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បែរឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤

Acting Locally for Victory in the 4th Term Communal Councils Elections
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដែល
នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ជាតិដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំង នូវដំណើរការ
លូតលាស់ប្រកបដោយមោទនភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា និង
ការបោះជំហានទៅមុខថ្មីទៀត ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ។
តាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
បោះឆ្នោតរួចហើយនៅទូទាំងប្រទេស នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយ
មនសិការក្នុងការជ្រើសរើស ដោយផ្ទាល់នូវអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរបស់
ខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិថ្មី ដើម្បីធានាការផ្តល់សេវានានាកាន់តែប្រសើរឡើង
និងបន្តអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ ឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថែមទៀត។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះ
ឆ្នោតក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាឃុំ សង្កាត់ នៅគ្របអា
់ ណត្តក
ិ ន្លងមក ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈ
រួចហើយសម្រាប់ចូលរួមក្នុងបោះឆ្នោតនេះ។
កន្លងទៅនេះ
សង្កាត់

ក្នុងខែមករា

ឆ្នាំ២០១៧

អង្គការមូលដ្ឋាននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ឃុំ

ទូទាំងប្រទេសបានដំណើរការសន្និបាតគណបក្សនៅថ្នាក់ខ្លួន

ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងការ
អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរយៈពេល៥ ឆ្នាំ, តម្រូវការ និងសំណូមពរនានា
របស់ប្រជាជននៅឃុំ សង្កាត់ និងកំណត់កម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់អនុវត្ត
៥ឆ្នាំបន្តទៀត។
ការសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅពីសមាជិក គណបក្ស និងប្រជាជន មហាជនគ្រប់
ស្រទាប់នៅក្នង
ុ មូលដ្ឋានដែលបានឃើញច្បាស់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
បានឋិតនៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលា បានបម្រើប្រជាជន
អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជន, ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
ការពារសិទ្ធិសេរីភាព

proudly progress of democracy in Cambodia, and new and
important advancement step in local level development. Through
the elections, every citizen listed in the voters list in the whole
country will make conscientious decisions in choosing directly
the new-term local level leaders who will guarantee improved
services and continue to develop their communes/sangkats
further.
The Cambodian People’s Party who won communal councils
elections every term so far is ready to take part in the coming
elections. In January 2017, local organizations of the
Cambodian People’s Party in every communes/sangkats in the
whole country organized their Party’s conventions to inspect and
assess achievements scored through implementation of the
five-year political platform, requirements and requests of people
in the communes/sangkats, while defining a new five-year
political platform.
The communal Party conventions concluded with warm
greetings from the Party’s members and people, and local mass
of every walks of lives. This has clearly indicated that the
Cambodian People’s Party is always in close connection with
people, serving people wholeheartedly to provide them peaceful
life, promoting local development, defending rights and freedom,
while raising high people’s livelihood and providing better public

សន្និបាតគណបក្សឃុំ សង្កាត់ ដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅនេះ បានទទួល

មូលដ្ឋាន,

The fourth term communal councils elections will take place
on 4 June 2017. It will be an historic national event to reflect

លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រជាជន និងផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាបានកាន់តែប្រសើរឡើងដូចទៅ
នឹងពាក្យស្លោករបស់គណបក្សនៅមុនពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៣ ដែល
បានលើកថា “បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍឃុំ
សង្កាត់យើងបានខ្លាំងក្លា” , ”គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហ៊ានថា ហ៊ានធ្វើ
ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ” ផ្ទុយពីគណបក្សខ្លះដែលបានតែថា ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើ

services. This is in line with the Party’s slogan before the third
term elections - “voting the Cambodian People’s Party to achieve
energetic communal development,” and “the Cambodian
People’s Party dares say, do and take responsibility,” that are
contrary to some Parties who said but never did a thing in
people’s interests, except launching endless deception,
demagoguery, trouble- and problem-makings. With such
affection and belief, people actively join with the Cambodian
People’s Party in developing their communes/sangkats.
Each communal Party convention put out political platform
for commune development from 2017 through to 2022 according
to their actual state-of-being aimed at responding to major
communal/sangkat development objectives adopted and set out
by the Central Committee’s Permanent Committee:
Firstly, to become communes/sangkats that promote local

អ្វីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ក្រៅតែពីការបោកប្រាស់ ប្រជាភិថុតិ បង្ករឿង

democracy, rights, and freedom of the people, who would live in

បង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញមិនចេះចប់។ ជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ និងជឿជាក់

harmony, free of division for political tendencies, pasts, gender,

នេះ ប្រជាជនបានចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មក្នុង
ការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន។
សន្នបា
ិ តគណបក្សឃុំ សង្កាតន
់ ម
ី យ
ួ ៗបានដាក់ចញ
េ នូវកម្មវធ
ិ ន
ី យោបាយ

faiths, racial births, and social ranks. Secondly, to become
communes/sangkats that act on local economic development
for better living condition of the people. Thirdly, to become
communes/sangkats

that

possess

sufficient

and

better
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សម្រាប់ការអភិវឌ្ឃឃុំ សង្កាត់ ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់២០២២ ស្របតាម

កែប្រែមុខ មាត់ឲ្យបានល្អតាមអភិក្រម “ឆ្លុះកញ្ចក់ មុជទឹក ដុសក្អែល

ស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទិស

និងព្យាបាល”, ត្រូវបែរឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាជន អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ជា

ដៅធំៗសម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់ ដែលគណៈអចិនយ
្រៃ្ត គ
៍ ណៈកម្មាធិការ

ពិសេសពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាឲ្យកាន់តែកៀកនឹងប្រជាជន

កណ្តាលបានសម្រេចគឺៈ ១-ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិប-

និងកាន់តែទទួលបានការជឿទុកចិត្ត

តេយ្យនៅមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូបប្រជាជន

សាធារណមតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង ដើម្បីការពារលើកតម្កើងសច្ចធម៌

បានរស់នៅដោយសុខដុមរមនា គ្មានការបែងចែកអំពីនិន្នាការនយោបាយ

របស់គណបក្ស៕

អតីតកាល ភេទ ជំនឿសាសនា ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈក្នុងសង្គម ,
២- ជាឃុំ សង្កាត់ ដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន, ៣-ជាឃុំសង្កាត់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
គមនាគមន៍គ្រប់គ្រាន់ និងល្អ , ៤-ជាឃុំសង្កាត់ដែលមានសន្តិសុខស្បៀង
សន្តស
ិ ខ
ុ ទឹក

និងសន្តស
ិ ខ
ុ ថាមពលអគ្គស
ិ នី,

សេវាសង្គមនានាជូនប្រជាជន

៥-ជាឃុស
ំ ង្កាតដ
់ ល
ែ ផ្តល់

បានឆាប់រហ័សប្រកបដោយគុណភាព

តម្លាភាព និងជឿទុកចិត្ត, ៦-ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរស់
នៅរបស់ស្រ្តី កុមារ ជនពិការ ជនចាស់ជរា ជនជាតិដើមភាគតិច និង
ក្រុមជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀត , ៧- ជាឃុំសង្កាត់ដែលមានភាពជាដៃគូ
ដ៏ល្អប្រសើរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងផ្នែកឯកជន,
៨-ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់សុចរិតភាព ភាពស្អាតស្អំ គ្មានអំពើពុករលួយ និងគ្មានការរំលោភអំណាច និង៩-ជាឃុំសង្កាត់ដែលធានាដល់
សន្តិសុខ របៀបរៀបរយ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ សុវត្ថិភាពសង្គម ។
ព្រមជាមួយនេះ

នៅក្នុងសន្និបាតដំណើរការបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់

ជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងមានតម្លាភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ឲ្យឃើញច្បាស់នូវការអនុវត្តគោលការណ៍ ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងយ៉ាង
ទូលំទូលាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ធានាបាននូវធ្លុងសាមគ្គីភាព
ឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណបក្សនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ។ តាមរយៈការបោះឆ្នោត

និងការបង្កើនការតស៊ូលើសមរភូមិ

TsSnavdIþRbCaCn
communication infrastructures. Fourthly, to become communes/
sangkats that sustain food security, water security, and energy
(electricity) security. Fifthly, to become communes/sangkats that
provide transparent and trustworthy social services for people
in a timely manner. Sixthly, to become communes/sangkats that
promote status and livelihood of women, children, disable
persons, elderly people, ethnic people, and other vulnerable
groups. Seventhly, to become communes/sangkats that have
good partnerships with local communities, civil society, and
private sectors. Eighthly, to become communes/sangkats that
elevate honesty, faultlessness, free of corruption, and no abuse
of power. Ninthly, to become communes/sangkats that guarantee
security, orderliness, public order, and social safety.
In similar instance, the conventions conducted polls to choose
the Cambodian People’s Party candidates for the communal/
sangkat councils in a free, fair, and transparent manner that
reflected clearly broad and responsible implementation of
democratic principles, while guaranteeing strand of solidarity
and internal unity of the Party at the communal/sangkat level.
Polls allowed local organizations to select good candidates with
capacity and popularity to run for victory in the coming fourth-term
communal/sangkat councils elections.
The fourth-term communal/sangkat councils elections carries

ស្ទាបស្ទង់នេះ អង្គការមូលដ្ឋានរបស់គណបក្សជ្រើសរើសបាននូវបេក្ខជន

a profound political significance for the leading role of the Party

ល្អដែលមានសមត្ថភាព

to the future. It requires political organizations and officials at

និងប្រជាប្រិយភាព

ដើម្បីឈរឈ្មោះប្រកួត

ប្រជង
ែ ដណ្តម
ើ ជ័យជម្នះក្នង
ុ ការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ រើស ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាឃុំ សង្កាត់
អាណត្តិទី៤ ខាងមុខ ។

determination of the Party, which is “to resolutely maintain
winning advantage of the Party in the forthcoming elections.”

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ មានសារៈ
សំខាន់ខាងនយោបាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ បំផុតចំពោះតួនាទីដឹកនាំរបស់
គណបក្សទៅអនាគត ដែលទាមទារឲ្យអង្គការចាត់តំាងគណបក្ស និង
មន្រ្តីគណបក្ស គ្រប់ផ្នែក គ្រប់ថ្នាក់ ត្រូវតែខិតខំពុះពារសម្រេចនូវការប្តេជ្ញា
ចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គណបក្ស គឺ “រក្សាប្រៀបឈ្នះរបស់គណបក្សនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានជាដាច់ខាត” ។ ជ័យជម្នះនេះនឹងធានាដល់
ជ័យជម្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៨

និងការបោះ

ឆ្នោតអសកលជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។ អាស្រ័យហេតុនេះ គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់
គ្រប់ផ្នែក មន្រ្តីគ្រប់ៗរូបត្រូវបង្ហាញថែមទៀតនូវលទ្ធផលជាក់ស្តែងក្នុងការ
អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

every level to make efforts to overcome and realize strategic

តាមរយៈបន្តជំរុញកំណែ

ទម្រង់ឲ្យស្រុះដៃគ្នា មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាព, ត្រូវសម្អាតខ្លួន

Such victory will guarantee the victory of the national general
elections in 2018 and the non-universal suffrage thereafter. It is
in this meaning every level and section Party commissions and
officials must present more actual implementation results of the
political platform of the Royal Government by continuing to drive
further reforms in a synchronized manner, with high determination
and efficiency. They have to clean themselves, and change their
images by embracing the approach of “reflecting oneself in mirror,
taking a bath, removing dirt, and taking treatment.”
Everyone acts locally to serve people wholeheartedly,
especially provide them with closer and trustworthy public
services, while increasing efforts of debate in public opinion
battles to defend and promote the Party’s integrity./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម តូនី តាន់កេងយាំ កាន់តែពង្រឹង
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-សិង្ហបុរី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់កេងយាំ ចូលក្រាបបង្គំគាល់
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់កេងយាំ អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី
ជាមួយ សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរម

ឡើងយ៉ាងលឿន ហើយទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក៏មានភាពល្អប្រសើរ

នាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព្រោះបានចាក់ឬសយ៉ាងយូរ គឺមានរយៈពេលជាង ៥០ ឆ្នាំ មកហើយ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់កេងយាំ (Tony Tan Keng Yam)

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម តូនី

ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

តាន់

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់

កេងយាំ

ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេស

អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី

កម្ពុជានាពេលនេះ។ សម្តេចតេជោ មានប្រសាសន៍ថា ការរីកចំរើន និង

០៨-១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះ ឯកឧត្តម

អភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា មិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការជួយឧបត្តម្ភគាំទ្ររបស់

បណ្ឌិត តូនី តាន់កេងយាំ បានចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះ

សិងប
្ហ រុ នោ
ី ះទេ ពិសស
េ ការជួយកម្ពជា
ុ លើការបណ្តះុ បណ្តាលធនធានមនុស្ស

បាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃ

ដោយសម្តេច បានស្នើសុំឲ្យសិង្ហបុរីបន្តជួយ កម្ពុជាលើការបណ្តុះបណ្តាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យ និងចូលក្រាបបង្គំគាល់

ធនធានមនុស្សបន្តទៀត។ សម្តេចតេជោក៏ បានស្នើដល់ឯកឧត្តមប្រធានា

សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជ

ធិបតី សិង្ហបុរីពិចារណាជំរុញអ្នកវិនិយោគ និងទេសចរណ៍មកកាន់កម្ពុជា

មាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ

បន្ថែមទៀត

និងសុភមង្គលនៅព្រះរាជ

ថ្វីត្បិតទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានប្រមាណ

៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក ប៉ុន្តែទំហំនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសក្តានុ-

ដំណាក់គន្ធបុប្ផា នៃព្រះបរមរាជវាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។
នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់កេងយាំ ក៏បាន

ពល ដែលកម្ពុជាមាននៅឡើយទេ។ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យសិង្ហបុរី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ជួយទិញអង្ករពីកម្ពុជា ពិសេសអង្ករសរីរាង្គ ដែលកសិករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ។ ឯកឧត្តម

ដាំដុះសំរាប់ការនាំចេញ ។ ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរី

បណ្ឌិត តូនី តាន់ កេងយាំ បានជម្រាបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថា

បានឯកភាពជាមួយការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង

ឯកឧត្តម

ទទួលយកសំណើរបស់សម្តេចតេជោ

អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ

មកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាញឹកញាប់

និងបានសន្យាជួយដល់កម្ពុជាលើ

ណាស់ហយ
ើ ក៏បន
ុ៉ ន
ែ្ត ះេ ជាលើកទី១ ដែលបានមកធ្វទ
ើ ស្សនកិចជា
្ច ផ្លវូ ការ ។

វិស័យវិនិយោគពាណិជ្ជកម្ម

ឯកឧត្តមបានសំដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការរីកចំរើនរបស់ប្រទេស

បន្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សាការងាររួចមកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញធ្វើជា

កម្ពុជា ទាំងវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច វិស័យសំណង់ និងវិស័យឧស្សាហកម្ម ហើយ

អធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថ លេខាលើឯកសារចំនួនពីរ គឺ១-អនុស្សារណៈ ស្តីពី

ការរីកចំរើននេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ សម្តេច

កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រលើវស
ិ យ
័ អប់រប
ំ ណ្ដះុ បណ្ដាលបច្ចក
េ ទេស និងវិជជ
្ជា វី ៈ

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា

រវាងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចក្រកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ កេងយាំ ក៏បានបង្ហាញនូវ

និងវិទ្យាស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

សុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងមុតមាំទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ

កម្ពុជា-

សិង្ហបុរី ពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគគឺមានការកើន

និងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស។
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សុន្ទរកថា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្លែងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៨
នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា

(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី, សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ, សម្តេចព្រះរាជាគណៈ និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈ,
សម្តេច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោកស្រី, អស់លោក, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ,
សមាជិក សមាជិកា នៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហា !
ថ្ងៃ៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

បញ្ចប់សម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃកម្ពុជា

ហើយបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីគឺ ឯករាជ្យ សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ ថ្ងៃនេះគឺជាទិវាដ៏មហានក្ខត្តឬក្សដែលប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទំាងប្រទេសចូលរួមដោយក្តីសោមនស្ស
រីករាយក្រៃលែង ប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៨ នៃទិវាជ័យជម្នះដ៏រុងរឿងនេះ ជាមួយនឹងមោទនភាពដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនដែលប្រជាជនយើងសម្រេចបាន
ក្នុងរយៈពេល៣៨ ឆ្នាំកន្លងមក រួមទាំងសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងឆ្នំា ២០១៦ ដែលទើបតែឆ្លងផុតថ្មីៗនេះ។
យើងប្រារព្ធពិធីដ៏ឧឡារិកនេះឡើង ក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វីរកម្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី នៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា និងវីរកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត
វៀតណាម ដែលបានធ្វកា
ើ រលះបង់យង
៉ា ធំធង
េ ក្នង
ុ ការប្រយទ
ុ ្ធ ដើម្បីផល
ួ្ត រំលរំ បបប្រលយ
័ ពូជសាសន៍ ប៉ល
ុ ពត និងការពារការរស់ឡង
ើ វិញរបស់កម្ពជា
ុ ។ សូមសម្តង
ែ នូវការដឹងគុណដ៏ជល
្រា ជ្រៅ
ចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ និងប្រជាជនស្នេហាសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌នៅលើពិភពលោកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះ ។ ព្រមជាមួយនេះ
យើងទាំងអស់គស
្នា ម
ូ លំឱនកាយ សង្រម
ួ ចិតគោ
្ត រពវិញណ
្ញា ក្ខន
័ ជ
្ធ នរួមជាតិជាង ៣លាននាក់ ដែលបានបាត់បង់ជវី ត
ិ ទៅយ៉ាងអាណោចអាធម្ម និងអយុតធ
ិ្ត ម៌បផ
ំ ត
ុ នៅក្រោមរបបប្រលយ
័ ពូជសាសន៍
ហើយឧទ្ទិសបួងសួងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធរបស់លោកអ្នកទាំងអស់នោះបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងដរាបទៅ។
នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្តែងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម
សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថសីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
និងសុភមង្គល ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ សូមថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង និងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិ សូមមានព្រះរាជសុខភាពបរិបូណ៌
ព្រះកាយពលមាំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងព្រះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ៗរូប និងបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿង
ក្នុងឯករាជ្យ សន្តិភាព ឯកភាព អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញជានិច្ចនិរន្តន៍។
អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !
បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសន្តិភាព ហើយកំពុងខិតខំបញ្ចេញអស់ពីកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងប្រាជ្ញាស្មារតី ដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន
ខ្លាំងក្លា និងរួមគ្នាលុបបំបាត់នូវរាល់ស្លាកស្នាមដ៏ឈឺចាប់ ខ្លោចផ្សាបំផុតដែលសង្រ្គាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុក។ ពេលនេះទោះបីជាយើងកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្តី ក៏យើង
មិនអាចភ្លេចបានឡើយនូវអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃមាតុភូមិ និងប្រជាជាតិយើងដែលត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយសង្រ្គាម និងឧក្រិដ្ឋកម្ម យ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងត្រូវក្រាលជោកជាំដោយឈាម
និងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជន ហើយត្រូវគេរំលោភបំពានប្រមាថមាក់ងាយសព្វបែបយ៉ាង។ មហន្តរាយ និងសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងដែលបានធ្លាក់សង្កត់មកលើប្រជាជនកម្ពុជានេះ គឺផ្តើមឡើង
ដោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ ១៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ តាមខ្សែញាក់របស់បរទេស ដែលបង្កជាភ្លើងសង្រ្គាមឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោរសន្ធៅ ដុតបំផ្លាញទឹកដីមាតុភូមិយើង និងបានសម្លាប់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា
ជាងកន្លះលាននាក់។ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ១៧ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបានរស់ក្នុងសន្តិភាព ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបនក្បត់ ប៉ុល ពត បានប្លន់យកទំាងស្រុងនូវសមិទ្ធផលនៃជ័យ
ជម្នះនេះ បង្កើតឡើងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ សម្លាប់រង្គាលប្រជាជនខ្លួនឯង បំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាតម្លៃស្មារតី និងសម្ភារៈរបស់ជាតិ ធ្វើឲ្យទឹកដីមាតុភូមិដែលឆេះខ្លោចដោយភ្លើងសង្រ្គាម
ទៅហើយនោះ ក្លាយទៅជាវាលពិឃាតយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅបំផុត។ ក្នុងរយៈពេលតែ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ពួក ប៉ុល ពត បានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិឲ្យរលាយខ្ទេចខ្ទីដល់ឬសគល់ សិទ្ធិ
សេរីភាពដែលជាតម្លៃសារវ័ន្តរបស់មនុស្សត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុង ប្រជាជនជាង ៣លាននាក់ ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធម្ម ។ ច្បាស់ណាស់ថា បើគ្មានការជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេល
វេលាទេនោះ ប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបន្តកម្ទេចបង់ដោយគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយ។
ស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះ បណ្តាកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ហើយបានរួមគ្នាបង្កើតរណ
សិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃ ២ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨ ដើម្បីប្រមូលកម្លាំងរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលធ្វើការតស៊ូសង្រ្គោះប្រទេសជាតិ និងបានអំពាវនាវរកការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រជាជននៃបណ្តាប្រទេស
ជិតឆ្ងាយដល់ដំណើរការតស៊ូនេះ។ ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ធំធេង និងទាន់ពេលវេលាពីសំណាក់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានដឹកនាំ
ប្រជាជនវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់ នៅថ្ងៃ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩។ ជ័យជម្នះ ៧មករា បានសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនដែលនៅសេសសល់បានទាន់
ពេលវេលា បានដណ្តើមមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងជូនប្រជាជន បានធ្វើឲ្យរាល់តម្លៃទាំងខាងស្មារតី និងសម្ភារៈរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងពូនផ្តុំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះ
បានរស់ឡើងវិញ និងបានរួមវិភាគទានដ៏សកម្មដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់។ នេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានកម្លាំងណាអាចមកបំភ្លៃ បំផ្លើស បំភ្លេច និងបំផ្លាញបានឡើយ។
ក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧មករា យើងត្រូវស្តារសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងជីវភាពរស់នៅឡើងវិញពីលេខសូន្យ និងពីបាតដៃទទេ ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសមានសន្តិភាពផង និងមានសង្រ្គាមផង ហើយត្រូវ
ទទួលរងនូវការហ៊ុមព័ទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ច និងឯកោខាងនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថែមទៀតពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួន ដែលមានគោលបំណងនាំយករបបប្រល័យពូជសាសន៍ត្រឡប់មកកម្ពុជា
វិញ។ ឧបសគ្គ និងការលំបាកទាំងឡាយដែលរាំងស្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាដើរទៅមុខនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះមានទំហំធំធេងណាស់ ដែលអាចទាញកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីវិញ
បាន បើមិនអាចពុះពារជម្នះបានទេនោះ ។ ប្រឈមនឹងរាល់ឧបសគ្គដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រណសិរ្ស និងរដ្ឋអំណាចនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ដែលត្រូវបាន
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បង្កើតឡើងភ្លាមក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧មករា បានជ្រោងទង់មហាសាមគ្គីការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិ ពុះពារ ស្តារ កសាង និងការពារប្រទេសឲ្យគង់វង្ស ឋិតថេរ និងឈានទៅមុខពីជ័យ
ជម្នះមួយទៅកាន់ជ័យជម្នះមួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្នុងរយៈពេលតែ ១០ឆ្នាំ ក្រោយថ្ងៃជ័យជម្នះ៧ មករា កម្ពុជាដែលចេញដំណើរពីលេខសូន្យ បានឈានមកដល់ដំណាក់
កាលពង្រឹងពង្រីកខ្លួន ដែលបានបង្កបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិចាំបាច់នានាឲ្យកម្ពុជាឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ សន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយមោទនភាព ។
ឆ្លងកាត់រយៈពេល៣៨ឆ្នាំមកនេះ ផ្តើមពីជ័យជម្នះ ៧ មករា ប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងឈានទៅមុខតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជន និងដើរស្រប
ជាមួយនិន្នាការរួមក្នុងតំបន់ក៏ដូចពិភពលោក ទោះបីជាត្រូវជួបនឹងភាពបត់បែនយ៉ាងច្រើនក្តី :
- កម្ពុជាពីមុន ដែលជាវាលពិឃាត ជាតំបន់អសន្តិសុខ ជាចម្ការមីន ឥឡូវបានក្លាយទៅជាទឹកដី

