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Raising High Great National Solidarity Banner for Further Development of Cambodia
ថ្ង ទី២ ខធ្ន ូ ឆា  ំ១៩៧៨ រណសិរ្ស សា មគ្គ ីស ្គ   ះជា តិកម្ព ុជា   ូវបា ន 

បដិសន្ធ ិឡើង  តំបន់រំ  ះ ក្ន ុងឃំុជើងឃ្ល ូ  ុកស្ន ួល ខត្ត ក ចះ ដល 

មា នគណៈដឹកនា ំ១៤ រូប រួមមា នសម្ត ចអគ្គ មហា ពញា ចក ី ហង សំរន 
សម្ត ចអគ្គ មហា ធម្ម  ធិសា ល ជ  សីុម សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត   

ហ៊ុន សន និងឥស្ស រជនស្ន ហា ជា តិជា  ើនរូបទៀត បា នចញសចក្ត ី 

 កា ស  លន  បា យ «១១ខ» បំផុស និង  មូលផ្ត ុំកមា  ំង  ជា ជនពី

 ប់ទិសទី ក  កឈរឡើងរួបរួមគា  ក  មទង់មហា សា មគ្គ ីជា តិ វា យផ្ត ួល 

រំលំរបប  ល័យពូជសា សន៍  ថ្ង ទី៧ ខមករា  ឆា  ំ១៩៧៩។ ជ័យជម្ន ៈ 

នះ ក៏បា នមក  យសា រកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ  ទា ន់ពលវលា ពីកងទ័ពស្ម ័   

ចិត្ត វៀតណា ម  មទា ំងមិត្ត ភ័ក្ត ិទា ំងឡា យដល  ឡា ញ់សន្ត ិភា ព 

និងយុត្ត ិធម៌  លើពិភព  កផងដរ។ សច្ច ធម៌  វត្ត ិសា ្ត  បា នបងា  ញ

ឲ្យ ឃើញច   ស់ថា  បើគា  នរណសិរ្ស ២ ធ្ន ូ ក៏គា   នមហា ជ័យជម្ន ៈ ៧ មករា  

ហើយ ក៏គា  នកម្ព ុជា ដលបា នរស់រា នមា នជីវិត និងកំពុងមា នកា រអភិវឌ្ឍ    

ក្ន ុងសន្ទ ុះយា៉ ងលឿននា ពលសព្វ ថ្ង នះដរ។ 

ពលនះ  ជា ជនកម្ព ុជា យើងទូទា ំង  ទសកំពុងចូលរួមសប   យ    

រីករា យអបអរសា ទរយា៉ ងក្ល ៀវកា  រំឮកខួបអនុស   វរីយ៍លើកទី៣៨ ថ្ង   

បង្ក ើតរណសិរ្ស សា មគ្គ ីស ្គ   ះជា តិកម្ព ុជា  បច្ច ុប្ប ន្ន រណសិរ្ស សា មគ្គ ីអភិ-  

វឌ្ឍ មា តុភូមិកម្ព ុជា  (២ធ្ន ូ ១៩៧៨-២ធ្ន ូ ២០១៦) ជា មួយនឹងក្ត ីអំណរ       

 កប  យ  ទនភា ពចំ  ះសមិទ្ធ ផលដ៌ធំធងលើ  ប់វិស័យ ដល 

យើងស   ចបា នក្ន ុងរយៈ ពលជិត៤ទសវត្ស  កន្ល ង  នះ។ 

យើងគប្ប ីរំឮកឡើងវិញថា  ក  យរដ្ឋ  ហា រថ្ង ទី១៨ ខមិនា  

ឆា  ំ១៩៧០ ដលធ្វ ើឡើង  យពួកលន់នល់គា ំ   យអា មរិក មា តុភូមិ

កម្ព ុជា  ូវបា នធា  ក់  ក្ន ុងភ្ល ើងស ្គ   មរុា ំរ៉។ ទឹកដីដលធា  ប់សា្គ  ល់ត  

សុខសន្ត ិភា ព  ជា ជនដលធា  ប់តរស់  ក្ន ុងសុភមង្គ ល  ូវទទួលរង  

នូវកា របំផ្ល ិចបំផា  ញ វិនា សហិន  ច។ អា យុជីវិត  ជា ជនទទួលរងទុក្ខ  

វទនា  និរា ស   ត់   ស ់យា៉ ង   ចផ   បំផុត។ ក  យទឹកដី  ូវបា នរំ  ះ 

 ថ្ង ទី១៧ មសា  ឆា  ំ១៩៧៥ បនក្ប ត់បុ៉លពតបា នឆក់ប្ល ន់ដណ្ណ ើមយក

ជ័យជម្ន ៈនះពី  ជា ជន ហើយបង្ក ើតឡើងនូវរបប  ល័យពូជសា សន៍  

កម្ព ុជា  ជា ធិបតយ្យ   យបា ន   កា  យទឹកដីកម្ព ុជា ជា គុកឥតជ   ំង 

ជា វា លពិឃា តដ៏  រ   ជា ទឹកដីដល  បដណ្ណ ប់  យឈា មនិង 

ទឹកភ្ន ក និងគំនរសា កសពរបស់  ជា ជនកម្ព ុជា ។  ជា ជនកម្ព ុជា  ូវ    

បា នជនមួយក ុមដល  ខ្ល ួនឯងថា ជា អង្គ កា រ និងជា មដឹកនា ំដលមា ន

ភា ពអសា  រ្យ ជា ងស្ត ចនចក ភពអង្គ រ ដលធា តុពិតគឺជា ឃា តករ  ល័យ

ពូជសា សន៍ជា តិឯង បា នឆក់ប្ល ន់យកអស់នូវសិទ្ធ សរីភា ពចា ប់បង្ខ ំឲ្យ    

 ជា ជន រស់   ជា ទា សករ ជា សត្វ តិរចា  ន ជា មនុស្ស នសម័យបុព្វ កា ល។ 

 ជា ជនដលស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពវង្វ ងវងា  ន់ រស់ដូចសត្វ ធា តុនះ បា ន 

  កដ   យ  រកកា រជួយស ្គ   ះខ្ល ួន ឲ្យ បា នរួចផុតពីឋា ននរកអវចី 

 ះជា អ្ន ក  ះជា អ្ន កណា ក៏  យ និងមកពីទី ណា ក៏  យ។ តើអ្ន កណា 

បា នឮស   កដ   យ  ដ៏រន្ធ ត់ពីជនរង   ះទា ំងនះទ?   កដជា  

On 2 December 1978, led by 14 leaders including Samdech Akka Moha         

Punhea Chakrey Heng Samrin, Samdech Akka Moha Thomma Pothisal Chea 

Sim, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, and other patriotic 

dignitaries, the Front for National Salvation of Kampuchea (FNSK), founded 

in the liberated zone of the commune of Joeung Khlu, Snuol district, Kratie 

province, proclaimed its eleven-points policy to mobilize and gather people’s 

forces from all walks of life to stand up under the great national solidarity 

banner to downfall the regime of genocide on 7 January 1979. 

The victory obtained thanks to timely assistance given by the Vietnamese 

voluntary troops and friends from near and far who love peace and justice in 

the world. The historical truth shows that were there not the 2 December 

event, there would not be the 7 January event, and Cambodia would not have 

survived and developed in such a speedy manner as the present day. 

As of this moment, the Cambodian people in the whole country are      

happily celebrating the 38th founding anniversary of FNSK, presently known 

as United Front for Development of Kampuchea (UFDC) – 2 December 

1978/2016, with pride of numerous achievements in all fi elds scored in the 

past nearly four decades.

It is worth reminding that after the March-18-1970 coup carried out by 

the Lon Nol group with the American support, the Cambodian motherland fell 

into a protracted war. A peaceful land where people once lived in peace and 

happiness was now a destruction. People lost their lives, endured sufferings 

and separations. After the liberation on 17 April 1975, the Pol Pot clique 

plundered victory from our people and created a Democratic Kampuchea’s 

regime of genocide. They had made Cambodia a prison without walls, a   

killing fi eld, where land covered with blood and tear, and corpses of the 

Cambodian people.     

A group of persons, calling themselves organization and leaders with 

glory no King of the Angkor Empire would match, but in truth were killers of 

own national race, plundered rights and freedom of the people, and forced 

them to live as slave, beasts and/or men of ancient time. In the state of 

confusion and living a beasty life, people called out for help from just anyone 

and from anywhere to save them from the abyss of hell. Were there anyone 

who heard the distressing calls from those victims? There were. However, 

since there were no interest for them, they shut their eyes blind and plug their 

ears deaf. 

There are numerous arguments to clarify this fact. If it were not so, why 

would the victims saved from the regime of genocide had had to suffer           

punishment? The United Nations had then given the Cambodian seat to the 

genocidal Democratic Kampuchea and continued to do so until 1991.

It was in that stage that the true patriots survived the killing of the regime 

of Pol Pot stood up under the banners of the UFNSK and the People’s        

Revolutionary Party of Kampuchea (presently the Cambodian People’s 

Party) to mobilize and lead people’s forces to victoriously liberate and save 

lives from the bloodthirsty regime. Right after the liberation, the people’s 

authority – the People’s Republic of Kampuchea, was founded to rule the 

country’s home and external affairs. Urgent tasks to carry through were to 

eliminate division of people in the whole country by the organization of Pol 
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មា ន បុ៉ន្ត  យសា រគា  នផល   ជន៍ស   ប់ពួកគទើបគសុខចិត្ត  

បិទភ្ន កធ្វ ើជា មិនឃើញ ខ្ទ ប់  ចៀកធ្វ ើជា មិនឮ។ មា នទឡ ីករណ៍ច   ស់- 

លា ស់ណា ស់ ដើម្ប ីប   ក់ពីរឿងនះ   ះថា បើមិនដូ   ះទ ហតុអ្វ ី 

ក  យពីជនរង   ះនរបប  ល័យពូជសា សន៍  ូវបា នស ្គ   ះអា យុជីវិ

តហើយ  ះ បរជា  ូវទទួលរងកា រដា ក់ទណ កម្ម បន្ថ មទៀត? សូម្ប ី ត

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិក៏បា ន  គល់អា សនៈឲ្យ របបកម្ព ុជា  ជា ធិប - 

តយ្យ  ល័យពូជសា សន៍ ហើយថមទា ំងទទួលសា្គ  ល់របបនះរហូត 

ដល់ឆា  ំ១៩៩១ ទៀតផង។

ក្ន ុងដំណា ក់កា ល  ះ អ្ន កស្ន ហា ជា តិដ៏បរិសុទ្ធ ដលសសសល់ពី   

កា រកា ប់សមា  ប់នរបបបុ៉លពតបា នក  កឈរឡើង ក  មទង់រណសិរ្ស 

សា មគ្គ ីស ្គ   ះជា តិកម្ព ុជា  និងបក្ស  ជា ជនបដិវត្ត ន៍កម្ព ុជា  (បច្ច ុប្ប ន្ន  

គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា )  មូលផ្ត ុំដឹក នា ំកមា  ំង  ជា ជនតសូ៊រំ  ះខ្ល ួន 

និងស ្គ   ះអា យុជីវិតពីរបប   កឈា មនះ បា នស   ច  គជ័យ 

ទា ំង  ុង។ ក  យថ្ង រំ  ះ ភា  មរដ្ឋ អំណា ច  ជា ជន គឺសា ធា រណរដ្ឋ -    

 ជា មា និតកម្ព ុជា  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម្ប ី  ប់  ងរា ល់កិច្ច កា រទា ំងក្ន ុង

 ទស និងក   ទស។ ភា រកិច្ច ដំបូងៗ និងជា បនា  ន់ គឺកា រលុបបំបា ត់ 

 លនូវកា របងចក  ជា ជនជា  ៣  ភទ ដលរៀបចំឡើង  យ 

អង្គ កា រ បុ៉ល ពត បង្ក លក្ខ ណៈឲ្យ  ជា ជនបា នវិល  ឡប់  ភូមិកំណើត

របស់ខ្ល ួនវិញ និងរិៈរក  ប់មធ   បា យ ដើម្ប ីស ្គ   ះ  ជា ជនឲ្យ រួចផុតពី

  ះទុរ ិក្ស ក្ន ុងសា  នភា ពដល  ូវទប់សា្ក  ត់កា របុ៉នប៉ងវិល  ឡប់មកវិញ

នរបប  ល័យពូជសា សន៍ដ៏  រ  នះ។ រដ្ឋ អំណា ច  ជា ជនខិតខំ

សា  រឲ្យ បា នរស់ឡើងវិញនូវខឿនសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ដល  ូវបំផា  ញខ្ទ ចខ្ទ ី 

ឲ្យ មា នសន្ទ ុះរីកច  ើន និងអភិវឌ្ឍ  កប  យស្ថ ិរភា ពជា លំដា ប់។ 

ក្ន ុងរយៈពល៣៨ ឆា  ំកន្ល ង  នះ រណសិរ្ស បា នអនុវត្ត យា៉ ងខា  ប់ខ្ជ ួន

នូវ  លកា រណ៍មហា សា មគ្គ ីភា ព  ជា ជនទា ំងមូល ដលជា មា គា៌ យុទ្ធ 

សា ្ត  របស់គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា ធ្វ ើឲ្យ ស   ចបា ននូវ  គជ័យធំៗ

ជា  ើន  ក្ន ុងដំណា ក់កា លនីមួយៗ ន  វត្ត ិសា ្ត  របស់កម្ព ុជា ។   

ខធ្ន ូ ឆា  ំ១៩៨១ រណសិរ្ស សា មគ្គ ីស ្គ   ះជា តិកម្ព ុជា បា នប្ត ូរ   ះមកជា  

រណសិរ្ស សា មគ្គ ីកសា ង កា រពា រមា តុភូមិកម្ព ុជា  ហើយ  ខមសា  

ឆា  ំ២០០៦ បា នប្ត ូរ   ះ  ជា  រណសិរ្ស សា មគ្គ ីអភិវឌ្ឍ មា តុភូមិកម្ព ុជា ។ 

រណសិរ្ស  បា នដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រ  មូលកមា  ំងមហា សា មគ្គ ី 

ជា តិរួមចំណកក្ន ុងកា រអនុវត្ត កម្ម វិធីន  បា យរបស់រា ជរដា  ភិបា លធា នា 

បា ននូវសុខសន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ពន  បា យ សន្ត ិសុខ និងសណា្ខ  ប់ធា  ប់ 

សង្គ ម កា រព  ឹងនីតិរដ្ឋ  កា រពា រសិទ្ធ សរីភា ព សចក្ត ីថ្ល ថ្ន ូររបស់  ជា ជន 

លើកកម្ព ស់លទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ្យ  ជំរុញកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  កប  យ  

ចីរភា ព កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់  ជា ជន បង្ក ើនវិសា លភា ព  សិទ្ធ - 

ភា ព និងគុណភា ពសវា សា ធា រណៈព  ឹងខឿនកា រពា រជា តិរបស់  ជា - 

ជន កា រពា រអធិបតយ្យ ភា ពជា តិ និងបូរណភា ពទឹកដីកម្ព ុជា ឲ្យ បា នគង់- 

វង្ស ។ បច្ច ុប្ប ន្ន នះ កម្ព ុជា កំពុង  ះជំហា ន  មុខយ៉ា ងសា  ហា ប់លើ 

មា គា៌ អភិវឌ្ឍ   ះ  រកអនា គត ដលកា ន់ត  សើរឡើង  កប  យ 

ជំនឿទុកចិត្ត យា៉ ងមុតមា ំបំផុត។ ជីវភា ព  ជា ជនកា ន់តមា នកា រ    ួល

រីកច  ើន  មុខជា បន្ត បនា  ប់។ កិត   នុភា ពជា តិ  លើឆា កអន្ត រជា តិ 

កា ន់ត  ូវបា នលើកកម្ព ស់ឥតឈប់ឈរ។

រួមចំណកអបអរសា ទរខួបអនុស   វរីយ៍លើកទី៣៨ ថ្ង បង្ក ើតរណ- 

សិរ្ស សា មគ្គ ីស ្គ   ះជា តិកម្ព ុជា  និងខួបលើកទី៣៨ នទិវា មហា ជ័យជម្ន ៈ 

៧ មករា  ជា  វត្ត ិសា ្ត   រណសិរ្ស  ប់ថា  ក់សមា ជិកសមា ជិកា រណសិរ្ស 

 ប់ៗរូប  ូវរួបរួមសា មគ្គ ីគា  ឲ្យ បា ន ស្អ ិតរមួត  មូលផ្ត ុំកមា  ំងមហា ជនឲ្យ 

ចូលរួមយា៉ ងសកម្ម  ខិតខំអនុវត្ត ឲ្យ បា ន  គជ័យនូវកម្ម វិធីន  បា យ   

របស់រា ជរដា  ភិបា លនីតិកា លទី៥ នរដ្ឋ សភា  ក  មកា រដឹកនា ំរបស់ 

សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន ដើម្ប ីបន្ត អភិវឌ្ឍ មា តុភូមិ 

របស់ យើងឲ្យ កា ន់តរីកច  ើនឡើងទៀត ។ ខិតខំបំផុស  ជា ជនឲ្យ យល់         

ច   ស់នូវតួនា ទីដឹកនា ំដ៏សំខា ន់របស់គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា និងសមិទ្ធ ិ 

ផលធំៗជា  ើន ដលយើងស   ចបា នក្ន ុងរយៈ៣៨ ឆា  ំកន្ល ង   ដើម្ប ី 

បន្ត គា ំ   និង  ះ   តជូនគណបក្ស ឲ្យ ទទួលបា ន  គជ័យក្ន ុងកា រ  ះ

  តក ុម  ឹក   ឃុំ-សងា្ក  ត់  ខមិថុនា  ឆា  ំ២០១៧ និងកា រ  ះ   ត

 ើសតា ំងតំណា ងរា ្ត   ឆា  ំ២០១៨ ខា ងមុខនះ៕

Pot into three categories and to facilitate returns to their native places. The 

PRK sought every means to save people from famine, while preventing the 

return of the murderous regime of Pol Pot. The people’s  authority made great 

efforts to restore the devastated socio-economic foundation to gradually     

stabilized life, progress and development.

In the past 38 years, the Front has adhered strictly to the plank of people’s 

great solidarity, which is a strategic path of the Cambodian People’s Party in    

realizing great successes stage after stage of the Cambodian history. In 

December 1981, the UFNSK changed its name to the United Front for            

Construction and Defense Cambodian Motherland (UFCDCM), and in April 

2006, it has become the United Front for Development of Cambodian               

Motherland.  

The Front plays important role in mobilizing forces of greater national                    

solidarity to implement the political platform of the Royal Government that                    

guarantees peace, political stability, security and social order. It also              

strengthens rule of law, defends people’s rights, freedom, and dignity, while 

raising high democracy and driving for sustainable economic growth,                      

alleviating people’s poverty, increasing coverage of effective and quality      

public services, consolidating national defense foundation of the people, and 

defending long lasting national sovereignty and integrity of Cambodia.

At present, Cambodia is marching actively forward on the path of                  

development for the future that is even better and fi rmer with confi dence. 

Living condition of the people have advanced with gradual progress.                      

National prestige in the international arena has risen high steadfastly.

In commemorating the 38th founding anniversary of FNSK, and the 38th      

anniversary of the historic victory day on 7 January, every working level and         

member of the Front must unite and mobilize the mass to implement                      

actively and successfully the political platform of the fi fth legislature Royal 

Government under the leadership of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo 

Hun Sen to continue to further develop our motherland. They must raise 

awareness so that people clearly understand the important role of the               

Cambodian People’s Party and the various achievements that we have           

realized in the past 38 years so that they continue to support and vote for the 

Party in the forthcoming Communal council elections in June 2017 and the 

general elections in 2018./.
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កា រ  ះ   ត  ើសរីស  ធា នា ធិបតីអា មរិកបា នបញ្ច ប់   យ

 ក ដូ  ល់   ំ បា នទទួលជ័យជម្ន ៈ។ សា ធា រណៈមតិជំុវិញ 

ពិភព  ករួមទា ំង   ទសកម្ព ុជា ផង ថា  ក់ដឹកនា ំ  ទស អ្ន កវិភា គ  

ន  បា យ និង  ជា ជនសុទ្ធ តបា នវា យតម្ល  តា មទស្ស នៈ និងកា រ 

យល់ឃើញរៀងៗខ្ល ួន ហើយបា នតា មដា ន  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ យា៉ ងយកចិត្ត 

ទុកដា ក់បំផុតទា ំងមុនពលក្ន ុងពល និងក  យពល  ះ   ត។ 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  

បា នប ្ច ញនូវទស្ស នៈ  យសម្ត ចចង់ឲ្យ  ដូណា ល់   ំ ឈ្ន ៈ   ត 

  ះថា បើ   ំ ឈ្ន ៈ ពិភព  កអា ចនឹងមា នកា រ    ួល ហើយអា ច 

មា នសភា ពកា រណ៍ល្អ ផង ពី   ះថា   ក   ំ ជា អ្ន ករកសីុគា ត់មិនចង់  

ឲ្យ មា នស ្គ   មទ។ បុ៉ន្ត ពួក  ឆា ំងរួមទា ំងអ្ន កវិភា គ  ុលនិយមជនជា តិ

ខ្ម ររស់  អា មរកិ បា នឆ្ល ៀតយកប   នះមកវា យ  ហា រលើសម្ត ច  

ត   ហ៊ុន សន និងរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ។ មា នជនខ្ល ះបា នធ្វ ើ 

កា រ  ៀប  ដូច និង  ទ  កា ន់ថា  ដូណា ល់   ំ ជា ជនផា  ច់កា រ 

មិនមនជា អ្ន ក  ជា ធិបតយ្យ ។ បើគា ត់ឈ្ន ៈ   ត កា  យជា  ធា នា ធិបតី

អា មរិកពិភព  កនឹងមា ន   ះថា  ក់បំផុត។ បុ៉ន្ត  ក្ន ុងថ្ង  ះ   ត 

 ជា ជនអា មរិកបា ន  ះ   តឲ្យ  ក   ំ  យសម្ល ងគា ំ  លើស- 

លប់។ ដូចកា រវា យតម្ល របស់សម្ត ចត   ហ៊ុន សន មន គឺ          

 ក   ំ បា នទទួល  គជ័យ និងកា  យជា  ធា នា ធិបតីរបស់សហរដ្ឋ 

អា មរិក ។ បើ   ំ ជា ជនផា  ច់កា រ បើ   ំ មិនមនជា អ្ន ក  ជា ធិបតយ្យ  

ដូចពួក  ឆា ំង  កម្ព ុជា  ទ  កា ន់មន  ះ  ជា ជនអា មរិកមិន  ះ

  តគា ំ  គា ត់ទ។ លទ្ធ ផលនះបងា  ញ ឲ្យ ឃើញថា  ចរិតដៀមដា មបង្ក 

ប   របស់ពួក  ឆា ំង  ូវទទួលរងនូវកា រវា យបំបា ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រណា ស់។ 

កា រវា យតម្ល សភា ពកា រណ៍បុ៉ណ្ណ ះ មិនទា ំង  ូវផង តើមា នចក្ខ ុវិស័យ  

អី  ដឹកនា ំ  ទសទា ំងមូលបា ន  ះ? ហតុនះហើយទើបផ្ទ ក្ន ុង    

គណបក្ស  ឆា ំងបកបា ក់គា  ធ្ង ន់ធ្ង រ មិនអា ចរកដំ  ះ   យណា មួយ 

បា នទា ល់ត  ះ។   ន់តក្ន ុងករណី  ក   ំ នះដរ  ធា នបក្ស  

 ឆា ំង  កា សជរ  មា ថ  ក   ំ ចំណកអនុ  ធា នបក្ស  កា ស  

គា ំ   ក   ំ។ ពួកនះគា  នបនា  ត់ន  បា យច   ស់លា ស់ទ។ 

និយា យតា មតនឹកឃើញ ធ្វ ើតា មតចិត្ត ចង់ ហើយបើពួកនះដឹកនា ំ 

 ទសវិញ គឺ   កដ ជា ជួបនូវ   ះមហន្ត រា យធ្ង ន់ធ្ង រជា មិនខា ន។ 

ក  យពល  ះ   តមា នបា តុកម្ម បា នកើតឡើង  តា មរដ្ឋ មួយ 

ចំនួនរបស់សហរដ្ឋ អា មរិក ដើម្ប ី  ឆា ំង  ក ដូណា ល់   ំ។  ពល

 ះសមត្ថ កិច្ច របស់អា មរិកបា នធ្វ ើកា រប ្ក   បយ៉ា ងធ្ង ន់ដ  លើបា តុករ 

ដល  ើអំពើហឹង   ដុត បំផា  ញ  ព្យ សម្ប ត្ត ិសា ធា រណៈ និងឯកជន។ រូប

ភា ពនកា រប ្ក   បហ្វ ូងបា តុករនះ  ូវបា នផ្ស ព្វ ផ   យតា មបណា្ខ  ញ  -

សនា  នា នា  ជំុវិញពិភព  ក។ បុ៉ន្ត  កម្ព ុជា ឯណះវិញ ទា ំង  ព័ន្ធ 

 សនា ដលគា ំ  បក្ស  ឆា ំង និងម ្ត  ីបក្ស  ឆា ំង ម ្ត  ីសង្គ មសុីវិល 

មួយចនួំន  មទា ំងមនុស្ស ខ្ល ះដលធា  ប់  ខ្ល ួនឯង ថា ជា អ្ន កវិភា គ       

ឯករា ជ្យ បរជា សា  ត់មា ត់  ៀបអត់ហា៊ ន  តិកម្ម អ្វ ីទា ំងអស់។ ហតុអ្វ ី    

បា នជា ពួកគមិនហា៊ ន  ទ  កា ន់អា ជា  ធរអា មរិកថា  រំ  ភសិទ្ធ  

មនុស្ស  បំពា នលទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ្យ  និងសិទ្ធ សរីភា ពនកា រប ្ច ញមតិ? 

តា មពិតពួកគមិនហ៊ា ននិយា យទ   ះខា  ចរដា  ភិបា លអា មរិកផា  ច់ 

ជំនួយ។ ហតុនះហើយ ទើបពួក  ឆា ំងមួយចំនួនចា ត់ទុកថា  កា រប ្ក   ប 

នះ គឺ  ឹម  ូវតា មច   ប់។ ពួក  ឆា ំងកំពុងលងល្ប ងបា ចអងា្ក  ម   ស 

ខ្យ ល់ហើយ។

 ទសទា ំងអស់  ូវបា ន  ប់  ង  យច   ប់ ដើម្ប ីធា នា បា ននូវ 

ស្ថ ិរភា ព សណា្ខ  ប់ធា  ប់ និងរបៀបរៀបរយសង្គ ម បើមិនដូច្ន ះទវា នឹង  

រអិលធា  ក់  ក្ន ុងភា ពអនា ធិបតយ្យ  និងចលា ចលសង្គ មមិនខា នឡើយ។ 

 កម្ព ុជា រា ជរដា  ភិបា លក  មកា រដឹកនា ំរបស់សម្ត ចត   ហ៊ុន សន 

បា នខិតខំថរក   បា នយ៉ា ងគត់មត់នូវស្ថ ិរភា ពន  បា យកា រពា ររដ្ឋ ធម្ម - 

នុញ្ញ  ដឹកនា ំ  ទសជា តិឲ្យ មា នកា រអភិវឌ្ឍ   ជា ជនបា នរស់  ក្ន ុងសុខ 

សន្ត ិភា ព និង  កប  យសុភមង្គ ល។ បុ៉ន្ត ពួក  ឆា ំងបា ន  ើ   ស់   

 ប់ឧបា យកល ដើម្ប ីបំផា  ញភា ពសុខសា ន្ត របស់  ជា ជន និងជា ន់ពន្ល ិច

 ទសជា តិឲ្យ ធា  ក់  ក្ន ុង   ះមហន្ត រា យសា ជា ថ្ម ីទៀត។ ជា ក់ស្ត ង  

ក  យកា រ  ះ   តឆា  ំ២០១៣ បក្ស  ឆា ំងបា នដឹកនា ំកា រធ្វ ើបា តុកម្ម  

តា មដងផ្ល ូវយា៉ ងអនា ធិបតយ្យ  ហើយបា នកា  យជា កុប្ប កម្ម ដ៏ហឹង   ដល

បណា្ខ  លឲ្យ មា នមនុស្ស សា  ប់ និងរបួស  មទា ំងខូចខា ត  ព្យ សម្ប ត្ត ិ   

សា ធា រណៈ និង  ព្យ សម្ប ត្ត ិ  ជា ជនអស់យា៉ ង  ើន។ ទង្វ ើបំពា នច   ប់ 

ទា ំងនះ  សិនបើមិនបា នទប់សា្ក  ត់ទា ន់ពលវលា ទ  ះសង្គ មជា តិ

យើង   កដជា ជួបនូវភា ពវឹកវរទៀតជា មិនខា ន។ ហតុនះហើយ ទើប   

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នចា ត់វិធា នកា រយា៉ ងមឺុងមា៉ ត់ ដើម្ប ីកា រពា រ 

សន្ត ិភា ព កា រពា ររដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  និងភា ពសុខសា ន្ត របស់  ជា ជនតា មរយៈ  

កា រព  ឹងវិធា នកា រច   ប់  យបា ននា ំយកជនមួយចំនួនដល   ឹត្ត   

ល្ម ើសច   ប់ឲ្យ មកទទួល  ស។

កម្ព ុជា ជា រដ្ឋ ឯករា ជ្យ  អធិបតយ្យ  និងមា នបូរណភា ពដនដីពញ-  

លញ។ កម្ព ុជា ជា មិត្ត ស្ម ើសិទ្ធ ិ ស្ម ើភា ពជា មួយ បណា្ខ   ទសទា ងំអស់

 លើពិភព  ករួមទា ំង  ទសមហា អំណា ចនា នា ផង។  ក្ន ុងសា រ 

លិខិតរបស់សម្ត ចត   ហ៊ុន សន ផ្ញ ើជូន  ក ដូណា ល់   ំ 

នា ថ្ង ទី៩ ខវិច្ឆ ិកា  បា នប   ក់ច   ស់ថា ៖ «ខ្ញ ុំមា នជំនឿថា  កា រ  គល់ 

ទំនុកចិត្ត  របស់  ជា ពលរដ្ឋ អា មរកិ ជូនចំ  ះឯកឧត្ត ម ក្ន ុងកា រខិតខំ  

 ឹង   ង  ប់បបយា៉ ង ដើម្ប ីលើកកម្ព ស់បន្ថ មទៀតនូវសន្ត ិភា ព 

ស្ថ ិរភា ព កា រអភិវឌ្ឍ  សន្ត ិសុខ និងវិបុលភា ព  ក្ន ុងសកល  កទា ំង

មូល។ ខ្ញ ុំរីករា យនឹងធ្វ ើកា រយា៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយ ឯកឧត្ត ម មិន  ឹមត     

អភិវឌ្ឍ ន៍ទំនា ក់ទំនង  ទសយើងទា ំងពីរ ឲ្យ កា ន់តជិតស្ន ិទ្ធ បុ៉   ះទ 

បុ៉ន្ត ថមទា ំង  ឹង   ងរួមគា   ដើម្ប ីលើកកម្ព ស់បុព្វ ហតុដ៏ធំធង ដើម្ប ី 

សន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ព និងវិបុលភា ពរបស់  ជា ជា តិទា ំងអស់»៕
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 ថ្ង ទី៩ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា បា ន   រព្ធ  
ខួបទី៦៣ នទិវា បុណ្យ     ឯករា ជ្យ ជា តិ (៩វិច្ឆ ិកា ១៩៥៣-៩ វិច្ឆ ិកា ២០១៦) 

 វិមា នឯករា ជ្យ  នា រា ជធា នីភ្ន ំពញ។ ពិធីនះបា ន   ឹត្ត ិ  យា៉ ងអធឹក
អធមក  លងក  ម  ះរា ជវត្ត មា នដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់របស់  ះករ    ះ 
ប ទ សម្ត ច  ះបរមន ថ នរត្ត ម សីហមុនី  ះមហា ក្ស  ន  

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  សម្ត ចអគ្គ មហា ពញា ចក ី ហង សំរន  ធា ន 
រដ្ឋ សភា  សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីន

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  សម្ត ចក ឡា  ម ស ខង ឧបនា យករដ្ឋ ម  ្ត ី 
រដ្ឋ ម  ្ត ីក សួងមហា ផ្ទ   មទា ំងសម្ត ច  ង់ ឯកឧត្ត មជា សមា ជិក 

 ឹទ្ធ សភា  រដ្ឋ សភា  រា ជរដា  ភិបា ល តំណា ងអង្គ ទូត  ទសជា មិត្ត  ចា ំ 
កម្ព ុជា  តំណា ងក សងួ សា  ប័ន ម ្ត  ីរា ជកា រ កងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធ យុវជន 
សិស   នុសិស្ស   និងមហា ជនយ៉ា ង  ើនកុះករ។

 ះករុណា  ះមហា ក្ស   បនា  ប់ពីជួបសំណះសំណា លជា មួយថា  ក់
ដឹកនា ំនិងម  ្ត ីនា នា រួចមក  ះអង្គ និងអ្ន កចូលរួមទា ំងអស់បា ន  រពទង់
ជា តិន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា និងស្ម ឹងសា  ធស  ួមកា យចិត្ត  រពដល់ 
វិ ្ញ  ណក្ខ ន្ធ នបុព្វ បុរស យុទ្ធ ជន យុទ្ធ នា រីដលបា នបូជា សា ច់  ស់ឈា ម 

 ស់   ជា  សា  រតីដើម្ប ីបុព្វ ហតុ  ទសជា តិនិង  ជា ជន។ បនា  ប់មក
 ះអង្គ បា នយា ង  ទា នភ្ល ើងទៀនជ័យ ដើម្ប ីជា និមិត្ត រូបនកា ររំលឹក        

គុណនិងចងចា ំចំ  ះ  វត្ត ិសា  ្ត កម្ព ុជា ក្ន ុងកា ររំ  ះខ្ល ួនចញពីអា ណា -
និគមនិយមបា រា ំង ក  ម  ះរា ជបូជនីយកិច្ច នអង្គ អតីត  ះមហា ក្ស    
កម្ព ុជា   ះប ទសម្ត ច  ះនរត្ត ម សីហនុ  ះបរមរតន- 
កដ្ឋ  និងកា រចូលរួមពីកមា  ំងអ្ន កស្ន ហា ជា តិទា ំងអស់។ ភ្ល ើងទៀនជ័យ
នះក៏  ូវបា នពន្ល ត់វិញ  រសៀលថ្ង ទី១១ ខវិច្ឆ ិកា  ក  ម  ះរា ជវត្ត     
មា នន  ះករុណា  ះមហា ក្ស  ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា ។

ក្ន ុង  ឹត្ត កា រណ៍នះ សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន   
នា យករដ្ឋ ម ្ត  ី ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា បា នសរសរ  ក្ន ុងផកហ្វ ស
បុ៊កផ្ល ូវកា ររបស់សម្ត ចនា ថ្ង ទី៩ ខវិច្ឆ ិកា  ថា  បើគា  នកា រតសូ៊ទា មទា រ      
ឯករា ជ្យ ពី  ះបិ  អតីត  ះម  ក្ស  ខម រ សម្ត ច  ះ 
នរត្ត ម សីហនុ  ពីអា ណា និគមបា រា ំងបា នទ កម្ព ុជា នឹងគា  នឯករា ជ្យ  
ឡើយ។  ជា រា  ្ត ទូទា ំង  ទសសូមចងចា ំ និងដឹងគុណជា និច្ច នូវ  ះ 
រា ជបូជនីយកិច្ច ជា  វត្ត ិសា  ្ត  ដល  ះមហា ក្ស  កម្ព ុជា បា នលះបង់ 

