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sUmeKarBCUnBrbvrsYsþImhaRbesIr
kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivabuNürMB£kxYb

GnusSavrIy_elIkTI 38 TivaC½yCmñH 7 mkra

sUm  semþc )anRbkbedaysuxPaBbribUr  kayBlmaMmYn  bBaØajaNPøWføa  CnµayuyWnyUr 

edIm,IbnþdwknaM matuPUmi  nigRbCaCnkm<úCaseRmc)aneCaKC½yFM²fµIeTot  kñugbuBVehtu ÉkraCü  snþiPaB     

esrIPaB  ®bCaFibetyü  nigvDÆnPaBsgÁm  .
eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdþIRbCaCn
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RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa
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semþcRkLaeham
s exg 

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcvibulesnaPkþI
say QMu 

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa



the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best wishes to Samdechs,Your 
Royal Highnesses, Excellencies, Lok Chumteav, Lok Oknha, Government Officials, 
Royal Armed Forces, Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic            
Mission and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good health, 
wealth, happiness, prosperity and every success.
        from the Pracheachun 
        magazine

sirIsYsþIqñaMfµI

On the occasion of the Universal New Year 2017
Happy New Year
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eyIg´sUmeKarBCUnBrbvrsYsþI sirImgÁl mhaRbesIrCUnsemþc Ék]tþm elakC¿Tav  Gñk]kj:a 

m®nþIraCkarkgeyaFBlexmrPUminÞ kgraCGavuFhtß kgnKr)alCati nigRbCaCnkm<úCaenARKb;TisTI 

RBmTaMgGgÁTUt nigGgÁkar GnþrCatinana  EdlkMBugbMeBjebskkmµd¾]tþúgÁ]tþmenA RBHraCaNacRk 

km<úCa sUmTTYl)annUveCaKC½yfµI²EfmeTot enAkñúgkarbMeBjJParkic©  nigsUm)anRbkbEtnwgBuT§Br 

TaMgbYnRbkar KW Gayu vNÑ³ sux³ Bl³ kuMbIeXøógXøateLIy .  
           eKarBCUnBI

         TsSnavdþIRbCaCn

kñúg»kascUlqñaMfµI qñaMskl 2017
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ថែរក្សាពូនជែំស្មែរតី ៧ មករា ជំរុញសកម្មភាពឆ្ពែះទែមូលដ្ឋែន
ដើម្បីជ័យជម្នះក្នុងការបែះឆ្នែតឃុំ សង្កែត់

Keeping and Promoting January-7 Spirit, Mobilizing Local Actions for Victory in Communal Councils Elections
ឆ្លងកាត់រយៈពេល ៣៨ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានរំដោះផុតពីរបបបេល័យ 

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហានេយើងបានបេមុខមាត់
ថ្មីយ៉ាងសេស់បំពេងដេលពុំអាចសា្មានដល់ អាសេ័យដោយបេជាជនយើង
បានបង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងលើគេប់វិស័យ ជាមួយនឹងការប្តេជា្ញា
ចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថេរក្សាពូនជេំនូវសមិទ្ធផលនេជ័យជម្នះ ៧ មករា ជា 
បេវត្តិសាស្តេ ។ មនុស្សមានវិចារណញ្ញាណដេលសេឡាញ់សន្តិភាព 
សេរីភាព និងយុត្តិធម៌នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតេបានដឹងថា ថ្ងេ ៧ មករា 
ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងេដេល បេជាជនកម្ពុជាតេូវបានសងេ្គោះឲ្យមានជីវិតរស់
ឡើងវិញ រួចផុតពីការកាប់សមា្លាប់ដ៏ឃោរឃៅបំផុតនេរបបកម្ពជុាបេជាធិប- 
តេយ្យរបស់ពួក ប៉ុល ពត។ គឺថ្ងេនោះហើយ ដេលកងកមា្លាំងនេរណសិរ្ស     
សាមគ្គសីង្គេះជាតិកម្ពជុា ដឹកនំដោយវីរជនស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធទំាងឡាយ
នេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីរបបកម្ពុជាបេជា-     
ធិបតេយ្យបានដឹកនំបេជាជនបេយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនេះ ហើយ
បើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ បេជាជនយើងចងចាំ        
ជានិច្ចថា  ៉មានជ័យជម្នះ៧ មករា ទើបយើងអាចមានអ្វីៗនៅថ្ងេនេះ ៧ មករា 
គឺជាថ្ងេកំណើតទីពីររបស់យើង ៉។ ពេលនេះ បេជាជនកម្ពុជាកំពុងចូលរួម
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៣៨ នេទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា 
(៧មករា ១៩៧៩-៧មករា ២០១៧) បេកបដោយមោទនភាពចំពោះរាល់
សមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាល ដេលយើងសមេចបានក្នុងបុព្វហេតុកសាង 
និងការពារមាតុភូមិ រយៈពេល ៣៨ ឆ្នាំមកនេះ និងអបអរជោគជ័យនេ 
សន្នបិាតលើកទី៤០ អាណត្តទីិ៥ របស់គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលនេគណបក្ស
បេជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងេទី១៧-១៨ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ។

គប្ីបរំព្ញកថា កេយថ្ងេរំដោះ៧មករា រដ្ឋអំណចបេជាជននេសាធារណ
រដ្ឋបេជាមានិតកម្ពជុាដេល ដឹកនំដោយគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា បានពុះពារ
ជម្នះឧបសគ្គធំៗគេប់បេបយ៉ាង ក្នងុការការពារអាយុជីវិតរបស់បេជាជន រាំង
សា្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលតេឡប់មកវិញនេរបបបេល័យពូជសាសន៍ និងក្នុងការ
ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវខឿនសេដ្ឋកិច្ច សង្គមមួយដេលរលាយខ្ទេចខ្ទីឲ្យមាន
ស្ថិរភាពជាបណ្តើរៗ ហើយអាចរីកចមេើនជាជំហានៗ។ ឆ្លងតាមជោគជ័យ 
យ៉ាងធំធេងក្នុងដំណើរការនេះ បានធាននូវមូលដ្ឋានសមេប់ការដក់ចេញ 
គោលនយោបាយបងេួបបងេួមជាតិ ដើម្បីបញ្ចប់សងេ្គាមនំមកនូវសន្តិភាព 
និងការផ្សះផ្សារជាតិដេលជាបំណងបេថា្នាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុត   របស់បេជាជន 
កម្ពុជាទាំងមូល ។ ផ្តើមពីនោះ ជំនួបចរចា សីហនុ-ហ៊ុនសេន លើកដំបូង
បានបេពេឹត្តទៅនៅឆ្នាំ១៩៨៧ បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ១៩៨៨ ពេមទាំងមាន 
ជំនួបចរចាជាបន្តបន្ទាប់មកទៀត រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងជាតិ 
និងអន្តរជាតិ រហូតសមេចបាននូវកិច្ចពេមពេៀងនទីកេុងបា៉ារីសនៅថ្ងេ
ទី២៣ ខេតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ ។ លើមូលដ្ឋានអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងនេះ 
ការបោះឆ្នាតជាតិលើកទី១ បានបេពេឹត្តទៅកេមការចាត់ចេង និងតេួត 
ពិនិត្យដោយ អុ៊ន តាក់ បន្ទាប់មករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មតីេវូបានអនុម័ត ហើយសា្ថាប័ន
ជាតិននក៏តេូវបានបង្កើតឡើងតាមសា្មារតីនេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ដើម្បីធាន 
ដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋ និងជីវភាពសង្គម ។ ប៉ុន្តេលទ្ធផលនេការអនុវត្ត         
កិច្ចពេមពេៀងនេះមិនបានបញ្ចប់សង្គេមនៅកម្ពុជាឡើយ ។  សងេ្គាមតេូវ

Over the past 38 years, after the liberation from the genocidal 
regime of Pol Pot, the Cambodian motherland has changed her 
face astonishingly beyond imagination thanks to tremendous 
achievements scored in all fields by our people, who are                
resolutely determined to safeguard and foster the historic            
January-7 victory. Conscientiously peace, freedom, and justice 
loving people in the world know that on 7 January 1979, the 
Cambodian people were rescued to a new life from the barbarous 
regime of the Democratic Kampuchea of Pol Pot. It was on that 
day that the armed forces of the National United Front for               
Salvation of Kampuchea led by pure patriots of the Cambodian 
People’s Party, who separated themselves from the Democratic 
Kampuchea, had brought our people together to overthrow the 
barbarous regime, while ushering in a new era on the land of 
Cambodia.

The Cambodian people remember always that “it was                
because of the 7-January victory that we have everything today. 
7 January is our second birthday.” At the moment the people of 
Cambodia are greeting the 38th anniversary of the 7 January   
(7 January 1979-2017) victory, while taking pride on glorious 
achievements scored in the course of building and defending 
our motherland over the past 38 years. We are also hailing the 
success of the 40th Convention of the fifth term of the Central 
Committee of the Cambodian People’s Party on 17 and 18          
December 2016.

It should be reminded that after the 7-January liberation, the 
people’s authority of the People’s Republic of Kampuchea led 
by the Cambodian People’s Party overcame numerous obstacles, 
big and small, in the defense of people’s livelihood and prevention 
of possible return of the genocidal regime, for the gradual              
normalization and development of a destructed socio-economic 
foundation. Going through this enormous success, we have     
secured a foundation for launching national reconciliation policy 
to bring about an end to war for peace and national reconciliation 
aspired by the whole people of Cambodia.

Starting from there, the first Sihanouk-Hun Sen meeting for 
negotiation commenced in 1987 and later in 1988, with                         
consecutive meetings taken parts by involved parties – national 
and international ones, until the Paris Peace Agreement reached 
in 23 October 1991. It was with that agreement, the first                    
general elections held under the management and control of 
UNTAC (the United Nations Transitional Authority in Cambodia) 
led to adoption of the new Constitution, whereas the various 
national institutions were created to guarantee working procedure 
of the state and social life. 

Unfortunately, the implementation of the agreement did not 
end the war in Cambodia. The war ended completely through 
the win-win policy put out by Samdech Techo Hun Sen that led 
to the dissolution of the Khmer Rouge organization politically 
and militarily at the later part of 1998, creating a full peace and 
national unity for the first time in over 500 years in the history of 
Cambodia. Peace, stability, and national reconciliation provide 
favorable conditions unprecedented to the people of Cambodia 
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បញ្ចប់ទាំងសេុងតាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ របសស់ម្តេចតេជោ  ហ៊ុន 
សែន ដេលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងទាំងខាងនយោបាយ និង យោធារ
បស់ឧទា្ទាមខ្មេរកេហមតេូវរលំរលាយទាំងសេុងនៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ 
បង្កើតបានសន្តិភាពពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីជា 
លើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង ៥០០ ឆ្នាំ នេបេវត្តិសាស្តេរបស់កម្ពុជា ។ 
សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការបងេួបបងេួមជាតិ បានផ្តល់ភាពអនុគេះដេល   
ពុំធា្លាប់មានដល់បេជាជនកម្ពុជា ក្នុងការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិឲ្យ       
មានការរីកចមេើនលូតលាស់យ៉ាងឆប់រហ័ស។ 

បច្ចុប្បន្ន បេជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខតាមទិសដៅដ៏តេឹម
តេូវឆ្ពោះទៅរកអនគតដ៏បេពេថ្លេថា្លា ដេលគ្មានការកើតមានជាថ្មីនូវគេះ 
មហន្តរាយដូចពីអតីតកាល។ បេទេសកម្ពុជាតេូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិ
វាយតម្លេថា ជាបេទេសដេលសមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកោតសរ
សើរក្នុងរយៈពេលជាង ២ ទសវត្សរ៍ចុងកេយនេះ ពេមទាំងសមេចបាន
នូវវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេរបស់បេជាជន ក៏ដូចជាការ
កេលម្អសូចនករសង្គមនន។ អតេនេភាពកេីកេដេលមាន១០០% នៅ 
ឆ្នាំ១៩៧៩ បានថយចុះមក ៥៣,៤% នៅឆ្នាំ២០០៤ និងបានថយចុះមក 
នៅបេមាណ ១៣,៥% នៅឆ្នា២ំ០១៤។ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៦ កម្ពជុាបន្តសមេច
បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧% បេកបដោយបរិយប័ន្ន និងសមធម៌ដូច 
ការព្យាករពីដើមឆ្នាំ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៧នេះ ក៏រំពឹងថានឹងសមេចបាន 
កំណើនបេមាណ ៧% បន្តទៀត ។ ដូច្នេះកម្ពុជាបានចេញផុតពីចំណត់ 
ថា្នាក់ជាបេទេសមានចំណូលទាប កា្លាយជាបេទេសមានចំណូលមធ្យម  
កមេិតទាប ហើយកំពុងខិតខំឲ្យកា្លាយជាបេទេសមានចំណូលមធ្យមកមេិត
ខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ។

ឆ្លងតាមបណ្តាសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះ បានឆ្លះុបញ្ចាងំឲ្យឃើញ
នូវពលិកម្មដ៏អង់អាចកា្លាហាន និងការពុះពារបេឹងបេងរបស់បេជាជនយើង 
មនេ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ និងមជ្ឈដ្ឋានននក្នុងសង្គម ជាមួយ   
ការដឹកនំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពេម 
ទាងំបង្ហាញច្បាស់ថា សា្មារតី ៧ មករា  ស្ថតិស្ថេរ រស់រវីកជានិច្ចក្នងុដួងចិត្ត 
របស់បេជាជនកម្ពុជាគេប់រូប និងគេប់វ័យ ទាំងអ្នកធា្លាប់បានឆ្លងកាត់របប 
បេល័យពូជសាសន៍ ទាំងយុវជនដេលបានកើតកេយថ្ងេ៧ មករា ។ 

ទន្ទឹមនឹងដំណើររីកចមេើននេសង្គមជាតិ កេុមបេឆំងជេុលនិយម 
និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួន ក៏នៅតេមិនពេមបោះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតាដ៏
អាកេក់របស់ខ្លួន ដេលនឹងនំកម្ពុជាឲ្យវិលតេឡប់ទៅរកគេះមហន្តរាយ 
វិញនោះឡើយ។ ពួកគេនៅតេបន្តមួលបង្កាច់បេវត្តិសាសេ្តបេឆំង និង 
ជ័យជម្នះ៧ មករា កុហកបោកបេសបេជាភិថុតិ ញុះញង់ អុចអាលបង្ក          
ទំនស់ធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គម សាបពេះនយោបាយននដ៏ 
គេះថា្នាក់ រួមទាំងការព្យាយមប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជា 
តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ឬអំណចបេជាជនតាមដងផ្លូវ កេមផ្លាកបេជា- 
ធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សដេលផ្ទុយទាំងសេុងពីគោលការណ៍នេលទ្ធិ 
បេជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ប៉ុន្តេពួកគេមិនអាចសមេចមហិច្ឆតានេះបាន
ឡើយ ពេះថា បេជាជនកាន់តេមានជីវភាពល្អបេសើរឡើង ទាំងខាង 
សមា្ភារៈ និងសា្មារតី បេជាជនកាន់តេឃើញច្បាស់ការពិតនេការរីកចមេើន 
របស់សង្គមជាតិ និងកាន់តេយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យដ៏វិសេសវិសាលនេ 
ជ័យជម្នះ៧ មករា និងអំពីសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយពេមជាមួយ 
នេះ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នៅតេជាបង្អេកដ៏កក់ក្តារបស់បេជាជន          
ជាស្នូលដ៏រឹងមាំនេកមា្លាំងសាមគ្គីជាតិដើម្បីកសាង និងការពារមាតុភូមិ 
ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ គឺជាឆ្នាំដេលតេូវបោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ-
សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ដេលមានអត្ថន័យសំខាន់កេលេងចំពោះការដឹកនំ 
របស់គណបក្ស។ អាសេ័យហេតុនេះ គណបក្សនៅគេប់ថា្នាក់ មនេ្តីគណ 
បក្សគេប់រូបគប្បីរួមចិត្ត រួមកមា្លាំង រួមសកម្មភាព បន្តបេឹងអនុវត្តភារកិច្ច 
និងតមេង់ទិសឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋាន ផ្សារភា្ជាប់ជាមួយបេជាជន ខិតខំដោះសេយ
បញ្ហាននជូនបេជាជន លុបបំបាត់ឲ្យអស់នូវបាតុភាពអសកម្មននដេល
ជាក្តីកង្វល់របស់បេជាជន សេបតាមសា្មារតីនេសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការ 
កណ្តាលលើកទី៤០ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការ
បោះឆ្នាត និងការពារថេរក្សាពូនជេំនូវសច្ចធម៌ ៧ មករា ជាបេវត្តិសាសេ្ត៕

in rapid national restoration and development.
At present, the people of Cambodia are marching forward 

on a correct path to a brilliant future, which will be free of disaster 
of any kind it suffered in the past. The international community 
has evaluated Cambodia to be a country that realized astonishing 
economic growth in the last more than two decades and achieved 
good progress in reducing people’s poverty as well as improving 
various other social indicators. The poverty rate of 100% in 1979 
has come down to 53.4% in 2004 and to roughly 13.5% in 2014. 
In 2016, Cambodia continues to achieve an inclusive and equitable 
economic growth around 7% as predicted from the beginning of 
the year. In 2017, it is expected that the country will realize   
another 7% growth. It is with such developmental trend that 
Cambodia stepped out of being a low-income country to become 
a lower-middle income country, while efforts are underway to 
become a higher-middle income country by 2030.

These magnificent achievements reflect brave sacrifices and 
efforts of our people, the civil servants, the armed forces, and 
various circles in our country under the leadership of the                 
Cambodian People’s Party and the Royal Government of Cam-
bodia. It also clearly indicates that the spirit of 7 January lives 
lastingly and lively in the hearts of every Cambodians, both those 
who had gone through the regime of genocide and those who 
are born after the 7 January.

In coincidence with national progress, the extremist opposition 
and ill-will circles do not abandon their perfidious ambition that 
would lead Cambodia back to disaster. They continue to slander 
history, to go against the 7 January victory, to sow dangerous 
political seeds, while attempting to ignite change in Cambodia 
through color revolution or people’s power in the street under 
the pretext of democracy and human rights contrary to the      
democratic principle and rule of law. However, they could never 
realize their ambitions because our people see clearly the              
national progress and understand the meaning of the 7 January 
victory, their rights, and obligations. More so, the Cambodian 
People’s Party will stay as a backer that is warm always to the 
people, a firm core of national solidarity forces for the construction 
and defense of national achievements.

In 2017, the year that people will elect their fourth term          
communal councils, it will be an extremely significant years for 
the Party’s leadership. In this meaning, the Party at every levels 
and officials must unite mentally and physically to orientate          
actions to local level, stay close, and make efforts to resolve 
concerns for our people, in conformity with the spirit of the 40th 
Central Committee’s Convention for the sake of elections                 
victory and defense and support of the 7 January historic truth./.
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បេវត្តសិាស្តេបានបង្ហាញថា កម្ពជុាបានឆ្លងកាត់នូវដំណក់កាលបត់បេន

ជាចេើនបេកបដោយភាពស្មុគសា្មាញ និងគេះថា្នាក់បំផុត ដេលមានពេល  

ខ្លះតេូវជួបនឹងគេះមហន្តរាយ និងការបេកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតេមិន  

អាចកេកឈរវិញបាន។ ប៉ុន្តេនៅក្នុងរយៈពេល ៣៨ឆ្នាំចុងកេយនេះ គឺ

ចាប់ពីថ្ងេជ័យជម្នះជាបេវត្តសិាស្តេ ៧ មករា ឆ្នា១ំ៩៧៩ មក បេជាជនកម្ពជុា

សមេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេង ជាពិសេសបានទទួលមកវិញនូវ 

សន្តភិាព ការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទំាងសេងុ ។ នោះគឺអាសេយ័ដោយ

ការដឹកនំដ៏តេឹមតេូវរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាដេលបានជេងខ្ពស់

នូវទង់សន្តិភាព និងបងេួបបងេួមជាតិ ដោយការប្តេជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ឥតរាថយ។ 

គេប់កាលៈទេសៈ តាំងពីដំណក់កាលសងេ្គោះបេទេសជាតិពីរបប 

បេល័យពូជសាសន៍មក គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបានបេកាន់ខា្ជាប់ឥតបេ

បេួលនូវជំហរផ្សះផ្សារជាតិ  ដើម្បីដោះសេយជមោ្លាះរវាងខ្មេរនិងខ្មេរតាម   

ផ្លូវនយោបាយដោយបានធ្វើការសមេបសមេួល និងសម្បធម៌យ៉ាងធំធេង 

រហូតសមេចបាននូវកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារីសនថ្ងេទី២៣ ខេ តុលា 

ឆ្នាំ១៩៩១ ទោះបីពេលនោះគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាកំពុងគេប់គេងទឹកដី

ភាគចេើនលើសលប់ ហើយមានកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធដ៏រឹងមាំក៏ដោយ         

និងបានធ្វើជាកមា្លាំងស្នូលក្នុងការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងនេះ។ បន្ទាប់មក 

តាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ ដេលដក់ចេញដោយសម្តេចអគ្គ 

មហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គេមដ៏រុំារ៉េនៅកម្ពុជា

តេូវបានបញ្ចប់ទាំងសេុង បង្កើតឡើងនូវសន្តិភាពពេញលេញ និងការ 

ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី កេមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតេមួយតាំងពីចុង 

ឆ្នាំ១៩៩៨ មក ។

ប៉ុន្តេសមិទ្ធផលសន្តិភាព និងការបងេួបបងេួមជាតិ តេងតេតេូវទទួល 

រងការគំរាមកំហេងឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ ពីសំណក់កមា្លាងំនយោបាយ បេឆំង 

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងបេទេស ទាំងនៅកេបេទេស ។ 

ជាកស់្តេង ពេតឹ្តកិារណផ៍្ទុះអាវធុនៅកេងុភ្នពំេញថ្ងេ៥-៦ ខេកក្កដ ឆ្នា១ំ៩៩៧ 

ដេលបង្កដោយកេុមជនអនធិបតេយ្យ និងជេុលនិយមឃុបឃឹតនឹងឧទា្ទាម

ខ្មេរកេហម ជាពិសេសរៀងរាល់ពេលកេយការបោះឆ្នាតតំណងរាស្តេ   

ម្តងៗ ពួកគេតេងតេបេកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នាត បំផុសធ្វើ 

បាតុកម្មតវា៉ាខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវ រហូតបង្កជាកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា បំផ្លាញ 

សន្តិសុខសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម។ ប៉ុន្តេគណ 

បក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលបេកាន់ជំហររឹងមាំ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារ 

សន្តិភាព ស្ថិរភាព  សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់ សុវត្ថិភាពជូនបេជាជន បាន    

ខិតខំសមេបសមេួលដោះសេយបញ្ហារបស់ជាតិ ក្នុងសា្មារតីបងេួបបងេួម

ជាតិយ៉ាងស្មាះសរ ដោយឈរលើគោលការណ៍នេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ      

និងនីតិរដ្ឋ ទប់សា្កាត់មិនឲ្យបេទេសជាតិធា្លាក់ ទៅក្នុងជមោ្លាះបេកបាក់ និង 

អស្ថិរភាពជាថ្មីបាន។ 

ដោយឡេក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានអ្នកនយោបាយ និងជនអគតិមួយ

ចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់បង្កើតបទល្មើសជាចេើន ហើយតេូវ

សា្ថាប័នតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ និងនីតិវិធី ដោយផ្តន្ទាទោសជនទាំង

នោះទៅតាមសា្ថានទម្ងន់ទោសដេលពួកគេបានបេពេឹត្ត។ នេះជាវិធានការ

ដ៏តេឹមតេូវក្នុងដំណើរការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ ប៉ុន្តេពួកបេឆំងតេងតេមួលបង្កាច់

ថា ការដក់ទោសដល់ពួកគេគឺជាបញ្ហានយោបាយទៅវិញ ហើយថា ពួកគេ 

ជាអ្នកទោសមនសិការ ជាអ្នកទោសនយោបាយ ដេលការពិតនៅកម្ពុជា 

គ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេ គឺមានតេអ្នកនយោបាយដេលជាប់ទោស 

ពេហ្មទណ្ឌ។

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 

បានថា្វាយលិខិតទៅពេះមហាក្សតេ សុំពេះអង្គមេតា្តាបេសពេះរាជទាននូវ

ពេះរាជកេឹត្យលើកលេងទោសដល់លោក កឹម សុខា ដេលតេូវតុលាការ 

ផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនគររយៈ៥ ខេ ពីបទបដិសេធការចូលខ្លួនបន្ទាប់ពី

លោក កឹម សុខា ធ្វើលិខិតស្នើមកសម្តេចសុំ សម្តេចអន្តរាគមន៍សុំពេះ 

រាជទានទោសពីពេះមហាក្សតេ ។  ទង្វើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទឹកចិត្ត 

មនុស្សធម៌គតិបណ្ឌិត និងសា្មារតីបងេួបបងេួមជាតិរបស់ សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី និងជាបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេល

តេងតេបេកាន់ខា្ជាប់ជារៀងដរាបមក គឺមិនមេនអាសេ័យដោយការទទួល 

រងសមា្ពោធពីមជ្ឈដ្ឋានណមួយឡើយ។ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅតេប្តេជា្ញាយ៉ាង

មុឺងមា៉ាត់បន្តជេងខ្ពស់ទង់បងេួប បងេួមជាតិ សាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ 

ឲ្យកាន់តេបានរឹងមាំ។ ការពារឲ្យបានដច់ខាតនូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព 

នយោបាយ ពងេឹងនីតិរដ្ឋ ដេលជាបុព្វបទដ៏សំខាន់សមេប់ការអភិវឌ្ឍ 

បេទស និងទប់សា្កាត់ឲ្យខាងតេបាននូវរាល់ ឧបាយកលបង្កឲ្យមានភាព 

វឹកវរបង្កើតឡើងនូវចលាចលសង្គម ដេលធ្វើឲ្យបេទេសជាតិធា្លាក់ទៅក្នុង 

ភ្នក់ភ្លើងសង្គេម និងភាពវិនសហិនហោច ខ្លាចផ្សាជាថ្មីម្តងទៀត។

ដូច្នេះតាមរយៈការលើកលេងទោសដល់លោក កឹម សុខា ថា្នាក់ដឹកនំ

នេគណបក្សសង្គេះជាតិ និងជនមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថា ទី១.  

កម្ពុជាជាបេទេសមានច្បាប់ អ្នកបេពេឹត្តល្មើសច្បាប់តេូវតេទទួលទោស

ទោះកំពុងមានឋានៈនទីណក៏ដោយ ទី២. ការលើកលេងទោសដល់    

លោក កឹម សុខា តេូវបានអនុវត្តយ៉ាងតេឹមតេូវតាមច្បាប់ និងនីតិវិធី។ ទី៣. 

ដំណើរការនេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ សេរីភាព និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមាន 

ជំហានទៅមុខកាន់តេរឹងមាំ ទី៤. សា្មារតីបងេួបបងេួមជាតិតេូវបានថេរក្សា 

និងពូនជេំថេមទៀត ទី៥. ធ្វើឲ្យបរិយកាសនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ការ

បោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាន់តេមានភាព 

ល្អបេសើរ ៕

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្ត្រប់ជាប់ទង់បង្រួបបង្រួមជាតិ
និងពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
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ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតោ កាន់តោពងោឹងបានទំនាក់ទំនងល្អ
 និងកិច្ចសហបោតិបត្តិការរឹងមាំរវាងកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន

ឆ្លើយតបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ ពែះករុណាពែះមហាក្សតែ ពែះបាទ 
សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ                
( Rodrigo Roa Duterte ) បេធានធិបតីហ្វីលីពីន បានដឹកនំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ព

ស់មកបំពេញទស្សនកិច្ច២ ថ្ងេនៅកម្ពុជាចាប់ពី ថ្ងេទី១៣ និងថ្ងេទី១៤ ខេធ្នូ 

ឆ្នាំ២០១៦។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ន    ថ្ងេទី១៤ 

ខេធ្នូ មោ៉ាង១០:៣០ នទីពេឹក ឯកឧត្តមបេធានធិបតីបានដឹកនំគណៈបេតិភូចូល

កេបបង្គំគល់ពែះករុណាពែះមហាក្សតែកម្ពុជា ពែះបាទ សម្តែចពែះ 
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ហើយពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទទួល ឯកឧត្តម 

បេធានធិបតីហ្វីលីពីនក៏តេូវបានធ្វើនៅពេះបរមរាជវាំងក្នុងឋានៈជាបេមុខរដ្ឋ និង 

ជាភ្ញៀវរបស់ពេះមហាក្សតេ។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្តមបេធានធិបតីហ្វលីីពីន បានអញ្ជើញ

ទៅដក់កមេងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មេរនៅវិមានឯករាជ្យ និងថា្វាយកមេងផ្កា 

គោរព ពែះវិញ្ញែណក្ខន្ធពែះបរមរូប ពែះបរមរតនកែដ ពែះបាទ  
សម្តែច ពែះនរែត្តម សីហនុ ដេលស្ថិតនៅជិតវិមានឯករាជ្យ។

នរសៀលថ្ងេទី១៤ ខេធ្ន ូឯកឧត្តម រូ៉្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ បេធានធិបតីនេសាធារណ-

រដ្ឋហ្វីលីពីន បានជួបពិភាក្សាទេ្វភាគីជាមួយ សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ        

ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជា ណចកេកម្ពុជានវិមានសន្តិភាព។  ឯកឧត្តម 

រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ បានមានបេសាសន៍ថា បេទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជា និងហ្វីលីពីន

មានទំនក់ទំនងជាបងប្អូនតាំងពីយូរលង់ណស់មកហើយ គឺមានរយៈពេល ៥៩ ឆ្នាំ ។ 

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបានបេកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កម្ពុជា ចំនួន ៦០ 

កន្លេងសមេប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅក្នុងបេទេស 

ហ្វលីីពីន។ តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍នេះនឹងជំរុញបន្ថេមទៀតនូវ ទំនក់ទំនង 

រវាងបេទេសទាំងពីរ តាមរយៈការចេករំលេកចំណេះដឹងរវាងគ្នានិងគ្នា ។ ឯកឧត្តម 

បានបន្តថា ថ្ងេនេះបេទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈមួយចំនួន 

ហើយតាមរយៈនេការចុះហត្ថលេខា នេះនឹងពងេឹងពងេីកនូវទំនក់ទំនងរវាង                 

បេទេសទាងំពរីឲ្យកានត់េសុជីមេថេមទៀតពសិេសវសិយ័   ទេសចរណ ៍ពាណជិ្ជកម្ម 

កីឡា និងកសិកម្ម។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្ម ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ បាន 

បញ្ជាក់ថា អង្ករកម្ពជុាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណស់ ហើយឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យអ្នក      

ជំនញហ្វីលីពីនបន្តកិច្ចសហបេតិបត្តការជាមួយកម្ពុជា លើវិស័យសេូវអង្ករនេះ 

ផងដេរ។ 

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចតេជោនយករដ្ឋមនេ្តី បានថ្លេងអំណរគុណចំពោះ  

ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ ដេលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ៦០ កន្លេង 

ដល់កម្ពុជា និងបានអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបេជាជនហ្វលីីពីនដេលកន្លងមកបាន  

ផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពជុា ពិសេសលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ សម្តេចតេជោក៏     

បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេទេសទាំងពីរ ទី១. លើវិស័យ 

នយោបាយបេទេសទាំងពីរមានទំនក់ទំនងចំនួន៥៩ ឆ្នាំ ហើយឆ្នាំកេយជាខួប 

លើកទី ៦០ ឆ្នា ំដេលបញ្ហានេះ កេសួងការបរទេសកម្ពជុា និងសហបេតិបត្តកិារអន្តរ

ជាតិកម្ពុជាតេូវសហការជាមួយកេសួងការបរទេសហ្វីលីពីន ធ្វើយ៉ាងណរួមគ្នា 

រៀបចំពិធីបុណ្យខួបនេះឲ្យបានល្អ ដើម្ីបពងេងឹថេមទៀតនូវកិច្ចសហបេតិបត្តកិាររវាង

បេទេសទាំងពីរ និងបានស្នើសុំឲ្យមានជំនួបលើកទី២ នេគណកមា្មាធិការចំរុះនេ 

បេទេសទាំងពីរ ដេលមានរដ្ឋមនេ្តីកេសួងការបរទេសកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ជាបេធាន       

ដើម្ីបពិនិត្យសកា្តានុពលទំាងឡាយណដេលបេទេសទំាងពីរមាន ហើយអាចជំរុញ 

បន្ថេមទៀតនូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការបន្ថេមទៀត ។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង 

ពាណិជ្ជកម្ម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  បានស្នើសុំពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពងេីក          

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំងពីរឲ្យបានធំជាងនេះ តាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍

ពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលការយកពន្ធមិនតេតួគ្នាដេលយើងអាចធ្វើបាន។ 

ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា បច្ចុប្បន្នមានទេសចរ 

ហ្វីលីពីន បេមាណ ៩ មុឺននក់ រួចមកហើយមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈ 

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមបេធានធិបតីនពេលនេះ នឹងជំរុញទេសចរមានការកើន 

ឡើងទៀត តាមរយៈនេការជំរុញការហោះហើរតេង់មកកម្ពុជាឲ្យបានចេើនជើងក្នងុ 

១ សបា្តាហ៍។ លើវិស័យកសិកម្មសម្តេចតេជោបានជមេប ជូនឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ 
ឌូតឺតែ ថាបេទេសកម្ពុជាមានអតិរេក អង្ករ  ចំណេកហ្វីលីពីនជាបេទេសនំចូល 

អង្ករ។ ដូចនេះកម្ពុជាសូមបើកចំហរឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្វីលីពីនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា 

១០០% ដោយវិនិយោគទៅលើការផលិត ការបេមូលទិញ ការកេច្នេ និងនំចេញទៅ 

ពែះករុណាពែះមហាក្សតែពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពេះបេទានសវនការជូន

ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ

ពែះករុណាពែះមហាក្សតែ ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី រៀបចំពេះរាជពិធីលាងសាយភោជន៍ជូន

ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ
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កាន់បេទេសហ្វីលីពីនតេម្តង។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យសន្តិសុខសម្តេចតេជោបានជំរុញឲ្យ

មានកិច្ចសហការក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងងឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេនផង និងការបេយុទ្ធ 

បេឆំងគេឿងញៀនផង។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអាសា៊ាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន 

អបអរសាទរចំពោះបេទេសហ្វីលីពីន  ដេលនឹងតេូវធ្វើជាបេធានអាសា៊ាននៅពេល 

ខាងមុខ ហើយកម្ពជុាសូមគំទេនូវគមេងអាទិភាពរបស់បេទេសហ្វលីីពីន និងខិតខំ

សហការជាមួយហ្វលីីពីនធ្វើយ៉ាងណឲ្យកិច្ចបេជំុ អាសា៊ាននៅបេទេសហ្វលីីពីនទទួល

បានជោគជ័យ ។

ចំណេក ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ បានសា្វាគមន៍ចំពោះការបើកចំហរ 

ឲ្យមានការវិនិយោគ ១០០ % របស់ហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាលើវិស័យ  កសិកម្ម និងផលិត 

អង្ករសមេប់នំចេញ។ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីកេសួងមហាផ្ទេកម្ពុជា និង

កេសួងប៉ូលីសហ្វីលីពីនសហការគ្នាលើវិស័យបេយុទ្ធបេឆំង នឹងឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន 

និងការបេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន  ហើយបានគំទេឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ច 

របស់លោកមេននី បា៉ាកគីអៅ កំពូលអ្នកបេដល់ហ្វីលីពីនតេឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីម្តង

ទៀត ដើម្ីបផ្តល់នូវបទពិសធន៍អំពីវិស័យកីឡាដល់កម្ពជុា។ ឯកឧត្តមបេធានធិបតី 

បានបន្តទៀតថា យើងគប្បីពងេឹង កិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេទេសទាំងពីរឲ្យបាន

កាន់តេសុីជមេថេមទៀត រវាងបេជាជន និងបេជាជន ពិសេសលើវិស័យសេូវអង្ករ 

និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សផងដេរ។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម                    

បេធានធិបតីបានជមេបជូនសម្តេចតេជោថាកាលពី៣០ ឆ្នាំមុន មា្តាយឪពុករបស់ 

លោកធា្លាប់មកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីបានឃើញបេង្គបេសាទអង្គររបស់កម្ពុជា។ 

ឯកឧត្តមបន្តថា បេជាជនហ្វីលីពីនក៏ចង់មកឃើញនូវបេង្គបេសាទអង្គរ របស់ 

កម្ពុជាផងដេរ ដោយសារតេវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាគឺជា អរិយធម៌ដ៏ 

ចំណស់ និងមានជាយូរលង់ណស់មកហើយ។ ជំនួបរវាងមេដឹកនំទំាងពីរពុំបាន 

ពិភាក្សាដល់បញ្ហាសមុទេចិនខាង ត្បូងនោះទេ  ។ 

បន្ទាប់មក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តមបេធានធិបតីហ្វីលីពីន 

បានអញ្ជើញជាសាក្សី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ ចំនួន៤  រួមមាន ១-អនុ

ស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងនគបាលជាតិហ្វីលីពីន និងនគបាលជាតិកម្ពុជា ស្តីពី       

កិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន ២-អនុស្សរណៈ               

នេកិច្ចពេមពេៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនេពេះរាជាណចកេកម្ពជុា និងរដ្ឋាភិបាលនេ

សាធារណរដ្ឋហ្វលីីពីនស្តពីីកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យការងរ ៣-អនុស្សរណៈ

នេកិច្ចពេមពេៀងរវាងកេសួងអប់រំយុវជន និងកីឡានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និង 

គណៈកម្មការកីឡាហ្វីលីពីនស្តីពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យកីឡា និង៤-កម្មវិធី

នេការអនុវត្តកិច្ចសហបេតិបត្តិការវិស័យទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ រវាង              

កេសួងទេសចរណ៍នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងកេសួងទេសចរណ៍នេសាធារណ

រដ្ឋហ្វីលីពីន ។ 

ឯកឧត្តម រូ៉្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ បេធានធិបតីទី ១៦ របស់សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន

កើតនៅថ្ងេទី ២៨ ខេមីនឆ្នាំ១៩៤៥នៅ Maasin ភាគខាងត្បូង កេុង Leyte ។ 

ឪពុកឈ្មាះ Vincent Duterte ជាអ្នករដ្ឋ ការជាអ្នកនយោ-បាយ និងកេយមកក៏ជា

អភិបាលកេុងពីឆ្នាំ១៩៥៩ ដល់១៩៩៥។ មា្តាយឈ្មាះ Soledad Roa 

ជាអ្នកគេូបងេៀនសាលារដ្ឋ ។ នៅថ្ងេទី៩ ខេឧសភា ឆ្នា២ំ០១៦ ឯកឧត្តម រូ៉្រឌីហ្គែ 
ឌូតឺតែ បានឈ្នះការបោះឆ្នាតជេើសរីសបេធានធិបតីហ្វីលីពីនយ៉ាងភ្លូកទឹក 

ភ្លូកដី បានកា្លាយទៅជាបេធានធិបតីហ្វីលីពីនទី ១៦ ដេលទទួលបានសម្លេងឆ្នាត

គំទេមានចំនួន១៦ លាន ៦ សេន សម្លេងជាលើកទី១ សមេប់បេទេសហ្វីលីពីន 

និងជាលើកទី១ ដេរ ដេលមន្តេីបេតិបត្តិថា្នាក់មូលដ្ឋាន១ រូប បានជាប់ឆ្នាតឈានដល់ 

បេធានធិបតី នេសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន៕ 
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ជាសាក្សី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន ៤
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សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីលទ្ធផលនេសន្និបាតគណៈកម្មេធិការកណ្ដេល

លើកទី ៤០ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

8
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី ៤០ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដំណើរការពីថ្ង្រទី ១៧ ដល់ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រធ្នូ        

ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ដែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស សម្ដែចអគ្គមហាពញាចកែី 
ហែង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស និងគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ។ វត្តមនចូលរួមសន្និបាតមនសមជិក សមជិកា 

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន ៤៩៥  រូប លើរចនាសម្ព័ន្ធរួមចំនួន ៥៤៥ រូប និងបានអញ្ជើញមន្ត្រីគណបក្សជាសមជិក សមជិកាន្រព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

រាជរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះ ជួយរាជធានី 

ខ្រត្តចូលរួម ដ្រលធ្វើឲ្យសមសភាពអញ្ជើញចូលរួមសរុបមនចំនួន ១.៨៦០ រូប ។

អង្គសន្និបាតសម្ដ្រងនូវគារវភក្ដី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយ ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែចពែះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងសម្ដែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពែះវររាជមាតា 
ជាតិខ្មែរ ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គមនព្រះរាជសុខភាពបរិបូរណ៍ ព្រះកាយពលមំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា                                   

ព្រះជនា្មា យុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ប្រថប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រប្រជារាស្ត្រខ្ម្ររដរាបរៀងទៅ ។ 

សន្នបិាតបានដំណើរការស្របតាមលក្ខន្ដកិៈ និងបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នងុគណបក្សក្នងុស្មារតីទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ ហើយបានសម្រចនូវការងារ  ដូចខាងក្រម : 

១. អង្គសន្និបាតបានពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រប្រកបដោយការឯកភាពខ្ពស់ចំពោះសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្សឆ្នាំ ២០១៦ 

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

២. អង្គសន្និបាតបានកត់សម្គាល់ដោយក្ដីសោមនស្សរីករាយ និងសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងមុតមំចំពោះបរិយកាសនយោបាយដ៏ល្អប្រសើរន្រ 

សង្គមជាតិ ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការប្រឹងប្រងន្រគ្រប់ស្ថាប័នជាតិ ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្ថាបនា ក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរវាង 

កម្លាំងនយោបាយ និងមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងសង្គម ជាពិស្រសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណបក្សដ្រលមនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ។ ព្រមជាមួយនោះ 

ដំណើរការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នាតថ្មីក្រមការចាត់ច្រងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន 

សម្រចបានលទ្ធផលយ៉ាងធធំ្រង ដ្រលទទលួបានការសទរ នងិកោតសរសើរពីសធារណមតជិាត ិនងិសធារណមតអិន្តរជាត ិ។ ដណំើរវវិត្តនជ៍ាវជិ្ជមនន្រះ 

បានបងា្ហាញច្បាស់ថ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាន់ត្របានលើកកម្ពស់ ហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិ និង                         

ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទ្រសជាតិ ។

៣. អង្គសន្និបាតគំាទ្រព្រញទំហឹងចំពោះការប្រឹងប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ ន្ររដ្ឋសភា ក្រមការដឹកនាំរបស់ សម្ដែច 
អគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសស្ត្រចតុកោណ 

ដំណក់កាលទី ៣ ដ្រលសម្រចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនទៀតជូនជាតិ និងប្រជាជន។ ខឿនការពារប្រទ្រសកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹង សន្តិភាព 

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈត្រូវបានរក្សាយ៉ាងរឹងមំ ធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនា និងធានានូវភាពអនុគ្រះ 

សម្រប់ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ។ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិស្ររីភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ ។ ដំណើរការក្រទម្រង់

នានាកំពុងត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខា្លាំងកា្លាប្រកបដោយឆន្ទៈមុតស្រួច និងទទួលបានផ្ល្រផ្កា។ កម្ពុជាធានាបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អប្រសើរ 

និងសម្រចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ប្រកបដោយបរិយប័ន្ន និងសមធម៌ ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមនកំណើន ១១,៤% វិស័យស្រវាកម្មមនកំណើន 

៦,៧% និងវិស័យកសិកម្មមនកំណើនល្អជាងឆ្នាមុំន ។ វិស័យបរិស្ថាន ការងារ សង្គមកិច្ច អប់រំ សុខាភិបាល និងវិស័យ   ផ្ស្រងៗទៀតក៏សម្រចបានសមិទ្ធផល 

ថ្មីៗយ៉ាងច្រើន ។ ជីវភាពរបស់ប្រជាជនទូទៅ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដប់អាវុធ កម្មករ និយោជិត ត្រូវបានលើកកម្ពស់កាន់ត្រប្រសើរឡើង ភាពក្រីក្រ  
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របស់ប្រជាជនក៏កាន់ត្របានកាត់បន្ថយ ។

ព្រមជាមួយន្រះ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយបណ្ដាប្រទ្រសជាមិត្តជិត  

ឆ្ងាយ និងដ្រគូអភិវឌ្ឍទាំងឡាយ ហើយបានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការអន្ដរជាតិ ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណ្ដាប្រទ្រស ។

ដំណើរវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមនន្រះ នឹងពង្រីកភាពអនុគ្រះឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្រចបានជោគជ័យថ្មីៗទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខន្រះ ។ 

៤. អង្គសន្និបាតជំរុញកិច្ចការពារថ្ររក្សាស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានរឹងមំ ជាពិស្រសតាមរយៈជំរុញ

ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមនសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់ត្រខា្លាំងកា្លា និងមនប្រសិទ្ធភាពឡើង ដើម្បីធានាការរស់នៅដ៏សុខសន្ដរបស់ប្រជាជននៅគ្រប់ 

មូលដ្ឋាន ។ ក្នុងទិសដៅន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រព្រញទំហឹងនូវយុទ្ធនាការ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងបង្កា្របចោរកម្ម, ឃាតកម្ម, ការប្លន់ប្រដប់អាវុធ, 

គ្រឿងញៀន, ការកាប់ឈើខុសច្បាប់, ការទន្រ្ទានយកដីធ្លីខុសច្បាប់, បទល្មើសន្រសទខុសច្បាប់, អាជីវកម្មរ៉្រខុសច្បាប់, អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់ និងការ

ដក់កុងត្រូលយកលុយខុសច្បាប់ ។ ជនដ្រលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវត្រទទួលទោសតាមច្បាប់ ។

៥. អង្គសន្និបាតបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧  និងសម្រចគោលដៅផ្ស្រងៗទៀតដ្រល 

កំណត់ក្នុងច្បាប់ ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧ ។ ក្នុងនោះ បន្តពង្រឹងសកម្មភាពគាំទ្រគោលដៅន្រការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានា           

សមធម៌ន្រការប្រងច្រកផ្ល្រផ្កាន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ដោយអនុវត្តវិធានការ គោលនយោបាយមួយចំនួនជាអាទិ៍ : 

- ខិតខំរកទីផ្សារកសិផលដោយមនតម្ល្រសមរម្យ ជាពិស្រសក្នុងព្រលដ្រលប្រជាកសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវចំពោះមុខន្រះ ។ 

- បន្តប្រងច្រកដីធ្លី តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងការធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាជនក្រីក្រ យោធិនពិការ គ្រួសរយោធាពលី 

និងមរណៈ និងអតីតកងកម្លាំងប្រដប់អាវុធ ដ្រលគា្មាន ឬខ្វះដីពិតប្រកដ ។

- បងប្អូនអាជីវករតាមផ្សារដ្រលស្ថិតលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋ អាចផ្ទ្ររសិទ្ធិកាន់កាប់ ប្រើប្រស់ និងអាស្រ័យផលទៅឲ្យកូន ឬអ្នកដទ្របានដោយពុំ 

មនការកំណត់អាណត្តិ ព្រមទាំងលុបការបង់ភាសុី និងការបង់ថ្ល្រផ្ស្រងៗទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្រ្ចង កញ្ជើ ល្អីនៅតាមទីផ្សារ 

ទូទាំងប្រទ្រស ។

- ផ្ដល់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្ល្រនូវស្រវាចុះបញ្ជីកំណើត បញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ បញ្ជីមរណភាព សៀវភៅគ្រួសរ សៀវភៅស្នាក់នៅ 

និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្ម្ររ ។

- បន្តអនុវត្តការតភា្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅជនបទ ដើម្បីឈានទៅសម្រចគោលដៅគ្រប់ភូមិមនអគ្គិសនីប្រើប្រស់ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ។ បញ្ចុះ   

ថ្ល្រប្រើប្រស់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិមកត្រឹម ៦១០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង សម្រប់អ្នកប្រើប្រស់មិនលើសពី ៥០គីឡូវា៉ាត់ម៉ាងក្នុងមួយខ្រ 

ចាប់ពីខ្រម្រស ឆ្នាំ ២០១៧ទៅ ។ 

- ដំឡើងកម្រិតអប្បបរមន្រប្រក់បៀវត្សជាប់ពន្ធដល់ ១.០០០.០០០រៀល ។

- បន្តគិតគូរជំរុញដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដប់អាវុធ និងដំឡើងប្រក់ឈ្នួលរបស់កម្មករ និយោជិត សម្រប់ឆ្នាំ ២០១៨ 

បន្តទៀត ។

- បន្តសងសង់គ្រហដ្ឋានជូនគ្រួសរអតីតយុទ្ធជនក្រីក្របន្ថ្រមទៀត ។

៦. អង្គសន្និបាតគាំទ្រការជំរុញអនុវត្តកំណ្រទម្រង់សុីជំរៅលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះរួមទាំងកំណ្រទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សំដៅធ្វើការ 

ផ្ទ្ររមុខងារ ធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ ពិស្រសនៅថ្នាក់ឃុំ សងា្កាត់ និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីបង្ខិតការផ្ដល់ស្រវាសធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍ 

មូលដ្ឋានកាន់ត្រកៀកនឹងប្រជាជន កាន់ត្រមនគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងកាន់ត្រឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ។

៧. អង្គសន្និបាតកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ៗ ដើម្បីបន្តអនុវត្តផ្រនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សងា្កាត់អាណត្តិ       

ទី ៤ ដ្រលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ង្រទី ៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខន្រះ  ឲ្យសម្រចបានជោគជ័យ ដើម្បីបម្រើប្រជាជនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំ 

សងា្កាត់បន្តទៀត ។ នៅក្នុងដំណើរការន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគោរពអនុវត្តយ៉ាងមុឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ បទបញ្ជា នីតិវិធី និងក្រមសីលធម៌ សម្រប់ 

ការបោះឆ្នាត ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត អាជា្ញាធរមនសមត្ថកិច្ច គ្រប់គណបក្សនយោបាយ និងមជ្ឈដ្ឋាន 

ផ្ស្រងៗទៀត ក្នុងការពង្រឹងបរិយកាសនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយលក្ខណៈអព្យាក្រឹត និងប្រជាធិបត្រយ្យ ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នាតន្រះ  

បានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ររី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ។

៨.     អង្គសន្នបិាត រក្សាជហំរសោ្មាះសរ មុងឺម៉ាត ់ក្នងុការអនវុត្តវប្បធមស៌ន្ទនាជាមយួគណបក្ស   ដ្រលមនអាសនៈក្នងុរដ្ឋសភា រមួគា្នាបម្រើប្រទ្រសជាត ិ

និងប្រជាជន ដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការគោរព គោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ ព្រមជាមួយន្រះ គណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា បន្តពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាគណបក្ស អង្គការសង្គមសុីវិល និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រងៗទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិ 

ប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិស្ររីភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ ។ គឺមនត្រកិច្ចសហការគា្នាប្រកបដោយភាពសោ្មាះត្រង់ ហើយជ្រងខ្ពស់ 

នូវទង់អធិបត្រយ្យជាតិប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍របស់ជាតិ និងប្រជាជន ។

៩. អង្គសន្និបាតបានអនុម័តក្រប្រខ្លឹមសរមួយចំនួនក្នុងប្រការ ២៥ ប្រការ ៣១ និងប្រការ ៣៣ ន្របទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុងគណបក្សឲ្យស្របតាមការ 

វិវត្តន៍ន្រសភាពការណ៍ និងភារកិច្ចបច្ចុប្បន្ន ។
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
នៅសន្និបាត

គណៈកម្មៅធិការកណ្ដៅល
លើកទី ៤០ អាណត្តិទី ៥ 
ថ្ងៅទី ១៧-១៨ ខៅធ្នូ ឆ្នៅំ២០១៦
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ពិធីមិទ្ទីញអបអរខួបអនុស្សាវរីយលើកទី៣៨ ថ្ងេកំណើតរណសិរ្ស 

សាមគ្គីសង្គេះជាតិកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្នរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ 

កម្ពុជា) បានបេរព្ធឡើងនៅសាលសន្និសីទចតុមុខ នពេឹកថ្ងេទី២ ខេធ្នូ 

ឆ្នា២ំ០១៦ កេមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ី ហែង សំរិន           
បេធានកេុមបេឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា និងជា 

បេធានកិត្តិយស គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា។

សម្តេចចកេីមានបេសាសន៍ថា ការបេរព្ធពិធីមិទ្ទីញនពេលនេះ គឺរំឮក

ទៅដល់ថ្ងេកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គ ី២ ធ្ន ូឆ្នា១ំ៩៧៨ ជាបេវត្តសិាស្តេ ដេល

ពេលនោះកងកមា្លាំងរណសិរ្សបានរំដោះ និងសង្គេះជាតិមាតុភូមិ និង  

បេជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់រានមានជីវិត ឡើងវិញរួចផុតពីគេះមហន្តរាយ និង

ការកាប់សមា្លាប់នេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយ្យរបស់បនបេល័យពូជសាសន៍ 

ប៉ុល ពត និងបានខិតខំសា្តារកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍បេទេសជាតិឲ្យមានការ    

រីកចំរីនលើគេប់វិស័យដូចសព្វថ្ងេនេះ ។ សម្តេចចកេី បានថ្លេងបញ្ជាក់ថា      

" មាន២ធ្ន ូទើបមាន ៧មករា, មាន ៧មករា ទើបមានអ្វីៗ ដូចសព្វថ្ងេនេះ "។ 

ដូច្នេះ យើងមិនអាចបំភ្លេចរណសិរ្ស ២ធ្នូ បានទេ ។ ៉រណសិរ្សសាមគ្គី 

សង្គេះជាតិកម្ពុជា ៉ បច្ចុប្បន្នឈ្មាះថា  ៉រណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ

កម្ពុជា ៉ជាអង្គការចាត់តាំងមហាជនមួយឈានមុខរបស់គណបក្សបេជា-

ជនកម្ពុជាបានបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងតំបន់រំដោះ នភូមិជើងឃ្លូ ឃុំ២ ធ្នូ 

សេុកស្នួល ខេត្តកេចេះ។ ការបេរព្ធពិធីនេះឡើង ក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ពី សា្មារតី 

គោរពនិងដឹងគុណចំពោះវីរៈយុទ្ធជន យុទ្ធនរី និងអ្នកស្នេហាជាតិគេប់ 

ជំនន់ ដេលបានធ្វើពលីកម្មដ៏ធំធេងនៅគេប់សម័យកាល ដើម្បីភាពស្ថិត-

ស្ថរិគង់វង្សរីកចំរីននេទឹកដីមាតុភូមិ និងបេជាជន។ ពេលនេះបេជាជនទំាង

មូលជិតឈានចូលដល់ឆ្នាថំ្មជីាមួយនឹងក្តមីោទនភាពកេលេងចំពោះសមិទ្ធ

ផលទាំងឡាយលើគេប់វិស័យ ដេលបានសមេចក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ពេមទាំង

ជំនឿយ៉ាងមុតមំាចំពោះជោគជ័យថ្មីៗ ថេមទៀតក្នងុឆ្នា២ំ០១៧ ខាង មុខនេះ។ 

សម្តេចចកេ ី ហែង សំរិន បានថ្លេងបន្តថា ពិធីនេះបានរៀបចំឡើង    

សេបពេលដេលសា្ថានភាពរស់នៅរបស់បេជាជនកម្ពុជា មានកមេិតជីវភាព 

លូតលាស់ មានសេរីភាពពេញលេញ សម្បូរសប្បាយ និងពោរពេញទៅ 

ដោយមោទនភាព ចំពោះជោគជ័យទាំងឡាយ ដេលយើងសមេចបាន 

បន្ទាប់ពីថ្ងេបេវត្តិសាស្តេ ២ធ្នូ ដេលយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមចំណេកក្នុង  

ការអភិវឌ្ឍន៍បេទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនរួមជាតិ

ទូទាំងបេទេស។ ផ្តើមចេញពីសា្មារតី ២ ធ្នូ និងជ័យជម្នះ ៧ មករា ១៩៧៩ 

និងកេមការដក់ចេញនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ                       

ហ៊ុន សែន បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជានយករដ្ឋមនេ្តី 

នេកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាលុបបំបាត់សា្នាមបេកបាក់បេះឆក្នុងសង្គមជាតិ 

ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាពជាតិកាន់តេរឹងមាំ ឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។    

សម្តេចចកេី ក៏បានកោតសរសើរ និងវាយតម្លេខ្ពស់លើការដឹកនំរបស់ 

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន ដេលបានធ្វើឲ្យបេទេសជាតិមានសុខសន្តភិាព 

ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍លើគេប់វិស័យ ហើយបានធ្វើឲ្យបណ្តាបេទេស 

ជាចេើន ទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកកាន់តេមានចំណងសាមគ្គីភាព 

មិត្តភាព និងសហបេតិបត្តកិារកាន់តេជិតស្នទិ្ធថេមទៀត។ ដើម្ីបបន្តគំរូវីរភាព 

ដ៏ថ្លេថា្លា របស់អ្នកស្នេហាជាតិ ដេលបានបេឹងបេងបូជាសាច់សេស់ 

សម្តេចចកេី ហេង សំរិន ៖ មាន ២ ធ្នូ ទើបមាន ៧ មករា, 
មាន ៧ មករា ទើបមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងេនេះ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ីហែង សំរិន   បេធានកេុមបេឹក្សាជាតិរណសិរ្ស

សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា និងជាបេធានកិត្តិយសគណបក្សបេជាជន

កម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទ្ទីញរណសិរ្ស  ២ ធ្នូ

ឈាមសេស់ ក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ បេជាជនកម្ពុជាយើងតេូវខិតខំ

ប្តេជា្ញាការពារ មាតុភូមិ និងថេររក្សារាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរ 

គង់វង្ស។

សម្តេចចកេ ីហែង សំរិន បានថ្លេងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ «យើង    ទាំ

ងអស់គ្នាប្តេជា្ញាការពារមាតុភូមិ និងថេរក្សារាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យ 

ស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស។ បន្តបេឹងបេងកសាងកម្ពុជា ជាសង្គមមានការអភិវឌ្ឍន៍        

រីកចមេើនរុងរឿងក្នុងសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការបងេួបបងេួមជាតិ           

ទប់សា្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីនូវសកនដកម្ម និងគេះមហន្តរាយដូច 

ពីអតីតកាល»។

សម្តេចចកេី ក៏បានបេកាសគំទេចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់រាជ- 

រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសហបេជាជាតិ ដេលបានបង្កើត អង្គជំនំុជមេះវិសាមញ្ញ

នៅកេមច្បាប់កម្ពុជា និងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនំ    

ខ្មេរកេហមជាន់ខ្ពស់នេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយ្យ ។ ជោគជ័យនេដំណើរ

ការរបស់សាលាក្តខី្មេរកេហម មិនគេន់តេផ្តល់ភាពយុត្តធិម៌សមេប់បេជាជន

សមាជិក សមាជិកា នេពិធីមិទ្ទីញអបអរខួបអនុស្សាវរីយលើកទី៣៨ 

ថ្ងេកំណើតរណសិរ្ស សាមគ្គីសង្គេះជាតិកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្នរណសិរ្សសាមគ្គី 

អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ កម្ពុជា) 
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កម្ពុជា ដេលជាអ្នករងគេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេបានជួយពងេឹងនូវមូលដ្ឋាន 