សន្តិភាព និងជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។
- កម្ពុជាពីមុន ដែលតែងតែប្រើអាវុធដើម្បីដណ្តើមអំណាចគ្នា ឥឡូវបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយ ដែលគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស តាមរយៈ
ការរៀបចំយ៉ាងទៀងទាត់ នូវការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើស និងជ្រើសតាំងតំណាងដឹកនាំប្រទេស ជានីតិរដ្ឋដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដោយ
ឥតងាករេ និងជារដ្ឋអធិបតេយ្យ ដែលមានបូរណភាពទឹកដីពេញលេញ ហើយគោរព លើកតម្កើងសិទ្ធិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់មនុស្ស។
- កម្ពុជាពីមុន ដែលជាប្រទេសត្រូវទទួលរងការហ៊ុមព័ទ្ធ និងឯកោទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលកំពុងសមាហរណកម្មខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅក្នុង
រចនាសម្ព័ន្ធ និងនិម្មាបនកម្មតំបន់ និងពិភពលោក ហើយកំពុងបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាពក្នុងគ្រប់កិច្ចការតំបន់ និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។
- កម្ពុជាពីមុន ដែលជាប្រទេសអន់ខ្សោយខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគ្របដណ្តប់ដោយភាពក្រីក្រ មានអសន្តិសុខស្បៀង ឥឡូវនេះ បានក្លាយទៅជាប្រទេសនាំស្បៀងចេញ ហើយស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់
នៃប្រទេសដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងអត្រាជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ព្រមទាំងសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អ
ប្រសើរ ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចការកែលម្អសូចនាករសង្គមសំខាន់ៗ ។
ទាំងអស់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ដែលកើតចេញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយប្រកបដោយឆន្ទៈប្តូរផ្តាច់,

ការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូបក្នុងការ

អនុវត្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបង្កើតជាកម្លាំងមហាសាមគ្គី ដើម្បីកសាង និងការពារមាតុភូមិ, ការលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្តរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងកងកម្លាំងប្រដាប់
អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងការបម្រើជាតិ និង ប្រជាជន, ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងចរន្តនយោបាយនានា និងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងសង្គម ដោយឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងតាមគោល
ការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី ពហុបក្ស ព្រមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ស្មោះសរពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ នេះជាកត្តាធំៗនៃជ័យជម្នះ និងជាមេរៀន
ពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ និងចងចាំជារៀងដរាប ដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ជូរចត់អាចកើតឡើងជាថ្មីវិញបាននៅលើមាតុភូមិយើង។
អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !
ស្មារតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ស្ថិតស្ថេរ និងរស់រវើកជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប និងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀត ស្មារតី ៧ មករា ជាពន្លឺបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យឆ្លងកាត់នូវគ្រប់
ឧបសគ្គ និងការលំបាកនានាឆ្ពោះទៅរកជ័យជម្នះគ្មានទីបញ្ចប់ ស្មារតី ៧ មករា គឺស្មារតីសន្តិភាព និងការរួបរួមជាតិ ជាស្មារតីធ្វើម្ចាស់ប្រទេសរបស់ប្រជាជនយើង។ ស្មារតី ៧ មករា ជាស្មារតី
របស់ប្រជាជាតិខ្មែរ

ដោយពុំមានបែងចែកនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយ

ទាំងអ្នកបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍

ទាំងយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នូវរបបដ៏

ឃោរឃៅនេះ ។ មានតែអ្នកចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញ និងអ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយពុំគិតដល់អាយុជីវិតរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រឆាំងនឹងជ័យជម្នះ ៧ មករា។
ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងឈានចូលឆ្នាំ២០១៧ ដែលជាឆ្នាំទី៤ នៃការអនុវត្ត «កម្មវិធីនយោបាយ» និង «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣» របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាល
ទី៥ នៃរដ្ឋសភា ជាមួយនឹងក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលគ្រប់វិស័យដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ :
- ខឿនការពារប្រទេស និងសន្តិសុខជាតិកាន់តែត្រូវបានពង្រឹង ដែលបានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃកិច្ចការពារជាតិ ការពារអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិ ធានាសន្តិភាព
ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជន។ តាមរយៈនេះ បានផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដល់ការពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី ពហុបក្ស ដែល
បានដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ។ បណ្តាគណបក្សនយោបាយ រួមទាំងគណបក្សដែលទើបបង្កើតថ្មី បណ្តាសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ ប្រភេទ
កំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយសេរី ។ ស្ថាប័ននានារបស់ជាតិ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ កំពុងខិតខំអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន ដែលបានធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ព្រមទាំងដំណើរ
ការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោមការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនប្រកបដោយជោគជ័យ ដែលបាន
ទទួលនូវការសាទរពីសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ សម្តែងនូវការគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួល
ខុសត្រូវ ដោយបានអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងភាពជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទេសជាតិ ហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ ទៅពិនិត្យបញ្ជី
ឈ្មោះដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទផ្សាយឲ្យទាន់ពេលវេលា ដើម្បីធានាសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូន។
- ការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានា កំពុងត្រូវបានជំរុញក្នុងឆន្ទៈមុតស្រួចប្រកបដោយផ្លែផ្កា ដែលបានលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីកំណើនការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព។ ជា
ពិសេសកំណែទម្រង់នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមទាំងថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ បានទទួលការគាំទ្រ និងការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពី ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ឆ្លងតាម
ដំណើរការអនុវត្តកំណែទម្រង់ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ មានកំណើន១២ដង បើគិតពីឆ្នាំ ២០០២ មកដល់ឆ្នាំ ២០១៦។ គួបផ្សំនឹងការកៀរគរធនធានពីដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ សង្គមស៊ីវិល សប្បុរសជន និងការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន បានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ កាន់តែពង្រីកបាននូវលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធជនបទរាប់ពាន់គម្រោងក្នុង១ឆ្នាំៗ ដូចជា ការសាងសង់ផ្លូវជនបទ, ស្ពាន, អណ្តូងទឹក, ស្រះទឹក, ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូច, សាលារៀន, ប៉ុស្តិ៍សុខភាព និងការផ្តល់សេវាសង្គមផ្សេងៗ។
- ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជាធានាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អប្រសើរ ក្នុងនោះអតិផរណាររក្សាបានក្នុងកម្រិតទាបជាង ៥%
និងអាត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាព ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់៧% ដូចការព្យាករពីដើមឆ្នាំ ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន ១១,៤%, វិស័យសេវាកម្មមានកំណើន ៦,៧% និង
វិស័យកសិកម្មមានកំណើនល្អជាងឆ្នាំមុន ។ ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗកើនពី ៧៦០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១.២១៥ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
ហើយនៅឆ្នាំ២០១៦ បានបន្តកើនដល់ជាង១.៣០០ដុល្លារ ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសចំណូលទាបក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំ
សម្រេចឲ្យបាននូវទស្សនវិស័យធំៗនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនបន្តទៀត

។

សន្ទុះរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងនេះបានបង្ហាញច្បាស់ក្នុងភាពរស់រវើកនៃជីវភាពសង្គមលើគ្រប់វិស័យបច្ចុប្បន្ននេះ។

សម្រាប់

ឆ្នាំ ២០១៧ តាមការព្យាករ ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាំងកត្តាខាងក្រៅ ទាំងកត្តាខាងក្នុងក្តី ក៏កម្ពុជានឹងនៅតែធានាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់
៧% បន្តទៀត។ ស្ថានភាពដ៏ល្អនេះ កំពុងពង្រឹង និងពង្រីកថែមទៀតនូវកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។
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- គួរកត់សម្គាល់ថា ទន្ទឹមនឹងកំណើនផលិតផលស្រូវរបស់កសិករ ស្ថានភាពទីផ្សារអង្ករកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងបញ្ហាតម្លៃស្រូវ។ កន្លងមកនេះយើងបាន
ខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាតាមមធ្យោបាយជាច្រន
ើ ដើម្បីរក្សាស្ថរិ ភាពថ្លស
ៃ វូ្រ ។ ខ្ញស
ំុ ម
ូ សម្តង
ែ ការកោតសរសើរចំពោះមន្តរា
ី្រ ជការ ពាណិជក
្ជ រ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងការអំពាវនាវ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញចលនាទិញស្រូវ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាកសិករ ។ ក្នុងឱកាសដែលប្រជាកសិករកំពុងតែប្រមូលទុកដាក់ផលស្រូវនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ត
ប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូន។ ចំពោះបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារដែលស្ថិតលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យបងប្អូនអាចផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់
ប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលទៅកូន ឬអ្នកដទៃបាន ដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិឡើយ ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចលុបការបង់ភាស៊ី និងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតចំពោះ
ការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី នៅតាមទីផ្សារទូទាំងប្រទេស។ ជាមួយគ្នានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានដល់មន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធ ១២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ និងឈានទៅសម្រេចគោលដៅជាង១លានរៀល នៅឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំងដំឡើងរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ និយោជិត
ផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរ និងស្បែកជើង ត្រូវបានដំឡើងពី ១៤០ដុល្លារ ដល់ ១៥៣ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ដែលចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដូច្នេះបើរាប់បញ្ចូលប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍រួម
ទាំងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗទៀត កម្មករ និយោជិតទទួលបានពី ១៧០ ទៅ ១៨១ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ។
លទ្ធផលដែលសម្រេចបានទាំងនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងកែលម្អ
សេវាសាធារណៈផ្តល់ជូនប្រជាជនឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។
អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !
៣៨ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គឺ៣៨ឆ្នាំនៃសាមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ ។ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតី
យើងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប្រកបដោយក្តីសង្ឈឹម

៧មករា និងផ្អែកលើបណ្តាសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងសម្រេចបានកន្លងមក

និងភាពជឿជាក់ចំពោះអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់មាតុភូមិ

និងប្រជាជាតិយើង។

យើងបានពុះពារឆ្លងកាត់រួចមកហើយនូវ

ឧបសគ្គធំៗគ្រប់បែបយ៉ាង គ្មានឧបសគ្គណាដែលធំលើសពីនេះទៀតទេ ហើយយើងក៏បានឃើញនូវកម្លាំងដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជាតិយើងដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនផងដែរ។ ទៅមុខ
ទៀត គ្មានឧបសគ្គណាអាចមករារាំងមិនឲ្យសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់យើងបានឡើយ ឲ្យតែប្រជាជាតិយើងមានការរួបរួមគ្នា ហើយបន្តធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវដូចបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងស្មារតីនេះ
យើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងដាច់ខាតនូវរាល់សកម្មភាពប្រទូសរ៉ាយ ទោះបីចេញពីប្រភពណាក៏ដោយដែលអាចធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាជាថ្មីទៀត ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិ,
គោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស , ខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយនូវទស្សនៈខុសៗគ្នាក្នុងសង្គមដោយ ភាពអត់ធ្មត់ យោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នា និងអហិង្សា និង
ឈរលើមូលដ្ឋានគោរពអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការពារដាច់ខាតឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ របបរាជានិយម និងរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ
ជាពិសេសថែរក្សាសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានរឹងមាំឥតរង្គោះរង្គើរ ដែលជាកត្តាសារវ័ន្តដើម្បីធានាដល់ដំណើរការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស, ធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ ចីរភាព និងសមធម៌ និងធានានូវជីវភាពរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន។
យើងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពណាមួយពីខាងក្រៅ ដែលព្យាយាមដាក់ការកៀបសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន នៅក្រោមហេតុផលប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស
ដែលជាការជ្រៀតជ្រែកមកលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ បំពានលើគោលការណ៍ជាសកល ។ កម្ពុជាមិនអាចទទួលយកការកៀបសង្កត់ ឬការជ្រៀតជ្រែកណាមួយបានឡើយ ជា
ពិសេសការប៉ុនប៉ងពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ដែលការប៉ុនប៉ងបែបនេះ បាននិងកំពុងបង្កនូវជម្លោះផ្ទៃក្នុង
អស្ថិរភាព អសន្តិសុខ សង្គ្រាម ទុក្ខវេទនា ការរត់ភៀសខ្លួន និងការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់រាប់សែនលាននាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលរកទីបញ្ចប់មិនឃើញ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញការអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងបង្ក្រាបចោរកម្ម, ឃាតកម្ម, ការប្លន់ប្រដាប់អាវុធ, គ្រឿងញៀន, ការកាប់ឈើខុសច្បាប់, ការទន្ទ្រានយកដីធ្លីខុសច្បាប់,
បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់, អាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់, អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់ និងការដាក់កុងត្រូលយកលុយខុសច្បាប់ ។ ជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់។
យើងបន្តជំរុញការអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយឆន្ទៈមោះមុត ក្នុងនោះរួមទាំងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សំដៅបង្កើន
ការផ្ទេរមុខងារ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីបង្ខិតការ ផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែកៀកនឹង ប្រជាជន
និងកាន់តែឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បន្តអនុវត្តយ៉ាងស្មោះសរនូវវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្សដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា តាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី ពហុបក្ស
និងនីតិរដ្ឋ ។ ការមិនស្មោះត្រង់ ការប្រើពាក្យសម្តីអសុរសវាយប្រហារគ្នា និងការញុះញង់បង្ក បញ្ឆេះឲ្យមានការគុំកួនចងកំហឹងនឹងគ្នា គឺមិនអាចរក្សាអាយុជីវិតនៃវប្បធម៌សន្ទនាបានឡើយ មិនតែ
ប៉ុណ្ណោះវានឹងបំផ្លាញនូវឯកភាពជាតិរបស់យើង។ ព្រមជាមួយនេះ គណបក្សយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ សមាគម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
និងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងសង្គម ដើម្បីថែរក្សា និងពង្រីករាល់សម្ធិផលនៃសង្គមជាតិ រួមគ្នាដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជន ពង្រឹងបរិយាកាសសុខក្សេមក្សាន្តក្នុងសង្គម រួមទាំង
បរិយាកាសនយោបាយសម្រាបកា
់ របោះឆ្នោតជ្រស
ើ រើសក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាឃុំ សង្កាត់ នាពេលខាងមុខនេះឲ្យបានល្អ ដែលជាកត្តាសំខាន់ចាបា
ំ ច់ ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះ បានប្រពត
្រឹ ទៅ
្ត ដោយសេរី
និងយុត្តិធម៌ ដោយគោរពអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ។
ក្នុងឱកាសដ៏ឧឡារិកនេះ ក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ សូមសម្តែងការគោរព និងដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ
ជនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស ដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល៣៨ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ធ្វើឲ្យគណបក្សអាច
បំពេញបេសកកម្មបានដោយជោគជ័យក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិ។ គណបក្សនឹងបន្តប្រឹងប្រែងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតលើគ្រប់វិស័យ ព្រមទាំងជំរុញ
អនុវត្តនូវវិធានការ គោលនយោបាយនានា សំដៅកែលម្អ លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅផ្ទាល់របស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ។ ខ្ញុំមានជំនឿដ៏មុតមាំថា បងប្អូនជនរួមជាតិនៅ
គ្រប់ទិសទីនៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចទាំងស្រុងនូវបំណងប្រាថ្នារបស់ជនរួមជាតិគឺ កសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព
ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។
នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកប្បការចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បុព្វហេតុដ៏
យុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយកំពុងតែបន្តពង្រឹង និងពង្រីកថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ជាទីបញ្ចប់ ទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្វាយព្រះពរ ប្រគេនពរ សម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ និងសូមប្រសិទ្ធពរជូន សម្តេច,
ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ, សមាជិក សមាជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបានប្រកបពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕											
											

សូមអរព្រះគុណ! សូមអរគុណ!
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៨ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)
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វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីស

កាន់តែជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ នៅប្រទេសស
 ្វីស
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មាតុប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុង

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចាកចេញពី
ដាវ៉ូស-ក្លូស្ទ័រ

ដោយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរចំនួនជាង ១០០នាក់ ដែលកំពុង
រស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅតាមបណ្តាទីក្រុង និងទីប្រជុំជននានា ក្នុង

ប្រទេសស្វីសកាលពីព្រលប់

ប្រទេសស្វីស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, ឆេក និងប្រទេសប៊ែលហ្សិកនៅល្ងាច

ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៥ ខែមករា ដើម្បីចល
ូ រួមវេទកា
ិ សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ពលោកប្រចាឆ
ំ ២
្នាំ ០១៧

ថ្ងៃទី១៦ មករា ។ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

ដែលផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២០ ខែមករា ។

ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុងរស់នៅបរទេសឲ្យបញ្ឈប់នូវការលាប

នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ពណ៌ឲ្យគ្នា និងឈប់រំលឹកពីអតីតកាលថាអ្នកនេះជាអ្វី? អ្នកនោះជាអ្វី?។

បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំនួន៨ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ទី១.ការដាក់ដំណើរការ

សម្តេចបានស្នើឲ្យជនរួមជាតិទាំងអស់គិតថា

គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៖ ការបើកចំហរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នា សាមគ្គីគ្នា និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ កម្ពុជាបាន

រដ្ឋាភិបាល និងឯកជន ទី២.ចក្ខុវិស័យថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម៖ ការ

ឆ្លងកាត់នវូ សង្រា្គ ម និងរបបប្រលយ
័ ពូជសាសន៍ដល
៏ ង
ី្វ ជូរចត់បផ
ំ ត
ុ បើបៀ្រ ប

កសាង និងការពង្រឹងភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ ទី៣.ការប្រជុំពហុភាគី

ធៀបទៅនឹងបណ្តាបទ
្រ ស
េ នានាលើសកលលោក ដែលធ្វឲ
ើ ្យប្រជាពលរដ្ឋ

រវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោក ទី៤.ការប្រជុំ

ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ព្រាត់ប្រាសគ្នា ចាកចោលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន គេច

ក្រៅផ្លូវការនៃថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖

និងការ

ពីសេចក្តីស្លាប់ និងសង្រ្គាមមកនៅបរទេស ។ យើងពិតជាមិនចង់បាននូវ

ទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងពហុភាគីប៉ូល នៅក្នុងពិភពលោក

ប្រវត្តសា
ិ ស្រច
្ត ដ
ំ្រ ល
ែ បែបនោះ កើតឡើងសារជាថ្មនៅ
ី លើទក
ឹ ដីដក
៏ ស
ំ ត់របស់

ទី៥.អាស៊ានក្នុងរយៈពេល៥០ ឆ្នាំ៖ តើអាស៊ានមានដំណើរការទៅមុខ

យើងតទៅមុខទៀតនោះទេ ។ មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខ

ទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? ទី៦.ការពិភាក្សាឯកជននៃថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភព

សន្តភា
ិ ព

លោកស្តីពីការស្រាវជ្រាវឱ្យមានដំណើរការដោយរលូននៃបដិវត្តឧស្សាហ-

ក្រោយការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៨ ។

កម្មលើកទី៤

ទី៧.វិថីអាស៊ាន

ការឆ្លើយតប

ឬផ្លូវហាយវ៉េក្នុងពិភពលោកពោរពេញ

និងការអភិវឌ្ឍរីកចំរន
ើ លើគប
្រ វ់ ស
ិ យ
័

រសៀលថ្ងៃ១៧ ខែមករា នៅមុនពិធីបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

តើអាស៊ានជា

លើកទី៤៧ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

សហគមន៍មួយហើយឬនៅ?។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានឆ្លៀត

តេជោ ហ៊ន
ុ សែន នាយករដ្ឋមន្រន
ី្ត ព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ បានអញ្ជញ
ើ

យកឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះ

ដើម្បីបង្ហាញពីអាស៊ាននិង

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកវេទិកាវិនិយោគដែលរៀបចំដោយ

នៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ព
ី ស
ិ ស
េ មួយដែលមានចំណង

សភាពាណិជក
្ជ ម្មសស
ី្វ និងក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មកម្ពជា
ុ ។ វេទកា
ិ ដ៏ធន
ំ ះេ មាន

ដោយភាពបែកបាក់

និងទី៨.ការបង្ហាញពីការផលិត៖

ស្ថរេ ភាពនយោបាយ

យើងជាឈាមខ្មែរតែមួយ

ផ្សព្វផ្សាយពីបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ

ជើងថា «កម្ពជា
ុ ៖ផ្កាយកំពុងរះរបស់អាស៊ាន» ។
នៅប្រទស
េ ស្វស
ី សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានជួបសំណះេ សំណាល