ដើម្ប ី  ទសជា តិយើងទា ំងមូល។ សម្ត ចត   បា នបន្ត ទៀតថា  "ខ្ញ ុំ  ះ 
ករុណា ខ្ញ ុំ សូមអបអរសា ទរខួបទី៦៣ នទិវា បុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិ (០៩ 
វិច្ឆ ិកា  ១៩៥៣ - ០៩ វិច្ឆ ិកា  ២០១៦) ដលបា ន   រព្ធ ធ្វ ើ  វិមា ន   
ឯករា ជ្យ ។ 

សូមរំលឹកថា  ជា រៀងរា ល់ឆា  ំទិវា បុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិថ្ង ៩ វិច្ឆ ិកា   ូវ   
បា ន   រព្ធ ឡើងដើម្ប ីរំលឹកដល់វិ ្ញ  ណក្ខ ន្ធ យុទ្ធ ជន យុទ្ធ នា រី ដលបា ន 
ពលីជីវិត ពិសសរំលឹកដល់សា   ះហស្ថ របស់  ះប ទសម្ត ច  ះ 
នរត្ត ម សីហនុ ដល  ះអង្គ បា នដឹកនា ំធ្វ ើ  ះរា ជបូជនីយកិច្ច ទា ម-
ទា រឯករា ជ្យ ភា ពពញលញពី  ទសបា រា ំង។ បា រា ំងបា នធ្វ ើជា អា ណា   
ព   បា លលើ  ទសកម្ព ុជា  ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ១៨៦៣ ដល់ថ្ង ទី៩ ខវិច្ឆ ិកា  
ឆា  ំ១៩៥៣។

 ថ្ង ទី៩ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ១៩៥៣  យសា   ះហស្ថ ដ៏ឧត្ដ ុង្គ ឧត្ដ មរបស់
 ះអង្គ  លើឆា កអន្ត រជា តិ និងចលនា មហា ជន  ក្ន ុង  ុកដល     

ក  កឈរគា ំ  នូវ  ះរា ជសកម្ម ភា ពរបស់  ះករ   សម្ត ច  ះ 
នរត្ត ម សីហន ុ គឺពល  ះហើយដល  ះរា ជអា ណា ចក កម្ព ុជា    
បា នទទួលឯករា ជ្យ ទា ំង  ុងពីសា ធា រណរដ្ឋ បា រា ំង។  ជា រា ្ត  កម្ព ុជា ទូ
ទា ំង  ទសបា នថា  យ  ះកិត្ត ិនា ម  ះអង្គ ជា  "  ះមហា វីរបុរសជា តិ  ះ 
បិតា ឯករា ជ្យ ជា តិ" ៕

 ះករ   ះម  ក្ស   ះប ទសម្ត ច  ះបរមន ថ នរត្ត ម សីហមុនី  និងថា  ក់ដឹកនា ំជា ន់ខ្ព ស់ ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  
បា នយា ងនិងអ ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុង  ះរា ជពិធីខួបទី៦៣ នទិវា បុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិ

 ជា ជនចូលរួមអបអរសា ទរ  ះរា ជពិធីខួបទី ៦៣ 
នទិវា បុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិ
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 ះរា ជពិធីបុណ្យ អំុទូក បណ្ណ ត  ទីប សំពះ  ះខ និងអកអំបុក 

បា ន   រព្ធ ឡើងកា លពីថ្ង ទី១៣, ១៤ និង១៥ ខវិច្ឆ ិកា កន្ល ង  នះ      

 កប  យភា ពសប   យរីករា យ និង  គជ័យបំផុត។ មនុស្ស  មា ណ

បីលា ននា ក់  ូវបា នអា ជា  ធររា ជធា នីភ្ន ំពញអះអា ងថា  បា នចូលរួមកម   ន្ត  

ក្ន ុងពិធីបុណ្យ នះ ។

 ះរា ជពិធីបា ន   រព្ធ បើកជា ផ្ល ូវកា រ  រសៀលថ្ង ទី១៣ ខវិច្ឆ ិកា  

ក  ម  ះរា ជា ធិបតីដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់របស់  ះករ   ះប ទសម្ត ច  ះ

បរមន ថ នរត្ត ម សីហមុនី  ះមហា ក្ស  ន  ះរា ជា ណា ចក   

កម្ព ុជា  សម្ត ចវិបុលសនា ភក្ត ី  យ ឈុំ  ធា ន  ឹទ្ធ សភា  សម្ត ច 

អគ្គ មហា ពញា ចក ី ហង សំរន  ធា នរដ្ឋ សភា  សម្ត ចអគ្គ មហា    

សនា បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  

និងសម្ត ចកិត្ត ិ  ឹទ្ធ បណ ិត បុ៊ន ៉នី ហ៊ុនសន  មទា ំងសម្ត ច  ង់ 

ឯកឧត្ត ម អ្ន កឧកញ៉ា  ឧកញ៉ា   កជំទា វ ជា សមា ជិក  ឹទ្ធ សភា  រដ្ឋ សភា  

រា ជរដា  ភិបា ល អង្គ ទូត តំណា ងអង្គ កា រអន្ត រជា តិធំៗ  ចា ំកម្ព ុជា អ ្ជ ើញ 

ចូលរមួផង។

គួររំលឹកថា   ះរា ជពិធីបុណ្យ អំុទូក គឺជា ទំនៀមទំលា ប់  ពណីជា តិដ៏ធំ

មួយរបស់កម្ព ុជា ដលមា ន  វត្ត ិរា ប់ពា ន់ឆា  ំមកហើយ ។  យសា រកម្ព ុជា 

បា នឆ្ល ងកា ត់នូវអស្ថ ិរភា ព អសន្ត ិសុខ និងស  ្គ ាម  ះ  ះរា ជពិធីនះ    

បា នអា ក់ខា នជា បន្ត បនា  ប់ចា ប់តា ំងពីទសវត្ស រ៍ឆា  ំ ៧០ មក ។  ឆា  ំ 

១៩៩២  អតីតរដ្ឋ កម្ព ុជា ដលដឹកនា ំ  យគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា   ះ

រា ជពិធីនះក៏  ូវបា នរៀបចំចា ត់តា ំងឲ្យ មា នឡើងវិញ ដើម្ប ីជា កា រថរក    

ទំនៀមទំលា ប់ផង និងបង្ក ើតភា ពសប   យរីករា យជូន  ជា ពលរដ្ឋ ផង។ 

បុ៉ន្ត ពិធីនះបា នអា ក់ខា នខ្ល ះៗ  យសា រកតា  ធម្ម ជា តិនិងកតា  ចា ំបា ច់ 

មួយចំនួន ពិសសរយៈពលប៉ុនា  នឆា  ំចុងក  យនះ។

 យឡក  ឆា  ំ២០១៦  ះរា ជពិធីបុណ្យ អំុទូក បណ្ណ ត  ទីប 

និងសំពះ  ះខ អកអំបុកបា នរៀបចំយា៉ ងអធឹកអធមក  លង។ គណៈ- 

កមា  ធិកា រជា តិរៀបចំបុណ្យ ជា តិ អន្ត រជា តិបា នឲ្យ ដឹងថា  ក្ន ុងពិធីបុណ្យ  

អំុទូកឆា  ំ២០១៦ នះមា នទូកចំនួន ២៥៧ បា នចូលរួម  យមា ន ទូកគូ 

ពិសស ចំនួន ៧៨ (៣៩ គូ) ក្ន ុង  ះរួមមា នៈ ទូកអំុ ១៧១ ទូក (ទូក 

អំុបុរស ១៧០ និងទូកអំុនា រី ១) ទូកចវ ២៦ ទូក (ទូកចវបុរស ២៤ 

និងទូកចវនា រី ២)  មទា ំងទូកខា  តអន្ត រជា តិ ៦០ ទូក ( បុរស ៥៩ 

និងទូកខា  តអន្ត រជា តិនា រី ១)។  កីឡា ករអំុទូកសរុបទា ំងប  ុង និងទា ំង 

ពញសិទ្ធ ិ ចំនួន ១៧.៧០៦ នា ក់។

ចំ  ះ  ទីបដលចូលរួមបណ្ណ តក្ន ុងឆា  ំនះ មា នចំនួន១៣ ក្ន ុង  ះ 

មា ន : ១.  ទីប  ះបរមរា ជវា ំង ២.  ទីប  ឹទ្ធ សភា  ៣.  ទីបរដ្ឋ សភា  

៤.  ទីបរា ជរដា  ភិបា ល ៥.  ទីបក សួងយុត្ត ិធម៌ ៦.  ទីបក សួង- 

កា រពា រជា តិ ៧.  ទីបក សួងមហា ផ្ទ  ៨.  ទីបក សួងសដ្ឋ កិច្ច  និង 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ៩.  ទីបក សួងឧស   ហកម្ម  និងសិប្ប កម្ម  ១០.  ទីបក សួង- 

ពា ណិជ្ជ កម្ម  ១១.  ទីបក សួងទសចរណ៍ ១២.  ទីបក សួងរ៉ និង 

ថា មពល និងទី១៣.  ទីបសា លា រា ជធា នីភ្ន ំពញ។

ឆ្ល ងកា ត់កា រ  កួត  ជងរយៈពលបថី្ង នះ គបា នរកឃើញទូកដល 

មា នល្ប ឿនលឿនជា ងគជា ទូកគូពិសសដលជា ប់លខ ១  បា ន  លើ 

ទូកង   ះ “សា រា យត   សនជ័យ” មកពីខត្ត កណា្ខ  ល។

ចំណកទូកអំុនា រីខា  តអន្ត រជា តិ ផនលខ១មា ន ១ ទូក។ រីឯទូកអំុ   

បុរសខា  តអន្ត រជា តិផនលខ១ មា ន ១២ ទូក, ផនលខ២ មា ន ២៨ទូក, 

ផនលខ៣ មា ន១២ ទូក និងផនលខ៤ មា ន ៥ទូក។ ទូកអំុនា រីផន 

លខ១ មា ន ១ទូក និងទូកអំុបុរស ផនលខ១ មា ន ៩៤ ទូក, ផនលខ២ 

មា ន៣៧ទូក, ផនលខ៣ មា ន២៧ ទូក និងផនលខ៤ មា ន ៦ ទូក។ 

ទូកចវនា រី ផនលខ១ មា ន ១ទូក និងទូកចវនា រី ផនលខ២ មា ន 

១ទូក។  យឡក ទូកចវបុរស ផនលខ១ មា ន ៩ ទូក ,ផនលខ២ 

មា ន ៧ទូក, ផនលខ៣ មា ន ៦ទូក និងផនលខ៤ ទូកចវបុរស មា ន ២ 

ទូក។  

ចំ  ះទូកដលជា ប់ចំណា ត់ថា  ក់ខា ង  ភ័ណភា ពលខ១ ទូក “គង 

ពិសីមហា សនត  ” មកពីខត្ត កំពង់ស្ព ឺ។ លខ២ ទូក “  ះទីនា ំង 

បូក  សនជ័យ” របស់វត្ត   ក   ំង  ុកពញា ឮខត្ត កណា្ខ  លនិងលខ

៣ទូកតជៈសនជ័យរស្ម ីមគង្គ របស់រា ជធា នីភ្ន ំពញ។

 ះករ   ះម  ក្ស   ះប ទសម្ត ច  ះបរមន ថ នរត្ត ម សីហមុនី 

យា ងចូលរួម  ះរា ជពិធីប ុណ្យ អំុទូក បណ្ណ ត  ទីប សំពះ  ះខ
កីឡា ករ  ៀមលក្ខ ណៈចូលរួមក្ន ុងពិធី  ណា ំងទូក

 មុខ  ះបរមរា ជវា ំង
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សង្ខ េប េ វត្ត ិ និងអត្ថ ន័យបុណ្យ អំុទូក បណ្ណ េត េ ទីប និង សំពះ េ ះខេ

បុណ្យ អំុទូកនះមា នកា របក   យជា  ើន ហើយពិធីធ្វ ើក៏ប្ល កគា  ដរ 

ដូចមា នចង  ខា ងក  ម ៖

ក - តា មសៀវ  ជ័យវរ ័នទី ៧ មា ន  ក្ន ុងវិទ   សា  នពុទ្ធ សា សន  

បណ ិត្យ  មា នចងថា ៖  សម័យអង្គ រនា សតវត្ស ទី ១២ ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  

មា នសចក្ត ីសុខក្ស មក   ន្ត រុងរឿងណា ស់  យ  ះបា ទជយវរ ័នទី ៧ 

ស្ត ចចញធ្វ ើស  ្គ ាមជើងទឹកប  ្ក ាបពួកចា ម  យកងទ័ពទូកជា ចម   ំង

រំ  ះក ុងកម្ព ុជា  ឲ្យ រួចផុត  ឡះចញពីខា  ំងស  ូវ (គ.ស ១១៧៧-

១១៨១)។ រឿងចម   ំង    ះ មា នឆា  ក់  លើជ   ំង   សា ទបា យ័ន

និងបនា  យឆា  រ។ រឿងរ៉ា វ  ហា ក់  ហលគា  នះក៏មា នចងផងដរ   

ក្ន ុងឯកសា រមហា បុរសខ្ម ររបស់  ក អង សុត ។

ខ - ឯកសា រល្ប ង  ណា ំងទូករបស់ក ុមជំនុំទំនៀមទមា  ប់លខ 

១៩.០០៤ និពន្ធ  យ  ក ថា ច់ ប៉ន   បា៉ ង អា ចា រ្យ  ពុទ្ធ សា សន 

បណ ិតរង ខត្ត ឃា  ំងកម្ព ុជា ក  មមា នចងថា   សម័យលង្វ ក  (ព.ស 

២០៧១ គ.ស ១៥២៨ )  ះបា ទអង្គ ចន្ទ  ទី១  ង់តា ំងពញា តា តងា រ ជា 

ស្ន ិទ្ធ ិភូបា លជា ស្ត ច   ញ់  កម្ព ុជា ក  ម  ុកបា សា ក់ ។  

គ- ឯកសា រខ្ល ះបា ននិយា យថា  ពិធីបុណ្យ បុណ្យ អំទូក គឺជា បុណ្យ  

ពណីជា តិដ៏ធំមួយ   ទសកម្ព ុជា  ។ បុណ្យ នះមា នរូបភា ព  ហា ក់ 

 ហលនឹងបុណ្យ  ចា ំរដូវរបស់ជនជា តិអឺរុ៉ប ដលមា ន   ះថា  សា ំង 

ហ្ស ង់ ដលបច្ច ុប្ប ន្ន   រព្ធ ធ្វ ើ  អឺរុ៉បខា ងជើង ។

 ពណីខ្ល ះមា ន  វត្ត ិជា ប់ទា ក់ទងយ៉ា ងជិតស្ន ិទ្ធ   និង  វត្ត ិន  ះ- 

ពុទ្ធ ជា មា  ស់ ។  បុ៉ន្ត កា របក   យមួយដលអា ចយកជា កា រ  ប់   ន់ 

គឺក្ន ុងបំណង “ដឹងគុណដល់  ះគងា្គ   និង  ះធរណីដលបា នផ្ត ល់ដល់      

ជីវភា ពរស់   និងសុខុមា លភា ពចំ  ះទឹកដីវិញ ដលយើងនា ំគា  ធ្វ ើឲ្យ  

កករល្អ ក់“ ។ កា របក   យចុងក  យនះ គឺដូចគា  បះបិទ  នឹងទំនៀម-

ទមា  ប់ន  ហ្ម ញ្ញ សា សនា  ហើយ  បនឹងសា  នភា ពភូមិសា  ្ត ជា ក់ស្ត ង

និងជីវភា ពរស់   ចា ំថ្ង របស់  ជា កសិករយើង ។

ពីធីបុណ្យ អំុទូក   ឹត្ត  នា ថ្ង ពញបូណ៌មី ខកត្ត ិក  ប  នឹង 

រដូវទឹកជំនន់ ដលក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា  នខមកហើយ បា នធ្វ ើឲ្យ បឹងបួរទា ំង

ឡា យកា  យ  ជា សមុ  ដ៏ធំល្វ ឹងល្វ ើយហើយ ក៏ប   ក់ទៀតថា  ពល

 ះ  ូវក្ន ុង   កំពុងតទំុហើយ ។

 ពលដលទឹកទន្ល មគង្គ លិចជន់  (សីហា -វិច្ឆ ិកា ) ទឹកជំនន់ដ៏ 

សន្ធ ឹកសនា  ប់បា នចូលចា ក់   ច  ពបឹងបួរ តា មរយៈបឹងទន្ល សា ប 

ដលហូរពីត្ប ួង  ជើង។ ដល់រដូវទឹក  កដលចា ប់ផ្ត ើម  ខវិចិ្ឆ កា     

ទឹកបឹងបួរហូរ  លប់តា មទន្ល សា បដដលពីជើងមកត្ប ូងវិញ ។

ទឹកជំនន់នទន្ល មគង្គ  ពិសសជំនន់  តា មបឹងបួរមា ន  ភពមកពី

 ទសទីបត៍សនឆា  យ បា នផ្ត ល់ជីវភា ពនូវ   ចំកា រ   ទស   

កម្ព ុជា ។ ដីល   ប់ដលបា ន  យ សា រទឹកជំនន់នទន្ល បឹងបួរទា ំងឡា យ

បា នធ្វ ើឲ្យ ដីមា នជីជា តិ បង្ក របា ននូវធនធា នសម្ប ូរបប  ក្ន ុង  ទស  

កម្ព ុជា  ។

ដំណា ំទា ំងឡា យ ដលកសិករខ្ម រធ្វ ើតា មចងា  ក់នទឹកស  កបា ន  

ផ្ត ល់នូវផលយ៉ា ង  ើន រា ំងសា្ក  ត់នូវ   ះទុរ ឹក្ស  និងផ្ត ល់សុភមង្គ ល ។       

ដូច្ន ះហើយបា នជា ដល់រដូវទឹក  កបុរា ណខ្ម រយើង ក៏កំណត់យកថ្ង  

ពញបូណ៌មី ខកត្ត ិក ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ រៀបចំពិធីអំុទូក បណ្ណ ត  ទីប 

សំពះ  ះខ អកអំបុក ដើម្ប ីសម្ត ងម  ស ្ច តនា ដឹងគុណចំ  ះទន្ល      

មគង្គ  និងទន្ល សា ប ដលបា នផ្ត ល់ជីជា តិយា៉ ងសំខា ន់បំរីវិស័យ    

កសិកម្ម  ។

េ ភពនេពិធីសំពះ េ ះខេ អកអំបុក

 វត្ត ិពិធីសំពះ  ះខ ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង   ងនិទា ន  ធិសត្វ  (សត្វ    

ដលនឹងបា ន   ស់ជា  ះពុទ្ធ  ល គឺជា អតីតជា តិរបស់  ះពុទ្ធ ) ។  

គម្ព ីរបរមត្ថ ទីបនីអដ្ឋ កថា  ចរិយា បិដក ភា សា បា លីមា នចងថា  ក្ន ុងដើម 

ភទ្ទ បក្ប នះ  ះបរម  ធិសត្វ នយើង  ង់  នយកកំណើតជា សស 

បណ ិត កំណើតជា ទន   យ ។  ថ្ង ពញបូណ៌មីមួយ សសបណ ិតបា ន 

អធិដា  នឧ  សថសីល ហើយឧទ្ទ ិសមំសៈ (សា ច់) របស់ខ្ល ួនជា ទា ន- 

បរមត្ថ បា រមី ដើម្ប ីបំពញ  ធិសមា  រឲ្យ បា ន   ស់ជា  ះពុទ្ធ  ។  ះឥន្ទ  

 ង់   បហតុកា រណ៍  ះ ក៏  ង់ក ឡា ខ្ល ួនជា   ហ្ម ណ៍ចា ស់មកសំុមំ- 

សា  សសបណ ិតជា អា ហា រ ។ សសបណ ិត  ធិសត្វ បា នឲ្យ   ហ្ម ចា ស់

 ះបងា្ក  ត់ភ្ល ើងភ្ន ក់ ហើយក្ន ុងពលដលភ្ល ើងកំពុងឆះស   រស    

សសបណ ិតក៏រលា ស់ខ្ល ួន ៣ដង ដើម្ប ីឲ្យ សត្វ ស្អ ិតដលជា ប់  នឹង  ម

 ុះចញរួច ក៏  តចូល  ក្ន ុងភ្ន ក់ភ្ល ើងភា  ម ។

អសា  រ្យ ណា ស់ភ្ល ើង  ះពំុបា នឆះសសបណ ិត  ះ ឥន្ទ   ហ្ម ណ៍

បា នស្ទ ុះ  ព  ះ  ធិសត្វ ឡើង  ដល់មណ ល  ះច័ន្ទ  ហើយ  ង់យក

មា  ងសិលា គូររូបទន   យហើយ ឥន្ទ   ហ្ម ណ៍អធិដា  នថា  សូមឲ្យ រូប         

ទន   យ  ធិសត្វ ដលខ្ញ ុំគូរនះ  ជា ប់រហូត ដល់ទីបំផុតកប្ប ។

 យអា នុភា ពទា នបរមត្ថ បា រមីន  ះ  ធិសត្វ ផង និងសចក្ត ីអធិ- 

ដា  ន របស់  ះឥន្ទ ផង រូបទន   យក៏ឃើញ   កដក្ន ុងមណ ល  ះចន្ទ  

ដរា បដល់សព្វ ថ្ង  (ចំ  ះអ្ន កវិទ   សា ្ត     ល   ជា ប់នឹង  ះចន្ទ  

ដលភ្ន កយើងធម្ម តា មើល  ឃើញ  ដៀងនឹងរូបទន   យ  ះ តា ម 

ពិតជា រូងក ហូងដ៏ធំ នភព  ះចន្ទ ដល  ដៀងគា   នឹង   ះធំ និង

  ដា ច់កន្ទ ុយភ្ន កនភពផនដីយើងនះ) ។

 យជឿតា មរឿងនះហើយ បា នជា  វលា យប់ពញបូណ៌មី       

ខកត្ត ិក រៀងរា ល់ឆា  ំ ខមរពុទ្ធ សា សនិក ដលជា អ្ន ក  ះថា  ចំ  ះ 

 ះ  ធិសត្វ តងនា ំគា  យកនំចំណី មា នអំបុក និងចកជា ដើមមកបូជា  

 ះចន្ទ   ថា ពិធីសំពះ  ះខ អកអំបុក ៕

បា ញ់កា ំ  ួច និងបណ្ណ ត  ទីបអបអរ  ះរា ជពិធីបុណ្យ អំុទូក 
បណ្ណ ត  ទីប និងសំពះ  ះខ  រា ជធា នីភ្ន ំពញ
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ក្ន ុងខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ នះ សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត         

ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  បា នអ ្ជ ើញ   

កា ន់ខត្ត មួយចំនួន និងចូលរួមជា អធិបតីដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុងពិធីមួយចំនួន     

រា ជធា នីភ្ន ំពញនិងខត្ត កណា្ខ  ល។ តា មរយៈវត្ត មា ននះដរ សម្ត ច-ឥ   

ត  បា នផ្ត ល់នូវអនុសា សន៍ និងសា រន  បា យទា ក់ទងនឹងប   ជា តិ 

អន្ត រជា តិផងដរ។

  ឹកថ្ង ទី១   ខវិច្ឆ ិកា    សម្ត ចត  បា នអ ្ជ ើញជួបសំណះ-  

សំណា លជា មួយក ុម  ឹក   ឃុំ សងា្ក  ត់ ក ុង  ុក ខត្ត  និង ម ្ត  ីរា ជកា រ 

កមា  ំង  ដា ប់អា វុធខត្ត កណា្ខ  ល  សា លា ខត្ត ។ ជំនួបនះ ដើម្ប ីពិនិត្យ  

មើលវឌ្ឍ នភា ព នកា រអនុវត្ត កម្ម វិធីន  បា យរបស់រា ជរដា  ភិបា លនីតិ- 

កា លទី៥ នរដ្ឋ សភា  និង  ះ   យប    ឈមដល  សសសល់។

សម្ត ចត  បា នរំលឹកថា  សភា ពកា រណ៍  ខត្ត កណា្ខ  លគឺជា ផ្ន ក

មួយនសភា ពកា រណ៍  ទូទា ំង  ទស។ ភូមិសា ្ត  របស់ខត្ត កណា្ខ  ល 

គឺជា តំបន់តភា  ប់ជា មួយរា ជធា នីភ្ន ំពញ។ នះបា នបងា  ញថា ឥទ្ធ ិពល  

រា ជធា នីភ្ន ំពញ និង  ក្ន ុងខត្ត កណា្ខ  លមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ គា  យា៉ ងខា  ំង ។  

បើនិយា យពីអំពើប្ល ន់  ដា ប់អា វុធវិញ គឺប្ល ន់  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ហើយ 

រត់ចូលខត្ត កណា្ខ  ល ។ រីឯករណីខ្ល ះទៀតប្ល ន់  ខត្ត កណា្ខ  លរត់ចូល  

សម្ង ំ  រា ជធា នីភ្ន ំពញ។ សរុបមកវិញទំនា ក់ទំនងបបនះបា នប   ក់   

ឲ្យ ឃើញថា ទីតា ំងភូមិសា ្ត  ទា ំងសា  នភា ពសណា្ខ  ប់ធា  ប់សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  

និង ជីវភា ពរបស់  ជា ពលរដ្ឋ គឺមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ គា  យា៉ ងខា  ំងរវា ងរា ជធា នី

ភ្ន ំពញ និងខត្ត កណា្ខ  ល។  ចំណុចនះសម្ត ចត  បា នទា មទា រឲ្យ 

មា នកិច្ច សហកា រមួយឲ្យ បា នល្អ រវា ងរា ជធា នី និងខត្ត កណា្ខ  ល ដើម្ប ី 

ទប់សា្ក  ត់ និងប  ្ក ាបអំពី  រកម្ម  និងបទល្ម ើសជ្ស ងៗ ។

 យឡកផកហ្វ សប៊ុករបស់សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ី ក្ន ុងថ្ង  

ទី១ ខវិច្ឆ ិកា  នះដរបា នសរសរថា  ក្ន ុងពិធីសំណះសំណា ល  ះ    

សម្ត ចបា នក ើនរំលឹកដល់ម  ្ត ីរា ជកា រទា ំងអស់  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់រក   

សន្ត ិសុខសណា្ខ  ប់ធា  ប់សង្គ ម  ខត្ត កណា្ខ  ល ជា ពិសស  ូវ  ប់  ង     

និងទប់សា្ក  ត់  យបា ននូវអំពើឃា តកម្ម  ឆក់ប្ល ន់  រកម្ម  និងថា  ំញៀន   

ដលជា ប   ធំកុំឲ្យ យុវជនយើងរង   ះ។ អា ជា  ធរ  ូវធ្វ ើកា រ         
សហកា រគា  ឲ្យ បា នក្ន ុងកា រអនុវត្ត  លន  បា យភូមិឃុំមា នសុវត្ថ ិភា ព 

និងខិតខំផ្ត ល់នូវសវា សា ធា រណៈដលមា នសវា សំណូមពរ និងសវា     

ត  ូវកា រចា ំបា ច់មួយចំនួន ដល  ូវ  ះ   យជូន  ជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ បា ន

ល្អ ឆា ប់ និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពមិនយក   សវា លើសពីតម្ល ដលច   ប់បា ន

កំណត់។ សម្ត ចត  បា នជំរុញឲ្យ ម  ្ត ីរា ជកា រ  ូវតខិតខំបំបា ត់ឲ្យ   

អស់នូវភា ពអសកម្ម នា នា  និង  ូវមា នឥរិយា បថសមរម្យ ខណៈពល   

បំពញកា រងា រ ។ កងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធ នគរបា ល និងម  ្ត ីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង

អស់  ូវចូលរួមសហកា រក្ន ុងកា រ  មូលពន្ធ ។  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់កា រពា រ

តំបន់អភិរក្ស ឡូត៍នសា ទ និងតំបន់កា រពា រមួយចំនួនឲ្យ បា នល្អ រួមទា ំង   

យកចិត្ត ទុកដា ក់  ះ   យប   ជ   ះដីធ្ល ី ជូន  ជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ បា ន 

រហ័សនិងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។ 

សម្ដ ចត   ហ៊ុន សន បា នប   ក់បន្ថ មថា  អា ជា  ធរ  ូវអនុវត្ត    

ឲ្យ បា នល្អ នូវសា រា ចរណនា ំអំពីផ   រលក់ដូរដលបា នចញរួចហើយ  ម

ទា ំងផ្ស ព្វ ផ   យឲ្យ បា នទូលំទូលា យដល់អា ជីវករតា មបណា្ខ  ផ   រដលខ្ល ួន

 ប់  ង គឺឲ្យ អា ជីវករដឹងថា ពួកគមា នសិទ្ធ ិលក់ដូរតកូនត    មទា ំង

មា នសិទ្ធ លិក់ផ្ទ រសិទ្ធ ិ  ឲ្យ អ្ន កដទបា នតមិនអា ចផ្ត ល់កម្ម សិទិ្ធ ជូនបា នទ ។

សម្ដ ចត  ក៏បា នរំលឹកនូវចំណុចសំខា ន់ពីរទៀតគឺ ខត្ត កណា្ខ  ល

ជា ខត្ត ដលសំបូរ   យ  ងចក មា នជា ង១៥០ ដូច្ន ៈអា ជា  ធរ  ូវ 

យកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់កា ររស់  របស់កម្ម ករ ឲ្យ បា នល្អ  សើរ  យកា រ

ស  ួលតម្ល  ទឹក ភ្ល ើង ឲ្យ មក  ទា បដើម្ប ីជួយដល់ជីវភា ពរស់  របស់

ពួកគ ។ ម  ៉ ងវិញទៀត  យសា រខត្ត នះមា ន  ំ  ទល់ជា ប់  ទស  

វៀតណា ម ដូច្ន ះអា ជា  ធរខត្ត  ូវមា នទំនា ក់ទំនងល្អ ជា មួយអា ជា  ធរ      

វៀតណា ម ពិសសយកចិត្ត ទុកដា ក់ដំណើរកា រ  ះប ្គ  ល  ំដនឲ្យ    

បា នលឿន និងបញ្ឈ ប់ឲ្យ បា ននូវកា រជួលដីពីសំណា ក់  ជា ពលរដ្ឋ របស់ 

យើង  យ   ជា ពលរដ្ឋ  វៀតណា ម។

សូមប   ក់ថា  សម្ត ចត  បា នបើកយុទ្ធ នា កា រចុះ  កា ន់រា ជធា នី 

ខត្ត ទា ំង ២៥ នះ កា លពីខកក្ក ដា  កន្ល ង    យបា នចា ប់ផ្ត ើមពី 

ខត្ត បា ត់ដំបង, បនា  យមា នជ័យ, សៀមរា ប, កំពង់ធំ ...។

  ឹកថ្ង ទី២ ខវិច្ឆ ិកា  សម្ត ចត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម  ្ត ី 

កម្ព ុជា  បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់  ក្ន ុងពិធីបើកកា រដា  ន       

សា  បនា ផ្ល ូវជនបទក  ល  ស៊ូពីរជា ន់ និងបតុង  វង ១.២០០ គីឡូ- 

ម៉   ្រ  ខត្ត ចំនួន ១០ និង  កា សដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់ផ្ល ូវជនបទក  ល

 ស៊ូពីរជា ន់  វង ៥៤៣ គីឡូម៉   ខត្ត ចំនួន ៨ ។ ពិធីនះបា ន    

  រព្ធ ជា និមិត្ត រូប   ុកក ូចឆា   ខត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ។

ក្ន ុងពិធីនះ សម្ត ចត  បា នមា ន  សា សន៍ទា ក់ទង  នឹងកា រអភិ-  

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន ជួបសំណះសំណា លជា មួយ  ជា ជន

ក្ន ុងពលអ ្ជ ើញស   ធដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់ផ្ល ូវជា តិលខ  ៧៦
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បើ  ក   ំ អ្ន ករកសីុគឺ  ក   ំមិនចង់ឲ្យ មា នស  ្គ ាមទ។ អា ហ្ន ឹង 

និយា យឲ្យ ពិត” ។ សម្ត ចត  បា នបន្ត  យធ្វ ើកា រវិភា គថា ម  ៉ ងទៀត 

បើ  ក   ំឈ្ន ះ ទំនា ក់ទំនងដលធា  ប់ល្អ ក់កករ  យសា រប   វិបត្ត ិ

 ក្ន ុង  ទសសុីរី និងតំបន់  ីមៀរ (  ំដនរុស្ស ី) រវា ងអា មរិកនិងរុស្ស ី

អា ចនឹងមា នសា  នភា ព  សើរឡើងហើយសា  នកា រណ៍ន  បា យ និង    

កិច្ច កា របរទសនឹងវិលមករក  ក តីភា ព និងជា មិត្ត នឹងគា  ឡើងវិញជា   

ធម្ម តា ដូច   មុន ។ 

បុ៉ន្ត សម្ត ចត  បា នប   ក់ថា   ះអ្ន កណា ឈ្ន ះ អ្ន កណា ចា ញ់ 

 ះ វា ជា រឿងរបស់អា មរិក ។ បុ៉ន្ត វា ក៏ទា ក់ទងជា មួយយើងដរ   ះបើ

ខា ង  ក  ី គ្ល ីនតុន (គណបក្ស  ជា ធិបតយ្យ ) ឈ្ន ះសភា ពកា រណ៍ 

អន្ត រជា តិក៍មិនងា យ  ួលប៉ុនា  នឡើយ ហើយទំនា ក់ទំនងអា មរិកនិង 

រុស្ស ី នឹងកា ន់តមា នកា រលំបា កបន្ថ មទៀត  យសា រតអា មរិក និង  

សម្ព ន្ធ ័មិត្ត ណា តូគា ំ  ពួកឧទា  មសុីរី ហើយរុស្ស ី  ឆា ំងនិងកា រគា ំ  ទា ំង

នះ និងបា នបង្ក ើនកា រវា យ  ហា រក ុមឧទា មក្ន ុង  ទសសុីរីជា ញឹក- 

ញយ។

  ឹកថ្ង ទី៧ ខវិច្ឆ ិកា  សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីកម្ព ុជា បា ន    

អ ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុងពិធីចកស ្ញ  ប  ដល់និស្ស ិតវិទ   សា  ន