ទប់សា្កាត់មិនឲ្យឧកេដិ្ឋកម្មបេបនេះ អាចនឹងកើតមានឡើងជាថ្មទីៀត នៅកម្ពជុា។

ដោយឡេកនៅយប់ថ្ងេទី២ ខេធ្នូ នៅទីរួមខេត្តពេវេង មានការរៀបចំ   

ពិធីដ៏អធឹកអធម ដើម្បីរំឮកគុណ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម 
អតីតបេធានពេឹទ្ធសភា អតីតបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលបាន  

បូជាអស់កមា្លាំងកាយកមា្លាំងចិត្តយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុន ដើម្បីជួយ 

សង្គេះបេជាជនចេញពីរបប ប៉ុល ពត ដោយផ្តើមចេញពីចលនរណ- 

សិរ្សសាមគ្គីសង្គេះជាតិកម្ពុជា ហើយដេលមានរូបសម្តេចផ្ទាល់ជាមេដឹក

នំដ៏សំខាន់មា្នាក់នៅក្នុងរណសិរ្សនេះផងដេរ ។ ពិធីនេះបានបេពេឹត្តទៅ

កេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ី ហែង សំរិន                  
បេធានកិត្តិយសគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជាបេធានរដ្ឋសភា ពេមទាំង 

១០. អង្គសន្និបាតបានអនុម័តក្រសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យន្រគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលពីចំនួន ៧ រូប ដល់ ១១ រូប 

ដោយបានសម្រួលភារកិច្ចសមជិកចំនួន ៤ រូប, បោះឆ្នាតជ្រើសតាំងបំព្រញបន្ថ្រមសមជិកចំនួន ៨ រូប និងបោះឆ្នាតជ្រើសតាំង ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា 
ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យន្រគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជំនួស ឯកឧត្តម សាយ ភូថង ដ្រលបានទទួលមរណភាព ។

១១. អង្គសន្និបាតវាយតម្ល្រខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារ គណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្ន្រក និងមន្ត្រី សមជិក សមជិកា 

គណបក្សគ្រប់រូប ដ្រលបានប្រឹងប្រងអស់ពីកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ក្នុងការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចដ្រលគណបក្សបានប្រគល់ជូន ។ ក្នុងនោះ បានយកចិត្តទុក

ដក់យ៉ាងខា្លាំងក្នុងការអប់រំ ចលនា និងជួយបង្កលក្ខណសម្បត្តិឲ្យសមជិក សមជិកាគណបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតបានច្រើន 

លើសលប់ ។ សន្និបាតបានណ្រនាំដល់គ្រប់ក្រុមការងារ និងគណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ មន្ត្រីគណបក្សគ្រប់រូប បន្តផ្សារភា្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានទាំង

នៅឃុំ សងា្កាត់ ទាំងនៅក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វ្រងយល់និងជួយដោះស្រយនូវការលំបាក និងសំណូមពរនានារបស់ប្រជាជន ។

១២. អង្គសន្និបាតសូមសម្ដ្រងនូវការគោរព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រលជ្របំផុតចំពោះជនរួមជាតិ ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស ទាំងនៅក្រប្រទ្រស             

ដ្រលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងធំធ្រងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ 

គណបក្ស ។ ព្រមជាមយួន្រះ អង្គសន្នបិាតសម្ដ្រងនវូអណំរគណុយ៉ាងជ្រលជ្របផំតុចពំោះប្រទ្រសជាមតិ្តជតិឆ្ងាយ ដ្រគអូភវិឌ្ឍន ៍នងិអង្គការអន្តរជាតនិានា 

ដ្រលបាន និងកំពុងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្ល្រថ្លាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ 

អង្គសន្និបាតអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល សូមរួបរួមសមគ្គីជាធ្លុងមួយនៅក្រមដំបូលន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងក្រមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រ ព្រះ    

ករុណជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតន្រយើង ដើម្បីសម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ  

ថ្មីៗទៀតក្នុងបុព្វហ្រតុសន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបត្រយ្យ និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទ្រសជាតិយើង  ។

        ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦
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មានការអញ្ជើញចូលរួមព ីសម្តេចវិបុលសេនភក្ត ីសាយ ឈុំ អនុបេធាន 

គណបក្ស  បេធានគណៈបេចំាការគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជាបេធានពេឹទ្ធសភា សម្តេចកេឡាហោម       

ស ខែង អនុបេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តេី និងជា 

រដ្ឋមនេ្តីកេសួងមហាផ្ទេ ពេមទាំងមានការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់នេ 

ពេទឹ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ថា្នាក់ដឹកនំខេត្ត  មនេ្តរីាជការកងកមា្លាំង

បេដប់អាវុធ និងបេជាពលរដ្ឋបេមាណជាង ១ មុឺននក់។  ក្នុងឱកាសនោះ 

សម្តេចចកេ ីហែង សំរិន បានថ្លេងរំឮកអំពីសកម្មភាពវីរភាព និងសា្នាដេដ៏ 

ធំធេង របស់   សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា សុីម  ដេលជាឥស្សរជននយោ-

បាយជាន់ខ្ពស់មួយរូប ចូលរួមដឹកនំចលនតស៊ូវាយផ្តួលរំលំរបបបេល័យ

ពូជសាសន៍នំមកនូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ដល់បេទេស
កម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ បេជាជនកម្ពុជានៅតេចងចាំជានិច្ច              

គុណូបការៈដ៏ឧត្តុងឧត្តមមិនអាចកាត់ថ្លេបាន របស់សម្តេចដេលបានធ្វើ 

ពលិកម្មសព្វបេបយ៉ាង ដើម្បីភាពរុងរឿងរបស់មាតុភូមិ និងសុភមង្គល 

របស់បេជាជន ។ 

សម្តេច ជា សុីម បានទទួលងរជា ស៉ម្ដេច  ៉ ពី ពែះករុណា 
ពែះបាទសម្ដែចពែះនរែត្ដម សីហនុ កាលពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងបាន 

ទទួលងរជា  ស៉ម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល  ពី៉សម្ដែចពែះបរមនាថ 
នរែត្ដម សីហមុនី កាលពី ខេតុលា ឆ្នាំ២០០៧។ កេពីនោះ សម្តេច 

ធម្មពោធិសាល ទទួលបានគេឿងឥស្សរិយយសជាចេើនទៀតពីពេះមហា-

ក្សតេ។ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម បេសូតេនៅថ្ងេទី១៥ 

ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៣២ នៅសេុករមាសហេក ខេត្តសា្វាយរៀង និងបានរៀបអា-

ពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកជំទាវ ញ៉ែម សឿន នៅឆ្នាំ១៩៥៥។ សម្តេច        

ធម្មពោធិសាលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងេទី៨ ខេមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ 

ក្នុងជន្មាយុ ៨៣ឆ្នាំ ដោយជរាពាធ៕

ថា្នាក់ដឹកនំពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួម

ក្នុងពិធីរំឮកគុណ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម 
នៅខេត្តពេវេង
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វេទិកាធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា-ចិន ផ្តល់សារបេយេជន៍ 
យ៉េងខ្លេំង ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

វេទិកាធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុកម្ពជុា-ចិន កេមបេធានបទ  ៉ពេះរាជាណ- 

ចកេនេកាលានុវត្តភាព ខ្សេកេវាត់មួយផ្លូវមួយ  ៉ តេូវបានរៀបចំឡើងដោយ

កេុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជននំមុខគេរបស់បេទេសចិន គឺកេុមហ៊ុន China 

Minsheng Invesment Group  និងកេុមហ៊ុន LYP គេុប របស់បេទេសកម្ពុជា 

ដោយមានអ្នកជំនួញធំៗមកពីបេទេសចិនបេមាណ ៣០០ នក់ បាន 

ចូលរួម។ វេទិកានេះបេរព្ធឡើងនៅថ្ងេទី១ ខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៦ កេមអធិបតីភាព

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តេី 

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។

ថ្លេងនៅក្នងុពិធីបើកវេទិកានេះ សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន បេកាសថា        

ដើម្បីបង្កើនភាពងយសេួលដល់វិនិយោគិនចិន និងកូរ៉េដេលមកវិនិយោគ 

ឬមកទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ដោយមានសំណើសុំនិងឯកភាពពីកេសួង  

ទេសចរណ៍ កេសួងមហាផ្ទេ កេសួងការបរទេស និងកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង  

ហិរញ្ញវត្ថុ សម្តេចបានសំរេចផ្តល់ជូនទិដ្ឋាការម្តង៣ ឆ្នាំ (ចេញចូលចេើន 

ដង) ដល់អ្នកវិនិយោគរួមទាំងអ្នកទេសចរចិន និងកូរ៉េ។ សម្តេចតេជោ 

បានរំលឹកផងដេរថា នៅពេលរំដោះបេទេសពីរបបប៉ុលពតមិននឹកសា្មាន

ថា ទីកេុងភ្នំពេញនឹងមានការរីកចមេើនដូចសព្វថ្ងេនេះទេ។ ការរីកចមេើន           

របស់រាជធានីភ្នំពេញមកទល់សព្វថ្ងេនេះ គឺមានការចូលរួមចំណេកពីដេគូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ ជាពិសេសពីមិត្តចិន ។ កម្ពុជា និងមិត្តចិនមានចំណង   

ទំនក់ទំនងមិត្តភាពល្អជាមួយគ្នាជាយូរលង់ណស់មកហើយ ចាប់តាំងពី  

អតីតបេមុខរដ្ឋចិន ម៉ែ សែទុង និងលោកនយករដ្ឋមន្តេចិីន ជូ អែនឡាយ 
និងថា្នាក់ដឹកនំចិនជាចេើនទៀត ដេលមានទំនក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទបំផុត

ជាមួយអតីតពេះមហាក្សតេកម្ពុជាសម្តេចពេះ នរែត្តម សីហនុ ជំនន់ 

សង្គមរាស្តេនិយម។ ផ្អេកលើទំនក់ទំនងជាមិត្តភាព ជាបេពេណីនេះ 

រដ្ឋាភិបាលនេបេទេស ទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន បានខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហ

បេតិបត្តិការទ្វេភាគីរហូតដល់កមេិត កំពូលមួយគឺ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ មក      

បេទេសយើងទំាងពីរបានកា្លាយជាដេគូយុទ្ឋសាស្តេគេប់ជេងុជេយដ៏សំខាន់។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់អំពីគោលដៅរួមរវាងថា្នាក់ដឹកនំនេ 

បេទេសចិន និងកម្ពុជាគឺ បង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យដល់ចំនួន ៥.០០០ 

លានដុលា្លារ នៅឆ្នាំ២០១៧។ ជាក់ស្តេងពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង កម្ពុជា-ចិន 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ សមេចបានចំនួន៤,៣ ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង 

១៥,១៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ ដេលសមេចបានចំនួន ៣,៨ ពាន់លាន 

ដុលា្លារ។ ក្នុងការនំចេញរបស់កម្ពុជាទៅបេទេសចិនក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មាន 

ចំនួន៤០៥ លានដុលា្លារ ក្នុងពេលដេលការនំចូលរបស់កម្ពុជា ពីបេទេស 

ចិនមានចំនួន ៣,៩ពាន់ លានដុលា្លារ កើនឡើង១៩,៧០% ធៀបនឹង 

ឆ្នាំ២០១៤ ដេលមានចំនួន ៣,៣ ពាន់លាន ដុលា្លារ។ ចិនជាបេទេសដេល

មានបេភពទនុវនិយិោគធជំាងគេបេមាណ ៤.៩០០ លានដលុា្លារ ហើយជាក ់

ស្តេងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចិនបានវិនិយោគទឹកបេក់ចំនួន ៥៦០  

លានដុលា្លារ។ គិតតេឹម ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ចិនមានគមេងវិនិយោគជាង

៨៤គមេងដេលគិតជាទឹកបេក់បេមាណ៧១៦ លានដុលា្លារ ស្មើនឹង 

២៤,៦៩% នេទុនវិនិយោគសរុប។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ចិនក៏កំពុងវិនិយោគលើ

វិស័យធនគរផងដេរ ដេលមានធនគរឯកទេសចំនួនមួយ និងធនគរ 

ពាណិជ្ជចំនួនពីរ ដេលសរុបទឹកបេក់វិនិយោគបេមាណ ២២៣ លាន 

ដុលា្លារ ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជារំពឹងថា នឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរ- 

ជាតិបេមាណ ៥ លាននក់ ក្នុងនោះទេសចរចិនអាចមានបេមាណ ៨០ មុឺន 

នក់ កើនឡើង ១៤,២៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន

ជើងហោះហើរតេង់ពីបេទេសចិនមកកម្ពុជាមានចំនួន ៩៣ ជើង ក្នុងមួយ 

សបា្តាហ៍ ក្នុងនោះ មករាជធានីភ្នំពេញ ៥១ជើង ខេត្តសៀមរាប ៣០ជើង 

និងកេុងពេះសីហនុ១២ ជើង ។  មិត្តចិនបានជួយកសាងផ្លូវវេងជាង 

គេបំផុតនៅកម្ពុជាបេវេង ១៥០០ គ.ម និងសា្ពោនចំនួន៧ បេវេង ៣១០៤ 

ម៉េតេ។ ក្នុងរយៈពេល១៤ ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី  

មានការកើនឡើង១១ដង ពី១៨០មេហា្កាវា៉ាត់ នៅឆ្នាំ២០០២ ដល់១.៩៨៦ 

មេហា្កាវា៉ាត់ នៅឆ្នាំ២០១៥ ។ កំណើនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនីនេះ 

សមេចទៅបានដោយសារ មានការចូលរួមជាគំហុកពីសំណក់អ្នក វិនិយោគ 

ចិន ក្នុងគមេងវិនិយោគវារីអគ្គិសនីតាមរូបភាព «សាងសង់អាជីវកម្ម 

និងផ្ទេរ(BOT)»។ 

បេធានបទនេវេទិកាថ្ងេនេះ គឺបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតាំងចិត្តរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលចិន និងសហគេសឯកជនដូចជា CMIG 

ដើម្ីបបន្តឈានទៅមុខ ក្នងុការអភិវឌ្ឍន៍ឱកាសវិនិយោគក្នងុបេទេសកម្ពជុា 

លើវិស័យផ្សេងៗ។ សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន បានបញ្ជាក់ថា កម្ពជុាន     

ពេលបច្ចុប្បន្នមានឧត្តមភាពបេៀបធៀប និងសកា្ដានុពលសំខាន់ៗដូចត 

ទៅៈ ទី១.កម្ពុជាមានភាពអំណយផលនេដី អាកាសធាតុធនធានធម្មជាតិ

កេរដំណេលបេវត្តិសាស្តេទេសភាពដ៏សេស់តេកាលនេឆ្នេរសមុទេ កោះ 

ទន្លេ បឹងបួ និងពេពេឹក្សា ដេលសកា្ដានុពលទាំងអស់នេះកំពុងតេរង់ចាំការ

វិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍបេកបដោយចីរភាព ។ ទី២.ភាពអំណយផល 

នេស្ថរិភាពនយោបាយ ស្ថរិភាពមា៉ាកេសូេដ្ឋកិច្ច និងសន្តសុិខពេញលេញក្នងុ

បេទេសបានធ្វើឱ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគន្លងនេការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអតេ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា-ចិន 
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សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 

នេពេះរាជាណចកេកម្ពជុា បានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លវូការនៅសាធារណរដ្ឋ 

សង្គមនិយមវៀតណម នថ្ងេទី២០-២១ ខេធ្នូ នេះ ដើម្បីពងេឹងពងេីក 

ទំនក់ទំនង កិច្ចសហបេតិបត្តិការលើវិស័យការទូត សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម 

ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ សមេប់បេទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តេរឹងមាំរីកចមេើន 

ទ្វេឡើងថេមទៀត ក្នុងនមជាបេទេសដេលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នា។  

ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវ ការនេះ គឺជាការឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញពី 

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម 

វៀតណម។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅទីកេុង ហា ណូយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
បានជួបពិភាក្សាការងរជាមួយ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក អំពីទំនក់- 

ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការគេប់ជេុងជេយ ពិសេសបាន 

ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តរូទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដេលមានផលបេយោជន៍

ទៅវិញទៅមកនេបេទេសទំាងពីរ។ សម្តេចតេជោ បានសម្តេងនូវការអបអរ

សាទរចំពោះការរីកចមេើនគួរឲ្យកត់សមា្គល់របស់វៀតណម ក្នងុការកសាង 

និងអភិវឌ្ឍជាតិ។ សម្តេចតេជោ បានជូនពរបេជាជនវៀតណមឲ្យទទួល

បានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មកេមការដឹក

នំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណម និងរដ្ឋវៀតណម។ ឯកឧត្តមនយក 

រដ្ឋមនេ្តី វៀតណម ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានអបអរសាទរយ៉ាងខា្លាំងចំពោះ

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដេលបេជាជនកម្ពុជាទទួលបានកេម ពេះរាជកិច្ច        

ដឹកនំបេកបដោយពេះបញ្ញាញាណ របស់ពេះករុណជាអមា្ចាស់ជីវិតលើ 

ត្បូង ពេះមហាក្សតេ នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងកេមការដឹកនំរបស់ 

ពេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេលដឹកនំដោយសម្តេច 

តេជោនយករដ្ឋមនេ្តី ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិ ដេលនំមកនូវ 

ស្ថិរភាពនយោបាយ ការរីកចមេើនផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការពងេឹងកាន់តេ

ខា្លាំងឡើងនូវជំហរនិងតួនទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ 

ភាគីទាំងពីរបាន កត់សមា្គល់ដោយការពេញចិត្តចំពោះការបោះជំហានទៅ

មុខនេទំនក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការគេប់ជេុងជេយ 

នេបេទេសទាំងពីរនពេលកន្លងមក ដេលនំមកនូវផលបេយោជន៍ជាក់

ស្តេងជាចេើនដល់បេជាជន នេបេទេសទាំងពីរ។ មេដឹកនំទាំងពីរបាន 

ឯកភាពគ្នាថា ការពងេឹងនិងលើកកម្ពស់ទំនក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហ 

បេតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា និងវៀតណម គឺពិតជាមានសារសំខាន់យ៉ាង 

កេលេងសមេប់បេជាជាតិទំាងពីរ ពេមទំាង បានប្តេជា្ញាបន្តពងេងឹ និងលើក

កម្ពស់ទំនក់ទំនងទ្វេភាគីសេបតាមពាក្យស្លាក  ៉ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ 
មិត្តភាព ជាបេពេណី កិច្ចសហបេតិបត្តិការគេប់ជេុងជេយ និងស្ថិរភាព 

យូរអង្វេង      ៉។ មេដឹកនំទាំងពីរបានប្តេជា្ញាអនុវត្ត យ៉ាងពេញលេញនូវគោល-

ការណ៍ដេលមានចេងក្នុងសេចក្តីបេកាសរួមកម្ពុជា-វៀតណម ឆ្នាំ១៩៩៩ 

ឆ្នាំ២០០៥ ឆ្នាំ២០០៩ ឆ្នាំ២០១១ ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បី 

គោរពឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពដេនដី មិនជេៀតជេក 

កិច្ចការផ្ទេក្នងុគ្នា និងធានថាមិនឲ្យមានកមា្លាងំអមិត្តណមួយបេើបេស់ទឹក

ដីរបស់ខ្លួន ដើម្បីគំរាមកំហេងសន្តិសុខបេទេសមួយទៀត និងដោះ សេយ 

រាល់បញ្ហា ដេលកើតឡើងរវាងបេទេសទាំងពីរតាមរយៈ ការពិភាក្សា ដោយ 

សន្តិវិធី ។ មេដឹកនំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចបេជុំកមេិត 

ខ្ពស់ការទាក់ទង និងការផ្លាស់ប្តូរគណៈបេតិភូនៅគេប់ជាន់ថា្នាក់ និងជំរុញ 

ឲ្យមានការបេសេ័យទាក់ទងគ្នារវាងបេជាជន និងបេជាជន ជាពិសេសនៅ

តាមបណ្តាខេត្តជាប់ពេំដេន។ មេដឹកនំទាំងពីរបានបញ្ជាក់សាជាថ្មី នូវការ 

គោរព និងការអនុវត្តឲ្យបាន ពេញលេញនូវសន្ធិសញ្ញាកំណត់ពេំដេន និង

កិច្ចពេមពេៀងពាក់ព័ន្ធដទេទៀត រវាងរដ្ឋទាំងពីរ និងបានកោតសរសើរ    

យ៉ាងជេលជេចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់គណៈកម្មការចមេុះខណ្ឌ

សីមាពេំដេនគោក ដេលសមេចបានជាង ៨៣ % នេការងរខណ្ឌសីមា      

ជោគជ័យនោដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តោចតោជោ ហ៊ុន សោន 
នោសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 

សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញ ចូលជួបសំដេងការគួរសម 
ជាមួយ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង  អគ្គលេខានេគណៈកមា្មាធិការ

មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណម

សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា តេូវបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តា

ពីសំណក់ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នយករដ្ឋមនេ្តី
នេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណម
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និងបោះបង្គលពេដំេនគោកក្នងុរយៈពេលកន្លងមក ដោយឈរលើ មូលដ្ឋាន 

នេសន្ធិសញ្ញាកំណត់ពេំដេនរវាងបេទេសទាំងពីរ។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផល 

ដេលសមេចបាននោះ ភាគីទាំងពីរបានប្តេជា្ញាថា នឹងស្វេងរកដំណះ     

សេយជាសា្ថាពរនូវកំណត់ខ្សេពេំដេនដេលនៅសេសសល់ ដើម្បីបញ្ចប់ 

ការខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គលពេំដេនគោកឲ្យបានឆប់តាមដេលអាច  

ធ្វើទៅបាន ដើម្បីកសាងបន្ទាត់ពេំដេនសន្តិភាព ស្ថិរភាព មិត្តភាព 

កិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍបេកបដោយចីរភាព។ បេមុខដឹកនំនេ

បេទេសទាំងពីរបានប្តេជា្ញារួមគ្នា ក្នុងការពងេីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើនដល់ 

៥ ០០០ លានដុលា្លារ។ ក្នងុកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដេរ សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន 
បានអញ្ជើញឯកឧត្តមនយករដ្ឋមនេ្តីវៀតណម ង្វៀន សួនហ៊្វុក  ចូលរួម 

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាសា៊ានលើកទី ២៦ ដេលកម្ពុជានឹងធ្វើ 

ជាមា្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០១៧ និងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ                    

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ផងដេរ។ 

បន្ទាប់មកមេដឹកនំនេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណម បានអញ្ជើញ 

ធ្វើជាសាក្សី នេពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងសហបេតិបត្តិការ  

សំខាន់ៗចំនួន៣ ក្នុងនោះរួមមាន ទី១-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំនួយទៅវិញទៅ 

មកផ្នេកច្បាប់ ក្នុងវិស័យពេហ្មទណ្ឌ ទី២-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត  

និងទី៣-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងកេសួងធម្មការ និង

សាសនរបស់ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងគណៈកមា្មាធិការជនជាតិ 

នេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម។

ក្នងុឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនោះដេរ សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ 

ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 

ចូលជួបសំដេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរដច់ដោយឡេកពីគ្នាជាមួយ 

លោកជំទាវ ង្វៀន ធីគីមងិន បេធានរដ្ឋសភានេសាធារណរដ្ឋសង្គម-

នយិមវៀតណម ឯកឧត្តម តែន ់ដាយក្វែង បេធានរដ្ឋនេ សាធារណរដ្ឋ 

សង្គមនិយមវៀតណម និងឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង  អគ្គលេខានេគណៈ

កមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណម ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ ថា្នាក់ដឹកនំ

ជាន់ខ្ពស់វៀតណមបានសម្តេងនូវអំណរពេះគុណ ថា្វាយចំពោះពេះវិញ្ញា-

ណក្ខន្ធពេះករុណពេះបរមរតនកោដ្ឋ ពេលដេលនៅមានពេះជន្ម ពេះ 

អង្គបានបញ្ចេញនូវពេះបញ្ញាញាណ និង ពេះរាជកាយពលក្នុងការបន្តជួយ

គំទេឥតងករេដល់បេទេសវៀតណម ក្នុងការវាយរំលំសតេវូឈា្លានពាន  

រហូតទទួលបាននូវឯករាជ្យយ៉ាងពេញ បរិបូរណ៍ ។ ជាការឆ្លើយតប សម្តេច

តេជោនយករដ្ឋមនេ្តីបានថ្លេងនូវអំណរគុណជូនដល់ថា្នាក់ដឹកនំ និង 

បេជាជនវៀតណម ដេលបានជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដល់ 

កម្ពុជាដេលមកដល់ពេលនេះ ធនធានមនុស្សដេលវៀតណមបានជួយ 

បណ្តុះបណ្តាល កំពុងតេមានសមត្ថភាពពិតបេកដ ក្នុងការដឹកនំកសាង    

បេទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចមេើន ។ បេមុខដឹកនំនេបេទេស 

វៀតណម និងសម្តេចតេជោ ហ៊នុ សែន បាន សម្តេងនូវការវាយតម្លេខ្ពស ់

និងកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលនេទំនក់ទំនង កិច្ចសហបេតិបត្តិការ 

ដេលធ្វើឲ្យបេទេសទាំងពីរមានការរីកធំធាត់ទាំងផ្នេករដ្ឋ និងផ្នេកឯកជន 

ពិសេសបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវដំណើរទស្សនកិច្ចគេប់កមេិត ក្នុងន័យ         

ពងេឹងនិងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ នេបេទេសទាំងពីរឲ្យឈានដល់ 

កំរិតថ្មីមួយទៀត ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ភាពរីកចមេើនរបស់វៀត-

ណមគឺ មានន័យស្មើនិងការរីកមេើនរបស់បេទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះដេរ 

ពេះថាបេទេសយើងទាំងពីរមិនចង់មើលបេទេសណមួយ ស្ថិតក្នុង 

សា្ថានភាពកេីកេនោះទេ ពោលគឺបេទេសយើងទាំងពី រ ចង់រស់នៅបេកប 

ដោយការរីកចមេើនរុងរឿង និងបេកបដោយសុខសន្តភិាព ក្នងុនមជា 

បេទេសដេលមានភូមិផងរបងជាមួយ ។ បណ្តាមេដឹកនំនេបេទេសវៀត-

ណមបានជូនពរយ៉ាងស្មាះស្មគ័េចំពោះកម្ពជុា សូមទទួលបាននូវភាពជោគ

ជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នាតកេុមបេឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់នៅឆ្នាំ 

២០១៧ និងការបោះឆ្នាតជេើសតំាងតំណងរាសេ្តនីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ 

និងការបន្តកសាងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បេកបដោយសន្តិភាព និង 

វិបុលភាព ។

ជោគជ័យនេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស ់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅ 

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម បានផ្តល់នូវសារៈសំខាន់យ៉ាងខា្លាំង

ដល់កិច្ចសហបេតិបត្តិការកម្ពុជា-វៀតណម ក្នុងនមជាបេទេសភូមិផង 

របងជាមួយ ហើយសង្ឃឹមថា នឹងកាន់តេពងេឹងបាននូវទំនក់ទំនងល្អ ដើម្បី 

ជាបេយោជន៍ដល់បេជាជន នេបេទេសទាំងពីរទៅអនគត៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញ ចូលជួបសំដេងការគួរសម 

ជាមួយលោកជំទាវ ង្វៀន ធីគីមងិន បេធានរដ្ឋសភា 
នេសាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយមវៀតណម

សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលជួបសំដេងការគួរសម 

ជាមួយឯកឧត្តម តែន់ ដាយក្វែង បេធានរដ្ឋនេ 
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម 
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ក្នុងខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 
នយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី 

សមោ្ពោធសមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួន។ សម្តេចតេជោបានផ្តល់អនុសាសន៍ 

សំខាន់ៗ ក៏ដូចជាគោលជំហននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដេរ។

- បេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្កាល

ទោសចំពោះទង្វើរបស់បេទេសមួយចំនួនដូចជា អាមេរិក និងអឺរ៉ុប ដេល     

បានបង្កឲ្យមានអសន្តសុិខនៅក្នងុពិភពលោកតាមរយៈ លទ្ធបិេជា ធិបតេយ្យ 

សិទ្ធិមនុស្ស និងការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដេលគេន់តេដើម្បីផ្តួលរំលំមនុស្ស  

មា្នាក់ ឬរបបមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សសា្លាប់រាប់លាននក់។  សម្តេចតេជោ 

បានលើកជាសំណួរថា តើតុលាការឧកេិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរកាត់ទោសពួក

មេកោ្លាងទាំងនោះ ឬក៏តេូវបេគល់ជូនរង្វាន់ណូបេល។ សម្តេចតេជោបាន 

ថ្លេងបេបនេះ នៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាសុីលើកទី៩ 

កេមបេធានបទ «ការជំរុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍បេកបដោយនិរន្តរ-

ភាពនៅក្នុងតំបន់អាសីុ» នលា្ងាចថ្ងេទី២៨ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្ត 

សៀមរាប។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា៖ តើដល់ពេល

ដេលយើងតេូវវាយតម្លេអំពីបដិវត្តពណ៌ហើយឬនៅ? មកដល់ពេលនេះ      

អ្នកដេលធា្លាប់ផ្តួចផ្តើមធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ហើយអ្នកដេលធា្លាប់អបអរសាទរ 

នូវបដិវត្តន៍ពណ៌ តើពួកគេទៅពួនសំងំនៅទីណ? តំបន់ដេលទទួលរងនូវ

សង្គេមនិងបដិវត្តពណ៌ កំពុងតេរងនូវវិនសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះកេម

ហេតុផលនេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស ។  ការផ្តួលរំលំរបប 

សាដម ហូសេន តើបានផ្តល់បេយោជន៍អ្វីខ្លះទៅសមេប់បេជាជនអ៊ីរា៉ាក់? 