ការចូលរួមពីអក
្ន វិនយោ
ិ
គទុនធំរបស់បទ
្រ ស
េ ស្វស
ី
សហភាពអឺរប
ុ៉ សហរដ្ឋ
អាមេរិក និងអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួននៃទ្វីបអាស៊ីសរុបប្រមាណ ១០០
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នាក់។ សម្តច
េ តេជោមានប្រសាសន៍ថា សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ នៅមានសក្តានុពល
រីកលូតលាស់ខ្ពស់

និងមានកាលានុវត្តភាពក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យ

ជាច្រើនដែលគូសបញ្ជាក់ពីវិសាលភាពទូលំទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគ
ហើយសម្រាប់វិនិយោគិន គឺជាឱកាសមាស ដែលមិនអាចមើលរំលង
បាន ។ សម្តច
េ តេជោបន្តថា ដើម្បីគោលដៅនៃការធ្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មនះេ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ បានដាក់ចញ
េ នូវ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ដែលនឹងផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មី, ជាចក្ខុ
វិស័យ និងផែនការចង្អុលទិសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យជាអាទិភាពនានា
ក្នង
ុ នោះ ការលើកកម្ពសកា
់ រវិនយោ
ិ
គផ្ទាលព
់ ប
ី រទេសគឺជាផ្នក
ែ មួយដ៏សខា
ំ ន់
នៃគោលនយោបាយជាអាទិភាពនោះ និងជាឧបករណ៍គន្លះឹ សម្រាបស
់ ម្រេច
បានតាមគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មីរបស់កម្ពុជា ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ទៀតថា នៅក្នុងបរិការណ៍
នៃការផ្លាសប
់ រូ្ត និម្មាបនកម្មតប
ំ ន់ពស
ិ ស
េ នៅក្នង
ុ ការបង្កត
ើ ឡើងនូវសហគមន៍
សេដក
្ឋ ច
ិ អា
្ច ស៊ាន និងការរៀបចំភាពជាដៃគស
ូ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ត
្ច ប
ំ ន់គប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជ្រោយ
កម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនជា បេក្ខភាពប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថា
«រោងចក្រពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊»ី តាមរយៈការខិតខំជំរុញការតភ្ជាប់
ទាំងខាងរូបវន្តឌីជីថល

និងស្ថាប័នព្រមទាំងការបង្កើតទីផ្សារតំបន់មួយ

ទូលំទូលាយប្រកបដោយជវភាព ។
សម្តេចតេជោអះអាងថា តាមរយៈការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
វិនិយោគិន អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ពីការចូលរួមវិនិយោគ
លើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសក្តានុពលសំខាន់ៗ
របស់កម្ពុជា។ កម្ពុជាជាប្រទេសបើកចំហ, មានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេង
ហើយមានការស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងខ្ពស់, មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែ
ប្រសរើ ឡើង, មានកំណន
ើ នៃសទា
្រ ប់បជា
្រ ជនថ្នាកក
់ ណ្តាល, មានកំណន
ើ
នៃកម្លាង
ំ ទិញដោយសារចង្វាកដ
់ ល
៏ ឿននៃចណ
ំ ល
ូ , មានភាពអំណោយផល
ពីកត្តាភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយ

សហគមន៍អន្តរជាតិ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងទៀតថា កម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើ
វិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់សខា
ំ ន់ៗមួយចំនន
ួ ដូចជាច្បាប់សព
ី្ត ី ការវិនយោ
ិ
គ,
ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគ និង
ធានាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាន ។ ជាមួយ
គ្នានះេ កម្ពជា
ុ នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តនន
៍ វូ ក្របខ័ណន
្ឌ កា
ៃ រអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុន
តូច និងមធ្យម ដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យឧស្សាហកម្ម។ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើការកែទម្រង់ស្ថាប័ន
និងការពង្រង
ឹ អភិបាលកិចស
្ច ដៅ
ំ ធ្វយ
ើ ង
៉ា ណាបង្កន
ើ សមត្ថភាពប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព
សុចរិតភាព និងភាពឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាប្រការចាំបាច់បំផុត
សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់របៀបវារៈ
កម្ពុជា

នៃការកែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយរបស់

ពិសេសការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

និងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ សម្តេចបាន
បន្ថែមថា

លោកបានចំណាយពេលជាច្រើនមកហើយក្នុងការខិតខំប្រឹង

ប្រែងរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានថ្លង
ែ ថា នៅលើពភ
ិ ពលោកនេះមិនមាន
ប្រទេសណាមួយ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសបណ្តាក់ទុនវិនិយោគ១០០% ដោយមិនទាមទារឱ្យមានភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកដូចជាប្រទេស

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវ Doris Leuthard
ប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធស្វីស

កម្ពុជានោះទេ ។ ទាំងនេះបង្ហាញថា កម្ពុជាកំពុងតែផ្តល់នូវអាទិភាពខ្ពស់
ខ្លាង
ំ ណាស់ដល់អក
្ន វិនយោ
ិ
គទុនបរទេស មកបណ្តាកទ
់ ន
ុ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើង
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវភាពអនុគ្រោះជាពិសេសនោះ
រាជរដ្ឋាភបា
ិ លក៏បានផ្តលឱ
់ ្យក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បរទេស អាចប្រប
ើ ស
្រា ន
់ វូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ
បរទេសក្នង
ុ ការបើកប្រាកប
់ ៀវត្សដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ កម្មករដោយសេរី និងមិនមាន
ការបង្វិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់។ នៅក្នុងវេទិកានោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថា «កម្ពុជាៈផ្កាយ
កំពុងរះរបស់អាស៊ាន»និងបានដាក់បង្ហាញជូននូវវីដេអូខ្លីមួយស្តីពីការរៀប
ចំរបស់កម្ពុជាសម្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាស៊ានផងដែរ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារ
ព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុង “មូលនិធិហិរញវត្ថុ
រួមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព” ដែលប្រព្រឹត្តិធ្វើ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ មករា នៅទីក្រុងដាវ៉ូស ប្រទេសស្វីស ។ ប្រទេស
កម្ពជា
ុ ត្រវូ បានជ្រស
ើ រើសជាប្រទស
េ ដំបង
ូ គេនៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី “មូលនិធហ
ិ រិ ញវត្ថុរួម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព” ដែលជា
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារពិភពលោក(WB) រួមជាមួយអង្គការសហប្រតិ
បត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (OECD) ។
សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា ៖ “ បញ្ហាប្រឈមបំផុតរបស់ប្រទេស
កំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ (ប្រទស
េ កំពង
ុ ងើបឡើង) គឺការអភិវឌ្ឍហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ ”្ធ ។
ប្រសិនជាយើងពិនិត្យមើលគម្រោងដែលបានលើកឡើង ដោយប្រទេសធំ
អំពកា
ី រស្ថារហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ ផ
្ធ វូ្ល ស្ពាននោះ គឺមានមួយគំនរធំ និងពិនត
ិ ្យមើល
សុនរ្ទ កថា និងផែនទីដល
ែ ថ្លង
ែ ដោយប្រមខ
ុ រដ្ឋបម
្រ ខ
ុ រដ្ឋាភបា
ិ លនៃបទ
្រ ស
េ
រីកចំរើននោះមានប្រមាណ ២ ទៅ ៣ ឃ្លាំងឯណោះ។ យើងគ្រាន់តែនិយាយ
ទាក់ទងជាមួយគម្រោងផ្លូវអាស៊ី មានគម្រោងផ្លូវហាយវ៉េអាស៊ី ,ហាយវ៉េ
អាស៊ាន និងផ្លូវដែកអាស៊ាន, សាំងហ្គាពួរគុនមីញ។ ក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅត្រង់
ហិរញ្ញប្បទានដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់គំរោងអភិវឌ្ឍន៍វានៅឯណា?

ជាភ័ព្វ

សំណាងរបស់ប្រទេសមួយចំនួន ដែលប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនៅខ្សែ
ក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ និងមូលនិធិផ្លូវសូត្រ ដែលមានថវិកាចំនួន ៤០ ពាន់
លានដុល្លារអាមេរិក បន្ថែមដោយការបង្កើតឡើងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ្ធ ។ តែបញ្ហានះេ មិនគ្របគ
់ ន
្រា នោ
់ ះទេ វាទាមទារការចូលរួមពី
វិសយ
័ ឯកជនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់

។
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បណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀត ។
លោកជំទាវប្រធានាធិបតីស្វីសបានអរគុណសម្តេចតេជោ ដែលបាន
ទទួលស្គាល់គាំទ្រ និងជួយជាថវិកាដល់លោក Richner ដែលកំពុងជួយ
នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ឋបុប្ផាសព្វថ្ងៃ ។ ចំពោះមន្ទីរពេទ្យគន្ឋបុប្ផារដ្ឋាភិបាល
ស្វីសបានជួយប្រមាណ ៤ លានដុល្លារ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកជំទាវបាន
សន្យាជំរុញទេសចរណ៍ស្វីសអោយទៅទស្សនាកម្ពុជា ឲ្យបានច្រើនឡើង
ថែមទៀត ។ ប្រទេសស្វីសនឹងបន្តជួយក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងដល់
កសិករ ដោយជំរុញអោយកសិករខ្មែរដាំដំណាំផ្សេងៗបន្ថែមក្រៅពីស្រូវ។
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ

រដ្ឋាភិបាលស្វីសនឹងបន្តជួយពង្រឹងសមត្ថភាពតួនាទី

របស់សភាកម្ពុជាតាមការស្នើសុំ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនជន
រួមជាតិខ្មែរ ជាង ១០០នាក់ ដែលកំពុងរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ក្នុងប្រទេសស្វីស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, ឆេក និងប្រទេសប៊ែលហ្សិក

សម្តច
េ តេជោបានបន្តថា ដោយមើលឃើញពីសារសំខាន់នកា
ៃ រស្តារហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយ ទើបយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុង " មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុរួម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចេរីភាព " ។
សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថា នេះជាគំរូហិរញ្ញប្បទានរួមមួយដែលបង្កើត
ឡើងលើសេណារីយ៉ូឈ្នះឈ្នះរបស់យើង ។
ថ្ងៃទី១៩ មករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងដាវូស ប្រទេសស្វីស សម្ដេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា
ចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារទ្វេភាគី
ជាមួយលោកជំទាវ Doris Leuthard ប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធស្វីស។
លោកជំទាវប្រធានាធិបតីស្វីសបានសម្តែងការរីករាយស្វាគមន៍ សម្តេច
តេជោ និងកោតសរសើរដល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា។ លោកជំទាវបាន
ទទួលស្គាលអ
់ ព
ំ កា
ី រប្រង
ឹ ប្រែងរបស់សម្តច
េ តេជោ ដែលបានចេញជាលទ្ឋផល
ផ្លែផ្កាល្អមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ ។
សម្តច
េ តេជោនាយករដ្ឋមន្របា
ី្ត នថ្លង
ែ អំណរគុណរដ្ឋាភបា
ិ លស្វស
ី ដែល
បានផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ដល់កម្ពជា
ុ កន្លងមករួមទាំងជំនយ
ួ ផ្នក
ែ ដោះមីន សុខាភិបាល
និងជំនួយផ្នែកតុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម។ សម្តេចតេជោបានស្នើអោយ
ស្វីសពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលសព្វថ្ងៃមានប្រមាណ
ជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក អោយមានទំហំធំឡើង។ ក្រុមការងារនៃ
ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នា ជាពិសេសលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស(FTA)នៃប្រទេសទាំងពីរ

និងខិតខំជំរុញអោយវិស័យ

ឯកជនចូលរួមអោយបានច្រើនឡើងដូចជា

ការនាំផលិតផលស្វីសដែល

មានគុណភាពចូលកម្ពុជា និងនាំផលិតផលកម្ពុជាដូចជាអង្ករចេញមក
ប្រទេសស្វីស ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលស្គាល់និងអរគុណដល់លោក
វេជប
្ជ ណ្ឌត
ិ Richner ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មកង
ុ្ន ការលើកកំពស់វស
ិ យ
័
សុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្រោមការគាំទ្រពីលោកជំទាវប្រធានាធិបតី ។ នេះជាទឹកចិត្តនៃបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្វីសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងនោះសម្តេចតេជោក៏បានអបអរសាទរប្រទេសស្វីស
ជាដៃគូសន្ទនាតាមវិស័យរបស់អាស៊ាន (ASEAN Sectoral Dialogue
Partner) ។ សម្តេចតេជោក៏បានសំណូមពរអោយស្វីសបន្តជួយបណ្តុះ-

នៅល្ងាចថ្ងៃ១៨ ខែមករា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Stefan
Löfven

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសស៊ុយអែត(Sweden)នៅខុន េ្រហ្កស-

សិនធឺ ( Congress Center)។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុយអែត បាន
ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអ៊ែតស្តីពីការសន្ទនាថ្នាក់សង្គម Global Deal Initiative។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រស
ី្ត ង្កតធ
់ ន
្ង ថា
់

បច្ចប
ុ ្បន្ននះេ មានប្រទស
េ ជាច្រើនលើ

ពិភពលោក កំពុងមានចរន្តនៃការគាំទ្រនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី Global Deal
Initiative លើភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ពិភពលោក ។ ចំណែក សម្តច
េ តេជោ
នាយករដ្ឋមន្រី្ត បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចពោ
ំ ះរដ្ឋាភបា
ិ ល និង
ប្រជាជនស៊ុយអ៊ែតដែលបានជួយកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស ៨០ មក
ពោល គឺបានជួយប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីគ្រាដែលកម្ពុជាជួបប្រទះនូវការ
េ
លំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ ។ តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះដែរ សម្តច
តេជោបានអរគុណដល់បទ
្រ ស
េ ស៊យ
ុ អែត ដែលបានបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូត
របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្ម និង
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានទំហំធំឡើង ។ ជាមួយគ្នានេះ
សម្តេចតេជោក៏បានស្នើដល់សមភាគីស៊ុយអ៊ែតគួរពិនិត្យ លទ្ធភាពក្នុងការ
នាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគរបស់
ប្រទេសស៊ុយអ៊ែត ទៅបណ្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ
ក៏បានស្នើដល់សមភាគីឲ្យគាំទ្រនូវបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាសមាជិក
មិនអចិន្រៃ្តយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គកាសហប្រជាជាតិ

និងបាន

អញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីស៊ុយអ៊ែតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពេល
វេលា

ដែលកម្ពជា
ុ រៀបចំវទ
េ កា
ិ សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ពលោក

ស្តីពីអាស៊ានក្នុង

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។
ក្នុងឱកាសស្នាក់អាស្រ័យនៅប្រទេសស្វីស ក្រៅពីបានអញ្ជើញចូលរួម
វេទិកាសំខាន់ៗជាច្រើន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យ
លោកស្រី Margaret Ren នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃធនាគាអាមេរិកប្រចាំ
ហុងកុង លោក George yeo អ្នកប្រាជ្ញរបស់សាលារៀន Lee Kuan Yew,
National University of Singapore ចូលជួបសម្តែងការគួរសមផងដែរ។
គួរបញ្ជាក់ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បី
ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាស៊ាននៅ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន: ផ្តល់ជូនមិត្តឡាវនូវការប្រើប្រាស់បណ្តាញ
គមនាគមន៍ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក កំពង់ផែទន្លេ និងសមុទ្រ



សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីជួបជុំលើកទី១

ថងលួន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្តឡា
ី្រ វ ក្នង
ុ ពិធ
ិ ស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យ
ប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ផ្លវូ ការ អគារទីស្នាក់ការត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យច្រកទ្វារ
ព្រដ
ំ ន
ែ អន្តរជាតិ នៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរ

ក្នង
ុ ខែមករា កន្លងទៅនេះ សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ន
ុ សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗចំនួនពីរ និងបានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗជាច្រើន។
 ព្រឹកថ្ងៃ១០ ខែមករា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថងលួន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋ
មន្តន
ី្រ សា
ៃ ធារណរដ្ឋបជា
្រ ធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតី
រួមគ្នាកង
ុ្ន ពិធស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ផ្លវូ ការ អគារទីស្នាក់ការត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យ
ច្រកទ្វារព្រដ
ំ ន
ែ អន្តរជាតិ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ
(ច្រកត្រពាង
ំ ក្រៀលខេត្តស្ទឹងត្រែង) និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ច្រក
ណងណុកខៀន-ខេតច
្ត ប
ំ សា
៉ា ក់)។ ប្រមខ
ុ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បានបញ្ជាក់
អំពីការផ្តល់ជូនមិត្តឡាវ

នូវការប្រើប្រាស់បណ្តាញគមនាគមន៍ផ្លូវគោក

ផ្លវូ ទឹក និងកំពង់ផទ
ែ ន្លេ និងសមុទ្រ ក្នង
ុ ការដឹកជញ្ជន
ូ ទំនញ
ិ ទៅក្រៅបទ
្រ ស
េ
ខណៈដែលប្រទេសឡាវ មិនមានផ្លូវសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូន ។
សម្តេចតេជោក៏បានប្រកាសដែរថា ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង២

ក៍បានឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែន ប្រើប្រាស់បណ្ណព្រំដែនសម្រាប់ជាឯកសារ
ផ្លូវការក្នុងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែន តាមច្រកទ្វារព្រំដែនផ្លូវការ ទៅក្នុង
តំបន់ពដ
ំ្រ ន
ែ ដែលបានកំណត់ ដើម្បីជយ
ួ សម្រល
ួ ដល់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងផ្សារភ្ជាប់
គ្នារវាងប្រជាជន និងប្រជាជនតាមតំបន់ពដ
ំ្រ ន
ែ នៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរដែលមាន
ប្រពៃណីទៅមករកគ្នាជាយូរលង់មកហើយ ។ សម្តេចតេជោក៏សូមឲ្យ
អាជ្ញាធរខេត្ត

និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតាម

បណ្តោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំង២ ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ណព្រំដែននេះ។ សម្តេច
តេជោក៏បានថ្លង
ែ អំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភបា
ិ លឡាវ ដែលបានលក់អគ្គស
ិ នី

ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក

ក្នុងតម្លៃថោកជូនកម្ពុជា

ដែលអគ្គិសនីនេះភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់នៅ

ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តព្រះវិហារ ។
ទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលថ្មីនេះវិញ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា កិច្ចសហការរៀបចំរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

នូវអគារ

ទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលរបស់កម្ពុជា

និង

ណងណុកខៀន របស់ឡាវនាថ្ងៃនេះ គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត ដើម្បី
ពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជាឡាវ ពិសេសការតភ្ជាប់ទៅវិញទៅមករវាងផ្លូវជាតិលេខ៧ របស់កម្ពុជាជាមួយផ្លូវជាតិលេខ ១៣ របស់ឡាវដែលជាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដ៏
មានសក្តានុពលក្នុងការតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរ និងជាបណ្តាញគមនាគមន៍
តភ្ជាបរ់ វាងប្រទស
េ កម្ពជា
ុ , ឡាវ, វៀតណាម (CLV) ព្រមទាំងបណ្តាបទ
្រ ស
េ
ក្នុងតំបន់មេគង្គផងដែរ ។
បន្ទាបព
់ អ
ី ញ្ជញ
ើ កាត់ខ្សែបរូ ដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ផ្លវូ ការ នូវអគារទីស្នាក់
ការត្រួតពិនិត្យនៃច្រកព្រំដែនគោកប្រទេសទាំងពីរ រួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរបានអញ្ជញ
ើ ទៅទស្សនាទំបន់វារីអគ្គស
ិ នី
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំប៉ាសាក់

ដនសាហុង

និងមានចំងាយប្រមាណ

១.៥០០ម៉ែត្រ ពីព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែង។
គម្រោងវារីអគ្គិសនី ដនសាហុង ដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងគឺស្ថិតនៅ
លើតួទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដនភាគខាងត្បូង ប្រទេសឡាវ នៅ
ជិត២ គីឡម
ូ ត
ែ៉ ខា
្រ ងលើខ្សែទក
ឹ នៃពដ
ំ្រ ន
ែ ឡាវ-កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ខេត្ត ស្ទង
ឹ ត្រែង ។
ទំនប់នេះមានកម្ពស់ពី៣០ ទៅ ៣២ម៉ែត្រ និងផលិតអគ្គិសនីពី ២៤០ ដល់
៣៦០

មេហ្គាវ៉ាត់

ដែលភាគច្រើនសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ

និងកម្ពុជា ។
 រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា នាសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី
ហ៊ន
ុ សែន បានអញ្ជញ
ើ ចូលរួមជាអធិបតីដខ
៏ ង
្ព ខ
់ ស
្ព នៅ
់ ក្នង
ុ ពិធជ
ី ប
ួ ជុល
ំ ក
ើ
ទី១ រវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ
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ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជា មួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក។ សម្តេចតេជោ

ដែរ។ ម៉្យាងទៀតកាសែតក៏មន
ិ ត្រវូ ខ្លាចក្នង
ុ ការបំភឲ
ឺ្ល ្យគេវញ
ិ ប្រសន
ិ ព័តមា
៌ ន

បានថ្លែងថា ការជួបជុំគ្នានេះមិនមែនជាសន្និ សីទកាសែតនោះទេ ហើយក៏

របស់ខន
ួ្ល ខុស។ ទង្វរើ បស់អក
្ន សារព័តមា
៌ នមួយចំនន
ួ ដែលយកអាជីពរបស់

មិនមែនជាខួបនៃការកាន់តណ
ំ
ង
ែ នាយករដ្ឋមន្រី្ត ៣២ឆ្នាំ នោះដែរ។ ការជួប

ខ្លួនទៅរកលុយដោយមិនសមស្របខុសពីវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ដូចជា

ជុំគ្នាថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើជាប្រចាំគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយ

ការដាក់កុងត្រូលជជុះជាដើម។ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា ប្រសិន

ឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើឲ្យបានធំជាងនេះរហូត ៣០០០នាក់, ៤០០០នាក់ ។ ដូច