ជា តិបណ្ណ ុះបណា្ខ  លបច្ច កទសចំនួន៣.៨២៩នា ក់  មជ្ឈ មណ លសន្ន ិ-

បា ត និងពិព័រណ៍  ះព   ។  ក្ន ុង  ឹត្ត ិកា រណ៍នះសម្ត ចបា នបញ្ជ ូន

សា រន  បា យមួយ  កា ន់មនុស្ស មួយចំនួន ដលមា នចតនា អា ក ក់  

ក្ន ុងកា របក   យពា ក្យ ពចន៍របស់  ក  ី អុ៊ង  ង សូ៊ជី ហើយ 

ធ្វ ើកា រវា យ  ហា រមកលើសម្ត ច។  ក  ី អុ៊ង  ន សូ៊ជី បា ន  ើ

ពា ក្យ ពចន៍  កា ន់ពលករន  ទសមីយា៉ ន់មា៉  ដលកំពុងធ្វ ើកា រ   

 ទសថថា  “  ះ!យើង  ផ្ទ ះយើងវិញ”។ ពួកជនដលមា នចតនា អា 

ក ក់បា នយកពា ក្យ ពចន៍នះ មកកកា ឡបន្ត ុះបងា  ប់មកលើរា ជរដា   

ភិបា លកម្ព ុជា  ពិសសសម្ត ចត   យសរសរថា  “  ះ! យើង 

 ធ្វ ើកា រ    ទសថ” ។

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នប   ក់ថា  “  ទីក ុងហា ណូយ 

ខ្ញ ុំបា ននិយា យថា  កម្ព ុជា កា លពីមុនគឺឧស   ហកម្ម អតិពលកម្ម ឧស   ហ- 

កម្ម  ពលកម្ម  ើមនុស្ស  ើន ឬពលកម្ម ក    ក បុ៉ន្ត ពលនះកម្ព ុជា    

មិនអា ច  ើពា ក្យ នះត  ទៀតទ  យសា រតកម្ព ុជា បា នដើរដល់   

ក  ិតដលនឹងអនុវត្ត  ១៥៣ ដុលា  រអា មរិក  យចា ប់ផ្ត ើមពី   ក់ 

បៀវត្ស រ៍តជា ង ៣០ ដុលា  របុ៉   ះ ក្ន ុងពលជា មួយគា    ទសឡា វ 

១០០ ដុលា  រ,  មីយា៉ ន់មា៉  ៦៧ ដុលា  រ។ ខុសពីកម្ព ុជា  ២ ដង  ។ តខ្ញ ុំ   

មិនបា នចង្អ ុលបងា  ញ   ធា នធិបតីរបស់មីយា៉ ន់មា៉ ទ” ។

សម្ត ចត  បា នបន្ត ថា   ពលដល  ក  ី អុ៊ង  ន សូ៊ជី 

 ទស្ស នកិច្ច  ថ គា ត់បា ននិយា យ  កា ន់ពលករមីយា៉ ន់មា៉ ដល  

កំពុងធ្វ ើកា រ   ទសថថា  “  ះយើង  ផ្ទ ះយើងវិញ”  កម្ព ុជា មា ន

ក ុមមួយគបា នប   ះរូបសម្ត ចថា  “  ះយើងនា ំគា    ទសថរក 

កា រងា រធ្វ ើ ” ដើម្ប ីដា ក់ផ្ល ឲ្យ សម្ត ច ។

សម្ត ចត  បា នធ្វ ើកា រវិភា គនិងពន្យ ល់ថា  "សូមឲ្យ កា ប់ថ្ម ចំណា ំ ចា ំ 

មើល  ថា  តើកម្ម ករមីយា៉ ន់មា៉  ឡប់  ផ្ទ ះវិញឬអត់ ? កា ប់ថ្ម ចំណា ំ 

ហើយកុំអា លជឿខ្ញ ុំ ។ កា ប់ថ្ម ចំណា ំ ហើយចា ំសង្ក តមើលតើ   ឬមិន 

 ?” ។ តើពលករមីយា៉ ន់មា៉ ធ្វ ើកា រ   ទសថមា ន  មា ណជិត២

វឌ្ឍ លើវិស័យហដា  រចនា សម័្ព ន្ធ  ដលនឹងជំរុញបន្ថ មទៀត  យពុំមា ន

កា រដកថយឡើយ។ សម្ត ចត  បា នថ្ល ងថា  “ខ្ញ ុំសូមប   ក់  ទីនះថា 

ន  បា យហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់ខ្ញ ុំ ក៏ដូចជា គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា 

 តជា ន  បា យ  ឹម  ូវបំផុត ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ ជា តិឲ្យ ឈា ន 

ឡើង” ។ ដើម្ប ីឲ្យ កម្ព ុជា អា ចលូតលា ស់  បា នយើងមិនអា ច  ដរខ្យ ល់

ឆ្ល ង  ឡា ង ឬទូកជា បន្ត ទៀត  ះទ ។  ូវខិតខំធ្វ ើផ្ល ូវ ធ្វ ើសា  នបន្ត     

ទៀតឲ្យ បា ន  ើនដើម្ប ីជំនួសឲ្យ សា  នដក សា  នឈើ  យសា  ន     

បតុង។ រា ជរដា  ភិបា លបា នធ្វ ើសា  នឆ្ល ងកា ត់ទន្ល មគង្គ  ទន្ល សា ប ទន្ល - 

បា សា ក់ ទន្ល សកុង និងទន្ល មគង្គ ក  ម ហើយ  មា នសា  នជា  ើន

ទៀតដលនឹងលចចញជា រូបរា ង  ពលខា ងមុខ ។ ន  បា យហដា  

រចនា សម្ព ័ន្ធ បា នធ្វ ើកា រតភា  ប់ផ្ទ ក្ន ុង  ទស និងបា នធ្វ ើសមា ហរណកម្ម 

 ទសទា ំងមូលឲ្យ ខិតជិតគា   ។ 

សម្ត ចត  បា នអធិប   យទៀតថា  សម្ត ចធា  ប់បា ននិយា យជា មួយ

ម  ្ត ី និង  ជា ជនបនា  ប់ពីកា របញ្ច ប់ស  ្គ ាម និងកា រធ្វ ើសមា ហរណ      

កម្ម កមា  ំងខ្ម រក ហមមកក្ន ុងរា ជរដា  ភិបា លថា  កា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ផ្ទ  

ក្ន ុង  ទស មិនអា ចធ្វ ើ  ឹមតសមា ហរណកម្ម កមា  ំងន  បា យ   ធា  

និងរដ្ឋ បា ល  ះទ ចា ំបា ច់  ូវមា នកា រតភា  ប់ក្ន ុង  ះគឺផ្ល ូវនះតម្ត ង ។ 

សម្ត ច  តផ្ត ល់អា ទិភា ព៤ យា៉ ងគឺ ទឹក, ភ្ល ើង, ផ្ល ូវ និង ធនធា នមនុស្ស  

ហើយបច្ច ុប្ប ន្ន ធនធា នមនុស្ស បា នមក  ដើមគវិញ ។ អា ទិភា ពទា ំង៤ 

នះ  តសំខា ន់ និងផ្ត ល់កា រវិនិ  គបន្ត  ។ សម្ត ចត  បា នបន្ត ថា 

កា រដលយើងកសា ងសា  ន និងផ្ល ូវនះបង្ក លក្ខ ណៈខ្ព ស់ណា ស់ស   ប់

 ជា ជនគឺចំណញទា ំងពលវលា ទាំ ងថវិកា  និងបា នចូលរួមកា ត់បន្ថ យ

ថ្ល ដើមនកា រផលិតរបស់កសិករផងដរ  ពលដលផ្ល ូវ  ួល កា រដឹក  

ជញ្ជ ូនកសិផល  កា ន់ទីផ   រក៏ចំណា យតិច ។

សម្ត ចត  បា នបន្ថ មថា  សមិទ្ធ ផលទា ំងអស់នះតើមា នមនុស្ស   

បុ៉នា  ននា ក់  ដលបា ន  មដល់? សូម្ប ីតរូបសម្ត ចក៏មិន  មថា  

មា នសា  នមា នផ្ល ូវឆ្ល ងតំបន់ជនបទ សា  នឆ្ល ងទន្ល ធំៗបបនះឡើយ ។     

កា លពីមិនទា ន់មា នផ្ល ូវ, មា នសា  ន, តំបន់មួយចំនួន  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា 

មា នកា រលំបា កយ៉ា ងខា  ំងក្ន ុងកា រធ្វ ើដំណើរ  មករកគា   តំបន់ខ្ល ះ  ូវ  

ចំណា យពីមួយសបា  ហ៍  កន្ល ះខឯ  ះ តបច្ច ុប្ប ន្ន យើងធ្វ ើដំណើរ  

 ឹមត ៤ ៉ ងបុ៉   ះ ។ សម្ត ចពិតជា មា ន  ទនភា ពខា  ំងណា ស់ 

 យបា នធ្វ ើដំណើរតា មផ្ល ូវជា តិជា  ើន  តា មបណា្ខ  យ  ំដន និងផ្ល ូវ

ថ្ម ីៗហើយបា នឃើញកា ររីកចំរីន ។

  ឹកថ្ង ទី៣ ខវិច្ឆ ិកា  សម្ត ចត  បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ង់-   

ខ្ព ស់ និងធ្វ ើបា ឋកថា ក  ម  ធា នបទស្ត ីពីកា រដឹកនា ំប   កមា  ំងសភា ព-

កា រណ៍ជា តិ អន្ត រជា តិ និងប   ផ្ស ងៗជូនដល់ថា  ក់ដឹកនា ំម  ្ត ី  ូ            

នគរបា លជា តិនិងនិស្ស ិតសិកា្ខ  កា មនបណ ិតសភា នគរបា លកម្ព ុជា  ស្ថ ិត

 ក្ន ុង  ុកកៀនសា  យខត្ត កណា្ខ  ល ។ មា ន  សា សន៍ក្ន ុងឱកា សនះ

សម្ត ចត  បា នថ្ល ងទា ក់ទង  ដល់កា រ  ះ   ត  ើសរីស  ធា នា 

ធិបតីសហរដ្ឋ អា មរិកដលបញ្ច ប់ផា  ច់  ័   ថ្ង ទី៨ ខវិច្ឆ ិកា ។

សម្ត ចត  បា នប   ក់ថា  “ស   ប់ខ្ញ ុំនិយា យ  យ  ង់ខ្ញ ុំចង់ឲ្យ 

 ក   ំ (បក្ខ ជន  ធា នា ធិបតីមកពីគណបក្ស សា ធា រណរដ្ឋ ) ឈ្ន ះ 

ខា  ំងណា ស់។ បើ  ក   ំឈ្ន ះ ពិភព  កអា ចនឹងមា នកា រ    ួល 

ហើយអា ចមា នសភា ពកា រណ៍ល្អ ផង  យសា រ  ក   ំ ជា អ្ន ករកសីុ ។ 
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លា ននា ក់  ះ  ម  ឡប់  ផ្ទ ះវិញឬអត់? បើ  ះបីថា រដា  ភិបា ល  

បង្ក ើតកា រងា រធ្វ ើឲ្យ មនុស្ស ជិត ២ លា ននា ក់អា ច  ឡប់  រកកា រងា រធ្វ ើ 

ក្ន ុង  ទសខ្ល ួនបា ន។ សម្ត ចត  បន្ត ថា  ទុកពលឲ្យ អ្ន កឯង២ ឆា  ំ 

 ពលដលអ្ន កឯងបង្ក ើតកា រងា រ ថ្ម ីស   ប់  ជា ពលរដ្ឋ មីយា៉ ន់មា៉ ជិត 

២ លា ននា ក់។ បើនិយា យថា  ស   ប់អ្ន កដលដល់អា យុធ្វ ើកា រ  ក្ន ុង  

មីយា៉ នមា៉  ះ  ឹម  ូវ ។ តប   មួយទៀត  ក្ន ុង  ទសថគឺ ពលករ

មីយា៉ ន់មា៉ រក   ក់ចំណូលបា នចា ប់ពី២០០ ដុលា  រ  ៣០០ ដុលា  រ ក្ន ុង 

មួយខ តើគ  យក៦៧ ដុលា  រ   ៨០ដុលា  រទ? ចំណុច គឺវា   ង់ 

នះឯង  ។ 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន  បន្ត ថា  តា មរយៈតួលខ   ក់ខនះពលករ 

មីយា៉ ន់មា៉ នឹងមិន  ឡប់  វិញទ បើ  ះបីរដា  ភិបា លរបស់មីយា៉ ន់មា៉  

បង្ក ើតកា រងា រថ្ម ីបា ន២ លា នក្ន ុងរយៈពល២ឆា  ំទៀត យា៉ ងណា ក្ត ីក៏ពួកគ

មិន  ឡប់  វិញដរ លុះ   ត   ក់ខ  ក្ន ុង  ទសមីយា៉ ន់មា៉ ឡើង

ដល់៣០០ដុលា  រ  ក  ងមា នអ្ន កវិល  ឡប់  វិញមន តបើ   ក់ខ  ឹម

បុ៉ណ្ណ ឹងកំុសង្ឃ ឹម ។

សម្ត ចត  ក៏បា នថ្ល ង  កា ន់អ្ន កដល បា នដា ក់ផ្ល ឲ្យ សម្ត ចថា  

 ូវពិនិត្យ មើលខ្ល ួនឯងថា  តើអតា  ធិប   យរបស់ខ្ញ ំុ  ឹម  ូវឬអត់ ? ។ 

ប   បង្ក ើតកា រងា រវា ជា រឿងមួយហើយ តរឿងមួយទៀតតើគា ត់  ម 

យក២០០ ដុលា  រជា ង   ទសថ ឬ  យក ៨០ ដុលា  រ  ក្ន ុង  ទស 

ខ្ល ួនឬអត់ ? ។

សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីបា នបន្ត ថា  សម័យនះមិនមន   ន់ត 

កម្ព ុជា ដល  ូវធ្វ ើចំណា ក  ុករកកា រងា រធ្វ ើទកា រងា រ  ខា ងក  គឺ  ូវ

ដើរ  សុំគទៀតទើបបា ន។  កូរ៉  សា ំងហា្គ  ពួរ  មា៉ ឡសុី ហើយ

យើងក៏កំពុងស្វ ងរកទីផ   រពលកម្ម ស   ប់ពលកររបស់យើង  អា រ៉ា ប់

បី៊សា អូឌីត  គូវ៉ត  បា រ៉ន  កា តា និង   ទសមួយចំនួនទៀត 

ក្ន ុងឈូងសមុ  ពក ។  មា៉ ឡសុីយើងបា នផា  កទា ក់ទងនឹងពលករជា 

 ្ត ី។  សា ំងហា្គ  ពួរយើងកំពុងសា កល្ប ង ។   ទសថយើងបា ន 

ខិតខំធ្វ ើឲ្យ មា នភា ព  បច   ប់ចំ  ះពលករកម្ព ុជា  ដល  ធ្វ ើកា រ    

 ទសថ ។

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នរំលឹកថា    ទសថក៏បា នបញ្ជ ូន

ពលកររបស់គ  ធ្វ ើកា រ   ទសដលមា នពលកម្ម ថ្ល ដូចជា   កូរ៉- 

ខា ងត្ប ូង  តវា៉ ន់ និង  មជ្ឈ ឹមបូពា៌ ដលមា ន   ក់ខខ្ព ស់ ។ ឯកា រខ្វ ះ

ពលករ  ខា ងក្ន ុងគ  ើពលករពី  ទសកម្ព ុជា  ពីឡា វ ពីមីយា៉ ន់មា៉  ។ 

 ទសហ្វ ីលីពីនមា ន  ជា ជនជា ង ១០ លា ននា ក់  ធ្វ ើកា រ  ក   

 ទស ហើយ   ន់ត  កម្ព ុជា មា នចំនួន  មា ណជា ងមួយមុឺននា ក់ ។ 

សម្ត ចត  បន្ត ថា  “សូមកុំ  មា ថ  នឹងប   ទា ំងអស់នះ។ អស់   

 កមិនទា ន់ធា  ប់  ប់  ងអំណា ចមិនដឹងទ” ។ ជា មួយគា  នះ សម្ត ច 

ត   ក៏បា នរំលឹកពលករកម្ព ុជា ទា ំងអស់ខិតខំថរក   កា រងា ររបស់ខ្ល ួនថ

រក    ងចក របស់ខ្ល ួនដលកំពុងមា នសព្វ ថ្ង នះ  ក្ន ុងដំណា ក់កា លន

កា រ  កួត  ជង  ពលដល  ទសមួយចំនួនកំពុងតដណ្ណ ើមកា រងា រ 

របស់យើង។ ពី   ះមីយា៉ ន់មា៉ មា ន   ក់ខ  ឹម ៨០ ដុលា  រ,  ឡា វ 

១០០ ដុលា  រ និង  បង់កា  ដស   ក់ខ ៧០ ដុលា  រ ។ ដូចនះ  ង- 

ចក អា ចចញផុតពី  ទសរបស់យើង  រកទីផ   រពលកម្ម តម្ល  ក ។ 

សម្ត ចត  ក៏បា នថ្ល ង  កា ន់ពលករពលកា រិនីខ្ម រ ដលកំពុងធ្វ ើកា រ

 ក្ន ុង  ទសថ  ូវសា  ប់ឲ្យ បា នថា   កម្ព ុជា មា នតម្ល ដល់ ១៥៣        

ដុលា  រជា   ក់ខអប្ប បរិមា ។ ប៉ុណ្ណ ឹងហើយបងប្អ ូនមិន  មចា ប់យក  

កា រងា រ  ក្ន ុង  ទសទៀត ។

  ឹកថ្ង ទី១៧ ខវិច្ឆ ិកា  សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីកម្ព ុជា បា ន 

អ ្ជ ើញជួបសំណះសំណា លជា មួយអា ចា រ្យ  អា ចា រិនី ទូទា ំង  ទស     

 មា ណជិតមួយពា ន់នា ក់  សា លសន្ន ិសីទចតុមុខ។ 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នមា ន  សា សន៍ថា  ក្ន ុងឋា នៈជា ជា តិ

សា សន៍មួយដលសំបូរបប   យវប្ប ធម៌  ពណី យើង  ូវតធ្វ ើកា រ

  វ   វពី  វត្ត ិនពិធីនីមួយៗ ឲ្យ បា នច   ស់លា ស់ថា  តើវា កើតឡើង 

 ក្ន ុងសម័យកា លណា ?  ភពពីណា ? ដើម្ប ីចងក ងជា  វត្ត ិនិងក្ប ួន

ខា  តស   ប់ធ្វ ើកា រ  ះពុម្ព ផ្ស ព្វ ផ   យទុកជា ឯកសា រមរតកជា តិ។ ក   

ពីចំណុច  លៗនក្ប ួនខា  ត ក៏  ូវធ្វ ើកា រ   វ   វចងក ងផងដរនូវអ្វ ី 

ដលជា ទំនៀមទំលា ប់  តា មតំបន់ ។ ទា ក់ទងនឹងអា ចា រ្យ  សម្ត ចត   

ក៏បា នជំរុញឲ្យ បន្ត  ធ្វ ើកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លធនធា នអា ចា រ្យ បន្ថ មទៀត 

 ល គឺក  ពីកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លរៀបរយដលមា នរួចមកហើយ  ះ  

ក៏  ូវជំរុញ ឲ្យ អា ចា រ្យ ដល  ូវបា នបណ្ណ ុះបណា្ខ  លរួចហើយ  ះឲ្យ ជួយ

ប  ៀនដល់អា ចា រ្យ  តា ម  ុកភូមិរបស់ខ្ល ួនផងដរ  ដើម្ប ីឲ្យ ចំនួនអា -

ចា រ្យ មា នកា រកើនឡើង។ ទន្ទ ឹមនះ អា ចា រ្យ ទា ំងអស់  ូវថរក   ឲ្យ បា ននូវ 

ក្ប ួនខា  តនិងទំនៀមទំលា ប់  ពណីជា តិដលមា នពីមុនមក តក៏  វូ  រព

ផងដរចំ  ះទំនៀមទំលា ប់  តា មតំបន់ និង  ួសា រមួយចំនួនដល 

ធា  ប់ធ្វ ើពីមុនមក ។ 

សម្ត ចត  បា នលើកឡើងដូចជា ករណី “លា ងជើងឲ្យ កូនក   ះ” 

ថា  ជា ក្ប ួនខា  តមួយដ៏  មឹ  វូ ក៏បុ៉ន្ត កន្ល ងមកមា នកា រទា មទា រឲ្យ លុប  ល

 យសា រមា នកា រលើកឡើងថា  ដូចជា ប   កកូនក មំុ ឬប   កដល់  ្ត  ី។ 

សម្ត ចត  បា នស្ន ើសំុឲ្យ រក   ទំនៀមទំលា ប់នះឡើងវិញ  យសម្ត ច

បា នពន្យ ល់ពីអត្ថ ន័យនពិធីលា ងជើងនះថា  តា មពិតពិធីលា ងជើងនះ 

គឺគមិនបា ន  ើកូនក មំុឲ្យ  លា ងជើងកូនក   ះ  ះទ។ គឲ្យ ប្អ ូន 

 សុកូនក មំុ ឬសា ច់ញា តិកូនក មំុ  លា ង ដើម្ប ីសំអា តជើងមុនចូលផ្ទ មឹ

ដើម្ប ីនា ំមក  សិរីសួស្ត ីចូលក្ន ុងពិធី   ះកូនក   ះធ្វ ើដំណើរមកពីឆា  យ

អា ចមា ន  ឡា ក់  ឡូករបស់មិនសា  តជា ដើម។ បើតា មដឹងមកដល់ពល

នះមា ន  ជា ពលរដ្ឋ  មា ណ  ៧០ % បា នលុប  លពីធីលា ង ជើងនះ ។ 

សម្ត ចត  បា នបងា  ញក្ត ីសង្ឃ ឹមថា   ពលដលយើងមា ន ក្ប ួនខា  ត

ច   ស់លា ស់បបនះ  ថ្ង ខា ងមុខ អ្វ ីៗនឹងវិលមករកក្ប ួនខា  តដលបា ន

ចងក ងតា មរយៈនកា រដលបា នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងឯកសា រដលបា ន 

ចងក ងទុក ។

សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីក៏បា នលើកឡើងផងដរថា   ទសមា ន

សុខសន្ត ិភា ពនិងរីកច  ើន ជីវភា ពរបស់  ជា ពលរដ្ឋ ក៏កា ន់តមា នភា ព

 សើរឡើងធ្វ ើឲ្យ  ជា ពលរដ្ឋ រៀបចំពិធីបបវប្ប ធម៌និងសា សនា កា ន់ត

 ើនឡើងៗក្ន ុង  ះ ត  ូវកា រអា ចា រ្យ និងអា ចា រិនីក៏កំពុង  ូវកា រកា ន់ត

 ើនផងដរ។

ក្ន ុងឱកា សជួបសំណះសំណា លជា មួយក ុម  ឹក   ឃុំ សងា្ក  ត់ ក ុង 

ខត្ត  និងម ្ត  ីរា ជកា រកងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធខត្ត សា  យរៀងកា លពីថ្ង ១៨ 

ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ សម្ត ចត  បា នអំពា វនា វជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត ទា ក់ទង

 នឹងបញ្ឈ ប់កា រជួលដីឲ្យ  ជា ពលរដ្ឋ វៀតណា មធ្វ ើ   ។ សម្ត ច- 
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ត  ប   ក់ថា   ូវពិនិត្យ មើលនិងយកចិត្ត ទុកដា ក់តំបន់ដល  ូវកា រ-

ពា រ ជា ពិសសយកចិត្ត ទុកដា ក់កា រពា រប ្គ  ល  ំដនដលបា ន  សល់

ពីអតីតកា ល។  ូវខិតខំរក   ទំនា ក់ទំនងឲ្យ បា នល្អ ជា មួយ  ទសវៀត-

ណា ម ពី   ះខត្ត សា  យរៀងគឺជា ខត្ត ដលមា ន  ំ  ទល់ជា ប់  ទស

វៀតណា ម ដល  ូវពឹងផ្អ កគា   វិញ  មក។ លើសពីនះ  ូវពិនិត្យ  

មើលលទ្ធ ភា ពដីរបស់ខត្ត ជា ក់ស្ដ ងដើម្ប ីរៀបចំឲ្យ បងប្អ ូនបូ៉លីស ឬ  - 

ធា កា រពា រ  ំដនដលពុំមា នដី ដើម្ប ីឲ្យ ទទួលបា នដីស   ប់រស់  និង

 កបរបរកសិកម្ម  តំបន់  ំដនតម្ដ ង។ ទន្ទ ឹមនឹងនះ  ូវទប់សា្ក  ត់ឲ្យ 

បា ននូវកា រលក់ឬជួលដី  ឲ្យ  ជា ជនវៀតណា ម។  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់

 ះ   យជ   ះដីធ្ល ីដលមា ន  ក្ន ុងខត្ត របស់ខ្ល ួនឲ្យ បា នល្អ  ។  ូវ 

បន្ត ពន្យ ល់ និងជំរុញ  ជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ  ចុះ   ះ  ះ   តឲ្យ បា នឆា ប់ 

រហ័ស និង  ប់គា    ះនឹង  ូវបញ្ច ប់  ពលឆា ប់ៗនះហើយ។

សម្ត ចត   ហុ៊ន សន ក៏បា នជំរុញឲ្យ អា ជា  ធរខត្ត  វូផ្ស ព្វ ផ   យ

សា រា ចរណនា អំំពីផ   រលក់ដូរឲ្យ បា នល្អ  និងទូលំទូលា យ  ដល់បងប្អ នូ

អា ជីវករ  តា មបណា្ខ  ផ   រ  ក្ន ុងខត្ត របស់ខ្ល ួន ។  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់

ធ្វ ើកា រងា រជា មួយកម្ម ករឲ្យ បា នល្អ    ះខត្ត សា  យរៀងមា ន  ងចក  

 ើន ជា ពិសសគឺ  តា មតំបន់ឧស   ហកម្ម ពិសស។

  ឹកថ្ង ទី២១ ខវិច្ឆ ិកា  សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នអ ្ជ ើញជា 

អធិបតីក្ន ុងពិធីស   ធដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់នូវកំណា ត់ផ្ល ូវជា តិលខ ៧៦ 

 វងជា ង ១៧២ គីឡូម៉  ដលតភា  ប់ពីក ុងសនម  រម្យ   ះករ 

ក្ន ុងខត្ត មណ លគរីី ដល់  ុកលំផា ត់ តា អង់ ខត្ត រតនៈគិរី។ កំណា ត់ផ្ល ូវ

នះសា ងសង់ឡើងក  មហិរញ្ញ ប្ប ទា នសម្ប ទា នរបស់រដា  ភិបា លសា ធា រ

ណរដ្ឋ  ជា មា និតចិនសរុបជា ង៩១ លា នដុលា  រអា មរិក និងថវិកា បដិ- 

ភា គ របស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ។

ក្ន ុងឱកា ស  ះ សម្ត ចត  បា នអំពា វនា វដល់  ជា ពលរដ្ឋ ដល 

 ប់អា យុ  ះ   តហើយ ពុំទា ន់បា នចុះ   ះ  ះ   ត សូមរួសរា ន់ 

 ចុះ   ះ  ះ   ត ពី   ះរយៈពលនដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ

  តនឹងបញ្ច ប់  ពលឆា ប់ៗខា ងមុខនះ។ សម្ត ចត  ប   ក់ថា     

កា រមិនបា នចុះ   ះ  ះ   ត គឺស្ម ើនឹងកា រ  ះបង់  លសិទ្ធ ិនកា រ

 ះ   ត។ កា រ   ះ   តគឺដើម្ប ីធា នា សិទ្ធ ិរបស់យើង ដើម្ប ី  ើសរី

សមនុស្ស ដលយើងពញចិត្ត ឲ្យ ដឹកនា ំឃុំសងា្ក  ត់របស់យើង និងឲ្យ ដឹក- 

នា ំ  ទសរបស់យើង ។

សម្ត ចត  ក៏បា នអំពា វនា វដល់  ជា កសិករ កំុ  ញា ប់លក់  ូវ 

ទា ំង  សើម ។ សូមឲ្យ ថទា ំ  ូវ ហា ល  ូវនះទុកសិន  ពល  ូវ 

ឡើងថ្ល ចា ំលក់។ កំុលក់  ូវទា ងំទទឹកធ្វ ើឲ្យ ឈ្ម ួញបងា  ប់ថ្ល   យសា រ

តយើងមិនបា នហា ល  ូវឲ្យ ស្ង ួតល្អ ។  សម្ត ចយល់អំពីកា រលំបា ករបស់

 ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នត  ូវកា រក្ន ុងកា រលក់  ូវយកលុយមក ដើម្ប ី  ើ-

  ស់និងសងបំណុលសា  ប័នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រ ក៏បុ៉ន្ត  សិនបើ 

 ជា ពលរដ្ឋ មា នកា រអំណត់បន្ត ិច មិន  ូវបា នឈ្ម ួញបងា  ប់ថ្ល  ះទ។ 

សម្ត ចក៏បា នអំពា វនា វចំ  ះសា  ប័នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុដលឲ្យ  ជា ពលរដ្ឋ ខ្ច ី 

សូមមតា   គយល់ដល់  ជា ពលរដ្ឋ  ដលកំពុងមា នកា រលំបា កអំពី 

ប   តម្ល  ូវចុះ  ក។

សម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីបា នប   ក់ថា  ឆា  ំនះ  ូវល្អ តា មកា រ    

បា៉ ន់សា  នបនា  ប់ពីទុកហូប និងទុកពូជ  ូវអា ច  សល់  មា ណ៥ លា ន 

 ន  ហើយ  ូវ៥ លា ន  ននះទីផ   រដលមា ន   ប់យើងអា ចនា ំ 

ចញ  ចិនបា ន ២០ មឺុន  ននិងនា ំចញ   ទសវៀតណា ម ៣០ 

មឺុន  ន នា ំចញ  អឺ៊រុ៉បបា នមួយចំនួន។បុ៉ន្ត ទីផ   រ  ក្ន ុងតំបន់នះគឺ

ជួបកា រលំបា ក   ះតម្ល ទា ប ។ សម្ត ចត  ក៏បា នសុំកា រ  គយល់ពី

 ជា ពលរដ្ឋ ចំ  ះប   លំបា ករួមរបស់រា ជរដា  ភិបា ល ដល  ូវនិង  

កសិផល  ទីផ   រមា នតម្ល ទា ប ។

ទា ក់ទង  នឹងកា រ  ើ   ស់ផ្ល ូវថ្ន ល់ ពិសសកា រដឹកលើសទម្ង ន់ និង 

ត  ុងខុសពីបច្ច កទសសម្ត ចត  បា នរំលឹកថា  ជំងឺឡា នត  ុងហា ក់ 

ដូចជា រីឡើងវិញ សម្ត ចប   ឲ្យ អនុវត្ត ន៍ចំ  ះរថយន្ត ដឹកធ្ង ន់ និងត  ុង 

ទា ំងនះជា បន្ត ទៀត   ះរថយន្ត ទា ំងនះមិន  ឹមតបំផា  ញផ្ល ូវថ្ន ល់ដល 

យើងបា នធ្វ ើសា  ត  ះទ តវា បា នបង្ក ើតសា  នភា ព   ះថា  ក់ចរា ចរថម

ទៀត។ បា នផ្ល ូវហើយកុំបំផា  ញផ្ល ូវ  លតា មរយៈនកា រដឹកជញ្ជ ូនលើស

ទម្ង ន់។ នះមិនមនជា រឿងថ្ម ីទ បុ៉ន្ត ភ្ល ចខ្ល ួនជំងឺចា ស់វា រីឡើង។ រឿង 

ដឹកលើសទម្ង ន់ម  ៉ ងហើយ តរឿងឡា នត  ុងឥឡូវចា ប់កា ត់ផ្ន ក  ុងត

 ទៀត។ មិនទា ន់កា ត់មិនឲ្យ បើកលើផ្ល ូវ។ ឥឡូវចា ប់ឲ្យ អស់  មូល 

ឡា នទា ំងនះ កំុឲ្យ មា នលើផ្ល ូវ  យសហកា រជា មួយនគរបា ល។ បើមិន 

កា ត់ទទុក  លតម្ដ ង។

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន ក៏បា នថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះរដា  ភិបា ល

និង  ជា ជនចិន ដលបា នផ្ត ល់ជំនួយឥតសំណង និងហិរញ្ញ ប្ប ទា នសម្ប -

ទា នដល់កម្ព ុជា ក្ន ុងកា រកសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ដ៏  ើនក្ន ុងកា រតភា  ប់ផ្ទ 

ក្ន ុង  ទសនិង កា រតភា  ប់  កា ន់  ទសជិតខា ងរបស់កម្ព ុជា ។ តា ម 

រយៈជំនួយរបស់មិត្ត ចិននះបា នជួយឲ្យ យើងតភា  ប់តំបន់នះ មា្ខ  ងតភា  ប់

  ទសឡា វតា មរយៈផ្ល ូវជា តិលខ ៧ និង មា្ខ  ងទៀតតភា  ប់   ទស 

វៀតណា មតា មរយៈផ្ល វូជា តិលខ៧៨ ដលតភា  ប់ផ្ល វូជា តិពីស្ទ ងឹ   ងឡើង

មកវៀតណា ម និង មា្ខ  ងទៀតផ្ល ូវជា តិលខ ៧៦ តភា  ប់  វៀតណា ម 

តា មដា ក់ដា ំ  ។

សម្ត ចត  បា នបន្ត ថា   មា នផ្ល ូវជា  ើនទៀតដល  ូវធ្វ ើហើយ

 ូវកា រលុយពីមិត្ត ចិន   ះអ្ន កដទទៀតបា ន  ឹមត   តប៉ុ   ះ ។ 

យើង  ូវកា រផ្ល ូវ  តំបន់ភូមិភា គឦសា ន្ត នះ។ កា ររៀបចំជា  ព័ន្ធ ផ្ល ូវ 

បន្ថ មនះ  មា នជា បន្ត  ដលកម្ព ុជា  ូវកា រទុនជា បន្ត មកពីរដា  ភិបា ល 

ចិន និងដគូអភិវឌ្ឍ ដទទៀត។ យើងសង្ឃ ឹម  លើរដា  ភិបា លចិនត 

បុ៉   ះ    ះយុទ្ធ សា  ្ត អភិវឌ្ឍ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ នះបា នដើរ  ប

 ជា មួយន  បា យអា ទិភា ពរបស់ចិនអំពីផ្ល ូវសូ   ដល  ប  នឹង 

ន  បា យចតុ  ណរបស់រា ជរដា  ភិបា ល ។

សម្ត ចត  បា នបន្ត ថា  កា រតភា  ប់នះជា កា ររួមចំណកអភិវឌ្ឍ ន៍ 

តំបន់  ី  ណ កម្ព ុជា   ឡា វ វៀតណា ម ផងដរ ដលកម្ព ុជា មា ន ខត្ត  

រតនគិរី, មណ លគិរីនិងស្ទ ឹង   ងដលជា ខត្ត ក ីក ។ យើងកំពុងខិតខំរក

ទុនដើម្ប ីយកមកអភិវឌ្ឍ ន៍ ។ កា រ   ង់ពីខា ងក  ស   ប់យើងនះ      

ក៏មា នទុនពីសា ធា រណរដ្ឋ  ជា មា និតចិន, មា នទុនមួយចំនួនពីធនា គា រ  

អភិវឌ្ឍ ន៍អា សុីនិងមួយចំនួនបា នមកពី  ទសជបុ៉ន ៕
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រយៈពលពីរថ្ង ចា ប់ពីថ្ង ទី២២-២៣ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ កម្ព ុជា បា ន

ធ្វ ើជា មា  ស់ផ្ទ ះក្ន ុងកា ររៀបចំកិច្ច  ជំុកំពូលកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណា ម 

ឬដល  កា ត់ថា  សុី អិល វី (CLV) លើកទី៩ ស្ត ីពីកា រអភិវឌ្ឍ តំបន់    

 ី  ណ។ កិច្ច  ជំុនះបា ន   រព្ធ បើកជា ផ្ល ូវកា រ  រសៀលថ្ង ទី ២៣ 

ខវិច្ឆ ិកា  នា សណា្ឋ  គា រអប្ស រា ផា លស ខត្ត សៀមរា ប  ក  មវត្ត មា ន 

សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីកម្ព ុជា  

ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា , ឯកឧត្ត ម ថងលូន សីុសូ៊លីត នា យករដ្ឋ  

ម  ្ត ីនសា ធា រណរដ្ឋ  ជា ធិបតយ្យ  ជា មា និតឡា វ និងឯកឧត្ត ម     

ង្វ ន សួនហ៊្វ ុក នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីនសា ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម។

របៀបវា រៈសំខា ន់នកិច្ច  ជំុលើកនះមា នបីក្ន ុង  ះ ទី១. ផនកា រ   

មដលបា នក   ឡើងវិញ ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច ន 

 ទសកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណា ម ស្ត ីពីកា រអភិវឌ្ឍ តំបន់  ី  ណ 

(២០១០-២០២០) ទី២. លទ្ធ ផលនកិច្ច  ជំុគណៈកមា  ធិកា រស  ប- 

ស  ួលកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណា មលើកទី១០ និងកិច្ច  ជំុពា ក់ព័ន្ធ ផ្ស ង

