ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និបាត

រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ៖មាន២ ធ្នូ

វេទិការធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី ៤០

កាន់តែពង្រឹងបានទំនាក់ទំនងល្អ

ទើបមាន ៧ មករា, មាន ៧ មករា

កម្ពុជា-ចិន ផ្តល់សារប្រយោជន៌

អាណត្តិទី ៥

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំ

ទើបមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះ

ថ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

រវាងកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន
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5> elak sux suFn
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1> elak CuM sm,tþi
2> elak m:k; Qin
GñkbkERbPasa
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GñkftrUb
1> elak supat vIr³munI
viciRtkr
1> elak Fa savuuF
Gas½ydæan ³
elx 203
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023 219 065

យ៉ាងខ្លាំង ដល់ការ
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អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

14

ជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន : តុលាការ

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរកាត់ទោស .....

នៅសាធារណរដ្ឋសង្គម

កម្ពុជាពុំមានការរើសអើងចំពោះ .....

និយមវៀតណាម

អំពាវនាវដល់ក្រុមតន្ត្រីជនពិការ .....
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ចង់ឃើញកម្ពុជាបាញ់បង្ហោះផ្កាយ

ក្របមុខ
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
លើកទី៤០ អាណត្តិទី ៥
និងសមិទ្ធផលធំៗ ដែលសម្រេចបាន
ក្នុងរយៈពេល ៣៨ ឆ្នាំកន្លងមក

រណបដោយខ្លួនឯង
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										 eKarBCUnBI
									
TsSnavdþIRbCaCn

Happy New Year

On the occasion of the Universal New Year 2017
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

-
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ថែរក្សាពូនជ្រំស្មារតី ៧ មករា ជំរុញសកម្មភាពឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋាន
ដើម្បីជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់

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

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហានៃយើងបានប្រែមុខមាត់

ថ្មីយ៉ាងស្រស់បំព្រងដែលពុំអាចស្មានដល់ អាស្រ័យដោយប្រជាជនយើង

បានបង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងលើគ្រប់វិស័យ ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញា

ចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាពូនជ្រំនូវសមិទ្ធផលនៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ជា
ប្រវត្តិសាស្ត្រ ។ មនុស្សមានវិចារណញ្ញាណដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព

សេរីភាព និងយុត្តិធម៌នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែបានដឹងថា ថ្ងៃ ៧ មករា

ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃដែល ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានសង្រ្គោះឲ្យមានជីវិតរស់

ឡើងវិញ រួចផុតពីការកាប់សម្លាបដ
់ ឃោ
៏
រឃៅបំផត
ុ នៃរបបកម្ពជា
ុ ប្រជាធិប-

តេយ្យរបស់ពួក ប៉ុល ពត។ គឺថ្ងៃនោះហើយ ដែលកងកម្លាំងនៃរណសិរ្ស

សាមគ្គស
ី ង្គះ្រោ ជាតិកម្ពជា
ុ ដឹកនាំដោយវីរជនស្នហា
េ ជាតិដប
៏ រិសទ
ុ ទា
្ធ ង
ំ ឡាយ

នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជា-

ធិបតេយ្យបានដឹកនាំប្រជាជនប្រយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនេះ ហើយ

បើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ ប្រជាជនយើងចងចាំ

ជានិច្ចថា ៉មានជ័យជម្នះ៧ មករា ទើបយើងអាចមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះ ៧ មករា
គឺជាថ្ងៃកំណើតទីពីររបស់យើង ៉។ ពេលនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងចូលរួម

អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៣៨ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា

(៧មករា ១៩៧៩-៧មករា ២០១៧) ប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះរាល់

សមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាល ដែលយើងសម្រេចបានក្នុងបុព្វហេតុកសាង

និងការពារមាតុភូមិ រយៈពេល ៣៨ ឆ្នាំមកនេះ និងអបអរជោគជ័យនៃ

សន្នបា
ិ តលើកទី៤០ អាណត្តទ
ិ ៥
ី របស់គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលនៃគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ។

គប្បីរព
ំ ក
្ញ ថា ក្រោយថ្ងរៃ ដោ
ំ ះ៧មករា រដ្ឋអណា
ំ
ចប្រជាជននៃសាធារណ

រដ្ឋបជា
្រ មានិតកម្ពជា
ុ ដែល ដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ បានពុះពារ

ជម្នះឧបសគ្គធៗ
ំ គ្របប
់ ប
ែ យ៉ាង ក្នង
ុ ការការពារអាយុជវី ត
ិ របស់បជា
្រ ជន រាំង
ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ និងក្នុងការ

ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវខឿនសេដ្ឋកិច្ច សង្គមមួយដែលរលាយខ្ទេចខ្ទីឲ្យមាន

ស្ថិរភាពជាបណ្តើរៗ ហើយអាចរីកចម្រើនជាជំហានៗ។ ឆ្លងតាមជោគជ័យ

យ៉ាងធំធេងក្នុងដំណើរការនេះ បានធានានូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ការដាក់ចេញ

គោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិ ដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមនាំមកនូវសន្តិភាព
និងការផ្សះផ្សារជាតិដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុត

របស់ប្រជាជន

កម្ពុជាទាំងមូល ។ ផ្តើមពីនោះ ជំនួបចរចា សីហនុ-ហ៊ុនសែន លើកដំបូង

បានប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ១៩៨៧ បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ១៩៨៨ ព្រមទាំងមាន

ជំនួបចរចាជាបន្តបន្ទាប់មកទៀត រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងជាតិ

និងអន្តរជាតិ

រហូតសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនាទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃ

ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ ។ លើមូលដ្ឋានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី១ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការចាត់ចែង និងត្រួត

ពិនត
ិ ្យដោយ អ៊ន
ុ តាក់ បន្ទាបម
់ ករដ្ឋធម្មនញ
ុ ថ
្ញ ត
ី្ម វូ្រ បានអនុមត
័ ហើយស្ថាបន
័
ជាតិនានាក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ដើម្បីធានា

ដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋ និងជីវភាពសង្គម ។ ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាឡើយ ។ សង្រ្គាមត្រូវ

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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បញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោហ៊ុន
សែន ដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងទាំងខាងនយោបាយ និង យោធារ

បស់ឧទ្ទាមខ្មែរក្រហមត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ

១៩៩៨

បង្កើតបានសន្តិភាពពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីជា

លើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង ៥០០ ឆ្នាំ នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា ។

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ បានផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដែល

ពុំធ្លាប់មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យ

មានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខតាមទិសដៅដ៏ត្រឹម

ត្រូវឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លា ដែលគ្មានការកើតមានជាថ្មីនូវគ្រោះ

មហន្តរាយដូចពីអតីតកាល។ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិ

វាយតម្លៃថា ជាប្រទេសដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកោតសរ

សើរក្នុងរយៈពេលជាង ២ ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ព្រមទាំងសម្រេចបាន

នូវវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាការ

កែលម្អសូចនាករសង្គមនានា។ អត្រានៃភាពក្រីក្រដែលមាន១០០% នៅ

ឆ្នាំ១៩៧៩ បានថយចុះមក ៥៣,៤% នៅឆ្នាំ២០០៤ និងបានថយចុះមក

នៅប្រមាណ ១៣,៥% នៅឆ្នា២
ំ ០១៤។ ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៦ កម្ពជា
ុ បន្តសម្រេច

បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧% ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងសមធម៌ដូច

ការព្យាករពីដើមឆ្នាំ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៧នេះ ក៏រំពឹងថានឹងសម្រេចបាន

កំណើនប្រមាណ ៧% បន្តទៀត ។ ដូច្នេះកម្ពុជាបានចេញផុតពីចំណាត់

ថ្នាក់ជាប្រទេសមានចំណូលទាប

ក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

កម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិត

ខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ។

ឆ្លងតាមបណ្តាសមិទផ
្ធ លដ៏វស
ិ ស
េ វិសាលនេះ បានឆ្លះុ បញ្ចាង
ំ ឲ្យឃើញ

នូវពលិកម្មដ៏អង់អាចក្លាហាន និងការពុះពារប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនយើង

មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងសង្គម ជាមួយ

ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រម

ទាំងបង្ហាញច្បាស់ថា ស្មារតី ៧ មករា ស្ថត
ិ ស្ថរេ រស់រវើកជានិចក
្ច ង
ុ្ន ដួងចិត្ត

របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប និងគ្រប់វ័យ ទាំងអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់របប

ប្រល័យពូជសាសន៍ ទាំងយុវជនដែលបានកើតក្រោយថ្ងៃ៧ មករា ។
ទន្ទឹមនឹងដំណើររីកចម្រើននៃសង្គមជាតិ

ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយម

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួន ក៏នៅតែមិនព្រមបោះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតាដ៏

អាក្រក់របស់ខ្លួន ដែលនឹងនាំកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកគ្រោះមហន្តរាយ

វិញនោះឡើយ។

ពួកគេនៅតែបន្តមួលបង្កាច់ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រឆាំង

និង

ជ័យជម្នះ៧ មករា កុហកបោកប្រាសប្រជាភិថុតិ ញុះញង់ អុចអាលបង្ក

ទំនាស់ធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គម

សាបព្រោះនយោបាយនានាដ៏

គ្រោះថ្នាក់

រួមទាំងការព្យាយាមប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជា

ធិបតេយ្យ

និងសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិ

តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ឬអំណាចប្រជាជនតាមដងផ្លូវ ក្រោមផ្លាកប្រជាប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតានេះបាន

ឡើយ ព្រោះថា ប្រជាជនកាន់តែមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើង ទាំងខាង

សម្ភារៈ និងស្មារតី ប្រជាជនកាន់តែឃើញច្បាស់ការពិតនៃការរីកចម្រើន

របស់សង្គមជាតិ

និងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យដ៏វិសេសវិសាលនៃ

ជ័យជម្នះ៧ មករា និងអំពីសិទ្ធិ និងករណីកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយព្រមជាមួយ

នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅតែជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅរបស់ប្រជាជន

ជាស្នូលដ៏រឹងមាំនៃកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដើម្បីកសាង

ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិ។

និងការពារមាតុភូមិ

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ គឺជាឆ្នាំដែលត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-

សង្កាត់អាណត្តិទី៤

ដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ក្រៃលែងចំពោះការដឹកនាំ

របស់គណបក្ស។ អាស្រ័យហេតុនេះ គណបក្សនៅគ្រប់ថ្នាក់ មន្រ្តីគណ

បក្សគ្រប់រូបគប្បីរួមចិត្ត រួមកម្លាំង រួមសកម្មភាព បន្តប្រឹងអនុវត្តភារកិច្ច

និងតម្រងទ
់ ស
ិ ឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋាន ផ្សារភ្ជាបជា
់ មួយប្រជាជន ខិតខំដោះស្រាយ

បញ្ហានានាជូនប្រជាជន លុបបំបាត់ឲ្យអស់នូវបាតុភាពអសកម្មនានាដែល

ជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាជន ស្របតាមស្មារតីនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលលើកទី៤០ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការ

បោះឆ្នោត និងការពារថែរក្សាពូនជ្រំនូវសច្ចធម៌ ៧ មករា ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត៕

TsSnavdIþRbCaCn

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 Cambodia. 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./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្តាប់ជាប់ទង់បង្រួបបង្រួមជាតិ
និងពង្រឹងនីតិរដ្ឋ

ប្រវត្តសា
ិ ស្តបា
្រ នបង្ហាញថា កម្ពជា
ុ បានឆ្លងកាត់នវូ ដំណាក់កាលបត់បន
ែ

ដោយឡែក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានអ្នកនយោបាយ និងជនអគតិមួយ

ជាច្រើនប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញ និងគ្រោះថ្នាក់បំផុត ដែលមានពេល

ចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់បង្កើតបទល្មើសជាច្រើន

ខ្លះត្រូវជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយ

និងការបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែមិន

ស្ថាប័នតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ និងនីតិវិធី ដោយផ្តន្ទាទោសជនទាំង

អាចក្រោកឈរវិញបាន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល ៣៨ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺ

នោះទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត។ នេះជាវិធានការ

ចាប់ពថ
ី ជ
ៃ្ង យ
័ ជម្នះជាប្រវត្តសា
ិ ស្ត្រ ៧ មករា ឆ្នា១
ំ ៩៧៩ មក ប្រជាជនកម្ពជា
ុ

ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ

សម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេង

ជាពិសេសបានទទួលមកវិញនូវ

ថា ការដាក់ទោសដល់ពួកគេគឺជាបញ្ហានយោបាយទៅវិញ ហើយថា ពួកគេ

សន្តភា
ិ ព ការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាង
ំ ស្រង
ុ ។ នោះគឺអាស្រយ
័ ដោយ

ជាអ្នកទោសមនសិការ ជាអ្នកទោសនយោបាយ ដែលការពិតនៅកម្ពុជា

ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជ្រោងខ្ពស់

គ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេ

នូវទង់សន្តិភាព និងបង្រួបបង្រួមជាតិ ដោយការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ឥតរាថយ។

ព្រហ្មទណ្ឌ។

ហើយត្រូវ

ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំងតែងតែមួលបង្កាច់

គឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលជាប់ទោស

តំាងពីដំណាក់កាលសង្រ្គោះប្រទេសជាតិពីរបប

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រល័យពូជសាសន៍មក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតប្រែ

បានថ្វាយលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រ សុំព្រះអង្គមេត្តាប្រោសព្រះរាជទាននូវ

ប្រួលនូវជំហរផ្សះផ្សារជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរតាម

ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដល់លោក កឹម សុខា ដែលត្រូវតុលាការ

ផ្លូវនយោបាយដោយបានធ្វើការសម្របសម្រួល និងសម្បធម៌យ៉ាងធំធេង

ផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈ៥ ខែ ពីបទបដិសេធការចូលខ្លួនបន្ទាប់ពី

រហូតសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី២៣ ខែ តុលា

លោក កឹម សុខា ធ្វើលិខិតស្នើមកសម្តេចសុំ សម្តេចអន្តរាគមន៍សុំព្រះ

ឆ្នាំ១៩៩១ ទោះបីពេលនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដី

រាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រ ។

ភាគច្រើនលើសលប់

មនុស្សធម៌គតិបណ្ឌិត និងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ សម្តេចតេជោ

គ្រប់កាលៈទេសៈ

ហើយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏រឹងមាំក៏ដោយ

និងបានធ្វើជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
តាមរយៈនយោបាយ

ឈ្នះ-ឈ្នះ

បន្ទាប់មក

ដែលដាក់ចេញដោយសម្តេចអគ្គ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រុំារ៉ៃនៅកម្ពុជា

ទង្វើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទឹកចិត្ត

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែល
តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជារៀងដរាបមក

គឺមិនមែនអាស្រ័យដោយការទទួល

រងសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយឡើយ។

ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុង បង្កើតឡើងនូវសន្តិភាពពេញលេញ និងការ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅតែប្តេជ្ញាយ៉ាង

ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី ក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយតាំងពីចុង

ម៉ឺងម៉ាត់បន្តជ្រោងខ្ពស់ទង់បង្រួប បង្រួមជាតិ សាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ

ឆ្នាំ១៩៩៨ មក ។

ឲ្យកាន់តែបានរឹងមាំ។ ការពារឲ្យបានដាច់ខាតនូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព

ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលសន្តិភាព និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ តែងតែត្រូវទទួល

នយោបាយ

ពង្រឹងនីតិរដ្ឋ

ដែលជាបុព្វបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

រងការគំរាមកំហង
ែ ឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ ពីសណា
ំ
ក់កម្លាង
ំ នយោបាយ ប្រឆាំង

ប្រទស និងទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបាននូវរាល់ ឧបាយកលបង្កឲ្យមានភាព

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស ។

វឹកវរបង្កើតឡើងនូវចលាចលសង្គម ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុង

ជាក់សង
្តែ ព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅក្រង
ុ ភ្នព
ំ ញ
េ ថ្ង៥
ៃ -៦ ខែកក្កដា ឆ្នា១
ំ ៩៩៧

ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម និងភាពវិនាសហិនហោច ខ្លោចផ្សាជាថ្មីម្តងទៀត។

ដែលបង្កដោយក្រុមជនអនាធិបតេយ្យ និងជ្រុលនិយមឃុបឃឹតនឹងឧទ្ទាម

ដូច្នេះតាមរយៈការលើកលែងទោសដល់លោក កឹម សុខា ថ្នាក់ដឹកនាំ

ខ្មែរក្រហម ជាពិសេសរៀងរាល់ពេលក្រោយការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ

នៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងជនមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថា ទី១.

ម្តងៗ ពួកគេតែងតែប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោត បំផុសធ្វើ

កម្ពុជាជាប្រទេសមានច្បាប់

បាតុកម្មតវ៉ាខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវ រហូតបង្កជាកុប្បកម្មដ៏ហិង្សា បំផ្លាញ

ទោះកំពុងមានឋានៈនាទីណាក៏ដោយ

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម។ ប៉ុន្តែគណ

លោក កឹម សុខា ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងនីតិវិធី។ ទី៣.

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលប្រកាន់ជំហររឹងមាំ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារ

ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពជូនប្រជាជន បាន

ជំហានទៅមុខកាន់តែរឹងមាំ ទី៤. ស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិត្រូវបានថែរក្សា

ខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិ ក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួម

និងពូនជ្រំថែមទៀត ទី៥. ធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ការ

ជាតិយ៉ាងស្មោះសរ ដោយឈរលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាន់តែមានភាព

និងនីតិរដ្ឋ ទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ ទៅក្នុងជម្លោះបែកបាក់ និង

ល្អប្រសើរ ៕

អស្ថិរភាពជាថ្មីបាន។

អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោស
ទី២.

សេរីភាព

ការលើកលែងទោសដល់
និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមាន
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ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ កាន់តែពង្រឹងបានទំនាក់ទំនងល្អ
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំរវាងកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន

ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ

ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម សីហមុនី ព្រះប្រទានសវនាការជូន

នរោត្តម សីហមុនី រៀបចំព្រះរាជពិធីលាងសាយភោជន៍ជូន

ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ

ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ

ឆ្លើយតបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះបាទ

បញ្ជាកថា
់
អង្ករកម្ពជា
ុ មានរសជាតិឆញ
្ងា ណា
់
ស់ ហើយឯកឧត្តមក៏បានជំរញ
ុ ឲ្យអ្នក

សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ

ជំនាញហ្វីលីពីនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តការជាមួយកម្ពុជា លើវិស័យស្រូវអង្ករនេះ

( Rodrigo Roa Duterte ) ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ព

ផងដែរ។

ស់មកបំពេញទស្សនកិច្ច២ ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពី ថ្ងៃទី១៣ និងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៦។

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ ដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ៦០ កន្លែង

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជា នា ថ្ងៃទី១៤

ដល់កម្ពុជា និងបានអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនហ្វល
ី ព
ី ន
ី ដែលកន្លងមកបាន

ខែធ្នូ ម៉ោង១០:៣០ នាទីព្រឹក ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូល

ផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ដល់កម្ពជា
ុ
ពិសស
េ លើវស
ិ យ
័ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ សម្តេចតេជោក៏

ក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ព្រះបាទ សម្តច
េ ព្រះ

បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ទី១. លើវិស័យ

បរមនាថ នរោតម
្ត សីហមុនី ហើយពិធប
ី ដិសណ្ឋារកិចផ
្ច ្លូវរដ្ឋទទួល ឯកឧត្តម

នយោបាយប្រទេសទាំង ពី រ មានទំនាក់ទំនងចំនួន៥៩ ឆ្នាំ ហើយឆ្នាំក្រោយជាខួប

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក៏ត្រូវបានធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋ

លើកទី ៦០ ឆ្នាំ ដែលបញ្ហានះេ ក្រសង
ួ ការបរទេសកម្ពជា
ុ និងសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រអន្តរ

និង

ជាភ្ញៀវរបស់ព្រះមហាក្សត្រ។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហល
ី ្វ ព
ី ន
ី បានអញ្ជញ
ើ

ជាតិកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីន

ទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញណ
្ញា ក្ខន្ធបព
ុ ប
្វ រុ សខ្មរែ នៅវិមានឯករាជ្យ និងថ្វាយកម្រងផ្កា

រៀបចំពធ
ិ ប
ី ណ
ុ ្យខួបនេះឲ្យបានល្អ ដើម្បីពង្រង
ឹ ថែមទៀតនូវកិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររវាង

គោរព

ប្រទេសទាំងពីរ

ព្រះវិញណ
ា្ញ
ក្ខនព
្ធ ះ្រ បរមរូប

ព្រះបរមរតនកោដ

ព្រះបាទ

សម្តច
េ ព្រះនរោត្តម សីហនុ ដែលស្ថិតនៅជិតវិមានឯករាជ្យ។
នារសៀលថ្ងទ
ៃ ១
ី ៤ ខែធូ្ន ឯកឧត្តម រ៉្រូ ឌីហោ្គ ឌូតត
ឺ េ ប្រធានាធិបតីនសា
ៃ ធារណ-

និងបានស្នើសុំឲ្យមានជំនួបលើកទី២

ធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នា

នៃគណកម្មាធិការចំរុះនៃ

ប្រទេសទាំងពីរ ដែលមានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ជាប្រធាន
ដើម្បីពន
ិ ត
ិ ្យសក្តានព
ុ លទាំងឡាយណាដែលប្រទស
េ ទាំងពីរមាន

ហើយអាចជំរញ
ុ

រដ្ឋហ្វីលីពីន បានជួបពិភាក្សាទេ្វភាគីជាមួយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត ។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជានាវិមានសន្តិភាព។ ឯកឧត្តម

ពាណិជ្ជកម្ម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជា និងហ្វីលីពីន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានធំជាងនេះ តាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍

មានទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ គឺមានរយៈពេល ៥៩ ឆ្នាំ ។

ពាណិជក
្ជ ម្ម ក៏ដច
ូ ជាការពិនត
ិ ្យមើលការយកពន្ធមន
ិ ត្រត
ួ គ្នាដល
ែ យើងអាចធ្វបា
ើ ន។

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កម្ពុជា ចំនួន ៦០

ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា

កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេស

ហ្វីលីពីន ប្រមាណ ៩ ម៉ឺននាក់ រួចមកហើយមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈ

ហ្វល
ី ព
ី ន
ី ។ តាមរយៈការផ្តលអា
់ ហារូបករណ៍នះេ នឹងជំរញ
ុ បន្ថម
ែ ទៀតនូវ ទំនាក់ទន
ំ ង

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនាពេលនេះ នឹងជំរុញទេសចរមានការកើន

រវាងប្រទេសទាំងពីរ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងគ្នានិងគ្នា ។ ឯកឧត្តម

ឡើងទៀត តាមរយៈនៃការជំរុញការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាឲ្យបានច្រន
ើ ជើងក្នង
ុ

បានបន្តថា

១ សប្តាហ៍។ លើវិស័យកសិកម្មសម្តេចតេជោបានជម្រាប ជូនឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ

ថ្ងៃនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈមួយចំនួន

ហើយតាមរយៈនៃការចុះហត្ថលេខា

នេះនឹងពង្រឹងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងរវាង

ឌូតឺតេ ថាប្រទេសកម្ពុជាមានអតិរេក អង្ករ

បានស្នើសុំពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពង្រីក

បច្ចុប្បន្នមានទេសចរ

ចំណែកហ្វីលីពីនជាប្រទេសនាំចូល

ប្រទស
េ ទាំងពីរឲ្យកាន់តស
ែ ជ
៊ី ម្រៅថម
ែ ទៀតពិសស
េ វិសយ
័ ទេសចរណ៍ ពាណិជក
្ជ ម្ម

អង្ករ។ ដូចនេះកម្ពុជាសូមបើកចំហរឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្វីលីពីនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

កីឡា និងកសិកម្ម។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្ម ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ បាន

១០០% ដោយវិនិយោគទៅលើការផលិត ការប្រមល
ូ ទិញ ការកែចៃ្ន និងនាំចញ
េ ទៅ
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និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សផងដែរ។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម
ប្រធានាធិបតីបានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថាកាលពី៣០ ឆ្នាំមុន ម្តាយឪពុករបស់
លោកធ្លាប់មកកាន់កម្ពុជា
ឯកឧត្តមបន្តថា
កម្ពុជាផងដែរ

ដើម្បីបានឃើញប្រាង្គប្រាសាទអង្គររបស់កម្ពុជា។

ប្រជាជនហ្វីលីពីនក៏ចង់មកឃើញនូវប្រាង្គប្រាសាទអង្គរ
ដោយសារតែវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាគឺជា

របស់

អរិយធម៌ដ៏

ចំណាស់ និងមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ជំនប
ួ រវាងមេដក
ឹ នាំទាង
ំ ពីរពុំបាន
ពិភាក្សាដល់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាង ត្បូងនោះទេ ។
បន្ទាប់មក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន
បានអញ្ជើញជាសាក្សី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ ចំនួន៤ រួមមាន ១-អនុ
ស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងនគបាលជាតិហ្វីលីពីន និងនគបាលជាតិកម្ពុជា ស្តីពី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន បានអញ្ជើញ
ជាសាក្សី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន ៤