ជាមានបញ្ហាបប
ែ នេះត្រវូ ចាប់ខន
ួ្ល តែមង
្ត ព្រោះនេះជាបទល្មស
ើ ជាក់សង
ែ្ត ។

នេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនបានចូលរួមនៅឆ្នាំនេះ ឆ្នាំក្រោយត្រូវអញ្ជើញ

មិនមែនតែអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ សូម្បីតែសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស, ទាហាន,

ចូលរួមទាំងអស់។ សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងជាសំណួរថាតើនេះជា

តំណាងរាស្រ្ត, សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយ ត្រូវតែចាប់ព្រោះនេះជាបទ

ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ឬក៏ជាប្រទេសផ្តាច់ការ? បើគ្រាន់តែអ្នកសារ

ល្មើសជាក់ស្តែង។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោក៏បានរំលឹកកែលម្អចំពោះ

ព័តមា
៌ ន មានចំនន
ួ ច្រន
ើ បែបនេះទៅហើយនោះ ហើយវត្តមានរបស់សម្តច
េ

ពិធីករ និងអ្នកអត្ថាធិប្បាយវិទ្យុ, ទូរទស្សន៍ថា សូមកុំធ្វើជាអ្នកអត្ថា-

នៅពេលនេះគឺមិនមែនមកបំបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាននោះទេ តែមកដើម្បី

ធិប្បាយផង ជាអ្នកកាត់សេចក្តីផង ជាអ្នកការពារក្តីផង ព្រោះការធ្វើអត្ថា-

ពង្រឹងស្ថាប័នព័ត៌មាន។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់អនុសាសន៍

ធិប្បាយខ្លះរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទៀតផង ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា

ដល់ការពង្រឹងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងមន្ទីរ ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ។

មានពាក្យសម្តីខ្លះនាយករដ្ឋមន្រ្តីមិនហ៊ាននិយាយ

នៅថ្នាក់ខេត្ត គឺប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនោះអាចធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យតែម្តង

អត្ថាធិប្បាយហ៊ាននិយាយ ។

ហើយអភិបាលរងខេត្តម្នាក់ត្រូវទទួលបន្ទុកអ្នកនាំពាក្យ។ ស្ថាប័នរដ្ឋទាំង

ស្រាប់តែអ្នកធ្វើ

សម្តេចតេជោក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ ទៅដល់ការបណ្តុះបណ្តាល

អស់ត្រូវរៀបចំបណ្តាញអ្នកនាំពាក្យឲ្យបានល្អ និងរៀបចំបង្កើតវេបសាយ

ធនធានមនុស្សសម្រាប់អ្នកកាសែត ។

និងហ្វេសប៊ុករបស់ក្រសួងនីមួយៗ

និងត្រូវតែមានព័ត៌មានបង្ហោះជា

ភ្នំពេញមានដេប៉ាតឺម៉ង់មួយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកកាសែត ប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌-

ប្រចាំ។ ដោយសារតែមិនបានបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុងវេបសាយនេះហើយ

មានក៏គួររៀបចំឲ្យមានវគ្គវិក្រឹតការ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកកាសែតផង

បានជាកាសែតចេះតែមករំខាន, មកសួរនាំ ។

ដែរ តាមរយៈនៃការធ្វើប្តូរវេនគ្នាដោយសហការជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍

ទាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឯកជនវិញ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
បានរំលឹកដល់គ្រប់ស្ថាប័នកាសែតទាំងអស់ ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ
បំពេញការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌។ សម្តេចតេជោ បានមាន
ប្រសាសន៍ថា

បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ

ធំៗដូចជា ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិន, ទូរទស្សន៍បាយ័ន, ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន,
ទូរទស្សន៍អាស៊ីអគ្នេយ៍។ល។ ចំពោះទូរទស្សន៍ដែលខាតកុំបង្ខំគ្នា។
គួររំលក
ឹ ថា កាលពីពល
េ កន្លងទៅនេះសម្តច
េ តេជោប្រមខ
ុ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល

កាសែតដែលវៃឆ្លាតគឺសរសេរអ្វីដែលជាការពិតនិងលឿន

កម្ពជា
ុ ត្រវូ បានសហព័នប
្ធ ព
្រ ន
័ ផ
្ធ ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន(UMA) សម្រេចជ្រស
ើ រើស

ទាន់សភាពការណ៍។ សារព័តមា
៌ ននៅកម្ពជា
ុ ទាំងអស់តវូ្រ តែផ្សាយព័តមា
៌ ន

ជាឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដំបូង ដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់ “សន្តិភាព

ពិតនិងទាន់់ពេល។ ប្រសិនបើចង់ឲ្យកាសែតល្បីគេមើលច្រើន គឺត្រូវតែ

និងការអភិវឌ្ឍ” ជានិមិត្តរូបនៃឥស្សរជនឆ្នើមដំបូងដោយផ្តោតសំខាន់លើ

ផ្សាយព័ត៌មានដែលពិត

និងទាន់ហេតុការណ៍មិនមែនផ្សាយព័ត៌មានមិន

ភាពប៉ន
ិ ប្រសព្វកង
ុ្ន ការដឹកនាំបទ
្រ ស
េ ព្រមទាំងជួយសម្រល
ួ ដល់សកម្មភាព

ពិត និងយឺតនោះទេ។ អ្នកកាសែតមិនត្រូវខ្លាចក្នុងការសរសេរអ្វីដែលជា

ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការទទួល និងផ្តល់ព័ត៌

ការពិត។ មិនត្រូវខ្លាចការប្តឹងប្រសិនជាព័ត៌មាននោះជារឿងពិត ហើយក៏

មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងទូលំទូលាយ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនប្រជា

មិនត្រូវមិនចេញផ្សាយនូវរឿងពិត ដើម្បីជាការដោះដូរនឹងផលប្រយោជន៍

ពលរដ្ឋតាមរយៈពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ៕

tmkBITMB½rTI 3

ក្រោយមក ឯកឧត្តមទទួលបានអាហារូបករណ៍មូលដ្ឋានអាស៊ាន ហើយ

រវាងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមន្ទីរពេទ្យ Tan

បានចូលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ាសា ឈូសេត ដោយបានបញ្ចប់

TockSeng នៃសាធារណ រដ្ឋសិង្ហបុរី។

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅទីនោះ លើឯកទេសវិទ្យាស្ថានប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបណ្ឌិត តូនី តាន់

បន្ទាប់ ពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតរូបនេះ បានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងសកល

កេងយាំ ក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនាគម្រោងរបស់សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

វិទ្យាល័យសឹង្ហបុរី ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៩ ឯកឧត្តមបានចាកចេញពីសកលវិទ្យាល័យ

នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ

មួយនេះ ដោយចាប់ផ្តើមអាជីពផ្នែកធនាគារឈ្មោះថា OCBE រហូតអាច

រាជធានីភ្នំពេញ

និងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្ត

សៀមរាបផងដែរ។

កាន់ដំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ ពីឆ្នាំ១៩៨០ ដល់១៩៨១ ឯកឧត្តម

ឯកឧត្តម តូនីតាន់ កេងយាំ កើតនៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៤០

បានក្លាយជាអនុប្រឹក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យ NUS ។ ក្រោយមកបាន ប្រ

មានភរិយាឈ្មោះ ម៉ារី ជីប៊ីកាំង (Mary Chee Bee Kiang) រៀបការ

ឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ ។ ចុងទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៨០ ឯក-

នៅឆ្នាំ១៩៦៤ មានកូនស្រីម្នាក់ និងកូនប្រុស៣ នាក់ ព្រមទាំងចៅ៥ នាក់

ឧត្តម Lee Kuan Yew បានសម្រេចថា ឯកឧត្តម តូនីតាន់ កេងយាំ

ទៀត។ កាលពីកុមារភាព ឯកឧត្តមបានសិក្សានៅសាលា St Patrick និង

ជាជម្រើសទីមួយ ដើម្បីបន្តដំណែងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរី។ ឯក

វិទ្យាស្ថាន St Joseph។ ដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល

ឧត្តមបានចាកចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ១៩៩១ ក្រោយមកបានត្រឡប់

និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករូបវិទ្យា ក្នុងនាមជាសិស្ស ឆ្នើមម្នាក់ពីសកល

មកកាន់ដំណែងជា

វិទ្យាលសឹងប
្ហ រុ ី ដែលបច្ចប
ុ ្បន្នមានឈ្មោះថា សកលវិទ្យាល័យជាតិ សឹងប
្ហ រុ ។
ី

បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តម បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី៧ របស់ប្រទេស សឹង្ហបុរី៕

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរីរហូតដល់ឆ្នាំ២០០៥

។
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អពេា្ជីញសម្ពោធអគារ
ការិយាល័យថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីធីសម្ពោធ អគារការិយាល័យថ្មី
ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

សំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ក្នុងការជួយកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ ជា

អគារការិយាល័យថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាចំនួន១ ខ្នង កម្ពស់៣ ជាន់
តម្លៃប្រមាណ ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

អគារការិយាល័យថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាដែលជាជំនួយឥត

ជូនចំពោះព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពជា
ុ បានត្រវូ សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ផ្លវូ ការ នាព្រក
ឹ ថ្ងៃទ២
ី ០ ខែមករា

ពិសេសផ្តល់ជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។
ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី បានវាយតម្លៃខ្ពស់
ប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះការរីកធំធាត់នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រកប
ដោយផ្លែផ្ការវាងកម្ពុជានិងចិន។

ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តខិតខំពូនជ្រុំនូវ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

ចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំនេះទុកជា

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម

មរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ។ កម្ពុជាជានិច្ចកាលតែងតែចាត់ទុកចិន

ស្យុង ប៉ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម

ជាមិត្តល្អ បងប្អូនល្អ អ្នកជិតខាងល្អ និងជាដៃគូល្អ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ

ពីសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ទីប្រឹក្សា ថ្នាក់ដឹកនាំ

ប្រជាជនកម្ពុជា ពេញចិត្តចំពោះការរីកធំធាត់តទៅមុខយូរអង្វែងនៃទំនាក់

មន្រ្តីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា។

ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធ ស៊ីជម្រៅ ទូលំ

ឆ្នាំ២០១៧

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

ទូលាយ ប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងកម្ពុជា-ចិន ហើយជឿជាក់ថា ចិននឹងដើរ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា បានរំលឹកអំពីដំណើរការចាប់បដិសន្ធិនិងដំណាក់កាល

តួនាទីកាន់តែសំខាន់ ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ ក្នុងតំបន់

បន្តបន្ទាប់ ដែលព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតជាច្រើន តាំងពី

និងអនុ្តរជាតិ។ មហាមិត្តចិនក៏ជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ី និង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសម្ភារៈ

បរិក្ខារឧបករណ៍សព្វបែប

តែងតែគាំទអា
្រ ស៊ានយ៉ាងសកម្មកង
ុ្ន ការពង្រង
ឹ សន្តភា
ិ ពកិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

យ៉ាងសម្រាប់ផ្តល់សេវាទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការរួមរបស់ព្រឹទ្ធសភា។ ទោះបី

ពាណិជ្ជកម្ម សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងសមាហរណកម្មតំបន់។ ពីមុនក៏ដូចជា

ជាយ៉ាងនេះក្តីព្រឹទ្ធសភាមានភ័ព្វសំណាងដ៏ល្អ ដោយសារប្រទេសជាមិត្ត

ពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត

ជាច្រន
ើ បានយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ចពោ
ំ ះស្ថាបន
័ ថ្មន
ី ះេ ហើយបានផ្តលកា
់ រគាំទ្រ

ឥតងាករេរបស់ខ្លួនគឺ “គាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយ” របស់សាធារណរដ្ឋ

យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ និងទូលំទូលាយ ដោយមហាសប្បុរសទាំងស្មារតី សម្ភារៈ

ប្រជាមានិតចិន ។

ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

និងថវិកា។

ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលនៃ

គួរបញ្ជាក់ថា

ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរ

អគារខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានេះមានកម្ពស់

បានឈានមុខគេយ៉ាងសកម្មក្នុងការរួម

៣ជាន់ ទំហំ ១.៥០០ ម៉ែត្រការ៉េ រួមទាំងការបំពាក់សម្ភារៈឧបករណ៍

ចំណែកបំពេញនូវការខ្វះខាតតូចធំផងទាំងឡាយ។ ជាក់ស្តែង អាស្រ័យ

អេឡិកត្រូនិកសម្ភារៈការិយាល័យ និងជណ្តើរយន្ត ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង

ដោយសារជំនយ
ួ ជាបន្តបន្ទាបរ់ បស់ សាធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិន ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា

២២លានយន់ ស្មើនឹង៣.៣៤៣.៣៧៥ដុល្លារអាមេរិក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ

មានកន្លែងធ្វើការកាន់តែល្អប្រសើរឡើង និងបំពាក់ដោយសម្ភារឧបករណ៍

ព្រឹទ្ធសភាបានបន្តរៀបចំកាប៊ីនភ្លើង សួនច្បារ ផ្លូវថ្នល់ លូទឹក នៅជុំវិញ

ទំនើបៗ ។

បរិវេណអគារ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមនោសញ្ចេតនាមិត្ត
ភាព និងសាមគ្គីភាព ដ៏វិសេសវិសាលរបស់អង្គការនីតិប្បញ្ញត្តិ រដ្ឋាភិបាល
និងប្រជាជនចិន

ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង

និងទាន់ពេលវេលា

ដើម្បីជាការចូលរួមបដិភាគរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាមួយភាគី

ចិន។ ការដ្ឋានសាងសង់ខាងលើបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា
ឆ្នាំ ២០១៧ ៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង សម្តែងការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនអតីត
យុទ្ធជនដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិ

ជាតិមាតុភូមិនៅទូទាំងប្រទេស និងបំពេញបេសកកម្មថែរក្សា
សន្តិភាពក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការ

សហប្រជាជាតិ ។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងបន្តទៀតថា
ប្រទេសយើង ធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់នូវតំណាក់កាលជាប្រវត្តិ
សាស្ត្រជាច្រើន

ធ្លាប់ទទួលនូវមហាវិនាសកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញ

ទុក្ខសោក ដោយសង្គ្រាមរុំារ៉ៃ ពិសេសក្នុងរបប ប៉ុល ពត

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាគម
អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង

ប្រលយ
័ ពូជសាសន៍ ធ្វឲ
ើ ្យប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ត្រវូ វិនាសហិន ហោច
ខ្ទច
េ ខ្ទី ទាំងសេដក
្ឋ ច
ិ ទា
្ច ង
ំ វប្បធម៌ អរិយធម៌ ដែលជាដួងព្រលង
ឹ
របស់ជាតិ ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធជាច្រើនទៀតផង ។

កាលពីពក
ឹ្រ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៧ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌល
សុភមង្គលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូរចារ ក្រុង-ខេត្តបាត់ដំបង មាន
រៀបចំពិធីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ សមាជិក សមាគម
អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន១.១០០ នាក់
ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ជាអនុប្រធានសមាគម
អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា
ពិធីនេះពិតជាមានអត្ថន័យដ៍ជ្រាលជ្រៅ ដើម្បីសំដែងនូវការ

សមាជិក សមាគម អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង
ក្នុងពេលជួប សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ដឹងគុណចំពោះបងប្អន
ូ អតីតយុទជ
្ធ ន និងបងប្អន
ូ ដែលស្នហា
េ

ឆ្លងកាត់សោកនាដ្យកម្មដជ
៏ រូ ចត់នះេ យើងទាំងអស់គត
្នា វូ្រ ខិត

ជាតិរបស់យើងដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ ក្នុង

ខំថែរក្សាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព

បុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងគ្រប់

លើទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យបានជារៀងរហូត។ សម្តេចក្រឡា

តំណាក់កាល។ ក្នង
ុ នាមរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងក្នង
ុ នាមខ្លន
ួ ខ្ញផ
ំុ ល
្ទា ់

ហោម ស ខេង ក៏បានប្រកាសដែរថា សម្តេចនឹងបំពាក់

សូមលំឳនកាយគោរពចំពោះ វិញ្ញាណក្ខន្ធ បងប្អូនយុទ្ធជន

គ្រឿងឥស្សរិយយសជូនអតីតយុទ្ធជន ដែលមិនទាន់ទទួល

ដែលបានពលីកម្ម ដើម្បីបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិរបស់

បានជាការដឹងគុណចំពោះគុណបំណាច់របស់ពក
ួ គាត់ ដែល

យើង។ ក្នុងវេលានេះ តាមរយៈមេបញ្ជាការ មេបញ្ជាការរង

បានប្រឹងប្រែងពលីកម្លាំងកាយចិត្ត ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុ-

គ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងកងកម្លាំង

ភូមិ ជាពិសេសការជួយស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជា ។

នគរបាលជាតិ ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតិផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់កង
កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបាន

និងកំពុងបំពេញបេសកកម្មដ៍ឧត្តុង្គឧត្តម

ក្នុងបុព្វហេតុជួយ

ដែលកំពុងកើតមាននៅ

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បាន
ប្រគល់សារុង១ និងអង្ករចំនួន ២៥ គីឡូក្រាមសម្រាប់ម្នាក់ៗ
ទៀតផង ៕
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សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ២០១៦
១- ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មានទំហំទឹកប្រាក់ ៨៥៣៤

៦-គ្រឹះស្ថានអង្គរ បានលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនាតំបន់អង្គរជូនទៅ

លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥៥,៦៨ % ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួនជាង ២ លាននាក់ កើនឡើង ៤,៦៣ %

កាលពីឆ្នាំ២០១៥។ ទាំងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់រាជធានីខេត្តបាន

ប្រមូលចំណូលបានជាង ៦២ លានដុល្លារ កើនឡើង ៤,២១ %

អនុម័តគម្រោងសាងសង់ចំនួន ២៦៣៦ គម្រោង។ កំណើននៃ

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។

ការវិនិយោគនេះ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិស័យប្រកបដោយ

៧-ការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន

៥៤២.១៤៤

សុទិដ្ឋិនិយមនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពនយោបាយ និងស្ថិរភាព

តោន កើនឡើងចំនួន ៣.៧៤៨ តោន ស្មើនឹង ០,៧% ខណៈដែល

សង្គមរបស់កម្ពុជា។

ឆ្នាំ២០១៥ ការនាំចេញមានចំនួន ៥៣៨.៣៩៦តោន។ កម្ពុជាបាន

២- អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាប្រមូលពន្ធសរុបបាន

នាំអង្ករ ទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ៦៥ ប្រទេស កើនឡើង៥ ប្រទេស

ជាង ៧.០៧៦ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ១.៧៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងនោះប្រទេសចិនឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១. បារាំងទី២. ប៉ូឡូញទី៣

មានកំណើនប្រមាណ ១០,៥% បើធៀបនឹងចំណូលឆ្នាំ២០១៥។

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទី៤ ។ អង្ករដែលនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុប មាន

លទ្ធផល ចំណូលនេះត្រូវជាប្រមាណ ១០៦,២៥% បើធៀបនឹង

២៥ ប្រទេស បរិមាណសរុប ៣៤១.០៦៦តោន ស្មើនឹង ៦២,៩%,

ផែនការដែលកំណត់ដោយច្បាប់ថវិការឆ្នាំ២០១៦។

នាំទៅប្រទេសអាស៊ានចំនួន ៤ ប្រទេស បរិមាណសរុប ៥៤.៨៧០

៣- អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបាន
ចំនួន ៥.៩៨៨.៧ លានរៀល ឬប្រមាណ១.៤៩៧ លានដុល្លារស្មើ

តោន ស្មើនឹង១០,១%, និងទិសដៅដទៃទៀត ៣៦ ប្រទេសមាន
បរិមាណសរុប ១៤៦.២០៨តោន ស្មើនឹង២៧% ។

នឹង ១០៥,៣២ % នៃផែនការបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥ ការប្រមល
ូ ពន្ធ

៨- ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងតូច-ធំ មាន

ឆ្នាំនេះកើនបាន ៧៧៨ ពាន់លានរៀល ឬស្មើប្រមាណ ១៩៤,៦២

ចំនួន ៩៦៧ ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនសាជីវ កម្មធំៗមានចំនួន ២៨៩

លានដុល្លារ។

កើនឡើង ១៧ % ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានត្រឹមតែ ២៤៧

៤- គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រោងចក្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅ

ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។

ក្រុមហ៊ុនតូចៗជាលក្ខណៈឯកជន

កើនពី

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មមាន ១ ៥៦៦ និងប្រើប្រាស់

៣៦៩ ក្រុមហ៊ុន កាលពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ៦៧៨ ក្រុមហ៊ុន នៅឆ្នាំ

ពលករសរុប ៩១៨ ៩៧៧ នាក់ ក្នុងនោះផ្នែកឧស្សាហកម្មតម្បាញ

២០១៦ នេះ ស្មើនឹងកំណើន ៨៣,៧៣ % ។ ដោយឡែក ទំហំ

ចាក់ កាត់ដេរ ស្បែកជើង និងកាបូប មាន ១០៧៣ រោងចក្រ

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា.ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០១៦(គិតត្រឹមខែកញ្ញា)ការនាំ

(រោងចក្រកាត់ដរេ និងចាក់មាន ៨២០ និងមានពលករបម្រកា
ើ រងារ

ចេញទំនិញរបស់ជប៉ុនមកកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន ២០៩

៧៩៦ ៦១៩ នាក់)។ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មនៅ

លានដុល្លារនិង

ទូទាំងប្រទេសមាន ៣៩ ១២៩ មូលដ្ឋាន និងមានពលករបម្រើ

ទឹកប្រាក់មានចំនួន ៩៣២ លានដុល្លារ។

ការងារ ១៩៦ ៨៨០ នាក់។

ការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅប្រទេសជប៉ុនគិតជា

៩- គិតមកត្រម
ឹ ខែតលា
ុ
ឆ្នា២
ំ ០១៦ កន្លងទៅនេះ ទំហពា
ំ ណិជ្ជ

៥- នៅឆ្នាំ២០១៦ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចូលមក

កម្មសរុបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន

ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ ៥ លានមួយម៉ឺននាក់ ចំនួននេះ

២.៧៤២ លានដុល្លារក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់

មានការកើនឡើង ៥ % បើធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ២០១៥។ ភ្ញៀវអន្តរ-

