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វិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានិងច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
ជំហានទៅមុខយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
Amendments of the National Assembly’s International Regulation and Law on Political
Parties –Correct Steps Forwards of Democracy and Rule of Law in Cambodia
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសន្តិភាព

ស្ថិរភាព

សន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់

Presently, Cambodia is enjoying peace, stability, security,

សាធារណៈរឹងមាំ សេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លា កិត្តិយស

firm public order, strong national economic development, while

និងកិត្យានុភាពជាតិត្រូវបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជីវភាពរស់
នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែបានប្រសើរឡើង
ពហុបក្សក៏កាន់តែរីកលូតលាស់

ឯលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី

និងចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងសង្គមជាតិ។

ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ គឺជាមោទនភាពដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះ ក៏ទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យ
កែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមលើចំណុចផ្សេងៗផងដែរ ជាពិសេសទាក់ទង
ទៅនឹងវិស័យច្បាប់ ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃសភាពការណ៍ជាក់
ស្តង
ែ ថ្មី ដើម្បីធានាដល់ការបន្តពង្រង
ឹ ពង្រក
ី លទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយ្យ និងនីតរិ ដ្ឋ ,
ការប្រពត
ឹ្រ ទៅ
្ត ដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពនៃស្ថាបន
័ រដ្ឋ, ការរក្សាស្ថរិ ភាព នយោបាយ
និងការអភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច សង្គម ក៏ដច
ូ ដើម្បីឲ្យគណបក្ស និងអ្នកនយោបាយ
កាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិ។
ផ្តើមពីសំណូមពរនេះ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋសភានៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ បានអនុមត
័ វិសោធនកម្មបទបញ្ជាផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន នៃរដ្ឋសភា
ហើយនៅថ្ងទ
ៃ ២
ី ០ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឆ្នា២
ំ ០១៧ រដ្ឋសភាក៏បានអនុមត
័ វិសោធនកម្ម
ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ។ អ្នកតំណាងរាស្រ្តនៃគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះឡើង អាស្រ័យ
ដោយបានឃើញច្បាស់ថា

គណបក្សប្រឆាំងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការ

អនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនាតាមគោលការណ៍ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា និងគ្មាន
ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តច្បាប់

ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋឡើយដោយបាន

ប្រើប្រាស់យន្តការរបស់សភា បង្កជាបញ្ហាលំបាកស្មុគស្មាញមិនចេះចប់
និងបំពានលើច្បាប់ទៅវិញ។ តាមរយៈវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន រដ្ឋសភា
គឺបាន៖ ១-បញ្ចប់ការបកស្រាយខុសគ្នានូវប្រការ ៤៨ថ្មី (បី) នៃបទបញ្ជា
ផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ២-បញ្ចប់ការបំពានអំណាចតុលាការតាមរយៈប្រការ ៤៨

national honor and prestige raised high in the international
arena. People’s living conditions improve, while liberal and
pluralistic democracy is making progress and deepening roots
in our society. Changes in positive sense are prides of the
Cambodian nation. Along with such progress, it requires
adjustments and supplements into various points relating to laws
to respond to demand of new situation for guaranteeing
continued expanding democracy, rule of law, effective
functioning of state institutions, guaranteeing of political
stability and socio-economic development, and assuring sense
of responsibility on national interests among politicians.
Commencing from this requirement, on 31 January 2017,
the National Assembly of the Kingdom of Cambodia adopted an
amendment of the National Assembly’s internal regulation, and
on 20 February 2017, an amendment of the Law on Political
Parties. The National Assembly members of the Cambodian
People’s Party adopted the internal regulation on ground that
the opposition parties have been unfaithful to implementing
dialogue culture according to the agreed principles and unwilling
to implement laws to strengthen rule of law by making various
mechanisms of the National Assembly to endlessly create
obstacles and to abuse laws. In amending the National
Assembly’s internal regulation, it has ended, firstly, different
interpretations of the new 48(iii) Article of the regulation;
secondly, abuse of power of the court through the new 48(iii)
Article; thirdly, holding the majority hostage by the minority;
fourthly, accusation that the Cambodian People’s Party did not
want to negotiate. Fifthly, it is not necessary to make state
expenses for purchases of cars and other materials for the
Majority and Minority working groups.
As for the amendment of the law on political parties, it also

េ ភាគតិចយកសំឡង
េ ភាគច្រន
ើ ធ្វជា
ើ ចំណាប់
ថ្មី (បី) ៣-បញ្ចបវ់ ប្បធ៌មសំឡង

reflects necessary and correct steps to strengthen liberal and

ខ្មាំង ៤-បញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ជួប

pluralistic democracy and rule of law for all political parties to

ចរចា និង៥-មិនចាំបាច់ចំណាយថវិការដ្ឋក្នុងការទិញរថយន្ត និងសម្ភារៈ
ធ្វើការរបស់ក្រុមសំឡេងភាគច្រើន និងក្រុមសំឡេងភាគតិច។
ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ក៏បានឆ្លុះ
បញ្ចាង
ំ ឲ្យឃើញពីជហា
ំ នដ៏ចាបា
ំ ច់ និងត្រម
ឹ ត្រវូ ក្នង
ុ ការពង្រង
ឹ លទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយ្យសេរី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណបក្ស
នយោបាយទាំងអស់កាន់តែធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង
ច្បាប់ និងកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឡើងចំពោះផលប្រយោជន៍

function justly according to the Constitution and laws, and
therefore to have a higher sense of responsibility for interests of
the nation and people. Why is it necessary to carry out
amendment of the Law on Political Parties? It is to everyone’s
understanding that adoption of the Law on Political Parties on
28 October 1997 by the first legislative term of the National
Assembly was at the time that the country was busy in putting
together a national structure, while writing of the law had taken
not enough time. Hence, the law embodied shortcomings, was
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របស់ជាតិ និងប្រជាជន។ ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ហើយក៏បង្ហាញ

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ? គួររំឭកថា ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយត្រូវ

យ៉ាងច្បាស់នូវគោលជំហរដ៏រឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ

បានរដ្ឋសភានីតិកាលទី១ អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែល

ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ការពារសិទ្ធិសេរី

នៅពេលនោះ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិកំពុងមានការមមាញឹក

ភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូប ការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ

យ៉ាងខ្លាំង

ដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ

ឯការកសាងច្បាប់នេះក៏មានរយៈពេលខ្លីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះនៅ

មានភាពខ្វះខាត មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងមិនពេញលេញក្នុងការអនុវត្ត។

របស់ប្រជាជន៕

ទោះយ៉ាងនេះក្តគ
ី ណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលបានដឹកនាំបទ
្រ ស
េ តាមរយៈ

incomprehensive, and not fully implementable. However, the

ជ័យជម្នះក្នង
ុ ការឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ និងបណ្តាគណបក្សនយោបាយផ្សេងៗ
ទៀត បានអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះជិត២០ ឆ្នាំមក
ហើយ។ ក្នុងរយៈពេលជិត២០ ឆ្នាំមកនេះ ឆ្លងតាមការប្រតិបត្តិជាក់ស្តែង
បានបង្ហាញអំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ដែល
បានអនុម័តនៅឆ្នាំ១៩៩៧ ជាអាទិ៍ តើទណ្ឌិតអាចដឹកនាំគណបក្សបានឬ
ទេ? តើគណបក្សមួយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវទទួលទោសបែប
ណា? តើគណបក្សមួយត្រូវរៀបចំអង្គការដឹកនាំយ៉ាងណា។ល។ ដូច្នេះ
ចាំបាច់ត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ដើម្បីធានាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ

សម្រាប់ការប្រតិបត្តិនៃគណបក្សនយោបាយនីមួយៗ។ នៅក្នុងហេតុផល
នេះហើយដែលអ្នកតំណាងរាស្រ្តនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានលើក
សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះឡើង។
តាមខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះ គឺ
ប្រធាន

និងអនុប្រធាននៃគណបក្សនយោបាយ

និងសមាសភាពនៃ

គណៈកម្មាធិការនាយក ឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ឬអង្គការសមមូល
នឹងគណៈកម្មាធិការនាយក

ឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណបក្ស

នយោបាយ មិនត្រូវជាបុគ្គលដែលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី
បទឧក្រឹដ្ឋ ឬពីបទមជ្ឈិមដោយគ្មានការព្យួរទោសឡើយ។ គ្រប់គណបក្ស
នយោបាយទាំងអស់ ត្រវូ គោរពរដ្ឋធម្មនញ
ុ ច
្ញ ្បាប់សព
ី្ត គ
ី ណបក្សនយោបាយ
និងច្បាប់ជាធរមានដទៃទៀតនៃពះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ។ ចំពោះគណបក្ស
នយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ខុសទៅនឹងច្បាប់ស្តី
ពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ជាធរមាននានា ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចចាត់
វិធានការមួយចំនួន ក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្តឹងទៅតុលាការកំពូល ដើម្បី
រំលាយគណបក្សនយោបាយនោះ ក្នង
ុ ករណីកហ
ំ ស
ុ មានលក្ខណៈធ្ងនធ
់ រ្ង ។
ការអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ជាប្រការចាំបាច់
ណាស់ ក្នុងការលើកស្ទួយគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស
ការការពារប្រជាជន មិនឲ្យគណបក្សនយោបាយប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍
ដើម្បីសម្រេចមហិចតា
្ឆ អាក្រករ់ បស់ខន
ួ្ល ក៏ដច
ូ ការរាំងស្កាតថ
់ ក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំគណ
បក្សណាមួយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ ដូចជាការបំផុស គំនុំគុំកួន
សងសឹក,

ការកេណ្ឌមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់បង្កជា

ចលាចល , ការអនុវត្តនយោបាយឧទ្ទាមកម្មបឆា
្រ ង
ំ រដ្ឋធម្មនញ
ុ ។
្ញ ល។ ដែល
ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិធ្លាក់ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដូចកាលពេលមុន។
ដូច្នេះការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភា និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវជំហានទៅមុខដ៏

TsSnavdIþRbCaCn

Cambodian People’s Party, led the country from one winning
elections to another, and various other political parties, have
abided by the law for nearly twenty years. In the specified
period, practically, the 1997-adopted law had shown various
shortcomings such as whether a convict could lead a political
party or not? When a political party committed serious crime,
what short of punishment it faces? How should a political party
organize its leadership? And so on. It is therefore necessary to
carry out amendments of the law to guarantee a firm foundation
for functioning of each, and every political party. It is in this
reason that the National Assembly members of the Cambodian
People’s Party proposed the amendment of the Law on Political
Parties.
The amended Law on Political Parties states that the President
or Vice President of a political party, and member of the board
of directors or permanent committees or any such similar
organizations, must not be a convict with punishment, not
suspended, of imprisonment from crime or misdemeanors. Every
political party must respect the Constitution, Law on Political
Parties, and other existing laws of the Kingdom of Cambodia.
For political parties that are committing mistakes in countering
to the Constitution, the Law on Political Parties and existing laws,
the Ministry of Interior could take certain measures, which include
bringing the case to the Supreme Court to dissolve that political
party, in case of serious offense.
Determined implementation of the Law on Political Parties
is a necessary factor to raise high value of liberal and pluralistic
democracy, to protect people from being used by political parties
as tools to achieve bad ambitions. It shall prevent political party
leaders from taking unjust actions such as to instigate revenges
or to mobilize people to take part in illegal activities to create
turmoil and to implement rebellious policy against the Constitution,
etc., which would plunge the country into chaos as happened
before.
Hence, the amendments of the National Assembly’s internal
regulation and the Law on Political Parties demonstrate correct
steps forwards of the democratic process and rule of law in
Cambodia. They clearly reaffirm steadfast position of the
Cambodian People’s Party in defending the Constitution,
national achievements, rights, and freedom of every Cambodian,
peace, and political stability for the sake of guaranteeing
socio-economic development and improved people’s livelihood./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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បំណុលដែលអាមេរិកទារពីកម្ពុជា គឺជាបំណុលកខ្វក់

យន្តហោះអាមេរិកក្នុងពេលបើកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែក

ទីតាំង (ពណ៌ក្រហម) ដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់លើ ទឹកដីកម្ពុជា

នៅលើទឹកដីកម្ពុជា

ចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៦៥-១៩៧៣

មាតុភូមិកម្ពុជា ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនោះ

ដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ

គឺភ្លើងសង្គ្រាមដ៏សន្ធោរសន្ធៅពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ និងការធ្លាក់

១៩៧០។ រដ្ឋប្រហាររបស់ពួក លន់ នល់ និងការចូលឈ្លានពានដោយ

ចូលទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍រយៈពេល៣ ឆ្នាំ

ផ្ទាល់របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧០ បានជាន់កមេ្ទច

៨ខែ ២០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ១៧ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ ក្រោយពេលប្រទេសជាតិ

ខឿនសន្តភា
ិ ព និងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពជា
ុ ហើយបានជ្រមច
ុ កម្ពជា
ុ ឲ្យធ្លាក់

ត្រវូ បានរំដោះហើយនាថ្ង៧
ៃ មករា ឆ្នា១
ំ ៩៧៩ ប្រជាជនកម្ពជា
ុ ក៏នៅតែតវូ្រ

ទៅក្នុងអន្លង់នៃភ្លើងសង្គ្រាមដ៏សន្ធោរសន្ធៅបំផុត។

ទទួលរងការរួបរឹតដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយទៀត អាស្រ័យដោយ

គ្រាប់បែករបស់កងយន្តហោះអាមេរិក បានដុតបំផ្លាញកម្ទេចនូវអ្វីៗដែល

ពួកអមិត្ត

មានលើទឹកដីដ៏ស្រស់បំព្រងនៃយើង និងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងយ៉ាងច្រើន

មានឧបាយកលដ៏ពិសពុលប៉ុនប៉ងនាំយករបបប្រល័យពូជ-

សាសន៍មកកម្ពុជាវិញ។ នៅក្នុងអាណត្តិនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១ ដែលជា
លទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី២៣

ប្រតិបត្តិការទម្លាក់

ឥតគណនាត្រូវបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ ។

ខែតុលា

យោងលើទិន្នន័យដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចំហដោយរដ្ឋបាលលោក

ឆ្នាំ១៩៩១ ក៏កម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញឡើយ គឺរហូត

គ្លន
ី តុន ប្រធានាធិបតីអាមេរក
ិ នៅឆ្នា២
ំ ០០០ បានបង្ហាញថា បើគត
ិ ពីថទ
្ងៃ ៤
ី

មកដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ទើបកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញ តាម