ៗទៀតដលបា ន   ឹត្ត ិ  កា លពីខ ធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥  ខត្ត ចំបា៉ សា ក់ 

 ទសឡា វ និងទី៣. កា រអនុវត្ត លទ្ធ ផលកិច្ច  ជំុកំពូលកម្ព ុជា  ឡា វ 

និងវៀតណា មលើកទី៨ ស្ត ីពីកា រអភិវឌ្ឍ តំបន់  ី  ណ  ទីក ុង 

វៀងច័ន្ទ ចា ប់ពីឆា  ំ២០១៤ មក។

 ក្ន ុងពិធីបើកកិច្ច  ជំុ  ះ  មុខរដា  ភិបា លន  ទសទា ំង ៣ បា ន

ឡើងថ្ល ងសុន្ទ រកថា ដលមា នរយៈពល ៥ នា ទីមា  ក់ ។មា ន  សា សន៍បើក

កិច្ច  ជំុកំពូលក្ន ុងនា មជា មា  ស់ផ្ទ ះសម្ត ចត  នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីកម្ព ុជា បា ន

ថ្ល ងថា   នះជា ឱកា សដ៏  ពស   ប់ធ្វ ើកា របូកសរុបលទ្ធ ផលដល 

ស   ចបា នក្ន ងុកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រទ្វ ភា គី និងពហុភា គី  មទា ងំប   ក់

សា រជា ថ្ម ីអំពីកា រប្ត ជា  ចិត្ត  ដ៏មុតមា ំក្ន ុងកា រព  ឹងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឲ្យ 

កា ន់តសុីជ    និងទូលំទូលា យ  ក្ន ុងតំបន់  ី  ណក្ន ុង  លបំណង

ស   ចឲ្យ បា ននូវផនកា រមស   ប់អភិវឌ្ឍ ន៍នា នា ដលបា នដា ក់ចញ

នា ពលកន្ល ងមក ។ កិច្ច  ជំុកំពូលនះក៏ផ្ត ល់ផងដរនូវឱកា សស   ប់ 

 មុខដឹកនា នំ  ទសទា ងំ៣ ព  ងឹ និងព  កីចំណងទា ក់ទងនិងមិត្ត ភា ព

ន  ទសទា ំងបីដលមា នយូរលង់ណា ស់មកហើយ និងជា កា រពន្ល ឿននូវ

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រពហុភា គីផ្ស ងទៀត ។

សម្ត ចត  ក៏បា នបងា  ញនូវ  ទនភា ព និងវា យតម្ល ខ្ព ស់ចំ  ះ  

ថា  ក់ដឹកនា ំឧត្ត មម  ្ត ី និងអា ជា  ធរ  ប់លំដា ប់ថា  ក់ន  ទសទា ំងបី ដល     

បា នខិតខំ  ងឹ   ងបំពញកា រងា រតា មកា រកំណត់រហូតស   ចបា នលទ្ធ ផល

ជា  ើនដលក្ន ុង  ះ មា នទា ំងគ   ងក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ តំបន់  ី  ណ  

កា រកសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   កា រកា ត់បន្ថ យកា រជួញដូរមនុស្ស  និង  ឿងញៀន  

កា រស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម   កា របង្ក ើនទំនា ក់ទំនងរវា ង  ជា ជននិង  ជា ជន 

កា រលើកកម្ព ស់វិស័យ ទសចរណ៍ និងកា រអភិវឌ្ឍ កសិកម្ម  ។ ទន្ទ ឹមនះ   

ដរយន្ត កា រផ្ស ងៗក៏  ូវបា នដា ក់ចញ ដើម្ប ី  ះ   យឲ្យ បា នទា ន់ 

ពលវលា និង ជំរុញសកម្ម ភា ពវិនិ  គនិងអា ជីវកម្ម របស់សហគមន៍ធុរៈ

កិច្ច  ក្ន ុងតំបន់  ី  ណអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុជា  ឡា វ វៀតណា ម ។ 

សម្ត ចត  ក៍បា នសា  គមន៍ចំ  ះកិច្ច  ជំុគណៈកម្ម កា រលើកទី ៣ 

ស្ត ីពីសន្ត ិសុខនិងកិច្ច កា រពា រជា តិរបស់  ទសសុី អិល វី  ថ្ង ទី ២១ 

ខក ្ញ   ឆា  ំ២០១៦  ទីក ុងញ៉ា ចា ង ខត្ត  ថា ញ់ហ័រ   ទសវៀតណា ម។ 

សម្ត ចត  បា នអរគុណចំ  ះរដា  ភិបា ល និង  ជា ជនជបុ៉ន ធនា គា រ 

អភិវឌ្ឍ ន៍អា សុី និងដគូអភិវឌ្ឍ ន៍នា នា ដលបា ន និងកំពុងបន្ត ចូលរួមផ្ត ល់

ហិរញ្ញ ប្ប ទា នដើម្ប ីអភិវឌ្ឍ ន៍តំបន់  ី  ណរបស់  ទសទា ំងបី ។   យ 

សំ   រកអ្វ ីដលស   ចបា ន និងសកា  នុពលនតំបន់  ី  ណនះ

សម្ត ចត  បា នប   ក់ថា  លទ្ធ ផលដ៍ល្អ  សើរដលស   ចបា ន គឺ   

កា រចូលរួមចំណកអភិវឌ្ឍ ន៍តំបន់  ី  ណរបស់យើងធ្វ ើឲ្យ តំបន់នះលង

ជា តំបន់ដា ច់  យា លទៀតហើយ តបា នកា  យជា តំបន់  រពញ   យ

សកា  នុពលសដ្ឋ កិច្ច  និងមា នភា ពទា ក់ទា ញស   ប់កា ររស់  និងកា រ 

វិនិ  គ ។ ជា សក្ខ ីភា ពនកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង  ក្ន ុងរយៈពល  

បុ៉នា  នឆា  ំកន្ល ង  នះ តំបន់  ី  ណអភិវឌ្ឍ ន៍បា នកា  យ  ជា តំបន់ 

កសិឧស   ហកម្ម ដ៍ធំតា មរយៈកា រវិនិ  គពីបរទស និងវិនិ  គក្ន ុង 

 ុក ។ ជា មួយគា  នះ ដរតំបន់  ី  ណអភិវឌ្ឍ ន៍បា ននិងកំពុងកា  យ

 ជា  ល  ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិដ៍គួរឲ្យ ទា ក់ទា ញ និងទទួលបា នភ្ញ ៀវ

ទសចរកា ន់ត  ើនឡើងៗជា លំដា ប់ ។ សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច រស់រវីក    

ទា ំងក្ន ុងខត្ត នីមួយៗ និងឆ្ល ង  ំដនជា មួយនិងកា រអភិវឌ្ឍ ទា ំងនះ  

ជីវភា ព និងសុខុមា លភា ពរបស់  ជា ជនក្ន ុងតំបន់ទា ំងនះក៍មា នកា រ   

 ួលគួរឲ្យ កត់សំគា ល់ ។ បុ៉ន្ត សម្ត ចត  បា នទា ញអា រម្ម ណ៍ថា  តំបន់ 

 ី  ណ គឺជា តំបន់ដល  រពញ   យសកា  នុពលដ៍ធំធង  ពំុ 

ទា ន់បា ន  ើ   ស់ឲ្យ អស់លទ្ធ ភា ពលើ  ប់វិស័យ  ឡើយទ។ ដូចនះ

 ូវបន្ត ខិតខំ  ឹង   ងបន្ថ មទៀត ដើម្ប ីពន្ល ឿនកា រអនុវត្ត ន៍រា ល់កិច្ច  ម-

 ៀងទ្វ ភា គី និងពហុភា គី ក្ន ុងក បខណ តំបន់អភិវឌ្ឍ ន៍នះ ។ កា រព  ឹង 

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម កា រតភា  ប់សកម្ម ភា ព  

សដ្ឋ កិច្ច  កា រធ្វ ើហិរញ្ញ ប្ប ទា ន និងបរិសា  នអំ  យផលស   ប់វិនិ  គ    

និងជួយជំរុញតំបន់  ី  ណ   ះ  កា ន់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ និងកា រ

ធា នា បា ននូវសុខសន្ត ិភា ពនិងស្ថ រភា ពយូរអង្វ ង ។ 

សម្ត ចត  បា នបន្ត ថា  កិច្ច  ជំុរបស់យើងនា ពលនះនឹង   តកា រ

ពិភា ក   លើកា រ  ម  ៀងស្ត ីពីកា រជំរុញនិង ស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុងតំបន់

អភិវឌ្ឍ ន៍  ី  ណផនកា រអភិវឌ្ឍ ន៍ឧស   ហកម្ម  ស៊ូ, ផនកា រ 

កិចច  ជំុកំពូលកមព ុជ   វ វៀត  ម លើកទី  ៩ 
ស្ត ីពីក រអភិវឌ្ឍ តំបន់  ីកណ  

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  
អ ្ជ ើញដឹកនា ំកិច្ច  ជំុកំពូលកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណា ម លើកទី ៩
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អភិវឌ្ឍ ន៍ទសចរណ៍, ផនកា រសកម្ម ភា ពនកា រតភា  ប់សដ្ឋ កិច្ច , គ   ង      

អា ទិភា ពនិងកា រកៀងគរធនធា ន។ ទន្ទ ឹមនះដរកា រលើកទឹកចិត្ត ដល់    

យុវជនរបស់យើងបន្ថ មទៀតឲ្យ ពួកគចូលរួមវទិកា នា នា  ដើម្ប ីផា  ស់ប្ត ូរ

និងជំរុញទំនា ក់ទំនងយុវជន  ក្ន ុងតំបន់និងរវា ង  ទសទា ំងបី។

 សម្ត ចត  បា នបងា  ញនូវកា រជឿជា ក់ថា   ទសទា ំងបីនឹង  កា ន់

ខា  ប់នូវសា មគ្គ ីភា ព មិត្ត ភា ពយូអង្វ ង និងចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រ  

ពិភា ក    ដើម្ប ីស   ចបា ននូវលទ្ធ ផលកា រងា រគួរជា ទីពញចិត្ត  ដើម្ប ី 

កា រអភិវឌ្ឍ  និងវិបុលភា ពស   ប់  ទសទា ំងបីក៍ដូចជា ស   ប់ 

 ជា ជន រស់  តំបន់  ី  ណនះ។  

គួរប   ក់ថា  បនា  ប់ពីចប់កិច្ច  ជំុ  មុខរា ជរដា  ភិបា ល  មុខរដា  ភិ-  

បា លន  ទសទា ំងបីក៏បា នអ ្ជ ើញជា សា ក្ស ី  ក្ន ុង ពិធីចុះហត្ថ លខា 

លើកិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពីកា រជំរុញ និងស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម  ស   ប់តំបន់  ី

 ណអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណា ម និងបា នអ ្ជ ើញចុះហត្ថ លខា 

លើសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍រួមនកិច្ច  ជំុកំពូលកម្ព ុជា  ឡា វ វៀតណា ម លើក 

ទី៩ ស្ត ីពីតំបន់  ី  ណអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុជា  ឡា វ វៀតណា ម ។បនា  ប់មកមា ន 

សន្ន ិសីទកា សតរួមគា  មួយ។ មា ន  សា សន៍  ក្ន ុងសន្ន ិសីទសា រព័ត៌មា ន

 ះ សម្ត ចត  បា ន   ប់ដល់ក ុមអ្ន កកា សតជា តិនិងអន្ត រជា តិថា    

សម្ត ចមា ន  ទនភា ពយ៉ា ងខា  ំង  យសា រថា នះជា គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមរបស់

ខ្ញ ុកំ្ន ងុឋា នៈជា នា យករដ្ឋ ម  ្ត កីម្ព ជុា  ហើយ  វូបា នគា ំ   យអតីតនា យក

រដ្ឋ ម  ្ត ីវៀតណា ម និងនា យករដ្ឋ ម  ្ត ីឡា វ ។ កា រដលយើងចា ប់ផ្ត ើម       

ដំបូងនកា រអភិវឌ្ឍ តំបន់  ី  ណនះ កម្ព ុជា មា ន   ក់ចំណូល  ឹមត 

២២៤ ដុលា  រតបុ៉   ះស   ប់មនុស្ស មា  ក់ ក៏បុ៉ន្ត ចា ប់ពីពល  ះមក

ដល់ពលនះកម្ព ុជា មា ន   ក់ចំណូលឡើងដល់ ១៣០០ ដុលា  រអា មរិក 

ពី  ទសដលមា ន   ក់ចំណូលតិច  ជា  ទសដលមា ន   ក់ចំណូល

ក  ិតមធ្យ ម ។ 

សម្ត ចត  បា នឲ្យ ដឹងថា  ដើម្ប ីពន្ល ឿនកា រអភិវឌ្ឍ នា យករដ្ឋ ម  ្ត ី

ទា ំង ៣ បា នឯកភា ពគា  គឺ  ទសនិមួយៗមា នគ   ងចំនួន៥ ស   ប់

ស្ន ើសុំ  កា ន់  ទសដគូអភិវឌ្ឍ ន៍ ពិសសជបុ៉ន និងធនា គា រអភិវឌ្ឍ ន៍ 

អា សុី។ បុ៉ន្ត យើងក៏មា នកា រចា ំបា ច់ដើម្ប ីពន្ល ឿនតំបន់អភិវឌ្ឍ ន៍  ះតា ម

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមមួយចំនួន រា ប់ទា ំងកា រកសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងកា រ 

អភិវឌ្ឍ ធនធា នមនុស្ស   ហើយដលក្ន ុង  ះវៀតណា ម មា នលទ្ធ ភា ព   

 ើនក្ន ុងកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លធនធា នមនុស្ស  ក្ន ុងតំបន់  ះ ក៏ដូចជា   

ប   ដទទៀត ។ ចំណកឡា វក៏មា នលទ្ធ ភា ព  ើនក្ន ុងកា រផលិត           

ថា មពលអគ្គ ិសនីស   ប់ចកចា យដល់កម្ព ុជា ផង និងវៀតណា មផង។ 

កម្ព ុជា នឹងរៀបចំផនកា រមួយក្ន ុងកា រតភា  ប់បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីពីកម្ព ុជា  

កា ន់  ទសឡា វ ។ ជា មួយនះ  មុខរដា  ភិបា ល  ទសទា ំងបីក៏បា នឯក

ភា ពគា  បង្ក ើតកា រតភា  ប់វីដអូ ខុនហ្វ ឺរន(Conferen) រវា ងនា យករដ្ឋ ម  ្ត ី

ន  ទសទា ំង៣ និង ផ្ន កកា រងា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងតំបន់  ី  ណ ។

តំបន់  ី  ណអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុជា -ឡា វ-វៀតណា ម (CLV) គឺជា តំបន់ដ

លមា ន  ំដនជា ប់គា  នខត្ត ចំនួន១៣ គឺ ៤ ខត្ត របស់កម្ព ុជា                      

(ខត្ត ស្ទ ឹង   ង រតនគិរី មណ លគិរី និង ខត្ត ក ចះ), ៤ខត្ត របស់ឡា វ 

គឺ(ខត្ត អា ត់តា ពី សា ឡា វ៉ា ត់ សកុង និង ខត្ត ចំបា៉ សា ក់) និង ខត្ត ចំនួន៥ 

របស់វៀតណា ម គឺ(ខត្ត កន់ទំ យា៉ ឡា យ ដា ក់ឡា ក់ ដា ក់ណុង និង 

ខត្ត បិ៊ញហ្វ ឿក។ 

គួរប   ក់ថា   ថ្ង ទី ២៣ ខ វិច្ច ិកា  ឆា  ំ ២០១៦ សម្ត ចអគ្គ - 

មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក  

កម្ព ុជា  បា នជួបពិភា ក   កា រងា រជា មួយឯកឧត្ត ម ថងលូន សីុសូ៊លីត នា យ

ករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅខេត្ត 

សៀមរា ប។

មដឹកនា ំទា ំងពីរបា នពិភា ក   គា  លើប    ំដន និងបា នជំរុញឲ្យ  

គណៈកម្ម កា រច  ុះ  ំដនន  ទសទា ំងពីរ កម្ព ុជា -ឡា វ បន្ត ជួបគា  ឲ្យ  

បា នឆា ប់  ។ សម្ត ចត  បា នលើកឡើងថា  ប   សំខា ន់ដល  ទស

ទា ំងពីរ  ូវជំរុញ  ះ   យជា បនា  ន់  ះរួមមា ន ទី១.ក្ន ុងតំបន់តា ងឿន, 

ទី២.កា របើក  ក  ំដនចំនួន ៣ ដលកន្ល ងមកបា នចា ត់ឲ្យ គណៈកម្ម កា រ

ច  ុះ  ំដនអា ជា  ធរខត្ត និងម ្ត  ីកុងស៊ុលធ្វ ើកា រជា មួយគា   ។  យឡ

កមា ន  ក  ំដនអន្ត រជា តិមួយកន្ល ង គឺ ចំនឹងកន្ល ងដលសង់សា  នឆ្ល ង

កា ត់   ក    និង  កទ្វ រភា គី  អូសា  យ(កម្ព ុជា )-វឿនខា ំ (  ទស 

ឡា វ) និង  កទា  រតំបន់  ះឬស្ស ី (កម្ព ុជា )និង  កលខ ៤៨ (ឡា វ) ។ 

តំបន់ទា ំងនះមិនទា ន់ឈា នដល់កា រស   ច ដើម្ប ីបើក  កទា ំង៣ នះ 

 ឡើយទ ។ សម្ត ចបា នស្ន ើឲ្យ គណៈកម្ម កា រច  ុះ  ំដនស   ចដើ

ម្ប ីឈា នដល់កា របើក  កទា ំងនះជា សា  ពរ ។ ចំ  ះគ   ងសា ងសង់

សា  ន   ក   នះកន្ល ងមកភា គីទា ំងពីរបា នធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត្យ រួចរា ល់មក

ហើយប៉ុន្ត ពលនះមា នប      ួល មួយចំនួនដលទា មទា រឲ្យ ភា គី 

ទា ំងពីរស  ួលកា រងា របន្ថ មទៀត ។ នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ទសទា ំងពីរក៏

បា នពិភា ក   គា  ផងដរ ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ប័ណ្ណ ឆ្ល ងកា ត់តា ម  ំដនជា ពិ

សសខត្ត ដលមា ន  ំ  ទល់ជា ប់គា   កម្ព ុជា -ឡា វ ដើម្ប ីស  ួលកា រឆ្ល ង

កា ត់របស់  ជា ពលរដ្ឋ  យ     ភា គីទា ំងពីរបា នឯកភា ពឲ្យ  ើ   ស់ប័ណ្ណ  

នះ ហើយស   ចឲ្យ ចា ប់ផ្ត ើមអនុវត្ត ន៍ចា ប់ពីថ្ង ទី ១ ខមករា  ឆា  ំ ២០១៧ 

ត   ។ ភា គីទា ំងពីរក៏បា នពិភា ក   គា  អំពីគ   ងរៀបចំស   ធ  កអន្ត រ

ជា តិ  ពា ំងក ៀល(កម្ព ុជា )-ណងនុឃឿន(ឡា វ) ជា  កមួយដ៏សំខា ន់

ដលភា គីទា ំងពីរបា នចរចា គា  រួចហើយហើយជំនួបរវា ងនា យករដ្ឋ ម ្ត  ីទា ំង

ពីរ  ថ្ង នះបា នឯកភា ពនឹងស   ធ  ថ្ង ទី ១០ ខ មករា  ឆា  ំ២០១៧ 

ខា ងមុខ។ ភា គីទា ំងពីរក៏បា នឯកភា ពគា  ផងដរក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរអ្ន ក  សរ

វា ង  ទសទា ំងពីរបនា  ប់ពីប    នះ  ូវបា នពិភា ក   គា  រួចមកហើយ  ះ។ 

 ថ្ង ទី ២៣ ខ វិច្ច ិកា  ឆា  ំ ២០១៦  ះដរ សម្ត ចអគ្គ មហា សនា - 

បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  

បា នជួបពិភា ក   ទ្វ រភា គីជា មួយ នឹងនា យករដ្ឋ ម ្ត  ីនសា ធា រណរដ្ឋ សង្គ ម

និយមវៀតណា មឯកឧត្ត ម ង្វ ៀន សួនហ៊្វ ុក  ខត្ត សៀមរា ប។

 ក្ន ុងពល  ះ ឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ ម ្ត  ីវៀតណា មបា នស្ន ើសុំសម្ត ច

ត   បំពញទស្ស នកិច្ច    ទសវៀតណា មនា ពលខា ងមុខ 

ហើយសម្ត ចត  បា នឯកភា ព  បំពញទស្ស នកិច្ច ផ្ល ូវកា រ  ថ្ង ទី 

២៦ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ ខា ងមុខនះ។ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ច កា រ  ំដននា យករដ្ឋ 

ម ្ត  ីទា ំងពីរ បា នឯកភា ពក្ន ុងកា រធ្វ ើលិខិតរួមគា   កា ន់  ទសបា រា ំង    

ដើម្ប ីស្ន ើសុំឲ្យ អ្ន កឯកទសបា រា ំងជួយធ្វ ើផនទី ដលផ្ទ រពីផនទី ពីខា  ត 

១លើ ១០០.០០០ មក១លើ៥០.០០០ វិញ។ ថា  ក់ដឹកនា ំទា ំងពីរក៏បា ន  

ពិភា ក   អំពីកា រ   រព្វ ពិធីរំឮកខួបទី ៥០ នកា របង្ក ើតទំនា ក់ទំនងកា រទូត 

រវា ង  ទសទា ំងពីរដលនឹង   ឹត្ត ិ   ដើមឆា  ំក  យនះ  ក្ន ុង 

ឱកា សនពិធីស   ធសា  ន   ធំខត្ត កណា្ខ  ល ។ ថា  ក់ដឹកនា ំន  ទស

ទា ំងពីរក៏បា នឯកភា ពគា  ក្ន ុងកា រធ្វ ើយា៉ ងណា ឲ្យ  ជា ជនរស់  តា ម  ំដន

ន  ទសទា ំងពីររស់  ក្ន ុងសា  នភា ពល្អ  សើរ៕



qñaMTI 16 elx 186 Exvicäika qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 13

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  ក  មកា រដឹកនា ំរបស់សម្ត ចអគ្គ មហា សនា បតី- 

ត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា បា ននឹងកំពុង  

អនុវត្ត  យ  គជ័យកំណទ  ង់នា នា ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងអភិបា លកិច្ច សំខា ន់ៗ 

ដូចជា  កំណទ  ង់កា រ  ប់  ងហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈ កំណទ  ង់រដ្ឋ បា ល 

សា ធា រណៈ និងកំណទ  ង់វិមជ្ឈ កា រនិងវិសហមជ្ឈ កា រ ដលកា រអនុវត្ត         

កំណទ  ង់ទា ំងនះ  ូវមា នកា រស  បស  ួលយា៉ ងជិតស្ន ិត និងមា នសុខុ- 

ដុមនីយកម្ម ជា មួយគា   ដើម្ប ីផ្ត ល់ផល   ជន៍ជា អតិបរមា ដល់  ជា ជន 

ទូ  ។ កំណទ  ង់វិមជ្ឈ កា រ និងវិសហមជ្ឈ កា រ គឺជា ឱកា សមួយដើម្ប ីបង្ក ើត

 ព័ន្ធ រដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ ដលឆ្ល ុះប   ំងនូវ  លកា រជា គន្ល ឹះនា នា ន 

អភិបា លកិច្ច ល្អ រួមមា នគណនយ្យ ភា ព នីតិរដ្ឋ  តមា  ភា ព កា រចូលរួមកា រលើក 

ស្ទ ួយសមធម៌ កា រឆ្ល ើយតប  សិទ្ធ ភា ព និងភា ពស័ក្ត ិសិទ្ធ ិ។ កំណទ  ង់នះ 

គឺរា ជរដា  ភិបា លមា ន  លបំណងចង់ឲ្យ  ជា ជន  ប់ៗរូប មា នឱកា សបា ន

ចូលរួមក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ មូលដា  ន និងធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើងនូវកា រ  ប់  ងនិងកា រ 

ផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈ ដើម្ប ីឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រជា អា ទិភា ពរបស់ 

 ជា ជន  មូលដា  ន និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់  ជា ជន។ នះជា បំណង 

  ថា  តមួយគត់របស់រា ជរដា  ភិបា ល ដើម្ប ីធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើងនូវគុណភា ពន

ជីវិតរបស់  ជា ជនកម្ព ុជា  ប់ៗរូប។ 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ដឹកនា ំដ៏មា នតម្ល      

ស   ប់យើងទា ំងអស់គា  ជំុវិញកា រកទ  ង់នះថា  «កម្ព ុជា ពំុមា នជ  ើសណា 

ក  ពីធ្វ ើកា រកទ  ង់  ះឡើយ។ បើយើងខិតខំកទ  ង់  ះយើងនឹងរស់។ 

ផ្ទ ុយមកវិញបើយើងមិនកទ  ង់  ះយើងនឹងសា  ប់»។ កា រធ្វ ើកំណទ  ង់  

ពិតជា  ូវជួប  ទះនូវប    ឈមភា ព ស្ម ុគសា  ញ និងកា រលំបា កជា  ើន។ 

បុ៉ន្ត យើង  ូវមា នកា រប្ត ជា  ចិត្ត ខា ងន  បា យរួមគា  ក្ន ុងរយៈពលវង  យ 

 ូវធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត្យ នូវភា ពរីកច  ើននកា រអនុវត្ត  និងកស  ួលកម្ម វិធីនា នា 

តា មដំណា ក់កា លនីមួយៗ ដើម្ប ី  ះ   យនូវប    ឈម ភា ពស្ម ុគសា  ញ 

និងកា រលំបា កទា ំងនះតា មរយៈកា ររៀនសូ  បណ្ណ ើរ និងធ្វ ើបណ្ណ ើរ ។ កា ល 

ពីថ្ង ទី២ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  ក្ន ុងសិកា្ខ  សា លា បើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លម ្ត  ី

រា ជកា រជា ន់ខ្ព ស់ ស្ត ីពីកា រជំរុញកំណទ  ង់អភិបា លកិច្ច របស់រា ជរដា  ភិបា ល 

កម្ព ុជា  សម្ត ចក ឡា  ម ស ខង ឧបនា យករដ្ឋ ម ្ត  ី រដ្ឋ ម ្ត  ីក សួងមហា - 

ផ្ទ  និងជា  ធា នគណៈកមា  ធិកា រជា តិ ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ តា មបប  ជា ធិប-

តយ្យ  ថា  ក់ក  មជា តិ បា នរំឮកឡើងវិញអំពីកា រខិតខំរបស់រា ជរដា  ភិបា ល

កម្ព ុជា ចា ប់តា ំងពីកា រ  ះ   តជា តិ លើកទីមួយនា ឆា  ំ១៩៩៣ រហូតមកដល់ 

បច្ច ុប្ប ន្ន  ដលបា នដា ក់ចញនូវ  លន  បា យ និងកម្ម វិធីកំណទ  ង់  ប់

វិស័យតា ំងពីដំណា ក់កា លនា ំមកនូវ សន្ត ិភា ព កា រឯកភា ពជា តិ ឯកភា ពទឹកដី 

មកកា ន់ដំណា ក់កា លព  ឹងសន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ពន  បា យ សន្ត ិសុខ និង 

សណា្ខ  ប់ធា  ប់សា ធា រណៈ សំ  បង្ក បរិយា កា ស  កប  យភា ពអនុ   ះ 

ស   ប់អនុវត្ត កម្ម វិធីកំណទ  ង់នា នា  ដើម្ប ីធា នា ឲ្យ មា នកា រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម 

 កប  យសមធម៌ និងមា នចីរភា ព។ សមិទ្ធ ផលន  បា យ និងសង្គ មដល 

យើងស   ចបា នទា ំងនះ អា  ័យ  យរា ជរដា  ភិបា លបា នដា ក់ចញនូវ

 លន  បា យ និងកម្ម វិធីកំណទ  ង់បា ន  ឹម  ូវទា ន់ពលវលា ជា មួយ 

កា រប្ត ជា  ចិត្ត  កា រចូលរួម និងកា រគា ំ  យា៉ ងទូលំទូលា យក្ន ុងកា រអនុវត្ត  ល 

ន  បា យ និងកម្ម វិធីកំណទ  ង់នា នា ជា ប់ជា  ចា ំ។ រា ជរដា  ភិបា លបា ន 

យកចិត្ត ទុក្ខ ដា ក់លើកម្ម វិធីកំណទ  ង់ស្ន ូលទា ំងបី គឺកំណទ  ង់រដ្ឋ បា ល 

សា ធា រណៈ កំណទ  ង់កា រ  ប់  ងហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈ និងកំណទ  ង់

កា រអភិវឌ្ឍ តា មបប  ជា ធិបតយ្យ  ថា  ក់ក  មជា តិ ដលជា កំណទ  ង់ 

មា នផលប៉ះពា លជ់ា អន្ត រវិស័យដូចគា  មា នភា ព  ទា ក់ក ឡា គា   និងមា នកា រ 

គា ំ  គា   វិញ  មក ។ សម្ត ចក ឡា  ម  ស ខង បា នធ្វ ើកា រកត់- 

សមា្គ  ល់ថា  កំណទ  ង់រដ្ឋ បា លសា ធា រណៈបា នចា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រមុនគ 

 យចា ប់ផ្ត ើមពីដំណា ក់កា លនកា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម កងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធ 

និងម ្ត  ីរដ្ឋ បា លសុីវិលនភា គីជ   ះនា នា  ក  យកា រ  ះ   តជា តិឆា  ំ 

១៩៩៣   មកកា ន់ដំណា ក់កា លរា ប់ចំនួនម ្ត  ី ដើម្ប ីលបបំ់បា ត់ម ្ត  ីដលមា នត 

  ះបើក   ក់បៀវត្ស  (ម ្ត  ី   ច) មកកា ន់ដំណា ក់កា លព  ឹងវិន័យក ម-

សីលធម៌របស់ម ្ត  ីសា ធា រណៈឈា នដល់កា រព  ឹង គុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព

ក្ន ុងកា រផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈ កា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ្ឍ ធនធា នមនុស្ស  

ហើយ  ល  ចុងក  យ គឺដើម្ប ី   កា  យម ្ត  ីសា ធា រណៈជា អ្ន កប  ើសវា 

សា ធា រណៈ និងគា ំ  ស  បស  ួលដល់កា រអភិវឌ្ឍ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  កប 

សម្ត ចក ឡា  ម ស ខង  អ ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកសិកា្ខ  សា លា វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

ម ្ត  ីរា ជកា រជា ន់ខ្ព ស់ស្ត ីពីកា រជំរុញកំណទ  ង់អភិបា លកិច្ច របស់រា ជរដា  ភិបា ល

សមា ជិក សមា ជិកា  ក្ន ុងសិកា្ខ  សា លា វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លម ្ត  ីរា ជកា រជា ន់ខ្ព ស់

ស្ត ីពីកា រជំរុញកណំទ  ង់អភិបា លកិច្ច របស់រា ជរដា  ភិបា ល
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 យ  សិទ្ធ ភា ព និងភា ពស័ក្ត ិសិទ្ធ ិ។ ចំ  ះកំណទ  ង់កា រ  ប់  ងហិរញ្ញ 

វត្ថ ុសា ធា រណៈបា នចា ប់ផ្ត ើម  ចុងឆា  ំ២០០៤ ពីសា  នភា ពលំបា កក្ន ុងកា រ   

 ប់  ងចំណូលចំណា យសា ធា រណៈរហូតមា នពលខ្ល ះ យើងពំុមា នសា ច់

  ក់  ប់   ន់ស   ប់ទូទា ត់កា រចំណា យចរន្ត  ះឡើយ។ តា មរយៈកំណ- 

ទ  ង់ យើងបា នព  ឹងវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈដលបច្ច ុប្ប ន្ន កំណទ  ង់

នះបា នឈា នមកដល់ដំណា ក់កា លកា ន់តសុីជ    គឺកា រផ   រភា  ប់ថវិកា  និង

 លន  បា យ  យកា ររៀបចំថវិកា កម្ម វិធី និងកា រផ្ទ រធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុឲ្យ 

ដល់អង្គ ភា ពថវិកា  ក្ន ុង  លបំណងលើកកម្ព ស់  សិទ្ធ ភា ពនកា របំពញកា រ-

ងា ររបស់អង្គ ភា ព  តា មក សួងសា  ប័ននា នា  ។ ចំណកកំណទ  ង់វិមជ្ឈ - 

កា រ និងវិសហមជ្ឈ កា រ បា នចា ប់ផ្ត ើមឡើងតា មរយៈកា រ  ះ   ត  ើសរីស

ក ុម  ឹក   ឃុំ-សងា្ក  ត់ តា ម  លកា រណ៍នលទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ្យ សរីពហុបក្ស 

 ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ ដលចា ត់ទុកជា ដំណើរកា រកំណទ  ង់ជា  វត្ត ិសា ្ត    

ក្ន ុង  ព័ន្ធ  ប់  ងរដ្ឋ បា លសា ធា រណៈ  កម្ព ុជា ។ តា មរយៈកំណទ  ង់នះ

បា នធ្វ ើឲ្យ មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយ៉ា ង   ល    នូវ  ព័ន្ធ  ប់  ងរដ្ឋ បា ល  កម្ព ុជា  

ហើយ  ះ គឺជា កា រចា ប់ផ្ត ើមផា  ស់ប្ត ូរ  ព័ន្ធ  ប់  ងរដ្ឋ បា លពីមជ្ឈ កា រមក 

វិមជ្ឈ កា រ និងវិសហមជ្ឈ កា រ ។ សមិទ្ធ ផលដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា ររៀបចំឡើងវិញ    

រចនា សម្ព ័ន្ធ  ប់  ងរដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ គឺកា រ  ះ   តបង្ក ើតក ុម 

 ឹក   ឃុំ-សងា្ក  ត់ ដលមា នអា ណត្ត ិ៥ ឆា  ំ ចំនួន៣ លើករួចមកហើយ គឺ 

អា ណត្ត ិទី១ ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ អា ណត្ត ិទី២ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៧ អា ណត្ត ិទី៣ ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១២។ កា រ  ះ   តបង្ក ើតក ុម  ឹក   ដលមា នអា ណត្ត ិ៥ឆា  ំ ស   ប់ 

ថា  ក់រា ជធា នីខត្ត  ក ុង  ុក ខណ  មា ន២ លើក គឺអា ណត្ត ិទី១ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ 

និងអា ណត្ត ិទី២ ក្ន ុងឆា  ំ២០១៤។

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា មា ន  ល  មួយច   ស់លា ស់ គឺខិតខំកា ត់បន្ថ យ

ភា ពក ីក តា មរយៈកា រអភិវឌ្ឍ តា មបប  ជា ធិបតយ្យ  និងកា រធា នា ឲ្យ បា ននូ

វកា រ   ង់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់ គឺពិតជា មា នអត្ថ ន័យដ៏   ល    

ណា ស់។ ហតុនះហើយ ទើបរា ជរដា  ភិបា លយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រផ្ត ល់ 

សវា សា ធា រណៈឲ្យ មា នគុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព បុ៉ន្ត ក៏  ូវ  ឈមនឹង 

ប   ជា  ើន ហើយត  ូវឲ្យ ធ្វ ើកា រ  ះ   យជា បនា  ន់។ ជា ក់ស្ត ងគុណ- 

ភា ពអប់រំ  មា នក  ិតទា ប   ប់ក  ិតសិក   ។ កា រផ្ត ល់សវា សុខា ភិ-      

បា លសា ធា រណៈ  កប  យគុណភា ព  មា នក  ិត។ សវា ថទា ំសុខភា ព 

និងអនា ម័យជនបទរួមទា ំងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា  តជនបទស   ចបា នក្ន ុងក  ិត

