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RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

kñúg»kasd¾mhankçtþbJkS]tþúgÁ]tþméføføabMputénRBHraCBiFIR)arB§xYbelIkTI 12 

énkarRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNa CaGm©as;

 TUlRBHbgÁMeyIg´sUmRBHbrmraCanuBaØatfVayRBHraCs½BÞsaFukarBr sirIsYsþI C½ymgÁl bvrmhaRbesIr fVay 

RBHkruNaCaGm©as; sUmRBHGgÁmanRBHraCsuxPaBl¥bribUN’ RBHkayBlmaMmYn RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr nig 

seRmc)anRBHmhaeCaKC½ysirImgÁlRKb;Rbkar RbkbedayRBHetC)armIPøWciBa©acciEBa©g edIm,IKg;enACamøb;d¾RtCak;RtCuM     

rbs;RbCara®sþkm<úCaRKb;²rUb .

 ry³eBl 12 qñaM énkareLIgRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg )annaMmknUvPaBkk;ekþA nig 

PaBsuxekSmkSanþ     cRmugceRmIn\tQb;Qrrbs;RbeTsCati nigRbCara®sþkm<úCaTaMgmUl . 

 sUmbYgsYgdl;KuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kþisiT§ikñúgelak eTvtaEfrkSaRBHmhaesVtcä½Rt nigRBH)armIén                 

GtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUmeR)aHRBM RTRTg;EfrkSaRBHkruNaCaGm©as; Canic©nirnþr_terogeTA.

 sUmRBHkruNaéføviess RTg;RBHraCemtþaeR)as TTYlnUvKarvPkþIPaBd¾x<g;x<s;bMputBITUlRBHbgÁMeyIg´    

TsSnavdIþRbCaCn



qñaMTI 16 elx 185 Extula qñaM 20162 TsSnavdþI RbCaCn

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ឯកឧត្តមសុី ជីន ភីងប្រធា-

នាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាល

ពីថ្ង្រទី១៣-១៤ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅន្រះកាន់ត្រពង្រឹងពង្រីក

បាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងភាពជាដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ

រវាងចិន និងកម្ពុជា ដ្រលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់ត្រច្រើនជូនដល់

ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ។

គួររំព្ញកថាប្រទ្រសចិននិងកម្ពុជាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវ

ការនៅឆ្នាំ១៩៥៨ដ្រលនោះគឺជាការបើកសករាជថ្មីន្រចំណងមិត្តភាពជា

ប្រព្រណីរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ។ ៥៨ឆ្នាំកន្លងមក ចំណងម្រត្រីភាពន្រ

ប្រទ្រសទាំងពីរកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកថ្ររក្សាពូនជ្រំប្រកបដោយផ្ល្រ

ផ្កា។ជាពិស្រសក្នុងរយៈព្រល២០ឆ្នាំចុងក្រយន្រះទំនាក់ទំនងមិត្តភាព

រវាងប្រទ្រសទាំងពីរកាន់ត្រមានភាពសុីជម្រលើគ្រប់វិស័យ ។ នៅខ្រធ្នូ

ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន បានឈានដល់ភាពជាដ្រគូ

យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពជឿ-

ជាក់គ្នាយោគយល់គ្នាគោរពគ្នាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក

និងមិនជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងផងគ្នា។សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែននា-

យករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា៖៉កិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនគឺឈរលើមូលដ្ឋានឈ្នះឈ្នះនិងសន្តិ-

សហវិជ្ជមាន ដ្រលមិនអាចបំប្រក និងកាត់ផ្តាច់បាន ៉។ ឯកឧត្តម សុី 
ជីនភីងបានថ្ល្រងថា៖  ៉ចិននិងកម្ពុជាជាអ្នកជិតខាងល្អជាមិត្តភក្តិពិត

ប្រកដដ្រលរួមចិត្តរួមថ្លើម ។ ប្រទ្រសយើងទាំងពីរមានការជឿទុកចិត្ត

កម្រិតខ្ពស់លើផ្ន្រកនយោបាយបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្នា និងឈ្នះ

ឈ្នះលើវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ្រលស្វ្រងរកភាពប្រកដ

ប្រជាលើគ្រប់វិស័យទទួលបានផ្ល្រផ្កាដ៏ស្តុកស្តម្ភ៉។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមសុី ជីនភីងក៏មានការចុះហត្ថ-

ល្រខាលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារចំនួន៣១ដ្រលទាក់ទិនទៅ

ដល់គម្រងអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាច្រើនរួមមាន វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្រ្តកសិកម្មសុខាភិបាលព័ត៌មានថាមពល

សន្តិសុខសមុទ្រនិងខ្ស្រក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ។ន្រះជាយន្តការថ្មីបន្ថ្រម

ទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ និងជំរុញល្បឿនន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជា

ដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយកម្ពុជា-ចិន ឲ្យកាន់ត្ររីកចម្រើនរឹងមាំ

ថ្រមទៀត។

ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីមានការកើន

ឡើងយ៉ាងខា្លាំង ហើយប្រទ្រសទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការពង្រីកទំហំ

ពាណិជ្ជកម្មឱ្យដល់ចំនួន៥ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០១៧។

គួររំឭកថាពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងឆ្នាំ២០១៥សម្រច

បានចំនួន ៤៣៣១ លានដុលា្លារមានការកើនឡើង១៥,១៩% បើប្រៀប

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ដ្រលសម្រចបាន៣៧៦០លានដុលា្លារ។ក្នុងនោះ

ចំណងមិត្តភាព ជាប្រព្រណីដ៏យូរលង់រវាងកម្ពុជា និងចិនកាន់ត្រត្រូវបាន 
ពង្រឹងយ៉្រងរឹងមាំ ក្នុងផលប្រយ្រជន៍របស់ប្រជាជន ន្រប្រទ្រសទាំងពីរ

The historic visit of H.E. Xi Jinping, President of the            
People’s Republic of China to the Kingdom of Cambodia from 
13 through to 14 October 2016 has strengthened further       
cooperation of strategic comprehensive partnership between 
China and Cambodia, bringing more benefits for the people of 
the two countries.

Cambodia and China created formal diplomatic relation in 
1958, ushering in a new era of traditional friendship between 
the two countries. In the past 58 years, the friendly relation 
fruitfully strengthened and expanded. Specially, in the last 
twenty years, the friendly relation between the two countries 
deepens in every field. In December 2010, the cooperation 
between Cambodia and China has reached a comprehensive 
strategic partnership based on principle of equality, trust,     
understanding, respect, mutual interest, and non-interference 
in each other’s internal affairs.

SamdechTecho Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia, said: “the Cambodia-China friendly cooperation 
stands on unbreakable and inseparable win-win principle and 
peaceful coexistence.” H.E. Xi Jinping said, “China and            
Cambodia are good neighbors and mind and heart sharing 
friends. Our two countries have high political trust that            
ensures mutual benefits, and win-win situation in the field of 
economics. (We are) able to ascertain real and fruitful                
cooperation in every field.

During the visit of H.E. Xi Jinping, the two countries inked 
some 31 agreements and protocols relating to development 
projects ranging from economics, investment, infrastructure, 
hydrology, agriculture, health, information, energy, security, 
maritime, and one belt one road. This becomes new               
mechanism to promote and drive further cooperation of the 
Cambodia-China comprehensive strategic partnership to    
firmer progresses. In the last years, two-way trade relations 
between have grown strongly and the two countries agree to 
expand trade volume to 5 billion USD in 2017.

It is worth noting that trade between Cambodia and China 
in 2015 had come to 4,331 million USD, or 15.19% higher   
compared to trade in 2014, where it achieved 3,760 million 
USD. Exports from Cambodian to China in 2015 was 405        
million USD or 15.63% less compared to 2014, when the figure 
stayed at 480 million USD. Imports from China to Cambodia in 
2015 grew to 3,926 million USD or 19.70% compared to 2014, 
when the figure recorded at 3,280 million USD. 

In the framework of foreign direct investment, in the past 
five consecutive years, from 2011 to 2015, China ranked top as 
the country that invested in Cambodia with a total investment 
fund of 4.9 billion USD, in which 560 million USD are placed in 
special economic zone. According to estimate, in the first six 
months of 2016, the Cambodia-China trade volume has 
reached 2,300 million USD. As far as the Sihanoukville special 

Tie of Cambodia-China Traditional Friendship Strengthened Firmly in the Two Countries’ Interests
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ទស្សនាវដ្ដីបែជាជន

ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទ្រសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥មានចំនួន ៤០៥

ដុលា្លារថយចុះ ១៥,៦៣%បើប្រៀបឆ្នាំ ២០១៤ដ្រលមានចំនួន ៤៨០

លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ ឯការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីប្រទ្រសចិនក្នុងឆ្នាំ

២០១៥មានចំនួន៣៩២៦លានដុលា្លារកើនឡើង១៩,៧០%បើប្រៀប

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ដ្រលមានចំនួន៣២៨០លានដុលា្លារ។ក្នុងក្រប-

ខណ្ឌន្រការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស ក្នុងរយៈព្រល៥ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាពីឆ្នាំ

២០១១ដល់ឆ្នាំ២០១៥ចិនគឺជាប្រទ្រសដ្រលបានដក់ទុនវិនិយោគច្រើន

ជាងគ្រនៅកម្ពុជា ដោយបានបោះទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ៤,៩ពាន់

លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស

មានចំនួនប្រមាណ៥៦០លានដុលា្លារតាមការបា៉ាន់សា្មានក្នុងរយៈព្រល៦

ខ្រដើមឆ្នាំ២០១៦ន្រះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនមាន២៣០០លាន

ដុលា្លារ ។ដោយឡ្រកតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្រុងព្រះសីហនុ គិតត្រឹមខ្រ

មិថុនាឆ្នាំ ២០១៦មានរោងចក្រសហគ្រសទៅបណា្តាក់ទុនចំនួន១០០

ទំហំន្រការវិនិយោគ ២៨០ លានដុលា្លារអាម្ររិកបានដោះស្រយការងារ

ជូនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង១៣០០០នាក់។សាធារណរដ្ឋប្រមានិត

ចិនបានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងធំធ្រងក្នុងការជួយកសាងផ្លូវជាតិសា្ពានរោង-

ចក្រសុីម៉ង់ត៍សា្ថានីយវារីអគ្គិសនីទំនប់ការពារទឹកជំនន់ប្រពន្ធធារាសាស្រ្ត

ដ្រលមានទ្រង់ទ្រយធំៗនៅកម្ពុជា។សមិទ្ធផលទាំងអស់ន្រះមិនត្រឹមត្រ

បានបងា្ហាញឲ្យឃើញនូវទំហំន្រការអភិវឌ្ឍដ៏ខា្លាំងប៉ុណ្ណោះទ្រ  ប៉ុន្ត្របានរួម

ចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើង

ទៀតផង។ រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បទាន

យ៉ាងច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងកាត់បន្ថយ

ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ។ ប្រការដ៏សំខាន់គឺជំនួយរបស់ប្រទ្រសចិនជា

ជំនួយដ្រលពុំមានភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌហើយជួយពង្រឹងនូវឯកភាព និងអធិប-

ត្រយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ក៏បានជួយដោះស្រយនូវបញ្ហាជា

កង្វល់ខាងស្រដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខ ភ្ររវកម្ម ការប្រប្រួលអាកាសធាតុ រួម

ចំណ្រកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភព-

លោក ។ ប្រទ្រសចិនបានគំទ្រកម្ពុជាក្នុងការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ច

ការតំបន់ ក្នុងឋានៈជាសមាជិកសំខាន់ន្រសមាគមអាសា៊ាន បង្កើនការ

សម្របសម្រួលនិងសហការគ្នាទាំងក្នុងទំនាក់ទំនងតំបន់និងពហុភាគីដូច

ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុីបូពា៌ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្ល្រ ឡានឆង-

ទន្ល្រម្រគង្គនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម។ចំណ្រកប្រទ្រសកម្ពុជាក៏

បានប្រកាសគំទ្រព្រញទំហឹង គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្រក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ

និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សរ៍ទី ២១ ដ្រលលើកឡើងដោយឯកឧត្តម សុី 
ជីនភីង មានគោលដៅជំរុញការតភា្ជាប់អាសុី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិកក៏ដូចជា

ប្រទ្រសមួយចំនួនលើពិភពលោកហើយដ្រលគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ នឹងជួយ

ដល់ការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ច និងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា

ទៀតផង។កម្ពុជា-ចិនមានគោលជំហរស្របគ្នានិងបានជួយគំទ្រគ្នាទៅ

វិញទៅមកលើបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចបញ្ហាពិភពលោក។

ជោគជ័យន្រដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមសុី ជីនភីងនៅកម្ពុជា

កាន់ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យសាធារណមតិអន្តរជាតិឃើញច្បាស់នូវសុខសន្តិភាព

សិ្ថរភាពនយោបាយដ៏រឹងមាំ និងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជវភាពនៅ

កម្ពុជានាព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ និងព្រមទាំងបងា្ហាញថ្រមទៀតនូវជោគជ័យន្រ

នយោបាយការបរទ្រសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមន្រះ ចំណងមិត្តភាពជា

ប្រព្រណីដ៏យូរលង់ កម្ពុជា-ចិន កាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងផល

ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ និងរួមចំណ្រកដ៏សកម្មក្នុង

បុព្វហ្រតុសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់៕

economic zone is concerned, in particular, 100 factories and 
enterprises invested a total investment sum of 280 million 
USD. That has provided jobs to some 13,000 Cambodians.

The People’s Republic of China has made great                             
contribution in the construction of national roads, bridges,   
cement factories, hydropower stations, flood protection 
dams, and large scale hydrological works. These achievements 
not only show the scale of strong development but also        
contribute majorly in reducing people’s poverty. The                  
government of China provided grant aid and concession loans 
to the Royal Government of Cambodia to promote                              
development and to help alleviate poverty among people. 
What is even more important is the fact that Chinese                     
assistance never ties with condition, but help strengthen unity 
and sovereignty of the people of Cambodia.

The Cambodia-China friendship relation also resolved   
concerns in economics, security, terrorism, and climate 
change, while contributing to safeguarding stability, peace, 
and prosperity in the region and in the world. China supports 
Cambodian in upholding its important role in regional affairs 
as an important member of ASEAN. This has increased              
coordination and cooperation both in regional as well as     
multilateral relations, taking for instance East Asia                                  
cooperation, Lancang-Mekong cooperation and United           
Nations, etc. Cambodia also declared its full support to         
President Xi Jinping’s initiative of the 21rst century maritime 
silk route economic belt aimed at connecting Asia, Europe, 
and Africa together, along with other countries in the world. 
The initiative will help with the development of infrastructure, 
economics, and human resource in Cambodia. Cambodia and 
China stick to parallel stand and offer mutual supports on      
regional as well as world issues. 

Successes of the visit of HE Xi Jinping in Cambodia reflects 
more clearly to international public opinion of firm peace,    
political stability, and dynamic development in Cambodia    
currently, while illustrating further a correct foreign policy of 
the Royal Government of Cambodia. With this supreme visit, 
the long-standing traditional friendship between Cambodia 
and China strengthens even firmer in the interests of the    
peoples of the two countries and contributes actively to the 
course of peace, stability and prosperity in the region./.
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យុត្តិធម៌គឺជាគោលដៅនិងជាបំណងប្រថា្នា របស់ប្រជាជនទាំងអស់
មិនថាជាតិសាសន៍ណា រស់ក្នុងរបបនយោបាយប្របណាគឺសុទ្ធត្រចង់
បានគ្រប់ៗគ្នា។យុត្តិធម៌ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការទទួលសា្គាល់នូវសច្ចៈ-
ធម៌ពិតប្រកដហើយតម្ល្ររបស់វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ងប់ចិត្តទទួល
បាននូវការលើកទឹកចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹមដ៏កក់ក្តាសម្រប់ការបោះជំហាន
ទៅមុខទៀត។

ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូបចង់បានណាស់យុត្តិធម៌និងយល់ច្បាស់ណាស់
ពីតម្ល្រន្រយុត្តិធម៌ និងសច្ចធម៌ ។ ព្រះថាប្រជាជនដ៏អភ័ព្វន្រះធា្លាប់បាន
ឆ្លងកាត់នូវភ្នក់ភ្លើងសង្គា្រម និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ឃ្នង
ដ្រលបណា្តាលមកពីទំនាស់ន្រមនោគមន៍វិជា្ជាដ៏វក់វីនិងឥទ្ធិពលន្រសង្គា្រម
ត្រជាក់ពីខាងក្រ។ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលគួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតនោះគឺក្រយព្រល
ដ្រលប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនត្រូវបានសង្គា្រះផុតពីរបបប្រល័យពូជ-
សាសន៍ ប្ររជាត្រូវទទួលរងនូវការដក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ តាមរយៈ
ការហ៊ុំព័ទ្ធខាងស្រដ្ឋកិច្ច ឯកោខាងនយោបាយ និងការកៀបសង្កត់ខាង
យោធា។យុត្តិធម៌មិនត្រូវបានគ្រផ្តល់ឲ្យជនរងគ្រះទ្រ។ប្រទ្រសមួយ
ចំនួនមិនត្រឹមត្រមិនបានផ្តល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងប្រមាថមាក់ងាយដល់
ប្រជាជាតិដ្រលរងគ្រះន្រះទៀតផង។

ជាង ៣៧ ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជា ក្រមការដឹកនាំរបស់
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរស់នៅប្រកប
ដោយសុខសន្តិភាពស្ររីភាពនិងការអភិវឌ្ឍ។ដើម្បីធានាថ្ររក្សាសន្តិសុខ
និងសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈនិងការពារដច់ខាតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជរដ្ឋាភិ
បាលកម្ពុជាបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ លើកកម្ពស់មនសិកាគោរពច្បាប់
និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបត្រយ្យ ដោយទទួលបានការ
គំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស ។ ប៉ុន្ត្រមានជនអគតិ និងក្រុម
មនុស្សខ្លះ ដោយមានការគំទ្រពីបរទ្រសមួយចំនួនផង បានបងា្ហាញឲ្យ
ឃើញពីច្រតនាពិត ក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ
នៅកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាប្រឆំងការអនុវត្តច្បាប់ ការ
ដក់សមា្ពាធលើតុលាការដ្រលជាអំណាចឯករាជ្យការបោកប្រស់បន្លំសា-
ធារណៈមតិអំពីការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភាន់
ច្រឡំពីរឿងអនុវត្តច្បាប់ទៅជារឿងនយោបាយ បង្វ្ររពីរឿងបុគ្គលឲ្យទៅ
ជារឿងគណបក្សប៉ុន្ត្រគ្រប្ររជាស្រកថាជាសកម្មភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិ-
បត្រយ្យសិទ្ធិស្ររីភាពនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទៅវិញ។
ផ្តើមច្រញពីន្រះ គ្រនាំគ្នាឃោសនាបំភាន់ការពិតថា រាជរដ្ឋាភិបាលកៀប
សង្កត់សិទ្ធិស្ររីភាពនិងគំរាមកំហ្រងគណបក្សប្រឆំង។គ្រលើកឡើងថា
កម្ពុជាកំពុងមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយ ហើយទាមទារឲ្យមានការ
ចរចាដើម្បីស្វ្រងរកដំណះស្រយនយោបាយ ដ្រលតាមពិតគឺគ្រន់ត្រ
ចង់ដោះស្រយបញ្ហាបុគ្គលដ្រលជាជនល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ ដ្រលប្រការ
ន្រះជាការបំពានទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្នុងសង្គម
ប្រជាធិបត្រយ្យស្ររី។រឹតត្រអាក្រក់មើលជាងន្រះទៅទៀតគឺកន្លងទៅថ្មីៗ
ន្រះ តំណាងន្រសហរដ្ឋអាម្ររិកប្រចាំ អ.ស.ប ដ្រលបានប្រកាសដោយ
ខ្លួនឯងថាមានប្រទ្រស ៣៦ទៀតគំទ្រដ្ររនោះបានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រង
ការណ៍មួយ បងា្ហាញអំពីស្រចក្តីព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ដោយមិនបានឈរលើមូលដ្ឋានការពិតទាល់ត្រសោះ។គ្របារម្ភទៀតថា
កម្ពុជាមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយមានការគំរាមកំហ្រងដល់សកម្ម-
ភាពស្របច្បាប់របស់គណបក្សប្រឆំង និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល
ដ្រលធ្វើការផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្ស។អាកប្បកិរិយប្របន្រះគឺមានច្រតនាខាង
នយោបាយពិតប្រកដ។ពួកគ្រមិនដ្រលមកឃើញកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ទ្រ។

ពួកគ្រសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភ ដោយផ្អ្រកត្រលើមូលដ្ឋានន្រការឃោសនា
របស់ពួកប្រឆំងពាក្យចចាមអារាមមួលបងា្កាច់ការពិត។ថ្មីៗន្រះទៀតមាន
ខ្ម្ររមួយក្រុមតូចនៅប្រទ្រសអូស្តា្រលី បានធ្វើបាតុកម្មតវា៉ាប្រឆំងដំណើរ
ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ែណែតបង្កភាពអានាធិបត្រយ្យយ៉ាង
ថោកទាប រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទ្រសអូស្តា្រលីព្រមានបង្កា្របទៀតផង
ព្រះវាធ្វើឲ្យខូចសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គមនៅលើទឹកដីរបស់គ្រ។ពួកន្រះបាន
បនា្ទាបបនោ្ថាកតម្ល្រជាតិខ្លួនឯង និងប្រមាថមាក់ងាយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯង
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ រហូតមានជនមា្នាក់បានហៅរបបរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា  
បច្ចុប្បន្នថាជារបបតិរចា្ឆាន ហើយមានជនខ្លះបានប្រមាថសា្ថាប័នព្រះមហា
ក្សត្រជាទីសកា្ការៈទៀតផង។ប៉ុន្ត្រវាគ្មានអ្វីដ្រលគួរឲ្យភា្ញាក់ផ្អើលទ្រអ្នកទាំង
នោះគឺជាជនប្រឆំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាផ្កាប់មុខ និងជាអ្នកបម្រើនយោ-
បាយបរទសមិនដឹងខ្លួន។

គ្មានអ្នកណាមា្នាក់អាចបិទបាំងសច្ចៈធម៌បានឡើយ ។ លោក ដុន 
បែនតុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋវា៉ាសុីនតោនបានផ្ញើសារលិខិតមួយច្បាប់
ជូនសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដោយលោកសម្ត្រងនូវភាពអាមាស់របស់លោកនៅព្រលដ្រលលោកបាន
ឮពីស្រចក្តីសម្រចចិត្តដ្រលមានច្រតនាខាងនយោបាយ និងមិនទទួល
បានព័ត៌មានព្រញល្រញ ដ្រលច្រញផ្សាយដោយតំណាងរាស្ត្រមា្នាក់ពី
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ លោក ដុន បែនតុន បានទទួលសា្គាល់នូវភាព
ឈា្លាសវ្ររបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងអន្តរកាលពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ស្រនរន្ធត់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ៧០
មកកាន់សករាជថ្មីន្រវិបុលភាពខាងស្រដ្ឋកិច្ចនិងស្ររីភាពបុគ្គល។លោក
ដុន បែនតុនបានធ្វើការសរុបដោយអត្ថន័យគ្រប់គ្រន់សម្រប់ជនអគតិ
មួយចំនួនយកទៅពិចារណា គឺថា ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចត្រជោ
ហ៊ុន សែន ដ្រលធ្វើឲ្យស្រដ្ឋកិច្ច និងគុណភាពន្រជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានការកើនឡើងយ៉ាងន្រះហើយទើបធ្វើឲ្យសម្ត្រច
ត្រូវបានជាប់ឆ្នាតជាថ្មីជាបន្តទៀតដោយសម្ល្រងភាគច្រើន ទោះបីជាមាន
ការភូតកុហក និងយុទ្ធនាការបំភ្ល្រព័ត៌មានរបស់ពួកអ្នករិៈគន់ក៏ដោយ ។
ថ្មីៗន្រះដ្ររលោកស្រី Sarash Fox តំណាងពិស្រសទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
អន្តរជាតិន្រក្រសួងការបរទ្រសអាម្ររិកក៏បានកោតសរសើរការរីកចម្រើន
ថ្មីៗនៅកម្ពុជា ជាពិស្រសការចាប់ផ្តើមអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព និងការ
ដោះស្រយបញ្ហាប្រក់ឈ្នួលអប្បបរិមាជូនកម្មករនិយោជិត។លោកស្រី
បានទទួលសា្គាល់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំធានាបាននូវបទដ្ឋាន
ស្តង់ដរការងារល្អប្រសើរលើកកម្ពស់សុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជា្ជាជី-
វៈ ព្រមទាំងដោះស្រយបានរាល់បញ្ហាប្រឈម និងពង្រីកឱកាសន្រការ
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបន្ថ្រមទៀត។

ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រជាជនកម្ពុជា
បានខិតខំកសាងប្រទ្រសរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីគំនរផ្រះផង់ន្រសង្គា្រមអស់
រយៈព្រលជាង៣៧ឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រកបដោយជោគជ័យ។ក្រពីពលិ
កម្មដ៏ធំធ្រងដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងបានបូជា ដើម្បីបង្កើតនូវសមិទ្ធ-
ផលដ៏ធំធ្រងរហូតដល់សព្វថ្ង្រន្រះ ក៏មានការរួមចំណ្រកពីបណា្តាប្រទ្រស
ជាមិត្តសហគមន៍និងអង្គការអន្តរជាតិនានាផងដ្ររ។យើងទទួលយកនូវ
ការរួមគំនិតយោបល់ និងការជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រទាំងឡាយដ៏សោ្មាះសរដើម្បី
បន្តកសាងប្រទ្រសទៅមុខទៀតត្រយើងមិនទទួលយកការប្រៀនប្រដៅពី
មជ្ឈដ្ឋានណាឡើយហើយអ្វីដ្រលយើងចង់បាននិងនៅត្រចង់បាននោះគឺ
ការផ្តល់យុត្តិធម៌ចំពោះពលិកម្មរបស់យើង និងការទទួលសា្គាល់សច្ចធម៌
ប្រវត្តិសាស្រ្ត៕

ប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានត្រឹមត្រយុត្តិធម៌ 
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តបតាមស្រចក្តីអញ្ជើញរបស់ពែះករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះ 
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាឯកឧត្តម សុី ជីនភីងប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត

ចិន បានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រ 

កម្ពុជាពីថ្ង្រទី១៣ដល់១៤ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ប្រកបដោយជោគជ័យ។

បនា្ទាប់ពីចូលបង្គំគល់ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរម- 
នាថ នរែត្តម សីហមុនីនិងសម្តែចពែះមហាក្សតែី នៅក្នុងព្រះ

បរមរាជវាំងរួចមក ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី សុី ជីនភីង បានទទួលជួប

ពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព ។ នៅក្នុង

ជំនួបនោះសម្ត្រចត្រជោបានមានប្រសាសន៍ថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទ្រស

កម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ច្រញពីការរួមចំណ្រករបស់មិត្តចិនបានឡើយ ។

សម្ត្រចត្រជោបានអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិន ប្រជាជនចិន ដ្រលបាន

ជួយដល់កម្ពុជាទាំងថវិកាបច្ច្រកទ្រសនិងធនធានមនុស្ស។សម្ត្រចត្រជោ

បានស្នើសុំឲ្យមានការជួយបន្ថ្រមទៀតដល់កម្ពុជា លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

ការខាងនយោបាយយោធាស្រដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។

សម្ត្រចត្រជោបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនដ្រលបានបន្ថ្រមកូតាសម្រប់នាំ

ច្រញអង្ករពីកម្ពុជាដល់ ២០ មុឺនតោន និងបានស្នើសុំឲ្យចិនបន្តវិនិយោគ

លើវិស័យក្រច្ន្រអង្ករសម្រប់ការនាំច្រញ និងជំរុញទ្រសចរចិនមកកម្ពុជា

ឲ្យកើនពី៧០មុឺននាក់ដល់២លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២០។ជាការឆ្លើយតប

ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានបញ្ជាក់ថាសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែន គឺ

ជាមិត្តភក្តិរបស់ចិន។ចិននឹងជួយកម្ពុជាតាមរយៈផ្លូវមួយខ្រ្សក្រវាត់មួយ

ដើម្បីជួយដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនកើន

ឡើងដល់៥.០០០លានដលុា្លារនៅឆ្នាំ២០១៧។ចនិនងឹជយួកម្ពជុាកសាង

ផ្លូវជាតិល្រខ៥១និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តវ៉្រកូជំហានទី២និងលើកទឹកចិត្ត

ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដ្រលមានសមត្ថភាពមកវិនិយោគផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន

នៅកម្ពុជា ការកសាងវាលយន្តហោះនៅខ្រត្តសៀមរាប និងវិនិយោគលើ

វិស័យផ្ស្រងៗទៀតដ្រលជាសកា្តានុពលរបស់កម្ពុជា ។ ចិនគំទ្រចំពោះ

គម្រងដ្រលកម្ពុជាបានលើកឡើងសម្រប់ឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៩។

ជាមួយគ្នាន្រះ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានសម្រចលុបចោលបំណុល

ដ្រលកម្ពុជាជំពាក់ចិននៅឆ្នាំ២០១៥ចំនួន៦០០លានយ័ននិងបន្ថ្រម

ជំនួយឥតសំណងសម្រប់វិស័យយោធាចំនួន១០០លានយ័ន។បង្កើន

អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន ៥០០ កន្ល្រង និង ១០០ កន្ល្រង

សម្រប់យុវជនក្នុងមួយឆ្នាំ។បង្កើនការហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងនានារបស់

ចិនមកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនចំនួនទ្រសចរចិនមកកម្ពុជាពី ៧០ មុឺន

នាក់ទៅ២លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២០។រដ្ឋាភិបាលចិននឹងជួយជួសជុល

ប្រសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជា ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគ

ក្រច្ន្រអង្ករនៅកម្ពុជាបានល្អដើម្បីនាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសចិន។

នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមភាគីទាំងពីរយល់ឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រ

ចិនខាងត្បូងមិនម្រនជាបញ្ហារវាងចិននិងអាសា៊ាននោះទ្រ។បញ្ហាន្រះគួរ

ត្រត្រូវដោះស្រយតាមរយៈការពិគ្រះយោបល់ជាលក្ខណៈមិត្តភាព និង

ការចរចាដោយសន្តិវិធី ដ្រលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអធិបត្រយ្យដ្រលពាក់ព័ន្ធ

ផ្ទាល់។ចិននិងអាសា៊ានគួរត្របន្តអនុវត្តឲ្យបានព្រញល្រញនិងមានប្រសិទ្ធ

ភាពនូវស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាង

ត្បូង (DOC) និងជំរុញឲ្យ   ៉ក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង   ៉

សម្រចបានឆប់ ដោយឈរលើគោលការណ៍កុងសង់សុីសទៅវិញទៅ

មក តាមរយៈការពិគ្រះយោបល់ ។  ចិន និងអាសា៊ានគួរត្រជំរុញកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ត្រងឲ្យកាន់ត្រសកម្ម និងរួមគ្នាថ្ររក្សាសន្តិភាព

និងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ន្រះជាតំបន់សមុទ្រ

ដ្រលមានសន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ។ ភាគីចិនបាន

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង កាន់តែពងែឹងភាពជាដែគូយ៊ទ្ធសាសែ្ត 
គែប់ជែ៊ងជែយរវាងបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន

ឯកឧត្តមសុី ជីនភីង   ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលបង្គំគល់ពែះករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះ បរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនីព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តែចពែះមហាក្សតែី ក្នុងព្រះបរមរាជវំាង
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បញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការគំទ្រយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារអធិបត្រយ្យឯករាជ្យភាពនិងរក្សាស្ថិរ-

ភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជា។ភាគីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការប្ត្រ-

ជា្ញារបស់ខ្លួន ចំពោះគោលនយោបាយចិនត្រមួយទទួលសា្គាល់រដ្ឋាភិបាល

ន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជារដ្ឋាភិបាលចិនស្របច្បាប់ត្រមួយគត់

ហើយត្រវា៉ាន់ជាផ្ន្រកមួយដ្រលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានរបស់ចិន ប្រឆំងការ

ប្រកាសឯករាជ្យរបស់ត្រវា៉ាន់ទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយព្រមទាំងការបន្ត

គំទ្រការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនិងបុព្វហ្រតុដ៏ធំធ្រងក្នុងការបង្រួបបង្រួម

ប្រទ្រសចិនដោយសន្តិវិធី។ភាគីចិនបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការយោគ-

យល់និងការគំទ្ររបស់ភាគីកម្ពុជា។ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តបង្កើន

ការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការបរទ្រសការពារជាតិព្រម

ទាំងការអនុវត្តច្បាប់និងការពង្រឹងសន្តិសុខ។ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា

អនុវត្តពិធីសារ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទ្រសទាំងពីរ

និងកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសា្ថានភាពថ្មី

ដ្រលចុះហត្ថល្រខាក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចន្រះព្រមទាំងពង្រឹងការប្រស្រ័យ

ទាក់ទង និងការសម្របសម្រួលគ្រប់កម្រិត។ភាគីទាំងពីរនឹងរក្សាទំនាក់-

ទំនងគ្រប់កម្រិតរវាងកងទ័ពន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ធ្វើឲ្យកាន់ត្រសុីជម្រនូវ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបណ្តុះបណា្តាលកងទ័ព និងមន្រ្តីយោធា

ការធ្វើសមយុទ្ធយោធា និងសមា្ភារៈឡូជីស្ទីកជាដើម ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការសន្តិសុខពហុភាគី។ភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការ

រួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្រន ការជួញដូរមនុស្សការចាប់

ជំរិតតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍  ភ្ររវកម្ម ការជួញដូរថា្នាំញៀន និងបង្កើន

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការកសាងសមត្ថភាពផ្រ្នកអនុវត្តច្បាប់ ព្រមទាំង

ការផ្លាស់ប្តូរការឧបត្ថម្ភគ្នាលើផ្ន្រកសុើបអង្ក្រតបទល្មើសធ្វើការរួមគ្នាដើម្បី

ថ្ររក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងប្រទ្រសទាំងពីរនិងស្ថិរភាពតំបន់។

ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានថ្ល្រងថា កម្ពុជាជាសមាជិកសំខាន់ន្រ

សមាគមអាសា៊ាន ។ ប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ ក្រមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រពែះ 
ករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ  នរែត្តម សីហមុនី

ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្រ

របស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះ-

រាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលសមិទ្ធផលជាផ្ល្រផ្កា

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងដើរតួនាទីកាន់ត្រសំខាន់ក្នុង

កិច្ចការតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ប្រទ្រសចិន និងប្រទ្រសកម្ពុជាជាអ្នកជិត

ខាងល្អ និងមិត្តភក្តិពិតប្រកដ ដ្រលរួមចិត្តរួមថ្លើម ។ ពែះបរមរតន-
កែដ្ឋ ពែះបាទសម្តែច ពែះនរែត្តមសីហនុ ទ្រង់មានព្រះរាជ-

បន្ទូលថា មិត្តភាពដ៏រឹងមាំ និងយូរអង្វ្រងរវាងកម្ពុជា និងចិនហាក់ដូចជា

បុបា្ផាស្រស់មួយទងដ្រលមិនច្រះរុះរោយ និងរីកស្គុះសា្គាយជាអមតៈក្រម

ផ្ទ្រម្រឃដ៏ភ្លឺស្រឡះ។ក្នុងអំឡុងព្រល៥៨ឆ្នាំក្រយពីប្រទ្រសទាំងពីរបាន

បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតមកមិត្តភាពដ្រលអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនន្រប្រទ្រស

ទាំងពីរបានបង្កើតឡើង និងថ្ររក្សាបានយ៉ាងល្អប្រសើរ បានឆ្លងកាត់ការ

សាកល្បងន្រការប្រប្រួលលើផ្ទ្រអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងជាបន្ត

បនា្ទាប់។ការអភិវឌ្ឍកាន់ត្រសុីជម្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដ្រ-

គូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ មិនគ្រន់ត្រនាំមកនូវ

ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ត្រងជូនប្រទ្រស និងប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ

ប៉ុណ្ណោះទ្រ ថ្រមទាំងរួមចំណ្រកយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាបាននូវសន្តិភាព

និងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ។

បនា្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សាការងាររួចមក ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង និង

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅ

ក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខារួមគ្នារវាងសា្ថាប័នរដ្ឋរបស់កម្ពុជា និងសា្ថាប័នរដ្ឋចិន

និងរវាងក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនដ្រលមានចំនួន៣១ឯកសារក្នុងនោះរួម

មាន ទី១.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដំណាក់-

កាលថ្មី ទី២.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការរៀបចំចំណុចន្រផ្រនការ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋ-

កិច្ចផ្លូវសូត្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី

ឯកឧត្តមសុី ជីនភីង ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព

ឯកឧត្តមសុី ជីនភីង ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
និងសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខារួមគ្នា

រវាងសា្ថាប័នរដ្ឋរបស់កម្ពុជានិងសា្ថាប័នរដ្ឋចិននិងរវាងក្រុមហ៊ុន
និងក្រុមហ៊ុនដ្រលមានចំនួន៣១ឯកសារនៅវិមានសន្តិភាព
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២១ ទី៣.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រក-

ទ្រសស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន ១២០០លានយ័ន ទី

៤.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រ ទី៥.កិច្ច

ព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទី៦.អនុ

ស្សារណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអធិការកិច្ច

ទី៧.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចអ្នកវិទ្យា-

សាស្រ្ត ទី៨.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា ទី៩.

លិខិតប្តូរសារស្តីពីគម្រងសាងសង់អគរព្រទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទី១០.

ពិធីសារស្តីពីការលុបឥណទានឥតការប្រក់ ទី១១.កិច្ចព្រមព្រៀងក្រប-

ខណ្ឌស្តីពីការសន្យាផ្តល់ឥណទានសម្បទានជាប្រក់យ័នចិន សម្រប់

គម្រងអភិវឌ្ឍន៍ធារាសាស្រ្តវ៉្រកូជំហានទី ២  ទី១២.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រកទ្រសជាឥណទានឥតការប្រក់

សម្រប់គម្រងអភិវឌ្ឍន៍ធារាសាស្រ្តវ៉្រកូជំហានទី២ទី១៣.កិច្ចព្រមព្រៀង

ក្របខណ្ឌ ស្តីពីការសន្យាផ្តល់ឥណទានសម្បទានជាប្រក់យ័នចិន

សម្រប់គម្រងសាងសង់ផ្លូវជាតិល្រខ ៥១ ទី១៥.កិច្ចព្រមព្រៀងក្រប-

ខណ្ឌស្តីពីការសន្យាផ្តល់ឥណទានសម្បទានជាប្រក់យ័នសម្រប់គម្រង

សាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី២ ទី១៦.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា សម្រប់

ការសិក្សាប្លង់ម្រស្តីពីផ្រនការគម្រងធនធានទឹកនៅកម្ពុជា និងគម្រង

រៀបចំ និងគំទ្រសមា្ភារៈដល់គម្រងវិទ្យាសា្ថានធនធានទឹក ទី១៧.លិខិត

ប្តូរសារស្តីពីប្រព្រឹត្តិកម្មជាប់ពន្ធគយចំនួន៩៧ភាគរយន្រមុខទំនិញសរុប

ទី១៨.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីការជំរុញគម្រងកិច្ចសហប្រតិ-

បត្តិការវិនិយោគឧស្សាហកម្មគន្លឹះ  ទី១៩.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តី

ពីដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានចារកម្មពាក់ព័ន្ធលើវិស័យ

អនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខផ្ទ្រក្នុងប្រទ្រស ទី២០.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការពង្រឹង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងអំពើជួញដូរមនុស្សទី២១.កិច្ច

ព្រមព្រៀងសម្បទាន សម្រប់ការអភិវឌ្ឍអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិ

សៀមរាបអង្គរ  ទី២២.កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រក់យ័ន

ចិនសម្រប់គម្រងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តវ៉្រកូជំហានទី២ ទី២៣.

កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រក់យ័នចិនសម្រប់គម្រងសាង

សង់ផ្លូវជាតិល្រខ ៥១ ទី២៤.កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រក់

យ័នចិនសម្រប់គម្រងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ទី២  ទី២៥.កិច្ចព្រមព្រៀង

ឥណទានសម្បទានជាប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិកសម្រប់គម្រងសាងសង់ខ្ស្រ

បញ្ជូនអគ្គិសនីជនបទជំហានទី៥និងទី៦ទី២៦.កិច្ចសន្យាសាងសង់ផ្លូវ

ល្រខ១១(អ្នកលឿងថ្នល់ទទឹង)ទី២៧.អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង

ក្រុមហ៊ុនGreenTradeកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនCOFCOចិនស្តីពីការនាំអង្ករ

២០០.០០០តោនទៅចនិទ២ី៨.កចិ្ចសន្យាសាងសងន់្រគម្រងសាងសង់

ខ្ស្របញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០KVជំហានទី២ទី២៩.អនុស្ស-

រណៈន្រការយោគយល់គ្នាស្តីពីការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្ស្របណា្តាញ

អគ្គិសនីជាតិទី ៣០. កិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារ សម្រប់គម្រងរោងចក្រ

អគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម៤៥០ម្រហា្គាវា៉ាត់នៅក្រុងព្រះសីហនុនិងទី៣១.

កិច្ជព្រមព្រៀងផ្តល់ប្រក់កម្ចី៤០០លានយ័ន។

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមសុី ជីនភីងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទ្រស

ទាំងពីរកម្ពុជាចិនមានការអភិវឌ្ឍកាន់ត្រសុីជម្រឡើងដ្រលបាននាំមក

នូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធ្រងជូនប្រទ្រសនិងប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ

ហើយបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការថ្ររក្សានូវសុខសន្តិភាព វិបុល-

ភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ៕
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កាលពីថ្ង្រទី០៧ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៧នីតិកាលទី៥ក្រមអធិបតីភាពដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដ្រចអគ្គមហាពញចក្រីហែង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាដោយ

មានវត្តមានសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា៦៧រូប។សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនា-

បតីត្រជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានវត្តមាននៅក្នុងឧិកាសនោះ

ដ្ររ។

នៅក្នុងថ្ង្របើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ន្រះអង្គសភាបានអនុ-

ម័តទទួលយករបៀបវារៈចំនួន ៨ មកពិភាក្សា និងអនុម័តដ្រលរួមមាន

របៀបវារៈ ទី១-ព្រះរាជសារពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរម-
នាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧នីតិកាលទី៥ទី២-របាយការណ៍ស្តីពី

សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចនោ្លាះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦និងលើកទី

៧ នីតិកាលទី ៥ ទី៣-ការបោះឆ្នាតទុកចិត្តលើការត្រងតាំងអគ្គសវនករ

និងអគ្គសវនកររង០៣រូបន្រអាជា្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រប់បន្តអាណត្តិ

៥ ឆ្នាំទៀត ទី៤-ការពិភាក្សា និងអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់-

គ្រងអ្នកប្រកបវិជា្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល  ទី៥-ការពិភាក្សា និងអនុម័ត

ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លង

កាត់គយន្រកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាសា៊ានស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូ

នឆ្លងកាត់ទំនិញទី៦-ការពិភាក្សានិងអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី

ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ន្រការប្ត្រជា្ញាបើកចំ

ហស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាសា៊ានស្តីពីស្រវា

ទី៧-ការពិភាក្សា និងអនុម័តលើស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់

ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស្រវជ្រវមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចអា-

សា៊ានបូក៣ទី៨-ការពិភាក្សានិងអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការអនុ-

ម័តយល់ព្រមលើ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត និងការអនុវត្តបញ្ជរត្រ

មួយអាសា៊ាន២-ពិធីសារស្តីពីការបង្កើតនិងការអនុវត្តបញ្ជរត្រមួយអាសា៊ាន

៣-ពិធីសារស្តីពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រប់អនុវត្តបញ្ជរត្រមួយអាសា៊ាន។

ចំពោះព្រះរាជសារ ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ 

នរែត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូន

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៧ នីតិកាលទី ៥ ដ្រលអានដោយសម្ត្រច

ពញចក្រីហែង សំរិនបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់រដ្ឋសភា។

ព្រះអង្គបានគូសបញ្ជាក់ថា   ៉ការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់សម្ត្រច ឯកឧត្តម

និងលោកជំទាវ សមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបន្ររដ្ឋសភា គឺជាសកម្មភាព

បម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមា្ចាស់ឆ្នាត ដើម្បីផ្តួចផ្តើមធ្វើ

ច្បាប់ អនុម័តច្បាប់និងតាមដនពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់។ក្រពីការ

តាក់ត្រងច្បាប់ ថា្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភា គណៈកម្មការជំនាញ ព្រមទាំង

សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា បានបំព្រញនូវភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួននៅ

ការិយល័យតាមបណា្តាខ្រត្ត ឬមណ្ឌលដ្រលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ ដើម្បី

ពិនិត្យនូវដំណើរការប្រតិបត្តិតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅធានាដល់

ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

និងបានអញ្ជើញយ៉ាងសកម្មចុះសួរសុខទុក្ខនិងជួយដោះស្រយបញ្ហាដល់

ប្រជារាស្រ្តនៅតាមមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងទទួលយកបញ្ហាកង្វល់ និងការ

លំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជារាស្រ្ត មកជម្របជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី

រិះរកវិធានការដោះស្រយរាល់បញ្ហាទាំងអស់៉។

ជាមួយគ្នាន្រះ ពែះករុណាពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណា-
ចកែកម្ពុជា ព្រះអង្គក៏បានសម្ត្រងនូវក្តីសង្ឃឹមថា រដ្ឋសភាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

នឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រងដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខបន្តទៀតដើម្បី

សម្រចឲ្យបាននូវទិសដៅរួមជាជំហានៗ ធានានូវសង្គមកម្ពុជាប្រកប

ដោយភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិង

សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម។ក្នុងព្រះរាជសារព្រះអង្គសង្ឃឹមថាការអភិវឌ្ឍប្រកប

ដោយចីរភាព និងសមធម៌ ត្រូវប្រកាន់ខា្ជាប់យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវគោលការណ៍

លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុបក្សនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

ពែះករុណាពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហ-
មុនីបានកោតសរសើរនិងថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្របំផុតចំពោះ

រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៧ នីតិកាលទី ៥ 

រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៧នីតិកាលទី៥ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដ្រចអគ្គមហាពញចក្រីហែង សំរិន 
ប្រធានរដ្ឋសភាដោយមានវត្តមានសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា៦៧រូប
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សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះ-

រាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

កំពូលស្តីពីកិច្ចសន្ទនាន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុីលើកទី ២ ក្រម

ប្រធានបទ៉អាសុីត្រមួយថាមពលចម្រុះ៉នៅរាជធានីបាងកកប្រទ្រសថ្រ

ពីថ្ង្រទី៩-១០ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦។

នៅថ្ង្រទី៩ខ្រតុលាសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនបានជួបពិភាក្សាការ-

ងារជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមស្រនីយ៍បែយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-ថ្រ បានសន្យាថានឹងខិតខំ

ជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ឲ្យកាន់ត្រមានទំហំធំឡើងថ្រម

ទៀត តាមរយៈការតភា្ជាប់រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ការតភា្ជាប់ហ្រដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធ និងការបើកច្រកព្រំដ្រនន្រប្រទ្រស ទាំងពីរឲ្យកាន់ត្រទូលំ

ទូលាយថ្រមទៀត សំដៅបង្កើនស្ថ្ររភាពន្រការអភិវឌ្ឍសម្រប់ប្រទ្រស

ទាំងពីរ។ឯកឧត្តមឧត្តមស្រនីយ៍បែយុទ្ធ ចានអ់ូចា មានប្រសាសន៍

ថាឯកឧត្តមពិតជាមានការរីករាយដោយបានជួបពិភាក្សាសាជាថ្មីម្តងទៀត

ជាមួយសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្វីត្បិតរូបឯកឧត្តម និងសម្ត្រចត្រជោ

ធា្លាប់បានជួបគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ។ឯកឧត្តម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថា សម្ត្រចគឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់

ប្រទ្រសនិងប្រជាជនថ្រហើយវត្តមានរបស់សម្ត្រចត្រជោក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល

ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុីលើកទី២ន្រះគពឺិតជាមាន

សារៈសំខាន់បំផុត។សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនមានប្រសាសន៍អបអរសាទរ