សហរដ្ឋអាមេរក
ិ មានទឹកប្រាកច
់ ន
ំ ន
ួ ៣០៧ លានដុលរ្លា ដោយឡែក

ជាតិ មកប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើង ៥១ % បើធៀប

ការនាំចល
ូ ពីអាមេរក
ិ មកកាន់កម្ពជា
ុ មានចំនន
ួ ២.៤៣៤ លានដុលរ្លា ។

ទៅនឹងផ្លវូ គោក និងផ្លវូ ទឹក។ ក្នង
ុ ចំនន
ួ ភ្ញៀវទាំងនេះគេសង្កត
េ ឃើញ

គួរកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង

ថា ៥៥% ជាភ្ញៀវមកទស្សនាកម្ពុជាលើកដំបូង រីឯ ៤៥ % ជាភ្ញៀវ

សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ២.៩៤៥ លាន

ធ្លាប់មកម្តងឬពីរដងហើយគេមកជាថ្មីម្តងទៀត។ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លង

ដុល្លារក្នុងនោះការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ទៅនេះ

អាមេរិកមានចំនួន ៣២៨ លានដុល្លារ។ ដោយឡែកការនាំចូលពី

ភ្ញៀវកម្ពុជាចេញទៅលំហែកាយនៅក្រៅប្រទេសមាន

ប្រមាណ ១,៣ លាននាក់ដោយកើនឡើង ១០% បើធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៥ ។

ទៅកាន់សហរដ្ឋ

អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួន២.៦១៧ លានដុល្លារ៕
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ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ នៅភូមិគ្រឹះក្នុងភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុក
បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ និង
ជាអនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយ
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បណ្តា
ស្រុក-ក្រុង និងអភិបាល នៃគណៈ អភិបាលស្រុក-ក្រុង ទាំង៨ ដែលមានសមាជិក សមាជិកា
ចូលរួមចំនួន ២២នាក់។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន

ញ៉ិល

អញ្ជើញមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារប្រជុំ គឺការ

ត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ-សង្កាត់។ ស្ថិតិសមាជិកគណបក្ស និងអង្គការចាត់តាង
ំ ។ លទ្ធផលសរុបនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
គិត ត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៣
ី ០ ខែវច
ិ កា
ិ្ឆ ឆ្នា២
ំ ០១៦។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងឯកសារ លទ្ធភាពសម្រេចគោលដៅអាសនៈក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឲ្យខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងខេត្តផងដែរ។

ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៤ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៍ ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈ-

អចិនយ
្រៃ ្ត គ
៍ ណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ឧបនាយករដ្ឋមន្រី្ត រដ្ឋមន្រក
ី្ត ស
្រ ង
ួ

ការពារជាតិបានអញ្ជញ
ើ ជួបសំណះេ សំណាលជាមួយមន្ររា
ី្ត ជការ កងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធនិង

ប្រជាពលរដ្ឋជាងពីរពាន់នាក់ នៅខេតកោ
្ត ះកុង ។

ឯកឧត្តម បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដល
ែ

បានចុះឈ្មោះ និងពិនត
ិ ្យបញ្ជឈ
ី
ះ្មោ រួចរាល់ត្រវូ ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្របៗ
់ គ្នានាពេលខាងមុខ

ព្រោះការបោះឆ្នោតឃុំ

សង្កាតនៅ
់ ឆ្នា២
ំ ០១៧

និងការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ តាំងតំណាងរាស្រ្ត

ឆ្នា២
ំ ០១៨ គឺជាព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍មយ
ួ មានសារសំខាន់សម្រាបប
់ ទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ។

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកា
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបង
ប្អូនអាជីវករដែលប្រកបមុខរបរដើរលក់ម្ហូបអាហារ នំ ចំណី តាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រលំហែរ
កាយនៃខេត្តព្រះសីហនុ ។ មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន
បានផ្តាំផ្ញើរដល់អ្នកលក់ និងអ្នកប្រកបរបរនៅទីតាំងតំបន់នេះ ឲ្យចេះថែរក្សាអនាម័យឲ្យ
បានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការថែក្សាសម្រស់ និងសោភណ្ឌភាពទីតាំងតំបន់
ឆ្នរេ ឲ្យកាន់តល
ែ ប
្អ ន្ថម
ែ ទៀត ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍មកទស្សនា និងស្នាក់នៅក្នង
ុ
ខេត្តព្រះសីហនុ ។
ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណបក្ស និងជាប្រធានក្រុមការងាថ្នាក់
កណ្ដាល ចុះជួយខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ សេចក្ដីសម្រេច
ចិត្តសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្កាលលើកទី៤០

អាណត្តិទី៥

និងគោលនយោបាយ

អភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នា២
ំ ០១៧-២០២២ ក្នង
ុ នោះដែរមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ អនុបធា
្រ ន
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល សមាជិក-សមាជិកា ចូលរួមប្រមាណ ៨៣៣ នាក់ ។
ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៩ខែមករាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៍ ប៉ល
ុ សារឿន សមាជិកគណៈ អចិនយ
្រៃ ្ត ៍
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពល

ខេមរភូមិន្ទ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ និងឯកឧត្តម
អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង
៧.៣០០ ម៉ែត្រ ពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្នុងភូមិអូរចំណារ ឃុំអូរឧកញ៉ាហេងឆ្លងកាត់ឃុំបឹងតា
ព្រហ្ម ទៅកាន់ភូមិកោះខ្យងឃុំអូរជ្រៅស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។
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ថ្ងៃទី ០៩,១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា
បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

ក្នុងឱកាសដែលពួកគាត់មក

ទទួលសេវាពិនត
ិ ្យ និងព្យាបាលជំងដោ
ឺ យឥតគិតថ្លព
ៃ ក
ី ម
ុ្រ គ្រព
ូ ទ
េ ្យស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ម
្ត កពីសហរដ្ឋ
អាមេរិក នៅសង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ និងឃុំរកាខ្ពស់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ។
មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ទេព ងន បានគូសបញ្ជាក់ថា ដើម្បីលើក
កម្ពស់សុខភាព

និងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទៅលើ

បញ្ហាសុខភាព ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ទើបឯកឧត្តមចាត់តាំងក្រុមការងារដឹកនាំ
ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីអាមេរិក ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងថ្នាំល្អៗ ចុះពិនិត្យ
និងព្យាបាលជម្ងឺជូនបងប្អូននាពេលនេះ ។ ទោះបីមានរយៈពេលខ្លី តែក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រ
ចិត្តនឹងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ពិនិត្យជំងឺដោយល្អិតល្អន់ ។
ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៦ ខែមករា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៏ មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិនយ
្រៃ ្ត ៍
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
សមាជិកអចិនយ
្រៃ ្ត អ
៍ តីតសមាគមអតីត
យុទជ
្ធ នកម្ពជា
ុ បានអញ្ជញ
ើ ចូលរួមប្រគល់ផះ្ទ ចំនន
ួ ៧ ខ្នងជូនអតីតយុទជ
្ធ នចំនន
ួ ៧ គ្រសា
ួ រ
នៅខេត្តព្រះវិហារ

ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ន
ុ ែសន នាយករដ្ឋមន្តន
ី្រ ព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទជ
្ធ ន
កម្ពជា
ុ

។

ពិធប
ី គ
្រ ល់បានជ្រស
ើ យកទីតាង
ំ ផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមឆ
ិ ប
ែ ខាងកើត

ឃុឆ
ំ ប
ែ ១

ស្រក
ុ ឆែប ខេតព
្ត ះ្រ វិហារ ធ្វជា
ើ និមត
ិ្ម រូបដោយមានអមជាមួយនូវថវិកាសម្ភារៈប្រប
ើ ស
្រា ់ និង
គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគមួយចំនន
ួ បន្ថម
ែ ទៀត ។
ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអគារសិក្សាមួយខ្នង
មាន៦ បន្ទប់ ដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែល
កំពុងសិក្សានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យពង្រ ។ អគារសិក្សានេះក៏បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករាដែរ ក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ ។
ថ្ងៃទី១៧ខែមករា ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសុខា
ភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាល នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ នៅពេលនោះឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការផ្តាំផ្ញើមតិយោបល់មួយចំនួនដល់គ្រូពេទ្យនិង
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសុខភាពនៅទីនោះផងដែរ។

ថ្ងទ
ៃ ី ១៨ ខែមករា ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច និង អតីតយុទ្ធជនបានអញ្ជើញ
ចូលរួមចែកកង់ចំនួន៤០០ គ្រឿង ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ជប៉ុន កុកឹសៃ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ និងកុមារកំព្រានៅខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ។
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ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
តំណាងរាស្តម
្រ ណ្ឌលកំពង់ចាម អនុប្រធានក្រម
ុ ការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុក
ស្ទឹងត្រង់

បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទំនប់អូរសោម

នៅឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋបានសម្តែងនូវក្តីរីករាយ
ក្រៃលែងចំពោះសមិទ្ធិផលនេះ ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា លោកជំទាវ មាន សំអាន សមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានគណ:កម្មការទី៨

ព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម ទឹម ផន សមាជិកគណ:កម្មការទី៩ ព្រឹទ្ធសភា
បានអញ្ជើញជួបសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកមូលនិធិមនុស្សធម៌ សម្តេច
ក្រឡាហោម ស ខេង ចំនួន ៩.៦០០.០០០ រៀល ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ចំនួន ៤៨នាក់ នៅភូមិឈើទាល ភូមិព្រៃទឹង ភូមិខ្នារ ភូមប
ិ ង
ឹ ជ័រ និង
ភូមគោ
ិ ករកា ឃុព
ំ ទ
្រៃ ទឹង ស្រក
ុ ស៊ធ
ី រកណ្តាល ខេតព
្ត វ
្រៃ ង
ែ ។

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយ
រងសេនាធិការចម្រុះ មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញ
ចូលរួមសម្ពោធអគារសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាគីឡូ១០

ស្ថិត

ក្នុងឃុំ អារក្សត្នោត ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។
នៅថ្ងទ
ៃ ២
ី ៥ ខែធូ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦ លោកជំទាវ បាន ស្រម
ី ំុ សមាជិកសភា

មណ្ឌលប៉ល
ៃ ន
ិ អញ្ជញ
ើ សម្ភោធដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា សា
់ លារៀន

១

ខ្នងដែលជា

អំណោយរបស់ឯកឧត្តម អុី ឈាន ប្រធានក្រម
ុ ការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ

ថ្នាកក
់ ណ្តាលចុះជួយខេតប
្ត ល
ៃ៉ ន
ិ ។ ក្នង
ុ ឱកាសនោះលោកជំទាវ បាននាំបណ្តាំ

ផ្តាផ
ំ ស
ើ្ញ រួ សុខទុក្ខ ពីសណា
ំ
ក់សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ
សែន ប្រធានគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពជា
ុ សម្តច
េ កិតព
ិ្ត ទ
ឹ្រ ប
្ធ ណ្ឌត
ិ ប៊ន
ុ រ៉ន
ា ី ហ៊ន
ុ សែន ជូនបងប្អន
ូ ប្រជា

ពលរដ្ឋខត
េ ប
្ត ល
ៃ៉ ន
ិ ទាំងអស់ ។

ថ្ងៃទី១៧

ខែមករា

ឯកឧត្តម

អ៊ុន

ចាន់ដា

អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ រួមដំណើរដោយលេខាទីពីរនៃស្ថានទូត
ជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា

បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធផ្លូវក្រាលក្រួស

ក្រហមប្រវែង៦ គីឡូម៉ែត្រ និងលូកាត់ទទឹងផ្លូវ ៦កន្លែង ក្នុងនោះ
៤ គ.ម អំណោយប្រជាជន និងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និង២គ.ម ទៀតជា
អំណោយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ សមិទ្ធិផលនេះ ស្ថិតនៅ
ឃុំឆែបពីរ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ ។
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នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាល

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល

អនុប្រធានក្រុម

ការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជួយស្រុក និងប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំបានចូល

រួមសន្និបាតបូកសរុបការងារគណបក្សឃុំត្រពាំងគង

ដើម្បីអនុម័តរបាយការណ៍

លទ្ធផលការងារអភិវឌ្ឍឃុំ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ ផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ ឆ្នាំ២០១៧-

២០២២

និងបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់ជ្រើសរើសបេក្ខជន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សម្រាប់

អាណត្តិទី៤។

ព្រឹកថ្ងៃ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ មានប្រារព្ធវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

យុវជនគណបក្សស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជុំទី១ សរុបចំនួន ៤០
នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អនុប្រធាន
គណបក្សខេត្ត ជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខេត្ត និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ។ ឯកសារត្រូវបង្រៀនមាន

ពីរ៖ ១-ឯកសារគណបក្ស "ប្រវត្តិ សកម្មភាពស្នាដៃ និងបទ-

ពិសោធន៍នៃការដឹកនាំរបស់គណបក្ស
នៃការនិយាយជាសាធារណៈ ។

២-ឯកសារសិល្ប៍វិធី

នាថ្ងទ
ៃ ៧
ី ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៦ ក្រោយពិធប
ី ណ
ុ ្យជាតិជយ
័ ជម្នះ ៧មករា ( ៧ មករា

១៩៧៩ -៧ មករា ២០១៧) រួចមកក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានប្រជព
ំុ ស
ិ ស
េ

ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ខេត្ត

កំពត។ សមាសភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមាន ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមា-

ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធាន អនុប្រធាន ក្រុមការងារ
យុវជនខេត្ត ប្រធាន អនុប្រធាន ក្រុមការងារយុវជន ក្រុង ស្រុក។ ឯកឧត្តមប្រធានបាន

មានមតិថា ដើម្បីឈ្នះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ យុវជនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្ត បណ្ដុះបណ្ដាលប្រគល់ភារកិច្ច បង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យអនុវត្តភារ កិច្ចបានល្អ។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិកក្រុមការងារ យុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជា

មួយបងប្អូនយុវជនខ្មែរអ៊ីស្លាម

ចំនួន១៣០នាក់

ព្រមទាំង

បានផ្តល់ជូនថវិកាម្នាក់ៗ ១០.០០០ រៀល នៅព្រះវិហារ
ឃុំកំពង់ អំពិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ។

នាថ្ងទ
ៃ ១
ី ៥ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណបក្សខេត្ត

សមាជិកក្រម
ុ ការងារយុវជន គណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជន

គណបក្សខេត្តបានអញ្ជញ
ើ ជាគណៈអធិបតីក្នង
ុ ពិធស
ី ន្នបា
ិ តគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
សង្កាតស
់ យ
្រ វូ៉ ក្រង
ុ ស្ទង
ឹ សែន ខេតក
្ត ព
ំ ង់ធំដើម្បីអនុមត
័ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារលើ

ច្បាប់សង្កាត់ ឆ្នា២
ំ ០១២-២០១៧ និងអនុមត
័ ផែនការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ ឆ្នា២
ំ ០១៧២០២២

និងបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទងជ
់ ស
ើ្រ រើសបេកជ
្ខ ន សម្រាបឈ
់ រឈ្មោះបោះឆ្នោត

ជ្រស
ើ រើសសមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាសង្កាតអា
់ ណត្តទ
ិ ី ៤ នាថ្ងទ
ៃ ៤
ី ខែមថ
ិ នា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ។

នៅព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ២ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៧ ក្រម
ុ ការងារ

គណបក្សចុះជួយភូមព
ិ តា
្រៃ កុយ បានរៀបចំបរ្រា ព្ធពធ
ិ ម
ី ទ
ី ង
ី ្ទ
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយល
៍ ក
ើ ទី៣៨ នៃទវា
ិ ជ័យជម្នះ

៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០១៧) ក្រោម
អធិបតីភាពលោក សោម ពិសដ
ិ ្ឋ សមាជិកក្រម
ុ ការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល ប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជន

គណបក្ស ខេត្ត និងជាអនុបធា
្រ នទី១ក្រម
ុ ការងារចុះជួយ

ភូមព
ិ តា
្រៃ កុយ ។ ក្រម
ុ ការងារថ្នាកខ
់ ត
េ ្ត ស្រក
ុ ឃុំ ភូមិ
និងបងប្អន
ូ ប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនគណបក្សចូលរួម សរុបប្រមាណ ៣១០នាក់ ។
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skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS
ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ាន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ
ជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយមានការចូលរួមអមដំណើរ
ពីសំណាក់ឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រធានយុវជនគណបក្ស
ខេត្តឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី និងក្រុមការងារ
ខេត្តបានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយសមាជិកបក្ស ឃុំ
អូរបីជាន់

ស្រុកអូរជ្រៅ

និងរៀបចំពិធីសន្និបាតបូកសរុប

ការងារគណបក្ស ឃុំអូរបីជាន់ ។

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ខេត្តកណ្តាល

នៅឃុំកោះកែវ ស្រុកល្វាឯម

បានរៀបចំសន្និបាតជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

សម្រាប់

អាណត្តទ
ិ ៤
ី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌត
ិ ជ្រន
ុ ថេរ៉វ
ា ត
ា៉ សមាជិកក្រម
ុ

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធាន គណៈពង្រឹងស្រុកល្វាឯម និងជា

ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំកោះកែវ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានបញ្ជាក់ជូនទៅអង្គពិធីថា

ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំ គឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ បើយើងជ្រើសរើសត្រូវ ធ្វើអោយ

ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ តែបើយើងជ្រើសរើសខុស ប្រទេសជាតិអាចនឹងមានសង្រ្គាម អសន្តិសុខ និងគ្មានការរីកចម្រើនឡើយ ។
ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ

អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្

សខេតប
្ត ន្ទាយមានជ័យបានយកថវិកា និងសម្ភារៈមួយចំនួន
ចូលរួម

រំលែកទុក្ខគ្រួសារសពយុវជន

ហឿង

ភារុណ

អាយុ២២ ឆ្នាំ ដែលបានទទួលមរណៈភាពដោយគ្រោះថ្នាក់

ចរាចរណ៍ នៅភូមស
ិ ស
ែ ន
ិ សង្កាតអ
់ រូ អំបល
ិ ក្រង
ុ សិរីសោភ័ណ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

នារសៀលថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហេង សួរ

សមាជិកក្រុម ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានដឹកនាំ

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីអបអរសាទរទិវា បុណ្យជាតិ ៧ មករាផង និងការ

ត្រៀមរៀបចំសន្នបា
ិ តបក្សឃុំចុងជាច ស្រុក តំបែរ ខេត្តត្បូងឃុំ

នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។

នាថ្ងទ
ៃ ០
ី ៩ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម គោសំុ៊សារឿត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

អនុប្រធានក្រុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយ ខេតប
្ត ន្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តម ឡាយ

គឹមលី សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងក្រុមការងារចុះជួយស្រុកភ្នំស្រុក បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរ

សាទរខួបទី៣៨ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា។ និវត្តជន ៣០នាក់
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះ

ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា

៧ ម៉ឺនរៀល សារុង១ សម្ភារៈមួយចំនួន និងសិស្សានុសិស្ស
១៨០ នាក់ក្នុងម្នាក់ៗ ទទួលបានថវិកា១ម៉ឺនរៀល។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

ឯកឧត្តម នៃ គង់ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តកំពត និង លោកជំទាវ យ៉យ នីតា បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ខេត្ត និងក្រុមគ្រូពេទ្យស័្មគ្រចិត្តរបស់ក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពត ទៅពិនិត្យ

ព្យាបាលជម្ងឺបឋម និងផ្តល់ថ្នាំពេទ្យជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ ស្ថិត
នៅភូមិដំណាក់ឈើក្រំ ឃុំស្នាយអញ្ជិត ស្រុកជុំគីរី ខេត្តកំពត ។

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 16 elx 188 Exmkra qñaM 2017

រិះរកគ្រប់វិធានការធានាស្ថេរភាពតម្លៃស្រូវរបស់កសិករ
និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា

ជំរុញឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ចូលរួមទិញស្រូវ

ការប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើគ្រឿងយន្តកសិកម្ម

ដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ
រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

បាន។

ក្រសួងបាន

និងកំពុងសហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹក

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន

ជួយកែសម្រួលធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យប្រព័ន្ឋប្រឡាយអាចបង្ហូរទឹកចូលស្រែ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ី

បានដោយផ្ទាលជា
់ ជាងប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ស
៉ា ន
ី៊ បូមទឹក ដែលធ្វឲ
ើ ្យការចំណាយ

ជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ

ព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ

មានការកើនឡើងខ្ពស់។ ក្រសួងក៏បាននិងកំពុងជំរុញឲ្យមានការចង

សំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីជំរុញកំណើន សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាក់ស្តែងគោល

ក្រងសហគមន៍កសិករ ដើម្បីធ្វើស្រែសរីរាង្គ និងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ

នយោបាយវិស័យស្រូវអង្ករជាតិឆ្នាំ២០១០

និងយុទ្ធសាស្ត្រសមា-

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញ ដើម្បីធានាតម្លៃស្រូវប្រកបដោយស្ថិរភាព និង

ហរណ កម្មពាណិជ្ជកម្ម CTIS របស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨

អាចជួយកសិករបាន។ ឯកឧត្តម វេង សាខុន ថ្លង
ែ ថា វិសយ
័ កសិកម្ម

បានចាត់ទុកអង្ករគឺជា “មាសស” និងជាកសិផលិតផលប្រពៃណីដ៏មាន

កាលពីមន
ុ រួមចំណក
ែ ប្រមាណ ៨០ % នៃផលទុនជាតិសរុប ប៉ន
ុ ប
ែ ្ត ច្ចប
ុ ្បន្ន

សក្តានុពល ដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបាន ១លានតោន

ការរួមចំណែករបស់វិស័យនេះបានធ្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់ ២៨ % នៃ

ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានអតិរេកអង្ករដែលសល់ពីការ

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែកឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ

ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកប្រមាណជាង ៣ លានតោន រៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅក្នុង

នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធនាការ “ទិញស្រូវកម្ពុជាជួយកសិករ

ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ កម្ពុជាបានលក់អង្ករទៅក្រៅប្រទេសបានចំនួន

កម្ពុជា” ដើម្បីជំរុញឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

៥៤ ម៉ឺនតោន កើនបាន ០,៧ % ។

ចូលរួមទិញស្រូវដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ។ យុទ្ធនាការ នេះបានជួយ

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់

លើកតម្លៃស្រូវរបស់កសិករឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ

ខណៈស្រូវ

និងនេសាទបានឲ្យដឹងថា ការប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំនេះ សម្រេចបាន

របស់កសិករមានតម្លៃចុះទាប ។ យើងបានជួបបទពិសោធន៍កាលពី ឆ្នាំ

ចំនួន១០,៥ លានតោន កើនឡើង ១១ % ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា

២០១៥-២០១៦ នៅពេលដែលតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ធ្វើ

កាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទិន្នផល

ឲ្យប្រជាកសិករជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាង
ំ ។ ពេលនោះ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល

ស្រូវកើនឡើងត្រឹមតែ ៤,៥% ប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះតម្លៃស្រូវឆ្នាំ

បានបង្កើតយុទ្ធនាការ “ទិញស្រូវកម្ពុជា ជួយកសិករកម្ពុជា” ដើម្បីឲ្យ

នេះមិនមានបញ្ហានោះទេ ដោយស្រូវក្រអូបមានតម្លៃ ៩៩១ រៀល និង

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមទិញស្រូវដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ ដើម្បី

ស្រូវសរីរាង្គដែលសហគមន៍កសិករបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន

សម្រាលបន្ទុកនៃបញ្ហា។ នេះគឺជាយុទ្ធនាការបន្ទាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

មានតម្លៃ ១២០០ ទៅ១.៣០០រៀល ក្នុងមួយគីឡូ ក្រាម។ ឯកឧត្តម

នឹងស្ថានភាពធ្លាក់ថ្លៃស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ការជំរុញឲ្យមហាជន

វេង សាខុន បន្តថា “បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករសព្វថ្ងៃនេះ គឺ

និងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវជួយទិញស្រូវគឺ

ទិន្នផល ស្រូវមានកំណើនទាប ដោយដីមួយហិកតាប្រមូលផលបាន តែ

ធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវ លើទីផ្សារមានស្ថេរភាព។ យុទ្ធនាការ «ទិញស្រូវកម្ពុជា

៣ ទៅ៤ តោន។ ទិនផ
្ន លបែបនេះ មិនអាចជួយកសិកររកប្រាកច
់ ណ
ំ
ញ
េ

ជួយកសិករកម្ពុជា»

បានទេ។ ក្រសួងកំពុងគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិន្នផលកើនឡើងចន្លោះ

ហើយការដែលប្រមខ
ុ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ក៏ដច
ូ ជាមន្តអា
ី្រ ជ្ញាធរ និងសមត្ថកច
ិ ្ច

ពី ៦ ទៅ ៧ តោន ក្នុងមួយហិកតា ទើបកសិករអាចរក ប្រាក់ចំណេញ

តាមបណ្ដាខត
េ នា
្ត នាយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជយ
ួ ដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋក្នង
ុ យុទនា
្ធ ការ

ដើម្បីឲ្យតម្លៃស្រូវកើនឡើងវិញ

គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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នេះ គឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អបង្ហាញពីប្រពៃណីសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជន

មកស្រូវសែនក្រអូបដែលធ្លាប់បានតម្លៃខ្ពស់ជាង គួបផ្សំនឹងកំណើន

កម្ពុជាយើង។ ទន្ទឹមនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំនេះ, ការបញ្ជាទិញ តិចពីទីផ្សារនាំចេញរបស់

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

កម្ពុជា, ការមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរដូវប្រមូលផល ដែលធ្វើឱ្យ

បានអំពាវនាវឲ្យមន្តអា
ី្រ ជ្ញាធរ និងសមត្ថកច
ិ គ
្ច ប
្រ ប
់ ណ្ដាខត
េ ្ត ប្រជាពលរដ្ឋ

កសិករមិនអាចរក្សាស្រូវទុកបានយូរ, ភាពមានកម្រិតនៃសមត្ថភាព

ដែលមានទុនត្រវូ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បន្ថម
ែ ទៀត ក្នង
ុ ការជួយដល់បជា
្រ ពល

របស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកម្ពុជា ទាំងទុនបង្វិល និងឃ្លាំងស្តុក/ឡ

រដ្ឋស្របតាមភាពជាក់ស្តែង

សម្ងួត។ល។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្ត

ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងផុតទុក្ខលំបាក

ក្នុងគ្រានេះ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនេះដែរ រាជ-

ទុកដាក់សិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់អនាគត

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍នូវ “កម្មវិធីពិសេសរបស់

វិធានការទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងបែងចែកមុខ សញ្ញាទទួល

រាជរដ្ឋាភិបាល” ដើម្បីគោលដៅស្ថិរភាវូបនីយកម្មថ្លៃស្រូវ និងជំរុញ

ខុសត្រូវទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

ការទិញស្រូវក្នុងស្រុក និងវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួន ដោយបញ្ចេញ

កិច្ចការអាទិភាពធំៗរួមមាន៖ ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

នូវកញ្ចប់ថវិកា ពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២៧ លានដុល្លារ

ស្រូវ-អង្ករ,

អាមេរិក តាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់រោង

យន្តការទីផ្សារ, និងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការបន្តជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត

ម៉ាសន
ី៊ កិនស្រវូ ក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ មានលទ្ធភាពទិញស្រវូ ក្នង
ុ រដូវប្រមល
ូ

វិស័យឯកជនឱ្យមានការចូលរួមឱ្យបានសកម្មខ្លាំងក្លា ។

ផលមកស្តុក។

ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងស្ថាប័នបន្តតាមដានពិភាក្សា

និងបានគិតគូររិះរក

ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើ

សកម្មភាពក្រោយប្រមូលផល,

ការកែច្នៃកសិផល,

បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញខ្លាំងការអនុវត្ត ដើម្បី

និងពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រាយ បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ក៏ដូចជា

គោលដៅស្ថរិ ភាវូបនីយកម្មថស
ៃ្ល វូ្រ

គិតគូរអំពីវិធានការគោលនយោបាយជាកញ្ចប់ សម្រាប់រយៈពេលខ្លី,

ប្រទេស ព្រមទាំងជំរុញការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស

មធ្យម និងវែង ។

នារដូវប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ នេះ។ កន្លងមកមានក្រុម-

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន
បង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែក ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យស្រូវអង្ករ ព្រមទាំងពិចារណាលើវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលអាចធ្វើបាន
ដើម្បីសម្រួលដល់ការទិញស្រូវនារដូវប្រមូលផល និងពិចារណាបន្ធូរ
បន្ថយអត្រាការប្រាក់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន ។ សមាជិកគ្រឹះស្ថានមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថន
ុ ម
ី យ
ួ ៗនឹងលើកយកសំណក
ើ ង
ុ្ន ការបញ្ចះុ អត្រាការ
ប្រាក់ ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយភាគទុននិករៀងៗខ្លួន ។ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ
ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យស្រូវ-អង្ករ

និងហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់

ឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅ

បាន និងស្នើឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុរិះរកវិធានការជាក់
ស្តែង ដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ ព្រមទាំងស្នឱ
ើ ្យសមាគមធនាគារនៅ
កម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តផ្តល់ការអនុគ្រោះ ឬការពន្យារ
ពេលសងប្រាក់កម្ចីវិញ ចំពោះកសិករដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដ ។ ព្រម
ជាមួយនេះដែរ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដា
គ្រឹះស្ថានមីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថនា
ុ នាទូទាង
ំ ប្រទស
េ គួរយោគយល់ដល់កសិករ
កម្ពុជា ដែលបានជំពាក់លុយ ព្រោះឆ្នាំនេះពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះ
នូវបញ្ហាធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃស្រូវ ។
មានមូលហេតុជាច្រើន

ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការធ្លាក់

ចុះតម្លៃស្រូវរួមមាន៖ ការមិនសូវចូលមកទិញស្រូវពីសំណាក់ឈ្មួញនៃ
ប្រទេសជិតខាងដូចឆ្នាំមុនៗ ក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមរងសម្ពាធនៃ
ការផ្គត់ផ្គង់លើស

ដោយសារការថយចុះជាងមុននៃការនាំអង្ករចេញ

របស់វៀតណាម (ធ្លាក់ចុះ ៣២% សម្រាប់ ៦ ខែ ឆ្នាំ២០១៦), ការ
ផ្លាសប
់ រូ្ត និន្នាការនៃការដាំដះុ របស់បជា
្រ កសិករនៅកម្ពជា
ុ ពីអអ
ី៊ រែ៊ ៥០៤

និងការជំរុញការទិញស្រវូ ក្នុង

ហ៊ុនក្នុងស្រុក និងប្រទេសមួយចំនួនបានទិញស្រូវ-អង្ករពីកម្ពុជា ។
ជាមួយគ្នានេះ យើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីដោះស្រាយ
បញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីធានាឲ្យការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារ
ពិភពលោកកាន់តែមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ។ កង្វះឃ្លាំងស្តុក និងឡ
សម្ងួតស្រូវក៏ជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះ ដែលអាចរីក
រាលដាលដល់កសិករ
និងឡសម្ងួត

ព្រោះពេលរោងម៉ាសន
ី៊ កិនស្រវូ ខ្វះកន្លង
ែ ស្តុក

ពួកគេមិនអាចលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេល

វេលាទេ។ ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបើមិនមានការគាំទ្រពីធនាគារឯកជន និង
ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចដោះស្រាយបានឡើយ ។ បច្ចុប្បន្ន
នៅកម្ពុជាមានរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប្រមាណ ២៧០ កន្លែង ដែលអាច
កិនស្រូវយកអង្ករនាំចេញបានប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ។ ធនាគារ
ស្រូវក៏គ្រោងរៀបចំសហគមន៍កសិករ

តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាជា

មួយកសិករ ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេមានតម្លៃដោយ
ស្ថិរភាព និងមានទីផ្សារ ពិសេសបញ្ចៀសបាននូវការក្រឡុកតម្លៃពីក្រុម
ឈ្មួញកណ្តាល ។ កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនចិន
ចំនួនពីរក៏បានបង្ហាញពីគម្រោងវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ ៤០០ លាន
ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីសាងសង់ឃ្លាំង និងឡសម្ងួតស្រូវ ដើម្បីកិនជា
អង្ករនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរ ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែខិតខំរិះរកគ្រប់
វិធីដោះស្រាយរាល់បញ្ហា

ដើម្បីធានាលើកតម្លៃស្រូវរបស់កសិករឲ្យ

មានភាពប្រសើឡើង និងដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ឲ្យខ្ពស់នៃការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខ ៕
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ខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មក្លាយជាចលករក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ
រចនាសម័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅកម្ពុជា

បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនរោងចក្រឧស្សាហកម្មផលិតចំនួន ១ ៥៥៤
រោងចក្រ គិតនៅត្រម
ឹ រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នា២
ំ ០១៦។ តួលខ
េ នេះបានកើនឡើងគួរកត់
សម្គាល់នៅអំឡុងពេល៥ ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះពីចំនួន ៧០៩ រោងចក្រ នៅឆ្នាំ
២០១២។

ក្នុងនោះចំនួនរោងចក្រតាមផ្នែកនីមួយៗរួមមាន៖

រោងចក្រតម្បាញ

កាត់ដេរ ចាក់ស្បែកជើង និងកាបូបមានចំនួន ១០៦ រោងចក្រអាហារ ភេសជ្ជៈ
និងបារី ចំនួន ១៣៤ រោងចក្រឧស្សាហកម្មកែច្នៃលោហៈចំនួន ១១០ រោងចក្រ
ឧស្សាហកម្មគីមី កៅស៊ូ និងបា្លស្ទីក ចំនួន ១០៩ រោងចក្រផលិតផលពីក្រដាស
និងក្រដាស ចំនួន ៤២ រោងចក្រ ឧស្សាហកម្មរ៉ែ មិនមែនលោហៈចំនួន ២៩
រោចក្រគ្រឿងសង្ហារឹមចំនួន ៣៣ និងរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងៗចំនួន ៣៦ ។
ចំនួនពលកររោងចក្រចន្លោះពីឆ្នាំ២០១២

ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៦ នេះ នឹងមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៦ ៩៤០ លានដុល្លារ

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បានចាត់ទុកវិស័យ
ឧស្សាហកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ហើយបានជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ
ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ជាអាទិភាពបន្ទាន់មួយចំពោះមុខ។ តាមការវាយតម្លៃរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា វិស័យឧស្សាហកម្មពីមួយឆ្នាំទៅមួយ
ឆ្នាំបានរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែសំខាន់ឡើងៗ គឺពីប្រមាណ ១២,៦%
នៅឆ្នាំ១៩៩៣ បានកើនឡើងដល់ ២៥,៧% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ បើគណនាជា
មធ្យមប្រចាំឆ្នាំកំណើនពិតប្រចាំឆ្នាំ នៃវិស័យឧស្សាហកម្មសម្រេចបានក្នុងអត្រា
១២,៥ % ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ដែលជាកំណើនមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម
វិស័យសំខាន់ៗទាំងបីនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
នៅពេលដែលការរីកលូតលាស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័នរូបវន្ត ការដឹកជញ្ជូន ការ
តភ្ជាបកា
់ ន់តធ
ែ ទ
ំ លា
ូ យ ហើយកិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រណ៍ និងសមាហរណកម្មកង
ុ្ន តំបន់
និងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែទូលំទូលាយ

ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់កាន់តែត្រូវបានបង្កើនរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥២០២៥ កាលពីខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តយុទ្ធថ្លៃអគ្គីសនី

ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានជោគជ័យគឺ
និងការបង្កើនតំបន់មានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី

១-ការបញ្ចុះ
ដើម្បីបម្រើ

សកម្មភាពកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ជួយបង្កើនផលិតភាព ទាក់ទាញការវិនិយោគ
និងបង្កើនទំនុកចិត្តផ្នែកអាជីវកម្ម

២-ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន

ដឹកជញ្ជូន

និងឡូជីស្ទីកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសនៅតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងបី ដែលមាន
អាទិភាពខ្ពស់ និងចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម ការតភ្ជាប់ ការប្រកួត
ប្រជែង និងតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនពោលៈ គឺផ្លូវពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុ
ពីភ្នំពេញទៅបាវិត និងពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែត ៣-ការបង្កើតយន្តការពង្រឹងទីផ្សារ
ពលកម្ម និងជំនាញបច្ចេកទេស ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មគ្រប់
គ្រាន់ និងផលិតភាពកាន់តែប្រសើរឡើង និង៤-ការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជា
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់គោលដៅច្រើនយ៉ាង និងជាតំបន់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបៃតងសម្រាប់អាស៊ាននៅថ្ងៃអនាគត ។
គោលនយោបាយនេះ

ម៉ឺននាក់

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានធ្វកា
ើ រប៉ានប
់ មា
្រ ណថា តម្លស
ៃ រុបបរិមាណផលិតផល

នៅក្នុងទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន សម្តេច

សាស្ត្រ៤

៥៥

រហូតដល់ជាង ៩១ ម៉ឺននាក់ គិតនៅត្រឹម៩ ខែ ឆ្នាំ២០១៦។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួង

វិស័យកាត់ដេរបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

កាន់តែត្រូវបានពង្រីកទំនាក់ទំនងវិនិយោគ

បានកើនឡើងពីជាង

កំពុងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្ម

និងទទួលបានផលជាផ្លែផ្កា។ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

បានកើនឡើងពីចំនួនទឹកប្រាក់ ៤ ៥០៧ លានដុល្លារ កាលពីឆ្នាំ២០១២ សម្រាប់
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង។ ដោយឡែកផលិតផលលក់ក្នុងស្រុក
មានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៧៧៣ លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១២ បានកើនឡើងដល់
២១០៣ លានដុល្លារ នៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ ផលិតផល
ផ្សេងៗសម្រាប់នាំចេញដូចជា អង្ករ ចំណីសត្វ ស្រាបៀរ កំប៉ុង ភេសជ្ជៈ បារី
ប្រដាប់ព្យួរសម្លៀកបំពាក់ ត្បូងពេជ្រ សម្ភារៈកីឡា សម្ភារៈក្មេងលេង គ្រឿងសំអាង
និងអេតាណុលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ ១៣០ លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១២ និងបានកើន
ឡើងដល់ ៤២៩ លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០១៦។
គួរបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មទៅ
កាន់ទីផ្សារបរទេស ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានទឹកប្រាក់សរុប ៨ ០៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក
នៅក្នុងនោះការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌបានកើនឡើងដល់ ៥ ៧៤១
លានដុលអា
្លា មេរក
ិ ដែលចំនន
ួ នេះ ធ្វឱ
ើ ្យកម្ពជា
ុ ក្លាយជាប្រទស
េ នាំចញ
េ សម្លៀកបំពាក់
ឈានមុខគេមួយនៅក្នុងតំបន់ ។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរនូវស្មារតីនៃ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរកន្លងមករវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
នានា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង «រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា» ដើម្បីសម្រេចបាន
ថែមទៀតនូវលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែល្អ

ក៏ដូចជាការគាំពារសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅ

ក្នង
ុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ សំដៅរួមចំណក
ែ ធ្វឱ
ើ ្យសម្រេចបាននូវចក្ខវុ ស
ិ យ
័ សម្រាប់
ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌជាតិនោះ គឺការប្រែក្លាយកម្ពុជាឱ្យទៅជា
មជ្ឈមណ្ឌលល្អប្រសើរជាងគេនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរាជរដ្ឋាភិបាល
បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥២០២៥ ដោយបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជំរុញកែប្រែនិងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាកម្មនៅកម្ពុជា ពីឧស្សាកម្មអតិពលកម្មឈានទៅឧស្សាហកម្ម
ផ្អក
ែ លើជនា
ំ ញត្រម
ឹ ឆ្នា២
ំ ០២៥។ តាមរយៈគោលនយោបាយនេះកម្ពជា
ុ នឹងសម្រេច
បាននូវការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយជ្រាលជ្រៅ ដោយឈានពីរចនាសម្ព័ន្ធ
ដែលពឹងផ្អក
ែ លើវស
ិ យ
័ កសិកម្មទៅបង្កត
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ដែលពឹងផ្អក
ែ សំខាន់លក
ើ ម្មន-្ត
សាល និងកសិឧស្សាហកម្ម ហើយឈានទៅដល់ការលើកកម្ពស់ និងពិពិធកម្ម
ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត ពិសេសឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និង
នវានុវត្តន៍ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ៕
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រួមគ្នាការពារបរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្ស
ជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ថ្លែងក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
បរិស្ថាន ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

ការងារបរិស្ថានជាកិច្ចការសកលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ ដែលពិភព

ព្រៃសហគមន៍ ដែលត្រូវបានថែរក្សាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់
បានសម្រេចផ្ទេរតំបន់ព្រៃការពារ

និងអភិរក្សទាំងអស់ពីក្រសួងកសិកម្ម

លោកបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ហើយក៏ជាកិច្ចការដែល

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឱ្យមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន។

ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ តំបន់

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើការសម្រួល

និងពិភពលោកក្នង
ុ ការរួមគ្នាថរែ ក្សាការពារ និងស្វង
ែ រកវិធានការដោះស្រាយ

លើតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់ និង

បញ្ហាប្រឈម ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពបរិស្ថានតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធ

នេសាទពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងតំបន់វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ស

អេកូឡូស៊ី ការរស់នៅដោយចីរភាព និងសុវត្ថិភាពនៃភពផែនដីទាំងមូល។

ម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ជាពិសេសនៅ

និងជលផល។ ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវផ្ទេរគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍសម្បទាន

ក្នុងអាណត្តិទី៥ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុង

ដីសេដ្ឋកិច្ចចំនួន៧៣

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

និងធនធានធម្មជាតិតាម

កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទគ្រប់គ្រង ។ ចំណែកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា

រយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក៏ដូចជាការរៀបចំឱ្យ

ប្រមាញ់ និងនេសាទត្រូវផ្ទេរតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ ចំនួន១៣

មាននូវគោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ព្រមទាំងចាត់វិធានការ

និងផ្ទេរតំបន់ព្រៃផ្តល់ផល ចំនួន៥ ឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងវិញរួមមាន

និងអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើន។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្ត

ព្រៃឡង់ ព្រៃច្រក របៀងក្រវាញខាងត្បូង ព្រៃព្រះរកា ព្រៃសៀមប៉ាង

ស្មារតីបទបញ្ជាលេខ០១ បប ចុះថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការ

ខាងលិច និងព្រៃវ៉ឺនសៃ។ ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបន្តនីតិវិធីក្នុងការ ដាក់បញ្ចូល

គ្រប់គ្រងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដោយប្រកាន់ជំហរមិនផ្តល់សម្បទានដី

ព្រៃផ្តល់ផលទាំង៥ កន្លែងនេះ ជាតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ។

សេដ្ឋកិច្ចថ្មី ហើយព្រមជាមួយនោះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការ

លើសពីនេះទៅទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ និង

អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ដែលក្នុង

បង្រ្កាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ តាមរយៈការបង្កើត «គណៈកម្មការជាតិ

នោះគម្រោងមួយ ចំនួនត្រូវបាននិរាករណ៍ ហើយគម្រោងមួយចំនួនទៀត

ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ» ក៏ដូចជាដាក់ចេញ

ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពិនិត្យ និងតាមដានការ អនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។

នូវសារាចរណែនាំ លេខ០៥ សរណន ចុះថ្ងៃ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

ស្តីពីវិធានការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។ ទន្ទឹមនឹង

បរិស្ថានបានប្រកាសថា

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ព្រៃឡង់ដែលមានទំហំ

នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឱ្យមានវេទិកាស្តីពី «ការការពារ និងការ

ប្រមាណ ៣០ ម៉ឺនហិកតា ជាតំបន់អភិរក្ស។ តំបន់នេះ មានប្រជាជនរស់

គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ» កាលពី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ

នៅ២៥ ម៉ឺននាក់ក្នុងភូមិប្រមាណ ៣៤០ ជុំវិញតំបន់ ព្រៃឡង់ ។ រាជរដ្ឋាភិ-

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានជួបពិភាក្សា

បាលបានជំរុញធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យនេះ ដោយទទួលបានជោគជ័យ

ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

ធំៗជាច្រន
ើ ដូចជាការបង្កត
ើ គណៈកម្មការត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យដី សម្បទានសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

ស្ថាប័នរដ្ឋសំដៅ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់

ដោយបានកាត់បន្ថយជម្លោះដីធ្លីជាមួយប្រជាជន កាត់បន្ថយចំនួនឆ្នាំវិនិ-

គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដែលការសម្រេចនៅក្នង
ុ អង្គវទ
េ កា
ិ ស្មន
ើ ង
ឹ ការសម្រេច