ទា ប បើធៀប   នឹង  ល  អភិវឌ្ឍ សហស្ស វត្ស រ៍។ លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា 

រអប់រំ  មា នក  ិត អំពើហឹង    និងកា រជួញដូរមនុស្ស  បា នធ្វ ើឲ្យ ប៉ះពា ល់ដល់

្ត  ីក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រងា រ និងឱកា សរបស់ ្ត  ីក្ន ុងកា រចូលរួមកិច្ច អភិវឌ្ឍ  

សង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច ។ វិសា លភា ពនកា រ  ើ   ស់អគ្គ ីសនី  ជនបទ  មា ន

ក  ិតទា ប ។ បណា្ខ  ញផ្ល ូវថ្ន ល់មិនទា ន់  ប់   ន់តា មត  ូវកា រ។  ព័ន្ធ ធា រា 

សា ្ត  មិនទា ន់មា នលទ្ធ ភា ព   ច  ពតា មត  ូវកា រ  ឡើយ។ រា ជរដា  - 

ភិបា លកម្ព ុជា បា នប្ត ជា   ឥតរា ថយក្ន ុងកា រជំរុញកម្ម វិធីជា តិកំណទ  ង់រដ្ឋ - 

បា លសា ធា រណៈ ២០១៥-២០១៨  យមា នចក្ខ ុវិស័យច   ស់លា ស់ គឺ    

កា  យរដ្ឋ បា លសា ធា រណៈ ឲ្យ  ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព និងជា ដ 

គូអភិវឌ្ឍ ដលអា ចជឿទុកចិត្ត បា ន សំ  ប  ើ  ជា ជនឲ្យ កា ន់ត  សើរ 

ឡើង។  លបំណងសំខា ន់នកំណទ  ង់នះមា នបីសំខា ន់គឺ ទី១- សវា  

សា ធា រណៈ  កប  យគុណភា ព សា មញ្ញ ភា ព  សិទ្ធ ភា ព ភា ពជឿទុកចិត្ត  

បា ន ភា ពឆា ប់រហ័ស ឆ្ល ើយតបទា ន់ ពលវលា  នឹងសចក្ត ី  ូវកា រមា នភា ព

ងា យ  ួល និងមា នកា រចូលរួមពីអ្ន ក  ើ   ស់សវា  ទី២- កា រ  ប់  ង និង

កា រអភិវឌ្ឍ ម ្ត  ីរា ជកា រសុីវិលឲ្យ កា ន់តមា នសមត្ថ ភា ព ភា ពសា  ហា ប់  សិទ្ធ - 

ភា ព និងភា ពជឿទុកចិត្ត ក្ន ុងកា រផ្ត ល់សវា  សា ធា រណៈ  យ  កា ន់ខា  ប់នូវ 

វប្ប ធម៌ សវា សា ធា រណៈ ឆន្ទ ៈមា  ស់កា រ ភក្ត ីភា ព និងមនសិកា រវិជា  ជីវៈ 

និងទី៣-  ព័ន្ធ បៀវត្ស ដលធា នា នូវសមធម៌ បង្ក ើនផលិតភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព 

កា រងា រ  មទា ំងធា នា នូវសង្គ តិភា ព រវា ងក បខណ ម ្ត  ីរា ជកា រសុីវិល និងក ប

ខណ កងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធ។

សម្ត ចក ឡា  ម ស ខង ក៏បា នលើកឡើងអំពីទិស  ចំ  ះមុខ   

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកំណទ  ង់រដ្ឋ បា លសា ធា រណៈ គឺ  ូវខិតខំរៀបចំ  ព័ន្ធ  ប់-    

 ងធនធា នមនុស្ស មួយដលធា នា បា នទា ំងបរិមា ណ និងគុណភា ព នធន- 

ធា នមនុស្ស ដលមា នលក្ខ ណៈសម្ប ត្ត ិឆ្ល ើយតបនឹងត  ូវកា រជា ក់ស្ត ងនកា រ-

ងា រ  តា មក សួងសា  ប័ននីមួយៗ។ កា ត់បន្ថ យកា រិយា ធិបតយ្យ សំ  ធា នា 

បា នកា រលើកកម្ព ស់គុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពនកា រប  ើសវា សា ធា រណៈ 

ក៏ដូចជា កា រអភិវឌ្ឍ  សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  កប  យភា ពឆ្ល ើយតប សមធម៌ និង 

មា នចីរភា ព ។ ចំ  ះកំណទ  ង់កា រ  ប់  ងហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈក្ន ុង 

ដំណា ក់កា លទី៣នះ ដលជា ដំណា ក់កា លផ   ភា  ប់ថវិកា  នឹង  លន  

បា យតា មរយៈកា រ  ើ   ស់ «ថវិកា កម្ម វិធី» ជា ឧបករណ៍ទា មទា រឲ្យ ក សួង

សា  ប័នទា ំងអស់យកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពសា  ប័ន ទា ំងសមត្ថ - 

ភា ពដឹកនា ំ និងសមត្ថ ភា ពជំនា ញសំ  ធា នា ឲ្យ បា ននូវកា ររៀបចំផនកា រ  

យុទ្ធ សា ្ត   កម្ម វិធី ផនកា រសកម្ម ភា ព ក៏ ដូចជា កា ររៀបចំរចនា សម្ព ័ន្ធ អង្គ ភា ព 

ដលមា នលក្ខ ណៈឆ្ល ើយតប  នឹង  លន  បា យក៏ដូចជា  បសកកម្ម  

របស់ក សួងសា  ប័ននីមួយៗ។ ចំ  ះកំណទ  ង់កា រអភិវឌ្ឍ តា មបប  ជា - 

ធិតយ្យ  ថា  ក់ក  មជា តិ ឬ  ថា  កំណទ  ង់ វិមជ្ឈ កា រ និងវិសហមជ្ឈ កា រ 

យើងបា នឈា នដល់ដំណា ក់កា ល   តលើកា រផ្ទ រមុខងា រ  ឲ្យ រដ្ឋ បា លថា  ក់

ក  មជា តិ។ ហតុនះក សួងសា  ប័ននីមួយៗ  ូវពិនិត្យ មើលមុខងា រដលជា 

សមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួនឡើងវិញ ដើម្ប ីធ្វ ើកា រផ្ទ រមុខងា រដល មា នលក្ខ ណៈសម

 បឲ្យ  រដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ។ រដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ  ូវខិតខំលើក

កម្ព ស់សមត្ថ ភា ពនិងកា រទទួលខុស  ូវរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រអនុវត្ត មុខងា រ និងធន-  

ធា នដលបា ន  គល់ ឬធ្វ ើ  តិភូកម្ម ឲ្យ កា ន់តមា ន  សិទ្ធ  ភា ព  យ  ូវធ្វ ើ

គណនយ្យ ភា ព  រក  ជា ពលរដ្ឋ  និងធ្វ ើគណនយ្យ ភា ពចំ  ះរា ជរដា  ភិ-

បា ល និងក សួងសា  ប័ននា នា នរា ជរដា  ភិបា លក្ន ុងកា រអនុវត្ត តា មច   ប់លិខិត 

បទដា  ន និងស្ត ង់ដា រអប្ប បរមា នមុខងា រដលបា នផ្ទ រសំ  ធា នា ឲ្យ បា នថា  

បនា  ប់ពីកា រផ្ទ រមុខងា រណា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ នឹងទទួលបា នសវា ពីមុខងា រ

 ះកា ន់តងា យ  ួល កា ន់តឆា ប់រហ័ស កា ន់តមា នគុណភា ព និងកា ន់ត

មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងមុន។  

សម្ត ចក ឡា  ម ស ខង បា នមា ន  សា សន៍ប   ក់ថា ៖ «ជា ក ឹត

ក មកំណទ  ង់អភិបា លកិច្ច  មិនមនជា កិច្ច កា រសា មញ្ញ ងា យ  ួល  ះ

ឡើយ ពី   ះវា ជា ដំណើរកា រមួយដលមា នផលប៉ះពា ល់មកលើកា រកលម្អ  

តួនា ទី មុខងា រ សិទ្ធ ិអំណា ច រចនា សម្ព ័ន្ធ   ព័ន្ធ  ប់  ងសា  ប័ននា នា ឲ្យ កា ន់

តមា ន  សិទ្ធ ភា ព និងមា នភា ពស័ក្ត ិ សិទ្ធ ិដលទា មទា រឲ្យ ថា  ក់ដឹកនា ំ និង 

ម ្ត  ី  ប់ៗរូបដលបំពញកា រងា រ  ក្ន ុងសា  ប័ន  ប់ថា  ក់  ប់ផ្ន ក លើក 

កម្ព ស់ សមត្ថ ភា ពជា  ចា ំ រួមទា ំងកា រក   ទមា  ប់ និងឥរិយា បទក្ន ុងកា រដឹកនា ំ 

និងកា របំពញកា រងា រ ដើម្ប ីឆ្ល ើយតបត  ូវ កា រសង្គ មដលតងតវិវត្ត    ួល 

ជា  ចា ំ»៕
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ចំណូលពន្ធ ដា រខេតុលា និងរយៈពេល១០ខេ

អគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រនក សួងសដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថ ុបា នឲ្យ ដឹងថា   ក្ន ុងខ  

តុលា  ឆា  ំ២០១៦ កន្ល ង  នះ ចំណូលពន្ធ -អា ករ  ប់  ភទ ដល  មូលបា នមា ន 

ចំនួន ៤៩៦.១៤៦,៤៧ លា នរៀលឬ  មា ណ១២៤,០៣លា នដុលា  រអា មរិក។ 

 យឡកស   ប់រយៈពល១០ ខឆា  ំនះ ចំណូលពន្ធ -អា ករសរុបដល  មូល 

បា នចំនួន ៥.២៦១.១៨៦,៤៨ លា នរៀលឬ  មា ណ ១.៣១៥,២៩ លា នដុលា  រ 

ស្ម ើនឹង៩២,៥២% ន  ល  កំណត់  យច   ប់។បើ  ៀបធៀបនឹងរយៈពល

ដូចគា  នឆា  ំ២០១៥ ឃើញថា កា រ  មូលចំណូលពន្ធ -អា ករ  ប់  ភទស   ប់ 

រយៈពល១០ ខឆា  ំ២០១៦ កើនឡើងចំនួន ៩០៦.២១០,២១ លា នរៀល 

ឬ  មា ណ ២២៦,៥៥ លា នដុលា  រ ឬស្ម ើនឹង អ   កំណើន ២០,៨១ %។

អគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រសង្ក តឃើញថា  មា នកា រកើនឡើងផងដរ នូវចំណូល 

ពន្ធ -អា ករ តា ម  ភទពន្ធ  និងសកម្ម ភា ពអា ជីវកម្ម សំខា ន់ៗមួយចំនួនដូចជា   

ពន្ធ លើ   ក់ចំណញកើនឡើង ១៩,១%, ពន្ធ លើ   ក់បៀវត្ស កើនឡើង ២៤,៩%, 

អា ករលើតម្ល បន្ថ មកើនឡើង ២២,៩%, និងអា ករពិសសកើនឡើង ២៦,១%។ 

ចំណកឯចំណូលពន្ធ -អា ករ តា មសកម្ម ភា ពអា ជីវកម្ម   ក៏មា នកា រកើនឡើងស្ទ ើរ 

 ប់  ភទអា ជីវកម្ម  ផងដរ។ 

ជា ទិស  បន្ត ក្ន ុងកា រ  មូលចំណូលពន្ធ បា នកំណត់នូវកា រណនា ំមួយចំនួន

ក្ន ងុ  ះមា ន៖ បន្ត អនុវត្ត  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ នូវយុទ្ធ សា ្ត  កៀរគរចំណូល

រយៈពលមធ្យ ម របស់រា ជរដា  ភិបា ល និងកម្ម វិធីកទ  ង់ហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈ។ 

-បន្ត ជំរុញកា រ  ប់  ង និងផ្ស ព្វ ផ   យកា រធ្វ ើបច្ច បុ្ប ន្ន ភា ពអចលន  ព្យ ស   ប់

ពន្ធ លើអចលន  ព្យ  និងព  ឹងកា រ  មូលពន្ធ  ភទនះស   ប់ឆា  ំ២០១៦  

ក៏ដូចជា ឆា  បំន្ត បនា  ប់ខា ងមុខ ឲ្យ កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ថមទៀត តា មរយៈកា រ

បង្ក ើនកិច្ច សហកា រជា មួយអា ជា  ធរដនដី  ថា  ក់មូលដា  ន  យដា ក់ម ្ត  ីពន្ធ ដា រ

ឲ្យ  ចា កំា រ  តា មអា ជា  ធរ  កុ-ខណ -ក ងុនីមួយៗ ដើម្ប ីធ្វ ើកា រកត់   នូវទិន្ន ន័យ

អចលន  ព្យ  ដលស្ថ តិក្ន ងុដនដីរដ្ឋ បា ល ស   ប់ធ្វ ើកា រផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យអចលន-

 ព្យ  ដលបា ន និងមិនទា ន់បា ន  កា សបង់ពន្ធ ។

- បន្ត ចុះអង្ក ត   វ   វ សហ   ស (Street Survey) ក្ន ុងខណ ទួល  ក 

ខណ ដូនពញ និងបណា្ខ  ខណ នា នា  ក្ន ុងរា ជធា នីភ្ន ំពញ ជា បន្ត បនា  ប់ ដើម្ប ីឲ្យ សហ

  សដលមិនបា នចុះបញ្ជ ី  ឹម  ូវ ឬមិន  មមកចុះបញ្ជ ីពន្ធ ដា រឲ្យ មកចុះបញ្ជ ី 

ពន្ធ ដា រ បា ន  ប់គា  ។

- ព  ឹងកា រដា ក់លិខិត  កា ស  នា យកដា  នថា  ក់កណា្ខ  ល ក៏ដូចជា តា ម 

សា ខា ពន្ធ ដា រខត្ត -ខណ នីមួយៗ។

- បន្ត ព  ឹងកា រធ្វ ើសវនកម្ម លើសហ   ស ជា ពិសសសហ   ស ដល 

 កា សពន្ធ ទា ប មិនសម  បនឹងសា  នភា ពជា ក់ស្ត ងនអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល ួន។

- ពិនិត្យ ផ្ទ ៀតផា  ត់ឲ្យ បា នម៉ត់ចត់ ចំ  ះកា រស្ន ើសុំបង្វ ិលសងរបស់សហ   ស

នា នា  តា មរយៈកា រព  ឹងកា រអនុវត្ត កា រ  ើ   ស់វិធា នវិក្ក យប   ដលអគ្គ នា យក 

ដា  នពន្ធ ដា របា នដា ក់ចញកន្ល ងមក។

- យកចិត្ត ទុកដា ក់ខ្ព ស់ចំ  ះកា រស្ន ើសុំផ្ទ រសហ   ស  យ  ូវអនុវត្ត តា ម 

សចក្ត ីណនា ំដលកំពុងមា នជា ធរមា ន។

- ព  ឹងកា រ  ប់  ងធនធា នមនុស្ស  និងព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ត  ីដើម្ប ីកា  យជា  

ម ្ត  ីដល  រពញ  យសមត្ថ ភា ពជំនា ញ និងទព  សល្យ   មទា ងំ  ើឲ្យ បា ន 

អស់សកា  នុពលនូវធនធា នម ្ត  ីដលមា ន   ប់។

- រៀបចំអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ម វិធីសវនកម្ម សហ   ស តា ម  ព័ន្ធ បច្ច កវិទ   ព័ត៌មា ន 

ក្ន ុងកា រ  ើសរីសសហ   ស ដើម្ប ីធ្វ ើសវនកម្ម  ដលកម្ម វិធីនះ   ងនឹងដា ក់ឲ្យ  

ដំណើរកា រ  ដើមឆា  ំ២០១៧ ខា ងមុខ។

- បន្ត ធ្វ ើទំនើបកម្ម  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទ    រៀបចំ  ព័ន្ធ  ប់  ងទិន្ន ន័យ (Data 

Base) ដលមា នលក្ខ ណៈល្អ  សើរ ដើម្ប ីងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  ប់  ង  មូល  

ចំណូលពន្ធ ។

- បន្ត លើកកម្ព ស់ និងប    បវប្ប ធម៌ពន្ធ ដា រ បន្ត ព  ឹងកា រអនុវត្ត ច   ប់ស្ត ីពី  

សា រពើពន្ធ  ក្ន ុងចំ  មធុរជន  ប់មជ្ឈ ដា  ន តា មរយៈកា ររៀបចំសិកា្ខ  សា លា    

ផ្ស ព្វ ផ   យ ស្ត ីពី  ព័ន្ធ ពន្ធ ដា រកម្ព ុជា ។

កា រ  ះហើរ េ ង់កម្ព ុជា -ឡា វ

សហព័ន្ធ ទសចរណ៍កម្ព ុជា បា នឲ្យ ដឹងថា  បច្ច ុប្ប ន្ន មា នក ុមហុ៊នអា កា សចរណ៍

ចំនួនបី បា នភា  ប់ជើង  ះហើរ  ង់រវា ងកម្ព ុជា  និងឡា វ  យទី១ ក ុមហ៊ុន Lao 

Airline បា នភា  ប់ជើង  ះហើរ  ង់ពីក ុងហ្ល ួង   បា ងមកកា ន់ខត្ត សៀមរា ប ។ 

ទី២ ក ុមហុ៊នកម្ព ុជា អង្គ រអ៊រភា  ប់ជើង  ះហើររវា ងទីក ុងហា ណូយ មកកា ន់ក ុង 

ភ្ន ំពញ និង  កា ន់ក ុងវៀងច័ន្ទ  និងទី៣ ក ុមហ៊ុនអា កា សចរណ៍មួយទៀតគឺ 

ក ុមហ៊ុន Vietnam Airline បា នភា  ប់ពីទីក ុងភ្ន ំពញ  កា ន់ក ុងវៀងច័ន្ទ  

មុន   ះ  កា ន់ក ុងហា ណូយ។

វិស័យមីកេ ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  កម្ព ុជា 

ធនា គា រជា តិនកកម្ព ុជា បា នឲ្យ ដឹងថា  គិតមកដល់ពលនះ (ខវិច្ឆ ិកា  

ឆា  ំ២០១៦) វិស័យមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុមា ន  ព្យ សកម្ម កើនដល់  មា ណ ១៦% ន             

 ព្យ សកម្ម របស់វិស័យធនា គា រ  យបា នផ្ត ល់ឥណទា ន  ដល់  ជា ជន ២,១ 

លា ននា ក់ និងមា នអ្ន កដា ក់   ក់ប ្ញ ើចំនួន១,៥ លា ននា ក់។

ជា លទ្ធ ផលវិស័យមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  កម្ព ុជា បា នរួមចំណកយ៉ា ងសកម្ម ដល់កា រ

កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់  ជា ជន  យបា នលើកស្ទ ួយក  ិតរស់  របស់ពួកគ

តា មរយៈកា រព  ីកកា រផ្ត ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  តា មទីជនបទ។ បច្ច ុប្ប ន្ន  ជា ជន       

ពញវយ័ដលកពុំង  ើ   សស់វា ហរិញ្ញ វត្ថ ុផ្ល ូវកា រមា ន  មា ណ ៥៤ % ន  ជា ជន 

ពញវ័យសរុបធៀបនឹង  មា ណ១៧ % កា លពីមួយទសវត្ស រ៍មុន។

វិស័យមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  កម្ព ុជា  បា នចា ប់ផ្ត ើមអភិវឌ្ឍ ន៍តា ំងពីដើមទសវត្ស រ៍            

ឆា  ំ ១៩៩០ មកដលដំបូងឡើយមា នរូបភា ពជា គ   ងឥណទា នខា  តតូចរបស់      

អង្គ កា រអន្ត រជា តិមិនស្វ ងរក   ក់ចំណញក្ន ុងបំណងសា  រនីតិសម្ប ទា ជា ពិសស

 តា មសហគមន៍ជនបទ។ សកម្ម ភា ពផ្ត ល់សវា មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុបា នរីកលូតលា ស់

ជា បន្ត បនា  ប់និងបា នវិនិ  គ  ក្ន ុងវិស័យនះកា ន់ត  ើនហើយក  យមកបា ន

  កា  យជា វិស័យឯកជនស្វ ងរក   ក់ចំណញចា ប់តា ំងពីចុងទសវត្ស រ៍ឆា  ំ  ១៩៩០ ។

កា រចុះបញ្ជ ីសហ េ  សរយៈពេល៩ ខេ

ក សួងកា រងា រនិងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈបា នឲ្យ ដឹងថា  គិត  ឹមខក ្ញ   

ឆា  ំ២០១៦ នះ សហ   សដលបា នចុះបញ្ជ ី  ក សួងកា រងា រ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

វិជា  ជីវៈមា នចំនួន៩.២២៦  ឹះសា  ន គឺកើនឡើង ៨ % បើធៀបនឹងឆា  ំ២០១៥ 

។មា ននិ  ជិតចំនួន ១.១៧០.៥៣០នា ក់ កើនឡើង៩%ធៀបនឹងឆា  ំ២០១៥ក្ន ុង

 ះឧស   ហកម្ម វា យនភ័ណ កា ត់ដរ និងស្ប កជើង មា នចំនួន១.១០៤ ដល 

មា នកម្ម ករនិ  ជិតចំនួនជា ង៧០ មឺុននា ក់ និងបា នផ្ត ល់កា រងា រ  យ   ល 

ដល់  ជា ពលរដ្ឋ  មា ណជា ង២ លា ននា ក់  ។

កំណើននះបា នមកពីរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា មា នជំហរយា៉ ងមុតមា ំក្ន ុងកា រធា នា 

ថា  លក្ខ ខណ កា រងា រក្ន ុងវិស័យវា យនភ័ណ  កម្ព ុជា សម  បនឹងបទដា  នកា រងា រ

អន្ត រជា តិរបស់អង្គ កា រអន្ត រជា តិខា ងកា រងា រឬអា យឡូ (ILO) ដលទទួលសា្គ  ល់ 

ជា អន្ត រជា តិ ។ កម្ព ុជា អនុវត្ត បា ន  ឹម  ូវនបទដា  នកា រងា រអា យឡូ  មទា ំងច   ប់

ស្ត ីពីកា រងា រន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ៕ 
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ឯកឧត្ត មបណ ិត ងួន ញិុល សមា ជិកគណៈអចិ ្ត   យ៍គណៈកមា  -  

ធិកា រកណា្ខ  លគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា   ធា នក ុមកា រងា រ គណៈ   

កមា   ធិកា រ កណា្ខ  លចុះជួយខត្ត កំពង់ធំ និងជា អនុ  ធា នទី២ រដ្ឋ សភា  

ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា  នា  កឹថ្ង ទី១២  ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១៦ បា ន

អ ្ញ ើញជួបសំណះសំណា លសួរសុខទុក្ខ  និងនា ំយកអំ  យ ជា ថវិកា  

ស្ប ៀងអា ហា រ និងសមា  រផ្ត ល់ជូនដល់អ្ន ក  ប់  ង និងកីឡា ករអំុទូកង 

(ចំណុះទូក) មា ន ទូកពិសសបី ដលឧបត្ថ ម្ភ  យឯកឧត្ត មបណ ិត

ផា  ល់ គឺទូក    ះ ស្ទ ឹងសនមា នជ័យ ទូក   ះត  សនជ័យ 

ទូក   ះសនសិរីមា នជ័យ និងទូករួមរបស់ខត្ត កំពង់ធំ ដលបា នមក

ចូលរួមក្ន ុង  ះរា ជពិធីបុណ្យ អុំទូក បណ្ណ ត  ទីប សំពះ  ះខ 

អកអំបុក  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ថ្ង ទី១៣-១៥ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ។  

ថ្ង ទី១៧ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  កជំទា វ ម៉ន សំអន 

សមា ជិកា គណៈអចិ  ្ត ៃយ៍គណៈ កមា  ធិកា រកណា្ខ  លគណបក្ស  ជា ជន 

កម្ព ជុា  ឧបនា យករដ្ឋ ម  ្ត  ី រដ្ឋ ម  ្ត កី សួងទំនា ក់ទំនងជា មួយរដ្ឋ សភា  ទឹ្ធ ស

ភា និងអធិកា រកិច្ច   ធា នសមា គមនា រីកម្ព ុជា  ដើម្ប ីសន្ត ិភា ព និងអភិវឌ្ឍ ន៍

បា នអ ្ជ ើញសំណះសំណា លជា មួយថា  ក់ដឹកនា ំ និងសមា ជិក សមា ជិកា  

សមា គមនា រីកម្ព ុជា  ដើម្ប ីសន្ត ិភា ព និងអភិវឌ្ឍ ន៍ខត្ត សា  យរៀង និងម ្ត  ី 

រា ជកា រជា នា រីជំុវិញខត្ត  ស្ថ ិត  ក្ន ុង សងា្ក  ត់ សា  យរៀង ក ុងសា  យរៀង 

ខត្ត សា  យរៀង ។

ថ្ង ទី៧ ខវិច្ឆ ិកា  ឯកឧត្ត មនា យឧត្ត មសនីយ៍ ទៀ ប ញ់ សមា ជិក   

គណៈអចិ ្ត   យ៍គណៈ  កមា  ធិកា រកណា្ខ  លគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ជុា  

ឧបនា យករដ្ឋ ម  ្ត ី រដ្ឋ ម  ្ត ីក សួងកា រពា រជា តិបា នអ ្ជ ើញចូលរួមជា      

អធិបតីក្ន ងុពិធីស   ធដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់នូវសា  នថ្ម ឆ្ល ងកា ត់ស្ទ ងឹ ដលមា ន 

ប ្ខ  យ  វង៥៤ ម៉   និងទទឹង៨ ម៉   ស្ថ ិត  ភូមិល្ប ើក 

ក្ន ុងឃុំអន្ល ង់សំណរ  ុកជីក  ង ខត្ត សៀមរា ប។ 

ឯកឧត្ត ម អឹុម ឈុនលឹម  ធា នក ុម  ឹក   ធម្ម នុញ្ញ ន  ះរា ជា 

ណា ចក កម្ព ុជា បា នផ្ត ល់ កា រឧបត្ថ ម្ភ ដល់ក ុមកីឡា ករទូក ង ខត្ត ក ចះ 

ចំនួន ៥៥៨ នា ក់ ( ១០ ទូក )  ដល  ូវចូលរួមក្ន ុងពិធីបុណ្យ អំុទូក 

បណ្ណ ត  ទីប និងអកអំបុកសំពះ  ះខ  រា ជធា នីភ្ន ំពញ 

ថ្ង ទី១៣.១៤.១៥ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦។ 

អំ  យរមួមា ន ៖ អា វ ១ ពា ន់, មួក ១ ពា ន់, អង្គ រ ១.៦៥០ គ.ក      

មី ៦៥ កស,    ី ខ ១៣ កស ទឹកបរិសុទ្ធ  ១១៥ កស, ថវិកា  ១៣          

លា នរៀល ។
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ថ្ង ទី ២៤ ខវិច្ឆ ិកា  ឯកឧត្ត មនា យឧត្ត មសនីយ៍  ក គឹមយ៉ន   

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបរ្ជាជន 

កម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ ម  ្ត ី  ធា នអា ជា  ធរជា តិ  យុទ្ធ  ឆា ំង  ឿងញៀន 

និងជា  ធា នក ុមកា រងា រថា  ក់ជា តិចុះជួយ ខត្ត បនា  យមា នជ័យអម 

ដំណើរ  យ ឯកឧត្ត ម សួន បវរ អភិបា លគណៈអភិបា លខត្ត បនា  យ-

មា នជ័យ បា នអ ្ជ ើញ  ពិនិត្យ មើលអគា រសិក    ដលជា អំ  យដ៏ថ្ល ថា   

របស់សម្ត ចត   ហុ៊ន សន នា យករដ្ឋ ម ្ត  នី  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា  

ដលបច្ច ុប្ប ន្ន អគា រសិក    ទា ំងអស់បា ននឹងកំពុងធ្វ ើកា របុក  ឹះសា ងសង់

ជា បណ្ណ ើរៗហើយ ។

ថ្ង ទី ៦ ខវិច្ឆ ិកា  ឯកឧត្ត ម ខៀវ ក ញ រទធ  សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រ-

កណា្ខ  លគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ ម  ្ត ីក សួងព័ត៌មា ន និង  កជំទា វ 

 មទា ំងក ុមកា រងា រមួយចំនួនទៀត បា នអ ្ជ ើញចុះសំណះសំណា ល 

និងសួរសុខទុក្ខ  ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ុងឃុំទួល  ះឃា  ំង  ុកស្ទ ឹង  ង់ 

ខត្ត កំពង់ចា ម ជា តំបន់មួយដល  កបា នសម្ង ំលា ក់ខ្ល ួនក្ន ុងរបបកម្ព ុជា 

 ជា ធិបតយ្យ របស់ បុ៉ល ពត ក  យ  ូវពលគជម្ល ៀសចញពីរា ជធា នី

ភ្ន ំពញ  ថ្ង  ១៧ មសា  ឆា  ំ១៩៧៥ ។

ថ្ង ទី១២ ខវិច្ឆ ិកា ឯកឧត្ដ ម វង  ខុន សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រ 

កណា្ខ  លគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ ម ្ត  ីក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ 

និងនសា ទ និងសហកា រីបា នអ ្ជ ើញចូលរួមសំណះសំណា ល និង 

តា មដា នសា  ប់នូវប    ឈម និងដា ក់ចញនូវដំ  ះ   យ  ម

វិធា នកា រមួយចំនួន   ុកតំបរ ខត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ ។

កា លពីថ្ង ទី៨ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ឯកឧត្ត ម ទព ងន អនុ  ធា នទី២ 

 ឹទ្ធ សភា  ដឹកនា ំក ុម  ូពទ្យ ស្ម ័  ចិត្ត មកពិនិត្យ  និងព   បា លជំងឺជូន  ជា ពល

រដ្ឋ  យឥតគិតថ្ល រយៈពល០២ ថ្ង   មទា ំងសា កសួរសុខទុក្ខ សិស   នុ-

សិស្ស  និងចករំលកគន្ល ឹះនកា រសិក    ដល់សិស   នុសិស្ស នសា លា អនុ- 

វិទ   ល័យ បុ៊ន ៉នី ហ៊ុន សន ពា មរា ំង ស្ថ ិតឃុំពា មរា ំង  ុកលើកដក 

ខត្ត កណា្ខ  ល ។

មា នមតិសំណះសំណា លនា ឱកា ស  ះ ឯកឧត្ត ម ទព ងន អនុ-

 ធា នទី២  ឹទ្ធ សភា  បា នថ្ល ងអំណរគុណយា៉ ង   ល   ចំ  ះក ុម  ូ

ពទ្យ ស្ម ័  ចិត្ត មកពី  ទសបា រា ំង ដលបា នមកពិនិត្យ  និងព   បា លជម្ង ឺជូ

ន  ជា ពលរដ្ឋ  ឃុំពា មរា ំងនះ  យមិនយកក     មជា មួយនឹងកា យវិកា រដ៏  ពដលបងា  ញពីកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ងុកា រពិ   ះ  បល់អំពីប   សុ

ខភា ព របស់  ជា ពលរដ្ឋ  ។ 
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នា  ឹកថ្ង ទី២០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ឯកឧត្ត ម ម៉ម បុ៊នន ង  ធា នស្ត ីទី 
គណៈកម្ម កា រទី១០ ន  ឹទ្ធ សភា  និងជា សមា ជិក  ឹទ្ធ សភា   ចា ំភូមិភា គទី៣ 
(ខត្ត កណា្ខ  ល)  បា ននា យំកសំលៀកបំពា ក់ និងកា បូបសិក   ចកជូនសិស   នុសិស្ស  
ចំនួន១៥០ នា ក់  សា លា បឋមសិក    ហ៊ុន សន ដូនស  ឃុំគគីរ  ុកកៀនសា  យ 
ខត្ត កណា្ខ  ល។

ក្ន ុងឱកា ស  ះ ឯកឧត្ត មបា ន ណនា ំឲ្យ ក្ម ួយៗ សិស   នុសិស្ស   ូវខិតខំ យកចិត្ត  
ទុកដា ក់ រៀនសូ   និងចះសា  ប់  ក  ូ អ្ន ក  ូ ដើម្ប ីកា  យខ្ល ួនជា ទំពា ំង-ស្ន ងឫស្ស ី   
និងជា សសរ  ូងក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ  ទសជា តិ  មទា ំង  ូវជៀសឲ្យ ឆា  យ ពី  ឿង-
ញៀន។

ថ្ង ទី២៣ ខវិច្ឆ ិកា ឯកឧត្ត ម ស សុខ  សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រកណា្ខ  លគណបក្ស  

 ជា ជនកម្ព ុជា  តំណា ងរា  ្ត មណ ល   វងបា នដឹកនា ំក ុមកា រងា រ សហភា ពសហព័ន្ធ យុវជន- 

កម្ព ុជា  ខត្ត   វងបា នចុះ  គល់ផ្ទ ះជូន  ្ត ីដលជា  ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ុងខត្ត   វង ដលពុំមា ន  

ជ  ករស់  សមរម្យ ។ក ុមកា រងា រក៏បា នបន្ត ដំណើរ  សួរសុខទុក្ខ  និងជូន  ឿងឧប  គ 

បរិ  គដល់  កយា យចា ស់ជរា  ៣  ួសា រទៀត។

ថ្ង ទី២២ ខវិច្ឆ ិកា  ឯកឧត្ត ម យឹម សុខុម  ធា នក ុម  ឹក   ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ  ឯកឧត្ត ម ច ន់    

អភិបា លរងនគណៈអភិបា លខត្ត កំពង់ស្ព ឺបា នអ ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងវទិកា ផ្ស ព្វ ផ   យ និងពិ   ះ

 បល់របស់ក ុម  ឹក   ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ ដលរៀបចំឡើង  សា លា  ុកបសដ្ឋ ។  លបំណង 

នកម្ម វិធីនះ គឺដើម្ប ីទទួលយកសំណូមពរ និងកង្វ ល់នា នា របស់  ជា ពលរដ្ឋ ដើម្ប ីចូលរួម 

 ះ   យ។

 ឹកថ្ង ទី ២០ ខវិច្ឆ ិកា  ឯកឧត្ត ម ហ៊ុន ម៉ណត សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រកណា្ខ  ល   

គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា និង  កជំទា វ  បា នជួបសំណះសំណា លជា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ និង  

ចកអណ្ណ ូងទឹកចំនួន១០ ដលជា អំ  យដ៍ថ្ល ថា  របស់មូលនិធិសប្ប ុរសធម៌មហា ឧបា សក 

ហ៊ុន ន ង និង មហា ឧបា សិកា  ឌី បុ៉ក   ុកភ្ន ំ  ួច ខត្ត កំពងស្ព ឺ។

ថ្ង ទី២១ ខវិច្ឆ ិកា   ឯកឧត្ត ម  ឃឹម បុ៊នសុង អភិបា លនគណៈអភិបា ល 

ខត្ត សៀមរា ប    បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីស   ធដា ក់  យ  ើ   ស់ជា  ផ្