ការផ្តួលរំលំ បេនណលី នៅទុយនេសុី ការផ្តួលរំលំ កាដហ្វី នៅលីប៊ី 

ការផ្តលួរំលំ ហូូស្ន ីមូបារា៉ាក់ នៅអេហ្ីសប ការបេឆំងនិងរបបដេលដឹកនំដោយ

បេធានធិបតី អាសាត ក៏ដូចជាសង្គេមដេលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅយ៉េមេន 

តើទាំង អស់នេះអ្នកណជាអ្នកទទួលខុសតេូវ។ ដើម្បីប្តូរមនុស្សមា្នាក់និង  

ប្តូរបុគ្គលមា្នាក់ ឬក៏រដ្ឋាភិបាលមួយនំទៅដល់ការសា្លាប់មនុស្សរាប់មុឺន 

រាប់សេន រាប់លាននក់ បេបនេះ? តើល្មមដល់ពេលដេលយើងវាយតម្លេ

អំពីសភាពការណ៍នេះហើយ ឬនៅ? តើបដិវត្តន៍ពណ៌វាជាការគួរឲ្យជាទី

សេឡាញ់ ឬ ក៏ជាទីគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម ហើយតើតុលាការឧកេដិ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរ

កាត់ ទោសពួកមេកោ្លាងដេលធ្វើឲ្យបេជាជនអ៊ឺរា៉ាក់ និងបេជាជននេបណ្តា 

បេទេសនៅមជ្ិឈមបូព៌ាយកទៅកាត់ទោស ឬតេវូបំពាក់មេដយជាពេណូីបេល

ឲ្យពួកទាំងនេះ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា កេពីការសា្លាប់មនុស្សតើនៅ

មានមនុស្សប៉ុន្មាននក់ទៀត ដេលកំពុងតេឆ្លងមហាសាគរមេឌីទេរា៉ាណេ 

ដើម្បីភៀសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុប។ ឥឡូវអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការតឹងតេងជាមួយអ្នក

ទាំងអស់នោះទៀត តើអឺរ៉ុបគួរមានការទទួលខុសតេូវឬយ៉ាងណ? 

ចំណុចនេះយើងតេវូធ្វើការពិភាក្សា និងដើម្ីបទប់សា្កាត់នូវទង្វើរបស់ជនទំាង

ឡាយណ ឬ បេទេសណក៏ដោយដេលបានបង្កើតឡើងនូវសា្ថានភាពទទឹង

ទិស ស្អប់ខ្ពើមមនុស្សមា្នាក់ ឬ រដ្ឋាភិបាលមួយតេបាននំមកនូវការជំនួសដោយ

ការសា្លាប់មនុស្សរាប់លាននក់។ ដូចជា កម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់តេម្តងស្អប់ 

សម្តេច ពែះនរែត្តម សីហនុ បេរជាបង្កើតរដ្ឋបេហារទមា្លាកស់ម្តេច 

ពែះនរែត្តម សីហនុ បង្កើតឡើងនូវសង្គេមវិនសសកម្មសា្លាប់មនុស្ស។ 

ពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៥ សា្លាប់មនុស្សរាប់សិបមុឺននក់ ពី១៩៧៥ ដល់ 

១៩៧៩ សា្លាប់មនុស្សអស់ជាង ៣លាននក់ បន្តសង្គេមពី ឆ្នាំ១៩៧៩ 

មកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៩៨។ យើងសា្គល់រស់ជាតិនេសង្គេម យើងខ្ញុំតេូវ          

ការពារសន្តិភាពតេយើងមិនមេនជាអ្នកជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់នោះទេ ។   

យើងជួបជុំគ្នាក្នុងនមសភាតំបន់អាសុី យើងគួរមាន ការទទួលខុសតេូវក្នុង

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន អញ្ជើញចូលរុួមពិធីសមោ្ពោធរោងចកេ

ផលិតភេសជ្ជៈ (កូកាកូឡា) 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាជនពិការ

កម្ពុជាលើកទី១៨ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៤

សម្តែចតែជែ ហ៊ុន សែន: តុលាករឧកែិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរកត់ទែសពួកមែក្លែង
បង្កអសន្តិសុខនែក្នុងពិភពលែក ឬក៏តែូវបែគល់ជូនរង្វែន់ណូបែល?

                    កម្ពុជាពុំមានកររើសអើងចំពែះកែុមហ៊ុនវិនិយែគ
 អំពាវនាវដល់កែុមតន្តែីជនពិករឲ្យចងកែងជាកែុមធំៗ
 ចង់ឃើញកម្ពុជាបាញ់បង្ហែះផ្កែយរណបដែយខ្លួនឯង
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ការលើកបញ្ហាឡើង តើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ។ សម្តេចបាន 

បញ្ជាក់ថា មោ៉ាងនេះនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាបេទេសអ៊ីរា៉ាក់ និងតំបន់មួយ 

ចំនួននៅសុីរី កំពុងវាយបេហារគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាមួយគ្នានេះជនភៀស                                      

ខ្លនួ មួយចំនួនកំពុងរត់ភៀសខ្លនួចេញពីតំបន់ទំាងនោះ ទៅកាន់អឺរុ៉បក្នងុពេល

អឺរ៉ុបកំពុងបិទទា្វារ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានអំពាវនវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុប               

ទទួលយកជនភៀសខ្លនួទំាងនោះឲ្យមានការសា្នាក់នៅសមរម្យ មានការងរ 

ធ្វើពេះនេះការទទួលខុសតេវូរបស់បេទេសទំាងនោះ ដេលគំទេនយោបាយ

សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាបដិវត្តន៍ពណ៌។ សម្តេចតេជោនយករដ្ឋមន្តេបីាន

បន្តថា ដើម្បីការពារសន្តិភាពបាន លុះតេតេមានការទប់សា្កាត់កុំឲ្យមាន  

អ្នកបង្កើតសង្គេម។ កុំបនោ្ទាសបេទេសដេល មានសង្គេមតេូវបនោ្ទាសពួក

អ្នកលូកដេចូល និងគំទេសង្គេម ។

- ពេឹកថ្ងេទី១ ខេធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នងុពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពជុា- ចិននៅសណ្ឋាគរ ហា្គឌិនសីុធី 

រាជធានីភ្នំពេញ។ ពិធីនេះមានធុរជនសំខាន់ៗមកពីបេទេសចិនបេមាណ

៣០០នក់ចូលរួម។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថា កម្ពជុាបានឆ្លងកាត់ពីឋានៈជាបេទេស

មានចំណូលទាបទៅជាបេទេសមានចំណូលមធ្យមកមេិតទាប ដេលកតា្តា

នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនដូចជា កំណើននេសកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ ។ ប៉ុន្តេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ន

ពេលបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អេកនៅឡើយលើវិស័យបេពេណី ដូចជាវិស័យកាត់ដេរ 

ទេសចរណ៍ សំណង់ និង កសិកម្ម។ បេការនេះចង្អុលបង្ហាញពីភាពចាំបាច់

និងភាពបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទៅកាន់វិស័យថ្មីៗផ្សេងទៀត ។ ដើម្បី 

ឆ្លើយតបទៅនឹងការបេបេលួរចនសម្ពន័្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នងុសេកុ សភាពការណ៍

បេបេលួនេនិមា្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់និងពិភពលោក និងសមេចគោល

ដៅនេការធ្វើពិពិធកម្ម និងលើកកម្ពស់ភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា                  

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សា- 

ហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥ - ២០២៥ ដេលគោលនយោបាយនេះមិនតេឹមតេ

ផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្តេកំណើនថ្មី ដេលជាចក្ខុវិស័យ និង ផេនការចង្អុលទិស  

សមេប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងជំរុញ    

ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ដេលជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់ 

និង ជាឧបករណ៍គន្លឹះសមេប់សមេចបានតាមគោលដៅនេយុទ្ធសាស្តេ 

កំណើនថ្មីទៀតផង ។

សម្តេចតេជោបន្តថា គោលនយោបាយខាងលើនេះតេូវបានដក់ចេញ

សេបពេលនឹងការអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង             

បេធានធិបតីនេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនគឺ “ ខ្សេកេវាត់សេដ្ឋកិច្ច ផ្លវូសូតេ 

និងផ្លូវសូតេសមុទេសតវត្សរ៍ ២១” ដេលគោលនយោបាយនេបេទេស             

ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈបំពេញគ្នា ក្នុងការជំរុញការតភា្ជាប់ហេដ្ឋារចន 

សម្ពន័្ធពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថជុាដើម សមេប់កិច្ចសហ-           

បេតិបតិ្តការឈ្នះ ឈ្នះ ជំរុញការអភិវឌ្ឍរួមដើម្បីមិត្តភាព សន្តិភាព និង             

វិបុលភាពរវាងបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា - ចិន ។ កម្ពុជាបានតេៀមខ្លួនរួចជា 

សេច ហើយមានបំណងកា្លាយជាបេទេសគំរូនេភាពជោគជ័យនេការអនុវត្តន៍

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ដេលបន្តចូលរួមចំណេកដល់ការពងេឹង និងពងេីកកិច្ច 

សហបេតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងបេទេសយើងទាំងពីរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 

វិនិយោគ និងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដេរ ។

- ពេឹកថ្ងេទី៥ ខេធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចកេផលិត

ភេសជ្ជៈ(កូកា កូឡា)របស់កេុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាដេលបានចំណយទុន

វិនិយោគបេមាណជាង១០០ លានដុលា្លារ ។ សម្តេចតេជោបានកោត              

សរសើរ និងកត់សមា្គល់ពីភាពរីចមេើនរបស់កេុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជា 

កូកាកូឡា នេសហរដ្ឋអាមេរិកដេលបានធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពជុាចាប់តំាង

ពីទំហំតូចរហូតមានទំហំធំ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាមានចំណុច ៤ 

យ៉ាងដេលគួរតេូវបានលើកទឹកចិត្ត និងសរសើរចំពោះកេុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ  

កូកាកូឡាក្នុងនោះ ទី១.កេុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមពីទុនវិនិយោគតូចពងេីក

ទៅជាទុនវិនិយោគដ៏ធំ។ កេមុហុ៊ននេះបានបេើជនជាតិកម្ពជុាចំនួន៩៩,៧%។

ដូច្នេះជាការលើកទឹកចិត្តធំណស់សមេប់ការបេើបេស់ និងការបណ្តុះ- 

បណ្តាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងសេុក ។ សម្តេចពិតជាមានការពេញចិត្ត 

និងមោទនភាពចំពោះជនជាតិកម្ពុជា ដេលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការងរ

ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងទំនើប។  ទី២.ការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គម

ដេលកេុមហ៊ុនបានធ្វើទាក់ទងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ទាក់ទងបញ្ហាសង្គម 

និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។ ទី៣.កេុមហ៊ុនកូកាកូឡាបានធ្វើ

ឲ្យកម្ពុជាមានមោទភាពតាមរយៈដក់អក្សរខ្មេរនៅលើកំប៉ុង កូកាកូឡា  ។ 

កេុមហ៊ុនកូកាកូឡានៅកម្ពុជាមិនមេនសមេប់ផ្គត់ផ្គង់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

បេមាណ១៥លាននក់ប៉ុណ្ណោះទេ តេអាចនំទៅបណ្តាបេទេសននក្នុង   

តំបន់អាសា៊ានដេលមានអ្នកបេើបេស់ជាង ៦០០លាននក់ថេមទៀតផង ។

សម្តេចតេជោ បានលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ខិតខំធ្វើ 

ការងរឲ្យបានល្អ ។ ទំនកទ់នំងរវាងកម្មករ  នងិ ថៅកេរោងចកេគជឺាទនំក-់

ទំនងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបាន ហើយកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់នឹងរក្សា

ឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ និងដោះសេយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីមិនតេវូ

ធ្វើការដោះសេយដោយការធ្វើបាតុកម្មនោះទេ ។ សម្តេចតេជោក៏បាន 

បង្ហាញការសង្ឃឹមផងដេរថា រោងចកេអាមេរិកមួយនេះនឹងមិនធ្វើការ 

កៀបសង្កត់ទៅលើកម្មករនោះទេ ដោយសារថា អាមេរិកជាបេទេសបិតា 

បេជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធមនុស្ស  ។

- ពេឹកថ្ងេទី៦ ខេធ្នូ សម្តេចតេជោនយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូល

រួមជាគណៈអធិបតីទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៨ និងទិវាជនពិការ 

អន្តរជាតិលើកទី ៣៤ នៅសាលមហោសេពកោះពេជេរាជធានីភ្នំពេញ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនវឲ្យគេប់កេសួងសា្ថាប័ន  

គេឹះសា្ថានសាធារណៈ តេូវរៀបចំធ្វើជមេលឲ្យជនពិការងយសេួលចេញ  

ចូលដូចជាសា្លាកសញ្ញា ជមេលរទេះ និងជណ្តើរ ។ល។ សម្តេចក៏បាន         
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ស្នើឲ្យមានការតេួតពិនិត្យឡើងវិញ ចំពោះសា្ថាប័នរដ្ឋដេលតេូវទទួលយក 

ជនពិការឲ្យចូលបំរីការងរឲ្យបាន ២% ឡើងវិញថាតើសា្ថាប័នណធ្វើ 

បាន? សា្ថាប័នណមិនទាន់ធ្វើបាន និងបានអំពាវនវឲ្យវិស័យឯកជន 

ទទលួយកជនពកិារចលូបរំកីារងរផងដេរ ។ ក្នងុឱកាសនោះសម្តេចតេជោ 

ក៏បានបេកាស ពីការសមេចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលានបេជាធិបតេយ្យដេល

នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ បេវត្តិសាសេ្ត និងជាតំបន់ទេស-

ចរណ៍ទៅរៀបចំនៅទីកន្លេងផ្សេងមួយទៀត ដេលសក្តិសមជាងនេះ ។ 

ទីលានបេជាធិបតេយ្យថ្មីនោះ តាមគមេងនឹងរៀបចំនៅក្នុងខណ្ឌប្ញស្សី

កេវ ។

- ថ្ងេទី៨ ខេធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីអបអរសាទរខួប ៥ ឆ្នាំនេបេតិបត្តិការរបស់កេុមហ៊ុនមីនេបៀនៅកម្ពុជា 

ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ ក្នុងឱកាសនេះ សម្តេចតេជោ 

បានថ្លេងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា “រាជរដ្ឋាភិបាលដេលដឹកនំដោយរូប 

សម្តេច នឹងបន្តការខិតខំកៀងគរអ្នកវិនិយោគថ្មីៗ។ រីឯអ្នកវិនិយោគចាស់

ដេលមានសេប់ខិតខំសមេួលពាណិជ្ជកម្ម ការសមេួលននដើម្បីឲ្យការ 

ផលិតកាន់តេមានផលចំណេញហើយផលចំណេញនេះបានធា្លាក់ទៅលើ

កម្មករ  ដូចជាបញ្ជុះតម្លេអគ្គិសនីសមេប់ការផលិតនោះហើយគឺជាផ្នេកនេ 

បេក់ចំណេញរបស់រោងចកេសហគេស ហើយដេលនំទៅដល់ការ         

បង្កើនបេក់បៀវត្សរិ៍របស់កម្មករនិយោជិត។ នេះជាការខិតខំរបស់រាជ 

រដ្ឋាភិបាល។

- ពេឹកថ្ងេទី១៥ ខេធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា              

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នងុពិធីសមោ្ពោធអគរថ្ម ី នេទីស្តកីារកេសួងបេសណីយ៍ 

និងទូរគមនគមន៍ ។

នពេលនោះ សម្តេចតេជោបានថ្លេងពីបំណងចង់ឃើញកម្ពុជាអាច  

បង្ហាះផ្កាយរណបដោយខ្លនួឯងបាន តាមរយៈនេការវិនិយោគពីឯកជន និង

ការជំរុញឲ្យមនេ្តីរាជការទាំងអស់មានការយល់ដឹង និងបេើបេស់នូវផ្នេក     

ព័ត៌មានវិទ្យា។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា បេព័ន្ធទូរគមនគមន៍នៅក្នងុបេទេស

របស់យើងមានការរីកចមេើន បើទោះបីជាកម្ពជុានៅពឹងផ្អេកទៅលើហេដ្ឋា 

រចនសម្ព័ន្ធបេទេសមួយចំនួននៅជុំវិញក៏ដោយ តេសម្តេចនៅតេមានការ

ជឿជាក់ទៅលើការរីកចមេើនខា្លាងំជាងនេះ តាមរយៈខ្សេកាបកេមសមុទេ

ហើយសម្តេចក៏សុំស្នើឲ្យមានការពិចារណទៅលើបញ្ហា ការបាញ់បង្ហាះ

ផ្កាយរណបដោយខ្លួនឯង  ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ថ្ងេអនគតទៅកម្ពុជា 

តេូវការចេើនណស់អំពីផ្កាយរណប ទាំងកេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ កេុមហ៊ុន 

អ៊ីនធឺណិត និងសា្ថានីយទូរទស្សន៍ផងដេរ ។ ឥឡូវនេះ កម្ពុជាតេូវការចាំ 

បាច់នូវអ៊ីនធឺណិតដេលមានល្បឿនលឿន ។ សម្តេចតេជោបន្តថា  យើងតេូវ 

ខិតខំធ្វើយ៉ាងណ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនេបេព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យព័ត៌មានវិទ្យា

របស់កម្ពុជាមានភាពទំនើប និងលឿន ។ មិនតេឹមតេចង់បានរដ្ឋាភិបាល 

អេឡិកតេូនិក(e.gorvemrnt, e.commerce) ប៉ុណ្ណោះទេ ថេមទាំងចង់ 

បានបេជាជនអេឡិកតេូនិក (e-people) ផងដេរ។ បេជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ចេះបេើបេស់បេព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងការងរនិងជីវភាពបេចាំថ្ងេ ។ 

ដូចនេះយើងតេូវការបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន ទើបអាចដោះសេយ 

បញ្ហាបាន ។

- ថ្លេងក្នុងពិធីបើកបុណ្យសមុទេនៅខេត្តពេះសីហនុ នយប់ថ្ងេទី២៤ 

ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថា អាមេរិក គឺជា 

អ្នកជំរុញឱ្យមានរដ្ឋបេហារទមា្លាកស់ម្តេច នរែត្តម សីហនុ នៅក្នុង 

បេទេស កម្ពជុា ដេលរដ្ឋបេហារនេះបានបង្កើតសងេ្គាមនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា 

និងបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មេរកេហម ទើបមានវិនសកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់បេទេស 

កម្ពុជា។ ដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកតេូវតេប៉ះប៉ូវសងដល់កម្ពុជាវិញតាមរយៈ 

ការលុបបំណុលសមេប់សងដល់វិនសកម្មនេះ។ អាមេរិក បានផ្តល់បេក់ 

កម្ចីទៅឱ្យរបប លន់ នល់ ដេលជាអ្នកធ្វើរដ្ឋបេហារទមា្លាក់សម្តេច នរែត្តម 
សីហនុ បុ៉ន្តេបំណុលនេះបាន កា្លាយជាបន្ទកុដល់រដ្ឋាភិបាលនពេលបច្ចបុ្បន្ន

ទៅវិញ។ បំណុលនោះគឺជាបំណុលកខ្វក់មួយ ដេលគេន់តេដូចជាគេប់

បេកទមា្លាក់មកលើក្បាលកម្ពុជាតេប៉ុណ្ណោះ។ សម្តេចតេជោ បានចោទជា 

សំណួរថា តើអាមេរិកគួរតេទទួលពានរង្វាន់អំពីការធ្វើបេបនេះ ឬតេូវយក

ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះសកនដកម្មនៅបេទេស 

កម្ពុជា និងសងេ្គាមនៅបេទេសវៀតណម? សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

ក៏បានបេៀបបេដូចវិនសកម្ម នៅមជ្ឈឹមបូពា៌ពេលនេះ  ដេលបណ្តាលមក

ពីបដិវត្តន៍ពណ៌ជំរុញដោយបេទេសមហាអំណចអាមេរិក ទៅនឹងវិនស 

កម្មនៅកម្ពុជា ដេលបណ្តាលមកពីរដ្ឋបេហារទមា្លាក់សម្តេច សីហនុ កាលពី 

ឆ្នាំ ១៩៧០ ផងដេរ។ នៅកម្ពុជា អាមេរិកបានទមា្លាក់សម្តេច សីហនុ 
ទើបមានសងេ្គាម   ហើយនៅមជ្ឹឈមបូព៌ា អាមេរិកបានទមា្លាក់ សាដម 

ហូ៊សេន ទើបមានសងេ្គាមដេរ ។ នេះហើយដោយសារតេការនិយយថា 

ផ្លាស់ប្តូរ ។ ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តរូណក៏ដោយ មិនតេវូធ្វើឱ្យកម្ពជុាធា្លាក់ទៅ ក្នងុ 

សងេ្គាមទេ ហើយសម្តេចតេជោអំពាវនវឱ្យបេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់         

ការពារឱ្យបាននូវសន្តិភាពនពេលបច្ចុប្បន្ន ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា 

ជនទាំងឡាយតេូវយល់ថា មិនគួរគេន់តេស្អប់សម្តេចតេមា្នាក់ បេរជាបង្កឱ្យ 

មានអស្ថិរភាពនៅកម្ពុជានោះទេ ៕

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន អញ្ជើញចូលរុួមពិធីបុណ្យសមុទេ

នៅខេត្តពេះសីហនុ



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

qñaMTI 16 elx 187 ExFñÚ qñaM 201620 TsSnavdþI RbCaCn

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការ  
កណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេធានកេុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល
ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ និងជាអនុបេធានទី២ រដ្ឋសភា នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 
នថ្ងេទី១១ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលបេជុំសា្នាក់ការគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស 
ខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចបេជុំកេុមការងរគណបក្សចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ      
ដើម្បីឆ្លងពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីពេងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងរ ក្នុងខេ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅភារកិច្ចសមេប់រយះពេលបន្ត និងឯកសារសេចក្តី
ពេងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនេការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០១៦។

នៅថ្ងេទី២១ ខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៦ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តេយ៍
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល ឧបនយករដ្ឋមនេ្ត ី រដ្ឋមនេ្តកីេសួងទំនក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា 
ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច  និងជាបេធានកេុមការងរថា្នាក់ជាតិ បានអញ្ជើញជួប             
សំណេះសំណលជាមួយកេុមការងរថា្នាក់ជាតិ កេមុបេកឹ្សាគណៈអភិបាលខណ្ឌមនេ្តី 
ថា្នាក់ដឹកនំកេមុបេកឹ្សាសង្កាត់ និងថា្នាក់ដឹកនំភូមិក្នងុខណ្ឌដង្កា នៅសាលាខណ្ឌដង្កា 
រាជធានីភ្នំពេញ ។ មានបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវឧបនយករដ្ឋមនេ្តី 
បានជំរុញឲ្យមនេ្តីខណ្ឌដង្កា តេូវតេខិតខំបន្តក្នុងការបមេើសេវាសាធារណៈឲ្យបាន      
ល្អជូនពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានឆប់រហ័ស។

លា្ងាចថ្ងេទី១០ ខេធ្នូ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេី កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបេរព្ធពិធីជួបជុំអតីតសិស្សសាលា 

ចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញ។ ពិធីនេះ បេពេឹត្តទៅដោយមានការបេគំតន្តេី ពិធីគោរពដឹងគុណ និងសួរសុខ 

ទុក្ខលោកគេូ អ្នកគេូ និងការពិសាអាហារជួបជុំផងដេរ។ 

ចូលរួមក្នុងពិធីនេះដេរមានវត្តមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា លោក លោកសេី ដេលជា

អតីតសិស្សានុសិស្សធា្លាប់សិក្សានៅសាលាចតុមុខ លោកគេ ូអ្នកគេ ូនិងសិស្សានុសិស្សយ៉ាងចេើន កុះករ ។

គណៈបេតភិគូណៈកម្មការនតីកិម្ម នងិយតុ្តធិមព៌េទឹ្ធសភា (គណៈកម្មការ ទ៦ី ពេទឹ្ធសភា) 

ដឹកនំដោយឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស  

បេជាជនកម្ពជុា សមាជិកពេទឹ្ធសភា  និងបេធានគណៈកម្មការអញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណល 

និងពិភាក្សាការងរជាមួយកេុមបេឹក្សាឃុំ មេឃុំ នរីឃុំ ជំទប់ ស្មៀនឃុំ និងមេប៉ុស្តិ៍ ពេមទាំង 

មេភូមិចំណុះ ឃុំចំនួន១២  ភូមិ នៅឃុំផ្អាវ    សេុកតេពាំងបេសាទ    ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

កាលពីថ្ងេទី០៦  ខេតុលា  ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ  ឯកឧត្តម បណ្ឌិត  ប៉ែន សុីម៉ន 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធានទី១ កេុមការងរ   
ថា្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពតបានផ្តល់រង្វាន់ដល់សិស្សខេត្តកំពត ដេលបេឡងជាប់ 
សញ្ញាបតេមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិទ្ទេស A ចំនួន ១១ នក់ ក្នុង១ មា្នាក់ ទទួលបានម៉ូតូ១ 
គេឿង  និងថវិកាចំនួន២០០ ដុលា្លារ ។ ដោយឡេកលោកគេូ អ្នកគេូ និងសិស្សដេលបេឡង 
មិនជាប់និទ្ទេស A ក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាផងដេរ។

ពេឹកថ្ងេទី៧ ខេធ្នូ គណៈបេតិភូគណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីត យុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា 

ការងរបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនរី នេពេឹទ្ធសភា (គណៈកម្មការទី៨ពេឹទ្ធសភា) ដឹកនំ 

ដោយលោកជំទាវ មាន សំអាន សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 

សមាជិកាពេឹទ្ធសភា និងជាបេធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណល និងសួរសុខ 

ទុក្ខបេជាពលរដ្ឋ និងចាស់ជរាចំនួន៣០ គេួសារ ដេលរស់នៅលើផ្ទះបណ្តេតទឹក នៅភូមិមាត់ខា្លា 

ឃុំអន្លង់សំណរ សេុកជីកេង ខេត្តសៀមរាប។
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ក្នុងខេធ្នូ នេះ ដេរឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់  និងឯកឧត្តម  សុះ មូសិន 

រដ្ឋលេខាធិការកេសួងធម្មការ និងសាសន និងជាបេធានសមាគមគេូពេទ្យមូស្លីមកម្ពុជា   បាន

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបេគល់វិហារ អ៊ីសា្លាមត្បេងបង្គបទំហំ ១០ ម៉េតេ គុណ១៥ ម៉េតេ 

ដេលមានតម្លេជាង ៣ មុឺនដុលា្លារ ស្ថិតក្នុងភូមិត្បេងបង្គប ឃុំកញ្ជរ សេុកកណ្តៀង ។

ពេឹកថ្ងេទី៩ ខេធ្នូ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ជាសមាជិកពេឹទ្ធសភា និងជាបេធានស្តីទី 

គណៈកម្មការទី១០ នេពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញនំយកសំលៀកបំពាក់ និងកាបូបសិក្សា 

ស្បេកជើងកីឡា ចេកជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន ៤៥ នក់ និងរុឺម៉កម៉ូតូមួយគេឿងសមេប់ 

ដឹកក្មួយៗ ដេលមានផ្ទះនៅឆ្ងាយពីសាលារៀនឲ្យមានភាពងយសេួលធ្វើដំណើរមករៀន

នៅបុរី  មិត្តភាព កម្ពុជា បារាំង ហុងគេី ដេលស្ថិតនៅភូមិបាគូ សេុកកណ្តាលស្ទឹង 

ខេត្តកណ្តាល ។

ពេឹកថ្ងេទី៨ខេធ្នូ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស

បេជាជនកម្ពុជា ខេត្តពេះវិហារ និងជាអភិបាលនេគណៈ អភិបាលខេត្តពេះវិហារ

អញ្ជើញចុះពិនិត្យការជួសជុលផ្លូវ កេលកេួសកេហមបេវេង ៥០០ ម៉េតេ ទទឹង៥  

ម៉េតេ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ថិត នៅភូមិសេះឈូក 

សង្កាត់កំពង់បេណក កេុងពេះវិហារខេត្ត។

ពេឹកថ្ងេទី ៨ ខេធ្នូ ្ត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ែ ភិរុណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

បេជាជនកម្ពជុា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល និងឯកឧត្តម  នួន ផ បេធានកេមុបេកឹ្សា

ខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគេះយោបល់នៅកេុងតាខ្មា ដេលមានការ 

ចូលរួមពីបេជាពលរដ្ឋ និងមន្តេីរាជការជាង៥០០ នក់។ ក្នុងឱកាសនោះ មានអ្នកចូលរូមចំនួន              

៨ នក់ បានលើកឡើងជាសំណួរ សំណូមពរ ទុក្ខលំបាក និងសរសេរជាលិខិតមួយចំនួនទៀត  

ពាក់ព័ន្ធទៅ នឹងបញ្ហាសំរាម ផ្លូវ លូ អគ្គិសនី ទឹកសា្អាត។

ពេឹកថ្ងេទី១១ខេធ្នូ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពជុា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តតាកេវ ឯកឧត្តម  គិន ណែត សមាជិកកេមុបេកឹ្សា

ខេត្តបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយបេជាពលរដ្ឋ និងសមោ្ពោធសេះទឹកតម្លេជាង ៣ មុឺន 

ដុលា្លារ ដេលជាអំណយរបស់សប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតក្នុង 