យោគដីសម្បទាន សេដ្ឋកិច្ចពី៩០ ឆ្នាំមកនៅត្រឹម ៥០ ឆ្នាំ ការមិនឲ្យមាន

របស់អង្គប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ដោយសម្រេចឱ្យមានវេទិកាថ្នាក់តំបន់ ចំនួន៣

ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសារជាថ្មីទៀត

ដង ក្នុង មួយឆ្នាំ និងវេទិកាថ្នាក់ជាតិម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការបង្កើតគណៈកម្មការបង្រ្កាបបទ

ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅឲ្យក្រសួង

និងប្រាស្រ័យ

ល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំ។ ជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការកែ

នៅក្នុងឱកាសសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ ២០១៦

សម្រួលតួនាទី និងភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍ ដោយ

និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម
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សាយ សំអាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថា ការលើកកម្ពស់ពី

សេដក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ង្គម និងសុវត្ថភា
ិ ពប្រពន
័ អ
្ធ ក
េ ឡ
ូ ស
ូ ផ
ី៊ ងដែរ ដែលទាមទារ ឱ្យយើង

កិច្ចការពារធម្មជាតិក៏ដូចជា ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា

ទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តសហការគ្នាឱ្យបានជិតស្និទ្ធក្នុងការស្វែងរកវិធានការ

សហគមន៍ជាពិសេសបងប្អូនជន ជាតិភាគតិចជារឿងមួយដែលយើងត្រូវ

ឆ្លើយតបឱ្យបានសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។

យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ និងមិនអាចមើលរំលងបានទេ។ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ក្រោមការ

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះ ក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់

ដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗជាច្រើន ដោយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តកំណែ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុង

ទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ដោយត្រូវបន្តខិតខំ

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង

កសាងធនធានមន្រ្តីរាជការ ទាំងបរិមាណ និងសមត្ថភាព ឆ្លើយតបនឹងទំហំ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវស្មារតីសហការ និងការពង្រឹងភាព

ការងារចំពោះមុខរបស់ ក្រសង
ួ តាមរយៈការរៀបចំផែន ការបណ្តុះបណ្តាល

ជាដៃគូរវាងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ

ការកសាងសមត្ថភាពទាំងក្នុងជំនាញរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជាអ្នក

មិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជន និងប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការ

ដឹកនាំ។ ជំរញ
ុ ការសិក្សា វាយតម្លហ
ៃ ត
េ ប
ុ ៉ះពាល់បរិសន
្ថា និងសង្គមលើរាល់

ចូលរួមថែរក្សាការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ និងរួមគ្នាដោះស្រាយ

គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន ហើយត្រូវបង្កើនការតាមដាន

បញ្ហាប្រឈមនានា សំដៅប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមឱ្យទៅជាឱកាសសម្រាប់

ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើអធិការកិច្ចលើការបំពុលបរិស្ថានឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បី

បង្កន
ើ ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពការងារក្រសង
ួ បរិសន
្ថា ទៀតផង។ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់

ឱ្យគ្រប់គម្រោងវិនិយោគ មានដំណើរការស្របតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចែង

បានបញ្ជាក់ថា

ក្នុងកិច្ចសន្យា។ ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

ដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ជាពិសេសមតិណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ

តាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី១ របស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី កាលពី

ស្រាប់ និងបន្តរៀបចំច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិចាំបាច់នានា ដើម្បី

ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅ ក្រសួងបរិស្ថានបានកំណត់គោល-

ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ។ ក្រសួងត្រូវបន្តសិក្សា

ដៅ ជាយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៤ គឺការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ការ

វាយតម្លៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ នៅក្នុងតំបន់ការពារ

អភិរក្សជីវៈចម្រះុ និងការរស់នៅដោយចីរភាពមកធ្វជា
ើ មូលដ្ឋានគ្រះឹ ដើម្បី

ធម្មជាតិ ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិឡើងវិញ និងរៀបចំបង្កើត

តម្រង់ទិសដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែន-

ឱ្យមានរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងដើម្បីកំណត់តំបន់ និងរៀបចំផែនការ

ការសកម្មភាពសម្រាប់វិស័យបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិសំដៅធានាឱ្យ

គ្រប់គ្រងក៏ដូចជា សម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំប្រទល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ

បាននូវតុល្យភាពរវាង «ការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍ» ស្របតាមផែនការ

ឱ្យបានច្បាស់លាស់ សំដៅពង្រង
ឹ ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពការងារគ្របគ
់ ង
្រ ធនធានធម្ម-

យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (Sustain-

ជាតិ និងកាត់បន្ថយទំនាស់នៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី។ យកចិត្តទុកដាក់លើការ

able Development Goals-SDG)។

ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ ព្រម

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជាប្រធាន

ទាំងរៀបចំបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗបន្ថែមទៀត

ក្នុង

អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដធ
ី ី្ល បានធ្វកា
ើ រកត់សគា
ំ ល់ដោយក្តរី ក
ី រាយ

គោលបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍

ចំពោះការរីចម្រើនលើការងារបរិស្ថានដោយបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់

ជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានទាំងអស់ដែលបាន

អភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ និងប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ

ខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញា និងស្មារតីក្នុងការបំពេញតួ

ដើមភាគតិច។ ត្រូវបន្តគិតគូរឱ្យបានស៊ីជម្រៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់

នាទីភារកិច្ច និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជូនជាតិ មាតុភូមិ និងប្រជាជនដើម្បី

ដឹងអំពប
ី រិសន
្ថា ដើម្បីកប
ែ ទា
្រែ ង
ំ ផ្នតគ
់ ន
ំ ត
ិ និងឥរិយាបថរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ

បុព្វហេតុកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន

ការអភិរក្ស

ឱ្យស្រឡាញ់បរិស្ថាន និងមានស្មារតីចូលរួមក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ការ

ជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។ ស្របពេលដែលប្រទេសជាតិ

ការពារធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្សជីវៈចម្រះុ និងការរស់នៅដោយ ចីរភាព៕

ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

មានសុខ សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ
កំណន
ើ ប្រជាជននៅតាមទីបជ
្រ ជ
ំុ ន និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ង្គម
ក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ដែលបាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈម

ជាច្រន
ើ និងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ នដល់គណ
ុ ភាពបរិសន
្ថា តុល្យភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សោភ័ណភាពទីក្រុង និងសុខមាលភាពសង្គម។
បណ្តាទប
ី ជ
្រ ជ
ំុ នក្រង
ុ ធំៗបាន និងកំពង
ុ ប្រឈមនឹងការកើនឡើងនូវបរិមាណ
សំណល់រឹង រាវ ការរំខានដោយសម្លេង បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ កំណើន
តម្រូវការថាមពល ក៏ដូចជាកង្វះលំហបៃតង ដែលតម្រូវឱ្យក្រសួងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំរកដំណោះ
ស្រាយជាបន្ទាន់

និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញនូវតួនាទី

និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការ
ប្រែបល
ួ ្រ អាកាសធាតុកបា
៏ នជះឥទិព
្ធ លអវិជមា
្ជ ន ដល់គប
្រ ស
់ កម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍

សត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់ការពាររបស់
ក្រសួងបរិស្ថាន

ក៏ដូចជា
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សម័យដើម ស្នូកចាប៉ីនិយមធ្វើពីឈើរាំង សន្ទះ
ធ្វើពីឈើខ្ទម្ព ដងធ្វើពីឈើក្រសាំង ។ បច្ចុប្បន្ន
ដងចាប៉ីគេនិយម ធ្វើពីឈើ នាងនួន ដុំគីង្គក់ (ដុំ
មួយនៅលើស្នូកសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែ)

គេធ្វើពីខ្លឹម

ឈើធ្នង់ ខ្ទង់ធ្វើអំពីឆ្អឹងគោ និងព្រលួតសម្រាប់
មួលរឹតខ្សែធ្វើអំពីខ្លឹមនាងនួន ។
ខ្នាតចាប៉ីដងវែងមានទំហំស្នូកមូលទ្រវែង ៤
តឹក x ៥ តឹក ដងមានប្រវែង ១ មែត្រកន្លះ មាន
ខ្សែបី និងព្រលួតរឹត ៣ ។
តាំងពីបុរាណកាលមក សិល្បៈចាប៉ីច្រើនតែ
រៀនបន្តពីឪពុកទៅកូន ឬពីជីតាទៅចៅ ឬញាតិ

ព្រឹទ្ធាចារ្យ

ប្រាជ្ញ ឈួន

សន្តានប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រឹទ្ធាចារ្យ គង់ ណៃ

បច្ចប
ុ ្បន្នដោយមើលឃើញ នូវសារៈប្រយោជន៍

ចាប៉ីដងវែងគឺជា ឈ្មោះឧបករណ៍តន្រ្តីខ្មែរ

ក្បោះក្បាយ ចេះកំប្លុកកំប្លែង ចេះត្អូញត្អែកំសត់

នៃមរតកប្រពៃណីដ៏ចំណាស់មួយនេះ រាជរដ្ឋា-

មួយប្រភេទដែលធ្វើអំពីឈើមានស្នូកធំរាងមូល

ចេះខឹង ចេះកាច ទៅតាមអត្ថន័យនៃប្រធានបទ

ភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជា

សំប៉ែត និងមានដងវែង។ ចាប៉ីដងវែងជាផ្នែក

រឿងជាពិសេស

ចាប៉ីដងវែង

មួយនៃឧបករណ៍ តន្រ្តីបុរាណ ដែលបម្រើឲ្យ

ឆ្លាតវាងវៃដោយប្រើវោហាសព័្ទ ជាពាក្យកាព្យ

មធ្យមសិក្សា វិចត
ិ ស
្រ ល
ិ ្បៈដើម្បីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ

សិល្បៈវប្បធម៌ ប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបុរាណកាល

ភ្លាមៗ

ទម្រង់សិល្បៈនេះបន្តជានិរន្តរ៍ទៅអនាគត ។

បន្តរៀងមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន។

សម្តែង។ អ្នកចាប៉ីទាមទារការចងចាំ និងសិក្សា

អ្នកលេងចាប៉ីទាមទារប្រាជ្ញា

ដែលមិនបានព្រៀងទុកមុនក្នុងពេល

ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា

ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែង

របស់រាជ

សំនៀងចាប៉ីបានជ្រាបចូលទៅក្នុងជីវិតរស់

ស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិ ភូមិ-

រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រ

នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេស ។ ចាប៉ី

សាស្រ្ត ទឹកដី ព្រៃព្រឹក្សា ស្រុក ភូមិតំបន់នានា

សិល្បៈនៅក្នុងកិច្ចការពារ

មានតួនាទីឆ្នើមលើសពី

ឯកសារអប់រដា
ំ ស់តឿនក្រន
ើ រលឹក និងជាពិសស
េ

ប្រពៃណីជាតិ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ទៀត ដោយអាចចូលរួមសម្តែង ឬប្រគំសិល្បៈ

ស្វែងយល់ពីស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្នភាព

អង្គការយូណស
េ ូ្ក បានចុះបញ្ជស
ី ល
ិ ្បៈចាប៉ដ
ី ងវែង

បានច្រើនទម្រង់ ។

បម្រើឲ្យវិស័យសិល្បៈ វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម

ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

និងនយោបាយជាតិទៀតផង។

សម័យប្រជុំលើកទី១១

ឧបករណ៍តន្រ្តីផ្សេង

- ចាប៉ីអាចដេញ ឬកេះ (ប្រគុំ) តែម្នាក់ឯង

ដែល

ឧបករណ៍ចាប៉ដ
ី ងវែងតាម ក្បួនខ្នាតពីបរា
ុ ណ

តាមបែបបទបំពេបទប្រពៃណី បុរាណ សម័យ

ផ្នែកស្នូកគេធ្វើពីឈើបន្ទះខ្លឹមខ្នុរ ឬឈើបេងរីឯ

ធម៌នៅទីក្រុង

តាមតម្រូវការ ។

សន្ទះគ្របលើស្នូកគេប្រើឈើស្រាល

អេត្យូពី៕

- ចាប៉អា
ី ចប្រគជា
ំុ មួយវង់ភង
េ្ល អារក្ស វង់ភង
េ្ល

នៃគណៈកម្មការអន្តរ

អេឌឌីសអាបាបា

ស្រល់ ឬរលួស ។ នៅតំបន់សៀមរាប កាលពី

ការ ឬប្រគុំលាយជាមួយតន្រ្តីសម័យក៏បាន។
- លក្ខណៈពិសេសរបស់ចាប៉ីគឺ សិល្បករ
សិល្បការនី អ្នកលេងចាប៉ីចាំបាច់ត្រូវចេះច្រៀង
ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដែលប្រើសំនៀងវោហាជា
កាព្យ ឃ្លោង ជួន រណ្តំណែងណង គួបផ្សំ
សម្លេងពិរោះ ពីធម្មជាតិនោះផង ដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងសិល្បករ សិល្បការនីផក
ែ្ន ផ្សេងទៀ
តមានចំនួនតិច បំផុតដែលអាចធ្វើបាន ។
អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់

របស់សិល្បករ

សិល្បការនី អ្នកចម្រៀងចាប៉ីនោះគឺ នៅលើទេព
កោសល្យខ្ពស់ទាំងខាងដេញ (កេះ) ចាប៉ីឲ្យ
ពិរោះគ្រប់បែបបទ

និងសម្លេងច្រៀង

ពិរោះ

នា

រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្ប-

ដោយមិនបាច់ច្រៀង (សាច់ភ្លេង ចាប៉ីសុទ្ធ)ទៅ

ដូចជា

និងអភិរក្សសិល្បៈ

ចម្រៀងចាប៉ីដងវែងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ

ប្រទេស
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ការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ

សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណតិ្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
១.

8

ដើម្បីមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង ២ភេទ ត្រូវមាន

សញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដែលខ្លួនមានបំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
និងមានអាយុយ៉ាងតិច ២៥ឆ្នាំ គិតមកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត (ថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧) ។
ហាមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចំពោះសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សមាជិកឧត្តមប្រឹក្សា នៃអង្គចៅក្រម សមាជិក
រដ្ឋាភិបាល និងចៅក្រម ។ អភិបាល ឬអភិបាលរងរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សមាជិក   គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) គណៈកម្មការការិយាល័យ
បោះឆ្នោត (គ.ក.ប) បុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុង គ.ជ.ប និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ។ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីតុលាការ          
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ឬនគរបាលជាតិក្នុងមុខតំណែង ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ ព្រះសង្ឃ ឬបព្វជិតសាសនានៃសាសនាណាមួយ ។
២.

មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីតុលាការ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងនគរបាលជាតិ ដែលមានបំណងឈរឈ្មោះ ជាបេក្ខជនបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់ពិសេសយ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ  មុនថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាស
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ ។ ប្រសិនបើសាមីខ្លួនជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើពាក្យសុំតាមឋានានុក្រមទៅសាមីក្រសួង ឬសាមីអង្គភាពទៅបម្រើការក្រៅ 
ក្របខណ្ឌដើម ក្នុងរយៈពេលអាណត្តិរបស់ខ្លួន ក្នុងឋានៈសាមីខ្លួនត្រូវមានសិទ្ធិឡើងថ្នាក់ និងរក្សាអតីតភាពការងារសម្រាប់ទទួលសោធននិវត្តន៍ ។ នៅ     
ពេលចប់អាណត្តិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ សាមីខ្លួនអាចសុំត្រឡប់មកបម្រើការនៅក្រសួង ឬអង្គភាពដើមវិញ ប៉ុន្តែមុខងារអាស្រ័យសាមីក្រសួង
ឬសាមីអង្គភាពជាអ្នកសម្រេច ។
៣. ការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
ជនគ្រប់រូបដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ ។ បញ្ជីបេក្ខជននិមួយៗត្រូវរៀបចំដោយគណបក្សនយោបាយ និងត្រូវមានឈ្មោះបេក្ខជនតាមលំដាប់លេខរៀង ។ បេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវ
មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ តែមួយប៉ុណ្ណោះ ។
គណបក្សនយោបាយ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តាមការកំណត់របស់ គ.ជ.ប
ទៅគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.ស.ប) យ៉ាងតិច ៩០ថ្ងៃ  មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត (សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ គឺពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧) ។
បែបបទនៃការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើតាមទម្រង់ ១០០៨ ចំនួន ២ច្បាប់ ដោយ
មានចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងដែលបានទទួលការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានគណបក្សនយោបាយ ។
ពាក្យសុំត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖
- សេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ១ច្បាប់
- អាសយដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សនយោបាយ អាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការគណបក្សនយោបាយ ក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងឈ្មោះអ្នក           
តំណាងប្រចាំទីស្នាក់ការគណបក្សនយោបាយក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដែលបានស្នើបញ្ជីបេក្ខជន
- បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ចំនួន ៧ច្បាប់ ដោយមានចំនួនបេក្ខជនយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង ២ដង នៃ ចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
- លិខិតបញ្ជាក់ពីមេឃុំ ចៅសង្កាត់ថាពិតជាបានចុះឈ្មោះ និងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដែលខ្លួនមាន
បំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ អំពីនាមត្រកូល នាមខ្លួន និងអាសយដ្ឋាន
- ជីវប្រវត្តស
ិ ង្ខប
េ ដែលបំពញ
េ ផ្ទាលដ
់ រៃ បស់បក
េ ជ
្ខ នម្នាក់ៗ មានបិទរូបថត និងរូបថតទំហំ ៤ x ៦ ថតចំពម
ី ខ
ុ របស់បក
េ ជ
្ខ នម្នាក់ៗ ចំនន
ួ ៣ សន្លក
ឹ
- លិខិតសន្យារបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលជាមន្ត្រីរាជការថានឹងផ្តល់ច្បាប់សុំឈប់ពិសេស ជូនគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់
រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប)
-   ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញ ជាអក្សរកាត់ និងសញ្ញាសម្គាល់គណបក្សនយោបាយ ។
៤. ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន ដោយគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប)
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនចាប់ពី ថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា
ឆ្នាំ ២០១៧ (រយៈពេល ៣ថ្ងៃ) ។ គឃ.សប ត្រូវចេញបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យឲ្យគណបក្ស នយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន ដែលមាន
បញ្ជាក់អំពីចំនួនឯកសារដែលបានទទួល ចុះកាលបរិច្ឆេទ ប្រគល់ទទួល និងហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃនៃអ្នកប្រគល់ ទទួល នៅពេលបញ្ចប់ការទទួលពាក្យ
នៅម៉ោង ១៧,៣០នាទី ថ្ងៃទី ៥/៣/២០១៧ គឃ.សប ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុ ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ
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បោះឆ្នោត សម្រាប់ ឃុំ សង្កាត់ របស់ខ្លួន ដែលមានចុះកាលបរិច្ឆេទ ហត្ថលេខា  និងបោះត្រា គឃ.សប រួចផ្ញើជូនមក   គធ.ខប និង គ.ជ.ប និងរក្សាទុកជា  
ឯកសារ ។ តំណាងគណបក្សនយោបាយ អាចចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ ហេតុនេះបាន ។
បន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គឃ.សប ត្រូវធ្វើការពិនិត្យពាក្យសុំចុះបញ្ជី បេក្ខជនទាំងនោះក្នុងរយៈពេល ១ថ្ងៃ  រួចហើយត្រូវ បិទផ្សាយ
ជាសាធារណៈ នៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននូវបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ  បន្ទាប់ពីថ្ងៃពិនិត្យ ពាក្យសុំចុះបញ្ជី
បេក្ខជន ។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ មានសិទ្ធិផ្តល់មតិចំពោះបញ្ជីបេក្ខជន នៃគណបក្សនយោបាយ ដែលបានបិទផ្សាយខាងលើ
មកគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត ។
- ក្នុងករណីបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយណាមួយ ដែលបានបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃច្បាប់បានត្រឹមត្រូវ គឃ.សប ត្រូវសម្រេចយល់
ព្រមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន និងចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឲ្យគណបក្ស នយោបាយនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃ  បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួល
ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន ។
- ក្នុងករណីបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយណាមួយ បំពេញមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ គឃ.សប ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយ
លក្ខណ៍អក្សរ

និងណែនាំដល់គណបក្សនយោបាយដែលបានដាក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជននោះ

ឲ្យធ្វើការកែតម្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃច្បាប់

ក្នុង

រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ ថ្ងៃ  បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹង ។ ក្នុងករណីដែលគណបក្សនយោបាយ បានធ្វើការកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតបានត្រឹមត្រូវ
និងទាន់ពេលវេលា គឃ.សប ត្រូវយល់ព្រមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់នៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនគណបក្សនយោបាយ នោះ ។
ក្នុងករណីដែលគណបក្សនយោបាយនោះ មិនបានកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតនោះបានតាមពេលវេលាកំណត់នៃច្បាប់ គឃ.សប ត្រូវបដិសេធពាក្យសុំចុះបញ្ជី
បេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយនោះ ដោយត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទបដិសេធ ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការបដិសេធ រួចហើយចុះ ហត្ថលេខា
និងកាលបរិច្ឆេទជូនដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ

ឬតំណាងមួយច្បាប់

និងប្រគល់ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ប្តឹងតវ៉ា

(១២០២)