ចំពោះជោគជ័យន្រការធ្វើប្រជាមតិរបស់ប្រទ្រសថ្រ ដ្រលបានធ្វើឡើងនា

ព្រលកន្លងមក។សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថាសម្រប់ប្រទ្រសយើង

ទាំងពីរ បញ្ហាន្រការសម្រចចិត្តរបស់ប្រជាជនពិតជាមានសារៈសំខាន់

ណាស់ព្រះថាការធ្វើប្រជាមតិនិងការបោះឆ្នាតគឺផ្តើមច្រញពីឆន្ទៈពិត

ប្រកដរបស់ប្រជាជនដោយគ្មាននរណាទៅបំភិតបំភ័យ ឬបង្ខិតបង្ខំនោះ

ឡើយ។ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការ

ពង្រឹងនិងពង្រីកការតភា្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដ្រន

ន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ។ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានចាត់ទុកថាការខិតខំបើកច្រក

ព្រំដ្រនអន្តរជាតិថ្មីន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ឲ្យបានច្រញជារូបរាងពិតប្រកដ

ដោយមិនរង់ចាំការបោះបង្គាលព្រំដ្រន ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្ស្របនា្ទាត់

ព្រំដ្រនហើយការបិទឬបើកច្រកព្រំដ្រនមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគី

ពោលគឺការធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវរាយការណ៍ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រស

ទាំងពីរជាមុន ។ ជាមួយគ្នាន្រះម្រដឹកនាំទាំងពីរកប៏ានឯកភាពឲ្យគណៈ

កម្មការព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-ថ្រពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតបនា្ទាប់

ពីការអាក់ខានជួបគ្នាជាង២ឆ្នាំមកនោះ។ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ត្រងនូវ

ការរីករាយចំពោះការតភា្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលគ្រងនឹង

ប្ររព្ធពិធីសម្ពាធនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦ន្រះ។ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំង

ពីរក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើបញ្ហាកមា្លាំងពល-

ករកម្ពុជាចំនួនជាង ២ស្រន ៤ មុឺននាក់ ដ្រលកំពុងបំព្រញការងារទាំង

ស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទ្រសថ្រ ដ្រលក្នុងនោះ ភាគីកម្ពុជា

ស្នើឲ្យភាគីថ្រសហការជាមួយកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់លិខិតឆ្លងដ្រនដល់ពល-

ករទាំងអស់នោះ ដើម្បីឲ្យពួកគ្រធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទ្រសថ្រ

និងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ ទៅលើតំបន់ត្រួតសុីគ្នាក្នុងដ្រន

សមុទ្រនិងការកសាងនូវថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅស្ទឹងម្រទឹកក្នុងខ្រត្តកោះ-

កុង ដ្រលជាគម្រងដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ន្រប្រទ្រសទាំង

ពីរ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ឧត្តមស្រនីយ៍ បែយុទ្ធ 
ចាន់អូចាបានសម្ត្រងនូវការរីករាយចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ

ន្រប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ថ្រ ដ្រលតួល្រខបានបងា្ហាញថា កាលពីឆ្នាំ

២០១៤ការនាំចូលពីប្រទ្រសថ្រមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាមានទំហំ ៤ពាន់

២៥លានដុលា្លារការនាំច្រញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទ្រសថ្រមានទំហំ ៥៨៩

លានដុលា្លារ។ឆ្នាំ២០១៦ការនាំចូលពីប្រទ្រសថ្រមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា

មានទំហំ ៤ ៦៨៩ លានដុលា្លារ ឯការនាំច្រញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទ្រស

ថ្រមានទំហំ៦៣៩លានដុលា្លារ។ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានចាត់ទុកថាន្រះជា

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូល
ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាសុីលើកទី ២ នេបេទេសថេ

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីកិច្ចសន្ទនាន្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុីលើកទី២ក្រមប្រធានបទ៉អាសុីត្រមួយថាមពលចម្រុះ៉នៅរាជធានីបាងកកប្រទ្រសថ្រ
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ទំហំពាណិជ្ជកម្មជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ទី ១ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណា្តា

ប្រទ្រសក្នុងតំបន់ប៉ុន្ត្រទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទ្រសទាំងពីរនៅមានសកា្តានុ-

ពលជាច្រើនទៀត ដ្រលយើងគួរត្រជំរុញកំណើនន្រទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យ 

កើនដល់១៥ពាន់លានដុលា្លារនៅព្រលដ៏ខ្លីខាងមុខ។ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រស

ទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាផងដ្ររ អំពីផ្រនការបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ចម្រុះកម្ពុជា-ថ្រដ្រលគ្រងនឹងធ្វើឡើងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៧

ខាងមុខ។ម្រដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចប្រជុំCLMVលើក

ទី៩នងិកចិ្ចប្រជុអំ៊ចីមុចិលើកទី៨នៅព្រលខាងមខុគរួជរំញុឲ្យប្រទ្រសណា

មួយធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះសម្រប់កិច្ចប្រជុំទាំងពីរក្នុងព្រលត្រមួយដើម្បីចំណ្រញ

ទាំងថវិកានិងព្រលវ្រលាដោយសម្ត្រចត្រជោបានស្នើឲ្យប្រទ្រសថ្រធ្វើជា

មា្ចាស់ផ្ទះ។

នៅលា្ងាចថ្ង្រដដ្រលនោះដ្ររសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនបានអនុញ្ញាត

ឲ្យលោក វីកែុម កែូម៉ែ ឌិតសា្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហុ៊ន

សាជីវកម្មអមតៈចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម។លោកវីកែុម កែូម៉ែឌិត

មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងមានអនាគតដ៏ល្អព្រះថាកម្ពុជាជាប្រទ្រស

ស្ថិតនៅចំចំណុចកណា្តាលគ្រពិស្រស រវាងថ្រនិងវៀតណាមដ្រលមាន

សកា្តានុពលខ្ពស់បំផុត។លោកវីកែុម កែូម៉ែឌិត ជំរាបជូនសម្ត្រចត្រជោ

ថា បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងបង្កើតតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសនៅ

ក្នុងប្រទ្រសថ្រវៀតណាមនិងនៅប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ានិងកំពុងសិក្សាបើក

តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានសុំ

ការណ្រនាំពីសម្ត្រចត្រជោក្នុងការបណា្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រង

ធ្វើយ៉ាងណារក្សាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម៧%ក្នុង១ឆ្នាំតាមរយៈន្រះ

រាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញអ្នកវិនិយោគបន្ថ្រមទៀត មកបណា្តាក់ទុនវិនិ-

យោគនៅកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្ល្រភ្លើង

មានការធា្លាក់ចុះ ដើម្បីចូលរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន

និងការបណា្តាក់ទុនវិនិយោគរបស់ផ្ន្រកឯកជននៅកម្ពុជា ។សម្ត្រចត្រជោ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសា្វាគមន៍ចំពោះ គោលបំណងន្រការបង្កើតតំបន់

ស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានសន្យាថា នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីបើក

សម្ពាធតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអមតៈ ក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជា។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅទីក្រុងបាងកកសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែននាយក

រដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាក៏បានជូបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម វ៉ែង ក្យូអា 
(Hwang Kyo-ahn)នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ ។ នៅក្នុង

ជំនួបនោះឯកឧត្តមវ៉ែង ក្យូអាបានថ្ល្រងថាឆ្នាំ២០១៦ជាឆ្នាំសំខាន់ក្នុង

ការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទាំងពីរគម្រប់២០ឆ្នាំ។ ឯក-

ឧត្តមបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខា្លាំង

ទាំងការទូតវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មហើយក្នុងឆ្នាំន្រះកូរ៉្របានបើកអគ្គកុង-

សុលមួយទៀតនៅខ្រត្តសៀមរាបដើម្បីជួយ សម្រួលដល់ទ្រសចរកូរ៉្រ។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា២០ឆ្នាំកន្លងមកន្រះទំនាក់

ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខា្លាំង។

នៅថ្ង្រទី១០ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦គឺជាថ្ង្របើកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីកិច្ច

សន្ទនាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុីលើកទី២(ACD)។កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះ

មានប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលន្របណា្តាប្រទ្រសដ្រលជាសមាជិក

ACDចូលរួមមាន៖ប្រុយណ្រ,អ៊ីរ៉ង់,ប្រធានាធិបតីគុយវ៉្រតប្រធានាធិប-

តីស្ររីលងា្កា ព្រមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រស កម្ពុជា, ប៊ូតង, ឡាវ,

បារ៉្រន,មា៉ាឡ្រសុី,សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ,ថ្រ,អនុប្រធានាធិបតីចិន,ប្រទ្រសមី-

យ៉ាន់មា៉ានិងគណៈប្រតិភូជាច្រើនទៀតតំណាងឲ្យប្រទ្រសជាសមាជិក។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្ល្រងសុន្ទកថានៅក្នុង

កិច្ចប្រជុំសម្ត្រងការគំទ្រការពង្រឹងACDដ្រលជាវ្រទិកាសម្រប់កិច្ចសន្ទនា

ក្នុងតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាសុី ។

សម្ត្រចត្រជោបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់ន្ររបៀបវារៈ ប្រកប

ដោយតុល្យភាពស្តីពីបញ្ហាប្រឈមអន្តរវិស័យនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់

អាសុី ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការតភា្ជាប់ភាពទាក់ទងគ្នារវាងម្ហូប

អាហារ ទឹក និងសន្តិសុខផ្ន្រកថាមពល ព្រមទាំងការប្រប្រួលអាកាស-

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរា-
ជាណាចក្រកម្ពុជាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមស្រនីយ៍

បែយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រថ្រ

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រី
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកវីក្រុមក្រូមា៉ាឌិត
(VikromKromadit)សា្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

សាជីវកម្មអមតៈចូលជួបសំដ្រងការគួរសម
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ធាតុ។ក្នុងបរិការណ៍ន្រះសម្ត្រចត្រជោបានគំទ្រយ៉ាងព្រញទំហឹងស្រច-

ក្តីសម្រចរបស់ ACD ក្នុងការដក់បញ្ចូលគ្នានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ

វិស័យចំនួន២០ឲ្យទៅជាសសរស្តម្ភន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន៦និង

បានសា្វាគមន៍ការអនុម័តនូវចក្ខុវិស័យACDសម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ក្នុងតំបន់អាសុីឆ្នាំ ២០៣០ ដ្រលមានសង្គតិភាពជាមួយរបៀបវារៈឆ្នាំ

២០៣០ សម្រប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជា-

ជាតិ។ចំពោះសសរស្តម្ភអាទិភាពទាំង៦សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងនូវ

៉ការតភា្ជាប់ក្នុងតំបន់៉ក្នុងនោះមានការតភា្ជាប់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដ្រល

ត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយនិងត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន

ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ពិស្រសពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជា

៉ខ្ស្រក្រវាត់មួយផ្លូវមួយ ៉និង ៉ធនាគរវិនិយោគហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី

(AIIB) ៉ របស់ប្រទ្រសចិននិង   ៉ភាពជាដ្រគូសម្រប់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ប្រកបដោយគុណភាព៉របស់ជប៉ុនក្នុងតំបន់អាសុី។សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន 
សែន ក៏បានសង្កត់ទៅលើសសរស្តម្ភ៉វប្បធម៌និងទ្រសចរណ៍៉ជាវិស័យ

ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់មួយដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងជាផ្ន្រក

មួយដ៏សំខាន់ន្រការតភា្ជាប់រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ។ សម្ត្រចត្រជោ

បានស្នើឲ្យប្រទ្រសសមាជិក ACD ជំរុញបន្ថ្រមនូវលំហូរភ្ញៀវទ្រសចរណ៍

អាសុី មកទូទាំងតំបន់អាសុីឲ្យបានកាន់ត្រទូលំទូលាយជាងមុនតាមរយៈ

សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នានា កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជន ពិធីបុណ្យ

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងសិកា្ខាសាលានានា។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថា្នាក់ដឹកនាំបានអនុម័តឯកសារសំខាន់ចំនួន ៣

គឺ ៖ ចក្ខុវិស័យរបស់ ACD សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាសុីឆ្នាំ

២០៣០ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ទីក្រុងបាងកក និងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់

ACD ស្តីពីការជំរុញកំណើនឲ្យខា្លាំង តាមរយៈដ្រគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ការតភា្ជាប់។

ចក្ខុវិស័យរបស់ ACD សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាសុីឆ្នាំ

២០៣០ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីតួនាទីរបស់កិច្ចសន្ទនាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាសុី (ACD) ជាវ្រទិកាអាសុីសម្រប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថា្នាក់

តំបន់ឆ្ពាះទៅរកការបង្កើតសហគមន៍អាសុីនាព្រលអនាគត។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ទីក្រុងបាងកកបានគូសបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្ដរបស់

ថា្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាសុី តាម

រយៈសសរស្តម្ភកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាទិភាពចំនួន ៦ ដ្រលស្របគ្នានឹង

របៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ សម្រប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គ-

ការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនរួមគ្នា និងការអភិវឌ្ឍប្រកប

ដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ដូចជា៖(១)ទំនាក់ទំនងរវាងម្ហូបអាហារទឹក

និងសន្តិសុខថាមពល(២)ការតភា្ជាប់(៣)វិទ្យាសាស្រ្តបច្ច្រកវិទ្យានិង

របកគំហើញ(៤)ការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(៥) វប្បធម៌

និងទ្រសចរណ៍ និង (៦) ការជំរុញវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រប់

ទាំងអស់គ្នានិងប្រកបដោយចីរភាព។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់ ACD ស្តីពីការជំរុញកំណើនឲ្យខា្លាំង តាម

រយៈដ្រគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រប់ការតភា្ជាប់ បានគូសបញ្ជាក់ពីការ

ប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំក្នុងការជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចអាសុីដើម្បីចាប់ផ្តើមយុគ-

សម័យថ្មីន្រការរីកចំរីនរបស់តំបន់អាសុី និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរ-

ភាពដើម្បីកា្លាយជាសមាជិកសហគមន៍សកលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ

និងផលិតភាព និងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រប់ការ

តភា្ជាប់គ្រប់ទម្រង់រួមទាំងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពផង។

គួរបញ្ជាក់ថា ACD ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០២ ដ្រលដំបូង

ឡើយ ប្រទ្រសកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកសា្ថាបនិកផងដ្ររហើយរហូតមកដល់

ព្រលន្រះមានសមាជិករហូតដល់ ៣៤ប្រទ្រស ។ កិច្ចប្រជុំដំបូងបានធ្វើ

ឡើងនៅប្រទ្រសគុយវ៉្រតក្នុងឆ្នាំ២០១២និងលើកទី២នៅទីក្រុងបាងកក

ន្រះត្រម្ដង។សម្រប់ការប្រជុំលើកទី៣គ្រងធ្វើឡើងនៅប្រទ្រសអ៊ីរ៉ង់

នាឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ៕

សម្ត្រចអគ្គមហាពញចក្រីហែង សំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមអនុ-

ប្រធានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានគណៈកម្មការទាំង ១០ន្រ

រដ្ឋសភានិងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ន្ររដ្ឋសភាដ្រលបានបំព្រញការ-

ងារអស់ពីកម្លំាងកាយចិត្តពុំគិតពីការនឿយហត់និងខិតខំយកចិត្តទុកដក់

ក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិ។

ពែះករុណាពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហ-
មុនី ក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-

បតីត្រជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ្រល

បានដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកបដោយភាពរឹងមាំ កសាងស្រដ្ឋកិច្ច

សង្គម ដើម្បីឆ្ពាះទៅរកការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងបញ្ហាប្រឈមទាំង

ឡាយរបស់ប្រទ្រសជាតិ។

ព្រះមហាក្សត្របានមានបន្ទូលតាមរយៈព្រះរាជសារទៀតថា កិច្ចខិត

ខំប្រឹងប្រងរួមគ្នារវាងសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធានាឲ្យមានស្ថិរភាព

នយោបាយនិងសង្គមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាព

ត្រឹមត្រូវ និងជឿនលឿន បាននាំឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រចបាននូវអត្រខ្ពស់

ន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាបន្តបនា្ទាប់ ។ជាមួយគ្នាន្រះតាមរយៈព្រះរាជសារ

ជូនរដ្ឋសភានៅព្រលនោះដ្ររពែះមហាក្សតែ ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជា

ពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រស្រុកសូមប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោល-

ការណ៍សាមគ្គីភាព ដើម្បីរួបរួមគ្នាសំដៅកសាង និងការពារជាតិ និង

សមិទ្ធផលសង្គម។

បនា្ទាប់ពីសម្ត្រចអគ្គមហាពញចក្រីហែង សំរិន បានអានព្រះរាជ-

សារ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ជូន

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧នីតិកាលទី៥រួចមកឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន 
ញុិល អនុប្រធានទី ២ រដ្ឋសភា បានអានរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាព

របស់រដ្ឋសភាចនោ្លាះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ៦ និងលើកទី ៧ នីតិ-

កាលទី៥ជូនអង្គសភាហើយរបៀបវារៈផ្ស្រងៗទៀតក៏ត្រូវបានអង្គសភា

ពិភាក្សាអនុម័តជាបន្តបនា្ទាប់៕
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ក្នុងខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅន្រះសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូល

រួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតដ្រលបញ្ចប់ការសិក្សា និង

បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខ្រត្តមួយចំនួននៅភាគពាយព្យកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យ

មើលវឌ្ឍនភាពន្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិ-

កាលទី៥ន្ររដ្ឋសភា។នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះសម្ត្រចត្រជោបានផ្តល់នូវ

អនុសាសន៍និងសារនយោបាយមួយចំនួន។

ថ្ង្រទី៣ខ្រតុលាសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជា

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីច្រកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិត ន្រសាកល

វិទ្យាល័យឯកទ្រសន្រកម្ពុជា នៅសាលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះព្រជ្រ

រាជធានភី្នពំ្រញ។នាព្រលនោះសម្ត្រចត្រជោបានអពំាវនាវដល់ប្រជាពល-

រដ្ឋទាំងអស់ដ្រលមិនទាន់បានចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត សូមអញ្ជើញទៅចុះ

ឈ្មាះបោះឆ្នាតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។សម្ត្រចត្រជោបន្តថាគិតមកដល់ព្រល

ន្រះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត ៤ លាននាក់ហើយដ្រលបានទៅចុះ

ឈ្មាះបោះឆ្នាត។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានថ្ល្រងទាក់ទងដល់បញ្ហាស្រូវផងដ្ររ ដោយបាន

អំពាវនាវឲ្យបន្តជួយដោះស្រយតម្ល្រស្រូវធា្លាក់ចុះដ្រលបញ្ហាន្រះបានកើត

មានឡើងនៅខ្រត្តចំនួន៣គឺខ្រត្តពោធិសាត់បាត់ដំបងនិងខ្រត្តបនា្ទាយ-

មានជ័យ។សម្ត្រចត្រជោបានសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តជួយទិញស្រូវពីកសិ-

ករដ្រលបានធ្វើការច្រូតកាត់រយៈព្រលកន្លងទៅន្រះ ដោយសារត្រខ្វះទី

ផ្សារ។សម្ត្រចត្រជោបានពន្យល់ថាដោយសារត្រការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់

ប្រជាកសិករគួបផ្ំសជាមួយនឹងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រន់ធ្វើឲ្យកសិករផលិត

ស្រូវបានច្រើនលើសពីតម្រូវការនិងខ្វះទីផ្សារ។ចំណ្រកការខ្វះទីផ្សារន្រះ

ក៏ត្រូវបានសម្ត្រចត្រជោពន្យល់ថា មិនម្រនត្រកម្ពុជាទ្រដ្រលជួបបញ្ហាន្រះ

នៅប្រទ្រសថ្របច្ចុប្បន្ននៅសល់ស្រូវច្រើនណាស់ ។ ប្រទ្រសវៀតណាម

ការនាំច្រញស្រូវបានធា្លាក់ចុះប្រមាណ២៣%។ចំណ្រកកម្ពុជាការនាំច្រញ

ក៏មានការធា្លាក់ចុះតិចតួចដ្ររ ។ ប្រទ្រសមួយចំនួន ដូចជាជប៉ុនដ្រលជា

ប្រទ្រសឧស្សាហកម្មក៏មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទ្រសរបស់គ្រនិងផលិត

ស្បៀងសម្រប់នាំច្រញផងដ្ររ ។ប្រទ្រសបារាំងក៏ផលិតស្បៀងនាំច្រញ

បើទោះបីមិនម្រនស្រូវក៏ដោយ។សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវសូមបន្តជួយ

កសិកររបស់យើងតាមរយៈការប្រមូលទិញស្រូវ។រោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវខ្លះ

ក៏កំពុងបន្តទិញស្រូវពីកសិករតាមរយៈទុនរបស់រដ្ឋ។រោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវ

ឯកជនមួយចំនួនក៏កំពុងប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករក្នុងតម្ល្រមួយសមរម្យគឺ

មិនក្រម ៨៤០ រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រម(ស្រូវស្រនក្រអូប) ។ សម្ត្រច

ត្រជោក៏បានបកស្រយបន្ថ្រមទៀតថាពីមុនប្រទ្រសកម្ពុជាធា្លាប់ជាប្រទ្រស

នាំចូលស្រូវអង្ករតាមរយៈជំនួយបរទ្រសមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក។បនា្ទាប់មក

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយ ជំរុញផលិតកម្មស្រូវ

និងនាំច្រញអង្ករឲ្យបាន១លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥។គោលដៅទាំងពីរ

ន្រះយើងសម្រចបានត្រមួយទ្រគឺយើងធ្វើឲ្យមានអតិរ្រកស្រូវចំនួន ៤,៨

លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅហើយឆ្នាំមុនទៀតយើងសល់

រហូតជាង៥លានតោនផងដោយសារកតា្តាអាកាសធាតុអំណយផល។

ចំណ្រកការនាំច្រញយើងមិនបានសម្រចតាមផ្រនការនោះទ្រ ។យើង

ត្រូវខិតខំបន្តទៀតតាមរយៈការខិតខំធ្វើឡសំងួត ធ្វើឃ្លាំងស្តុកស្រូវ និង

ប្រក់បង្វិលសម្រប់ការទិញស្រូវពីកសិករ។សម្ត្រចត្រជោបន្តថានៅលើ

ទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជ្រងខា្លាំងណាស់ដូចន្រះមិនម្រនឲ្យត្រស្រូវច្រះត្រ

នាំច្រញបាននោះទ្រត្រូវមានគុណភាពល្អឆ្ងាញ់ដ្រលធ្វើឲ្យអតិថិជនព្រញ

ចិត្ត។សម្រប់រយៈព្រលបន្តសម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុក

ដក់រក្សាទឹកទុកផងដ្ររ។

 ថ្ង្រទី ៦ ខ្រតុលា នៅសាលសន្និបាតកោះព្រជ្រ សម្ត្រចត្រជោ

ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញា-

បត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រស្រដ្ឋ-

កិច្ច។

នៅព្រលនោះ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿង

ញៀន។សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនយកវិធានការតាមប្រប

ប្រទ្រសថ្រកាលជំនាន់លោកថាក់សុីននិងវិធានការតាមប្របប្រទ្រសមួយ

ចំនួនដ្រលផ្តល់ឲ្យមានការសមា្លាប់ឆៅនោះទ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្រយើងក៏មិនអាចអត់

ឱនបានសម្រប់ពួកឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនដ្ររ។សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវ

នាវឲ្យអាជា្ញាធរគ្រប់លំដប់ថា្នាក់ កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធគ្រប់ប្រភ្រទ ធ្វើ

សកម្មភាពព្រមៗគ្នា ដើម្បីឈានទៅបង្រ្កាបគ្រឿងញៀនដ្រលកំពុងរីកដុះ

សម្តែចតែជែ  ហ៊ុន សែន ៈ បើពុំមនការចរចា សីហនុ-ហ៊ុនសែន 
ឆ្នែំ ១៩៨៧,ឆ្នែំ១៩៨៨ ទែ ក៏ពុំមនកិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ែរីសដែរ
នយែបាយឈ្នះឈ្នះ បានបញ្ចប់ទាំងសែុងនូវសងែ្គាមដ៏រាំុរ៉ែនែកម្ពុជា

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែនច្រកសញ្ញាបត្រដល់
និស្សិតន្រសាកលវិទ្យាល័យឯកទ្រសន្រកម្ពុជានៅសាលសន្និសីទ