វត្តទេពនិម្មិត ហៅវត្តពេគុយ ស្ថិតក្នុងឃុំកេពុំឈូក សេុកកោះអណ្តេត។

ពេឹកថ្ងេទី១១ ខេធ្នូ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល  
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវបានដឹកនំកេុមគេូពេទ្យស្ម័គេចិត្តយុវជនសម្តេច
តេជោ (TYDA) ចុះព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លេជូនបងប្អូនកម្មករ កម្មការនី រោងចកេ    
និងបេជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះ ខណ្ឌច្បារ-អំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ បេជា 
ពលរដ្ឋដេលបានមកទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលដោយឥតគិតបេក់នេះបានសម្តេង 
នូវការអរគុណកេលេងចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះ។
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ថ្ងេទី២៤ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បេធានកេុមការងរយុវជនថា្នាក់កណ្តាល 
ដេលដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម     
ឈឹម មា៉ែ ជាអ្នកតំណងរាសេ្ត និងជាអនុបេធានកេុមការងរគណៈកមា្មា 
ធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្ត ឯកឧត្តម កែ សុភ័ណ្ឌ សមាជិកអចិន្តេយ៍ 
គណបក្សខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំកិច្ចបេជុំជាមួយយុវជនគណបក្សខេត្ត 
សេកុ-កេងុ និងមន្ទរីជំុវិញខេត្ត សា្តាប់របាយការណ៍ការងរយុវជនគណបក្ស 

និងពិសធន៍របស់កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តចំនួន ៥ កេុម ដេលគណបក្សចុះពងេឹងឃុំខ្សាយចំនួន៥ ដើម្បីដណ្តើមបេៀបឈ្នះក្នុងការ     
បោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ខាងមុខនេះ ។

កេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយ 

ឯកឧត្តម កែ បុ៊នខៀង បានចុះជួបបេជំុផ្លាស់ប្តរូយោបល់ការងរ 

យុវជនគណបក្សពីថ្ងេទី៦ ដល់១១ ខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៦ ជាមួយ៖

- គណៈអចិន្តេយ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ កេមុការងរយុវជន គណបក្ស 

ខេត្ត កេងុ-សេកុ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ខូយ សុខា 

កាលពីពេឹកថ្ងេទី១១ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជែុន ថែរា៉ែវ៉ែត 
អនុបេធានគណៈពងេឹងសេុកលា្វាឯម និងជាបេធានគណះពងេឹងឃុំកោះកេវ និង       

សហការីបានធ្វើការសំណេះសំណលជាមួយសមាជិក-សមាជិកាបក្ស បេមាណ 

៣០០ នក់ នៅទីសា្នាក់ការបក្សឃុំកោះកេវ សេុកលា្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។

ថ្ងេទី០៣ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរគណបក្ស សេុកពេឈរ ខេត្តកំពង់ចាម 

បានរៀបចំពិធីបញ្ចូល យុវជន សមាជិកបក្ស ចំនួន ៧០១ នក់ ដេលពិធីនេះ 

បេពេឹត្តទៅកេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត ។

បេធានគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន អនុបេធានគណបក្ស ខេត្ត និងជាអភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ាែ បេធានគណៈបេចំាការ គណបក្សខេត្ត បន្ទាប់មកចុះជួបគណៈអចិន្តេយ៍គណបក្ស សេកុ 

កេមុការងរយុវជនគណបក្សសេកុបាកាន, គណៈកមា្មាធិការ គណបក្សឃំុ និងកេមុសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃំុតេពំាងជង។

- តំណងគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្ត កេមុការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត កេងុ-សេកុ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម សួន បវរ អនុបេធានគណបក្សខេត្ត ជាអភិបាលខេត្ត និងជាបេធាន       

កេមុការងរយុវជនគណបក្សខេត្តបន្ទាប់មកចុះជួបគណៈអចិន្តេយ៍គណបក្សសេកុ កេមុការងរយុវជនគណបក្សសេកុមង្គលបូរី,គណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃំុ និងកេមុសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃំុ 

រហាត់ទឹក។

- តំណងគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្ត កេមុការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត កេងុ-សេកុ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសែភ័ណ អនុបេធានគណបក្សខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត និង       

ជាបេធានកេមុការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត បន្ទាប់មកចុះជួបគណៈអចិន្តេយ៍គណបក្សសេកុ កេមុការងរយុវជនគណបក្សសេកុមោ៉ាងឫស្ីស,គណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃំុ និងកេមុសកម្មជនយុវជន   

គណបក្សឃំុឫស្ីសកេងំ។

ពេឹកថ្ងេទី២០ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីបេជុំកេុមការងរយុវជនខេត្តរួច ឯកឧត្តម             

ភុន សារពែជែ សមាជិកកេមុការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេមុការងរ

យុវជនខេត្តកំពត បានដឹកនំកេុមការងរយុវជនខេត្តចូលរួមពិធីសមោ្ពោធផ្លូវលំចំងយ ៥០០   

ម៉េតេ  កេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ បេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស

បេជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត នៅភូមិកេំង ឃុំតេពាំងធំ សេុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត (ផ្លូវចូលខាងកើត 

បឋមសិក្សា កូនីតាកេ) ចំណយអស់ថវិកា១៤០០$ ឧបត្ថម្ភដោយកេុមយុវជនសេឡាញ់ 

សន្តិភាពខេត្តកំពត។

ថ្ងេទី២៧ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាមោ៉ាង ៣:៣0 នទីរសៀល នៅសណ្ធាគរ Marriott 

នៅទីកេុងដឡាស រដ្ឋតិចសាស មានរៀបចំកម្មវិធីសំណេៈសំណលជាមួយ សកម្មជន យុវជន 

និងសមាជិកគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេចាំទីកេុងដឡាស រដ្ឋតិចសាស សហរដ្ឋអាមេរិក 

កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ជាបេធានគណកមា្មាធិការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា  

បេចាំសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានគណកម្មការសាខាបក្ស សមាជិកយុវជន សកម្មជនចូលរួម 

បេមាណ ៤០នក់ ពេមជាមួយសមាជិកមកពីរដ្ឋ Kentucky ផងដេរ ។
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ថ្ងេទី១៩ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឃួន រា៉ែនីន បេធានកេុមការងរថា្នាក់
កណ្តាលចុះជួយសេុកអូរជេ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតែី អនុបេធានកេុមការងរយុវជន 
បក្សខេត្ត និងជាបេធានកេុមការងរខេត្តចុះជួយសេុកអូរជេ បានសំណេះសំណល
ជាមួយសមាជិកបក្សមូលដ្ឋានភូមិ-ឃុំទាំង៧ ក្នុងសេុកអូរជេ ដើម្បីបូកសរុប 
តេួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបក្សតាមខ្នងផ្ទះ និងជំរុញការងរចុះឈ្មាះ
បោះបោះឆ្នាត។

ថ្ងេទី០៩ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ កេុមការងរយុវជនបានដឹកនំកមា្លាំងយុវជនខេត្ត ឯកឧត្តម                       

ភុន សារពែជែ ឯកឧត្តម នែ គង់ លោក ខៀវ រិទ្ឋី និងសហការីសហការជាមួយឯកឧត្តម                    

ជឹង ផលា្លែ បេធានកេុមវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងកេុមការងរយុវជនចុះជួយពិនិត្យមើលសុខភាពជូនបេជាពល-

រដ្ឋចំនួន ៦៥នក់ សេី ៤២នក់ បានចេកជូនគេួសារខ្វះខាតជីវភាព ៦ គេួសារនៅភូមិ ខ្ពបរុន 

ឃុំសេងចេង ។ បន្ទាប់មកកេុមការងរបានបន្តទៅភូមិសា្នាយអញ្ជិត ឃុំសា្នាយអញ្ជិត សេុកជំគីរីចំនួន ៥ 

គេួសារទៀត ក្នុងនោះមានមេឃុំដេលគត់ឈឺក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដេរ ។

ពេឹកថ្ងេទី១៤ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អុឹង គឹមលាង អនុបេធាន 

កេុមការងរចុះជួយ កេុងពោធិ៍សាត់ និងជាបេធានកេុមការងរយុវជនខេត្តពោធិ៍-   

សាត់បានអញ្ជើញជួបបេជុំជាមួយលោកចៅសង្កាត់ កេុមបេឹក្សាសង្កាត់មេភូមិទាំង ៨ 

នេកេុងពោធិ៍សាត់ បេជុំស្តីអំពីការពិនិត្យស្ថិតិបេជាជនដេលបានចុះឈ្មាះបោះ 

ឆ្នាតរួច និងមិនទាន់រួច ។

ថ្ងេទី២៩ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា បេធានកេុម    

ការងរយុវជនគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹកនំសកម្មជនយុវជនគណបក្ស  

បេជាជនខេត្ត ចុះជួបសំណេះសំណល និងជួយចុះជួយចេូតសេូវបេជាកសិករ។

ថ្ងេទី១០ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់                  

បេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តពេវេង បានចូលរួមជា 

អធិបតីភាព ក្នងុកម្មវិធីបេកាសសេចក្តសីមេចស្តពីីការកេសមេលួ

កេុមការងរយុវជនបក្សសេុកពាមរ៍ និងបានផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រមួយ

គេឿងដល់កេុមលេខាធិការដ្ឋាន ។  កេុមការងរបានបន្តចូលរួម 

ក្នុងពិធីបេកាសសេចក្តីសមេច កេសមេួលសមាសភាព កេុមការ

ងរយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សេុកពោធិ៍រៀង និងឃុំទូទាំងសេុក ដេលមានសមាជិក សមាជិការ ចូលរួមចំនួន ១៤៧នក់។

រសៀលថ្ងេទី០៣ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តកេប 

មានពិធីបេកាសបញ្ចូលយុវជនជាសមាជិកគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា របស់ភូមិកេបចំនួន ២៣២ 

នក់ កេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សតា្ថែ និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត សាត សាមី 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ពេមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងចេើនកុះករពីកេុម

ការងរគណបក្សគេប់លំដប់ថា្នាក់ទូទាំងខេត្តកេបផងដេរ ៕

កេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយ 

ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ែ 
អនុបេធានកេុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល ចុះជួយ 

ខេត្តសៀមរាប និងជាអ្នកតំណងរាសេ្តខេត្ត ឯកឧត្តម កែ 
សុភ័ណ ជាសមាជិកអចិន្តេយ៍គណបក្សខេត្ត បានចូលរួមជា 

អធិបតី និងឧទ្ទេសនមក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយសមេប់ឃោស- 

និកភូមិ ឃុំទូទាំងសេុកបេសាទបាគង នៅថ្ងេទី២៥ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានសិកា្ខាកាមចូលរួម ៣៥០នក់។ ថ្ងេទី២៦ វិច្ឆិកា សេុកបេសាទបាគង នៅថ្ងេទី២៦ វិច្ឆិកា សេុកសូទេនិគម 

មានសិកា្ខាកាមចំនួន ៥០០នក់ មានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ប៊ូ ផន់រើ បេធានកិត្តិយសកេុមការងរចុះជួយសេុក និងថ្ងេទី២៧ ខេវិច្ឆិកា នៅសេុកអង្គរជុំ សិកា្ខាកាម ៣២០នក់ មានការចូលរួមពី 

ឯកឧត្តម តែ គុយស៊ាែង បេធានកិត្តយិសកេមុការងរថា្នាក់កណ្តាលចុះជួយសេកុ។ ខ្លមឹសារវគ្គ គឺ បេវត្ត ិនិងសា្នាដេរបស់គណបក្ស សភាពការណ៍ភារកិច្ច ពិសេសគឺបច្ចបុ្បន្នភាពនេសភាពការណ៍។ 

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា សិកា្ខាកាមមា្នាក់ៗទទួលបានអាវមួក និងមានការបេគល់វិញ្ញាបនបតេបញ្ជាក់ការសិក្សា។
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- ក្នុងរយៈពេល ១០ ខេ ដើមឆ្នាំ២០១៦ នេះ ចំណូល 
ថវិកាជាតិអនុវត្តបាន ៩៥៨,៩ ប៊ីលានរៀល និងចំណយ 
ថវិកាជាតិអនុវត្តបាន ១.១៣៨,៩ ប៊ីលានរៀល។ តុល្យភាព 
នេថវិកាជាតិមានឱនភាព ១៨០ ប៊ីលានរៀល។ ការនំចេញ 
មានតម្លេបេមាណ ២.៧៨៤,៦ ប៊ីលានរៀល ចំណេកឯការ 
នំចូលមានតម្លេបេមាណ ៤.២៣៨,២ប៊ីលាន រៀល ធ្វើឲ្យ 
ជញ្ជងីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពជុា មានឱនភាព ១.៤៥៣,៦ 
ប៊ីលានរៀល។ 

- គិតតេឹមដំណច់ខេតុលានេះ  រោងចកេដេលបានចុះ 
បញ្ជីនៅកេសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មមាន ១.៥៦០ 
និងបេើបេស់ពលករសរុប ៩១៤.៤៦៧នក់ ក្នុងនោះផ្នេក 
ឧស្សាហកម្មតម្បាញ ចាក់ កាត់ដេរ ស្បេកជើង និងកាបូប មាន 
១.០៦៧ រោងចកេ (រោងចកេកាត់ដេរ និងចាក់ មាន ៨១៦ 
និងមានពលករបមេើការងរ ៧៩២.១០៩នក់)។ មូលដ្ឋាន 
ឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មនៅទូទំាងបេទេសមាន ៣៩.១០៥ 
មូលដ្ឋាន និងមានពលករបមេើការងរ ១៩៦.៥៦៨នក់។ 

- នៅក្នុងខេតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កេសួងដេនដីនគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់ ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងបេទេស 
១៨១ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុប ៧៧៨.៥៤៦ 
ម៉េតេការ៉េ មានទុនវិនិយោគ ៣០២.៧៨៧.៧៣៥ ដុលា្លារ 
អាមេរិក។ បើគិតពីឆ្នាំ២០០០ មកដល់ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 
កេសួងបានផ្តល់ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ៣៦.៤០៦ 
គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុប ៩២.៣៧៨.២៣២ ម៉េតេ 
ការ៉េ និង មានទុនវិនិយោគ ៣៣.៦២៥.៨៥៣.២៨៤ ដុលា្លារ 
អាមេរិក។

- រយៈពេល១០ ខេ ដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 
ចូលមកកម្ពុជាមាន ៣.៦៤៤.៦៩៩ នក់ ធៀបនឹង រយៈពេល 
ដូចគ្នាឆ្នាំមុន កើនឡើង ១២០.៤០២នក់ ស្មើនឹង ៣,៤១%។ 
ចំណូលទិដ្ឋាការនៅតាមចេកទា្វារអន្តរជាតិ និងចេកទា្វារ ពេដំេន 
អន្តរជាតិមាន ៤១.៤៣០.០៤៤ ដុលា្លារអាមេរិក ធៀបនឹង 
រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ៣៧.៤៣៦.៣២៩ ដុលា្លារអាមេរិក 
កើនឡើង ៣.៩៩៣.៧១៥ ដុលា្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ១០,៦៦%។

- ការងរបង្កបង្កើនផលដំណំសេូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៦ 
សមេចបានផ្ទេដីសន្ទូង និងពងេះ ២.៥៩៧.៤១២ ហ.ត 
ស្មើនឹង ១០៤,៨៨% នេផេនការ ២.៤៧៦.៤៤៦ ហ.ត 
លើសឆ្នាំមុន ៤៥.៨៩៨ ហ.ត។ ការងរបេមូលផលសេូវដើម 
រដូវរហូតមកដល់ពេលនេះ សមេចបាន ៣១៤.១៧៣ ហ.ត 
លើផ្ទេដីអនុវត្តសេូវសេលសរុប ៦៣២.៥០៨ ហ.ត ដោយ 
ទទួលបានបរិមាណផល ១.២២៧.៥៦៦ តោន លើសឆ្នាំមុន 

៤៣៩.៤៧៣ តោន។ ទិន្នផលគិត ជាមធ្យម ៣,៩០៧ តោន/
ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៤៥១ គ.កេ/ហ.ត។

- ការនំចេញអង្ករមានបរិមាណ ៤២១.៥២១ តោន 
កើនឡើង ១៣.៣៥២ តោន ស្មើនឹង ៣,៣% ទៅ ទីផ្សារ ៦៣ 
បេទេស បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដេលមាន 
បរិមាណនំចេញ ៤០៨.១៦៩ តោន (បេទេសចិនឈរ 
លំដប់លេខ១ មាន ៨៩.៩៤៦តោន បេទេសបារាំង លំដប់ 
លេខ២ មាន ៦១.១៧៣  តោន នងិបេទេស ប៉ឡូញូឈរលដំប ់
លេខ៣ មាន ៥៦.១៥១តោន)។

- រយៈពេល ១១ ខេ ឆ្នាំ២០១៦ ចំណូលពន្ធ-អាករ 
គេប់បេភេទបេមូលបានសរុបចំនួន ៥.៦៣៤ ពាន់លាន រៀល  
ឬបេមាណ ១.៤០៨,៥៩ លានដុលា្លារ ស្មើនឹង ៩៩,០៩ % 
នេផេនការ។ ចំនួននេះ បើបេៀបធៀបនឹងរយៈ ពេលដូចគ្នា 
នេឆ្នាំ២០១៥ ឃើញថា កើនឡើងចំនួន ៩០០,៨១៥ ពាន់ 
លានរៀល ឬបេមាណ ២២៥,២០ លានដុលា្លារ ឬស្មើនឹង 
អតេកំណើន ១៩,០៣%។

- កេសួងរ៉េ និងថាមពលបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបានទទួល 
ចំណូលពីសេវាកម្មរ៉េជាង ៨,៥ លានដុលា្លារអាមេរិក គិតតេឹម
ដំណច់តេីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ បើធៀបនឹងចំណូលកាលពីឆ្នាំ 
២០១៥ មានចំនួនជាង ៩,៧ លានដុលា្លារ។ កេុមហ៊ុនកំពុង 
រុករករ៉េនៅកម្ពុជាមានចនោ្លាះ ៦០ ទៅ ៧០ និងកេុមហ៊ុនធ្វើ
អាជីវកម្មមានចំនួន ៤ ទៅ ៥ កេុមហ៊ុន ដេលពួកគេធ្វើ 
អាជីវកម្មលើរ៉េធ្យូងថ្ម រ៉េមាស។

ចំនួនយានយន្តទូទាំងប្រទ្រស
ក្នុងរយៈពេល១១ ខេឆ្នាំនេះ   យនយន្តដេលបានចុះបញ្ជី 

តេឹមតេូវនៅទូទាំងបេទេសមានចំនួន ៤៨៩.៨០២ គេឿង 
ក្នុងនេះម៉ូតូមានរហូតដល់ចំនួន ៤៣២.៧៦០ គេឿង។

ចំនួនយនយន្តដេលបានចុះបញ្ជីនេះ  បើបេៀបធៀបរយៈ
ពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០១៥ឃើញមានការកើនឡើងរហូត
ជាង១៣ មុឺនគេឿង គឺស្មើបេមាណ ៣៦,៧១%។ ការកើន 
ឡើងភាគចេើនម៉ូតូ។

យនយន្តសរុបមកដល់ពេលនេះ (ខេវិច្ឆិកា) មានចំនួន   
៣.៦៩០.១២២គេឿង(មិនគិតយនយន្តចុះបញ្ជីនៅកេសួង  
មហាផ្ទេនិងកេសួងការពារជាតិ) ក្នងុនេះមានមូ៉តូ ៣.១៤៦.៨៥៣ 
គេឿង។ រីឯរថយន្តមានចំនួន ៥៤៣.២៦៩ គេឿង។ នៅក្នុង
ចំនួនរថយន្តជាង៥០មុឺនគេឿង នេះ មានរថយន្តដឹកជញ្ជូន     
អ្នកដំណើរចាប់២៤កអីឡើង៥.៣៩៩គេឿង, រថយន្តដឹក     
ទំនិញមានចំណុះចាប់ពី៣ តោនឡើងមានចំនួន ៥៧.៣២១ 
គេឿង៕

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលសមែច 
បានក្នុងរយៈពែលកន្លងមក
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សេចក្តីពេងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមេប់ការគេប់គេងឆ្នាំ២០១៧ តេូវ

បានគណៈរដ្ឋមន្តេីសមេចយល់ពេម ក្នុងសម័យបេជុំពេញអង្គនៅថ្ងេ

ទី២១ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ សេចក្តីពេងច្បាប់នេះ ក៏តេូវបានរដ្ឋសភា 

ពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងេទី២២ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ និងតេូវបាន 

ពេឹទ្ធសភាពិនិត្យ និងអនុម័តនៅថ្ងេទី៥ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ 

សេចក្តីពេងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមេប់ការគេប់គេងឆ្នាំ២០១៧ តេូវ 

បានរៀបចំឡើងក្នុងបរិការណ៍ ដេលបេទេសជាតិយើងបាននិងកំពុង 

ទទួលផលពីសុខសន្តិភាព ឯកភាពទឹកដី ឯកភាពជាតិ និងស្ថិរភាព 

នយោបាយ ដេលកើតចេញពីនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ កេមការដឹកនំ 

របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហុ៊ន សែន ។  បច្ចបុ្បន្ននេះបេទេស

ជាតិយើងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគេប់វិស័យពិសេសគឺ បានកា្លាយជា            

បេទេសចំណូលមធ្យមកមេិតទាបកាលពីឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅហើយ ដេល 

បានជំរុញ លើកទឹកចិត្តឲ្យ បេជាជនយើងកាន់តេមានការខិតខំបេឹងបេង

ខា្លាំងឡើងទៀត ដើម្បីឈានទៅសមេចបង្គលចរថ្មីទៀត គឺបេទេសមាន

ចំណូលមធ្យមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងបេទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅ

ឆ្នាំ២០៥០។ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក៏ជាឆ្នាំដេលតេូវពូតផ្គុំកមា្លាំង និងធនធាន 

និងសមេួចវិធានការគោលនយោបាយ ដើម្បីសមេចឲ្យខាងតេបាននូវ 

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដេលតេូវបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទេទេង់នូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរមួយបេកបដោយភាព            

បេកដនិយមឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបេកបដោយគុណភាព និងចីរភាព។ 

ដោយហេតុនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថា កេបខណ្ឌថវិកា 

ឆ្នាំ២០១៧  គឺតេូវបានរៀបចំឡើងតាម គោលនយោបាយវិតា្ថារកម្មថវិកា

ដោយបេយ័ត្នបេយេង ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ ជាពិសេសលើ       

មនុស្សតាមរយៈការផ្តល់ការឆ្លើយតបជា សារវ័ន្តទៅនឹងតមេូវការ ចាំបាច់ 

នន ការបន្តធានចលនការនេ ការកេទមេង់ពេមទាំងតមេង់ និងតមេឹម   

គោលដៅនេការកេទមេង់សេបទៅតាមបំណងបេថា្នា និងការរំពឹងទុក 

របស់បេជាជន ក៏ដូចជាការតេៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងវិបត្តិពេមទាំងការ

ផ្តល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការណ៍ថ្មីនេសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទាំងក្នុង        

កេបខ័ណ្ឌផ្ទេក្នុងបេទេសទាំងក្នុងខ័ណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក។ ច្បាប់នេះ 

បានផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់លើវិស័យអាទិភាព៤ គឺទី១-ការអភិវឌ្ឍ 

ធនធានមនុស្សនិងការ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសវិជា្ជាជីវៈដោយផ្តាតជា

ពិសេសលើយុវជន ទី២-បន្តវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវន្ត       

និងការកេលម្អថេមទៀតនូវកិច្ចសមេួលពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបង្កើនភាព 

ទាក់ទាញ និងភាពបេកួតបេជេងរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទី៣-ការបន្តអភិវឌ្ឍ

វិស័យកសិកម្មក្នុងគោលដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាព 

កេីកេរបស់បេជាជន ពេមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទតាមរយៈ

ការបង្កើនផលិតភាព ទំនើបកម្ម កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម 

និងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម និងទី៤-ការពងេឹងអភិបាលកិច្ចនិង

សមត្ថភាពនេសា្ថាប័នរដ្ឋសំដៅបង្កើនបេសិទ្ធភាព និងគុណភាព នេសេវា 

សាធារណៈភាព បេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា និងការកេលម្អបរិយកាស 

វិនិយោគ។

គួររំឮកថា ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០១៤ ឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦ 

បង្ហាញឲ្យឃើញនូវលទ្ធផលគួរជាទី លើកទឹកចិត្តទាំងខាងផ្នេកចំណូល        

និងទាំងខាងផ្នេកចំណយដេលជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យ 

នៅលើវិថីនេការកេទមេង់ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ខាងផ្នេក 

ចំណូល គឺយើងសមេចបាននូវកំណើនដ៏ខ្ពស់មិនធា្លាប់មានជាពិសេសក្នុង

រយៈពេល៣ឆ្នាំចុងកេយនេះ។ ខាងផ្នេកចំណយវិញ យើងបាន ខិតខំ 

បង្កើនគុណភាព នេចំណយតាមរយៈការបន្តបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការ 

វិភាជថវិកា និងការលើកកម្ពស់ បេសិទ្ធភាពបេតិបត្តិការ និងបច្ចេកទេស។ 

ដោយឡេកនៅឆ្នាំ២០១៦ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមការបា៉ាន់សា្មាន 

បឋមអាច សមេចបានក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដោយក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហ 

កម្មទទួលបានកំណើន បេមាណ ១១,៤% ហើយវិស័យនេះនៅតេបន្តដើរ 

តួនទីជាកមា្លាំងចលករអូសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនំមុខ ទី១.ដដេល ដោយសារ 

ការនំចេញផលិតផលកាត់ដេរមានសន្ទុះកើនឡើង ជាពិសេសការនំ 

ចេញទៅទីផ្សារ អឺរុ៉ប ទោះបីវិស័យសំណង់មានកំណើនថមថយបន្តិចក្តី។ 

វិស័យសេវាកម្មអាចថមថយកំណើនមកតេឹមបេមាណ ៦,៧% ដោយសារ

ថវិកាឆ្នាំ២០១៧ គឺជាថវិកានាការពួតផ្តុំកម្លាំង និងធនធានដើម្បីអនុវត្តឲ្យ
បានជាគជ័យកម្មវិធីនយាបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋសភាបេជំុពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តពីេងច្បាប់ស្តពីីហិរញ្ញវត្ថសុមេប់ការគេប់គេងឆ្នា ំ២០១៧
កេមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ីហែង សំរិន
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ការថមថយកំណើននេវិស័យទេសចរណ៍ និងអចលនទេព្យ។ វិស័យ 

កសិកម្មអាចនឹងសមេចបានកំណើនល្អជាងឆ្នាំមុនបន្តិចពោលគឺ ក្នុង 

អតេ ០,៥% ដោយសារអាកាសធាតុមាន លក្ខណៈល្អបេសើរជាង ឆ្នាំមុន 

ពេមទាំងការកើនឡើងនេពិពិធកម្ម នេការដំដុះដំណំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។ 

សមេប់ឆ្នាំ២០១៧ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតេូវបានព្យាករថា អាចនឹង 

សមេចបានក្នុងរង្វង់  ៧,០ %  ដេលធ្វើ ឲ្យ ផ.ស.ស  តាម ថ្លេបច្ចុប្បន្នមាន  

ចំនួន ៨៩.០៣៣ ប៊ីលានរៀល បេមាណជា ២១.៩៨៣ លានដុលា្លារ 

អាមេរិក ។ បេការនេះធ្វើឲ្យ ផ.ស.ស សមេប់ មនុស្សមា្នាក់តេូវបានរំពឹងថា 

នឹងកើនឡើងដល់ ១.៤២២ ដុលា្លារអាមេរិក។ កំណើននឹងតេូវបានទេទេង់

ដោយកំណើននេវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងអតេ ១០,៥%  កំណើនក្នុងវិស័យ     

សេវាកម្មចំនួន ៦,៨% និងកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មចំនួន ០,៨%។ 

អតិផរណមធ្យមបេចាំ ឆ្នាំនឹងតេូវ បានគេប់គេងឲ្យស្ថិតនៅកេមកមេិត 

៥% ពោលគ ឺនៅក្នងុរង្វង ់២,៨% ក្នងុឆ្នា២ំ០១៦ នងិ ៣,៧% ក្នងុឆ្នា២ំ០១៧ 

ដោយសារការងើបឡើងវិញបន្តិចនេថ្លេបេង និងថ្លេទំនិញមួយចំនួននៅ

លើទីផ្សារអន្តរជាតិ។ អតេប្តូរបេក់រៀលគឺ ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ៤.០៥០រៀល 

ក្នងុ១ដុលា្លារអាមេរិក នៅឆ្នា២ំ០១៦ និងឆ្នា២ំ០១៧។ ឱនភាព គណនីចរន្ត

នេជញ្ជីងទូទាត់កេបេទេសតេូវបានព្យាករថា អាចនឹងថយចុះមកតេឹម 

-៨,៥% នេ ផ.ស.ស នៅឆ្នាំ២០១៧  ធៀបនឹង -៩,១% នេផ.ស.ស 

នៅឆ្នាំ២០១៦ (ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មបានធា្លាក់ចុះពី -១៧,៩% នេ ផ.ស.ស 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មកតេឹម -១៦,៨% នេ ផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៧) 

ដោយសារសមត្ថភាព នំចេញ របស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ 

និងការកើនឡើងនេមូលដ្ឋានផលិតកម្មជំនួសឲ្យការនំចូល។ ឱនភាពនេះ

នឹងតេូវបានបំពេញទាំងសេុងដោយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការខ្ចី 

ជំនួយផ្លូវការ និងការបង្វេរបេក់ឯកជន។ ទុនបមេុងអន្តរជាតិតេូវបានបា៉ាន់

សា្មានថា នឹងកើនឡើងដល់ ៥.៤៥៩លានដុលា្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៦ 

និងព្យាករថា នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ៥.៩០៥ លានដុលា្លារអាមេរិកនៅ 

ឆ្នាំ២០១៧  ដេល ធានបាននូវការនំចូលបេមាណ ៤,៥ខេ នៅឆ្នាំ២០១៦ 

និងឆ្នាំ២០១៧។ 

កេបខ័ណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០១៧ មានគោលដៅបង្កើនចំណូលក្នុងបេទេស

