៃ អូស្តាៃលី នូវ៉ៃលហ្សៃ-

ឡង់ ពៃមទាំងឥណា្ឌ និងរុស្សុី ដៃលបូកបញ្ចូលទាំងតំបន់អឺរា៉ាហ្សុីផងដៃរ ។ 

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជា
ណាចកៃកម្ពុជាថ្លៃងក្នុងវៃទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានលើកទី ១៣ និង
ការទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត ដៃលបៃពៃឹត្តទៅពីថ្ងៃទី 

០៦ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅទីកៃុងវៀងច័ន្ទ នៃ
សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យបៃជាមានិតឡាវ

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជា
ណាចកៃកម្ពុជា ទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត 

ពីវិទ្យាស្ថានយុទ្ឋសសៃ្ត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំអាសុី ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ
បៃទៃសយូរជាងគៃក្នុងអាស៊ាន
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អាស៊ានតៃូវពន្លឿនចាប់យកទីផ្សារធំៗទាំងនៃះឲ្យបានឆប់ ។ សម្តៃចតៃ-

ជោបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថ បើទោះបីនយោបាយនៅលើពិភពលោកមាន

ការផ្លាស់ប្តូរ តៃអាស៊ាននៅតៃអាចរក្សាបាននូវសមគ្គីភាពនៅលើវិថីនៃការ 

អភិវឌ្ឍនិងការកសងសហគមន៍ តំបន់មួយដៃលមានសមាហរណកម្ម        

កាន់តៃជិតស្និទ្ធ និងសុីជមៃ និងបន្តដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងកៃបខណ្ឌនៃ    

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មសមៃប់តំបន់អាសុីបូពា៌ទាំង

មូល ។ ដើម្បីបន្តសហគមន៍អាស៊ានទៅមុខ ចាំបាច់តៃូវបន្តនូវការអភិវឌ្ឍ 

ម៉ូឌៃលនៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយទាំងក្នុង

ទិដ្ឋភាពនយោបាយ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ ដៃលកើតចៃញពីបទ   

ពិសធន៍វិជ្ជមានពីអតីតកាល និងបំណងបៃថ្នោឆ្ពោះទៅអនាគត ហើយ 

ធានាផ្តល់ជូនតំបន់ទាំងមូលនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍ 

បៃកបដោយចីរភាព និងវិបុលភាព ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីបាន 

សម្តៃងការជឿជាក់ថ អាស៊ាននឹងបន្តរួមរស់ជាមួយគា្នោបៃកបដោយភាព

សុខដុមរមនា ជាមហាគៃួសរតៃមួយ ហើយអាស៊ាននឹងមិនមានទិដ្ឋភាព   

ដូចអឹរ៉ុបដៃលអង់គ្លៃសដើរចៃញនាពៃលថ្មីៗនោះ ហើយនៅតៃជាគៃួសរ 

ដ៏រឹងមាំ ។ បៃជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលពិតជាមានមទនភាពចំពោះសមិទ្ធ-

ផលធំៗនានាដៃលសមៃចបាន ក៏ដូចជាការចូលរួមវិភាគទានជាវិជ្ជមាន

ទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងរួម ដើម្បីកសងសហគមន៍អាស៊ាន 

នាពៃលកន្លងមក ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកការបៃគល់ពានរង្វាន់   ៉សមិទ្ធ-

ផលអាស៊ានមួយជីវិត   ៉ថជាការទទួលស្គាល់ និងលើកទឹកចិត្តដ៏សំខន់    

មួយសមៃប់បៃជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល មិនមៃនសមៃប់តៃបុគ្គលសម្តៃច     

និងកៃុមគៃួសរសម្តៃចនោះទៃ ។ សម្តៃចតៃជោបានផ្ញើនូវសមិទ្ធផលនៃះ    

ជូនទៅដល់សហការើនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ ដៃលបានរួមគា្នោធ្វើការ  

អសរ់យៈពៃលជតិ ៤០ ឆ្នោជំាពសិៃសក្នងុរយៈពៃលជាង៣០ឆ្នោ ំដៃលសម្តៃច 

ធ្វើជានាយករដ្ឋមនៃ្តីរបស់កម្ពុជា ។ ពានរង្វាន់នៃះបង្ហាញឲ្យឃើញពី បៃស-

កកម្មបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគតដៃលរូបសម្តៃច និងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយ

បៃជាជនកម្ពុជាទាំងមូលតៃូវតៃបន្តបៃឹងបៃងពុះពារសមៃចឲ្យបានជោគ-

ជ័យដើម្បីបុព្វហៃតុជាតិកម្ពុជាផង និងបុព្វហៃតុសហគមន៍អាស៊ានផង ។

សូមបញ្ជាក់ថ ពានរង្វាន់ពិសៃស និងមានសរសំខន់បំផុតនៃះ តៃូវ  

បានផ្តល់ជូនបៃមុខរដ្ឋាភិបាល ដៃលបានបមៃើការងរយូរជាងគៃក្នុងអា-

ស៊ាន ។ គិតមកដល់ពៃលនៃះ មានឥស្សរជនតៃបីរូបប៉ុណោ្ណោះ ដៃលបាន 

ទទួលពានរង្វាន់ "សមិទ្ធផលអាស៊ានមួយជីវិត" គឺឯកឧត្តម លី ក្វែន់យ ូ

អតីតនាយករដ្ឋមន្តៃីសឹង្ហបុរើ,ឯកឧត្តម មហាធៀ ម៉ូហាម៉ែដ អតីត 

នាយករដ្ឋមន្តៃីមា៉ាឡៃសុី និង ស៊ុលតង់ ណាសវីនសាហ៍ នៃរដ្ឋប៉ៃរា៉ាក 

របស់បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ៕

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វៃភាគីជាមួយ

ឯកឧត្តម ថងលួន សុីសូលីត នាយករដ្ឋមន្តៃីឡាវ
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សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពៃញទស្សនកិច្ច

នៅសធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃកាលពីថ្ងៃទី ១៩-២០ ខៃ 

សីហា ឆ្នោំ ២០១៦ បៃកបដោយជោគជ័យ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលចង្អៀត

និងកិច្ចបៃជុំកំពូលទ្វៃភាគីជាមួយឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo 

នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃ ។ មៃដឹកនាំនៃបៃទៃសទាំងពីរបានធ្វើការ   

ពិភាក្សាគា្នោយ៉ាងយកចិត្តទុក ដក់ក្នុងការពងៃីកនូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្មអប់រំសុខភិបាល ទៃសចរណ៍ 

ពិសៃស ការពងៃឹងទំនាក់ទំនងការទូតសមៃប់បៃទៃសទាំងពីរឲ្យកាន់តៃ

មានការរើកចមៃើនទ្វៃឡើងថៃមទៀត ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីមាន

បៃសសន៍ថ ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់បៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃនៅ    

ពៃលនៃះ គឺពិតជាមានសរៈសំខន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងពងៃឹងទំនាក់ទំនងទ្វៃ-

ភាគីសមៃប់បៃទៃសទាំងពីរ ហើយទស្សនកិច្ចនៅពៃលនៃះគឺធ្វើឡើងនៅ

មុនកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីកៃុងវៀងច័ន្ទបៃទៃសឡាវដៃលនឹងបៃរព្វ

ឡើងនៅដើមខៃកញ្ញាខងមុខ ។ សម្តៃចតៃជោគឺជាអ្នកគាំទៃដ៏សំខន់មួយ

ដល់បៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃក្នុងការចូលជាសមាជិកទី ១១ របស់អាស៊ាន           

ដោយសម្តៃចបានអំពាវនាវឲ្យមៃដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់គាំទៃបៃក្ខភាពទី

ម័រឡៃស្តៃជាសមាជិកអាស៊ានទី ១១ ឲ្យបានឆប់ ។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគា្នោ 

នោះ មៃដឹកនាំទាំងពីរក៏បានប្តៃជា្ញាចិត្តរួមគា្នោក្នុងការពងៃីកទំហំពាណិជ្ជកម្ម

នៃបៃទៃសទាំងពីរឲ្យកាន់តៃមានទំហំធំឡើងថៃមទៀត តាមរយៈការខិតខំ

ទិញទំនិញពីគា្នោទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តៃចៃើនឡើង ពិសៃសការជំរុញឲ្យ 

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសភាពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរធ្វើការ

សហការគា្នោឲ្យកាន់តៃជិតស្និទ្ធ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃបាន

ថ្លៃងថ លោកនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអា-

ស៊ានលើកទី ២៦ និងអញ្ជើញបំពៃញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅបៃទៃសកម្ពុជា

នៅខៃឧសភាឆ្នោំ ២០១៧ បើទោះបីជាបៃទៃសរបស់លោកមានការបោះ-

ឆ្នោតចំនួនពីរគឺការបោះឆ្នោតជៃើសរើសបៃធានាធិបតី និងការបោះឆ្នោត 

សភាក្នុងឆ្នោំ ២០១៧ ក៏ពិតមៃន ។ ជាមួយគា្នោនៃះ ទីម័រឡៃស្តៃគាំទៃបៃក្ខភាព 

កម្ពុជាជាសមាជិកកៃុមបៃឹក្សាសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសមៃប់អាណត្តិឆ្នោំ 

២០១៩ របស់អង្គការសហបៃជាជាតិដៃលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នោំ 

២០១៨ នៅទីកៃុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមៃរិក ។ នៅក្នុងជំនួបចរចារទ្វៃភាគី 

នោះដៃរ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានផ្តល់

អាហារូបករណ៍ចំនួន ១០ កន្លៃង ដល់រដ្ឋាភិបាលទីម័រឡៃស្តៃក្នុងការបញ្ជូន

និស្សិតមកសិក្សាក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបកំពូលទ្វៃភាគី     

រួចមក សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី និងសមភាគីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តី    

ទីម័រឡៃស្តៃ បានអញ្ជើញធ្វើជាសក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលៃខលើឯកសរ  

សំខន់ៗចំនួនបី ក្នុងនោះ គឺទី១.កិច្ចពៃមពៃៀងកៃបខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហ-   

បៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច និងបច្ចៃកទៃស ។ ទី២.កិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពីការលើក

លៃងទិដ្ឋការសមៃប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដៃនការទូត និងផ្លូវការនៃបៃទៃស

ទាំងពីរកម្ពុជា-ទីម័រឡៃស្តៃ និងទី ៣.អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គា្នោ     

ស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃវិស័យការងរសមៃប់បៃទៃសទាំងពីរ ។

នៅពៃឹកថ្ងៃទី ២០ ខៃសីហា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ                          

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួប     

សំណះសំណាលជាមួយបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន ១៥ គៃួសរ ដៃល 

កំពុងបំពៃញការងរ ជាផ្នៃកមួយរបស់អង្គការកៃរដ្ឋាភិបាល ផ្នៃកមួយ         

របស់អង្គការសហបៃជាជាតិ និងមួយផ្នៃកជាបៃជាពលរដ្ឋរស់នៅបៃកបរបរ 

ចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងបៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃ ។ សម្តៃចតៃជោបានសម្តៃងមទន-     

ភាពជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នោះ ដៃលបានចំណាយធនធាន 

របស់ខ្លួនទៅបំពៃញការងរ និងជួយដល់បៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃ តាមរយៈ 

សកម្មភាពការងរជាចៃើនដៃលទាក់ទិនទៅនឹងវិស័យអប់រំ គមនាគមន៍     

ការអភិវឌ្ឍជនបទ និងការងរសង្គមតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គការសហ-

បៃជាជាតិ ។

ពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៤១ ថ្ងៃខួបកំណើតកងកមា្លាំងរំដោះជាតិទីម័រឡៃ-

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជេហ៊ុនសេននេបេទេសទីម័រឡេស្តេ

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំកំពូលចង្អៀត  និងកិច្ចបៃជុំកំពូលទ្វៃភាគី 

ជាមួយឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃ

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
និងឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃ

អញ្ជើញតៃួតពល
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ស្តៃបានបៃរព្វឡើងយ៉ាងមហោឡារិក នៅទីស្តីការកៃសួងការពារជាតិទី-

ម័រឡៃស្តៃ កៃមវត្តមានឯកឧត្តម Taur Matan Ruak បៃធានាធិបតីនៃ

សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃ, សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃ-

ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាជាភ្ញៀវពិសៃស

របស់សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃ,ឯកឧត្តម Rui Maria de 
Araujo នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃពៃមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវ

ជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់មកពីតំណាងបៃទៃសចំនួន ១៨ ។ ឯកឧត្តម Taur 
Matan Ruak បៃធានាធិបតីនៃសធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃ-         

ស្តៃបានអញ្ជើញបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តថ្នោក់វរសៃនីយ៍ ជូនដល់នាយទាហាន

នៃកងកមា្លាំងរំដោះជាតិទីម័រឡៃស្តៃ ។ ជាមួយគា្នោនៃះសម្តៃចអគ្គមហាសៃ-

នាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាក្នុង    

នាមជាភ្ញៀវពិសៃសរបស់សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃ និង 

ឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃក៏បាន            

អញ្ជើញបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តថ្នោក់វិរសៃនីយ៍ទោជូនដល់កងកមា្លាំងរំដោះជាតិ

ទីម័រឡៃស្តៃចំនួនពីររូបដៃលមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធៃង ក្នុងការហ្វឹក-

ហាត់ និងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រ-

ឡៃស្តៃពោល គឺចាប់តាំងពីសធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃ             

ទទួលបានឯករាជ្យជាតិពីបៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុីនៅថ្ងៃទី ២០ ខៃឧសភា ឆ្នោំ 

២០០២ មកនោះ ។

ដំណើទស្សនកិច្ចនៃះ បានពងៃឹងកាន់តៃខ្លាំងនូវកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ  

រវាងបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា ទីម័រឡៃស្តៃ និងបានបង្ហាញពីការបន្តខិតខំ          

របស់បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពងៃឹងវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជា

នៅលើឆកអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានមិត្តកាន់តៃចៃើននៅលើពិភព-

លោក ។

បៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃបានឆ្លងកាត់នូវការលំបាក និងឧបសគ្គជាចៃើន 

រាប់មិនអស់ ។ ពីឆ្នោំ ១៦១៥ ដល់ឆ្នោំ១៩៧៥ ទីម័រឡៃស្តៃស្ថិតនៅកៃមអា-

ណានិគមបៃទៃសព័រទុយហា្គាល់ ។ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆិកាឆ្នោំ ១៩៧៥ ទីម័រឡៃ-

ស្តៃបានបៃកាសឯករាជ្យពីអាណានិគមព័រទុយហា្គាល់ ។ ថ្ងៃទី ៧ ខៃធ្នូឆ្នោំ 

ដដៃល បៃទៃសឥណ្ឌូណៃសីុ បានកាន់កាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខៃកក្កដឆ្នោំ 

១៩៧៦ បានបៃកាសទីម័រឡៃស្តៃជាផ្នៃកមួយរបស់បៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុី ។ 

ថ្ងៃទី ៣០ ខៃសីហាឆ្នោំ ១៩៩៩ ទីម័រឡៃស្តៃបានធ្វើបៃជាមតិអំពីអនាគត     

ទីម័រឡៃស្តៃកៃមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហបៃជាជាតិ ។ ក្នុងបៃជាមតិ

នោះបៃជាពលរដ្ឋទីម័រឡៃស្តៃ មានជមៃើសពីរដៃលតៃូវធ្វើការជៃើសរើស 

ក្នុងនោះជមៃើសទី ១ ទីម័រឡៃស្តៃ ជៃើសយកឯករាជ្យ និងជមៃើសទី ២ ទី-

ម័រឡៃស្តៃបន្តស្ថិតនៅកៃមការគៃប់គៃងរបស់បៃទៃសឥណ្ឌូណៃសុី ។ 

ជាលទ្ធផល បៃជាពលរដ្ឋទីម័រឡៃស្តៃ ៧៨% បានជៃើសយកឯករាជ្យ 

២៧% យកការគៃបគ់ៃងរបសឥ់ណ្ឌណូៃសុ ីនងិ ១% សន្លកឹឆ្នោតមនិយកជា 

ការបាន។ ថ្ងៃទី ២២ មីនាឆ្នោំ ២០០២ សភាតំណាងរាស្តៃបានអនុម័តរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញទីម័រឡៃស្តៃ និងបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២០ ខៃឧសភាឆ្នោំ    

២០០២ ។ ទីម័រឡៃស្តៃជាបៃទៃសកោះស្ថិតក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ ដៃល

បានកា្លាយជារដ្ឋអធិបតៃយ្យដំបូងគៃក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ ពីបៃទៃសឥណ្ឌូ-

ណៃសុី កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខៃឧសភា ឆ្នោំ ២០០២ ។ ទីម័រឡៃស្តៃមានបៃជា-

ជនជាង ១ លាននាក់ និងជាបៃទៃសមួយក្នុងចំណោមបៃទៃសពីរក្នុងតំបន់

អាសុីអាគ្នៃយ៍ ដៃលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សសនារ៉ូមាំងកាតូលិក    

បនា្ទាប់ពីបៃទៃសហ្វីលីពីន ។

សធារណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយ្យទីម័រឡៃស្តៃ បានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូត

ជាមួយនឹងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៩ ខៃកក្កដឆ្នោំ ២០០២ និង 

បានបង្កើតស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២ ខៃកុម្ភៈឆ្នោំ ២០១៥ ៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Rui Maria de Araujo នាយករដ្ឋមនៃ្តីទីម័រឡៃស្តៃ
ធ្វើជាសក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលៃខលើឯកសរសំខន់ៗចំនួនបី

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា ជួបសំណៃះសំណាលជាមួយបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 
ចំនួន ១៥ គៃួសរ ដៃលកំពុងបំពៃញការងរ ជាផ្នៃកមួយរបស់អង្គការ
កៃរដ្ឋាភិបាល ផ្នៃកមួយរបស់អង្គការសហបៃជាជាតិ និងមួយផ្នៃកជា

បៃជាពលរដ្ឋរស់នៅបៃកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងបៃទៃសទីម័រឡៃស្តៃ
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កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី ២២ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតី-

តៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងវៃទិកាស្តីពីការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្ម-

ជាតិ (Forum on Protection and Conservation of Natural Resou-

rces) នៅវិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពៃញ ។ វៃទិកានៃះចូលរួមដោយ 

តណំាងសមាគម អង្គការមនិមៃនរដ្ឋាភបិាលជាតអិន្តរជាត ិ សមាគមសលិ្ប-

ករ ពៃះសង្ឃ និងបៃជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍តាមបណា្តាខៃត្តមួយចំនួនធំ ។ 

សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូតរាជទូត តំណាងស្ថានទូតនានា              

តំណាងស្ថាប័នអន្តរជាតិសំខន់ៗបៃចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមផងដៃរ ។

នៃះគឺជាការជួបជុំលើកដំបូងសមៃប់អ្នកដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការការ-

ពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាជាមួយបៃមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ការ  

ជួបជុំនៃះក៏បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយបថដ៏សំខន់ 

របស់មនៃ្តីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសហការជាមួយតួអង្គទាំងអស់ដៃលបាន

ចូលរួមការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិនៅទូទាំងបៃទៃស ។

 សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថ នៃះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុត       

សមៃប់យើងទាំងអស់គា្នោចាប់ផ្តើមសៃចសៃង់ធនធានធម្មជាតិ ។ យើង 

មិនអង្គុយបក់ផ្សៃង តៃយើងនាំគា្នោពន្លត់ភ្លើង ។ ការបងៃ្កាប និងយន្តការ  

របស់រដ្ឋក៏មិនគៃប់គៃន់ដៃរ គឺតៃូវការការចូលរួមទាំងកមៃិតជាតិ សហ-

គមន៍ និងកមៃិតដៃគូ ដៃលជាយន្តការការពារដ៏សំខន់។ សម្តៃចតៃជោ 

សែន បានសម្តៃងការពៃញចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋ 

និងតំណាងសហគមន៍ទាំងអស់ រួមទាំងពៃះសង្ឃ ដៃលបានចូលរួមយ៉ាង

សកម្មក្នុងការថៃរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិពៃឈើ និងធនធានសត្វពៃ ។ 

សម្តៃចតៃជោគាំទៃ និងជំរុញឲ្យមានការជួបជុំពិភាក្សារវាងសង្គមសុីវិល 

និងកៃសួង រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយសម្តៃចតៃជោបានសមៃចឲ្យចៃញ ស.ជ. 

ណ ដើម្បីឲ្យគៃប់តួអង្គយកទៅអនុវត្តកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាព ។ ចំពោះ 

តំណាង និងសមាជិកទាំង ១៩ សមាគម អង្គការគឺតៃូវមានការបៃជុំពិភាក្សា 

ជាមួយកៃសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធចំនួន ៦ ដូចជា ទី១.កៃសួងបរិស្ថាន, ២.

កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទ, ៣.កៃសួងរៀបចំដៃនដីនគររូប-

នីយកម្ម,៤.កៃសួងរ៉ៃ និងថមពល, ៥.កៃសួងសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្ម 

និង ៦.កៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។ កិច្ចបៃជុំ ៣ ខៃម្តងគឺរដ្ឋមនៃ្តី   

ដៃលទទួលបន្ទុកនៃវិស័យការងរនីមួយៗ តៃូវបើកចំហរឲ្យស្ថាប័ននានា 

ចូលរួម ។

ក្នុងជំនួបនៃះសម្តៃចបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានដោះសៃយបញ្ហាមួយ

ចំនួនដៃលបានស្នើឡើងដោយអង្គការមិនមៃនរដ្ឋាភិបាលចំនួន ១៩ ដៃល 

ក្នុងនោះ សម្តៃចបានដោះសៃយបញ្ហាដៃលអង្គការបានស្នើសុំឲ្យមានការ

ជួបគា្នោរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នោំម្តងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន និងមតិយោ-

បល់ ។ សម្តៃចតាជោបានទទួលយកសំណើនៃះហើ់យបានឲ្យតម្លៃវៃទិកា

នៃះស្មើនឹងវៃទិការាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ដោយមានសិទ្ធិចៃញ

សៃចក្តីសមៃចដូចកិច្ចបៃជុំគណៈរដ្ឋមនៃ្តីផងដៃរ ។

ចំពោះការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋាននានា រួមទាំងការតាក់តៃងគោល-

នយោបាយ ការពៃងច្បាប់ និងលិខិតគតិយុត្តិដទៃទៀត គឺតៃូវមានការ 

ពិគៃះយោបល់ ។ កៃសួងតៃូវស្តាប់ពាក្យពិត ៣ ខៃម្តង បៃសើរជាងស្តាប់ 

ពាក្យកុហក ៥ ឆ្នោំម្តង ។ យន្តការនៃះគឺអាចធ្វើនៅថ្នោក់ខៃត្តដៃលមាន   

បៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ មិនអនុញ្ញាតតទៅទៀតទៃ ចំពោះរបៀបគៃប់គៃងមន្ទី  រ 

បស់កៃសួងតាមបណា្តាខៃត្ត កៃសួងក្បាលមួយកន្ទុយបី ដូចជាកៃសួងកសិ-

កម្មជាដើម ។ កៃសួងកសិកម្មតៃូវដក់រដ្ឋបាលជលផល និងរដ្ឋបាលពៃ-

ឈើនៅកៃមមន្ទីរកសិកម្មតៃមួយនៅខៃត្ត ។

សម្តៃចតៃជោបានស្តាប់ និងគាំទៃនូវយោបល់លើកឡើងរបស់តំណាង

អង្គការ សមាគម សហគមន៍ ពៃះសង្ឃ ដៃលសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាំទៃ    

សកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនៅតាមបណា្តាខៃត្ត ។ សម្តៃចគាំទៃ           

ពៃញទំហឹង ពៃមទាំងបានសន្យាជួយផ្តល់កូនឈើសមៃប់យកទៅដំ  

ឡើងវិញ រួមទាំងស្បៀងអាហារ អាវរងរ អាវភ្លៀង សមៃប់កៃុមការងរ និង 

កញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួននៅឆ្នោំកៃយ ។

ដើម្បីពងៃឹងកិច្ចការពារសត្វពៃ និងពៃឈើជាង ៦ លានហិកតា       

សម្តៃចតៃជោបានសមៃចឲ្យជៃើសរើសអនុរក្សពៃឈើ ៣០០ នាក់ ថៃម 

ទៀតសមៃប់ឆ្នោំ ២០១៧ ។ សម្តៃចបានសមៃចធ្វើផ្លូវជាង ១៨ គ.ម និង 

សម្តែចតែជែ ហ៊ុន សែន ណែនាំឲ្យកែសួងតែូវសា្តែប់ពាក្យពិត ៣ ខែម្តង 
បែសើរជាងសា្តែប់ពាក្យកុហក ៥ ឆ្នែំម្តង  

ជំនួបដំបូងរវាងបែមុខរជរដា្ឋែភិបាលជាមួយអ្នកធ្វើករពាក់ព័ន្ធកិច្ចករករពារធនធានធម្មជាតិ

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងវៃទិកាស្តីពីការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ នៅវិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពៃញ
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ស្ពោននៅអារ៉ៃង ខៃត្តកោះកុងដោយបៃគល់ភារកិច្ចនៃះឲ្យកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទជាអាណាប័កដើមខ្សៃជាអ្នកកសងនៅពៃលរដូវភ្លៀងបញ្ចប់។ការ

កសងផ្លូវនៃះ គឺដើម្បីឲ្យបៃជាពលរដ្ឋ និងកូនក្មួយកាន់តៃងយសៃួលក្នុង

ការធ្វើដំណើរ ហើយក៏សង្ឃឹមថនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទៃសចរណ៍ទៅកម្សាន្ត

នៅអារ៉ៃងកាន់តៃចៃើនឡើង ដៃលអាចនឹងផ្តល់នូវការងរ បៃក់ចំណូល     

ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ពោលគឺការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរ 

របស់បៃជាជនដៃលពឹងផ្អៃកតៃលើអនុផលពៃឈើ និងការកាប់ឈើតៃ 

មួយមុខ ។

សម្តៃចតាជោបានបញ្ជាក់បៃប់អ្នកចូលរួមថ នៅពៃលនៃះបងប្អូន 

សហគមន៍ សមាគម អង្គការកៃរដ្ឋាភិបាល ពៃះសង្ឃ ដៃលការពារធន-

ធានធម្មជាតិ គឺមានសម្តៃចនាយកមនៃ្តីមួយជាបង្អៃកដ៏រឹងមាំហើយដើម្បី

សមៃចការងរដ៏មានសរសំខន់នៃះ ។ យើងសៃឡាញ់ពៃឈើទាំងអស់ 

គា្នោ គឺយើងតៃូវតៃចូលរួមទាំងអស់គា្នោ ។

សម្តៃចតៃជោ សែន  ក៏នឹងមានការផ្តល់មៃដយលើកទឹកចិត្តដល់         

សកម្មជនទាំងឡាយដៃលបានលះបង់ និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការ

ថៃរក្សា និងការពារធនធានធម្មជាតិនៅទូទាំងបៃទៃសនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំ

លើកកៃយ ។

សម្តៃចតៃជោ នាយករដ្ឋមនៃ្តីក៏បានថ្លៃងអំពីបរិការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍ 

និងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិ ដៃលនៅលើពិភពលោក ដោយបញ្ជាក់ថ

គា្មានការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយដៃលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះទៃ លើក 

លៃងតៃបៃទៃសមួយចំនួនដូចជា សំងហា្គាពួរ ហុងកុង មា៉ាកាវ ម៉ូណាកូ         

ដៃលការអភិវឌ្ឍមិនពឹងផ្អៃកលើធនធានធម្មជាតិ ។ សម្តៃចតៃជោបានមាន 

បៃសសន៍ថ បញ្ហាពៃឈើនៅកម្ពុជាឈើតៃូវបានបៃើបៃស់ និងបំផ្លាញ 

គៃប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ ។ ពៃឈើមានសតៃូវចៃើនណាស់។សងៃ្គាម

ក៏បានបំផ្លាញ ពៃឈើ ការបៃើបៃស់បៃចាំថ្ងៃ មានការសងសង់ផ្ទះសម្បៃង 

សំណង់ ការចំអិនអាហារ ការធ្វើឡឥដ្ឋ ឡធ្យូង និងសំណង់គៃប់បៃភៃទ ។ 

ដូចនៃះឈើសម្បូរសតៃូវណាស់ ពៃះជាសៃចក្តីតៃូវការបៃើបៃស់បៃចាំ  

ថ្ងៃ ដៃលមិនអាចហាមបៃមដចខ់តនោះទៃ ។ ជាមយួនៃះចំននួបៃជាពល-

រដ្ឋក៏មានការកើនឡើងផងដៃរ ។ 

សម្តៃចតៃជោ បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធការតិះទៀនរាជរដ្ឋាភិបាល  

ដៃលថ សូម្បីឥដ្ឋក្បឿងក៏ទិញពីបៃទៃសកៃ ។ សម្តៃចពន្យល់ថ ការដុត

ឥដ្ឋក្បឿងក៏តៃូវការបៃើអុសដៃរ ដូចនៃះការបៃមាថ និងការតិះទៀនក៏គួរតៃ 

គិតមើលទៅ ។ ដើម្បីបានផ្ទះមួយទំហំ ៥ ពាន់ម៉ៃតៃការ៉ៃ តើគៃតៃូវការអុស 

ចំនួនប៉ុនា្មាន ដើម្បីបានឥដ្ឋនៃះ?។ ដូចនៃះបៃសិនជាការទិញពីគៃថោក        

ជាង គរួតៃទញិពគីៃបៃសើរជាងការផលតិខ្លនួឯង ។  ពៃះនៅពៃលមានឡ-

ឥដ្ឋ ឡក្បឿងកាន់តៃចៃើននោះ ការកាប់បំផ្លាញពៃឈើក៏កាន់តៃចៃើនដៃរ ។

សម្តៃចតៃជោកប៏ានធ្វើការអធបិ្បាយអពំបីញ្ហាតៃ ីដធី្ល ីទកឹ នងិសត្វពៃ។ 

សម្តៃចបញ្ជាក់ថ បញ្ហាតៃីគឺមានការវិវត្ត។ ដំណាក់ការទឹកជៃ តៃីចៃើន      

បៃជាជនតិចមកកាន់ដំណាក់កាលទឹករាក់ តៃីតិច បៃជាជនចៃើន គួបផ្សំនឹង 

បទល្មើសអនាធិបតៃយ្យបានធ្វើឲ្យចំនួនតៃីកាន់តៃតិច ។ នៃះជាបញ្ហា ។ 

សត្វពៃបាត់បង់ ក៏ដោយសរបាត់បង់ពៃ និងការបៃមាញ់ ដៃលអម្បាញ់    

មិញមានការស្នើឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់មួយ តៃវិធានការមួយសំខន់គឺ

ការរក្សាពៃឲ្យបាននោះនឹងធ្វើឲ្យសត្វពៃសម្បូរឡើងវិញ ។ បញ្ហាសត្វពៃ 

នឹងនិយយលំអិតនៅក្នុងកៃមបរិស្ថានមួយនៅពៃលខងមុខ ។

ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី សម្តៃចតៃជោបានលើកឡើងថនៅដំណាក់កាល  

ឆ្នោំ ១៩៧០ គឺជាដំណាក់កាលស្វៃងរកដីថ្មី ។ ពៃលនោះបៃទៃសចាប់ផ្តើម

មានការលូតលាស់ខងសៃដ្ឋកិច្ច ។ បនា្ទាប់មកក៏មានដំណាក់កាលរត់ 

ចោលដី គឺសម័យសងៃ្គាមអារិកឈា្លានពានកម្ពុជា ។ នៅពៃលនោះឲ្យដី 

ទទៃរក៏មិនយកដៃរ ។ ដំណាក់កាលបន្តមកទៀត គឺជាដំណាក់កាលបាត់ 

បង់ដីទាំងសៃុងដោយរបបប៉ុលពតបានធ្វើជាតូបនីយកម្ម។ នៃះជាដំណាក់

កាលដៃលបៃជាជនកម្ពុជាគា្មានសិទ្ធិលើដីធ្លីទាំងអស់ ពៃះដីធ្លីទាំងអស់ជា 

របស់អង្គការ ។ ដំណាក់កាលកៃយមកទៀតជាដំណាក់កាលស្ថារដីថ្មី 

ឡើងវិញ ។ នៅឆ្នោំ ១៩៧៩ រហូតដល់ឆ្នោំ ១៩៨៨ រដ្ឋផ្តល់លុយឲ្យបៃជា-

ពលរដ្ឋទៅស្តារដីថ្មី ក៏ប៉ុន្តៃបច្ចុប្បន្នបានកា្លាយទៅជាដំណាក់កាលដណ្តើម

ដី ប្លន់ដី លួចដី ។ 

ថ្លៃងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពៃលនោះដៃរ សម្តៃចតៃជោ សែន បាន 

បង្ហាញថក្នុងជីវិតរបស់សម្តៃចការសកស្តាយមាន ៤ ទី១.ការធ្វើកំណៃ 

ទមៃង់លើបញ្ហាដីធ្លីដៃលមានការយឺតយ៉ាវ និងស្មុគស្មាញ បនា្ទាប់ពីរបប         

ប៉ុលពត ដៃលដីធ្លីទាំងអស់ពុំមានឯកសរបញ្ជាក់ថជារបស់អ្នកណានោះ

ទៃ ។ ដូចនៃះអ្នកណាមកនៅកន្លៃងណាក៏បាន ដោយគា្មានការឈ្លាះ 

បៃកៃកគា្នោ តៃយើងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបៃគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បៃង

ជូនបៃជាពលរដ្ឋ ។ បញ្ហាទី២.គឺការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើកំណៃទមៃង់ឡូត៍  

នៃសទ ។ លប់ចោលឡូត៍នៃសទយឺតពៃក ដៃលគួរតៃូវបានលប់តាំងពីឆ្នោំ 

២០០០ មិនគួរទុកដល់ឆ្នោំ ២០១២ នោះទៃ ។ បញ្ហាទី៣.គឺការបៃគល់ដី 

សម្បទានសៃដ្ឋកិច្ចឲ្យកៃុមហ៊ុនវិនិយោគ ជម្លាះដីធ្លីបានកើតឡើង ហើយ 

ខ្វះដំណោះសៃយ ។ អនុសសន៍ដៃលបានផ្តល់ឲ្យមិនតៃូវបានអនុវត្ត  

ពៃញលៃញនូវ   ៉យុទ្ធសសៃ្តស្បៃកខ្លា  ៉ ជម្លាះដីធ្លីកើតឡើងពៃញបន្ទុក និង 

ទី៤.ការកាប់បំផ្លាញពៃឈើកើតមានពៃញបន្ទុកចាប់ពីឆ្នោំ ១៩៩៣ មក ។

សម្តៃចបានបន្តថ ការជួបជុំគា្នោថ្ងៃនៃះមិនតៃឹមតៃជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់     

នូវការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពងៃឹងបៃសិទ្ធភាព និង 

ពន្លឿនដំណើរការនៃកំណៃទមៃង់លើវិស័យបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

នៅកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទៃប៉ុន្តៃថៃមទាំងជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការរើក

ចមៃើនមួយជំហានថ្មីទៀតក្នុងការពងៃឹងភាពជាដៃគូ រវាងស្ថាប័ននយោ-

បាយ និងស្ថាប័នសង្គម ដោយភាពជឿជាក់ និងទុកចិត្តគា្នោដើម្បីបុព្វហៃតុ 

បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិទៀតផង ។

សម្តៃចតៃជោបានស្នើថ វៃទិកាលើកកៃយតៃូវធ្វើនៅក្នុងខៃមិថុនា   

ឆ្នោំកៃយ ដោយពៃលជួបគា្នោលើកកៃយនោះមិនតៃូវនិយយរឿងដដៃល

ទៀតនោះទៃ មានន័យថយើងតៃូវពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តនូវ 

អ្វីដៃលយើងបានដក់ចៃញនាពៃលនៃះ ។ សម្តៃចក៏បានអំពាវនាវទៅ  

បៃធានស្ថាប័នទាំង ៦ ខងលើតៃូវរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិគៃះយោបល់គា្នោជា

មួយសង្គមសុីវិលក្នុងរយៈពៃល ៣ ខៃម្តងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីដោះ-

សៃយបញ្ហាដៃលកើតមានឡើង ។

នៅក្នុងឱកាសនោះដៃរ សម្តៃចតៃជោក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅកាន់         

លោកទូតហ្វីលីពីន អំពីជំហររបស់កម្ពុជាអំពីបញ្ហាសមុទៃចិនខងត្បូង 

ដោយអះអាងថ កម្ពុជាមិនលូកដៃចូលទៃ ពីពៃះនៃះជារឿងរវាងចិន និង

ហ្វីលីពីនដៃលអាស៊ានក៏មិនអាចលូកដៃចូលដៃរ ។ សម្តៃចបានរំលឹកឡើង

វិញទាក់ទងនឹងអាស៊ាន ដៃលកន្លងទៅនៃះមានការលើកឡើងរបស់               

មនុស្សខ្លះអំពីការជំទាស់របស់កម្ពុជាលើបញ្ហាសមុទៃចិនខងត្បូងដោយ
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កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី ១១ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅទីស្តីការកៃសួងមហា

ផ្ទៃបានរៀបចំកិច្ចបៃជុំលើកទី ១២ របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិសមៃប់ការ

អភិវឌ្ឍតាមបៃបបៃជាធិបតៃយ្យនៅថ្នោក់កៃមជាតិ ហៅកាត់ថ គ.ជ.អ.ប 

កៃមអធិបតីភាព សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋ- 

មន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការជាតិសមៃប់ការអភិ-

វឌ្ឍតាមបៃបបៃជាធិបតៃយ្យនៅថ្នោក់កៃមជាតិ ។

មានបៃសសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បាន 

លើកឡើងថ ការផ្ទៃរមុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ គឺ

ជាកតា្តាស្លាប់រស់នៃកំណៃទមៃង់របស់យើង ពៃះថបើគា្មានការផ្ទៃរមុខងរ 

និងសិទ្ធិអំណាចជាក់លាក់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិទៃ នោះយើងក៏ពុំ 

ចាំបាច់រៀបចំ និងអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកំណៃទមៃង់វិមជ្ឈការនោះឡើយ ។ 

ក្នុងន័យនៃះ យើងមិនតៃូវបន្តអូសបនា្លាយពៃលវៃលា ឬមានភាពស្ទាក់ស្ទើរ

ក្នុងការផ្ទៃរមុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិបន្តទៀត

ឡើយ ។

សម្តៃចកៃឡាហោមបានមានបៃសសន៍ទៀតថ យើងបានខិតខំដើម្បី 

ធ្វើការជជៃកពិភាក្សាក្នុងកមៃិតបច្ចៃកទៃស រវាងលៃខធិការដ្ឋានគណៈ-

កមា្មាធិការជាតិសមៃប់ការអភិវឌ្ឍតាមបៃបបៃជាធិបតៃយ្យនៅថ្នោក់កៃម

ជាតិ និងមនៃ្តីពាក់ព័ន្ធរបស់កៃសួងស្ថាប័ននានា ប៉ុន្តៃហាក់ដូចជាមិនមាន

ភាពជឿនលឿនទៅមុខតាមអ្វីដៃលយើងគៃងទុកនោះទៃ ។ មកដល់        

ពៃលនៃះ យើងមិនអាចរង់ចាំការសមៃចចិត្តពីកៃមដើម្បីសុំគោល-              

ការណ៍សមៃចចិត្តផ្នៃកនយោបាយចុងកៃយពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៃ ចាំបាច់ 

តៃូវមានការអារកាត់មួយ ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោមបន្តថ ចំពោះការកៃទមៃង់ចង់មិនចង់គឺវាប៉ះ

ហើយ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបៃគល់ភារកិច្ចឲ្យ គឺតៃូវធ្វើការសមៃចចិត្តមួយ 

ដើម្បីនឹងជៃើសរើស ឬក៏កំណត់នូវមុខងរភារកិច្ចមួយចំនួនដៃលតៃូវផ្ទៃរ

ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិរបស់យើង ។ បើមិនដូចោ្នោះគឺយើងមិនអាច

ទទួលបានជោគជ័យទៃ ។ សម្តៃចកៃឡាហោមបានមានបៃសសន៍ថ       

យើងបានចំណាយពៃលវៃលាជាចៃើនឆ្នោំក្នុងការសិក្សា ពិភាក្សា និង 

សមៃបសមៃួល ដើម្បីស្វៃងរកនូវការឯកភាពគា្នោមុននឹងធ្វើការសមៃចចិត្ត

លើការផ្ទៃរ មុខងរទាំងឡាយទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ ។ ក៏ប៉ុន្តៃជា 

លទ្ធផលជាក់ស្តៃង រហូតមកដល់ពៃលនៃះមានមុខងរតៃមួយចំនួនតូច       

ប៉ុណោ្ណោះដៃលតៃូវបានផ្ទៃរទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ ក្នុងលក្ខណៈជា

ការសកល្បងនិងការធ្វើបៃតិភូកម្ម ។ លើសពីនៃះទៀតមុខងរមួយចំនួន

ដៃលតៃូវបានផ្ទៃរទៅហើយ ក៏រដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិពុំទាន់អនុវត្តបាន

ឡើយ ដោយតៃូវរង់ចាំលិខិតណៃនាំបទដ្ឋានបច្ចៃកទៃសរង់ចាំការអភិវឌ្ឍ

សមត្ថភាព រង់ចាំការផ្ទៃរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្ទៃរធនធានមនុស្ស   

សមៃប់ការអនុវត្តមុខងរទាំងនោះ ។ សម្តៃចកៃឡាហោមបានបន្តថភាព

យឺតយ៉ាវនៃការផ្ទៃរមុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិបាន

និងកំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ 

អភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិឲ្យកា្លាយទៅជាស្ថាប័នបៃជាធិបតៃយ្យ ជា

ស្ថាប័នតំណាងបៃជាពលរដ្ឋជាស្ថាប័នមានស្វ័យភាព ក្នុងការផ្តួចផ្តើម  

គំនិតក្នុងការរៀបចំផ្តល់សៃវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ   

នឹងតមៃូវការជាក់ស្តៃងរបស់បៃជាពលរដ្ឋបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព និង 

គណនៃយ្យភាព ។ សម្តៃចកៃឡាហោមបន្តថ រដ្ឋបាលទាំងនៃះក៏នឹងបាត់

បង់ជាបណ្តើរៗនូវជំនឿជឿជាក់ពីបៃជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន 

ដោយសររដ្ឋបាលទាំងនៃះនៅពុំទាន់មានមុខងរ និងការទទួលខុសតៃូវ 

ជាដុំកំភួន ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការជាក់ស្តៃងរបស់បៃជាពលរដ្ឋ

ដៃលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួន ។

សម្តៃចកៃឡាហោមបន្តទៀតថ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យពៃួយបារម្ភ

នៃះ សម្តៃចយល់ថគប្បីដល់ពៃលវៃលាដៃលយើងតៃូវស្នើសុំឲ្យមានការ

សមៃចចិត្តផ្នៃកនយោបាយពីបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកំណត់នូវមុខ-

ងរ និងធនធានសមសៃបនានាដៃលតៃូវផ្ទៃរទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃម 

ជាតិ ។ សម្តៃចកៃឡាហោម ក៏បានអំពាវនាវដល់ឯកឧត្តមជារដ្ឋមនៃ្តីទាំង  

អស់សូមមៃតា្តាជួយជៃមជៃងរឿងនៃះឲ្យបានសៃប តាមអ្វីដៃលបាន  

គៃងទុក ។ ប៉ុន្តៃ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មុននឹងដក់ស្នើសុំការសមៃច

ពីបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺ គ.ជ.អ.ប របស់យើងតៃូវធ្វើការបៃជុំសមៃចជា     

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ៖ ការផ្ទេរមុខងារ និងធនធានទេឲ្យរដ្ឋបាល
ថ្នេក់កេមជាតិ គឺជាកត្តេស្លេប់រស់នេកំណេទមេង់របស់យើង

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំលើកទី ១២ របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិ

សមៃប់ការអភិវឌ្ឍតាមបៃបបៃជាធិបតៃយ្យនៅថ្នោក់កៃមជាតិ ហៅកាត់ថ គ.ជ.អ.ប
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មុនមុនដក់ស្នើទៅបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង ក៏បានបញ្ជាក់ផងដៃរថ ក្នុងអំឡុង 

ឆមាសទី ១ កន្លងមកនៃះ     គ.ជ.អ.ប បានសមៃចកិច្ចការធំៗជាចៃើនពាក់ 

ព័ន្ធនឹងការបន្ដពងៃឹងការវិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបាលថ្នោក់កៃម

ជាតិ ការបន្ដជំរុញកិច្ចដំណើរការផ្ទៃរមុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាល 

ថ្នោក់កៃមជាតិ ការរៀបចំបៃព័ន្ធគៃប់គៃងបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្សរបស់រដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ ការបន្ដធ្វើវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ ការ    

ពងៃឹងពងៃីកយន្ដការផ្ដល់សៃវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ និង

ពងៃឹងយន្ដការគណនៃយ្យភាពរបស់កៃុមបៃឹក្សា នៃរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃម        

ជាតិជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ។ល។ ក៏បុ៉ន្តៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទៃរ 

មុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិដៃលតៃូវបានកំណត់ថ

ជាកិច្ចការដ៏មានអាទិភាពបំផុតនៃកិច្ចដំណើរការកៃទមៃង់វិមជ្ឈការ និង          

វិសហមជ្ឈការ ក្នុងគោលបំណងបង្ខិតសៃវាឲ្យទៅកៀកជិតបៃជាពលរដ្ឋ

លើកកម្ពស់គុណភាព និងបៃសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សៃវា គឺនៅពុំទាន់បាន

សមៃចតាមលទ្ធផលដៃលយើងបានរំពឹងទុកនៅឡើយ ។

គួរបញ្ជាក់ថ កិច្ចបៃជុំលើកទី ១២ របស់ គ.ជ.អ.ប បានផ្តាតជាសំខន់ 

ទៅលើរបៀបវារៈនានាដៃលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទៃរមុខងរ និងធនធាន

ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ ដៃលក្នុងនោះរួមមានការអនុម័តលើសៃច-

ក្តីពៃងកំណត់ហៃតុកិច្ចបៃជុំលើកទី ១១ របស់ គ.ជ.អ.ប ការពិភាក្សា និង

អនុម័តលើសៃចក្តីពៃងអនុកៃឹត្យស្តីពីការគៃប់គៃងការអប់រំកុមារតូច ការ 

អប់រំបឋមសិក្សា និងការអប់រំកៃបៃព័ន្ធទៅឲ្យរដ្ឋបាលកៃុងសៃុក ការ              

ពិភាក្សា និងអនុម័តលើសៃចក្តីពៃងអនុកៃឹត្យស្តីពីការបង្កើតសលាជាតិ 

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ។ ជាមួយគា្នោនៃះ ក៏មានការពិភាក្សាបញ្ហាសំខន់ៗពាក់

ព័ន្ធនឹងការរៀបចំសៃចក្តីពៃងវិសធនកម្មច្បាប់ស្តីពីពៃឈើ ច្បាប់ស្តីពី 

ជលផល និងច្បាប់ស្តីតំបន់ការពារធម្មជាតិ ៕

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំលើកទី ១២ របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិ

សមៃប់ការអភិវឌ្ឍតាមបៃបបៃជាធិបតៃយ្យនៅថ្នោក់កៃមជាតិ ហៅកាត់ថ គ.ជ.អ.ប

ការរិះគនថ់ គរួតៃបណ្តៃញកម្ពជុាចៃញពអីាស៊ាន ។ សម្តៃចបាននាំបៃទៃស 

កម្ពុជាចូលទៅក្នុងអាស៊ាន ដូចនៃះសម្តៃចនឹងមិននាំកម្ពុជាចៃញពីអាស៊ាន

ជាដច់ខត ។ ម៉្យាងទៀតធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏មិនមានការបណ្តៃញចៃញនូវ

សមាជិកណាមួយដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថ សម្តៃចបានរួមចំណៃក  

ក្នុងការតាក់តៃងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដៃលក្នុងនោះ សម្តៃចបានជំទាស់លើពីរ

ចំណុចហើយការជំទាស់នៃះមានបៃសិទ្ធភាពថៃមទៀត ។ ចំណុចទីមួយ គឺ

ការសមៃចដោយសំឡៃងកុងសង់សុីស។ក្នុងពៃលពិភាក្សាមានការលើក

ឡើងថ ក្នុងពៃលសមៃចអ្វីដៃលមិនអាចរកសំឡៃងសៃុះសៃួលគា្នោបានគឺ

តៃូវបោះឆ្នោត ។ ចំណុចនៃះសម្តៃចបានជំទាស់ថ បៃសិនជាធ្វើដូចនៃះ     

មៃននោះអាស៊ាននឹងបៃកបាក់ ។ មានការបោះឆ្នោតនឹងមានការបៃងចៃក ។ 

ដចូនៃះនងឹមានការបៃកបាក ់។ ការសមៃចរបសអ់ាស៊ានគដឺោយ  កងុសង-់

សុីស។ ចំណុចទីពីរ គឺការបណ្តៃញចៃញនូវបៃទៃសណាមួយពីសមាជិក  

អាស៊ាននៅពៃលបៃពៃឹត្តធ្ងន់ធ្ងរ ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថ សម្តៃចបាន 

ចោទសួរថ អ្វីទៅជាការបៃពៃឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរ ? ហើយយន្តការណាដៃលវាយ 

តម្លៃថនោះជាការបៃពៃឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរ? ។ សំណួរនៃះមិនមានអ្នកណាអាច

ពន្យល់បានទៃ ។

ទាក់ទងទៅនឹងអាមៃរិកវិញ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់   

អំពីខ្មៃរសញ្ជាតិអាមៃរិកមា្នោក់ដៃលបានបៃមាថសម្តៃច និងភរិយសម្តៃច  

ពៃមទាំងបុតៃរបស់សម្តៃចផង ។  សម្តៃចបញ្ជាក់ថ គឺជាការបៃមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ 

ដៃលមិនអាចទទួលយកបាន និងមិនអាចអត់អោនឲ្យបាន ។ នោះគឺការ 

ដៃលនិយយថ ភរិយរបស់សម្តៃចគឺជាបៃពន្ធរបស់ថ្នោក់ដឹកនាំវៀត-

ណាម  ហ៊ុន ម៉ែណែត ជាកូនរបស់ថ្នោក់ដឹកនាំវៀតណាម តៃមិនមៃនជា 

ការបញ្ចៃញមតិទៃ ។ នៃះគឺជាការបៃមាថដៃលសម្តៃចមិនអាចសមៃុះ  

សមៃួលបាន គឺមានតៃការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ។ ឥឡូវចាំមើលអាមៃរិក 

ធ្វើដូចម្តៃច? ពៃះជននោះជាពលរដ្ឋអាមៃរិក ។ សម្តៃចតៃជោក៏បញ្ជាក់ 

ទៀតថ សូមផ្តាំឲ្យហើយមិនបាច់មកជំរុញឲ្យសម្តៃចសមៃុះសមៃួលទៃ 

ពៃះនៃះជាការបៃមាថធ្ងន់ណាស់ចំពោះសម្តៃច ហើយអ្នកណាក៏មិនអាច

ទទួលយកបានដូចគា្នោ ។ ជាចុងកៃយសម្តៃចតៃជោបានបញ្ជាក់យ៉ាង  

ច្បាស់ គឺបៃធានគណបក្សបៃឆំងហ្នឹងតៃម្តង ។

នៅក្នុងការធ្វើសៃចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់នៃវៃទិកានៃះ           សម្តៃចតៃជោ                       

ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថ ទោះបីមានរយៈពៃលយូរបន្តិចមៃនតៃជាការ  

ជួបជុំជាមហាគៃួសរ ដៃលពលរដ្ឋមានឱកាសបាននិយយការពិតបៃប់ពី

កង្វល់ពិត និងបានទទួលការស្តាប់ និងយកចិត្តទុកដក់ដោះសៃយពិតពី

បៃមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃលជាទីពៃញចិត្តរបស់បៃទៃសជាតិ

យើងទាំងមូល ៕
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ថ្ងៃទី ៩ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យស្ថានភាពជីវភាព 

រស់នៅរបស់បៃជាពលរដ្ឋ នៅមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ ខណ្ឌ នៃរាជធានីភ្នំពៃញ 

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា អនុបៃធានគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងពិនិត្យ 

សកម្មភាពនៃសិប្បកម្មត្បាញកៃមា ក្នុងរោងសិប្បកម្ម ពៃជៃវល័ក្ខណ៍ ស្ថិត 

នៅភូមិជៃយអំពិល សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅ ។

ឆ្លៀតក្នុងពៃលម៉ាងសមៃកការងររបស់បងប្អូន សម្តៃចភក្តី បានជួប 

សំណៃះសំណាលសកសួរសុខទុក្ខពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ, ពីផលរបរ 

និងបៃក់កមៃ ដៃលបងប្អូនទទួលបានបៃចាំថ្ងៃ ។

សម្តៃចភក្តីបានថ្លៃងលើកសរសើរដល់ប្អូនៗក្មួយៗ ដៃលបានចាប់យក 

មុខរបរខងតម្បាញនៃះ ដៃលបានរួមចំណៃកយ៉ាងសំខន់ក្នុងការថៃរក្សា

កៃរ្តិ៍ដំណៃល និងបៃពៃណី វប្បធម៌របស់ជាតិ ហើយបច្ចុប្បន្ននៃះ ផ្នៃកសិប្ប-

កម្ម បានរួមចំណៃកយ៉ាងធំធៃងណាស់ក្នុងការកសងអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិ។ 

អាសៃ័យហៃតុនៃះ សូមប្អូនៗ ក្មួយៗ បន្តខិតខំធ្វើការងរផង រៀនសូតៃដក

ពិសធន៍ច្នៃបៃឌិតខងផ្នៃកជំនាញផង ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងរ          

ដើម្បីកា្លាយជាអ្នកជំនាញដៃលអាចបង្កើនបៃក់កមៃ លើកកម្ពស់ជីវភាព 

គៃួសរផ្ទាល់ផង និងរួមចំណៃកកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់សង្គមជាតិយើង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុ ំអពេា្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយ 
អ្នកត្បាញកេមា នេភូមិជេយអំពិល សង្កេត់ក្បាលកេះ ខណ្ឌច្បារអំពេ រាជធានីភ្នំពេញ

ផងដៃរ ។

សម្តៃចភក្តីបានផ្តៃផ្តាំ សូមយកចិត្តទុកដក់បណ្តុះបណា្តាលជំនាញនៃះ 

ឲ្យដល់អ្នកជំនាន់កៃយៗទៀត ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ និងសូមបងប្អូនឆ្លៀត

ពៃលទំនៃរពីការងរ ច្នៃបៃឌិតបង្កើតមុខរបររួមផ្សំផ្សៃងទៀត ឬការងរ 

ដំដុះ ចិញ្ចឹមសត្វ ។ល។ ដើម្បីលើកស្ទួយកមៃិតជីវភាពគៃួសរ កាន់តៃរុង-

រឿង ៕

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្ត ីសាយ ឈំុ បៃធានពៃទឹ្ធសភា ក្នងុឱកាសអញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពត្បាញកៃមាក្នងុសិប្បកម្ម 

ពៃជៃ វល័ក្ខណ៍ ស្ថតិនៅភូមិជៃយអំពិល សង្កាត់ក្បាលកោះ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
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ថ្ងៃទី០៨ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិ-

កាគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធស-

ភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើ-

បៃស់ជាផ្លូវការអគារមន្ទីរពៃទ្យ សូរិយ ដៃលមានកម្ពស់ ៥៨ ម៉ៃតៃ ស្មើ 

នឹង ១៥ ជាន់ មាន ៨៦ បន្ទប់ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពៃញ រាជធានីភ្នំពៃញ ។

ថ្ងៃទី ៦ សីហា ២០១៦ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈ-

អចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា តំណាង 

រាស្តៃខៃត្តកណា្តាល បានដឹកនាំកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្តកម្ពុជា-អូស្តាៃលី 

ចុះពិនិត្យព្យាបាល និងចៃកថ្នោំជំងឺភ្នៃកដោយឥតគិតថ្លៃជូនបៃជាជន  

សៃុកលើកដៃកចំនួន ៥៧៥ នាក់ បានមកទទួលសៃវា ក្នុងនោះ ១៥៣ 

នាក់ តៃូវបន្តមកវះកាត់ភ្នៃកនៅភ្នំពៃញ កៃមការឧបត្ថម្ភរបស់លោក-

ជំទាវ ឃួន សុដារី ។ 

ថ្ងៃទី ១៤ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ នៅសលបៃជុំស្នោក់ការគណៈកមា្មា-
ធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា  អនុបៃធានទី ២ រដ្ឋសភា បៃធានកៃុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះ 
ជួយខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំកៃុមការងរចុះជួយ
ខៃត្តកំពង់ធំ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសរសំខន់ៗ មួយចំនួន និងផ្តល់ 
អនុសសន៍ដឹកនាំជាយុទ្ធវិធី យុទ្ធសសៃ្ត និងកម្មវិធីការងរដើម្បីឈាន
ទៅទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត     ជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នោំ ២០១៧ ខងមុខ ។ ការទទួលជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ គឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាឈាន 
ទៅទទួលជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជៃើសតាំងតំណាងរាសៃ្ត និងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នោំ ២០១៨ ។

ថៃ្ងទី ២០ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ សម្តៃចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល  
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជន

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីពៃះបរមរាជវាំង តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់  

សម្តែចឪ សម្តែចម៉ែ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល,និងដំកូន

ឈើគគី.បៃង.កៃញូងចំនួន១០០ដើម និងបៃគល់សៃះទឹក ១ កន្លៃងមាន 

ទទឹង ៣០ មៃ៉តៃ ,បណោ្តាយ ៥០ ម៉ៃតៃ ជំរៅ ៣ ម៉ៃតៃ នៅក្នុងបរិវៃណ 

វត្តកំពង់អួរ ភូមិកំពង់អួរ ឃុំខុនរ៉ង សៃុកបរិបូណ៌ ខៃត្តកំពង់ឆ្នោំង ដៃល 

ជាពៃះរាជអំណោយ សម្តែចឪ សម្តែចម៉ែ សមៃប់បៃគល់ជូនបៃជា-

ពលរដ្ឋបៃើបៃស់ ។ ចូលរួមក្នុងពិធីនោះមាន ឯកឧត្តម គុយ សុផល 

ទៃសរដ្ឋមនៃ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅអមកៃសួងពៃះបរមរាជវាំង,ឯក-

ឧត្តម សៀត គឹមលៀង អភិបាលរងខៃត្តកំពង់ឆ្នោំង ឯកឧត្តម លោក 

ជំទាវនៃកៃសួងពៃះបរមរាជវាំង អាជា្ញាធរដៃនដី ស.ស.យ.ក ខៃត្ត សៃុក

លោកគៃូអ្នកគៃូសិស្សនុសិស្ស និងបៃជាពលរដ្ឋ ២៧៩ នាក់ ។
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ថ្ងៃទី ០៥ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ 
គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា មៃបញ្ជាការរងកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ 
បៃធានកៃុមការងរថ្នោក់ជាតិចុះខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ  បានអញ្ជើញ 
ជួបសំណៃះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងចូលរួមពិសបាយជាមួយ 
នឹងនាយទាហានបន្តវៃនវ័យក្មៃង ដៃលកំពង់សិក្សានៅសលា 
នាយ ទាហានសកម្ម តា្មាតពង នៅកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលៃខ ៩០ ។ 
នា ឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកម៏ានបៃសសនណ៍ៃនា ំទៅដលន់ាយទា-
ហានសកម្មទាំងអស់ តៃូវចាត់ទុកគៃឿងបំពាក់ដៃលរាជរដ្ឋាភិបាល
ផ្តល់ជូនឲ្យដូចជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ថ្ងៃទី ០៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំកៃុមការងរចុះពិនិត្យ   

ការអនុវត្តគមៃងអភិវឌ្ឍន៍បៃព័ន្ធសៃចសៃពអាចាង ស្ថិតក្នុងសៃុកបរិបូណ៍ ខៃត្តកំពង់ឆ្នោំង ។ បៃព័ន្ធ 

សៃចសៃពអាចាងគៃបដណ្តប់លើឃុំចំនួន ០៨ នៃសៃុកបរិបូណ៍ ដៃលតៃូវបានកៃសួងធនធានទឹក 

និងឧតុនិយម បើកការដ្ឋានដំណើរការអនុវត្តតាំងពីថ្ងៃទី ០៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នោំ ២០១៤ ដោយមានទំហំការ 

ងរ៖ សងសង់សំណង់ មៃស្ទាក់ទឹកចំនួន ០១ កន្លៃង, ជីកបៃឡាយមៃ ០១ ខ្សៃ បៃវៃង ១៩,៥ គីឡូម៉ៃតៃ, 

ជីកបៃឡាយរង ចំនួន ១០ ខ្សៃ សរុបបៃវៃង ២៩,៨៧ គីឡូម៉ៃតៃ និងសងសង់សំណង់សិល្បការ តូច 

ធំសរុបចំនួន ២២៤ កន្លៃង ។ គិតតៃឹមថ្ងៃទី ០៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៃះ ការអនុវត្តគមៃងសមៃច 

បានបៃមាណ ៨៥ % ហើយ និងផ្តល់ទឹកសមៃប់បមៃើឱ្យការងរបង្កបង្កើនផលសៃូវលើផ្ទៃដីបៃមាណ ១០.៣០០ ហិកតា របស់បងប្អូនបៃជាកសិករស្ថិតនៅក្នុងឃុំអញ្ចាញ

រូង ពៃជៃចង្វារ ពពាល ផ្សារ ខុនរុង្គ ពន្លៃ ចក និងឃុំឆ្នុកទៃូ សៃុកបរិបូណ៍ ខៃត្តកំពង់ឆ្នោំង ។ កៃពីផ្តល់ទឹកសៃចសៃព បៃព័ន្ធអាចាង ក៏ដើរតួនាទីកាត់បន្ថយទឹកជំនន់នៅ

ផ្នៃកខងកៃមស្ទឹងបរិបូណ៍ផងដៃរ ។

ថ្ងៃទ ី០៦ ខៃសហីា ឆ្នោ ំ២០១៦ ឯកឧត្តម ថែង  ខនុ សមាជកិគណៈកមា្មាធកិារកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទៃសចរណ៍ បានអញ្ជើញពិនិត្យសហគមន៍ជៃវ

ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជៃវ កៃុងសៀមរាប ដើម្បីរៀបចំតំបន់នៃះឲ្យកា្លាយទៅជាសហគមន៍       

ទៃសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុងពៃលឆប់ៗខងមុខ ។

ថ្ងៃទី ០៨ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈកម្មការទី ៦ នៃពៃឹទ្ធសភា រួមដំណើរដោយសមាជិក សមាជិកា 

នៃគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខកៃុមបៃឹក្សាឃុំ និង 

បៃជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០ គៃួសរ ពៃមទាំងសម្ភោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាសធារណៈនូវអណ្តូងស្នប់ជូន 

បៃជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិតៃវ ឃុំវាល សៃុកគងពិសី ខៃត្តកំពង់ស្ពឺផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី ០៥ ខៃសីហា ឆ្នោំ   ២០១៦ ឯកឧត្តម ជា ជែដ្ឋ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈកម្មការទី ២ ពៃឹទ្ធសភា និងជាបៃធានកៃុមសមាជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិ

ភាគទី១ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ហែម ដារិទ្ធិ អភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ និង ឯកឧត្តម 

ខៀវ ឃីនាថ សមាជិកកៃុមបៃឹក្សាខណ្ឌ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណៃះសំណាលការងរជាមួយ 

សមាជិកកៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់ តំណាងកៃុមបៃជាពលរដ្ឋ និងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹង  

ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព និងការផ្តល់សៃវាសធារណៈជូនបៃជាពល-

រដ្ឋ ដោយផ្តាតជាសំខន់លើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី នៅសង្កាត់ភ្លើងឆៃះរទៃះ ខណ្ឌពោធិ៍សៃន-

ជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ។
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ថ្ងៃទី ០៤ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈកម្មការទី ៣ នៃពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល

សួរសុខទុក្ខ និងពិនិត្យការងរសងសង់ផ្លូវចូលទៅភូមិហាន ឃុំកៃផុស សៃុកស្ទឹងហាវ ខៃត្តពៃះ- 

សីហនុ ។ ដោយសង្កៃតឃើញបៃជាជនក្នុងភូមិបូរាណនៃះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចៃញ 

ចូលភូមិ គា្មានទឹកស្អាត គា្មានភ្លើងអគ្គិសនីបៃើបៃស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានសមៃចសងសង់ផ្លូវថ្មីនៃះ

ឡើង និង តបណា្តាញទឹកស្អាត បណា្តាញអគ្គិសនីផ្តល់ជូនពួកគាត់ឱ្យបានបៃើបៃស់គៃប់ៗផ្ទះ ។

ថ្ងៃទី១០ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សុើយ កែវ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា សមាជិកគណៈកម្មការទី ៤ នៃពៃឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកកៃុមសមាជិកពៃឹទ្ធសភា
បៃចាំភូមិភាគទី ៨ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងរជាមួយថ្នោក់ដឹកនាំខៃត្ត និងតំណាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ 
ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សា្វែយ សំអៀង អភិបាលនៃគណៈ-អភិបាលខៃត្តមណ្ឌលគិរើ នៅសលាខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរើ ដើម្បីស្វៃងយល់អំពីដំណើរការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មៃរ និងការតៃៀមចុះឈ្មាះ 
បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មាះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នោំ ២០១៦ ដៃលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខៃកញ្ញា 
ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នោំ ២០១៦ ។

ថ្ងៃទី ១០ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ កៃុមសមាជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី ៦ ដឹកនាំដោយ លោក 
ជំទាវ មន សំអាន សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈ-
កម្មការទី ៨ នៃពៃឹទ្ធសភា និងជាបៃធានកៃុមសមាជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី ៦ បានអញ្ជើញជួប
សំណៃះសំណាលការងរជាមួយ កៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់ និងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព និងការផ្តល់សៃវាសធារណៈជូនបៃជាពល-
រដ្ឋដោយផ្តាតសំខន់លើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី នៅសលាសង្កាត់បាវិត កៃុងបាវិត ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង ។

ថ្ងៃទី ៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា លៃខធិការគណៈកម្មការទី ៤ នៃពៃឹទ្ធសភា និងជាអនុបៃធានកៃុមសមាជិកពៃឹទ្ធ-

សភាបៃចាំភូមិភាគទី ៤ អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី អភិបាលរងខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ បាន 

ចុះជួបសំណៃះសំណាលជាមួយកៃុមបៃឹក្សាឃំុ និងបៃជាពលរដ្ឋនៃសៃុកអូរជៃ ដើម្បីពិនិត្យដំណើរកា

រធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មៃរជូនបៃជាពលរដ្ឋ និងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសរបៃយោជន៍របស់អត្ត

សញ្ញាណប័ណ្ណ និងសរ:សំខន់នៃការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ដៃលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី ១ ខៃ កញ្ញា 

ឆ្នោំ ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នោំ ២០១៦ ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទ និងឯកឧត្តម បែជ្ញ ចន្ទ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តត្បូងឃ្មុំ 

បានអញ្ជើញពិនិត្យបៃព័ន្ធកសិកម្មចមៃុះ តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ អបអរសទរឡជីវឧស្ម័នទី 

២៥.០០០ ជាមួយបៃជាពលរដ្ឋនៅភូមិពងៃ ឃុំនាងទើត សៃុកតំបៃរ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ រួមទាំងអាជា្ញាធរដៃនដី 

មន្តៃីរាជការ មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការកៃរដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ យុវជន សហគមន៍កសិកម្ម 