លូវកា រនូវអគា រសិក   ថ្ម ីរបស់សា លា អន្ត រជា តិ ភ្យ ូឆឺរ   យ ហើយក៏បា ន  គល់     

វិ ្ញ  បនប  ប ្ខ  ះអា សន្ន ជូនដល់ក្ម ួយៗសិស   នុសិស្ស  ដលទើប  ឡងជា ប់ 

មធ្យ មសិក   ទុតិយភូមិ កា លពីពលថ្ម ីៗនះផងដរ។

ក្ន ុងខវិច្ឆ ិកា នះដរឯកឧត្ត ម ម៉ ធនិន អភិបា លនគណៈអភិបា លខត្ត  ធិ-

សា ត់បា ន  អ ្ជ ើញសំណះសំណា ល និងចកវិ ្ញ  បនប  សមា្គ  ល់មា  ស់អចលនវត្ថ ុ 

ជូនដល់មា  ស់ក   លដី ១៨ ភូមិ  ក្ន ុងឃុំអន្ល ង់វិល ឃុំ  ះជំុ និងឃុំ   ស្ត ុក 

 ុកកណ្ណ ៀង ខត្ត  ធិ៍ សា ត់។ ពិធី   រព្ធ ធ្វ ើ  ក្ន ុងបរិវណវត្ត  ធិ៍ សុវណ្ណ រង្ស ី 

 វត្ត  ធិ៍  ស្ថ ិតក្ន ុងភូមិ   កតា វង ឃុំអន្ល ង់វិល  ុកកណ្ណ ៀង ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ ។
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ថ្ង ទី២៩ ខតុលា  ឆា  ២ំ០១៦ ឯកឧត្ត ម ហុ៊ន ម៉ា ណតហុ៊ន ម៉ា ណត សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រកណា្ខ  ល       

អនុ  ធា នក មុកា រងា រថា  ក់កណា្ខ  លចុះជួយខត្ត កំពង់ចា ម និងខត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុ ំទទួលបន្ទ កុកា រងា រយុវជន 

អនុ  ធា នក មុកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងឯកឧត្ត ម សា យ សំអា ល់ សា យ សំអា ល់ សមា ជិកគណៈ- 

កមា  ធិកា រកណា្ខ  ល  ធា នក មុកា រងា រថា  ក់កណា្ខ  លចុះជួយ  កុអូររា ងំឪ  មទា ងំក មុកា រងា រ     

យុវជនគណបក្ស ខត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុ ំបា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ងុពិធីសំណះសំណា ល និង  កា សទទួលសា្គ  ល់

ក មុកា រងា រយុវជនគណបក្ស  កុ ក មុសកម្ម ជនយុវជន ឃំុ ភូមិ ក្ន ងុទូទា ងំ  កុអូររា ងំឪ ដលមា ន 

សមា ជិកចូលរួមចំនួន ៥១៧នា ក់ ដល   រព្ធ ឡើង  ទីសា  ក់កា រគណបក្ស  កុអូររា ងំឪ។

ថ្ង ទី  ៣០   ខតុលា     ឆា  ២ំ០១៦   ឯកឧត្ត ម ជា ម ច័ន្ទ  ភ័ណ ជា ម ច័ន្ទ  ភ័ណ សមា ជិក គណៈកមា  -
ធិកា រកណា្ខ  ល សមា ជិកក មុកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងជា  ធា នក មុ
កា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត  បា ត់ដំបង  បា នដឹកនា កិំច្ច  ជំុ  ចា ខំរបស់ក មុកា រងា រ
យុវជនគណបក្ស ខត្ត  ដលមា នរបៀបវា រៈ ១-ព  ងឹរចនា សម្ព ន្ធ យុ័វជន, ២-កា រចុះ 

  ះ  ះ   ត, ៣-កា រព  ងឹព  កីសមា ជិកជា យុវជន, ៤-រៀបចំ  ពន្ធ ទិ័ន្ន ន័យ         
Computer  ប់  ងយុវជនគណបក្ស , ៥-ផ្ស ងៗ។

ថ្ង ទី១២ ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១៦  ឯកឧត្ត ម អុ៊ង អឿន   អុ៊ង អឿន  សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រ 
កណា្ខ  ល និងជា  ធា នគណបក្ស ខត្ត បនា  យមា នជ័យ  និងឯកឧត្ដ ម សួន បវរ សួន បវរ អនុ 

 ធា នគណបក្ស ខត្ត  ជា សមា ជិកក មុកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងជា 
 ធា នក មុកា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត  បា នបើកវគ្គ ផ្ស ព្វ ផ   យជីវភា ពន  បា យ

ដល់  ម  ្ត ីគណបក្ស  ុក-ក ុង គណបក្ស មន្ទ ីរ អង្គ ភា ព យុវជនគណបក្ស  
និងម  ្ត គីណបក្ស  ឃំុ-សងា្ក  ត់  ទីសា  ក់កា របក្ស  ខត្ត ។

ថ្ង ទី០៥ ដល់ថ្ង ទី០៧ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក្ន ុងដំណើរទស្ស នកិច្ច   ទសកូរ៉
ខា ងត្ប ូង ឯកឧត្ត ម ហុ៊ន ម៉ា ណតហុ៊ន ម៉ា ណត អនុ  ធា នក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់  
កណា្ខ  ល និងជា  ធា នក ុមកា រងា ររៀបចំអង្គ កា រចា ត់តា ំងយុវជនគណបក្ស  ក   
ទស បា នជួបសំណះសំណា លជា មួយតំណា ងសមា គមពលករខ្ម រ សមា គមនា រីខ្ម រ
រៀបកា រជា មួយ  ួសា រជនជា តិកូរ៉ តំណា ងសមា គមសិស្ស  និស្ស ិត តំណា ង  ះពុទ្ធ  
សា សនា   ក្ន ុង  ទសកូរ៉ និងតំណា ងសហគមន៍ខ្ម រ  សា ធា រណរដ្ឋ កូរ៉ ដើម្ប ីសិ

ក   ស្វ ងយល់អំពីសុខទុក្ខ ក្ន ុងកា រធ្វ ើកា រងា រ និងកា ររស់   ទសកូរ៉ ក៏ដូចជា  ះ-   យ នូវតំរូវកា រសំខា ន់ៗ ដល់  ជា ពលករ  ក្ន ុង  ទសកូរ៉ ហើយបា នស   ធ
ដា ក់  យ  ើ   ស់នូវផ្ទ ះសា  ក់  ប ្ខ  ះអា សន្ន ស   ប់ពលករខ្ម រ និងបា នរៀបចំពីធីអបអរសា ទរខួបអនុស   វរីយ៍លើកទី៦៣ នទិវា បុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិ  យមា ន 
កា រចូលរួមពី ឯកឧត្ត ម ឯកអគ្គ រា ជទូត និងបងប្អ ូនពលករខ្ម រជា ង ៧០០នា ក់ ។

ថ្ង ទី២២ ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុមកា រងា រគណ:ព  ឹងឃុំ  ះកវ ដឹកនា ំ  យ 
ឯកឧត្ត មបណ ិត  នុ ថរ៉ា វ៉ា ត  នុ ថរ៉ា វ៉ា ត សមា ជិកក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល          
បា នចុះជួប  ជំុផ្ទ ក្ន ុងជា មួយបក្ខ ជនក ុម  ឹក   ឃុំ  ះកវស   ប់ឆា  ំ២០១៧ ចំនូន 
៥ រូប ដលទទួលបា នកា រគា ំ   ើនពី  ជា ពលរដ្ឋ  តា មរយៈកា រ  ះ   តសា  បស្ទ ង់ 
កន្ល ងមក  និងបា នឧបត្ថ ម្ភ ជា ថវិកា បន្ថ ម  ចា ំខ ផ្ត ល់ជូនវិទ្យ ុទា ក់ទង ICOM 

បន្ថ មចំនួន ៨  ឿងទៀត ដល់  ជា កា រពា រ សួរសុខទុក្ខ  ្ត ីឆ្ល ងទន្ល ចំនួន ៤ នា ក់ 
 យក្ន ុងមួយនា ក់ ថវិកា ចំនួន ១០០.០០០រៀល និងអង្ក រ១បា វ និងចូលរួមបុណ្យ សព

សមា ជិកដលបា នទទួលមរណភា ព ១ នា ក់ ឧបត្ថ ម្ភ ថវិកា ចំនួន ១០០.០០០រៀល និងអង្ក រ១បា វ ហើយឧបត្ថ ម្ភ អ្ន កសង្ក តកា រណ៍ចុះ   ះ  ះ   តស   ប់ខតុលា  
នះ  ធ្វ ើសា  កគណបក្ស បន្ថ ម និងទិញទូដា ក់ឯកសា រស   ប់មឃុំ និងផ្ដ ល់ថ្ល សំភា រៈចា ក់សា បមុខមន្ទ ីរបក្ស  និងថ្ល ឈ្ន ួលជា ង ។

ថ្ង ទី៣០ ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦  ក  ម ពិសិដ្ឋ   ម ពិសិដ្ឋ  សមា ជិកក ុមកា រងា រយុវជន  

គណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងជា  ធា នក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត កប រួមជា មួយ

សមា ជិកក ុមកា ងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត ជា  ើនរូបទៀត បា នជួបសំណះសំណា ល 

ជា មួយក្ម ួយៗ សិស   នុសិស្ស  និងអា ណា ព   បា លសិស្ស  ភូមិ   តា កុយ ឃុំពងទឹក 

 ុកដំណា ក់ចង្អ ើរ ខត្ត កបដើម្ប ីជំរុញក្ម ួយៗឲ្យ  ចុះ   ះចូលរៀនក្ន ុងឆា  ំសិក    

២០១៦-២០១៧ និងជំរុញអោយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះ   

 ះ   ត   យបា នទា ំងអស់គា  ។ ក្ន ុងឱកា ស  ះ ក ុមកា រងា របា នផ្ដ ល់នូវសំភា រៈមួ

យចំនួនដូចជា ៖ អា វយឺតគណបក្ស  សៀវ   បិ៊ច   ដ  មទា ំងជូនថវិកា ក្ម ួយៗ  និងអា ណា ព   បា លសិស្ស ជា អ្ន កចូលរួមចំនួនជា ង៣០០ នា ក់ ផងដរ។
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ថ្ង ទី២៩-៣០ ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុម 
កា រងា រជនប ្គ  លទទួលយុវជន  ុកស្ទ ឹង-

 ង់បា នរៀបចំពិធីសំណះសំណា ល និង 
បើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ដល់ក ុមកា រងា រ 
យុវជន  ុក សកម្ម ជនយុវជនភូមិ ឃុំ ទូទា ំង 

 ុកសរុបចំនួន ៣៦៨ នា ក់រយៈពល  ២ ថ្ង  
ដឹកនា ំ  យ  ក   ី សុភ័ក្ត    ី សុភ័ក្ត    សមា ជិកក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងជា  ធា នក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត កំពង់ចា ម។ វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ះ 
មា ន  ធា នបទចំនួន៤ គឺ  វត្ត ិ សា  ដរបស់គណបក្ស សមិទ្ធ ផលរបស់គណបក្ស , សិល្ប ៈនកា រនិយា យជា សា ធា រណៈ, បណា្ខ  ញទំនា ក់ទំនងសង្គ ម, ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ។ំ 
បនា  ប់ពីបញ្ច ប់វគ្គ  ឯកឧត្ត ម រិន វីរៈរិន វីរៈ សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រកណា្ខ  ល សមា ជិកក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល ជនប ្គ  លទទួលបន្ទ ុក កា រងា រយុវជន  ុក 
និងក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស  ុក បា នចុះចកអំ  យរបស់ ឯកឧត្ត មបណ ិត ហុ៊ន ម៉ា ណត  ហុ៊ន ម៉ា ណត ជូនដល់  ួសា រជនក ីក ចំនួន ១០  ួសា រ។

ថ្ង ទី១១ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  ឯកឧត្ត ម 

បណ ិត  នុ ថរ៉ា វ៉ា ត   នុ ថរ៉ា វ៉ា ត  អនុ  ធា ន គណៈព  ឹង 

 ុកលា  ឯម និងជា  ធា នគណៈព  ឹង 

ឃុំ  ះកវ និងសហកា រីបា នធ្វ ើកា រ សំណះ-

សំណា លជា មួយ សមា ជិកសមា ជិកា បក្ស  

 មា ណ ៣០០នា ក់  ទីសា  ក់កា របក្ស  ឃុំ  ះកវ  ។ ជា មួយគា  នះ ក ុមកា រងា រក៏បា ននា ំយកថវិកា មួយចំនួន  ចូលរួមក្ន ុងពិធីបុណ្យ កឋិន  វត្ត  ះកវលើផងដរ         

 មទា ំងបា នចកជូន  កយា យ    កតា ចូលរួមក្ន ុងពិធីបុណ្យ  និងចកជូនសមា ជិក-សមា ជិកា បក្ស ចូលរួមក្ន ុងពិធីសំណះសំណា លនះផងដរ ។

ថ្ង ទី១២ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ឯកឧត្ត ម 
អុ៊ន ចា ន់ដា អុ៊ន ចា ន់ដា   ធា នគណៈកមា  ធិកា រគណ  
បក្ស ខត្ត  ះវិហា រ  និងសមា ជិកក ុមកា រងា រ
យុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល ឯកឧត្ត ម ឡុង ឡុង 
សុវណ្ណ សុវណ្ណ  អនុ  ធា នគណៈកមា  ធិកា រ  
គណបក្ស ខត្ត   ដឹកនា ំក ុមកា រងា រយុវជន  

គណបក្ស ខត្ត  និងក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ក ុង  ះវិហា រ  មា ណ ១០០នា ក់ បា នចុះជួយ  ូត  ូវបា នចំនួន ១ហិកតា ជា ង និងបា ននា ំយកនូវ  ឿងឧប  គ   
បរិ  គមួយចំនួន ជូន  ួសា រក ីក ចា សជ់រា   ភូមិបា៉ លហា ល សងា្ក  ត់បា៉ លហា ល ក ុង  ះវិហា រ ខត្ត  ះវិហា រ ។

ថ្ង ទី០៧ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  

លចំនួន ២០រូប និងអ្ន កតំណា ងរា  ្ត  ឯកឧត្ត ម សួស យ៉ា រ៉ា  សួស យ៉ា រ៉ា  និង  កជំទា វ   

 ចួ សំអា ន ចួ សំអា ន បា នចូលរួមកិច្ច ពិភា ក   ផា  ស់ប្ដ ូរ  បល់ស្ដ ីពី (ក ុមយុវជន 

ក្ន ុង យទុ្ធ នា កា រ  ះ   ត និងកា រកំណត់នច   ប់) ដលរៀបចំឡើង  យ 

មូលនិធិខុនរ៉ា ដ   កា រិយា ល័យមូលនិធិខុនរ៉ា ដ រា ជធា នីភ្ន ំពញ។

ឯកឧត្ត ម រិន វីរៈ  រិន វីរៈ សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រកណា្ខ  ល សមា ជិកក ុមកា រងា រ 
យុវជនគណបក្ស ថា  ក់កណា្ខ  ល និងជា  ធា នក ុមកា រងា រយុវជន  ចា ំ 

 ទសកា ណា ដា   មទា ំងគណ  តិភូ បា នរៀបពិធីអបអរសា ទរ និងរំលឹក  
ខួបលើកទី៦៣នបុណ្យ ឯករា ជ្យ ជា តិកម្ព ុជា  (០៩ វិច្ឆ ិកា  ១៩៥៣-២០១៦ )       
ពិសា អា ហា រសា មគ្គ ជីា មួយបងប្អ នូខ្ម រ  ទីក ងុ Ottawa  ទសកា ណា ដា  ។ 
បា នចកជា ៣ ក ុម ក ុមកា រងា រយុវជនក   ទស  ចា ំ Toronto,                        
Montreal និង Vancouver ដើម្ប ីជួបសំណះសំណា លជា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ 
ខ្ម រ  មទា ំងបញ្ជ ូលសមា ជិកថ្ម ី  ថ្ង ទី១២ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  យមា ន

កា រចូលរួមពីបងប្អ ូនសហគមន៍ខ្ម រ    ទសកា ណា ដា  បា ន   ឹត្ត ិ   កប  យ  បរិយា កា សរីករា យ និង  គជ័យ  យមា នអ្ន កចូលរួមចំនួន ៣០០នា ក់។

ថ្ង ទី២០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត  ដឹកនា ំ 

 យ  ក ឈុនលី ភា រុណឈុនលី ភា រុណ អនុ  ធា នក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ខត្ត 

  វង បា នចូលរួមជា គណៈអធិបតី ក្ន ុងពិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  លវគ្គ អប់រំ- 

ន  បា យ ដល់ក ុមកា រងា រយុវជនគណបក្ស ថា  ក់  ុក ថា  ក់ឃុំ និង 

សមា ជិក តា មវិទ   ល័យទា ំង២ ក្ន ុង  ុក សរុបចំនួន ១០៥ នា ក់ 

ក  មកា រឧបត្ថ ម្ភ ពី ឯកឧត្ត មបណ ិត ងិន ប៉ា ណា ល់ ងិន ប៉ា ណា ល់  ធា នក ុមកា រងា រយុវជន

គណបក្ស ខត្ត ។
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ក្ន ុងរយៈពលជិតពីរទសវត្ស រ៍កន្ល ងមកនះ វិស័យធនា គា រ  កម្ព ុជា 

មា នកា រអភិវឌ្ឍ យា៉ ងឆា ប់រហ័ស និងបា នរួមចំណកដល់កា រអភិវឌ្ឍ  

សដ្ឋ កិច្ច ជា តិយា៉ ងទូលំទូលា យ។ ធនា គា របា នដើរតួយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រ

កៀរគរមូលនិធិ និងកា របងចកធនធា នដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ព ដើម្ប ី       

បំពញត  ូវកា រនកា រវិនិ  គលើវិស័យសដ្ឋ កិច្ច  ។ 

តា មរបា យកា រណ៍ធនា គា រជា តិនកម្ព ុជា បា នឲ្យ ដឹងថា   ព័ន្ធ ធនា គា រ 

 កម្ព ុជា រួមមា នធនា គា រពា ណិជ្ជ ចំនួន៣៦ ធនា គា រឯកទសចំនួន១៤ 

កា រិយា ល័យតំណា ងធនា គា របរទសចំនួន៨  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ   

ចំនួន៥៧ (  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ទទួល   ក់ប ្ញ ើពីសា រធា រណជន  

ចំនួន៧)  តិបត្ត ិករឥណទា នជនបទចំនួន ១៦០ ក ុមហុ៊ន ភតិសន    

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ (ក ុមហ៊ុនទទួលប   ំ) ចំនួន១១ ក ុមហុ៊នក  ឌីតប្យ ូរូ៉កកម្ព ុជា 

ចំនួន១ អ្ន កដំណើរកា រតតិយភា គីចំនួន ៧ និងអា ជីវករប្ដ ូរ   ក់ចំនួន 

២០៩៤។

របា យកា រណ៍  ះ បា នឲ្យ ដឹងទៀតថា   ឆមា សទី១ ឆា  ំ២០១៦ 

 ព្យ សកម្ម របស់  ឹះសា  នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុបា នកើនឡើង ២១.៣ % 

(ឆា  ំលើឆា  ំ) ដល់១០៤,៨០  ីលា នរៀល  យសា រកំណើននដើមទុន

និងមូលនិធិកម្ច ីរបស់  ឹះសា  នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុនីមួយៗ  មទា ំង 

កំណើន   ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន។

 ឹះសា  នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ មា នកំណើនដើមទុន ១៥,៣ % ដល់ 

១៨,៧៦  ីលា នរៀល និងកំណើនមូលនិធិកម្ច ី ៣០,៥% ដល់៨,៩០ 

 ីលា នរៀល។ ទន្ទ ឹមនះ   ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនបា នកើនឡើង ១៩,៦ 

% ដល់៥៧,៨៩  ីលា នរៀល ខណៈដលឥណទា នកើន ២១,៧ % 

ដល់៦៤,៣៥  ីលា នរៀល។

ចំនួនអតិថិជនដា ក់   ក់ប ្ញ ើ និងអតិថិជនដលទទួលបា នឥណទា ន 

កើន១៩.២% និង១២% ដល់៤.៤លា ននា ក់ និង ២.៦លា ននា ក់រៀងគា   

ដលកំណើននះ បងា  ញឲ្យ ឃើញថា   ជា ជនកម្ព ុជា កា ន់តយល់ដឹង  

 ើនជា ងមុនអំពីសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា    

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ កា ន់ត  ើនឡើង។

របា យកា រណ៍ធនា គា រជា តិកម្ព ុជា បា នប   ក់ថា  កា រព  ីកបណា្ខ  ញ

 តិបត្ត ិកា ររបស់  ឹះសា  នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  តមា ននិនា  កា រកើន 

ឡើង ដើម្ប ីឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា ររបស់អតិថិជនទា ំងទី  ជំុជន និង 

តំបន់ជនបទ តា មរយៈកា របន្ដ បើកសា ខា  និងកា រិយា ល័យតំណា ង   

តា មរា ជធា នី-ខត្ត  កា រដា ក់ឲ្យ  ើ   ស់បន្ថ មនូវមា៉ សុីនដក និងដា ក់ 

  ក់ ស្វ ័យ  វត្ត ិ (ATM) និងកា រផ្ដ ល់សវា ទូទា ត់ តា មអឡិច  ូនិក។

ជា ក់ស្ដ ងក្ន ុងឆមា សទី១ ឆា  ំ២០១៦  ចំនួនសា ខា និងបណា្ខ  ញ          

 តិបត្ត កិា ររបស់  ះឹសា  នធនា គា រ និងមីក ហិូរញ្ញ វត្ថ កុើនឡើង ២៧,៧ % 

ដល់ ៤,៧៦០ សា ខា មា៉ សុីនដក និងដា ក់   ក់ស្វ ័យ  វត្ត ិកើនឡើង 

២០,៤% ដល់១,៥១៣ មា៉ សុីន  មទា ំងប័ណ្ណ ឥណពន្ធ  និងប័ណ្ណ  

ឥណទា នកើនឡើង១២,២% និង៣០,១% ដល់១,៥៥៧,៨៧២កា ត និង 

៤៥,០៨៦កា តរៀងគា  ។

បច្ច ុប្ប ន្ន  ឹះសា  នធនា គា ររួមមា ន ធនា គា រក្ន ុង  ុក ធនា គា របុ   

សម្ព ័ន្ធ  និងសា ខា បរទស បា នបន្ដ អភិវឌ្ឍ អា ជីវកម្ម   កប  យភា ពរឹងមា ំ 

ហើយបា នព  ឹង និងលើកកម្ព ស់  សិទ្ធ ភា ព សក្ដ ិសិទ្ធ ភា ព និងគុណភា ព 

ន  តិបត្ត ិកា របង្ក ើនបរិមា ណ និងគុណភា ពនដើមទុន  មទា ំងព  ឹង

សមត្ថភាពធនធានមនុសស្ប្រកបដោយគុណវឌ្ុឍដិាក់ឲយ្បរ្ើប្រាសផ់លតិ

ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុថ្ម ីៗ និងធ្វ ើបច្ច ុប្ប ន្ន កម្ម  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទ   ។ល។

 ព្យ សកម្ម របស់  ឹះសា  នធនា គា របា នកើនឡើង ២២,២ %   ក្ន ុង 

ឆា  ំ២០១៥ កន្ល ង   ស្ម ើនឹង ៩០,៥៨  ីលា នរៀល ក្ន ុងឆមា សទី១ 

ឆា  ំ២០១៦ នះ។   ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនបា នកើន ២០,២ % ដល់ 

៥២,៧០  ីលា នរៀល ចំណកឥណទា ន មា នកា រកើនឡើង២៣,៩ % 

ដល់ ៥៣,០៥  ីលា នរៀល។ ចំនួនអតិថិជនដា ក់   ក់ប ្ញ ើ និង 

អតិថិជនដលទទួលបា នឥណទា ន កើនឡើងចំនួន១៩,៦% និង ៤៧% 

ដល់២,៩ លា ននា ក់ និង០,៧ លា ននា ក់រៀងគា  ។ ជា មួយគា  នះសា ខា   

របស់  ឹះសា  នធនា គា របា នកើនឡើង ៣៥,៣ % ដល់៧៨៥ សា ខា  និង 

ធនា គា រជា តិនកម្ព ុជា ជា សា  ប័ន ដលបា នរួមចំណក
ដល់កា រអភិវឌ្ឍ សដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ពិធីស   ធ អគា រថ្ម ីកា រិយា ល័យកណា្ខ  លធនា គា រអសុីលីដា 
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មា៉ សុីនដក   ក់ស្វ ័យ  វត្ត ិ បា នកើន ២០,៦ % ដល់១,២១៤ ។

 យឡកកំណើនឥណទា ន តា មវិស័យសដ្ឋ កិច្ច រួមមា ន វិស័យ-

សវា ផ្ស ងៗ មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកម្ម ន្ដ សា លបា ន  ូបយក ៨ % 

ស្ម ើៗគា  នសំពៀតឥណទា នសរុប។ ចំណកវិស័យផ្ស ងទៀត ក  ពី       

វិស័យខា ងលើបា ន  ូវយកឥណទា នតិចជា ង៨ % នសំពៀត ឥណទា ន 

សរុប។

ជា មួយគា  នះ វិស័យមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  កម្ព ុជា  មា នកា ររីកចំ  ើនគួរឲ្យ 

កត់សមា្គ  ល់ក្ន ុងរយៈពលមួយទសវត្ស រ៍កន្ល ងមកនះ ទា ំងទំហំនិងតំបន់ 

 តិបត្ត ិកា រ  មទា ំងបា នចូលរួមចំណក ក្ន ុងកា រជួយជំរុញកំណើន 

សដ្ឋ កិច្ច  និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក តា មរយៈកា រផ្ដ ល់សវា មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

 កប  យនិរន្ដ ភា ព  ដល់  ជា ជន  ជនបទ ដលមិនទា ន់មា ន 

លទ្ធ ភា ពទទួលសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុពីធនា គា រពា ណិជ្ជ ។

បន្ថ មលើ  តិបត្ត ិកា រចម្ប ងគឺសវា ឥណទា ន និង   ក់ប ្ញ ើបច្ច ុប្ប ន្ន 

 ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុបា ន ធ្វ ើពិពិធកម្ម សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  យផ្ដ ល់សវា  

ផ្ទ រ   ក់ សវា ធនា គា រចល័ត សវា មា៉ សុីនដក   ក់ ស្វ ័យ  វត្ត ិ (ATM) 

និងសវា ធា នា រ៉ា ប់រងខា  តតូច។ គិត  ឹមឆមា សទី១ ឆា  ំ២០១៦  ឹះសា  ន   

មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុទទួលបា ន   ក់ប ្ញ ើចំនួន៤ បា នផ្ដ ល់សវា មា៉ សុីន 

(ATM) ជា មួយមា៉ សុីនសរុបចំនួន២៩៩ ហើយ  ឹះសា  នមួយចំនួនទៀត 

ក៏កំពុងដំណើរកា ររៀបចំ ផ្ដ ល់សវា មា៉ សុីន ATM នះផងដរ។

 ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុចំនួន៥៧ ទទួល   ក់ប ្ញ ើពីសា ធា រណជន 

និង  តិបត្ត ិករឥណទា នជនបទសរុបចំនួន ១៦០ បា ននិងកំពុងរួម            

ចំណក ធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុខា  តតូចជូន  ជា ជន  តា ម   

ជនបទ ។  តំបន់  តិបត្ត ិកា ររបស់  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បា ន  បដណ្ណ ប់ 

ទូទា ំង  ទស ដលក្ន ុង  ះ  តិបត្ត ិកា រថា  ក់  ុកមា នចំនួន ៣.៤៤៧ 

ថា  ក់ឃុំ ២១.៤៨៦ និងថា  ក់ភូមិ១១៣.៦៣៨  មទា ំង បា នផ្ដ ល់កា រងា រ  

ដល់  ជា ជនកម្ព ុជា ២៥.២៧១ នា ក់។

ឥណទា នផ្ដ ល់  យវិស័យនះ បា នបន្ដ កើនឡើងគួរឲ្យ កត់សមា្គ  ល់ 

 យសមតុល្យ ឥណទា នសរុបកើនឡើងដល់ ១១,៣០  ីលា នរៀល 

ដល  ូវបា នផ្ដ ល់ដល់អតិថិជន ១.៩ លា ននា ក់  លគឺកើនឡើង     

១២,៣ % និង ៤ % រៀងគា   (ឆា  ំលើឆា  ំ) ហើយក្ន ុង  ះឥណទា ន 

បុគ្គ លិកធនា គា រកំពុងប  ើសវា ជូនអតិថិជន

 ឹះសា  នធនា គា រដលបា ននិងកំពុងអភិវឌ្ឍ អជីវកម្ម  កប  យ
ភា ពរឹងមា ំ  សិទ្ធ ភា ព សក្ត ិសិទ្ធ ភា ព និងគុណភា ព

 វិស័យកសិកម្ម មា នសមា មា   ៣៦,៥ % ក ុម  ួសា រ ២៧,៤ % 

វិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម  ១៧.៥ % សវា កម្ម  ៩,២ % សំណង់ ៣,២ % 

ដឹកជញ្ជ ូន ៤,១ %និងវិស័យផ្ស ងៗ ២ %។

ទន្ទ ឹមនះសមតុល្យ   ក់ប ្ញ ើសរុបមា នចំនួន៥,១៩  ីលា នរៀល 

ដលទទួលបា នពីអតិថិជនចំនួន ១,៤ លា ននា ក់  លគឺកើនឡើង  

១៣,៦ % និង ១៦ % រៀងគា  ។ ចំណកឯអតិថិជនជា  ្ដ ី ដលបា ន    

ទទួលសវា   ក់កម្ច ីមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុមា នចំនួនសរុប ១,៤ លា ននា ក់ គឺស្ម ើ 

នឹង៧៧,៩ % នអតិថិជនខ្ច ី   ក់សរុប។

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នព   ករណ៍ថា  ចក្ខ ុវិស័យអនា គតសដ្ឋ កិច្ច   

កម្ព ុជា   តមា នលក្ខ ណៈជា វិជ្ជ មា នបន្ត ទៀត ។ សដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា   ូវបា ន 

រំពឹងថា  នឹងមា នកំណើន  មា ណ ៧ % ក្ន ុងមួយឆា  ំ ក្ន ុងរយៈពលមធ្យ ម។ 

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច នះនឹងធ្វ ើឲ្យ ចំណូល  ចា ំឆា  ំរបស់  ជា ជនកម្ព ុជា  កើន 

ឡើងពី ១.០៤២ ដុលា  រ  ក្ន ុងឆា  ំ២០១៣ រហូតដល់  ១.២១៥ ដុលា  រ 

ក្ន ុងឆា  ំ២០១៥ ។ ចំ  ះអ   នភា ពក ីក វិញ  ូវបា នធា  ក់ចុះពី       

៥៣,៥ %   ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤ ដល់  មា ណ ១៣,៥ %   ក្ន ុង    

ឆា  ំ២០១៤ ។ កម្ព ុជា អា ចរក   អតិផរណា ជា មធ្យ ម  ចា ំឆា  ំឲ្យ ស្ថ ិតក្ន ុង   

ក  ិត  មា ណ ៥ % ក្ន ុងមួយឆា  ំ  លគឺ  ក្ន ុងរង្វ ង់ ១,៩ %  ក្ន ុង  

ឆា  ំ២០១៦ និង ៣,៣ %  ក្ន ុងឆា  ំ២០១៧ ខា ងមុខនះ៕



qñaMTI 16 elx 186 Exvicäika qñaM 2016 TsSnavdþI RbCaCn 23

បច្ច ុប្ប ន្ន នះ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ដឹកនា ំ  យ សម្ត ចអគ្គ មហា សនា  
បតីត   ហ៊ុន សន បា ននិងកំពុងអនុវត្ត កម្ម វិធីកំណទ  ង់សុីជ   
លើ  ប់វិស័យក្ន ុង  ះកំណទ  ង់លើវិស័យទសចរណ៍ក៏  ូវបា នជំរុញ
យា៉ ងខា  ំង ដើម្ប ីឈា ន  ស   ចបា ននូវចក្ខ ុវិស័យក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យ
ទសចរណ៍  កម្ព ុជា  ។

ដើម្ប ីស   ចបា ននូវ  ល  ទសចរណ៍  កប  យនិរន្ត រភា ព និង
កា រទទួលខុស  ូវ  មទា ំងមា នកា រទា ក់ទា ញក  ិតតំបន់ និងពិភព  ក 
កម្ព ុជា បា នដា ក់ចញ  លន  បា យជា តិទសចរណ៍ និងផនកា រយុទ្ធ -
សា  ្ត  ២០១២-២០២០  យ   តលើមំុ ៤ ជា អា ទិភា ព ក្ន ុង  ះមា ន៖    
៉ព  ឹងគុណភា ពឧស   ហកម្ម ទសចរណ៍សវា មួយស្ត ង់ដា មួយ, ព  ឹងកា រ 
ផ្ស ព្វ ផ   យទសចរណ៍ និងកា រអភិវឌ្ឍ ផលិតផលទសចរណ៍  កប  យ
ភា ពទា ក់ទា ញ និងច្ន  ឌិត, ព  ឹងធនធា នមនុស្ស ក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍
ក  មពា ក្ស   កថា    ៉បុគ្គ លិកមា  ក់ជំនា ញមួយ   ៉និងកា រជំរុញកា រ  ើ   ស់ 

 ព័ន្ធ បច្ច កទសព័ត៌មា នវិទ   ក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍ E-tourism ។
ក  ពីផនកា រខា ងលើ ក៏  មា នចលនា  ឡង  ណា ំងជា  ើន  

ទៀតដូចជា  កា រ  ឡង  ណា ំងទីក ុងសា  ត រមណីយដា  នសា  ត សវា ល្អ  
បដិសណា្ឋ  រកិច្ច ល្អ  កា រ  ឡង  ណា ំងកិច្ច កា របតង ក្ន ុងវិស័យទស-
ចរណ៍ និងចលនា ឱ្យ មា នកា រចូលរួមពី  ជា ពលរដ្ឋ  ម  ្ត ីរា ជកា រ វិស័យ 
ឯកជន យុវជន និងដគូអភិវឌ្ឍ ន៍ សំ  រួមចំណកធ្វ ើឲ្យ សវា បដិសណា្ឋ  -
រកិច្ច ដំណើរកា របា នល្អ   មទា ំងលើកកម្ព ស់  ល  ទសចរណ៍កម្ព ុជា  

 កប  យភា ពទា ក់ទា ញ និងភា ពកក់   ជា មួយកា រសា  គមន៍  យ  
ភា ពរួសរា យរា ក់ទា ក់ និងសា  មញញឹមពីធម្ម ជា តិ ដល  ូវបា នគប   ក់ 
ថា  ជា អត្ត ស ្ញ  ណជា តិរបស់កម្ព ុជា  ។

រា ជរដា  ភិបា លបា នប្ត ជា  ចិត្ត  ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទសចរណ៍  កប
 យចីរភា ព  យមា នកា រទទួលខុស  ូវ និង  កប  យសមធម៌។ 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នលើកឡើងថា  អ្ន កទសចរ   កដជា មិន
 ទស្ស នកិច្ច  វា លរ  សា  ន  ះទ ដូច្ន ះកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទស- 

ចរណ៍  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់កា រអភិរក្ស ធនធា ន   ឈើ បរិដា  ន និងប-
តិកភណ វប្ប ធម៌របស់ជា តិ ។ រយៈពលកន្ល ងមកនះ ក ុម  ឹក   ទស-
ចរណ៍ និងពា ណិជ្ជ កម្ម អឺរុ៉ប និងបណ ិត្យ សភា ទសចរណ៍អឺរុ៉បបា ន  គល់
ពា នរងា  ន់   ៉កម្ព ុជា ជា  ល  ទសចរណ៍ល្អ បំផុតលើពិភព  ក ឆា  ំ 
២០១៦   ៉និង  កា សកម្ព ុជា ជា  ល  វប្ប ធម៌ពញនិយមក្ន ុងឆា  ំ ២០១៦ ។ 

ផនក រយុទធ   ្ត អភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យទសចរណ៍
ផ តលើមំុ ៤ ជ  ទិភ ព