និងពិព័រណ៍កោះព្រជ្ររាជធានីភ្នំព្រញ
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ដលពីប្រទ្រសមួយទៅកាន់ប្រទ្រសមួយ។ប្រទ្រសនីមួយៗយកវិធានការ

មិនខុសគ្នាប៉ុនា្មាននោះទ្រក៏ប៉ុន្ត្រសម្រប់យើងគឺការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់។

សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានស្នើឲ្យមាន

ទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញ ដើម្បីដក់ទោសទៅលើពួកឃតករ ពួក

ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនត្ររាជរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើទៅលើបញ្ហានោះទ្រ។ជាប់

គុកអស់មួយជីវិតគឺជាការគ្រប់គ្រន់ណាស់ទៅហើយសម្រប់អ្នកដ្រលបាន

ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។យើងមិនវិលទៅរកការក្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកឳកាស

ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញនោះទ្រ ។ ប៉ុន្ត្រពួកឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿង

ញៀនទាំងឡាយមិនត្រូវមើលឃើញថា បញ្ហាន្រះស្រលព្រកសម្រប់ខ្លួន

នោះដ្ររ។សម្ដ្រចត្រជោបានបន្តថាសម្ត្រចធា្លាប់អង្គុយល្រងជាមួយលោក

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូន្រសុីនៅឯកិច្ចប្រជុំអាសា៊ាន។គត់បាន

ប្រប់គឺមានរឿងរា៉ាវគ្រឿងញៀនប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងកម្ពុជាដ្ររ ចំពោះ

ករណីអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដ្រលជាប់ពន្ធនាគរ ហើយអាចបញ្ជាលក់

គ្រឿងញៀននៅខាងក្របានទៀត។

 នៅថ្ង្រទី ១៩ ខ្រតុលា ថ្ល្រងពីខ្រត្តប៉្រលិនសម្ត្រចត្រជោ

ហ៊ុន សែន ដ្រលកំពុងអញ្ជើញទៅបំព្រញប្រសកកម្មការងារនៅបណា្តា

ខ្រត្តន្រភាគពាយ័ព្យ បានបញ្ជូនសារនយោបាយដ៏មានសារសំខាន់មួយ

ទាក់ទងទៅនឹងខួបគម្រប់ ២៥ ឆ្នាំន្រកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីស ២៣

តុលានិងគម្រប់ខួប២០ឆ្នាំន្រការធ្វើសមាហរណកម្មកមា្លាំងខ្ម្ររក្រហមជា

មួយរាជរដ្ឋាភិបាល។

សម្ត្រចត្រជោបានមានប្រសាសន៍ថា នៅថ្ង្រ ២៣ តុលាខាងមុខន្រះ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្ររព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២៥។អ្វីដ្រល

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីសចង់បានហើយអ៊ុនតាក់មិនអាចធ្វើបាននោះគឺ

នៅត្រង់ថាអ៊ុនតាក់បានប្រើប្រស់ថវិកាអស់ជាង២០០០លានដុលា្លារអា-

ម្ររិក និងកមា្លាំងមនុស្សយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្ត្រព្រលអ៊ុនតាក់ដកត្រឡប់ទៅវិញ

បានបន្សល់ទុកឲ្យកម្ពុជានូវតំបន់ត្រួតត្រពីរ,រដ្ឋាភិបាលពីរ ហើយធ្វើ

សង្រ្គាមប្រឆំងគ្នាមិនច្រះចប់។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនបានបន្តថាសម្ត្រចបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដក់

ច្រញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមដ៏រាុំរ៉្រន្រះ។ខ្លឹមសារ

ស្នូលន្រនយោបាយឈ្នះឈ្នះដ្រលបានប្រកាសច្រញពីតំបន់ប៉្រលិនដ្រល

ជាតំបន់បះបោរក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ហើយក៏ជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់

មួយដ្រលរួមជាមួយកមា្លាំងនៅមា៉ាឡ្រ ដើម្បីធ្វើការបះបោរនៅក្នុងដំណាក់

កាលនោះ។ខ្លឹមសារស្នូលន្រនយោបាយឈ្នះឈ្នះរួមមានទី១.គឺបានធា-

នាអាយុជីវិត និងរូបកាយរបស់អ្នកដ្រលផ្តាច់ខ្លួនច្រញពីរបបខ្ម្រក្រហម ។

ទី២.ធានារក្សានូវអាជីពនិងមុខរបរ និងទី៣.គឺរក្សានូវកម្មសិទ្ធិដ្រលជា  

ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអចលនទ្រព្យនិងចលនទ្រព្យ។

សម្ត្រចត្រជោបន្តថាសម្ត្រចបានធ្វើដំណើរជាង២០០គីឡូម៉្រត្រឆ្លង

កាត់តំបន់សង្រ្គាម និងជាតំបន់ដ្រលបានដក់ច្រញនូវនយោបាយ ឈ្នះ

ឈ្នះ ហើយសន្តិភាពពិតប្រកដមួយបានកើតច្រញនៅទីន្រះដោយគ្មាន

អ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់។ឥឡូវន្រះខួប២០ឆ្នាំន្រការធ្វើសមាហរណកម្ម

បានផ្តល់ឲ្យសម្ត្រចបានមើលឃើញយ៉ាងពិតប្រកដនូវសា្ថានភាពដ្រលថា

កម្ពុជាកំពុងប្រកា្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់ឲ្យទៅជាទីផ្សារនិងតំបន់

មានការអភិវឌ្ឍ។លើកំណាត់ផ្លូវជាង២០០គីឡូម៉្រត្រសម្ត្រចបានឃើញ

គឺការប្រកា្លាយពីតំបន់បង្ហូរឈាមទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ។ នោះហើយជា

សមិទ្ធផលដ្រលកម្ពុជាស្វ្រងរកដោយខ្លួនឯង។

សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថាយើងមិនភ្ល្រចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីសទ្រ

ក៏ប៉ុន្ត្របើគ្មានការចរចា ២ ធ្នូ ១៩៨៧ ដ្រលហៅថាការចរចាសីហនុ 
ហ៊ុន សែន និងការចរចាលើកទី២ នៅខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៨៨ រវាង

សីហនុ ហ៊ុនសែន ទៀតនោះពិតជាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀង   ទីក្រុង

បា៉ារីសនោះទ្រ ។ សង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់បកស្រយព្រឹត្តិ-

ការណ៍ន្រះឲ្យបានច្បាស់លាស់ ចៀសជាងការប្រើប្រស់បញ្ហាទាំងអស់

ន្រះធ្វើជាការចំណ្រញខាងនយោបាយ ដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវរហូត

ទៅដល់មានការក្ល្រងបន្លំនូវខ្លឹមសារន្រកិច្ចព្រមព្រៀងបា៉ារីសដ្រលខ្លឹមសារ

កិច្ចព្រមព្រៀងន្រទីក្រុងបា៉ារីសនោះបានកា្លាយខ្លួនទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះ

រាជាណាចក្រកម្ពុជារួចស្រចទៅហើយ។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន សែនបញ្ជាក់ថាចាប់ពីការចរចាដំបូងរហូតមាន

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីស សម្ត្រចគឺជាមនុស្សមា្នាក់នៅក្នុងតួអង្គសំខាន់

ពីរនាក់គឺសម្តែចពែះនរែត្តមសីហនុ ពែះបរមរតនកែដ្ឋនិង
រូបសម្ត្រចផ្ទាល់៕

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការកងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធខ្រត្តប៉្រលិន
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សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់គណបក្សទៅបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅសាធារ-

ណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដើម្បីចូលរួមវ្រទិកាស្តីពីបក្សកុម្មុយនិស្តចិនក្នុងកិច្ច

សន្ទនាពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦ក្រមប្រធានបទ៉នវានុវត្តន៍ក្នុងអភិបាល

កិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖គំនិតផ្តូចផ្តើមនិងសកម្មភាពគណបក្សនយោ-

បាយ   ៉នៅទីក្រុងឆុងឈីងចាប់ពីថ្ង្រទី១២ដល់ថ្ង្រទី១៦ខ្រតុលាឆ្នាំ

២០១៦។

ន្រះជាលើកទី ៣ ហើយ ដ្រលបក្សកុម្មុយនីស្តចិនរៀបចំវ្រទិកាស្តីពី

៉បក្សកុម្មុយនិស្តចិនក្នុងកិច្ចសន្ទនាពិភពលោក ៉។វ្រទិកាន្រះមានប្រតិភូ

ចូលរួមប្រមាណ៣០០នាក់គណបក្សនយោបាយចំនួន៧៦និងមកពី

៥២ប្រទ្រស។វ្រទិកាន្រះមានបំណងបងា្ហាញជូនពិភពលោកបណា្តាថា្នាក់

ដឹកនាំនយោបាយ និងអ្នកស្រវជ្រវជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីស្វ្រងយល់

បន្ថ្រមទៀតអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ប្រទ្រសចិន និងបក្សកុម្មុយនិស្ត

ចិននិងតូនាទីរបស់គណបក្សនយោបាយក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-

លោក។

ក្នុងសន្ទរកថាកន្លឹះន្រពិធីបើកវ្រទិកា ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន

សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍ការិយល័យនយោបាយ និងជាល្រខាមជ្ឈិម

បក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានលើកឡើងថា ក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិ

ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងហានិភ័យន្រសន្តិសុខមិនម្រនប្រព្រណីដ្រលច្រះ

ត្រកើនឡើង គណបក្សនយោបាយក្នុងប្រទ្រសនីមួយៗត្រូវច្រញមុខដោះ

ស្រយនិងដឹកនាំប្រជាជនដើម្បីជម្នះនូវរាល់ការលំបាកទាំងន្រះ។គណ-

បក្សនយោបាយមានតូនាទីឈានមុខនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-

លោកនិងថ្ររក្សាកៀរគរអ្នកជំនាញក្នុងការសម្របសម្រួលកំណើនស្រដ្ឋ-

កិច្ចប្រកបដោយភាពរលូននិងនិរន្តរភាព។

អង្គវ្រទិកាបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាយ៉ាងផុលផុសលើប្រធានបទ នវា

នុវត្តន៍នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក, តួនាទីរបស់ប្រទ្រសធំៗ

នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ច, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ ក្នុងគំនិត

ផ្តួចផ្តើម៉ផ្លូវមួយខ្ស្រក្រវាត់មួយ៉,តួនាទីរបស់ចិននិងអឺរ៉ុបក្នុងអភិបាល-

កិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក,កិច្ចសន្ទនារវាងបក្សកុម្មុយនិស្តចិនជាមួយបណា្តា

គណបក្សន្រប្រទ្រសម្រគង្គ(ឡានឆង-ម្រគង្គ)និងកិច្ចសន្ទនាបក្សកុម្មុយ

និស្តចិនជាមួយគណបក្សនយោបាយមកពីទ្វីបអា្រហ្វិក។

ចំពោះនវានុវត្តន៍ក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចសកល វ្រទិកាបានទទួល

សា្គាល់ការចូលរួមរបស់IMFនិងWorldBankក្នុងការរក្សាមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច

ពិភពលោកនិងការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចកន្លងមក។ប៉ុន្ត្រការប្រប្រួលសភាព-

ការណ៍ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក តម្រូវឲ្យមានតួនាទីរបស់ប្រទ្រសដ្រលទើប

រីកចម្រើនថ្មី និងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួន ជាពិស្រសក្រុមប្រទ្រស

BRICSក្នុងសា្ថាប័នស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកព្រះវាមានភាពតំណាងឲ្យស្រដ្ឋ-

កិច្ចពិភពលោកជាងមុននិងមានបរិយប័ន្នជាងមុខ។កិច្ចសន្ទនាបានវាយ

តម្ល្រខ្ពស់អំពីតួនាទីរបស់គណបក្សនយោបាយ ដ្រលតំណាងឲ្យផល

ប្រយោជន៍ប្រជាជនក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាទ្វ្រភាគី និងពហុភាគី ក៏ដូច

ជាអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដ្ររ។

សម្ត្រចក្រឡាហោមស ខែង ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្ល្រងសន្ទរកថាក្នុង

ពិធីបិទវ្រទិកា។សម្ត្រចក្រឡាហោមបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលជា

ផ្ល្រផ្កាដ្រលគណបក្សនយោបាយទាំងអស់បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាប្រកប

ដោយភាពសោ្មាះត្រង់ និងបើកទូលាយ ដើម្បីជំរុញតួនាទីរបស់គណបក្ស

នយោបាយក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។សម្ត្រចក្រឡាហោម

បានវាយតម្ល្រខ្ពស់អំពីតួនាទីរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តចិន ក្នុងអភិបាលកិច្ច 

ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងចូលរួមអបអរសាទរដល់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន

ដ្រលបានដក់ច្រញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមក្រុងឆុងឈីង ព្រមទាំងបានគំទ្រ

ទាំងស្រុងនូវគំនិតផ្តូចផ្តើមន្រះផងដ្ររ។

ក្រពីចូលរួមវ្រទិកាគណៈប្រតិភូបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯក-

ឧត្តមស៊ុន ចឹងឆែ សមាជិកការិយល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សនិងជា

ល្រខាបក្សកុម្មុយនិស្តចិនក្រុងឆុងឈីងនិងឯកឧត្តមសុង ថែ រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ព្រមទាំងបានទៅ

ទស្សនកិច្ចអង្គការបក្សមូលដ្ឋានស្នងការនគរបាលក្រុងឆុងឈីង និងភូមិ

អភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនផងដ្ររ៕

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង អពេា្ជីញចូលរួមវេទិកាស្តីពីបក្សកុម្មុយនិស្តចិន
ក្នុងកិច្ចសន្ទនាពិភពលេកឆ្នេំ ២០១៦

សម្ត្រចក្រឡាហោមស ខែងអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីចូល
រួមវ្រទិកាស្តីបក្សពីកុម្មុយនិស្តចិនក្នុងកិច្ចសន្ទនាពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦ក្រមប្រធានបទ៉នវានុវត្តន៍ក្នុងអភិបាលកិច្ចស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖គំនិតផ្តូច

ផ្តើមនិងសកម្មភាពគណបក្សនយោបាយ៉នៅទីក្រុងឆុងឈីង
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នៅលា្ងាចថ្ង្រទី១០ខ្រតុលាសម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីសាយ ឈុំ អនុ-
ប្រធានគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះ
សំណាលសួរសុខទុក្ខជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយបងប្អូនប្រជាជនសងា្កាត់
បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ។

នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រចភក្តីសាយ ឈុំ បានរំឭកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដ៏ជូរចត់របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលផ្តើមឡើងដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០
ផ្តួលរំលំសម្តែចពែះនរែត្តមសីហនុ ។ មូលហ្រតុត្រពីរគត់ក្នុងការ
ឃោសនាបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ គឺពួកគ្រចោទថា សម្តែចពែះ 
នរែត្តមសីហនុ លក់ដីឲ្យយៀកកុងនិងចោទថារបបសង្គមរាស្ត្រនិយម
ជារបបពុករលួយ ។ ការចោទប្រកាន់ន្រះបង្កឲ្យមានបាតុកម្មរាលដលពី
ត្រឹមភូមិមួយរហូតមកដល់មានមហាបាតុកម្មនៅភ្នំព្រញ។អំពើហិង្សាបាន
ផ្ទុះឡើង។ក្រុមបាតុករបានដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន។រដ្ឋ-
ប្រហារបានកើតឡើងទមា្លាក់សម្តែចពែះនរែត្តមសីហនុ ឈានដល់
សង្គា្រមឆបឆ្រះទូទាំងប្រទ្រស។សម្ត្រចភក្តីបានថ្ល្រងទៀតថាការវិភាគ
ប្របវិទ្យាសាស្ត្រ គឺហ្រតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងនោះ ហើយល្រចឡើងនូវ
បច្ច័យរបស់វា ។ ហ្រតុគឺផ្តើមច្រញពីការឃោសនាបោកប្រស់ឈានទៅ
ដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០ផលដ្រលបានមកគឺសង្គា្រមឆបឆ្រះនិងការ
កើតមាននូវអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ឯបច្ច័យគឺប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវរងទុក្ខ
វ្រទនា។

សម្ត្រចភក្តីសាយ ឈុំ បានថ្ល្រងថាបច្ចុប្បន្នន្រះពួកប្រឆំងបានយក
បញ្ហាន្រះមកឃោសនាដដ្រល។ គ្រត្រូវទទួលសា្គាល់ថា យើងប្រឹងប្រង
រក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពព្រញល្រញការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុង
កម្រិតដ្រលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់និងបន្តកសាងប្រទ្រសជាតិឲ្យមានការ
រីកចម្រើនដូចប្រទ្រសជិតខាង ទុកជាក្ររមរតកឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់
ក្រយ។យើងខិតខំទប់សា្កាត់កុំឲ្យកើតឡើងវិញនូវសង្គា្រមអំពើប្រល័យ
ពូជសាសន៍និងការប្រកបាក់ជាតិ។ការកសាងជាតិគឺជាការងារដ្រលត្រូវ
ធ្វើគ្មានទីបញ្ចប់ទ្រ វាត្រងមានខុសមានត្រូវ ប៉ុន្ត្រគ្រត្រូវវិនិច្ឆ័យផងថាតើ
មួយណាធ្ងន់ជាង មួយណាស្រលជាង? ប្រទ្រសជាតិកំពុងមានការរីក

ចម្រើន ហើយទទួលបានការវាយតម្ល្រខ្ពស់ពីសា្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដូចជា
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនិងធនាគរពិភពលោកជាដើម។ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ក្នុងរយៈព្រលជាង ១០ ឆ្នាំ ចុងក្រយន្រះមានកំណើនថ្ររ ៧% អត្រ
ប្រក់រៀលមានស្ថិរភាព អត្រន្រភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយ ១% ក្នុង
មួយឆ្នាំ ។ មូលហ្រតុ ដ្រលធ្វើឲ្យស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់គឺ
កសិកម្មការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ស្ប្រកជើងនិងផលិតផលវាយនភណ្ឌ
ដទ្រទៀត វិស័យសំណង់ទ្រសចរណ៍ និងវិស័យរួមផ្សំផ្ស្រងៗទៀត ។
ចំពោះភាពអសកម្មមួយចំនួន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចាត់វិធានការ
ដោះស្រយជាច្រើន រួមទាំងវិធានការច្បាប់ដើម្បីកសាងឲ្យបានភាពសុខ
ដុមរមនាក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងគ្រប់ជំនឿសាសនាជនជាតិ
រួមទាំងអ្នកមាននិនា្នាការនយោបាយខុសគ្នាផង។ធ្វើយ៉ាងដូច្ន្រះទើបយើង
អាចរួបរួមគ្នាកសាង និងការពារប្រទ្រសតទៅមុខទៀតបានដោយខិតខំ
ថ្ររក្សាសាមគ្គីភាពដ្រលជាកមា្លាំងរបស់យើង។

សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងទៅ
ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត និងនៅដំណាក់កាលបនា្ទាប់ទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មាះ
ហើយនៅថ្ង្របោះឆ្នាតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នាតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ 
បេជាជនសង្កេត់បឹងសាឡាង

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីសាយ ឈុំ ក្នុងឱកាសជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយបងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋសងា្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

ប្រជាពលរដ្ឋសងា្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ
សា្តាប់ប្រសាសន៍សំណ្រះសំណាលរបស់
សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីសាយ ឈុំ
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ថ្ង្រទី១៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦លោកជំទាវម៉ែន សំអន
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណ-
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់-
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចរួមជាមួយពុទ្ធ
បរិស័ទជាច្រើននាក់ទៀតជាអ្នកផ្តើមបុណ្យបានអញ្ជើញចូល
រួមសូត្រមន្តក្នុងពិធីបុណ្យ  ៉កឋិនទានសាមគ្គី  ៉ដើម្បីដង្ហ្រទៅ
ប្រគ្រនព្រះភិក្ខុសង្ឃ ដ្រលគង់ចាំវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុង
ព័ទ្ធសីមាវត្តលងា្កាព្រះកុសុមារាមស្ថិតនៅសងា្កាត់បឹងក្រងកង១
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទៅ
កសាងទីស្រនាសនសម្រប់ព្រះសង្ឃ គង់សា្នាក់អាស្រ័យ និង
រៀនសូត្រ។

ថ្មីៗន្រះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនិីយ៍គន់ គីមសមាជិក
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាអគ្គម្របញ្ជាការរងកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទអគ្គល្រខា-
ធិការសមាគមសអកបានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះចំនួន៣ខ្នង
ដ្រលជាអំណយដ៏ថ្ល្រថា្លា របស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រ-
ជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្តល់ជូនអតីតយុទ្ធជនក្រីក្រ
ចំនួន ៣គ្រួសារ ក្នុងនោះ២គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកកោះធំ
ខ្រត្តកណា្តាលនិង១គ្រួសារនៅខណ្ឌពោធិស្រនជ័យរាជធានី
ភ្នំព្រញ។

ថ្ង្រទី ១៥ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមកែ គឹមយ៉ែន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយគ៍ណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមការងារថា្នាក់
កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញជួបសំណ្រះ
សំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងពិនិត្យទីតាំងសាងសង់
អគរសិក្សាវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនមង្គលបូរីខ្រត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ ព្រមទាំងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និង
ជំរុញការងារចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតថ្មីនិងត្រៀមទទួលបដិសណា្ឋា-
រកិច្ចសម្ត្រចត្រជោប្រធានគណបក្សនៅថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលាឆ្នាំ
២០១៦នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។

ថ្ង្រទី២២ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងូនញុិល
សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្ត 
កំពង់ធំនិងជាអនុប្រធានទី២រដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីប្រណាំងទូកងទូកខា្នាតអន្តរជាតិនិងទូកផ្កាចារក្នុងក្របខណ្ឌ
ខ្រត្តកំពង់ធំ មុននឹងទៅចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក
បណ្ត្រតប្រទីបសំពះព្រះខ្រអកអំបុកនៅថ្ង្រទី១៣.១៤.១៥ខ្រ
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦នៅរាជធានីភ្នំព្រញ។ឯកឧត្តមលោកជំទាវ

ជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលថា្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំមន្ត្រីរាជការប្រជាជនក៏បានអញ្ជើញ
ចូលរួមជាកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកុះករ។ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួន ញុិលបានឧបត្ថមជូនគណៈកមា្មាធិការរៀបចំពិធីនូវថវិកាចំនួន២.០០០
ដុលា្លារទឹកសុទ្ធ១០០ក្រសមី៥០ក្រស។ឧបត្ថម្ភសាខាកាកបាទក្រហមខ្រត្តកំពង់ធំ១០០ដុលា្លារក្រុមភ្ល្រងពិណពាទ្យ១០០ដុលា្លារនិងបានឧបត្ថម្ភ
បន្ថ្រមលើការឧបត្ថម្ភពីមុន ចំពោះទូកពិស្រស ៣ របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គឺទូកឈ្មាះស្ទឹងស្រនមានជ័យ ទូកឈ្មាះស្រនសិរីមានជ័យ និងទូកឈ្មាះ
ត្រជោស្រនជ័យក្នុង១ទូកៗថវិកា៥០០ដុលា្លារ។
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ថ្ង្រទី០៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦លោកជំទាវទី បូរា៉ែសុី សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មការទី៥ន្រព្រឹទ្ធសភាអនុប្រធាន
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣(ខ្រត្តកណា្តាល)បានអញ្ជើញប្រគល់មា៉ាសុីន
បូមទឹក០១គ្រឿងកមា្លាំង២៥ស្រសដ្រលជាការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមបែក់ ចំរីន 
ប្រធានក្រុមចំនួន៥០០ដុលា្លារលោកជំទាវទី បូរា៉ែសុី ចំនួន៥០០ដុលា្លារនិងឯកឧត្តម
ម៉ម ប៊ុននាងល្រខាធិការក្រុមចំនួន៥០០ដុលា្លារ)ជូនលោកម្រឃុំជ្រលាស់ស្រុក
ពញ្ឮដើម្បីប្រើប្រស់បូមទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបានឧប-
ត្ថម្ភថវិកាចំនួន៣០មឺុនរៀលជូនដល់ក្រុមការងារឃុំជ្រលាស់សម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុង
ការបូមទឹកចូលក្នុងស្រះដើម្បីបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ថ្ង្រទី ១៥ខ្រតុលាឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមអ៊ុំ សារិទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គល្រខាធិការព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងក្រុមការងារខុទ្ទ-
កាល័យសម្ត្រចភក្តី បាននាំយកនូវបច្ច័យរបស់សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ 
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាចំនួន៨០០០ដុលា្លារ(ប្រំបីពាន់ដុលា្លារ)ប្រគ្រនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិ-
ការវត្តកប់ស្រូវ សងា្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រកព្នា សម្រប់ការកសាងនៅសមិទ្ធផលក្នុង
វត្ត។

ថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមលឹម គាន ហែ សមាជិកគណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាន
អញ្ជើញពិនិត្យការងារអន្តរាគមន៍ទប់ទល់ទឹកជំនន់ទំនប់សណ្តរស្ទឹងព្រកតោ្នាត ដ្រល
បានបាក់កន្លងមក។

ថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមបា៉ សុជាតិវង្សសមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអភិបាលន្រគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសា្ថាន-
ភាពទឹកហូរកាត់ផ្លូវន្រស្ទឹងព្រកតោ្នាតក្នុងខណ្ឌដង្កា។សា្ថានភាពទឹកហូរខា្លាំងបានធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជា-
ពលរដ្ឋប្រមាណជិត ២០០គ្រួសារ កំពុងរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងដ្រលតម្រូវឲ្យមានការទំនុកបម្រុង
សមា្ភារចាំបាច់មួយចំនួនជាបនា្ទាន់។ចំពោះមុខឯកឧត្តមអភិបាលតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរអំពីជម្រក
រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិន។

ថ្ង្រទី១០ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍អុី ឈាន សមាជិកគណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការ
ងារថា្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខ្រត្តប៉្រលិន បានអញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សញ្ជាតិខ្ម្ររទៅដល់គ្រហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២០០នាក់ក្នុងភូមិអូរឈើក្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុក
សាលាក្រខ្រត្តប៉្រលិន។ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ បានចូលរួមរំល្រក
ទុក្ខចំពោះគ្រួសារសពលោកចាន់ច្រឹបដ្រលជាអតីយុទ្ធជនតស៊ូសម័យសង្រ្គាមលំបាកជាមួយគ្នា
នាព្រលកន្លងមក ដោយបានផ្តល់ទឹកប្រក់មរណៈសង្រ្គាះរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
ចំនួន ៤ លានរៀល រួមនឹងថវិកាលោកជំទាវអ្នកតំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌល
ប៉្រលិនចំនួន១លានរៀលផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឃឹម ប៊ុនសុង សមាជិកគណៈ
កមា្មាធិការ កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្
តសៀមរាប បានទទួលទិញផ្ល្រល្ពាពីប្រជាកសិករនៅមូលដ្ឋាន ដឹកជញ្ជូនមកដល់
សាលាខ្រត្តប្រមាណ១៥តោនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលទិញទាំងអស់ក្នុង
តម្ល្រ១២៥ដុលា្លារក្នុងមួយតោន។
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ថ្ង្រទី ១៤ ខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ន្រះលោកជំទាវ បាន សែីមុំ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
មណ្ឌលប៉្រលិន បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ ដោយបាននាំយកអំណយជាគ្រឿងឧប-
ភោគបរិភោគ និងថវិកាជូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតចំនួន ៧ គ្រួសារ
នៅភូមិភ្នំដំបងនិងភូមិក្រចាប់សងា្កាត់អូរតាវ៉ាក្រុងប៉្រលិនខ្រត្តប៉្រលិន។អំណយក្នុង
មួយគ្រួសារៗទទួលបានអង្ករស្រនក្រអូប ៥០ គីឡូក្រម មី ២ក្រសត្រីខ ១០ កំប៉ុង
ប្រងឆ១ដបទឹកត្រី១យួទឹកសុីអីុវ១យួទឹកបរិសុទ្ធ២ក្រសឃីត១កញ្ចប់មានមុង
ភួយសារុងក្រមានិងថវិកា១០មុឺនរៀល។

ថ្ង្រទី១៩ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមអ៊ុន ចាន់ដាអភិបាលន្រគណៈអភិបាល
ខ្រត្តព្រះវិហារបានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវដ្រលកំពុងពង្រីកជាផ្លូវភោ្លាះនិងដក់លូ
ដើម្បីដោះស្រយបញ្ហាចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុងព្រះវិហារ។

ថ្ង្រទី ១៧ ខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ែ ភិរុណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកណា្តាល រួមជាមួយ
ឯកឧត្តមឈុន សីុរុនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណា្តាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខ្រត្តស្រុកបាន
អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យសា្ថានភាពទឹកជំនន់ ទឹកភ្លៀងនៅទីតាំងទំនប់
៧មករានិងទីតាំងភូមិសាម៉រ,ភូមិទន្សាយគច,អង្លង់ព្រីង,ភូមិក្រូចសោចភូមិទ្រននិង
ឃុំដើមឫសស្រុកកណា្តាលស្ទឹងខ្រត្តកណា្តាល។

ថ្ង្រទី១៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ដមម៉ុម សារឿនអភិបាលន្រគណៈអភិបាល
ខ្រតស្ទឹងត្រង រួមនឹងមន្ត្រីគណបក្សខ្រត្ត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់សា្ពាន
ប្រតុងប្រវ្រង៣៦ម៉្រត្រទទឹង៨ម៉្រត្រសម្រចសាងសង់បាន៨០%ស្ថិតនៅភូមិបាចុង
សងា្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រងខ្រត្តស្ទឹងត្រងដ្រលគម្រងន្រះនឹងត្រូវដក់ឲ្យប្រើប្រស់
ក្នុងខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខន្រះ។

ថ្រ្ងទី១៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមឈួរ ច័ន្ទឌឿន
ប្រធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់-
ឆ្នាំង បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយម្រក្រុមបក្ស
គ្រប់លំដប់ថា្នាក់ក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាច ដោយមានការ
អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្រុមការងារចុះជួយ
ស្រុកកំពង់ត្រឡាចផងដ្ររ ។ ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន
បានជំរុញដល់ម្រក្រុមបក្សនិងសមាជិកបក្សគ្រប់លំដប់ថា្នាក់

ត្រូវចូលរួមចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាជាពិស្រសចំពោះអ្នកដ្រលធ្វើចំណាកស្រុក ត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគត់មកចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតគ្រប់ៗគ្នា
ដើម្បីបំព្រញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួននាព្រលខាងមុខន្រះ។

ថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមម៉ែន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ន្រ
ព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី១(រាជធានីភ្នំព្រញ)បានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាលនិងប្រគល់ម៉ូតូ១គ្រឿងជូនសិស្សជ័យលាភីប្រឡងជាប់
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិទ្ទ្រសAចំនួន១នាក់នាសម័យប្រឡងថ្ង្រទី២២ខ្រ
សីហាឆ្នាំ២០១៦នៅសាលាសងា្កាត់ទឹកល្អក់២ខ័ណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ។
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ថ្ង្រទី១៦ ខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណ្រត ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រប្រទ្រស និងប្រតិភូបានជួបសំណ្រះ-
សំណាលនិងពិសារអាហារសាមគ្គីក្នុងលក្ខណៈជាមហាគ្រួសារខ្ម្ររជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្រលរស់នៅក្នុងទីក្រុងវ្រលីងតុនប្រទ្រសណូវ្រលហ្ស្រឡង់។

ថ្ង្រទី០៨ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការ-
ងារយុវជនគណបក្សស្រុកបនា្ទាយស្រី បាន
រៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយ និងប្រកាស
ស្រចក្តីសម្រចក្រុមការងារយុវជនថា្នាក់ស្រុក
ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមឈឹមមា៉ា អ្នក
តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលសៀមរាប មានអ្នក
ចូលរួមសរុបចំនួន២៦១នាក់ស្រី១១២នាក់
ក្នុងនោះក្រុមការងារយុវជនស្រុកឃុំនិងភូមិសរុប១២០នាក់ស្រី៦១នាក់នៅសា្នាក់ការគណបក្សស្រុកបនា្ទាយស្រីខ្រត្តសៀមរាប។នៅថ្ង្រទី០៩ខ្រឆ្នាំដដ្រលឯកឧត្តម
ឈឹមមា៉ាអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលសៀមរាបឯកឧត្តមកសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខ្រត្តឯកឧត្តមគុជលីណាបានចូលរួមពិធីប្រកាសស្រចក្តីសម្រចត្រង
តាំងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកឃុំនិងវគ្គអប់រំនយោបាយដ្រលមានសិកា្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន១៧១នាក់ស្រី២៧នាក់ក្នុងនោះមានក្រុមការងារយុវជនស្រុក
ឃុំនិងភូមិចំនួនសរុប៩២នាក់ស្រី២២នាក់នៅសា្នាក់ការគណបក្សស្រុកសា្វាយលើ។

ថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវ-
ជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រប្រទ្រស បានរៀបចំកម្មវិធីអប់រំនយោ-
បាយលើកទី ៣ ក្រមប្រធានបទ ៉ការយល់ដឹងមួយចំនួនអំពីលក្ខន្តិកៈ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៉ដ្រលឧទ្ទ្រសនាមដោយឯកឧត្តមសោមសឿន
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានគណៈចាត់តាំងគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស។ក្នុងពិធីន្រះដ្ររមានសិកា្ខាកាមចូលរួមសរុប
ចំនួន១៥៣នាក់។

កាលពីថ្ង្រទី០៩ ខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៦គណៈប្រតិភូក្រុមការងាររៀបចំ
អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រប្រទ្រស ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម
ហ៊ុន មា៉ាណ្រត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បានចូលរួមក្នុងពិធី
ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកសមាជិកាថ្មីន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ
ជាង៤០០នាក់ប្រចាំទីក្រុងSydneyប្រទ្រសអូស្តា្រលី។

ថ្ង្រទី០៨ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦នាសា្នាក់
ការគណបក្សខ្រត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំ៉វ្រទិកា
ថា្នាក់ដឹកនាំសា្តាប់យុវជននិយយ ៉លើប្រធាន
បទ ៉ម្សិលមិញ ថ្ង្រន្រះ ថ្ង្រស្អ្រកក្រមការ
ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៉ដ្រល
មានសមាសភាពចូលរួមឯកឧត្តមហ៊ុនមា៉ានី
អនុប្រធានទី១ក្រុមការងាររបស់គណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ និងឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ដ្រលមានឯកឧត្តមហ្រម ខម ឯកឧត្តម សត្យា វុធ
អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្តព្រមទាំងតំណាងសកម្មជនយុវជនគណបក្សមកពីឃុំ-សងា្កាត់ក្រុង-ស្រុកចូលរួមសរុបចំនួន៥៣៩នាក់។

ថ្ង្រទី២៦ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខ្រត្តកំពង់ធំ បានចូលរួម
កម្មវិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយ សម្រប់
សកម្មជនយុវជនគណបក្ស ភូមិ ឃុំ ទូទាំង
ស្រុកសន្ទុកជំនាន់ទី៣,៤,៥ក្រមអធិបតី-
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមជាចាន់តូសមាជិក
អចិន្ត្រយ៍គណ:កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសន្ទុកនិងស្រុកសោ្ទាង។
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ថ្ង្រទី១៦ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកមង្គលបូរីនិងក្រុមការ-
ងារឃុំស្រះរាំងខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបានធ្វើការលើកសា្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន៥
សា្លាកលើពីរភូមិគឺភូមិតាអ៊ិន១ចំនួន២សា្លាកនិងភូមិតាអ៊ិន២ចំនួន៣សា្លាក។

ថ្ង្រទី១២ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមសួនបវរប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនបក្សខ្រត្តនិងឯកឧត្តមឈើយចាន់ណាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវ-
ជនបក្សខ្រត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនខ្រត្ត ស្រុក ចុះទិញស្រូវទុក
សម្រប់ច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដ្រលជួបការខ្វះខាតបានចំនួន៥តោន
និងនៅត្រទិញជាបន្តទៀត។

ថ្ង្រទី២៥ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តមជ្រុនថ្ររា៉ាវា៉ាតសមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានចុះជួបជាមួយសិស្សានុសិស្ស
ទទួលបានជ័យលាភីប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៦ចំនួន១២៩
នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន៩១នាក់នៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនបរិវាស
ស្រុកបនា្ទាយមាសខ្រត្តកំពត និងបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុបចំនួន១៨,១៣០,
០០០រៀលផងដ្ររ។

ព្រឹកថ្ង្រទី០៥ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯក-
ឧត្តមសួនបវរអភិបាលខ្រត្តនិងជាប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនបក្ស ខ្រត្តបនា្ទាយមាន
ជ័យ និងក្រុមការងារបានពិនិត្យមើលសា្ថាន-
ភាពទឹកផ្ន្រកខាងលើគឺអាងស្រល្អ,អាងតា
សុង,ប្រសាទសំរោងអន្លុងរុតដើម្បីបង្ហូរ
ចូលមកអាងខា្វាវកើត និងស្ទឹងសា្វាយច្រក

និងស្រះធំតាប្រនដើម្បីរក្សាទឹកទុកសំរាប់ធានាអោយការប្រើប្រស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកសា្វាយច្រកធានាកុំឲ្យមានការខ្វះខាតដូចឆ្នាំកន្លងទៅន្រះទៀត។
ថ្ង្រទី១៨ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខ្រត្តកំពតក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមភុនសារព្រជ្រសមាជិកក្រុមការងារយុវ-
ជនគណបក្សប្រជាជនថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពតបានរៀបចំពិធីប្រកាសក្រសម្រួលនិងត្រងតាំងសមា-
សភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពតដ្រលមានវត្តមាន
ចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំយុវជនតាមបណា្តាស្រុកក្រុងនិងលោកលោកស្រីជាថា្នាក់
ដឹកនាំមន្ទីរសា្ថាប័ននានានៅជុំវិញ ខ្រត្ត ដ្រលជាសមាជិកក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តសរុបប្រមាណជាង១០០នាក់ផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រត្ត
កំពង់ចាម បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលបំប៉នសមត្ថភាពក្រុមសកម្មជន
យុវជនគណបក្សនៅស្រុកចំការលើក្រមអធិបតីភាពលោកស្រីសុភ័ក្រ្ត
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រត្ត និងជាសមាជិកក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថា្នាក់កណា្តាលដោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី ឯកឧត្តម ហួត
ហាក់ប្រធានជនបង្គាលយុវជនស្រុកចំការលើនិងជាសមាជិកក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល។បនា្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
គណៈអធិបតីបានទៅជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សប្រឡង
បាក់ឌុបជាប់និទ្ទ្រស B និង C ទូទាំងស្រុកចំការលើចំនួន ៣៧នាក់ និង
អាណាព្យាបាលរបស់សិស្ស។

ថ្ង្រទី០៨ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្តម
ងិន បាណាល់ ប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខ្រត្តព្រវ្រងបានដឹកនាំក្រុមការងារ
ចុះជួបសំណ្រះសំណាល និងតំរង់ទិសក្នុង
ការអនុវត្តន៍ផ្រនការ សកម្មភាពជាមួយ
សកម្មជនយុវជន និងវាគ្មិនយុវជន ៤ឃុំ
ក្នុងស្រុកព្រះស្ត្រច។រសៀលថ្ង្រដដ្រលក្រុម
ការងារបានបន្តដំណើរចុះសំណ្រះសំណាលជាមួយក្រុមវាគ្មិននិងសកម្មជនយុវជនបក្ស៤ឃុំក្នុងស្រុកកំពង់ត្រប្រក។
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធគយខែកញ្ញា និងរយៈពែល ៩ ខែ
អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បានឲ្យដឹងថា ក្នុងខ្រកញ្ញាកន្លងទៅចំណូលពន្ធ និងអាករប្រមូលដោយ
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាសម្រចបានចំនួន៥៤៤ពាន់លាន
រៀល ឬប្រមាណជា ១៣៤លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ ចំនួនន្រះបានធ្វើឲ្យ
ចំណូលពន្ធអាករសរុបក្នុងរយៈព្រល ៩ ខ្រឆ្នាំន្រះសម្រចបានប្រមាណ
៥៣៨៥ពាន់លានរៀលឬប្រមាណ១.៣១៣លានដុលា្លារ។ប្រក់ចំណូល
ន្រះមានការកើនឡើងជិត ១៦% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាន្រឆ្នាំ
២០១៥។គិតជាសរុបរយៈព្រល៩ខ្រឆ្នាំន្រះគយប្រមូលពន្ធអាករចូល
ថវិកាជាតិបាន ៨០,៨៥% ន្រផ្រនការឆ្នាំដ្រលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្ដីពី
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦។

ចំណូលពន្ធគយក្នុងរយៈព្រល ៩ ខ្រឆ្នាំន្រះ បើប្រៀបធៀបជាមួយ
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៥ គឺមានការប្រប្រួលចំណូលតាមប្រភ្រទពន្ធ
និងអាករដូចជាពន្ធគយមានកំណើន ៨,៥%, អាករពិស្រសមានកំណើន
២៩,៧%, អាករបន្ថ្រមលើផលិតផលប្រង (សម្រប់ថ្រទាំផ្លូវ)មាន
កំណើន១១,៥%,អាករលើតម្ល្របន្ថ្រម(VAT)មានកំណើន៣៧,៥%,អា-
ករនាំច្រញ និងចំណូលផ្ស្រងទៀតមានកំណើន ២,២% ។ដោយឡ្រក
ប្រភពចំណូលសំខាន់ៗដ្រលគយប្រមូលបាន គឺពន្ធន្រការនាំចូលយន
យន្តមានចំនួន៤១,៤%ន្រចំណូលសរុប។ប្រងឥន្ធនៈនិងឋាមពលមាន
ចំនួន២១,៦%ន្រចំណូលសរុប។ទំនិញចម្រុះមាន៣៤,៧%ន្រចំណូល
សរុបនិងផ្ស្រងៗទៀតមាន២,២%ន្រចំណូលសរុប។

យោងតាមតួល្រខលទ្ធផលអនុវត្តបានក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រន្រះអគ្គនា
យកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាព្យាករណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ន្រះនឹងអាច
ប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិបានប្រមាណ៧១៧៦ពាន់លានរៀល ឬ
ស្មើនឹងប្រមាណ ១៧៥០ លានដុលា្លារ ត្រូវជា ១០៧,៨% ន្រផ្រនការ
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ដ្រលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការ
គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦។

ចំណូលពន្ធដារខែកញ្ញានិងរយៈពែល ៩ ខែ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា

សម្រប់ខ្រកញ្ញាន្រះអគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទបានចំនួន
៥០៦ពាន់លានរៀលឬប្រមាណ១២៦,៥០លានដុលា្លារអាម្ររិក។សរុប
ក្នុងរយៈព្រល ៩ ខ្រឆ្នាំន្រះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរប្រមូលចំណូលពន្ធ-
អាករសរុបបានចំនួន ៤៧៦៥ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ១១៩១,២៦
លានដុលា្លារ គឺស្មើនឹង ៨៣,៨០%ន្រគោលដៅដ្រលកំណត់ដោយច្បាប់
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦។បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគ្នាន្រឆ្នាំ ២០១៥ ឃើញថាការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ
សម្រប់ឆ្នាំ២០១៦កើនឡើង៧៩៣,៧៧ពាន់លានរៀលឬប្រមាណជាង
១៩៨លានដុលា្លារឬស្មើនឹងអត្រកំណើន១៩,៩៩%។

ការនាំចែញវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដែរ និងស្បែកជើងឆមាសទី ១
វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដ្ររនិងផលិតស្ប្រកជើងក្នុងឆមាសទី១ក្នុងឆ្នាំ

ន្រះកម្ពុជាបាននាំច្រញមានទំហំទឹកប្រក់សរុប៣៤៩១លានដុលា្លារស្មើ
នឹង៧៣%ន្រការនាំច្រញសរុប។

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាវិស័យវាយ-
នភណ្ឌកាត់ដ្ររ និងផលិតស្ប្រកជើងជាវិស័យមួយដ្រលចូលរួមចំណ្រក

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដប់ទី៨ក្នុង
ចណំមប្រទ្រសទាងំ១៣ដ្រលជាប្រទ្រសនាចំ្រញផលតិផលវាយនភណ្ឌ
កាត់ដ្ររនិងផលិតស្ប្រកជើងច្រើនជាងគ្រ។

ចំនួនយានយន្តរយៈពែល ៩ ខែ
នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកន្រក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

បានឲ្យដឹងថាយនយន្តដ្រលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសាធារណ-
ការក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រឆ្នាំន្រះមានចំនួន៤២៨.៨១៩គ្រឿងបើប្រៀបធៀប
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥ឆ្នាំមានការកើនឡើងចំនួន១២៨.៦៨២គ្រឿង
ស្មើនឹងប្រមាណ៤២,៨៧%។

នៅក្នុងចំនួនយនយន្តដ្រលបានចុះបញ្ជី៤២៨.៨១៩គ្រឿងន្រះមាន
ម៉ូតូចំនួន៣៨០.៦២៥គ្រឿង។យនយន្តចុះបញ្ជីមានការកើនឡើងខា្លាំង
ន្រះដោយសារឆ្នាំ ២០១៦ ន្រះគឺជាឆ្នាំដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹង
ការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យច្បាប់ផ្លូវគោកតាំងពីដើមឆ្នាំមក។ ម៉្យាងទៀតឱកាស
ទិញយនយន្តសព្វថ្ង្រមានភាពងាយស្រួលដោយការបង់រំលោះ។

គួររំលឹកថា យនយន្តចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសាធារណការ និង
ដឹកជញ្ជូនតាំងពីដើមទីមកដល់ត្រឹមដំណាច់ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦បានកើន
ដល់ចំនួន ៣.៦២៩.១៣៩ គ្រឿង ដ្រលក្នុងន្រោះ មានម៉ូតូចំនួន
៣.០៩៩.៤៨២គ្រឿងកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងព្រះរា
ជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រចំនួនន្រះមិនបានគិតដល់យនយន្តចុះបញ្ជីនៅ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រនិងក្រសួងការពារជាតិនោះទ្រ។

ចំនួនកែុមហ៊ុនឯកត្តជនជប៉ុននៅកម្ពុជា
ប្រភពធនាគរអ្រសុីលីដភីអ៊ិលសុីបញ្ជាក់ថាចំនួនក្រុមហ៊ុនតូចៗមាន

លក្ខណៈឯកត្តជនជប៉ុនដ្រលបានវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុន មាន
ចំនួន៣២៩ក្រុមហ៊ុននិងបានកើនដល់៦៥៥ក្រុមហ៊ុនក្នុងដំណាច់ត្រី-
មាសទី៣ឆ្នាំន្រះស្មើនឹងកំណើន៩៩%។ចំណ្រកក្រុមហ៊ុនប្រភ្រទសាជី-
វកម្មធំៗបានកើនឡើងពី ២២៤ ក្រុមហ៊ុន កាលពីឆ្នាំមុនមកដល់ចំនួន
២៨២ក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំន្រះស្មើនឹងកំណើន២៦%។

ដោយសារការភា្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់របស់អាកាសចរណ៍ជប៉ុន មក
កម្ពុជាកាលពីថ្ង្រទី១ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦នោះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបាន
វិនិយោគិនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ។ សុវត្ថិ-
ភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរឹងមាំរបស់កម្ពុជាជាផ្ន្រកដ៏
សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជប៉ុន។

សកម្មភាពផ្លូវអាកាសរយៈពែល ៩ ខែ
ក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះកម្ពុជាដ្រលកំពុងត្រគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងបីនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថា នៅត្រឹមត្រី
មាសទីបីន្រឆ្នាំ២០១៦បានទទួលអ្នកដំណើរសរុបប្រមាណជាង៥លាន
នាក់មានកំណើនប្រមាណ៦,២%បើធៀបនឹងរយៈព្រលដដ្រលកាលពី
ឆ្នាំ២០១៥។

 គិតពីខ្រមករាដល់ខ្រកញ្ញាកន្លងទៅន្រះព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ទាំងបីបានសម្របសម្រួល និងផ្តល់ស្រវាកម្មដល់ជើងហោះហើរ សរុប
ចំនួន៥៣.០០០ជើងមានកំណើនកើនឡើងប្រមាណ២,៨%។ដោយ
ឡ្រក សម្រប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសវិញក៏មានកំណើនផង
ដ្ររគឺប្រមាណ៣៥.១២៥តោនស្មើនឹង២១,៣%៕
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់នីតិកាលទី៥បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធី

កំណ្រទម្រង់សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងដំណាក់កាលដ្រលស្រដ្ឋកិច្ច

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានបងា្ហាញនូវភាពរឹងមាំ ឆ្ពាះទៅសម្រចគោលដៅន្រ

កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច៧%ក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មានឆ្នាទំៅមខុទៀត។ដើម្បសីម្រច

បាននូវគោលដៅន្រះនៅឆ្នាំ២០១៦វិស័យរ៉្រនិងប្រងកាតបានដក់ច្រញ

ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្តាតអាទិភាព លើការងារយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីចំនួន ៣

ទៀតដើម្បីពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍។

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលបានមាន

ប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥និងលើកទិសដៅ

អនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០១៦កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះថាជាលទ្ធផលកំណ្រទម្រង់នៅ

ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកន្រះក្រសួងបានផ្អាកជាបណ្តាះអាសន្ននូវការផ្តល់

អាជា្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉្រសម្រប់ការសិក្សាស្វ្រងរុករករ៉្រ និងចាត់វិធានការ

ជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានូវសកម្មភាពជីករ៉្រអានាធិប-

ត្រយ្យផ្ស្រងៗទៀតក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទ្រស ។ ឯកឧត្តមបានបន្តថា

ចំពោះវិស័យធនធានរ៉្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក្រសួងបានលុបកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉្រ

ចំនួន ២៤ ព្យួរអាជា្ញាបណ្ណអាជីវកម្មរ៉្រចំនួន ២ហើយនិងកំពុងបន្តពិនិត្យ

និងលុបជាបន្តបនា្ទាប់ទៀតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងណា ដ្រលពុំមានសកម្ម-

ភាពឬពុំមានភាពអនុលោមតាមច្បាប់ឬលក្ខខណ្ឌន្រកិច្ចព្រមព្រៀង។

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនងិភាពអនលុោមតាមកចិ្ចព្រមព្រៀងក៏ត្រូវបាន

អនុវត្តដូចគ្នាចំពោះវិស័យប្រងកាត។មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រងកាតចំនួន

២(BlockBនិងBlockF)ត្រូវបានលុបក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ទន្ទឹមន្រះក្រសួង

ក៏បានរៀបចំស្រចក្តីព្រងច្បាប់ប្រងកាត អនុក្រឹត្យប្រងកាត និងគំរូកិច្ច

ព្រមព្រៀងប្រងកាតថ្មី សំដៅបង្កើតនូវក្របខណ្ឌបញ្ញត្តិកម្មលើវិស័យន្រះ

ទាំងផ្ន្រកUpstreamនិងផ្ន្រកDownstreamហើយបានសម្រចដក់ឲ្យ

អនុវត្តជាបណ្តើរៗ នូវបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងបច្ច្រកទ្រសសុវត្ថិភាពសា្ថានីយ

ប្រងនងិឧស្ម័នដ្រលពុធំា្លាបម់ានពមីនុមក។ទន្ទមឹនឹងលទ្ធផលខាងលើន្រះ

ក្រសួងក៏បានជំរុញប្រកបដោយជោគជ័យនូវប្រសិទ្ធភាព ន្រការប្រមូល

ចំណូលជាតិផ្ន្រកមិនម្រនសារពើពន្ធពីវិស័យរ៉្រនិងប្រងកាតតាមរយៈការ

ដក់ឲ្យអនុវត្តនូវកំណ្រទម្រង់ថ្មីន្រយន្តការប្រមូលសួយសារ លើតម្ល្រធន-

ធានរ៉្រពោលគឺក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅន្រះចំណូលជាតិផ្ន្រកមិនម្រនសា-

រពើពន្ធដ្រលប្រមូលបានពីវិស័យរ៉្រ និងប្រងកាតន្រះ មានចំនួនស្មើនឹង

១៧,២៥៦,១៧៧ដុលា្លារកើនឡើងប្រមាណ៤ដងប្រៀបធៀបរយៈព្រល

ដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០១៤។ឆ្លងតាមលទ្ធផលទាំងន្រះយើងអាចវាយតម្ល្របាន

ថាឆ្នាំ២០១៥កន្លងន្រះគឺជាឆ្នាំន្រការសា្ថាបនានិងការកសាងថ្មីមានការ

រៀបចំសា្ថាប័នយន្តការ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានបង្កើត

ឡើងនិងដក់ឲ្យអនុវត្ត។

ឯកឧត្តមស៊ុយ សែមបានលើកឡើងទៀតថាសម្រប់ឆ្នាំ២០១៦

បណា្តាក្របខណ្ឌការងារយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលមានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ទាំងអស់នឹង

ត្រូវជំរុញអនុវត្តជាបន្តទៀត។ទន្ទឹមន្រះក៏ជំរុញឲ្យមានភាពច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់

និងការខិតខំបន្ថ្រមទៀតពីសំណាក់ថា្នាក់ដឹកនាំទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានមន្ទីររាជធានីខ្រត្តនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តក្របខណ្ឌ

ការងារយុទ្ធសាស្រ្តទាំងអស់ដ្រលបានដក់ច្រញដើម្បីវាយតម្ល្របានថាឆ្នាំ

២០១៦គឺជាឆ្នាំន្រសកម្មភាពនិងការចូលរួម។សម្រប់ឆ្នាំ២០១៦ន្រះ

បន្ថ្រមលើការងារដ្រលមានក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានធន-

ធានរ៉្រអគ្គនាយកដ្ឋានប្រងកាតបានផ្តាតអាទិភាពការងារជាយុទ្ធសាស្រ្ត

ថ្មីបន្ថ្រមចំនួន៣ថ្រមទៀតគឺទី១ការបង្កើតយន្តការសមស្របមួយដើម្បី

ជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយវិជា្ជាជីវៈ សម្រប់សាធារ-

ណជនអំពីវិស័យធនធានរ៉្រនិងប្រងកាត។ទី២ការជំរុញភាពជាដ្រគូរវាង

វិស័យរ៉ែ និងបែងកាត
ផ្តោតអាទិភាពលើការងារ

យុទ្ធសាសោ្តថ្មី ៣ ទៀត
នោឆ្នោំ ២០១៦ នោះ

ឯកឧត្តមស៊ុយ សែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ្រ៉និងឋាមពលអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចសន្យាការងារលទ្ធកម្មនិងសាងសង់រោង-

ចក្រចម្រញ់ប្រងកាតសមត្ថភាពផលិត៥លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ

សា្ថានីយ៍សិក្សានិងរុករកប្រងក្នុងដ្រនសមុទ្រកម្ពុជា
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ផ្ន្រកឧស្សាហកម្ម អង្គការសង្គម សុីវិល និងផ្ន្រកសាធារណៈដើម្បីពង្រឹង

តមា្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពី

គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យធនធានរ៉្រ និងប្រងកាតរបស់យើង និងទី៣

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ទីររ៉្រនិងថាម-

ពលនិងការពិនិត្យប្រតិភូកម្មមុខងារនិងការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញ

ឱ្យមន្ទីររ៉្រ និងថាមពលទាំងអស់អាចទទួលខុសត្រូវបានលើតួនាទីភារកិច្ច

និងមុខងារដ្រលបានប្រគល់ជូនក្នុងវិស័យរ៉្រនិងប្រងកាត។

ដោយឡ្រក ចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មប្រងកាតឯកឧត្តម ម៉ែង ស័ក្ត 
ធារា៉ែ រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉្រ

និងថាមពលបានឲ្យដឹងថាបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនមា៉ា

ឡ្រសុី សម្រប់ប្លុកប្រងក្នុងសមុទ្រពីរកាលពីខ្រមករា រាជរដ្ឋាភិបាលមិន

មានផ្រនការក្នុងការបើកការដ្រញថ្ល្រប្លុកទំន្ររទាំងពីរន្រះ នៅឡើយទ្រ

ដោយសារត្រសា្ថានភាពវិនិយោគលើការរុករកប្រងរបស់ពិភពលោកមាន

កម្រិតទាប។ឯកឧត្តមម៉ែង ស័ក្តធារា៉ែ បានថ្ល្រងថា៖ក្រុមហ៊ុនResour-

cefulPetroleumLimitedដ្រលទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពរុករកនៅប្លុកB

និងប្លុកFនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថ្រត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោល

កិច្ចព្រមព្រៀងកាន់កាប់ប្លុកទាំងពីរន្រះ ដោយសារត្រមានដំណើរការតិច

តួចនៅលើប្លុកន្រះ ។ ម្យា៉ាងវិញទៀតដោយសារត្រតម្ល្រប្រងបន្តធា្លាក់ចុះ

រដ្ឋាភិបាលកំពុងរង់ចាំមើលក្នុងការស្វ្រងរកក្រុមហ៊ុនថ្មី។

ឯកឧត្តមម៉ែង ស័ក្តធារា៉ែ បានលើកឡើងថាវាមិនម្រនជាព្រលវ្រលា

ល្អនោះទ្រក្នុងការបើកដំណើរការការដ្រញថ្ល្រថ្មី ខណៈដ្រលយើងកំពុង

ស្វ្រងរកក្នុងការបើកចំហវា ហើយម្យា៉ាងទៀតក៏ក្នុងព្រលដ្រលយើងមើល

ឃើញប្រក់ចំណ្រញកាន់ត្រខ្ពស់បានពីការវិនិយោគន្រះ។

គិតមកត្រឹមឆ្នាំ២០១៣ប្លុកBគឺជាការវិនិយោគរួមរវាងក្រុមហ៊ុនRPL

និងក្រុមហ៊ុនPTTExplorationandProductionរបស់ថ្រហើយប្លុកFត្រូវ

បានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមួយ ក្នុងចំណមក្រុមហ៊ុនប្រងឈានមុខ

គ្ររបស់ប្រទ្រសចិនChineseNationalOffshoreOilCoបនា្ទាប់ពីភាគហ៊ុន

របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរត្រូវបានផ្ទ្ររទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនRPL។បច្ចុប្បន្ននៅមាន

ប្លុកប្រងពីរគឺប្លុក A គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Kris Energy ដ្រលកំពុង

ដំណើរការទៅមុខ ក្នុងការសម្រចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រយជាមួយ

រដ្ឋាភិបាលនិងប្លុកDគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនCPHLCambodiaដ្រល

ជាក្រុមហ៊ុនដ្រគូក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនMirachEnergyប្រងនិងឧស្ម័ន

ដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទ្រសសិង្ហបុរី ។ រាជរដ្ឋាភិបាលមានប្លុកនៅលើដី

គោកដ៏សកម្មមួយត្រូវបានរុករកដោយក្រុមហ៊ុនPetroVietnamនៅប្លុក

១៥ដ្រលអាចនឹងធ្វើការខួងរុករកប្រងនៅឆ្នាំន្រះ។

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថា នឹងអាចទាញយកដំណក់ប្រងលើកដំបូង

របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ២០១៧ឬដើមឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខពីអណ្តូងប្រងនៅ

ក្នុងប្លុក Aន្រប្រទ្រសកម្ពុជាក្រយពីផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន

ធ្វើការវិនិយោគចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០មក។បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនKrisEnergy

របស់សិង្ហបុរីទទួលបានសិទ្ធិរុករកប្រងនៅតំបន់ន្រះបនា្ទាប់ពីបានទិញភាគ

ហ៊ុនទាំងអស់ពីដ្រគូរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនCheveronកាលពីឆ្នាំមុន។ធន-

ធានប្រងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្របា៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហ្រល ២០០០

លានបារ៉្រល។ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ កម្ពុជាបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន

ឯកជនជាច្រើនធ្វើការរុករកប្រងនៅក្នុងប្លុកចំនួន៦ន្រដ្រនសមុទ្ររបស់

ខ្លួន។ក្នុងសិកា្ខាសាលាពិគ្រះយោបល់ស្ដីពីការរៀបចំស្រចក្ដីព្រងច្បាប់

ប្រងកាតកាលពីព្រឹកថ្ង្រទី២១កក្កដឆ្នាំ២០១៦នៅសាលប្រជុំក្រសួងរ៉្រ

និងថាមពល ដោយមានការចូលរួមពីបណា្តាក្រុមហ៊ុន និងសង្គមសុីវិល

ដ្រលធ្វើការលើវិស័យប្រងកាតន្រះផងដ្ររនោះឯកឧត្តមម៉ែង សក្ដិធា- 
រា៉ែ រដ្ឋល្រខាធិការន្រក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលបានបញ្ជាក់ថា ៉តាមផ្រនការ

របស់ក្រសួង ប្រសិនបើថ្ល្រប្រងមិនធា្លាក់ចុះនោះទ្រ ហើយអាចនឹងងើប

ឡើងវិញក្រុមហ៊ុនKrisEnergyអាចនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមផលិតប្រងលើក

ទី១របស់ខ្លូន ក្នុងអំឡុងប្រហ្រលជាឆ្នាំ ២០១៨ ឬ២០១៩ ខាងមុខន្រះ

ប្រសិនបើមិនមានឧបសគ្គដោយសារថ្ល្រប្រងន្រះទ្រ ប៉ុន្ដ្របើច្រដន្យថ្ល្រ

ប្រងនៅលើពិភពលោកនៅត្របន្ដធា្លាក់ចុះ វានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការយឺត

យ៉ាវបន្ដទៀត៉។

ឯកឧត្តម ម៉ែង ស័ក្ដធារា៉ែ បានគូសបញ្ជាក់ថាភាគីរាជរដ្ឋាភិបាល

និងក្រុមហ៊ុន Kris Energy កំពុងខ្វ្រងគំនិតគ្នា លើការប្រងច្រកផល

ចំណ្រញអស់រយៈព្រលច្រើនឆ្នាំមកហើយ៖ ៉ទីមួយទាក់ទងនឹងរបបសារ-

ពើពន្ធ ការកំណត់ពន្ធដរ ពន្ធអាករផ្ស្រងៗ។ ទីពីរផ្ន្រកចំណូលមិនម្រន

សារពើពន្ធ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងរបប និងការដក់កំហិតទៅលើការអនុញ្ញាត

ឲ្យមានការចំណាយប្រង៉។

គួររំលឹកផងដ្ររថា៖ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនKrisEnergyបានទិញសិទ្ធិ

វិនិយោគលើគម្រងបូមប្រងក្នុងប្លុកAពីក្រុមហ៊ុនChevronដោយបាន

បា៉ាន់ប្រមាណថាត្រឹមឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុននឹងអាចចាប់ផ្ដើមបូមប្រងពី

សា្ថានីយ៍សិក្សានិងរុករកប្រងក្នុងដ្រនសមុទ្រកម្ពុជា
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ធនធានប្រងនៅប្លុកAរបស់កម្ពុជាអាចផ្តល់នូវចំណូលថវិកាជាតិ
ក្នុង១ឆ្នាំ១០០លានដុលា្លារអាម្ររិក

អណ្តូងប្រងក្រមបាតសមុទ្រកម្ពុជា ដ្រលសង្ឃឹមថានឹងអាចបូមបាន

ប្រង៧០០លានបារ៉្រល(១បារ្រល=១១៩,២៤លីត្រ)។នៅព្រលនោះ

ប្រសិនបើប្រងថ្ល្រ ៧០ដុលា្លារក្នុងមួយបារ៉្រលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចទទួល

បានផលជាទឹកប្រក់ប្រមាណ១០០លានដុលា្លារក្នុងរយៈព្រល៦ឆ្នាំន្រ

ប្រតិបត្តិការខួងប្រង៦ឆ្នាំដំបូងឬទទួលបាន១២៥លានដុលា្លារប្រសិនបើ

ប្រងឡើងថ្ល្រដល់ ៩០ ដុលា្លារក្នុងមួយបារ៉្រល។ ក៏ប៉ុន្ត្របើតាមក្រុមហ៊ុន

ផ្ដល់ទិន្នន័យឈ្មាះStatistaInc.តម្ល្រប្រងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុង

បន្តធា្លាក់ចុះក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយដ្រលធា្លាក់ចុះពី ១០៩,៤៥

ដុលា្លារក្នុងមួយបារ៉្រលនៅឆ្នាំ២០១២មកត្រឹម៥២ដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០១៥។

គួរបញ្ជាក់ថាប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញតំបន់មានប្រងកាតនៅ

បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនចំនួន ៦ កន្ល្រង និងមួយកន្ល្រងទៀត គឺស្ថិតនៅលើ

តំបន់ត្រួតសុីគ្នាជាមួយប្រទ្រសថ្រ ។ តំបន់ចំនួន ៦ កន្ល្រងរបស់ប្រទ្រស

កម្ពុជាគឺត្រូវបានប្រងច្រកជាតំបន់ឬប្លុកA,B,C,D,E,និងF។រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាម្ររិកមួយ ឈ្មាះថា

ChevronOverseaPetroleum(Cambodia)Ltd.ធ្វើការរុករកប្រងនិង

ឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់Aក្នុងដ្រនសមុទ្រកម្ពុជា។ក្រុមហ៊ុនរបស់អាម្ររិកមួយ

ន្រះបានប្រទះឃើញមានរណ្តាប្រងដ្រលដក់ឈ្មាះផ្ស្រងៗគ្នា ដូចជា៖

រណ្តាទី១មានឈ្មាះថាពិស្ណុការត្រូវបានរកឃើញនៅខ្រតុលាឆ្នាំ២០០៤

ដ្រលមានជម្រ១១៨៧៤ហ្វីតស្មើនឹងជាង៣៦១៩ម៉្រត្រ។រណ្តាទី២

ឈ្មាះថាសុវណ្ណភូមិ រកឃើញនៅខ្រវិចិ្ឆកាឆ្នាំ២០០៤ដ្រលមានជម្រ

១២២៣២ហ្វីតស្មើនឹងជាង៣៧២៨ម៉្រត្រ។រណ្តាទី៣ឈ្មាះស្ររី

សម្បត្តិរកឃើញនៅខ្រធ្នូឆ្នាំ២០០៤មានជម្រ១១៧១២ហ្វីតស្មើនឹង

ជាង៣៥៦៩ម៉្រត្រនិងរណ្តាទី៤ឈ្មាះថាវិមានអាកាសរកឃើញនៅខ្រធ្នូ

ឆ្នាំ២០០៤មានជម្រ១១៦៦០ហ្វីតស្មើនឹងជាង៣៥៥៣ម៉្រត្រជាដើម។

នៅក្នុងប្លុកAន្រះមានមា្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន៤រួមមាន៖ក្រុមហ៊ុនChevron

ចំនួន៣៣,៣០%,ក្រុមហ៊ុនMOECOចំនួន៣៣,៣០%,ក្រុមហ៊ុនGS

Energyមានភាគហ៊ុន១៥%,និងក្រុមហ៊ុនKrisEnergy(Apsara)Ltd

មានភាគហ៊ុន១៨,៤%។ក៏ប៉ុន្ត្រនៅដើមខ្រតុលាន្រះក្រុមហ៊ុនChevron

ដ្រលជាកម្មសទិ្ធកិរនៅក្នងុកចិ្ចព្រមព្រៀងប្រងកាតសម្របប់្លកុAបានលក់

ភាគហ៊នុទៅឲ្យក្រមុហ៊ុនរបស់ប្រទ្រសសងិ្ហបរុីដ្រលមានឈ្មាះថាKrisEn-

ergy(Apsara)Ltd.ក្នុងតម្ល្រ៦៥លានដុលា្លារអាម្ររិកសម្រប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន

ថ្មីន្រះធ្វើអាជីវកម្មរុករកប្រងបន្តនៅក្នុងប្លុកAន្រះ។ចំណូលពីប្រងនិង

ឧស្ម័ននៅបាតសមុទ្រកម្ពុជាដំបូងឡើយត្រូវបានគិតថា ចាប់ផ្តើមបូមយក

នៅឆ្នាំ២០១០ហើយក្រយមកត្រូវបានពន្យារព្រលដល់ចុងឆ្នាំ២០១២

ហើយបនា្ទាប់មកក៏បានពន្យារបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ ២០១៦ដោយហ្រតុថា

ទិដ្ឋភាពទូទៅពីគោលនយោបាយប្រងកាតជាតិកម្ពុជា កំពុងស្ថិតនៅជា

ស្រចក្តីព្រងនៅឡើយហើយក៏មិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយដ្ររ។តាម

របាយការណ៍ពីអគ្គនាយកដ្ឋានប្រងកាតបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយះព្រល

កន្លងមក និងបច្ចុប្បន្ន មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការរុករក

ប្រងនិងឧស្ម័នក្នុងដ្រនទឹកនិងដ្រនគោកន្រប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលមានដូច

ជា៖ទី១.ក្រុមហ៊ុនChevronរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកបានចំណាយថវិកា

សរុបចំនួន១៨០លានដុលា្លារអាម្ររិកសម្រប់ប្រតិបត្តិការរុករកប្រងនៅ

ប្លុក Aហើយចុងក្រយបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Kris Energy។ ទី២.

ក្រុមហ៊ុនចម្រុះមានក្រុមហ៊ុន PTTEPI និងដ្រគូពីរទៀតគឺក្រុមហ៊ុន RPL

និងក្រុមហ៊ុនSPCដ្រលបានចំណាយទុន៥០លានដុលា្លារអាម្ររិកសម្រប់

ប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុកB។ទី៣.ក្រុមហ៊ុនPolytecPetroleum(Cam-

bodia)Corporationរបស់ប្រទ្រសចិនធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុកC។

ទី៤.ក្រុមហ៊ុនCPHL(Cambodia)CompanyLtdធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅ

ប្លុក D។ទី៥.ក្រុមហ៊ុនMEDCO International PetroleumLtd របស់

ប្រទ្រសឥណ្ឌូណ្រសុីធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុកE។ទី៦.ក្រុមហ៊ុនCNO

OC របស់ចិនធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុក Fដោយប្រើទុនអស់ប្រហ្រល

៣០លានដុលា្លារអាម្ររិក។ទី៧.ក្រុមហ៊ុនMedcoCambodiaTonleSap

Co.,Ltdរបស់ឥណ្ឌណ្រសុីធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុក១២ដ្រលជាប្លុក

នៅលើដ្រនគោក។ទី៨.ក្រុមហ៊ុនPVEPOVERSEASរបស់វៀតណាម

ធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុក ១៥ ដ្រលជាប្លុកនៅលើដ្រនគោក និងទី៩.