សរុបបៃមាណជាង ២៥០នាក់ ។

ថ្ងៃទី ០៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាម ហុីម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត និងឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីពៃលៃងកូនគៃងឈាមចំនួន ២៣៥ គីឡូកៃម និងដំកូន 
កោងកាងនៅសមុទៃធម្មជាតិក្នុងដៃនសហគមន៍នៃសទពៃនប់ ២ ស្ថិតក្នុងភូមិពៃកសង្កៃ ឃុំទឹកថ្លា 
សៃុកពៃនប់ ខៃត្តពៃះសីហនុ ។
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ក្នុងខៃសីហានៃះដៃរបៃតិភូមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាព (NPMEC) ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម 

នាយឧត្តមសៃនីយ័ សែម សុវណ្ណន ីសមាជិកគណៈ កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
អគ្គលៃខធិការរងអាជា្ញាធរមីនកម្ពុជា អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាព និងលោកជំទាវ ពៃម 

ទាំងកៃុមការងរ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខកមា្លាំងកងអនុសៃនាធំបោសសមា្អាតមីនលៃខ ១៣៥ នៅ 

ការដ្ឋានភូមិវាលតៃង ឃុំអូរអណ្តូង សៃុកសលាកៃ ខៃត្តប៉ៃលិន ។

ថ្ងៃទី ១១ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន សមាជិកគណៈ 
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃគល់ និងទទួលកាបូបសិស្សជូនដល់សិស្សានុសិស្សសលា 
បឋមសកិ្សាតៃជោ ហ៊នុ សែន តៃពាងំរាងំ ដៃលស្ថតិនៅក្នងុសង្កាតឃ់្មញួ ខណ្ឌសៃនសខុ។

ថ្ងៃទី ០៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម បា៉ែ សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលរាជធានីភ្នំពៃញ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថាន-

ភាពបៃឡាយពៃកបារាំង ខណ្ឌច្បារអំពៅ ដៃលកំពុង ចាប់ផ្តើមគមៃងទី ២ ក្នុងការស្តារ និងដក់ 

លូបៃអប់ទំហំ ៦ ម៉ៃតៃ ។ គមៃងរៀបចំបៃឡាយនៃះតៃូវបៃើបៃស់ថវិកាចៃើនជាងគៃទាំងអស់ក្នុង

ចំណោមគមៃងស្ថាបនាបៃឡាយផ្សៃងៗទៀតក្នុងរាជធានី ប៉ុន្តៃវានឹងអាចផ្តល់អត្ថបៃយោជន៍         

ចៃើនវិញដល់បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី   ០៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តពោធិ៍សត់ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល
សួរសុខទុក្ខកម្មករកម្មការិនីរោងចកៃកាត់ដៃរ តៃអ៊ីហ្សុី បៃមាណ ៣០០ នាក់ នៅបរិវៃណដីវាល ស្ថិត 
ក្នុងភូមិសរវ័ន ឃុំស្នោអន្សា សៃុកកៃគរ ខៃត្តពោធិ៍សត់ ដៃលក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន 
បានផ្តាំផ្ញើ និងជំរុញឲ្យមន្ទីរនានាដៃលមានការពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាកៃុមហ៊ុនវិនិយោគទុនតៃូវបន្តខិតខំ
ដោះសៃយ និងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើបៃក់ខៃកម្មករ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌការងរ និងសុខុមាលភាព 
របស់កម្មករកម្មការិនីឲ្យបានល្អបៃសើរ ។ 

ថ្ងៃទ ី ០៨ ខៃសហីា ឆ្នោ ំ២០១៦ឯកឧត្តម ឃមឹ ប៊នុសងុ សមាជកិគណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណ-

បក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តសៀមរាប បានដឹកនាំកៃុមគៃូពៃទ្យស្ម័គៃចិត្ត     

តៃវា៉ាន់ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍ដើមី្បជនកៃីកៃ ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺ     

ដោយឥតគិតថ្លៃជូនបៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃចំនួន ១.២០០ នាក់ មកពីឃុំចំនួន ៤ ក្នុងសៃុកអង្គរធំ ខៃត្ត 

សៀមរាប ។

ថ្ងៃទី  ៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ភិរុណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុុំ             
ពិភាក្សាការងរតៃៀមរៀបចំពិធីចាក់បៃតុងតភា្ជាប់តំណស្ពោនកោះធំ (ឆ្លងកាត់ទន្លៃបាសក់) បៃវៃង 
៤១៥ ម៉ៃតៃ ដៃលបៃពៃឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៨ ខៃសីហា ២០១៦ នៅចំណុចគល់ស្ពោនកោះធំ តៃើយ 
ខងលិច និងចុះពិនិត្យផ្លូវ ស្ពោន ពៃមទាំងបានបានជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋ 
នៅក្នុងឃុំកោះធំ ក ឃុំកំពង់កុង ឃុំលើកដៃក ឃុំជៃយតាកៃវ និងឃុំឈើខ្មា ។ ក្នុងឱកាសនោះ 
ឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភ ដល់បៃជាពលរដ្ឋ នូវថវិកា ៣ លាន ៨៧ មុឺនរៀល និងឧបត្ថម្ភដល់វត្តលា្វាទោង 
ស្ថិតក្នុងភូមិលា្វាទោង ឃុំកំពង់កុង ចំនួន ១ លានរៀលផងដៃរ ។
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ថ្ងៃទី ០៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅសលាសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី ២ ឯកឧត្តម ម៉ែន់ ឈឿន បៃធាន 

គណៈកម្មការទី ៧ នៃពៃឹទ្ធសភា និងសមាជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី ១ (រាជធានីភ្នំពៃញ) បាន 

អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយកៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី ២ និងតំណាងកៃុមបៃជាពលរដ្ឋ 

ទាំង ១៣ ភូមិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព និងការផ្តល់សៃវា 

សធារណៈជូនបៃជាពលរដ្ឋ ដោយផ្តាតជាសំខន់លើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី ។

ថ្ងៃទី  ៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែន សុីផាន់ សមាជិកគណៈកម្មការទី ១០ នៃពៃឹទ្ធសភា 

បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋគា្មានទីពឹងចំនួន ៩ គៃួសរ និងមនៃ្តីមណ្ឌល 

សុខភាពឃុំ ពៃមទាំងចូលរួមរំលៃកទុក្ខគៃួសរសពចំនួន ២ គៃួសរ នៅភូមិពៃះពនា្លា ភូមិអង្គក្ដួច និង 

ភូមិតៃក សៃុកកំពង់រោទ៍ ខៃត្តស្វាយរៀង ។

ថ្ងៃទី ២ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ លោកជំទាវ ឯម ប៉ុណា្ណែ តំណាងរាស្តៃមណ្ឌលពោធិ៍សត់ រួម 

ដំណើរដោយលោកឧត្តមសៃនីយ៍ទោ សារុន ចាន់ធី ស្នងការនគរបាលខៃត្តពោធិ៍សត់់ បាននាំយក 

រទៃះជនពិការ ៥ គៃឿង ដៃលជា អំណោយរបស់ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងរ៉ៃ និងថមពល និងអង្ករ ១៥០ គកៃ ជាអំណោយ 

ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃ 

គណៈអភិបាលខៃត្តពោធិ៍សត់  បៃគល់ដល់លំនៅដ្ឋាន ជនពិការ ៥ នាក់ នៅឃុំអូតាបោ៉ាង សៃុកបាកាន 

ខៃត្តពោធិ៍សត់ ដៃលមានជនពិការមកពី ៣ ភូមិ គឺភូមិបត់គគីរចាស់ ៣ នាក់ ភូមិសៃះមា្កាក់ ១ នាក់ និង 

ភូមិឧកញា៉ាមាន់១នាក់ ក្នុងមា្នោក់ៗទទួលបានរទៃះ១គៃឿង អង្ករ៣០គ.កៃ និងថវិកាមួយចំនួនផងដៃរ ។

ពៃឹកថ្ងៃទី ១៩ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បៃធានស្តីទីគណៈកម្មការទី ១០ 

នៃពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញសំណៃះសំណាលជាមួយនឹងលោកគៃូអ្នកគៃូ និងសិស្សានុសិស្សថ្នោក់ទី 

១២ ដៃលតៃៀមបៃឡងយកសញ្ញាបតៃមធ្យមសិក្សាទុទិយភូមិ ចំនួន ៤៤៩ នាក់ នៅក្នុងសៃុកកៀន-

ស្វាយ ខៃត្តកណា្តាល ។

ថ្ងៃទី ៥ ខៃសីហា ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារ តំណាងរាស្តៃមណ្ឌលកំពត និងឯកឧត្តម ចាន់ 
ចែសា្តែ អភិបាលនៃអភិបាលខៃត្តកំពត និងសហការើ បានអញ្ជើញបៃគល់ផ្ទះដល់បៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃ 

២ គៃួសរ ពៃមទាំងបញ្ចុះបឋមសិលាសងសង់អគារសិក្សា ១ ខ្នង នៅសៃុកជុំគីរើ និងជួបសំណៃះ    

សំណាលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋដៃលទទួលផលពីការបៃើបៃស់ទឹកទំនប់ ៧៧ ផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី ១៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ តំណាងរាសៃ្តគណបក្សបៃជាជន      

កម្ពុជាមណ្ឌលប៉ៃលិន រួមនឹងកៃុមការងរ បានដឹកនាំបៃជាពលរដ្ឋមកខៃត្តប៉ៃលិនចំនួន ៤៥ នាក់ ដៃល 

តៃូវទទួលការវះកាត់ និងព្យាបាលបន្តពីកៃុមគៃូពៃទ្យជំនាញជំងឺភ្នៃកបៃទៃសអូសៃ្តាលី នៃសហគមន៍

គាំពារភ្នៃកកម្ពុជាអន្តរជាតិនៅមន្ទីរពៃទ្យមិត្តភាពខ្មៃរសូវៀត ។ មានបៃសសន៍នាឱកាសនោះ លោក-

ជំទាវ បាន សែីមុំ បានពាំនាំការសកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយក 

រដ្ឋមន្តៃី និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ជូនដល់បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋអ្នកជំងឺទាំង 

អស់ ដោយសម្តៃចបានជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឆប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ និងមានសុខភាពល្អគៃប់ៗ 

គា្នោផងដៃរ ។
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ថ្ងៃទី២០ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ កៃុមការងរទទួលបន្ទុកតំបន់ ៥ នៃកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល សហការ 

ជាមួយកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តកណា្តាល បានរៀបចំ   ៉ វៃទិកាថ្នោក់ដឹកនាំ គណបក្សស្តាប់យុវជននិយយ  ៉ នៅស្នោក់- 

ការគណបក្សខៃត្តកណា្តាល ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងបៃធានកៃុម 

ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល, កៃុមការងរទទួលបន្ទុកតំបន់៥, ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

អនុបៃធានគណៈកមា្មា ធិការគណបក្ស និងបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត  និងមានការចូលរួមពីកៃុមការងរយុវជន 

គណបក្សសៃុក-កៃុង ឃុំ-សង្កាត់ និងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សសខមន្ទីរអប់រំ យុវជន កីឡាសរុប ២២០នាក់ កៃុង-សៃុក 

ចំនួន ១០ បានឡើងបញ្ចៃញមតិ ។ កៃុមការងរបានបន្តបើក  ៉ វៃទិកាថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សស្តាប់យុវជននិយយនៅសៃុក 

ស្អាង  ៉ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីកៃុមការងរយុវជនគណបក្សឃុំទូទាំងសៃុកស្អាងចំនួន ១៧២ នាក់ ក្នុងនោះតំណាងយុវជនឃុំ 

ចំនួន ១២ បានឡើងបញ្ចៃញមតិ ។

ថ្ងៃទី៣០-៣១ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និង     

បៃធានកៃុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តពៃះវិហារ ឯកឧត្តម អ៊ុំ មា៉ារា៉ា បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត ឯកឧត្តម អ៊ុន 

ចាន់ដ បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងកៃុមការងរ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងរបក្ស 

និងបៃកាសរចនាសម្ព័ន្ធកៃុមការងរយុវជនគណបក្សសៃុករវៀង សៃុកគូលៃន សៃុកមង្គលថ្មី ឃុំ និងភូមិ ។

ថ្ងៃទី ៣១ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណៃត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបៃធានកៃុមការងរថ្នោក់ 

កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកំពង់ចាម និងខៃត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួលបន្ទុកយុវជន និងជាអនុបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់ 

កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណៃះសំណាល និងបៃកាសទទួលស្គាល់កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជាសៃុកតំបៃរ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ។ នៅថ្ងៃ ទី០៦ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តមបានចូលរួមក្នុងពិធីបៃកាសទទួលស្គាល់កៃុម       

ការងរយុវជន សកម្មជន យុវជនគណបក្សសៃុកបាធាយ ភូមិ  និងឃុំ សលារៀន នៅក្នុងសៃុកផងដៃរ ។

ថ្ងៃទី៣០ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សរាជធានីភ្នំពៃញ សហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការគណ- 

បក្សខណ្ឌច្បារអំពៅ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខណ្ឌ និងសង្កាត់ពៃកបៃ សង្កាត់និរោធ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី ១ សង្កាត់ 

ពៃកឯង បានរៀបចំពិធីបោះឆ្នោតជៃើសរើសយុវជនគណបក្សភូមិទូទាំងខណ្ឌ ។

ថ្ងៃទី២៣ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម សួន បវរ បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានជួបសំណៃះសំណាល 

ជាមួយថ្នោក់ដឹកនាំ និង គៃីស្ទបរិស័ទ្ទទូទាំងខៃត្ត ចំនួន ៨០០ នាក់ នៅសលបៃជុំធំគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តបនា្ទាយមាន-

ជយ័ ។ កៃមុការងរយវុជនគណបក្សសៃកុស្វាយចៃក ដកឹនាដំោយ លោក ឃ ូពៅ បានចុះសងសងផ់្ទះមយួ ខ្នងជនូបៃជាពលរដ្ឋ 

រស់នៅភូមិរកាថ្មី ឃុំស្វាយចៃក និងបានដឹកនាំកៃុមការងរយុវជនគណបក្សសៃុក យកគៃឿងចកៃជួសជុលផ្លូវជុំវិញផ្សារ និង 

ឈូសសំអាតបរិវៃណខងមុខផ្សារ ឃុំរលួសដើម្បីចាក់បៃតុង ។

ថ្ងៃទី២៧ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បានជួបបៃជុំជាមួយសកម្មជនគណបក្ស 

កៃសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីស្វៃងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពការងរ រវាងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងកៃុមសកម្មជន 

គណបក្សតាមបណា្តាកៃសួង-ស្ថាប័ន នៅស្នោក់ការកណា្តាល កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវ-

ជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងមានការចូលរួមពីអនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកា កៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល 

និងបៃធាន អនុបៃធានសកម្មជនតាមបណា្តា កៃសួង-ស្ថាប័ន សរុប ៨៥ នាក់ មកពី ៣៣ កៃសួង-ស្ថាប័ន ។

ថ្ងៃទី ៣១ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សរាជធានី សហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស     

ខណ្ឌដូនពៃញ បានរៀបចំពិធីបោះឆ្នោតជៃើសរើសថ្នោក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្សភូមិ ៧ សង្កាត់សៃះចក ខណ្ឌដូនពៃញ ដៃល 

មានចូលរួមពីកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ទទួលបន្ទុកតំបន់ ៥ តំណាងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សរាជធានី 

និងកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខណ្ឌ កៃុមការងរចុះជួយសង្កាត់សៃះចក គណបក្សសង្កាត់សៃះចក និងមានការចូល 

សង្កៃតការណ៍ពីគណបក្សសង្កាត់ បៃធានកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សសង្កាត់ទាំង ១១ និងយុវជនគណបក្សសង្កាត់ សៃះ 

ចក ៣៦នាក់ ជាអង្គបោះឆ្នោត និងអ្នកចូលរួមសង្កៃតការណ៍បៃមាណ ៧០ នាក់ ។

ថ្ងៃទី២៤ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ នៅទីស្នោក់ការគណបក្សខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំបៃជុំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទ-                     

ពិសធន៍ការគៃប់គៃងយុវជនគណបក្ស រវាងកៃុមការយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទស 

ភ័ណ បៃធានកៃុមទទួលបន្ទុកតំបន់៣ ឯកឧត្តម ឡាយ គឹមលី អនុបៃធាន លោកជំទាវ កុប មា៉ារើយ៉ាស និងលោកសៃី ទៃព សុី 

ណាត ជាសមាជិក ជាមួយកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត កៃុង សៃុក ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សួន បវរ បៃធានកៃុមយុវជន 

គណបក្សខៃត្ត និងឯកឧត្តម អ៊ី ឡុង បៃធានគណៈ បៃចាំការគណបក្សខៃត្ត ។ កៃុមការងរបានបន្តជួបបៃជុំពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរ 

បទពិសធន៍ ជាមួយ  និង អនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកាកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងកៃុមការងរ យុវជនគណបក្ស 

កៃុង សៃុក នៅទីស្នោក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តបាត់ដំបង ។

ពៃឹកថ្ងៃទី ១៣ 

ខៃសីហា ឆ្នោំ 

២០១៦ ឯកឧត្តម 

ហ៊ុន មា៉ានី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបៃធានទីមួយនៃកៃុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម 

កៃ ប៊ុនខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាលរួមជាមួយ និងឯកឧត្តមបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស 

ខៃត្ត ជាគណៈអធ ិបតកី្នងុពធិផី្សព្វផ្សាយសៃចក្តសីមៃចតៃងតាងំ កៃមុការងរយវុជនគណបក្សខៃត្តកពំង់ស្ព ឺសមាភាពចលូរមួ 

មានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត កៃុង សៃុក សកម្មជនយុវជនមន្ទីរជុំវិញខៃត្ត សរុបចំនួន ២៤០ នាក់ ។
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នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម កៃ ប៊ុនខៀង បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណ-

បក្សថ្នោក់កណា្តាល បានដឹកនាំឯកឧត្តមអនុបៃធាន និងសមាជិកកៃុមការងរ អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ពៃម

ជាមួយថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សខណ្ឌឫស្សីកៃវ និងសង្កាត់គីឡូម៉ៃតៃលៃខ ៦ ក្នុងពិធីបោះឆ្នោតជៃើសរើស       

សកម្មជនយុវជនភូមិសមៃប់ភូមិស្ពោនខ្ពស់ សង្កាត់គីឡូម៉ៃតៃលៃខ ៦ រៀបចំដោយគណៈកមា្មាធិការគណ-

បក្សខណ្ឌឫស្សីកៃវ  ដៃលមានយុវជនចូលរួមចំនួនជាអង្គបោះឆ្នោតចំនួន ៣៥ នាក់  បៃក្ខជនចំនួន ៥ នាក់ 

(ជៃើសរើសយក ៣ នាក់) នៅមន្ទីរបក្សខណ្ឌឫស្សីកៃវ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៧១ នាក់ ។

ថ្ងៃទី២៤ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ  ២០១៦ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តកណា្តាល 

បានអញ្ជើញចុះសំណៃះសំណាល និងស្ទាបស្ទង់មតិជៃើសរើសបៃក្ខភាពឈរឈ្មាះបោះឆ្នោតកៃុមបៃឹក្សា 

ឃុំឈើខ្មា សៃុកកោះធំ ខៃត្តកណា្តាល ។ សមាសភាពរួមមាន គណៈអភិបាលសៃុក សមាជិកកៃុមបៃឹក្សា 

សៃុកចុះជួយឃុំ ស.ស.យ.ក សៃុក នារើសៃុក បៃក្ខភាពឈរឈ្មាះកៃុមបៃឹក្សាឃុំ និងបៃជាពលរដ្ឋ សរុប 

៨៧៩ នាក់ ។

ថ្ងៃទី០៣ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាប ដវុធ បានរៀបចំវៃទិកាថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សស្តាប់យុវ-
ជននិយយ នៅឃុំពៃកលួង សៃុកខ្សាច់កណា្តាល ខៃត្តកណា្តាល ក្នុងនោះមានបៃជាពលរដ្ឋចំនួន ២៧១នាក់  
លោកគៃូ អ្នកគៃូ ២៣ នាក់ សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៦៣ នាក់  និងកៃុមបៃឹក្សាឃុំ០៣នាក់ កៃុមយុវជន ០៧នាក់ 
កៃុមយុវជនភូមិ ២០នាក់ សរុបសមាជិកចូលរួមចំនួន ៤៨៧ នាក់ សៃី ២៨៧នាក់ ដោយបានស្តាប់ និង 
ដោះសៃយសំណូមរបស់បងប្អូន ។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ២០១៦ នៅស្នោក់ការបក្សខៃត្តតាកៃវ មានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្ស 

ជាយុវជនមកពីសលាគរុកោសល្យចំនួន ២០៨ នាក់ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គិន ណៃត បៃធាន គណៈ-

បៃចាំការគណៈអចិន្តៃយ៍គណបក្សខៃត្ត ។ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ នៅស្នោក់ការ គណបក្សសៃុក 

បាទី ក៏បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សជាយុវជនមកពីវិទ្យាល័យបៃំ ដៃលមានចំនួន ៣៤១ នាក់ 

សៃី ១៩៣ នាក់ ។

ថ្ងៃទ២ី៤ ខៃកក្កដ ឆ្នោ២ំ០១៦ កៃមុការងរយវុជនគណបក្សខៃត្តពៃវៃង បានរៀបចវំគ្គអបរ់នំយោបាយ 
នៅសៃុកពាមរ៍ និងសៃុកសុីធរកណា្តាល កៃមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ បៃធានកៃុមការងរ 
យុវជនគណបក្សខៃត្ត ។ ថ្ងៃទី៣០-៣១ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ លោកជំទាវ លៀង សៃីម៉ុល អនុបៃធានកៃុម 
ការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយដល់វាគ្មិនយុវជន 
គណបក្សសៃុកកំចាយមារ ខៃត្តពៃវៃង ។

ពៃឹកថ្ងៃទី១៤ ខៃសីហា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសភ័ណ្ឌ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមពិធីបៃកាស និងកៃសមៃួលរចនាសម្ពន្ធ័ 

កៃុមការងរយុវជនគណបក្ស និងសមាជិកបក្សថ្មីជាយុវជន នៅសៃុក រុក្ខគិរើ និងសៃុកមងឫស្សី ខៃត្តបាត់-

ដំបង ។

ថ្ងៃទី ០៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តពៃវៃង បានរៀបចំ 
ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណា្តាលអប់រំនយោបាយដល់យុវជនវាគ្មិនសៃុកពាមរក៍ និងសៃុកពាមជរ ដៃលបានសិក្សា 
រយៈពៃល ២ ថ្ងៃ និងបានចៃកវិញ្ញាបនបតៃបញ្ជាក់ការសិក្សាជូន ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ ឯកឧត្តម សុខ លូ បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្ស បៃជាជនកម្ពុជា 

ខៃត្តកំពង់ធំ បាននាំយកទូរស័ព្ទចំនួន ២៩ គៃឿង ដៃលជាអំណោយរបស់កៃុមការងរ ទៅផ្តល់ ជូនយុវជន 