ដល់សាមី

គណបក្សនយោបាយ ឬតំណាង ។ គឃ.សប ត្រូវផ្ញើទម្រង់បែបបទនៃការបដិសេធនោះជូន គធ.ខប មួយច្បាប់ ។
៥- ការប្តឹងតវ៉ា
ការប្តឹងតវ៉ានៅគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) : គណបក្សនយោបាយ ដែលបានដាក់ស្នើ
បញ្ជីបេក្ខជន ហើយបញ្ជីបេក្ខជន នោះត្រូវបានបដិសេធដោយ គឃ.សប សាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាង មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
ទៅគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលបែបបទទម្រង់បដិសេធ ។
គធ.ខប ត្រូវបើកសវនាការជាសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ  ក្រោយពីបានទទួលទម្រង់បែបបទ ប្តឹងតវ៉ា និងត្រូវបិទផ្សាយជា
សាធារណៈនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន អំពីកាលបរិច្ឆេទពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលត្រូវបើក សវនាការនោះ ។
-  ក្នុងករណីយល់ព្រមលើបណ្តឹងតវ៉ា : គធ.ខប ត្រូវចារយល់ព្រម និងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទប្តឹងតវ៉ា មួយច្បាប់ និងជូន គឃ.សប ១ច្បាប់
គឃ.សប ត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ នោះ និងត្រូវចុះបញ្ជីបេក្ខជននោះ ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះ
បញ្ជីបេក្ខជនជូនសាមីគណបក្សនយោបាយ ។
- ក្នុងករណីបដិសេធលើបណ្តឹងតវ៉ា : គធ.ខប ត្រូវ ៖
+ បំពេញទម្រង់បែបបទបដិសេធតាមការកំណត់ ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធ រួចហើយចុះហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទ
+ ផ្តល់ទម្រង់បែបបទនៃការបដិសេធដល់គណបក្សនយោបាយ ឬតំណាង ១ច្បាប់ និងចម្លងជូន គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់
+ ប្រគល់ទម្រង់បែបបទដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងសម្រាប់ប្តឹងតវ៉ាទៅ គ.ជ.ប
+ ផ្ញើទម្រង់បែបបទបដិសេធនោះជូន គ.ជ.ប មួយច្បាប់ ដើម្បីជ្រាប និងរក្សាទុកជាឯកសារ ១ច្បាប់ ។
ការប្តឹងតវ៉ានៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
គណបក្សនយោបាយ ដែលបានដាក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជន ហើយបញ្ជីបេក្ខជននោះ ត្រូវបានបដិសេធដោយ គធ.ខប សាមីគណបក្សនយោបាយ ឬ
តំណាងមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ គ.ជ.ប ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលទម្រង់បែបបទបដិសេធ ។
គ.ជ.ប ត្រូវបើកសវនាការជាសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ ក្រោយពីបានទទួលទម្រង់បែបបទប្តឹងតវ៉ា និងត្រូវបិទផ្សាយជាសាធារណៈ
នៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន អំពីការបរិច្ឆេទពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលត្រូវបើកសវនាការនោះ ។
សេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ ។
- ក្នុងករណីយល់ព្រមលើការប្តឹងតវ៉ា : គ.ជ.ប ត្រូវចារយល់ព្រម និងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទប្តឹងតវ៉ាជូន អ្នកប្តឹងតវ៉ាមួយច្បាប់ ជូន គធ.ខប
ពាក់ព័ន្ធ ១ច្បាប់ ជូន គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធ ១ច្បាប់ និងទុកជាឯកសារ ១ច្បាប់ ។
គឃ.សប ត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រម លើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន និងត្រូវចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនគណបក្សនយោបាយ នោះ ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់
នៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ ។
- ក្នុងករណីបដិសេធលើបណ្តឹងតវ៉ា : គ.ជ.ប ត្រូវ ៖
+ បំពេញទម្រង់បែបបទបដិសេធតាមការកំណត់ រួចហើយចុះហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទ
+   ផ្តល់ទម្រង់បែបបទបដិសេធនោះដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងមួយច្បាប់ ដល់ គធ.ខប ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់ ដល់ គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធ
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១ច្បាប់ និងរក្សាទុកជាឯកសារ ១ច្បាប់

+ ផ្តល់ដំណឹងដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងថា សេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ជាសេចក្តីសម្រេច ចុងក្រោយ ។
៦- ការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូង
- បន្ទាប់ពីរយៈពេលចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ ហើយការប្តឹងតវ៉ាទាំងអស់ ត្រូវបានដោះស្រាយ រួចរាល់ គ.ជ.ប ត្រូវចាត់ឲ្យ   
គឃ.សប បិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន បញ្ជីបេក្ខជនដំបូងក្នុងរយៈពេល យ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ ។
- ប្រជាពលរដ្ឋដល
ែ មានសិទបោ
្ធិ ះឆ្នោតក្នង
ុ ឃុំ សង្កាត់ នោះមានសិទប
្ធិ ង
្តឹ ជំទាស់ជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរទៅ    គ.ជ.ប អំពប
ី ក
េ ជ
្ខ ន ឬបញ្ជប
ី ក
េ ជ
្ខ នដំបង
ូ
ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយជាសាធារណៈ ។
- បណ្តឹងជំទាស់ត្រូវចោទប្រកាន់ និងបង្ហាញអំពីបេក្ខជន ឬបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយជាក់លាក់ ណាមួយ ដោយបញ្ជាក់អំពីចំណុច
ខ្វះខាតជាក់ស្តែងរបស់បេក្ខជន ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះ និងហេតុផលដែលស្នើសុំឲ្យ ច្រានចោលបេក្ខជន ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះ ។
- គ.ជ.ប ត្រូវបើកសវនការជាសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ  ក្រោយពីការទទួលបណ្តឹងជំទាស់ ដោយផ្តល់ព័ត៌មានដល់
គណបក្សនយោបាយ ដែលបានដាក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជនមានការប្តឹងជំទាស់ ឬតំណាង និងផ្តល់ ព័ត៌មានដល់អ្នកប្តឹងជំទាស់ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពី
កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែង ដែលត្រូវបើកសវនាការ នោះ ។
-  ក្នុងករណី គ.ជ.ប យល់ព្រម ឬបដិសេធបណ្តឹងជំទាស់ណាមួយ គ.ជ.ប ត្រូវ ៖
+ បំពេញទម្រង់បែបបទតាមការកំណត់ ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការយល់ព្រម ឬបដិសេធលើបណ្តឹង ជំទាស់ រួចហើយចុះហត្ថលេខា
និងកាលបរិច្ឆេទ
+ ផ្តល់ទម្រង់បែបបទនេះ ដល់អ្នកប្តឹងជំទាស់ ១ច្បាប់ ដល់គណបក្សនយោបាយដែលបានដាក់ស្នើបញ្ជី បេក្ខជនហើយមានការប្តឹងជំទាស់
ឬតំណាង ១ច្បាប់ ដល់ គធ.ខប ពាក់ព័ន្ធ ១ច្បាប់ ដល់ គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធ ១ច្បាប់ និងរក្សាទុកជាឯកសារ ១ច្បាប់
+   ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្តឹង និងសាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងថា សេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ ។
- ក្នុងករណីបណ្តឹងជំទាស់ត្រូវបានយល់ព្រម : គឃ.សប ត្រូវបដិសេធបេក្ខភាព ឬបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្ស នយោបាយ ដែលមានការប្តឹង
ជំទាស់នោះ រួចហើយលុបបេក្ខភាព ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះចេញ ព្រមទាំងដកហូត និងបដិសេធលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជននោះ ។
៧- អំពីបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ
បញ្ជីបេក្ខជនដំបូង

និងក្លាយជាបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ

ប្រសិនបើគ្មានបណ្តឹងជំទាស់មកលើបញ្ជីនេះ

ក្នុងរយៈពេល

យ៉ាងយូរ

៣ថ្ងៃ 

បន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយជាសាធារណៈ ឬការប្តឹងជំទាស់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ នៃច្បាប់នេះ ។
៨- ការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងបញ្ជីបេក្ខជនដាក់លើសន្នឹកឆ្នោត
ផ្អក
ែ លើបញ្ជប
ី ក
េ ជ
្ខ នផ្លវូ ការ គឃ.សប ត្រវូ ធ្វកា
ើ រចាប់ឆ្នោត ដើម្បីកណ
ំ ត់លំដាប់លខ
េ រៀងបញ្ជប
ី េកជ
្ខ នដែល ត្រវូ ដាក់លស
ើ ន្លក
ឹ ឆ្នោត និងធ្វស
ើ ច
េ ក្តី
រាយការណ៍ អំពីលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតនេះទៅ គ.ជ.ប តាមរយៈ គធ.ខប ។ នីតិវិធីនៃការចាប់ឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយបទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ។
គឃ.សប ត្រវូ បិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីស្នាក់ការរបស់ខន
ួ្ល នូវបញ្ជប
ី ក
េ ជ
្ខ នផ្លវូ ការ និងឈ្មោះបេកជ
្ខ នក្នង
ុ បញ្ជន
ី ម
ិ យ
ួ ៗ ក្នង
ុ រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃ ។
បញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ ឈ្មោះ និងលំដាប់ឈ្មោះបេក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីមិនអាចកែប្រែបានឡើយ ៕
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វិធីរក្សាសួតរបស់អ្នកឱ្យរឹងមាំ
និងមានសុខភាពល្អ
មានផ្ទុកនូវសារធាតុពុលខ្ពស់

ហើយអាចបង្ក-

គ្រោះថ្នាក់ដល់សួត និងសុខភាពរាងកាយទាំង
ស្រុងរបស់អ្នក។

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិកនិក

ដែលអាចអនុវត្ត ដើម្បីចៀសវាងការស្រូបយក
ផ្សែងបារីពីអ្នកដទៃ ៖
មិនត្រូវអនុញ្ញាត ឱ្យនរណាម្នាក់ជក់បារីនៅ
ក្នុងផ្ទះ រថយន្ត ឬកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក ។


ធ្វើការគាំទ្រដល់អាជីវកម្ម ឬសកម្មភាព

ទាំងឡាយណា ដែលមិនមានផ្សែងបារី ។


ចៀសវាងទីកន្លង
ែ សាធារណៈ ដែល

អនុញត
្ញា ឱ្យជក់បារី ។
 ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ ដែលមិនមានផ្សែង

មនុស្សយើងគ្រប់ៗគ្នាត្រូវខិតខំថែរក្សាសុខភាពដែលក្នុងនោះសួតក៏ជាសរីរាង្គផ្លូវដង្ហើមដ៏សំខាន់
សួត គឺជាសរីរាង្គផ្លូវដង្ហើមមួយដ៏មានសារៈ
សំខាន់ ស្ថិតនៅក្បែរឆ្អឹងខ្នងត្រង់ផ្នែកទាំងសង
ខាងនៃផ្នែកបេះដូង។

សួតមានមុខងារសំខាន់

ក្នុងការបញ្ជូនអុកស៊ីសែន ពីបរិយាកាសខាង
ក្រៅចូលទៅក្នុងចរន្តឈាម

និងបញ្ចេញជាតិ

កាបូនឌីអុកស៊ីដ (Carbon dioxide) ទៅក្នុង
បរិយាកាស។

កោសិការបស់រាងកាយត្រូវការ

អុកស៊ីសែន ដើម្បីឱ្យដំណើរការបានរលូន និង
លូតលាស់ពោល

គឺសេរីរាង្គសួតនេះមិនមាន

ពេលសម្រាកឡើយ។

ក្នុងរយៈពេលមូយថ្ងៃ

មនុស្សមានសុខភាពល្អ

ដកដង្ហើមប្រហែល

២៥០០០ ដង ។ រាងកាយរបស់មនុស្សមាននូវ
ប្រព័ន្ធការពារបែបធម្មជាតិ
ដើម្បីការពារសួត។

ដែលរចនាឡើង

ប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិនេះ

ដំណរើ ការបានល្អសរ្ទើ តែគប
្រ ព
់ ល
េ ដោយ បញ្ចៀស
នូវលម្អងធូលី

និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ។

ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា សារធាតុមិនល្អមួយចំនួន
អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ដង្ហើម និងគំរាមកំហែង
ដល់សមត្ថភាពរបស់សួត

ដើម្បីឱ្យដំណើរការ

ប្រក្រតី ដែលអាចនាំទៅរកជំងឺសួត។ ខាងក្រោម
នេះ គឺជាវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយឱ្យសួតរបស់អ្នក
រឹងមាំ និងមានសុខភាព៖

១- បញ្ឈប់ការជក់បារី៖ ប្រសន
ិ បើអក
្ន ជក់បារី
អញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវបញ្ឈប់វា

ដើម្បី

លើកកម្ពស់សុខភាពសួតរបស់អ្នកហើយ

។

ផ្សែងបារីមានផ្ទុកសារធាតុគីមី គ្រោះថ្នាក់ រាប់ពាន់
ប្រភេទ

ដែលសារធាតុទាំងអស់នោះអាចបង្ក

បញ្ហាដល់សុខភាព ។ ជាក់ស្តែង ការជក់បារីគឺ
ជាមូលហេតុដ៏ចំបងមួយនៃការកើត ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
ដូចជា

ជំងឺមហារីកសួត

និងជំងឺរលាកសួត

ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ផ្សែងបារីធ្វើឲ្យរឹតត្បៀតផ្លូវដង្ហើម និង
ធ្វើឱ្យអ្នកជក់បារីពិបាកដកដង្ហើម ។ វាបណ្តាល
ឱ្យរលាក និងហើមសួតស្រួចស្រាវ។ ការជក់បារី
ក្នុងរយៈពេលយូរ

ផ្សែងបារីអាចបំផ្លាញដល់

ជាលិកាសួត ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យកើនឡើង
គ្រោះថ្នាកន
់ កា
ៃ រកើតជំងម
ឺ ហារីកសួត ។ ប្រសិន
រងវិបត្តិពីជំងឺសួតឯណានីមួយ ការឈប់ជក់បារី
អាចជួយគ្រប់គ្រង អាការៈកុំឱ្យវិវឌ្ឍន៍ទៅរក
ភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់
អ្នក ។ សូមប្តេជ្ញាចិត្តឈប់ជក់បារី និងទទួលយក
ជំនួយពីវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញក្នុងករណីចាំបាច់ ។
២- ចៀសវាងការស្រូបយកផ្សែងបារីពីអ្នកដ
ទៃ៖ អ្នកដែលមិនជក់បារី ត្រូវចៀសវាងការស្រូប
យកផ្សែងបារីពីអ្នកដទៃ ដើម្បីអាចលើកកម្ពស់
សួតឱ្យមានសុខភាពល្អ ។ ផ្សែងបារីពីអ្នកដទៃ

បារីនៅពេលធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ កម្សាន្ត ទៅកន្លង
ែ ណា មួយ
ដើម្បីចៀសវាងសំណល់ផ្សែងពីភ្ញៀវមុនៗ។
៣- ត្រូវកម្រិតការប្រឈម នឹងភាពកខ្វក់
ផ្សេងៗ៖

ក្រៅពីផ្សែងបារី ក៏មាននូវភាពកខ្វក់

ផ្សេងៗទៀត

ស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់អាកាសដែល

នាំឱ្យអន្តរាយដល់សួត ព្រមទាំងសុខភាពរាងកាយទាំងស្រុងរបស់អ្នក។

សូម្បីតែក្លិនក្រអូប

សំយោគប្រើនៅក្នុងផលិតផលបោកគក់

និង

ផលិតផលបន្សុទខ
្ធ ្យល់អាកាសផ្សេងៗ ក៏ បញ្ចញ
េ
នូវសារធាតុគីមីពុលផងដែរ ។
 ចៀសវាងតំបន់កខ្វក់ និងតំបន់ឧស្សាហកម្ម ។
 យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់កាត់បន្ថយការបំពល
ុ
បរិយាកាសក្រៅផ្ទះ និងជួយបង្កើតបរិយាកាស
ស្អាត។ ជាតួយ៉ាងប្រសិនបើអ្នកមានពេល គួរដើរ
ឬជិះកង់ ជំនួសការបើករថយន្ត ៕
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វត្ថុសុវត្ថិភាព

នាង សាយវ៉ៃ រាងស្វែល

ស្អាតអស់ទាស់ ដែលកំលោះៗ
ណាក៏តាម មើលមិនពព្រិចនេ-

បទពាក្យ ៧

ត្រា ពេលនាងកញ្ញា ចេញទៅ
ផ្សារម្តងៗ ។ យ៉ាងនេះ ហើយ
ដែលធ្វើឲ្យ មីងសាវឹង ជាម្តាយ
ស្រីជាទីស្នេហាត្រូវរៀបការជាមួយនាយ
មាឌធំមាំដូចយក្សជាកីឡាករ

មានការខ្វល់ខ្វាយចិត្ត ដ្បិតកូន

បាល់ទាត់ស្មោះ។

ហេតុនេះ

មាំង

ដល់ថ្ងៃ

រៀបការតាមប្រពៃណីរួចរាល់ភា្លម អ្នកមីង លួចហុចកញ្ចែមួយឲ្យកូនស្រី
ហើយខ្សឹបប្រាប់៖

- កូនត្រូវរក្សារបស់នេះទុកសម្រាប់ការពារខ្លួន ត្រូវដាក់ជាប់ខ្លួន ជា

និច្ចទោះថ្ងៃក៏ដោយ យប់ក៏ដោយឮទេ?
- ចុះកញ្ចែហ្នឹង ប្រើដើម្បីអ្វីទៅម៉ែ?

១.សត្វរុយ និងឃ្មុំស្រដៀងគ្នា	
រុយរោមគម្រង់ស្អុយទាំងអស់

រីឯឫកពាផ្ទុយគ្នាស្មោះ
ចូលចិត្តរួមរស់ដីស្មោកគ្រោក

២.រោមខាំជញ្ជក់ លាមកផង	ភ្នាក់ងារចម្លងសព្វមេរោគ
សាកសពរលួយជ្រាំជាំជោក
៣.មនុស្សរុយចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបាប
ច្រណែនបៀតបៀនគ្មានរសាយ
៤.មនុស្សរុយមិនសាងសេចក្តីសុខ
កាយជាប់បាបកម្មត្រាំទោសពៃ	
៥.ធម្មជាតិសត្វឃ្មុំ គំនិតឯក
លម្អងផ្កាឈើចម្រុះពណ៌
៦.រាល់យប់ថ្ងៃឃ្មុំ ខំប្រឹងប្រញឹក
ប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមកូនទាំងឡាយ
៧.ទឹកឃ្មុំសោតសឹងជាឱសថ
ជាទានទូទៅមនុស្សរាល់គ្នា	
៨.មនុស្សឃ្មុំខិតខំប្រព្រឹត្តល្អ
មិនខូចប្រយោជន៍ហោចសៅហ្មង
៩.គុណធម៌មួយនេះពិសេសណាស់
ក្រេបអស់លម្អងផ្កានានា
១០.បុប្ផារក្សាសភាពដើម
ក្រេបលម្អងហើយផ្កានៅស្រស់
១១. ច្នេះគួរសាងកាយឲ្យដូចឃ្មុំ
គាំទ្រគោរពឥតតោះតើយ

នាំហ្វូងរងោកឈ្ងោកប្រញាយ ។
ចាក់ដោតដរាបញាតិជិតឆ្ងាយ
បង្កអន្តរាយ បង្កើតភ័យ ។
ផ្តល់តែក្តីទុក្ខសោករីងរៃ
អ្នកផងដទៃមិនអបអរ ។
ចូលចិត្តអនេករបស់ល្អ
ស្វះស្វែងចេញចរទីជិតឆ្ងាយ ។
ស្អិតស្អាងក្បាលទឹករស់ផ្អែមសាយ
ចិត្តកាយខ្វាយខ្វល់ផលសាធារណ៍។
វិសេសបំផុតកែរោគា
សឹងបានសះជាសមបំណង ។
សង្រ្គោះស្មោះសរឥតទារសង
មិនឲ្យអ្នកផងរងវេទនា ។
ខ្ពង់ខ្ពស់ល្អល្អះ មហិមា
ពុំបានប៉ះពារ ខូចសម្រស់ ។
សកម្មភាពឆ្នើមល្អឥតខ្ចោះ
មិនឲ្យរង្គោះអស់ពណ៌ឡើយ ។
ញាតិមីរមូលជុំរួមកៀកកើយ
ថ្កើងឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពស់សុសសាយ៕

					

និពន្ធ នឹម ណាំ

- អេហ៍ កូនល្ងង់ គឺទុកបង្កាក្រែងពេលត្រូវវាយលុក ខ្លាំងមិនអាច

ទ្រាំទ្របាន កូនចាប់កញ្ចែនេះផ្លុំឲ្យរហ័ស ។ វាជាកីឡាករបាល់ទាត់ឲ្យតែ
ឮសូរកញ្ចែ មុខជាឈប់ភ្លាមហើយ ទោះបីកំពុងបណ្តើរបាល់ សម្រុកដល់
ទីស៊ុតក៏ដោយ ។
		

ចៀសឯងៗ

ពេលបានចូលពិនិត្យអាការរោគ នៅក្នុងគ្លីនិកមួយកន្លែងលោកតា

មែន និយាយប្រាប់លោក វេជ្ជបណ្ឌិត៖

- ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះ ខ្ញុំតែងរំលឹកប្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចថា ត្រូវតែ

ខិតខំចៀសឲ្យផុតអំពីភាពទាក់ទាញរបស់ស្រីៗ ។ ឮដូច្នះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសើច៖

- ហ៊ិស ហ៊ិស លោកតាមិនបាច់ខិតខំតទៅទៀតទេ ។ លោកតា អាយុ

ចិតសិបប្លាយឆ្នាំទៅហើយភាពទាក់ទាញទាំងនោះ
ដោយឯកឯងហើយ ។
		

វាចៀសលោកតា

ចេះហោះ

មុនចេញទៅសាលារៀននាព្រឹកមួយ កុមារី លីណា ដណ្តឹងសួរម្តាយ៖
- ម៉ាក់ ម៉ាក់ ខ្ញុំឮគេថា ពួកទេពធីតា សុទ្ធតែចេះហោះមែនទេ ?

- ចា-មែន នាងជាទេពធីតាត្រូវតែហោះបាន ។ ស្អែកនេះម៉ាក់នឹងឲ្យ

នាងហោះចេញពីផ្ទះ
ឡើយ ៕

		

យើងមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យម៉ែឃើញមុខទៀត
ការពារមុន

ព្រក
ឹ មួយកុមារ សុខ រត់ចល
ូ គិលានដ្ឋាននិយាយស្ននា
ើ ងគិលានុប-

ដ្ឋាកយិកាកំពុងឈរនៅមាត់ទ្វារ ៖

- អ្នកមីង អ្នកមីង!សុំជួយចាក់ថ្នាំបន្ថយការឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំចំនួនបីម្ជុល

មក ។

- ចុះក្មួយឯងឈឺត្រង់ណា ហើយឈឺខ្លាំងទេ?

- បាទ ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឈឺទេ តែបន្តិចទៀត ពួកគាត់បើកមើល

សៀវភៅតាមដានការសិក្សារបស់ខ្ញុំរួច ខ្ញុំច្បាស់ជាឈឺសាច់សម្បើមមិន
ខានទេ សូមមីងជួយខ្ញុំផងទៅ ៕
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] mas viriT§
GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk
rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbm:aj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>> 100>000`
É>]> ]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak cab DINa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak eTB visidæ
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak Kat h‘ul
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hg; bU
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak mIu
lIhYt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