ខែតលា
ុ ឆ្នា១
ំ ៩៦៥ ដល់ថទ
ៃ្ង ១
ី ៥ ខែសហា
ី ឆ្នា១
ំ ៩៧៣ កងយន្តហោះរបស់

រយៈការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់ជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងគ្រាប់បែកគីមីផងមកលើ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់

ទឹកដីកម្ពុជាមាន ទម្ងន់ ២.៧៥៦.៩៤១ តោន ដែលមានចំនួន២៣០.៥១៦

ចេញ ។

ជើង (លើក) ដោយបានទម្លាក់លើទីតាំងចំនួន ១១៣.៧១៦កន្លែង។ បើ

១៩ឆ្នាំមកនេះ មាតុភូមិយើងមានការរីកចម្រើនផ្លាស់ប្តូរលើគ្រប់វិស័យ

គិតធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ១៩៦៥-១៩៧០

ដែលមាន

គួរឲ្យមានមោទនភាពបំផុត ប៉ុន្តែផលវិបាកដែលសង្គ្រាម និងរបបប្រល័យ

ប្រមាណ៦ លាន ៥ សែននាក់ មានន័យថា ប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ត្រូវទទួលទ

ពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកមិនទាន់ត្រូវបានលប់បំបាត់អស់នៅឡើយទេ

ម្ងន់គ្រាប់បែកជាង៤០០ គីឡូក្រាម។ បើគិតជាសាមញ្ញមនុស្សម្នាក់ដែល

ក្នុងនោះ កាកសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដែលបន្សល់ទុកពីអន្តរាគមន៍

ត្រូវទ្រទម្ងន់គ្រាប់ជាង ៤០០ គីឡូក្រាមនោះ គឺមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រាប់នោះ

យោធាដ៏ឃោរឃៅបំផុតរបស់អាមេរិកក្នុងរបប លន់ នល់ នៅតែបន្តគំរាម

ផ្ទុះទេ សូម្បីតែសង្កត់ក៏ស្លាប់ដែរ។ នៅអំឡុងឆ្នាំ១៩៦៩ ចន្លោះពីថ្ងៃទី១៨

គំហែងដល់អាយុជីវិត និងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងជា រៀងរាល់ថ្ងៃ ។

ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា យន្តហោះ អាមេរិកបានបាចម្សៅគីមីពណ៌

ផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្តែង អ្នកមានមនសិការភ្លឺស្វាងគ្រប់រូបសុទ្ធ

ទឹកក្រូចបំផ្លាញចម្ការកៅស៊ូប្រមាណ៧ ម៉ឺនហិចតា និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

តែបានយល់ច្បាស់ថា មូលហេតុដែលនាំដល់ការកើតមាននូវគ្រោះមហន្ត

សុខភាព និងអាយុជីវិតប្រជាជន និងសត្វធាតុជាច្រើន។ កាលនោះរាជ

រាយ និងមហាសោកនាដកម្ម គឺផ្តើមឡើងពីរដ្ឋប្រហាររបស់ពួក លន់ នល់

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តឹងអាមេរិកទារសំណង១២,២

លានដុល្លារ

តែ
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អាមេរិកប្រកែកមិនព្រមសងឡើយ។ ថ្មីៗនេះប្រភេទសព្វាវុធគីមីមួយចំនួន

នយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង

ទើបតែត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តស្វាយរៀង

ចំពោះសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ហើយយើងមិនដឹងអស់ថា

ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក

តើវាមាននៅកន្លែងណាទៀតទេ ។ គួរបញ្ជាក់ថា កងយន្តហោះអាមេរិក

ពិចារណាក្នុងការលុបបំណុលកខ្វក់នេះ ហើយបង្វែរបំណុលនោះមកជា

បានឈ្លានពានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៦៣ មក ។

ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ អ្នកស្រី Elizabeth Becker

ក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិក

និងវៀតណាមនៅទីក្រុង

ប៉ារីសនាខែសីហា ឆ្នាំ១៩៧៣ យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងយន្ត
ហោះអាមេរិកនៅកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តមួយរយៈមកទៀត។

ជាមួយគ្នានេះ

ជាអ្នក កាសែត និងជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិ អាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា

« រដ្ឋាភិបាល អាមេរិក មិនដែលទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការខូច
ខាតដ៏ធំធេងដែលខ្លួនបានបង្កឡើងទៅលើជនស៊ីវិល និងប្រទេសកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក នៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយខាងយោធាដល់របបសាធារណ-

ក្នុងពេលសង្គ្រាមនោះទេ។

រដ្ឋខ្មែររបស់ លន់ នល់ ឲ្យបន្តធ្វើសង្រ្គាមបំផ្លាញទឹកដី និងអាយុជីវិតប្រជា-

សារការព្រយ
ួ បារម្ភថា អាមេរក
ិ ប្រហល
ែ ជាត្រវូ សងសំណងសង្គម
្រា សម្រាប់

ជនកម្ពុជារហូតទាល់តែរបបនេះត្រូវដួលរលំនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ

ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងខ្លាចអតីតមន្ត្រីអាមេរិកត្រូវគេប្តឹង។

១៩៧៥។

កម្ពុជាទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះបំណុលចាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាម

សរុបមកបើគិតក្នុងរយៈពេលជាង១២ ឆ្នាំ គឺពីឆ្នាំ១៩៦៣-១៩៧៥
អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីកម្ពុជាគិតជាមធ្យម៥០០

គ្រាប់

បើតាមការប៉ាន់ស្មាននេះប្រហែលជាដោយ
ការបន្តចាប់ឲ្យ

គឺជាការលាក់ពុតត្បុត និងអសីលធម៌»។

ប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដ៏អភ័ពដ
្វ ល
ែ ធ្លាបបា
់ នឆ្លងកាត់ភង
ើ្ល សង្គម
្រា ដ៏អយុតធ
ិ្ត ម៌

ក្នុងមួយថ្ងៃ(៤.៧៤៥ ថ្ងៃ) ដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ

និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះ

៦០០ ០០០ នាក់ និងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ ផ្ទះសម្បែង ភូមិករ

គាំពារ ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ថែមទៀត គឺការក្លាយខ្លួន

ដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទាំងនៅទីក្រុង ទាំង

ជាកូនបំណុលរបស់អាមេរិក ដែលបានយកគ្រាប់បែក និងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌ

នៅទីជនបទឲ្យវិនាសខ្ទេចខ្ទី។

កម្ពុជាក៏ជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារ

គ្រប់ប្រភេទដ៏ច្រើនសម្បើមមកបំផ្លាញ អាយុជីវិតនិងទឹកដីដ៏ស្រស់បំព្រង

គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅទស្សវត្សរ៍ទី៦០ និងទី៧០ ដែល

របស់ខ្លួនទៅវិញ។ ការស្នើឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលកខ្វក់នេះ គឺប្រជាជន

ទំលាក់ដោយកងទព័អាកាសសហរដ្ឋអាមេរក
ិ មានចំនន
ួ ប្រមាណជាង ២៩.៥

កម្ពុជាចង់ឃើញអាមេរិក ដែលបានបង្កមហាវិនាសកម្មនេះ មានការទទួល

លានគ្រាប់ (29.5 Millions Cluster Submunitions) ឯកសារខ្លះថា

ខុសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខាងសីលធម៌ដែរ។

មានចំនន
ួ ២៦ លានគ្រាប់ ហើយមានច្រន
ើ ប្រភទ
េ ដូចជា BLU 17, BLU 24,

មេរៀនពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប គប្បីមើល

BLU 69 ជាដើម។ នេះគឺជាបំណល
ុ ពិតដែលអាមេរក
ិ ជំពាក់បជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ ។

