


   

niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

	សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងឆ្នោំ ២០១៦ ........................................................................   ១៥

 សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីគណបក្ស .................................. ១៦

	សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស ........................................................................ ១៩

	រិះរកគ្រប់វិធានការធានាស្ថ្ររភាពតម្ល្រស្រូវរបស់កសិករ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនាំច្រញ............. ២១

	ខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មកា្លាយជាចលករក្នុងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចដ៏ ..................... ២៣

	រួមគ្នោការពារបរិសា្ថាន ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្ស ជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍ .............. ២៤

	វប្បធម៌ ៈ ចាបុីដងវ្រង ........................................................................................................ ២៦

	ការចុះបញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្សនយោបាយសម្រប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើស 

 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណតិ្តិទី៤ ឆ្នោំ២០១៧ ...................................................................... ២៧

	វិទ្យាសាស្រ្តសុខភាព ៈ  វិធីរក្សាសួតរបស់អ្នកឱ្យរឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ .................................. ៣០

	កំណព្យ ៈ   រុយ និងឃ្មុំ.........................................សំណើច................................................ ៣១

matika
Contents

ក្របមុខ
មីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៨
នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា

(៧.០១.១៩៧៩ - ៧.០១.២០១៧)

វិចារណកថ ៈ ប្ររឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីជ័យជម្នះ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស 

  ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី  ៤............................................................................

Editorial : Acting Locally for Victory in the 4th Term Communal Councils Elections  ....
1

  3

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម តូនី 
តាន់ក្រងយាំ្រ  កាន់ត្រពង្រឹង

ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រស

ទាំំងពីរ កម្ពុជា-សឹង្ហបុរើ

8

វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

នៅប្រទ្រសស្វីស កាន់ត្រ

ជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាព

កម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ

13

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ
អញ្ជើញសមោ្ពោធអគរ

ការិយល័យថ្មីរបស់ថ្នោក់

ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

7

4

 សុន្ទរកថ 

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

ហ៊ុន ស្រន ប្រធានគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្ល្រងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួប

លើកទី ៣៨ ន្រទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា

(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រពិធីមីទិ្ទញ

រំឭកខួបលើកទី ៣៨ ន្រ

ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា

(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង
សម្ត្រងការដឹកគុណចំពោះបងប្អូន

អតីតយុទ្ធជនដ្រលបានធ្វើពលីកម្ម

ដើម្បីជាតិមាតុភូមិ

14
11

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន : 

ផ្តល់ជូនមិត្តឡាវនូវការ........

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន 
ផ្តល់អនុសាសន៍.......



qñaMTI 16 elx 188 Exmkra qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 1

បែរឆ្ពែះទែមូលដ្ឋែនដើម្បីជ័យជម្នះក្នុងការបែះឆ្នែត
ជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កែត់អាណត្តិទី  ៤

Acting Locally for Victory in the 4th Term Communal Councils Elections
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដ្រល 

នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ខាងមុខន្រះ គឺជាព្រឹត្តិ-           

ការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ជាតិដ្រលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំង នូវដំណើរការ  

លូតលាស់ប្រកបដោយមោទនភាពន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា និង 

ការបោះជំហានទៅមុខថ្មីទៀត ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ។ 

តាមរយៈការបោះឆ្នោតន្រះ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី

បោះឆ្នោតរួចហើយនៅទូទាំងប្រទ្រស នឹងធ្វើការសម្រចចិត្តប្រកបដោយ

មនសិការក្នុងការជ្រើសរើស ដោយផ្ទាល់នូវអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរបស់  

ខ្លួនសម្រប់អាណត្តិថ្មី ដើម្បីធានាការផ្តល់ស្រវានានាកាន់ត្រប្រសើរឡើង 

និងបន្តអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ ឲ្យមានការរើកចម្រើនខា្លាំងកា្លាថ្រមទៀត។ 
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សង្កាត់ ទូទាំងប្រទ្រសបានដំណើរការសន្និបាតគណបក្សនៅថ្នោក់ខ្លួន 

ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រអំពីសមិទ្ធផលដ្រលសម្រចបានក្នុងការ 

អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរយៈព្រល៥ ឆ្នោំ, តម្រូវការ និងសំណូមពរនានា 

របស់ប្រជាជននៅឃុំ សង្កាត់ និងកំណត់កម្មវិធីនយោបាយសម្រប់អនុវត្ត

៥ឆ្នោំបន្តទៀត។

សន្និបាតគណបក្សឃុំ សង្កាត់ ដ្រលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅន្រះ បានទទួល

ការសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅពីសមាជិក គណបក្ស និងប្រជាជន មហាជនគ្រប់

ស្រទាប់នៅក្នងុមូលដ្ឋានដ្រលបានឃើញច្បាស់ថ គណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា

បានឋិតនៅផ្សារភា្ជាប់ជាមួយប្រជាជនគ្រប់ព្រលវ្រលា បានបម្រើប្រជាជន

អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជន, ជំរុញការអភិវឌ្ឍ 

មូលដ្ឋាន, ការពារសិទ្ធិស្ររើភាព លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ 

ប្រជាជន និងផ្តល់ស្រវាសាធារណៈនានាបានកាន់ត្រប្រសើរឡើងដូចទៅ 

នឹងពាក្យស្លាករបស់គណបក្សនៅមុនព្រលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៣ ដ្រល 

បានលើកថ “បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍឃុំ 

សង្កាត់យើងបានខា្លាំងកា្លា” , ”គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហា៊ានថ ហា៊ានធ្វើ 

ហា៊ានទទួលខុសត្រូវ” ផ្ទុយពីគណបក្សខ្លះដ្រលបានត្រថ ប៉ុន្ត្រមិនបានធ្វើ 

អ្វីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ក្រត្រពីការបោកប្រស់ ប្រជាភិថុតិ បង្ករឿង 

បង្កើតបញ្ហាស្មុគសា្មោញមិនច្រះចប់។ ជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ និងជឿជាក់ 

ន្រះ ប្រជាជនបានចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មក្នុង

ការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន។ 

សន្នបិាតគណបក្សឃំុ សង្កាត់នីមួយៗបានដក់ច្រញនូវកម្មវិធីនយោបាយ

The fourth term communal councils elections will take place 
on 4 June 2017. It will be an historic national event to reflect 
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 
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 
democracy, rights, and freedom of the people, who would live in 
harmony, free of division for political tendencies, pasts, gender, 
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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សម្រប់ការអភិវឌ្ឃឃុំ សង្កាត់ ពីឆ្នោំ២០១៧ ដល់២០២២ ស្របតាម 

សា្ថានភាពជាក់ស្ត្រងន្រឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងទិស 

ដៅធំៗសម្រប់ការអភិវឌ្ឍ ឃំុ សង្កាត់ ដ្រលគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការ

កណ្តាលបានសម្រចគឺៈ ១-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិប-

ត្រយ្យនៅមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិស្ររើភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូបប្រជាជន 

បានរស់នៅដោយសុខដុមរមនា គ្មោនការប្រងច្រកអំពីនិនា្នោការនយោបាយ 

អតីតកាល ភ្រទ ជំនឿសាសនា ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈក្នុងសង្គម ,   

២- ជាឃុំ សង្កាត់ ដ្រលមានការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន, ៣-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលមានហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 

គមនាគមន៍គ្រប់គ្រន់ និងល្អ , ៤-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលមានសន្តិសុខស្បៀង 

សន្តសុិខទឹក និងសន្តសុិខថមពលអគ្គសិនី, ៥-ជាឃំុសង្កាត់ដ្រលផ្តល់ 

ស្រវាសង្គមនានាជូនប្រជាជន បានឆប់រហ័សប្រកបដោយគុណភាព 

តមា្លាភាព និងជឿទុកចិត្ត, ៦-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលលើកកម្ពស់សា្ថានភាពរស់

នៅរបស់ស្រ្តី កុមារ ជនពិការ ជនចាស់ជរា ជនជាតិដើមភាគតិច និង 

ក្រុមជនងយរងគ្រះផ្ស្រងទៀត , ៧- ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលមានភាពជាដ្រគូ

ដ៏ល្អប្រសើរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមសុីវិល និងផ្ន្រកឯកជន, 

៨-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលលើកកម្ពស់សុចរិតភាព ភាពសា្អាតស្អំ គ្មោនអំពើពុក-

រលួយ និងគ្មោនការរំលោភអំណច និង៩-ជាឃុំសង្កាត់ដ្រលធានាដល់ 

សន្តិសុខ របៀបរៀបរយ សណ្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ សុវត្ថិភាពសង្គម ។ 

ព្រមជាមួយន្រះ នៅក្នុងសន្និបាតដំណើរការបោះឆ្នោតសា្ទាបស្ទង់ 

ជ្រើសរើសប្រក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ររើ ត្រឹមត្រូវ និងមានតមា្លាភាពដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំង      

ឲ្យឃើញច្បាស់នូវការអនុវត្តគោលការណ៍ ប្រជាធិបត្រយ្យផ្ទ្រក្នុងយ៉ាង            

ទូលំទូលាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ធានាបាននូវធ្លុងសាមគ្គីភាព 

ឯកភាពផ្ទ្រក្នុងគណបក្សនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ។ តាមរយៈការបោះឆ្នោត 

សា្ទាបស្ទង់ន្រះ អង្គការមូលដ្ឋានរបស់គណបក្សជ្រើសរើសបាននូវប្រក្ខជន

ល្អដ្រលមានសមត្ថភាព និងប្រជាប្រិយភាព ដើម្បីឈរឈ្មោះប្រកួត                   

ប្រជ្រងដណ្តើមជ័យជម្នះក្នងុការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រមុប្រកឹ្សាឃំុ សង្កាត់ 

អាណត្តិទី៤ ខាងមុខ ។ 

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ មានសារៈ

សំខាន់ខាងនយោបាយយ៉ាងជ្រលជ្រ បំផុតចំពោះតួនាទីដឹកនាំរបស់ 

គណបក្សទៅអនាគត ដ្រលទាមទារឲ្យអង្គការចាត់តាំងគណបក្ស និង 

មន្រ្តីគណបក្ស គ្រប់ផ្ន្រក គ្រប់ថ្នោក់ ត្រូវត្រខិតខំពុះពារសម្រចនូវការប្ត្រជា្ញា

ចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គណបក្ស គឺ “រក្សាប្រៀបឈ្នះរបស់គណបក្សនៅ 

ក្នុងការបោះឆ្នោតន្រះឲ្យបានជាដច់ខាត” ។ ជ័យជម្នះន្រះនឹងធានាដល់     

ជ័យជម្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិឆ្នោំ២០១៨ និងការបោះ

ឆ្នោតអសកលជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត។ អាស្រ័យហ្រតុន្រះ គណបក្សគ្រប់ថ្នោក់ 

គ្រប់ផ្ន្រក មន្រ្តីគ្រប់ៗរូបត្រូវបង្ហាញថ្រមទៀតនូវលទ្ធផលជាក់ស្ត្រងក្នុងការ

អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈបន្តជំរុញកំណ្រ 

ទម្រង់ឲ្យស្រុះដ្រគ្នោ មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាព, ត្រូវសមា្អាតខ្លួន 

ក្រប្រមុខ មាត់ឲ្យបានល្អតាមអភិក្រម “ឆ្លុះកញ្ចក់ មុជទឹក ដុសក្អ្រល 

និងព្យាបាល”, ត្រូវប្ររឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាជន អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ជា

ពិស្រសពង្រឹងការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈនានាឲ្យកាន់ត្រកៀកនឹងប្រជាជន 

និងកាន់ត្រទទួលបានការជឿទុកចិត្ត និងការបង្កើនការតស៊ូលើសមរភូមិ

សាធារណមតិឲ្យកាន់ត្រខា្លាំងកា្លាឡើង ដើម្បីការពារលើកតម្កើងសច្ចធម៌ 

របស់គណបក្ស៕

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 
a profound political significance for the leading role of the Party 
to the future. It requires political organizations and officials at 
every level to make efforts to overcome and realize strategic 
determination of the Party, which is “to resolutely maintain                      
winning advantage of the Party in the forthcoming elections.” 
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./.
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរម
នាថ នរ្រត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ក្រងយាំ (Tony Tan Keng Yam)                       

ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរើ  បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់  

អញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ពីថ្ង្រទី 

០៨-១១ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧។ ក្នុងអំឡុងព្រលទស្សនកិច្ចន្រះ ឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត តូនី តាន់ក្រងយាំ បានចូលក្របបង្គំគល់ព្រះករុណាព្រះ
បាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម    សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រន្រ

ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា នៅប្រសាទទ្រវាវិនិច្ឆ័យ និងចូលក្របបង្គំគល់

សម្ត្រចព្រះមហាក្សត្រី នរ្រត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជ
មាតាជាតិខ្ម្ររក្នុងស្ររើភាពស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ និងសុភមង្គលនៅព្រះរាជ 

ដំណក់គន្ធបុបា្ផា ន្រព្រះបរមរាជវាំងដច់ដោយឡ្រកពីគ្នោ ។ 

នៅថ្ង្រទី៩ ខ្រមករា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ក្រងយាំ ក៏បាន 

អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគីជាមួយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ     

ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាផងដ្ររ។ ឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត តូនី តាន់ ក្រងយាំ បានជម្របសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ថ 

ឯកឧត្តម មកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាជាញឹកញាប់ 

ណស់ហើយក៏បុ៉ន្ត្រន្រះជាលើកទី១ ដ្រលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លវូការ ។ 

ឯកឧត្តមបានសំដ្រងនូវការកោតសរសើរចំពោះការរើកចំរើនរបស់ប្រទ្រស

កម្ពុជា ទាំងវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច វិស័យសំណង់ និងវិស័យឧស្សាហកម្ម ហើយ 

ការរើកចំរើនន្រះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ សម្ត្រច 

អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណ  

ចក្រកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ ក្រងយាំ ក៏បានបង្ហាញនូវ         

សុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងមុតមាំទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-

សិង្ហបុរើ ពិស្រសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគគឺមានការកើន

ឡើងយ៉ាងលឿន ហើយទំនាក់ទំនងប្រទ្រសទាំងពីរក៏មានភាពល្អប្រសើរ

ព្រះបានចាក់ឬសយ៉ាងយូរ គឺមានរយៈព្រលជាង ៥០ ឆ្នោំ មកហើយ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម តូនី 
តាន់ ក្រងយាំ ដ្រលបានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅប្រទ្រស  

កម្ពុជានាព្រលន្រះ។ សម្ត្រចត្រជោ មានប្រសាសន៍ថ ការរើកចំរើន និង      

អភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា មិនអាចកាត់ផ្តៅច់ច្រញពីការជួយឧបត្តម្ភគំទ្ររបស់

សិង្ហបុរើនោះទ្រ ពិស្រសការជួយកម្ពជុាលើការបណ្តះុបណ្តាលធនធានមនុស្ស 

ដោយសម្ត្រច បានស្នើសុំឲ្យសិង្ហបុរើបន្តជួយ កម្ពុជាលើការបណ្តុះបណ្តាល

ធនធានមនុស្សបន្តទៀត។ សម្ត្រចត្រជោក៏ បានស្នើដល់ឯកឧត្តមប្រធានា 

ធិបតី សិង្ហបុរើពិចារណជំរុញអ្នកវិនិយោគ និងទ្រសចរណ៍មកកាន់កម្ពុជា 

បន្ថ្រមទៀត ថ្វីត្បិតទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសទាំងពីរមានប្រមាណ 

៥០០ លានដុលា្លារអាម្ររិក ប៉ុន្ត្រទំហំន្រះមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសកា្តៅនុ-

ពល ដ្រលកម្ពុជាមាននៅឡើយទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើឲ្យសិង្ហបុរើ 

ជួយទិញអង្ករពីកម្ពុជា ពិស្រសអង្ករសរើរាង្គ ដ្រលកសិករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការ 

ដំដុះសំរាប់ការនាំច្រញ ។ ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរើ 

បានឯកភាពជាមួយការលើកឡើងរបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន និង 

ទទួលយកសំណើរបស់សម្ត្រចត្រជោ និងបានសន្យាជួយដល់កម្ពុជាលើ 

វិស័យវិនិយោគពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស។  

បនា្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សាការងររួចមកថ្នោក់ដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញធ្វើជា

អធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថ ល្រខាលើឯកសារចំនួនពីរ គឺ១-អនុស្សារណៈ ស្តីពី 

កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារលើវិស័យអប់រំបណ្តះុបណ្តាលបច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជាជីវៈ 

រវាងក្រសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 

និងវិទ្យាសា្ថានអប់រំបច្ច្រកទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរើ ២-អនុស្សារណៈ 

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម  តូនី តាន់កេងយាំ  កាន់តេពងេឹង
ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-សិង្ហបុរី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ក្រងយាំ ចូលក្របបង្គំគល់ 

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម  សីហមុនី 
ព្រះមហាក្សត្រន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តូនី តាន់ក្រងយាំ អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគី

ជាមួយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ     ហ៊ុន ស្រន 

នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
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សូមក្របថ្វាយបង្គំសម្ត្រចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី, សម្ត្រចព្រះសង្ឃរាជ, សម្ត្រចព្រះរាជាគណៈ និងព្រះថ្ររានុថ្ររៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសកា្ការៈ,

 សម្ត្រច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោកស្រី, អស់លោក,  ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ,

 សមាជិក សមាជិកា ន្រអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្ន្រហា !

ថ្ង្រ៧ ខ្រមករា ឆ្នោំ១៩៧៩ គឺជាថ្ង្រជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត  បញ្ចប់សម័យកាលដ៏ខ្មោងងឹតបំផុតន្រកម្ពុជា 

ហើយបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មីគឺ ឯករាជ្យ ស្ររើភាព ប្រជាធិបត្រយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ ថ្ង្រន្រះគឺជាទិវាដ៏មហានក្ខត្តឬក្សដ្រលប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទ្រសចូលរួមដោយក្តីសមនស្ស 

រើករាយក្រល្រង ប្ររព្ធខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៣៨ ន្រទិវាជ័យជម្នះដ៏រុងរឿងន្រះ ជាមួយនឹងមោទនភាពដ៏ថ្ល្រថ្លាចំពោះសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនដ្រលប្រជាជនយើងសម្រចបាន 

ក្នុងរយៈព្រល៣៨ ឆ្នោំកន្លងមក រួមទាំងសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងឆ្នំា ២០១៦ ដ្រលទើបត្រឆ្លងផុតថ្មីៗន្រះ។

យើងប្ររព្ធពិធីដ៏ឧឡារិកន្រះឡើង ក្នុងសា្មោរតីចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វើរកមា្មោភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារើ ន្ររណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា និងវើរកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត 

វៀតណម ដ្រលបានធ្វើការលះបង់យ៉ាងធំធ្រងក្នងុការប្រយុទ្ធ ដើម្ីបផ្តលួរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍  បុ៉ល ពត និងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់កម្ពជុា ។ សូមសម្ត្រងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រលជ្រ 

ចំពោះបណ្តាប្រទ្រសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ និងប្រជាជនស្ន្រហាសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌នៅលើពិភពលោកដ្រលបានជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបុព្វហ្រតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមន្រះ ។ ព្រមជាមួយន្រះ 

យើងទំាងអស់គ្នោសូមលំឱនកាយ សង្រមួចិត្តគោរពវិញ្ញាណក្ខន័្ធជនរួមជាតិជាង ៣លាននាក់ ដ្រលបានបាត់បង់ជីវិតទៅយ៉ាងអាណោចអាធម្ម និងអយុត្តធិម៌បំផុតនៅក្រមរបបប្រល័យពូជសាសន៍  

ហើយឧទ្ទិសបួងសួងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធរបស់លោកអ្នកទាំងអស់នោះបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងដរាបទៅ។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្ល្រថ្លាន្រះ ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នោសូមសម្ត្រងគរវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម 
សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្ត្រចព្រះមហាក្សត្រី នរ្រត្តម មុនិនាថសីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្ម្ររ ក្នុងស្ររីភាព ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ 
និងសុភមង្គល ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ សូមថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាជាអមា្ច្រស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង និងសម្ត្រចព្រះវររាជមាតាជាតិ សូមមានព្រះរាជសុខភាពបរិបូណ៌ 

ព្រះកាយពលមាំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងព្រះជនា្មោយុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ប្រថប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំន្រប្រជារាស្ត្រខ្ម្ររគ្រប់ៗរូប និងបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿង

ក្នុងឯករាជ្យ សន្តិភាព ឯកភាព អធិបត្រយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីដ៏ព្រញល្រញជានិច្ចនិរន្តន៍។ 

អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្ន្រហា !

បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសន្តិភាព ហើយកំពុងខិតខំបញ្ច្រញអស់ពីកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត និងប្រជា្ញាសា្មោរតី ដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិខ្លួនឲ្យកាន់ត្ររើកចម្រើន  

ខា្លាំងកា្លា និងរួមគ្នោលុបបំបាត់នូវរាល់សា្លាកសា្នោមដ៏ឈឺចាប់ ខ្លាចផ្សាបំផុតដ្រលសង្រ្គាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុក។ ព្រលន្រះទោះបីជាយើងកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្តី ក៏យើង

មិនអាចភ្ល្រចបានឡើយនូវអតីតកាលដ៏ខ្មោងងឹតបំផុតន្រមាតុភូមិ និងប្រជាជាតិយើងដ្រលត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយសង្រ្គាម និងឧក្រិដ្ឋកម្ម យ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងត្រូវក្រលជោកជាំដោយឈាម 

និងទឹកភ្ន្រករបស់ប្រជាជន ហើយត្រូវគ្ររំលោភបំពានប្រមាថមាក់ងយសព្វប្របយ៉ាង។ មហន្តរាយ និងសកនាដកម្មដ៏ធំធ្រងដ្រលបានធា្លាក់សង្កត់មកលើប្រជាជនកម្ពុជាន្រះ គឺផ្តើមឡើង 

ដោយរដ្ឋប្រហារថ្ង្រ ១៨ មីនា ឆ្នោំ១៩៧០ តាមខ្ស្រញាក់របស់បរទ្រស ដ្រលបង្កជាភ្លើងសង្រ្គាមឆបឆ្រះយ៉ាងសនោ្ធោរសនៅ្ធោ ដុតបំផ្លាញទឹកដីមាតុភូមិយើង និងបានសមា្លាប់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា 

ជាងកន្លះលាននាក់។ ក្រយថ្ង្ររំដោះ ១៧ ម្រសា ឆ្នោំ១៩៧៥ ប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមថនឹងបានរស់ក្នុងសន្តិភាព ប៉ុន្ត្រផ្ទុយទៅវិញបនក្បត់ ប៉ុល ពត បានប្លន់យកទាំងស្រុងនូវសមិទ្ធផលន្រជ័យ 

ជម្នះន្រះ បង្កើតឡើងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ សមា្លាប់រង្គាលប្រជាជនខ្លួនឯង បំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដ្រលជាតម្ល្រសា្មោរតី និងសមា្ភារៈរបស់ជាតិ ធ្វើឲ្យទឹកដីមាតុភូមិដ្រលឆ្រះខ្លាចដោយភ្លើងសង្រ្គាម

ទៅហើយនោះ កា្លាយទៅជាវាលពិឃាតយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅបំផុត។ ក្នុងរយៈព្រលត្រ៣ឆ្នោំ ៨ខ្រ ២០ថ្ង្រ ពួក ប៉ុល ពត បានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិឲ្យរលាយខ្ទ្រចខ្ទីដល់ឬសគល់ សិទ្ធិ       

ស្ររើភាពដ្រលជាតម្ល្រសារវ័ន្តរបស់មនុស្សត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុង ប្រជាជនជាង ៣លាននាក់ ត្រូវបានសមា្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធម្ម ។ ច្បាស់ណស់ថ បើគ្មោនការជួយសង្គា្រះឲ្យទាន់ព្រល

វ្រលាទ្រនោះ ប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបន្តកម្ទ្រចបង់ដោយគ្មោនទីបញ្ចប់ឡើយ។ 

ស្ថិតក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រះ បណ្តាកមា្លាំងអ្នកស្ន្រហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តៅច់ខ្លួនច្រញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ហើយបានរួមគ្នោបង្កើតរណ

សិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ង្រ ២ ធ្នូ ឆ្នោំ១៩៧៨ ដើម្បីប្រមូលកមា្លាំងរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលធ្វើការតស៊ូសង្រ្គោះប្រទ្រសជាតិ និងបានអំពាវនាវរកការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រជាជនន្របណ្តាប្រទ្រស

ជិតឆ្ងាយដល់ដំណើរការតស៊ូន្រះ។ ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ធំធ្រង និងទាន់ព្រលវ្រលាពីសំណក់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណម រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គា្រះជាតិកម្ពុជាបានដឹកនាំ

ប្រជាជនវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់ នៅថ្ង្រ៧ ខ្រមករា ឆ្នោំ ១៩៧៩។ ជ័យជម្នះ ៧មករា បានសង្គា្រះអាយុជីវិតប្រជាជនដ្រលនៅស្រសសល់បានទាន់ 

ព្រលវ្រលា បានដណ្តើមមកវិញនូវសិទ្ធិស្ររើភាពគ្រប់យ៉ាងជូនប្រជាជន បានធ្វើឲ្យរាល់តម្ល្រទាំងខាងសា្មោរតី និងសមា្ភារៈរបស់ប្រជាជាតិខ្ម្ររដ្រលត្រូវបានកសាងពូនផ្តុំរាប់ពាន់ឆ្នោំមកហើយនោះ 

បានរស់ឡើងវិញ និងបានរួមវិភាគទានដ៏សកម្មដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់។ ន្រះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលគ្មោនកមា្លាំងណអាចមកបំភ្ល្រ បំផ្លើស បំភ្ល្រច និងបំផ្លាញបានឡើយ។ 

ក្រយថ្ង្ររំដោះ៧មករា យើងត្រូវសា្តៅរស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងជីវភាពរស់នៅឡើងវិញពីល្រខសូន្យ និងពីបាតដ្រទទ្រ ក្នុងសា្ថានភាពប្រទ្រសមានសន្តិភាពផង និងមានសង្រ្គាមផង ហើយត្រូវ            

ទទួលរងនូវការហ៊ុមព័ទ្ធខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងឯកោខាងនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថ្រមទៀតពីសំណក់ប្រទ្រសមួយចំនួន ដ្រលមានគោលបំណងនាំយករបបប្រល័យពូជសាសន៍ត្រឡប់មកកម្ពុជា

វិញ។ ឧបសគ្គ និងការលំបាកទាំងឡាយដ្រលរាំងសា្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាដើរទៅមុខនៅក្នុងដំណក់កាលនោះមានទំហំធំធ្រងណស់ ដ្រលអាចទាញកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកគ្រះមហន្តរាយជាថ្មីវិញ

បាន បើមិនអាចពុះពារជម្នះបានទ្រនោះ ។ ប្រឈមនឹងរាល់ឧបសគ្គដ៏គ្រះថ្នោក់បំផុតន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រណសិរ្ស និងរដ្ឋអំណចន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ដ្រលត្រូវបាន 