ក្រុមហ៊ុនJOG-MECធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅប្លុក១៧ដ្រលជាប្លុកនៅលើ

ដ្រនគោក៕
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បច្ចុប្បន្នន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់ សម្ត្រចអគ្គ-

មហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជានិងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធី

កំណ្រទម្រង់សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះកំណ្រទម្រង់ ក្នុងវិស័យទឹក

សា្អាត កាន់ត្របងា្ហាញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការបម្រើសុខភាពប្រជាជន និង

កំពុងពង្រីកការងារតាមទីជនបទ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្រវាទឹកសា្អាតជូនដល់

ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត្រល្អប្រសើរ។

ក្នុងអាណត្តិទី៥ន្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្ប-

កម្មបានធ្វើកំណ្រទម្រង់សុីជម្រក្នុងវិស័យទឹកសា្អាតដើម្បីធានាថាកម្ពុជា

នឹងសម្រចបានផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដ្រលកំណត់ថា ប្រជាជននៅ

តាមទីប្រជុំជននៅទូទាំងប្រទ្រសនឹងទទួលបានស្រវាទឹកសា្អាត ១០០%

នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៥។

ឯកឧត្តម ឯក សុនចាន់ រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង

សិប្បកម្មមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសិកា្ខាសាលា ស្តីពីការរៀបចំប្លង់វិស្វកម្ម 

បឋមសម្រប់ប្រពន្ធ័ទឹកសា្អាត និងទឹកស្អុយកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះថានៅ

ព្រលដ្រលការអនុវត្តគម្រងន្រះទទួលបានជោគជ័យ វាមិនត្រឹមត្រជួយ

ដល់កម្ពុជាឲ្យសម្រចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ

វាថ្រមទាំងជួយដោះស្រយបានយ៉ាងប្រសើរ នូវនិរន្តរភាពប្រើប្រស់ទឹក

ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្របើទោះបីជួបគ្រះរាំងស្ងួតក៏ដោយ។ឯកឧត្តមឯក 
សុនចាន់ បញ្ជាក់ថាការធានាបាននិរន្តរភាពន្រការប្រើប្រស់ទឹកន្រះនឹង

ត្រូវបង្កើតឡើងក្រមកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុ-

និយម និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងការរៀបចំការពារ និង

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រភពទឹក និងការកសាងបណា្តាញច្រកចាយប្រភពទឹក។

ការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតប្រកបដោយអនាម័យន្រះ ជាការលើក

កម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញកំណើនផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចទៀតផង ។ ការដោះស្រយបានទឹកសា្អាតវានឹងជួយកាត់បន្ថយ

ការចំណាយថវិកាដើម្បីទិញទឹកនិងលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុង។

ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្រ្តីចម បែសិទ្ធរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិង

សិប្បកម្មបានប្ត្រជា្ញាជំរុញការផ្តល់ទឹកសា្អាតឲ្យបាន១០០%ជូនពលរដ្ឋនៅ

ទូទាំងប្រទ្រសនាឆ្នាំ ២០២៥ ។ ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី ចម បែសិទ្ធ
បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យទឹកសា្អាត

ដ្រលត្រូវឆ្លើយតបឲ្យបានតាមតម្រូវការន្រការរីកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័ស

ន្របណា្តាទីក្រុង និងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទ្រស ព្រមទាំងផលប៉ះ-

ពាល់នានាដ្រលកើតមានដោយសារការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជា 

គ្រះមហន្តរាយរួមមានគ្រះរាំងស្ងួតនិងគ្រះទឹកជំនន់ជាដើម។ក្រ

ពីន្រះកង្វះទឹកសា្អាតប្រើប្រស់ក៏បានបង្កឲ្យមានជំងឺចំនួន៦ក្នុងចំណម

ជំងឺទាំង១០មុខដ្រលកើតមានច្រើនជាងគ្រផងដ្ររ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងន្រះក្នុងអាណត្តិទី៥ន្ររាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានធ្វើកំណ្រទម្រង់

សុីជម្រក្នុងវិស័យទឹកសា្អាតដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងសម្រចបានផ្រនការ

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ដ្រលកំណត់ថា ប្រជាជននៅតាមទីប្រជុំជននៅទូទាំង

ប្រទ្រសនឹងទទួលបានស្រវាទឹកសា្អាត ១០០% នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ

២០២៥ ។ កំណ្រទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានផ្តាតទៅលើយន្តការ

សំខាន់ៗរួមមាន ១-លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជន

ក្នុងវិស័យទឹកសា្អាត ដោយបានពន្យារអាយុកាលអាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្ម 

ទឹកសា្អាតពី៣ឆ្នាំទៅ ២០ឆ្នាំ ២-ប្រកាសស្តីពីការកំណត់ថ្ល្រលក់ទឹកសា្អាត

ដ្រលធានាបាននូវសមភាពរវាងអ្នកផ្តល់ស្រវា និងអ្នកទទួលស្រវាទឹក

សា្អាត៣-រៀបចំពង្រងច្បាប់ទឹកសា្អាតដ្រលនឹងធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាព

និងនិរន្តរភាពន្រការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត ព្រមទាំងធានានូវសមភាពសម្រប់

គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ ៤-ជួយគំទ្រយ៉ាងសកម្មទាំងផ្ន្រកបច្ច្រក-

ទ្រស និងការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកផ្តល់ស្រវាទឹកសា្អាតទាំងរដ្ឋ និងឯកជនក្នុង

គោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រប្រតិបត្តិការផលិត និងច្រកចាយទឹក

សា្អាត ៥-បង្កើតឱ្យមានមន្ទីរពិសោធន៍ចល័ត ដើម្បីធានាពីគុណភាព និង

សុវត្ថិភាពន្រការផ្តល់ស្រវាទឹកសា្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ម្យា៉ាងវិញទៀតការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រស់ប្រភពទឹកឲ្យបានសមស្រប

និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក៏ជាកតា្តាសា្លាប់រស់ផងដ្ររដ្រលទាមទារឲ្យមាន

កិច្ចសហការណ៍ជាចាំបាច់រវាងបណា្តាក្រសួង និងសា្ថាប័នដ្រលពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ រួមមាន ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខា

ប្រជាជនន្រតាមទីប្រជុំជនន្រទូទាំងប្រទ្រស នឹងទទួលបានស្រវាទឹកស្អ្រត 
១០០ ភាគរយ ន្រត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ  ២០២៥

សា្ថានីយ៍ចម្រះទឹកសា្អាតន្ររដ្ឋាករទឹករាជធានីភ្នំព្រញ រោងចក្រផលិតទឹកសា្អាតខ្រត្តបាត់ដំបង
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ប្រមាញ់និងន្រសាទក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រសួងសាធារណៈការនិង

ក្រសួងបរិសា្ថានជាដើម។រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថាការគំ-

ទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បណា្តាប្រទ្រសបូកបី និងដ្រគូអភិវឌ្ឍនានា ក៏ដូចជា

ពីបណា្តាប្រទ្រសសមាជិកអាសា៊ានពិតជាចាំបាច់ជាចម្បង ដើម្បីជំរុញឲ្យ 

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានស្រវាទឹកសា្អាត តាមបំពង់បានយ៉ាង

ឆប់រហ័ស។

ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគុណភាពនិរន្តរ

ភាព និងមានថ្ល្រសមរម្យក្រសួងត្រូវបន្តចូលរួមអនុវត្តកំណ្រទម្រង់សុី

ជម្រជាពិស្រសកំណ្រទម្រង់ច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តកំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាល

សាធារណៈកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ...។ល។ចក្ខុ-

វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជំរុញក្រប្រ និងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ

ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាគឺឧស្សាហកម្មអតិពលកម្មឈានទៅឧស្សាហកម្មផ្អ្រក

លើជំនាញត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥ តាមរយៈការតភា្ជាប់ទៅនឹងខ្ស្រសងា្វាក់តម្ល្រ

សកលសមាហរណកម្មទៅក្នុងបណា្តាញផលិតកម្មតំបន់ និងការអភិវឌ្ឍ

កន្សាមផលិតកម្មប្រទាក់ក្រឡាទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជ្រងនិង

ការលើកកម្ពស់ផលិតភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកហើយបន្តឈានទៅអភិ-

វឌ្ឍឧស្សាហកម្មទំនើប ដ្រលផ្អ្រកជាសំខាន់លើមូលដ្ឋានបច្ច្រកវិទ្យា និង

ចំណ្រះដឹង។

ក្នុងន័យន្រះដើម្បីពង្រឹងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្កើនផលិតភាព

ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា និងធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

គុណភាពនិរន្តរភាពនិងមានថ្ល្រសមរម្យ។ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្ប-

កម្មត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដក់ជាមួយវិធានការជាក់ស្ត្រង ដ្រលបានដក់

ច្រញដូចជាត្រូវបន្តចូលរួមអនុវត្តកំណ្រទម្រង់សុីជម្រជាពិស្រសកំណ្រ

ទម្រង់ច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តកំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណ្រទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការ

ផ្តល់ស្រវាសាធារណៈផ្សារភា្ជាប់នឹងការអនុវត្តរបបវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈ

ការស្របតាមផ្រនការសកម្មភាពរបស់គណៈកមា្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍តាម

ប្របប្រជាធិបត្រយ្យនៅថា្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីចូលរួមបង្កើតនូវបរិយកាស

វិនិយោគអំណយផលនៅកម្ពុជា។

បញ្ហាផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតតាមទីប្រជុំជន ត្រូវបន្តយកចិត្តទុក

ដក់ដល់ការពង្រឹងគុណភាពជាចម្បង និងត្រូវខិតខំអនុវត្តគម្រងពង្រីក

បណា្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតតាមទីក្រុង ទីប្រជុំជន ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ

ការប្រើប្រស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ទន្ទឹមនឹងន្រះត្រូវគិតដល់បញ្ហាប្រឈមដ្រលកើតឡើងនៅតំបន់ខ្លះដោយ

សារកង្វះប្រភពទឹកប្រើប្រស់។នៅឆ្នាំ ២០១៥ការផលិតទឹកសា្អាតបាន

ចំនួន២២០.៤០២.២២១ម៉្រត្រត្រីគុណកើនឡើង១១,៨៧%បរិមាណ

ន្រះបានគ្របដណ្តប់ជាង៨៥%ន្រតំបន់ទីប្រជុំជនដ្រលឆ្លើយតបនឹងផ្រន

ការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ៕

ប្រព័ន្ធបណា្តាញបំពង់បង្ហូរទឹកសា្អាតត្រូវបានដក់បង្កប់នៅតាមដងផ្លូវនានាដើម្បី

ផ្តល់ទឹកសា្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំប្រកចានស្រុកអង្គស្នួលខ្រត្តកណា្តាល

សា្ថានីយ៍ចម្រះទឹកសា្អាតស្រុកឈូកខ្រត្តកំពត

វិស័យទឹកសា្អាតកាន់ត្របងា្ហាញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការបម្រើសុខភាពប្រជាជន
និងកំពុងពង្រីកទៅតាមជនបទនានាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្រវាទឹកសា្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ

កាន់ត្រល្អប្រសើរ
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មុនន្រះមនុស្សជាច្រើនត្រងគិតថាសណ្ត្រក

ដីមានផ្ទុកបរិមាណជាតិខា្លាញ់ខ្ពស់ហួស ដូច្ន្រះ

ហើយចំពោះអ្នកដ្រលចង់បញ្ចុះទម្ងន់ ពិស្រស

អ្នកធាត់ មិនត្រូវទទួលទានសណ្ត្រកដីឡើយ។

ក៏ប៉ុន្ត្រថ្មីៗន្រះ ពួកអ្នកជំនាញការជាច្រើនបាន

រកឃើញថាសណ្ត្រកដី និងបណា្តាផលិតផលពី

សណ្ត្រកដីអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងទប់សា្កាត់

ធាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

សណ្តែកដីអាចបញ្ចុះទម្ងន់

ពួកជំនាញការខាងជីវជាតិបានរកឃើញអា-

សុីតហ្វូលិកក្នុងសណ្ត្រកដី មានផ្ទុកយ៉ាងច្រើន

នូវអាសុីត ដ្រលអាចធ្វើឲ្យថយចុះកូឡ្រស្ត្ររ៉ូល

ក្នុងឈាម។ក្រពីអាសុីតហ្វូលិកសណ្ត្រកដីក៏

ផ្ទុកCelluloseមានប្រយោជន៍ច្រើនដ្រលមានតួ-

នាទីខាងសារជាតិសំណល់ផ្លូវពោះវៀន មិនបង្ក

ឲ្យធាត់។

ជំនាញការខាងជីវជាតិរបស់អាម្ររិកបានឲ្យ

ដឹងថា មហាវិទ្យាល័យហាវា៉ាដ ដ្រលជាមហា

វិទ្យាល័យសុខាភិបាលសាធារណៈ និងមន្ទីរ

ព្រទ្យសម្ភពបូស្តុន បានធ្វើការពិសោធន៍លើ

មនុស្សធាត់ចំនួន១០១នាក់រួមមានទាំងបុរស

និងស្ត្រីមជ្ឈិមវ័យដោយច្រកជាពីរក្រុមមួយក្រុម

ឲ្យទទួលទានរបបពុំសូវមានជាតិខា្លាញ់ (បន្ល្រ

សាច់)និងមួយក្រុមទៀតទទួលទានពពួកគ្រប់

(ប្រងសណ្ត្រកដី ប៊័រសណ្ត្រកដី គ្រប់ចម្រុះ

បន្ល្រ)។

ក្រយរយៈព្រល ៦ ខ្រ ក្រុមទាំងពីរបាន

ស្រកទម្ងន់១១គីឡូក្រមប្រៀបនឹងទម្ងន់មធ្យម។

ប៉ុន្ត្រមួយឆ្នាំបនា្ទាប់ពីនោះក្រុមទីមួយកើនទម្ងន់

ឡើងវិញ ចំណ្រកក្រុមទីពីរ (ទទួលទាន

សណ្ត្រកដី) មិនឡើងទម្ងន់វិញឡើយ ។ រឿង

នោះបងា្ហាញថា សណ្ត្រក ដី មានឥទ្ធិពលបញ្ចុះ

ទម្ងន់ប្រសិទ្ធភាព។

បែឆាំងភាពចំណាស់

សណ្ត្រកដីផ្ទុកPolyphenolធម្មជាតិក្រពី

ការបន្ថយការរួមផ្តុំបា្លាសា្មាការពារប្រះដូងនៅមាន

ឥទ្ធិពលប្រឆំងភាពចំណាស់យ៉ាងល្អ។ជនជាតិ

អាម្ររិកចាត់ទុកសណ្ត្រកដីដូចជាអាហារប្រឆំង

ភាពចំណាសម់ួយ ក្នុងចំណមអាហារប្រឆំង

ភាពចំណាស់១០០ដ្រលទូទៅនិងមានប្រសិទ្ធ-

ភាពបំផុត។

ជួយគែប់គែងជំងឺទឹកនោមផ្អែម 

សាស្តា្រចារ្យមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យOx-

fordBrookesបានដំណើរការស្រវជ្រវមួយលើ

មុខសញ្ញា៣៥៦នាក់ក្នុងនោះ២០៣នាក់ជា

អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម។ក្រយរយៈព្រល១០

សបា្តាហ៍glycatedhemoglobinរបសព់កួគ្រថយ

ចុះនៅ០,៤ភាគរយfructosamineថយចុះដល់

០,២mmol/លីត្រ។

តុល្យភាពរបបជីវជាតិ

សណ្ត្រកដីសម្បូរសារជាតិប្រឆំងអុកសុីត-

កម្មវីតាមីននិងសារជាតិរ៉្រ។បច្ចុប្បន្នពួកអ្នកខ្វះ

ជីវជាតិលើពិភពលោក ច្រើនត្រស្ថិតនៅក្នុងបួន

ក្រុម៖ក្រុមទី១គឺបាត់តុល្យភាពប្រូត្រអ៊ីនក្រុមទី

២ខ្វះវីតាមីនក្រុមទី៣ខ្វះជាតិដ្រកនិងទីបួនខ្វះ

អ៊ីយ៉ូត។ហើយប្រការគួរឲ្យភា្ញាក់ផ្អើលគឺការខ្វះ

ជីវជាតិទាំងបួនន្រះសុទ្ធត្រអាចបំព្រញដោយវិធី

ទទួលទានសណ្ត្រកដី ។ សណ្ត្រកដីសម្បូរទៅ

ដោយប្រូត្រអ៊ីននិងជាតិខា្លាញ់គុណភាពរួមមាន

ទាំងអាសុីតហ្វូលិកវីតាមីនE,B1,B6,B12,មា៉ា-

ញ៉្រស្យូម,សា្ពាន់,ហ្វូសហ្វ័រ,ប៉ូតាស្យូម,ស័ង្កសី,

ដ្រក,កាល់ស្យូមនិងសារជាតិជីវជាតិមួយចំនួន

ទៀត។

ការពារបែះដូងមិនឲ្យរបួស

តាមការស្រវជ្រវមួយចំនួនធំ បានបញ្ជាក់

ថា ប៊័រសណ្ត្រកដី និងបណា្តាផលិតផលពី

សណ្ត្រកដីផ្ស្រងៗអាចជួយការពារប្រះដូង,មាន

ឥទ្ធិពលល្អ ក្នុងការបងា្ការប្រឆំងជំងឺសរស្រ

ឈាមប្រះដូង។យើងសុទ្ធត្របានដឹងថាផឹកស្រ

ទំពាំងបាយជូរក្រហមល្អសម្រប់ប្រះដូង។ជាក់

ស្ត្រងនោះ សណ្ត្រកដី និងស្រទំពំាងបាយជូរ

ក្រហមមានផ្ទុកសារជាតិប្រឆំងអុកសុីតកម្មres-

veratrol ដូចគ្នា សំខាន់បំផុតសម្រប់សុខភាព

របស់សរស្រឈាមប្រះដូង។ក្នុងព្រលនោះសណ្ត្រក

ដីក៏ផ្ទុកបរិមាណតូចមួយន្រសារជាតិប្រឆំងអុក

សុីតកម្មផ្ស្រង isoflavone ដ្រលដើរតួនាទីជា

ជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតកូឡ្រស្ត្ររ៉ូល។

ដូច្ន្រះទទួលទានសណ្ត្រកដីអាចធ្វើឲ្យថយ

ចុះកូឡ្រស្ត្ររ៉ូលអាក្រក់ និងមិនបង្កគ្រះថា្នាក់

ដល់កូឡ្រស្ត្ររ៉ូលល្អ។អ្នកទទួលទានសណ្ត្រកដី

និងផលិតផលពីសណ្ត្រកដីជាប្រចាំ អាចបន្ថយ

ទាបអត្រកើតជំងឺសរស្រឈាម ប្រះដូង ៣៥

ភាគរយ ។ ពិស្រសចំពោះស្ត្រី, ស្ត្រីអស់រដូវ

ទទួលទានសណ្ត្រកដីជាប្រចាំអាចធ្វើឲ្យថយចុះ

អត្រកើតជំងឺសរស្រឈាម៕

ដកស្រង់ពីhttp://www.camnews.org/

សណ្តែកដី និងបណា្តែផលិតផលពសីណ្តែកដី 
អាចជួយគែប់គែងទម្ងន់ និងទប់សា្កែត់ការឡើងទម្ងន់

ពួកអ្នកជំនាញការជាច្រើនរកឃើញថាសណ្ត្រកដីនិងបណា្តាផលិតផលពីសណ្ត្រកដីអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
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ស្រុកកំពង់រោទ៍មានទីតាំងស្ថិតនៅទិសអា-

គ្ន្រយ៍ន្រក្រុងសា្វាយរៀង មានចំងាយប្រមាណ

២៦គីឡូម៉្រត្រមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹង

ក្រុងសា្វាយរៀង និងស្រុកសា្វាយទាប ខាងត្បូង

ទល់ នឹងស្រុកមុខហា្វា និងទីរួមខ្រត្តកៀនទឿង

របស់ខ្រត្តឡុងអាន ន្រសាធារណរដ្ឋសង្គម

និយមវៀតណាម ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកចន្រ្ទា

ខាងលិចជាប់នឹងស្រុកសា្វាយជ្រំ និងស្រុកវិញ-

ហុឹងខ្រត្តឡុងអាន។ ស្រុកន្រះមានឃុំចំនួន១១

ស្មើនឹង៨០ភូមិមានផ្ទ្រដីសរុប៣៨៧៣០ហ.ត

មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន១៧៤៤៧គ្រួសារ

មនុស្សចំនួន៧១៦៣៦នាក់ក្នុងនោះស្រីមាន

៣៦ ៨៣៥ នាក់ ។ ប្រជាជនភាគច្រើនជា

អភិវឌ្ឍភូមិស្រុករបស់ខ្លួន សម្ត្រងក្តីរីករាយជា 

មួយសមិទ្ធផលដ្រលប្រជាជនធ្វើបាន ហើយ

ដក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ ជាមួយអនាគតដ៏ភ្លឺ

សា្វាង ដ្រលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំពួកគត់ ។លោក

សួស សាមុឺឌី បានមានប្រសាសន៍ថា ជីវភាព

របស់ប្រជាជននៅទីន្រះ កាន់ត្រមានការប្រ-

ប្រួលពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ការពិតជាក់ស្ត្រង ភូមិដ្ឋានទាំងឡាយតាមជន-

បទពីមុនន្រះមានត្រផ្ទះស្លឹកការរស់នៅក៏ពិបាក

ព្រះ មធ្យាបាយធ្វើដំណើរក៏ខ្សត់ខ្សាយ ផ្លូវ

ធ្វើដំណើរក៏ពិបាក។ប៉ុន្ត្របច្ចុប្បន្នន្រះមិនអញ្ចឹង

ទៀតទ្រ។គ្របភ់ូមិគ្រប់ឃុំភាគច្រើនបផំតុគមឺាន

ផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់រស់នៅបានសមរម្យមានម៉ូតូ រថ-

មួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន។

ស្រុកកំពង់រោទ៍មានផ្ទ្រដីសម្រប់បង្កបង្កើន

ផលចំនួន៣៤៦៨០ហ.តដោយមានប្រងច្រក

ជាផ្ទ្រដីសម្រប់រដូវវស្សាចំនួន២៧៧១០ហ.ត

និងផ្ទ្រដីសម្រប់ស្រូវរដូវប្រំងចំនួន ៦ ៩៧០

ហ.ត។ជាទូទៅលទ្ធផលន្រការបង្កបង្កើនផល

មានភាពល្អប្រសើរ ។ ឆ្នាំន្រះទឹកភ្លៀងបាន

អំណយផលគ្រប់គ្រន់។រយៈព្រលជិត១០ខ្រ

ដើមឆ្នាំន្រះប្រជាកសិកម្មយើងភ្ជួរដស់ សរុប

បាន ២៨៧៨៤ ហិកតាស្មើនឹង១០៣,៨៧%

ព្រះស្រូវរដូវវស្សាបាន២៨.៧៨៤ហិកតាស្មើ

នឹង១០៣,៨៧%ន្រផ្រនការ។ប្រមូលផលស្រូវ

វស្សាដើមរដូវលើផ្ទ្រដី៤៨០៩ហិកតាទិន្នផល

កំពង់រែទ៍ កំពុងរីកសែស់បំពែង
ក្នុងជំនោររដូវវស្សា

អាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលល្មមនារដូវវស្សា បានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមានភាពស្រស់ថា្លា

ក្នុងព្រលចុះទៅបំព្រញប្រសកកម្មការងារនៅឯស្រុកកំពង់រោទ៍លើទឹកដីខ្រត្តសា្វាយរៀង។ក្រយ

ពីឆ្លងកាត់រដូវប្រំងដ៏រាំងស្ងួតហួតហ្រងស្រុកកំពង់រោទ៍ក៏ទទួលបានទឹកភ្លៀងស្រចស្រពមកវិញ

ធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅក្នុងស្របង្កលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រន់សម្រប់ការងារបង្កបង្កើនផល។ទឹក

ភ្លៀងក៏បានធ្វើឲ្យដើមឈើទាំងឡាយនៅតាមភូមិដ្ឋាននានាប្រជាពណ៌ខៀវដ៏ស្រស់បំព្រងមើល

ទៅគួរឲ្យត្រជាក់ភ្ន្រក ។ ន្រះជាទ្រសភាពដ៏ល្អត្រកាលន្រជនបទរបស់យើងក្នុងរដូវវស្សា ហើយ

នោះគឺជាទឹកដីកំពង់រោទ៍ដ្រលយើងកំពុងត្របំព្រញប្រសកកម្មការងារន្រះឯង។

កសិករ។

លោក សួស សាមុឺឌី អនុប្រធានប្រចាំការ

គណៈកមា្មាធិការគណបក្ស និងជាប្រធានក្រុម

ប្រឹក្សាស្រុកកំពង់រោទ៍ និងមន្ត្រីស្រុកជាច្រើន

រូបទៀតបានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយយើង

ដោយក្តីរីករាយបំផុត និងបាននិយយរៀបរាប់

យ៉ាងក្បាះក្បាយអំពីទឹកដី និងជីវភាពរស់នៅ

ប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកកំពង់រោទ៍។ពួក

គត់កាន់ត្រមានសុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះដំណើរការ

យន្តជិះធ្វើដំណើរបាន សឹងគ្រប់គ្រួសារទៅ

ហើយ ។ ប្រជាជននៅស្រុកន្រះមានមុខរបរពីរ

សំខាន់ គឺបង្កបង្កើនផលនិងទៅធ្វើកម្មកររោង-

ចក្រនៅក្រុងបាវិត។ នៅមានសល់គ្រួសារតិច

តួចទ្រដ្រលនៅខ្វះខាត ដោយសារត្រពួកគត់

នៅវិលវល់ត្រជាមួយរឿងនយោបាយ ចាញ់

បោកគ្រឃោសនាភូតកុហកហើយដ្រករវីរវាយ

រងចាំផ្កាយធា្លាក់ពីលើម្រឃ មិនព្រមប្រឹងប្រង

ច្រញរកសុីនឹងគ្រហើយអង្គុយចាំត្រថា្នាំងថា្នាក់ជា

ជាមធ្យម៤,៥តោនទៅ៥តោនក្នងុមយួហកិតា។

ដំណាំរួមផ្សំដំបាន១៦០,៥ហិកតាដំណាំក-

ស៊ូដំបាន៣៩ហិកតា។ចូលក្នុងខ្រវិចិ្ឆកាឆ្នាំ

២០១៦ ន្រះ ប្រជាកសិករស្រុកកំពង់រោទ៌បាន

ត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រចសម្រប់បង្កបង្កើនផល

ស្រូវប្រដ្រញទឹកនៅចុងឆ្នាំលើផ្ទ្រដី៦០០០ហ.ត

បន្ថ្រមទៀត ។ លក្ខណៈពិស្រសមួយដ្រលបង្ក

ភាពអនុគ្រះ ដល់ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកកំពង់-

រោទ៍ គឺស្រុកន្រះមានសកា្តានុពលប្រភពទឹកជោ-

ប្រឡាយទឹកនិងវាលស្របង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកកំពង់រោទិ៍ខ្រត្តសា្វាយរៀង