នា វា ទសចរណ៍ ០១  ឿង   ះ Pacifi c Eden ដលជា នា វា ទី ២៧ 
មកពីកំពង់ផ  ទសសឹង្ហ បូរី បា នចូលចត  កំពង់ផស្វ យ័តក ុង  ះ-
សីហនុដលបា នផ្ទ ុកអ្ន កដំណើរ ១៣៦១ នា ក់(  ី ៧៤៥នា ក់) នា វិក 

៦១៦ នា ក់(  ី១៤៤នា ក់)ចូលមកទសចរកម   ន្ត  កម្ព ុជា  

ភ្ញ ៀវទសចរជា តិ និងអន្ត រជា តិ ធ្វ ើដំណើរកម   ន្ត  រមណីយដា  ន  វត្ត ិសា ្ត   និងធម្ម ជា តិភ្ន ំបូក   ខត្ត កំពត 
និងរមណីយដា  នធម្ម ជា តិឆ្ន រសមុ  ក ុង  ះសីហនុ ខត្ត  ះសីហនុ

ភ្ញ ៀវទសចរជា តិ និងអន្ត រជា តិ ឡើងកម   ន្ត មើលថ្ង លិច  រមណីយ-
ដា  ន  វត្ត ិសា ្ត   និងធម្ម ជា តិ   សា ទបា ខង ក្ន ុងខត្ត សៀមរា ប



24 qñaMTI 16 elx 186 Exvicäika qñaM 2016TsSnavdþI RbCaCn

 ក្ន ុងពិធី  ះ  ធា នបណ ិត្យ សភា ទសចរណអឺ៍រុ៉ប ក៏បា នបំពា ក់ម-
ដា យជូនសម្ត ចត   ហ៊ុន សន ជា សមា ជិកកិត្ត ិយសនបណ ិត្យ សភា 
ទសចរណ៍អឺរុ៉បផងដរ ។ ក ុម  ឹក   ទសចរណ៍និងពា ណិជ្ជ កម្ម អឺរុ៉ប បា ន 
វា យតម្ល ថា  កម្ព ុជា ជា សា  ្ត ាចា រ្យ ពិភព  កលើជំនា ញ  វត្ត ិសា  ្ត  និង 
អា រ្យ ធម៌ ហតុនះហើយទើប  ូវបា ន  ើសរីសជា  ល  ទសចរណ៍
សា  តបំផុតលើពិភព  ក ។  នះក៏ជា កា រទទួលសា្គ  ល់មួយ  លើ  ទស 
ដលមា នវប្ប ធម៌ដ៏ថ្ល ថា   និងអា ចកា  យជា តំណា ងវិស័យទសចរណ៍  
ស   ប់ថ្ង អនា គត ចំណះដឹង និងបទពិ  ធដលវិស័យទសចរណ៍  
កម្ព ុជា យើងមា ន  ូវតធ្វ ើឲ្យ មា នកា រ  ួត   បចូល  ក្ន ុងចិត្ត  និងបះដូង 
ទសចរ ។ ពា នរងា  ន់នះសក្ត ិសមស   ប់  ជា ជនកម្ព ុជា ទា ំងអស់ដល
បា នចូលរួមក្ន ុងកា រថរក    និងអភិរក្ស នូវបតិកភណ  វត្ត ិសា  ្ត  និង 
អា រ្យ ធម៌ន  ទសកម្ព ុជា  ។ ទន្ទ ឹមនះកម្ព ុជា ក៏ជា គំរូស   ប់ពិភព  ក  
ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទសចរណ៍មួយ ដលមា នកា របងចកចំណូល  កប 

 យសមធម៌ ។ សម្ត ចត   ហ៊ុន សន បា នមា ន  សា សន៍ថា  ចំណូល 
បា នមកពីវិស័យទសចរណ៍ពិតជា បា នរួមចំណកយ៉ា ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រធ្វ ើ
ឲ្យ កម្ព ុជា ស   ចបា ននូវស្ថ ិរភា ពម៉ា ក ូសដ្ឋ កិច្ច  និងវឌ្ឍ នភា ពសង្គ ម 
សដ្ឋ កិច្ច  និងបា នជួយគា ំ  ដល់កិច្ច អភិវឌ្ឍ វិស័យគា ំពា រនា នា  ដូចជា  
កសិកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម  ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងជួយជំរុញសហ   សធុនតូច 
និងមធ្យ ម ឲ្យ មា នកា ររីកលូតលា ស់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ ។ តា ម 
រយៈកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទសចរណ៍ ក៏បា នបង្ក ើតនូវចំណូល ដលអា ចជា     

 ភពធនធា នចូលរួមជួយដល់កា រអភិរក្ស វប្ប ធម៌ និងថរក   កា រពា របរិ-
សា  នធនធា នធម្ម ជា តិរបស់យើង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងកា រទទួល 
ខុស  ូវ ។

ក្ន ុងន័យនះ កម្ព ុជា នឹងបន្ដ ប្ដ ជា  ចិត្ដ ជា យុទ្ធ សា ្ដ   ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ  
វិស័យទសចរណ៍ ជា កា រអភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព មា នកា រទទួលខុស 

 ូវ និង  កប  យសមធម៌  មទា ំងចូលរួមដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ដល់ 
កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ឆ្ល ើយតប  នឹងប   ប  ួលអា កា សធា តុ និង 
ចា ត់ទុកវិស័យនះគឺជា    ៉មា សបតង   ៉ដលនឹងចូលរួមស   ចនូវ  ល

 អភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព  ឆា  ំ ២០៣០ របស់អង្គ កា រសហ  ជា -
ជា តិ ។ កម្ព ុជា នឹងបន្ដ កិច្ច ខិតខំ  កប  យភា ពសកម្ម  និងបុរសកម្ម ក្ន ុង
កា រចា ប់យកនូវកា លា នុវត្ដ ភា ពពីអច្ឆ រិយភា ពរបស់ខ្ល ួន ដលជា  ល   
នទសចរណ៍ពិភព  ក ដលមិន  ឹមតបន្ដ ផ្ដ ល់អត្ថ   ជន៍ដល់ 
សង្គ មសដ្ឋ កិច្ច  បងចកផលចំណូលដល់  ជា ជនបា នជា អតិបរមា  និង
ធ្វ ើឲ្យ ដំណើរកា រអភិវឌ្ឍ ន៍   ឹត្ដ   កប  យចីរភា ពបុ៉   ះទ បុ៉ន្ដ 

ថមទា ំងធា នា កា រពា រថរក   ធនធា នវប្ប ធម៌ និងធនធា នធម្ម ជា តិរបស់ 
យើង  យ  កា ន់នូវទស្ស នៈ   ៉អច្ឆ រិយភា ពកម្ព ុជា  ប  ើឲ្យ វិស័យទស-
ចរណ៍ វិស័យទសចរណ៍ ប  ើឱ្យ អច្ឆ រិយភា ពកម្ព ុជា    ៉។ 

 កគង់ សុភា រៈ ម ្ត  ីនា យកដា  នស្ថ ិតិ និងផនកា រនក សួងទស-
ចរណ៍បា នថ្ល ងថា រយះពល ៨ ខ ឆា  ំ ២០១៦ នះ កម្ព ុជា បា នទទួលភ្ញ ៀវ 
ទសចរអន្ត រជា តិចំនួន ៣,២ លា ននា ក់កើនបា ន ៤% បើធៀប  នឹងរយៈ 
ពលដូចគា  ឆា  ំ ២០១៥  ។ កា រកើនឡើងចំនួនភ្ញ ៀវទសចរណ៍បរទស   
ចុងឆា  ំនះ  ូវបា នគកត់សមា្គ  ល់ថា   យសា រតំបន់អឺរុ៉បអា មរិក និង         
តំបន់ធា  ក់ទឹកកកមួយចំនួនទៀតជា រដូវវិស្ស មកា ល ឬរដូវឈប់ស   ក        
ដូច្ន ះគងា កមកកម   ន្ត  កម្ព ុជា  ក៏ដូចជា អា សា៊ នយើងនះវិញ ។  ក 
សុភា រៈបា នឲ្យ ដឹងទៀតថា  ភ្ញ ៀវវៀតណា ម  តឈរលំដា ប់លខ ១  ក្ន ុង 
ទីផ   រទសចរណ៍កម្ព ុជា  ភ្ញ ៀវទសចរចិនឈរលំដា ប់លខ ២ ។ ភ្ញ ៀវចិន 

 ូវបា នគកត់សមា្គ  ល់ឃើញថា កើនបា ន ១៤% បើធៀប  នឹងឆា  ំ 
២០១៥  រយៈពលដូចគា   ។ ចិនមា នក ុមហ៊ុនអា កា សចរណ៍  ះ  ង់ 
មកកម្ព ុជា ចំនួន ១១ ក ុមហ៊ុនហើយ ។ យន្ត  ះខ្ល ះ  ះ  ង់  ខត្ត 
សៀមរា ប  កា ន់ខត្ត  ះសីហនុ និងមក  លា នយន្ត  ះអន្ត រជា តិភ្ន ំ
ពញ  មា ណជិត ១០០ ជើងក្ន ុងមួយសបា  ហ ៍។ ចំណកភ្ញ ៀវជបុ៉នវិញបា ន 
ឈរលដំា ប់លខ ៧ នទីផ   រទសចរណក៍ម្ព ុជា  បើ  ះបីជា ជបុ៉នមា នជើង 

 ះ  ង់មកកម្ព ុជា កា លពីខក ្ញ  ថ្ម ីៗនះក៏  យ ។
តា មផនកា រក សងួទសចរណ៍ឆា  ំ ២០១៦ នះចង់ទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវ   

ទសចរណ៍អន្ត រជា តិឲ្យ បា ន ៥ លា ននា ក់ ហើយដល់ឆា  ំ ២០២០ ឲ្យ បា ន៧ 
លា ននា ក់ ក្ន ុង  ះភ្ញ ៀវចិនសង្ឃ ឹមថា យកឲ្យ បា ន  ើនជា ងគ។ គួររំលឹក 
ថា   ក  ិតសកលក្ន ុងឆា  ំ ២០១៤ ទសចរចិនដលធ្វ ើដំណើរ  ក  

 ទសមា នចំនួន  មា ណ ១១៧ លា ននា ក់ កើនឡើងក្ន ុងអ    ១៩,៩% 
ក្ន ុង  ះជិត៧៥%នទសចរចិនធ្វ ើដំណើរក្ន ុងតំបន់អា សុី  យចំណា យ

 មា ណជា ង២៦០ពា ន់លា នដុលា  រអា មរិក ជា មួយអ   កំណើន ១៤,២% ។ 
បច្ច ុប្ប ន្ន នះ ភ្ញ ៀវទសចរមកទស្ស នា ចង់ទទួលបា ននូវបទពិ  ធន៍

ដំណើរកម   ន្ត ដលមា នបទដា  នសវា កម្ម ល្អ  សើរ ។ ម ្ត  ីជំនា ញទស-
ចរណ៍បា នបន្ត ថា  ចំនួនដគូ  កួត  ជងឧស   ហកម្ម ទសចរណ៍បា ន  
កើនឡើង  ក្ន ុងក  ិតលឿនផងដរ ។ ដូច្ន ះ ដើម្ប ីធ្វ ើឲ្យ អា ជីវកម្ម ទទួល
បា ន  គជ័យ និងមា ននិរន្ត រភា ពក្ន ុងវិស័យបដិសណា្ឋ  រកិច្ច  និងទស-            
ចរណ៍ដលមា នកា រ  កួត  ជងខា  ំងនះ អា ជីវកម្ម គួរតមា នគ   ង  
ផនកា រជា មុន  យបា នច   ស់លា ស់ ។ ក្ន ុង  ះ អា ជីវករដលចង់ចា ប់
ផ្ត ើម  ជនីយដា  ន ឬសណា្ឋ  គា រក្ត ីចា ំបា ច់  ូវរៀបចំអា ជីវកម្ម  កប  យ

ភ្ញ ៀវទសចរជា តិ និងអន្ត រជា តិ ទស្ស នា កម   ន្ត  រមណីយដា  ន  វត្ត ិ- 
សា ្ត   និងធម្ម ជា តិ   សា ទសំបូរ   គុហ៍ ក្ន ុងខត្ត កំពង់ធំ

ភ្ញ ៀវទសចរជា តិ និងអន្ត រជា តិ ងូតទឹកកម   ន្ត  រមណីយដា  នធម្ម ជា តិ
ទឹកធា  ក់អន្ល ង់ធំ ក្ន ុងឃំុ   ក   ត  ុកទឹកឈូ ខត្ត កំពត
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វិជា  ជីវៈស្ត ង់ដា   ។ គួរមា នភា ពច្ន  ឌិតថ្ម ីៗ និងធ្វ ើអ្វ ីមួយប្ល ក 

និងល្អ ជា ងគូ  កួត  ជង ។ លើសពីនះ អា ជីវករគួរ  ៀមខ្ល ួនស   ប់ 

ប    ឈមមួយចំនួនផងដរ ។ ឧទា ហរណ៍  ក ុងសៀមរា បមិនដូច

 ក ុងភ្ន ំពញទ ដលជា មជ្ឈ មណ លពា ណិជ្ជ កម្ម មា នភ្ញ ៀវជា  ចា ំ 

តចំ  ះក ងុសៀម រា បវិញ ចា ប់ពីខមីនា ដល់ខមិថុនា  ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរ

 វូបា នរំពឹងថា នឹងមា នកា រធា  ក់ចុះ  ើន ។ ដូច្ន ះកា រវិនិ  គលើផលិតផល

បា ន  ឹម  ូវនឹងជួយក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យចំណា យ ។ វិស័យទសចរណ៍ 

គឺជា វិស័យអា ទិភា ព មួយក្ន ុងចំ  មវិស័យផ្ស ងៗទៀត ដលមា នកា រ       

រីកច  ើនជា លំដា ប់ហើយបា នរកចំណូលជូន  ជា ជន  យផា  ល់ និង 

  លរា ប់លា ន  ដុលា  រក្ន ុងមួយឆា  ំៗ។ ជា ក់ស្ត ងក្ន ុងឆា  ំ ២០១៥               

កម្ព ុជា ទទួលបា នភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ ៤,៨ លា ននា ក់ គឺកើនឡើង 

 មា ណ ៦.១ % បើ  ៀបធៀប  នឹងឆា  ំ២០១៤ ។ ក្ន ុងឆា  ំ២០១៥            

វិស័យទសចរណ៍កម្ព ុជា បា នរក   ក់ចំណូលបា នចំនួន ៣ ពា ន់លា ន 

ដុលា  រអា មរិក ដលរួមចំណក ១៣ % នផលទុនសរុប ហើយបា នផ្ត ល់

តំបន់រមណីយធម្ម ជា តិ    ងកា ង ក្ន ុងខត្ត  ះកុងជ  កសត្វ ផ   តនដងទន្ល មគង្គ ដ៏ក   ក្ន ុងតំបន់រមណីយដា  នកា ំពិ 

ក្ន ុង  ុកចិ  បុរី ខត្ត ក ចះ ជា ទីកន្ល ងទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវទសចរជា តិ និងអន្ត រជា តិ

កា រងា រ  យផា  ល់ដល់  ជា ពលរដ្ឋ ជា ង ៦០ មឺុននា ក់ និងកា រងា រមិន  

ផា  ល់រា ប់សិបមឺុននា ក់ទៀត ។ 

ឯកឧត្ត ម ថង ខុន រដ្ឋ ម  ្ត ីក សូងទសចរណ៍បា នឲ្យ ដឹងថា   ង

តា មកា រសិក   នា ពលថ្ម ីៗនះបា នរកឃើញថា   លបំណងនអ្ន កធ្វ ើ  

ដំណើរបច្ច ុប្ប ន្ន  គឺដើម្ប ីស្វ ងរកនូវបទពិ  ធន៍ពិត (authentic experi-

ence) ។ មា នន័យថា   ពលទសចរ  ទស្ស នា តំបន់ណា  មួយពួកគ

មិន  ឹមតចង់ស   កលំហកា យប៉ុ   ះទ បុ៉ន្ត ពួកគក៏ចង់ស្វ ងរក  

បទពិ  ធន៍  កប  យអត្ថ ន័យ និងមិនអា ចបំភ្ល ចបា នដលភា  ប់ជីវិត  

របស់ពួកគ  នឹងវប្ប ធម៌ធម្ម ជា តិ និងអនុស   វរីយ៍ជា មួយ  ជា ជន    

តំបន់  ះផងដរ ។ ឯកឧត្ត មរដ្ឋ ម  ្ត ីបា នបន្ត ថា  ទា ំងនះគឺជា មូលដា  ន  ឹះ 

ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទសចរណ៍កម្ព ុជា  ថ្ង អនា គត ហើយកា រនា ំ 

បទពិ  ធន៍ទសចរណ៍  ជិត  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុងមូលដា  ន អា ចជា ឱកា ស

ដ៏ល្អ  សើរក្ន ុងកា របង្ក ើន   ក់ចំណូលដល់  ជា ពលរដ្ឋ  និងថរក   បា ន 

នូវរបៀបរបប  ពណីរបស់ពួកគា ត់ផងដរ ៕
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តា មរបា យកា រណ៍របស់ធនា គា រពិភព  កបា នធ្វ ើកា របា៉ ន់  មា ណ

ថា   ជា ជនពិភព  កនឹងមា នកំណើនឡើងយ៉ា ងខា  ំង គឺ  មា ណ         

៨ ពា ន់លា ននា ក់  ឆា  ំ២០២៤ ដលនឹងកា  យ  ជា ឧបសគ្គ សំខា ន់ 

ស   ប់រយៈពល ១០ឆា  ំក  យនះ។  ឆា  ំ២០៣៨ ចំនួន  ជា ជន   

ពិភព  កនឹងកើនដល់៩ ពា ន់លា ននា ក់ ហើយដល់ឆា  ំ២១០០ កើនដល់ 

១១ពា ន់លា ននា ក់។

តំបន់ដលមា នចំនួន  ជា ជនកើនឡើងខា  ំងជា ងគ គឺអនុតំបន់       

អា ្រ ហ្វ ិក សា ហា រ៉ា  មជ្ឈ ិមបូពា៌  និងអា ្រ ហ្វ ិកខា ងជើង។ របា យកា រណ៍ 

បា នឲ្យ ដឹងទៀតថា  ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៦០ ដល់ឆា  ំ២០១៥ ចំនួន  ជា ជនមា ន 

កា រកើនឡើងថរ។ ជា ក់ស្ត ង  ជា ជនអា ហ្វ ហា្ក  នីសា  ន កើនពី៨,៩លា ន 

នា ក់ ដល់៣២ លា ននា ក់  ជា ជនបង់កា  ដស កើនពី៤៨ លា ននា ក់ 

ដល់១៦០ លា ននា ក់  ជា ជន   សុីលកើនពី៧២ លា ននា ក់ ដល់២០៧ 

លា ននា ក់  ជា ជនអហ្ស ីុប កើនពី ២៧ លា ននា ក់ ដល់៩២ លា ននា ក់ 

 ជា ជនអត្យ ូពី កើនពី២២ លា ននា ក់ ដល់៩៩ លា ននា ក់  ជា ជន 

ឥណ ូនសុី កើនពី៨៧ លា ននា ក់ ដល់២៥៧ លា ននា ក់  ជា ជនអី៊រ៉ា ក់ 

កើនពី៧ លា ននា ក់ ដល់២៦ លា ននា ក់  ជា ជនមិុកសុីកូ កើនពី៣៨ 

លា ននា ក់ ដល់១២៧ លា ននា ក់  ជា ជនប៉ា គីសា  ន កើនពី៤៤,៨ លា ន 

នា ក់ ដល់១៨៨ លា ននា ក់  ជា ជនសីុរី កើនពី៤,៥ លា ននា ក់ដល់ 

១៨,៥លា ននា ក់។  យផ្អ កលើមូលដា  ននកំណើននះ ទើបគអា ចធ្វ ើ

កា របា៉ ន់  មា ណកំណើន  ជា ជនពីពលនះដល់ឆា  ំ២១០០។

ចំនួន  ជា ជនដលមា នកា រកើនឡើងនះ  ូវបា នអ្ន កវិទ   សា ស្ត ្រ ធ្វ ើ

កា រពិភា ក    និងវា យតម្ល ថា  ពិភព  ករបស់យើងបា នឈា នជើងចូល

យុគសម័យថ្ម ីមួយទៀតហើយ គឺជា យុគសម័យននរវិទ    ដលមនុស្ស  

ជា តិ កា  យ  ជា កមា  ំងរូបវន្ត ដ៏សំខា ន់  លើភពផនដីជា ងអ្វ ីដល   ន់

តជា ទមា  ប់តា មបបធម្ម ជា តិរបស់ខ្ល ួន។ ពួកអ្ន កជំនា ញបា ននិយា យថា    

ចំនួន  ជា ជនកើនឡើងបបនះគឺ  យសា រអ   មរណភា ពធា  ក់ចុះ  

បណា្ខ   ទសកំពុង អភិវឌ្ឍ ន៍ដលបា នអនុវត្ត នូវកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ សវា  

សុខភា ពល្អ  ឯអ   កំណើតមិនមា នស ្ញ  ធា  ក់ចុះទា ល់ត  ះ។ ចំនួន

ជនភៀសខ្ល ួនធ្វ ើចំណា ក  ុកចញពីបណា្ខ   ទសអា ្រ ហ្វ ិក និងអា សុី 

 រស់  បណា្ខ   ទសអឺរុ៉ប គឺជា ទីកន្ល ងដលធ្វ ើឲ្យ ពួកគមា នអា យុ 

កា ន់តវងក៏  ហលជា កតា  មួយដរ បើ  ះបីជា គមិនបា នគិតថា  វា ជា  

មូលហតុជា សកលដ៏សំខា ន់ក៏  យ។ 

ទ្វ ីបអា ្រ ហ្វ ិក  ូវបា នគមើលឃើញថា  មា នកំណើន  ជា ជនហក់ស្ទ ុះ

លឿនណា ស់  សតវត្ស រ៍នះ ហើយ  ឆា  ំ២០១១ ចំនួន  ជា ជន នឹង 

មា ន ៤,៤ពា ន់លា ននា ក់ គឺកើនឡើង៤ ដង បើធៀបនឹងពលបច្ច ុប្ប ន្ន ។ 

សា រព័ត៌ មា ន The Daily Telegraph បា នផ   យថា   ជា ជន  តំបន់អឺរុ៉ប 

អា សុីកណា្ខ  ល និងអា មរិកខា ងជើងចំនួន  ជា ជនមា នកំណើនយឺត។ 

ឯបណា្ខ   ទសដទទៀតដូចជា  អីុតា លី និងជបុ៉នជា ដើម ដល  ទស 

ទា ំងនះ មា នកា រកើនឡើងនូវចំនួន  ជា ជនដលមា នអា យុវង បុ៉ន្ត  

អ   កំណើន  ជា ជនក៏យឺតដរ។  ទសចិនគឺជា   ទសមួយដល  

មា នកំណើន  ជា ជនលឿនណា ស់ក្ន ុងរយៈពលកន្ល ង   បុ៉ន្ត  ូវបា ន 

កា ត់បន្ថ យមកវិញ តា មរយៈកា រអនុវត្ត  លន  បា យកូនមួយ  ឆា  ំ 

១៩៧៩ បុ៉ន្ត បា នបញ្ឈ ប់កា រអនុវត្ត  លន  បា យនះវិញ កា ល 

ពីឆា  ំកន្ល ង    យសា រតត  ូវកា រចា ំបា ច់នូវចំនួន  ជា ជនពញអា យុ

ធ្វ ើពលកម្ម ក្ន ុងពលអនា គត។ ដូច្ន ះ  ជា ជនចិននឹងមា នកំណើនឡើង។ 

 អនុតំបន់អា ្រ ហ្វ ិក សា ហា រ៉ា  ក៏មា នកំណើន  ជា ជនលឿនណា ស់ដរ។ 

  អា មរិកខា ងជើងមា ន  ជា ជន៣៥៧លា ននា ក់ កា លពីឆា  ំកន្ល ង  

តចំនួននះទា បជា ងចំនួន  ជា ជន  តំបន់អា សុីខា ងកើត និងបា៉ សុីហ្វ ិក 

ដលមា ន២,៣ពា ន់លា ននា ក់។ 

 ះបីជា ចំនួន  ជា ជនកើនឡើងយ៉ា ងគំហុកបបនះក្ត ី បុ៉ន្ត        

តំបន់ដលធំល្វ ឹងល្វ ើយនពិភព  កដូចជា  សុីបរី មុ៉ង ្គ  លី មួយផ្ន ក 

ធំនតំបន់អា មរិកឡា ទីន អូ    លី កា ណា ដា  និងអា ្រ ហ្វ ិក ដង់សុីតរបស់ 

 ជា ជនមា នក  ិតទា បណា ស់៕

 ជា ជនអា ្រ ហ្វ ិកដលគព   ករណ៍ថា  និងមា ន 
កំណើនលឿន  សតវត្ស រ៍នះ

តា រា ងគំនូសកំណើន  ជា ជនក្ន ុងពិភព  ក
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 លន  បា យជា តិ ស្ត ីពីវិស័យវប្ប ធម៌ 

បា នចងថា  ៖  ូវផ្ត ល់ឱកា សឲ្យ  ជា ជន ជា  

ពិសសយុវជន និងកុមា រមា នលទ្ធ ភា ពចូលរួម 

ក្ន ុងសកម្ម ភា ពវប្ប ធម៌ និងទទួលផលពីវិស័យ 

វប្ប ធម៌  កប  យសមធម៌ តា មរយៈកា រអប់រំ 

និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  យឈរលើ  លកា រណ៍         

៉អប់រំ ដើម្ប ីវប្ប ធម៌ វប្ប ធម៌ដើម្ប ីអប់រំ  ៉ ។

អនុវត្ត នូវ  សា សន៍ដ៏ថ្ល ថា  របស់សម្ត ចអគ្គ 

មហា សនា បតីត   ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ -

ម ្ត  ីន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ក្ន ុងទិវា វប្ប ធម៌ 

ជា តិឆា  ំ ២០១៥ កន្ល ង    ធា នបទមួយ  ូវ

បា ន  ើសរីសស   ប់ទិវា វប្ប ធម៌ជា តិ លើកទី 

១៨ កា លពីថ្ង ទី ៣ ខមីនា  ឆា  ំ ២០១៦ គឺ    

៉យុវជនដើម្ប ីវប្ប ធម៌ជា តិ  ៉ ។ ក្ន ុងសា  រតីអនុវត្ត  

នូវទិស  នះ ក សួងវប្ប ធម៌បា នយកចិត្ត ទុក-

ដា ក់បណ្ណ ុះបណា្ខ  លដល់យុវជន និងកុមា រដល 

ជា អ្ន កមា នភា រៈបន្ត វន និង   ង់វិស័យសិល្ប ៈ 

វប្ប ធម៌ជា តិ  ថ្ង អនា គត  យមិនអា ចខ្វ ះ 

បា ន ។

ក្ន ុងន័យ  ះហើយ ដលក សួងវប្ប ធម៌      

វិចិ  សិល្ប ៈបា នរៀបចំបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

ដល់ក ុមអ្ន កបង្ក ើតសា  ដ ដលជា សិស្ស និស្ស ិត

មកពី  ប់រា ជធា នីខត្ត   មទា ំង  ឹះសា  នឧត្ត ម

សិក   ចំនួន ១៥  ក្ន ុងរា ធា នីភ្ន ំពញ ។

វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនះមា ន  លបំណង ៖

-  មូលចងក ង និងផ្ទ រចំណះដឹងក្ន ុងកា រ

បង្ក ើតសា  ដសិល្ប ៈ ដលមា នខ្ល ឹមសា រប  ើឲ្យ 

កា រថរក    ពណី ទំនៀមទមា  ប់ វប្ប ធម៌ 

 វត្ត ិសា  ្ត ជា តិ ប  ើសចក្ត ីសប   យរីករា យ 

របស់  ជា ជនតា មបបសម័យទំនើប  កប  យ 

ភា ពថ្ល ថ្ន ូរ និងផ្ស ព្វ ផ   យចំណះដឹង ដើម្ប ីអភិ-

រក្ស  និងអភិវឌ្ឍ សា  ដសិល្ប ៈវប្ប ធម៌ស   ប់ 

មនុស្ស ខ្ម រជំនា ន់ក  យ ។

-អប់រំយុវជនខ្ម រឲ្យ យល់ដឹង ពីតម្ល វប្ប ធម៌ 

ជា តិ ដើម្ប ីបណ្ណ ុះទឹកចិត្ត  ឡា ញ់ ថរក   និង 

កា រពា រវប្ប ធម៌ជា តិ ដលនឹងទប់សា្ក  ត់បា ននូវកា រ 

ហូរចូលនវប្ប ធម៌មិនល្អ ពីខា ងក   ។

-បណ្ណ ុះបណា្ខ  លសិស្ស និសិ្ស ត ទា ំងមធ្យ ម-

សិក    និងឧត្ត មសិក    អំពីចំណះតងនិពន្ធ  

ច  ៀង កំណា ព្យ  រឿងនិទា ន រឿង ្ខ  ន រឿង 

  ម  ក រឿងភា ពយន្ត ជា ដើម ។ ចំណះ 

ដឹកនា ំរឿង ជំនា ញសម្ត ងសិល្ប ៈ  ប់  ភទ 

និងដំឡើងសា  ដដលមា នខ្ល ឹមសា រ    ៉យុវជន 

អប់រំយុវជន  ៉ ដើម្ប ីបំផុសក្ន ុង  ទា ប់យុវជនឲ្យ 

 ឡា ញ់សិល្ប ៈវប្ប ធម៌ជា តិ ជា ងវប្ប ធម៌បរ-

ទស ។

ក សួង ក៏បា នបញ្ជ ូន  ូជំនា ញចុះជួយបងា  ត់ 

ផា  ល់បងា  ញពីបទពិ  ធន៍ និងផ្ត ល់  បល់

ស   ប់កា របង្ក ើតសា  ដ  តា មរា ជធា នី ខត្ត     

និង  ឹះសា  នសិក   ទា ំង  ះ យា៉ ងយកចិត្ត ទុក 

ដា ក់ខ្ព ស់ ។ កា រហ្វ ឹកហ្វ ឺនក ុមអ្ន កបង្ក ើតសា  ដ

សិល្ប ៈយុវជន ទា ំង  ឹស្ត ី ទា ំងកា រអនុវត្ត ជា ក់-

ស្ត ង គឺធ្វ ើយា៉ ងណា ឲ្យ ស   ចនូវទស្ស នវិស័យ 

ជា យុទ្ធ សា  ្ត ស្ត ីពី   ៉យុវជនដើម្ប ីវប្ប ធម៌ជា តិ   ៉ ។ 

ចំណះដឹងអំពីសិល្ប ៈនះ គឺជា ទុនស   ប់ 

ប  ើដល់សដ្ឋ កិច្ច ផង និងព  ឹងអត្ត ស ្ញ  ណ-

វប្ប ធម៌ជា តិផង  បតា មសា  រតី   ៉រួមគិត រួមធ្វ ើ 

រួមកា រពា រ  ៉ ដើម្ប ីវិបុលភា ពជា តិខ្ម រទា ំងមូល ។

គួររំឮកថា  ភា ព  គជ័យដ៏  ចះ  ចង់ដល 

សហភា ពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ព ុជា បា ន រៀបចំកម្ម - 

វិធី   ៉អង្គ រស  ្ក ាន្ត    ៉  យសហកា រជា មួយសា  -

ប័ននា នា  ក្ន ុង  ះរួមជា មួយក សួងវប្ប ធម៌ និង 

វិចិ  សិល្ប ៈផងដរ បា នជំរុញកម្ម វិធីអង្គ រស  ្ក ាន្ត  

នះ ឲ្យ កា  យជា កា រជួបជំុមហា  ួសា រខ្ម រដ៏ 

សនរីករា យ ស្ន ិទ្ធ សា  ល បង្ក ើននូវសា មគ្គ ីភា ព 

សហម  ីភា ព  ទនភា ព សុខដុមភា ព  ម 

ទា ំងជា កា រលើកតម្ក ើង និងផ្ស ព្វ ផ   យវប្ប ធម៌ 

ខ្ម រ ។

នះជា  គជ័យមួយ  កប  យ  ទន-

ភា ព ក្ន ុងដំណា ក់កា រអភិវឌ្ឍ វប្ប ធម៌ជា តិ ៕

ពិធីបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លអ្ន កបង្ក ើតសា  ដសិល្ប ៈយុវជន  ៀមបង្ក ើតសា  ដចូលរួមក្ន ុង
ម   ពសិល្ប ៈយុវជនទូទា ំង  ទសឆា  ំ ២០១៦

សកម្ម ភា ពប  ៀនសិកា្ខ  កា មបង្ក ើតសា  ដសិល្ប ៈយុវជន
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ភ្ន កគឺជា សរីរា ង្គ ដ៏សំខា ន់ ហើយសូម្ប ីត      

កា រប៉ះពា ល់តិចតួច ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យ ភ្ន កមា ន

លទ្ធ ផលមិនល្អ  ធ្ង ន់ធ្ង រដរ។  សិនបើអ្ន កមា ន 

អា រម្ម ណ៍ឈឺចា ប់ ឬមា នអា រម្ម ណ៍មិន  ួល  

ក្ន ុងភ្ន ក អ្ន កមិនគួរ  ងើយកន្ត ើយមិនយកចិត្ត  

ទុកដា ក់ចំ  ះវា ឡើយ ពី   ះ  សិនបើអា -    

កា រៈឈឺចា ប់នះ កា ន់តអភិវឌ្ឍ ន៍  រកសភា ព           

ធ្ង ន់ធ្ង រ  ះអ្ន កនឹងអា ចបា ត់បង់ចក្ខ ុវិ ្ញ  ណនះ

មិនខា ន។

 ភទនកា រឈឺភ្ន ក

កា រឈឺភ្ន ក  ូវបា នគឲ្យ   ះថា  (oph-

tahalmalgia) ហើយកា រឈឺភ្ន កនះ មា នពីរ 

 ភទ៖

*កា រឈឺចា ប់  ង់រចនា សម្ព ័ន្ធ ខា ងក   ន 

ភ្ន ក(Ocular Pain)៖ កា រឈឺចា ប់កើតឡើងលើ

ផ្ទ ខា ងក  នភ្ន ក។ វា អា ចនា ំឲ្យ មា នសា  ម- 

ក ហម ក ហា យ ឬមា នអា រម្ម ណ៍ថា រមា ស់ ។         

អា កា រៈនះជា ទូ  កើតឡើង  ពលអ្ន ករង 

របួស  លើភ្ន ក។ កា រឈឺភ្ន ក  ភទនះអា ច

ងា យ  ួលក្ន ុងកា រព   បា ល  យកា រ  ើថា  ំ 

បន្ត ក់ភ្ន ក(Eye Drop)។

*កា រឈឺចា ប់  ង់រង្វ ង់ភ្ន ក (Orbital Pain) ៖ 

កា រឈឺចា ប់នះ កើតឡើងក្ន ុងភ្ន ករបស់អ្ន ក 

ហើយវា ធ្វ ើឲ្យ មា នអា រម្ម ណ៍ថា  ឈឺ   កៗ ឈឺ 

ចា ក់ពើកៗ និងមា នអា រម្ម ណ៍ដូច   ប់ខ   ច់ចូល

អញ្ច ឹង។ វា ជា រឿង  សើរក្ន ុងកា រជួបវជ្ជ បណ ិត

 សិនបើអ្ន ក ជួប  ទះកា រឈឺចា ប់  ភទ នះ 

ពី   ះវា អា ចជា មូលហតុមួយ នជំងឺភ្ន កធ្ង ន់ ធ្ង រ។

ហតុផលចំ  ះកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុងភ្ន ក

*កម្ទ ចកម្ទ ីបុើងចូល៖ កា រឈឺចា ប់  ភទ 

នះជា ប    ដលតងតកើតឡើងជា ញឹកញា ប់

ហើយគឺជា កា រឈឺចា ប់មួយ  ភទដលអ្ន កជួប

 ទះ  ពលធូលី ឬរបស់កខ្វ ក់បុើងចូលភ្ន ក 

របស់អ្ន ក។ កា របុើងល្អ ងធូលីចូលភ្ន កនះតង

តនា ំឲ្យ ភ្ន កក ហា យ ឡើងក ហម  ក្ន ុងភ្ន ក 

និងថមទា ំងនា ំឲ្យ ហូរទឹកភ្ន កទៀតផង។

*ភ្ន ករងរបួស៖ កា ររងរបួស គឺជា ហតុផល 

ដ៏ចំបងមួយ ក្ន ុងចំ  មហតុផលទា ំងឡា យ

នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុងភ្ន ក។ របួសមួយចំនួនដូចជា 

ការរលាកសារធាតុគីមីឬការរលាកេដោយសារ 

ពន្ល ឺអា ចបណា្ខ  លឲ្យ មា នកា រឈឺចា ប់ធ្ង ន់ធ្ង រ ។       

ម្យ៉ាងទៀតការប៉ះនឹងភ្នាក់ងារដែលបណ្តាលឲ្យ

ក ហា យរលា ក  ើនពកដូចជា  ថា  ំប្ត ូរពណ៌ សក់ 

ឬ  ភពនពន្ល ឺដូចជា  ពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ អា ចនា ំឲ្យ  

របួសភ្ន កដលបណា្ខ  លឲ្យ ឈឺចា ប់ក្ន ុងភ្ន ក។

*ពពភ្ន កឬរលា កក ពញភ្ន ក៖ មា នដំុ 

ក ហមៗដូចដំុពក ដលកើតឡើង  យសា រ 

កា រស្ទ ះក ពញប ្ច ញជា តិរំអិល របស់អ្ន ក 

 ះ គឲ្យ   ះ ថា ពពឆ្ក ។ វា តងកើតឡើង

 ផ្ន កខា ងក្ន ុងឬកើតឡើង   ង់គម  បក

ភ្ន ក។ វា មិនមនជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ  ះទហើយនឹង

 ក  វិញក្ន ុងរយះពលពីរ ឬបីថ្ង ។ វា អា ច    

នឹងរងកា រឈឺចា ប់ ហើយអា ចមា នអា រម្ម ណ៍ឈឺ 

ខ្ល ះៗ។     យល់ល្អ អ្ន កគួរកំុប៉ះវា ញឹកញា ប់អី 

ហើយទុកវា ឲ្យ  ក   យខ្ល ួនឯង   ។

*រលា ក  យសា រ Contact Lens៖  សិន 

បើអ្ន កពា ក់ Contact lens ជា ញឹកញា ប់ឬតងត

ពា ក់វា ពញមួយថ្ង គឺមា នន័យថា អ្ន កមុខជា ធា  ប់

មា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុងភ្ន កហើយ។ កា រមិនសមា  ត 

Lens របស់អ្ន កក្ន ុងច   ះពលស   កអា ចធ្វ ើ    

ឲ្យ ភ្ន ករបស់អ្ន កកា ន់តឈឺចា ប់។ កា ររលា ក 

អា ចបណា្ខ  លឲ្យ មា នកា រឈឺចា ប់ និងថមទា ំង

អា ចនា ំឲ្យ កើតម  គទៀតផង។ កា រពា ក់ Lens   

ចា ស់ៗ ឬហួសកា លបរិច្ឆ ទក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យ 

ឈឺចា ប់ក្ន ុងភ្ន ករបស់អ្ន កផងដរ។

*ជំងឺដក់ទឹកក្ន ុងភ្ន ក៖ ជំងឺដក់ទឹកក្ន ុងភ្ន កគឺ

ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយ  ភទ ដលបណា្ខ  លមកពី   

កា រកើនឡើងសមា  ធក្ន ុងភ្ន កដលធ្វ ើ  យខូច

សរសអុបទិក(Optic Nerve) ។ វា អា ចនា ំឲ្យ មា 

នកា រឈឺចា ប់ដ៏ខា  ំងកា   ហើយ  សិនបើមិនស្វ 

ងរកកា រព   បា លឲ្យ ទា ន់ពលវលា ទ វា        អា 

ចនា ំឲ្យ អ្ន កបា ត់បង់គំហើញតម្ត ង។

តើអ្ន កអា ចព   បា លភ្ន ក  យខ្ល ួន ឯង  យ 

របៀបណា ?