សុន្ទរកថា
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ 

ហ៊ុន សេន 
បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

ថ្លេងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៨ 
នេទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)
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បង្កើតឡើងភា្លាមក្រយថ្ង្ររំដោះ ៧មករា បានជ្រងទង់មហាសាមគ្គីការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិ ពុះពារ សា្តៅរ កសាង និងការពារប្រទ្រសឲ្យគង់វង្ស ឋិតថ្ររ និងឈានទៅមុខពីជ័យ    

ជម្នះមួយទៅកាន់ជ័យជម្នះមួយទៀតជាបន្តបនា្ទាប់។ អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ក្នុងរយៈព្រលត្រ ១០ឆ្នោំ ក្រយថ្ង្រជ័យជម្នះ៧ មករា កម្ពុជាដ្រលច្រញដំណើរពីល្រខសូន្យ បានឈានមកដល់ដំណក់ 

កាលពង្រឹងពង្រីកខ្លួន ដ្រលបានបង្កបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិចាំបាច់នានាឲ្យកម្ពុជាឈានចូលដំណក់កាលថ្មីមួយទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ សន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបត្រយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ប្រកបដោយមោទនភាព ។

ឆ្លងកាត់រយៈព្រល៣៨ឆ្នោំមកន្រះ ផ្តើមពីជ័យជម្នះ ៧ មករា ប្រទ្រសកម្ពុជាបាននិងកំពុងឈានទៅមុខតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងប្រថ្នោដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជន និងដើរស្រប                

ជាមួយនិនា្នោការរួមក្នុងតំបន់ក៏ដូចពិភពលោក ទោះបីជាត្រូវជួបនឹងភាពបត់ប្រនយ៉ាងច្រើនក្តី : 

- កម្ពុជាពីមុន ដ្រលជាវាលពិឃាត ជាតំបន់អសន្តិសុខ ជាចមា្ការមីន ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាទឹកដី   សន្តិភាព និងជាតំបន់ទ្រសចរណ៍មួយប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍       

ដ្រលទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចររាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នោំៗ ។

- កម្ពុជាពីមុន ដ្រលត្រងត្រប្រើអាវុធដើម្បីដណ្តើមអំណចគ្នោ ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាប្រទ្រសមួយ ដ្រលគោរពយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររើពហុបក្ស តាមរយៈ 

ការរៀបចំយ៉ាងទៀងទាត់ នូវការបោះឆ្នោតដោយស្ររើ ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើស និងជ្រើសតាំងតំណងដឹកនាំប្រទ្រស ជានីតិរដ្ឋដ្រលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដោយ

ឥតងករ្រ និងជារដ្ឋអធិបត្រយ្យ ដ្រលមានបូរណភាពទឹកដីព្រញល្រញ ហើយគោរព លើកតម្កើងសិទ្ធិ និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរបស់មនុស្ស។

- កម្ពុជាពីមុន ដ្រលជាប្រទ្រសត្រូវទទួលរងការហ៊ុមព័ទ្ធ និងឯកោទាំងខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ឥឡូវន្រះបានកា្លាយទៅជាប្រទ្រសមួយដ្រលកំពុងសមាហរណកម្មខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅក្នុង

រចនាសម្ព័ន្ធ និងនិមា្មោបនកម្មតំបន់ និងពិភពលោក ហើយកំពុងបំព្រញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាពក្នុងគ្រប់កិច្ចការតំបន់ និងនៅលើឆកអន្តរជាតិ។ 

- កម្ពុជាពីមុន ដ្រលជាប្រទ្រសអន់ខ្សាយខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងគ្របដណ្តប់ដោយភាពក្រីក្រ មានអសន្តិសុខស្បៀង ឥឡូវន្រះ បានកា្លាយទៅជាប្រទ្រសនាំស្បៀងច្រញ ហើយស្ថិតនៅចំណត់ថ្នោក់ 

ន្រប្រទ្រសដ្រលសម្រចបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងអត្រជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នោំ ក្នុងរយៈព្រលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រយន្រះ ព្រមទាំងសម្រចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អ 

ប្រសើរ ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចការក្រលម្អសូចនាករសង្គមសំខាន់ៗ ។ 

ទាំងអស់ន្រះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធ្រងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដ្រលកើតច្រញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយប្រកបដោយឆន្ទៈប្តូរផ្តៅច់, ការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូបក្នុងការ 

អនុវត្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដ្រលបង្កើតជាកមា្លាំងមហាសាមគ្គី ដើម្បីកសាង និងការពារមាតុភូមិ, ការលះបង់អស់ពីកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្តរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដប់ថ្នោក់ និងកងកមា្លាំងប្រដប់

អាវុធគ្រប់ប្រភ្រទក្នុងការបម្រើជាតិ និង  ប្រជាជន, ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងចរន្តនយោបាយនានា និងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រងៗទៀតក្នុងសង្គម ដោយឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងតាមគោល

ការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររើ ពហុបក្ស ព្រមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ស្មោះសរពីសំណក់បណ្តាប្រទ្រសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ន្រះជាកតា្តៅធំៗន្រជ័យជម្នះ និងជាម្ររៀន           

ពិសធន៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ្រលយើងទាំងអស់គ្នោគប្បីយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ និងចងចាំជារៀងដរាប ដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ជូរចត់អាចកើតឡើងជាថ្មីវិញបាននៅលើមាតុភូមិយើង។ 

អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្ន្រហា !

សា្មោរតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ស្ថិតស្ថ្ររ និងរស់រវើកជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប និងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀត សា្មោរតី ៧ មករា ជាពន្លឺបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យឆ្លងកាត់នូវគ្រប់             

ឧបសគ្គ និងការលំបាកនានាឆ្ពោះទៅរកជ័យជម្នះគ្មោនទីបញ្ចប់  សា្មោរតី ៧ មករា គឺសា្មោរតីសន្តិភាព និងការរួបរួមជាតិ ជាសា្មោរតីធ្វើមា្ចាស់ប្រទ្រសរបស់ប្រជាជនយើង។ សា្មោរតី ៧ មករា ជាសា្មោរតី 

របស់ប្រជាជាតិខ្ម្ររ ដោយពុំមានប្រងច្រកនិនា្នោការនយោបាយណមួយឡើយ ទាំងអ្នកបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ទាំងយុវជនជំនាន់ក្រយដ្រលមិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នូវរបបដ៏ 

ឃោរឃៅន្រះ ។ មានត្រអ្នកចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញ និងអ្នកដ្រលចង់ប្រើប្រស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រចគោលបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយពុំគិតដល់អាយុជីវិតរបស់ 

ប្រជាជនកម្ពុជាបុ៉ណោ្ណោះ ដ្រលប្រឆំងនឹងជ័យជម្នះ ៧ មករា។

ព្រលន្រះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងឈានចូលឆ្នោំ២០១៧ ដ្រលជាឆ្នោំទី៤ ន្រការអនុវត្ត «កម្មវិធីនយោបាយ» និង «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណក់កាលទី៣»  របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រប់នីតិកាល

ទី៥ ន្ររដ្ឋសភា ជាមួយនឹងក្តីសមនស្សរើករាយចំពោះសមិទ្ធផលគ្រប់វិស័យដ្រលសម្រចបានក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ  :

- ខឿនការពារប្រទ្រស និងសន្តិសុខជាតិកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹង ដ្រលបានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពន្រកិច្ចការពារជាតិ ការពារអធិបត្រយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីន្រមាតុភូមិ ធានាសន្តិភាព 

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជន។ តាមរយៈន្រះ បានផ្តល់ភាពអនុគ្រះដល់ការពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររើ ពហុបក្ស ដ្រល

បានដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ។   បណ្តាគណបក្សនយោបាយ រួមទាំងគណបក្សដ្រលទើបបង្កើតថ្មី បណ្តាសមាគម និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ ប្រភ្រទ 

កំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយស្ររើ ។ សា្ថាប័ននានារបស់ជាតិ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នោក់ កំពុងខិតខំអនុវត្តការងររបស់ខ្លួន ដ្រលបានធានាដល់ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ព្រមទាំងដំណើរ 

ការន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។  ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រមការចាត់ច្រងរបស់គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនប្រកបដោយជោគជ័យ ដ្រលបាន  

ទទួលនូវការសាទរពីសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ខ្ញុំសូមយកឱកាសន្រះ សម្ត្រងនូវការគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទ្រសដ្រលបានអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួល

ខុសត្រូវ ដោយបានអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងភាពជាមា្ចាស់វាសនារបស់ប្រទ្រសជាតិ ហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដ្រលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ ទៅពិនិត្យបញ្ជី

ឈ្មោះដ្រលគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទផ្សាយឲ្យទាន់ព្រលវ្រលា ដើម្បីធានាសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូន។  

- ការអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់នានា កំពុងត្រូវបានជំរុញក្នុងឆន្ទៈមុតស្រួចប្រកបដោយផ្ល្រផ្កា ដ្រលបានលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីកំណើនការងរ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព។ ជា                     

ពិស្រសកំណ្រទម្រង់នៅរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្រមជាតិ រួមទាំងថ្នោក់ឃុំ សង្កាត់ បានទទួលការគំទ្រ និងការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពី ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ឆ្លងតាម 

ដំណើរការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានផ្ទ្ររទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ មានកំណើន១២ដង បើគិតពីឆ្នោំ ២០០២ មកដល់ឆ្នោំ ២០១៦។ គួបផ្សំនឹងការកៀរគរធនធានពីដ្រគូ 

អភិវឌ្ឍន៍ សង្គមសុីវិល សប្បុរសជន និងការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន បានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ កាន់ត្រពង្រីកបាននូវលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍ  ហ្រដ្ឋារចនា -   

សម្ព័ន្ធជនបទរាប់ពាន់គម្រងក្នុង១ឆ្នោំៗ ដូចជា ការសាងសង់ផ្លូវជនបទ, សា្ពោន, អណ្តូងទឹក, ស្រះទឹក, ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខា្នោតតូច, សាលារៀន, ប៉ុស្តិ៍សុខភាព និងការផ្តល់ស្រវាសង្គមផ្ស្រងៗ។

- ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កម្ពុជាធានាបាននូវស្ថិរភាពមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អប្រសើរ ក្នុងនោះអតិផរណររក្សាបានក្នុងកម្រិតទាបជាង ៥% 

និងអាត្រប្តូរប្រក់មានស្ថិរភាព ។ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសម្រចបានក្នុងរង្វង់៧% ដូចការព្យាករពីដើមឆ្នោំ ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន ១១,៤%, វិស័យស្រវាកម្មមានកំណើន ៦,៧% និង

វិស័យកសិកម្មមានកំណើនល្អជាងឆ្នោំមុន ។ ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យមសម្រប់មនុស្សមា្នោក់ៗកើនពី ៧៦០ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងឆ្នោំ២០០៨ ដល់ ១.២១៥ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នោំ២០១៥ 

ហើយនៅឆ្នោំ២០១៦ បានបន្តកើនដល់ជាង១.៣០០ដុលា្លារ ដ្រលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីចំណត់ថ្នោក់ជាប្រទ្រសចំណូលទាបកា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំ 

សម្រចឲ្យបាននូវទស្សនវិស័យធំៗន្រការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនបន្តទៀត ។ សន្ទុះរើកចម្រើនដ៏ខា្លាំងន្រះបានបង្ហាញច្បាស់ក្នុងភាពរស់រវើកន្រជីវភាពសង្គមលើគ្រប់វិស័យបច្ចុប្បន្នន្រះ។ សម្រប់                          

ឆ្នោំ ២០១៧ តាមការព្យាករ ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាំងកតា្តៅខាងក្រ ទាំងកតា្តៅខាងក្នុងក្តី ក៏កម្ពុជានឹងនៅត្រធានាបាននូវស្ថិរភាពមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងសម្រចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 

៧% បន្តទៀត។ សា្ថានភាពដ៏ល្អន្រះ កំពុងពង្រឹង និងពង្រីកថ្រមទៀតនូវកាលានុវត្តភាពសម្រប់ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ 



qñaMTI 16 elx 188 Exmkra qñaM 20176 TsSnavdþI RbCaCn

- គួរកត់សមា្គាល់ថ ទន្ទឹមនឹងកំណើនផលិតផលស្រូវរបស់កសិករ សា្ថានភាពទីផ្សារអង្ករកាន់ត្រមានការប្រកួតប្រជ្រងខា្លាំងដ្រលធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងបញ្ហាតម្ល្រស្រូវ។ កន្លងមកន្រះយើងបាន             

ខិតខំដោះស្រយបញ្ហាតាមមធ្យាបាយជាច្រើន ដើម្ីបរក្សាស្ថរិភាពថ្ល្រស្រវូ ។ ខ្ញុសូំមសម្ត្រងការកោតសរសើរចំពោះមន្ត្ររីាជការ ពាណិជ្ជករ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវ     

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញចលនាទិញស្រូវ ដើម្បីជួយដោះស្រយបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាកសិករ ។ ក្នុងឱកាសដ្រលប្រជាកសិករកំពុងត្រប្រមូលទុកដក់ផលស្រូវនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ត                 

ប្រឹងប្រងព្រញទំហឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូន។ ចំពោះបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារដ្រលស្ថិតលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចឲ្យបងប្អូនអាចផ្ទ្ររសិទ្ធិកាន់កាប់ 

ប្រើប្រស់ និងអាស្រ័យផលទៅកូន ឬអ្នកដទ្របាន ដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិឡើយ ហើយនៅព្រលថ្មីៗន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រចលុបការបង់ភាសុី និងការបង់ថ្ល្រផ្ស្រងៗទៀតចំពោះ

ការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី នៅតាមទីផ្សារទូទាំងប្រទ្រស។ ជាមួយគ្នោន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចដំឡើងប្រក់បៀវត្សមូលដ្ឋានដល់មន្ត្រីរាជការ និងកងកមា្លាំង 

ប្រដប់អាវុធ ១២% ក្នុងឆ្នោំ ២០១៧ន្រះ និងឈានទៅសម្រចគោលដៅជាង១លានរៀល នៅឆ្នោំ២០១៨ ព្រមទាំងដំឡើងរបបប្រក់សធននិវត្តន៍។ ប្រក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ និយោជិត 

ផ្ន្រកវាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដ្ររ និងស្ប្រកជើង ត្រូវបានដំឡើងពី ១៤០ដុលា្លារ ដល់ ១៥៣ដុលា្លារ ក្នុងមួយខ្រ ដ្រលចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ដូច្ន្រះបើរាប់បញ្ចូលប្រក់អត្ថប្រយោជន៍រួម

ទាំងប្រក់បន្ថ្រមផ្ស្រងៗទៀត កម្មករ និយោជិតទទួលបានពី ១៧០ ទៅ ១៨១ ដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងមួយខ្រ។  

លទ្ធផលដ្រលសម្រចបានទាំងន្រះ ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងក្រលម្អ        

ស្រវាសាធារណៈផ្តល់ជូនប្រជាជនឲ្យមានភាពកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 

អង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិជាទីគោរពស្ន្រហា !

៣៨ឆ្នោំកន្លងមកន្រះ គឺ៣៨ឆ្នោំន្រសាមគ្គីភាព វើរភាព និងជ័យជម្នះ ។ ដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវសា្មោរតី       ៧មករា និងផ្អ្រកលើបណ្តាសមិទ្ធផលដ៏វិស្រសវិសាលដ្រលយើងសម្រចបានកន្លងមក 

យើងទាំងអស់គ្នោនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប្រកបដោយក្តីសង្ឈឹម និងភាពជឿជាក់ចំពោះអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់មាតុភូមិ និងប្រជាជាតិយើង។ យើងបានពុះពារឆ្លងកាត់រួចមកហើយនូវ  

ឧបសគ្គធំៗគ្រប់ប្របយ៉ាង គ្មោនឧបសគ្គណដ្រលធំលើសពីន្រះទៀតទ្រ ហើយយើងក៏បានឃើញនូវកមា្លាំងដ៏ធំធ្រងរបស់ប្រជាជាតិយើងដើម្បីធ្វើមា្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនផងដ្ររ។ ទៅមុខ 

ទៀត គ្មោនឧបសគ្គណអាចមករារាំងមិនឲ្យសម្រចបំណងប្រថ្នោរបស់យើងបានឡើយ ឲ្យត្រប្រជាជាតិយើងមានការរួបរួមគ្នោ ហើយបន្តធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវដូចបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងសា្មោរតីន្រះ        

យើងទាំងអស់គ្នោប្រឆំងដច់ខាតនូវរាល់សកម្មភាពប្រទូសរា៉ាយ ទោះបីច្រញពីប្រភពណក៏ដោយដ្រលអាចធ្វើឲ្យខ្ម្ររប្រកបាក់គ្នោជាថ្មីទៀត ដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវសា្មោរតីបង្រួបបង្រួមជាតិ, 

គោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស , ខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រយនូវទស្សនៈខុសៗគ្នោក្នុងសង្គមដោយ ភាពអត់ធ្មត់ យោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នោ និងអហិង្សា និង  

ឈរលើមូលដ្ឋានគោរពអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងមឺុងមា៉ាត់។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការពារដច់ខាតឯករាជ្យ អធិបត្រយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ របបរាជានិយម និងរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ 

ជាពិស្រសថ្ររក្សាសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈឲ្យបានរឹងមាំឥតរង្គាះរង្គើរ ដ្រលជាកតា្តៅសារវ័ន្តដើម្បីធានាដល់ដំណើរការរើកចម្រើនន្រលទ្ធិប្រជាធិប-

ត្រយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស, ធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ   ចីរភាព និងសមធម៌ និងធានានូវជីវភាពរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន។  

យើងប្រឆំងនឹងសកម្មភាពណមួយពីខាងក្រ ដ្រលព្យាយមដក់ការកៀបសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន នៅក្រមហ្រតុផលប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស   

ដ្រលជាការជ្រៀតជ្រកមកលើដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋអធិបត្រយ្យមួយ បំពានលើគោលការណ៍ជាសកល ។ កម្ពុជាមិនអាចទទួលយកការកៀបសង្កត់ ឬការជ្រៀតជ្រកណមួយបានឡើយ ជា           

ពិស្រសការប៉ុនប៉ងពីខាងក្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ផ្ទុយពីគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ដ្រលការប៉ុនប៉ងប្របន្រះ បាននិងកំពុងបង្កនូវជមោ្លាះផ្ទ្រក្នុង 

អស្ថិរភាព អសន្តិសុខ  សង្គា្រម ទុក្ខវ្រទនា ការរត់ភៀសខ្លួន និងការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់រាប់ស្រនលាននាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតនៅក្នុងប្រទ្រសមួយចំនួនដ្រលរកទីបញ្ចប់មិនឃើញ។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញការអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងបង្កា្របចោរកម្ម, ឃាតកម្ម, ការប្លន់ប្រដប់អាវុធ, គ្រឿងញៀន, ការកាប់ឈើខុសច្បាប់, ការទន្ទា្រនយកដីធ្លីខុសច្បាប់, 

បទល្មើសន្រសាទខុសច្បាប់, អាជីវកម្មរ៉្រខុសច្បាប់, អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់ និងការដក់កុងត្រូលយកលុយខុសច្បាប់ ។ ជនដ្រលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវត្រទទួលទោសតាមច្បាប់។  

យើងបន្តជំរុញការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់រដ្ឋដ៏សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យ និងការប្រឆំងអំពើពុករលួយដោយឆន្ទៈមោះមុត ក្នុងនោះរួមទាំងកំណ្រទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សំដៅបង្កើន 

ការផ្ទ្ររមុខងរ និងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្រមជាតិ ពិស្រសនៅថ្នោក់ឃុំ សង្កាត់ និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីបង្ខិតការ  ផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់ត្រកៀកនឹង ប្រជាជន 

និងកាន់ត្រឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បន្តអនុវត្តយ៉ាងស្មោះសរនូវវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយគណបក្សដ្រលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា តាមគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររើ ពហុបក្ស 

និងនីតិរដ្ឋ ។ ការមិនស្មោះត្រង់ ការប្រើពាក្យសម្តីអសុរសវាយប្រហារគ្នោ និងការញុះញង់បង្ក បញ្ឆ្រះឲ្យមានការគុំកួនចងកំហឹងនឹងគ្នោ គឺមិនអាចរក្សាអាយុជីវិតន្រវប្បធម៌សន្ទនាបានឡើយ មិនត្រ 

ប៉ុណោ្ណោះវានឹងបំផ្លាញនូវឯកភាពជាតិរបស់យើង។ ព្រមជាមួយន្រះ គណបក្សយកចិត្តទុកដក់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ សមាគម អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល 

និងមជ្ឈដ្ឋានផ្ស្រងៗទៀតក្នុងសង្គម ដើម្បីថ្ររក្សា និងពង្រីករាល់សម្ធិផលន្រសង្គមជាតិ រួមគ្នោដោះស្រយស្រចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជន ពង្រឹងបរិយកាសសុខក្ស្រមក្សាន្តក្នុងសង្គម រួមទាំង                     

បរយិកាសនយោបាយសម្របក់ារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមុប្រកឹ្សាឃុ ំសង្កាត ់នាព្រលខាងមខុន្រះឲ្យបានល្អ ដ្រលជាកតា្តៅសខំានច់ាបំាច ់ដើម្បធីានាឲ្យការបោះឆ្នោតន្រះ បានប្រព្រតឹ្តទៅដោយស្ររើ 

និងយុត្តិធម៌ ដោយគោរពអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់តាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងក្រមសីលធម៌សម្រប់ការបោះឆ្នោត ។ 

ក្នុងឱកាសដ៏ឧឡារិកន្រះ ក្នុងនាមសម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហ្រង សំរិន ថ្នោក់ដឹកនាំន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ សូមសម្ត្រងការគោរព និងដឹងគុណដ៏ជ្រលជ្របំផុតចំពោះ

ជនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស ទាំងនៅក្រប្រទ្រស ដ្រលបានផ្តល់ការគំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងរយៈព្រល៣៨ឆ្នោំកន្លងមកន្រះ ធ្វើឲ្យគណបក្សអាច         

បំព្រញប្រសកកម្មបានដោយជោគជ័យក្នុងការបម្រើប្រទ្រសជាតិ។ គណបក្សនឹងបន្តប្រឹងប្រងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតលើគ្រប់វិស័យ ព្រមទាំងជំរុញ 

អនុវត្តនូវវិធានការ គោលនយោបាយនានា សំដៅក្រលម្អ លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅផ្ទាល់របស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់ត្រប្រសើរឡើងថ្រមទៀត ។ ខ្ញុំមានជំនឿដ៏មុតមាំថ បងប្អូនជនរួមជាតិនៅ             

គ្រប់ទិសទីនៅត្របន្តគំទ្រចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រចទាំងស្រុងនូវបំណងប្រថ្នោរបស់ជនរួមជាតិគឺ កសាងប្រទ្រសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ សន្តិភាព ស្ររើភាព 

ប្រជាធិបត្រយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ 

នៅក្នុងឱកាសន្រះដ្ររ ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណជាអន្រកប្បការចំពោះបណ្តាប្រទ្រសជាមិត្តជិតឆ្ងាយ ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាដ្រលត្រងត្រជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រដល់បុព្វហ្រតុដ៏ 

យុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយកំពុងត្របន្តពង្រឹង និងពង្រីកថ្រមទៀតនូវទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្ល្រផ្កាជាមួយព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

ជាទីបញ្ចប់ ទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំព្រះករុណខ្ញុំ សូមថ្វាយព្រះពរ ប្រគ្រនពរ សម្ត្រចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្ត្រចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះថ្ររានុថ្ររៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសកា្ការៈ និងសូមប្រសិទ្ធពរជូន សម្ត្រច, 

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ, សមាជិក សមាជិកាន្រអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបានប្រកបពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ                                                         

កុំបីឃ្លៀងឃា្លាតឡើយ ៕             

                        
  សូមអរព្រះគុណ! សូមអរគុណ!
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបលើកទី ៣៨ នៅទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
(៧.០១.១៩៧៩-៧.០១.២០១៧)
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សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ             

ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចាកច្រញពី 

មាតុប្រទ្រសទៅកាន់ទីក្រុង ដវ៉ូស-ក្លូស្ទ័រ ប្រទ្រសស្វីសកាលពីព្រលប់ 

ថ្ង្រទ១ី៥ ខ្រមករា ដើម្បចីលូរមួវ្រទកិាស្រដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកប្រចាឆំ្នោ២ំ០១៧ 

ដ្រលផ្តើមចាប់ពីថ្ង្រទី ១៧ ដល់ ២០ ខ្រមករា ។

នៅក្នុងវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី 

បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំនួន៨ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ទី១.ការដក់ដំណើរការ  

គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៖ ការបើកចំហរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

រដ្ឋាភិបាល និងឯកជន ទី២.ចក្ខុវិស័យថ្មីមួយសម្រប់វិស័យកសិកម្ម៖ ការ 

កសាង និងការពង្រឹងភាពជាដ្រគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ ទី៣.ការប្រជុំពហុភាគី 

រវាងសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន និងថ្នោក់ដឹកនាំពិភពលោក ទី៤.ការប្រជុំ

ក្រផ្លូវការន្រថ្នោក់ដឹកនាំស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖ ការឆ្លើយតប និងការ             

ទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នោក់ដឹកនាំនៅក្នុងពហុភាគីប៉ូល នៅក្នុងពិភពលោក 

ទី៥.អាសា៊ានក្នុងរយៈព្រល៥០ ឆ្នោំ៖ តើអាសា៊ានមានដំណើរការទៅមុខ 

ទៀតយ៉ាងដូចម្ត្រច? ទី៦.ការពិភាក្សាឯកជនន្រថ្នោក់ដឹកនាំស្រដ្ឋកិច្ចពិភព

លោកស្តីពីការស្រវជ្រវឱ្យមានដំណើរការដោយរលូនន្របដិវត្តឧស្សាហ- 

កម្មលើកទី៤ ទី៧.វិថីអាសា៊ាន ឬផ្លូវហាយវ៉្រក្នុងពិភពលោកពោរព្រញ 

ដោយភាពប្រកបាក់ និងទី៨.ការបង្ហាញពីការផលិត៖ តើអាសា៊ានជា 

សហគមន៍មួយហើយឬនៅ?។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានឆ្លៀត

យកឱកាសវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកន្រះ ដើម្បីបង្ហាញពីអាសា៊ាននិង 

ផ្សព្វផ្សាយពីប្រទ្រសកម្ពជុា នៅក្នងុកម្មវិធីពិស្រសមួយដ្រលមានចំណង 

ជើងថ «កម្ពជុា៖ផ្កាយកំពុងរះរបស់អាសា៊ាន» ។ 

នៅប្រទ្រសស្វសីសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន បានជួបសំណ្រះសំណល

ដោយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ម្ររចំនួនជាង ១០០នាក់ ដ្រលកំពុង

រស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅតាមបណ្តាទីក្រុង និងទីប្រជុំជននានា ក្នុង 