សៃុក និងឃុំនៅសៃុកបារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ងៃទី១៤ ខៃសីហា ឆ្នោំ ២០១៦ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពត ដឹកនាំដោយ 
ឯកឧត្តម ភុន សរពៃជៃ សមាជិកកៃុមការងរយុវជនថ្នោក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនខៃត្ត 
កំពត តំណាងឯកឧត្តម នៃ ប៉ៃណា សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស បៃធាន 
កៃុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកំពត បាននាំយកអំណោយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពុជា ជូនគៃួសរសពលោកគៃូ អ៊ុង គុណវុឌ្ឍី នាយកសលា ហ៊ុន សែន បរិវៃស ស្ថិតនៅ 
សៃុកបនា្ទាយមាស ខៃត្តកំពត  ។
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខែកក្កដា និងរយៈពែល ៧ ខែដើមឆ្នាំ :
នៅក្នងុខៃកក្កដ កន្លងទៅនៃះ  ពន្ធដរបៃមលូបានចណំលូពន្ធបៃមាណ 

៥០៣,៩ ពាន់លានរៀល ឬបៃមាណជិត ១២៦ លានដុលា្លារអាមៃរិក ។ 
សរុបសមៃប់រយៈពៃល ៧ ខៃដើមឆ្នោំនៃះ ចំណូលពន្ធ-អាករសរុបដៃល 
បៃមូលបានមានចំនួន ៣.៩២០ ពាន់លានរៀល ឬបៃមាណ ៩៥៥ លាន 
ដុលា្លារស្មើនឹង ៦៧,១៨ % នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់
ការគៃប់គៃងឆ្នោំ ២០១៦ ។ បើបៃៀបធៀបនឹងរយៈពៃល ៧ ខៃដើមឆ្នោំ 
២០១៥ កើនឡើងចំនួន ៦០៧  ពាន់លានលានរៀល (បៃមាណ១៥១,៩០ 
លានដុលា្លារ) ស្មើនឹង ១៨,៩១% ។

មានការកើនឡើងផងដៃរនូវចំណូលពន្ធ-អាករតាមបៃភៃទពន្ធ និង     
សកម្មភាពអាជីវកម្មសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជាពន្ធលើបៃក់ចំណៃញកើន 
ឡើង២៤,៨%,ពន្ធលើបៃក់បៀវត្សកើន២៥,៩%,អាករលើតម្លៃបន្ថៃម កើន 
២៣,៤%, និងអាករពិសៃស កើន ២០,៨%។ ចំណៃកឯចំណូលពន្ធ-អាករ
តាមសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏មានការកើនឡើងស្ទើរគៃប់បៃភៃទអាជីវកម្ម ។

ចំណូលលក់សំបុតែទស្សនរមណីយដា្ឋានអង្គរ
ឆមាសទី ១ ឆ្នោំ ២០១៦ នៃះ ចំណូលពីការលក់សំបុតៃចូលទស្សនា 

រមណីយដ្ឋានអង្គរបានចំនួន  ៣.១២៧១.៧០០ ដុលា្លារ កើនឡើង ១,៧៥% 
បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគា្នោកាលពីឆ្នោំ២០១៥។ រយៈពៃលដូចគា្នោនៃះដៃរ
មានចំនួនអ្នកទៃសចរបរទៃស ( ១.០៩២.០៥៥ នាក់បានចូលទស្សនា)។

ចំនួនសហគែស គែឹះស្ថានការងារ
នៅទូទាំងបៃទៃស មានសហគៃសគៃឹះស្ថានការងរសរុបចំនួន 

៦៧៤២ ក្នុងនោះមានរោងចកៃកាត់ដៃរ និងផលិតស្បៃកជើង ១.០២៧ 
និងមានកម្មករនិយោជិត ១.១១៨.១៧៥ នាក់ ។ 

ដោយឡៃក នៅខៃកក្កដឆ្នោំ ២០១៦ នៃះ មានសហគៃសគៃឹះស្ថាន 
បើកថ្មីចំនួន ៥៧ ក្នុងនោះ មានរោងចកៃកាត់ដៃរ និងផលិតស្បៃកជើង 
ចំនួន ២០ ដៃលបង្កើតការងរថ្មីបាន ៧.៥០០ កន្លៃង ។ នៅក្នុងខៃកក្កដ 
កន្លងទៅ មានសហគៃសគៃឹះស្ថានបិទទា្វារលៃងដំណើរការចំនួន ៨ ក្នុង 
នោះ មានរោងចកៃកាត់ដៃរ ១ ។ 

សព្វថ្ងៃនៃះ មានសហជីពមូលដ្ឋាន ចំនួន ៣.៤៦៩, សហព័ន្ធសហជីព 
១០០, សហភាពសហព័ន្ធសហជីព ១៧ និងសមាគមនិយោជក ចំនួន ៨។

កែុមហ៊ុនជប៉ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា
គិតតៃឹមដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នោំនៃះកៃុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងតូច និងធំដៃល 

កពុំងវនិយិោគនៅកម្ពជុាបានកើនជតិដល ់១០០០ កៃមុហ៊នុ ហើយនងឹរពំងឹ 
កើនឡើងកាន់តៃចៃើនថៃមទៀត ពៃលកៃុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនហោះ
តៃង់មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១ខៃកញ្ញាខងមុខនៃះ។ កៃុមហ៊ុនជប៉ុនតូចៗ ដៃល 
បានវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានកើនពី ៣៦៩ កៃុមហ៊ុន កាលពីដំណាច់ឆ្នោំមុន 
ដល់ចំនួន ៧០៧ កៃុមហ៊ុន នៅដំណាច់ឆមាសទី ១ ឆ្នោំនៃះ ស្មើនឹងកំណើន 
៩២%។ ចំណៃកសជីវកម្មជប៉ុនធំៗ ដៃលបានវិនិយោគបានកើនពី២៤៧
កៃុមហ៊ុនកាលពីដំណាច់ឆ្នោំមុន ដល់ចំនួន ២៧៧ កៃុមហ៊ុននៅដំណាច់ 
ឆមាសទី ១ ឆ្នោំនៃះ ។

សរុបតួលៃខកៃុមហ៊ុនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា គិតតៃឹមដំណាច់ 
ឆមាសទី ១ ឆ្នោំនៃះបានកើនដល់ចំនួន ៩៨៤ កៃុមហ៊ុនហើយ ។

វិស័យធានារ៉ាប់រងឆមាសទី ១
យោងតាមសៃចក្តីបៃកាសរបស់សមាគមធានារា៉ាប់រងកម្ពុជា បានឲ្យ 

ដឹងថ បុព្វលាភបានមកពីវិស័យធានារា៉ាប់រងមានទំហំ ៥៦ លានដុលា្លារ ក្នុង 
នៃោះបានមកពីការធានារា៉ាប់រងទូទៅចំនួន ៣៧,៤ លានដុលា្លារអាមៃរិក 
ស្មើនឹងកំណើន ១៦%  និងការធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតមានទំហំទឹកបៃក់ 
១៨,៦ លានដុលា្លារ ស្មើនឹងកំណើន ១១៣% ធៀបរយៈពៃលដូចគា្នោកាលពី 
ឆ្នោំមុន ។

នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មានកៃុមហ៊ុនផ្តល់សៃវាធានារា៉ាប់រងទូទៅចំនួន ៧ 
កៃុមហ៊ុន និងកៃុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតចំនួន ៤ កៃុមហ៊ុន ។ 

ទំហំពាណិជកម្មកម្ពុជា មា៉ាឡែសុី 
កម្ពុជា មា៉ាឡៃសុី គៃងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានចៃើនជាង ៤០០ 

លានដុលា្លារអាមៃរិកនៅឆ្នោំនៃះ ខណៈបច្ចុប្បន្នទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃស
ទាំងពីរមានចំនួនទឹកបៃក់ ៤០០ លានដុលា្លាររួចហើយ ។

នៅឆ្នោំ ២០១៥ ការនាំចៃញរបស់មា៉ាឡៃសុីទៅកាន់កម្ពុជាមានចំនួន  
បៃមាណជាង ២០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក ហើយការនាំចៃញពីកម្ពុជាទៅ 
មា៉ាឡៃសុី មានទំហំទឹកបៃក់ជាង ១៥៣ ដុលា្លារ ។ 

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់
គិតតៃឹមរយៈពៃល ៧ ខៃដើមឆ្នោំនៃះ កៃសួងបានអនុម័តគមៃងចំនួន 

១.៥០០ នៅទូទាំងបៃទៃស ដៃលមានផ្ទៃកៃឡាសំណង់សរុបជាង ១១ 
លានម៉ៃតៃការៃ និងមានទឹកបៃក់សរុប ៧.១០៨ លានដុលា្លារ ខណៈរយៈ 
ពៃលដូចគា្នោកាលពីឆ្នោំមុន មានចំនួន ១០៨៣ គមៃង និងទំហំទឹកបៃក់ 
តៃឹមតៃ ៨៩៩ លានដុលា្លារ និងមានផ្ទៃកៃឡាសំណង់សរុបទំហំ ២.៧ លាន 
ម៉ៃតៃការ៉ៃប៉ុណោ្ណោះ ។

រហូតមកទល់ពៃលនៃះមានកៃុមហ៊ុនសំណង់ និងកៃុមហ៊ុនសិក្សា  
គមៃងប្លង់សរុបចំនួន ៨៣០ កៃុមហ៊ុនមកពីជាង ២០ បៃទៃស កំពុងធ្វើការ 
ក្នុងវិស័យនៃះ ។

ទីផ្សារការងារដែលបានពីវិស័យសំណង់
វិស័យសំណង់បានបង្កើតការងរជាចៃើនបៃភៃទជូនបៃជាពលរដ្ឋ ។ 

ក្នុងខៃកក្កដកន្លងទៅនៃះ គិតជាមធ្យមបៃមាណ ១៧  ០០០ ទៅ ១៨ ០០០ 
នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ដោយឡៃក នៅរាជធានីភ្នំពៃញមានចំនួនកម្មករ    
បៃមាណពី ៧ ៥០០ នាក់ ទៅ ៨ ៥០០ នាក់ ។ 

តាមរយៈការសិក្សាសៃវជៃវក្នុងខៃកក្កដ ឆ្នោំនៃះដៃរ តម្លៃពលកម្ម  
សមៃប់កម្មករគា្មានជំនាញក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបាន ៣៥ ០០០ រៀល ដល់ ៤ 
មុឺនរៀល ។ ចំណៃកកម្មករជំនាញ និងមៃជាងក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបាន ៥ មុឺន 
ទៅ ៧៥ ០០០ រៀល ។ វិស្វករ ស្ថាបត្យករ និងអ្នកជំនាញផ្សៃងទៀតក្នុងមួយ 
ខៃទទួលបានបៃក់បៀវត្សរ៍ពី ៤០០ ដុលា្លារ ដល់ ២ ០០០ ដុលា្លារ ។

ការបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា
គិតតៃឹមថ្ងៃទី ១៧ ខៃសីហា ល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលសៃូវរដូវ         

វស្សាទូទាំងបៃទៃសក្នុងនោះមានសន្ទូង ពងៃះ និងបុកដំ សមៃចបាន 
ចំនួន ២ ២៥៦ ៥៨ ៣ ហ.ត ស្មើនឹង ៩១,១២ % នៃផៃនការ ២ ៤៧៦ 
៤៤៦ ហ.ត បើធៀបនឹងឆ្នោំមុន កើនឡើង ២៦៨ ១៩០ ហ.ត ។

ដោយឡៃក ការបៃមូលផលសៃូវសៃលដើមរដូវបានចំនួន ៥១ ០០៥ 
ហ.ត ជាមួយនឹងបរិមាណផល ២០៤ ០០២ តោន (ទិន្នផលមធ្យម ១ ហ.ត/ 
៤ ០០០គ.កៃ) ឬស្មើនឹងជាង ៩% នៃផ្ទៃដៃលអនុវត្តបាន ២ ២៥៦ ៥៨៣ 
ហ.ត ៕ 
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បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលដៃលដឹកនាំដោយ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតី-
តៃជោ ហ៊នុ សែន នាយករដ្ឋមន្តៃនីៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា នងិជាបៃធាន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណៃទមៃង់សុីជមៃ
លើគៃប់វិស័យ ក្នុងដំណាក់កាលដៃលសៃដ្ឋកិច្ចបៃទៃសបានបង្ហាញនូវ        
ភាពរឹងមាំសមៃចបានកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ៧ % និងឆ្ពោះទៅសមៃចគោល
ដៅទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃស ។

ក្នុងនោះកំណៃទមៃង់វិស័យសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មិនតៃឹមតៃ
ដើរតួនាទីសមៃប់ជំរុញដល់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតការងរ                     

ប៉ុណោ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃវិស័យនៃះក៏បានដើរតួនាទីសំខន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយ 
ភាពកៃីកៃផងដៃរ ។ តាមរបាយការណ៍សង្ខៃបស្តីពីសមិទ្ធផលការងរដៃល       
សមៃចបានក្នុងរយះពៃល ១០០ ថ្ងៃ នៃផៃនការសកម្មភាពរបស់កៃសូង
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថ វិស័យនៃះកំពុងមានការបៃ-
បៃួលថ្មីមួយគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ។ ជាក់ស្តៃងការដឹកជញ្ជូនបានសមៃចកាត់
បន្ថយថ្លៃឈ្នួលដឹកជញ្ជូន ដោយបានឯកភាពជាមួយអង្គភាពសហគៃស
សធារណៈ និងសមាគមរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញកម្ពុជា (CAMTA) លើ 
ការបញ្ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខៃឧសភា ឆ្នោំ ២០១៦ ដៃល 
មានដូចជា ៖ 

លទ្ធផល ១០០ ថ្ងែនែយុទ្ធនាករកំណែទមែង់
លើវិស័យសាធារណករ  និងដឹកជញ្ជូន

កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ បញ្ចុះតម្លៃ   ១០  %    នៃតម្លៃសៃវាលើក 
ដក់កុងទៃន័រនៅទីលានកុងទៃន័រ (Lift on, Lift off)។ កំពង់ផៃស្វយ័ត 
ភ្នំពៃញបញ្ចុះតម្លៃ ៥% នៃតម្លៃសៃវាលើកដក់កុងទៃន័រនៅទីលានកុងទៃន័រ 
(Lift on, Lift off)។ ភា្នោក់ងរកម្ពុជានាវាចរ  ៉កាំសប  ៉បញ្ចុះតម្លៃ ១០% នៃ
តម្លៃសៃវាកត់តៃកុងទៃន័រលើសម៉ាង និងបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ទៀតនៃតម្លៃ
តៃួតពិនិត្យកុងទៃន័រនៅពៃលលើកដក់់នៅលើនាវា (Superintendent fees) 
សមាគមរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញកម្ពុជា បានកាត់បន្ថយកមៃសៃវា ១០  
ដុលា្លារ ក្នុងមួយកុងទៃន័រ សមៃប់បណោ្តាយ ៤០ ហ្វីត និង ៥ ដុលា្លារក្នុងមួយ 
កុងទៃន័រ សមៃប់បណោ្តាយ ២០ ហ្វីត  ។ ដោយឡៃកការដក់ឲ្យដំណើរ
ការមណ្ឌលពន្យារ ឬប្តូរប័ណ្ណបើកបរនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល កៃសួងបាន 
បញ្ជូនមនៃ្តីចំនួន ១៤ នាក់ ដើម្បីឆ្លាស់វៃនធ្វើការពីម៉ាង ០៩ ពៃឹក ដល់ម៉ាង 

ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់ផ្លូវជាតិ 
លៃខ ៤៤ នៅខៃត្តកំពង់ស្ពឺ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានបំពាក់ចំណាំងផ្លាតសុវត្ថិភាព

ចរាចរណ៍ដល់មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនរបស់បៃជាពលរដ្ឋ 

សកម្មភាពលើកដក់ទំនិញក្នុងកុងទឺន័រនៅកំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះសីហនុ និងកំពង់ផៃរាជធានីភ្នំពៃញ

កុងទឺន័រដៃលតៃូវបានលើកដក់ ចៃញចូលក្នុងនាវាផ្ទុកទំនិញ

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចា់ន់ថុល ទៃសរដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសធារណការ និងដឹក 
ជញ្ជូន អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពនៃដំណើរការបើកជាផ្លូវការនូវមណ្ឌលពន្យារ ឬ 

ប្តូរប័ណ្ណបើកបរនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអនម៉ល



qñaMTI 16 elx 183 ExsIha qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 23

២២ យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ រួមទាំថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ។ កៃយពីសម្ភោធ 
ដក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវមណ្ឌលពន្យារ ឬប្តូរប័ណ្ណបើកបរនៅផ្សារ 
ទំនើប អ៊ីអនម៉ល ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខៃមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៦ ការពន្យារ ឬប្តូរ 
ប័ណ្ណបើកបរ សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ ចំណាយពៃលលឿនតៃឹមតៃ ២០ នាទី  
ប៉ុណោ្ណោះ ។ គិតតៃឹមថ្ងៃទី ១១ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ មណ្ឌលនៃះបានទទួល 
បមៃើសៃវាបៃជាពលរដ្ឋបៃ មាណ ៥,៦៦៧ ប័ណ្ណ ដោយទទួលបាននូវការ
គាំទៃយ៉ាងខ្លាំងពីគៃប់មជ្ឈដ្ឋាន ។

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ឆ្នោំ ២០១៦ កៃសួងសធារណការ និងដឹក 
ជញ្ជូនបានដឹកនាំបៃជុំជាមួយអន្តរកៃសួង ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុង
ការកាត់បន្ថយសៃវាកៃផ្លូវការ ។ កៃសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានឯកភាពគា្នោ
លើគោលការណ៍ វិធានការ និងបន្តនីតិវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយសៃវាកៃផ្លូវ
ការ ។

ចំពោះយុទ្ធនាការចុះបងៃ្កាបរថយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់ 
កៃសួងបានបៃជុំពិភាក្សាជាមួយអាជា្ញាធរ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អំពីវិធានការទប់- 
ស្កាត់ និងគៃប់គៃងការដឹកលើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់ ។ កៃសួងមានគណៈ
កមា្មាធិការសមៃបសមៃួលអចិនៃ្តយ៍មួយ ដៃលមានលៃខធិការដ្ឋានជា 
សៃនាធិការ ហើយចាប់ផ្តើមការងរពីថ្ងៃទី ០១ ខៃឧសភា ឆ្នោំ ២០១៦ ។ 
លៃខធិការដ្ឋានបានសហការជាមួយអាជា្ញាធរដៃនដី ដោយបានឃត់រថ-
យន្តដឹកលើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់បានចំនួនសរុប ៥៩១ គៃឿង និងផក 
ពិន័យសរុបបានបៃមាណជា ១,០៤៩,៧៣៣,០០០ រៀល គិតចាប់ពីខៃ 
ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ ។ កៃសួងក៏បានបង្កើតជញ្ជីង 
ចល័តដើម្បីឲ្យកៃុមការងរចល័តបៃើបៃស់ជញ្ជីងនៃះ ឲ្យបានសមសៃប 
និងតមា្លាភាព ដៃលគមៃងនៃះទទួលបាននូវការគាំទៃ និងការផ្តល់ហិរញ្ញ-
ប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។ កៃសួងក៏បានរៀបចំផៃនការ ៦ ខៃ ពីខៃ 
មិថុនាដល់ខៃធ្នូ ដើម្បីកំណត់វិធានការនិងនីតិវិធីបៃតិបត្តិស្ថានីយ៍ជញ្ជីង 
អចលត័ទាងំ ២៤ ទតីាំង នៅទទូាំងបៃទៃស ។ ចពំោះបច្ចៃកទៃសនៃការជសួ 
ជុលកៃឆ្នៃយនយន្ត និងបទដ្ឋានច្បាប់អាជីវកម្ម កៃសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យ    
មានការកៃឆ្នៃយនយន្ត ដោយគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចៃកទៃស និងបានចុះ 
ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជំរុញឲ្យមា្ចាស់យនដ្ឋានជួសជុល កៃ- 
ឆ្នៃមកចុះបញ្ជី និងធ្វើច្បាប់អាជីវកម្មនៅមន្ទីរសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
រាជធានី-ខៃត្ត និងកំពុងបន្តជំរុញយនដ្ឋានដៃលនៅសល់មិនបានចុះបញ្ជី
បន្តចុះបញ្ជីឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរ ។ យនដ្ឋានចំនួន ១ ៤៧២ ស្មើនឹង ៥០% 
នៃយនដ្ឋានសរុប ចំនួន ២,៩៣៤ កន្លៃង នៅទូទាំងបៃទៃស ។ អ្នកចូលរួម 

ចំនួន ១,៧២៣ នាក់ បានទទួលការណៃនាំ និងផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់កៃុម 
ការងររបស់កៃសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នោំ ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ 
យនដ្ឋានដៃលបានចុះបញ្ជីធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមមន្ទីរសធារណការ និង 
ដឹកជញ្ជូនរាជធានី-ខៃត្ត មានចំនួន ៩២៦ កន្លៃង ស្មើនឹង ៣១.៦% នៃចំនួន 
យនដ្ឋានសរុប ពោលគឺបានកើនឡើង ២១៦ កន្លៃង ក្នុងកំឡុងនៃយុទ្ធនា-
ការផ្សព្វផ្សាយនៃះ ។ កៃសួងក៏បានធ្វើបៃតិភូកម្មទាំងសៃុងលើការចុះបញ្ជី
យនដ្ឋានជសួជលុ នងិកៃឆ្នៃយនយន្ត ពថី្នោកក់ណា្តាលទៅគៃបម់ន្ទរីសធា-
រណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីខៃត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខៃមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៦ 
មក ។ ដើម្បីគៃប់គៃងការជួសជុល និងកៃឆ្នៃយនយន្តឲ្យមានបៃសិទ្ធភាព 
ខ្ពស់ កៃសួងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យមា្ចាស់យនយន្តដៃលបានកៃឆ្នៃយនយន្ត 
របស់ខ្លូនមិនបានសមសៃបទៅតាមបទដ្ឋានជាធរមាន ឲ្យកៃឆ្នៃឡើងវិញ 
ឲ្យបានសៃបតាមមាតៃដ្ឋានច្បាប់ ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី០៩ខៃកញ្ញាឆ្នោំ២០១៦ ។ 
បៃសិនបើមា្ចាស់យនយន្តមិនបានធ្វើតាមការកំណត់របស់កៃសួង កៃសួង
នឹងចាត់វិធានការបនា្ទាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខៃកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៦ ដោយមានការចូល
រួមពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ និងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃបៃទៃស ។