*ស   កឲ្យ បា ន  ើន៖  សិនបើអ្ន កមា ន 

អា រម្ម ណ៍ថា  ក ហា យ ឬឈឺចា ប់  ក្ន ុងភ្ន ក  

យល់ល្អ អ្ន កគួរស   ក និងមិន  ូវខំសម្ល ឹង  ើន 

 ះទ។ ចៀសវៀងកា រមើលទូរទស្ស ន៍ឬ  ើ

  ស់កំុព្យ ូទ័រ ឬទូរស័ព្ទ ពី   ះវា កា ន់តធ្វ ើឲ្យ  

ភ្ន កឈឺ។

*ព   បា ល  យទឹក៖ បន្ត ក់ទឹក  ជា ក់  

ក្ន ុងភ្ន ករបស់អ្ន កដើម្ប ីសមា  តវា  និងកា ត់បន្ថ យ 

ភា ពក ហា យ។  សិនបើកា រឈឺចា ប់មិនបា ន 

ធូរ   ល  យខ្ល ួនឯងទ ហើយ កើតឡើងសា រ 

ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត យល់ល្អ អ្ន កគប្ប ី  ជួបវជ្ជ - 

បណ ិតជំនា ញ ហើយទទួលកា រពិនិត្យ ភ្ន ក របស់ 

អ្ន ក។ អ្ន កគួរចៀសចវា ងកា រ  ើ   ស់ថា  ំ  យ

ខ្ល ួនឯង៕

យល់ដឹងពី  ក រៈឈឺភន ក និងក រពយ  ប ល 
 មបបធមម ជ តិ

កា រពិនិត្យ ព   បា លភ្ន កគឺជា រឿងចា ំបា ច់
ស   ប់មនុស្ស  ប់រូប

  ប់ភ្ន កធម្ម តា  និង   ប់ភ្ន កដលមា នជម្ង ឺ ចំណីអា ហា រដលជួយបំប៉នដល់ភ្ន ក
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បន ប់ពីក រ  ឹង   ង បន ប់ពីក រ  ឹង   ង សហគមន៍   ឈើរកខ វ័ន្ត សហគមន៍   ឈើរកខ វ័ន្ត 
ទទួលប ននូវករ្ដ  ឈ ះទទួលប ននូវករ្ដ  ឈ ះ

តំបន់   ឈើរុក្ខ វ័ន្ត បា ននិងកំពុងទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវជា តិ និងអន្ត រជា តិឲ្យ ចូលមកទស្ស នា  ដលបា នជួយផ្ត ល់ផល   ជន៍ដល់  ជា ជនយើង 

 ះសង្ឃ កំពុងនិមន្ត  ួតពិនិត្យ  និងកា រពា រ
ក្ន ុងតំបន់   សហគមន៍រុក្ខ វ័ន្ត 

រា ជរដា  ភិបា លដលដឹកនា ំ  យគណបក្ស 
 ជា ជនកម្ព ុជា  បា នយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ខា  ំងលើ

កា រកា រពា រ ថរក    និងអភិរក្ស   ឈើ និងតំបន់ 
ធម្ម ជា តិទា ំងឡា យ។ សកម្ម ភា ពនះក៏មា នកា រ
លើកទឹកចិត្ត ផងដរដល់សហគមន៍ ដល់អង្គ កា រ 
មិនមនរដា  ភិបា ល  ះសង្ឃ  ។ល។ ដូចនះ 

 ខត្ត    ឧត្ត រមា នជ័យមា នសហគមន៍   ឈើ
មួយបា នបង្ក ើតឡើង ដលមា ន   ះថា  
សហគមន៍សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត  សហគមន៍សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត  ។ មកដល់ពលនះមា ន 
ក ុម  ះសង្ឃ , គណៈកម្ម កា រសហគមន៍ ម  ្ត ី       
ជំនា ញពា ក់ព័ន្ធ  និងម ្ត  ីអា ជា  ធរវា យតម្ល ថា     

   និងសត្វ   នសហគមន៍សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត ដល
 ូវបា នខិតខំថរក    កា រពា រ អភិរក្ស បា នរឹងមា ំ 

យា៉ ង  ើន បើ  ះបីជា  តមា នកា រយា យី 
 យជនល្ម ើសមួយ ចំនួនក៏  យ។
ការបង្ក ើត េ  សហគមន៍និងដំណើរការ
សហគមន៍សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត ឬ  កា ត់ថា  អឹម- 

សុីអហ្វ  (Monks Community Forest:MCF) 
បា នបង្ក ើតឡើង  ថ្ង ទី៧ ខ កុម្ភ : ឆា  ំ២០០២ 

 យមា នទំហំ១៨.២៦១ ហ.ត ស្ថ ិត  ភូមិ-   
សា ្ត  បីឃុំនក ុងសំ  ងនិង  ុកអន្ល ង់វង ។ 
សហគមន៍  ជា ជន៦ ភូមិជា សមា ជិកដលមា ន

ចំនួនរា ប់ពា ន់នា ក់។ ទីនះជា សហគមន៍   
ឈើដលមា ន  ះសង្ឃ  ប់  ងនិងមា នទំហំធំ
ជា ងគក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។

 ះតជគុណ បុ៊ន សា លួត  បុ៊ន សា លួត  ះមគណខត្ត  
ឧត្ត រមា នជ័យ -  ះ  ូ  អធិកា រវត្ត   សា ទ         
រា ជា សំ  ង និងជា  ធា នសង្ឃ រុក្ខ គីរីវ័ន្ត  
(Monks Community Forest: MCF) មា ន 
សង្ឃ ដីកា ថា  ក្ន ុង   នះរួមមា នសត្វ ក   សត្វ  
ជិតផុតពូជឬរងកា រគ   មកំហងដូចជា  ឆ្ក    
ទន   ង ឈ្ល ូស  ូក    ខ្ទ ីង  ើស សា    ...។ 

ឯសត្វ ល្ម ូនច  ុះមា នដូចជា  ពស់ អណ្ណ ើក   កួត 
អន្ស ង ក ពើ...។    ឯសត្វ សា  បមា នដូចជា   ដក់ 
ទុង   ក  វឹក សក...។ អំណះអំណា ងនះ     
គឺតា មរយៈន កា រថតបា ន  យកា មរា៉ ស្វ ័យ- 

 វត្ត ិ។
 រីឯ  ភទ   ឈើវិញមា នឈើ  ណីតដូច

ជា  បង ធ្ន ង់ នា ងនួន  សក...។ ឈើសំណង់ 
 ើនយ៉ា ងដូចជា   ច ឈើទា ល ខ្ល ុង ត្ប ង 

ផ្ត ៀក ផ្ច ឹក ឈើក ំ....និង  ភទឈើ    វា ល- 
  ។ តំបន់មួយនះ សម្ប ូរ   យជីវច  ុះ 

ដលលើកកម្ព ស់បរិសា  ន ហើយក៏ជា តំបន់                  
អកូទសចរណ៍  កប  យសកា  នុពលផង    
ដរ  សិនមា នកា រអភិវឌ្ឍ ដ៏  ឹម  ូវមួយ។

ការដាំដើមឈើ េ លេងសត្វ និងភាពទាក់ទាញ
សហគមន៍   ឈើរុក្ខ វ័ន្ត  ក៏ជា កន្ល ងទទួល

 លងឬស ្គ   ះសត្វ មកពីទីកន្ល ងនា នា ។ ចំ-
ណុចសំខា ន់មួយទៀត គឺជា   សហគមន៍ 

  ឈើល្ប ី   ះ និងមា ន  ជា  ិយ  យ 
ទទួលបា នភ្ញ ៀវជា តិ អន្ត រជា តិ អ្ន ក   វ   វរា ប់
រយរា ប់ពា ន់នា ក់មកទស្ស នកិច្ច ស្វ ងយល់  ង់
បទពិ  ធន៍និងសិក     វ   វពិ   ះ  បល់។

  ះ   ូបុ៊ន សា លួត  បុ៊ន សា លួត ជា សា  បនិកសហគមន៍

នះមា នសង្ឃ ដីកា ថា  យខិតខំខ្ល ួនឯងនិងកិច្ច 
សហកា រជា មួយអា ជា  ធរ ជំនា ញនិងកងកមា  ំង  
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកិច្ច កា រអភិរក្ស  កា រពា រ ថរក    

  ឈើនិងសត្វ   នះ  នា ំ  យ  ះសង្ឃ  
ធា នដឹកនា និំងសមា ជិកសហគមន៍បា នទទួលពា ន
រងា  ន់  ឿងឥស្ស រិយយសនា នា ពីរា ជរដា  - 
ភិបា លនិងពីអន្ត រជា តិដូចជា   ឿងឥស្ស រិយ- 
យស "មហា សនា " ស្ត ីពីកិច្ច កា រពា រធនធា នធម្ម  
ជា តិខសីហា  ឆា  ំ២០០៧ ពីសម្ត ចត          
ហ៊ុន សន នា យករដ្ឋ ម  ្ត ីកម្ព ុជា ,  ឿង 

ឥស្ស រិយយសថា  ក់ ឌិបឌិនពីសម្ត ច  ះសង្ឃ រា ជ
ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា , ទទួលពា នរងា  ន់ 
អកា  ទ័រ (Equator Prize) ដលជា ជ័យលា ភី 
ទទួលពា នរងា  ន់ ពីអង្គ កា រកម្ម វិធីអភិវឌ្ឍ ន៍សហ-

 ជា ជា តិ (UNDP) ស   ប់កា រខិតខំ  ឹង   ង
កា ពា រជីវ:ច  ះុសា កលដើម្ប ីកា ត់បន្ថ យភា ពក កី 
ថ្ង ទី២០ក ្ញ   ឆា  ំ២០១០, បា នឈ្ន ះជ័យលា ភី    

  សហគមន៍ឆ្ន ើមទូទា ំង  ទសឆា  ំ ២០១៥ 
ជា ដើម។

*ព  ឹងកិច្ច កា រកា រពា រ ថរក    អភិរក្ស :
 ក ឯម មុន្ន ី,  ក ទៀង ដវីត ,  ក 

ជូ តា រា រឹទ្ធ ិ ជា នា យខណ រដ្ឋ បា ល   ឧត្ត រមា នជ័យ
និងម ្ត  ីដឹកនា ំម ្ត  ីភា  ក់ងា រនា នា  របស់ជំនា ញ 
អា ជា  ធរដនដី កងកមា  ំងនគរបា លកងកមា  ំង 
កង  ធពលខមរភូមិន្ទ   ូវបា នសហគមន៍ នះ 
អះអា ងថា  បា នខិតខំ  ឹង   ងសហកា រល្អ ដើម្
បីកិច្ច កា រអភិរក្ស  អភិវឌ្ឍ ន៍   នះពិសសលើ              
វិធា នកា រផ្ល ូវច   ប់ក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ប ្ក   ប និង        
ផ្ត នា   សជនល្ម ើស ដល   ឹត្ត លើ   ឈើ 
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ផ្ស ិត   ធម្ម ជា តិ  ក្ន ុង   សហគមន៍រុក្ខ វ័ន្ត  យទទួលបា នកា រកា រពា រយា៉ ងម៉ត់ចត់ធ្វ ើឲ្យ ធនធា ន   ឈើក្ន ុង
  សហគមន៍រុក្ខ វ័ន្ត មា នភា ព  ស់បំ  ងនិងសត្វ   ។

       ះតជគុណ រ័ត្ន  សុវណ្ណ  ម ្ត  ីគ   ងMCF 
មា នសង្ឃ ដីកា ថា  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ តងខិតខំបំពញ   
ភា រកិច្ច  របស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា របំពញកា រងា រទា ំង  
ឡា យក្ន ុងសហគមន៍។   ក្ន ុង  ះក៏មា នកា រចុះ 
ល   ត    និងសត្វ   បា នរកឃើញវត្ថ ុតា ងបង្ក 
បទល្ម ើសរបស់ជនទុច្ច រិតមួយចំនួន ដូចជា  
ដា ក់អនា  ក់ជា ប់សត្វ ទន   ង ឈ្ល ូស  ូក    

 អ្ន ក  ុក និងអនា  ក់ជា  ើនទៀតមិនទា ន់ 
ជា ប់សត្វ អី  ឡើយក្ន ុងឆា  ំនះ។

សង្ឃ សហគមន៍បា ន សុំបិណ បា  ថា  
"សូមឲ្យ  កមា  ត់  ល នូវអំពីអា ក ក់ទា ំងឡា យ។ 
សូមឲ្យ សព្វ សត្វ  នឹងធម្ម ជា តិរួចផុតពីកា របំផ្ល ិច  
បំផា  ញ"។ សូមអា ជា  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច មូលដា  ន
និងផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ជួយផ្ស ព្វ ផ   យណនា ំដល់       

 ជា សហគមន៍ ដើម្ប ីបង្ក ើនទប់សា្ក  ត់ ប ្ក   បកំុ 
ឲ្យ មា នជា ថ្ម ី។

ឧទា ហរណ៍យប់ថ្ង ទី ២៣ ខមសា  ឆា  ំ២០១៦ 
កន្ល ងមក ក្ន ុង   សង្ឃ សហគមន៍រុក្ខ វ័ន្ត មា ន           
អំពើល្ម ើសលួចបា ញ់  លះយកសា ច់សត្វ       
ទន   ងដ៏ធំមួយក   ល, បន្ត មកកា រដា ក់អនា  ក់
ជា ប់សត្វ    សត្វ  ុក កា រឆក់  ី កា រលួច 
កា ប់ឈើ  ង់   យតូចៗ។ បុ៉ន្ត  ថ្ង ទី២៤ -២៥ 
ខមសា  សមត្ថ កិច្ច មា ននគរបា ល និងម ្ត  ី             
រដ្ឋ បា ល   ឈើបា នឃា ត់ខ្ល ួនជនល្ម ើស ៣ 
នា ក់រស់  ភូមិ  កសំព័រ ឃុំលំទង  ុក 
អន្ល ង់វង ទា ក់ទងនឹងករណីទា ក់និងសមា  ប់សត្វ  

 ះ។ 
 យឡក សហគមន៍   ឈើ  មា ន 

ប    ឈមចម្ប ងមួយទៀតចំ  ះមុខនិង  
អនា គតគឺមា នផ្ទ ដី   ជិត ១.០០០ ហ.ត ក្ន ុង         
ដី   ជា ង១,៨ មឺុនហ.ត  ះជា តំបន់  មា ន

  ប់មីននិងយុទ្ធ ភណ មិនទា ន់ផ្ទ ុះ ហើយថ្ម ីៗ
នះ  ះសង្ឃ និងកងទ័ពបា ន  ះមីននិងយុទ្ធ ភ័ណ្ឌ 
ជា ង ៨០      ប់។   អ្វ ដីលជា បំណងធំគឺ           សហគមន៍ 
ចង់ឲ្យ មា នកា ររំ  ះ   ប់មីននិងយុទ្ធ ភ័ណ មិន

ទា ន់ផ្ទ ុះនះចញពីតំបន់  ះ ហើយទី  ះ នឹង 
ទទួលបា ននូវកា រអភិរក្ស  អភិវឌ្ឍ ន៍កា ន់ត រឹងមា ំ 
ថមទៀត។

សម្ត ីអ្ន ក  មូលដា  ន
ម ្ត  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងសង្ឃ សហគមន៍ 

មា ន  សា សន៍ និងសង្ឃ ដីកា ថា  អា ចថា ជា  
 គជ័យដ៏ធំធងមួយក្ន ុងកា រកា រពា រ ថរក    

អភិរក្ស   សហគមន៍ដ៏ធំមួយក្ន ុងខត្ត ឧត្ត រមា ន
ជ័យ   ះ បើ  ៀបធៀបសហគមន៍   ឈើ 
ជា ង ២០ កន្ល ងក្ន ុងខត្ត នះ និងរា ប់រយកន្ល ង 
ទៀត  ក្ន ងុ  ទស គឺអា ចមា នត   សហគមន៍
សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត នះទ ដល  រឹងមា ំ គត់មត់ 
និងរីកច  ើន។

 ះតជគុណ បុ៊ន សា លួតបុ៊ន សា លួត ក៏ដូច  ះសង្ឃ  
និងម ្ត  ី អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សុំបិណ បា  អា ជា  ធរ 
ជំនា ញ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុង  ះមា នក សួង  
បរិសា  នផងដរ ដលទើបទទួល  ប់  ងពីលើ
បន្ត វនពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងក សួងកសិកម្ម  
មតា  បង្ក ើនកា រឧបត្ថ ម្ភ គា ំ   គា ំពា រ និងធា នា ថា 

 ប់គា  ខិតខំអនុវត្ត តា ម  លន  បា យរបស់
រា ជរដា  ភិបា ល និងអនុសា សន៍ដគូអភិវឌ្ឍ ន៍ក្ន ុង  
កា រថរក   កា រពា រ អភិរក្ស ធនធា នធម្ម ជា តិ។ជា ង
នះ  ទៀតសហគមន៍ និងអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ  
មូលដា  នភូមិ ឃុំ  ជា ប់    ឥឡូវនះចូលរួម  
សកម្ម ណា ស់ក្ន ុងកា រកា រពា រ   និងសត្វ   ។

   ក ផុន មឿន ផុន មឿន ពលរដ្ឋ រស់  ភូមិឈូក
មា សសងា្ក  ត់កូនក ៀលក ុងសំ  ង បា ន  
និយា យថា   មា្ខ  ងផ្ល ូវ  ស៊ូ (គីរីវ័ន្ត -អន្ល ង់វង) 
ដលចកគា  រវា ង   សហគមន៍ សង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត  
ខា ងត្ប ូងនិងដីលំ  ឋា ន ដីដា ំដុះ  ូវ ដំណា ំ    
កា រចិញ្ច ឹមសត្វ  និងអា ជីវកម្ម នា នា  ខា ងជើង 
ពលរដ្ឋ ទទួលបា នផល   ជន៍ពីកា រគិត គូ 
យកចិត្ត ទុក្ខ ដា ក់របស់អា ជា  ធរ សមត្ថ កិច្ច  
ពា ក់ព័ន្ធ ។  កបន្ត ថា  ពលរដ្ឋ បា នយល់ច   ស់
ពីកា រចូលរួមអភិរក្ស  ហើយក៏បា នទទួលផល       

  ជន៍ពី   សហគមន៍ តា មរយ:កា ររក 
អនុផល   ឈើ កា រចិញ្ច ឹមសត្វ   ក បី ក្ន ុង 

   ះ និងទទួលបា នកា ររស់  បបធម្ម ជា តិ
មិនមា នកា របំពុលបរិយា កា សផង។

 ក ញឹក ហា  ញឹក ហា   ធា នគណ:កមា  ធិកា រ 
គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា ឃុំ និងជា មឃុំ  ពា ំង តា វ 

 កុអន្ល ង់វងនិយា យថា  តា ងំពីមា ន ន  បា យ 
ឈ្ន ះឈ្ន ះ របស់រា ជរដា  ភិបា ល ពិសសរបស់ 
សម្ត ចត   ហ៊ុន សន ដលបា នបញ្ច ប់ 
ទា ំង  ុងនូវស ្គ   ម បា ននា ំមកនូវសន្ត ិភា ពនិង
បង្ក ើនកា រសា  រ អភិវឌ្ឍ ន៍លើ  ប់វិស័យ។ ទីនះ 
បា ន    ួលខា  ំងបនា  ប់ ពីអតីតខ្ម រក ហមធ្វ ើ 
សមា ហរណកម្ម  ជា មួយរា ជរដា  ភិបា លនា ចុង 
ក  យ  ឆា  ំ១៩៩៩។  កបន្ថ មថា  ទា ំងឃុំ

 ពា ំងតា វក៏ដូចភូមិឃុំដទទៀត   ុកអន្ល ង់
វងនខត្ត ឧត្ត រមា នជ័យនះ បា នផា  ស់ប្ត ូររីក- 
ច  ើនទា ំងជីវភា ព  ជា ពលរដ្ឋ ទា ំងសមិទ្ធ ផល 
សង្គ មកិច្ច  សដ្ឋ កិច្ច នា នា ។  កបន្ត ថា ពលរដ្ឋ  
រស់  ក្ន ងុមូលដា  ន និងអ្ន កចំណា ក  កុដំបូងៗ
សុទ្ធ តទទួលបា ន ដីស   ប់សង់លំ  ឋា ន 
បង្ក បង្ក ើនផល ចិញ្ច ឹមសត្វ និង  កបរបរផ្ស ងៗ
ទៀត។  ទីនះ  ូវ ដំឡូងមីជា ដំណា ំ សំខា ន់ 
ជា ងគ។

 ក ញឹក ហា  ញឹក ហា  បន្ត ថា  យយល់ច   ស់ពី
 លន  បា យរបស់រា ជរដា  ភិបា ល ដឹកនា ំ 
 យគណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  ដលមា ន 

សម្ត ចត   ហ៊ុន សន ជា  មុខ ទា ំងពលរដ្ឋ  
ទា ំងសហគមន៍ទា ំងម ្ត  ីរា ជកា រ កងកមា  ំងបា ន 
ចូលរួមថរក   កា រពា រ សុខសន្ត ិភា ព និងសមិទ្ធ ិផល 
ដលរកបា ន  យលំបា ក ។ ពួកគចូលរួមអភិវឌ្ឍ ន៍ 
ជីវភា ពលើដីធ្ល ីដលទទួលបា ន ពីកា របងចក 
និងក៏ចូលរួមអភិរក្ស    ឈើ សត្វ    ជា ប់ 
សហគមន៍របស់ខ្ល នួដរ។ ដូចជា មា នពលរដ្ឋ រា ប់រយ
នា ក់ជា អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត  ធ្វ ើកា រតា មផ្ន កនា នា របស់     
សហគមន៍   ឈើសង្ឃ រុក្ខ វ័ន្ត       ៕ 
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ហតុផលជ ង

លា  ចថ្ង មួយនា យ ចយ ចូលហា ងលក់

 ឿងទសទិញបា រីមួយកញ្ច ប់ ។ 

ក  យពលឲ្យ លុយថ្ល បា រីរួច ចយ           

ចា ប់ហកកញ្ច ប់ទា ញបា រីមួយដើម  ុងអុជ           

ជក់ភា  ម ។

ឃើញដូ   ះ នា យ  ស់ជា អ្ន កលក់ 

ឃា ត់ :

- សូម  ស  ក ក្ន ុងហា ងមិនអនុ ្ញ  តឲ្យ ជក់បា រីទ ! នា យ ចយ តម្ល ើងភ្ន ក 

តវ៉ា វិញ :

- អហ៍ នា ងមា នឃើញល័ក្ខ ខ័ណ ក្ន ុងហា ងរបស់នា ងខ្វ ះហតុផលទ ? 

ទិញបា រី  ទីនះបា ន បុ៉ន្ត ជក់បា រី  ទីនះមិនបា ន តើបា ន សចក្ត ីថា ម៉ច ?

នា ង  ស់ពន្យ ល់  យញញឹម :

- ចា៎ ះ...ចា៎ ...ខ្ញ ុំសូមជ   ប  កថា  រឿងលក់ផ្ស ង ឯរឿង 

 ើ   ស់ផ្ស ង ។ ក្ន ុងហា ងនះ ក៏មា នលក់   មអនា ម័យ 

ផងដរ ឬក៏ទិញ   មអនា ម័យរួច  កទា មទា រធ្វ ើសកម្ម ភា ព

ក្ន ុងហា ងនះភា  មដរឬ ? ៕

  សងក ត់សងក ិន

 កវជ្ជ បណ ិត  បន្ទ ប់ស  ្គ ោះបនា  ន់ពិនិត្យ  មើល                         

អា កា រៈអ្ន កជំងឺដល  ពន្ធ ទើបតនា ំមកដល់។ លុះពិនិត្យ រួច 

គា ត់ដកដង្ហ ើមវងនិយា យ :

- នះជា អា កា រៈឈឺចា ប់រុំារ៉ ហា ក់ដូចជា ពីមុនមក 

មា នអ្វ ីមួយសង្ក ត់សង្ក ិន ធ្វ ើឲ្យ ឈឺចា ប់ក្ន ុងចិត្ត រា ល់ថ្ង  ទើបយូរៗ 

 ឈា នដល់សា  នភា ពបបនះ ។

និយា យចប់   ប់តអ្ន កជំងឺ ងើបភ្ល តខ្ស ឹបដា ក់  ចៀក

 កវជ្ជ បណ ិត :

- សូមកំុនិយា យឮពក  កវជ្ជ បណ ិតមា ន  សា សន៍  ូវ

ណា ស់ របស់ដលសង្ក ត់សង្ក ិន ធ្វ ើឲ្យ ខ្ញ ុំឈចឺា ប់រា ល់ថ្ង កំពុង  

ឈរ  ខា ងក  នះឯង ៕

   ឹមចងក ះឡើងលើ

ថ្ង មួយយុវជនកុងស៊ុនសួរ  កវជ្ជ បណ ិត ក្ល យ :

- ខ្ញ ុំចង់ដឹង! តើគអា ចបងា្ក  រមិនឲ្យ មា នផ្ទ  ះ  យ 

មិនបា ច់  ើថា  ំបា នទ ?

-    អើ ចុះប្អ ូនឯងសព្វ ថ្ង   កបរបរអ្វ ី?

-    បា ទ. ខ្ញ ុំសព្វ ថ្ង  ជា អ្ន ក  ដា ល់សកល។

-    អី៊ចឹង ប្អ ូនឯងអនុវត្ត តា មច   ប់  ដា ល់សកល   ។

- អា  ក.. ច   ប់  ដា ល់សកល ប ្ច ៀសមា នផ្ទ  ះ 

យា៉ ងម៉ចបា ន   ?

-     ម៉ចថា មិនបា ន? ក  ងច   ប់  ដា ល់សកល អនុ ្ញ  ត

ឲ្យ ដា ល់តពី  ឹមចង្ក ះឡើងលើ។ អនុវត្ត តា មហ្ន ឹង  បា នអី 

មា នផ្ទ  ះ  កើត ៕

  ប ត់បង់សមតថ ភ ព

នា រសៀលថ្ង មួយនា ង អត ដើរតា ំងៗពីខា ងក  យផ្ទ ះមក

និយា យ   ប់នា យ អមជា ប្ត ី ដលកំពុងជីករ ្ខ  ដា ំកូនចក : 

-     បងអា  ៎..  ូកយើងមិនដឹងមា នជំងឺស្អ ីទ មួយអា ទិត្យ  

ហើយ អត់  មសុីកា កសណ្ណ កដូចមុន  ះ។ នា យ អម 

ដកដង្ហ ើមវង ឆ្ល ើយ :

-      គា  នឈឺស្អ ីទ តមកពីវា  មិនចង់កើតជំងឺដូចបងតើ !

-      ចុះបងមា នជំងឺអីដរ ?

-      គឺបងបា ត់បង់សមត្ថ ភា ពហ្ន ឹងណ៎ា   ៕

១. ដន    ឹក   លតា វល្ល ិ  ទីសា  នលម្អ ភពផនដី

 ស ្គ   ះមនុស្ស សត្វ លើ  កិយ  បា នសុខសួស្ត ី ក  ពន្ល ឹក ។

២. ដើមឈើទទួលខ្យ ល់ភ្ល ៀងថ្ង   ឯឬស  ះន បឺតជា តិទឹក

 ជីវជា តិជូរ   មមា ញឹក  រា ល់ថ្ង យប់  ឹក  ឹងខា  ំងណា ស់ ។

៣. ចិញ្ច ឹមដើមដងរបស់ខ្ល ួន  រីកធំមា ំមួនខ្ល ឹមល្អ ល្អ ះ 

 ស្ល ឹកផា្ក  ក្ត ិបផ្ល  ើនស្អ កស្ក ះ    ជន៍  ើ   ស់តា ម  ូវកា រ ។

៤. សំណង់តូចធំសមា  រៈ  តុ ទូ តា ំងដា ក់ឆា  ក់រចនា 

 រទះ សំ   នូវទូកកា  រ  កា ប់ចា ំង  ៀកអា រមិនថា  អី ។

៥.  ួយស្ល ឹកក្ត ិបផា្ក  ជា បន្ល   ចំណកឯផ្ល  ទំុចា ស់ខ្ច ី 

 ញុំាជា បង្អ ម ថមចំណី   តា មចិត្ត  ុស  ី អា ចឆីបា ន ។

៦.  ះបះបូតបុកហា ន់ចិ  ្ច ាំ  រំងា ស់   រ ដា ំដា ក់ច  ្ក ាន 

 មិនដល  កក   ករំខា ន  ឱសថបុរា ណ  កប  គ ។

៧.  ះសត្វ  ឬមនុស្ស សា សន៍ណា ៗ  ចា ស់ ឬកុមា រ  លើ  ក

  ើ   ស់ជា  ឿងបរិ  គ  ឬឧប  គឥត  កក ។

៨. គឺគុណសម្ប ត្ត ិ នដើមឈើ  ធា នា ប  ើឥតអល់អក 

  យឥតរីសអើងតវ៉ា   ក  ទា មទា រចំណកផលសំណង ។

៩. សឹង  រពញ  យក្ត ីស ្ខ  ស  សប្ប ុរស   ស   ះកន្ល ង

 ស ្គ   ះមនុស្ស សត្វ ឥត  ហ្ម ង  ទា ំងឬសដើមដងសម្ប កទៀត ។

១០. បើមនុស្ស មា នធម៌ ល្អ នូវចិត្ត   បរិសុទ្ធ ពិតដូចរុក្ខ ជា តិ

 ចករំលកសុខសណា្ខ  នញា តិ  ជនដទទៀត  ះ  ើនតិច ។

១១. ធ្វ ើគុណលើគកុំសម្ត ង  គុណគលើឯងកំុបំភ្ល ច 

 ចូរចងចា ំគុណ  ះជា និច្ច   គឺកា តព្វ កិច្ច នមនុស្ស ល្អ  ។

    និពន្ធ  សុខ សុធន



1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarkNþal RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] b‘ín Qin smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarkNþalKNbkS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
4-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarkNþal RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
6- É>] evg saxun RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgksikmμrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
7-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmμkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] min Xin eTsrdæm®nþI nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] efag xun RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] Guit sMehg RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] GUsμan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmμaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] Em:n vibul RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmμkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- É>] yU Pirmü GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmμaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmμaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmμaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
21- KN³kmμaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
22- KN³kmμaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
23- KN³kmμaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
25- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmμaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
27- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
29- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmμkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
35- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>] mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
38- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmμaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmμ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
40- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
41- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
42- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- elak Kwm b:uNÑa smaCikGcié®nþy_énKN³kmμaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
52- É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
53- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  66>666`
54- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
55- É>] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
56- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
57- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
58- É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
59- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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60- elak mUl viciRt RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
61- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
62- elak G‘¿u raRtI GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmμkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
64- KN³kmμaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmμaFikarsRmbsRmYlExμrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
65- elak efa eCdæa rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
66- elak lI sarI GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
67- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
68- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
69- É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
70- É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
71- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
72- elak can; sIuNat smaCikKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
73- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
74- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
75- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmμkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
76- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmμaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
77- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
78- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
79- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
80- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
81- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
82- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
83- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
84- elak G‘ut sMGan GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
85- elak Ca KwmlIn CMnYykar Ék]tþm b‘U fg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
86- elak Xin suxsMeGOn CMnYykar Ék]tþm b‘U fg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmμ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
89- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkSRksYgFmμkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
90- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
91- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
92- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
93- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
94- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
95- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
96- elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmμaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
97- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
98- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
102- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
103- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmμ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
104- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
109- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
111- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
112- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
114- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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