ប្រទ្រសស្វីស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, ឆ្រក និងប្រទ្រសប៊្រលហ្សិកនៅលា្ងាច 

ថ្ង្រទី១៦ មករា ។ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បាន        

ប្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ ដ្រលកំពុងរស់នៅបរទ្រសឲ្យបញ្ឈប់នូវការលាប 

ពណ៌ឲ្យគ្នោ និងឈប់រំលឹកពីអតីតកាលថអ្នកន្រះជាអ្វី? អ្នកនោះជាអ្វី?។ 

សម្ត្រចបានស្នើឲ្យជនរួមជាតិទាំងអស់គិតថ យើងជាឈាមខ្ម្ររត្រមួយ 

ត្រូវច្រះស្រឡាញ់គ្នោ សាមគ្គីគ្នោ និងជួយគ្នោទៅវិញទៅមក។ កម្ពុជាបាន 

ឆ្លងកាត់នូវសង្រ្គាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ល្វងីជូរចត់បំផុតបើប្រៀប

ធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទ្រសនានាលើសកលលោក ដ្រលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

សា្លាប់បាត់បង់ជីវិត ព្រត់ប្រសគ្នោ ចាកចោលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន គ្រច 

ពីស្រចក្តីសា្លាប់ និងសង្រ្គាមមកនៅបរទ្រស ។ យើងពិតជាមិនចង់បាននូវ 

ប្រវត្តសិាស្រ្តច្រដំ្រលប្របនោះ កើតឡើងសារជាថ្មនីៅលើទឹកដីដ៏កំសត់របស់

យើងតទៅមុខទៀតនោះទ្រ ។ មកដល់ព្រលន្រះកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខ

សន្តភិាព ស្ថ្ររភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍរើកចំរើនលើគ្រប់វិស័យ             

ក្រយការដក់ច្រញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីឆ្នោំ ១៩៩៨ ។ 

រសៀលថ្ង្រ១៧ ខ្រមករា នៅមុនពិធីបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នោំ ២០១៧ 

លើកទី៤៧ ន្រវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី 

ត្រជោ ហុ៊ន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តនី្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុាបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកវ្រទិកាវិនិយោគដ្រលរៀបចំដោយ 

សភាពាណិជ្ជកម្មស្វសី និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា ។  វ្រទិកាដ៏ធំន្រះមាន

ការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគទុនធំរបស់ប្រទ្រសស្វសី សហភាពអឺរុ៉ប សហរដ្ឋ 

អាម្ររិក និងអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនន្រទ្វីបអាសុីសរុបប្រមាណ ១០០ 

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលេកនេបេទេសស្វីស
កាន់តេជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ នៅប្រទ្រស ស្វីស
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នាក់។ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុានៅមានសកា្តៅនុពល

រើកលូតលាស់ខ្ពស់ និងមានកាលានុវត្តភាពក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យ

ជាច្រើនដ្រលគូសបញ្ជាក់ពីវិសាលភាពទូលំទូលាយសម្រប់ការវិនិយោគ

ហើយសម្រប់វិនិយោគិន គឺជាឱកាសមាស ដ្រលមិនអាចមើលរំលង 

បាន ។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថ ដើម្ីបគោលដៅន្រការធ្វើពិពិធកម្មន្រះរាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពជុាបានដក់ច្រញនូវ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហ-

កម្មឆ្នោំ ២០១៥-២០២៥ ដ្រលនឹងផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មី, ជាចក្ខុ        

វិស័យ និងផ្រនការចង្អុលទិសសម្រប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យជាអាទិភាពនានា 

ក្នងុនោះ ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រសគឺជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់

ន្រគោលនយោបាយជាអាទិភាពនោះ និងជាឧបករណ៍គន្លះឹសម្រប់សម្រច

បានតាមគោលដៅន្រយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មីរបស់កម្ពុជា ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន មានប្រសាសន៍ទៀតថ នៅក្នុងបរិការណ៍

ន្រការផ្លាស់ប្តរូនិមា្មោបនកម្មតំបន់ពិស្រសនៅក្នងុការបង្កើតឡើងនូវសហគមន៍

ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និងការរៀបចំភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រងុជ្រយ 

កម្ពុជាកំពុងប្រកា្លាយខ្លួនជា ប្រក្ខភាពប្រកបដោយសកា្តៅនុពលសម្រប់          

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ដ្រលផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដ្រលគ្រហៅថ 

«រោងចក្រពិភពលោកនៅតំបន់អាសុ»ី តាមរយៈការខិតខំជំរុញការតភា្ជាប់

ទាំងខាងរូបវន្តឌីជីថល និងសា្ថាប័នព្រមទាំងការបង្កើតទីផ្សារតំបន់មួយ 

ទូលំទូលាយប្រកបដោយជវភាព ។ 

សម្ត្រចត្រជោអះអាងថ  តាមរយៈការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល       

វិនិយោគិន អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ពីការចូលរួមវិនិយោគ

លើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលជាសកា្តៅនុពលសំខាន់ៗ 

របស់កម្ពុជា។ កម្ពុជាជាប្រទ្រសបើកចំហ, មានកមា្លាំងពលកម្មវ័យក្ម្រង        

ហើយមានការស្រកឃា្លានចំណ្រះដឹងខ្ពស់, មានហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់ត្រ

ប្រសើរឡើង, មានកំណើនន្រស្រទាប់ប្រជាជនថ្នោក់កណ្តាល, មានកំណើន

ន្រកមា្លាងំទិញដោយសារចង្វាក់ដ៏លឿនន្រចំណូល, មានភាពអំណោយផល

ពីកតា្តៅភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយ 

សហគមន៍អន្តរជាតិ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងទៀតថ កម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើ

វិសធនកម្មទៅលើច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជាច្បាប់ស្តពីី ការវិនិយោគ, 

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រប់ការវិនិយោគ និង

ធានាភាពសុីសង្វាក់គ្នោនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាន ។ ជាមួយ 

គ្នោន្រះ កម្ពជុានឹងដក់ឱ្យអនុវត្តន៍នូវក្របខ័ណ្ឌន្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រសធុន

តូច និងមធ្យម ដ្រលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យឧស្សាហកម្ម។ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើការក្រទម្រង់សា្ថាប័ន 

និងការពង្រងឹអភិបាលកិច្ចសំដៅធ្វើយ៉ាងណបង្កើនសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាព

សុចរិតភាព និងភាពឆ្លើយតបរបស់សា្ថាប័នរដ្ឋដ្រលជាប្រការចាំបាច់បំផុត

សម្រប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់របៀបវារៈ ន្រការក្រទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយរបស់ 

កម្ពុជា ពិស្រសការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពន្រការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ       

និងការពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតនូវបរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ សម្ត្រចបាន 

បន្ថ្រមថ លោកបានចំណយព្រលជាច្រើនមកហើយក្នុងការខិតខំប្រឹង

ប្រងរៀបចំស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាឱ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងនោះ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊នុ ស្រន បានថ្ល្រងថ   នៅលើពភិពលោកន្រះមនិមាន 

ប្រទ្រសណមួយ ដ្រលបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទ្រសបណ្តាក់ទុនវិនិ-

យោគ១០០% ដោយមិនទាមទារឱ្យមានភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកដូចជាប្រទ្រស

កម្ពុជានោះទ្រ ។ ទាំងន្រះបង្ហាញថ កម្ពុជាកំពុងត្រផ្តល់នូវអាទិភាពខ្ពស់   

ខា្លាងំណស់ដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទ្រស មកបណ្តាក់ទុនកាន់ត្រច្រើនឡើង

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវភាពអនុគ្រះជាពិស្រសនោះ 

រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ឱ្យក្រមុហុ៊នបរទ្រស អាចប្រើប្រស់នូវរូបិយប័ណ្ណ

បរទ្រសក្នងុការបើកប្រក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិក កម្មករដោយស្ររើ និងមិនមាន

ការបង្វិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់។ នៅក្នុងវ្រទិកានោះសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលមានចំណងជើងថ «កម្ពុជាៈផ្កាយ

កំពុងរះរបស់អាសា៊ាន»និងបានដក់បង្ហាញជូននូវវើដ្រអូខ្លីមួយស្តីពីការរៀប

ចំរបស់កម្ពុជាសម្រប់វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាសា៊ានផងដ្ររ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានអញ្ជើញ ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទសារ

ព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុង “មូលនិធិហិរញវត្ថុ    

រួមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព” ដ្រលប្រព្រឹត្តិធ្វើ

កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី ១៨ មករា នៅទីក្រុងដវ៉ូស ប្រទ្រសស្វីស ។ ប្រទ្រស       

កម្ពជុាត្រវូបានជ្រើសរើសជាប្រទ្រសដំបូងគ្រនៅក្នងុកម្មវិធី “មូលនិធិហិរញ-

វត្ថុរួម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព” ដ្រលជា                

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគរពិភពលោក(WB) រួមជាមួយអង្គការសហប្រតិ

បត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (OECD) ។ 

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ៖ “ បញ្ហាប្រឈមបំផុតរបស់ប្រទ្រស          

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (ប្រទ្រសកំពុងងើបឡើង) គឺការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ”។ 

ប្រសិនជាយើងពិនិត្យមើលគម្រងដ្រលបានលើកឡើង ដោយប្រទ្រសធំ

អំពីការសា្ថារហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូសា្ពោននោះ គឺមានមួយគំនរធំ និងពិនិត្យមើល 

សុន្ទរកថ និងផ្រនទីដ្រលថ្ល្រងដោយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រស 

រើកចំរើននោះមានប្រមាណ ២ ទៅ ៣ ឃា្លាំងឯណោះ។ យើងគ្រន់ត្រនិយយ

ទាក់ទងជាមួយគម្រងផ្លូវអាសុី មានគម្រងផ្លូវហាយវ៉្រអាសុី ,ហាយវ៉្រ 

អាសា៊ាន និងផ្លូវដ្រកអាសា៊ាន, សាំងហា្គាពួរគុនមីញ។ ក៏ប៉ុន្ត្រវាស្ថិតនៅត្រង់

ហិរញ្ញប្បទានដ្រលផ្តល់ឲ្យសម្រប់គំរោងអភិវឌ្ឍន៍វានៅឯណ? ជាភ័ព្វ 

សំណងរបស់ប្រទ្រសមួយចំនួន ដ្រលប្រទ្រសចិនបានដក់ច្រញនៅខ្ស្រ

ក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ និងមូលនិធិផ្លូវសូត្រ ដ្រលមានថវិកាចំនួន ៤០ ពាន់ 

លានដុលា្លារអាម្ររិក បន្ថ្រមដោយការបង្កើតឡើងធនាគរវិនិយោគហ្រដ្ឋា-

រចនាសម្ពន័្ធ ។ ត្របញ្ហាន្រះមិនគ្រប់គ្រន់នោះទ្រ វាទាមទារការចូលរួមពី                  

វិស័យឯកជនសម្រប់ការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានគ្រប់គ្រន់ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 
ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយលោកជំទាវ Doris Leuthard 

ប្រធានាធិបតីន្រសហព័ន្ធស្វីស
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សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ ដោយមើលឃើញពីសារសំខាន់ន្រការសា្តៅរហ្រដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធន្រះហើយ ទើបយើងសម្រចចិត្តចូលរួមនៅក្នុង " មូលនិធិ-

ហិរញ្ញវត្ថុរួម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយច្ររើភាព " ។     

សម្ត្រចត្រជោបានចាត់ទុកថ ន្រះជាគំរូហិរញ្ញប្បទានរួមមួយដ្រលបង្កើត

ឡើងលើស្រណរើយ៉ូឈ្នះឈ្នះរបស់យើង ។

ថ្ង្រទី១៩ មករា ឆ្នោំ២០១៧ នៅទីក្រុងដវូស ប្រទ្រសស្វីស សម្ដ្រច 

អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណ 

ចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរទ្វ្រភាគី

ជាមួយលោកជំទាវ Doris Leuthard ប្រធានាធិបតីន្រសហព័ន្ធស្វីស។ 

លោកជំទាវប្រធានាធិបតីស្វីសបានសម្ត្រងការរើករាយសា្វាគមន៍ សម្ត្រច 

ត្រជោ និងកោតសរសើរដល់ការរើកចម្រើនរបស់កម្ពុជា។ លោកជំទាវបាន

ទទួលសា្គាល់អំពីការប្រងឹប្រងរបស់សម្ត្រចត្រជោ ដ្រលបានច្រញជាលទ្ឋផល

ផ្ល្រផ្កាល្អមកទល់សព្វថ្ង្រន្រះ ។

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តបីានថ្ល្រងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលស្វសី ដ្រល

បានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពជុាកន្លងមករួមទំាងជំនួយផ្ន្រកដោះមីន សុខាភិបាល 

និងជំនួយផ្ន្រកតុលាការកាត់ក្តីខ្ម្ររក្រហម។ សម្ត្រចត្រជោបានស្នើអោយ

ស្វីសពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលសព្វថ្ង្រមានប្រមាណ 

ជាង ៣០ លានដុលា្លារអាម្ររិក អោយមានទំហំធំឡើង។ ក្រុមការងរន្រ        

ប្រទ្រសទាំងពីរនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នោ ជាពិស្រសលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-  

កម្មក្រប្រទ្រស(FTA)ន្រប្រទ្រសទាំងពីរ និងខិតខំជំរុញអោយវិស័យ 

ឯកជនចូលរួមអោយបានច្រើនឡើងដូចជា ការនាំផលិតផលស្វីសដ្រល

មានគុណភាពចូលកម្ពុជា និងនាំផលិតផលកម្ពុជាដូចជាអង្ករច្រញមក 

ប្រទ្រសស្វីស ។

   សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ទទួលសា្គាល់និងអរគុណដល់លោក  

វ្រជ្ជបណ្ឌតិ Richner ដ្រលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នងុការលើកកំពស់វិស័យ

សុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ជាពិស្រសក្រមការគំទ្រពីលោកជំទាវប្រធានា-

ធិបតី ។ ន្រះជាទឹកចិត្តន្រប្រះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្វីសចំពោះប្រជាពល-

រដ្ឋកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ត្រចត្រជោក៏បានអបអរសាទរប្រទ្រសស្វីស

ជាដ្រគូសន្ទនាតាមវិស័យរបស់អាសា៊ាន (ASEAN Sectoral Dialogue   

Partner) ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានសំណូមពរអោយស្វីសបន្តជួយបណ្តុះ- 

បណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀត ។ 

លោកជំទាវប្រធានាធិបតីស្វីសបានអរគុណសម្ត្រចត្រជោ ដ្រលបាន 

ទទួលសា្គាល់គំទ្រ និងជួយជាថវិកាដល់លោក Richner ដ្រលកំពុងជួយ

នៅក្នុងមន្ទីរព្រទ្យគន្ឋបុបា្ផាសព្វថ្ង្រ ។ ចំពោះមន្ទីរព្រទ្យគន្ឋបុបា្ផារដ្ឋាភិបាល 

ស្វីសបានជួយប្រមាណ ៤ លានដុលា្លារ ជារៀងរាល់ឆ្នោំ  លោកជំទាវបាន 

សន្យាជំរុញទ្រសចរណ៍ស្វីសអោយទៅទស្សនាកម្ពុជា ឲ្យបានច្រើនឡើង 

ថ្រមទៀត ។ ប្រទ្រសស្វីសនឹងបន្តជួយក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងដល់

កសិករ ដោយជំរុញអោយកសិករខ្ម្ររដំដំណំផ្ស្រងៗបន្ថ្រមក្រពីស្រូវ។ 

ទន្ទឹមនឹងនោះដ្ររ រដ្ឋាភិបាលស្វីសនឹងបន្តជួយពង្រឹងសមត្ថភាពតួនាទី 

របស់សភាកម្ពុជាតាមការស្នើសុំ ។ 

នៅលា្ងាចថ្ង្រ១៨ ខ្រមករា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តី 

ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគីជាមួយលោក Stefan 

Löfven នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រប្រទ្រសស៊ុយអ្រត(Sweden)នៅខុន េ្រហ្កស-

សិនធឺ ( Congress Center)។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុយអ្រត បាន 

ថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្របំផុតចំពោះសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី 

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលបានគំទ្រចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិ-

បាលស៊ុយអ៊្រតស្តីពីការសន្ទនាថ្នោក់សង្គម Global Deal Initiative។ ឯក-

ឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តសីង្កត់ធ្ងន់ថ បច្ចបុ្បន្នន្រះមានប្រទ្រសជាច្រើនលើ 

ពិភពលោក កំពុងមានចរន្តន្រការគំទ្រនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី Global Deal 

Initiative លើភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់ពិភពលោក ។ ចំណ្រក សម្ត្រចត្រជោ 

នាយករដ្ឋមន្រ្ត ី បានថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាល និង 

ប្រជាជនស៊ុយអ៊្រតដ្រលបានជួយកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស ៨០ មក 

ពោល គឺបានជួយប្រទ្រសកម្ពុជាចាប់តាំងពីគ្រដ្រលកម្ពុជាជួបប្រទះនូវការ

លំបាកគ្រប់ប្របយ៉ាងទាំងអស់ ។ តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាគ្នោនោះដ្ររ សម្ត្រច

ត្រជោបានអរគុណដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ដ្រលបានបើកសា្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូត

របស់ខ្លួនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្ម និង 

ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសទាំងពីរឲ្យកាន់ត្រមានទំហំធំឡើង ។ ជាមួយគ្នោន្រះ  

សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើដល់សមភាគីស៊ុយអ៊្រតគួរពិនិត្យ លទ្ធភាពក្នុងការ

នាំចូលអង្ករពីប្រទ្រសកម្ពុជា រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគរបស់

ប្រទ្រសស៊ុយអ៊្រត ទៅបណ្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោ

ក៏បានស្នើដល់សមភាគីឲ្យគំទ្រនូវប្រក្ខភាពរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ជាសមាជិក

មិនអចិន្រ្តយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គកាសហប្រជាជាតិ និងបាន 

អញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីស៊ុយអ៊្រតបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងព្រល

វ្រលា ដ្រលកម្ពជុារៀបចំវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាសា៊ានក្នុង 

ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ន្រះ ។ 

ក្នុងឱកាសសា្នោក់អាស្រ័យនៅប្រទ្រសស្វីស ក្រពីបានអញ្ជើញចូលរួម

វ្រទិកាសំខាន់ៗជាច្រើន សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យ 

លោកស្រី Margaret Ren នាយិកាប្រចាំប្រទ្រសន្រធនាគអាម្ររិកប្រចាំ 

ហុងកុង លោក George yeo អ្នកប្រជ្ញរបស់សាលារៀន Lee Kuan Yew, 

National University of Singapore ចូលជួបសម្ត្រងការគួរសមផងដ្ររ។ 

គួរបញ្ជាក់ថ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាយើងមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បី

ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាសា៊ាននៅ ខ្រឧសភា 

ឆ្នោំ២០១៧ ខាងមុខន្រះ៕

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ជួបសំណ្រះសំណលជាមួយបងប្អូនជន
រួមជាតិខ្ម្ររ ជាង ១០០នាក់ ដ្រលកំពុងរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត  
ក្នុងប្រទ្រសស្វីស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, ឆ្រក និងប្រទ្រសប៊្រលហ្សិក
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ក្នងុខ្រមករា កន្លងទៅន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហុ៊ន ស្រន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិ-

ការណ៍ធំៗចំនួនពីរ និងបានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗជាច្រើន។ 

 ព្រឹកថ្ង្រ១០ ខ្រមករា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ

ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថងលួន សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋ 

មន្ត្រនី្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតី

រួមគ្នោក្នងុពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លវូការ អគរទីសា្នោក់ការត្រតួពិនិត្យ

ច្រកទា្វារព្រដំ្រនអន្តរជាតិ រវាងព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា (ច្រកត្រពំាងក្រៀល-

ខ្រត្តស្ទឹងត្រង) និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ច្រក 

ណងណុកខៀន-ខ្រត្តចំបា៉ាសាក់)។ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានបញ្ជាក់

អំពីការផ្តល់ជូនមិត្តឡាវ នូវការប្រើប្រស់បណ្តាញគមនាគមន៍ផ្លូវគោក 

ផ្លវូទឹក និងកំពង់ផ្រទន្ល្រ និងសមុទ្រ ក្នងុការដឹកជញ្ជនូទំនិញទៅក្រប្រទ្រស

ខណៈដ្រលប្រទ្រសឡាវ មិនមានផ្លូវសមុទ្រសម្រប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូន ។ 

សម្ត្រចត្រជោក៏បានប្រកាសដ្ររថ ចាប់ពីខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ តទៅ 

រដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រសទាំង២ ក៍បានឯកភាពគ្នោអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ  

ដ្រលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដ្រន ប្រើប្រស់បណ្ណព្រំដ្រនសម្រប់ជាឯកសារ

ផ្លូវការក្នុងការច្រញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន តាមច្រកទា្វារព្រំដ្រនផ្លូវការ ទៅក្នុង 

តំបន់ព្រដំ្រនដ្រលបានកំណត់ ដើម្ីបជួយសម្រលួដល់ទំនាក់ទំនងផ្សារភា្ជាប់

គ្នោរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនតាមតំបន់ព្រដំ្រនន្រប្រទ្រសទំាងពីរដ្រលមាន

ប្រព្រណីទៅមករកគ្នោជាយូរលង់មកហើយ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏សូមឲ្យ 

អាជា្ញាធរខ្រត្ត និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតាម 

បណោ្តាយព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំង២ ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពល-

រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនអំពីការប្រើប្រស់បណ្ណព្រំដ្រនន្រះ។ សម្ត្រច

ត្រជោក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលឡាវ ដ្រលបានលក់អគ្គសិនី

ក្នុងតម្ល្រថោកជូនកម្ពុជា ដ្រលអគ្គិសនីន្រះភាគច្រើនបានប្រើប្រស់នៅ 

ក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រង និងខ្រត្តព្រះវិហារ ។

ទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលថ្មីន្រះវិញ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថ កិច្ចសហ-

ការរៀបចំរួមគ្នោប្ររព្ធពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការ នូវអគរ 

ទីសា្នោក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទា្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលរបស់កម្ពុជា និង 

ណងណុកខៀន របស់ឡាវនាថ្ង្រន្រះ គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត ដើម្បី 

ពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-

ឡាវ ពិស្រសការតភា្ជាប់ទៅវិញទៅមករវាងផ្លូវជាតិល្រខ៧ របស់កម្ពុជាជា- 

មួយផ្លូវជាតិល្រខ ១៣ របស់ឡាវដ្រលជាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដ៏

មានសកា្តៅនុពលក្នុងការតភា្ជាប់ប្រទ្រសទាំងពីរ និងជាបណ្តាញគមនាគមន៍

តភា្ជាប់រវាងប្រទ្រសកម្ពជុា, ឡាវ, វៀតណម (CLV) ព្រមទំាងបណ្តាប្រទ្រស 

ក្នុងតំបន់ម្រគង្គផងដ្ររ ។

បនា្ទាប់ពីអញ្ជើញកាត់ខ្ស្របូរដក់ឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លវូការ នូវអគរទីសា្នោក់

ការត្រួតពិនិត្យន្រច្រកព្រំដ្រនគោកប្រទ្រសទាំងពីរ រួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ន្រប្រទ្រសទំាងពីរបានអញ្ជើញទៅទស្សនាទំបន់វារើអគ្គសិនី ដនសាហុង     

ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តចំបា៉ាសាក់ និងមានចំងយប្រមាណ 

១.៥០០ម៉្រត្រ ពីព្រំដ្រនខ្រត្តស្ទឹងត្រង។

គម្រងវារើអគ្គិសនី ដនសាហុង ដ្រលបានគ្រងធ្វើឡើងគឺស្ថិតនៅ

លើតួទន្ល្រម្រគង្គនៅក្នុងតំបន់សុីផន់ដនភាគខាងត្បូង ប្រទ្រសឡាវ នៅ 

ជិត២ គីឡូម៉្រត្រខាងលើខ្ស្រទឹកន្រព្រដំ្រនឡាវ-កម្ពជុា ក្នងុខ្រត្ត ស្ទងឹត្រង ។ 

ទំនប់ន្រះមានកម្ពស់ពី៣០ ទៅ ៣២ម៉្រត្រ និងផលិតអគ្គិសនីពី ២៤០ ដល់ 

៣៦០ ម្រហា្គាវា៉ាត់ ដ្រលភាគច្រើនសម្រប់នាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសថ្រ 

និងកម្ពុជា ។

 រសៀលថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា នាសណ្ឋាគររ៉្រសុីដង់សុខាភ្នំព្រញ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉្រនី                         
ហុ៊ន ស្រន បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នងុពិធីជួបជំុលើក

ទី១ រវាងសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន: ផ្តល់ជូនមិត្តឡាវនូវការបេើបេស់បណ្តេញ
គមនាគមន៍ផ្លូវគេក ផ្លូវទឹក កំពង់ផេទន្លេ និងសមុទេ

 សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីពងេឹងសា្ថេប័នព័ត៌មាននេកម្ពុជា

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម 
ថងលួន សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រឡីាវ ក្នងុពិិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យ 

ប្រើប្រស់ជាផ្លវូការ អគរទីសា្នោក់ការត្រតួពិនិត្យច្រកទា្វារ
ព្រដំ្រនអន្តរជាតិ ន្រប្រទ្រសទំាងពីរ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក្នុងពិធីជួបជុំលើកទី១ 
ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក
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ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាជា មួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក។ សម្ត្រចត្រជោ 

បានថ្ល្រងថ ការជួបជុំគ្នោន្រះមិនម្រនជាសន្និ សីទកាស្រតនោះទ្រ ហើយក៏

មិនម្រនជាខួបន្រការកាន់តំណ្រងនាយករដ្ឋមន្រ្ត ី៣២ឆ្នោ ំនោះដ្ររ។ ការជួប

ជុំគ្នោថ្ង្រន្រះត្រូវធ្វើជាប្រចាំគឺធ្វើនៅថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ជារៀងរាល់ឆ្នោំហើយ

ឆ្នោំក្រយនឹងធ្វើឲ្យបានធំជាងន្រះរហូត ៣០០០នាក់, ៤០០០នាក់ ។ ដូច

ន្រះអ្នកសារព័ត៌មានដ្រលមិនបានចូលរួមនៅឆ្នោំន្រះ ឆ្នោំក្រយត្រូវអញ្ជើញ

ចូលរួមទាំងអស់។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានលើកឡើងជាសំណួរថតើន្រះជា

ប្រទ្រសប្រជាធិបត្រយ្យ ឬក៏ជាប្រទ្រសផ្តៅច់ការ? បើគ្រន់ត្រអ្នកសារ 

ព័ត៌មាន មានចំនួនច្រើនប្របន្រះទៅហើយនោះ ហើយវត្តមានរបស់សម្ត្រច

នៅព្រលន្រះគឺមិនម្រនមកបំបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាននោះទ្រ ត្រមកដើម្បី 

ពង្រឹងសា្ថាប័នព័ត៌មាន។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានផ្តល់អនុសាសន៍

ដល់ការពង្រឹងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងមន្ទីរ ដ្រលជាសា្ថាប័នរបស់រដ្ឋ។ 