ដោយឡៃក ការពងៃីកការផ្តល់សៃវាតៃួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចៃកទៃស
យនយន្តលើគោលការណ៍ពងៃីក ការផ្តល់សៃវាតៃួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចៃក- 
ទៃសយនយន្តដល់កៃុមហ៊ុនឯកជនផ្សៃងទៀត កៃសួងបានពៃមពៃៀង 
ជាមួយកៃុមហ៊ុន HK Twins Transportation Co., Ltd. លើការចុះកិច្ចសន្យា 
ក្នុងការនាំយករថយន្តចល័តបំពាក់ដោយបច្ចៃកវិទ្យាទំនើបចំនួន០២គៃឿង 
ដើម្បីបងិ្ខតសៃវាតៃួតពិនិត្យយនយន្តឲ្យកាន់តៃជិតបៃជាពលរដ្ឋ ជាពិសៃស 
សមៃប់មា្ចាស់រថយន្តនៅតាមបណា្តាខៃត្ត ។

ការផ្តល់ចំណាំងផ្លាតសុវត្ថិភាព កៃសួងបានសហការជាមួយកៃុមហ៊ុន 
ជីបម៉ុង និង Mitsubishi ក្នុងការទិញចំណំាងផ្លាតសុវត្ថិភាព សរុបមានចំនួន 
៣ លាន ៤០ មុឺនបន្ទះ សមៃប់បិទខង កៃយទោចកៃយនទោចកៃយន- 
យន្ត រុឺម៉ក ម៉ូតូកង់បី រទៃះគោ គោយន្ត និងគៃឿងចកៃកសិកម្មគៃប់បៃភៃទ
នៅទួទាំងបៃទៃស សំដៅកាត់បន្ថយគៃះថ្នោក់ចរាចរណ៍នៅពៃលយប់នៅ
តាមផ្លូវ ។ កៃសួងរៀបចំចៃកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយទូទាំងបៃទៃសដោយ
ឥតគតិថ្លៃ ចាបព់ខីៃសហីានៃះ ។ ពនិតិ្យ នងិចៃកជនូឧបករណស៍មៃបន់គរ- 
បាលចរាចរណ៍ឈរបញ្ជាចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវចំណុចបៃសព្វសរុបចំនួន 
២០ គៃឿង ទៅឲ្យកៃសួងមហាផ្ទៃ និងនៅមានចំនួន ៣០ គៃឿងទៀត ដៃល 
ក្នុងនោះ ២០ គៃឿងផ្តល់ដោយសលាកៃុងរាជធានីភ្នំពៃញ សមៃប់បន្ត 
ចៃកចាយនាពៃលខងមុខ ។

កៃសួងបានបៃជុំពិភាក្សាជាមួយនគរបាលជាតិ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 
ការចាត់វិធានការពងៃីកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងការកាត់ចោលភ្លើង 
ហា្វាបំភ្លឺកៃយខុសបច្ចៃកទៃសរបស់រថយន្តដឹកទំនិញ ដៃលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់
ដល់ការមើលឃើញរបស់អ្នកបើកបរនៅពីកៃយពួកគៃក្នុងពៃលយប់ ។

ការចៃញផ្លាកលៃខពិសៃសសមា្គាល់យនយន្តកៃសួងសធារណការ និង 
ដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំកិច្ចបៃជុំជាមួយកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 
អង្គភាពបៃឆំងអំពើពុករលួយ ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់ផ្លាកលៃខ 
ពិសៃសសមា្គាល់យនយន្ត ។ កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកៃសួង 
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន កំពុងដំណើរការរៀបចំបៃកាសរួមដើម្បី                
កំណត់តម្លៃបៃមូលចំណូលពីការផ្តល់លៃខពិសៃស សមៃប់រថយន្តធុន  
ទៃសចរណ៍ចូលថវិកាជាតិ និងធានាសមធម៌ក្នុងការផ្តល់ផ្លាកលៃខជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ ។ ជាមួយគា្នោនៃះ ក៏បានខិតខំជំរុញការផ្តល់សៃវាសធារណៈ

ការបៃើបៃស់រថយន្តគៃប់បៃភៃទ មានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពៃញ
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លើការចុះបញ្ជីប័ណ្ណបើកបរ ការចុះបញ្ជីយនយន្ត ការតៃួតពិនិត្យលក្ខណៈ
បច្ចៃកទៃសយនយន្ត ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយនយន្តធ្វើអាជីវកម្ម 
ដឹកជញ្ជូន និងការចុះបញ្ជីកៃុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឲ្យបានលឿនមានបៃសិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់ និងតមា្លាភាព ។ ការចុះបញ្ជីប័ណ្ណបើកបរតាមបៃព័ន្ធស្វ័យបៃវត្តិ-
កម្មអាចនឹងដក់ឲ្យដំណើរការនៅមុនដំណាច់ឆ្នោំ ២០១៦ ។

កៃសួងបានអនុវត្តការផ្ទៃរកម្មសិទ្ធិយនយន្ត ជូនបៃជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ 
យនយន្តដៃលបានប្តូរមា្ចាស់ចៃើនដំណ តៃរកមា្ចាស់ដើមមិនឃើញ ដោយ
សមៃួលនីតិវិធីឲ្យមានលក្ខណៈងយសៃួល និងកំពុងបូកសរុបលទ្ធផលនៃ
ការផ្ទៃរកម្មសិទ្ធិយនយន្តនៃះ ។

បង្កើតកៃុមបៃឹក្សាយោបល់ផ្នៃកដឹកជញ្ជូន ដើម្បីពិភាក្សាការងរ និង       
ផ្តល់ដំណោះសៃយលើបញ្ហាបៃឈម ពាក់ព័ន្ធតម្លៃដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា 
ដោយបានចុះជួបសំណៃះសំណាលជាមួយមនៃ្តីរាជការមន្ទីរសធារណការ 
និងដឹកជញ្ជូនខៃត្តសៀមរាប ជំរុញលើកទឹកចិត្តការបន្តផ្តល់សៃវាជូនបៃជា
ពលរដ្ឋឲ្យបានឆប់រហ័ស មានតមា្លាភាព និងបន្តស្មារតីការងរជាកៃុម ។ ចុះ 
ជួបសំណៃះសំណាលក្នុងពិធីបណ្តុះបណា្តាលជនបង្គាលទូទាំងខៃត្តកំពង់
ស្ពឺ ស្តីពី    ៉ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក   ៉ដៃលមានអ្នកចូលរួមជាគៃូបង្គាល 
សរុប ៤៥០ នាក់ មកពី ៨៧ឃុំ/សង្កាត់ទួទាំង ខៃត្ត កម្មករ កម្មការិនី មកពី 
១០០ រោងចកៃកាត់ដៃរ មនៃ្តីអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ទីរនានាជំុវិញខៃត្ត ហើយ 
ពៃមទាំងបានជំរុញឲ្យគៃូបង្គាលទាំងអស់ អប់រំបន្តដល់បងប្អូន និងបៃជា-
ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន ឲ្យយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លួវគោក និងចូលរួម 
គោរពច្បាប់ទាំងអស់គា្នោ ។

កៃសួងបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និង JICA ក្នុងការសិក្សាលើ
គមៃងរៀបចំស្វ័យបៃវត្តិកម្មបៃព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអៃឡិចតៃូនិក (Elec-
tronic Data Interchange ) ដើម្បីសមៃួលលំហូរបៃបបទនាវា និងនាវិក 
ចៃញចូលនៅតាមកំពង់ផៃ ។ បៃព័ន្ធនៃះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បៃព័ន្ធ Asyc-
uda ដៃលកំពង់បៃើបៃស់នាពៃលបច្ចុប្បន្ននោះទៃ ។

ពន្យារពៃលធ្វើការចុះបញ្ជីផ្តល់ប័ណ្ឌសមា្គាល់ និងផ្លាកលៃខយនយន្ត
សមៃប់រថយន្តចង្កូតស្តាំ ដៃលមាននៅក្នុងបញ្ជីការបង់ពន្ធនៃអគ្គនាយក-
ដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ន មានរថយន្តចង្កូតស្តាំចំនួន ៥ ០៧៥ 
គៃឿង ដៃលបាន និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការបង់ពន្ធ និងចុះបញ្ជី ហើយ      
រំពឹងថចំនួនសរុបនៃរថយន្តចង្កូតស្តាំនឹងកើនឡើងរហូតដល់ ២១ ០៧៥ 
គៃឿង កៃយពីការចុះបញ្ជីរថយន្តចង្កូតស្តាំនៃះចប់សព្វគៃប់ ។

កៃសួងបាននឹងកំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋបាលថ្នោក់កៃមជាតិ លើ
ការធ្វើបៃតិភូកម្មមុខងរនៃការចុះបញ្ជីទោចកៃយនយន្ត ម៉ូតូកង់បី ម៉ូតូកង់ 
បួន និងគោយន្តកនៃ្ត ។ កៃសួងបានចុះហត្ថលៃខលើអនុស្សរណៈយោគ-

យល់ជាមួយកៃុមហ៊ុនវើង ស្តីពីការទូទាត់សច់បៃក់លើសៃវានៃការចុះ   
បញ្ជបីណ័្ណបើកបរ ការចុះបញ្ជយីនយន្ត ការតៃតួពនិតិ្យលក្ខណៈបច្ចៃកទៃស 
យនយន្ត ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយនយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន និង
ការចុះបញ្ជីកៃុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ។ ដោយឡៃក វិស័យសធារណការបាន 
ជំរុញលើកទឹកចិត្តការសងសង់ជួសជុល ថៃទាំផ្លូវនៅទីបៃជុំជនពីពៃលថ្ងៃ 
មកពៃលយប់វិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅពៃលថ្ងៃ ។ ចុះ 
ពិនិត្យផ្លូវជាតិលៃខ ៤៤ នៅខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ដៃលផ្លូវនៃះឆ្លងកាត់សៃុកចំនួន 
៥ រួមមាន សៃុកឧដុង្គ សៃុកថ្ពង សៃុកឱរា៉ាល់ សៃុកសំរោងទង និងសៃុក 
ច្បារមន ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ដៃលមានបៃវៃងសរុប ១៣៩.១៤ គីឡូម៉ៃតៃ ។

ចុះរុះរើចោលបញ្ជរបង់បៃក់កំបូល ស្ទឹងចៃល និងអូរចំណារ តាម 
បណោ្តាយផ្លូវជាតិលៃខ ៤ ពីរាជធានីភ្នំពៃញទៅខៃត្តពៃះសីហនុ ។ ដឹកនាំ
កៃុមការងរតៃួតពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលស្ពោនមិត្តភាព កម្ពុជា-ជបុ៉ន (ជៃយ- 
ចង្វារ) ដើម្បជីយួសមៃលួដលក់ារធ្វើដំណើររបសប់ៃជាពលរដ្ឋ ។ ដកឹនាកំចិ្ច 
បៃជុំពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពគមៃងរៀបចំបើកចៃកទា្វារពៃំដៃនអន្តរជាតិស្ទឹង- 
បត់ និងសៃចក្តីពៃងកិច្ចពៃមពៃៀងការសងសង់ស្ពោននៅណងអៀន-
ស្ទឹងបត់ រវាងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងពៃះរាជាណាចកៃ ថៃ ។ ធ្វើវិមជ្ឈ-
ការការងរគៃប់គៃងដីចំណីផ្លូវផ្នៃករឹងដល់មន្ទីរសធារណការខៃត្ត និងបាន 
រៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងនីតិវិធីគៃប់គៃងដីចំណីផ្លួវ ។ បៃើបៃស់មា៉ាសុីនវាស់
កមៃិតសៃុតសៃទាប់ផ្លូវ ដើម្បីតៃួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវ មុននឹងធ្វើការបៃគល់
ទទួលពីកៃុមហ៊ុនសងសង់ ។

ចំពោះវិស័យផ្លូវដៃក បានបើកការដ្ឋានស្តារឡើងវិញនូវកំណាត់ផ្លូវ 
ដៃកពីចំនុចបង្គាលគីឡូម៉ៃតៃ ៣០០ ដល់គីឡូម៉ៃតៃ ៣១០ រវាងស្ថានីយ៍ 
ជណ្តើរស្វានៅខៃត្តបាត់ដំបង និងស្ថានីយ៍ភ្នំតូចនៅខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។ 
ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានស្តារផ្លូវដៃកឡើងវិញ ពីបាត់ដំបងមកដល់គីឡូម៉ៃតៃ 
៣០០ និងពីគីឡូម៉ៃតៃ ៣១០ ដល់គីឡូម៉ៃតៃ ៣២៨ ។ ការស្តារផ្លូវដៃកពី 
បាត់ដំបងដល់ពៃំដៃនកម្ពុជា ថៃ មានបៃវៃង ១១២ គីឡូម៉ៃតៃ អាចនឹងបញ្ចប់ 
នៅមុនដំណាច់ឆ្នោំ ២០១៦ ។ កំពុងសិក្សាបំពាក់បរិកា្ខារសុត្ថិភាពស្វ័យ-
បៃវត្តិនៅទីបៃជុំជនបោ៉ាយប៉ៃត និងបានចុះតៃួតពិនិត្យការដ្ឋានសងសង់ផ្លូវ
ដៃកនៅបោ៉ាយប៉ៃត ជាមួយឯកអគ្គរាជទូតថៃបៃចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 
១០ ខៃកក្កដ ឆ្នោំ ២០១៦ ។ ការភា្ជាប់ផ្លូវដៃកកម្ពុជា និងផ្លូវដៃកថៃគៃងនឹង 
បញ្ចប់មុនចុង ឆ្នោំ២០១៦ ។ កៃសួងបានបៃជុំពិភាក្សាបញ្ចប់ការដោះសៃយ 
ផលប៉ះពាល់នៅខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដើម្បីឲ្យការស្តារផ្លូវដៃកបញ្ចប់តាម 
ផៃនការកំណត់ ៕

កៃសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជំរុញយុទ្ធនាការចុះ
បងៃ្កាបរថយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់នៅតាមផ្លូវជាតិនានា

កំណាត់ផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពៃញទៅកៃុងបោ៉ាយប៉ៃត នឹងដំណើរការនៅឆ្នោំនៃះ
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១. សមិទ្ធផល
វិស័យសុខភិបាល បាននិងកំពុងបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយុទ្ធ-

សសៃ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ ដើម្បី   ៉កំណើន ការងរ សមធម៌ 

បៃសិទ្ធភាព    ៉របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា កៃមការ 

ដកឹនាដំឈ៏ា្លាសវៃបៃកបដោយគតបិណ្ឌតិរបស ់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបត-ី

តៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាសមៃចបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ ក្នុងការកៃលម្អឲ្យ

កាន់តៃល្អបៃសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ 

បៃជា ជនកម្ពុជា ពិសៃសសុខភាពសៃ្តី កុមារ និងបៃជាជនកៃីកៃ ជនពិការ 

និង ចាស់ជរាគា្មានទីពឹង។ ទន្ទឹមគា្នោនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការគាំពារ 

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដល់បៃជាជនកៃីកៃ និងជនងយរងគៃះនៅពៃលមក

បៃើបៃស់សៃវាថៃទាំសុខភាព ដោយមិនបង់ថ្លៃនៅមណ្ឌលសុខភាព ប៉ុស្តិ៍- 

សុខភាព និងមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកទូទាំងបៃទៃស នៅកៃមកម្មវិធីមូលនិធិ 

សមធម៌ ។ 

ថ្មីៗនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតបៃឡាសន្តិសុខសង្គម សមៃប់ថៃទាំ

សុខភាពកម្មករដៃលធ្វើការនៅតាមរោងចកៃ សហគៃស ។

សមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពដៃលសមៃចបានតៃូវកត់សមា្គាល់ដោយសូច

នាករចំបងៗមួយចំនួនដូចខងកៃមនៃះ ៖ 

អាយុកាលរំពឹងទុកជាមធ្យមរបស់បៃជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 

៦១,៩ ឆ្នោំ នៅឆ្នោំ ២០០០ ទៅ ៧១,៤ ឆ្នោំ នៅឆ្នោំ ២០១២ ។

អតៃមរណភាពមាតាបានថយចុះពី ៤៧២ ក្នុងទារកកើតរស់ 

១០០.០០០ នាក់ នៅឆ្នោំ ២០០៥ មក ២៥០ នៅឆ្នោំ ២០១០ ហើយបាន 

បន្តធា្លាក់ចុះមកនៅតៃឹម ១៧០ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

អតៃស្លាប់ទារកបានថយចុះពី ២៨ ក្នុងទារកកើតរស់ ១.០០០ នាក់ 

នៅឆ្នោំ ២០០៥ មក ២៧ នៅ ឆ្នោំ ២០១០ ហើយបានបន្តធា្លាក់ចុះមកនៅតៃឹម 

១៨ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

អតៃស្លាប់កុមារអាយុកៃម ១ ឆ្នោំ បានថយចុះពី ៦៦ ក្នុងទារកកើត 

រស ់ ១.០០០ នាក ់ មក ៤៥ នៅ ឆ្នោ២ំ០១០ ហើយបានបន្តធា្លាកច់ុះមកនៅតៃមឹ 

២៨ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

អតៃស្លាប់កុមារអាយុកៃម ៥ ឆ្នោំ បានថយចុះពី ៨៣ ក្នុងទារកកើត 

រស់ ១.០០០ នាក់ នៅឆ្នោំ ២០០៥ មក ៥៤ នៅឆ្នោំ ២០១០ ហើយបានបន្ត 

ធា្លាក់ចុះមកនៅតៃឹម ៣៥ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

ការចម្លងតាមតំបន់នៃវើរុសជំងឺកញ្ជៃឹលតៃូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងសៃុង

ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរាុំរ៉ៃ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុកៃម ៥ ឆ្នោំ បានថយ 

ចុះពី ៤៣% នៅឆ្នោំ ២០០៥ មក ៤០% នៅឆ្នោំ ២០១០ និងមកតៃឹម ៣២% 

នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

អតៃចម្លងមៃរោគអៃដស៍ក្នុងចំណោមបៃជាជនទូទៅអាយុពី ១៥-

សមិទ្ធផលចម្បងៗ និងគែលនយែបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាលរបស់រជរដា្ឋែភិបាល

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខភិបាល អញ្ជើញពិនិត្យ 
សកម្មភាពមន្តៃីសុខភិបាលមមាញឹកក្នុងការព្យាបាលជំងឺជូនបៃជាពលរដ្ឋ

សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសស្តៃសុខភិបាល ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ

មណ្ឌលសុខភាពកំពង់សៃឡៅ ស្ថិតក្នុងខៃត្តពៃះវិហារអគារសម្ពព និងរោគស្តៃីនៃមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកខៃត្តតាកៃវ កៃមកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
ជាមួយសធារណរដ្ឋឆៃក
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៤៩ ឆ្នោំ ថយចុះពី ១,៦% នៅឆ្នោំ ២០០០ មក ០.៧% នៅឆ្នោំ ២០១៣     

ហើយអតៃរស់រានមានជីវិតបនា្ទាប់ ពីការព្យាបាលដោយឱសថ បៃឆំង 

មៃរោគអៃដស៍ខ្ពស់ជាង ៩០% ។

ករណីស្លាប់ដោយជំងឺគៃុនចាញ់បានថយចុះយ៉ាងលឿនពី ១៣៥ 

ករណីនៅឆ្នោំ ២០១០ មក ១០ ករណីនៅឆ្នោំ ២០១៥ ។

បៃវា៉ាឡង់ជំងឺរបៃងបានថយចុះជិត ៥០% ពី ១.២៣០ ក្នុងបៃជាជន 

១០០.០០០ នាក់ នៅឆ្នោំ ២០០០  មក ៦៦៨ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។ ឯអតៃស្លាប់ 

ដោយសរជំងឺរបៃងគៃប់បៃភៃទ បានថយចុះពី ១៥៨ ក្នុងបៃជាជន 

១០០.០០០ នាក់ នៅឆ្នោំ ២០០០ មក ៥៨ នៅឆ្នោំ ២០១៤ ។

មូលនិធិសមធម៌បានគៃបដណ្តប់មូលដ្ឋានសុខភិបាលសធារណៈ

ទូទាំងបៃទៃសនៅឆ្នោំ ២០១៥ ។ បៃជាជនកៃីកៃជាង ៣ លាននាក់ បាន 

ទទួលការគាំពារហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវិធីមូលនិធិសមធម៌ ។

គៃួសរជួបមហន្តរាយ នៃចំណាយលើការថៃទាំសុខភាពបានថយ

ចុះពី ៥,៦% (នៃចំនួនគៃួសរសរុប) ក្នុងឆ្នោំ ២០០៧ មក ៤,៩%  ក្នុងឆ្នោំ 

២០១៤ ។

សន្ទស្សន៍ជាប់បំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបានថយចុះពី ២,៩% 

ក្នុងឆ្នោំ ២០០៧ មក ០,៩% ក្នុងឆ្នោំ ២០១៤ ។

ការចំណាយថវិកាជាតិបានកើនឡើង ៧៥៩,២០៦.៦០ លានរៀល 

នៅឆ្នោំ ២០១២ ទៅ ៩៣២,៦៣១.៩ លានរៀល នៅឆ្នោំ ២០១៥ ពោលគឺ 

មានកំណើន ២២%។

មណ្ឌលសុខភាព និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពជាចៃើនតៃូវបានសងសង់ថ្មី 

ពិសៃសក្នុងតំបន់ជនបទ ។ បច្ចុប្បន្ន មណ្ឌលសុខភាពមួយគៃបដណ្តប់ 

បៃជាជនជាមធ្យម ១២.៥០០ នាក់ ដូច្នៃះការបៃងចៃកមណ្ឌលសុខភាព    

កាន់តៃលក្ខណៈសមធម៌ក្នុងចំណោមបៃជាជនទូទាំងបៃទៃស ។

ជាទូទៅគុណភាពនៃសៃវាសុខភាពសធារណៈតៃូវបានកៃលម្អឲ្យ

ល្អបៃសើរឡើងជាលំដប់ តាមរយៈការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍន៍ហៃដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភោរៈបរិកា្ខារ ឱសថ ការពងៃយបុគ្គ-

លិក ការពងៃឹងគុណភាពនៃការបណ្តុះបណា្តាល ការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិ-

រញ្ញវត្ថុ ពងៃឹងយន្តការតៃួតពិនិត្យគុណភាពសៃវា និងនិយ័តកម្ម។ល។ ការ

សមៃចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជាលើការកាត់បន្ថយ

អតៃមរណៈភាពមាតា ទារក និងកុមារ ការកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃជំងឺឆ្លង 

(មៃរោគអៃដស៍/ជំងឺអៃដស៍ របៃង និងគៃុនចាញ់) ពៃមទាំងការលុបបំបាត់

ជំងឺកញៃ្ជឹលនៅឆ្នោំ ២០១៦ គឺជាសូចនាករតំណាងដៃលបញ្ជាក់អំពីគុណ

ភាពនៃសៃវាសុខភាព និងអន្តរាគមន៍សុខភាពសធារណៈ ។ 

២. បញ្ហែបែឈម
ទោះបីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងសុខភាព 

សមៃចបានទាំងសៃុងពីរទៅបីឆ្នោំ មុនបៃតិទិនកំណត់ក្តី ក៏វិស័យសុខភិ-

បាលតៃូវបន្តដោះសៃយឲ្យកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាពថៃមទៀត បញ្ហា 

បៃឈមចំបងៗមានជាអាទិ៍ ៖

អតៃមរណភាពមាតា ទារក និងកុមារអាយុកៃមមួយឆ្នោំ/បៃំឆ្នោំក្នុង

ចំណោមគៃួសរកៃីកៃ និងក្នុងតំបន់ជនបទ ។

ការចម្លងនៃមៃរោគអៃដស៍នៅតៃគួរឲ្យពៃួយបារម្ភក្នុងកៃុមបៃជាជន 

ពិសៃសស្តៃីបំរើការកន្លៃងកម្សាន្ត បុរសរួមភៃទជាមួយបុរស អ្នកកៃភៃទ និង 

អ្នកចាក់គៃឿងញៀន ។

ភាពសុំរបស់មៃរោគរបៃង និងមៃរោគគៃុនចាញ់ហា្វាល់សុីបា៉ារ៉ូមជា  

មួយឱសថព្យាបាលនៅតៃជាចំណោទ ។ 

សន្ទុះនៃជំងឺមិនឆ្លង និងអាយុកាលរស់នៅវៃងរបស់បៃជាជន ពៃម 

ទាងំការរើកនៃតបំនទ់កីៃងុ/បៃជុជំន ទាមទារឲ្យបង្កើនបរមិាណ  បៃភៃទសៃវា 

និងគុណភាពសៃវាសុខភាព ។ 

តមៃូវការសៃវាថៃទាំមានគុណភាពល្អពីសំណាក់បៃជាជន ដោយ-

សរគុណភាពសៃវាដៃលបៃជាជនយល់ឃើញ ទាំងនៅផ្នៃកសធារណៈ 

និងឯកជននៅមិនទាន់គៃប់គៃន់ ។

សមត្ថភាពឆ្លើយតបនៃសុខភិបាលសធារណៈ មិនទាន់បានពៃញ

លៃញទៅនឹងបញ្ហាសុខភាព បណា្តាលមកពីជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង-រាុំរ៉ៃ អន្តរា-

គមន៍សង្គាៃះបនា្ទាន់ការផ្ទុះជំងឺឆ្លង គៃះមហន្តរាយ....