ថា្នាក់ជាតិឲ្យស្មើនឹង ១៧,៥៨% នេ ផ.ស.ស គឺស្មើនឹង ១៥.៦៤៩.៩០០ 

លានរៀល ដេលមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ 

ចំណូលចរន្តថា្នាក់ជាតិ តេូវសមេចឲ្យបានចំនួន ១៥.៥០១.៤៦៩ លាន 

រៀល តេូវជា ១៧,៤១% នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹង 

ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦, ដេលក្នុងនោះចំណូលសារពើពន្ធតេូវសមេចឲ្យបាន 

ចំនួន ១៣.២០៩.១០០ លានរៀល តេូវជា ១៤,៨៤% នេ ផ.ស.ស គឺមាន 

កំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចំណូលមិនមេនសារពើពន្ធ

តេូវបានគេងចំនួន ២.២៩២.៣៦៩លានរៀល តេូវជា ២,៥៧% នេ 

ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២៣,៨% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦, ចំណូល 

មូលធន តេូវបាន គេងចំនួន ៤.៦៨២.៩៨៨ លានរៀល តេូវជា ៥,២៦% 

នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១១,៤% ធៀប នឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ ដេល 

ក្នងុនោះ ចំណូលមូលធនក្នងុបេទេសដេលជាចំណូលមានបេភពពី ការសង 

តេឡប់មកវិញនូវបេក់ដើមពីសហគេសសាធារណៈរបស់រដ្ឋ តេូវសមេច 

ឲ្យបានចំនួន ១៤៨.៤៣១ លានរៀល តេូវជា ០,១៧% នេ ផ.ស.ស 

គឺមានកំណើន ១៣,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ និងចំណូលមូលធន

កេបេទេសតេូវសមេចឲ្យបានចំនួន ៤.៥៣៤.៥៥៧ លានរៀល តេូវជា 

៥,០៩% នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១១,៣% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។

ចំណយសរុបថវិកាថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៧ តេូវបានគេងក្នុងទឹកបេក់

ចំនួន ២០.១៨៤.៤៥៧ លានរៀល ស្មើនឹង ២២,៦៧% នេ ផ.ស.ស 

គឺមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ ចំណយលើបន្ទុក 

បុគ្គលិករួមមាន បៀវត្សមូលដ្ឋាន បេក់បំណច់ មុខងរ បេក់ឧបត្ថម្ភ 

និវត្តជនលាភការ និងរង្វាន់ផ្សេងៗ សមេប់បុគ្គលិកកេបខ័ណ្ឌអចិន្តេយ៍ 

មន្តេីជាប់កិច្ចសន្យា តេូវបានគេងចំនួន ៦.៨០៤.០៥៩លានរៀល មាន 

សមាមាតេ ៥២,១៤% នេចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ តេូវជា ៧,៦៤% 

នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២០,៧% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ ក្នុងនោះ 

បានគេង ១-ការដំឡើងបៀវត្សមូលដ្ឋានក្នុងអតេ ១២,០% ដោយគិត 

ចាប់ពីខេមករា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ ២-ការដំឡើងបេក់ឧបត្ថម្ភបេពន្ធ 

កូនមន្តេីរាជការសុីវិល និង កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ ដោយឲ្យកូនមា្នាក់ចំនួន 

១០.០០០ រៀល ក្នុងមួយខេ និងបេពន្ធចំនួន ១៥.០០០រៀល ក្នុងមួយខេ 

គិតចាប់ពីខេមករា ឆ្នាំ២០១៧ និងទី៣-ការដំឡើងបេក់បំណច់មុខងរ 

ដេលនឹងតេូវអនុវត្ត ចាប់ពីខេមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមកមេិតនេបេក់ 

បំណច់មុខងរឆ្នាំ២០១៦។ បៀវត្សអប្បបរមារបស់មន្តេីរាជការ និងកង 

កមា្លាំងបេដប់អាវុធនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវបានដំឡើងដូចខាងកេម៖

- បៀវត្សមន្តេីរាជការសុីវិល នឹងតេូវដំឡើងពីចំនួន ៧០០ ៥០០រៀល 

នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់បេមាណ ៧៥៣ ៥០០រៀល នៅខេ មករា ឆ្នាំ២០១៧ 

ហើយចាប់ពីខេមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវដំឡើងដល់បេមាណ ៨៥៣ 

៥០០រៀល។

- បៀវត្សគេូបងេៀន នឹងតេូវដំឡើងពីចំនួន ៨០០ ៥០០ រៀល 

នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់បេមាណ ៨៥៣ ៥០០ រៀល នៅខេមករា ឆ្នាំ ២០១៧ 

ហើយចាប់ពីខេមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវដំឡើងដល់បេមាណ ៩៥៣ 

៥០០ រៀល។

-   បៀវត្សគេូពេទ្យ នឹងដំឡើងពីចំនួន ៨០០ ៥០០ រៀល នៅឆ្នាំ២០១៦ 

ដល់បេមាណ ៨៥៣ ៥០០រៀល នៅខេមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយចាប់ 

ពីខេមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវដំឡើងដល់បេមាណ ៩៥៣ ៥០០រៀល។

- បៀវត្សនគរបាល (ពលបាលតេី) នឹងតេូវដំឡើងចំនួន ៧៨៤ 

៧៣០រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ បេមាណ 

៨៣៧ ៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) នៅខេមករា ឆ្នាំ២០១៧ 

ហើយចាប់ពីខេមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវដំឡើងដល់បេមាណ ៩៣៧ 

៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចូល ទាំងរបបអង្ករ)។

- បៀវត្សយោធិន (ពលទោ) នឹងតេូវដំឡើងពីចំនួន ៦៧៥ ៥០០រៀល 

(មនិគតិបញ្ចលូរបបអង្ករ) នៅឆ្នា២ំ០១៦ ដលប់េមាណ ៧២២ ៥០០រៀល 

(មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) នៅខេមករា ឆ្នាំ២០១៧ ហើយចាប់ពីខេមេសា 

ឆ្នាំ២០១៧ នឹងតេូវដំឡើងដល់ ៨២២ ៥០០ រៀល ហើយគិតបញ្ចូល 

របបអង្ករតេូវជាបេមាណ ៨៨០ ៩៧៧ រៀល។

បេក់សធននិវត្តន៍តេូវបានគេងថវិកាចំនួន ៤៤ ពាន់លានរៀល 
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ផងដេរ សមេប់ផ្តល់ជូនបន្ថេមដល់និវត្តជនដេលជាមន្តេីរាជការ និង 

កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ ដេលមានបេក់របបសធនបេចាំខេទាបឲ្យឡើង 

ដល់ ៤២០.០០០ រៀល ក្នុងមួយខេ។ ចំពោះនិវត្តជន ដេលមានបេក់របប 

សធនបេចាំខេចាប់ពី ៤០០.០០០រៀល ទៅ៦០០.០០០រៀល បន្ថេម 

ចំនួន ២០.០០០រៀល និងចាប់ពី ៦០០.០០០ រៀល ឡើងទៅ បន្ថេមចំនួន 

១០.០០០រៀល។ កេពីការដំឡើងបេក់សធននិវត្តន៍ជូននិវត្តជនបេក់ 

បំណច់របស់មន្តេ ី ជាប់កិច្ចសន្យា ក៏នឹងតេវូបានដំឡើងពីចំនួន ៤០០.០០០ 

រៀល  នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ចំនួន ៥០០.០០០រៀល នៅឆ្នាំ២០១៧ ផងដេរ ។ 

ចំណយកេបន្ទុកបុគ្គលិកតេូវបានគេងចំនួន ៦.២៤៦.៦២៧លានរៀល 

មានសមាមាតេ ៤៧,៨៦% នេចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ តេូវជា 

៧,០២% នេ ផ.ស.ស គមឺានកណំើន ១៣,២% ធៀបនងឹ ច្បាបឆ់្នា២ំ០១៦។

ចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិតេូវបានវិភាជតាមវិស័យ ដោយផ្អេកលើ 

តមេូវការ និងអាទិភាពចាំបាច់ដូចតទៅ៖ (១)- វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ តេូវ 

បានគេងចំនួន ១.៩៨៦.៩៤២ លានរៀល មានសមាមាតេស្មើនឹង 

១៥,២% នេចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ តេូវជា ២,២៣% នេ ផ.ស.ស 

មានកំណើន ២៤,៤% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ (២)- វិស័យការពារជាតិ 

សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណ តេូវបានគេងចំនួន ៣.៣៣៨.៤០០ 

លានរៀល មានសមាមាតេស្មើនឹង ២៥,៦% នេចំណយចរន្តថវិកា 

ថា្នាក់ជាតិ តេូវជា ៣,៧៥% នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២០,៤% 

ធៀបនឹងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦ (៣)- វិស័យសង្គមកិច្ច តេូវបានគេងចំនួន 

៤.៨៣៦.៤៩៨ លានរៀល មានសមាមាតេស្មើនឹង ៣៧,១% 

នេចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក ់ជាតិ តេូវជា ៥,៤៣% នេ ផ.ស.ស គមឺានកំណើន 

១២,៧% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នា២ំ០១៦ (៤)- វិស័យសេដ្ឋកិច្ចតេវូបានគេង 

ចំនួន ១.៣០៦.៣៦៧ លានរៀល មានសមាមាតេស្មើនឹង ១០,០% 

នេចណំយ ចរន្តថវកិា ថា្នាកជ់ាត ិតេវូជា ១,៤៧% នេ ផ.ស.ស គមឺានកណំើន 

១៣,១% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ (៥)- ចំណយមិនទាន់បេងចេកមាន 

មុខសញ្ញាតេូវបាន គេងចំនួន ១.៥៨២.៤៧៩ លានរៀល មានសមាមាតេ 

ស្មើនឹង ១២,១% នេចំណយចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ ហើយតេូវជា ១,៧៨% 

នេ ផ.ស.ស។ ចំណយមូលធនថា្នាក់ជាតិ តេូវបានគេងចំនួន 

៧.១៣៣.៧៧១ លាន រៀល មានសមាមាតេស្មើ នឹង ៣៥,៣% នេចំណ

យថវិកាថា្នាក់ជាតិសរុបតេូវជា ៨,០% នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៣,១% 

ធៀបនឹងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦។ គមេងចំណូលចំណយថវិការបស់ រដ្ឋបាល

ថា្នាក់កេមជាតិនៅឆ្នាំ២០១៧នេះ គឺចំណូលចរន្តថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជ

ធានី-ខេត្ត កេុង សេុក តេូវបានគេងចំនួន ៩៦៧.៥២៨ លានរៀល 

មានសមាមាតេស្មើនឹង ៥,៩% នេចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ តេូវជា ១,០៩% 

នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៧,៨% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ 

ចំណយថវិការាជធានី-ខេត្ត កេុង សេុក និងឃុំ-សង្កាត់ តេូវបានគេងចំនួន 

១.៦០៥.៧១៤លានរៀល មានសមាមាតេស្មើនឹង ៧,៦% នេចំណយ 

ថវិការដ្ឋសរុប តេូវជា ១,៨០% នេ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២០,៣% 

ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ 

នៅក្នងុកេបខណ័្ឌថវកិាខាងលើនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលនងឹអាចរក្សាអតរិេក 

ថវិកាចរន្តឲ្យបានក្នុងកមេិត បេមាណ ៣,០% នេ ផ.ស.ស នៅឆ្នាំ២០១៧ 

បេហាក់បេហេលនឹង ២,៩៩% នេ ផ.ស.ស គេងក្នុងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦។ 

ជាលទ្ធផលឱនភាពថវិកាជាតិសរុបនឹងមាន ទំហំស្មើនឹង -៥,០៩% នេ 

ផ.ស.ស គឺកើនឡើង ពីកមេិតនេឱនភាពដេលបានគេងក្នុងច្បាប់ស្តីពី 

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦ ស្មើនឹង -៤,៨៨% នេ ផ.ស.ស។ ឱនភាពនេះ តេូវបាន 

បំពេញបន្ថេមដោយ ហិរញ្ញប្បទានកេបេទេសក្នុងទំហំ ៤,៨១% នេ 

ផ.ស.ស និង មូលនិធិទេទេង់ ថវិកាបេមាណជា ០,២៨% នេ ផ.ស.ស។ 

ការអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌថវិកានេះ តមេវូឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំជម្នៈនូវរាល់ 

ការលំបាក និងបញ្ហាបេឈមមួយចំនួនទំាងផ្នេកចំណូលទំាងផ្នេក ចំណយ។ 

ចំណូលនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតប នឹងទំហំនេសេចក្តីតេូវការ ផ្នេកចំណយ 

នៅឡើយ ទោះបីលទ្ធផលនេការកៀរគរ ចំណូលមានការកើនឡើងយ៉ាង

ខា្លាំងគួរឲ្យកត់សមា្គល់ក្តី។ ចំណូលពន្ធគយកាន់តេមានការធា្លាក់ចុះចេើន 

ដោយសារកាតព្វកិច្ចនៅក្នុង ការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី 

ហើយការទប់សា្កាត់អំពើរត់ពន្ធ និងការគេចវេសពន្ធគេប់រូបភាពនៅជួប 

បេទះការលំបាកចេើន។ ផ្ទុយមកវិញ សមា្ពោធនេចំណយទាំងចំណយ 

បន្ទកុបុគ្គលិក ទំាងចំណយកេបន្ទកុបុគ្គលិកបានកើនឡើងឥតឈប់ឈរ 

ដោយសារមា្ខាងការផ្តល់ អាទិភាពចាំបាច់បំផុតដល់ការដំឡើងបៀវត្សជូន 

មន្តេីរាជការក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅ រកបៀវត្សអប្បបរិមាជាង ១ លានរៀល 

នៅឆ្នាំ២០១៨ និងមា្ខាងទៀតគឺការបង្កើនចំណយមួយចំនួន ដេលមាន 

ភាពចាំបាច់ខា្លាំង ដើម្បីសមេចបាននូវអាទិភាពគោលនយោបាយរបស់ 

រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសការអនុវត្តសកម្មភាពកេទមេង់គេប់វិស័យនិង 

ការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈ ពេមទាំងការវិនិយោគទេទេង់ 

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បេជាជន ។

ទោះយ៉ាងនេះក្តី រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្តេជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការ 

សមេចឲ្យបាននូវគោលដៅ និងវិធានការទាំងឡាយដេលបានដក់ចេញ

ដោយខិតខំបង្កើនបេសិទ្ធភាព និងកមេិតនេការកៀរគរចំណូលគេប់ 

បេភេទ បេកបដោយមហិច្ឆតាតាមរយៈការអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់និងមុត 

សេួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការ គោលនយោបាយដេលមានចេង

នៅក្នុងយុទ្ធសាស្តេកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ ។    

ខិតខំបន្តជំរុញការអនុវត្ត ការកេទមេង់សុីជមេលើគេប់វិស័យឲ្យកាន់តេ

មានល្បឿនលឿនជាងមុនឲ្យកាន់តេសេុះដេគ្នាជាងមុន ដើម្បីជំរុញការ 

បញ្ចេញលទ្ធផលជាក់ស្តេងឲ្យបានកាន់តេចេើនថេមទៀត ជូនដល់ បេជាជន 

ក៏ដូចជាបេទេសជាតិទាំងមូល ដោយបេកាន់ខា្ជាប់នូវអភិកេមការងរ៤ 

យ៉ាងគឺ  ៉ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុះក្អេល និងព្យាបាល  ៉។  ដើម្បីឲ្យកិច្ចការ 

ទាំងអស់ នេះទទួលបានជោគជ័យ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បេមុខ            

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានអំពាវនវឲ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ផ្តល់ការគំទេ 

និងចូលរួមអនុវត្តដោយ សកម្មក្នុងសា្មារតីទទួលខុសតេូវខ្ពស់ចំពោះជោគ 

វាសនរបស់បេទេសជាតិ និងឈរលើគោលការណ៍តម្កល់ផលបេយោជន៍ 

ជាតិ និងបេជាជនជាធំ  ដើម្បីជម្នៈបាននូវបញ្ហាបេឈមនិងឧបសគ្គទាំង 

ឡាយនៅលើមាគ៌ឆ្ពោះ ទៅកាន់វឌ្ឍនភាពវិបុលភាព និងភាពថ្កុំថ្កើង  

រុងរឿងរបស់កម្ពុជា៕
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បរិយាកាសល្អនៃការវិនិយៃគនៃកម្ពុជាទាក់ទាញបាន
ទុនវិនិយៃគពីកៃបៃទៃសកាន់តៃចៃើន

ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សករាជថ្មីមួយ និងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់ 
ខ្លនួពីបេទេសមានបេក់ចំណូលទាប ទៅជាបេទេសមានបេក់ចំណូល 
មធ្យមកមេិតទាប បេទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងកា្លាយជាប៉ូលទាក់ទាញថ្មី 
បន្ថេមទៀត ដើម្បីសេូបយកអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិ ។ ជាក់ស្តេងគិតតេឹម 
ដំណច់ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនេះ កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគ
ពីកេបេទេសក្នុងទំហំទឹកបេក់ជាង ២ ៧៦៥ លានដុលា្លារអាមេរិក។

យោងតាមទិន្នន័យពីកេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ដេលទើប 
ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗ នេះបានឲ្យដឹងថា ក្នងុចំណមគមេងវិនិយោគ
សរុបឆ្នាំនេះ មានគមេងវិនិយោគក្នុងសេុកសរុប ៣២ គមេង, គមេង 
វិនិយោគមកពីបេទេសចិនចំនួន៣៦គមេង, ហុងកុង១២ គមេង, តេវា៉ាន់ 
១២ គមេង, ជប៉នុ៦គមេង, អងគ់្លេស៥គមេង, ករូ៉េខាងត្បងូ ៤គមេង, 
ថេ៣គមេង, មា៉ាឡេសុី២ គមេង, វៀតណម១គមេង,  សាំងហា្កាពួរ ២ 
គមេង, ម៉ុងហោ្គលី១ គមេង, កាណដ១ គមេង និងបេទេស 
ពេុយណេដរូសាឡឹម១    គមេង។

ឯកឧត្តម ជា វុទ្ឋី អគ្គលេខាធិការរងកេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមាន 
បេសាសន៍ថា   នីតិវិធីនេការចុះបញ្ជី និងរយៈពេលនេការវិនិយោគកាន់តេ
មានភាពបេសើរឡើង ដេលរហូតមកទល់ពេលនេះ រយៈពេលនេការ 
អនុវត្តនីតិវិធី និងតារាងផ្តល់សេវាមានភាពតេឹមតេូវ ហើយរយៈពេលនេការ 
អនុម័តគមេងតេវូបានកាត់បន្ថយមកនៅតេមឹរយៈពេល ២៨ ថ្ងេបុ៉ណ្ណោះ ។

ឯកឧត្តមបន្តថា “បេសិនជាមនេ្តីមិនអនុវត្តន៍តាមនីតិវិធី និងពេលវេលា 
កំណត់ ពួកគេនឹងតេូវបេឈមនឹងវិធានការ”។

ទាក់ទងនឹងទុនវិនិយោគចុះបញ្ជីនៅកេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា មាន
ភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីតួលេខវិនិយោគ ដេលអនុម័តដោយកេសួងរៀបចំ 
ដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដេលមានទំហំរហូតដល់ជាង ៧.០០០ 
លានដុលា្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ១០ ខេឆ្នាំនេះ ឯកឧត្តម ជា វុទ្ឋី បាន 
ពន្យល់ថា តួលេខវិនិយោគដេលចុះបញ្ជីនៅកេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គឺ
ជាទុនវិនិយោគដេលចុះបញ្ជីរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេស។ ចំណេកទុន- 
វិនិយោគលើវិស័យសំណង់ និងអចលនវត្ថុតេូវបានចាត់ទុកជាសេវាកម្ម     
ដេលមិនតេូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជី នេទុនវិនិយោគរួមរបស់សា្ថាប័នរបស់
យើងនោះទេ។

បរិយាកាសវិនិយោគកាន់ត្រមានភាពប្រសើរឡើង 
សេដ្ឋវិទូនន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាបាននិយយ

សេដៀងគ្នាថា បរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈកាន់តេល្អ 
បេសើរដោយសារកតា្តាមួយចំនួន។

លោក អិុន ចាន់នី អគ្គនយកធនគរអេសុីលីដភីអ៊ិលសុី ដេលបាន
ធ្វើការជិតស្និទ្ឋជាមួយអ្នកវិនិយោគជប៉ុន និងដេគូវិនិយោគជាចេើនទៀត
បាននិយយថា បរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានភាពល្អមេនទេន ក្នុង 
បុ៉ន្មានឆ្នាចុំងកេយនេះ ដោយមានអ្នកវិនិយោគធំៗមកពីបេទេសចិន ជបុ៉ន 
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកាន់តេចេើន។

លោកពន្យល់ទៀតថា បេសិនជាវិនិយោគិនចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា 
ពួកគេសម្លឹងមើលកតា្តាសំខាន់ចំនួនបីគឺ ទី១. ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដេល 
បេទេសនេះសមេចបានកំណើន៧,៧ % ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ ដេល 
ធ្វើឲ្យកម្ពជុាកា្លាយជា បេទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេលំដប់ 
ទី៣ លើពិភពលោក ទី២. ស្ថិរភាពសង្គមកិច្ច ដេលបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 
អាចរស់នៅក្នុងជីវភាពកាន់តេបេសើរ និងមានភាពសុខដុម និងទី៣.       
ស្ថិរភាពនយោបាយ ដេលកម្ពុជាសមេចបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគ 
មានភាពកក់ក្តា ។

លោកបន្តថា ជាក់ស្តេងកេមុហុ៊នអាមេរិកធំមួយឈ្មាះសេ្តាបាក់ (Star-

buck) បានពងេីកសាខា និងទុនវិនិយោគកើនឡើងដល់ទៅបីកន្លេងនៅ 
រាជធានីភ្នំពេញ, កេុមហ៊ុន កូកាកូឡា បានពងេីកទុនវិនិយោគ និងបាន  
សាងសងរ់ោងចកេថ្មនីៅកម្ពជុា ដោយបោះទនុ១០០លានដលុា្លារ,  កេមុហ៊នុ 
ជប៉ុនអ៊ីអន (AEON) បានពងេីកសាខាធំចំនួនពីរនៅទីកេុងភ្នំពេញ និង    
កេុមហ៊ុនចិនធំៗជាចេើនបានចូលមកកម្ពុជា និងគេងបោះទុន ១ ៥០០ 
លានដុលា្លារ ដើម្បីសាងសង់ ឆយណ ថន (CHINA TOWN )នៅក្នុង 
ទីកេុងរណបតេជោមរកត ក្នុងសង្កាត់បាក់ខេង ខ័ណ្ឌជេយចង្វារ រាជធានី 
ភ្នំពេញ  ដេលគមេងនេះនឹងផ្តល់ការងរដល់បេជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នក់ 
នពេលអនគត ។

អ្វីដេលជាភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជា លើកេបខណ្ឌច្បាប់គតិយុត្តិ 
លោក អិ៊ន ចាន់នី បានបញ្ជាក់ថា ៉នៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគបរទេសអាច  
បោះទុន ១០០% ដោយខ្លនួឯង កម្ពជុាបេើបេស់រូបិយប័ណ្ណជាបេក់ដុលា្លារ
ទូលំទូលាយ អតិផរណទាប។ ជនបរទេសអាចកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានចាប់ពី
ជាន់ទី១ឡើងទៅ និងអាចយកបេក់ចំណេញតេឡប់ទៅបេទេសវិញ 
សុទ្ធតេជាភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជា  ៉។ លោកបន្តថា  ៉ការភា្ជាប់បេព័ន្ឋដឹក
ជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កំពង់ផេ និងការហោះហើរតេង់ដោយផ្ទាល់ទៅ 
បរទេសកាន់តេចេើន សុទ្ឋតេជាការភា្ជាប់នូវបេព័ន្ឋដឹកជញ្ជូន និងពាណិជ្ជ-
កម្មកាន់តេបេសើរថេមទៀត  ៉។

បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍
សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មុី កល្យាណ ទីបេឹក្សាជាន់

ខ្ពស់ឧត្តមកេុមបេឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានបេសាសន៍ថា សា្ថានភាព និង 
បរិយកាស វិនិយោគនៅកម្ពុជា កាន់តេជឿនលឿន និងមានភាពល្អគួរសម 
រីឯនីតិវិធី នេការអនុវត្តន៍ការងរកាន់តេមានភាពល្អបេសើរឡើង ប៉ុន្តេក៏នៅ 
មានបញ្ហាជាចេើនទៀត ដេលកម្ពុជាតេូវដោះសេយ ពេះធៀបជាមួយ 
បណ្តាបេទេសក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណត់ 
ថា្នាក់ទាបនៅឡើយ ។ នៅមានការងរចេើនដេលតេូវពិចារណនិងពន្លឿន
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ពេឹត្តិការណ៍នេះ បានកើតមានឡើងរួចមកហើយ ប៉ុន្តេយើងក៏គួររំឮក
ដើម្បីជាការចងចាំ និងឲ្យបានដឹងថា តើថាមពលនុយក្លេអ៊េរបាននំមកនូវ
ក្តីអន្តរាយប៉ុណ្ណោសមេប់មនុស្សជាតិ។ នៅឆ្នាំ២០១១ គេះរញ្ជួយដី 
កមា្លាំង ៩ នេរង្វាស់រុិចទ័របានវាយបេហារបេទេសជប៉ុនបណ្តាលឲ្យខូចខាត
រោងចកេនៅ Fukushima ដេលដើរដោយ ថាមពលនុយក្លេអ៊េរ ហើយដេល 
គេបា៉ាន់សា្មានថា ខាតបង់អស់បេមាណ ១៨៨ លានដុលា្លារ ។ 

គេមិនភ្លេចឡើយនូវគេះរញ្ជួយដី និងរលកយក្សស៊ូណមិនៅក្នុង  
បេទេសជប៉ុនដេលបានបង្កមហន្តរាយ នៅជុំវិញតំបន់នោះទាំងមូល។ ការ
សាយភាយវិទ្យុសកម្មពីមា៉ាសុីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊េរ បានធ្វើឲ្យតំបន់នោះ 
រងគេះធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ម្អូបអាហារ និងទឹក ហើយតេូវបាន  
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចេញបមេមទប់សា្កាត់ មិនឲ្យមានការនំចេញផលិតផល 
ណមួយពីតំបន់នេះឡើយ។ វិបត្តិនេះ ជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណស់ទៅដល់  
សុខភាពរបស់មនុស្ស និងបរិសា្ថាននៅជុំវិញតំបន់នោះទាំងមូល និងទូទាំង 
បេទេសជប៉ុន ពេមទាំងភពផេនដី។ បើទោះបីជាបានទទួល ជោគជ័យនៅ
ក្នុងការទប់សា្កាត់គេះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊េរនៅតំបន់ Fukushima យ៉ាង 
ណក្តីក៏បន្ទុកនេការសាយភាយវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងមា៉ាសុីនរ៉េអាក់ទ័រទាំង ៦ 
បានផ្តល់នូវសារមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺ គេះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬក៏
គេះថា្នាក់ផ្សេងៗដេលបណ្តាលមកពីថាមពលនុយក្លេអ៊េរដេល នឹងកើត 
ឡើង គឺវាពិតជាផ្តល់នូវភាពអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិ។ 

នៅក្នុងបេទេសជប៉ុន ការភ័យពេួយចំពោះការសាយភាយវិទ្យុសកម្ម 
គឺមានការទាក់ទងគ្នាយ៉ាងពិតបេកដ ទៅនឹងអនុស្សាវរីយ៍នេការទមា្លាក់
គេប់បេកនៅលើទីកេុង ហុីរ៉ូសុីមា៉ា និងទីកេុង ណហា្កាសាគី នពេលកន្លង 
ទៅ។ បេជាជនបេមាណ១០ មុឺននក់ បានសា្លាប់ដោយសារកំសួល និងពន្លឺ 
នេវិទ្យុសកម្ម និងបានបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់ខាងតំណពូជដល់មនុស្ស
ជាចេើនជំនន់កេយមកទៀត។ វិបត្តិនុយក្លេអ៊េរនេះ បាននំឲ្យយើងនឹក 
ឃើញឡើងវិញ ហើយមានមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ពីការពិតដច់ខាតថា ផលប៉ះ
ពាល់នេគេះមហន្តរាយនេះមិនថា តេជាថាមពលនុយក្លេអ៊េរ ឬក៏អាវុធ 
នុយក្លេអ៊េរនោះទេ គឺយើងមិនអាចតេួតតេវាបានឡើយទោះជាក្នុងពេល
ណ ឬក៏ទីកន្លេងណក៏ដោយ ។ 

ពេឹត្តិការណ៍នៅ Fukushima ក៏បានរំឮកឲ្យអ្នករៀបចំផេនការសា្ថាបន
រោងចកេដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊េរ មិនតេូវធ្វេសបេហេសក្នុងការ  
កសាងរោងចកេរបស់ខ្លួន នៅលើខ្សេបន្ទាត់នេផេនដីដេលងយកើតគេះ
រញ្ជយួដី។ បុ៉ន្តេវាក៏បានរំឮកយើងទំាងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ដឹងថា តើមហន្តរាយ

នេពិភពលោកនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណោ បេសិនបើការធ្វេសបេហេសណមួយ
កើតឡើងសមេប់រដ្ឋដេលមានអាវុធនុយក្លេអ៊េរ ហើយដេលបច្ចុប្បន្ននេះ 
ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊េលើភពផេនដីមានជាង២ មុឺន ហើយដេលកមា្លាំងផ្ទុះ 
របស់វាមានទំហំធំជាង និងខា្លាំងជាង ១០០ដង លើសពីកមា្លាំងផ្ទុះនៅទីកេុង 
ហុីរ៉ូសុីមា៉ា និងទីកេុង ណហា្កាសាគី ទៅទៀតនោះ? វាអាចបំផ្លាញផេនដី 
យើងតេក្នុង រយៈប៉ុន្មាននទីប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្ទុះឡើងនូវថាមពលនុយក្លេអ៊េរ 
ឬអាវុធនុយក្លេអ៊េរ ទោះដោយចេដន្យក្តី ដោយចេតន ក្តីហើយទោះ បីវា 
កើតឡើងនៅថ្ងេនេះ ឬថ្ងេស្អេកក៏ដោយវានឹងបង្កគេះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ 
បង្កឡើងនូវ ផលប៉ះពាល់ដេលគ្មាននរណអាចបា៉ាន់បេមាណបានឡើយ
ទៅលើបរិសា្ថាន   និងមនុស្សជាតិលើពិភពលោកយើងនេះ។