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

២-អនុស្សរណៈ

នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃពះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ

និងរដ្ឋាភបា
ិ លនៃ

កាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនតែម្តង។ ពាក់ព័ន្ធវិស័យសន្តិសុខសម្តេចតេជោបានជំរុញឲ្យ

សាធារណរដ្ឋហល
ី្វ ព
ី ន
ី ស្តព
ី ក
ី ច
ិ ្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ ៣-អនុស្សរណៈ

មានកិច្ចសហការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផង និងការប្រយុទ្ធ

នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផង។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអាស៊ាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

គណៈកម្មការកីឡាហ្វីលីពីនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកីឡា និង៤-កម្មវិធី

អបអរសាទរចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីន

ដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅពេល

នៃការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ រវាង

ខាងមុខ ហើយកម្ពជា
ុ សូមគាំទន
្រ វូ គម្រោងអាទិភាពរបស់បទ
្រ ស
េ ហ្វល
ី ព
ី ន
ី និងខិតខំ

ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងទេសចរណ៍នៃសាធារណ

សហការជាមួយហ្វល
ី ព
ី ន
ី ធ្វយ
ើ ង
៉ា ណាឲ្យកិចប
្ច ជ
្រ ំុ អាស៊ាននៅប្រទស
េ ហ្វល
ី ព
ី ន
ី ទទួល

រដ្ឋហ្វីលីពីន ។

បានជោគជ័យ ។

ឯកឧត្តម រ៉្រូ ឌីហោ្គ ឌូតត
ឺ េ ប្រធានាធិបតីទី ១៦ របស់សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន

ចំណែក ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូតឺតេ បានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកចំហរ

កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនាឆ្នាំ១៩៤៥នៅ Maasin ភាគខាងត្បូង ក្រុង Leyte ។

ឲ្យមានការវិនិយោគ ១០០ % របស់ហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាលើវិស័យ កសិកម្ម និងផលិត

ឪពុកឈ្មោះ Vincent Duterte ជាអ្នករដ្ឋ ការជាអ្នកនយោ-បាយ និងក្រោយមកក៏ជា

អង្ករសម្រាប់នាំចេញ។ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា និង

អភិបាលក្រុងពីឆ្នាំ១៩៥៩

ក្រសួងប៉ូលីសហ្វីលីពីនសហការគ្នាលើវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

ជាអ្នកគ្រូបង្រៀនសាលារដ្ឋ ។ នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា២
ំ ០១៦ ឯកឧត្តម រ៉្រូ ឌីហោ្គ

និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

ហើយបានគាំទ្រឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ច

ឌូតឺតេ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនយ៉ាងភ្លូកទឹក

របស់លោកមេននី ប៉ាកគីអៅ កំពូលអ្នកប្រដាល់ហ្វីលីពីនត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីម្តង

ភ្លូកដី បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទី ១៦ ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត

ទៀត ដើម្បីផល
្ត ន
់ វូ បទពិសោធន៍អព
ំ វី ស
ិ យ
័ កីឡាដល់កម្ពជា
ុ ។ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី

គាំទ្រមានចំនួន១៦ លាន ៦ សែន សម្លេងជាលើកទី១ សម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន

បានបន្តទៀតថា យើងគប្បីពង្រឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបាន

និងជាលើកទី១ ដែរ ដែលមន្ត្រីប្រតិបត្តិថ្នាក់មូលដ្ឋាន១ រូប បានជាប់ឆ្នោតឈានដល់

កាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ពិសេសលើវិស័យស្រូវអង្ករ

ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន៕
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សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

លើកទី ៤០ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

8

សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី ៤០ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដំណើរការពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ។ វត្តមានចូលរួមសន្និបាតមានសមាជិក សមាជិកា

សំរិន

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន ៤៩៥ រូប លើរចនាសម្ព័ន្ធរួមចំនួន ៥៤៥ រូប និងបានអញ្ជើញមន្ត្រីគណបក្សជាសមាជិក សមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា
រាជរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះ ជួយរាជធានី
ខេត្តចូលរួម ដែលធ្វើឲ្យសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមសរុបមានចំនួន ១.៨៦០ រូប ។
អង្គសន្និបាតសម្ដែងនូវគារវភក្ដី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយ ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតា
ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត

ជាតិខ្មែរ

និងថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពបរិបូរណ៍

ព្រះកាយពលមាំមួន

ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា

ព្រះជន្មា យុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរដរាបរៀងទៅ ។
សន្នបា
ិ តបានដំណរើ ការស្របតាមលក្ខនក
ិ ្ដ ៈ និងបទបញ្ជាផក
ៃ ្ទ ង
ុ្ន គណបក្សក្នង
ុ ស្មារតីទទួលខុសត្រវូ ខ្ពស់ ហើយបានសម្រេចនូវការងារ ដូចខាងក្រោម :
១.

អង្គសន្និបាតបានពិនិត្យ

និងវាយតម្លៃប្រកបដោយការឯកភាពខ្ពស់ចំពោះសភាពការណ៍ទូទៅ

និងការងារគណបក្សឆ្នាំ

២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧ ។
២.

អង្គសន្និបាតបានកត់សម្គាល់ដោយក្ដីសោមនស្សរីករាយ

និងសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងមុតមាំចំពោះបរិយាកាសនយោបាយដ៏ល្អប្រសើរនៃ

សង្គមជាតិ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការប្រឹងប្រែងនៃគ្រប់ស្ថាប័នជាតិ ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្ថាបនា ក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរវាង
កម្លាំងនយោបាយ

និងមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងសង្គម

ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណបក្សដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា

។

ព្រមជាមួយនោះ

ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីក្រោមការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
សម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងធំធង
េ ដែលទទួលបានការសាទរ និងកោតសរសើរពីសាធារណមតិជាតិ និងសាធារណមតិអន្តរជាតិ ។ ដំណរើ វិវត្តនជា
៍ វិជមា
្ជ ននេះ
បានបង្ហាញច្បាស់ថា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាន់តែបានលើកកម្ពស់ ហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិ និង
ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទេសជាតិ ។
៣.

អង្គសន្និបាតគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី

៥

នៃរដ្ឋសភា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់

សម្ដេច

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ
ដំណាក់កាលទី

៣

ដែលសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនទៀតជូនជាតិ

និងប្រជាជន។

ខឿនការពារប្រទេសកាន់តែត្រូវបានពង្រឹង

សន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានរក្សាយ៉ាងរឹងមាំ ធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនា និងធានានូវភាពអនុគ្រោះ
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ។ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិសេរីភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ ។ ដំណើរការកែទម្រង់
នានាកំពុងត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រកបដោយឆន្ទៈមុតស្រួច និងទទួលបានផ្លែផ្កា។ កម្ពុជាធានាបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អប្រសើរ
និងសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងសមធម៌ ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន ១១,៤% វិស័យសេវាកម្មមានកំណើន
៦,៧% និងវិសយ
័ កសិកម្មមានកំណន
ើ ល្អជាងឆ្នាម
ំ ន
ុ ។ វិសយ
័ បរិសន
្ថា ការងារ សង្គមកិច្ច អប់រំ សុខាភិបាល និងវិសយ
័
ផ្សេងៗទៀតក៏សម្រេចបានសមិទផ
្ធ ល
ថ្មីៗយ៉ាងច្រើន ។ ជីវភាពរបស់ប្រជាជនទូទៅ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ កម្មករ និយោជិត ត្រូវបានលើកកម្ពស់កាន់តែប្រសើរឡើង ភាពក្រីក្រ
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របស់ប្រជាជនក៏កាន់តែបានកាត់បន្ថយ ។

ព្រមជាមួយនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជិត
ឆ្ងាយ និងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងឡាយ ហើយបានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការអន្ដរជាតិ ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណ្ដាប្រទេស ។
ដំណើរវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមាននេះ នឹងពង្រីកភាពអនុគ្រោះឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានជោគជ័យថ្មីៗទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ។
៤. អង្គសន្និបាតជំរុញកិច្ចការពារថែរក្សាស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានរឹងមាំ ជាពិសេសតាមរយៈជំរុញ
ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា និងមានប្រសិទ្ធភាពឡើង ដើម្បីធានាការរស់នៅដ៏សុខសាន្ដរបស់ប្រជាជននៅគ្រប់
មូលដ្ឋាន ។ ក្នុងទិសដៅនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងនូវយុទ្ធនាការ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងបង្ក្រាបចោរកម្ម, ឃាតកម្ម, ការប្លន់ប្រដាប់អាវុធ,
គ្រឿងញៀន, ការកាប់ឈើខុសច្បាប់, ការទន្រ្ទានយកដីធ្លីខុសច្បាប់, បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់, អាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់, អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់ និងការ
ដាក់កុងត្រូលយកលុយខុសច្បាប់ ។ ជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ ។
៥. អង្គសន្និបាតបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ និងសម្រេចគោលដៅផ្សេងៗទៀតដែល
កំណត់ក្នុងច្បាប់ ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧ ។ ក្នុងនោះ បន្តពង្រឹងសកម្មភាពគាំទ្រគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានា
សមធម៌នៃការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយអនុវត្តវិធានការ គោលនយោបាយមួយចំនួនជាអាទិ៍ :
- ខិតខំរកទីផ្សារកសិផលដោយមានតម្លៃសមរម្យ ជាពិសេសក្នុងពេលដែលប្រជាកសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវចំពោះមុខនេះ ។
- បន្តបែងចែកដីធ្លី តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងការធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាជនក្រីក្រ យោធិនពិការ គ្រួសារយោធាពលី
និងមរណៈ និងអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដែលគ្មាន ឬខ្វះដីពិតប្រាកដ ។
- បងប្អូនអាជីវករតាមផ្សារដែលស្ថិតលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋ អាចផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ ប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលទៅឲ្យកូន ឬអ្នកដទៃបានដោយពុំ
មានការកំណត់អាណត្តិ ព្រមទាំងលុបការបង់ភាស៊ី និងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្រែ្ចង កញ្ជើ ល្អីនៅតាមទីផ្សារ
ទូទាំងប្រទេស ។
- ផ្ដល់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃនូវសេវាចុះបញ្ជីកំណើត បញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ បញ្ជីមរណភាព សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ
និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ។
- បន្តអនុវត្តការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅជនបទ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅគ្រប់ភូមិមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ។ បញ្ចុះ
ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិមកត្រឹម

៦១០

រៀល

ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនលើសពី

៥០គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែ

ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ទៅ ។
- ដំឡើងកម្រិតអប្បបរមានៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធដល់ ១.០០០.០០០រៀល ។
- បន្តគិតគូរជំរុញដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករ និយោជិត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨
បន្តទៀត ។
- បន្តសាងសង់គេហដ្ឋានជូនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនក្រីក្របន្ថែមទៀត ។
៦. អង្គសន្និបាតគាំទ្រការជំរុញអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជំរៅលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះរួមទាំងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សំដៅធ្វើការ
ផ្ទេរមុខងារ ធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីបង្ខិតការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋានកាន់តែកៀកនឹងប្រជាជន កាន់តែមានគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងកាន់តែឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ។
៧. អង្គសន្និបាតកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ៗ ដើម្បីបន្តអនុវត្តផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិ
ទី ៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ

ឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ដើម្បីបម្រើប្រជាជនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំ

សង្កាត់បន្តទៀត ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគោរពអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ បទបញ្ជា នីតិវិធី និងក្រមសីលធម៌ សម្រាប់
ការបោះឆ្នោត ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គ្រប់គណបក្សនយោបាយ និងមជ្ឈដ្ឋាន
ផ្សេងៗទៀត ក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយលក្ខណៈអព្យាក្រឹត និងប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះ
បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ។
៨. អង្គសន្នបា
ិ ត រក្សាជំហរស្មោះសរ ម៉ង
ឺ ម៉ាត់ ក្នង
ុ ការអនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្ស ដែលមានអាសនៈក្នង
ុ រដ្ឋសភា រួមគ្នាបម្រប
ើ ទ
្រ ស
េ ជាតិ
និងប្រជាជន ដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការគោរព គោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ ព្រមជាមួយនេះ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា បន្តពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាគណបក្ស អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិ
ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ។ គឺមានតែកិច្ចសហការគ្នាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ ហើយជ្រោងខ្ពស់
នូវទង់អធិបតេយ្យជាតិប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍របស់ជាតិ និងប្រជាជន ។
៩. អង្គសន្និបាតបានអនុម័តកែប្រែខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងប្រការ ២៥ ប្រការ ៣១ និងប្រការ ៣៣ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សឲ្យស្របតាមការ
វិវត្តន៍នៃសភាពការណ៍ និងភារកិច្ចបច្ចុប្បន្ន ។
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សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ៖ មាន ២ ធ្នូ ទើបមាន ៧ មករា,
មាន ៧ មករា ទើបមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះ

ដោយមោទនភាព ចំពោះជោគជ័យទាំងឡាយ ដែលយើងសម្រេចបាន
បន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ២ធ្នូ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមចំណែកក្នុង
ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនរួមជាតិ
ទូទាំងប្រទេស។ ផ្តើមចេញពីស្មារតី ២ ធ្នូ និងជ័យជម្នះ ៧ មករា ១៩៧៩
និងក្រោមការដាក់ចេញនយោបាយ

ឈ្នះ

ឈ្នះ

របស់សម្តច
េ តេជោ

ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាលុបបំបាត់ស្នាមបែកបាក់ប្រេះឆាក្នុងសង្គមជាតិ
ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាពជាតិកាន់តែរឹងមាំ ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
សម្តេចចក្រី

ក៏បានកោតសរសើរ

និងវាយតម្លៃខ្ពស់លើការដឹកនាំរបស់

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន ដែលបានធ្វឲ
ើ ្យប្រទស
េ ជាតិមានសុខសន្តភា
ិ ព
សម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្ស
សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា និងជាប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជន

ជាច្រើន

ទាំងក្នុងតំបន់

និងពិភពលោកកាន់តែមានចំណងសាមគ្គីភាព

មិតភា
្ត ព និងសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រកាន់តជ
ែ ត
ិ ស្នទ
ិ ថ
្ធ ម
ែ ទៀត។ ដើម្បីបន្តគរំ វូ រី ភាព

កម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទ្ទីញរណសិរ្ស២ ធ្នូ

ពិធីមិទ្ទីញអបអរខួបអនុស្សាវរីយលើកទី៣៨

ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ហើយបានធ្វើឲ្យបណ្តាប្រទេស

ថ្ងៃកំណើតរណសិរ្ស

ដ៏ថ្លៃថ្លា

របស់អ្នកស្នេហាជាតិ

ដែលបានប្រឹងប្រែងបូជាសាច់ស្រស់

សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្នរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ
កម្ពុជា) បានប្រារព្ធឡើងនៅសាលសន្និសីទចតុមុខ នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ
ឆ្នា២
ំ ០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា និងជា
ប្រធានកិត្តិយស គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។
សម្តេចចក្រីមានប្រសាសន៍ថា ការប្រារព្ធពិធីមិទ្ទីញនាពេលនេះ គឺរំឮក
ទៅដល់ថក
ៃ្ង ណ
ំ
ត
ើ រណសិរ្សសាមគ្គី ២ ធ្នូ ឆ្នា១
ំ ៩៧៨ ជាប្រវត្តសា
ិ ស្ត្រ ដែល
ពេលនោះកងកម្លាំងរណសិរ្សបានរំដោះ

និងសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិ

និង

ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់រានមានជីវិត ឡើងវិញរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយ និង
ការកាប់សម្លាប់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បនប្រល័យពូជសាសន៍
ប៉ុល ពត និងបានខិតខំស្តារកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឲ្យមានការ

សមាជិក សមាជិកា នៃពិធីមិទ្ទីញអបអរខួបអនុស្សាវរីយលើកទី៣៨

រីកចំរើនលើគ្រប់វិស័យដូចសព្វថ្ងៃនេះ ។ សម្តេចចក្រី បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា

ថ្ងៃកំណើតរណសិរ្ស សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្នរណសិរ្សសាមគ្គី

" មាន២ធ្នូ ទើបមាន ៧មករា, មាន ៧មករា ទើបមានអ្វៗ
ី ដូចសព្វថន
ៃ្ង ះេ "។

អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ កម្ពុជា)

ដូច្នេះ យើងមិនអាចបំភ្លេចរណសិរ្ស ២ធ្នូ បានទេ ។ ៉រណសិរ្សសាមគ្គី

សង្គ្រាះជាតិកម្ពុជា ៉ បច្ចុប្បន្នឈ្មោះថា ៉រណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិ
កម្ពុជា

៉ជាអង្គការចាត់តាំងមហាជនមួយឈានមុខរបស់គណបក្សប្រជា-

ជនកម្ពុជាបានបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងតំបន់រំដោះ នាភូមិជើងឃ្លូ ឃុំ២ ធ្នូ
ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។ ការប្រារព្ធពិធីនេះឡើង ក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ពី ស្មារតី

គោរពនិងដឹងគុណចំពោះវីរៈយុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់
ជំនាន់ ដែលបានធ្វើពលីកម្មដ៏ធំធេងនៅគ្រប់សម័យកាល ដើម្បីភាពស្ថិតស្ថរិ គង់វង្សរីកចំរន
ើ នៃទក
ឹ ដីមាតុភម
ូ ិ និងប្រជាជន។ ពេលនេះប្រជាជនទាំង
មូលជិតឈានចូលដល់ឆថ
ំ្នា ជា
ី្ម មួយនឹងក្តមោ
ី ទនភាពក្រៃលង
ែ ចំពោះសមិទ្ធ
ផលទាំងឡាយលើគ្រប់វិស័យ ដែលបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ព្រមទាំង
ជំនឿយ៉ាងមុតមាំចពោ
ំ ះជោគជ័យថ្មៗ
ី ថែមទៀតក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ខាង មុខនេះ។
សម្តច
េ ចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងបន្តថា ពិធីនេះបានរៀបចំឡើង

ស្របពេលដែលស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា មានកម្រិតជីវភាព
លូតលាស់ មានសេរីភាពពេញលេញ សម្បូរសប្បាយ និងពោរពេញទៅ

ឈាមស្រស់ ក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ ប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវខិតខំ
ប្តេជ្ញាការពារ មាតុភូមិ និងថែររក្សារាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរ
គង់វង្ស។
សម្តច
េ ចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ «យើង ទាំ

ងអស់គ្នាប្តេជ្ញាការពារមាតុភូមិ

និងថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យ

ស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស។ បន្តប្រឹងប្រែងកសាងកម្ពុជា ជាសង្គមមានការអភិវឌ្ឍន៍
រីកចម្រើនរុងរឿងក្នុងសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីនូវសោកនាដកម្ម

និងគ្រោះមហន្តរាយដូច

ពីអតីតកាល»។
សម្តេចចក្រី ក៏បានប្រកាសគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបានបង្កត
ើ អង្គជន
ំ ជ
ំ ុ ម្រះវិសាមញ្ញ
នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា និងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំ
ខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។ ជោគជ័យនៃដំណើរ
ការរបស់សាលាក្តខ
ី រែ្ម ក្រហម មិនគ្រានត
់ ផ
ែ ល
្ត ភា
់ ពយុតធ
ិ្ត ម៌សម្រាបប
់ ជា
្រ ជន
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មានការអញ្ជើញចូលរួមពី សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុបធា
្រ ន

គណបក្ស ប្រធានគណៈប្រចាកា
ំ រគណៈអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តច
េ ក្រឡាហោម

ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជា

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខស
្ព ន
់ ៃ
ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំខត
េ ្ត មន្ររា
ី្ត ជការកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ១ ម៉ឺននាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ
សម្តច
េ ចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងរំឮកអំពីសកម្មភាពវីរភាព និងស្នាដៃដ៏

ធំធេងរបស់ សម្តច
េ ធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ដែលជាឥស្សរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូប ចូលរួមដឹកនាំចលនាតស៊ូវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ

ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងពិធីរំឮកគុណ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
នៅខេត្តព្រៃវែង

កម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

។

ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចងចាំជានិច្ច

គុណូបការៈដ៏ឧត្តុងឧត្តមមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន របស់សម្តេចដែលបានធ្វើ
ពលិកម្មសព្វបែបយ៉ាង ដើម្បីភាពរុងរឿងរបស់មាតុភូមិ និងសុភមង្គល

កម្ពុជា ដែលជាអ្នករងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែបានជួយពង្រឹងនូវមូលដ្ឋាន
ទប់សត
្កា ម
់ ន
ិ ឲ្យឧក្រដ
ិ ក
្ឋ ម្មបប
ែ នេះ អាចនឹងកើតមានឡើងជាថ្មទ
ី ៀត នៅកម្ពជា
ុ ។
ដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ នៅទីរួមខេត្តព្រៃវែង មានការរៀបចំ
ពិធីដ៏អធឹកអធម ដើម្បីរំឮកគុណ សម្តច
េ អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

អតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភា អតីតប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបាន
បូជាអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុន

ពូជសាសន៍នាំមកនូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ដល់ប្រទេស

ដើម្បីជួយ

សង្គ្រោះប្រជាជនចេញពីរបប ប៉ុល ពត ដោយផ្តើមចេញពីចលនារណ-

របស់ប្រជាជន ។
សម្តេច ជា ស៊ីម បានទទួលងារជា ស
៉ ម្ដច
េ ៉ ពី ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ កាលពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងបាន
ទទួលងារជា ស
៉ ម្ដច
េ អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ព
៉ ស
ី ម្ដច
េ ព្រះបរមនាថ

នរោត្ដម សីហមុនី កាលពី ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧។ ក្រៅពីនោះ សម្តេច
ធម្មពោធិសាល ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសជាច្រើនទៀតពីព្រះមហា-

ក្សត្រ។ សម្តច
េ អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រសូត្រនៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ៥

សិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ហើយដែលមានរូបសម្តេចផ្ទាល់ជាមេដឹក

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៣២ នៅស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង និងបានរៀបអា-

នាំដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងរណសិរ្សនេះផងដែរ ។ ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ

ពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកជំទាវ ញ៉ែម សឿន នៅឆ្នាំ១៩៥៥។ សម្តេច

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ់ សម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានរដ្ឋសភា ព្រមទាំង

ធម្មពោធិសាលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
ក្នុងជន្មាយុ ៨៣ឆ្នាំ ដោយជរាពាធ៕
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១០. អង្គសន្និបាតបានអនុម័តកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលពីចំនួន ៧ រូប ដល់ ១១ រូប
ដោយបានសម្រួលភារកិច្ចសមាជិកចំនួន ៤ រូប, បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកចំនួន ៨ រូប និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា
ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជំនួស ឯកឧត្តម សាយ ភូថង ដែលបានទទួលមរណភាព ។
១១. អង្គសន្និបាតវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារ គណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក និងមន្ត្រី សមាជិក សមាជិកា
គណបក្សគ្រប់រូប ដែលបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ក្នុងការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចដែលគណបក្សបានប្រគល់ជូន ។ ក្នុងនោះ បានយកចិត្តទុក
ដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអប់រំ ចលនា និងជួយបង្កលក្ខណសម្បត្តិឲ្យសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើន
លើសលប់ ។ សន្និបាតបានណែនាំដល់គ្រប់ក្រុមការងារ និងគណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ មន្ត្រីគណបក្សគ្រប់រូប បន្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានទាំង
នៅឃុំ សង្កាត់ ទាំងនៅក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វែងយល់និងជួយដោះស្រាយនូវការលំបាក និងសំណូមពរនានារបស់ប្រជាជន ។
១២. អង្គសន្និបាតសូមសម្ដែងនូវការគោរព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះជនរួមជាតិ ទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស
ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងធំធេងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់

គណបក្ស ។ ព្រមជាមួយនេះ អង្គសន្នបា
ិ តសម្ដង
ែ នូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបផ
ំ ត
ុ ចំពោះប្រទស
េ ជាមិតជ
្ត ត
ិ ឆ្ងាយ ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា
ដែលបាន និងកំពុងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ។
អង្គសន្និបាតអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល សូមរួបរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយនៅក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃ ព្រះ
ករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើង ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ
ថ្មីៗទៀតក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើង ។
								

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦
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វេទិកាធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា-ចិន ផ្តល់សារប្រយោជន៍
យ៉ាងខ្លាំង ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៧។ ជាក់ស្តែងពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង កម្ពុជា-ចិន
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

សម្រេចបានចំនួន៤,៣

ពាន់លានដុល្លារ

កើនឡើង

១៥,១៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ ដែលសម្រេចបានចំនួន ៣,៨ ពាន់លាន
ដុល្លារ។ ក្នុងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មាន
ចំនួន៤០៥ លានដុល្លារ ក្នុងពេលដែលការនាំចូលរបស់កម្ពុជា ពីប្រទេស
ចិនមានចំនួន ៣,៩ពាន់ លានដុល្លារ កើនឡើង១៩,៧០% ធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានចំនួន ៣,៣ ពាន់លាន ដុល្លារ។ ចិនជាប្រទេសដែល
មានប្រភពទុនវិនយោ
ិ
គធំជាងគេបមា
្រ ណ ៤.៩០០ លានដុលរ្លា ហើយជាក់
ស្តែងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៥៦០
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា-ចិន