ឃើញឲ្យច្បាស់ថា

គួរណាស់តែបានទទួលនូវការជួយ

ជាមួយគ្នានេះវាក៏ជា

មានតែការរួបរួមគ្នាថែរក្សានូវឯករាជ្យ

សន្តិភាព

ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបែរជាទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានរឹងមាំគត់មត់តែប៉ុណ្ណោះ ទើបត

កម្ពុជាសងបំណុលទៅវិញ ដែលមានចំនួនប្រមាណ ២៧០ លានដុល្លារ

ទៅអនាគតប្រជាជនយើងអាចជៀសផុតពីសោកនាដកម្មសង្គម
្រា និងអំពើ

នៅឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយបូកនិងការប្រាក់បានកើនដល់ជិត ៥០០ លានដុល្លារ

ប្រល័យពូជសាសន៍ដូចដែលបានកើតមានពីអតីតកាល។

ហើយ។ ចំនួនលុយទាំងអស់នោះ គឺជាការទូទាត់ទៅលើតម្លៃគ្រាប់បែក

ណាស្រឡាញ់យើង

និងអាវុធយុទភ
្ធ ណ្ឌនានា ដែលអាមេរក
ិ បានផ្តលទៅ
់ ឲ្យរដ្ឋាភបា
ិ ល លន់ នល់

ទេ៕

ធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

គ្មានបរទេស

ការពារផលប្រយោជន៍យើងជាងយើងខ្លួនឯងនោះ

មិនមែនជាជំនួយសម្រាប់ការកសាង

កម្ពុជានោះឡើយ។ ពេលកន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខ
នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើជាច្រើនដងឲ្យអាមេរិកលុបបំណុល
នេះ ព្រោះជាបំណុលកខ្វក់ជាបំណុលដែលប្រឡាក់ដោយឈាម និងទឹក
ភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា
អាមេរិក

គឺជាអ្នកជំរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចព្រះរោត្តម

សីហនុ ដែលរដ្ឋប្រហារនេះ បានបង្កើតសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហម ទើបមានវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេស
កម្ពជា
ុ ។ ដូចះេ្ន អាមេរក
ិ ត្រវូ តែបះ៉ ប៉វូ ដល់កម្ពជា
ុ វិញ តាមរយៈការលុបបំណល
ុ
សម្រាប់សងដល់មហាវិនាសកម្មនេះ។ សាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដែលរួមមានទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសល្បីៗ

និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

មន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជា ដោះយកគ្រាប់បែកដែលអាមេរិកទម្លាក់
នៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម
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កម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា ពង្រឹងបានទំនាក់ទំនង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំ

ឯកឧត្តម ធិន ច ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា
ចូលបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ

នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ធិន ច (U Htin Kyaw) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋ

ឯកឧត្តម ធិន ច ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តែពង្រឹងបាននូវទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព

ថែមទាំងបានពង្រីកនូវកិច្ចសហ

សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជា-

ប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ ឯកឧត្តម ធិន ច ក៏បាន

ណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ តបតាមការអញ្ជើញ

លើកឡើងដែរថា ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងកាល

របស់

ពីឆ២
ំ្នា ០១៥ និង ២០១៦ កន្លងទៅ។ នោះគឺជាសូចនាករបង្ហាញថា ប្រទស
េ

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា និង

ទាំងពីរនឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពង្រឹង និងបង្កើននូវពាណិជ្ជ
កម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេស។

ក្នុងនោះវិស័យទេសចរណ៍គឺជាវិស័យ

លោកជំទាវ Daw Su Su Lwin បានអញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណា

ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់។ ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតី ក៏បានស្នើសុំឲ្យ

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះអង្គ

មានការពង្រង
ឹ និងពង្រក
ី បន្ថម
ែ ទៀត លើវស
ិ យ
័ ទេសចរណ៍នះេ ជាពិសស
េ

សព្វព្រះរាជហឫទ័យស្តេចយាងប្រោស ព្រះរាជទានសវនាការ ស្វាគមន៍

សុំឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាធ្វើយ៉ាង

យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា និងលោកជំទាវ

ណាពិចារណាឲ្យមានការរៀបចំទេសចរណ៍ជាកញ្ចប់នៅទីក្រុងសៀមរាប

ព្រមទាំងគណ:ប្រតិភូនៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ

ព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខ

និងទីក្រុង បាហ្គាន របស់មីយ៉ាន់ម៉ា។ ឯកឧត្តម ធិន ច ក៏បានជម្រាបជូន

មង្គល និងបានរៀបចំលៀងសាយភោជន៍ជូននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផង

សម្តេចតេជោអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ ដែលក្នុងពេលនេះ

ដែរ។

មានព្រះសង្ឃ កម្ពុជាកំពុងសិក្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយឯកឧត្តមក៏

ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតី

និងគណៈប្រតិភូក៏បានអញ្ជើញចូលជួប

ពិភាក្សាការងារជាមួយ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ

បានស្នើសុំឲ្យមានការពង្រឹង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំបន្ថែម
ទៀតដូចជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតទៅវិញទៅមកជាដើម ។

រាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព។ ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតី ធិន ច

ជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណ

បានសម្តែងការអបអរសាទរចំពោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបាន

ចំពោះឯកឧត្តម ធិន ច ដែលបានកោតសរសើរពីការរីកចម្រន
ើ ផ្នក
ែ សេដ-្ឋ

ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យ ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់លើវស
ិ យ
័ សេដ-្ឋ

កិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយក៏បានថ្លែងថា ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាង

កិច្ច និងវិសយ
័ ដទៃទៀត។ ឯកឧត្តម បានជម្រាបជូន សម្តច
េ តេជោថាដំណើរ

៦០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់កម្ពុជានាពេលនេះ រួមជាមួយដំណើរ

ដែលកំពុងធ្វើជាមួយ គ្នា។ លើសពីនេះទៀតយើងគប្បីពិនិត្យមើលការងារ

ទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោទៅកាន់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា កន្លងមកកាន់

អាទិភាពទាំងឡាយដែលអាចមាន

កំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយយើងមានការងារ

ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទំនាក់ទំនង
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ឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀត។

សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណ

ចំពោះសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលបានទទួលព្រះសង្ឃខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅ
មីយ៉ាន់ម៉ា ហើយសម្តេចក៏បានស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះ
ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរអាហារូបករណ៍របស់សិស្សនិស្សិតមីយ៉ាន់ម៉ា មក
សិក្សានៅកម្ពុជា

និងសិស្សកម្ពុជាទៅសិក្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុង

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទៅ
កាន់សហភាពមីយន
៉ា ម
់ នា
៉ា ពេលខាងមុខនេះ។ ប្រមខ
ុ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ

កិច្ចសន្ទនារវាងឯកឧត្តម ធិន ច ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋ

សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា និងសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក៏បានបញ្ជាក់នូវជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយ ដោយមិនយល់ស្របចំពោះការ
ប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មបញ្ហាជនជាតិ រ៉ូហិនយ៉ា ជាដាច់ខាត។ សម្តេច
តេជោចាត់ទុកថា នេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយដែល

ពាក់ព័ន្ធ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ហាមឃាត់ការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេស

នឹងបញ្ហាទហ
ំ ពា
ំ ណិជក
្ជ ម្ម និងទេសចរណ៍រវាងប្រទស
េ ទាំងពីរសម្តច
េ តេជោ

ុ សែន ក៏បានអញ្ជញ
ើ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី
ផងគ្នា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ន

បានឯកភាពជាមួយភាគីមីយ៉ាន់ម៉ា

មីយ៉ាន់ម៉ា ចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន ដែលកម្ពុជា

នេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

និងរីកចម្រើនធំធាត់ខ្លាំងថែមទៀត។

ហើយក៏បានសម្តែងការអបអរសាទរ

ដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រទេសបួនកន្លងមក

«ប្រទេសបួន

ទិសដៅទេសចរណ៍តែមួយ»។

ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ។

ទាក់ទង

ឯកឧត្តម ធិន ច កើតនៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៦។ នៅ

នឹងវិស័យទេសចរណ៍នេះដែរ សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា យើង

ឆ្នា១
ំ ៩៧០ និង១៩៨០ ឯកឧត្តមបានធ្វជា
ើ គ្រប
ូ ង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ

គប្បីជំរុញឲ្យភ្ជាប់គ្នារវាងទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍រវាងប្រជាជន និង

មួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រជាជនថែមទាំងបញ្ចល
ូ នូវវប្បធម៌នប
ៃ ទ
្រ ស
េ ទាំងពីរផងព្រោះថា ប្រទស
េ

ឆ្នាំ២០១២ ឯកឧត្តម ជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពសនៅក្នុងមូលនិធិរបស់

ទាំងពីរមានស្ថានភាព ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លាំងណាស់។ បន្ថែមលើវិស័យ

លោកជំទាវ Khin Kyi ជាម្ដាយ បង្កើតរបស់លោកជំទាវ អួងសាន ស៊ូជី។

ទេសចរណ៍និងវិស័យដទៃទៀតដែលមានស្រាប់នេះ សម្តេចតេជោក៏បាន

បន្ទាប់មក ឯកឧត្តម បានធ្វើជាជំនួយការលោកជំទាវ អួងសាន ស៊ូជី។

ផ្តលជា
់ អនុសាសន៍ ឲ្យពិនត
ិ ្យមើលការជំរញ
ុ កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររវាងប្រទស
េ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២១៦ សភាមីយ៉ាន់ម៉ា បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ទាំងពីរក្នុងក្របខណ្ឌ ACMEC, CLMV, មេគង្គ, GMS ក៏ដូចជាអាស៊ាន

ឯកឧត្តម ធិន ច មកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ផងដែរ ដែលយន្តការទាំងនេះអាចធ្វយ
ើ ង
៉ា ណាជំរញ
ុ កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាព មីយ៉ាន់ម៉ា ជាផ្លូវការ៕

លើប្រធានបទ
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ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ប៊ុន ញ៉ាងវ៉ូរ៉ាជិត កាន់តែពង្រឹងបាន

ចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ

ឯកឧត្តម ប៊ន
ុ ញ៉ង
ា វ៉រ
ូ ជ
ា៉ ត
ិ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ឯកឧត្តម ប៊ន
ុ ញ៉ង
ា វ៉រ
ូ ជ
ា៉ ត
ិ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋ

សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ជាមួយសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវជួបសំណេះសំណាល

ប្រជាមានិតឡាវ ជួបសំណះេ សំណាលជាមួយ

តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះ-

ប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ ជូនចំពោះសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំងជូនពរ

បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

សម្តេច និងថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា ឲ្យមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានជោគ

កម្ពុជា ឯកឧត្តម ប៊ុន ញ៉ាងវ៉ូរ៉ាជិត ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជា-

ជ័យនូវគ្រប់ភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានអញ្ជើញ

ធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណដ្ឋប្រជាធិប-

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញ

ទស្សនកិចនៅ
្ច កម្ពជា
ុ ចាប់ពថ
ី ទ
ៃ្ង ២
ី ២-២៣ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឆ្នា២
ំ ០១៧។ ក្នង
ុ ឱកាស

តេយ្យប្រជាមានិតឡាវ នាពេលវេលាសមស្រប។

ស្នាក់នៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវបានចូលបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះ

ក្នង
ុ នាមព្រទ
ឹ ស
្ធ ភានិងប្រជាជនកម្ពជា
ុ សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ

បាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី នៅក្នុងព្រះបរម-

បានសម្តែងនូវមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយ

រាជវាំងប្រកបដោយ ភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងក្រៃលែង។

បំផត
ុ ចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋ និងគណៈប្រតភ
ិ ូ ដែលបានអញ្ជញ
ើ បំពញ
េ

នារសៀល

ថ្ងៃទី២២

ខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៧

នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា

និងស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅ

ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សម្តេចមានជំនឿ ជឿ-

សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រទ
ឹ ស
្ធ ភានៃពះ្រ រាជាណាចក្រ

ជាក់ថា តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនា

កម្ពជា
ុ បានជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម ប៊ន
ុ ញ៉ង
ា វ៉រ
ូ ជ
ា៉ ត
ិ ប្រធានរដ្ឋ

នេះ

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ។ ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ាង

ប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ

វ៉ូរ៉ាជិត បានថ្លែងថា ទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកពង្រឹងពង្រីកចំណង

ដែលមានតាំងពីយូលង់ណាស់មកហើយ។ សម្តេចភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភា

មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីរវាងប្រទេស

បានសម្តែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយ ដោយបានឃើញថា ចំណងទាក់-

និងប្រជាជនទាំងពីរ

ទងមិត្តភាព

ឲ្យកាន់ល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត។

កម្ពុជា-ឡាវ

ពិតជានាំមកនូវការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព

សាមគ្គីភាព

ឱកាស

សាមគ្គីភាពជា

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយ ជាបងប្អូន មានទន្លេ និងព្រំដែនជាប់គ្នា។

ដែលមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់

ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

ឯកឧត្តមបានសម្តង
ែ នូវសេចក្តស
ី ប្បាយរីករាយដោយឃើញថា តាំងពីពល
េ

សម្រាប់ប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។

មុនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង

សម្តេចភក្តីបានរំលឹកថា ប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ គឺជាប្រទេសដែលមានភូមិ

ប្រទស
េ ទាំងពីរ មានភាពរីកចម្រន
ើ ជានិច្ច ជាពិសស
េ រវាងអង្គការនីតប
ិ ្បញ្ញតិ្ត

ផងរបងជាប់គ្នា បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូត ក្រោមស្នាព្រះហស្ថព្រះ-

ឡាវ-កម្ពុជា។ ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋបានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងដំណាក់កាល

បាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតន

ប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបរទេស

ប្រជាជនឡាវបានសហការជាមួយនឹង

កោដ្ឋជា មួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឡាវជំនាន់មុន។ ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ

ប្រជាជនកម្ពុជា រួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នា រហូតដល់ប្រទេសទាំងពីរបាន

ធ្លាបមា
់ នប្រពណ
ៃ ត
ី ស៊ប
ូ យ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ ពួកអាណានិគមនិយមបរទេស ឈ្លាន-

ទទួលឯករាជ្យ។ ប្រទេសទាំងពីរ បានសហការពូនជ្រុំ និងអភិវឌ្ឍរួមជា

ពានសម្រេចបានមហាជោគជ័យដ៏ធំធេង

មួយគ្នាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា។ ឯកឧត្តមតែងតែចងចាំថា ជា