សេចក្តថី្លេងការណ៍ដេលចេញដោយអ្នកជំនញការច្បាប់អន្តរជាតិ ជំុវិញ
ពិភពលោកដេលរួមមានទំាងតុលាការយុត្តធិម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថា អាវុធ
នុយក្លេអ៊េរដេលមានបច្ចុប្បន្ននេះ ឬក៏ការតេៀមខ្លួនរួចជាសេចដើម្បី បេើ- 
បេស់វាយ៉ាងណនោះ គឺមិនតេូវធ្វេសបេហេសសះឡើយ ពេះវាអាច  
ផ្តល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណស់ ហើយថេម ទាំងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ទៀតផង។ 
សេចក្តថី្លេងការណ៍ទីកេងុ Vancouver ស្តអំីពីការកំណត់ ដើម្ីបធ្វើឲ្យ សមេច 
ជាបន្ទាន់ ពិភពលោកមួយដេលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊េរបានកំណត់ច្បាស់ថា 
ការបេើបេស់អាវុធនុយក្លេអ៊េរគឺជា "ការធ្វើផ្ទុយ ទៅនឹងមូលដ្ឋានគេឹះនេ        
ច្បាប់អន្តរជាតិសមេប់មនុស្សជាតិ" ។  

នៅឆ្នាំ១៩៩៦ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសមេចថា ការគំរាម 
ឬការបេើបេស់អាវុធនុយក្លេអ៊េរគឺជា អំពើមិនសេបច្បាប់ហើយគេប់បេទេស
ទាំងអស់តេូវបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះការហាមឃត់ 
ឬការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊េរតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នាដោយសុឆន្ទៈ 
និងភាពស្មាះតេង់ ។ បុ៉ន្តេចាប់តំាងពីពេលនោះមកដល់បច្ចបុ្បន្នភាពបរាជ័យ
របស់បណ្តារដ្ឋ ដេលមានអាវុធនុយក្លេអ៊េរដេលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹង       
ច្បាប់នោះអាចឲ្យគេធ្វើការទស្សន៍ទាយបាន នូវលទ្ធផលបេកបដោយ       
ហានិភ័យមួយអំពីគេះថា្នាក់នេសងេ្គាមនុយក្លេអ៊េរ។ មានបេទេសខ្លះបាន 
បដិសេធដច់ខាត ហើយបេសិនបើពិភពលោកមិនអាចបញ្ចះុបញ្ចលូបេទេស
ទាំងនោះបានទេ វាបេហេលជាធ្វើឲ្យពួកគេកា្លាយទៅជាក្លិបនេបេទេស             
នុយក្លេអ៊េររបស់ពិភពលោកមិនខានឡើយ។ នៅពេលនោះអ្វីៗ ទាំងអស់ 
អាចនឹងកើតឡើងបាន ហើយយើងក៏មិនអាចទស្សន៍ទាយបានថាគេះ 
មហន្តរាយពិភពលោកនឹងមានទំហំធំធេងប៉ុណ្ណោនោះដេរ ៕

គេប់បេកបរមាណូដេលអាមេរិចបានទមា្លាក់ជាលើកដំបូងបំផុតនៅ
ទីកេុងហុីរ៉ូសុីមា៉ា កាលពីថ្ងេទី៦ ខេសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥

មហាវិនសកម្មកេយការទមា្លាក់គេប់បេកបរមាណូនៅទីកេុង ហុីរ៉ូសុីមា៉ា

រួបរួមគ្នែសង្គែោះពិភពលែកឲ្យ
រួចផុតពីគែះមហន្តរាយនុយក្លែអ៊ែរ
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ពិធីពូនភ្នំសេូវជាទំនៀមបេពេណីមួយដេលដូនតាខ្មេរពីបុរាណបេរព្ធ
នដើមខេបុស្ស ឬបន្តទៅដល់ខេមាឃ អាសេ័យទៅតាមសា្ថានភាពនេការ
បេមូលផលសេូវសេរួចរាល់។

រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង អ្នកសេុករៀបចំពិធីនេះឡើងក្នុងបំណង ដើម្បី 
ឯកភាពគ្នាបរិចា្ចាកផលសេវូ មា្នាក់បន្តចិៗបេមូលគ្នាយកទៅជាគេឿងផ្គត់ផ្គង់
បមេុងចតុប្បច្ច័យសមេប់ពេះសង្ឃ ។

នៅតាមតំបន់ខ្លះពិធីនេះ គេបេរព្ធធ្វើផ្គួបជាមួយបុណ្យដរលានតេ 
ម្តង។ តេតំបន់ខ្លះពិធីនេះ គេធ្វើផ្សេងដោយឡេកពីពិធីដរលាន ពីពេះថា 
ពិធីពូនភ្នំសេូវនេះមានបេវត្តិនិទានពីបុរាណកាលផ្សេងគ្នា ។

ពិធីពូនភ្នំសេូវនេះ អ្នកសេុកនិយមធ្វើនៅក្នុងវត្តផ្នេកខាងមុខពេះវិហារ
គេយកកន្ទេលស្លឹកតោ្នាត មកកេលផ្ទាល់ដី ហើយនំគ្នាយកសេូវមកចាក់   
ពូនឲ្យទៅជាភ្នំតាមសទា្ធារៀងខ្លួន រួចហើយអុជធូបបួងសួងសុំភោគផល 
សម្បូរហូហៀរនឆ្នាំខាងមុខទៀត។ លុះចប់ពិធីហើយអាចារ្យជាអធិបតីក៏
បង្គប់ឲ្យឧបាសកឧបាសិកាជាមា្ចាស់ទាននំគ្នាកើបជញ្ជូនសេូវនេះ ទៅ       
ដក់តំកល់ទុកក្នុងឃ្លាំងវត្តនោះសមេប់ពេះសង្ឃចាត់ចេងតាមតមេូវការ។

ខាងកេមនេះ ជាបេវត្តិនិទាន ដេលទាក់ទិននឹងជំនឿពូនភ្នំសេូវដក
សេង់ពីសាសេ្តាល្បេង “ ស្លឹករឹត ” មកដំណលដូចតទៅ ៖

កាលដេលកន្លងទៅហើយ មានបុរសមា្នាក់ឈ្មាះ កឡុក បណ្ឌិត 
និងស្តេីមា្នាក់ឈ្មាះ នាង នក់ រស់នៅភូមិជាមួយគ្នា ។

កាលនៅជាកុមារភាព អ្នកទាំងពីរតេងលេងជាមួយគ្នាជាធម្មតា ។    
សម័យថ្ងេមួយអ្នកទាំងពីរក៏នឹកភ្នកនិយយលេងពីអនគត និងបំណង 
របស់ខ្លួន។ កុមារកឡុកនិយយថា នេ នង នក់ កាលបើធំឡើង អញនឹង 
យកបេពន្ធ លុះតេតេសេីនោះចេះគោរពអញសា្តាប់បង្គប់អញ បើអញទៅ
ងូតទឹកនៅកំពង់សេីនោះកាន់សំពត់ងូតយកទៅឲ្យអញដល់កំពង់ទឹកទើប
អញពេមយកជាបេពន្ធ ។ នង  នក់ ក៏ឆ្លើយតបវិញថា ៖

បង កឡុក អើយ ខ្ញុំក៏មានគំនិតដូចបងដេរ បើបុរសណហា៊ានបមេើខ្ញុំ
គេប់បេបយ៉ាង ពេលខ្ញុំទៅងូតទឹក តេូវកាន់សំពត់ងូតឲ្យខ្ញុំរហូតដល់កំពង់ 
ទឹកទើបខ្ញុំពេមយកធ្វើជាប្តី ។

កន្លងមក កឡុក បណ្ឌិត ក៏ដល់វ័យសាងផ្នួសក្នុងពេះពុទ្ធសាសន។ 
លុះចាកសិកា្ខាបទមកវិញ មា្តាយ ឪពុក ក៏តមេូវឲ្យ កឡុក បណ្ឌិត មាន 
បេពន្ធក៏ចាប់ចិត្តសេឡាញ់នង នក់ ដេលមានរូបសមេស់សេស់សភា 
ផ្តាច់គេ ក្នុងភូមិសេុកនោះ រួចហើយក៏ចូលស្តីដណ្តឹងរៀបការទៅតាមច្បាប់

ប្រវត្តិនិទាន ពិធីពូនភ្នំស្រូវ
បេពេណី ។ បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏រួមរស់ជាប្តីតាមករណីកិច្ចជាភរិយនិង
ធ្វើដូចបំណងដេលកឡុកធា្លាប់បានសន្យាកាលពីកុមារភាព ។ 

ថ្ងេមួយទាំងពីរនក់ប្តីបេពន្ធនំគ្នាទៅងូតទឹក នង នក់ នឹកឃើញ 
រឿងដើម ក៏ធ្វើជាងើបដើរទៅផ្ទះមុខប្ត ីហើយធ្វើជាភ្លេចកេមា។ កឡុក បណ្ឌតិ 
ក៏សេកហៅ បេពន្ធ ឲ្យមកយកកេមាវិញ នង នក់ ក៏តេឡប់ មកយកវិញ 
ហើយពោលលេងសើចទៅប្តីថា ៖ បើបេពន្ធភ្លេចហើយ គេន់តេជួយយក 
ទៅឲ្យផងក៏មិនបានដេរ បងភ្លេចហើយមេនទេ កាលពីក្មេងអូនធា្លាប់ 
និយយថា បើខ្ញុំយកប្តីទាល់តេបុរសនោះ ចេះបមេើខ្ញុំកាន់សំពត់កេមាខ្ញុំ
ទៅដល់កំពង់ទឹកទើបខ្ញុំពេមទទួល។ ឮសម្តីដូច្នេះ កឡុក បណ្ឌិត នឹក 
អៀនខា្មាសបេពន្ធយ៉ាងខា្លាំង តេមិនធ្វើឲ្យបេពន្ធដឹងថា ខ្លួនអន់ចិត្តនោះ 
ឡើយ ។ នៅរាតេីនោះ កឡុក បណ្ឌិត ក៏លបយកសំពៅមួយចាកចេញពី 
ផ្ទះទៅចោលនង នក់។ លុះពេឹកឡើង សំពៅក៏បានទៅដល់នគរជិតខាង
មួយក៏ចូលចតសមេកកាយ។ ស្តេចនេនគរនោះ កាលបើបានដឹងថា 
មានសំពៅទៅសំចតនៅកំពង់របស់ខ្លួន ក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យទៅហៅ កឡុក 
បណ្ឌិត មកសា្នាក់អាសេ័យពីរបីថ្ងេ។ ឱកាសសា្នាក់នៅនោះ ស្តេចក៏បញ្ជាឲ្យ
អាមាត្យយកអណ្តើកមាសមួយទៅលាក់ទុកនៅបាតសំពៅ កឡុក បណ្ឌិត ។ 
បីថ្ងេកេយមកស្តេចក៏ធ្វើកលជាបាត់អណ្តើកមាសជាមរតកដ៏មានតម្លេ ទើប
ចោទបេកាន់ទៅកឡុកបណ្ឌតិជាអ្នកលួចរបស់ខ្លនួ។ កឡុក បណ្ឌតិ  បដិសេធ 
មិនឈ្នះក៏ឲ្យ អាមាត្យឆេកឆេរក្នុងសំពៅដោយសន្យាថា បើរកឃើញមេន
នោះនឹងបេគល់ទេព្យសម្បត្តិឲ្យទាំងអស់ពេមទាំងសំពៅនោះផង ហើយ       
និងដក់ខ្លនួថា្វាយជាអ្នកបមេើទៀតផង។ លុះពេលឆេកឆេររួចហើយ ភស្តតុាង 
ឃើញពិត កឡុក បណ្ឌិត ក៏ធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះដោយឥតបេកេកបាន
ឡើយ ។

និយយពីនង នក់ កាលបើដឹងថា បាត់ប្តីរកមិនឃើញ ហើយក៏រៀបចំ 
អីវា៉ាន់ដក់សំពៅមួយទៀត ចាកចេញមកតាមរកប្តី ។ លុះមកដល់នគរនោះ 
នងសា្គល់ច្បាស់ថា ជាសំពៅរបស់សា្វាមី ក៏ចូលទៅសំុចត និងខិតខំ  
គយគន់រកប្តីរបស់ខ្លួនតេមិនឃើញសះ ពេះតេូវស្តេចឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការ
ផ្សេងពីទីនោះ ។

កាលបើឃើញសំពៅនោះចុះចតហើយ ស្តេចក៏ចាត់នងបមេើឲ្យទៅ 
អញ្ជើញ នង នក់ ឲ្យមកសា្នាក់អាសេយ័ និងធ្វើកលដូចលើកមុនទៀត បុ៉ន្តេ
អ្វីៗមិនអាចលាក់បាំងនឹងភ្នេកសារិកាដេល នង នក់ យកមកជាមួយ 
តាមសំពៅនោះឡើយ។ ពីរថ្ងេបន្ទាប់មកពេល នង នក់ លាស្តេចតេឡប់ 
មកវិញ ស្តេចក៏ធ្វើកលផ្អើលឆឡោបាត់អណ្តើកមាស ហើយក៏ចោទ 
បេកាន់ទៅនង នង នក់ ក៏បេញាប់យកខ្សេចងអណ្តើកមាសនោះពន្លិច
ទៅក្នុងទឹកបាត់រួចក៏ឲ្យគេឆេកក្នុងសំពៅ ។ បើឃើញរបស់នោះដូចការ 
ចោទមេន នងសុខចិត្តថា្វាយជីវិត និងទេព្យសម្បត្តិជាមួយសំពៅនោះផង 
ឯស្តេច ក៏សន្យាថា បើរកមិនឃើញទេព្យនោះទេ សុខចិត្តផ្ទេររាជសម្បត្តិ 
និងខ្ញុំកំដរឲ្យមក នង នក់ ទាំងអស់ ។ លុះរីឆេករួចហើយមិនឃើញស្តេច
ក៏ពេមចុះចាញ់ និងបេគល់រាជសម្បត្តិឲ្យទៅនង ប៉ុន្តេនងមិនពេមយក 
ទាំងអស់ទេ គឺសុំតេសំពៅ៥ ដេលមានផ្ទុកទំនិញពេញ និងអ្នកបមេើតេមា្នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តេសុំជេើសរីសដោយខ្លួនឯង។ ស្តេចក៏ហៅអ្នកបំរីមក 
ទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យនងរីស។ នង នក់ ក៏ឃើញសា្វាមីរបស់ខ្លួនស្លៀកពាក់
ដច់រហេកមើល សឹងមិនសា្គល់នង ក៏បេប់ស្តេចសុំយកអ្នកបំរីមា្នាក់គឺ 
កឡុក បណ្ឌិត ទៅជាមួយខ្លួនវិញ ។ កាលបើបានដឹងថា ហេតុដេលធ្វើឲ្យ 
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បេកការនោះ ពេះសត្វសារិកា ស្តេចក៏បញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យនោះទៅលួច
ចាប់សារិកានោះមកបោចរោមហើយសមា្លាប់ចោល។ លុះដកសា្លាបអស់ 
ហើយ ដោយនឹកសា្មានថា សារិកាសា្លាប់ក៏ដក់ចោល ដើម្បីយកអំបិលមក   
បេឡាក់សារិកាក៏លោតចូលទៅពួនក្នុងរន្ធឈើមួយក្បេរនោះបាត់ទៅ ។ 
នង នក់ នឹងសា្វាមីខំរកសារិកាយ៉ាងណក៏មិនឃើញក៏គិតថា បេហេល 
គេហោះហើរទៅមុនហើយ ដោយពេះតេភ័យខា្លាចគេចាប់ សួរចម្លើយ         
នងក៏នំសា្វាមីចាកចេញពីទីនោះសំដៅទៅនគរវិញ ។

និទានពីសារិកានោះ ពេលយប់បានជួបនឹងស្តេចកណ្តុរសមួយក៏បាន
ពឹងឲ្យជួយកាយរន្ធឲ្យបានជេ ដើម្បីសម្ញំលាក់ខ្លួនទមេំនឹងបានដុះរោម
ឡើងវិញ ដោយសន្យានឹងសងគុណជាទីគប់ ចិត្ត មិនឲ្យពិបាកចេញលួច
លបរកចំណីពេលយប់ដូចនេះទៀតទេ ។ ពីរ បី ខេកន្លងទៅរោមសា្លាបក៏ 
ដុះពេញសារិកា ក៏បេប់ទៅស្តេចកណ្តុរសឲ្យកាយរន្ធឲ្យធំល្មម ដេចអាច     
ខ្លួនចូលទៅសម្ងំកេមពេះជីបដិមាធំក្នុងពេះវិហារ ដើម្បីនឹងរកស្បៀង 
មកសងគុណលោកវិញ។ កណ្តុរក៏ពេមធ្វើតាមដោយខំកាយរន្ធពីទីនោះ
ទៅដល់វត្តមួយដេលនៅក្បេរនោះ។ លុះកាយរន្ធបានសមេច ហើយ           

សារិកាក៏សម្ងរំង់ចំាសាមណេរមកទន្ទេញធម៌ក្នងុពេះវិហារ សារិកាក៏បញ្ចេញ
សម្លេងធំធ្វើជាពេះចេះនិយយ ដោយពោលថា ៖ នេសាមណេរឆប់ទៅ
បេប់អាចារ្យឲ្យនំអ្នកសេុកមកធ្វើបុណ្យពូនភ្នំសេូវ នៅថ្ងេពេញបូណ៌មី 
ស្អេកេនះកុំខានទាន់អញតថាគតទៅ! សារិកាពោល ហើយពោលទៀត 
សាមណេរក៏ទៅនិមន្តចៅអធិការ និងអាចារ្យមកជួយសា្តាប់និងរកមើល 
ដោយក្តីរំជួលចិត្តយ៉ាងខា្លាំង ក៏តាំងអនុមោទនទទួលធ្វើតាមបណ្តាំតថា-
គត ។ មិនបង្អង់ឲ្យហួសពេល លោកអាចារ្យក៏បាននំដំណឹងទៅបេប់អ្នក
សេុកឲ្យនំគ្នាយកសេូវតាមសទា្ធាមកចាក់គរពូនធ្វើជាភ្នំសេូវ នៅមុខ 
ពេះវិហារ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់តថាគត ។ 

សារិកាក៏បេប់ទៅស្តេចកណ្តុរសថា នេះជាសគុណរបស់យើង សូម      
អ្នកដឹកនំកូនចៅផៅសន្តានអ្នកមកជញ្ជូនយកទៅទុកចុះ ខ្ញុំនឹងសុំលាអ្នក
ទៅរកមា្ចាស់ខ្ញុំវិញហើយ ។

ចំណេរកាលតរៀងមក ក៏កា្លាយជាទំនៀមពូនភ្នំសេូវលុះមកដល់ 
សព្វថ្ងេនេះ ៕

បន្ថេមទៀត។
បញ្ហាដេលតេវូការកេលំអ គឺសា្ថានភាពនេការដឹកជញ្ជនូឬបេព័ន្ធឡូជីស្ទកិ

មិនទាន់មានភាពល្អបេសើរនៅឡើយទេ ។ តម្លេអគ្គិសនីមានការកេលំអ 
តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ។ បរិសា្ថានវិនិយោគទាមទារការកេលំអបន្ថេម។ ធនធាន 
មនុស្សរបស់កម្ពុជានៅមានកមេិតនៅឡើយ ហើយការបណ្តុះបណ្តាល 
ធនធានមនុស្សតេូវការរយៈពេលវេង ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មុី  កល្យាណ បានបន្តថា “មានទាំងរឿងវិជ្ជមាន 
តេក៏មានរឿងអវិជ្ជមាន ដេលកម្ពុជាតេូវថ្លឹងថ្លេង និងពិចារណឲ្យបានចេើន 
ពេះកម្ពុជាតេូវរឹតបន្តឹងខ្សេកេវាត់របស់ខ្លួនបន្ថេមទៀត ដើម្បីដោះសេយ 
បញ្ហាបេឈម និងរុញកម្ពុជាទៅកាន់លំដប់ថ្មីមួយទៀត”។

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាបេឈមទាំងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពី 
ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ក៏បានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដេល បានបេកាសដក់ឲ្យបេើបេស់ 
ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី 
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។

គោលនយោបាយនេះ មានបំណងជំរុញកម្ពុជាឲ្យឈានទៅកាន់ការ 
អភិវឌ្ឍថ្មីមួយទៀត តាមរយៈការដក់ចេញនូវផេនការស្នូលមួយចំនួន 
ដូចជា ទី១ ផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារការងរពីបេភេទការងរបេបអតិពលកម្ម (បេើ- 
បេស់កំលាំងពលកម្មចេើននិងគ្មានជំនញ) ទៅជាការងរជំនញ និង 
បច្ចេកទេសចេើន ទី២ កសាងហេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ឋរូបវ័ន្តចាំបាច់នន ដើម្បី
សមេួលបេព័ន្ឋនេការដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តេមានភាពបេសើរឡើង 
និងចំណយទាប។ ទី៣ រៀបចំធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យ   
ឆ្លើយតបនឹងតមេវូការទីផ្សារការងរ ដេលតេវូការធនធានមនុស្សផ្នេកបច្ចេក
ទេសកាន់តេចេើន និងទី៤ រៀបចំខេត្តពេះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
បេបពហុបំណង និងរៀបចំទីកេងុបោ៉ាយប៉េត និងកេងុ  បាវិតជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 
ពិសេសផងដេរ សមេប់ជាទីតាំងស្តុកទំនិញ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មុី កល្យាណ បាននិយយថា បច្ចុប្បន្នកេុមហ៊ុន        
ជប៉ុនធំៗមិនសូវមកកាន់កម្ពជុានោះទេ គឺមានតេកេុមហ៊ុនតូចៗមកចេើន។ 
បុ៉ន្តេយើងក៏តេវូតេសា្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់របស់កេមុហុ៊នទំាងនោះ ដេល 
ទាមទារឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ ពីសកា្តានុពលនេការវិនិយោគនៅកម្ពុជា 
បន្ថេមទៀត ជំរុញការបង្កើនល្បឿនលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ- 

កម្ម ប៉ុន្តេទោះជាយ៉ាងណលោកឃើញមានកេុមហ៊ុន ចិនធំៗបានចូលមក
កម្ពុជាកាន់តេចេើនហើយ។

អនុសាសន៍ពីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
យោងតាមសៀវភៅស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការកេសមេួល

ដើម្បីបន្តភាពបេកួតបេជេង” របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាន 
ផ្តល់សារគន្លឹះ និងអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពងេឹង 
ការបេកួតបេជេងកេបេទេសរបស់កម្ពុជា ដេលនៅក្នុងបរិបទនេការកើន
ឡើងតំលេបេក់ដុលា្លារអាមេរិក ធៀបនឹងបេក់អឺរ៉ូ និងបេក់នៅបេទេសជិត 
ខាង និងកំណើននេការបេកួតបេជេងកម្ពុជាតេូវដោះសេយបញ្ហាបេឈម        
សំខាន់ៗ ដេលប៉ះពាល់ដល់កំណើនផលិតភាព និងការចំណយលើ 
ការនំចេញ។

កមា្លាំងពលកម្មដេលមានការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនញល្អបេកដជា
អាចជួយដល់ការបេកួតបេជេងក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ការផ្តួចផ្តើមនពេលថ្មីៗ 
នេះ ក្នុងការបង្កើតវិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាលទេង់ទេយធំ ផ្នេកកាត់ដេរ 
សម្លៀកបំពាក់ គឺជាការងរដ៏ល្អ។ លើសពីនេះការកេលំអបន្ថេមចំពោះ  
បរិយកាសធុរកិច្ច តាមរយៈការធ្វើសាមញ្ញកម្ម និងស្វ័យបេវត្តិកម្មដំណើរ
ការចុះបញ្ជីរអាជីវកម្ម ការសមេបសមេួលពាណិជ្ជកម្ម នឹងការពងេឹងច្បាប់ 
វិនិយោគ និងជួយសមេលការបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជាលើគេប់វិស័យ។ 
តេូវបន្តការគំទេការធ្វើពិពិធកម្ម ក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល ដូចកំណត់នៅក្នុង
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ។ នៅពេលជាមួយគ្នានេះរាជ 
រដ្ឋាភិបាលតេូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណឲ្យបេទេស   កម្ពុជាទទួលបានផល  
បេយោជន៍ពីឱកាសនន ដេលលេចឡើងក្នុងរយៈពេលមធ្យមនេ ទីផ្សារ 
និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតេមួយ ដេលតេវូបានកំណត់ក្នងុសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច
អាសា៊ាន។

ក្នុងរយៈពេលមធ្យម រហូតដល់រយៈពេលវេង ការដោះសេយបញ្ហានេ
ការមិនអាចទុកចិត្តបាន និងការចំណយខ្ពស់លើអគ្គិសនី ដោយតេូវមាន
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបន្ថេមពីរោងចកេវារីអគ្គិសនី និងរោងចកេដើរដោយ  
ថាមពលធ្យូងថ្មគឺជាចំណុចអាទិភាព ។

សរុបមកវិញ ការជំរុញការវិនិយោគសាធារណៈ និងការទទួលបាន        
ហិរញ្ញវត្ថុពីក្នុងសេុកជាកិច្ចការសំខាន់ចាំបាច់ ការបន្តពងេឹងការតេួតពិនិត្យ 
និងសមេបសមេួល ដើម្បីស្ថិរភាព  វិស័យធនគរ និងសំណង់ដេលកំពុង
តេមានកំណើនល្បឿនក៏ជាកតា្តាសំខាន់ផងដេរ៕
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៣៨ឆ្នាំ បានកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តេអនុស្សាវរីយ៍ដេលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បេជាជនកម្ពុជាគេប់ៗរូប គឺថ្ងេ

ដេលមាតុភូមិយើងតេូវបានរំដោះនៅថ្ងេទី៧ ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ អ្នកជំនន់កេយ ក៏បានដឹងបានឮតាមរយៈការរៀនសូតេដេលធ្វើ

ឲ្យគេមានមោទនភាព និងចូលរួមសប្បាយរីករាយចំពោះពេឹត្តិការណ៍ជាបេវត្តិសាស្តេនេះដេរ។ ពេលនេះទស្សនវដ្តីបេជាជនបានដក

សេង់នូវការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនបេជាជនកម្ពុជា យើងចំពោះថ្ងេមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា ដេលមានខ្លឹមសារដូចខាងកេម៖

ខ្ញុំនៅតៅដឹងគុណថ្ងៅជ័យជម្នះ៧ មករា ជានិច្ច

អ្នកសេី ជូ គឹមអូន បេជាជនរស់នៅភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លកេម កេុង-ខេត្ត សៀមរាប បានមានបេសាសន៍ 
ថា៖ «នងខ្ញុំសូមចូលរួមគំទេបន្តទៀត ដោយមិនមានការងករេ និងស្ម័គេចិត្តរស់នៅកេមម្លប់ដ៏តេជាក់របស់  
គណបក្ស បេជាជនកម្ពុជាដេលមានគុណបំណច់ដ៏ធំធេងចំពោះជាតិមាតុភូមិ ដោយបានជួយសង្គេះជាតិឲ្យរួច 
ផុតពីរបបបេល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត នៅថ្ងេទី៧ ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ មានតេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាមួយគត់
ដេលហា៊ាននិយយ ហា៊ានធ្វើ ហា៊ានទទួលខុសតេូវលើរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីផលបេយោជន៍បេជាជន និងបេទេស 
ជាតិ។ ខ្ញុំបន្តបោះឆ្នាតគំទេគណបក្សបេជាជនក្នុងពេលបោះឆ្នាតកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ និងការបោះឆ្នាត 
ថា្នាក់ជាតិនពេលខាងមុខនេះទៀត»។

លោក ឃិន គន្ធា មានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់បោ៉ាយប៉េត កេុងបោ៉ាយប៉េត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា៖ 
«ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខា្លាំងណស់ ដេលបានរស់នៅបេកបដោយជីវភាពសមរម្យកេមការដឹកនំរបស់គណបក្ស 
បេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេលមានសម្តេចចកេី ហែង សំរិន និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
ជាបេមុខដ៏ឈា្លាសវេ។ មានមនុស្សខ្លះចេះតេចោទផ្តេសផ្តាស់ថា គណបក្សបេជាជនដឹកនំបេទេសឲ្យកាន់តេ 
កេទៅៗ។ មិនតេូវចោទបេកាន់ដោយទស្សនៈងងឹតងងល់បេបនេះទេ សូមបើកទស្សនៈឲ្យទូលាយផង។ តេូវ 
បេើកេសេភ្នេក សច្ចៈធម៌ ហើយតេូវផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតបេកដជូនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជានោះទើបយើងសក្តិសមជា 
មនុស្សដេល មានសុភវិនិច្ឆ័យ និងទទួលការគោរពសេឡាញ់ពីសំណក់មនុស្សទូទៅ»។

លោក ហេម សុភិន អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ មេភូមិជប់ ឃុំជប់ សេុក-ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ បានឲ្យដឹងថា៖ « ខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាង 
ច្បាស់លាស់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះថា បើគ្មានថ្ងេរំដោះ ៧ មករា ទេជីវិតខ្ញុំបេកដជាគ្មានទេ ហើយអាយុជីវិត 
បេជាជនរាប់លាននក់ ក៏គ្មាននៅសេសសល់លើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះដេរ។ ពេលនោះបនបេល័យពូជសាសន៍            
បានបង្ហូរឈាមបេជាជនឲ្យកា្លាយទៅជា សមុទេរុញចេនបេទេសជាតិឲ្យធា្លាក់ក្នុងគេះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរណស់។             
ថ្ងេ ៧ មករា បានជួយសង្គេះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីឋាននរកលោកីយ៍នេះ និងបានផ្តល់អ្វីៗសព្វបេបយ៉ាងដល់ 
បេជាជន ដូចសព្វថ្ងេនេះ»។