វេទកា
ិ ធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពជា
ុ -ចិន ក្រោមប្រធានបទ ព
៉ ះ្រ រាជាណាចក្រនៃកាលានុវត្តភាព ខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយ ៉ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជននាំមុខគេរបស់ប្រទេសចិន គឺក្រុមហ៊ុន China
Minsheng Invesment Group និងក្រុមហ៊ុន LYP គ្រុប របស់ប្រទេសកម្ពុជា
ដោយមានអ្នកជំនួញធំៗមកពីប្រទេសចិនប្រមាណ ៣០០ នាក់ បាន
ចូលរួម។ វេទកា
ិ នេះប្រារព្ធឡង
ើ នៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ខែធូ ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ថ្លង
ែ នៅក្នង
ុ ពិធប
ី ក
ើ វេទកា
ិ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ន
ុ សែន ប្រកាសថា
ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់វិនិយោគិនចិន និងកូរ៉េដែលមកវិនិយោគ
ឬមកទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

ដោយមានសំណើសុំនិងឯកភាពពីក្រសួង

ទេសចរណ៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ សម្តេចបានសំរេចផ្តល់ជូនទិដ្ឋាការម្តង៣ ឆ្នាំ (ចេញចូលច្រើន
ដង) ដល់អ្នកវិនិយោគរួមទាំងអ្នកទេសចរចិន និងកូរ៉េ។ សម្តេចតេជោ
បានរំលឹកផងដែរថា នៅពេលរំដោះប្រទេសពីរបបប៉ុលពតមិននឹកស្មាន
ថា ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ។ ការរីកចម្រើន
របស់រាជធានីភ្នំពេញមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពីដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ ជាពិសេសពីមិត្តចិន ។ កម្ពុជា និងមិត្តចិនមានចំណង
ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អជាមួយគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ចាប់តាំងពី
អតីតប្រមខ
ុ រដ្ឋចន
ិ ម៉ៅសេទង
ុ និងលោកនាយករដ្ឋមន្តច
ី្រ ន
ិ ជូ អេនឡាយ
និងថ្នាក់ដឹកនាំចិនជាច្រើនទៀត ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទបំផុត
ជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ជំនាន់
សង្គមរាស្ត្រនិយម។

ផ្អែកលើទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព

ជាប្រពៃណីនេះ

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស ទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន បានខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរហូតដល់កម្រិត កំពូលមួយគឺ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ មក
ប្រទស
េ យើងទាំងពីរបានក្លាយជាដៃគយ
ូ ទ
ុ សា
្ឋ ស្តគ
្រ ប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជ្រោយដ៏សខា
ំ ន់។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់អំពីគោលដៅរួមរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃ
ប្រទេសចិន និងកម្ពុជាគឺ បង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យដល់ចំនួន ៥.០០០

លានដុល្លារ។ គិតត្រឹម ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ចិនមានគម្រោងវិនិយោគជាង
៨៤គម្រោងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ៧១៦

លានដុល្លារ

ស្មើនឹង

២៤,៦៩% នៃទុនវិនិយោគសរុប។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ចិនក៏កំពុងវិនិយោគលើ
វិស័យធនាគារផងដែរ ដែលមានធនាគារឯកទេសចំនួនមួយ និងធនាគារ
ពាណិជ្ជចំនួនពីរ ដែលសរុបទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ ២២៣ លាន
ដុល្លារ ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជារំពឹងថា នឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៥ លាននាក់ ក្នុងនោះទេសចរចិនអាចមានប្រមាណ ៨០ ម៉ឺន
នាក់ កើនឡើង ១៤,២៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាមានចំនួន ៩៣ ជើង ក្នុងមួយ
សប្តាហ៍ ក្នុងនោះ មករាជធានីភ្នំពេញ ៥១ជើង ខេត្តសៀមរាប ៣០ជើង
និងក្រុងព្រះសីហនុ១២ ជើង ។

មិត្តចិនបានជួយកសាងផ្លូវវែងជាង

គេបំផុតនៅកម្ពុជាប្រវែង ១៥០០ គ.ម និងស្ពានចំនួន៧ ប្រវែង ៣១០៤
ម៉ែត្រ។ ក្នុងរយៈពេល១៤ ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី
មានការកើនឡើង១១ដង ពី១៨០មេហ្កាវ៉ាត់ នៅឆ្នាំ២០០២ ដល់១.៩៨៦
មេហ្កាវ៉ាត់ នៅឆ្នាំ២០១៥ ។ កំណើនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនីនេះ
សម្រេចទៅបានដោយសារ មានការចូលរួមជាគំហក
ុ ពីសណា
ំ
ក់អក
្ន វិនយោ
ិ
គ
ចិន ក្នុងគម្រោងវិនិយោគវារីអគ្គិសនីតាមរូបភាព «សាងសង់អាជីវកម្ម
និងផ្ទេរ(BOT)»។
ប្រធានបទនៃវេទិកាថ្ងៃនេះ គឺបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតាំងចិត្តរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលចិន និងសហគ្រាសឯកជនដូចជា CMIG
ដើម្បីបន្តឈានទៅមុខ ក្នង
ុ ការអភិវឌ្ឍន៍ឱកាសវិនយោ
ិ
គក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ
លើវស
ិ យ
័ ផ្សេងៗ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានបញ្ជាកថា
់ កម្ពជា
ុ នា
ពេលបច្ចុប្បន្នមានឧត្តមភាពប្រៀបធៀប និងសក្ដានុពលសំខាន់ៗដូចត
ទៅៈ ទី១.កម្ពុជាមានភាពអំណោយផលនៃដី អាកាសធាតុធនធានធម្មជាតិ
កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃឆ្នេរសមុទ្រ

កោះ

ទន្លេ បឹងបួ និងព្រៃព្រឹក្សា ដែលសក្ដានុពលទាំងអស់នេះកំពុងតែរង់ចាំការ
វិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ។ ទី២.ភាពអំណោយផល
នៃសរិ្ថ ភាពនយោបាយ ស្ថរិ ភាពម៉ាកស
ូ្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងសន្តស
ិ ខ
ុ ពេញលេញក្នង
ុ
ប្រទេសបានធ្វើឱ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគន្លងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកុង
្ន អត្រា
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ជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ ចូលជួបសំដែងការគួរសម
ជាមួយ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការ
មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
នៃពះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ

ហ៊ុន

សែន

នាយករដ្ឋមន្រី្ត

បានបំពញ
េ ទស្សនកិចផ
្ច វូ្ល ការនៅសាធារណរដ្ឋ

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅ
ពីសំណាក់ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តី
នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម

ខ្លាំងឡើងនូវជំហរនិងតួនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់

និងពិភពលោក។

ភាគីទាំងពីរបាន កត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តចំពោះការបោះជំហានទៅ

សង្គមនិយមវៀតណាម នាថ្ងៃទី២០-២១ ខែធ្នូ នេះ ដើម្បីពង្រឹងពង្រីក

មុខនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព

ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការទូត សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម

នៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមក

ទេសចរណ៍

សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំរីកចម្រើន

ស្តែងជាច្រើនដល់ប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរ។ មេដឹកនាំទាំងពីរបាន

ទ្វេឡើងថែមទៀត ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នា។

ឯកភាពគ្នាថា ការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហ

ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវ ការនេះ គឺជាការឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញពី

ប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម

ក្រៃលង
ែ សម្រាបប
់ ជា
្រ ជាតិទាង
ំ ពីរ ព្រមទាំង បានប្តជ
េ ប
្ញា ន្តពង្រង
ឹ និងលើក

វប្បធម៌

វៀតណាម។

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់

និងវៀតណាម

គឺពិតជាមានសារសំខាន់យ៉ាង

កម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីស្របតាមពាក្យស្លោក

៉ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅទីក្រុង ហា ណូយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

មិត្តភាព ជាប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងស្ថិរភាព

ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ពិសេសបាន

ការណ៍ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមកម្ពុជា-វៀតណាម ឆ្នាំ១៩៩៩

បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក អំពីទំនាក់-

យូរអង្វែង ៉។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានប្តេជ្ញាអនុវត្ត យ៉ាងពេញលេញនូវគោល-

ធ្វកា
ើ រ ផ្លាសប
់ រូ្ត ទស្សនៈលើបញ្ហាតប
ំ ន់ និងអន្តរជាតិ ដែលមានផលប្រយោជន៍

ឆ្នាំ២០០៥ ឆ្នាំ២០០៩ ឆ្នាំ២០១១ ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បី

ទៅវិញទៅមកនៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរ។ សម្តច
េ តេជោ បានសម្តង
ែ នូវការអបអរ
សាទរចំពោះការរីកចម្រន
ើ គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់វៀតណាម ក្នង
ុ ការកសាង
និងអភិវឌ្ឍជាតិ។ សម្តេចតេជោ បានជូនពរប្រជាជនវៀតណាមឲ្យទទួល
បានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម

និងទំនើបកម្មក្រោមការដឹក

នាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងរដ្ឋវៀតណាម។ ឯកឧត្តមនាយក

គោរពឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពដែនដី មិនជ្រៀតជ្រែក
កិចកា
្ច រផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន គ្នា និងធានាថាមិនឲ្យមានកម្លាង
ំ អមិតណា
្ត
មួយប្រប
ើ ស
្រា ទ
់ ក
ឹ
ដីរបស់ខ្លួន ដើម្បីគំរាមកំហែងសន្តិសុខប្រទេសមួយទៀត និងដោះ ស្រាយ
រាល់បញ្ហា ដែលកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈ ការពិភាក្សា ដោយ
សន្តិវិធី ។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចប្រជុំកម្រិត

រដ្ឋមន្រ្តី វៀតណាម ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ

ខ្ពស់ការទាក់ទង និងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងជំរុញ

ដឹកនាំប្រកបដោយព្រះបញ្ញាញាណ របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើ

តាមបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់សាជាថ្មី នូវការ

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានក្រោម ព្រះរាជកិច្ច
ត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រោមការដឹកនាំរបស់
ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយសម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិ

ដែលនាំមកនូវ

ស្ថិរភាពនយោបាយ ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការពង្រឹងកាន់តែ

ឲ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ជាពិសេសនៅ
គោរព និងការអនុវត្តឲ្យបាន ពេញលេញនូវសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែន និង
កិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត រវាងរដ្ឋទាំងពីរ និងបានកោតសរសើរ
យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌ
សីមាព្រំដែនគោក ដែលសម្រេចបានជាង ៨៣ % នៃការងារខណ្ឌសីមា
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សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួរសម

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ ចូលជួបសំដែងការគួរសម

ជាមួយឯកឧត្តម ត្រាន់ ដាយក្វាង ប្រធានរដ្ឋនៃ

ជាមួយលោកជំទាវ ង្វៀន ធីគីមងិន ប្រធានរដ្ឋសភា

និងបោះបង្គោលព្រដ
ំ ន
ែ គោកក្នង
ុ រយៈពេលកន្លងមកដោយឈរលើមូលដ្ឋាន

អង្គបានបញ្ចេញនូវព្រះបញ្ញាញាណ និងព
 ្រះរាជកាយពលក្នុងការបន្តជួយ

នៃសាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយមវៀតណាម

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

នៃសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផល
ដែលសម្រេចបាននោះ

ភាគីទាំងពីរបានប្តេជ្ញាថា

នឹងស្វែងរកដំណោះ

ស្រាយជាស្ថាពរនូវកំណាត់ខ្សែព្រំដែនដែលនៅសេសសល់
ការខណ្ឌសីមា
ធ្វើទៅបាន

ដើម្បីបញ្ចប់

និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាច

ដើម្បីកសាងបន្ទាត់ព្រំដែនសន្តិភាព

ស្ថិរភាព

មិត្តភាព

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ ប្រមុខដឹកនាំនៃ
ប្រទេសទាំងពីរបានប្តេជ្ញារួមគ្នា ក្នុងការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើនដល់

គាំទ្រឥតងាករេដល់ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងការវាយរំលស
ំ ត្រវូ ឈ្លានពាន
រហូតទទួលបាននូវឯករាជ្យយ៉ាងពេញ បរិបរូ ណ៍ ។ ជាការឆ្លើយតប សម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានថ្លែងនូវអំណរគុណជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ប្រជាជនវៀតណាម

និង

ដែលបានជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដល់

កម្ពុជាដែលមកដល់ពេលនេះ

ធនធានមនុស្សដែលវៀតណាមបានជួយ

បណ្តុះបណ្តាល កំពុងតែមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ ក្នុងការដឹកនាំកសាង
ប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន

។

ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេស

៥ ០០០ លានដុលរ្លា ។ ក្នង
ុ កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាគ្នានោះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ន
ុ សែន

វៀតណាម និងសម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បាន សម្តង
ែ នូវការវាយតម្លៃខ្ពស់

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានលើកទី ២៦ ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើ

ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានការរីកធំធាត់ទាំងផ្នែករដ្ឋ និងផ្នែកឯកជន

បានអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ចូលរួម

និងកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនង

ជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០១៧

ពិសេសបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវដំណើរទស្សនកិច្ចគ្រប់កម្រិត

និងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ផងដែរ។
បន្ទាប់មកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម បានអញ្ជើញ
ធ្វើជាសាក្សី

នៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ

សំខាន់ៗចំនួន៣ ក្នុងនោះរួមមាន ទី១-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំនួយទៅវិញទៅ
មកផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ទី២-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត
និងទី៣-កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងធម្មការ និង

ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ក្នុងន័យ

នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈានដល់

កំរិតថ្មីមួយទៀត ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ភាពរីកចម្រើនរបស់វៀតណាមគឺ មានន័យស្មើនិងការរីកម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះដែរ
ព្រោះថាប្រទេសយើងទាំងពីរមិនចង់មើលប្រទេសណាមួយ

ស្ថិតក្នុង

ស្ថានភាពក្រីក្រនោះទេ ពោលគឺប្រទេសយើងទាំងពីរ ចង់រស់នៅប្រកប
ដោយការរីកចម្រន
ើ រុងរឿង

និងប្រកបដោយសុខសន្តភា
ិ ព

ក្នង
ុ នាមជា

និងគណៈកម្មាធិការជនជាតិ

ប្រទស
េ ដែលមានភូមិផងរបងជាមួយ ។ បណ្តាមេដឹកនាំនៃបទ
្រ ស
េ វៀត-

ក្នង
ុ ឱកាសបំពញ
េ ទស្សនកិចនោ
្ច ះដែរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាតនៅ
់ ឆ្នាំ

សាសនារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយ

ណាមបានជូនពរយ៉ាងស្មោះស្មគ
័ ច
្រ ពោ
ំ ះកម្ពជា
ុ សូមទទួលបាននូវភាពជោគ
២០១៧ និងការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ តាំងតំណាងរាស្រន
្ត ត
ី កា
ិ លទី៦ ឆ្នាំ២០១៨
និងការបន្តកសាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកបដោយសន្តិភាព

និង

លោកជំទាវ ង្វៀន ធីគីមងិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គម-

វិបុលភាព ។

សង្គមនិយមវៀតណាម និងឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គលេខានៃគណៈ

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានផ្តល់នូវសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង

ជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានសម្តែងនូវអំណរព្រះគុណ ថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញា-

របងជាមួយ ហើយសង្ឃឹមថា នឹងកាន់តែពង្រឹងបាននូវទំនាក់ទំនងល្អ ដើម្បី

និយមវៀតណាម ឯកឧត្តម ត្រាន់ ដាយក្វង
ា ប្រធានរដ្ឋនៃ សាធារណរដ្ឋ
កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ
ណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ពេលដែលនៅមានព្រះជន្ម ព្រះ

ជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅ

ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុងនាមជាប្រទេសភូមិផង
ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរទៅអនាគត៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន: តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរកាត់ទោសពួកមេក្លោង
បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោក ឬក៏ត្រូវប្រគល់ជូនរង្វាន់ណូបែល?
កម្ពុជាពុំមានការរើសអើងចំពោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
អំពាវនាវដល់ក្រុមតន្ត្រីជនពិការឲ្យចងក្រងជាក្រុមធំៗ
ចង់ឃើញកម្ពុជាបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដោយខ្លួនឯង

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន អញ្ជញ
ើ ចូលរួម
ុ ពិធស
ី ម្ពោធរោងចក្រ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាជនពិការ

ផលិតភេសជ្ជៈ (កូកាកូឡា)

កម្ពុជាលើកទី១៨ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៤

ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សម្ពោធសមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួន។

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី

សម្តេចតេជោបានផ្តល់អនុសាសន៍

សំខាន់ៗ ក៏ដូចជាគោលជំហនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

ប្រធានាធិបតី អាសាត ក៏ដូចជាសង្គ្រាមដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅយ៉េមែន
តើទាំង អស់នេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។ ដើម្បីប្តូរមនុស្សម្នាក់និង
ប្តូរបុគ្គលម្នាក់

ឬក៏រដ្ឋាភិបាលមួយនាំទៅដល់ការស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺន

រាប់សែន រាប់លាននាក់ បែបនេះ? តើល្មមដល់ពេលដែលយើងវាយតម្លៃ

- ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្កោល

អំពីសភាពការណ៍នេះហើយ ឬនៅ? តើបដិវត្តន៍ពណ៌វាជាការគួរឲ្យជាទី

ទោសចំពោះទង្វើរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា អាមេរិក និងអឺរ៉ុប ដែល

ស្រឡាញ់ ឬ ក៏ជាទីគរួ ឲ្យស្អបខ
់ ម
ើ្ព ហើយតើតលា
ុ ការឧក្រដ
ិ ក
្ឋ ម្មអន្តរជាតិគរួ

បានបង្កឲ្យមានអសន្តស
ិ ខ
ុ នៅក្នង
ុ ពិភពលោកតាមរយៈ លទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយ្យ

កាត់ ទោសពួកមេក្លោងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ឺរ៉ាក់ និងប្រជាជននៃបណ្តា

សិទ្ធិមនុស្ស និងការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដែលគ្រាន់តែដើម្បីផ្តួលរំលំមនុស្ស

ប្រទស
េ នៅមជ្ឈិមបូព៌ាយកទៅកាត់ទោស ឬត្រវូ បំពាក់មដា
េ យជាព្រណ
ី ប
ូ ល
ែ

ម្នាក់ ឬរបបមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់។

ឲ្យពួកទាំងនេះ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ក្រៅពីការស្លាប់មនុស្សតើនៅ

បានលើកជាសំណួរថា

សម្តេចតេជោ

តើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរកាត់ទោសពួក

មានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ទៀត

ដែលកំពុងតែឆ្លងមហាសាគរមេឌីទែរ៉ាណេ

មេក្លោងទាំងនោះ ឬក៏ត្រូវប្រគល់ជូនរង្វាន់ណូបែល។ សម្តេចតេជោបាន

ដើម្បីភៀសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុប។ ឥឡូវអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការតឹងតែងជាមួយអ្នក

ថ្លែងបែបនេះ

ទាំងអស់នោះទៀត

នៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី៩

តើអឺរ៉ុបគួរមានការទទួលខុសត្រូវឬយ៉ាងណា?

ក្រោមប្រធានបទ «ការជំរុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរ-

ចំណច
ុ នេះយើងត្រវូ ធ្វកា
ើ រពិភាក្សា និងដើម្បីទប់សត
្កា ន
់ វូ ទង្វរើ បស់ជនទាំង

ភាពនៅក្នុងតំបន់អាសុី» នាល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្ត

ឡាយណា ឬ ប្រទស
េ ណាក៏ដោយដែលបានបង្កត
ើ ឡើងនូវស្ថានភាពទទឹង

សៀមរាប។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា៖ តើដល់ពេល

ទិស ស្អបខ
់ ម
ើ្ព មនុស្សម្នាក់ ឬ រដ្ឋាភបា
ិ លមួយតែបាននាំមកនូវការជំនស
ួ ដោយ

ដែលយើងត្រូវវាយតម្លៃអំពីបដិវត្តពណ៌ហើយឬនៅ?

មកដល់ពេលនេះ

ការស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់។ ដូចជា កម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្តងស្អប់

ហើយអ្នកដែលធ្លាប់អបអរសាទរ

សម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ បែរជាបង្កើតរដ្ឋប្រហារទម្លាកស
់ ម្តេច

នូវបដិវត្តន៍ពណ៌ តើពួកគេទៅពួនសំងំនៅទីណា? តំបន់ដែលទទួលរងនូវ

ព្រះនរោតម
្ត សីហនុ បង្កត
ើ ឡើងនូវសង្គម
្រា វិនាសសកម្មសប
្លា ម
់ នុស្ស។

សង្គ្រាមនិងបដិវត្តពណ៌

ពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៥ ស្លាប់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ ពី១៩៧៥ ដល់

អ្នកដែលធ្លាប់ផ្តួចផ្តើមធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌

កំពុងតែរងនូវវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះក្រោម

ហេតុផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស ។

ការផ្តួលរំលំរបប

១៩៧៩ ស្លាប់មនុស្សអស់ជាង ៣លាននាក់ បន្តសង្គ្រាមពី ឆ្នាំ១៩៧៩

សាដាម ហូសេន តើបានផ្តល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់?

មកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៩៨។

ការផ្តួលរំលំ បេនណាលី នៅទុយនេស៊ី ការផ្តួលរំលំ កាដាហ្វី នៅលីប៊ី

ការពារសន្តិភាពតែយើងមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់នោះទេ ។

ការផ្តល
ួ រំលំ ហូស
ូ ី្ន មូបារ៉ាក់ នៅអេហ្សីប ការប្រឆាំងនិងរបបដែលដឹកនាំដោយ

យើងជួបជុំគ្នាក្នុងនាមសភាតំបន់អាស៊ី យើងគួរមាន ការទទួលខុសត្រូវក្នុង

យើងស្គាល់រស់ជាតិនៃសង្គ្រាម

យើងខ្ញុំត្រូវ
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សម្តេចបាន

វិបុលភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា - ចិន ។ កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជា

បញ្ជាក់ថា ម៉ោងនេះនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងតំបន់មួយ

ស្រេច ហើយមានបំណងក្លាយជាប្រទស
េ គំរន
ូ ភា
ៃ ពជោគជ័យនៃការអនុវត្តន៍

ចំនួននៅសុីរី កំពុងវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាមួយគ្នានេះជនភៀស

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ដែលបន្តចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ច

ខ្លន
ួ មយ
ួ ចំនន
ួ កំពង
ុ រត់ភៀសខ្លន
ួ ចេញពីតប
ំ ន់ទាង
ំ នោះ ទៅកាន់អរឺ ប
ុ៉ ក្នង
ុ ពេល

សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

អឺរ៉ុបកំពុងបិទទ្វារ។

វិនិយោគ និងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។

ការលើកបញ្ហាឡើង

តើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ។

សម្តេចតេជោ

ក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុប

ទទួលយកជនភៀសខ្លន
ួ ទាំងនោះឲ្យមានការស្នាកនៅ
់ សមរម្យ មានការងារ

- ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ធ្វព
ើ
ះ្រោ នេះការទទួលខុសត្រវូ របស់បទ
្រ ស
េ ទាំងនោះ ដែលគាំទន
្រ យោបាយ

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិត

សហរដ្ឋអាមេរក
ិ លើបញ្ហាបដិវត្តនព
៍ ណ៌។ សម្តច
េ តេជោនាយករដ្ឋមន្តបា
ី្រ ន

ភេសជ្ជៈ(កូកា កូឡា)របស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាដែលបានចំណាយទុន

បន្តថា ដើម្បីការពារសន្តិភាពបាន លុះត្រាតែមានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាន

វិនិយោគប្រមាណជាង១០០ លានដុល្លារ ។ សម្តេចតេជោបានកោត

អ្នកបង្កើតសង្គ្រាម។ កុំបន្ទោសប្រទេសដែល មានសង្គ្រាមត្រូវបន្ទោសពួក

សរសើរ

អ្នកលូកដៃចូល និងគាំទ្រសង្គ្រាម ។

កូកាកូឡា នៃសហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែលបានធ្វកា
ើ រវិនយោ
ិ
គនៅកម្ពជា
ុ ចាប់តាង
ំ

- ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី

និងកត់សម្គាល់ពីភាពរីចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជា

ពីទំហំតូចរហូតមានទំហំធំ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាមានចំណុច

៤

ដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព នៅ
់ ក្នង
ុ ពិធប
ី ក
ើ វេទកា
ិ ធុរកិចក
្ច ម្ពជា
ុ - ចិននៅសណ្ឋាគារ ហ្គាឌិនស៊ធ
ី ី

យ៉ាងដែលគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ។ ពិធីនេះមានធុរជនសំខាន់ៗមកពីប្រទេសចិនប្រមាណ

កូកាកូឡាក្នុងនោះ

៣០០នាក់ចូលរួម។

ទៅជាទុនវិនយោ
ិ
គដ៏ធ។
ំ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ នេះបានប្រជ
ើ នជាតិកម្ពជា
ុ ចំនន
ួ ៩៩,៧%។

សម្តច
េ តេជោមានប្រសាសន៍ថា កម្ពជា
ុ បានឆ្លងកាត់ពឋា
ី នៈជាប្រទស
េ

និងសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ

ទី១.ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមពីទុនវិនិយោគតូចពង្រីក

ដូច្នេះជាការលើកទឹកចិត្តធំណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់

និងការបណ្ដុះ-

មានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ដែលកត្តា

បណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុក ។ សម្តេចពិតជាមានការពេញចិត្ត

នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនដូចជា កំណើននៃសកម្មភាព

និងមោទនភាពចំពោះជនជាតិកម្ពុជា ដែលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការងារ

សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នា

ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងទំនើប។ ទី២.ការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គម

ពេលបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកនៅឡើយលើវិស័យប្រពៃណី ដូចជាវិស័យកាត់ដេរ

ដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើទាក់ទងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ទាក់ទងបញ្ហាសង្គម

ទេសចរណ៍ សំណង់ និង កសិកម្ម។ ប្រការនេះចង្អុលបង្ហាញពីភាពចាំបាច់

និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។ ទី៣.ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាបានធ្វើ

និងភាពបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទៅកាន់វិស័យថ្មីៗផ្សេងទៀត ។ ដើម្បី

ឲ្យកម្ពុជាមានមោទភាពតាមរយៈដាក់អក្សរខ្មែរនៅលើកំប៉ុង កូកាកូឡា ។

ឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងការប្រែបល
ួ្រ រចនាសម្ពន
័ ស
្ធ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ង
ុ្ន ស្រក
ុ សភាពការណ៍

ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានៅកម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ប្រែបល
ួ្រ នៃនម
ិ ប
្មា នកម្មសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ង
ុ្ន តំបន់នង
ិ ពិភពលោក និងសម្រេចគោល

ប្រមាណ១៥លាននាក់ប៉ុណ្ណោះទេ តែអាចនាំទៅបណ្តាប្រទេសនានាក្នុង

ដៅនៃការធ្វើពិពិធកម្ម

តំបន់អាស៊ានដែលមានអ្នកប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ង ៦០០លាននាក់ថម
ែ ទៀតផង ។

និងលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សា-

សម្តេចតេជោ

បានលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ខិតខំធ្វើ

ហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥ - ២០២៥ ដែលគោលនយោបាយនេះមិនត្រឹមតែ

ការងារឲ្យបានល្អ ។ ទំនាក់ទន
ំ ងរវាងកម្មករ និង ថៅកែរោងចក្រគជា
ឺ ទំនាក់-

ផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនថ្មី ដែលជាចក្ខុវិស័យ និង ផែនការចង្អុលទិស

ទំនងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបាន

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទេ

ឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីមិនត្រវូ

ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

ប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញ

ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់

ហើយកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់នឹងរក្សា

ធ្វកា
ើ រដោះស្រាយដោយការធ្វបា
ើ តុកម្មនោះទេ

។

សម្តច
េ តេជោក៏បាន

និង ជាឧបករណ៍គន្លឹះសម្រាប់សម្រេចបានតាមគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រ

បង្ហាញការសង្ឃឹមផងដែរថា

កំណើនថ្មីទៀតផង ។

កៀបសង្កត់ទៅលើកម្មករនោះទេ ដោយសារថា អាមេរក
ិ ជាប្រទស
េ បិតា

សម្តេចតេជោបន្តថា គោលនយោបាយខាងលើនេះត្រូវបានដាក់ចេញ
ស្របពេលនឹងការអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម

ស៊ី

ជីនភីង

រោងចក្រអាមេរិកមួយនេះនឹងមិនធ្វើការ

ប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធមនុស្ស។
- ព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូល

ប្រធានាធិបតីនសា
ៃ ធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិនគឺ “ ខ្សែកវា
្រ ត់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច ផ្លវូ សូត្រ

រួមជាគណៈអធិបតីទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៨

និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សរ៍ ២១” ដែលគោលនយោបាយនៃប្រទេស

អន្តរជាតិលើកទី ៣៤ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈបំពេញគ្នា ក្នុងការជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន

និងទិវាជនពិការ

បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន

សម្ពន
័ ពា
្ធ ណិជក
្ជ ម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថជា
ុ ដើម សម្រាបក
់ ច
ិ ស
្ច ហ-

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ត្រូវរៀបចំធ្វើជម្រាលឲ្យជនពិការងាយស្រួលចេញ

ប្រតិបតិ្តការឈ្នះ ឈ្នះ ជំរុញការអភិវឌ្ឍរួមដើម្បីមិត្តភាព សន្តិភាព និង

ចូលដូចជាស្លាកសញ្ញា ជម្រាលរទេះ និងជណ្តើរ ។ល។ សម្តេចក៏បាន
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រចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញក៏ដោយ តែសម្តេចនៅតែមានការ
ជឿជាក់ទៅលើការរីកចម្រន
ើ ខ្លាង
ំ ជាងនេះ តាមរយៈខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រ
ហើយសម្តេចក៏សុំស្នើឲ្យមានការពិចារណាទៅលើបញ្ហា ការបាញ់បង្ហោះ
ផ្កាយរណបដោយខ្លួនឯង ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ថ្ងៃអនាគតទៅកម្ពុជា
ត្រូវការច្រើនណាស់អំពីផ្កាយរណប

ទាំងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ

ក្រុមហ៊ុន

អ៊ីនធឺណិត និងស្ថានីយទូរទស្សន៍ផងដែរ ។ ឥឡូវនេះ កម្ពុជាត្រូវការចាំ
បាច់នូវអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿន ។ សម្តេចតេជោបន្តថា យើងត្រូវ
ខិតខំធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យព័ត៌មានវិទ្យា

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន អញ្ជញ
ើ ចូលរួម
ុ ពិធប
ី ណ
ុ ្យសមុទ្រ
នៅខេតព
្ត ះ្រ សីហនុ

របស់កម្ពុជាមានភាពទំនើប និងលឿន ។ មិនត្រឹមតែចង់បានរដ្ឋាភិបាល
អេឡិកត្រូនិក(e.gorvemrnt, e.commerce) ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចង់
បានប្រជាជនអេឡិកត្រូនិក (e-people) ផងដែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវទទួលយក

ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងការងារនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។

ជនពិការឲ្យចូលបំរើការងារឲ្យបាន ២% ឡើងវិញថាតើស្ថាប័នណាធ្វើ

ដូចនេះយើងត្រូវការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន ទើបអាចដោះស្រាយ

បាន?

បញ្ហាបាន ។

ស្ថាប័នណាមិនទាន់ធ្វើបាន

និងបានអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជន

ទទួលយកជនពិការចូលបំរកា
ើ រងារផងដែរ ។ ក្នង
ុ ឱកាសនោះសម្តច
េ តេជោ

- ថ្លែងក្នុងពិធីបើកបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុ នាយប់ថ្ងៃទី២៤

ក៏បានប្រកាស ពីការសម្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែល

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា អាមេរិក គឺជា

នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងជាតំបន់ទេស-

អ្នកជំរុញឱ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាកស
់ ម្តេច នរោត្តម សីហនុ នៅក្នុង

ចរណ៍ទៅរៀបចំនៅទីកន្លែងផ្សេងមួយទៀត ដែលសក្តិសមជាងនេះ ។

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ដែលរដ្ឋបហា
្រ រនេះបានបង្កត
ើ សង្រា្គ មនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនោះ

និងបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហម ទើបមានវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេស

តាមគម្រោងនឹងរៀបចំនៅក្នុងខណ្ឌប្ញស្សី

កែវ ។

កម្ពុជា។ ដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប៉ះប៉ូវសងដល់កម្ពុជាវិញតាមរយៈ

- ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ការលុបបំណុលសម្រាប់សងដល់វិនាសកម្មនេះ។ អាមេរិក បានផ្តល់ប្រាក់

ពិធីអបអរសាទរខួប ៥ ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមីនេបៀនៅកម្ពុជា

កម្ចីទៅឱ្យរបប លន់ នល់ ដែលជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេច នរោត្តម

ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ ក្នុងឱកាសនេះ សម្តេចតេជោ

សីហនុ ប៉ន
ុ ប
ែ ្ត ណ
ំ ល
ុ នេះបាន ក្លាយជាបន្ទក
ុ ដល់រដ្ឋាភបា
ិ លនាពេលបច្ចប
ុ ្បន្ន

បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា

“រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយរូប

ទៅវិញ។ បំណុលនោះគឺជាបំណុលកខ្វក់មួយ ដែលគ្រាន់តែដូចជាគ្រាប់

សម្តេច នឹងបន្តការខិតខំកៀងគរអ្នកវិនិយោគថ្មីៗ។ រីឯអ្នកវិនិយោគចាស់

បែកទម្លាក់មកលើក្បាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្តេចតេជោ បានចោទជា

ដែលមានស្រាប់ខិតខំសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ការសម្រួលនានាដើម្បីឲ្យការ

សំណួរថា តើអាមេរិកគួរតែទទួលពានរង្វាន់អំពីការធ្វើបែបនេះ ឬត្រូវយក

ផលិតកាន់តែមានផលចំណេញហើយផលចំណេញនេះបានធ្លាក់ទៅលើ

ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិ

កម្មករ ដូចជាបញ្ជុះតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ការផលិតនោះហើយគឺជាផ្នែកនៃ

កម្ពុជា និងសង្រ្គាមនៅប្រទេសវៀតណាម? សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ប្រាក់ចំណេញរបស់រោងចក្រសហគ្រាស

ក៏បានប្រៀបប្រដូចវិនាសកម្ម នៅមជ្ឈឹមបូព៌ាពេលនេះ ដែលបណ្តាលមក

បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរិ៍របស់កម្មករនិយោជិត។

ហើយដែលនាំទៅដល់ការ
នេះជាការខិតខំរបស់រាជ

រដ្ឋាភិបាល។

ចំពោះសោកនាដកម្មនៅប្រទេស

ពីបដិវត្តន៍ពណ៌ជំរុញដោយប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិក

ទៅនឹងវិនាស

កម្មនៅកម្ពុជា ដែលបណ្តាលមកពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេច សីហនុ កាលពី

- ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

ឆ្នាំ ១៩៧០ ផងដែរ។ នៅកម្ពុជា អាមេរិកបានទម្លាក់សម្តេច សីហនុ

អធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ពិធស
ី ម្ពោធអគារថ្មី នៃទស
ី កា
ី្ត រក្រសង
ួ ប្រៃសណីយ៍

ទើបមានសង្រា្គ ម

និងទូរគមនាគមន៍ ។

ហ៊ស
ូ ន
េ ទើបមានសង្រ្គាមដែរ ។ នេះហើយដោយសារតែការនិយាយថា

នាពេលនោះ

ផ្លាស់ប្តូរ ។ ទោះបីជាការផ្លាសប
់ រូ្ត ណាក៏ដោយ មិនត្រវូ ធ្វឱ
ើ ្យកម្ពជា
ុ ធ្លាកទៅ
់ ក្នង
ុ

សម្តេចតេជោបានថ្លែងពីបំណងចង់ឃើញកម្ពុជាអាច

ហើយនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា អាមេរក
ិ បានទម្លាក់ សាដាម

បង្ហោះផ្កាយរណបដោយខ្លន
ួ ឯងបាន តាមរយៈនៃការវិនយោ
ិ
គពីឯកជន និង

សង្រា្គ មទេ

ការជំរុញឲ្យមន្រ្តីរាជការទាំងអស់មានការយល់ដឹង និងប្រើប្រាស់នូវផ្នែក

ការពារឱ្យបាននូវសន្តិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

ព័តមា
៌ នវិទ្យា។ សម្តច
េ តេជោបញ្ជាកថា
់ ប្រពន
័ ទ
្ធ រូ គមនាគមន៍នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ

ជនទាំងឡាយត្រូវយល់ថា មិនគួរគ្រាន់តែស្អប់សម្តេចតែម្នាក់ បែរជាបង្កឱ្យ

របស់យង
ើ មានការរីកចម្រន
ើ បើទោះបីជាកម្ពជា
ុ នៅពឹងផ្អក
ែ ទៅលើហដ
េ ្ឋា

មានអស្ថិរភាពនៅកម្ពុជានោះទេ ៕

ហើយសម្តេចតេជោអំពាវនាវឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ និងជាអនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ខេត្ត

បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ

ដើម្បីឆ្លងពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារ ក្នុងខែ

វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់រយះពេលបន្ត និងឯកសារសេចក្តី
ព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦។
នៅថ្ងទ
ៃ ២
ី ១ ខែធូ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦ លោកជំទាវ ម៉ន
ែ សំអន សមាជិកាគណៈអចិនយ
្រៃ្ត ៍

គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្រី្ត រដ្ឋមន្រក
ី្ត ស
្រ ង
ួ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយរដ្ឋសភា

ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បានអញ្ជើញជួប

សំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាគណៈអភិបាលខណ្ឌមន្រី្ត

ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំកម
ុ្រ ប្រក
ឹ ្សាសង្កាត់ និងថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំភម
ូ ក
ិ ង
ុ្ន ខណ្ឌដង្កោ នៅសាលាខណ្ឌដង្កោ

រាជធានីភ្នំពេញ ។ មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
បានជំរុញឲ្យមន្រ្តីខណ្ឌដង្កោ

ត្រូវតែខិតខំបន្តក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបាន

ល្អជូនពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានឆាប់រហ័ស។

គណៈប្រតភ
ិ គ
ូ ណៈកម្មការនីតក
ិ ម្ម និងយុតធ
្តិ ម៌ពទ
្រឹ ស
្ធ ភា (គណៈកម្មការ ទី៦ ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា)
ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ សមាជិកព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា និងប្រធានគណៈកម្មការអញ្ជញ
ើ ចុះជួប សំណះេ សំណាល
និងពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេឃុំ នារីឃុំ ជំទប់ ស្មៀនឃុំ និងមេប៉ុស្តិ៍ ព្រមទាំង
មេភូមិចំណុះ ឃុំចំនួន១២ ភូមិ នៅឃុំផ្អាវ

ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីត យុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា
ការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី នៃព្រឹទ្ធសភា (គណៈកម្មការទី៨ព្រឹទ្ធសភា) ដឹកនាំ
ដោយលោកជំទាវ មាន សំអាន សមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខ
ទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និងចាស់ជរាចំនួន៣០ គ្រួសារ ដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹក នៅភូមិមាត់ខ្លា
ឃុំអន្លង់សំណរ ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប។

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារ
ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពតបានផ្តល់រង្វាន់ដល់សិស្សខេត្តកំពត

ដែលប្រឡងជាប់

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិទ្ទេស A ចំនួន ១១ នាក់ ក្នុង១ ម្នាក់ ទទួលបានម៉ូតូ១
គ្រឿង និងថវិកាចំនួន២០០ ដុល្លារ ។ ដោយឡែកលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សដែលប្រឡង
មិនជាប់និទ្ទេស A ក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាផងដែរ។

ល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រារព្ធពិធីជួបជុំអតីតសិស្សសាលា
ចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញ។ ពិធីនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការប្រគំតន្ត្រី ពិធីគោរពដឹងគុណ និងសួរសុខ
ទុក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងការពិសាអាហារជួបជុំផងដែរ។
ចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរមានវត្តមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ដែលជា
អតីតសិស្សានុសស
ិ ្សធ្លាបស
់ ក
ិ ្សានៅសាលាចតុមខ
ុ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសស
ិ ្សយ៉ាងច្រន
ើ កុះករ ។
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ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេច

តេជោ (TYDA) ចុះព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនបងប្អូនកម្មករ កម្មការនី រោងចក្រ
និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះ ខណ្ឌច្បារ-អំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ ប្រជា

ពលរដ្ឋដែលបានមកទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលដោយឥតគិតប្រាក់នេះបានសម្តែង
នូវការអរគុណក្រៃលែងចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ្ត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ភិរុណ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតក
្ត ណ្តាល និងឯកឧត្តម នួន ផា ប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សា
ខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់នៅក្រុងតាខ្មៅ ដែលមានការ
ចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីរាជការជាង៥០០ នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ មានអ្នកចូលរូមចំនួន
៨ នាក់ បានលើកឡើងជាសំណួរ សំណូមពរ ទុក្ខលំបាក និងសរសេរជាលិខិតមួយចំនួនទៀត
ពាក់ព័ន្ធទៅ នឹងបញ្ហាសំរាម ផ្លូវ លូ អគ្គិសនី ទឹកស្អាត។

ក្នុងខែធ្នូ នេះ ដែរឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

និងឯកឧត្តម

សុះ មូសិន

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យមូស្លីមកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់វិហារ អ៊ីស្លាមត្បែងបង្គាបទំហំ ១០ ម៉ែត្រ គុណ១៥ ម៉ែត្រ
ដែលមានតម្លៃជាង ៣ ម៉ឺនដុល្លារ ស្ថិតក្នុងភូមិត្បែងបង្គាប ឃុំកញ្ជរ ស្រុកកណ្តៀង ។
ព្រឹកថ្ងៃទី១១ខែធ្នូ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតតា
្ត កែវ ឯកឧត្តម គិន ណែត សមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សា
ខេត្តបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងសម្ពោធស្រះទឹកតម្លៃជាង ៣ ម៉ឺន
ដុល្លារ ដែលជាអំណោយរបស់សប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតក្នុង
វត្តទេពនិម្មិត ហៅវត្តព្រៃគុយ ស្ថិតក្នុងឃុំក្រពុំឈូក ស្រុកកោះអណ្តែត។

ព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានស្តីទី
គណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញនាំយកសំលៀកបំពាក់ និងកាបូបសិក្សា
ស្បែកជើងកីឡា ចែកជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន ៤៥ នាក់ និងរ៉ឺម៉កម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់
ដឹកក្មួយៗ ដែលមានផ្ទះនៅឆ្ងាយពីសាលារៀនឲ្យមានភាពងាយស្រួលធ្វើដំណើរមករៀន
នៅបុរី មិត្តភាព កម្ពុជា បារាំង ហុងគ្រី ដែលស្ថិតនៅភូមិបាគូ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ខេត្តកណ្តាល ។

ព្រឹកថ្ងៃទី៨ខែធ្នូ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ និងជាអភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ
អញ្ជើញចុះពិនិត្យការជួសជុលផ្លូវ ក្រាលក្រួសក្រហមប្រវែង ៥០០ ម៉ែត្រ ទទឹង៥
ម៉ែត្រ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ថិត នៅភូមិស្រះឈូក
សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារខេត្ត។
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ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

ដឹកនាំដោយ

ឯកឧត្តម កែ ប៊ន
ុ ខៀង បានចុះជួបប្រជផ
ំុ ស
្លា ប
់ រូ្ត យោបល់ការងារ
យុវជនគណបក្សពីថទ
ៃ្ង ៦
ី ដល់១១ ខែធូ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦ ជាមួយ៖

- គណៈអចិនយ
្រៃ្ត ខ
៍ ត
េ ពោ
្ត ធិ៍សាត់ ក្រម
ុ ការងារយុវជន គណបក្ស
ខេត្ត ក្រង
ុ -ស្រក
ុ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ខូយ សុខា
ប្រធានគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អនុបធា
្រ នគណបក្ស ខេត្ត និងជាអភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានគណៈប្រចាកា
ំ រ គណបក្សខេត្ត បន្ទាបម
់ កចុះជួបគណៈអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណបក្ស ស្រក
ុ
ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សស្រក
ុ បាកាន, គណៈកម្មាធកា
ិ រ គណបក្សឃុំ និងក្រម
ុ សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុត
ំ ពា
្រ ង
ំ ជង។

- តំណាងគណៈកម្មាធកា
ិ រគណបក្សខេត្ត ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រង
ុ -ស្រក
ុ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម សួន បវរ អនុបធា
្រ នគណបក្សខេត្ត ជាអភិបាលខេត្ត និងជាប្រធាន

ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេតប
្ត ន្ទាបម
់ កចុះជួបគណៈអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណបក្សស្រក
ុ ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សស្រក
ុ មង្គលបូរ,ី គណៈកម្មាធកា
ិ រគណបក្សឃុំ និងក្រម
ុ សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ
រហាត់ទក
ឹ ។
- តំណាងគណៈកម្មាធកា
ិ រគណបក្សខេត្ត ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រង
ុ -ស្រក
ុ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ជាម ច័នស
្ទ
ភ
ោ ណ
័
អនុបធា
្រ នគណបក្សខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត និង

ជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បន្ទាបម
់ កចុះជួបគណៈអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណបក្សស្រក
ុ ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សស្រក
ុ ម៉ោងឫស្សី,គណៈកម្មាធកា
ិ រគណបក្សឃុំ និងក្រម
ុ សកម្មជនយុវជន
គណបក្សឃុឫ
ំ ស្សីកង
ំ្រា ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរគណបក្ស ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
បានរៀបចំពិធីបញ្ចូល យុវជន សមាជិកបក្ស ចំនួន ៧០១ នាក់ ដែលពិធីនេះ
ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ។

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត
អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកល្វាឯម និងជាប្រធានគណះពង្រឹងឃុំកោះកែវ និង
សហការីបានធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក-សមាជិកាបក្ស ប្រមាណ
៣០០ នាក់ នៅទីស្នាក់ការបក្សឃុំកោះកែវ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល។
ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីប្រជុំក្រុមការងារយុវជនខេត្តរួច ឯកឧត្តម
ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាកក
់ ណ្តាល និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារ
យុវជនខេត្តកំពត បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនខេត្តចូលរួមពិធីសម្ពោធផ្លូវលំចំងាយ ៥០០
ម៉ែត្រ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត នៅភូមិក្រាំង ឃុំត្រពាំងធំ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត (ផ្លូវចូលខាងកើត
បឋមសិក្សា កូនីតាកេ) ចំណាយអស់ថវិកា១៤០០$ ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមយុវជនស្រឡាញ់
សន្តិភាពខេត្តកំពត។
ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៣:៣0 នាទីរសៀល នៅសណ្ធាគារ Marriott
នៅទីក្រុងដាឡាស រដ្ឋតិចសាស មានរៀបចំកម្មវិធីសំណេៈសំណាលជាមួយ សកម្មជន យុវជន
និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុងដាឡាស រដ្ឋតិចសាស សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ជាប្រធានគណកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានគណកម្មការសាខាបក្ស សមាជិកយុវជន សកម្មជនចូលរួម
ប្រមាណ ៤០នាក់ ព្រមជាមួយសមាជិកមកពីរដ្ឋ Kentucky ផងដែរ ។

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល

ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម
ឈឹម ម៉ា ជាអ្នកតំណាងរាស្រ្ត និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មា
ធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្ត ឯកឧត្តម កៅ សុភ័ណ្ឌ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

គណបក្សខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយយុវជនគណបក្សខេត្ត

ស្រក
ុ -ក្រង
ុ និងមន្ទរី ជុវំ ញ
ិ ខេត្ត ស្តាបរ់ បាយការណ៍ការងារយុវជនគណបក្ស

និងពិសោធន៍របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តចំនួន ៥ ក្រុម ដែលគណបក្សចុះពង្រឹងឃុំខ្សោយចំនួន៥ ដើម្បីដណ្តើមប្រៀបឈ្នះក្នុងការ

បោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ខាងមុខនេះ ។
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ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឃួន រ៉ានីន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

កណ្តាលចុះជួយស្រុកអូរជ្រៅ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន

បក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តចុះជួយស្រុកអូរជ្រៅ បានសំណេះសំណាល
ជាមួយសមាជិកបក្សមូលដ្ឋានភូមិ-ឃុំទាំង៧

ក្នុងស្រុកអូរជ្រៅ

ដើម្បីបូកសរុប

ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបក្សតាមខ្នងផ្ទះ និងជំរុញការងារចុះឈ្មោះ
បោះបោះឆ្នោត។
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនាំដោយ
ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា
អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ចុះជួយ

ខេត្តសៀមរាប និងជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តខេត្ត ឯកឧត្តម កៅ
សុភ័ណ ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត បានចូលរួមជា
អធិបតី និងឧទ្ទេសនាមក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយសម្រាប់ឃោសនិកភូមិ ឃុំទូទាំងស្រុកប្រាសាទបាគង នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួម ៣៥០នាក់។ ថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ស្រុកប្រាសាទបាគង នៅថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ស្រុកសូទ្រនិគម
មានសិក្ខាកាមចំនួន ៥០០នាក់ មានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ប៊ូ ផាន់រី ប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារចុះជួយស្រុក និងថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា នៅស្រុកអង្គរជុំ សិក្ខាកាម ៣២០នាក់ មានការចូលរួមពី
ឯកឧត្តម តែ គុយស៊ង
ា ប្រធានកិតយ
ិ្ត សក្រម
ុ ការងារថ្នាកក
់ ណ្តាលចុះជួយស្រក
ុ ។ ខ្លម
ឹ សារវគ្គ គឺ ប្រវត្តិ និងស្នាដរៃ បស់គណបក្ស សភាពការណ៍ភារកិច្ច ពិសស
េ គឺបច្ចប
ុ ្បន្នភាពនៃសភាពការណ៍។
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា សិក្ខាកាមម្នាក់ៗទទួលបានអាវមួក និងមានការប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា។
រសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប
មានពិធីប្រកាសបញ្ចូលយុវជនជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា របស់ភូមិកែបចំនួន ២៣២
នាក់

ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម

កែន

សត្ថា

និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត

សាត

សាមី

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីក្រុម
ការងារគណបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តកែបផងដែរ ៕

ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង បានចូលរួមជា
អធិបតីភាព ក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ប
ី កា
្រ សសេចក្តស
ី ម្រេចស្តព
ី កា
ី រកែសម្រល
ួ
ក្រុមការងារយុវជនបក្សស្រុកពាមរ៍ និងបានផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រមួយ
គ្រឿងដល់ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាន ។ ក្រុមការងារបានបន្តចូលរួម
ក្នុងពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេច កែសម្រួលសមាសភាព ក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកពោធិ៍រៀង និងឃុំទូទាំងស្រុក ដែលមានសមាជិក សមាជិការ ចូលរួមចំនួន ១៤៧នាក់។

ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ

បានដឹកនាំសកម្មជនយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនខេត្ត ចុះជួបសំណេះសំណាល និងជួយចុះជួយច្រូតស្រូវប្រជាកសិករ។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អនុប្រធាន
ក្រុមការងារចុះជួយ ក្រុងពោធិ៍សាត់ និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយលោកចៅសង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មេភូមិទាំង ៨
នៃក្រុងពោធិ៍សាត់

ប្រជុំស្តីអំពីការពិនិត្យស្ថិតិប្រជាជនដែលបានចុះឈ្មោះបោះ

ឆ្នោតរួច និងមិនទាន់រួច ។

ថ្ងៃទី០៩

ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមការងារយុវជនបានដឹកនាំកម្លាំងយុវជនខេត្ត

ឯកឧត្តម

ភុន សារពេជ្រ ឯកឧត្តម នៃ គង់ លោក ខៀវ រិទ្ឋី និងសហការីសហការជាមួយឯកឧត្តម
ជឹង ផល្លា ប្រធានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងក្រុមការងារយុវជនចុះជួយពិនិត្យមើលសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៦៥នាក់ ស្រី ៤២នាក់ បានចែកជូនគ្រួសារខ្វះខាតជីវភាព ៦ គ្រួសារនៅភូមិ ខ្ពបរុន
ឃុំស្រែងចែង ។ បន្ទាប់មកក្រុមការងារបានបន្តទៅភូមិស្នាយអញ្ជិត ឃុំស្នាយអញ្ជិត ស្រុកជំគីរីចំនួន ៥
គ្រួសារទៀត ក្នុងនោះមានមេឃុំដែលគាត់ឈឺក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដែរ ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលសម្រេច
បានក្នុងរយៈពេលកន្លងមក
- ក្នុងរយៈពេល ១០ ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៦ នេះ ចំណូល

៤៣៩.៤៧៣ តោន។ ទិន្នផលគិត ជាមធ្យម ៣,៩០៧ តោន/

ថវិកាជាតិអនុវត្តបាន ១.១៣៨,៩ ប៊ីលានរៀល។ តុល្យភាព

- ការនាំចេញអង្ករមានបរិមាណ ៤២១.៥២១ តោន

ថវិកាជាតិអនុវត្តបាន ៩៥៨,៩ ប៊ីលានរៀល និងចំណាយ

ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៤៥១ គ.ក្រ/ហ.ត។

នៃថវិកាជាតិមានឱនភាព ១៨០ ប៊ីលានរៀល។ ការនាំចេញ

កើនឡើង ១៣.៣៥២ តោន ស្មើនឹង ៣,៣% ទៅ ទីផ្សារ ៦៣

នាំចូលមានតម្លៃប្រមាណ ៤.២៣៨,២ប៊ីលាន រៀល ធ្វើឲ្យ

បរិមាណនាំចេញ ៤០៨.១៦៩ តោន (ប្រទេសចិនឈរ

ប៊ីលានរៀល។

លេខ២ មាន ៦១.១៧៣ តោន និងប្រទស
េ ប៉ឡ
ូ ញ
ូ ឈរលំដាប់

មានតម្លៃប្រមាណ ២.៧៨៤,៦ ប៊ីលានរៀល ចំណែកឯការ
ជញ្ជង
ី ពាណិជក
្ជ ម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពជា
ុ មានឱនភាព ១.៤៥៣,៦
- គិតត្រឹមដំណាច់ខែតុលានេះ

បញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម

រោងចក្រដែលបានចុះ

និងសិប្បកម្មមាន

១.៥៦០

ប្រទេស

បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន

ដែលមាន

លំដាប់លេខ១ មាន ៨៩.៩៤៦តោន ប្រទេសបារាំង លំដាប់
លេខ៣ មាន ៥៦.១៥១តោន)។

- រយៈពេល ១១ ខែ ឆ្នាំ២០១៦ ចំណូលពន្ធ-អាករ

និងប្រើប្រាស់ពលករសរុប ៩១៤.៤៦៧នាក់ ក្នុងនោះផ្នែក

គ្រប់ប្រភេទប្រមូលបានសរុបចំនួន ៥.៦៣៤ ពាន់លាន រៀល

១.០៦៧ រោងចក្រ (រោងចក្រកាត់ដេរ និងចាក់ មាន ៨១៦

នៃផែនការ។ ចំនួននេះ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈ ពេលដូចគ្នា

ឧស្សាហកម្មតម្បាញ ចាក់ កាត់ដេរ ស្បែកជើង និងកាបូប មាន
និងមានពលករបម្រើការងារ ៧៩២.១០៩នាក់)។ មូលដ្ឋាន

ឧស្សាហកម្មតច
ូ និងសិប្បកម្មនៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ មាន៣៩.១០៥
មូលដ្ឋាន និងមានពលករបម្រើការងារ ១៩៦.៥៦៨នាក់។

- នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម

ឬប្រមាណ ១.៤០៨,៥៩ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៩៩,០៩ %
នៃឆ្នាំ២០១៥ ឃើញថា កើនឡើងចំនួន ៩០០,៨១៥ ពាន់

លានរៀល ឬប្រមាណ ២២៥,២០ លានដុល្លារ ឬស្មើនឹង
អត្រាកំណើន ១៩,០៣%។

- ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបានទទួល

ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេស

ចំណូលពីសេវាកម្មរ៉ែជាង ៨,៥ លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹម

ម៉ែត្រការ៉េ មានទុនវិនិយោគ ៣០២.៧៨៧.៧៣៥ ដុល្លារ

២០១៥ មានចំនួនជាង ៩,៧ លានដុល្លារ។ ក្រុមហ៊ុនកំពុង

និងសំណង់

១៨១ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ៧៧៨.៥៤៦
អាមេរិក។ បើគិតពីឆ្នាំ២០០០ មកដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ក្រសួងបានផ្តល់

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

៣៦.៤០៦

គម្រោង មានផ្ទក
ៃ ឡា
្រ សំណង់សរុប ៩២.៣៧៨.២៣២ ម៉ត
ែ ្រ

ការ៉េ និង មានទុនវិនិយោគ ៣៣.៦២៥.៨៥៣.២៨៤ ដុល្លារ
អាមេរិក។

ដំណាច់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

បើធៀបនឹងចំណូលកាលពីឆ្នាំ

រុករករ៉ែនៅកម្ពុជាមានចន្លោះ ៦០ ទៅ ៧០ និងក្រុមហ៊ុនធ្វើ
អាជីវកម្មមានចំនួន ៤ ទៅ ៥ ក្រុមហ៊ុន ដែលពួកគេធ្វើ

អាជីវកម្មលើរ៉ែធ្យូងថ្ម រ៉ែមាស។

ចំនួនយានយន្តទូទាំងប្រទេស

ក្នុងរយៈពេល១១ ខែឆ្នាំនេះ យានយន្តដែលបានចុះបញ្ជី

- រយៈពេល១០ ខែ ដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

ត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ៤៨៩.៨០២ គ្រឿង

ដូចគ្នាឆ្នាំមុន កើនឡើង ១២០.៤០២នាក់ ស្មើនឹង ៣,៤១%។

ចំនួនយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនេះ បើប្រៀបធៀបរយៈ

ចូលមកកម្ពុជាមាន ៣.៦៤៤.៦៩៩ នាក់ ធៀបនឹង រយៈពេល

ក្នុងនេះម៉ូតូមានរហូតដល់ចំនួន ៤៣២.៧៦០ គ្រឿង។

ចំណល
ូ ទិដកា
្ឋា រនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារ ព្រដ
ំ ន
ែ

ពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០១៥ឃើញមានការកើនឡើងរហូត

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ៣៧.៤៣៦.៣២៩ ដុល្លារអាមេរិក

ឡើងភាគច្រើនម៉ូតូ។

អន្តរជាតិមាន ៤១.៤៣០.០៤៤ ដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹង

កើនឡើង ៣.៩៩៣.៧១៥ ដុលរ្លា អាមេរក
ិ ស្មន
ើ ង
ឹ ១០,៦៦%។

ជាង១៣ ម៉ឺនគ្រឿង គឺស្មើប្រមាណ ៣៦,៧១%។ ការកើន

យានយន្តសរុបមកដល់ពេលនេះ (ខែវិច្ឆិកា) មានចំនួន

- ការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៦

៣.៦៩០.១២២គ្រឿង(មិនគិតយានយន្តចុះបញ្ជីនៅក្រសួង

ស្មើនឹង ១០៤,៨៨% នៃផែនការ ២.៤៧៦.៤៤៦ ហ.ត

គ្រឿង។ រីឯរថយន្តមានចំនួន ៥៤៣.២៦៩ គ្រឿង។ នៅក្នុង

សម្រេចបានផ្ទៃដីសន្ទូង និងពង្រោះ ២.៥៩៧.៤១២ ហ.ត

លើសឆ្នាំមុន ៤៥.៨៩៨ ហ.ត។ ការងារប្រមូលផលស្រូវដើម

រដូវរហូតមកដល់ពល
េ នេះ សម្រេចបាន ៣១៤.១៧៣ ហ.ត
លើផ្ទៃដីអនុវត្តស្រូវស្រាលសរុប ៦៣២.៥០៨ ហ.ត ដោយ

ទទួលបានបរិមាណផល ១.២២៧.៥៦៦ តោន លើសឆ្នាំមុន

មហាផ្ទន
ៃ ង
ិ ក្រសង
ួ ការពារជាតិ) ក្នង
ុ នេះមានម៉ត
ូ ូ ៣.១៤៦.៨៥៣
ចំនួនរថយន្តជាង៥០ម៉ឺនគ្រឿង នេះ មានរថយន្តដឹកជញ្ជូន
អ្នកដំណើរចាប់២៤កៅអីឡើង៥.៣៩៩គ្រឿង, រថយន្តដឹក
ទំនិញមានចំណុះចាប់ពី៣ តោនឡើងមានចំនួន ៥៧.៣២១
គ្រឿង៕
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ថវិកាឆ្នាំ២០១៧ គឺជាថវិកានៃការពួតផ្តុំកម្លាំង និងធនធានដើម្បីអនុវត្តឲ្យ
បានជោគជ័យកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋសភាប្រជព
ំុ ភា
ិ ក្សានិងអនុមត
័ សេចក្តព
ី ង
្រា ច្បាប់សព
ី្ត ហ
ី រិ ញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាបកា
់ រគ្របគ
់ ង
្រ ឆ្នាំ ២០១៧
ក្រោមអធិបតីភាពសម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវ
បានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចយល់ព្រម

ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃ

ក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងក្នុងខ័ណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក។ ច្បាប់នេះ
បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអាទិភាព៤

គឺទី១-ការអភិវឌ្ឍ

ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ក៏ត្រូវបានរដ្ឋសភា

ធនធានមនុស្សនិងការ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដោយផ្តោតជា

ពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ និងត្រូវបាន

ពិសេសលើយុវជន

ព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យ និងអនុម័តនៅថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

និងការកែលម្អថែមទៀតនូវកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវ
បានរៀបចំឡើងក្នុងបរិការណ៍
ទទួលផលពីសុខសន្តិភាព

ដែលប្រទេសជាតិយើងបាននិងកំពុង

ឯកភាពទឹកដី

ឯកភាពជាតិ

ទី២-បន្តវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
ដើម្បីបង្កើនភាព

ទាក់ទាញ និងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទី៣-ការបន្តអភិវឌ្ឍ
វិស័យកសិកម្មក្នុងគោលដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងកាត់បន្ថយភាព

និងស្ថិរភាព

ក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទតាមរយៈ

នយោបាយ ដែលកើតចេញពីនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ក្រោមការដឹកនាំ

ការបង្កន
ើ ផលិតភាព ទំនប
ើ កម្ម កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ កសិឧស្សាហកម្ម

របស់សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ន
ុ សែន ។ បច្ចប
ុ ្បន្ននះេ ប្រទស
េ

និងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម និងទី៤-ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិង

ជាតិយើងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យពិសេសគឺ

បានក្លាយជា

សមត្ថភាពនៃស្ថាប័នរដ្ឋសំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព នៃសេវា

ប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅហើយ ដែល

សាធារណៈភាព ប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា និងការកែលម្អបរិយាកាស

បានជំរុញ លើកទឹកចិត្តឲ្យ ប្រជាជនយើងកាន់តែមានការខិតខំប្រឹងប្រែង

វិនិយោគ។

ខ្លាំងឡើងទៀត ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបង្គោលចរថ្មីទៀត គឺប្រទេសមាន

គួររំឮកថា ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០១៤ ឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦

ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅ

បង្ហាញឲ្យឃើញនូវលទ្ធផលគួរជាទី លើកទឹកចិត្តទាំងខាងផ្នែកចំណូល

ឆ្នាំ២០៥០។ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក៏ជាឆ្នាំដែលត្រូវពូតផ្គុំកម្លាំង និងធនធាន

និងទាំងខាងផ្នែកចំណាយដែលជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យ

និងសម្រួចវិធានការគោលនយោបាយ

នៅលើវិថីនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ដើម្បីសម្រេចឲ្យខាងតែបាននូវ

ខាងផ្នែក

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់

ចំណូល គឺយើងសម្រេចបាននូវកំណើនដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាពិសេសក្នុង

រាជរដ្ឋាភិបាល

រយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ខាងផ្នែកចំណាយវិញ យើងបាន ខិតខំ

ដើម្បីទ្រទ្រង់នូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរមួយប្រកបដោយភាព

ប្រាកដនិយមឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាព និងចីរភាព។

បង្កើនគុណភាព

ដោយហេតុនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថា

វិភាជថវិកា និងការលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងបច្ចេកទេស។

ឆ្នាំ២០១៧

ក្របខណ្ឌថវិកា

គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងតាម គោលនយោបាយវិត្ថារកម្មថវិកា

ដោយប្រយ័ត្នប្រយែង

ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

នៃចំណាយតាមរយៈការបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការ

ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១៦

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមការប៉ាន់ស្មាន

ជាពិសេសលើ

បឋមអាច សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដោយក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហ

មនុស្សតាមរយៈការផ្តល់ការឆ្លើយតបជា សារវ័ន្តទៅនឹងតម្រូវការ ចាំបាច់

កម្មទទួលបានកំណើន ប្រមាណ ១១,៤% ហើយវិស័យនេះនៅតែបន្តដើរ

នានា ការបន្តធានាចលនការនៃ ការកែទម្រង់ព្រមទាំងតម្រង់ និងតម្រឹម

តួនាទីជាកម្លាំងចលករអូសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខ ទី១.ដដែល ដោយសារ

គោលដៅនៃការកែទម្រង់ស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នា

ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរមានសន្ទុះកើនឡើង

និងការរំពឹងទុក

ជាពិសេសការនាំ

របស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងវិបត្តិព្រមទាំងការ

ចេញទៅទីផ្សារ អឺរ៉ុប ទោះបីវិស័យសំណង់មានកំណើនថមថយបន្តិចក្តី។

ផ្តល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការណ៍ថ្មីនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទាំងក្នុង

វិស័យសេវាកម្មអាចថមថយកំណើនមកត្រឹមប្រមាណ ៦,៧% ដោយសារ
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ការថមថយកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍ និងអចលនទ្រព្យ។ វិស័យ

ឲ្យបានចំនួន ១៤៨.៤៣១ លានរៀល ត្រូវជា ០,១៧% នៃ ផ.ស.ស

កសិកម្មអាចនឹងសម្រេចបានកំណើនល្អជាងឆ្នាំមុនបន្តិចពោលគឺ ក្នុង

គឺមានកំណើន ១៣,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ និងចំណូលមូលធន

អត្រា ០,៥% ដោយសារអាកាសធាតុមាន លក្ខណៈល្អប្រសើរជាង ឆ្នាំមុន

ក្រៅប្រទេសត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន ៤.៥៣៤.៥៥៧ លានរៀល ត្រូវជា

ព្រមទាំងការកើនឡើងនៃពិពិធកម្ម នៃការដាំដុះដំណាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។

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

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានព្យាករថា

អាចនឹង

ចំណាយសរុបថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានគ្រោងក្នុងទឹកប្រាក់

សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧,០ % ដែលធ្វើ ឲ្យ ផ.ស.ស តាម ថ្លៃបច្ចុប្បន្នមាន

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

ចំនួន ៨៩.០៣៣ ប៊ីលានរៀល ប្រមាណជា ២១.៩៨៣ លានដុល្លារ

គឺមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។ ចំណាយលើបន្ទុក

អាមេរិក ។ ប្រការនេះធ្វើឲ្យ ផ.ស.ស សម្រាប់ មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថា

បុគ្គលិករួមមាន បៀវត្សមូលដ្ឋាន ប្រាក់បំណាច់ មុខងារ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

នឹងកើនឡើងដល់ ១.៤២២ ដុល្លារអាមេរិក។ កំណើននឹងត្រូវបានទ្រទ្រង់

និវត្តជនលាភការ និងរង្វាន់ផ្សេងៗ សម្រាប់បុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍

ដោយកំណើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងអត្រា ១០,៥% កំណើនក្នុងវិស័យ

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៦.៨០៤.០៥៩លានរៀល មាន

សេវាកម្មចំនួន ៦,៨% និងកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មចំនួន ០,៨%។

សមាមាត្រ ៥២,១៤% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ ត្រូវជា ៧,៦៤%

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំ ឆ្នាំនឹងត្រូវ បានគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត

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

៥% ពោលគឺ នៅក្នង
ុ រង្វង់ ២,៨% ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៦ និង ៣,៧% ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧

បានគ្រោង ១-ការដំឡើងបៀវត្សមូលដ្ឋានក្នុងអត្រា ១២,០% ដោយគិត

ដោយសារការងើបឡើងវិញបន្តិចនៃថ្លៃប្រេង

ចាប់ពីខែមករា

និងថ្លៃទំនិញមួយចំនួននៅ

ឆ្នាំ២០១៧

តទៅ

២-ការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រពន្ធ

លើទីផ្សារអន្តរជាតិ។ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលគឺ ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ៤.០៥០រៀល

កូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដោយឲ្យកូនម្នាក់ចំនួន

ក្នង
ុ ១ដុលរ្លា អាមេរក
ិ នៅឆ្នា២
ំ ០១៦ និងឆ្នា២
ំ ០១៧។ ឱនភាព គណនីចរន្ត

១០.០០០ រៀល ក្នុងមួយខែ និងប្រពន្ធចំនួន ១៥.០០០រៀល ក្នុងមួយខែ

នៃជញ្ជីងទូទាត់ក្រៅប្រទេសត្រូវបានព្យាករថា

អាចនឹងថយចុះមកត្រឹម

គិតចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ និងទី៣-ការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ

ធៀបនឹង -៩,១% នៃផ.ស.ស

ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមកម្រិតនៃប្រាក់

នៅឆ្នាំ២០១៦ (ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះពី -១៧,៩% នៃ ផ.ស.ស

បំណាច់មុខងារឆ្នាំ២០១៦។ បៀវត្សអប្បបរមារបស់មន្ត្រីរាជការ និងកង

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មកត្រឹម -១៦,៨% នៃ ផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៧)

កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវបានដំឡើងដូចខាងក្រោម៖

ដោយសារសមត្ថភាព នាំចេញ របស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់

- បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នឹងត្រូវដំឡើងពីចំនួន ៧០០ ៥០០រៀល

និងការកើនឡើងនៃមូលដ្ឋានផលិតកម្មជំនួសឲ្យការនាំចូល។ ឱនភាពនេះ

នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ប្រមាណ ៧៥៣ ៥០០រៀល នៅខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

នឹងត្រូវបានបំពេញទាំងស្រុងដោយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការខ្ចី

ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៨៥៣

ជំនួយផ្លូវការ និងការបង្វែរប្រាក់ឯកជន។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិត្រូវបានប៉ាន់

៥០០រៀល។

-៨,៥% នៃ ផ.ស.ស នៅឆ្នាំ២០១៧

ស្មានថា នឹងកើនឡើងដល់ ៥.៤៥៩លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៦

- បៀវត្សគ្រូបង្រៀន នឹងត្រូវដំឡើងពីចំនួន ៨០០ ៥០០ រៀល

និងព្យាករថា នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ៥.៩០៥ លានដុល្លារអាមេរិកនៅ

នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ប្រមាណ ៨៥៣ ៥០០ រៀល នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំ២០១៧ ដែល ធានាបាននូវការនាំចូលប្រមាណ ៤,៥ខែ នៅឆ្នាំ២០១៦

ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៩៥៣

និងឆ្នាំ២០១៧។

៥០០ រៀល។

ក្របខ័ណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០១៧ មានគោលដៅបង្កើនចំណូលក្នុងប្រទេស

- បៀវត្សគ្រូពេទ្យ នឹងដំឡើងពីចំនួន ៨០០ ៥០០ រៀល នៅឆ្នាំ២០១៦

ថ្នាក់ជាតិឲ្យស្មើនឹង ១៧,៥៨% នៃ ផ.ស.ស គឺស្មើនឹង ១៥.៦៤៩.៩០០

ដល់ប្រមាណ ៨៥៣ ៥០០រៀល នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយចាប់

លានរៀល ដែលមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។

ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៩៥៣ ៥០០រៀល។

ចំណូលចរន្តថ្នាក់ជាតិ ត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន ១៥.៥០១.៤៦៩ លាន

- បៀវត្សនគរបាល (ពលបាលត្រី) នឹងត្រូវដំឡើងចំនួន ៧៨៤

រៀល ត្រូវជា ១៧,៤១% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹង

៧៣០រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ប្រមាណ

ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦,

ដែលក្នុងនោះចំណូលសារពើពន្ធត្រូវសម្រេចឲ្យបាន

៨៣៧ ៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ចំនួន ១៣.២០៩.១០០ លានរៀល ត្រូវជា ១៤,៨៤% នៃ ផ.ស.ស គឺមាន

ហើយចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ប្រមាណ ៩៣៧

កំណើន ១៥,៦% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ

៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចូល ទាំងរបបអង្ករ)។

ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ២.២៩២.៣៦៩លានរៀល ត្រូវជា ២,៥៧% នៃ

- បៀវត្សយោធិន (ពលទោ) នឹងត្រូវដំឡើងពីចំនួន ៦៧៥ ៥០០រៀល

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

(មិនគិតបញ្ចល
ូ របបអង្ករ) នៅឆ្នា២
ំ ០១៦ ដល់ប្រមាណ ៧២២ ៥០០រៀល

មូលធន ត្រូវបាន គ្រោងចំនួន ៤.៦៨២.៩៨៨ លានរៀល ត្រូវជា ៥,២៦%

(មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ហើយចាប់ពីខែមេសា

នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១១,៤% ធៀប នឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ ដែល

ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវដំឡើងដល់ ៨២២ ៥០០ រៀល ហើយគិតបញ្ចូល

ក្នង
ុ នោះ ចំណល
ូ មូលធនក្នង
ុ ប្រទស
េ ដែលជាចំណល
ូ មានប្រភពពី ការសង

របបអង្ករត្រូវជាប្រមាណ ៨៨០ ៩៧៧ រៀល។

ត្រឡប់មកវិញនូវប្រាក់ដើមពីសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ត្រូវសម្រេច

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ត្រូវបានគ្រោងថវិកាចំនួន ៤៤ ពាន់លានរៀល
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ផងដែរ សម្រាប់ផ្តល់ជូនបន្ថែមដល់និវត្តជនដែលជាមន្ត្រីរាជការ និង

ថវិកាចរន្តឲ្យបានក្នុងកម្រិត ប្រមាណ ៣,០% នៃ ផ.ស.ស នៅឆ្នាំ២០១៧

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដែលមានប្រាក់របបសោធនប្រចាំខែទាបឲ្យឡើង

ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ២,៩៩% នៃ ផ.ស.ស គ្រោងក្នុងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦។