នៅថ្នោក់ខ្រត្ត គឺប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខ្រត្តនោះអាចធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យត្រម្តង 

ហើយអភិបាលរងខ្រត្តមា្នោក់ត្រូវទទួលបន្ទុកអ្នកនាំពាក្យ។ សា្ថាប័នរដ្ឋទាំង 

អស់ត្រូវរៀបចំបណ្តាញអ្នកនាំពាក្យឲ្យបានល្អ និងរៀបចំបង្កើតវ្របសាយ 

និងហ្វ្រសប៊ុករបស់ក្រសួងនីមួយៗ និងត្រូវត្រមានព័ត៌មានបង្ហាះជា 

ប្រចាំ។ ដោយសារត្រមិនបានបង្ហាះព័ត៌មាននៅក្នុងវ្របសាយន្រះហើយ

បានជាកាស្រតច្រះត្រមករំខាន, មកសួរនាំ ។

ទាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឯកជនវិញ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន 
បានរំលឹកដល់គ្រប់សា្ថាប័នកាស្រតទាំងអស់ ឲ្យយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការ        

បំព្រញការងរទៅតាមវិជា្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌។ សម្ត្រចត្រជោ បានមាន 

ប្រសាសន៍ថ កាស្រតដ្រលវ្រឆ្លាតគឺសរស្ររអ្វីដ្រលជាការពិតនិងលឿន

ទាន់សភាពការណ៍។ សារព័ត៌មាននៅកម្ពជុាទំាងអស់ត្រវូត្រផ្សាយព័ត៌មាន

ពិតនិងទាន់់ព្រល។ ប្រសិនបើចង់ឲ្យកាស្រតល្បីគ្រមើលច្រើន គឺត្រូវត្រ 

ផ្សាយព័ត៌មានដ្រលពិត និងទាន់ហ្រតុការណ៍មិនម្រនផ្សាយព័ត៌មានមិន 

ពិត និងយឺតនោះទ្រ។ អ្នកកាស្រតមិនត្រូវខា្លាចក្នុងការសរស្ររអ្វីដ្រលជា

ការពិត។ មិនត្រូវខា្លាចការប្តឹងប្រសិនជាព័ត៌មាននោះជារឿងពិត ហើយក៏     

មិនត្រូវមិនច្រញផ្សាយនូវរឿងពិត ដើម្បីជាការដោះដូរនឹងផលប្រយោជន៍

ដ្ររ។ ម៉្យាងទៀតកាស្រតក៏មិនត្រវូខា្លាចក្នងុការបំភ្លឲឺ្យគ្រវិញប្រសិនព័ត៌មាន 

របស់ខ្លនួខុស។ ទង្វើរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដ្រលយកអាជីពរបស់

ខ្លួនទៅរកលុយដោយមិនសមស្របខុសពីវិជា្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ដូចជា

ការដក់កុងត្រូលជជុះជាដើម។ សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងថ ប្រសិន 

ជាមានបញ្ហាប្របន្រះត្រវូចាប់ខ្លនួត្រម្តង ព្រះន្រះជាបទល្មើសជាក់ស្ត្រង។  

មិនម្រនត្រអ្នកសារព័ត៌មាននោះទ្រ សូម្បីត្រសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស, ទាហាន,      

តំណងរាស្រ្ត, សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយ ត្រូវត្រចាប់ព្រះន្រះជាបទ  

ល្មើសជាក់ស្ត្រង។ ជាមួយគ្នោន្រះ សម្ត្រចត្រជោក៏បានរំលឹកក្រលម្អចំពោះ

ពិធីករ និងអ្នកអតា្ថាធិប្បាយវិទ្យុ, ទូរទស្សន៍ថ សូមកុំធ្វើជាអ្នកអតា្ថា-

ធិប្បាយផង ជាអ្នកកាត់ស្រចក្តីផង  ជាអ្នកការពារក្តីផង ព្រះការធ្វើអតា្ថា-     

ធិប្បាយខ្លះរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទៀតផង ។ សម្ត្រចបញ្ជាក់ថ     

មានពាក្យសម្តីខ្លះនាយករដ្ឋមន្រ្តីមិនហា៊ាននិយយ ស្រប់ត្រអ្នកធ្វើ 

អតា្ថាធិប្បាយហា៊ាននិយយ ។ 

សម្ត្រចត្រជោក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដ្ររ ទៅដល់ការបណ្តុះបណ្តាល

ធនធានមនុស្សសម្រប់អ្នកកាស្រត ។  បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ      

ភ្នំព្រញមានដ្របា៉ាតឺម៉ង់មួយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកកាស្រត ប៉ុន្ត្រក្រសួងព័ត៌-

មានក៏គួររៀបចំឲ្យមានវគ្គវិក្រឹតការ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកកាស្រតផង

ដ្ររ តាមរយៈន្រការធ្វើប្តូរវ្រនគ្នោដោយសហការជាមួយសា្ថានីយទូរទស្សន៍

ធំៗដូចជា ទូរទស្សន៍សុីធីអិន, ទូរទស្សន៍បាយ័ន, ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន,  

ទូរទស្សន៍អាសុីអគ្ន្រយ៍។ល។ ចំពោះទូរទស្សន៍ដ្រលខាតកុំបង្ខំគ្នោ។

គួររំលឹកថ កាលពីព្រលកន្លងទៅន្រះសម្ត្រចត្រជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពជុាត្រវូបានសហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាសា៊ាន(UMA) សម្រចជ្រើសរើស

ជាឥស្សរជនថ្នោក់ដឹកនាំប្រទ្រសដំបូង ដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់ “សន្តិភាព 

និងការអភិវឌ្ឍ” ជានិមិត្តរូបន្រឥស្សរជនឆ្នើមដំបូងដោយផ្តៅតសំខាន់លើ

ភាពបិុនប្រសព្វក្នងុការដឹកនំាប្រទ្រស ព្រមទំាងជួយសម្រលួដល់សកម្មភាព

ការងររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការទទួល និងផ្តល់ព័ត៌

មានប្រកបដោយវិជា្ជាជីវៈយ៉ាងទូលំទូលាយ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រយជូនប្រជា

ពលរដ្ឋតាមរយៈពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ៕

រវាងមន្ទីរព្រទ្យកាល់ម៉្រត្រន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងមន្ទីរព្រទ្យ  Tan 

TockSeng ន្រសាធារណ រដ្ឋសិង្ហបុរើ។ 

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចន្រះ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបណ្ឌិត តូនី តាន់ 
ក្រងយាំ ក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនាគម្រងរបស់សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរើ  

នៅមន្ទីរព្រទ្យកាល់ម៉្រត្រ រាជធានីភ្នំព្រញ និងប្រសាទអង្គរវត្តនៅខ្រត្ត  

សៀមរាបផងដ្ររ។

ឯកឧត្តម តូនីតាន់ ក្រងយាំ កើតនៅថ្ង្រទី០៧ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ១៩៤០ 

មានភរិយឈ្មោះ មា៉ារើ ជីប៊ីកាំង (Mary Chee Bee Kiang) រៀបការ 

នៅឆ្នោំ១៩៦៤ មានកូនស្រីមា្នោក់ និងកូនប្រុស៣ នាក់ ព្រមទាំងចៅ៥ នាក់    

ទៀត។ កាលពីកុមារភាព ឯកឧត្តមបានសិក្សានៅសាលា St Patrick និង 

វិទ្យាសា្ថាន St Joseph។ ដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល 

និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ន្រករូបវិទ្យា ក្នុងនាមជាសិស្ស ឆ្នើមមា្នោក់ពីសកល

វទិ្យាលសងឹ្ហបរុើ ដ្រលបច្ចបុ្បន្នមានឈ្មោះថ សកលវទិ្យាល័យជាត ិសឹង្ហបរុើ។ 

ក្រយមក ឯកឧត្តមទទួលបានអាហារូបករណ៍មូលដ្ឋានអាសា៊ាន ហើយ    

បានចូលសិក្សានៅវិទ្យាសា្ថានបច្ច្រកវិទ្យាមា៉ាសា ឈូស្រត ដោយបានបញ្ចប់

ថ្នោក់អនុបណ្ឌិតនៅទីនោះ លើឯកទ្រសវិទ្យាសា្ថានប្រតិបត្តិការស្រវជ្រវ។ 

បនា្ទាប់ ពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតរូបន្រះ បានកា្លាយជាសាស្តៅ្រចារ្យក្នុងសកល

វិទ្យាល័យសឹង្ហបុរើ ។ ក្នុងឆ្នោំ១៩៦៩ ឯកឧត្តមបានចាកច្រញពីសកលវិទ្យាល័យ

មួយន្រះ ដោយចាប់ផ្តើមអាជីពផ្ន្រកធនាគរឈ្មោះថ OCBE រហូតអាច 

កាន់ដំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ ពីឆ្នោំ១៩៨០ ដល់១៩៨១ ឯកឧត្តម 

បានកា្លាយជាអនុប្រឹក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យ NUS ។ ក្រយមកបាន ប្រ

ឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាបន្តបនា្ទាប់ ។ ចុងទសវត្សរ៍ ឆ្នោំ១៩៨០ ឯក-

ឧត្តម Lee Kuan Yew បានសម្រចថ ឯកឧត្តម តូនីតាន់ ក្រងយាំ 
ជាជម្រើសទីមួយ ដើម្បីបន្តដំណ្រងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរើ។ ឯក

ឧត្តមបានចាកច្រញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នោំ១៩៩១ ក្រយមកបានត្រឡប់ 

មកកាន់ដំណ្រងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹង្ហបុរើរហូតដល់ឆ្នោំ២០០៥ ។ 

បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តម បានកា្លាយជាប្រធានាធិបតីទី៧ របស់ប្រទ្រស សឹង្ហបុរើ៕
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អគរការិយល័យថ្មីថ្នោក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាចំនួន១ ខ្នង កម្ពស់៣ ជាន់ 

តម្ល្រប្រមាណ ៣ លានដុលា្លារអាម្ររិក ដ្រលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ 

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនចំពោះព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណចក្រ 

កម្ពជុាបានត្រវូសមោ្ពោធដកឱ់្យប្រើប្រសជ់ាផ្លវូការ នាព្រកឹថ្ង្រទ២ី០  ខ្រមករា 

ឆ្នោំ២០១៧ ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី 

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម 

ស្យុង ប៉ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម 

ពីសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ទីប្រឹក្សា ថ្នោក់ដឹកនាំ 

មន្រ្តីរាជការន្រអគ្គល្រខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា។

ក្នុងឱកាសដ៏វិស្រសវិសាលន្រះ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ 
ប្រធានព្រឹទ្ធសភា បានរំលឹកអំពីដំណើរការចាប់បដិសន្ធិនិងដំណក់កាល

បន្តបនា្ទាប់ ដ្រលព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតជាច្រើន តាំងពី

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសមា្ភារៈ បរិកា្ខារឧបករណ៍សព្វប្រប 

យ៉ាងសម្រប់ផ្តល់ស្រវាទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការរួមរបស់ព្រឹទ្ធសភា។ ទោះបី

ជាយ៉ាងន្រះក្តីព្រឹទ្ធសភាមានភ័ព្វសំណងដ៏ល្អ ដោយសារប្រទ្រសជាមិត្ត

ជាច្រើនបានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះសា្ថាប័នថ្មនី្រះ ហើយបានផ្តល់ការគំទ្រ

យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ និងទូលំទូលាយ ដោយមហាសប្បុរសទាំងសា្មោរតី សមា្ភារៈ 

ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងថវិកា។ ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលន្រ 

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានឈានមុខគ្រយ៉ាងសកម្មក្នុងការរួម               

ចំណ្រកបំព្រញនូវការខ្វះខាតតូចធំផងទាំងឡាយ។ ជាក់ស្ត្រង អាស្រ័យ

ដោយសារជំនួយជាបន្តបនា្ទាប់របស់ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ព្រទឹ្ធសភា 

មានកន្ល្រងធ្វើការកាន់ត្រល្អប្រសើរឡើង និងបំពាក់ដោយសមា្ភារឧបករណ៍ 

ទំនើបៗ ។

សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះមនោសញ្ច្រតនាមិត្ត

ភាព និងសាមគ្គីភាព ដ៏វិស្រសវិសាលរបស់អង្គការនីតិប្បញ្ញត្តិ រដ្ឋាភិបាល 

និងប្រជាជនចិន ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងធំធ្រង និងទាន់ព្រលវ្រលា 

ក្នុងការជួយកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទ្រសកម្ពុជាឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ ជា    

ពិស្រសផ្តល់ជំនួយដ៏ថ្ល្រថ្លាដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។

ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី បានវាយតម្ល្រខ្ពស់        

ប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះការរើកធំធាត់ន្រទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រកប

ដោយផ្ល្រផ្ការវាងកម្ពុជានិងចិន។ ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តខិតខំពូនជ្រុំនូវ 

ចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំន្រះទុកជា 

មរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រយ។ កម្ពុជាជានិច្ចកាលត្រងត្រចាត់ទុកចិន

ជាមិត្តល្អ បងប្អូនល្អ អ្នកជិតខាងល្អ និងជាដ្រគូល្អ ។ ទន្ទឹមគ្នោន្រះ 

ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រញចិត្តចំពោះការរើកធំធាត់តទៅមុខយូរអង្វ្រងន្រទំនាក់

ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់ត្រជិតស្និទ្ធ សុីជម្រ ទូលំ 

ទូលាយ ប្រកបដោយផ្ល្រផ្ការវាងកម្ពុជា-ចិន ហើយជឿជាក់ថ ចិននឹងដើរ 

តួនាទីកាន់ត្រសំខាន់ ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ ក្នុងតំបន់ 

និងអនុ្តរជាតិ។ មហាមិត្តចិនក៏ជាកមា្លាំងស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅអាសុី និង

ត្រងត្រគំទ្រអាសា៊ានយ៉ាងសកម្មក្នងុការពង្រងឹសន្តភិាព កិច្ចសហ ប្រតិបត្តកិារ 

ពាណិជ្ជកម្ម សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងសមាហរណកម្មតំបន់។ ពីមុនក៏ដូចជា

ព្រលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ប្រទ្រសកម្ពុជាប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលជំហរ 

ឥតងករ្ររបស់ខ្លួនគឺ “គំទ្រនយោបាយចិនត្រមួយ” របស់សាធារណរដ្ឋ 

ប្រជាមានិតចិន ។

គួរបញ្ជាក់ថ អគរខុទ្ទកាល័យថ្នោក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាន្រះមានកម្ពស់ 

៣ជាន់ ទំហំ ១.៥០០ ម៉្រត្រការ៉្រ រួមទាំងការបំពាក់សមា្ភារៈឧបករណ៍  

អ្រឡិកត្រូនិកសមា្ភារៈការិយល័យ  និងជណ្តើរយន្ត ដ្រលមានទឹកប្រក់ជាង 

២២លានយន់ ស្មើនឹង៣.៣៤៣.៣៧៥ដុលា្លារអាម្ររិក។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ 

ព្រឹទ្ធសភាបានបន្តរៀបចំកាប៊ីនភ្លើង សួនច្បារ ផ្លូវថ្នល់ លូទឹក នៅជុំវិញ 

បរិវ្រណអគរ ដើម្បីជាការចូលរួមបដិភាគរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាមួយភាគី

ចិន។  ការដ្ឋានសាងសង់ខាងលើបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរ នៅថ្ង្រទី១៥  ខ្រមករា 

ឆ្នោំ ២០១៧ ៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អពេា្ជីញសម្ពេធអគារ
ការិយាល័យថ្មីរបស់ថ្នេក់ដឹកនាំពេឹទ្ធសភា

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា 
អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីធីសមោ្ពោធ អគរការិយល័យថ្មី 

ថ្នោក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

 អគរការិយល័យថ្មីថ្នោក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាដ្រលជាជំនួយឥត
សំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន 
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កាលពីព្រកឹថ្ង្រទី១៧ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌល

សុភមង្គលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូរចារ ក្រុង-ខ្រត្តបាត់ដំបង មាន 

រៀបចំពិធីសំណ្រះសំណលសួរសុខទុក្ខ សមាជិក សមាគម 

អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន១.១០០ នាក់ 

ក្រមអធិបតីភាពសម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង  ឧបនាយក

រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ្រ  និង ជាអនុប្រធានសមាគម 

អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា។ 

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង  បានមានប្រសាសន៍ថ       

ពិធីន្រះពិតជាមានអត្ថន័យដ៍ជ្រលជ្រ ដើម្បីសំដ្រងនូវការ

ដឹងគុណចំពោះបងប្អនូអតីតយុទ្ធជន និងបងប្អនូដ្រលស្ន្រហា

ជាតិរបស់យើងដ្រលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ ក្នុង 

បុព្វហ្រតុការពារជាតិមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងគ្រប់ 

តំណក់កាល។ ក្នងុនាមរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្នងុនាមខ្លនួខ្ញុផំ្ទាល់

សូមលំឳនកាយគោរពចំពោះ វិញ្ញាណក្ខន្ធ បងប្អូនយុទ្ធជន 

ដ្រលបានពលីកម្ម ដើម្បីបុព្វហ្រតុការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ 

យើង។ ក្នុងវ្រលាន្រះ តាមរយៈម្របញ្ជាការ ម្របញ្ជាការរង 

គ្រប់ លំដប់ថ្នោក់ ន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ និងកងកមា្លាំង 

នគរបាលជាតិ ខ្ញុ ំសូមអនុញ្ញាតិផ្តៅំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់កង 

កមា្លាំងប្រដប់អាវុធគ្រប់ប្រភ្រទ គ្រប់លំដប់ថ្នោក់ដ្រលបាន      

និងកំពុងបំព្រញប្រសកកម្មដ៍ឧត្តុង្គឧត្តម ក្នុងបុព្វហ្រតុជួយ 

ជាតិមាតុភូមិនៅទូទាំងប្រទ្រស   និងបំព្រញប្រសកកម្មថ្ររក្សា

សន្តិភាពក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការ 

សហប្រជាជាតិ ។

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង បានថ្ល្រងបន្តទៀតថ 

ប្រទ្រសយើង ធា្លាប់ហ្រលឆ្លងកាត់នូវតំណក់កាលជាប្រវត្តិ

សាស្ត្រជាច្រើន ធា្លាប់ទទួលនូវមហាវិនាសកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញ 

ទុក្ខសក ដោយសង្គា្រមរុំារ៉្រ ពិស្រសក្នុងរបប ប៉ុល ពត 

ប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឲ្យប្រទ្រសកម្ពជុាត្រវូវិនាសហិន ហោច 

ខ្ទ្រចខ្ទ ីទាងំស្រដ្ឋកចិ្ចទាងំវប្បធម ៌អរយិធម ៌ ដ្រលជាដងួព្រលងឹ 

របស់ជាតិ ព្រមទាំងហ្រដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធជាច្រើនទៀតផង ។      

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង សម្តេងការដឹងគុណចំពេះបងប្អូនអតីត
យុទ្ធជនដេលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិ

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង 
អញ្ជើញសំណ្រះសំណលជាមួយសមាជិក សមាគម 

អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង

ឆ្លងកាត់សកនាដ្យកម្មដ៏ជូរចត់ន្រះ យើងទំាងអស់គ្នោត្រវូខិត

ខំថ្ររក្សាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព ដ្រលកំពុងកើតមាននៅ

លើទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យបានជារៀងរហូត។ សម្ត្រចក្រឡា 

ហោម ស ខ្រង ក៏បានប្រកាសដ្ររថ សម្ត្រចនឹងបំពាក់ 

គ្រឿងឥស្សរិយយសជូនអតីតយុទ្ធជន ដ្រលមិនទាន់ទទួល

បានជាការដឹងគុណចំពោះគុណបំណច់របស់ពួកគត់ ដ្រល

បានប្រឹងប្រងពលីកមា្លាំងកាយចិត្ត ដើម្បីបុព្វហ្រតុជាតិមាតុ-

ភូមិ ជាពិស្រសការជួយស្វ្រងរកសន្តិភាពសម្រប់កម្ពុជា ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង ក៏បាន 

ប្រគល់សារុង១ និងអង្ករចំនួន ២៥ គីឡូក្រមសម្រប់មា្នោក់ៗ 

ទៀតផង ៕

សមាជិក សមាគម អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង

ក្នុងព្រលជួប សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង
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សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ២០១៦

១- ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មានទំហំទឹកប្រក់ ៨៥៣៤ 

លានដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើង ១៥៥,៦៨ % ធៀបរយៈព្រលដូចគ្នោ 

កាលពីឆ្នោំ២០១៥។ ទាំងសមត្ថកិច្ចថ្នោក់ជាតិ ថ្នោក់រាជធានីខ្រត្តបាន

អនុម័តគម្រងសាងសង់ចំនួន ២៦៣៦ គម្រង។ កំណើនន្រ 

ការវិនិយោគន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិស័យប្រកបដោយ 

សុទិដ្ឋិនិយមនូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពនយោបាយ និងស្ថិរភាព 

សង្គមរបស់កម្ពុជា។

២- អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាប្រមូលពន្ធសរុបបាន

ជាង ៧.០៧៦ បី៊លានរៀល ស្មើនឹង ១.៧៤៥ លានដុលា្លារអាម្ររិក 

មានកំណើនប្រមាណ ១០,៥% បើធៀបនឹងចំណូលឆ្នោំ២០១៥។ 

លទ្ធផល ចំណូលន្រះត្រូវជាប្រមាណ ១០៦,២៥% បើធៀបនឹង     

ផ្រនការដ្រលកំណត់ដោយច្បាប់ថវិការឆ្នោំ២០១៦។ 

៣- អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ ប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភ្រទបាន 

ចំនួន  ៥.៩៨៨.៧  លានរៀល ឬប្រមាណ១.៤៩៧ លានដុលា្លារស្មើ 

នងឹ ១០៥,៣២ % ន្រផ្រនការបើធៀបនងឹឆ្នោំ ២០១៥ ការប្រមលូពន្ធ 

ឆ្នោំន្រះកើនបាន ៧៧៨ ពាន់លានរៀល ឬស្មើប្រមាណ ១៩៤,៦២ 

លានដុលា្លារ។

៤- គិតត្រឹមខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នោំ២០១៦ រោងចក្រដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មមាន ១ ៥៦៦ និងប្រើប្រស់ 

ពលករសរុប ៩១៨ ៩៧៧ នាក់ ក្នុងនោះផ្ន្រកឧស្សាហកម្មតម្បាញ 

ចាក់ កាត់ដ្ររ ស្ប្រកជើង និងកាបូប មាន ១០៧៣ រោងចក្រ 

(រោងចក្រកាតដ់្ររ នងិចាកម់ាន ៨២០ នងិមានពលករបម្រើការងរ 

៧៩៦ ៦១៩ នាក់)។ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មនៅ 

ទូទាំងប្រទ្រសមាន ៣៩ ១២៩ មូលដ្ឋាន និងមានពលករបម្រើ 

ការងរ ១៩៦ ៨៨០ នាក់។ 

៥- នៅឆ្នោំ២០១៦ ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិដ្រលបានចូលមក 

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ ៥ លានមួយមុឺននាក់ ចំនួនន្រះ 

មានការកើនឡើង ៥ % បើធៀបនឹងតួល្រខឆ្នោំ២០១៥។ ភ្ញៀវអន្តរ-

ជាតិ មកប្រទ្រសកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើង ៥១ % បើធៀប 

ទៅនឹងផ្លវូគោក និងផ្លវូទឹក។ ក្នងុចំនួនភ្ញៀវទំាងន្រះគ្រសង្ក្រតឃើញ

ថ ៥៥% ជាភ្ញៀវមកទស្សនាកម្ពុជាលើកដំបូង រើឯ ៤៥ % ជាភ្ញៀវ 

ធា្លាប់មកម្តងឬពីរដងហើយគ្រមកជាថ្មីម្តងទៀត។ ឆ្នោំ២០១៦ កន្លង 

ទៅន្រះ ភ្ញៀវកម្ពុជាច្រញទៅលំហ្រកាយនៅក្រប្រទ្រសមាន 

ប្រមាណ ១,៣ លាននាក់ដោយកើនឡើង ១០% បើធៀបនឹងឆ្នោំ 

២០១៥ ។

៦-គ្រឹះសា្ថានអង្គរ បានលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនាតំបន់អង្គរជូនទៅ

ភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ចំនួនជាង ២ លាននាក់ កើនឡើង ៤,៦៣ % 

ប្រមូលចំណូលបានជាង ៦២ លានដុលា្លារ កើនឡើង ៤,២១ % 

ធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥។ 

៧-ការនាំច្រញអង្ករទៅក្រប្រទ្រសមានចំនួន ៥៤២.១៤៤ 

តោន កើនឡើងចំនួន ៣.៧៤៨ តោន ស្មើនឹង ០,៧% ខណៈដ្រល 

ឆ្នោំ២០១៥ ការនាំច្រញមានចំនួន ៥៣៨.៣៩៦តោន។ កម្ពុជាបាន 

នាំអង្ករ ទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ៦៥ ប្រទ្រស កើនឡើង៥ ប្រទ្រស 

ក្នុងនោះប្រទ្រសចិនឈរលំដប់ថ្នោក់ទី១. បារាំងទី២. ប៉ូឡូញទី៣ 

ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី ទី៤ ។ អង្ករដ្រលនាំច្រញទៅសហភាពអឺរ៉ុប មាន 

២៥ ប្រទ្រស បរិមាណសរុប ៣៤១.០៦៦តោន ស្មើនឹង ៦២,៩%, 

នាំទៅប្រទ្រសអាសា៊ានចំនួន ៤ ប្រទ្រស បរិមាណសរុប ៥៤.៨៧០ 

តោន ស្មើនឹង១០,១%, និងទិសដៅដទ្រទៀត ៣៦ ប្រទ្រសមាន 

បរិមាណសរុប ១៤៦.២០៨តោន ស្មើនឹង២៧% ។

៨- ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងតូច-ធំ មាន 

ចំនួន ៩៦៧ ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនសាជីវ កម្មធំៗមានចំនួន ២៨៩ 

កើនឡើង ១៧ % ធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥ ដ្រលមានត្រឹមត្រ ២៤៧ 

ក្រុមហ៊ុនប៉ុណោ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនតូចៗជាលក្ខណៈឯកជន កើនពី 

៣៦៩ ក្រុមហ៊ុន កាលពីឆ្នោំ២០១៥ ដល់ ៦៧៨ ក្រុមហ៊ុន នៅឆ្នោំ 

២០១៦ ន្រះ ស្មើនឹងកំណើន ៨៣,៧៣ % ។ ដោយឡ្រក ទំហំ 

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា.ជប៉ុនក្នុងឆ្នោំ២០១៦(គិតត្រឹមខ្រកញ្ញា)ការនាំ

ច្រញទំនិញរបស់ជប៉ុនមកកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រក់មានចំនួន ២០៩ 

លានដុលា្លារនិង ការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅប្រទ្រសជប៉ុនគិតជា 