ការគៃបដណ្តប់នៃយន្តការគាំពារសុខភាពសង្គមនៅមានកំរិតទាប 

ដោយសរមានតៃមូលនិធិសមធម៌ សុខភាពសមៃប់បៃជាជនកៃីកៃ រើឯ        

បៃព័ន្ធធានារា៉ាប់រងសុខភាពសង្គម កំពុងរៀបចំសមៃប់បៃជាជននៃសៃដ្ឋ-

កិច្ចក្នុងបៃព័ន្ធ និងកៃបៃព័ន្ធ ។ 

ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពមនុស្ស ដៃលបណា្តាលមកពីហានិភ័យ 

បរិស្ថាន និងបំរៃបំរួលអាកាសធាតុ ។

៣. គែលនយែបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាល
គោលនយោបាយជាអាទិភាព នៃការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខភិបាល 

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺលើកស្ទួយស្ថានភាពសុខភាព និងសុខមាលភាព    

បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគៃប់រូបឲ្យកាន់តៃល្អបៃសើរឡើង ដោយផ្តាតការយក

ចិត្តទុកដក់ជាចម្បងលើ ៖

គោលនយោបាយជាអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺលើកស្ទួយស្ថានភាពសុខុភាព និងសុខមាលភាព 
របស់បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគៃប់រូបឲ្យកាន់តៃល្អបៃសើរឡើង
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បង្កើនល្បឿននៃការកាត់បន្ថយមរណភាពមាតា ទារក និងកុមារ 

នៅក្នុងគៃប់ភូមិសសៃ្ត និងគៃប់កៃុមបៃជាពលរដ្ឋដៃលមានលក្ខខណ្ឌ 

សៃដ្ឋកិច្ចខុសៗគា្នោ ពៃមទាំងកាត់បន្ថយស្ថានភាពកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុង 

ចំណោមសៃ្តី និងកុមារ ។

បន្តកាត់បន្ថយការឈឺ និងស្លាប់ដៃលបណា្តាលមកពីជំងឺឆ្លងចំបងៗ 

ពិសៃសមៃរោគអៃដស៍/ជំងឺអៃដស៍ របៃង គៃុនចាញ់ គៃុនឈាម  និងជំងឺឆ្លង 

រាតត្បាត និងជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស ។  

បន្តកាត់បន្ថយការឈឺ និងស្លាប់ដៃលបណា្តាលមកពីជំងឺមិនឆ្លង-រាំរ៉ៃ 

និងបញ្ហាសុខភាពសធារណៈចំបងៗ ដៃលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 

ដល់សុខភាពបៃជាជន ដូចជាគៃឿងញៀន គៃឿងសៃវឹង អាហារគា្មានសុវត្ថិ-

ភាព គៃះមហន្តរាយ បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ។ល។ 

៤. វិធានករចាំបាច់ក្នុងករអនុវត្តគែលនយែបាយ
វិស័យសុខភិបាលនឹងអនុវត្តវិធានការដូចខងកៃមនៃះ ដើម្បីឆ្លើយ 

តបទៅនឹងអាទិភាពនៃគោលនយោបាយ និងដោះស្រយបញ្ហាបៃឈម 

ដៃលបានលើកឡើងខងលើ ដោយពងៃីកការផ្តល់សៃវាថៃទាំសុខភាព 

មានគុណភាព សុវត្ថិភាព បៃសិទ្ធភាព និងទាន់ពៃលវៃលាជូនបៃជាពលរដ្ឋ 

គៃប់រូប ពៃមទាំងកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់បៃជាពលរដ្ឋលើការថៃទាំ

សុខភាព  ជាពិសៃសបៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃ និងជនងយរងគៃះ ដូចជាជន 

ពិការ និងមនុស្សចាស់ជរា ។ វិធានការជាក់លាក់នឹងផ្តាតលើ ៖

ពងៃីកហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភិបាល ពិសៃសមណ្ឌលសុខភាព ក្នុង 

គៃប់ទីតាំងភូមិសសៃ្ត ជាពិសៃសក្នុងតំបន់ជនបទ ។ 

ផ្តល់សៃវាថៃទាំសុខភាពគៃប់ជៃុងជៃយ រួមមានសៃវាបង្ការ អប់រំ 

លើកកម្ពស់សុខភាព ព្យាបាលនឹងថៃទាំ ស្តារនីតិសម្បទា និងបៃព័ន្ធបញ្ជូន

អ្នកជំងឺមានបៃសិទ្ធភាព ពិសៃសក្នុងករណីសង្គាៃះបនា្ទាន់ ។

ធានាសៃវាសុខភាព  ២៤ ម៉ាង ក្នុងមួយថ្ងៃ និងពងៃីកសៃវាឲ្យមាន

កាន់តៃចៃើនឡើងនៅមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃក និងមណ្ឌលសុខភាព ដើម្បីឆ្លើយ 

តបទៅនឹងតមៃូវការផ្នៃកសុខភាពរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ។ 

ផ្តល់សៃវាថៃទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាព បៃសិទ្ធភាព និង 

ទាន់ពៃលវៃលា សៃបតាមនិយមស្តង់ដរគុណភាពជាតិ ។

 បង្កើនការវិនិយោគលើឧបករណ៍ពៃទ្យទំនើប និងបច្ចៃកវិទ្យា-

វៃជ្ជសសៃ្ត ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ជ័យ សៃវាមន្ទីរ 

ពសិធន ៍នងិការផ្តលក់ារព្យាបាល នងិថៃទាមំានបៃសទិ្ធភាព នងិសក្តសិទិ្ធ-

ភាព ។ 

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់បៃជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបរបបរស់នៅ 

មានសុខុមាលភាព ឥរិយបថល្អក្នុងការស្វៃងរកការថៃទាំសុខភាព និង    

លើកកម្ពស់ការបៃតិបត្តិកៃមសីលធម៌របស់គៃូពៃទ្យ ។

លុបបំបាត់សៃវាសុខភិបាលអត់ច្បាប់ ឱសថក្លៃងកា្លាយ និងផលិត-

ផលសុខភាពដៃលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសុខភាពបៃជាពលរដ្ឋ ។ 

ពងៃឹងបៃព័ន្ធតាមដនជំងឺ (ជំងឺរាតត្បាត ជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស) 

និងតៃៀមបំរុងរួចជាសៃច ក្នុងការឆ្លើយតបទាន់ពៃលវៃលា និងមាន                

បៃសទិ្ធភាពទៅនងឹការផ្ទុះរាលដលនៃជងំឆឺ្លង  នងិ គៃះមហន្តរាយនានា។

បង្កើនចំណាយថវិកាជាតិលើការថៃទាំសុខភាពរបស់បៃជាជន និង 

លើកកម្ពស់ការបៃងចៃក និងបៃើបៃស់ធនធានទាំងនោះមានបៃសិទ្ធភាព ។

បៃជាជនកៃីកៃ ជនពិការ និងមនុស្សចាស់ជរាគា្មានទីពឹង ទទួលបាន

ការបៃើបៃស់សៃវាថៃទាំសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃ នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាព 

មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកទូទាំងបៃទៃស ។ 

អនុវត្តបៃព័ន្ធធានារា៉ាប់រងសុខភាពសង្គមសមៃប់បៃជាជន ក្នុង   

វិស័យសៃដ្ឋកិច្ចកៃបៃព័ន្ធ និងបៃជាជនក្នុងវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងបៃព័ន្ធ ដូច 

ជាកម្មករ/និយោជិត មនៃ្តីរាជការ....។

៥. សែចក្តីសន្និដា្ឋែន 

សុខភាព និងសុខុមាលភាពបៃជាជនកម្ពុជា តៃូវបានលើកកម្ពស់ឲ្យ 

កាន់តៃល្អបៃសើរឡើងជាលំដប់ នៅក្នុងអំឡុងពៃលមួយទសវត្សចុង 

កៃយនៃះ ។ សូចនាករនៃការកៃលម្អលទ្ធផលសុខភាពរបស់បៃជាជន គឺ

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្នោដៃរឹងមាំនៃវិស័យសុខភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហៃដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងធនធានមនុស្ស ពងៃីកការគៃបដណ្តប់នៃការផ្តល់ 

សៃវាសុខភាពមានគុណភាព រួមជាមួយការពងៃីកយន្តការគាំពារសុខភាព

សង្គម ។ ការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសុខភាពរបស់បៃជាជនមានសង្គតភាព

ជាមួយការកៃលម្អលក្ខខណ្ឌសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ដូចជាលំនៅដ្ឋានផ្គត់

ផ្គង់ទឹកស្អាត អនាម័យ ការសិក្សាអប់រំ វិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង 

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ផ្លូវគមនាគមន៍ បច្ចៃកវិទ្យាទំនើប និងសៃវាដឹក 

ជញ្ជូនសធារណៈ ជាពិសៃសកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចមានចិរភាព បានផ្តល់លទ្ធ-

ភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការចំណាយលើវិស័យសុខភាព និងការកាត់ 

បន្ថយភាពកៃីកៃ ។ វឌ្ឍនភាពទាំងអស់នៃះ បានរួមចំណៃកយ៉ាងសំខន់ 

ដល់ការខិតខំបៃឹងបៃងក្នុងវិស័យសុខភិបាល ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធ-

ផលសុខភាពរបស់បៃជាជនកម្ពុជាគៃប់រូបឲ្យកាន់តៃល្អបៃសើរឡើង ដៃល

ជាកតា្តាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចគៃួសរ និងសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ៕

មន្ទីរពៃទ្យគន្ធបុបា្ផា បានជួយព្យាបាលជំងឺកុមារ
ទូទាំងបៃទៃសដោយឥតគិតថ្លៃ

សកម្មភាពវៃជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់ កំពុងវះកាត់ព្យាបាល
ជំងឺជូនបៃជាពលរដ្ឋ
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អំពីបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធករចុះឈ្នែះបែះឆ្នែតស្វៃងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

អនុលោមតាមច្បាប់បោះឆ្នោតជៃើសតាំងតំណាងរាសៃ្ត និងបទបញ្ជានីតិវិធី 

សមៃប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នោំ ២០១៦ នៅក្នុង 

អំឡុងពៃលចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ជនណាក៏ដោយ ដៃលការសុំចុះឈ្មាះរបស់គាត់ 

តៃូវបានបដិសៃធដោយកៃុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត (ក.ច.ប) ជននោះ ឬតំណាងអាច 

ប្តឹងតវា៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (កប.ឃស) ឬ គណៈកមា្មា-

ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឬកៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញ អំពីបញ្ហាទាំងឡាយ

ពាក់ព័ន្ធការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត បៃសិនបើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថមានភាពមិន 

បៃកៃតី ដូចមានចៃងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតជៃើសតាំងតំណាងរាស្តៃ (ច.ប.ត.រ) ឬ/និង 

បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសមៃប់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី 

ឆ្នោំ ២០១៦ (ប.ន.ប.ថ) ឬ/និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ គ.ជ.ប ។ ពាក្យបណ្តឹងតៃូវធ្វើ 

ឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាម (ទមៃង់ ១២០២) រួចតៃូវចុះហត្ថលៃខ ឬផ្តិតមៃដៃ 

ហើយអាចដក់ពាក្យបណ្តឹងដោយផ្ទាល់ ឬអាចបៃគល់សិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ឲ្យតំណាងដក់ពាក្យបណ្តឹងជួស ។ ពាក្យបណ្តឹងអនាមិក ពុំតៃូវបានចាត់ទុកជា 

បណ្តឹងសៃបច្បាប់ និងមិនតៃូវលើកយកមកដោះសៃយទៃ គៃន់តៃជាការផ្តល់ព័ត៌មាន 

សមៃប់ការពិចារណា ។

១. ការដាក់ ការទទួល និងការដោះសៃាយពាក្យបណ្តឹងនៅ កប.ឃស

នៅពៃល ក.ច.ប ចៃញទមៃង់បដិសៃធការសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត អ្នកប្តឹងតៃូវ 

បំពៃញ (ទមៃង់ ១២០២) ចំនួន ៣ ច្បាប់ (បណ្តឹងតវា៉ា) ដក់ទៅ កប.ឃស ក្នុងរយៈ 

ពៃល ៣ ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតបដិសៃធ ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់អំពី

ឈ្មាះអ្នកប្តឹង ឬតំណាង និងកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង ។ បនា្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង 

មៃឃុំ ចៅសង្កាត់ ឬជំទប់ ចៅសង្កាត់រង ឬសមាជិកកៃុមបៃឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ដៃលទទួល 

បានសិទ្ធិតៃូវធ្វើកំណត់ហៃតុ សកសួរព័ត៌មានបន្ថៃម រួចឲ្យចុះហត្ថលៃខ ឬផ្តិតមៃដៃ 

នៅលើកំណត់ហៃតុនោះ ។

ក្នុងពៃលទទួលបានពាក្យបណ្តឹង កប.ឃស តៃូវពិនិត្យលើព័ត៌មានចាំបាច់មួយ

ចំនួន (ឈ្មាះ អស័យដ្ឋានអ្នកប្តឹង កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង និងការគោរពអំឡុងពៃលនៃ 

បណ្តឹង) ។ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងពុំទាក់ទងនឹងការបដិសៃធនៃ 

ការសុំចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត មៃឃុំ ចៅសង្កាត់ ឬជំទប់ ចៅសង្កាត់រង ឬសមាជិកកៃុម

បៃឹក្សាដៃលទទួលបានសិទ្ធិ តៃូវចារបដិសៃធលើពាក្យបណ្តឹងគៃប់ច្បាប់ថ    ៉មិនស្ថិត 

ក្នុងដៃនសមត្ថកិច្ចរបស់ កប.ឃស ទៃ   ៉ ។ ក្នុងករណីពាក្យបណ្តឹងហួសរយៈពៃល 

កំណត់ (រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ) តៃូវចារបដិសៃធ និងដក់ថ   ៉ពាក្យបណ្តឹងនៃះដក់កៃយ 

អំឡុងពៃលកំណត់ ដូចមានចៃងក្នុងមាតៃ ៥៤ នៃ ច.ប.ត.រ ដៃលជាហៃតុថ្លល់សិទ្ធិ 

ក្នុងការប្តឹងមក កប.ឃស  ៉ ។ ក្នុងករណីពាក្យបណ្តឹងមិនបញ្ជាក់ឈ្មាះ ឬ/និងអស័យ-

ដ្ឋានរបស់អ្នកប្តឹង ឬតំណាងមិនមានលិខិតបៃគល់សិទ្ធិ តៃូវណៃនាំឲ្យបំពៃញចំណុច 

ខ្វះខត ដោយមិនឲ្យហួសពៃលកំណត់ ហើយបើអ្នកប្តឹងមិនបានកៃតមៃូវ ឬបំពៃញ 

បន្ថៃម តៃូវចារបដិសៃធដោយបញ្ជាក់ថ   ៉ពាក្យបណ្តឹងមិនមានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ

អ្នកប្តឹង ឬមិនមានលិខិតបៃគល់សិទ្ធិ ...  ៉ ។

ក្នុងករណីពាក្យបណ្តឹងតៃឹមតៃូវគៃប់លក្ខខណ្ឌ តៃូវចុះកាលបរិច្ឆៃទពៃលវៃលា 

និងចុះហត្ថលៃខបោះតៃទទួល ឬកំណត់កាលបរិច្ឆៃទ និងទីកន្លៃងសមៃប់បើកការ 

បៃជុំសមៃច ។

ករដែះសែយបណ្តឹងនែ កប.ឃស
កប.ឃស តៃូវធ្វើការបៃជុំសមៃចជាសធារណៈ ដោយផ្អៃកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ 

និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សៃងៗ ដៃលនៅជាធរមាន និងដោយសំឡៃងភាគចៃើន

ដច់ខតនៃសមាជិក កប.ឃស ទាំងមូល ក្នុងរយៈពៃល ៣ ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពី 

ទទួលពាក្យបណ្តឹង ។ ក្នុងករណីមានសំឡៃងស្មើគា្នោ សំឡៃងអធិបតីនៃកិច្ច បៃជុំមាន 

ឧត្តមានុភាព ។ 

ក្នុងករណីការបៃជុំសមៃច   ៉បដិសៃធ ឬយល់ពៃម   ៉លើពាក្យបណ្តឹង លៃខធិការ 

តៃូវសៃង់សៃចក្តីសមៃចចូល (ទមៃង់ ១២០៣) ហើយបើក្នុងករណីបដិសៃធ កៃុម-

បៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តៃូវបំពៃញបៃបបទនៃការបដិសៃធបញ្ជាក់មូលហៃតុ ហើយចម្លង 

សៃចក្តីបដិសៃធនៃះ ជូនអ្នកប្តឹង ១  ច្បាប់ និងតៃូវជមៃបគាត់ថ គាត់អាចប្តឹងតវា៉ាទៅ 

គ.ជ.ប បានក្នុងរយៈពៃល ៥  ថ្ងៃ រួចហើយតៃូវផ្ញើសំណុំឯកសរបដិសៃធ ១ ច្បាប់ 

ទៅ គ.ជ.ប ។ ក្នុងករណីយល់ពៃម កៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តៃូវចាត់ឲ្យ ក.ច.ប អនុវត្ត 

ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោតជូនគាត់ ។

២. ការដាក់ ការទទួល និងការដោះសៃាយពាក្យបណ្តឹងនៅ គ.ជ.ប

អ្នកប្តឹង ឬតំណាងដៃលមិនសុខចិត្តនឹងសៃចក្តីសមៃរបស់ កប.ឃស មានសិទ្ធិ 

ប្តឹងតវា៉ាទៅ គ.ជ.ប តាមទមៃង់ ១២០២ ចំនួន ៣ ច្បាប់ ក្នុងរយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពី 

ទទួលបានលិខិតបដិសៃធ ។

ករដាក់ និងទទួលពាក្យបណ្តឹង :
ក្នុងករណី មន្តៃីទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់ គ.ជ.ប ពិនិត្យឃើញមានចំណុចខ្វះ 

ខត (ខ្វះឈ្មាះអស័យដ្ឋានអ្នកប្តឹង ឬលិខិតបៃគល់សិទ្ធិ ...) អ្នកប្តឹង ឬតំណាងតៃូវ

បំពៃញចំណុចខ្វះខតទាំងនោះតាមការណៃនាំរបស់មន្តៃី គ.ជ.ប ឲ្យបានទាន់ពៃល 

កំណត់ ។ ក្នុងករណីពាក្យបណ្តឹងមានគៃប់លក្ខណៈតៃឹមតៃូវ មន្តៃីជំនាញនៃនាយក-

ដ្ឋានសៃវាកម្មច្បាប់នឹងសួរព័ត៌មានបន្ថៃមមួយចំនួន ហើយកំណត់កាលបរិច្ឆៃទ និង 

ទីកន្លៃងបើកសវនាការ ។

ករដែះសែយពាក្យបណ្តឹង
គ.ជ.ប នឹងបើកសវនាការជាសធារណៈ សមៃចយល់ពៃម ឬបដិសៃធលើ 

បណ្តឹងក្នុងរយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពីថ្ងៃបានទទួលពាក្យបណ្តឹង  ។ ក្នុងករណីបដិសៃធ 

គ.ជ.ប តៃូវចៃញសៃចក្តីសមៃចបដិសៃធ ដោយបញ្ជាក់មូលហៃតុ ហើយចម្លងសៃច-

ក្តីបដិសៃធនៃះ ១ ច្បាប់ ជូនគាត់ និងតៃូវជមៃបថ គាត់អាចប្តឹងតវា៉ាទៅកៃុមបៃឹក្សា-

ធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ រួចហើយតៃូវផ្ញើសៃចក្តីចម្លងសៃចក្តីបដិសៃធនៃះ ១ 

ច្បាប ់ទៅកៃមុបៃកឹ្សាធម្មនញុ្ញ ។ ក្នងុករណយីលព់ៃម  គ.ជ.ប តៃវូបញ្ជាឲ្យកៃមុបៃកឹ្សាឃុ ំ

សង្កាត់ ចាត់ឲ្យ ក.ច.ប ធ្វើការចុះឈ្មាះគាត់ ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃការ 

ចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ។

៣. ការដាក់ ការទទួល និងការដោះសៃាយពាក្យបណ្តឹងនៅកៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អ្នកប្តងឹ ឬតំណាងដៃលមិនសខុចតិ្តនងឹសៃចក្តសីមៃចរបស ់គ.ជ.ប មានសទិ្ធបិ្តងឹ 

តវា៉ាទៅកៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតបដិសៃធ ។

ករដែះសែយពាក្យបណ្តឹង
កៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញ តៃូវសមៃចលើបណ្តឹងតវា៉ានៃះដោយបើកសវនាការជាស-