ដល់ ៤២០.០០០ រៀល ក្នុងមួយខែ។ ចំពោះនិវត្តជន ដែលមានប្រាក់របប

ជាលទ្ធផលឱនភាពថវិកាជាតិសរុបនឹងមាន ទំហំស្មើនឹង -៥,០៩% នៃ

សោធនប្រចាំខែចាប់ពី ៤០០.០០០រៀល ទៅ៦០០.០០០រៀល បន្ថែម

ផ.ស.ស គឺកើនឡើង ពីកម្រិតនៃឱនភាពដែលបានគ្រោងក្នុងច្បាប់ស្តីពី

ចំនួន ២០.០០០រៀល និងចាប់ពី ៦០០.០០០ រៀល ឡើងទៅ បន្ថែមចំនួន

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦ ស្មើនឹង -៤,៨៨% នៃ ផ.ស.ស។ ឱនភាពនេះ ត្រូវបាន

១០.០០០រៀល។ ក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជូននិវត្តជនប្រាក់

បំពេញបន្ថែមដោយ ហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុងទំហំ ៤,៨១% នៃ

បំណាច់របស់មន្តី ្រ ជាប់កច
ិ ស
្ច ន្យា ក៏នង
ឹ ត្រវូ បានដំឡង
ើ ពីចន
ំ ន
ួ ៤០០.០០០

ផ.ស.ស និង មូលនិធិទ្រទ្រង់ ថវិកាប្រមាណជា ០,២៨% នៃ ផ.ស.ស។

រៀល នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ចំនួន ៥០០.០០០រៀល នៅឆ្នាំ២០១៧ ផងដែរ ។
ចំណាយក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិកត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៦.២៤៦.៦២៧លានរៀល
មានសមាមាត្រ

៤៧,៨៦%

នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ

ត្រូវជា

៧,០២% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណន
ើ ១៣,២% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ២
្នាំ ០១៦។
ចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិត្រូវបានវិភាជតាមវិស័យ ដោយផ្អែកលើ
តម្រូវការ និងអាទិភាពចាំបាច់ដូចតទៅ៖ (១)- វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ ត្រូវ
បានគ្រោងចំនួន ១.៩៨៦.៩៤២ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង
១៥,២% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ ត្រូវជា ២,២៣% នៃ ផ.ស.ស
មានកំណើន ២៤,៤% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ (២)- វិស័យការពារជាតិ
សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៣.៣៣៨.៤០០
លានរៀល

មានសមាមាត្រស្មើនឹង

២៥,៦%

នៃចំណាយចរន្តថវិកា

ថ្នាក់ជាតិ ត្រូវជា ៣,៧៥% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២០,៤%
ធៀបនឹងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦ (៣)- វិស័យសង្គមកិច្ច ត្រូវបានគ្រោងចំនួន
៤.៨៣៦.៤៩៨

លានរៀល

មានសមាមាត្រស្មើនឹង

៣៧,១%

នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ ជាតិ ត្រូវជា ៥,៤៣% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន
១២,៧% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ២
ំ្នា ០១៦ (៤)- វិសយ
័ សេដក
្ឋ ច
ិ ត
្ច វូ្រ បានគ្រោង
ចំនន
ួ
១.៣០៦.៣៦៧ លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ១០,០%
នៃចណា
ំ
យ ចរន្តថវិកា ថ្នាកជា
់ តិ ត្រវូ ជា ១,៤៧% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណន
ើ
១៣,១% ធៀបនឹង ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦ (៥)- ចំណាយមិនទាន់បែងចែកមាន
មុខសញ្ញាត្រូវបាន គ្រោងចំនួន ១.៥៨២.៤៧៩ លានរៀល មានសមាមាត្រ
ស្មើនឹង ១២,១% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ ហើយត្រូវជា ១,៧៨%
នៃ

ផ.ស.ស។

ចំណាយមូលធនថ្នាក់ជាតិ

ត្រូវបានគ្រោងចំនួន

៧.១៣៣.៧៧១ លាន រៀល មានសមាមាត្រស្មើ នឹង ៣៥,៣% នៃចំណា
យថវិកាថ្នាក់ជាតិសរុបត្រូវជា ៨,០% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៣,១%
ធៀបនឹងច្បាប់ ឆ្នាំ២០១៦។ គម្រោងចំណូលចំណាយថវិការបស់ រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឆ្នាំ២០១៧នេះ គឺចំណូលចរន្តថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជ
ធានី-ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៩៦៧.៥២៨ លានរៀល
មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៥,៩% នៃចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ ត្រូវជា ១,០៩%
នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ១៧,៨% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។
ចំណាយថវិការាជធានី-ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងឃុំ-សង្កាត់ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន
១.៦០៥.៧១៤លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៧,៦% នៃចំណាយ
ថវិការដ្ឋសរុប ត្រូវជា ១,៨០% នៃ ផ.ស.ស គឺមានកំណើន ២០,៣%
ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៦។
នៅក្នង
ុ ក្របខ័ណថ
្ឌ វិកាខាងលើនេះ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លនឹងអាចរក្សាអតិរក
េ

ការអនុវត្តកប
្រ ខ័ណថ
្ឌ វិកានេះ តម្រវូ ឲ្យរាជរដ្ឋាភបា
ិ លខិតខំជម្នៈនូវរាល់
ការលំបាក និងបញ្ហាបឈ
្រ មមួយចំនន
ួ ទាំងផ្នក
ែ ចំណល
ូ ទាំងផ្នក
ែ ចំណាយ។
ចំណូលនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតប នឹងទំហំនៃសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកចំណាយ
នៅឡើយ ទោះបីលទ្ធផលនៃការកៀរគរ ចំណូលមានការកើនឡើងយ៉ាង
ខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្តី។

ចំណូលពន្ធគយកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះច្រើន

ដោយសារកាតព្វកិច្ចនៅក្នុង ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ហើយការទប់ស្កាត់អំពើរត់ពន្ធ

និងការគេចវេសពន្ធគ្រប់រូបភាពនៅជួប

ប្រទះការលំបាកច្រើន។ ផ្ទុយមកវិញ សម្ពាធនៃចំណាយទាំងចំណាយ
បន្ទក
ុ បុគល
្គ ក
ិ ទាំងចំណាយក្រៅបន្ទក
ុ បុគល
្គ ក
ិ បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរ
ដោយសារម្ខាងការផ្តល់ អាទិភាពចាំបាច់បំផុតដល់ការដំឡើងបៀវត្សជូន
មន្ត្រីរាជការក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅ រកបៀវត្សអប្បបរិមាជាង ១ លានរៀល
នៅឆ្នាំ២០១៨ និងម្ខាងទៀតគឺការបង្កើនចំណាយមួយចំនួន ដែលមាន
ភាពចាំបាច់ខ្លាំង
រាជរដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីសម្រេចបាននូវអាទិភាពគោលនយោបាយរបស់
ជាពិសេសការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់គ្រប់វិស័យនិង

ការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈ ព្រមទាំងការវិនិយោគទ្រទ្រង់
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ។
ទោះយ៉ាងនេះក្តី

រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការ

សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅ និងវិធានការទាំងឡាយដែលបានដាក់ចេញ
ដោយខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

និងកម្រិតនៃការកៀរគរចំណូលគ្រប់

ប្រភេទ ប្រកបដោយមហិច្ឆតាតាមរយៈការអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមុត
ស្រួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការ គោលនយោបាយដែលមានចែង
នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ ។
ខិតខំបន្តជំរុញការអនុវត្ត ការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែ
មានល្បឿនលឿនជាងមុនឲ្យកាន់តែស្រុះដៃគ្នាជាងមុន

ដើម្បីជំរុញការ

បញ្ចញ
េ លទ្ធផលជាក់សង
ែ្ត ឲ្យបានកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ថែមទៀត ជូនដល់ ប្រជាជន
ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូល

ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិក្រមការងារ៤

យ៉ាងគឺ ៉ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុះក្អែល និងព្យាបាល ៉។ ដើម្បីឲ្យកិច្ចការ
ទាំងអស់ នេះទទួលបានជោគជ័យ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខ
រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បានអំពាវនាវឲ្យតួអង្គពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ ផ្តលកា
់ រគាំទ្រ
និងចូលរួមអនុវត្តដោយ សកម្មក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគ
វាសនារបស់ប្រទេសជាតិ និងឈរលើគោលការណ៍តម្កល់ផលប្រយោជន៍
ជាតិ និងប្រជាជនជាធំ
ឡាយនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះ
រុងរឿងរបស់កម្ពុជា៕

ដើម្បីជម្នៈបាននូវបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គទាំង
ទៅកាន់វឌ្ឍនភាពវិបុលភាព

និងភាពថ្កុំថ្កើង
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បរិយាកាសល្អនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាក់ទាញបាន
ទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើន

ស្រដៀងគ្នាថា បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈកាន់តែល្អ
ប្រសើរដោយសារកត្តាមួយចំនួន។

លោក អិុន ចាន់នី អគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាភីអ៊ិលស៊ី ដែលបាន

ធ្វើការជិតស្និទ្ឋជាមួយអ្នកវិនិយោគជប៉ុន

និងដៃគូវិនិយោគជាច្រើនទៀត

បាននិយាយថា បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានភាពល្អមែនទែន ក្នុង

ប៉ន
ុ ន
្មា ឆ្នាច
ំ ង
ុ ក្រោយនេះ ដោយមានអ្នកវិនយោ
ិ
គធំៗមកពីបទ
្រ ស
េ ចិន ជប៉ន
ុ
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកាន់តែច្រើន។

លោកពន្យល់ទៀតថា ប្រសិនជាវិនិយោគិនចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ពួកគេសម្លឹងមើលកត្តាសំខាន់ចំនួនបីគឺ ទី១. ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែល

ប្រទេសនេះសម្រេចបានកំណើន៧,៧ % ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ ដែល

សំណង់អាគារធំៗកំពុងត្រូវបានកសាងនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សករាជថ្មីមួយ និងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់

ខ្លន
ួ ពីបទ
្រ ស
េ មានប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ ទាប
មធ្យមកម្រិតទាប

ទៅជាប្រទស
េ មានប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ

ប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងក្លាយជាប៉ូលទាក់ទាញថ្មី

បន្ថែមទៀត ដើម្បីស្រូបយកអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិ ។ ជាក់ស្តែងគិតត្រឹម

ដំណាច់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនេះ កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគ
ពីក្រៅប្រទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ២ ៧៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក។

យោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ដែលទើប

ទទួលបានកាលពីពល
េ ថ្មៗ
ី នេះបានឲ្យដឹងថា ក្នង
ុ ចំណោមគម្រោងវិនយោ
ិ
គ

សរុបឆ្នាំនេះ មានគម្រោងវិនិយោគក្នុងស្រុកសរុប ៣២ គម្រោង, គម្រោង

វិនិយោគមកពីប្រទេសចិនចំនួន៣៦គម្រោង, ហុងកុង១២ គម្រោង, តៃវ៉ាន់
១២ គម្រោង, ជប៉ន
ុ ៦គម្រោង, អង់គស
្លេ ៥គម្រោង, កូរខា
៉េ ងត្បូង ៤គម្រោង,

ថៃ៣គម្រោង, ម៉ាឡេស៊ី២ គម្រោង, វៀតណាម១គម្រោង, សាំងហ្កាពួរ ២

គម្រោង, ម៉ុងហ្គោលី១ គម្រោង, កាណាដា១ គម្រោង និងប្រទេស
ព្រុយណេដារូសាឡឹម១

គម្រោង។

ឯកឧត្តម ជា វុទ្ឋី អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមាន

ប្រសាសន៍ថា នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជី និងរយៈពេលនៃការវិនិយោគកាន់តែ

មានភាពប្រសើរឡើង ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះ រយៈពេលនៃការ
អនុវត្តនីតិវិធី និងតារាងផ្តល់សេវាមានភាពត្រឹមត្រូវ ហើយរយៈពេលនៃការ

អនុមត
័ គម្រោងត្រវូ បានកាត់បន្ថយមកនៅត្រម
ឹ រយៈពេល ២៨ ថ្ងប
ៃ ណ
ុ៉
ះ្ណោ ។
ឯកឧត្តមបន្តថា “ប្រសិនជាមន្រ្តីមិនអនុវត្តន៍តាមនីតិវិធី និងពេលវេលា

កំណត់ ពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការ”។

ទាក់ទងនឹងទុនវិនិយោគចុះបញ្ជីនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីតួលេខវិនិយោគ

មាន

ដែលអនុម័តដោយក្រសួងរៀបចំ

ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដែលមានទំហំរហូតដល់ជាង ៧.០០០
លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ១០ ខែឆ្នាំនេះ ឯកឧត្តម ជា វុទ្ឋី បាន
ពន្យល់ថា តួលេខវិនិយោគដែលចុះបញ្ជីនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គឺ
ជាទុនវិនិយោគដែលចុះបញ្ជីរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេស។
វិនិយោគលើវិស័យសំណង់

និងអចលនវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកជាសេវាកម្ម

ដែលមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជី

យើងនោះទេ។

ចំណែកទុន-

នៃទុនវិនិយោគរួមរបស់ស្ថាប័នរបស់

បរិយាកាសវិនិយោគកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង

សេដ្ឋវិទូនានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាបាននិយាយ

ធ្វឲ
ើ ្យកម្ពជា
ុ ក្លាយជា ប្រទស
េ មានសេដក
្ឋ ច
ិ ល
្ច ត
ូ លាស់លឿនជាងគេលដា
ំ ប់
ទី៣ លើពិភពលោក ទី២. ស្ថិរភាពសង្គមកិច្ច ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

អាចរស់នៅក្នុងជីវភាពកាន់តែប្រសើរ និងមានភាពសុខដុម និងទី៣.

ស្ថិរភាពនយោបាយ
មានភាពកក់ក្តៅ ។

ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគ

លោកបន្តថា ជាក់សង
ែ្ត ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ អាមេរក
ិ ធំមយ
ួ ឈ្មោះស្រា្ត បាក់ (Star-

buck) បានពង្រីកសាខា និងទុនវិនិយោគកើនឡើងដល់ទៅបីកន្លែងនៅ
រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រុមហ៊ុន កូកាកូឡា បានពង្រីកទុនវិនិយោគ និងបាន
សាងសង់រោងចក្រថនៅ
្មី កម្ពជា
ុ ដោយបោះទុន១០០លានដុលរ្លា , ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ

ជប៉ុនអ៊ីអន (AEON) បានពង្រីកសាខាធំចំនួនពីរនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និង
ក្រុមហ៊ុនចិនធំៗជាច្រើនបានចូលមកកម្ពុជា និងគ្រោងបោះទុន ១ ៥០០

លានដុល្លារ ដើម្បីសាងសង់ ឆាយណា ថោន (CHINA TOWN )នៅក្នុង
ទីក្រុងរណបតេជោមរកត ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែង ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានី
ភ្នំពេញ

ដែលគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់

នាពេលអនាគត ។

អ្វីដែលជាភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជា លើក្របខណ្ឌច្បាប់គតិយុត្តិ

លោក អ៊ិន ចាន់នី បានបញ្ជាក់ថា ៉នៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគបរទេសអាច

បោះទុន ១០០% ដោយខ្លន
ួ ឯង កម្ពជា
ុ ប្រប
ើ ស
្រា រ់ ប
ូ យ
ិ ប័ណជា
្ណ ប្រាកដ
់ ល
ុ រ្លា
ទូលំទូលាយ អតិផរណាទាប។ ជនបរទេសអាចកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានចាប់ពី
ជាន់ទី១ឡើងទៅ

និងអាចយកប្រាក់ចំណេញត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញ

សុទ្ធតែជាភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជា ៉។ លោកបន្តថា ៉ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ឋដឹក
ជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កំពង់ផែ

និងការហោះហើរត្រង់ដោយផ្ទាល់ទៅ

បរទេសកាន់តែច្រើន សុទ្ឋតែជាការភ្ជាប់នូវប្រព័ន្ឋដឹកជញ្ជូន និងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែប្រសើរថែមទៀត ៉។

បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍

សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ ទីប្រឹក្សាជាន់

ខ្ពស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានប្រសាសន៍ថា ស្ថានភាព និង
បរិយាកាស វិនិយោគនៅកម្ពុជា កាន់តែជឿនលឿន និងមានភាពល្អគួរសម

រីឯនីតិវិធី នៃការអនុវត្តន៍ការងារកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែក៏នៅ
មានបញ្ហាជាច្រើនទៀត ដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយ ព្រោះធៀបជាមួយ

បណ្តាប្រទេសក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់
ថ្នាក់ទាបនៅឡើយ ។ នៅមានការងារច្រើនដែលត្រូវពិចារណានិងពន្លឿន
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រួបរួមគ្នាសង្គ្រោះពិភពលោកឲ្យ

រួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ
នៃពិភពលោកនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណា

ប្រសិនបើការធ្វេសប្រហែសណាមួយ

កើតឡើងសម្រាប់រដ្ឋដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះ
ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែលើភពផែនដីមានជាង២ ម៉ឺន ហើយដែលកម្លាំងផ្ទុះ

របស់វាមានទំហំធំជាង និងខ្លាំងជាង ១០០ដង លើសពីកម្លាំងផ្ទុះនៅទីក្រុង

ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា និងទីក្រុង ណាហ្កាសាគី ទៅទៀតនោះ? វាអាចបំផ្លាញផែនដី

យើងតែក្នុង រយៈប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្ទុះឡើងនូវថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
ឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ទោះដោយចៃដន្យក្តី ដោយចេតនា ក្តីហើយទោះ បីវា
កើតឡើងនៅថ្ងៃនេះ

ឬថ្ងៃស្អែកក៏ដោយវានឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ

បង្កឡើងនូវ ផលប៉ះពាល់ដែលគ្មាននរណាអាចប៉ាន់ប្រមាណបានឡើយ

គ្រាប់បែកបរមាណូដែលអាមេរិចបានទម្លាក់ជាលើកដំបូងបំផុតនៅ
ទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានកើតមានឡើងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែយើងក៏គួររំឮក

ដើម្បីជាការចងចាំ និងឲ្យបានដឹងថា តើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបាននាំមកនូវ
ក្តីអន្តរាយប៉ុណ្ណាសម្រាប់មនុស្សជាតិ។

នៅឆ្នាំ២០១១

គ្រោះរញ្ជួយដី

កម្លាំង ៩ នៃរង្វាស់រ៉ិចទ័របានវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុនបណ្តាលឲ្យខូចខាត
រោងចក្រនៅ Fukushima ដែលដើរដោយ ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ហើយដែល
គេប៉ាន់ស្មានថា ខាតបង់អស់ប្រមាណ ១៨៨ លានដុល្លារ ។

គេមិនភ្លេចឡើយនូវគ្រោះរញ្ជួយដី និងរលកយក្សស៊ូណាមិនៅក្នុង

ប្រទេសជប៉ុនដែលបានបង្កមហន្តរាយ នៅជុំវិញតំបន់នោះទាំងមូល។ ការ
សាយភាយវិទ្យុសកម្មពីម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរ បានធ្វើឲ្យតំបន់នោះ

រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ម្អូបអាហារ និងទឹក ហើយត្រូវបាន
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចេញបម្រាមទប់ស្កាត់ មិនឲ្យមានការនាំចេញផលិតផល

ណាមួយពីតំបន់នេះឡើយ។ វិបត្តិនេះ ជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់
សុខភាពរបស់មនុស្ស និងបរិស្ថាននៅជុំវិញតំបន់នោះទាំងមូល និងទូទាំង
ប្រទេសជប៉ុន ព្រមទាំងភពផែនដី។ បើទោះបីជាបានទទួល ជោគជ័យនៅ
ក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់ Fukushima យ៉ាង

ណាក្តីក៏បន្ទុកនៃការសាយភាយវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រទាំង ៦
បានផ្តល់នូវសារមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬក៏
គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែល នឹងកើត
ឡើង គឺវាពិតជាផ្តល់នូវភាពអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិ។
នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ការភ័យព្រួយចំពោះការសាយភាយវិទ្យុសកម្ម

គឺមានការទាក់ទងគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ ទៅនឹងអនុស្សាវរីយ៍នៃការទម្លាក់

ទៅលើបរិស្ថាន និងមនុស្សជាតិលើពិភពលោកយើងនេះ។

សេចក្តថ
ី ង
ែ្ល ការណ៍ដល
ែ ចេញដោយអ្នកជំនាញការច្បាប់អន្តរជាតិ ជុវំ ញ
ិ

ពិភពលោកដែលរួមមានទាំងតុលាការយុតធ
ិ្ត ម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាកថា
់ អាវុធ
នុយក្លេអ៊ែរដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះ ឬក៏ការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បី ប្រើ-

ប្រាស់វាយ៉ាងណានោះ គឺមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសសោះឡើយ ព្រោះវាអាច

ផ្តល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ហើយថែម ទាំងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ទៀតផង។
សេចក្តថ
ី ង
ែ្ល ការណ៍ទក
ី ង
ុ្រ Vancouver ស្តអ
ី ព
ំ កា
ី រកំណត់ ដើម្បីធឲ
ើ្វ ្យ សម្រេច

ជាបន្ទាន់ ពិភពលោកមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានកំណត់ច្បាស់ថា
ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជា "ការធ្វើផ្ទុយ ទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ
ច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិ" ។

នៅឆ្នាំ១៩៩៦ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចថា ការគំរាម

ឬការប្រប
ើ ស
្រា អា
់ វុធនុយក្លអ
េ រែ៊ គឺជា អំពម
ើ ន
ិ ស្របច្បាប់ហយ
ើ គ្របប
់ ទ
្រ ស
េ

ទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះការហាមឃាត់

ឬការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នាដោយសុឆន្ទៈ

និងភាពស្មោះត្រង់ ។ ប៉ន
ុ ចា
ែ្ត ប់តាង
ំ ពីពល
េ នោះមកដល់បច្ចប
ុ ្បន្នភាពបរាជ័យ

របស់បណ្តារដ្ឋ

ដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹង

ច្បាប់នោះអាចឲ្យគេធ្វើការទស្សន៍ទាយបាន នូវលទ្ធផលប្រកបដោយ
ហានិភ័យមួយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសង្រ្គាមនុយក្លេអ៊ែរ។ មានប្រទេសខ្លះបាន
បដិសធ
េ ដាច់ខាត ហើយប្រសន
ិ បើពភ
ិ ពលោកមិនអាចបញ្ចះុ បញ្ចល
ូ ប្រទស
េ
ទាំងនោះបានទេ

វាប្រហែលជាធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាក្លិបនៃប្រទេស

នុយក្លេអ៊ែររបស់ពិភពលោកមិនខានឡើយ។ នៅពេលនោះអ្វីៗ ទាំងអស់
អាចនឹងកើតឡើងបាន ហើយយើងក៏មិនអាចទស្សន៍ទាយបានថាគ្រោះ
មហន្តរាយពិភពលោកនឹងមានទំហំធំធេងប៉ុណ្ណានោះដែរ ៕

គ្រាប់បែកនៅលើទីក្រុង ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា និងទីក្រុង ណាហ្កាសាគី នាពេលកន្លង

ទៅ។ ប្រជាជនប្រមាណ១០ ម៉ឺននាក់ បានស្លាប់ដោយសារកំសួល និងពន្លឺ

នៃវិទ្យុសកម្ម និងបានបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់ខាងតំណពូជដល់មនុស្ស
ជាច្រើនជំនាន់ក្រោយមកទៀត។ វិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនេះ បាននាំឲ្យយើងនឹក
ឃើញឡើងវិញ ហើយមានមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ពីការពិតដាច់ខាតថា ផលប៉ះ
ពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយនេះមិនថា តែជាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ឬក៏អាវុធ

នុយក្លេអ៊ែរនោះទេ គឺយើងមិនអាចត្រួតត្រាវាបានឡើយទោះជាក្នុងពេល
ណា ឬក៏ទីកន្លែងណាក៏ដោយ ។

ព្រឹត្តិការណ៍នៅ Fukushima ក៏បានរំឮកឲ្យអ្នករៀបចំផែនការស្ថាបនា

រោងចក្រដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ

មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសក្នុងការ

កសាងរោងចក្ររបស់ខ្លួន នៅលើខ្សែបន្ទាត់នៃផែនដីដែលងាយកើតគ្រោះ

រញ្ជយ
ួ ដី។ប៉ន
ុ វា
ែ ្ត ក៏បានរំឮកយើងទាំងអស់គឲ
្នា ្យបានយល់ដង
ឹ ថាតើមហន្តរាយ

មហាវិនាសកម្មក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូនៅទីក្រុង ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា
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ប្រវត្តិនិទាន ពិធីពូនភ្នំស្រូវ
ប្រពៃណី ។ បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏រួមរស់ជាប្តីតាមករណីកិច្ចជាភរិយានិង
ធ្វើដូចបំណងដែលកឡុកធ្លាប់បានសន្យាកាលពីកុមារភាព ។

ថ្ងៃមួយទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាទៅងូតទឹក នាង នក់ នឹកឃើញ

រឿងដើម ក៏ធជា
ើ្វ ងើបដើរទៅផ្ទះមុខប្តី ហើយធ្វជា
ើ ភ្លច
េ ក្រមា។ កឡុក បណ្ឌត
ិ

ក៏ស្រែកហៅ ប្រពន្ធ ឲ្យមកយកក្រមាវិញ នាង នក់ ក៏ត្រឡប់ មកយកវិញ
ហើយពោលលេងសើចទៅប្តីថា ៖ បើប្រពន្ធភ្លេចហើយ គ្រាន់តែជួយយក
ទៅឲ្យផងក៏មិនបានដែរ