ទឹកប្រក់មានចំនួន ៩៣២ លានដុលា្លារ។

៩- គិតមកត្រមឹខ្រតុលា ឆ្នោ២ំ០១៦ កន្លងទៅន្រះ ទំហំពាណិជ្ជ 

កម្មសរុបរវាងសហរដ្ឋអាម្ររិក និងកម្ពុជាមានទឹកប្រក់សរុបចំនួន 

២.៧៤២ លានដុលា្លារក្នុងនោះ ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ 

សហរដ្ឋអាម្ររិកមានទឹកប្រក់ចំនួន៣០៧ លានដុលា្លារ ដោយឡ្រក

ការនំាចូលពីអាម្ររិកមកកាន់កម្ពជុាមានចំនួន២.៤៣៤ លានដុលា្លារ។

គួរកត់សមា្គាល់ថឆ្នោំ២០១៥ កន្លងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង

សហរដ្ឋអាម្ររិកនិងកម្ពុជាមានទឹកប្រក់សរុបចំនួន ២.៩៤៥ លាន

ដុលា្លារក្នុងនោះការនាំច្រញរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ទៅកាន់សហរដ្ឋ 

អាម្ររិកមានចំនួន ៣២៨ លានដុលា្លារ។ ដោយឡ្រកការនាំចូលពី

អាម្ររិកមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួន២.៦១៧ លានដុលា្លារ៕
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ព្រឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ នៅភូមិគ្រឹះក្នុងភូមិត្រពាំងសា្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុក 

បារាយណ៍ ខ្រត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងរថ្នោក់កណ្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ និង 

ជាអនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយ 

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តកំពង់ធំ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បណ្តា 

ស្រុក-ក្រុង និងអភិបាល ន្រគណៈ អភិបាលស្រុក-ក្រុង ទាំង៨ ដ្រលមានសមាជិក សមាជិកា 

ចូលរួមចំនួន ២២នាក់។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល អញ្ជើញមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារប្រជុំ គឺការ                     

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈ-   
អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ត ីរដ្ឋមន្រ្តកី្រសួង
ការពារជាតិបានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណលជាមួយមន្រ្តរីាជការ កងកមា្លាងំប្រដប់អាវុធនិង
ប្រជាពលរដ្ឋជាងពីរពាន់នាក់ នៅខ្រត្តកោះកុង ។     ឯកឧត្តម បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដ្រល
បានចុះឈ្មោះ  និងពិនិត្យបញ្ជឈី្មោះរួចរាល់ ត្រវូទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នោ នាព្រលខាងមុខ 
ព្រះការបោះឆ្នោតឃំុ សង្កាត់នៅឆ្នោ២ំ០១៧ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតំាងតំណងរាស្រ្ត  
ឆ្នោ២ំ០១៨ គឺជាព្រតឹ្តកិារណ៍មួយមានសារសំខាន់សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា ។

កាលពីថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ លោកជំទាវ ម៉្រន សំអន សមាជិកា 

គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណ្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង

ជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណលជាមួយបង   

ប្អូនអាជីវករដ្រលប្រកបមុខរបរដើរលក់ម្ហូបអាហារ នំ ចំណី តាមតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រលំហ្ររ

កាយន្រខ្រត្តព្រះសីហនុ ។ មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះ លោកជំទាវ ម៉្រន សំអន 

បានផ្តៅំផ្ញើរដល់អ្នកលក់ និងអ្នកប្រកបរបរនៅទីតាំងតំបន់ន្រះ ឲ្យច្រះថ្ររក្សាអនាម័យឲ្យ

បានគ្រប់ៗគ្នោ ដើម្បីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការថ្រក្សាសម្រស់ និងសភណ្ឌភាពទីតាំងតំបន់

ឆ្ន្ររឲ្យកានត់្រល្អបន្ថ្រមទៀត  ដើម្បទីាកទ់ាញភ្ញៀវទ្រសចរណម៍កទស្សនា  នងិសា្នោកន់ៅក្នងុ 

ខ្រត្តព្រះសីហនុ ។

ព្រឹកថ្ង្រទី ២៤ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នោំ ២០១៦  ឯកឧត្តម ន្រ ប៉្រណា សមាជិកអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោ-   

ធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកមា្មោធិការត្រួតពិនិត្យគណបក្ស និងជាប្រធានក្រុមការងថ្នោក់ 

កណ្តាល ចុះជួយខ្រត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្រចក្ដីសម្រច

ចិត្តសន្និបាតគណៈកមា្មោធិការកណ្កាលលើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ និងគោលនយោបាយ 

អភិវឌ្ឍន៍ ឃំុ សង្កាត់ ឆ្នោ២ំ០១៧-២០២២ ក្នងុនោះដ្ររមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ អនុប្រធាន

ក្រុមការងរថ្នោក់កណ្តាល សមាជិក-សមាជិកា ចូលរួមប្រមាណ ៨៣៣ នាក់ ។

ត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការសន្និបាតគណៈកមា្មោធិការគណបក្សឃុំ-សង្កាត់។ ស្ថិតិសមាជិកគណបក្ស និងអង្គការចាត់តំាង។ លទ្ធផលសរុបន្រការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

គិត ត្រមឹថ្ង្រទី៣០ ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នោ២ំ០១៦។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងឯកសារ លទ្ធភាពសម្រចគោលដៅអាសនៈក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឲ្យខ្រត្តយកចិត្តទុកដក់ដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមដ្រលនៅស្រសសល់ក្នុងខ្រត្តផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី១៩ខ្រមករាឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ បុ៉ល សារឿន សមាជិកគណៈ អចិន្ត្រយ៍

គណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការន្រកងយោធពល 

ខ្រមរភូមិន្ទ ប្រធានក្រុមការងរថ្នោក់ជាតិ ចុះមូលដ្ឋានខ្រត្តព្រះសីហនុ និងឯកឧត្តម                         

អ៊ុក រា៉្រប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវប្រតុងប្រវ្រង 

៧.៣០០ ម៉្រត្រ ពីផ្លូវជាតិល្រខ៤ ក្នុងភូមិអូរចំណរ ឃុំអូរឧកញា៉ាហ្រងឆ្លងកាត់ឃុំបឹងតា       

ព្រហ្ម ទៅកាន់ភូមិកោះខ្យងឃុំអូរជ្រស្រុកព្រនប់ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ។
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ថ្ង្រទី ០៩,១៥ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទ្រព ងន អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា 

បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសដ្រលពួកគត់មក  

ទទួលស្រវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្ល្រពីក្រមុគ្រពូ្រទ្យស្មគ័្រចិត្តមកពីសហរដ្ឋ

អាម្ររិក នៅសង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មោ និងឃុំរកាខ្ពស់ ស្រុកសា្អាង ខ្រត្តកណ្តាល ។ 

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ទ្រព ងន បានគូសបញ្ជាក់ថ ដើម្បីលើក 

កម្ពស់សុខភាព និងកាត់បន្ថយការចំណយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទៅលើ 

បញ្ហាសុខភាព ជាពិស្រសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ទើបឯកឧត្តមចាត់តាំងក្រុមការងរដឹកនាំ     

ក្រុមគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីអាម្ររិក ដ្រលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងថ្នោំល្អៗ ចុះពិនិត្យ       

និងព្យាបាលជម្ងឺជូនបងប្អូននាព្រលន្រះ ។ ទោះបីមានរយៈព្រលខ្លី ត្រក្រុមគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រ

ចិត្តនឹងយកអស់ពីកមា្លាំងកាយចិត្ត ពិនិត្យជំងឺដោយល្អិតល្អន់ ។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រមករា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៏    មាស សុភា    សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍

គណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា សមាជិកអចិន្ត្រយ៍អតីតសមាគមអតីត

យុទ្ធជនកម្ពជុាបានអញ្ជើញចូលរួមប្រគល់ផ្ទះចំនួន៧ ខ្នងជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន៧ គ្រសួារ 

នៅខ្រត្តព្រះវិហារ ដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ                      

ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា  និងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជន 

កម្ពជុា ។ ពិធីប្រគល់បានជ្រើសយកទីតំាងផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិឆ្របខាងកើត ឃំុឆ្រប១ 

ស្រកុឆ្រប ខ្រត្តព្រះវិហារ ធ្វើជានិម្មតិរូបដោយមានអមជាមួយនូវថវិកាសមា្ភារៈប្រើប្រស់ និង 

គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគមួយចំនួនបន្ថ្រមទៀត ។

ថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអគរសិក្សាមួយខ្នង

មាន៦ បន្ទប់ ដ្រលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សដ្រល

កំពុងសិក្សានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យពង្រ ។ អគរសិក្សាន្រះក៏បានសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់

កាលពីថ្ង្រទី១២ ខ្រមករាដ្ររ ក្រមអធិបតីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ ។

ថ្ង្រទី១៧ខ្រមករា ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហ្រង សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសុខា

ភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមកទទួលស្រវាសុខាភិបាល នៅមន្ទីរព្រទ្យបង្អ្រកខ្រត្តពោធិ៍-

សាត់ ។ នៅព្រលនោះឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការផ្តៅំផ្ញើមតិយោបល់មួយចំនួនដល់គ្រូព្រទ្យនិង

ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមកទទួលស្រវាសុខភាពនៅទីនោះផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រមករា ឯកឧត្តម  វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាល     

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច និង អតីតយុទ្ធជនបានអញ្ជើញ

ចូលរួមច្រកកង់ចំនួន៤០០ គ្រឿង ដ្រលជាជំនួយរបស់អង្គការក្ររដ្ឋាភិបាល

ជប៉ុន កុកឹស្រ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ និងកុមារកំព្រនៅខ្រត្ត ត្បូងឃ្មុំ ។
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ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណ្រង សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា  តំណងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម អនុ-      
ប្រធានក្រមុការងរចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម ប្រធានក្រុមការងរចុះជួយស្រុក
ស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធដក់ឱ្យប្រើប្រស់ទំនប់អូរសម 
នៅឃុំព្រកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ត្រងនូវក្តីរើករាយ 
ក្រល្រងចំពោះសមិទ្ធិផលន្រះ ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា លោកជំទាវ មាន សំអាន សមាជិកាគណៈ-              

កមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណ:កម្មការទី៨  

ព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម ទឹម ផន សមាជិកគណ:កម្មការទី៩ ព្រឹទ្ធសភា 

បានអញ្ជើញជួបសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកមូលនិធិមនុស្សធម៌ សម្ត្រច 

ក្រឡាហោម ស ខ្រង ចំនួន ៩.៦០០.០០០ រៀល ច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋ 

ចំនួន ៤៨នាក់ នៅភូមិឈើទាល ភូមិព្រទឹង ភូមិខា្នោរ ភូមិបឹងជ័រ និង 

ភូមិគោករកា ឃំុព្រទទឹង ស្រកុសីុធរកណ្តាល ខ្រត្តព្រវ្រង ។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រមករា  ឯកឧត្តមឧត្តមស្រនីយ៍ឯក ហ៊ុន មា៉្រណ្រត 
សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយ 

រងស្រនាធិការចម្រុះ ម្របញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញ      

ចូលរួមសមោ្ពោធអគរសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាគីឡូ១០ ស្ថិត 

ក្នុងឃុំ អារក្សតោ្នោត ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខ្រត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រមករា ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលន្រ                                         

គណៈអភិបាលខ្រត្តព្រះវិហារ រួមដំណើរដោយល្រខាទីពីរន្រសា្ថានទូត

ជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពោធផ្លូវក្រលក្រួស 

ក្រហមប្រវ្រង៦ គីឡូម៉្រត្រ និងលូកាត់ទទឹងផ្លូវ ៦កន្ល្រង ក្នុងនោះ              

៤  គ.ម អំណោយប្រជាជន និងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និង២គ.ម ទៀតជា                   

អំណោយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ សមិទ្ធិផលន្រះ ស្ថិតនៅ 

ឃុំឆ្របពីរ ស្រុកឆ្រប ខ្រត្តព្រះវិហារ ។

នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នោ២ំ០១៦ លោកជំទាវ បាន ស្រមំុី សមាជិកសភា                
មណ្ឌលប៉្រលិនអញ្ជើញសមោ្ភាធដក់ឲ្យប្រើប្រស់សាលារៀន ១ ខ្នងដ្រលជា 
អំណោយរបស់ឯកឧត្តម អីុ ឈាន ប្រធានក្រមុការងរគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា
ថ្នោក់កណ្តាលចុះជួយខ្រត្តប៉្រលិន។ ក្នងុឱកាសនោះលោកជំទាវ បាននំាបណ្តាំ 
ផ្តៅផំ្ញើសួរសុខទុក្ខ ពីសំណក់សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន ប្រធានគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពជុា សម្ត្រចកិត្តពិ្រទឹ្ធបណ្ឌតិ បុ៊ន រ៉ា្រនី ហុ៊ន ស្រន ជូនបងប្អនូប្រជា
ពលរដ្ឋខ្រត្តប៉្រលិនទំាងអស់ ។
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នាព្រឹកថ្ង្រទី១៥ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមាជិកគណៈ- 
កមា្មោធិការកណ្តាល សមាជិកក្រុមការងរយុវជនថ្នោក់កណ្តាល អនុប្រធានក្រុម               
ការងរគណៈកមា្មោធិការកណ្តាលជួយស្រុក  និងប្រធានក្រុមការងរជួយឃុំបានចូល
រួមសន្និបាតបូកសរុបការងរគណបក្សឃុំត្រពាំងគង ដើម្បីអនុម័តរបាយការណ៍ 
លទ្ធផលការងរអភិវឌ្ឍឃុំ ឆ្នោំ២០១២-២០១៧ ផ្រនការអភិវឌ្ឍឃុំ ឆ្នោំ២០១៧-
២០២២  និងបោះឆ្នោតសា្ទាបស្ទង់ជ្រើសរើសប្រក្ខជន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សម្រប់ 
អាណត្តិទី៤។

នាថ្ង្រទី៧ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៦  ក្រយពិធីបុណ្យជាតិជ័យជម្នះ ៧មករា ( ៧ មករា 
១៩៧៩ -៧ មករា ២០១៧) រួចមកក្រមុការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត បានប្រជំុពិស្រស 
ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ចាន់ ច្រសា្ត្រ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុាខ្រត្ត 
កំពត។ សមាសភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីន្រះមាន ឯកឧត្តម ភុន សារព្រជ្រ    សមា-
ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណ្តាល ប្រធាន អនុប្រធាន ក្រុមការងរ 
យុវជនខ្រត្ត ប្រធាន អនុប្រធាន ក្រុមការងរយុវជន ក្រុង ស្រុក។ ឯកឧត្តមប្រធានបាន 

ព្រឹកថ្ង្រ២៥ ខ្រធ្នូ ឆ្នោំ២០១៦ មានប្ររព្ធវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
យុវជនគណបក្សស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ជុំទី១ សរុបចំនួន ៤០ 
នាក់ ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អនុប្រធាន 
គណបក្សខ្រត្ត ជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខ្រត្ត និងជាប្រធាន
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ។  ឯកសារត្រូវបង្រៀនមាន 
ពីរ៖ ១-ឯកសារគណបក្ស "ប្រវត្តិ សកម្មភាពសា្នោដ្រ និងបទ-
ពិសធន៍ន្រការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ២-ឯកសារសិល្ប៍វិធី 
ន្រការនិយយជាសាធារណៈ ។

មានមតិថ ដើម្បីឈ្នះត្រូវយកចិត្តទុកដក់ដល់  យុវជនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្ត បណ្តុះបណ្តាលប្រគល់ភារកិច្ច បង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យអនុវត្តភារ កិច្ចបានល្អ។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី០៤ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត    
ជាម ច័ន្ទស្រភ័ណ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិកក្រុមការងរ យុវជនគណ- 
បក្ស ថ្នោក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណ-   
បក្សខ្រត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណល ជា 
មួយបងប្អូនយុវជនខ្ម្ររអ៊ីសា្លាម ចំនួន១៣០នាក់ ព្រមទាំង 
បានផ្តល់ជូនថវិកាមា្នោក់ៗ ១០.០០០ រៀល នៅព្រះវិហារ 
ឃុំកំពង់ អំពិល ស្រុកសង្ក្រ ខ្រត្តបាត់ដំបង ។                        

នាថ្ង្រទី១៥ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណបក្សខ្រត្ត 
សមាជិកក្រមុការងរយុវជន គណបក្សថ្នោក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រមុការងរយុវជន 
គណបក្សខ្រត្ត បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នងុពិធីសន្នបិាតគណៈកមា្មោធិការគណ បក្ស 
សង្កាត់ស្រយូ៉វ ក្រងុស្ទងឹស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដើម្ីបអនុម័តរបាយការណ៍លទ្ធផលការងរលើ
ច្បាប់សង្កាត់ ឆ្នោ២ំ០១២-២០១៧ និងអនុម័តផ្រនការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ ឆ្នោ២ំ០១៧-
២០២២  និងបោះឆ្នោតសា្ទាបស្ទង់ជ្រើសរើសប្រក្ខជន សម្រប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត       
ជ្រើសរើសសមាជិកក្រមុប្រកឹ្សាសង្កាត់អាណត្តទីិ ៤ នាថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោ២ំ០១៧ ។

នៅព្រកឹថ្ង្រទី១២ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៧  ក្រមុការងរ 
គណបក្សចុះជួយភូមិព្រតាកុយ បានរៀបចំប្ររព្ធពិធីមីទ្ទងី
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៣៨ ន្រទិវាជ័យជម្នះ 
៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០១៧) ក្រម 
អធិបតីភាពលោក សម ពិសិដ្ឋ សមាជិកក្រមុការងរ 
យុវជនគណបក្សថ្នោក់កណ្តាល ប្រធានក្រមុការងរយុវជន 
គណបក្ស ខ្រត្ត និងជាអនុប្រធានទី១ក្រមុការងរចុះជួយ 
ភូមិព្រតាកុយ ។ ក្រមុការងរថ្នោក់ខ្រត្ត ស្រកុ ឃំុ ភូមិ 

និងបងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនគណបក្សចូលរួម សរុបប្រមាណ ៣១០នាក់ ។              
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កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី១៣ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧  នៅឃុំកោះក្រវ ស្រុកលា្វាឯម 
ខ្រត្តកណ្តាល បានរៀបចំសន្និបាតជ្រើសរើសប្រក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សម្រប់ 
អាណត្តទីិ៤ ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ ជ្រនុ ថ្ររ៉ា្រវ៉្រត សមាជិកក្រមុ 
ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណ្តាល អនុប្រធាន គណៈពង្រឹងស្រុកលា្វាឯម និងជា   
ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំកោះក្រវ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានបញ្ជាក់ជូនទៅអង្គពិធីថ 
ការជ្រើសរើសម្រដឹកនាំ គឺជាបញ្ហាសំខាន់ណស់ បើយើងជ្រើសរើសត្រូវ ធ្វើអោយ 

ប្រទ្រសជាតិមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ត្របើយើងជ្រើសរើសខុស ប្រទ្រសជាតិអាចនឹងមានសង្រ្គាម អសន្តិសុខ និងគ្មោនការរើកចម្រើនឡើយ ។

ថ្ង្រទី០៩ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ 
អនុប្រធានគណបក្សខ្រត្ត សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណ-
បក្សថ្នោក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រមុការងរយុវជនគណបក្
សខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបានយកថវិកា និងសមា្ភារៈមួយចំនួន 
ចូលរួម រំល្រកទុក្ខគ្រួសារសពយុវជន ហឿង ភារុណ 
អាយុ២២ ឆ្នោំ ដ្រលបានទទួលមរណៈភាពដោយគ្រះថ្នោក់ 
ចរាចរណ ៍ នៅភមូសិ្រសនិ សង្កាតអ់រូអបំលិ ក្រងុសរិើសភណ័ 
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ  ។

នារសៀលថ្ង្រទី៨ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ្រង សួរ 
សមាជិកក្រុម        ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណ្តាល   បានដឹកនាំ 
កិច្ចប្រជុំ ដើម្ីបអបអរសាទរទិវា បុណ្យជាតិ ៧ មករាផង និងការ 
ត្រៀមរៀបចំសន្នបិាតបក្សឃុំចុងជាច ស្រុក តំប្ររ ខ្រត្តត្បូងឃុំ 
នាថ្ង្រទី២១ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ។

នាថ្ង្រទី០៩ ខ្រមករា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តម គ្រសំុ៊ សារឿត 
សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណ្តាល អនុប្រធានក្រុមការងរ 
ថ្នោក់កណ្តាលចុះជួយ ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តម ឡាយ 
គឹមលី សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណ្តាល 
និងក្រុមការងរចុះជួយស្រុកភ្នំស្រុក បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរ
សាទរខួបទី៣៨  ន្រទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា។ និវត្តជន ៣០នាក់ 
ដ្រលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះ ក្នុងមា្នោក់ៗទទួលបានថវិកា              
៧ មុឺនរៀល សារុង១ សមា្ភារៈមួយចំនួន និងសិស្សានុសិស្ស 
១៨០ នាក់ក្នុងមា្នោក់ៗ ទទួលបានថវិកា១មុឺនរៀល។

ព្រឹកថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧  ឯកឧត្តម ជឹង ផល្ល្រ សមាជិកអចិន្ត្រយ៍ 
ឯកឧត្តម ន្រ គង់  សមាជិកអចិន្ត្រយ៍ ឯកឧត្តម ភុន សារព្រជ្រ សមាជិកក្រុម  
ការងរយុវជនថ្នោក់កណ្តាល ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ខ្រត្តកំពត និង លោកជំទាវ យ៉យ នីតា  បានដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស 
ខ្រត្ត និងក្រុមគ្រូព្រទ្យស័្មគ្រចិត្តរបស់ក្រុមការងរយុវជនខ្រត្តកំពត ទៅពិនិត្យ 
ព្យាបាលជម្ងឺបឋម និងផ្តល់ថ្នោំព្រទ្យជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្ល្រ ស្ថិត 
នៅភូមិដំណក់ឈើក្រំ ឃុំសា្នោយអញ្ជិត ស្រុកជុំគីរើ ខ្រត្តកំពត ។

ព្រឹកថ្ង្រទី១១ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយក 

រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រ គឹមយា៉្រន ប្រធានក្រុមការងរថ្នោក់កណ្តាលចុះ             

ជួយខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដោយមានការចូលរួមអមដំណើរ 

ពីសំណក់ឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រធានយុវជនគណបក្ស 

ខ្រត្តឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី និងក្រុមការងរ 

ខ្រត្តបានជួបសំណ្រះសំណល ជាមួយសមាជិកបក្ស ឃុំ 

អូរបីជាន់ ស្រុកអូរជ្រ និងរៀបចំពិធីសន្និបាតបូកសរុប 

ការងរគណបក្ស ឃុំអូរបីជាន់ ។
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រិះរកគ្រប់វិធានការធានាស្ថ្ររភាពតម្ល្រស្រូវរបស់កសិករ 
និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនាំច្រញអង្កររបស់កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់សុី 

ជម្រលើគ្រប់វិស័យ ព្រមទាំងបានដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយ 

សំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីជំរុញកំណើន ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាក់ស្ត្រងគោល

នយោបាយវិស័យស្រូវអង្ករជាតិឆ្នោំ២០១០ និងយុទ្ធសាស្ត្រសមា- 

ហរណ កម្មពាណិជ្ជកម្ម CTIS របស់កម្ពុជា ឆ្នោំ២០១៤-២០១៨ 

បានចាត់ទុកអង្ករគឺជា “មាសស” និងជាកសិផលិតផលប្រព្រណីដ៏មាន            

សកា្តៅនុពល ដើម្បីនាំច្រញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបាន ១លានតោន 

ក្នុងមួយឆ្នោំ ដោយសារប្រទ្រសកម្ពុជាមានអតិរ្រកអង្ករដ្រលសល់ពីការ

ប្រើប្រស់ក្នុងស្រុកប្រមាណជាង ៣ លានតោន រៀងរាល់ឆ្នោំ។ នៅក្នុង 

ឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ កម្ពុជាបានលក់អង្ករទៅក្រប្រទ្រសបានចំនួន 

៥៤ មុឺនតោន កើនបាន ០,៧ % ។

ឯកឧត្តម វ្រង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់ 

និងន្រសាទបានឲ្យដឹងថ ការប្រមូលផលស្រូវឆ្នោំន្រះ សម្រចបាន 

ចំនួន១០,៥ លានតោន កើនឡើង ១១ % ធៀបរយៈព្រលដូចគ្នោ 

កាលពីឆ្នោំមុនខណៈដ្រលរយៈព្រល ១០ ឆ្នោំចុងក្រយន្រះ ទិន្នផល 

ស្រូវកើនឡើងត្រឹមត្រ ៤,៥% ប្រចាំឆ្នោំប៉ុណោ្ណោះ។ ចំពោះតម្ល្រស្រូវឆ្នោំ

ន្រះមិនមានបញ្ហានោះទ្រ ដោយស្រូវក្រអូបមានតម្ល្រ ៩៩១ រៀល និង

ស្រូវសរើរាង្គដ្រលសហគមន៍កសិករបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន

មានតម្ល្រ ១២០០ ទៅ១.៣០០រៀល ក្នុងមួយគីឡូ ក្រម។ ឯកឧត្តម 

វ្រង សាខុន  បន្តថ “បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករសព្វថ្ង្រន្រះ  គឺ 

ទិន្នផល ស្រូវមានកំណើនទាប ដោយដីមួយហិកតាប្រមូលផលបាន ត្រ 

៣ ទៅ៤ តោន។ ទិន្នផលប្របន្រះ មិនអាចជួយកសិកររកប្រក់ចំណ្រញ

បានទ្រ។ ក្រសួងកំពុងគិតគូរធ្វើយ៉ាងណឲ្យទិន្នផលកើនឡើងចនោ្លាះ

ពី ៦ ទៅ ៧ តោន ក្នុងមួយហិកតា ទើបកសិករអាចរក ប្រក់ចំណ្រញ 

ជំរុញឲ្យរោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវ ចូលរួមទិញស្រូវ
ដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ

បាន។ ក្រសួងបាន និងកំពុងសហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹក 

ជួយក្រសម្រួលធ្វើយ៉ាងណ ឲ្យប្រព័ន្ឋប្រឡាយអាចបង្ហូរទឹកចូលស្រ

បានដោយផ្ទាល់ជាជាងប្រើប្រស់មា៉ាសីុនបូមទឹក ដ្រលធ្វើឲ្យការចំណយ

មានការកើនឡើងខ្ពស់។ ក្រសួងក៏បាននិងកំពុងជំរុញឲ្យមានការចង

ក្រងសហគមន៍កសិករ ដើម្បីធ្វើស្រសរើរាង្គ និងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញ ដើម្បីធានាតម្ល្រស្រូវប្រកបដោយស្ថិរភាព និង 

អាចជួយកសិករបាន។ ឯកឧត្តម វ្រង សាខុន ថ្ល្រងថ វិស័យកសិកម្ម

កាលពីមុនរួមចំណ្រកប្រមាណ ៨០ % ន្រផលទុនជាតិសរុប បុ៉ន្ត្របច្ចបុ្បន្ន

ការរួមចំណ្រករបស់វិស័យន្រះបានធា្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់ ២៨ % ន្រ 

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប៉ុណោ្ណោះ។ ដោយឡ្រកឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ

ន្រះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធនាការ “ទិញស្រូវកម្ពុជាជួយកសិករ

កម្ពុជា” ដើម្បីជំរុញឲ្យរោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវ ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ចូលរួមទិញស្រូវដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ។ យុទ្ធនាការ ន្រះបានជួយ

លើកតម្ល្រស្រូវរបស់កសិករឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ ខណៈស្រូវ 

របស់កសិករមានតម្ល្រចុះទាប ។ យើងបានជួបបទពិសធន៍កាលពី ឆ្នោំ 

២០១៥-២០១៦ នៅព្រលដ្រលតម្ល្រកសិផលធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ធ្វើ

ឲ្យប្រជាកសិករជួបការលំបាកយ៉ាងខា្លាងំ ។ ព្រលនោះ រាជរដ្ឋាភិបាល 

បានបង្កើតយុទ្ធនាការ “ទិញស្រូវកម្ពុជា ជួយកសិករកម្ពុជា” ដើម្បីឲ្យ     

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមទិញស្រូវដោយផ្ទាល់ពីប្រជាកសិករ ដើម្បី 

សម្រលបន្ទុកន្របញ្ហា។ ន្រះគឺជាយុទ្ធនាការបនា្ទាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

នឹងសា្ថានភាពធា្លាក់ថ្ល្រស្រូវក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ការជំរុញឲ្យមហាជន 

និងមា៉ាសុីនកិនស្រូវជួយទិញស្រូវគឺ ដើម្បីឲ្យតម្ល្រស្រូវកើនឡើងវិញ 

ធ្វើឲ្យតម្ល្រស្រូវ លើទីផ្សារមានស្ថ្ររភាព។ យុទ្ធនាការ «ទិញស្រូវកម្ពុជា

ជួយកសិករកម្ពុជា» គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា 

ហើយការដ្រលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាមន្ត្រអីាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ច 

តាមបណ្តាខ្រត្តនានាយកចិត្តទុកដក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នងុ យុទ្ធនាការ 

ការប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើគ្រឿងយន្តកសិកម្ម
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ន្រះ គឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អបង្ហាញពីប្រព្រណីសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជន 

កម្ពុជាយើង។ ទន្ទឹមន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 

ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រអីាជា្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់បណ្តាខ្រត្ត ប្រជាពលរដ្ឋ

ដ្រលមានទុនត្រវូយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រមទៀត ក្នងុការជួយដល់ប្រជាពល

រដ្ឋស្របតាមភាពជាក់ស្ត្រង ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងផុតទុក្ខលំបាក 

ក្នុងគ្រន្រះ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាតម្ល្រស្រូវធា្លាក់ចុះន្រះដ្ររ រាជ-    

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រចដក់ឱ្យអនុវត្តន៍នូវ “កម្មវិធីពិស្រសរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល” ដើម្បីគោលដៅស្ថិរភាវូបនីយកម្មថ្ល្រស្រូវ និងជំរុញ 

ការទិញស្រូវក្នុងស្រុក និងវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួន ដោយបញ្ច្រញ 

នូវកញ្ចប់ថវិកា ពិស្រសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២៧ លានដុលា្លារ   

អាម្ររិក តាមរយៈធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់រោង 

មា៉ាសីុនកិនស្រវូក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា មានលទ្ធភាពទិញស្រវូក្នងុរដូវប្រមូល

ផលមកស្តុក។ ក្រុមការងរអន្តរក្រសួងសា្ថាប័នបន្តតាមដនពិភាក្សា       

និងពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រយ បញ្ហាដ្រលនៅស្រសសល់ ក៏ដូចជា          

គិតគូរអំពីវិធានការគោលនយោបាយជាកញ្ចប់ សម្រប់រយៈព្រលខ្លី,  

មធ្យម និងវ្រង ។

សមាគមធនាគរនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន

បង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណ្រក ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យស្រូវ-

អង្ករ ព្រមទាំងពិចារណលើវិធានការផ្ស្រងៗទៀតដ្រលអាចធ្វើបាន  

ដើម្បីសម្រួលដល់ការទិញស្រូវនារដូវប្រមូលផល និងពិចារណបន្ធូរ 

បន្ថយអត្រការប្រក់តាមលទ្ធភាពដ្រលអាចធ្វើបាន ។ សមាជិកគ្រឹះ-

សា្ថានមីក្រហិូរញ្ញវត្ថនីុមួយៗនឹងលើកយកសំណើក្នងុការបញ្ចះុអត្រការ

ប្រក់ ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយភាគទុននិករៀងៗខ្លួន ។ ធនាគរជាតិន្រ 

កម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះសា្ថានធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់  

ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យស្រូវ-អង្ករ ឱ្យបានច្រើនតាមត្រអាចធ្វើទៅ 

បាន និងស្នើឱ្យគ្រឹះសា្ថានធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថុរិះរកវិធានការជាក់

ស្ត្រង             ដើម្បបីញ្ចុះអត្រការប្រក ់ព្រមទាងំស្នើឱ្យសមាគមធនាគរនៅ 

កម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តផ្តល់ការអនុគ្រះ  ឬការពន្យារ 

ព្រលសងប្រក់កម្ចីវិញ ចំពោះកសិករដ្រលរងគ្រះពិតប្រកដ ។ ព្រម 

ជាមួយន្រះដ្ររ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានអំពាវនាវឲ្យបណ្តា       

គ្រឹះសា្ថានមកី្រហូរិញ្ញវត្ថនុានាទទូាងំប្រទ្រស    គរួយោគយលដ់លក់សកិរ 

កម្ពុជា ដ្រលបានជំពាក់លុយ ព្រះឆ្នោំន្រះពួកគត់កំពុងត្រជួបប្រទះ 

នូវបញ្ហាធា្លាក់ចុះនូវតម្ល្រស្រូវ ។

មានមូលហ្រតុជាច្រើន ដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការធា្លាក់

ចុះតម្ល្រស្រូវរួមមាន៖ ការមិនសូវចូលមកទិញស្រូវពីសំណក់ឈ្មួញន្រ

ប្រទ្រសជិតខាងដូចឆ្នោំមុនៗ ក្នុងនោះប្រទ្រសវៀតណមរងសមា្ពោធន្រ

ការផ្គត់ផ្គង់លើស ដោយសារការថយចុះជាងមុនន្រការនាំអង្ករច្រញ  

របស់វៀតណម (ធា្លាក់ចុះ ៣២% សម្រប់ ៦ ខ្រ ឆ្នោំ២០១៦), ការ    

ផ្លាស់ប្តរូ និនា្នោការន្រការដំដុះរបស់ប្រជាកសិករនៅកម្ពជុាពីអី៊អ៊្ររ ៥០៤ 

មកស្រូវស្រនក្រអូបដ្រលធា្លាប់បានតម្ល្រខ្ពស់ជាង គួបផ្សំនឹងកំណើន 

ទិន្នផលខ្ពស់សម្រប់ឆ្នោំន្រះ, ការបញ្ជាទិញ តិចពីទីផ្សារនាំច្រញរបស់ 

កម្ពុជា, ការមានភ្លៀងធា្លាក់ជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងរដូវប្រមូលផល ដ្រលធ្វើឱ្យ 

កសិករមិនអាចរក្សាស្រូវទុកបានយូរ, ភាពមានកម្រិតន្រសមត្ថភាព 

របស់រោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវកម្ពុជា ទាំងទុនបង្វិល និងឃា្លាំងស្តុក/ឡ 

សម្ងួត។ល។ ដើម្បីដោះស្រយបញ្ហាន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្ត

ទុកដក់សិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រយសម្រប់អនាគត និងបានគិតគូររិះរក 

វិធានការទាំងរយៈព្រលខ្លី និងរយៈព្រលវ្រងប្រងច្រកមុខ សញ្ញាទទួល 

ខុសត្រូវទៅតាមក្រសួង-សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្តៅតសំខាន់ទៅលើ 

កិច្ចការអាទិភាពធំៗរួមមាន៖ ការងរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ស្រូវ-អង្ករ, សកម្មភាពក្រយប្រមូលផល, ការក្រច្ន្រកសិផល, 

យន្តការទីផ្សារ, និងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការបន្តជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត       

វិស័យឯកជនឱ្យមានការចូលរួមឱ្យបានសកម្មខា្លាំងកា្លា ។ 

បច្ចុប្បន្នន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញខា្លាំងការអនុវត្ត ដើម្ីប

គោលដៅស្ថរិភាវូបនីយកម្មថ្ល្រស្រវូ និងការជំរុញការទិញស្រវូក្នុង 

ប្រទ្រស ព្រមទាំងជំរុញការនាំច្រញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារបរទ្រស

នារដូវប្រមូលផលស្រូវឆ្នោំ ២០១៦-២០១៧ ន្រះ។ កន្លងមកមានក្រុម-

ហ៊ុនក្នុងស្រុក និងប្រទ្រសមួយចំនួនបានទិញស្រូវ-អង្ករពីកម្ពុជា ។ 

ជាមួយគ្នោន្រះ យើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រន់ ដើម្បីដោះស្រយ

បញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីធានាឲ្យការនាំច្រញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារ 

ពិភពលោកកាន់ត្រមានលក្ខណៈស្តង់ដរ ។ កង្វះឃា្លាំងស្តុក និងឡ 

សម្ងួតស្រូវក៏ជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យន្រះ ដ្រលអាចរើក 

រាលដលដល់កសិករ ព្រះព្រលរោងមា៉ាសីុនកិនស្រវូខ្វះកន្ល្រងស្តុក 

និងឡសម្ងួត ពួកគ្រមិនអាចលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ព្រល  

វ្រលាទ្រ។ ប៉ុន្ត្រគម្រងន្រះបើមិនមានការគំទ្រពីធនាគរឯកជន និង 

ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចដោះស្រយបានឡើយ ។ បច្ចុប្បន្ន

នៅកម្ពុជាមានរោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវប្រមាណ ២៧០ កន្ល្រង ដ្រលអាច 

កិនស្រូវយកអង្ករនាំច្រញបានប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ។ ធនាគរ

ស្រូវក៏គ្រងរៀបចំសហគមន៍កសិករ តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាជា 

មួយកសិករ ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគ្រមានតម្ល្រដោយ 

ស្ថិរភាព និងមានទីផ្សារ ពិស្រសបញ្ចៀសបាននូវការក្រឡុកតម្ល្រពីក្រុម

ឈ្មួញកណ្តាល ។ កាលពីចុងឆ្នោំ ២០១៦ កន្លងមកន្រះ ក្រុមហ៊ុនចិន   

ចំនួនពីរក៏បានបង្ហាញពីគម្រងវិនិយោគលើទឹកប្រក់ ៤០០ លាន 

ដុលា្លារអាម្ររិក ដើម្បីសាងសង់ឃា្លាំង និងឡសម្ងួតស្រូវ ដើម្បីកិនជា      

អង្ករនាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសចិនផងដ្ររ ។ 

ទោះយ៉ាងណក៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅត្រខិតខំរិះរកគ្រប់

វិធីដោះស្រយរាល់បញ្ហា ដើម្បីធានាលើកតម្ល្រស្រូវរបស់កសិករឲ្យ 

មានភាពប្រសើឡើង និងដោះស្រយធ្វើយ៉ាងណបង្កើនប្រសិទ្ធភាព 

ឲ្យខ្ពស់ន្រការនាំច្រញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនាព្រលខាងមុខ ៕
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ខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មក្លាយជាចលករក្នុងករផ្លាស់ប្តូរ
រចនាសម័ន្ធសាដ្ឋកិច្ចដ៏ជាលជានាកម្ពុជា

នៅក្នុងទស្សនវិស័យវ្រងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលមាន សម្ត្រច 

អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បានចាត់ទុកវិស័យ             

ឧស្សាហកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ហើយបានជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ

ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ជាអាទិភាពបនា្ទាន់មួយចំពោះមុខ។ តាមការវាយតម្ល្ររបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថ វិស័យឧស្សាហកម្មពីមួយឆ្នោំទៅមួយ

ឆ្នោំបានរួមចំណ្រកក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់ត្រសំខាន់ឡើងៗ គឺពីប្រមាណ ១២,៦% 

នៅឆ្នោំ១៩៩៣ បានកើនឡើងដល់ ២៥,៧% នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៤។ បើគណនាជា      

មធ្យមប្រចាំឆ្នោំកំណើនពិតប្រចាំឆ្នោំ ន្រវិស័យឧស្សាហកម្មសម្រចបានក្នុងអត្រ 

១២,៥ % ពីឆ្នោំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នោំ២០១៤ដ្រលជាកំណើនមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម

វិស័យសំខាន់ៗទាំងបីន្រស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។

នៅព្រលដ្រលការរើកលូតលាស់ន្រហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័នរូបវន្ត ការដឹកជញ្ជូន ការ 

តភា្ជាប់កាន់ត្រធំទូលាយ ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារណ៍ និងសមាហរណកម្មក្នងុតំបន់

កាន់ត្រត្រូវបានពង្រីកទំនាក់ទំនងវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រទូលំទូលាយ         

ភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយក្នុងតំបន់កាន់ត្រត្រូវបានបង្កើនរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាក៏បានដក់ច្រញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នោំ២០១៥-

២០២៥ កាលពីខ្រមិនា ឆ្នោំ២០១៥ កន្លងទៅន្រះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តយុទ្ធ-

សាស្ត្រ៤ ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយន្រះឲ្យបានជោគជ័យគឺ ១-ការបញ្ចុះ 

ថ្ល្រអគ្គីសនី និងការបង្កើនតំបន់មានការផ្គត់ផ្គង់ថមពលអគ្គីសនី ដើម្បីបម្រើ 

សកម្មភាពកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ជួយបង្កើនផលិតភាព ទាក់ទាញការវិនិយោគ 

និងបង្កើនទំនុកចិត្តផ្ន្រកអាជីវកម្ម ២-ការអភិវឌ្ឍន៍ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន ដឹកជញ្ជូន 

និងឡូជីស្ទីកទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា ពិស្រសនៅតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងបី ដ្រលមាន 

អាទិភាពខ្ពស់ និងចំាបាច់សម្រប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម ការតភា្ជាប់ ការប្រកួត 

ប្រជ្រង និងតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនពោលៈ គឺផ្លូវពីភ្នំព្រញទៅខ្រត្តព្រះសីហនុ 

ពីភ្នំព្រញទៅបាវិត និងពីភ្នំព្រញទៅបោ៉ាយប៉្រត ៣-ការបង្កើតយន្តការពង្រឹងទីផ្សារ 

ពលកម្ម និងជំនាញបច្ច្រកទ្រស ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់កមា្លាំងពលកម្មគ្រប់

គ្រន់ និងផលិតភាពកាន់ត្រប្រសើរឡើង និង៤-ការប្រកា្លាយខ្រត្តព្រះសីហនុទៅជា

តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសសម្រប់គោលដៅច្រើនយ៉ាង និងជាតំបន់អភិវឌ្ឍឧស្សាហ- 

កម្មប្រតងសម្រប់អាសា៊ាននៅថ្ង្រអនាគត ។

គោលនយោបាយន្រះ កំពុងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្ម 

និងទទួលបានផលជាផ្ល្រផ្កា។ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 

បានឲ្យដឹងថ ប្រទ្រសកម្ពុជាមានចំនួនរោងចក្រឧស្សាហកម្មផលិតចំនួន ១ ៥៥៤ 

រោងចក្រ គិតនៅត្រមឹរយៈព្រល ៩ខ្រ ឆ្នោ២ំ០១៦។ តួល្រខន្រះបានកើនឡើងគួរកត់

សមា្គាល់នៅអំឡុងព្រល៥ ឆ្នោំ ចុងក្រយន្រះពីចំនួន ៧០៩ រោងចក្រ នៅឆ្នោំ 

២០១២។ ក្នុងនោះចំនួនរោងចក្រតាមផ្ន្រកនីមួយៗរួមមាន៖ រោងចក្រតម្បាញ 

កាត់ដ្ររ ចាក់ស្ប្រកជើង និងកាបូបមានចំនួន ១០៦ រោងចក្រអាហារ ភ្រសជ្ជៈ 

និងបារើ ចំនួន ១៣៤ រោងចក្រឧស្សាហកម្មក្រច្ន្រលោហៈចំនួន ១១០ រោងចក្រ 

ឧស្សាហកម្មគីមី កស៊ូ និងបា្លាស្ទីក ចំនួន ១០៩ រោងចក្រផលិតផលពីក្រដស 

និងក្រដស ចំនួន ៤២ រោងចក្រ ឧស្សាហកម្មរ៉្រ មិនម្រនលោហៈចំនួន ២៩ 

រោចក្រគ្រឿងសង្ហារឹមចំនួន ៣៣ និងរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្ស្រងៗចំនួន ៣៦ ។            

ចំនួនពលកររោងចក្រចនោ្លាះពីឆ្នោំ២០១២ បានកើនឡើងពីជាង ៥៥ មុឺននាក់ 

រហូតដល់ជាង ៩១ មុឺននាក់ គិតនៅត្រឹម៩ ខ្រ ឆ្នោំ២០១៦។ ជាមួយគ្នោន្រះ ក្រសួង 

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណថ តម្ល្រសរុបបរិមាណផលិតផល

ឧស្សាហកម្មឆ្នោំ២០១៦ ន្រះ នឹងមានតម្ល្រទឹកប្រក់ប្រមាណ ៦ ៩៤០ លានដុលា្លារ 

បានកើនឡើងពីចំនួនទឹកប្រក់ ៤ ៥០៧ លានដុលា្លារ កាលពីឆ្នោំ២០១២ សម្រប់ 

ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្រកជើង។ ដោយឡ្រកផលិតផលលក់ក្នុងស្រុក 

មានតម្ល្រទឹកប្រក់ប្រមាណ ៧៧៣ លានដុលា្លារ នៅឆ្នោំ២០១២ បានកើនឡើងដល់ 

២១០៣ លានដុលា្លារ នៅដំណច់ឆ្នោំ ២០១៦ ន្រះ។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ផលិតផល 

ផ្ស្រងៗសម្រប់នាំច្រញដូចជា អង្ករ ចំណីសត្វ ស្របៀរ កំប៉ុង ភ្រសជ្ជៈ បារើ 

ប្រដប់ព្យួរសម្លៀកបំពាក់ ត្បូងព្រជ្រ សមា្ភារៈកីឡា សមា្ភារៈក្ម្រងល្រង គ្រឿងសំអាង 

និងអ្រតាណុលមានតម្ល្រទឹកប្រក់ ១៣០ លានដុលា្លារ នៅឆ្នោំ២០១២ និងបានកើន 

ឡើងដល់ ៤២៩ លានដុលា្លារ នៅឆ្នោំ ២០១៦។

គួរបញ្ជាក់ថ ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជានៅក្រមប្រព័ន្ធអនុគ្រះពាណិជ្ជកម្មទៅ

កាន់ទីផ្សារបរទ្រស ក្នុងឆ្នោំ២០១៥  មានទឹកប្រក់សរុប ៨ ០៣៧ លានដុលា្លារអាម្ររិក 

នៅក្នុងនោះការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌបានកើនឡើងដល់ ៥ ៧៤១ 

លានដុលា្លាអាម្ររិក ដ្រលចំនួនន្រះ ធ្វើឱ្យកម្ពជុាកា្លាយជាប្រទ្រសនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់

ឈានមុខគ្រមួយនៅក្នុងតំបន់ ។ លទ្ធផលន្រះបង្ហាញឲ្យឃើញផងដ្ររនូវសា្មោរតីន្រ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរកន្លងមករវាងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ 

នានា ក្នុងការអនុវត្តគម្រង «រោងចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជា» ដើម្បីសម្រចបាន

ថ្រមទៀតនូវលក្ខខណ្ឌការងរកាន់ត្រល្អ ក៏ដូចជាការគំពារសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅ  

ក្នងុព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា សំដៅរួមចំណ្រកធ្វើឱ្យសម្រចបាននូវចក្ខវិុស័យសម្រប់

ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភណ្ឌជាតិនោះ គឺការប្រកា្លាយកម្ពុជាឱ្យទៅជា

មជ្ឈមណ្ឌលល្អប្រសើរជាងគ្រន្រឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ  នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរាជរដ្ឋាភិបាល

បានដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នោំ២០១៥-

២០២៥ ដោយបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជំរុញក្រប្រនិងធ្វើទំនើប- 

កម្មរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាកម្មនៅកម្ពុជា ពីឧស្សាកម្មអតិពលកម្មឈានទៅឧស្សាហកម្ម

ផ្អ្រកលើជំនាញត្រមឹឆ្នោ២ំ០២៥។ តាមរយៈគោលនយោបាយន្រះកម្ពជុានឹងសម្រច

បាននូវការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចមួយជ្រលជ្រ ដោយឈានពីរចនាសម្ព័ន្ធ 

ដ្រលពឹងផ្អ្រកលើវិស័យកសិកម្មទៅបង្កើតស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលពឹងផ្អ្រកសំខាន់លើកម្មន្ត- 

សាល និងកសិឧស្សាហកម្ម ហើយឈានទៅដល់ការលើកកម្ពស់ និងពិពិធកម្ម 

ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យផ្ស្រងៗទៀត ពិស្រសឧស្សាហកម្មប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា និង

នវានុវត្តន៍ក្នុងដំណក់កាលចុងក្រយ៕

វិស័យកាត់ដ្ររបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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រួមគ្នាការពារបរិស្ថាន ការគាប់គាងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្ស
ជីវៈចមាុះ និងការអភិវឌ្ឍដាយចីរភាព

ការងរបរិសា្ថានជាកិច្ចការសកលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ ដ្រលពិភព 

លោកបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខា្លាំង ហើយក៏ជាកិច្ចការដ្រល    

ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ តំបន់ 

និងពិភពលោកក្នងុការរួមគ្នោថ្ររក្សាការពារ និងស្វ្រងរកវិធានការដោះស្រយ

បញ្ហាប្រឈម ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពបរិសា្ថានតុល្យភាពន្រប្រព័ន្ធ  

អ្រកូឡូសុី ការរស់នៅដោយចីរភាព និងសុវត្ថិភាពន្រភពផ្រនដីទាំងមូល។ 

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ន្រះ ជាពិស្រសនៅ 

ក្នុងអាណត្តិទី៥ ន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុង

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងរគ្រប់គ្រងបរិសា្ថាន និងធនធានធម្មជាតិតាម 

រយៈការធ្វើកំណ្រទម្រង់សា្ថាប័ន និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក៏ដូចជាការរៀបចំឱ្យ

មាននូវគោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ព្រមទាំងចាត់វិធានការ 

និងអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្ត្រងជាច្រើន។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្ត

សា្មោរតីបទបញ្ជាល្រខ០១ បប ចុះថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១២ ស្តីពីការ 

គ្រប់គ្រងសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ច ដោយប្រកាន់ជំហរមិនផ្តល់សម្បទានដី  

ស្រដ្ឋកិច្ចថ្មី ហើយព្រមជាមួយនោះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រការ

អនុវត្តគម្រងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ សម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ដ្រលក្នុង 

នោះគម្រងមួយ ចំនួនត្រូវបាននិរាករណ៍ ហើយគម្រងមួយចំនួនទៀត 

ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពិនិត្យ និងតាមដនការ អនុវត្តយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន។ 

នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង 

បរិសា្ថានបានប្រកាសថ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដក់ព្រឡង់ដ្រលមានទំហំ 

ប្រមាណ ៣០ មុឺនហិកតា ជាតំបន់អភិរក្ស។ តំបន់ន្រះ មានប្រជាជនរស់ 

នៅ២៥ មុឺននាក់ក្នុងភូមិប្រមាណ ៣៤០ ជុំវិញតំបន់ ព្រឡង់ ។ រាជរដ្ឋាភិ-

បាលបានជំរុញធ្វើកំណ្រទម្រង់ក្នុងវិស័យន្រះ ដោយទទួលបានជោគជ័យ 

ធំៗជាច្រើន ដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មការត្រតួពិនិត្យដី សម្បទានស្រដ្ឋកិច្ច

ដោយបានកាត់បន្ថយជមោ្លាះដីធ្លីជាមួយប្រជាជន កាត់បន្ថយចំនួនឆ្នោំវិនិ-

យោគដីសម្បទាន ស្រដ្ឋកិច្ចពី៩០ ឆ្នោំមកនៅត្រឹម ៥០ ឆ្នោំ  ការមិនឲ្យមាន

ដីសម្បទានស្រដ្ឋកិច្ចសារជាថ្មីទៀត ការបង្កើតគណៈកម្មការបង្រ្កាបបទ

ល្មើសព្រឈើទ្រង់ទ្រយធំ។ ជាមួយគ្នោន្រះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការក្រ

សម្រួលតួនាទី និងភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍ ដោយ 

បានសម្រចផ្ទ្ររតំបន់ព្រការពារ និងអភិរក្សទាំងអស់ពីក្រសួងកសិកម្ម 

រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទឱ្យមកនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិសា្ថាន។ 

ថ្ង្រទី២២ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៦ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចលើការសម្រួល

លើតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិសា្ថាន និងក្រសួងរុកា្ខាប្រមាញ់ និង 

ន្រសាទពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងតំបន់វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ស

ម្បទានដី ស្រដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រឈើ 

និងជលផល  ។ ក្រសួងបរិសា្ថានត្រូវផ្ទ្ររគម្រងវិនិយោគអភិវឌ្ឍសម្បទាន 

ដីស្រដ្ឋកិច្ចចំនួន៧៣ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅឲ្យក្រសួង 

កសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទគ្រប់គ្រង ។ ចំណ្រកក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា 

ប្រមាញ់ និងន្រសាទត្រូវផ្ទ្ររតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រឈើ ចំនួន១៣ 

និងផ្ទ្ររតំបន់ព្រផ្តល់ផល ចំនួន៥ ឲ្យក្រសួងបរិសា្ថានគ្រប់គ្រងវិញរួមមាន

ព្រឡង់ ព្រច្រក របៀងក្រវាញខាងត្បូង ព្រព្រះរកា ព្រសៀមបា៉ាង 

ខាងលិច និងព្រវុឺនស្រ។ ក្រសួងបរិសា្ថានត្រូវបន្តនីតិវិធីក្នុងការ ដក់បញ្ចូល 

ព្រផ្តល់ផលទាំង៥ កន្ល្រងន្រះ ជាតំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រឈើ។ 

លើសពីន្រះទៅទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់វិធានការទប់សា្កាត់ និង 

បង្រ្កាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ តាមរយៈការបង្កើត «គណៈកម្មការជាតិ 

ដើម្បីទប់សា្កាត់ និងបង្រ្កាបបទល្មើសធនធានធម្មជាត»ិ ក៏ដូចជាដក់ច្រញ 

នូវសារាចរណ្រនាំ ល្រខ០៥ សរណន ចុះថ្ង្រ ទី២២ ខ្រកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៦ 

ស្តីពីវិធានការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។ ទន្ទឹមនឹង 

ន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឱ្យមានវ្រទិកាស្តីពី «ការការពារ និងការ 

គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ» កាលពី ខ្រសីហា ឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅន្រះ           