លោកសួសសាមឺុឌីអនុប្រធានប្រចាំការគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

ស្រុកកំពង់រោទ៍



qñaMTI 16 elx 185 Extula qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 29

កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកមា្មាធិការគណបក្សស្រុកកំពង់រោទិ៍ខ្រត្តសា្វាយរៀង ផ្លូវលំក្រលគ្រួសក្រហមក្នុងស្រុកកំពង់រោទិ៍ខ្រត្តសា្វាយរៀង

នាចនៅតាមបណា្តាឃុំចំនួន៧ស្ថិតនៅតាមខ្ស្រ

បនា្ទាត់ព្រំដ្រន មានលទ្ធភាពអាចធ្វើស្របាន

២-៣ ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ ឯផលដ្រលទទួលបាន

ក្រពីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ គឺបាននាំច្រញទៅ

លក់ជាច្រើនពាន់តោនទៀតផង ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

ខ្ស្រត្រជាឃុំមួយក្នុងចំណមឃុំទាំង១១របស់

ស្រុកកំពង់រោទ៍។

លោកនាងវណា្ណោម្រឃុំខ្ស្រត្របាននិយយ

ប្រប់យើងថា ប្រជាកសិករនៅឃុំន្រះមានជីវ-

ភាពរស់នៅល្អសមរម្យ អាស្រ័យដោយប្រភព

ចំណូល៣គឺ ទី១-ធ្វើស្ររីកចម្រើនដោយប្រើ

គ្រឿងចក្ររាប់តាំងពីភ្ជួររាស់រហូតដល់ច្រូតកាត់

ប្រើគ្រឿងយន្តទាំងអស់។បងប្អូនច្រើនធ្វើស្រ

ដោយព្រះ មិនសូវដកស្ទូងដូចពីមុនទៀតទ្រ

និងងាកមកធ្វើស្រប្រប្រួលតាមរដូវកាលជំរុញ

ការធ្វើប្រពលវប្បកម្មនាំឲ្យបានផលច្រើន ទី២-

ការដំដំណាំរួមផ្សំក៏ផ្តល់ផលប្រយោជន៍មិនតិច

ដ្ររ ។ ការចិញ្ចឹមសត្វពី មុនគ្រន់ត្រចិញ្ចឹមគោ

ក្របី៤-៥ក្បាលទុកគ្រន់សម្រប់ភ្ជួររាស់ប៉ុន្ត្រ

ព្រលន្រះបានផ្លាស់ប្តូរអស់ទៅហើយដោយមាន

គ្រួសារខ្លះ ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈអាជីវកម្មត្រម្តង

គ្រួសារខ្លះចិញ្ចឹមពី ៥០ទៅ ១០០ ក្បាលទុក

សម្របល់ក់ទ៣ី-កនូក្មយួតាមគ្រួសារភាគច្រើន

បំផុត បានចូលធ្វើជាកម្មកររោងចក្រទទួលបាន

ប្រកខ់្រមករា៉ាបរ់ងជវីភាព។ន្រះជាប្រភពចណំលូ

ទាំងបីរបស់ប្រជាជនឃុំខ្ស្រត្រ។ឯឃុំចំនួន១០

ផ្ស្រងទៀតក្នុងទឹកដីស្រុកកំពង់រោទ៍ក៏មានសភាព

មិនខុសគ្នាប៉ុនា្មានដ្ររ។

ជាមួយគ្នានឹងសា្ថានភាព ន្រការលើកកម្ពស់

ស្រដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនស្រុក

កំពង់រោទ៍ វិស័យដទ្រទៀតក៏មានការរីកចម្រើន

ណាស់ដ្ររ។យើងពិនិត្យទៅលើការងារអប់រំ។

ស្រុកន្រះមានសាលារៀនចំនួន៥៣សាលាក្នុង

នោះវិទ្យាល័យ២អនុវិទ្យាល័យ៩សាលាបឋម

សិក្សាចំនួន៤២និងមានគ្រូបង្រៀនសរុបចំនួន

៦១៧នាក់។ក្នុងចំនួនសាលាទាំងអស់ន្រះមាន

អគរចំនួន៤០ខ្នងស្មើនឹង២០៦បន្ទប់គឺជា

អំណយ របស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រ-

ជោហ៊នុ សែន ។យើងបានជបួជាមយួលោកគ្រូ

អ្នកគ្រូវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន កំពង់រោទ៍ដើម្បី

សា្តាប់យោបល់របស់គត់ ។ វិទ្យាល័យន្រះមាន

ចាប់ពីថា្នាក់ទី៧ដល់ថា្នាក់ទី១២មាន៣២ថា្នាក់

មានសិស្សសរុប១៥១០នាក់បុគ្គលិកសិក្សា

មាន១០៣នាក់។ការសិក្សាពីឆ្នាំកន្លងទៅយើង

ទទួលបានលទ្ធផលល្អ គឺប្រឡងសញ្ញាបត្រ

បឋមភូមិជាប់បាន ៨១ %ហើយមធ្យមសិក្សា

ទុតិយភូមិជាប់បាន៨០.៧%។សិស្សានុសិស្ស

ខិតខំរៀនសូត្រណាស់ ទើបពួកគ្រទទួលបាន

លទ្ធផលល្អយ៉ាងន្រះ។ប៉ុន្ត្រក្នុងការសិក្សាក៏ជួប

បញ្ហាមួយចំនួនដ្ររដោយតំបន់ន្រះនៅជាប់ព្រំ-

ដ្រនហើយផ្ទះបងប្អូននៅឆ្ងាយម៉្យាងដោយសារ

រដូវវស្សាភ្លៀងធា្លាក់ជោគជាំផង នាំឲ្យពិបាកធ្វើ

ដំណើរ។សាមគ្គីភាពរវាងគ្រូនឹងគ្រូរវាងសិស្ស

នឹងសិស្សរវាងគ្រូនឹងសិស្សមានភាពល្អប្រសើរ

អាស្រ័យដោយមូលហ្រតុត្រមួយគត់ គឺរាល់ការ

ប្រើប្រស់ថវិការមានតមា្លាភាពចំទិសដៅ និង

ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមមិនមានបុគ្គលណាមួយ

ឆ្លៀតឱកាសកឹបក្រងយកថវិការដ្ឋ ប្រើប្រស់ជា

ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទ្រ។វិស័យសុខា-

ភិបាលនៅទូទាំងស្រុកមានមណ្ឌលសុខភាព ៦

កន្ល្រង និងមានភា្នាក់ងារសុខភាពតាម ភូមិមួយ

ចំនួនមានបុគ្គលិកព្រទ្យ៤៣នាក់បាននិងកំពុង

បំព្រញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយមនសិការ

វជិា្ជាជវីៈខ្ពស់។ឆ្លងតាមរយៈការអបរ់ជំាប្រចាបំាន

ធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការយល់ដឹងកាត់បន្ថយបាន

នូវជំងឺផ្ស្រងៗ ពិស្រសជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភ្រទ ។

ស្រុកកំពង់រោទ៍ក៏មានថាមពលអគ្គីសនីសម្រប់

ប្រើប្រស់ដ្រលបានទិញមកពីប្រទ្រសវៀតណាម

តាំងពីឆ្នាំ២០០៦មកម្រ្ល៉ះ។នៅតាមឃុំខ្លះក៏បាន

ប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គីសនីរបស់ឯកជន ដ្រល

បានជាវពីរដ្ឋ។

អ្វីដ្រលគួរឲ្យកត់សំគល់ផងដ្ររនោះ គឺ

បញ្ហាសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម ។ លោក

សួស សាមុឺឌី បានឲ្យដឹងថា ក្រមការដឹកនាំ

បញ្ជាផ្ទាល់ របស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពទាំង

នៅថា្នាក់ស្រុក ក៏ដូចជានៅថា្នាក់ឃុំយកចិត្តទុក

ដក់ខា្លាំងណាស់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោ-

បាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ដោយបានទប់សា្កាត់

និងធ្វើការបង្កា្របទាន់ព្រលវ្រលាបទល្មើសទាំង

ឡាយដ្រលបានកើតឡើង។ជាក់ស្ត្រងក្នុងរយៈ

ព្រល៦ខ្រដើមឆ្នាំ២០១៦ន្រះបទល្មើសព្រហ្ម-

ទណ្ឌមាន២លើកនងិបទល្មើសប្រើប្រសគ់្រឿង

ញៀនក៏មាន ២លើកដ្ររ ប៉ុន្ត្រត្រូវបង្កា្របបាន

ទាំងស្រុង។ជាមួយគ្នានោះក៏បានយកចិត្តទុក

ដក់ផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាជន ឲ្យគោរពច្បាប់

របស់រដ្ឋរួមទាំងច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកផងដ្ររ។

បច្ចុប្បន្នន្រះប្រជាជនស្រុកកំពង់រោទ៍ ក៏ដូច

ជាប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រសដ្ររនៅត្រនិងកាន់ត្រ

មានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ទៅលើការដឹកនាំដ៏

ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលមានសម្ត្រចត្រជោ

ហ៊ុន សែនជាប្រមុខ។លោកប្រក់សុវណ្ណ

សមាជិកអចិន្ត្រយ៍គណបក្សស្រុកនិងជាប្រធាន

គណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សស្រុកកំពង់រោទ៍

បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនយើងនៅទីន្រះ

កាន់ត្រមានអារម្មណ៍កក់ក្តា មិនលង់លក់ មិន

ងកងុយមិនវិលវល់វង្វ្រងវងា្វាន់ជាមួយការឃោស

នាអកុសលរបស់ជនអគតិណាមួយឡើយ ។

កន្លងមក បក្សប្រឆំងបាននាំគ្នាមកឃោសនា

ញុះញង់ អុចអាលថា វៀតណាមរំលោភយកដី

ស្រប្រជាជន បានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅទីន្រះ

មានការថា្នាំងថា្នាក់ខា្លាំងណាស់ ចំពោះពាក្យសម្តី

ភូតកុហកទាំងន្រះ ព្រះជាក់ស្ត្រងដីស្ររបស់

បងប្អូនប្រជាជនយើងមិនបានបាត់សូម្បីត្រមួយ

មីលីម៉្រត្រ ។ ផ្ទុយទៅវិញ សកម្មភាពញុះញង់
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វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនកំពង់រោទិ៍ក្នុងស្រុកកំពង់រោទិ៍ខ្រត្តសា្វាយរៀង
នោះបានរំខានដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការរកសុី

ទទួលទានរបស់ប្រជាជន ដ្រលមានឃុំភូមិជាប់

នឹងព្រំដ្រនប្រទ្រសវៀតណាម។មួយមា៉ាត់ណាក៏

ភូតកុហកមួយមា៉ាត់ណាក៏បោកប្រស់និងសន្យា

មិនច្រះចប់ ធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់ត្រធុញទ្រន់

និងកាន់ត្រទ្រលាន់ខា្លាំងឡើង។ព្រលន្រះប្រជា-

ជនកាន់ត្រមើលឃើញច្បាស់ឧបាយកលទុច្ចរិត

របស់ពួកប្រឆំង និងបានមើលឃើញជាក់ស្ត្រង

នូវសមិទ្ធផលនិងសា្នាដ្រដ៏ធំធ្រងដ្រលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រចបានជូនសង្គមជាតិ ។

ប្រជាជនស្រុកកំពង់រោទ៍ដ៏ច្រើនលើសលប់ នៅ

ត្រមានជំនឿជាក់ និងនៅត្រត្រូវការមិនអាចខ្វះ

បានតួនាទីដឹកនាំ របស់គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាយូរអង្វ្រងតទៅមុខទៀត។

លោក ក្រវ សាមឿន សមាជិកអចិន្ត្រយ៍

គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្ត និងជាប្រធាន

គណៈឃោសនាអប់រំខ្រត្តសា្វាយរៀង ដ្រលបាន

រួមដំណើរជាមួយយើងចុះទៅបំព្រញប្រសកកម្ម

ការងារនៅស្រុកកំពង់រោទ៍ហើយដ្រលធា្លាប់បាន

លាត់ជើងខោមូរដ្រអាវប្រឡូកការងារ ជាមួយ

មន្ត្រីដ្រលចុះពីថា្នាក់កណា្តាលថា្នាក់ខ្រត្ត និងអ្នក

នៅមូលដ្ឋាននោះផ្ទាល់ត្រម្តងបានវាយតម្ល្រខ្ពស់

ចំពោះជោគជ័យ ដ្រលស្រុកកំពង់រោទ៍ទទួល

បាននាព្រលកន្លងមក។ប៉ុន្ត្រក៏មានការងារច្រើន

ទៀតដ្រលត្រូវធ្វើបន្ត ដើម្បីបម្រើឲ្យសំណូមពរ

និងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជន។លប់បំបាត់

ឲ្យអស់ដច់ខាត នូវរាល់អាកប្បកិរិយក្រអឺត

ក្រទមការមិនយកចិត្តទុកដក់ការបង្កើតឲ្យមាន

លក្ខខណ្ឌពិបាករបស់មន្ត្រីមួយចំនួន ក្នុងការ

ផ្តល់ស្រវាសាធារណៈតួយ៉ាងដូចជាការធ្វើអត្ត-

សញ្ញាណប័ណ្ណ ការសុំលិខិតផ្ស្រងៗជាដើម ។

ការជួសជុលផ្លូវខូចខាត ដ្រលបង្កភាពលំបាក

ក្នុងការធ្វើដំណើរនារដូវវស្សា និងបញ្ហាអគ្គីសនី

សុទ្ធត្រជារឿងចាំបាច់ដ្រលត្រូវដោះស្រយឲ្យ

ខាងត្របាន ដោះស្រយឲ្យទាន់ព្រលវ្រលាទៅ

តាមសំណូមពររបស់ប្រជាជន។

សំណូមពររបស់ប្រជាជនទាមទារចាំបាច់នូវ

ការដោះស្រយដោយមិនត្រូវការ ការសន្យា

ដ្រលនៅឯលើម្រឃ និងដ្រលនៅក្នុងខ្យល់នោះ

ទ្រ ។ ជាទមា្លាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យត្រ

សន្យាហើយគឺធ្វើព្រលខ្លះមិនចាំបាច់សន្យាផង

ឲ្យត្រឃើញប្រជាជនជួបការលំបាក គឺរួសរាន់

ដោះស្រយភា្លាមត្រម្តង។បញ្ហាន្រះវាបានកា្លាយ

ជាប្រព្រណីទៅហើយ។

លោក ក្រវ សាមឿន បាននិយយជាមួយ

យើងជាចុងក្រយថាអស់លោកនឹងបានឃើញ

ការរីកចម្រើនប្រប្រួលថ្មីៗថ្រមទៀត លើទឹកដី

ស្រុកកំពង់រោទ៍ នៅព្រលដ្រលបានវិលត្រឡប់

មកជួបគ្នាម្តងទៀត ដើម្បីភ្លក់សម្លផ្សិតផ្ចាកមាន

រសជាតិល្វីងល្មមឆ្ងាញ់ពិសាហើយដ្រលមានដុះ

នៅត្រលើទឹកដីខ្រត្តសា្វាយរៀងប៉ុណ្ណោះ៕

មណ្ឌលសុខភាពញរក្នុងស្រុកកំពង់រោទិ៍ខ្រត្តសា្វាយរៀង



qñaMTI 16 elx 185 Extula qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 31

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

បានម្តងគត់
លា្ងាចមួយនាយជុចសួរកូនប្រុស:
- មើលកូន ជុន ចាប់ពីដើមឆ្នាំសិក្សា

រហូតមកដល់ព្រលន្រះ តើកូនឯងរៀនបាន
ពិន្ទុ១០ប៉ុនា្មានដងដ្ររ?

-បាទពុកបើប្រៀបធៀបរយៈព្រលដូច
គ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅគឺតិចជាងត្រ ១ ដង
គត់ទ្រ។

-អើ..អើ..ចុះឆ្នាំទៅកូនបានពិន្ទុប៉ុនា្មានដង?
-បាទ.គឺបានត្រម្តងគត់ណា៎ពុក។

សូមកុំខឹង
អ្នកបើកបររថយន្តមា្នាក់ បានកៀបសំបុត្រមួយភា្ជាប់នឹងផ្លិតកៀសទឹកកញ្ចក់រថ-

យន្តមានស្រចក្តីថា:ខ្ញុំបើករថយន្តជុំវិញតំបន់ន្រះ១៥ជុំហើយនៅត្ររកមិនឃើញ
កន្ល្រងចតរថយន្ត។ខ្ញុំខា្លាចហួសម៉ាងណាត់ជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនបើមិនចតរថយន្ត
នៅទីន្រះខ្ញុំមុខជាបាត់បង់ការងារ។សូមអភ័យទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសដោយ

ចតរថយន្តនៅកន្ល្រងហាមឃត់សូមកុំខឹងកុំពិន័យខ្ញុំអីណា៎!
លុះត្រឡប់មកវិញ ត្រកុងរថយន្តឃើញប័ណ្ណពិន័យមួយ

សន្លឹកសៀតចូលផ្លឹតរថយន្តដ្ររដ្រលខាងក្រមប័ណ្ណនោះមាន
អក្សរខ្មាដ្រមានន័យថា:ខ្ញុំជានគរបាលប្រចាំការតំបន់ន្រះ១៥
ឆ្នាំហើយ បើមិនពិន័យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទ្រ ខ្ញុំក៏បាត់បង់ការងារ
ដ្ររ។ខ្ញុំត្រូវពិន័យសូមកុំខឹងណា៎។

កាដូតែូវរឿង
ក្រយពីបានដឹងថានាយជុតជាសមា្លាញ់សោ្មាះស័្មគ្រទទួល

មរណៈភាពកន្លងទៅថ្មីៗនាយជុយក៏រៀបចំខ្លួនទៅសួរសុខទុក្ខ
នាងជីមជាភរិយសព។នាយជុយដើរចូលហាងលក់វត្ថុអនុ-
ស្សាវរីយ៍រកមិនឃើញ កាដូអ្វីឲ្យបានស័ក្តិសមនឹងស្រ្តីម្រមា៉ាយ
ដ្រលកំពុងកើតទុក្ខ។អ្នកលក់ឃើញនាយជុយច្រះត្រឈ្ងាក
មើលរបស់ពីកន្ល្រងមួយទៅកន្ល្រងមួយក៏សួរ:

-សូមទោសលោកចង់បានកាដូជូនអ្នកណា?
- ជូនស្រ្តីម្រមា៉ាយមា្នាក់   កំពុងកើតទុក្ខដ្រលប្តីទើបត្រសា្លាប់

ចោល។
-ម៉្រចមិនប្រញប់និយយខ្ញុំមានស្រមអនាម័យពណ៌ខ្មា

ត្រូវរឿងល្អណាស់!។
ចៀសផុតគែះថ្នែក់

នាយ ជុន ទើបត្រច្រញពីសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្យ
ដោយសារគ្រះថា្នាក់ចរាចរ។ព្រលជួបនាយមា៉ាប់ជានគរបាល
ចរាចរក៏សួរ:

- ន្រ៎... តាមផ្លូវទៅខ្រត្ត មិនថាទៅខ្រត្តណាជាខ្រត្តណាទ្រ
សុទ្ធសឹងមានជើងកបច្រើនកន្ល្រងណាស់ ពិស្រសនៅកន្ល្រងផ្លូវ
កោង។តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉្រចកុំឲ្យមានគ្រះថា្នាក់ចរាចរកើតឡើង?

លោកមា៉ាប់ឆ្លើយដោយទឹកមុខមាំ:
-ជើងកបខោ្មាចយក៏ស្អី?គ្រះថា្នាក់កើតមកពីបើកបរខ្វះការ

ប្រុងប្រយ័ត្ន។ដឹងត្រសប្បាយនិងលឿន។ចង់មានសុវតិ្ថភាព
នៅតាមកន្ល្រងល្បីជើងកបទាំងនោះអត់ពិបាកទ្រ។

-អើ..តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉្រច?
- ព្រលជិតដល់កន្ល្រងនោះមនុស្សទាំងអស់នៅលើរថយន្ត

ត្រូវចុះដើរចំណ្រករថយន្តបើកយឺតៗតាមក្រយ។ធ្វើបានដូច្ន្រះ
ពិតជាល្រងមានគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ តាមកន្ល្រងជើងកបទៀត
ហើយ។

កុំបារម្ភអី
យុវជនថា្លាងជិះម៉ូតូដួលបាក់ជើង។ក្រយព្រលព្យាបាលរួច

លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតផ្តាំរូបគ្រមិនត្រូវឡើងចុះជណ្តើរ ខណៈជើង
កំពុងរុំមា្នាងសិលា។បួនខ្រក្រយបនា្ទាប់ពីលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតដោះ
មា្នាងសិលាច្រញនាយថា្លាងសួរ៖

- ឥឡូវខ្ញុំអាចឡើងចុះតាមជណ្តើរបានហើយឬនៅ លោក
វ្រជ្ជបណ្ឌិត?

-បាន.....ប៉ុន្ត្រត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ្រងបំផុត។
-អ្ហ្រស!សុំលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតកុំបារម្ភអី។ខ្ញុំច្រញចូលផ្ទះអ្នក

ណាគឺច្រញចូលតាមបង្អួច ចុះមកវិញតាមបំពង់បង្ហូរទឹក កម្រ
ច្រញចូលតាមទា្វារណាស់៕

១.កាលដើមប្រជ្ញព្រងព្រឹទ្ធ លោកស្ន្រហ៍ស្និទ្ធកាព្យអក្ខរា
 ចងក្រងសព្វសាវតារ សុទ្ធសឹងចារដោយចុងចួន។
២.រាមក្ររ្តិវ្រស្សន្តរ លោកបន្តទុកជាក្បួន
 ឃោ្លាងឃ្លាជាកាព្យចួន សៀងសំនួនផ្ទួនណ្រងណង។
៣.ពិតណាស់រឿងហង្សយន្ត ព្រះសុធនល្អកន្លង
 កំណាព្យកាព្យកម្រង ល្បះដើមដងចងរណ្តំ។
៤.សព្វសិទ្ធស័ង្ខសិល្ប៍ជ័យ សុបក្សីល្បីសក្តិសម
 មហោសថឧត្តម ចង្កូមក្រវទិព្វសងា្វា។
៥.ពុទ្ធិស្រននាងកង្រី រឿងកាកីបដចា
 ធនញ្ជ័យន័យពិសា្តារ ក្រវណាមា៉ាអងា្គាបុស្ស។
៦.រឿងមរណមាតា ទ្រពមចា្ឆាល្បីសាយសុស
 ទាវទុំផ្តុំចម្រុះ ចាំទុកចុះច័ន្ទគោរព។
៧.ក្ររកាលច្បាប់ប្រុសស្រី ល្បើកចាស់ថ្មីច្រើនលើសលប់
 ព្រះធម្មធម៌ត្រភព ចងក្រងគ្រប់ដោយឃោ្លាងឃ្លា។
៨.នាងអ្នកជាក់ជាខ្ម្ររ ចូរខំថ្រក្ររព្រឹទា្ធា
 កុំបោះបង់កាព្យា ប្រឹងការពារព្រលឹងជាតិ។
៩.រក្សាអក្សរសិល្ប៍ កុំបង្វិលរំកិលឃ្លាត
 បន្តកុំចង្អៀត ជួយឆ្លាក់ឆ្លៀតប្រឌិតច្ន្រ។
១០.កុំស្អប់កាព្យសូរសៀង ស័ព្ទសំនៀងមានតម្ល្រ
 ទាំងបុរាណសម័យ ពិរោះក្រដោយកាព្យា៕

    និពន្ធសុខសុធន

(បទព្រហ្មគិតិ)



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

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

3-  É>] b‘ín Qin smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþalKNbkS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

21- KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

22- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

23- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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