បងភ្លេចហើយមែនទេ

កាលពីក្មេងអូនធ្លាប់

និយាយថា បើខ្ញុំយកប្តីទាល់តែបុរសនោះ ចេះបម្រើខ្ញុំកាន់សំពត់ក្រមាខ្ញុំ
ទៅដល់កំពង់ទឹកទើបខ្ញុំព្រមទទួល។ ឮសម្តីដូច្នេះ កឡុក បណ្ឌិត នឹក

ភ

អៀនខ្មាសប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំង

តែមិនធ្វើឲ្យប្រពន្ធដឹងថា

ខ្លួនអន់ចិត្តនោះ

ឡើយ ។ នៅរាត្រីនោះ កឡុក បណ្ឌិត ក៏លបយកសំពៅមួយចាកចេញពី
ពិធីពូនភ្នំស្រូវជាទំនៀមប្រពៃណីមួយដែលដូនតាខ្មែរពីបុរាណប្រារព្ធ

នាដើមខែបុស្ស ឬបន្តទៅដល់ខែមាឃ អាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនៃការ
ប្រមូលផលស្រូវស្រែរួចរាល់។

រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង អ្នកស្រុករៀបចំពិធីនេះឡើងក្នុងបំណង ដើម្បី

ឯកភាពគ្នាបរិចក
្ចា ផលស្រវូ ម្នាកប
់ ន្តច
ិ ៗប្រមល
ូ គ្នាយកទៅជាគ្រឿងផ្គតផ
់ ង
្គ ់

បម្រុងចតុប្បច្ច័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃ ។
នៅតាមតំបន់ខ្លះពិធីនេះ

គេប្រារព្ធធ្វើផ្គួបជាមួយបុណ្យដារលានតែ

ម្តង។ តែតំបន់ខ្លះពិធីនេះ គេធ្វើផ្សេងដោយឡែកពីពិធីដារលាន ពីព្រោះថា
ពិធីពូនភ្នំស្រូវនេះមានប្រវត្តិនិទានពីបុរាណកាលផ្សេងគ្នា ។

ពិធីពូនភ្នំស្រូវនេះ អ្នកស្រុកនិយមធ្វើនៅក្នុងវត្តផ្នែកខាងមុខព្រះវិហារ

គេយកកន្ទេលស្លឹកត្នោត មកក្រាលផ្ទាល់ដី ហើយនាំគ្នាយកស្រូវមកចាក់
ពូនឲ្យទៅជាភ្នំតាមសទ្ធារៀងខ្លួន

រួចហើយអុជធូបបួងសួងសុំភោគផល

ផ្ទះទៅចោលនាង នក់។ លុះព្រឹកឡើង សំពៅក៏បានទៅដល់នគរជិតខាង
មួយក៏ចូលចតសម្រាកកាយ។

ស្តេចនៃនគរនោះ

កាលបើបានដឹងថា

មានសំពៅទៅសំចតនៅកំពង់របស់ខ្លួន ក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យទៅហៅ កឡុក

បណ្ឌិត មកស្នាក់អាស្រ័យពីរបីថ្ងៃ។ ឱកាសស្នាក់នៅនោះ ស្តេចក៏បញ្ជាឲ្យ

អាមាត្យយកអណ្តើកមាសមួយទៅលាក់ទុកនៅបាតសំពៅ កឡុក បណ្ឌិត ។

បីថក
ៃ្ង
យ
្រោ មកស្តច
េ ក៏ធក
ើ្វ លជាបាត់អណ្តក
ើ មាសជាមរតកដ៏មានតម្លៃ ទើប

ចោទប្រកាន់ទៅកឡុកបណ្ឌត
ិ ជាអ្នកលួចរបស់ខន
ួ្ល ។ កឡុក បណ្ឌត
ិ បដិសធ
េ
មិនឈ្នះក៏ឲ្យ អាមាត្យឆែកឆេរក្នុងសំពៅដោយសន្យាថា បើរកឃើញមែន
នោះនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាំងអស់ព្រមទាំងសំពៅនោះផង

ហើយ

និងដាក់ខន
ួ្ល ថ្វាយជាអ្នកបម្រទ
ើ ៀតផង។ លុះពេលឆែកឆេររួចហើយ ភស្តតា
ុ ង
ឃើញពិត កឡុក បណ្ឌិត ក៏ធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះដោយឥតប្រកែកបាន
ឡើយ ។

និយាយពីនាង នក់ កាលបើដឹងថា បាត់ប្តីរកមិនឃើញ ហើយក៏រៀបចំ

សម្បូរហូហៀរនាឆ្នាំខាងមុខទៀត។ លុះចប់ពិធីហើយអាចារ្យជាអធិបតីក៏

អីវ៉ាន់ដាក់សំពៅមួយទៀត ចាកចេញមកតាមរកប្តី ។ លុះមកដល់នគរនោះ

ដាក់តំកល់ទុកក្នុងឃ្លាំងវត្តនោះសម្រាប់ព្រះសង្ឃចាត់ចែងតាមតម្រូវការ។

គយគន់រកប្តីរបស់ខ្លួនតែមិនឃើញសោះ ព្រោះត្រូវស្តេចឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការ

បង្គាប់ឲ្យឧបាសកឧបាសិកាជាម្ចាស់ទាននាំគ្នាកើបជញ្ជូនស្រូវនេះ

ទៅ

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រវត្តិនិទាន ដែលទាក់ទិននឹងជំនឿពូនភ្នំស្រូវដក

ស្រង់ពីសាស្រ្តាល្បែង “ ស្លឹករឹត ” មកដំណាលដូចតទៅ ៖

កាលដែលកន្លងទៅហើយ មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ កឡុក បណ្ឌិត

និងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ នាង នក់ រស់នៅភូមិជាមួយគ្នា ។
កាលនៅជាកុមារភាព

អ្នកទាំងពីរតែងលេងជាមួយគ្នាជាធម្មតា

សម័យថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរក៏នឹកភ្នកនិយាយលេងពីអនាគត

។

និងបំណង

របស់ខ្លួន។ កុមារកឡុកនិយាយថា នែ នាង នក់ កាលបើធំឡើង អញនឹង
យកប្រពន្ធ លុះត្រាតែស្រីនោះចេះគោរពអញស្តាប់បង្គាប់អញ បើអញទៅ

ងូតទឹកនៅកំពង់ស្រីនោះកាន់សំពត់ងូតយកទៅឲ្យអញដល់កំពង់ទឹកទើប
អញព្រមយកជាប្រពន្ធ ។ នាង នក់ ក៏ឆ្លើយតបវិញថា ៖

បង កឡុក អើយ ខ្ញុំក៏មានគំនិតដូចបងដែរ បើបុរសណាហ៊ានបម្រើខ្ញុំ

គ្រប់បែបយ៉ាង ពេលខ្ញុំទៅងូតទឹក ត្រូវកាន់សំពត់ងូតឲ្យខ្ញុំរហូតដល់កំពង់
ទឹកទើបខ្ញុំព្រមយកធ្វើជាប្តី ។

កន្លងមក កឡុក បណ្ឌិត ក៏ដល់វ័យសាងផ្នួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។

លុះចាកសិក្ខាបទមកវិញ ម្តាយ ឪពុក ក៏តម្រូវឲ្យ កឡុក បណ្ឌិត មាន
ប្រពន្ធក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាង នក់ ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភា

ផ្តាច់គេ ក្នុងភូមិស្រុកនោះ រួចហើយក៏ចូលស្តីដណ្តឹងរៀបការទៅតាមច្បាប់

នាងស្គាល់ច្បាស់ថា

ជាសំពៅរបស់សម
្វា ី

ក៏ចល
ូ ទៅសុច
ំ ត

និងខិតខំ

ផ្សេងពីទីនោះ ។

កាលបើឃើញសំពៅនោះចុះចតហើយ ស្តេចក៏ចាត់នាងបម្រើឲ្យទៅ

អញ្ជញ
ើ នាង នក់ ឲ្យមកស្នាកអា
់ ស្រយ
័ និងធ្វក
ើ លដូចលើកមុនទៀត ប៉ន
ុ ែ្ត

អ្វីៗមិនអាចលាក់បាំងនឹងភ្នែកសារិកាដែល នាង នក់ យកមកជាមួយ
តាមសំពៅនោះឡើយ។ ពីរថ្ងៃបន្ទាប់មកពេល នាង នក់ លាស្តេចត្រឡប់
មកវិញ

ស្តេចក៏ធ្វើកលផ្អើលឆោឡោបាត់អណ្តើកមាស

ហើយក៏ចោទ

ប្រកាន់ទៅនាង នាង នក់ ក៏ប្រញាប់យកខ្សែចងអណ្តើកមាសនោះពន្លិច
ទៅក្នុងទឹកបាត់រួចក៏ឲ្យគេឆែកក្នុងសំពៅ ។ បើឃើញរបស់នោះដូចការ

ចោទមែន នាងសុខចិត្តថ្វាយជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយសំពៅនោះផង

ឯស្តេច ក៏សន្យាថា បើរកមិនឃើញទ្រព្យនោះទេ សុខចិត្តផ្ទេររាជសម្បត្តិ
និងខ្ញុំកំដរឲ្យមក នាង នក់ ទាំងអស់ ។ លុះរើឆែករួចហើយមិនឃើញស្តេច

ក៏ព្រមចុះចាញ់ និងប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យទៅនាង ប៉ុន្តែនាងមិនព្រមយក

ទាំងអស់ទេ គឺសុំតែសំពៅ៥ ដែលមានផ្ទុកទំនិញពេញ និងអ្នកបម្រើតែម្នាក់
ប៉ុណ្ណោះ

ប៉ុន្តែសុំជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង។

ស្តេចក៏ហៅអ្នកបំរើមក

ទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យនាងរើស។ នាង នក់ ក៏ឃើញស្វាមីរបស់ខ្លួនស្លៀកពាក់
ដាច់រហែកមើល សឹងមិនស្គាល់នាង ក៏ប្រាប់ស្តេចសុំយកអ្នកបំរើម្នាក់គឺ

កឡុក បណ្ឌិត ទៅជាមួយខ្លួនវិញ ។ កាលបើបានដឹងថា ហេតុដែលធ្វើឲ្យ
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បែកការនោះ ព្រោះសត្វសារិកា ស្តេចក៏បញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យនោះទៅលួច

សារិកាក៏សម្ងរំ ង់ចាសា
ំ មណេរមកទន្ទញ
េ ធម៌កង
ុ្ន ព្រះវិហារ សារិកាក៏បញ្ចញ
េ

ហើយ ដោយនឹកស្មានថា សារិកាស្លាប់ក៏ដាក់ចោល ដើម្បីយកអំបិលមក

ប្រាប់អាចារ្យឲ្យនាំអ្នកស្រុកមកធ្វើបុណ្យពូនភ្នំស្រូវ

ចាប់សារិកានោះមកបោចរោមហើយសម្លាប់ចោល។

លុះដកស្លាបអស់

ប្រឡាក់សារិកាក៏លោតចូលទៅពួនក្នុងរន្ធឈើមួយក្បែរនោះបាត់ទៅ

។

នាង នក់ នឹងស្វាមីខំរកសារិកាយ៉ាងណាក៏មិនឃើញក៏គិតថា ប្រហែល

គេហោះហើរទៅមុនហើយ ដោយព្រោះតែភ័យខ្លាចគេចាប់ សួរចម្លើយ
នាងក៏នាំស្វាមីចាកចេញពីទីនោះសំដៅទៅនគរវិញ ។

និទានពីសារិកានោះ ពេលយប់បានជួបនឹងស្តេចកណ្តុរសមួយក៏បាន

ពឹងឲ្យជួយកាយរន្ធឲ្យបានជ្រៅ ដើម្បីសម្ញំលាក់ខ្លួនទម្រាំនឹងបានដុះរោម
ឡើងវិញ ដោយសន្យានឹងសងគុណជាទីគាប់ ចិត្ត មិនឲ្យពិបាកចេញលួច
លបរកចំណីពេលយប់ដូចនេះទៀតទេ ។ ពីរ បី ខែកន្លងទៅរោមស្លាបក៏
ដុះពេញសារិកា ក៏ប្រាប់ទៅស្តេចកណ្តុរសឲ្យកាយរន្ធឲ្យធំល្មម ដែចអាច

ខ្លួនចូលទៅសម្ងំក្រោមព្រះជីបដិមាធំក្នុងព្រះវិហារ ដើម្បីនឹងរកស្បៀង

មកសងគុណលោកវិញ។

កណ្តុរក៏ព្រមធ្វើតាមដោយខំកាយរន្ធពីទីនោះ

ទៅដល់វត្តមួយដែលនៅក្បែរនោះ។ លុះកាយរន្ធបានសម្រេច ហើយ
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បន្ថែមទៀត។

បញ្ហាដល
ែ ត្រវូ ការកែលអ
ំ គឺសន
្ថា ភាពនៃការដឹកជញ្ជន
ូ ឬប្រពន
័ ឡ
្ធ ជ
ូ ស
ី ក
ិ្ទ

មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេ ។ តម្លៃអគ្គិសនីមានការកែលំអ

សម្លេងធំធ្វើជាព្រះចេះនិយាយ ដោយពោលថា ៖ នែសាមណេរឆាប់ទៅ
នៅថ្ងៃពេញបូណ៌មី

ស្អែកេនះកុំខានទាន់អញតថាគតទៅ! សារិកាពោល ហើយពោលទៀត
សាមណេរក៏ទៅនិមន្តចៅអធិការ
ដោយក្តីរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង

និងអាចារ្យមកជួយស្តាប់និងរកមើល

ក៏តាំងអនុមោទនាទទួលធ្វើតាមបណ្តាំតថា-

គត ។ មិនបង្អង់ឲ្យហួសពេល លោកអាចារ្យក៏បាននាំដំណឹងទៅប្រាប់អ្នក
ស្រុកឲ្យនាំគ្នាយកស្រូវតាមសទ្ធាមកចាក់គរពូនធ្វើជាភ្នំស្រូវ
ព្រះវិហារ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់តថាគត ។

នៅមុខ

សារិកាក៏ប្រាប់ទៅស្តេចកណ្តុរសថា នេះជាសគុណរបស់យើង សូម

អ្នកដឹកនាំកូនចៅផៅសន្តានអ្នកមកជញ្ជូនយកទៅទុកចុះ ខ្ញុំនឹងសុំលាអ្នក
ទៅរកម្ចាស់ខ្ញុំវិញហើយ ។

ចំណេរកាលតរៀងមក

សព្វថ្ងៃនេះ ៕

ក៏ក្លាយជាទំនៀមពូនភ្នំស្រូវលុះមកដល់

កម្ម ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឃើញមានក្រុមហ៊ុន ចិនធំៗបានចូលមក
កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយ។

អនុសាសន៍ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

យោងតាមសៀវភៅស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការកែសម្រួល

តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ។ បរិស្ថានវិនិយោគទាមទារការកែលំអបន្ថែម។ ធនធាន

ដើម្បីបន្តភាពប្រកួតប្រជែង” របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាន

ធនធានមនុស្សត្រូវការរយៈពេលវែង ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ ។

ការប្រកួតប្រជែងក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជា ដែលនៅក្នុងបរិបទនៃការកើន

មនុស្សរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី

ហើយការបណ្តុះបណ្តាល

កល្យាណ បានបន្តថា “មានទាំងរឿងវិជ្ជមាន

តែក៏មានរឿងអវិជ្ជមាន ដែលកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងថ្លែង និងពិចារណាឲ្យបានច្រើន
ព្រោះកម្ពុជាត្រូវរឹតបន្តឹងខ្សែក្រវាត់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីដោះស្រាយ
បញ្ហាប្រឈម និងរុញកម្ពុជាទៅកាន់លំដាប់ថ្មីមួយទៀត”។

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពី

ផ្តល់សារគន្លឹះ និងអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពង្រឹង
ឡើងតំលៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូ និងប្រាក់នៅប្រទេសជិត

ខាង និងកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
សំខាន់ៗ

ដែលប៉ះពាល់ដល់កំណើនផលិតភាព

ការនាំចេញ។

និងការចំណាយលើ

កម្លាំងពលកម្មដែលមានការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនាញល្អប្រាកដជា

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

អាចជួយដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ការផ្តួចផ្តើមនាពេលថ្មីៗ

ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

សម្លៀកបំពាក់ គឺជាការងារដ៏ល្អ។ លើសពីនេះការកែលំអបន្ថែមចំពោះ

ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែល បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
គោលនយោបាយនេះ

អភិវឌ្ឍថ្មីមួយទៀត

មានបំណងជំរុញកម្ពុជាឲ្យឈានទៅកាន់ការ

តាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនការស្នូលមួយចំនួន

ដូចជា ទី១ ផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារការងារពីប្រភេទការងារបែបអតិពលកម្ម (ប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្មច្រើននិងគ្មានជំនាញ) ទៅជាការងារជំនាញ និង

បច្ចេកទេសច្រើន ទី២ កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋរូបវ័ន្តចាំបាច់នានា ដើម្បី
សម្រួលប្រព័ន្ឋនៃការដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង

និងចំណាយទាប។ ទី៣ រៀបចំធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យ
ឆ្លយ
ើ តបនឹងតម្រវូ ការទីផ្សារការងារ ដែលត្រវូ ការធនធានមនុស្សផ្នក
ែ បច្ចក
េ

ទេសកាន់តច
ែ ន
ើ្រ និងទី៤ រៀបចំខត
េ ព
្ត ះ្រ សីហនុជាតំបន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ស
ិ ស
េ

បែបពហុបណ
ំ ង និងរៀបចំទក
ី ង
ុ្រ ប៉ោយប៉ត
ែ និងក្រង
ុ បាវិតជាតំបន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
ពិសេសផងដែរ សម្រាប់ជាទីតាំងស្តុកទំនិញ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ បាននិយាយថា បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន

ជប៉ុនធំៗមិនសូវមកកាន់កម្ពជា
ុ នោះទេ គឺមានតែក្រុមហ៊ុនតូចៗមកច្រើន។

នេះ ក្នុងការបង្កើតវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលទ្រង់ទ្រាយធំ ផ្នែកកាត់ដេរ

បរិយាកាសធុរកិច្ច តាមរយៈការធ្វើសាមញ្ញកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរ

ការចុះបញ្ជីរអាជីវកម្ម ការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម នឹងការពង្រឹងច្បាប់
វិនិយោគ និងជួយសម្រលការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យ។

ត្រូវបន្តការគាំទ្រការធ្វើពិពិធកម្ម ក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល ដូចកំណត់នៅក្នុង
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ។ នៅពេលជាមួយគ្នានេះរាជ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេស

កម្ពុជាទទួលបានផល

ប្រយោជន៍ពីឱកាសនានា ដែលលេចឡើងក្នុងរយៈពេលមធ្យមនៃ ទីផ្សារ

និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតម
ែ យ
ួ
ដែលត្រវូ បានកំណត់កង
ុ្ន សហគមន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
អាស៊ាន។

ក្នុងរយៈពេលមធ្យម រហូតដល់រយៈពេលវែង ការដោះស្រាយបញ្ហានៃ

ការមិនអាចទុកចិត្តបាន និងការចំណាយខ្ពស់លើអគ្គិសនី ដោយត្រូវមាន

ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបន្ថែមពីរោងចក្រវារីអគ្គិសនី និងរោងចក្រដើរដោយ
ថាមពលធ្យូងថ្មគឺជាចំណុចអាទិភាព ។

សរុបមកវិញ ការជំរុញការវិនិយោគសាធារណៈ និងការទទួលបាន

ប៉ន
ុ យ
ែ្ត ង
ើ ក៏តវូ្រ តែស្វាគមន៍ចពោ
ំ ះការមកដល់របស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ទាំងនោះ ដែល

ហិរញ្ញវត្ថុពីក្នុងស្រុកជាកិច្ចការសំខាន់ចាំបាច់ ការបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ

បន្ថម
ែ ទៀត ជំរញ
ុ ការបង្កន
ើ ល្បឿនលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ-

តែមានកំណើនល្បឿនក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ៕

ទាមទារឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ ពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជា

និងសម្របសម្រួល ដើម្បីស្ថិរភាព វិស័យធនាគារ និងសំណង់ដែលកំពុង
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ខ្ញុំនៅតែដឹងគុណថ្ងៃជ័យជម្នះ៧ មករា ជានិច្ច
៣៨ឆ្នាំ បានកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប គឺថ្ងៃ
ដែលមាតុភូមិយើងត្រូវបានរំដោះនៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ អ្នកជំនាន់ក្រោយ ក៏បានដឹងបានឮតាមរយៈការរៀនសូត្រដែលធ្វើ
ឲ្យគេមានមោទនភាព និងចូលរួមសប្បាយរីករាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរ។ ពេលនេះទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានដក
ស្រង់នូវការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជា យើងចំពោះថ្ងៃមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
ព្រះតេជគុណ គឹម សំបរូ ព្រះចៅអធិការវត្តសប
ំ្ន ព
ំ្រា រី ស្ថត
ិ នៅស្រក
ុ ទឹកឈូ ខេតក
្ត ព
ំ តបានមានសង្ឃដីកាថា៖ «ព្រះសម្មា-

សម្ពុទ្ធទ្រង់សម្តែងថា បរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវបំភ្លេចគុណចំពោះអ្នកសាងអំពើល្អ អ្នកផ្តល់កំណើតសម្រាប់ខ្លួនឡើយ។ ថ្ងៃ៧

មករា ជាថ្ងៃបានផ្តល់ឱ្យមានការរស់រានឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេស និងប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានរួចចាកផុតពីរបបព្រៃផ្សៃ
ដែលដឹកនាំដោយ ប៉ុល ពត។ មានតែគោលការណ៍ដឹកនាំនៃបន ប៉ុល ពត នេះទេដែលមិនផ្តល់តម្លៃចំពោះជីវិតមនុស្ស និង
លុបបំបាត់រាល់ជំនឿនៃសាសនាផ្សេងៗ។ ដូច្នេះថ្ងៃ៧ មករា ជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលដែលជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវចងចាំ និង
បន្តបញ្រ្ជាបសម្រាប់កូនចៅគ្រប់ជំនាន់ដើម្បីកុំឲ្យ កើតឡើងសាជាថ្មីនៃលំអានដ៏មហាសែនអាក្រក់នេះ»។

អ្នកស្រី ជូ គឹមអូន ប្រជាជនរស់នៅភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុង-ខេត្ត សៀមរាប បានមានប្រសាសន៍

ថា៖ «នាងខ្ញុំសូមចូលរួមគាំទ្របន្តទៀត ដោយមិនមានការងាករេ និងស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់

គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងចំពោះជាតិមាតុភូមិ ដោយបានជួយសង្គ្រោះជាតិឲ្យរួច
ផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់

ដែលហ៊ាននិយាយ ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជន និងប្រទេស
ជាតិ។

ខ្ញុំបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

ថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខនេះទៀត»។

និងការបោះឆ្នោត

លោក ឃិន គន្ធា មានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា៖

«ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់

ដែលបានរស់នៅប្រកបដោយជីវភាពសមរម្យក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជាប្រមុខដ៏ឈ្លាសវៃ។ មានមនុស្សខ្លះចេះតែចោទផ្តេសផ្តាស់ថា គណបក្សប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសឲ្យកាន់តែ

ក្រទៅៗ។

មិនត្រូវចោទប្រកាន់ដោយទស្សនៈងងឹតងងល់បែបនេះទេ

សូមបើកទស្សនៈឲ្យទូលាយផង។

ត្រូវ

ប្រើក្រសែភ្នែក សច្ចៈធម៌ ហើយត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះទើបយើងសក្តិសមជា
មនុស្សដែល មានសុភវិនិច្ឆ័យ និងទទួលការគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់មនុស្សទូទៅ»។

លោក ហែម សុភិន អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ មេភូមិជប់ ឃុំជប់ ស្រុក-ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ បានឲ្យដឹងថា៖ « ខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាង

ច្បាស់លាស់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះថា បើគ្មានថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ទេជីវិតខ្ញុំប្រាកដជាគ្មានទេ ហើយអាយុជីវិត
ប្រជាជនរាប់លាននាក់

ក៏គ្មាននៅសេសសល់លើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះដែរ។

ពេលនោះបនប្រល័យពូជសាសន៍

បានបង្ហូរឈាមប្រជាជនឲ្យក្លាយទៅជា សមុទ្ររុញច្រានប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់។

ថ្ងៃ ៧ មករា បានជួយសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីឋាននរកលោកីយ៍នេះ និងបានផ្តល់អ្វីៗសព្វបែបយ៉ាងដល់
ប្រជាជន ដូចសព្វថ្ងៃនេះ»។

យុវជន ហ៊ឺម ពន្លឺ អាយុ ២៤ ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់សំរោង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញ

ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា៖

«ខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ

ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

និងតាមការរៀបរាប់ពី ចាស់ៗជំនាន់មុនបានដឹងច្បាស់ណាស់អំពីគ្រោះមហន្តរាយប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលកើត

មាននៅលើទឹកដីកម្ពុជា។ បើគ្មានការសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ទេជាតិសាសន៍យើងនឹង
រលាយបាត់ទៅហើយ។

ឥឡូវនេះពេលដែលប្រទេសមានការរីកចម្រើនហើយ

បែរជាមានមនុស្សខ្លះមកអួតថា

ជួយសង្គ្រោះជាតិទៀត។ តើសង្គ្រោះយកទៅណា? សង្គ្រោះយកទៅបំផ្លាញចោលម្តងទៀតដូចជំនាន់ខ្មែរក្រហម
ឬ? យើងខ្ញុំជាយុវជនមិនគាំទ្រដាច់ខាត»។

លោក គឹម សុវណ្ណារឹទ្ធ ប្រជាជនរស់នៅ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសូមសម្តែងការស្ញប់ស្ញែងដល់វីរជន

៧មករា ដែលមានសម្តេចទាំង៣ ជាប្រមុខដឹកនាំ ដែលបានខំពុះពារតស៊ូរំដោះប្រជាជនអោយរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនៃរបបខ្មែរ
ក្រហម។ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ខ្ញុំមានសិទ្ធសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាង។ ខ្ញុំតែងតែដើរពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំបាន
សង្កេតឃើញជីវភាពពលរដ្ឋមានកម្រិតល្អប្រសើរ ផ្លូវថ្នល់ ប្រៀបបាននឹងសរសៃឈាម។

ខ្ញុំគ្រាន់តែ សូមបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា

អ្វីៗដែលមាននៅពេលនេះ គឺជាលទ្ធផលដែលបានមកដោយសារគុណបុណ្យថ្ងៃរំដោះជាតិ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងការដឹកនាំដ៏
ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា»។
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លោក ពៅ រី ប្រជាជនរស់នៅភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «បើយើងឃើញការខ្ទេចខ្ទាំនៃមាតុភូមិយើងដោយផ្ទាល់ភ្នែក ដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍
យើងបន្សល់ទក
ុ យើងពិតជាមិននឹកស្មានថា គ្រានត
់ ក
ែ ង
ុ្ន រយៈពេល ៣៨ឆ្នាសោ
ំ
ះ ប្រទស
េ ជាតិយង
ើ មាន ការរីកចម្រន
ើ

ប្រែប្រួលខ្លាំងដល់ម្លឹងទេ។ សមិទ្ធផលទាំងនេះ គឺពិតជាបានមកក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា

គ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីនេះទេ។

អ្នកផ្សេងក្រៅពីនេះ

គ្រាន់តែជាពួកសន្យាខ្យល់

ភូតកុហកប្រជាជន និងអុចអាល ញុះញង់ បំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះ»។

ពួកបោកប្រាស់

អ្នកស្រី ឡុក សាខន រស់នៅភូមិដីថ្មី ឃុំជប់ ស្រុក-ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបញ្ជាក់ថា៖ «ថ្ងៃ ៧មករា គឺជាថ្ងៃកំណើតទី២

របស់យើងទាំងអស់គ្នា។ មាន ៧ មករា ទើបមានថ្ងៃនេះ ហេតុនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណថ្ងៃ ៧មករា គុណអ្នកដែល

បានរំដោះយើងខ្ញុំនេះទេ។ ជាការតបស្នងនាងខ្ញុំ សូមគាំទ្រដោយឥតងាករេ វីរជន ៧ មករា របស់យើង និងគាំទ្រ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ។ ក្នុងពេលបោះឆ្នោត
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រខាងមុខខ្ញុំនៅតែបន្តបោះ ឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ជានិច្ច»។

យុវជន គក់ កាលីន រស់នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា៖ «យើងជាយុវជនជំនាន់ ក្រោយពិត

ជាមានការឈឺចាប់ណាស់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍។

ពេលនេះ

ប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយ ប្រជាជនមានសុភមង្គលហើយ ដូច្នេះ យើងត្រូវ
តែខិតខំនាំគ្នាថែរក្សានូវភាពសុខសាន្តត្រាណនេះ

ដើម្បីនាំគ្នាកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែម

ទៀត។ សូមបញ្ឈប់ចោលទៅ ការឃោសនាបំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ ហើយងាកមកសហការគ្នាក្រោមការដឹក

នាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាសមិទ្ធផល ៧ មករា របស់រៀមច្បងជំនាន់មុនឲ្យបានគង់វង្ស»។

លោក ផឹក វិទ្យាវី អាយុ ៥៤ឆ្នាំ ជាបណ្តាញស្ម័គ្រចិត្ត អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជា ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង មានប្រសាសន៍ថា៖

«ខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់របប៣ឆ្នាំ៨ខែ និង២០ ថ្ងៃ សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំត្រូវរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់ស្ទើរ អស់ទាំងគ្រួសារ។

ឪពុក និងបងរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោល ដែលនេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា របបប៉ុលពតបាន បង្កការឈឺចាប់បំផុត

សម្រាប់រូបខ្ញុំដែលមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិត។ ក្រោយថ្ងៃ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩មក មិន នឹកស្មានថាប្រទេសជាតិ
មានការរីកចំរើនខ្លាំង ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងនេះទេ ។ ជាក់ស្តែងសមិទ្ធផលធំៗដូច

ដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយ

យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា

ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាគឺ ប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍ និងរីកចំរើនដូចសព្វថ្ងៃនេះឯង»។

លោក វ៉ាន់ ទិត្យ ជាប្រជាជនរស់នៅ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរីបានរៀបរាប់ថា៖ « ក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ ខ្ញុំបានសង្កេត
ឃើញគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំការកសាងប្រទេសលើគ្រប់វិស័យរហូតមានការរីកចម្រើនដល់សព្វថ្ងៃ។ នៅឆ្នាំ១៩៨០ ខ្ញុំ
និងគ្រូសារបានរើផ្ទះសម្បែងពីខេត្តស្វាយរៀង មករស់នៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរី ទាំងដែលគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ។ កាលមករស់
នៅមណ្ឌលគិរីដំបូង ស្ថានភាពនៃការរស់នៅ គឺពិបាកក្រៃលែងមិនខុសពីអ្វីដែលគេហៅថា ស្រុកឆ្ងាយដាច់ស្រយាល។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន
មណ្ឌលគិរី លែងមានអ្វីលំបាកទៀតហើយ ក្នុងនោះផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ដ៏ស្អាត សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម សំណង់ភូមិគ្រឹះ
ជាច្រើនបានរីកសុះសាយដូចផ្សិត។ អ្វីៗទាំងនោះ តើមិនមែនមានដោយសារតែថ្ងៃរំដោះជាតិ ៧មករា ១៩៧៩ ទេឬ? ពិតណាស់
អ្វៗ
ី ទាំងអស់ គឺកត
ើ ចេញពីគន
ំ ត
ិ ដ៏បន
ិ៉ ប្រសប់របស់ថក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលមានសម្តច
េ តេជោជាស្ថាបនិកនេះឯង»។

អ៊ំស្រី ស៊ី វណ្ណយ៉ា អាយុជាង៧០ឆ្នាំ ជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅភូមិម៉ាក់ប្រាង ឃុំកំពង់គ្រែង ស្រុក ទឹកឈូ

ខេត្តកំពត បានរៀបរាប់ថា៖ «ទោះបីពេលវេលាបានកន្លងផុត៣៨ ឆ្នាំ ទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅតែចងចាំមិនភ្លេច រាល់អំពើ

សាហាវឃោរឃៅ កាប់សម្លាប់មនុស្ស ជាន់ឈ្លីសេរីភាព បំបិទសិទ្ធិមិនឱ្យមានការគោរពបូជា និងប្រតិបត្តិ តាមគន្លង
នៃសាសនានានា ពិសស
េ ការធ្វទ
ើ ក
ុ ប
្ខ ក
ុ ម្នញ
េ ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ស
ី ម
្លា បង្កឡង
ើ ដោយរបបប្រលយ
័ ពូជសាសន៍

ប៉ុល ពត។ ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រ៧ មករាជាថ្ងៃរំដោះប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនឱ្យឆ្លងផុតពីជ្រោះមរណៈ នេះ។ នេះ
ជារឿងសំខាន់

ដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានយល់នូវសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ចាប់ពី៤០ឆ្នាំឡើង»។

ដែលមានវ័យ

លោក ប៊នវិមាន ជាងកាត់សក់រស់នៅ ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគីរី បានឲ្យដឹងថា៖ «ថ្ងៃ៧ មករា ជាថ្ងៃដែល
ប្រជាជនខ្មែររួចជីវិតពីការកាប់សំលាប់ពីរបបប៉ុលពត។ មានថ្ងៃ ៧ មករា គឺមានសន្តិភាព មានការអភិវឌ្ឍរីកចំរើនលើ
គ្រប់វិសយ័។ ក្នុងជីវភាពជាជាងកាត់សក់ ខ្ញុំអាចទទួលចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានសមរម្យហើយ។ អ្វីដែលខ្ញុំ
និងប្រជាជនយើងត្រូវការបំផុតនោះ គឺសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសម្រេច
នូវអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយ»។
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លោក សុ ខន អាជីវកររស់នៅស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំមិននឹកស្មានថា មានជីវិតរស់

មកដល់សព្វថ្ងៃនោះទេ ព្រោះអំឡុងឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្ញុំនៅវ័យកុមារត្រូវបែកបាក់ពីឪពុកម្តាយ បងប្អូន គ្មានការហូបចុក
ត្រម
ឹ ត្រវូ ។ កាលនោះហូបតែបបរ ស្បែកដណ្តបឆ
់ ង
ឹ្អ គ្មានគិតថាអាចរស់នៅបានដល់សព្វថនោ
ៃ្ង ះទេ។ ប៉ន
ុ ដោ
ែ្ត យសារ

តែកម្លាំងតស៊ូរំដោះជាតិនៅពេលនោះបានវាយសម្រុកហើយបានរំដោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជននៅថ្ងៃ ៧ មករា
១៩៧៩។ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរដ្ឋអំណាចប្រជាជន កាលពីពេលនោះបានកសាងគ្រប់សព្វតាំង
ពីបាតដៃទទេ ហើយអ្វីៗដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅថ្ងៃនេះ គឺពិតជាដោយសារគុណថ្ងៃ៧ មករា» ។

លោក លី វុន អាយុ៦៤ឆ ្នាំអតីតទាហានរបបខ្មែរក្រហមរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពិការជើងម្ខាងបានរៀបរាប់
ថា៖ «ក្រោយផ្តាច់ខ្លួនចូលមករួមរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្ត ពេល
ឃើញប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍរីកចំរើនលឿនបែបនេះ

ហើយគ្រួសារខ្ញុំក៏មានសុភមង្គលដែរ។

ភាពសុខស្រួល

របស់គ្រួសារខ្ញុំ និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសសព្វថ្ងៃនេះ គឺមិនអាចបំភ្លេចគុណរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និង
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានទេ»។
ក្មួយស្រី

វល័ក្ខណ៍

ចាប់អារម្មណ៍ថា៖

ពេញលេញ

រស់នៅក្រុងសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប

ជាយុវសិស្សម្នាក់កំពុងសិក្សារៀនសូត្របាន

«បច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាព

បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសព្វបែបយ៉ាងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

ជាក់ស្តែងនៅលើទឹកដីខេត្ត

សៀមរាប មានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តរាល់ថ្ងៃ រាល់ខែ មិនដែលស្រកស្រុត។ បើ

ប្រទេសយើងជួបអសន្តិសុខ និងសង្គ្រាមវិញ គ្មានអ្នកណាគេហ៊ានមកជាន់ទឹកដីយើងទេ។ ហេតុនេះក្នុងឱកាស

បុណ្យខួប ៧ មករា ខ្ញុំសូមប្រកាសប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្តរក្សាឲ្យបាន
សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀត»។
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កំណន
ើ នៃសកម្មភាពសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែ

កំណើនជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងរយៈពេលជាង២ ទសវត្សរ៍កន្លងទៅ។ នៅ

កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ នា
្ច ពេលបច្ចប
ុ ្បន្ននៅពឹងផ្អក
ែ នៅឡើយលើវស
ិ យ
័ ប្រពណ
ៃ ី

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះអត្រាកំណើននឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៧% ខណៈ

ដូចជាវិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍សំណង់ និងកសិកម្ម។ ប្រការនេះ ចង្អុល

ដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្រោមភាព ដែលអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រាមិន

បង្ហាញពីភាពចាំបាច់និងភាពបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទៅកាន់វិស័យថ្មីៗ

លើសពី ៣%។ ទី៣. ភាពបើកចំហសេដ្ឋកិច្ច ដោយមិនរើសអើងរវាងអ្នក

ផ្សេងទៀត។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែ ប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

វិនិយោគកម្ពុជា ឬអ្នកវិនិយោគបរទេស។ កម្ពុជាបានបើកចំហគ្រប់វិស័យ

ស្រុក សភាពការណ៍ប្រែប្រួលនៃនិម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភព

រួមទាំងវិស័យធនាគារ វិស័យធានារ៉ាប់រង និងវិស័យទូរគមនាគមន៍ ដែលជា

លោក និងសម្រេច គោលដៅនៃការធ្វើពិពិធកម្មនិងលើកកម្ពស់ភាពប្រកួត

ទូទៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគ

ប្រជង
ែ របស់កម្ពជា
ុ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល បានដាក់ចញ
េ នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

បរទេសធ្វើការវិនិយោគ ១០០% ដោយគ្មានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកវិនិ-

វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែលគោលនយោបាយ

យោគជាតិនៅលើវិស័យទាំងនោះឡើយ។ ទី៤. ភាពសម្បូរបែបនិងវ័យ

នេះមិនត្រម
ឹ តែផល
្ដ ន
់ វូ យុទសា
្ធ ស្តក
្រ ណ
ំ
ន
ើ ថ្មី ដែលជាចក្ខវុ ស
ិ យ
័ និងផែនការ

ក្មេងនៃកម្លាំងពលកម្ម

២/៣

ចង្អុលទិសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែម

នៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយ ប្រជាជនដែលមានអាយុត្រឹម ៣៥ ឆ្នាំចុះ

ទាំងជំរុញការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលជាផ្នែកមួយដ៏

មានចំនួនដល់ទៅ ៧២% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប។ កម្លាំងពលកម្មនេះ ត្រូវ

សំខាន់និងជាឧបករណ៍គន្លឹះសម្រាប់សម្រេចបានតាម គោលដៅនៃយុទ្ធ-

បានព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេល ២-៣ ទសវត្សរ៍ទៅ

សាស្ត្រកំណើនថ្មីទៀតផង។

ដោយកម្ពុជាមានកម្លាំងពលកម្មប្រមាណ

មុខទៀត។ ទី៥. កម្ពុជាមានទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុង តំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន ក៏បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីដខ
៏ ង
្ព ខ
់ ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ពិធីចុះ

មានជីវភាពជាងគេនៅលើពភ
ិ ពលោក ហើយកម្ពជា
ុ ក៏សត
ិ្ថ នៅតំបន់អាស៊ាន

ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន”

ដែលតំបន់នេះបាន និងកំពុងក្លាយជារោងចក្រនៅអាស៊ីផងដែរ និងទី៦.

រវាងក្រុមហ៊ុន អិល វ៉ាយ ភី គ្រុបនិងក្រុមហ៊ុន CMIG កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១

ទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាបាន ទទួលនូវប្រព្រឹត្តិកម្មអនុគ្រោះក្រោមរបប

ខែធូ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦។ ពិធច
ី ះុ ហត្ថលខា
េ នេះធ្វឡ
ើ ង
ើ បន្ទាបព
់ វ
ី ទ
េ កា
ិ ធុរកិចក
្ច ម្ពជា
ុ -

“អ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ” គឺពន្ធសូន្យដោយគ្មានកំណត់បរិមាណពី

ចិន បានបិទបញ្ចប់ក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាល និងមិត្តភាព។ ក្រុមហ៊ុន LYP

សហភាពអឺរ៉ុប និងការបង់ពន្ធនាំចូលតាមអត្រា ទាបចូលទីផ្សារធំៗដទៃ

Group របស់លោកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ ចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន

ទៀត។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទំនិញផលិតនៅកម្ពុជា

CMIG ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទក
ី ង
ុ្រ មិតភា
្ត ពកម្ពជា
ុ -ចិន មួយនៅជាយរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ

នឹងអាចនាំចូលគ្រប់ទីផ្សារប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ដោយពុំជាប់ពន្ធ

មុននឹងឈានទៅសាងសង់ទីក្រុងចិន ដែលមានតម្លៃ ១.៥០០ លាន ដុល្លារ

នាំចូល។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា លើសពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានឆ្លង

អាមេរិក

កាត់ពីឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

នៅកម្ពុជា។ គម្រោងនេះនឹង ចាប់ផ្តើមនាដើម ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ៕

កម្រិតទាបដែលកត្តានេះឆ្លុះបញ្ចាំង ឱ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនដូចជា

គឺជាគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមមួយក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ
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- នាងជួយជូនគាត់ចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំផង ខ្ញុំទ្រាំមិនរួចទេ ខ្ញុំខ្លោចផ្សារ
ចិត្តណាស់ ៕
		

នាយ កេង សួរនាយ កើត របៀបលេងសើច :

បទពាក្យ ៧
- ជំនោរដើមឆ្នាំផ្តាំញាតិមិត្ត		
រដូវប្រមូលផលស្រូវស្រែ		
- នឹកដល់ទិវារំដោះជាតិ
តែយើងមិនភ្លេចវិនាសកម្ម
- មករាដើមខែខ្មែរចាំជាក់
នាំសន្តិភាពលុះសព្វថ្ងៃ	
- មករាចារជាប់ជាប្រវត្តិ
មានសិទ្ធសេរីគ្រប់តំបន់

បងប្អូនឆ្ងាយជិតសន្តានខ្មែរ
កក្តឹកចុងខែខ្មែរចងចាំ ។
ត្បិតកន្លងឃ្លាតទៅយូរឆ្នាំ
បីឆ្នាំប្រាំបីខែម្ភៃថ្ងៃ ។
ជំនោរបក់ធ្លាក់នាំជោគជ័យ
មករាគុណថ្លៃជានិរន្តន៍ ។
ខ្មែរផ្លាស់មុខមាត់ផុតអាសន្ន
ចាកគ្រោះមហន្តគ្រប់ប្រការ ។

- ព្រះពាយបក់បោកពពកខ្មៅ

រសាត់លឿនស្លៅលើវេហាស៍

អាកាសប្រែផ្លាស់ស្រឡះថ្លា

ព្រះសូរ្យយាត្រាបង្ហើបកាយ ។

- អរុណោទ័យថ្មីសោភ័ណ		
ជើងមេឃពណ៌មាសពាសអន្លាយ

ចែងចាំងឆព្វណ្ណពីចម្ងាយ
សព្វសត្វបញា
្រ យត្រាចយា
់ ត្រា ។

- សន្សើមដក់ដាមស្នាមអម្រឹត

ដណ្តប់នែបនិត្យលើបុប្ផា

ប្រហើរក្លិនក្លែបសព្វនាសា

ឧទ្យានខេមរាមានរស្មី ។

- ចាំងពណ៌សម្បុរយល់សម្ផស្ស
ក្រអូបក្រអួនក្នុងសួនថ្មី		

បុប្ផាលូតលាស់ស្រស់ខៀវខ្ចី
អង្អែលលើផ្ទៃបុរីរម្យ ។

- ជំនោរមករាចារប្រត្យក្ស		នាំធាតុត្រជាក់បាចប្រោះព្រំ
ពង្រាយសាយសព្វក្រអូបងំ

មនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្មាន

ជាតិបានជួបជុំវង្សត្រកូល ៕
និពន្ធ សុខ សុធន
ខ្លោចផ្សារចិត្ត
ថ្ងៃមួយនាយ ម៉ៅ បានទៅជួប

- តាមបងឯងយល់ នៅសង្ខាងផ្លូវនេះចាប់ពីដើមផ្លូវរហូតដល់ចុងផ្លូវ
មានមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្មាននាក់ដោយមិនបាច់រាប់បងឯង?
- ស្អី...មិនបាច់រាប់ខ្ញុំ? ចង់ដៀលខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់មែនទេ?
-

បើគិតថា

ខ្ញុំដៀលបងឯង

ចាំខ្ញុំសួរបងឯងម្តងទៀតក៏បាន។

ផ្លូវនេះពីដើមផ្លូវដល់ចុងផ្លូវ បើរាប់ទាំងបងឯងផង មានមនុស្សអាក្រក់
ប៉ុន្មាននាក់ដែរ ? ៕
		

ជាមិត្ត

ពេលលោកយាយ ម៉ាប់ យួរកន្ត្រកចេញទៅផ្សារ ក៏បានឃើញកុមារផង
និងកុមារ ផាន កំពុងវាយគ្នានៅតាមផ្លូវ ក៏ចូលឃាត់ហើយប្រាប់ :
- ហ្នែ..ចៅៗទាំងពីរនាក់ ឈប់វាយគ្នាទៅ។ ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនថា
“ត្រូវចាត់ទុកសត្រូវជាបងប្អូនយើង” ដឹងហើយនៅ ?
កុមារ ផង់ ធ្វើមុខញឹមៗឆ្លើយតបវិញ ៖
- ប៉ុន្តែវានេះមិនមែនជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេលោកយាយ ។ ពីមុនមកវា
និងខ្ញុំគឺជាមិត្តនឹងគ្នាតើ? ៕
		

អ្នកណាគ្រាន់បើជាង ?

នាយ យ៉ាន ដណ្តឹងសួរមីង យ៉ម ជាម្តាយ :
- ម៉ែសម័យនេះ គេត្រូវការស្អាត ឬត្រូវការរៀនពូកែ?
- អុញ... ម៉េចនៅសុខៗកូនសួរម៉ែអ៊ីចឹង ?
- ខ្ញុំសួរព្រោះខ្ញុំសំគាល់ឃើញរឿងពីរបានកើតឡើង។ បងស្រីក៏ជា
សិស្សរៀនពូកែទូទាំងប្រទេស បានទទួលរង្វាន់ បើគិតជាទឹកប្រាក់ តែ
ប៉ុន្មានពាន់ដុល្លារប៉ុណ្នោះ

ចំណែកបងស្រីរៀនអន់ជាងគេ

តែប្រឡង

ជាប់បវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេស ស្រាប់តែមានមនុស្សចេញមុខជូនរង្វាន់បន្ត
គ្នា បើគិតជាទឹកប្រាក់វិញ មិនតិចជាងម៉ឺនដុល្លារទេ ហើយថែមទាំងមាន
ឡានថ្មីជិះយ៉ាងឡូយទៀតផង៕

នាយ ម៉ាង ដែលជាមិត្តចាស់របស់

		

ខ្លួន ហើយមានសំណាងបាន ក្លាយ

ព្រឹកមួយ លោក ចំណាប់ ជានាយកក្រុមហ៊ុន បានហៅនាង កុលាប

ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំជាងគេ ក្នុង
ខេត្ត ដើម្បីសខ
ុំ ល
្ចី យ
ុ ។ ពេលជួបគ្នា
នាយ ម៉ៅ ថ្ងូរ៖
- ខ្ញុំសព្វថ្ងៃ ស្ទើរតែរកលុយ

ដេញចោល

ជាលេខាមកប្រាប់ :
-

លោក

ជ្រួល

ប្រធានគណនេយ្យ

ចេះតែត្អូញត្អែរប្រាប់ខ្ញុំថា

នាងមកធ្វើការស្លៀកតែសំពត់ខើច និងពាក់អាវវាលកបញ្ចេញគល់ដោះ
រាល់ថ្ងៃ ធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍បំពេញការងារបាន ។ អង្គភាព

មួយរៀលដាក់ហោប៉ៅគ្មាន។ ប៉ុណ្ណឹងហើយថែមទាំងមានកូនដល់ទៅ ៦

យើងមិនអាចទុកឲ្យស្ថានភាពបែបនេះអូសបន្លាយបន្តទៀតបានទេ ។

នាក់ទៀត ពុំដឹងចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចទេ។ មើលទៅខ្ញុំប្រហែលត្រូវលក់ផ្ទះហើយ។

- ចាះ..អ៊ីចឹង នាងខ្ញុំ លែងបានធ្វើការនៅទីនេះទៀតហើយឬ ?

លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនសម្តែងអាការៈក្តុកក្តួលនិយាយកាត់៖

- មិនមែនទេ... គឺត្រូវដេញលោក ជ្រួល ប្រធានគណនេយ្យចោល

- ប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកបង ខ្ញុំខ្លោចផ្សារចិត្តណាស់ ។

ព្រោះគាត់មិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍បំពេញការងារបាន។

ពោលអស់ពាក្យពីរមា៉ត់ភ្លាម គាត់ចុចទូរស័ព្ទហៅនាងលេខា៖

បំពេញការងារឲ្យខ្ញុំបានល្អណាស់ រឿងអីត្រូវដេញនាង ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

ចំណែកនាង
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Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 187

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`