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានជួបពិភាក្សា និងប្រស្រ័យ

ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និងថ្នោក់ដឹកនាំក្រសួង

សា្ថាប័នរដ្ឋសំដៅ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងប្រសិទ្ធភាពការងរគ្រប់

គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដ្រលការសម្រចនៅក្នងុអង្គវ្រទិកាស្មើនឹងការសម្រច

របស់អង្គប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ដោយសម្រចឱ្យមានវ្រទិកាថ្នោក់តំបន់ ចំនួន៣ 

ដង ក្នុង មួយឆ្នោំ និងវ្រទិកាថ្នោក់ជាតិម្តងក្នុងមួយឆ្នោំ។

នៅក្នុងឱកាសសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរបរិសា្ថានឆ្នោំ ២០១៦ 

និងទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៧ កាលពីថ្ង្រទី២១ ខ្រធ្នូ ឆ្នោំ២០១៦ ឯកឧត្តម 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ថ្ល្រងក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងរ
បរិសា្ថាន ឆ្នោំ២០១៦ និងទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៧

ព្រសហគមន៍ ដ្រលត្រូវបានថ្ររក្សាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់
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សាយ សំអាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិសា្ថានបានថ្ល្រងថ ការលើកកម្ពស់ពី         

កិច្ចការពារធម្មជាតិក៏ដូចជា ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា 

សហគមន៍ជាពិស្រសបងប្អូនជន ជាតិភាគតិចជារឿងមួយដ្រលយើងត្រូវ

យកចិត្តទុកដក់ និងមិនអាចមើលរំលងបានទ្រ។ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រមការ

ដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្ររបសស់ម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន          
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា មិនត្រឹមត្រយកចិត្តទុកដក់ក្នុង

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងរគ្រប់គ្រងបរិសា្ថានប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំង

បានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវសា្មោរតីសហការ និងការពង្រឹងភាព 

ជាដ្រគូរវាងក្រសួងសា្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្រមជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ 

មិនម្រនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជន និងប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការ 

ចូលរួមថ្ររក្សាការពារបរិសា្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ និងរួមគ្នោដោះស្រយ 

បញ្ហាប្រឈមនានា សំដៅប្រកា្លាយបញ្ហាប្រឈមឱ្យទៅជាឱកាសសម្រប់

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងរក្រសួងបរិសា្ថានទៀតផង។ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ 

បានបញ្ជាក់ថ ដោយផ្អ្រកលើយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណក់កាលទី៣ 

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិស្រសមតិណ្រនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ត្រចត្រជោ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គលើកទី១ របស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី កាលពី 

ថ្ង្រទី ២៥ ខ្រកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៣កន្លងទៅ ក្រសួងបរិសា្ថានបានកំណត់គោល-

ដៅ ជាយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៤ គឺការធ្វើទំនើបកម្មសា្ថាប័នកិច្ចគំពារបរិសា្ថាន ការ 

អភិរក្សជីវៈចម្រះុ និងការរស់នៅដោយចីរភាពមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រះឹ ដើម្ីប 

តម្រង់ទិសដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផ្រន-

ការសកម្មភាពសម្រប់វិស័យបរិសា្ថាន និងធនធានធម្មជាតិសំដៅធានាឱ្យ

បាននូវតុល្យភាពរវាង «ការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍ» ស្របតាមផ្រនការ  

យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (Sustain-

able Development Goals-SDG)។

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជាប្រធាន                

អាជា្ញាធរជាតិដោះស្រយទំនាស់ដីធ្ល ីបានធ្វើការកត់សំគល់ដោយក្តរីើករាយ

ចំពោះការរើចម្រើនលើការងរបរិសា្ថានដោយបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះថ្នោក់

ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីឧទ្យានុរក្សន្រក្រសួងបរិសា្ថានទាំងអស់ដ្រលបាន

ខិតខំប្រឹងប្រងយកអស់កមា្លាំងកាយចិត្តបញ្ញា និងសា្មោរតីក្នុងការបំព្រញតួ

នាទីភារកិច្ច និងប្រសកកម្មរបស់ខ្លួនជូនជាតិ មាតុភូមិ និងប្រជាជនដើម្បី 

បុព្វហ្រតុកិច្ចគំពារបរិសា្ថាន ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្ស 

ជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។ ស្របព្រលដ្រលប្រទ្រសជាតិ 

មានសុខ សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ  

កំណើនប្រជាជននៅតាមទីប្រជំុជន និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម

ក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស ដ្រលបាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈម 

ជាច្រើន និងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់គុណភាពបរិសា្ថានតុល្យ- 

ភាពប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី សភ័ណភាពទីក្រុង និងសុខមាលភាពសង្គម។ 

បណ្តាទីប្រជំុជនក្រងុធំៗបាន និងកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនូវបរិមាណ

សំណល់រឹង រាវ ការរំខានដោយសម្ល្រង បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ កំណើន 

តម្រូវការថមពល ក៏ដូចជាកង្វះលំហប្រតង ដ្រលតម្រូវឱ្យក្រសួងសា្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធ និងអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដប់ថ្នោក់ត្រូវខិតខំរកដំណោះ

ស្រយជាបនា្ទាន់ និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការបំព្រញនូវតួនាទី         

និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសា្មោរតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ ការ 

ប្រប្រលួអាកាសធាតុក៏បានជះឥទិ្ធពលអវិជ្ជមាន ដល់គ្រប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍

ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសុវត្ថភិាពប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសីុផងដ្ររ ដ្រលទាមទារ ឱ្យយើង 

ទាំងអស់គ្នោត្រូវបន្តសហការគ្នោឱ្យបានជិតស្និទ្ធក្នុងការស្វ្រងរកវិធានការ

ឆ្លើយតបឱ្យបានសមស្រប និងទាន់ព្រលវ្រលា។

ដើម្បីដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ន្រះ ក្រសួងបរិសា្ថានបានដក់

ច្រញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗជាច្រើន ដោយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តកំណ្រ   

ទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឱ្យសម្រចបានជោគជ័យ ដោយត្រូវបន្តខិតខំ 

កសាងធនធានមន្រ្តីរាជការ ទាំងបរិមាណ និងសមត្ថភាព ឆ្លើយតបនឹងទំហំ

ការងរចពំោះមខុរបស ់ក្រសងួ តាមរយៈការរៀបចផំ្រន ការបណ្តុះបណ្តាល 

ការកសាងសមត្ថភាពទាំងក្នុងជំនាញរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជាអ្នក 

ដកឹនា។ំ ជរំញុការសកិ្សា វាយតម្ល្រហ្រតបុ៉ះពាលប់រសិា្ថាន  នងិសង្គមលើរាល ់

គម្រងវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន ហើយត្រូវបង្កើនការតាមដន 

ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើអធិការកិច្ចលើការបំពុលបរិសា្ថានឱ្យបានមុឺងមា៉ាត់ ដើម្បី    

ឱ្យគ្រប់គម្រងវិនិយោគ មានដំណើរការស្របតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានច្រង

ក្នុងកិច្ចសន្យា។ ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងរគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 

តាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដ្រលមាន

ស្រប់ និងបន្តរៀបចំច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិចាំបាច់នានា ដើម្បី 

ទប់សា្កាត់ និងបង្កា្របបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ។ ក្រសួងត្រូវបន្តសិក្សា  

វាយតម្ល្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី ប្រភ្រទសត្វ និងរុក្ខជាតិ នៅក្នុងតំបន់ការពារ 

ធម្មជាតិ ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិឡើងវិញ និងរៀបចំបង្កើត

ឱ្យមានរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងដើម្បីកំណត់តំបន់ និងរៀបចំផ្រនការ 

គ្រប់គ្រងក៏ដូចជា សម្រប់ការបោះបង្គាលព្រំប្រទល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ឱ្យបានច្បាស់លាស់ សំដៅពង្រងឹប្រសិទ្ធភាពការងរគ្រប់គ្រងធនធានធម្ម-

ជាតិ និងកាត់បន្ថយទំនាស់ន្រការប្រើប្រស់ដីធ្លី។ យកចិត្តទុកដក់លើការ

ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដ្រលមានស្រប់ ព្រម 

ទាំងរៀបចំបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត ក្នុង 

គោលបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ ក៏ដូចជា     

ជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក្នុងការងរគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ 

អភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងរក្សាតម្ល្រវប្បធម៌ និងប្រព្រណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ

ដើមភាគតិច។ ត្រូវបន្តគិតគូរឱ្យបានសីុជម្រលើការលើកកម្ពស់ការយល់

ដឹងអំពីបរិសា្ថាន ដើម្ីបក្រប្រទំាងផ្នត់គំនិត និងឥរិយបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 

ឱ្យស្រឡាញ់បរិសា្ថាន និងមានសា្មោរតីចូលរួមក្នុងកិច្ចគំពារបរិសា្ថាន ការ 

ការពារធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្សជីវៈចម្រះុ និងការរស់នៅដោយ ចីរភាព៕

សត្វព្រដ្រលនៅស្រសសល់ក្នុងតំបន់ការពាររបស់
ក្រសួងបរិសា្ថាន
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ចាបុីដងវ្រងគឺជា ឈ្មោះឧបករណ៍តន្រ្តីខ្ម្ររ   

មួយប្រភ្រទដ្រលធ្វើអំពីឈើមានស្នូកធំរាងមូល

សំប៉្រត និងមានដងវ្រង។ ចាបុីដងវ្រងជាផ្ន្រក        

មួយន្រឧបករណ៍ តន្រ្តីបុរាណ ដ្រលបម្រើឲ្យ 

សិល្បៈវប្បធម៌ ប្រព្រណីខ្ម្ររតាំងពីបុរាណកាល

បន្តរៀងមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន។

សំនៀងចាបុីបានជ្របចូលទៅក្នុងជីវិតរស់

នៅរបស់ប្រជាជនខ្ម្ររទូទាំងប្រទ្រស ។ ចាបុី   

មានតួនាទីឆ្នើមលើសពី ឧបករណ៍តន្រ្តីផ្ស្រង 

ទៀត ដោយអាចចូលរួមសម្ត្រង ឬប្រគំសិល្បៈ 

បានច្រើនទម្រង់ ។

- ចាបុីអាចដ្រញ ឬក្រះ (ប្រគុំ) ត្រមា្នោក់ឯង 

ដោយមិនបាច់ច្រៀង (សាច់ភ្ល្រង ចាបុីសុទ្ធ)ទៅ 

តាមប្របបទបំព្របទប្រព្រណី បុរាណ សម័យ 

តាមតម្រូវការ ។

- ចាបីុអាចប្រគំុជាមួយវង់ភ្ល្រងអារក្ស វង់ភ្ល្រង 

ការ ឬប្រគុំលាយជាមួយតន្រ្តីសម័យក៏បាន។

- លក្ខណៈពិស្រសរបស់ចាបុីគឺ សិល្បករ 

សិល្បការនី អ្នកល្រងចាបុីចាំបាច់ត្រូវច្រះច្រៀង 

ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដ្រលប្រើសំនៀងវោហាជា 

កាព្យ ឃោ្លាង ជួន រណ្តំណ្រងណង គួបផ្សំ 

សម្ល្រងពិរោះ ពីធម្មជាតិនោះផង ដ្រលប្រៀប- 

ធៀបទៅនឹងសិល្បករ សិល្បការនីផ្ន្រកផ្ស្រងទៀ

តមានចំនួនតិច បំផុតដ្រលអាចធ្វើបាន ។

អ្វីដ្រលជាចំណុចសំខាន់ របស់សិល្បករ 

សិល្បការនី អ្នកចម្រៀងចាបុីនោះគឺ នៅលើទ្រព 

កោសល្យខ្ពស់ទាំងខាងដ្រញ (ក្រះ) ចាបុីឲ្យ    

ពិរោះគ្រប់ប្របបទ និងសម្ល្រងច្រៀង ពិរោះ 

ក្បាះក្បាយ ច្រះកំប្លុកកំប្ល្រង ច្រះត្អូញត្អ្រកំសត់ 

ច្រះខឹង ច្រះកាច ទៅតាមអត្ថន័យន្រប្រធានបទ 

រឿងជាពិស្រស អ្នកល្រងចាបុីទាមទារប្រជា្ញា    

ឆ្លាតវាងវ្រដោយប្រើវោហាសព័្ទ ជាពាក្យកាព្យ 

ភា្លាមៗ ដ្រលមិនបានព្រៀងទុកមុនក្នុងព្រល 

សម្ត្រង។ អ្នកចាបុីទាមទារការចងចាំ និងសិក្សា

ស្រវជ្រវច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិ ភូមិ-

សាស្រ្ត ទឹកដី ព្រព្រឹក្សា ស្រុក ភូមិតំបន់នានា 

ឯកសារអប់រំដស់តឿនក្រើនរលឹក និងជាពិស្រស 

ស្វ្រងយល់ពីសា្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្នភាព ដ្រល 

បម្រើឲ្យវិស័យសិល្បៈ វប្បធម៌ ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម 

និងនយោបាយជាតិទៀតផង។

ឧបករណ៍ចាបីុដងវ្រងតាម ក្ួបនខា្នោតពីបុរាណ 

ផ្ន្រកស្នូកគ្រធ្វើពីឈើបន្ទះខ្លឹមខ្នុរ ឬឈើប្រងរើឯ 

សន្ទះគ្របលើស្នូកគ្រប្រើឈើស្រល ដូចជា 

ស្រល់់ ឬរលួស ។ នៅតំបន់សៀមរាប កាលពី 

សម័យដើម ស្នូកចាបុីនិយមធ្វើពីឈើរាំង សន្ទះ 

ធ្វើពីឈើខ្ទម្ព ដងធ្វើពីឈើក្រសាំង ។ បច្ចុប្បន្ន 

ដងចាបុីគ្រនិយម ធ្វើពីឈើ នាងនួន ដុំគីង្គក់ (ដុំ

មួយនៅលើស្នូកសម្រប់ភា្ជាប់ខ្ស្រ) គ្រធ្វើពីខ្លឹម 

ឈើធ្នង់ ខ្ទង់ធ្វើអំពីឆ្អឹងគោ និងព្រលួតសម្រប់ 

មួលរឹតខ្ស្រធ្វើអំពីខ្លឹមនាងនួន ។

ខា្នោតចាបុីដងវ្រងមានទំហំស្នូកមូលទ្រវ្រង ៤ 

តឹក x ៥ តឹក ដងមានប្រវ្រង ១ ម្រត្រកន្លះ មាន 

ខ្ស្របី និងព្រលួតរឹត ៣ ។

តាំងពីបុរាណកាលមក សិល្បៈចាបុីច្រើនត្រ

រៀនបន្តពីឪពុកទៅកូន ឬពីជីតាទៅចៅ ឬញាតិ 

សនា្តៅនប៉ុណោ្ណោះ ។

បច្ចបុ្បន្នដោយមើលឃើញ នូវសារៈប្រយោជន៍ 

ន្រមរតកប្រព្រណីដ៏ចំណស់មួយន្រះ រាជរដ្ឋា- 

ភិបាលកម្ពុជា បានសម្រចដក់បញ្ចូលមុខវិជា្ជា

ចាបុីដងវ្រង ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា 

មធ្យមសិក្សា វិចិត្រសិល្បៈដើម្ីបអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ

ទម្រង់សិល្បៈន្រះបន្តជានិរន្តរ៍ទៅអនាគត ។ 

ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រង របស់រាជ  

រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រ 

សិល្បៈនៅក្នុងកិច្ចការពារ និងអភិរក្សសិល្បៈ 

ប្រព្រណីជាតិ នៅថ្ង្រទី៣០ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នោំ២០១៦ 

អង្គការយូណ្រស្ក ូបានចុះបញ្ជសិីល្បៈចាបីុដងវ្រង

ជាប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីន្រមនុស្សជាតិ នា 

សម័យប្រជុំលើកទី១១ ន្រគណៈកម្មការអន្តរ 

រដ្ឋាភិបាល សម្រប់កិច្ចការពារប្រតិកភណ្ឌវប្ប-

ធម៌នៅទីក្រុង អ្រឌឌីសអាបាបា ប្រទ្រស 

អ្រត្យូពី៕

ចម្រៀងចាបុីដងវ្រងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្ម្ររ

ព្រឹទា្ធោចារ្យ    ប្រជ្ញ  ឈួន ព្រឹទា្ធោចារ្យ      គង់ ណ្រ
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ការចុះបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយេបាយ
សមេប់ឈរឈ្មេះបេះឆ្នេតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កេត់ អាណតិ្តិទី៤ ឆ្នេំ២០១៧

8១.	 ដើម្បីមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន	សមេប់ការបោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	បេជាពលរដ្ឋ	ទាំង	២ភេទ	តេូវមាន	

សញ្ជាតិខ្មេរពីកំណើត	 ចេះអាន	 និងសរសេរអក្សរខ្មេរ	 បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ	 សង្កាត់	 ដេលខ្លួនមានបំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត	

និងមានអាយុយ៉ាងតិច	២៥ឆ្នោំ	គិតមកដល់ថ្ងេបោះឆ្នោត	(ថ្ងេទី	៤	ខេមិថុនា	ឆ្នោំ	២០១៧)	។

ហាមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចំពោះសមាជិករដ្ឋសភាពេឹទ្ធសភា	សមាជិកកេុមបេឹក្សាធម្មនុញ្ញ	សមាជិកឧត្តមបេឹក្សា	នេអង្គចៅកេម	សមាជិក	

រដ្ឋាភិបាល	និងចៅកេម	។	អភិបាល	ឬអភិបាលរងរាជធានី	ខេត្ត	កេុង	សេុក	ខណ្ឌ	សមាជិក	 	គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត	(គ.ជ.ប)	

គណៈកម្មការរាជធានី	 ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត	 (គធ.ខប)	 គណៈកម្មការឃុំ	 សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត	 (គឃ.សប)	 គណៈកម្មការការិយល័យ	

បោះឆ្នោត	 (គ.ក.ប)	 បុគ្គលិកបមេើការងរក្នុង	 គ.ជ.ប	 និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគេប់លំដប់ថ្នោក់	 ។	 មន្តេីរាជការសុីវិល	 មន្តេីតុលាការ										

កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ	ឬនគរបាលជាតិក្នុងមុខតំណេង	ស្មៀនឃុំ	សង្កាត់	ពេះសង្ឃ	ឬបព្វជិតសាសនានេសាសនាណាមួយ	។	

២.	 មន្តេីរាជការសុីវិល	មន្តេីតុលាការ	កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ	និងនគរបាលជាតិ	ដេលមានបំណងឈរឈ្មោះ	ជាបេក្ខជនបោះឆ្នោត

ជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ	 សង្កាត់	តេូវដក់ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់ពិសេសយ៉ាងតិច	៧ថ្ងេ	 មុនថ្ងេបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត	 រហូតដល់ថ្ងេបេកាស	

លទ្ធផលនេការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ	 ។	 បេសិនបើសាមីខ្លួនជាប់ឆ្នោតតេូវធ្វើពាក្យសុំតាមឋានានុកេមទៅសាមីកេសួង	 ឬសាមីអង្គភាពទៅបមេើការកេ	

កេបខណ្ឌដើម	ក្នុងរយៈពេលអាណត្តិរបស់ខ្លួន	ក្នុងឋានៈសាមីខ្លួនតេូវមានសិទ្ធិឡើងថ្នោក់	និងរក្សាអតីតភាពការងរសមេប់ទទួលសោធននិវត្តន៍	។	នៅ					

ពេលចប់អាណត្តិជាសមាជិកកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	សាមីខ្លួនអាចសុំតេឡប់មកបមេើការនៅកេសួង	ឬអង្គភាពដើមវិញ	ប៉ុន្តេមុខងរអាសេ័យសាមីកេសួង	

ឬសាមីអង្គភាពជាអ្នកសមេច	។

៣. ការចុះបញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្សនយ្របាយសម្រប់ឈរឈ្ម្រះប្រះឆ្ន្រត
ជនគេប់រូបដេលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	តេូវបញ្ចូលឈ្មោះរបស់	ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននេគណ-	

បក្សនយោបាយ	។	បញ្ជីបេក្ខជននិមួយៗតេូវរៀបចំដោយគណបក្សនយោបាយ	និងតេូវមានឈ្មោះបេក្ខជនតាមលំដប់លេខរៀង	។	បេក្ខជនមា្នោក់ៗតេូវ

មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយ	តេមួយប៉ុណ្ណោះ	។

គណបក្សនយោបាយ	តេូវដក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	តាមការកំណត់របស់	គ.ជ.ប	

ទៅគណៈកម្មការឃុំ	សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត	 (គឃ.ស.ប)	យ៉ាងតិច	៩០ថ្ងេ	 មុនថ្ងេបោះឆ្នោត	 (សមេប់ការបោះឆ្នោតជេើសរើស	កេុមបេឹក្សាឃុំ	

សង្កាត់	អាណត្តិទី	៤	គឺពីថ្ងេទី	៣	ដល់ថ្ងេទី	៥	ខេមីនា	ឆ្នោំ	២០១៧)	។	

បេបបទនេការដក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតេូវធ្វើតាមទមេង់	១០០៨	ចំនួន	២ច្បាប់	ដោយ	

មានចុះហត្ថលេខារបស់បេធានគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាងដេលបានទទួលការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីបេធានគណបក្សនយោបាយ	។	

ពាក្យសុំតេូវភា្ជាប់មកជាមួយនូវ	៖

-	សេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅកេសួងមហាផ្ទេ	១ច្បាប់	

-	 អាសយដ្ឋាននេទីសា្នោក់ការកណា្តាលគណបក្សនយោបាយ	 អាសយដ្ឋានទីសា្នោក់ការគណបក្សនយោបាយ	 ក្នុងឃុំ	 សង្កាត់	 និងឈ្មោះអ្នក											

តំណាងបេចាំទីសា្នោក់ការគណបក្សនយោបាយក្នុងឃុំ	សង្កាត់	ដេលបានស្នើបញ្ជីបេក្ខជន

-	បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន	ចំនួន	៧ច្បាប់	ដោយមានចំនួនបេក្ខជនយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង	២ដង	នេ	ចំនួនអាសនៈកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	

-	 លិខិតបញ្ជាក់ពីមេឃុំ	 ចៅសង្កាត់ថពិតជាបានចុះឈ្មោះ	 និងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត	 ក្នុងឃុំ	 សង្កាត់	 ដេលខ្លួនមាន	

បំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត	ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់	អំពីនាមតេកូល	នាមខ្លួន	និងអាសយដ្ឋាន	

-	ជីវបេវត្តសិង្ខេបដេលបំពេញផ្ទាល់ដេរបស់បេក្ខជនមា្នោក់ៗ	មានបិទរូបថត	និងរូបថតទំហំ	៤	x	៦	ថតចំពីមុខរបស់បេក្ខជនមា្នោក់ៗ	ចំនួន	៣	សន្លកឹ	

-	 លិខិតសន្យារបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត	 ដេលជាមន្តេីរាជការថនឹងផ្តល់ច្បាប់សុំឈប់ពិសេស	 ជូនគណៈកម្មការឃុំ	 សង្កាត់	

រៀបចំការបោះឆ្នោត	(គឃ.សប)	

-			ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញ	ជាអក្សរកាត់	និងសញ្ញាសមា្គាល់គណបក្សនយោបាយ	។

៤. ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	ដោយគណៈកម្មការឃុំ	សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត	(គឃ.សប)	

សមេប់ការបោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ	សង្កាត់	អាណត្តិទី៤	ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនចាប់ពី	ថ្ងេទី	៣	ដល់ថ្ងេទី	៥	ខេមីនា	

ឆ្នោំ	២០១៧	(រយៈពេល	៣ថ្ងេ)	។	គឃ.សប	តេូវចេញបង្កាន់ដេទទួលពាក្យឲ្យគណបក្ស	នយោបាយដេលបានដក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	ដេលមាន

បញ្ជាក់អំពីចំនួនឯកសារដេលបានទទួល	ចុះកាលបរិច្ឆេទ	បេគល់ទទួល	និងហត្ថលេខា	ឬសា្នោមមេដេនេអ្នកបេគល់	ទទួល	នៅពេលបញ្ចប់ការទទួលពាក្យ	

នៅម៉ាង	១៧,៣០នាទី	ថ្ងេទី	 ៥/៣/២០១៧	គឃ.សប	តេូវធ្វើកំណត់ហេតុ	ស្តីពីលទ្ធផលនេការចុះបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ	
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បោះឆ្នោត	សមេប់	ឃុំ	សង្កាត់	របស់ខ្លួន	ដេលមានចុះកាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខា		និងបោះតេ	គឃ.សប	រួចផ្ញើជូនមក			គធ.ខប	និង	គ.ជ.ប	និងរក្សាទុកជា		

ឯកសារ	។	តំណាងគណបក្សនយោបាយ	អាចចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកំណត់	ហេតុនេះបាន	។	

បនា្ទាប់ពីថ្ងេបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន	គឃ.សប	តេូវធ្វើការពិនិត្យពាក្យសុំចុះបញ្ជី	បេក្ខជនទាំងនោះក្នុងរយៈពេល	១ថ្ងេ	រួចហើយតេូវ	បិទផ្សាយ	

ជាសាធារណៈ	នៅទីសា្នោក់ការរបស់ខ្លួននូវបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	 ៣ថ្ងេ	 បនា្ទាប់ពីថ្ងេពិនិត្យ	 ពាក្យសុំចុះបញ្ជី	

បេក្ខជន	។	បេជាពលរដ្ឋដេលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ	សង្កាត់	មានសិទ្ធិផ្តល់មតិចំពោះបញ្ជីបេក្ខជន	នេគណបក្សនយោបាយ	ដេលបានបិទផ្សាយខាងលើ

មកគណៈកម្មការឃុំ	សង្កាត់	រៀបចំការបោះឆ្នោត	។

-	 ក្នុងករណីបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយណាមួយ	 ដេលបានបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌនេច្បាប់បានតេឹមតេូវ	 គឃ.សប	 តេូវសមេចយល់	

ពេមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	 និងចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឲ្យគណបក្ស	 នយោបាយនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	៧ថ្ងេ	 បនា្ទាប់ពីថ្ងេទទួល	

ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	។

-	 ក្នុងករណីបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយណាមួយ	 បំពេញមិនតេឹមតេូវតាមលក្ខខ័ណ្ឌនេច្បាប់	 គឃ.សប	 តេូវជូនដំណឹងជាលាយ	

លក្ខណ៍អក្សរ	 និងណេនាំដល់គណបក្សនយោបាយដេលបានដក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជននោះ	 ឲ្យធ្វើការកេតមេូវឲ្យបានតេឹមតេូវតាមលក្ខខ័ណ្ឌនេច្បាប់	 ក្នុង	

រយៈពេលយ៉ាងយូរ	 ៥	ថ្ងេ	 បនា្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹង	។	 ក្នុងករណីដេលគណបក្សនយោបាយ	បានធ្វើការកេតមេូវចំណុចខ្វះខាតបានតេឹមតេូវ	

និងទាន់ពេលវេលា	គឃ.សប	តេូវយល់ពេមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់នេការចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនគណបក្សនយោបាយ	នោះ	។	

ក្នុងករណីដេលគណបក្សនយោបាយនោះ	មិនបានកេតមេូវចំណុចខ្វះខាតនោះបានតាមពេលវេលាកំណត់នេច្បាប់	 គឃ.សប	តេូវបដិសេធពាក្យសុំចុះបញ្ជី

បេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយនោះ	ដោយតេូវបំពេញទមេង់បេបបទបដិសេធ	ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់នេការបដិសេធ	រួចហើយចុះ	ហត្ថលេខា	

និងកាលបរិច្ឆេទជូនដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ	 ឬតំណាងមួយច្បាប់	 និងបេគល់ទមេង់បេបបទសមេប់ប្តឹងតវ៉ា	 (១២០២)	 ដល់សាមី	

គណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាង	។	គឃ.សប	តេូវផ្ញើទមេង់បេបបទនេការបដិសេធនោះជូន	គធ.ខប	មួយច្បាប់	។

៥- ការប្តឹងតវ៉្រ
ការប្តឹងតវ៉្រន្រគណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការប្រះឆ្ន្រត (គធ.ខប) :	 គណបក្សនយោបាយ	 ដេលបានដក់ស្នើ	

បញ្ជីបេក្ខជន	ហើយបញ្ជីបេក្ខជន	នោះតេូវបានបដិសេធដោយ	គឃ.សប	សាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាង	មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ	

ទៅគណៈកម្មការរាជធានី	ខេត្ត	រៀបចំការបោះឆ្នោត	(គធ.ខប)	ក្នុងរយៈពេល	៥ថ្ងេ	បនា្ទាប់ពីបានទទួលបេបបទទមេង់បដិសេធ	។

គធ.ខប	 តេូវបើកសវនាការជាសាធារណៈ	 ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	 ៣ថ្ងេ	 កេយពីបានទទួលទមេង់បេបបទ	 ប្តឹងតវ៉ា	 និងតេូវបិទផ្សាយជា	

សាធារណៈនៅទីសា្នោក់ការរបស់ខ្លួន	អំពីកាលបរិច្ឆេទពេលវេលា	និងទីកន្លេងដេលតេូវបើក	សវនាការនោះ	។

-		ក្នុងករណីយល់ពេមលើបណ្តឹងតវ៉ា	:	គធ.ខប	តេូវចារយល់ពេម	និងចុះហត្ថលេខាលើទមេង់បេបបទប្តឹងតវ៉ា	មួយច្បាប់	និងជូន	គឃ.សប	១ច្បាប់	

គឃ.សប	តេូវផ្តល់ការយល់ពេមលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយ	នោះ	 និងតេូវចុះបញ្ជីបេក្ខជននោះ	ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះ	

បញ្ជីបេក្ខជនជូនសាមីគណបក្សនយោបាយ	។

-	ក្នុងករណីបដិស្រធលើបណ្តឹងតវា៉ា :	គធ.ខប	តេូវ	៖

+	បំពេញទមេង់បេបបទបដិសេធតាមការកំណត់	ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនេការបដិសេធ	រួចហើយចុះហត្ថលេខា	និងកាលបរិច្ឆេទ

+	ផ្តល់ទមេង់បេបបទនេការបដិសេធដល់គណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាង	១ច្បាប់	និងចម្លងជូន	គឃ.សប	ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់	

+	បេគល់ទមេង់បេបបទដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាងសមេប់ប្តឹងតវ៉ាទៅ	គ.ជ.ប

+	ផ្ញើទមេង់បេបបទបដិសេធនោះជូន	គ.ជ.ប	មួយច្បាប់	ដើម្បីជេប	និងរក្សាទុកជាឯកសារ	១ច្បាប់	។

ការប្តឹងតវ៉ានៅគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត	(គ.ជ.ប)	

គណបក្សនយោបាយ	ដេលបានដក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជន	ហើយបញ្ជីបេក្ខជននោះ	តេូវបានបដិសេធដោយ	គធ.ខប	សាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬ	

តំណាងមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ	គ.ជ.ប	ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	៥ថ្ងេ	បនា្ទាប់ពីបានទទួលទមេង់បេបបទបដិសេធ	។

គ.ជ.ប	តេូវបើកសវនាការជាសាធារណៈ	ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	៣ថ្ងេ	កេយពីបានទទួលទមេង់បេបបទប្តឹងតវ៉ា	និងតេូវបិទផ្សាយជាសាធារណៈ

នៅទីសា្នោក់ការរបស់ខ្លួន	អំពីការបរិច្ឆេទពេលវេលា	និងទីកន្លេងដេលតេូវបើកសវនាការនោះ	។

សេចក្តីសមេចរបស់	គ.ជ.ប	ជាសេចក្តីសមេចចុងកេយ	។

- ក្នុងករណីយល់ព្រមលើការប្តឹងតវា៉ា :	គ.ជ.ប	តេូវចារយល់ពេម	និងចុះហត្ថលេខាលើទមេង់បេបបទប្តឹងតវ៉ាជូន	អ្នកប្តឹងតវ៉ាមួយច្បាប់	ជូន	គធ.ខប	

ពាក់ព័ន្ធ	១ច្បាប់	ជូន	គឃ.សប	ពាក់ព័ន្ធ	១ច្បាប់	និងទុកជាឯកសារ	១ច្បាប់	។

គឃ.សប	តេូវផ្តល់ការយល់ពេម	លើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជន	និងតេូវចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនគណបក្សនយោបាយ	នោះ	ហើយចេញលិខិតបញ្ជាក់

នេការចុះបញ្ជីបេក្ខជនជូនដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ	។

- ក្នុងករណីបដិស្រធលើបណ្តឹងតវា៉ា :	គ.ជ.ប	តេូវ	៖

+	បំពេញទមេង់បេបបទបដិសេធតាមការកំណត់	រួចហើយចុះហត្ថលេខា	និងកាលបរិច្ឆេទ

+			ផ្តល់ទមេង់បេបបទបដិសេធនោះដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាងមួយច្បាប់	ដល់	គធ.ខប	ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់	ដល់	គឃ.សប	ពាក់ព័ន្ធ	
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១ច្បាប់	និងរក្សាទុកជាឯកសារ	១ច្បាប់

+	ផ្តល់ដំណឹងដល់សាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាងថ	សេចក្តីសមេចរបស់	គ.ជ.ប	ជាសេចក្តីសមេច	ចុងកេយ	។

៦- ការបិទផ្សាយបញ្ជីប្រក្ខជនដំបូង 
-	 បនា្ទាប់ពីរយៈពេលចុះបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយ	 ហើយការប្តឹងតវ៉ាទាំងអស់	 តេូវបានដោះសេយ	 រួចរាល់	 គ.ជ.ប	 តេូវចាត់ឲ្យ			

គឃ.សប	បិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីសា្នោក់ការរបស់ខ្លួន	បញ្ជីបេក្ខជនដំបូងក្នុងរយៈពេល	យ៉ាងយូរ	៣ថ្ងេ	។

-	បេជាពលរដ្ឋដេលមានសទិ្ធបិោះឆ្នោតក្នងុឃុ	ំសង្កាត	់នោះមានសិទ្ធបិ្តងឹជទំាសជ់ាលាយលក្ខណអ៍ក្សរទៅ				គ.ជ.ប	អពំបីេក្ខជន	ឬបញ្ជបីេក្ខជនដបំងូ	

ក្នុងរយៈពេល	៣ថ្ងេ	បនា្ទាប់ពីថ្ងេបិទផ្សាយជាសាធារណៈ	។

-	បណ្តឹងជំទាស់តេូវចោទបេកាន់	និងបង្ហាញអំពីបេក្ខជន	ឬបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្សនយោបាយជាក់លាក់	ណាមួយ	ដោយបញ្ជាក់អំពីចំណុច	

ខ្វះខាតជាក់ស្តេងរបស់បេក្ខជន	ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះ	និងហេតុផលដេលស្នើសុំឲ្យ	ចេនចោលបេក្ខជន	ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះ	។

-	 គ.ជ.ប	 តេូវបើកសវនការជាសាធារណៈ	 ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ	 ៣ថ្ងេ	 កេយពីការទទួលបណ្តឹងជំទាស់	 ដោយផ្តល់ព័ត៌មានដល់	

គណបក្សនយោបាយ	ដេលបានដក់ស្នើបញ្ជីបេក្ខជនមានការប្តឹងជំទាស់	ឬតំណាង	និងផ្តល់	ព័ត៌មានដល់អ្នកប្តឹងជំទាស់	និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពី

កាលបរិច្ឆេទ	ពេលវេលា	និងទីកន្លេង	ដេលតេូវបើកសវនាការ	នោះ	។

-		ក្នុងករណី	គ.ជ.ប	យល់ពេម	ឬបដិសេធបណ្តឹងជំទាស់ណាមួយ	គ.ជ.ប	តេូវ	៖

+	 បំពេញទមេង់បេបបទតាមការកំណត់	 ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនេការយល់ពេម	 ឬបដិសេធលើបណ្តឹង	 ជំទាស់	 រួចហើយចុះហត្ថលេខា	

និងកាលបរិច្ឆេទ	

+	 ផ្តល់ទមេង់បេបបទនេះ	 ដល់អ្នកប្តឹងជំទាស់	 ១ច្បាប់	 ដល់គណបក្សនយោបាយដេលបានដក់ស្នើបញ្ជី	 បេក្ខជនហើយមានការប្តឹងជំទាស់	

ឬតំណាង	១ច្បាប់	ដល់	គធ.ខប	ពាក់ព័ន្ធ	១ច្បាប់	ដល់	គឃ.សប	ពាក់ព័ន្ធ	១ច្បាប់	និងរក្សាទុកជាឯកសារ	១ច្បាប់	

+			ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្តឹង	និងសាមីគណបក្សនយោបាយ	ឬតំណាងថ	សេចក្តីសមេចរបស់	គ.ជ.ប	ជាសេចក្តីសមេចចុងកេយ	។

-	 ក្នុងករណីបណ្តឹងជំទាស់តេូវបានយល់ពេម	 :	 គឃ.សប	 តេូវបដិសេធបេក្ខភាព	 ឬបញ្ជីបេក្ខជននេគណបក្ស	 នយោបាយ	 ដេលមានការប្តឹង	

ជំទាស់នោះ	រួចហើយលុបបេក្ខភាព	ឬបញ្ជីបេក្ខជននោះចេញ	ពេមទាំងដកហូត	និងបដិសេធលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីបេក្ខជននោះ	។

៧- អំពីបញ្ជីប្រក្ខជនផ្លូវការ 
បញ្ជីបេក្ខជនដំបូង	 និងកា្លាយជាបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ	 បេសិនបើគ្មោនបណ្តឹងជំទាស់មកលើបញ្ជីនេះ	 ក្នុងរយៈពេល	 យ៉ាងយូរ	 ៣ថ្ងេ	

បនា្ទាប់ពីថ្ងេបិទផ្សាយជាសាធារណៈ	ឬការប្តឹងជំទាស់តេូវបានដោះសេយរួចរាល់សេបតាមលក្ខខណ្ឌ	នេច្បាប់នេះ	។

៨- ការចាប់ឆ្ន្រតកំណត់លំដាប់ល្រខរៀងបញ្ជីប្រក្ខជនដាក់លើសន្នឹកឆ្ន្រត
ផ្អេកលើបញ្ជបីេក្ខជនផ្លវូការ	គឃ.សប	តេវូធ្វើការចាបឆ់្នោត	ដើម្បកីណំតល់ំដបល់េខរៀងបញ្ជបីេក្ខជនដេល	តេវូដកល់ើសន្លកឹឆ្នោត	នងិធ្វើសេចក្ត	ី

រាយការណ៍	អំពីលទ្ធផលនេការចាប់ឆ្នោតនេះទៅ	គ.ជ.ប	តាមរយៈ	គធ.ខប	។	នីតិវិធីនេការចាប់ឆ្នោតតេូវកំណត់ដោយបទបញ្ជា	និងនីតិវិធីរបស់	គ.ជ.ប	។

គឃ.សប	តេវូបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីសា្នោក់ការរបស់ខ្លនួនូវបញ្ជបីេក្ខជនផ្លវូការ	និងឈ្មោះបេក្ខជនក្នងុបញ្ជនិីមួយៗ	ក្នងុរយៈពេលយ៉ាងយូរ	៧ថ្ងេ	។

បញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ	ឈ្មោះ	និងលំដប់ឈ្មោះបេក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីមិនអាចកេបេបានឡើយ	៕
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វិធីរក្សាសួតរបស់អ្នកឱ្យរឹងមាំ 
និងមានសុខភាពល្អ 

សួត គឺជាសរើរាង្គផ្លូវដង្ហើមមួយដ៏មានសារៈ 

សំខាន់ ស្ថិតនៅក្ប្ររឆ្អឹងខ្នងត្រង់ផ្ន្រកទាំងសង

ខាងន្រផ្ន្រកប្រះដូង។ សួតមានមុខងរសំខាន់ 

ក្នុងការបញ្ជូនអុកសុីស្រន ពីបរិយកាសខាង 

ក្រចូលទៅក្នុងចរន្តឈាម និងបញ្ច្រញជាតិ 

កាបូនឌីអុកសុីដ (Carbon dioxide) ទៅក្នុង 

បរិយកាស។ កោសិការបស់រាងកាយត្រូវការ       

អុកសុីស្រន ដើម្បីឱ្យដំណើរការបានរលូន និង 

លូតលាស់ពោល គឺស្ររើរាង្គសួតន្រះមិនមាន 

ព្រលសម្រកឡើយ។ ក្នុងរយៈព្រលមូយថ្ង្រ      

មនុស្សមានសុខភាពល្អ ដកដង្ហើមប្រហ្រល 

២៥០០០ ដង ។ រាងកាយរបស់មនុស្សមាននូវ 

ប្រព័ន្ធការពារប្របធម្មជាតិ ដ្រលរចនាឡើង 

ដើម្បីការពារសួត។ ប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិន្រះ     

ដណំើរការបានល្អស្ទើរត្រគ្របព់្រល ដោយ បញ្ចៀស 

នូវលម្អងធូលី និងប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងម្ររោគ។ 

ប៉ុន្ត្រទោះជាយ៉ាងណ សារធាតុមិនល្អមួយចំនួន

អាចបង្កគ្រះថ្នោក់ដល់ដង្ហើម និងគំរាមកំហ្រង 

ដល់សមត្ថភាពរបស់សួត ដើម្បីឱ្យដំណើរការ  

ប្រក្រតី ដ្រលអាចនាំទៅរកជំងឺសួត។ ខាងក្រម 

ន្រះ គឺជាវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយឱ្យសួតរបស់អ្នក

រឹងមាំ និងមានសុខភាព៖

១- បញ្ឈបក់ារជកប់ារើ៖ ប្រសនិបើអ្នកជកប់ារើ  

អញ្ចឹងដល់ព្រលដ្រលអ្នកត្រូវបញ្ឈប់វា ដើម្បី 

លើកកម្ពស់សុខភាពសួតរបស់អ្នកហើយ ។ 

ផ្ស្រងបារើមានផ្ទុកសារធាតុគីមី គ្រះថ្នោក់ រាប់ពាន់ 

ប្រភ្រទ ដ្រលសារធាតុទាំងអស់នោះអាចបង្ក 

បញ្ហាដល់សុខភាព ។ ជាក់ស្ត្រង ការជក់បារើគឺ 

ជាមូលហ្រតុដ៏ចំបងមួយន្រការកើត ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ 

ដូចជា ជំងឺមហារើកសួត និងជំងឺរលាកសួត 

ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ផ្ស្រងបារើធ្វើឲ្យរឹតត្បៀតផ្លូវដង្ហើម និង

ធ្វើឱ្យអ្នកជក់បារើពិបាកដកដង្ហើម ។ វាបណ្តាល 

ឱ្យរលាក និងហើមសួតស្រួចស្រវ។ ការជក់បារើ 

ក្នុងរយៈព្រលយូរ ផ្ស្រងបារើអាចបំផ្លាញដល់ 

ជាលិកាសួត ដ្រលជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យកើនឡើង

គ្រះថ្នោក់ន្រការកើតជំងឺមហារើកសួត ។ ប្រសិន 

រងវិបត្តិពីជំងឺសួតឯណនីមួយ ការឈប់ជក់បារើ 

អាចជួយគ្រប់គ្រង អាការៈកុំឱ្យវិវឌ្ឍន៍ទៅរក  

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់  

អ្នក ។ សូមប្ត្រជា្ញាចិត្តឈប់ជក់បារើ និងទទួលយក

ជំនួយពីវ្រជ្ជបណ្ឌិតជំនាញក្នុងករណីចាំបាច់ ។

២- ចៀសវាងការស្រូបយកផ្ស្រងបារើពីអ្នកដ

ទ្រ៖ អ្នកដ្រលមិនជក់បារើ ត្រូវចៀសវាងការស្រូប 

យកផ្ស្រងបារើពីអ្នកដទ្រ ដើម្បីអាចលើកកម្ពស់

សួតឱ្យមានសុខភាពល្អ ។ ផ្ស្រងបារើពីអ្នកដទ្រ 

មានផ្ទុកនូវសារធាតុពុលខ្ពស់ ហើយអាចបង្ក-

គ្រះថ្នោក់ដល់សួត និងសុខភាពរាងកាយទាំង 

ស្រុងរបស់អ្នក។ ខាងក្រមន្រះគឺជាទិកនិក 

ដ្រលអាចអនុវត្ត ដើម្បីចៀសវាងការស្រូបយក 

ផ្ស្រងបារើពីអ្នកដទ្រ ៖

មិនត្រូវអនុញ្ញាត ឱ្យនរណមា្នោក់ជក់បារើនៅ 

ក្នុងផ្ទះ រថយន្ត ឬកន្ល្រងធ្វើការរបស់អ្នក ។

 ធ្វើការគំទ្រដល់អាជីវកម្ម ឬសកម្មភាព 

ទាំងឡាយណ ដ្រលមិនមានផ្ស្រងបារើ ។

 ចៀសវាងទីកន្ល្រងសាធារណៈ  ដ្រល 

អនុញ្ញាតឱ្យជក់បារើ ។

 សា្នោក់នៅសណ្ឋាគរ ដ្រលមិនមានផ្ស្រង   

បារើនៅព្រលធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ទៅកន្ល្រងណ មួយ 

ដើម្បីចៀសវាងសំណល់ផ្ស្រងពីភ្ញៀវមុនៗ។

៣- ត្រូវកម្រិតការប្រឈម នឹងភាពកខ្វក់ 

ផ្ស្រងៗ៖  ក្រពីផ្ស្រងបារើ ក៏មាននូវភាពកខ្វក់ 

ផ្ស្រងៗទៀត ស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់អាកាសដ្រល 

នាំឱ្យអន្តរាយដល់សួត ព្រមទាំងសុខភាពរាង- 

កាយទាំងស្រុងរបស់អ្នក។ សូម្បីត្រក្លិនក្រអូប  

សំយោគប្រើនៅក្នុងផលិតផលបោកគក់ និង 

ផលិតផលបន្ុសទ្ធខ្យល់អាកាសផ្ស្រងៗ ក៏ បញ្ច្រញ 

នូវសារធាតុគីមីពុលផងដ្ររ ។

 ចៀសវាងតំបន់កខ្វក់  និងតំបន់ឧស្សាហ- 

កម្ម ។

 យកចិត្តទុកដក់កាត់បន្ថយការបំពុល 

បរិយកាសក្រផ្ទះ និងជួយបង្កើតបរិយកាស 

សា្អាត។ ជាតួយ៉ាងប្រសិនបើអ្នកមានព្រល គួរដើរ 

ឬជិះកង់ ជំនួសការបើករថយន្ត ៕

មនុស្សយើងគ្រប់ៗគ្នោត្រូវខិតខំថ្ររក្សាសុខភាពដ្រលក្នុងនោះសួតក៏ជាសរើរាង្គផ្លូវដង្ហើមដ៏សំខាន់
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      វត្ថុសុវត្ថិភាព
នាង សាយវ៉្រ រាងស្វ្រល 

សា្អាតអស់ទាស់ ដ្រលកំលោះៗ 
ណក៏តាម មើលមិនពព្រិចន្រ- 
ត្រ ព្រលនាងកញ្ញា ច្រញទៅ 
ផ្សារម្តងៗ ។ យ៉ាងន្រះ ហើយ 
ដ្រលធ្វើឲ្យ មីងសាវឹង ជាមា្តៅយ 
មានការខ្វល់ខា្វាយចិត្ត ដ្បិតកូន

ស្រីជាទីស្ន្រហាត្រូវរៀបការជាមួយនាយ មាំង 
មាឌធំមាំដូចយក្សជាកីឡាករ បាល់ទាត់ស្មោះ។ ហ្រតុន្រះ ដល់ថ្ង្រ      
រៀបការតាមប្រព្រណីរួចរាល់ភា្លាម អ្នកមីង លួចហុចកញ្ច្រមួយឲ្យកូនស្រី 
ហើយខ្សឹបប្រប់៖

-  កូនត្រូវរក្សារបស់ន្រះទុកសម្រប់ការពារខ្លួន ត្រូវដក់ជាប់ខ្លួន ជា 
និច្ចទោះថ្ង្រក៏ដោយ យប់ក៏ដោយឮទ្រ?

- ចុះកញ្ច្រហ្នឹង ប្រើដើម្បីអ្វីទៅម៉្រ?
- អ្រហ៍ កូនល្ងង់ គឺទុកបង្កាក្រងព្រលត្រូវវាយលុក ខា្លាំងមិនអាច 

ទ្រំទ្របាន កូនចាប់កញ្ច្រន្រះផ្លុំឲ្យរហ័ស ។ វាជាកីឡាករបាល់ទាត់ឲ្យត្រ
ឮសូរកញ្ច្រ មុខជាឈប់ភា្លាមហើយ ទោះបីកំពុងបណ្តើរបាល់ សម្រុកដល់ 
ទីស៊ុតក៏ដោយ ។

              ចៀសឯងៗ
ព្រលបានចូលពិនិត្យអាការរោគ នៅក្នុងគ្លីនិកមួយកន្ល្រងលោកតា 

ម្រន និយយប្រប់លោក វ្រជ្ជបណ្ឌិត៖
- ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំន្រះ ខ្ញុំត្រងរំលឹកប្រប់ខ្លួនឯងជានិច្ចថ ត្រូវត្រ 

ខិតខំចៀសឲ្យផុតអំពីភាពទាក់ទាញរបស់ស្រីៗ ។ ឮដូច្នះលោកវ្រជ្ជ- 
បណ្ឌិតសើច៖

- ហុិស ហុិស លោកតាមិនបាច់ខិតខំតទៅទៀតទ្រ ។ លោកតា អាយុ 
ចិតសិបបា្លាយឆ្នោំទៅហើយភាពទាក់ទាញទាំងនោះ វាចៀសលោកតា 
ដោយឯកឯងហើយ ។

              ច្រះហ្រះ
មុនច្រញទៅសាលារៀននាព្រឹកមួយ កុមារើ លីណ ដណ្តឹងសួរមា្តៅយ៖
- មា៉ាក់ មា៉ាក់ ខ្ញុំឮគ្រថ ពួកទ្រពធីតា សុទ្ធត្រច្រះហោះម្រនទ្រ ?
- ចា-ម្រន នាងជាទ្រពធីតាត្រូវត្រហោះបាន ។ ស្អ្រកន្រះមា៉ាក់នឹងឲ្យ

នាងហោះច្រញពីផ្ទះ យើងមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យម៉្រឃើញមុខទៀត
ឡើយ ៕

             ការពារមុន
ព្រកឹមួយកុមារ សុខ រត់ចូលគិលានដ្ឋាននិយយស្នើនាងគិលានុប- 

ដ្ឋាកយិកាកំពុងឈរនៅមាត់ទា្វារ ៖
-  អ្នកមីង អ្នកមីង!សំុជួយចាក់ថ្នោំបន្ថយការឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំចំនួនបីម្ជុល

មក ។
-  ចុះក្មួយឯងឈឺត្រង់ណ ហើយឈឺខា្លាំងទ្រ?
- បាទ ព្រលន្រះខ្ញុំមិនទាន់ឈឺទ្រ ត្របន្តិចទៀត ពួកគត់បើកមើល 

សៀវភៅតាមដនការសិក្សារបស់ខ្ញុំរួច ខ្ញុំច្បាស់ជាឈឺសាច់សម្បើមមិន
ខានទ្រ សូមមីងជួយខ្ញុំផងទៅ ៕

១.សត្វរុយ និងឃ្មុំស្រដៀងគ្នោ រើឯឫកពាផ្ទុយគ្នោស្មោះ

    រុយរោមគម្រង់ស្អុយទាំងអស់  ចូលចិត្តរួមរស់ដីស្មោកគ្រក

២.រោមខាំជញ្ជក់ លាមកផង ភា្នោក់ងរចម្លងសព្វម្ររោគ

    សាកសពរលួយជ្រំជាំជោក នាំហ្វូងរងកឈ្ងាកប្រញាយ ។

៣.មនុស្សរុយចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបាប ចាក់ដោតដរាបញាតិជិតឆ្ងាយ

    ច្រណ្រនបៀតបៀនគ្មោនរសាយ បង្កអន្តរាយ បង្កើតភ័យ ។

៤.មនុស្សរុយមិនសាងស្រចក្តីសុខ ផ្តល់ត្រក្តីទុក្ខសករើងរ្រ

    កាយជាប់បាបកម្មត្រំទោសព្រ អ្នកផងដទ្រមិនអបអរ ។

៥.ធម្មជាតិសត្វឃ្មុំ គំនិតឯក ចូលចិត្តអន្រករបស់ល្អ

    លម្អងផ្កាឈើចម្រុះពណ៌ ស្វះស្វ្រងច្រញចរទីជិតឆ្ងាយ ។

៦.រាល់យប់ថ្ង្រឃ្មុំ ខំប្រឹងប្រញឹក ស្អិតសា្អាងក្បាលទឹករស់ផ្អ្រមសាយ

 ប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមកូនទាំងឡាយ ចិត្តកាយខា្វាយខ្វល់ផលសាធារណ៍។

៧.ទឹកឃ្មុំសតសឹងជាឱសថ វិស្រសបំផុតក្ររោគ

    ជាទានទូទៅមនុស្សរាល់គ្នោ សឹងបានសះជាសមបំណង ។

៨.មនុស្សឃ្មុំខិតខំប្រព្រឹត្តល្អ សង្រ្គោះស្មោះសរឥតទារសង

    មិនខូចប្រយោជន៍ហោចសៅហ្មង មិនឲ្យអ្នកផងរងវ្រទនា ។

៩.គុណធម៌មួយន្រះពិស្រសណស់ ខ្ពង់ខ្ពស់ល្អល្អះ មហិមា

    ក្របអស់លម្អងផ្កានានា ពុំបានប៉ះពារ ខូចសម្រស់ ។

១០.បុបា្ផារក្សាសភាពដើម សកម្មភាពឆ្នើមល្អឥតខ្ចាះ

     ក្របលម្អងហើយផ្កានៅស្រស់ មិនឲ្យរង្គាះអស់ពណ៌ឡើយ ។

១១. ច្ន្រះគួរសាងកាយឲ្យដូចឃ្មុំ ញាតិមីរមូលជុំរួមកៀកកើយ

   គំទ្រគោរពឥតតោះតើយ ថ្កើងឲ្យក្ររ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពស់សុសសាយ៕

       និពន្ធ នឹម ណាំ

      បទពាក្យ ៧



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