ធារណៈក្នុងរយៈពៃល ១០ ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។

ក្នុងករណីកៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ពៃម ឬមិនយល់ពៃមតាមពាក្យបណ្តឹងតវា៉ា 

កៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញតៃូវ :

- ចៃញសៃចក្តីសមៃចឲ្យ គ.ជ.ប ចុះឈ្មាះ ឬបដិសៃធឈ្មាះអ្នកដៃលមានបញ្ហា ។

- ផ្ញើសៃចក្តីចម្លងសៃចក្តីសមៃចយល់ពៃម ឬបដិសៃធ ១ ច្បាប់ ទៅអ្នកប្តឹងតវា៉ា 

ឬតំណាង ។

បៃសិនបើសៃចក្តីសមៃចរបស់កៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញតមៃូវឲ្យចុះឈ្មាះ គ.ជ.ប 

តៃូវបញ្ជាឲ្យកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចាត់ឲ្យកៃុមចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ធ្វើការចុះឈ្មាះ 

គាត់ ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ។

សៃចក្តីសមៃចរបស់កៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជាសៃចក្តីសមៃចចុងកៃយបិទផ្លូវតវា៉ា ៕
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ជាបឋម សូមជមៃបថភាពល្បីល្បាញនៃចមា្លាក់បុរាណខ្មៃរ គឺអាសៃ័យទៅលើសភ័ណ្ឌភាព 

និងភាពសម្បូរណ៍បៃបនៃក្បាច់រចនា ។ ស្ថិតនៅកៃមឥទ្ធិពលនៃរចនាប័ថគុម្តៈ បដិមាកម្មក្នុងរចនា- 

ប័ថភ្នំដមានពីរបៃភៃទ ពៃហ្មណ៍និយម និងពុទ្ធនិយម ។ ការពិនិត្យវិភាគចមា្លាក់ទៃវរូបមួយចំនួន          

ដៃលគៃបានរកឃើញនៅទីកៃុងអង្គរបុរើ ក៏ដូចនៅសៃីទៃព និងចម្បា៉ាសក់ ធ្វើឲ្យយើងធ្វើការកត់        

សមា្គាល់នូវលក្ខណៈនៃរចនាប័ថខងលើនៃះដូចតទៅ ៖

ជាទូទៅ ពៃះអាទិទៃពចម្បង ទាំងពៃហ្មណ៍ និងពុទ្ធនិយម ឬអវតារស្ថិតក្នុងឥរិយបទតៃីភង្គ          

ពោលគឺ បៃថប់ឈរកាច់ចង្កៃះតាមលំនាំនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នសនា្តា (Nalanda)។ គៃឆ្លាក់ជា 

ចមា្លាក់ទោល បៃថប់ឈរលើទមៃថ្ម មុខរបស់ពួកគៃញញឹម ហើយមានទមៃង់មូល ចិញ្ចើមជាប់គា្នោ 

ចៃមុះសៃួចមានកោ្តាង តៃបកភ្នៃកតៃង់ ហើយបបូរមាត់លៃចចៃញច្បាស់ ។ រើឯសក់វិញ មានរាងជា 

កៃវិលខ្លីៗ ។ ជួនកាលសក់កៃងរាងដូចម្កុដ ហើយធា្លាក់តៃង់រយោល ដូចករណីពៃះហរិហរៈ នៅ 

អាសៃមមហាឫស្សី ។ លើពៃះសិរសគៃឃើញមានមួកមួយ ធ្វើអំពីកំណាត់មានរាងជា បំពង់វៃង ។

ចមា្លាករ់ចនាប័ថភ្នំដា

រូបភាព ១-៤ : ចមា្លាក់ពៃះវិស្ណុគោធន៌ សៃីទៃព (ម.ត ២០០០), ពៃះវិស្ណុ , ពៃះកៃស នៅទីកៃុងចាស់ 

សៃស្ថបុរៈ ចម្បា៉ាសក់ (រូបថត ហ្គីតូ) និង ចមា្លាក់បៃសទភ្នំដ រចនាប័ថភ្នំដ

រូបភាព ១-៤ : ពុទ្ធរូប និង ទៃវរូប រចនាប័ថភ្នំដ 

(សរមន្ទីរជាតិភ្នំពៃញ)

លក្ខណៈសមា្គាល់មួយទៀតគឺ ដងខ្លួនរបស់ពៃះអាទិទៃពនាជំនាន់នោះ មិនមានលំអដោយ 

គៃឿងអលង្កាឡើយ ប៉ុន្តៃគៃងសំពត់ចងក្បិន មួយរមួលដច់ពីដងខ្លួនទទៃ ។ សំពត់ចងក្បិននៃះ មាន 

ឆ្នូតតាមបណោ្តាយខ្លួន ។

ខងលើនៃះ គឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃទៃវរូបក្នុងរចនាប័ថ្មភ្នំដ ដៃលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី ១ ។ 

ក្នុងដំណាក់កាលទី ២ នៃរចនាប័ថភ្នំដ គៃចៃើនតៃឃើញទៃវរូបគៃងសំពត់លាតញាត់ចូលក្នុង 

ខ្សៃកៃវា៉ាត់មួយ ដៃលមានកល់ពីខងមុខ រុំជុំវិញចង្កៃះ ហើយមានជាយផ្នត់សំយុងចុះកៃម ។ ជួន 

កាល គៃឃើញមានសំពត់ខ្លះមានផ្នត់បី ដៃលជាយធា្លាក់មកខងមុខជាពីរសណា្ឋាន ។ សូមរំឮកថ 

សំពត់ជាផ្នត់ៗ បៃបនៃះតៃូវបានបន្តរហូតដល់ 

រចនាប័ថគូលៃន កោះកៃរ បាយ័ន និង អង្គរវត្ត ។

អំពីការតុបតៃងរាងកាយ របស់ទៃវរូបវិញ 

យើងអាចកត់សមា្គាល់ថ សក់មានលក្ខណៈរាង 

ជាគូថខ្យង រាងធំជាងមុនបន្តិច ដៃលជាឥទ្ធិពល 

នៃសិល្បៈគុម្តៈ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត ពៃះបដិមានៅ 

តៃរក្សានូវស្នោមញញឹម និងឥរយបទតៃីភង្គ            

បៃហាក់បៃហៃលទៅនឹងរចនាប័ថដំណាក់កាល

ទី១ ។ ជាទូទៅ ចមា្លាក់គៃងសំពត់លាត ឬមានផ្នត់ 

ជាចៃើន ដៃលជាយធា្លាក់ពីមុខ ។ 

គឺក្នុងបរិបទនៃះហើយ យើងក៏សូមបញ្ចូល 

នូវចមា្លាក់ពីរទៀត គឺពៃះកៃសពៃះវិស្ណុមួយអង្គ 

មកពីទីកៃុងសៃស្ថបុរៈ និងចមា្លាក់ពៃះវិស្វរូបៈ 

ដៃលជាពៃះអាទិទៃពសំយោគ រវាងពៃះវិស្ណុ និង 

ពៃះសិវៈ មកពីបៃសទភ្នំដ នៅទីកៃុងសៃស្ថ-

បុរៈ ឬអង្គរបុរើ នៅខៃត្តតាកៃវបច្ចុប្បន្ន ៕                     

រូបភាព ១-៤ : លក្ខណៈរចនាប័ថភ្នំដ ដំណាក់កាលទី១ របស់លោក ហ្សង់ ប័សសុឺលីយៃ ឆ្នោំ ១៩៦៦

(ម.តែណែ)
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ហាត់បៃណពៃលកំពុងមានគភ៌មានបៃយោជន៍ 

សមៃប់ទារកក្នុងផ្ទៃ មិនតៃប៉ុណោ្ណោះទប់ស្កាត់ 

បានជំងឺទូទៅមួយចំនួន ។

ពីមុនមកទល់សព្វថ្ងៃនៃះ ស្តៃីមានគភ៌តៃង 

ទទួលដំបូនា្មានពីវៃជ្ជបណ្ឌិតថ ពួកគៃមិនតៃូវ  

អង្គុយស្ងៀមមួយកន្លៃង ដោយចាំបាច់តៃូវចល- 

នាចៃើន ដើម្បីជួយទារកមានសុខភាពល្អ ។ ពុំ 

តៃឹមតៃប៉ុណ្ណឹងទៃ ការសៃវជៃវវិទ្យាសស្តៃនៅ

ចង្អុលបង្ហាញថ ការដៃលស្តៃីមានគភ៌ព្យាយម

ហាត់បៃណ នៅជួយកូនរបស់គៃបញ្ជៀសបាន

ជំងឺលើសឈាមទៅថ្ងៃមុខ ។

លទ្ធផលសៃវជៃវនៃះ តៃូវបានលើកឡើង 

ជាក់ស្តៃង ដោយសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីឈឺ-

ហ្កៃន (អាមៃរិក ) ។ តាមរយៈនៃះ ស្តៃីមានគភ៌ 

ព្យាយមហាត់បៃណ ពិសៃសគឺក្នុង ៣ ខៃចុង 

កៃយ កូន របស់គៃនឹងមានសមា្ពោធឈាមទាប 

បង្គួរពៃលចាប់ផ្តើមមានអាយុ ១០ ឆ្នោំ ។ បន្ថៃម 

លើនោះ ទារកទើបកើតមិនគៃប់ទម្ងន់ មាឌល្អិត 

បៃរជាងយលើសឈាមពៃលធំឡើង ។

សស្តាៃចារ្យ James Privarink របស់កៃុម 

សៃវជៃវនិយយថ  ៉យើងខ្ញុំបានតាមដនឯក-

សររបស់កុមារជាចៃើនក្នុងរយៈពៃលវៃង និង 

សង្កៃតឃើញថ ការដៃលស្តៃីមានគភ៌មិនសកម្ម 

ហាត់បៃណ ងយនឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់គៃមាន 

ទម្ងន់សៃល និងបៃឈមនឹងការលើសឈាម ។

លទ្ធផលសៃវជៃវនៃះ ក៏ពងៃឹងថៃមទៃឹស្តី 

ដៃលថ សភាពរាងកាយរបស់មា្តាយនឹងជៈឥទ្ធិ-

ពលតំណពូជទៅដល់សរសៃឈាមបៃះដូង និង 

ទម្ងន់របស់ទារក ។ មា្តាយមា្នោក់មានរាងកាយមាំ- 

មួន និងជួយកូនខ្លួនឲ្យមានស្ថិរភាពលើបញ្ហាសរ

សៃឈាមបៃះដូង ។

ដំបូនា្មានដៃលអ្នកវិទ្យាសស្តៃលើកឡើង គឺ 

មា្តាយគួរហាត់បៃណតៃបៃមាណ ៣០ នាទីក្នុង 

មយួថ្ងៃ  ។  ពៃះលទ្ធផលសៃវជៃវនៅបង្ហាញថ 

មាតាធ្វើសកម្មភាពចៃើនហូសកមៃិតបៃមាណ ១ 

ម៉ាង ក្នុង ១ ថ្ងៃ បៃរជាងយកើតជំងឺកន្តាៃក់មុន

ពៃលសមៃលកូន ដៃលជារោគសញ្ញាមួយអាច 

បង្កគៃះថ្នោក់ដល់ស្លាប់ពៃលសមៃលបុតៃ ៕

ជំងឺពងមាត់ឆ្លងដោយវើរុសមាន ២ បៃភៃទ  

(HSV1) និង(HSV2). បៃភៃទ HSV1 កើតនៅ

នឹងបបូរមាត់ជុំវិញមាត់អណា្តាត ចំណៃកបៃភៃទ 

HSV2 កើតនៅបៃដប់កៃរ្តិ៍ភៃទ ។ ជំងឺនៃះឆ្លង 

ដោយការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងទឹករងៃ ។ ឱសថ 

ពៃទ្យមានបៃសិទ្ធភាពដៃរដូចជា acyclovir និង 

valacyclovircream តៃមានតម្លៃថ្លៃ ហើយបៃជា-

ជនខ្លះមិនដឹងមិនស្គាល់ឈ្មាះថ្នោំ ជួនកាលអាច 

ទិញប៉ះឱសថក្លៃងកា្លាយទៀត ។ កាន់តៃគៃះ-

ថ្នោក់ទៀត បើអ្នកលក់ថ្នោំយកថ្នោំផ្សះ Antibiotic 

សមៃប់លាបព្យារបាលជំងឺពងមាត់ នោះជំងឺ

នៃះកាន់តៃរាលដលខ្លាំងថៃមទៀត ។ ដូចនៃះ 

ឱសថបុរាណងយៗ មាននៅក្នុងចងៃ្កានបាយ

សៃប់អាចជួយដោះសៃយបានយ៉ាងល្អបៃសើរ

ជាមយួជងំពឺងមាតន់ៃះ។ ខ្ទមឹ ស មានបៃសទិ្ធភាព 

បំបាត់ពងមាត់បាន ។ ចិញ្ចាៃំខ្ទឹម ស ១ កំពិសឲ្យ 

កុមារបញ្ជៀសបានជំងឺលើសឈាម 
បែសិនម្តែយហាត់បែណពែលមនគភ៌

វិធីងាយៗព្យាបាលជំងឺពងមាត់ Herpes

ម៉ត់ រួចបិតនៅកន្លៃងកើតពងមាត់ ។ ទុក ១០ នា 

ទី រួចលាងទឹកក្តាអ៊ុនៗចៃញ ។ ធ្វើដូចនៃះឲ្យ     

បាន ៥ ដង រយះពៃល ១២ ម៉ាង ពងមាត់នឹងបាត់ 

យ៉ាងស័ក្តិសិទិ្ធ ។

បើពងរាងធំៗតៃូវការព្យារបាលបៃបនៃះនៅ

ថ្ងៃបនា្ទាប់ទៀត ៕

មើមខ្ទឹម ស មានបៃសិទ្ធភាពបំបាត់ពងមាត់

មើមខ្ទឹម ស មានបៃសិទ្ធភាពបំបាត់ពងមាត់

ហាត់បៃណពៃលកំពុងមានគភ៌មានបៃយោជនស៍មៃប់ទារកក្នុងផ្ទៃ
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ផ្លូវកត់
ចូលម៉ាងរៀន ក្នុងបន្ទប់សិក្សា 

មួយអ្នកគៃូសួរសិស្ស : 
- ប្អូន បោ៉ាក កៃកឡើងឆ្លើយ 

មើលផ្លូវជាតិគៃហៅផ្លូវអី ?
- បាទ. ជមៃបអ្នកគៃូ គៃហៅថ 

ផ្លូវជាតិ ឬថ្នល់ជាតិ !
- ល្អ. ចុះផ្លូវថ្នោក់ខៃត្ត ?
- បាទ. នោះហៅថ ផ្លូវខៃត្ត 

ឬថ្នល់ខៃត្ត !
- ចុះចំណៃកផ្លូវកាត់ គៃហៅផ្លូវអី ?
- បាទ. គឺផ្លូវសូកបា៉ាន់ ! ។

សុីនុយអស់
តាំងពីនាង បៃម រត់ចោលទៅ មៃ្ង៉ៗនាយ បៃឹម គិតតៃអង្គុយឱប 

ជង្គង់ ដកដង្ហើមធំពិបាកចិត្ត ។ ឃើញដូចោ្នោះនាយ បៃុក ជាមិត្តនិយយ 
លួងលោម :

- នៃ.... ពៃះតៃមនុស្សសៃីមា្នោក់ ឯងពិបាកចិត្តភ្លៃចបាយ ភ្លៃចទឹក 
យ៉ាងនៃះទៅកើត ? កុំអាលអស់សង្ឃឹមអី មហាសមុទៃមានតៃីចៃើន 
ណាស់ ឱ្យតៃមាននុយ មិនខ្លាចស្ទូចតៃីមួយទៀតមិនបាននោះទៃ ។

នាយ បៃឹម ដកដង្ហើមយូរហើយនិយយ :
- ខ្ញុំដឹងថ មហាសមុទៃពិតជាមានតៃីចៃើនមៃន ប៉ុន្តៃតៃីដៃលរត់ 

ចោលខ្ញុំទៅនោះ បានសុីនុយអស់ទៅហើយ តើបានស្អីស្ទូចតៃីផ្សៃង 
ទៀត ។

លិទ្ធឱ្យមើល
បុរសកុលសម្ព័ន្ធមា្នោក់កាន់ដៃកមួយដើមដៃលចុងមា្ខាងដុតភ្លើងឆៃះ

កៃហមរងល ។ ឃើញដូច្នៃះនាយ ញ៉ុង ដៃលដើរកាត់ទីនោះនិយយ 
រំលឹក :

- នៃប្អូន.. កាន់វាឱ្យសៃួលបួល បៃយ័ត្នរលាកខ្លួនណា៎ !
- អូហូ.. សមៃប់ខ្ញុំមិនបាច់ពៃួយទៃ. បាទ ។ ហើយបើសិនលោក 

មានលុយពីរមុឺនឱ្យខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងលិទ្ធវាឱ្យមើលភា្លាម ។
- បៃកដមៃនឬ ?
- បាទ. ខ្ញុំមិនចៃះនិយយកុហកឡើយ !
នាយ ញ៉ុង ចង់ដឹងក៏ដកកៃដសបៃក់ពីរមុឺនហុចឱ្យ។ ដឹងអីបាន 

លុយពីរមុឺនដល់ដៃ បុរសជនជាតិក៏លិទ្ធកៃដសបៃក់ទាំងសង្ខាង រួច 
បតដ់កហ់ោប៉ាធ្វើពៃងើយ ។ នាយ ញ៉ងុ ឈរសៃឡាងំកាងំ បើកភ្នៃកធំៗ  
ពៃះអម្បាញ់មិញវាថ លិទ្ធ គិតស្មានថ លិទ្ធដៃកកំពុងឆៃះកៃហម 
រងលនោះ សៃប់តៃលិទ្ធកៃដសបៃក់ទៅវិញសះ ។

ថ្នែំងងុយដែក
នារាតៃីមួយអ្នកសៃី កូលាប ដៃកបៃចុះ បៃឡើងជាញឹកញយ ក្បៃរ 

លោកសង្ហាជាប្តី។ ឃើញដូចោ្នោះប្តីសួរ : 
- អូន យ៉ាងម៉ៃចហ្នឹង ?
បៃពន្ធរា៉ាយរា៉ាប់បៃប់ប្តីក្នុងន័យរំអុក :
- ចា៎ះ.. ខ្ញុំឥឡូវមានអារម្មណ៍ចម្លៃកមៃនទៃន ។ ឱ្យតៃថ្ងៃណាឃើញ

គៃស្លៀកពាក់ស្អាតជាងខ្ញុំ យប់ឡើងគឺរសប់រសល់ដៃកមិនលក់សះ ។
- អ៊ីចឹងម៉ៃចក៏អូនមិនបៃប់បង ?
- មកពីអូន ខ្លាចបងអត់លុយហ្នឹងណា៎ !
- គៃន់តៃថ្នោំងងុយដៃកពីរគៃប់មានទៅអស់ប៉ុនា្មាន ? ។

កុំខឹងអី
តៃឡប់ពីចូលរួមពិធីខួបកំណើតមិត្តភក្តិ ចូលដល់ផ្ទះភា្លាមនាយ 

កៃូចបនោ្ទាសបៃពន្ធ ៖
- ហៃតុម៉ៃចអម្បាញ់មិញ សុខៗសៃប់តៃអូនឯងថ បងធ្វើឲ្យសំពត់

អូនបៃឡាក់នំខៃកអ៊ីចឹង? 
ឃើញទៃ អូនឯងឡូឡាកណា្តាលចំណោម ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់

ក្នុងពិធីជប់លៀងងកមុខមកមើលគៃប់គា្នោ ។ ហើយអម្បាញ់មិញ បង 
មានបានញុំានំខៃកឯណា ។

- ចា៎ះ....ចា៎ះ កុំតូចចិត្តអីណាប្តីសមា្លាញ់ចិត្តអូន ! អូននិយយអ៊ីចឹង 
ពៃះចង់ឲ្យអ្នកផងគៃប់គា្នោ ងកមកមើលដឹងថអូនស្លៀកសំពត់ថ្មីហ្នឹង
ណា៎! ៕

១. ភ្លៀងធា្លាក់សនា្ធាប់ជាប់សន្ធឹក ជំនោរនាំទឹកមៃឃទោរទឹម 
 លាយផ្លៃកបនោ្ទារផ្គរគៃហឹម នាំភ្លៀងរលឹមសៃចសៃពសៃ ។
២. សន្ទូងពងៃះលាស់ខៀវខ្ចី ដំណាំចាស់ថ្មីចៃញផ្កាផ្លៃ 
 ឆ្នោំនៃះមិនទៀងភ្លៀងខកខៃ ឥឡូវបានបៃមកធម្មតា ។
៣. រដូវបិណ្ឌភ្ជុំជិតមកដល់ ទន្លៃជោរកល់ជន់ជលសរ 
 ដស់ឲ្យអារម្មណ៍នឹកសៃច្បារ នឹកកៃុមគៃួសរនឹកពុកម៉ៃ ។
៤. រូបកូនឃ្លាតឆ្ងាយមកសិក្សា ឃ្លាតដីចមា្ការឃ្លាតសៃូវសៃ 
 ធា្លាប់ជួយសបពៃះជួសពុកម៉ៃ រដូវធ្វើសៃខៃវស្សា ។
៥. ធា្លាប់បរទៃះជិះកៃបី ធា្លាប់ភ្ជួររាស់ដីសៃចមា្ការ 
 ធា្លាប់ជួយដកស្ទូងសព្វកិច្ចការ ជាមួយយយតាអ៊ុំមីងមា ។
៦. សៃណោះដើមឆ្នោំពៃលភ្លៀងធំ កង្កៃបហុីងយំឆ្លើយឆ្លងគា្នោ
 តៃីចាកតៃពាំងឡើងម្នីមា្នោ នាំគា្នោវាររកជមៃកថ្មី ។
៧. កង្កៃបញីឈ្មាលកញ្ចៃោលអូក លោតឡើងលើគោករកចំណី
 ទាំងគៃទាំងខ្ញុំខំឃ្មៀតខ្មី ចាប់មកឆខ្ញីឆ្ងាញ់ពិស ។
៨. តៃីកៃញ់អណ្តៃងបៃឡៃងសៅ្មា លោតលូនសំដៅរត់ឆ្លៃឆ្លា 
 ពួកយើងនាំគា្នោចាប់សៃវា តៃៀមជាអាហារចុះធ្វើសៃ ។
៩. ពៃលមៃឃសៃទុំខ្ញុំនឹកភ្នក ម៉ៃនាំកូនជៃកម្លប់សង្កៃ 
 ខ្ទមស្លឹកមាត់បឹងជាប់វាលសៃ រលឹមដើមខៃម៉ៃឱបកូន ៕

   និពន្ធ សុខ សុធន

(កំណាព្យបទពាក្យ ៧ )
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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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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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