យុវជន ហុឺម ពន្លឺ អាយុ ២៤ ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់សំរោង ខណ្ឌពេកពៅ្នា រាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញ 
ពីចំណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា៖ «ខ្ញុំជាយុវជនជំនន់កេយ ប៉ុន្តេខ្ញុំបានតាមដនតាមរយៈការសិក្សាសេវជេវ 
និងតាមការរៀបរាប់ពី ចាស់ៗជំនន់មុនបានដឹងច្បាស់ណស់អំពីគេះមហន្តរាយបេល័យពូជសាសន៍ ដេលកើត 
មាននៅលើទឹកដីកម្ពុជា។ បើគ្មានការសង្គេះទាន់ពេលវេលានៅថ្ងេ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ទេជាតិសាសន៍យើងនឹង 
រលាយបាត់ទៅហើយ។ ឥឡូវនេះពេលដេលបេទេសមានការរីកចមេើនហើយ បេរជាមានមនុស្សខ្លះមកអួតថា 
ជួយសង្គេះជាតិទៀត។ តើសង្គេះយកទៅណ? សង្គេះយកទៅបំផ្លាញចោលម្តងទៀតដូចជំនន់ខ្មេរកេហម 
ឬ? យើងខ្ញុំជាយុវជនមិនគំទេដច់ខាត»។

លោក គឹម សុវណ្ណោរឹទ្ធ បេជាជនរស់នៅ កេុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសូមសម្តេងការស្ញប់ស្ញេងដល់វីរជន 
៧មករា ដេលមានសម្តេចទាំង៣ ជាបេមុខដឹកនំ ដេលបានខំពុះពារតស៊ូរំដោះបេជាជនអោយរួចផុតពីគេះមហន្តរាយនេរបបខ្មេរ
កេហម។ កេយថ្ងេរំដោះ ខ្ញុំមានសិទ្ធសេរីភាពគេប់បេបយ៉ាង។ ខ្ញុំតេងតេដើរពាសពេញបេទេសកម្ពុជា។ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំបាន
សង្កេតឃើញជីវភាពពលរដ្ឋមានកមេិតល្អបេសើរ ផ្លូវថ្នល់ បេៀបបាននឹងសរសេឈាម។  ខ្ញុំគេន់តេ សូមបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា 
អ្វីៗដេលមាននៅពេលនេះ គឺជាលទ្ធផលដេលបានមកដោយសារគុណបុណ្យថ្ងេរំដោះជាតិ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងការដឹកនំដ៏      
តេឹមតេូវរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា»។

ពេះតេជគុណ គឹម សំបូរ ពេះចៅអធិការវត្តស្នបំេពីំរ ស្ថតិនៅសេកុទឹកឈូ ខេត្តកំពតបានមានសង្ឃដីកាថា៖ «ពេះសមា្មា-
សម្ពុទ្ធទេង់សម្តេងថា បរិស័ទគេប់រូបមិនតេូវបំភ្លេចគុណចំពោះអ្នកសាងអំពើល្អ អ្នកផ្តល់កំណើតសមេប់ខ្លួនឡើយ។ ថ្ងេ៧ 
មករា ជាថ្ងេបានផ្តល់ឱ្យមានការរស់រានឡើងវិញសមេប់បេទេស និងបេជាជនកម្ពុជាដោយបានរួចចាកផុតពីរបបពេផ្សេ 
ដេលដឹកនំដោយ ប៉ុល ពត។ មានតេគោលការណ៍ដឹកនំនេបន ប៉ុល ពត នេះទេដេលមិនផ្តល់តម្លេចំពោះជីវិតមនុស្ស និង
លុបបំបាត់រាល់ជំនឿនេសាសនផ្សេងៗ។ ដូច្នេះថ្ងេ៧ មករា ជាថ្ងេដ៏វិសេសវិសាលដេលជនកម្ពុជាទាំងអស់តេូវចងចាំ និង
បន្តបញេ្ជាបសមេប់កូនចៅគេប់ជំនន់ដើម្បីកុំឲ្យ កើតឡើងសាជាថ្មីនេលំអានដ៏មហាសេនអាកេក់នេះ»។
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លោក ពៅ រី បេជាជនរស់នៅភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល កេុងសិរីសភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 
បានមានបេសាសន៍ថា៖ «បើយើងឃើញការខ្ទេចខា្ទាំនេមាតុភូមិយើងដោយផ្ទាល់ភ្នេក ដេលរបបបេល័យពូជសាសន៍ 
យើងបន្សល់ទុក យើងពិតជាមិននឹកសា្មានថា គេន់តេក្នងុរយៈពេល ៣៨ឆ្នាសំះ បេទេសជាតិយើងមាន ការរីកចមេើន
បេបេួលខា្លាំងដល់ម្លឹងទេ។ សមិទ្ធផលទាំងនេះ គឺពិតជាបានមកកេមការដឹកនំដ៏តេឹមតេូវរបស់គណបក្សបេជាជន 
កម្ពុជា គ្មានអ្នកណផ្សេងកេពីនេះទេ។ អ្នកផ្សេងកេពីនេះ គេន់តេជាពួកសន្យាខ្យល់ ពួកបោកបេស់ 
ភូតកុហកបេជាជន និងអុចអាល ញុះញង់ បំផ្លិចបំផ្លាញបេទេសជាតិតេប៉ុណ្ណោះ»។

អ្នកសេី ឡុក សាខន រស់នៅភូមិដីថ្មី ឃុំជប់ សេុក-ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបញ្ជាក់ថា៖ «ថ្ងេ ៧មករា គឺជាថ្ងេកំណើតទី២ 
របស់យើងទាំងអស់គ្នា។ មាន ៧ មករា ទើបមានថ្ងេនេះ ហេតុនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណថ្ងេ ៧មករា គុណអ្នកដេល
បានរំដោះយើងខ្ញុំនេះទេ។ ជាការតបស្នងនងខ្ញុំ សូមគំទេដោយឥតងករេ វីរជន ៧ មករា របស់យើង និងគំទេ 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាបេមុខ។ ក្នុងពេលបោះឆ្នាត 
កេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ និងការបោះឆ្នាតតំណងរាស្តេខាងមុខខ្ញុំនៅតេបន្តបោះ ឆ្នាតគំទេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
ជានិច្ច»។

យុវជន គក់ កាលីន រស់នៅខណ្ឌពេកពៅ្នា រាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា៖ «យើងជាយុវជនជំនន់ កេយពិត
ជាមានការឈឺចាប់ណស់ចំពោះបេវត្តិសាស្តេដ៏ខ្មាងងឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងរបបបេល័យពូជសាសន៍។ ពេលនេះ 
បេទេសយើងមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខា្លាំងកា្លាហើយ បេជាជនមានសុភមង្គលហើយ ដូច្នេះ យើងតេូវ
តេខិតខំនំគ្នាថេរក្សានូវភាពសុខសាន្តតេណនេះ ដើម្បីនំគ្នាកសាងបេទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តេរីកចមេើនថេម
ទៀត។ សូមបញ្ឈប់ចោលទៅ ការឃោសនបំបេកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ ហើយងកមកសហការគ្នាកេមការដឹក 
នំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដើម្បីរួមគ្នាថេរក្សាសមិទ្ធផល ៧ មករា របស់រៀមច្បងជំនន់មុនឲ្យបានគង់វង្ស»។

លោក ផឹក វិទ្យាវី អាយុ ៥៤ឆ្នាំ ជាបណ្តាញស្ម័គេចិត្ត អាជា្ញាធរមីនកម្ពុជា បេចាំខេត្តស្ទឹងតេង មានបេសាសន៍ថា៖ 
«ខ្ញុំធា្លាប់បានឆ្លងកាត់របប៣ឆ្នាំ៨ខេ និង២០ ថ្ងេ សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំតេូវរបបខ្មេរកេហមសមា្លាប់ស្ទើរ អស់ទាំងគេួសារ។ 
ឪពុក និងបងរបស់ខ្ញុំក៏តេូវគេសមា្លាប់ចោល ដេលនេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា របបប៉ុលពតបាន បង្កការឈឺចាប់បំផុត
សមេប់រូបខ្ញុំដេលមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិត។ កេយថ្ងេ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩មក មិន នឹកសា្មានថាបេទេសជាតិ 
មានការរីកចំរីនខា្លាំង កេមការដឹកនំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាយ៉ាងនេះទេ ។ ជាក់ស្តេងសមិទ្ធផលធំៗដូច 
ដេលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយ យើងតេូវទទួលសា្គល់ថា កេមការដឹកនំដ៏តេឹមតេូវរបស់គណបក្ស 
បេជាជនកម្ពុជាគឺ បេទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍ និងរីកចំរីនដូចសព្វថ្ងេនេះឯង»។

អ៊ំសេី សុី វណ្ណយ៉ា អាយុជាង៧០ឆ្នាំ ជាជនជាតិខ្មេរអ៊ីសា្លាមរស់នៅភូមិមា៉ាក់បេង ឃុំកំពង់គេង សេុក ទឹកឈូ 
ខេត្តកំពត បានរៀបរាប់ថា៖ «ទោះបីពេលវេលាបានកន្លងផុត៣៨ ឆ្នាំ ទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅតេចងចាំមិនភ្លេច រាល់អំពើ 
សាហាវឃោរឃៅ កាប់សមា្លាប់មនុស្ស ជាន់ឈ្លីសេរីភាព បំបិទសិទ្ធិមិនឱ្យមានការគោរពបូជា និងបេតិបត្តិ តាមគន្លង 
នេសាសននន ពិសេសការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញចំពោះអ្នកកាន់សាសនអី៊សា្លាមបង្កឡើងដោយរបបបេល័យ ពូជសាសន៍ 
ប៉ុល ពត។ ថ្ងេបេវត្តិសាស្តេ៧ មករាជាថ្ងេរំដោះបេទេសជាតិ និងបេជាជនឱ្យឆ្លងផុតពីជេះមរណៈ នេះ។ នេះ                 
ជារឿងសំខាន់ ដើម្បីកូនចៅជំនន់កេយបានយល់នូវសេចក្តីទុក្ខវេទនរបស់បេជាជនកម្ពុជា ដេលមានវ័យ 
ចាប់ពី៤០ឆ្នាំឡើង»។

លោក វា៉ាន់ ទិត្យ ជាបេជាជនរស់នៅ កេុងសេនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរីបានរៀបរាប់ថា៖ « កេយឆ្នាំ១៩៧៩ ខ្ញុំបានសង្កេត

ឃើញគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាដឹកនំការកសាងបេទេសលើគេប់វិស័យរហូតមានការរីកចមេើនដល់សព្វថ្ងេ។ នៅឆ្នាំ១៩៨០ ខ្ញុំ      

និងគេូសារបានរីផ្ទះសម្បេងពីខេត្តសា្វាយរៀង មករស់នៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរី ទាំងដេលគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ។ កាលមករស់ 

នៅមណ្ឌលគិរីដំបូង សា្ថានភាពនេការរស់នៅ គឺពិបាកកេលេងមិនខុសពីអ្វីដេលគេហៅថា សេុកឆ្ងាយដច់សេយល។ ប៉ុន្តេបច្ចុប្បន្ន 

មណ្ឌលគិរី លេងមានអ្វីលំបាកទៀតហើយ ក្នុងនោះផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ដ៏សា្អាត សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម សំណង់ភូមិគេឹះ 

ជាចេើនបានរីកសុះសាយដូចផ្សិត។ អ្វីៗទំាងនោះ តើមិនមេនមានដោយសារតេថ្ងេរំដោះជាតិ ៧មករា ១៩៧៩ ទេឬ? ពិតណស់ 

អ្វីៗ ទំាងអស់ គឺកើតចេញពីគំនិតដ៏បិុនបេសប់របស់ថា្នាក់ដឹកនំគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា ដេលមានសម្តេចតេជោជាសា្ថាបនិកនេះឯង»។

លោក ប៊នវិមាន ជាងកាត់សក់រស់នៅ សេុកកេវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគីរី បានឲ្យដឹងថា៖ «ថ្ងេ៧ មករា ជាថ្ងេដេល

បេជាជនខ្មេររួចជីវិតពីការកាប់សំលាប់ពីរបបប៉ុលពត។ មានថ្ងេ ៧ មករា គឺមានសន្តិភាព មានការអភិវឌ្ឍរីកចំរីនលើ

គេប់វិសយ័។ ក្នុងជីវភាពជាជាងកាត់សក់ ខ្ញុំអាចទទួលចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេួសារបានសមរម្យហើយ។ អ្វីដេលខ្ញុំ 

និងបេជាជនយើងតេូវការបំផុតនោះ គឺសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ។ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសមេច     

នូវអ្វីដេលជាបំណងបេថា្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយ»។
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ក្មួយសេី វល័ក្ខណ៍ រស់នៅកេុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាយុវសិស្សមា្នាក់កំពុងសិក្សារៀនសូតេបាន 
ចាប់អារម្មណ៍ថា៖ «បច្ចុប្បន្ននេះកេមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបេទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាព 
ពេញលេញ បង្កលក្ខណៈងយសេួលសព្វបេបយ៉ាងដល់ការអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិ។ ជាក់ស្តេងនៅលើទឹកដីខេត្ត 
សៀមរាប មានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនកំសាន្តរាល់ថ្ងេ រាល់ខេ មិនដេលសេកសេុត។ បើ 
បេទេសយើងជួបអសន្តិសុខ និងសង្គេមវិញ គ្មានអ្នកណគេហា៊ានមកជាន់ទឹកដីយើងទេ។ ហេតុនេះក្នុងឱកាស 
បុណ្យខួប ៧ មករា ខ្ញុំសូមបេកាសប្តេជា្ញាចិត្តគំទេការដឹកនំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្តរក្សាឲ្យបាន 
សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀត»។

លោក លី វុន អាយុ៦៤ឆ ្នាំអតីតទាហានរបបខ្មេរកេហមរស់នៅខេត្តស្ទឹងតេងដេលពិការជើងមា្ខាងបានរៀបរាប់ 

ថា៖ «កេយផ្តាច់ខ្លួនចូលមករួមរស់នៅកេមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្ត ពេល

ឃើញបេទេសមានការអភិវឌ្ឍរីកចំរីនលឿនបេបនេះ ហើយគេួសារខ្ញុំក៏មានសុភមង្គលដេរ។ ភាពសុខសេួល 

របស់គេួសារខ្ញុំ និងបេជាជនកម្ពុជាទូទាំងបេទេសសព្វថ្ងេនេះ គឺមិនអាចបំភ្លេចគុណរបស់បេមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និង 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាយើងបានទេ»។

លោក សុ ខន អាជីវកររស់នៅសេុកកេវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននិយយថា៖ «ខ្ញុំមិននឹកសា្មានថា មានជីវិតរស់ 
មកដល់សព្វថ្ងេនោះទេ ពេះអំឡុងឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្ញុំនៅវ័យកុមារតេូវបេកបាក់ពីឪពុកមា្តាយ បងប្អូន គ្មានការហូបចុក 
តេមឹតេវូ។ កាលនោះហូបតេបបរ ស្បេកដណ្តប់ឆ្អងឹ គ្មានគិតថាអាចរស់នៅបានដល់សព្វថ្ងេនោះទេ។ បុ៉ន្តេដោយសារ
តេកមា្លាំងតស៊ូរំដោះជាតិនៅពេលនោះបានវាយសមេុកហើយបានរំដោះជាតិមាតុភូមិនិងបេជាជននៅថ្ងេ ៧ មករា 
១៩៧៩។ ថា្នាក់ដឹកនំគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរដ្ឋអំណចបេជាជន កាលពីពេលនោះបានកសាងគេប់សព្វតាំង
ពីបាតដេទទេ ហើយអ្វីៗដេលយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅថ្ងេនេះ គឺពិតជាដោយសារគុណថ្ងេ៧ មករា» ។

កំណើនជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងរយៈពេលជាង២ ទសវត្សរ៍កន្លងទៅ។ នៅ 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦  នេះអតេកំណើននឹងសមេចបានក្នុងរង្វង់ ៧%  ខណៈ 

ដេលអតិផរណស្ថិតនៅកេមភាព ដេលអាចគេប់គេងបានក្នុងអតេមិន

លើសពី ៣%។ ទី៣. ភាពបើកចំហសេដ្ឋកិច្ច ដោយមិនរីសអើងរវាងអ្នក   

វិនិយោគកម្ពុជា ឬអ្នកវិនិយោគបរទេស។ កម្ពុជាបានបើកចំហគេប់វិស័យ 

រួមទាំងវិស័យធនគរ វិស័យធានរា៉ាប់រង និងវិស័យទូរគមនគមន៍ ដេលជា

ទូទៅបេទេសជាចេើននៅក្នុងពិភពលោក មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគ 

បរទេសធ្វើការវិនិយោគ ១០០% ដោយគ្មានការចូលរួមពីសំណក់អ្នកវិនិ-

យោគជាតិនៅលើវិស័យទាំងនោះឡើយ។ ទី៤. ភាពសម្បូរបេបនិងវ័យ 

ក្មេងនេកមា្លាំងពលកម្ម ដោយកម្ពុជាមានកមា្លាំងពលកម្មបេមាណ ២/៣ 

នេចំនួនបេជាជនសរុបហើយ បេជាជនដេលមានអាយុតេឹម ៣៥ ឆ្នាំចុះ 

មានចំនួនដល់ទៅ ៧២% នេចំនួនបេជាជនសរុប។ កមា្លាំងពលកម្មនេះ តេូវ 

បានព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេល ២-៣ ទសវត្សរ៍ទៅ 

មុខទៀត។ ទី៥. កម្ពុជាមានទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុង តំបន់អាសុីដេលជាតំបន់ 

មានជីវភាពជាងគេនៅលើពិភពលោក ហើយកម្ពជុាក៏ស្ថតិនៅតំបន់អាសា៊ាន

ដេលតំបន់នេះបាន និងកំពុងកា្លាយជារោងចកេនៅអាសុីផងដេរ និងទី៦.     

ទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាបាន ទទួលនូវបេពេឹត្តិកម្មអនុគេះកេមរបប 

“អ្វីគេប់យ៉ាងលើកលេងតេអាវុធ” គឺពន្ធសូន្យដោយគ្មានកំណត់បរិមាណពី

សហភាពអឺរ៉ុប និងការបង់ពន្ធនំចូលតាមអតេ ទាបចូលទីផ្សារធំៗដទេ 

ទៀត។ ក្នុងកេបខ័ណ្ឌសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានទំនិញផលិតនៅកម្ពុជា

នឹងអាចនំចូលគេប់ទីផ្សារបេទេសសមាជិកអាសា៊ាន ដោយពុំជាប់ពន្ធ 

នំចូល។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា លើសពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានឆ្លង

កាត់ពីឋានៈជាបេទេសមានចំណូលទាបទៅជាបេទេសមានចំណូលមធ្យម

កមេិតទាបដេលកតា្តានេះឆ្លុះបញ្ចាំង ឱ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនដូចជា 

កំណើននេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ។  ប៉ុន្តេ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនពេលបច្ចបុ្បន្ននៅពឹងផ្អេកនៅឡើយលើវិស័យបេពេណី 

ដូចជាវិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍សំណង់ និងកសិកម្ម។ បេការនេះ ចង្អុល 

បង្ហាញពីភាពចាំបាច់និងភាពបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទៅកាន់វិស័យថ្មីៗ

ផ្សេងទៀត។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបេ បេួលរចនសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

សេុក សភាពការណ៍បេបេួលនេនិមា្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភព 

លោក និងសមេច គោលដៅនេការធ្វើពិពិធកម្មនិងលើកកម្ពស់ភាពបេកួត

បេជេងរបស់កម្ពជុារាជរដ្ឋាភិបាល បានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដេលគោលនយោបាយ

នេះមិនតេមឹតេផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្តេកំណើនថ្ម ីដេលជាចក្ខវិុស័យ និងផេនការ 

ចង្អុលទិសសមេប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេថេម

ទាំងជំរុញការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដេលជាផ្នេកមួយដ៏

សំខាន់និងជាឧបករណ៍គន្លឹះសមេប់សមេចបានតាម គោលដៅនេយុទ្ធ-

សាស្តេកំណើនថ្មីទៀតផង។

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន ក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នងុពិធីចុះ

ហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍទីកេុងមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន” 

រវាងកេុមហ៊ុន អិល វា៉ាយ ភី គេុបនិងកេុមហ៊ុន CMIG កាលពីលា្ងាចថ្ងេទី១ 

ខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៦។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពជុា-

ចិន បានបិទបញ្ចប់ក្នុងបរិយកាសស្និទ្ធសា្នាល និងមិត្តភាព។ កេុមហ៊ុន LYP 

Group របស់លោកឧកញា៉ា លី យ៉ុងផត ់ចាប់ដេគ្នាជាមួយកេុមហ៊ុនចិន 

CMIG ដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ទីកេងុមិត្តភាពកម្ពជុា-ចិន មួយនៅជាយរាជធានីភ្នពំេញ

មុននឹងឈានទៅសាងសង់ទីកេុងចិន ដេលមានតម្លេ ១.៥០០ លាន ដុលា្លារ 

អាមេរិក គឺជាគមេងវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមមួយក្នុងវិស័យអចលនទេព្យ

នៅកម្ពុជា។ គមេងនេះនឹង ចាប់ផ្តើមនដើម ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ៕
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      ខ្លែចផ្សារចិត្ត
ថ្ងេមួយនយ ម៉ា បានទៅជួប 

នយ មា៉ាង ដេលជាមិត្តចាស់របស់ 

ខ្លួន ហើយមានសំណងបាន កា្លាយ 

ជាបេធានកេុមហ៊ុនធំជាងគេ ក្នុង 

ខេត្ត ដើម្ីបសុខំ្ចលីយុ។ ពេលជបួគ្នា 

នយ ម៉ា ថ្ងូរ៖

- ខ្ញុ ំសព្វថ្ងេ ស្ទើរតេរកលុយ 

មួយរៀលដក់ហោប៉ាគ្មាន។ ប៉ុណ្ណឹងហើយថេមទាំងមានកូនដល់ទៅ ៦ 

នក់ទៀត ពុំដឹងចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចទេ។ មើលទៅខ្ញុំបេហេលតេូវលក់ផ្ទះហើយ។ 

លោកបេធានកេុមហ៊ុនសម្តេងអាការៈក្តុកក្តួលនិយយកាត់៖

- ប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកបង ខ្ញុំខ្លាចផ្សារចិត្តណស់ ។

ពោលអស់ពាក្យពីរមា៉ាត់ភា្លាម គត់ចុចទូរស័ព្ទហៅនងលេខា៖

- នងជួយជូនគត់ចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំផង ខ្ញុំទេំមិនរួចទេ ខ្ញុំខ្លាចផ្សារ 

ចិត្តណស់ ៕

  មនុស្សអាកែក់ប៉ុនា្មែន
នយ កេង សួរនយ កើត របៀបលេងសើច :

- តាមបងឯងយល់ នៅសង្ខាងផ្លូវនេះចាប់ពីដើមផ្លូវរហូតដល់ចុងផ្លូវ 

មានមនុស្សអាកេក់ប៉ុន្មាននក់ដោយមិនបាច់រាប់បងឯង?

- ស្អី...មិនបាច់រាប់ខ្ញុំ? ចង់ដៀលខ្ញុំជាមនុស្សអាកេក់មេនទេ?

- បើគិតថា ខ្ញុំដៀលបងឯង ចាំខ្ញុំសួរបងឯងម្តងទៀតក៏បាន។ 

ផ្លូវនេះពីដើមផ្លូវដល់ចុងផ្លូវ បើរាប់ទាំងបងឯងផង មានមនុស្សអាកេក់ 

ប៉ុន្មាននក់ដេរ ? ៕

   ជាមិត្ត
ពេលលោកយយ មា៉ាប់ យួរកន្តេកចេញទៅផ្សារ ក៏បានឃើញកុមារផង 

និងកុមារ ផន កំពុងវាយគ្នានៅតាមផ្លូវ ក៏ចូលឃត់ហើយបេប់ :

- ហ្នេ..ចៅៗទាំងពីរនក់ ឈប់វាយគ្នាទៅ។ ពេះជាមា្ចាស់បងេៀនថា 

“តេូវចាត់ទុកសតេូវជាបងប្អូនយើង”  ដឹងហើយនៅ ?

កុមារ ផង់ ធ្វើមុខញឹមៗឆ្លើយតបវិញ ៖

- ប៉ុន្តេវានេះមិនមេនជាសតេូវរបស់ខ្ញុំទេលោកយយ ។ ពីមុនមកវា 

និងខ្ញុំគឺជាមិត្តនឹងគ្នាតើ? ៕

  អ្នកណាគែន់បើជាង ?
នយ យ៉ាន ដណ្តឹងសួរមីង យ៉ម ជាមា្តាយ :

- ម៉េសម័យនេះ គេតេូវការសា្អាត ឬតេូវការរៀនពូកេ?

- អុញ... ម៉េចនៅសុខៗកូនសួរម៉េអ៊ីចឹង ?

- ខ្ញុំសួរពេះខ្ញុំសំគល់ឃើញរឿងពីរបានកើតឡើង។ បងសេីក៏ជា  

សិស្សរៀនពូកេទូទាំងបេទេស បានទទួលរង្វាន់ បើគិតជាទឹកបេក់ តេ 

ប៉ុន្មានពាន់ដុលា្លារប៉ុណ្នាះ ចំណេកបងសេីរៀនអន់ជាងគេ តេបេឡង 

ជាប់បវរកញ្ញាបេចាំបេទេស សេប់តេមានមនុស្សចេញមុខជូនរង្វាន់បន្ត

គ្នា បើគិតជាទឹកបេក់វិញ មិនតិចជាងមុឺនដុលា្លារទេ ហើយថេមទាំងមាន

ឡានថ្មីជិះយ៉ាងឡូយទៀតផង៕

   ដែញចែល
ពេឹកមួយ លោក ចំណប់ ជានយកកេុមហ៊ុន បានហៅនង កុលាប 

ជាលេខាមកបេប់ : 

- លោក ជេួល បេធានគណនេយ្យ ចេះតេត្អូញត្អេរបេប់ខ្ញុំថា 

នងមកធ្វើការស្លៀកតេសំពត់ខើច និងពាក់អាវវាលកបញ្ចេញគល់ដោះ 

រាល់ថ្ងេ ធ្វើឲ្យគត់មិនអាចបេមូលអារម្មណ៍បំពេញការងរបាន ។ អង្គភាព 

យើងមិនអាចទុកឲ្យសា្ថានភាពបេបនេះអូសបន្លាយបន្តទៀតបានទេ ។

- ចាះ..អ៊ីចឹង នងខ្ញុំ លេងបានធ្វើការនៅទីនេះទៀតហើយឬ ?

- មិនមេនទេ... គឺតេូវដេញលោក ជេួល បេធានគណនេយ្យចោល  

ពេះគត់មិនអាចបេមូលអារម្មណ៍បំពេញការងរបាន។ ចំណេកនង 

បំពេញការងរឲ្យខ្ញុំបានល្អណស់ រឿងអីតេូវដេញនង ៕

 - ជំនោរដើមឆ្នាំផ្តាំញាតិមិត្ត  បងប្អូនឆ្ងាយជិតសន្តានខ្មេរ 

    រដូវបេមូលផលសេូវសេ  កក្តឹកចុងខេខ្មេរចងចាំ ។

 - នឹកដល់ទិវារំដោះជាតិ           ត្បិតកន្លងឃ្លាតទៅយូរឆ្នាំ    

      តេយើងមិនភ្លេចវិនសកម្ម       បីឆ្នាំបេំបីខេម្ភេថ្ងេ ។

 - មករាដើមខេខ្មេរចាំជាក់         ជំនោរបក់ធា្លាក់នំជោគជ័យ 

   នំសន្តិភាពលុះសព្វថ្ងេ           មករាគុណថ្លេជានិរន្តន៍ ។

 - មករាចារជាប់ជាបេវត្តិ           ខ្មេរផ្លាស់មុខមាត់ផុតអាសន្ន 

   មានសិទ្ធសេរីគេប់តំបន់           ចាកគេះមហន្តគេប់បេការ ។

 - ពេះពាយបក់បោកពពកខ្មា     រសាត់លឿនស្លាលើវេហាស៍

   អាកាសបេផ្លាស់សេឡះថា្លា ពេះសូរ្យយតេបង្ហើបកាយ ។

 - អរុណទ័យថ្មីសភ័ណ  ចេងចាំងឆព្វណ្ណពីចមា្ងាយ 

   ជើងមេឃពណ៌មាសពាសអន្លាយ សព្វសត្វបេញាយតេច់យតេ ។

 - សន្សើមដក់ដមសា្នាមអមេឹត ដណ្តប់នេបនិត្យលើបុបា្ផា 

   បេហើរក្លិនក្លេបសព្វនសា  ឧទ្យានខេមរាមានរស្មី ។

 - ចាំងពណ៌សម្បុរយល់សម្ផស្ស បុបា្ផាលូតលាស់សេស់ខៀវខ្ចី 

   កេអូបកេអួនក្នុងសួនថ្មី  អង្អេលលើផ្ទេបុរីរម្យ ។

 - ជំនោរមករាចារបេត្យក្ស  នំធាតុតេជាក់បាចបេះពេំ

   ពងេយសាយសព្វកេអូបងំ ជាតិបានជួបជុំវង្សតេកូល ៕

                                                        និពន្ធ សុខ សុធន

      បទពាក្យ ៧



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

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

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

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

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

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

É>] min Xin nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] eNA FYk rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbm:aj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

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

elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

elak mUl viciRt RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