របស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួន។ ចំណងទាក់ទងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ច-

និចកា
្ច លប្រជាជនកម្ពជា
ុ តែងគាំទដ
្រ ល់បព
ុ ហ
្វ ត
េ រុ បស់បដិវត្តនឡា
៍ វ។ ឆ្លៀត

សហប្រតិបត្តិរវាងប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ ត្រូវបានកូនចៅគ្រប់ជំនាន់

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានពាំនាំនូវការសាកសួរសុខទុក្ខពីលោកជំទាវ

ពូនជ្រឲ
ំុ ្យស្រសប
់ ព
ំ ង
្រ ជានិច។
្ច សម្តច
េ ភក្តបា
ី នវាយតម្លប
ៃ ក
្រ បដោយមោទន

ដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យភាព
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ភាព និងសន្តិភាពព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍ។ ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវបានថ្លែង
ថា ឯកឧត្តមនឹងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការព្រំដែនឡាវ-កម្ពុជា ដោះស្រាយ
បញ្ហានៅសេសសល់ និងចំណុចដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាទៅតាម
ច្បាប់នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន

ដោយស្មារតីមិត្តភាព

និងទទួលយកបាន

ទាំងអស់គ។
្នា ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវបានលើកឡើងទៀតថា “ឡាវ-កម្ពជា
ុ
ជាប្រទេសជិតខាងជាប្រទេសបងប្អូន យើងនឹងជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការ
អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែននេះ

ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកសាងសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម

និងគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរ និងរក្សាបាននូវសន្តិសុខ ទៅវិញទៅមកតាម
បណ្តោយព្រំដែន”។ គួរបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យារួមគ្នាបន្ត
ឯកឧត្តម ប៊ន
ុ ញ៉ង
ា វ៉រ
ូ ជ
ា៉ ត
ិ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិ។

ប្រជាមានិតឡាវជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនា-

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ

ជាណាចក្រកម្ពជា
ុ នារសៀល ថ្ងទ
ៃ ២
ី ២ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឆ្នា២
ំ ០១៧ នេះ បានទទួល

ភាពខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ពហុភាគី រវាង

ជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត្តម ប្រធានរដ្ឋ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា

ប្រជាមានិតឡាវ និងគណៈប្រតិភូនៅវិមានសន្តិភាព ។

និងរដ្ឋសភាឡាវ។

ក្នង
ុ នាមព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា

និងក្នង
ុ នាម

សម្តេចផ្ទាល់ សម្តេចសម្តែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវខ្លាចំពោះសមិទ្ធ

ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ាង វ៉ូរ៉ាជិត បានសម្តែងនូវក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង

ផលដ៏ធធ
ំ ង
េ ដែលបក្សរដ្ឋាភបា
ិ ល និងប្រជាជនឡាវជាបងប្អន
ូ សម្រេចបាន

ចំពោះការរីកចម្រើននៃរាជធានីភព
្នំ េញដោយសារបច្ចប
ុ ្បន្ននេះ បានប្រែមខ
ុ

ក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់

មាត់ថ្មី ហើយមានការរីកចម្រើនយ៉ាងល្អ មានផ្លូវ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឡាវគ្រប់ជនជាតិ តាមទិសដៅតាមមហា

មានអគារធំៗខ្ពស់ៗ ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដឹកនាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវរបស់

សន្នបា
ិ តលើកទី១០របស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តនឡា
៍ វ។ សម្តច
េ ភក្តបា
ី នថ្លង
ែ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ឯក-

អំណរគុណចំពោះការផ្តាផ
ំ កា
ើ្ញ រសួរសុខទុករ្ខ បស់លោកជំទាវប្រធានរដ្ឋសភា

ឧត្តមប្រធានរដ្ឋ ក៏បានវាយតម្លខ
ៃ ស
្ព ច
់ ពោ
ំ ះទំនាក់ទន
ំ ងរវាងប្រទស
េ ទាំងពីរ

ឡាវ និងការអញ្ជញ
ើ សម្តច
េ ទៅបំពញ
េ ទស្សនកិចនៅ
្ច ប្រទស
េ ឡាវ។ សម្តច
េ

ដោយក្នង
ុ មួយឆ្នាក
ំ ន្លងទៅនេះ ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំរបស់បទ
្រ ស
េ ទាំងពីរកម្ពជា
ុ -ឡាវ

បានសន្យានឹងរកពេលវេលាសមស្រប

ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតាម

បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងប្រជាជន ក៏មានការ

សំ ណូ ម ពររបស់ លោកជំ ទាវនៅក្ រោយការបោះឆ្ នោតជ្ រើ ស រើ ស ក្ រុ ម ប្ រឹ ក្

ផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាផងដែរ។ ឯកឧត្តមក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ផង

សាឃុំ សង្កាត់។

ដែរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសកិច្ចសហ-

នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង

ប្រតិបត្តិការ នៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌

សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការ

មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសស
េ នៅតំបន់តកោ
ី្រ ណ ។

ងារជាមួយឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវ។ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានវាយ

អ្វដ
ី ែលជាការសេសសល់ហយ
ើ ត្រវូ ជំរញ
ុ ឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀត

តម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង

នោះ គឺវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ

លើគ្រប់វិស័យ។ សម្តេចចក្រីមានប្រសាសន៍ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសឡាវមកកាន់កម្ពុជា គឺជាប្រវត្តិសាស្រ្ត
សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

និងបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតរមួតនូវទំនាក់ទំនង

វិស័យសេវាកម្ម និង

ការជំរុញការវិនិយោគ នៃប្រទេសទាំងពីរ ។
ជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពទាំងស្រុងជា
មួយនឹងអ្វីដែលជាការវាយតម្លៃរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋ

ហើយសម្តេច

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាយ៉ាងយូរអង្វែងទៅមុខទៀត។ សម្តេច

បានមានប្រសាសន៍ថា អ្វដ
ី ល
ែ ជាកត្តាសខា
ំ ន់ថម
ែ ទៀតនោះគឺការជំរញ
ុ ការ

ចក្រី

តភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវ និង

បានសម្តែងមោទនភាពចំពោះភាពរីកចម្រើននូវទំនាក់ទំនងរវាង

ប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយ ពិសេសការ

ភាគឥសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

បោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីកសាងព្រំដែនសន្តិភាព

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គីសនី ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវដែកជាដើមទាំងនេះគឺជា

និងអភិវឌ្ឍ។ សម្តច
េ ចក្រី ហេង សំរន
ិ បានជំរញ
ុ ឲ្យភាគីកម្ពជា
ុ -ឡាវបន្ត

ការជំរុញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធរឹងមាំបន្ថែម

បោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ចប់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាង

ទៀត។

មុខដើម្បីបក
្រែ យ
្លា ព្រដ
ំ ន
ែ ជាតំបន់មត
ិ ភា
្ត ព សន្តភា
ិ ពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់

ដំណរើ បំពញ
េ ទស្សនកិចផ
្ច វូ្ល រដ្ឋ របស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសាធារណរដ្ឋ

ទុកជាមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ”។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម

ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាន់តែលើក

ប៊ន
ុ ញ៉ង
ា វ៉រ
ូ ជ
ា៉ ត
ិ បានឯកភាព ក្នង
ុ ការជំរញ
ុ ការបោះបង្គោលតាមព្រដ
ំ ន
ែ

កម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវចំណងមិត្តភាព និងពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

និងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់មិត្ត

លើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរ ៕
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រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ អនុម័តសេចក្តីស្នើ
វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

ទិដ្ឋភាពសម័យប្រជំុវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភា ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញ
នីតិកាលទី៥ ក្រោម អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សមេ្តចអគ្គមហាពញា-

តែនៅ១១ ជំពូកដដែល។
សេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរបស់

ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុម័ត

ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចូលទៅដល់ដៃរដ្ឋសភា

សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយដោយសំឡេង

ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។ បន្ទាប់ពីទទួលបាន សេចក្តី

សមាជិករដ្ឋសភា៦៦ រូប។ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ស្នើនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើនេះទៅគណៈ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៍មានវត្តមាននៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានេះដែរ។

កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចដាក់ចូលក្នុងសម័យ

គួរបញ្ជាកដ
់ រែ ថា មានតំណាងរាស្រច
្ត ន
ំ ន
ួ ៦០រូប បានស្នស
ើ វំុ សោ
ិ
ធនកម្ម
ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះ។ តាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់តំណាង
រាស្រ្តហត្ថលេខីបានគូសបញ្ជាក់ថា

ដោយសាររបត់នយោបាយសភាព-

ប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភា ។
នៅក្នុងសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
នេះ គឺបានចែងច្បាស់ថា អ្នកមានទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធាន អនុប្រធាន

ការណ៍ជាក់ស្តែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយខ្លះ ដែល

គណបក្សនយោបាយបានទេ

និងបើមានទោសធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងរំលាយ

ទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលជាសមត្ថកិច្ច

គណបក្សចោលថែមទៀតផង។

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន

ដែលច្បាប់ស្តីពី

មាន១១ ជំពូក និង៤៥ មាត្រា រីឯការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ គឺមាត្រា

គណបក្សនយោបាយ ឆ្នាំ១៩៩៧ មិនបានចែងឲ្យចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយ។

ដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មមានចំនួន២៣ មាត្រា ក្នុងចំណោម៤៥ មាត្រា

ដូចជាក្នុងច្បាប់ស្តី ពីការបោះឆ្នោត ជ្រើស រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដើម្បីឲ្យស្របតាមសភាពការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសជាតិ ដែលមាន

ជំពូកទី៣ មាត្រា១២ ចំណុចត្រេទី៤ ចែងថា “មិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព

ការរីកចំរើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយចាស់

ច្បាប់ស្តីពី "គណបក្សនយោបាយ" ចាស់មាន១១ ជំពូក ៤៥ មាត្រា

ជាប់ពន្ធនាគារ ឬមិនត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត”។
ច្បាប់ស្តីពគ
ី ណបក្សនយោបាយ ត្រវូ បានប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ១៩៩៧

ត្រូវបានក្រុមអ្នកច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម ២៣ មាត្រា និងបន្ថែមមាត្រាថ្មីចំនួន

មកដល់ពេលនេះ មានរយៈពេល ២០ ឆ្នាំហើយ។ តំណាងហត្ថលេខីបាន

៥ទៀត

លើកឡើងថា ដោយសារច្បាប់សព
ី្ត ី គណបក្សនយោបាយជាច្បាប់មល
ូ ដ្ឋាន

មានចំនួន៥០ មាត្រា និង១១ ជំពូក។

ដំបូង

ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការបោះឆ្នោតជាសកល

ឬអសកលនៅក្នុង

ដូចនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវដាក់ឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មនោះ

គួរបញ្ជាក់ថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

ប្រទេស ហើយពុំមានចែងនូវលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមសភាពការណ៍

ណាចក្រកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា បានជាទាមទារចំាបាច់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

បានស្នើឱ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុន សម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនៅពេលនេះ។

នយោបាយ ក្នង
ុ នោះច្បាប់ថន
្មី េះ មិនអនុញត
្ញា ឲ្យអ្នកមានទោស ឬជាទណ្ឌត
ិ

និងជាប្រធានប្រមុខដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ច្បាប់សព
្តី គ
ី ណបក្សនយោបាយ បានប្រកាសឲ្យប្រើ កាលពីឆ១
្នាំ ៩៩៧

ធ្វើជាប្រធាន ឬអនុប្រធានគណបក្សនយោបាយឡើយ។ បើទោសធ្ងន់ធ្ងរ

មាន១១ជំពូក និង៤៥មាត្រា ហើយតាមគម្រោងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្ម

ទៀតនោះ អាចឈានដល់ការរំលាយគណបក្ស និងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅពេលនេះ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះនឹងឡើងដល់ ៥០ មាត្រា

បក្សមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀត៕
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សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន ៈ អ្នកណាបំផញ
ា ្ល សន្តភា
ិ ព នឹងគ្មន
ា ការអត់ឱន
និងគ្មន
ា ការលើកលែងទេ

 កម្ពជា
ុ មិនអាចទទួលយកនូវការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីបរទេសឡើយ
មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថគ
ុ ជា
ឺ របស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
សមាគមខ្មរែ ចិន នៅកម្ពជា
ុ

ព្រះវិហារវត្តពក
្រែ ប្រា ស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នង
ុ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឆ្នា២
ំ ០១៧ នេះ សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ន
ុ សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកា

ការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេ

បាសាក់ដែលប្រសិទ្ធនាមថា ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន នៅស្រុកកោះធំ
ខេតក
្ត ណ្តាល, ការចូលរួមពិសាបាយសាមគ្គជា
ី លើកដំបង
ូ ជាមួយសមាគម
ខ្មែរ-ចិន នៅកម្ពុជា, ពិធីបញ្ចុះខ័ណ្ឌសីមាវត្តព្រែកប្រា, ការចូលរួមបើកកិច្ច
ប្រជក
ំុ ព
ំ ល
ូ ធុរកិចអ
្ច ន្ដរជាតិកម្ពជា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ជាដើម។ វត្តមានរបស់សម្តច
េ តេជោក៏បានផ្សាភា្ជប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយ អនុសាសន៍ និងទស្សនវិស័យមួយចំនួនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល
ផងដែរ។
 ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនៃ
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន៥.៥១០

នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល

សន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។ សម្តេចតេជោ បានស្នើឲ្យក្រុមអ្នកច្បាប់
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
ពិនត
ិ ្យចំណច
ុ មួយចំនន
ួ នៃច្បាប់សព
ី្ត គ
ី ណបក្សនយោបាយ ដើម្បីដាក់សស
ើ្ន ទៅ
ំុ រដ្ឋសភាធ្វវើ សោ
ិ
ធនកម្មច្បាប់នះេ ដែល
សម្តេចយល់ថា

គួរតែមានការកែលំអឲ្យស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងពី

ព្រោះច្បាប់នេះមានអាយុជិត២០ ឆ្នាំមកហើយ ។ សម្តេចតេជោបង្ហាញពី
បំណងថា កម្ពុជាគួរតែយកតាមច្បាប់របស់ថៃដោយរំលាយ ឬហាមឃាត់
សិទ្ធិនយោបាយចំពោះគណបក្ស
ធ្ងន់ធ្ងរ។

និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សណាដែលធ្វើខុស

អ្នកដែលមានទោសពុំមានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធាន,

អនុប្រធានបក្ស

នយោបាយទេ។ សម្តេចតេជោបានពន្យល់ និងបកស្រាយថា វាមិនដែល
អ្នកណាឲ្យអ្នកទោសមកធ្វជា
ើ ប្រធានគណបក្សនោះទេ ព្រោះអ្នកឯងពុមា
ំ ន
ទាំងសិទ្ធបោះឆ្នោតផងនោះ។ ដូចនេះត្រូវដាក់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស
នយោបាយ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នង
ុ ពិធប
ី ញ្ចះុ ខ័ណស
្ឌ មា
ី

បញ្ហាទោសទណ្ឌក៏ត្រូវតែកែសម្រួលដែរព្រោះវាស្រាល

ពេក។ ដូចនេះយកតាមច្បាប់នៃប្រទេសថៃតែម្តងទៅ។ នៅថៃអ្នកណាធ្វើ
កំហុសធ្ងន់រំលាយបក្សចោល។ ខុសធ្ងន់រំលាយបក្សចោលនិងដាក់បំរាម
ហាមបក្ស

និងសមាជិកគណៈនាយកនៃគណបក្សនោះធ្វើនយោបាយ

រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។

សម្តេចតេជោបន្តថា អ្វីដែលសម្តេចលើកឡើងនេះ

គឺសំដៅលើគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ រួមទាំងគណបក្សប្រជាជន
កម្ពជា
ុ ផងដែរប្រសន
ិ ជាធ្វខ
ើ ស
ុ ។ ការធ្វប
ើ ប
ែ នេះ ដើម្បីឲ្យមានការរាងចាល ។
សម្តេចតេជោបានបន្ថែមថា នៅមានចំណុចខ្លះទៀតគឺធ្វើខុសរឿងតែ
ម្តង។

ច្បាប់ហាមឃាត់កុំឲ្យទទួលជំនួយពីបរទេស,

ការលូកដៃចូលពី

បរទេស ដល់ទៅដាក់ទោសទណ្ឌផាកពិន័យតែប៉ុន្មានលានរៀល ។ ចុះបើ
គណបក្សនេះទទួលជំនួយ៣ លានដុល្លារអាមេរិក រឿងអីខ្លាចឲ្យផាក ៣
លានរៀល ។ ចំណុចនេះត្រូវកែដោយដាក់ថាបញ្ឈប់សកម្មភាពបក្ស ឬ
រំលាយគណបក្សចោលតែម្តង
នៅកម្ពុជាមានមិនតិចទេ។

ព្រោះការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសបែបនេះ
នេះជាការហាមឃាត់មិនមែនសម្រាប់បក្ស

នយោបាយណាមួយទេ គឺសម្រាប់គ្រប់បក្សនយោបាយទាំងអស់ ។ ការ
ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយត្រូវធ្វើឲ្យបាន ព្រោះ
ច្បាប់របស់យើងវានៅធូររលុងណាស់ ។ ច្បាប់នេះបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ
១៩៩៨ មក តែរហូតមកដល់ពេលនេះវាហួសសម័យព្រោះជិត ២០ ឆ្នាំ
មកហើយ ។
សម្តច
េ តេជោបានពន្យល់ទៀតថា មានបក្សនយោបាយខ្លះបង្កត
ើ ឡើង
គ្រាន់តែសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ដើម្បីបង្កើតគណបក្សតែរកមេ

ដៃសមាជិក៤.០០០ នាក់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ ពុំបានហើយមានតែប្រធាន
បក្ស អនុប្រធានបក្ស។ ដូចនេះត្រូវតែមានការដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្មានខែ ត្រូវរកឲ្យបានស្នាមមេដៃ៤០០០ នាក់ បើរកមិនបានទេត្រូវ
និរាករណ៍ចោល។ ខ្លះសុំបង្កើតបក្សតាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ តែរកស្នាមមេដៃ
អត់បាន។ បក្សខ្លះមានតែឈ្មោះប្រធានបក្សតែអត់គ្រប់ទឹក ។ គណបក្សវា
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ច្រើនពេកហើយតែដល់បក្សពិតប្រាកដមានតែប៉ុន្មានបក្ស ។
ទាក់ទងទៅនឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភបា
ិ លទៅបំភនៅ
ឺ្ល រដ្ឋសភាជាតិ តបនឹង
សំណួរពីតំណាងរាស្រ្តបក្សប្រឆាំងសម្តេចតេជោថ្លែងថា

“អាមេរិកវាយប្រហារជប៉ុនម៉េចក៏ធ្វើបាន។ ឥឡូវអាមេរិក, រុស្ស៊ីវាយពេញ
ទឹកដីអីរ
៊ ក
៉ា ់ និងស៊រី ី សុទត
្ធ គ
ែ ប
្រា ប
់ ក
ែ គេថា គេទប់អាយស៊ស
ី (ISIS) ។ ឯ

សម្តេចមាន

យើងធ្វើវិធានការការពារជាតិក៏ដើម្បីទប់ខ្មែរក្រហមដែរ។ វាដូចតែគ្នា ។ បើ

លក្ខខណ្ឌ២ យ៉ាង មុននឹងឲ្យសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋ-

លោកឯងស្នហ
េ ស
៍ ទ
ិ្ន ជា
្ធ មួយខ្មរែ ក្រហម ក៏តវូ្រ ចូលមកឲ្យជាប់ទោសជាមួយ

សភា ព្រោះសម្តេចមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសភា ឯរដ្ឋមន្រ្តី

គ្នាទៅ” ។

របស់សម្តេចមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តីផង ចំពោះ
រដ្ឋសភាផង ។ លក្ខខណ្ឌទី១. បក្សប្រឆាំងត្រូវចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាឲ្យ
បានពេញលេញសិន បើអ្នកឯងមិនចូលទេមិនបាច់ទេ ។ ប៉ុន្តែបើប្រធាន

េ តេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តច
េ
 ល្ងាចថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ សម្តច
កិតព
ិ្ត ទ
ឹ ្រ ប
្ធ ណ្ឌត
ិ ប៊ុន រ៉ានី

ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី

ពិសាបាយសាមគ្គជា
ី មួយសមាគមខ្មរែ ចិន នៅកម្ពជា
ុ ។ ពិធន
ី ះេ បានរៀបចំ

គណៈកម្មការសភាខាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកោះហៅ គឺទៅព្រោះគេ

ឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ

ធ្វើការពេញលេញនៅក្នុងសភា ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយនេះ

ចិន,

គឺសំដៅតែបក្សប្រឆាំងទេ មិនមែនសំដៅលើសភានោះទេ។ ជាមួយនេះ

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញ

សម្តេចតេជោ ក៏បានរិះគន់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក សុន ឆ័យ តំ

ចូលរួមផងដែរ។

ណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រឆាំងដែលនិយាយថា

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់សំខាន់ទៅលើគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ចិន

មិនមែនជាពហិការទេ

“ការមិនចូលប្រជុំសភាគឺ

តែការមិនចូលប្រជុំសភានៅពេលនេះជាទម្លាប់

របស់បក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយល់ឃើញថា បើសម័យប្រជុំសភាណាដែល
អាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិ

និងមានវត្តមានខ្មែរជាប់សែស្រឡាយ

ជនជាតិចិនព្រមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ

និងពេញសមត្ថភាព

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ

និងការអនុវត្តនយោបាយចិនមួយ។
សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំសូមអំពាវនាវពីទីកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនខ្មែរ-

និងប្រយោជន៍ប្រជា

ចិន គ្រប់សមាគម និងគ្រប់ត្រកូលទាំងអស់ មេត្តាជួយជំរុញអនុវត្តនូវកិច្ច

ពលរដ្ឋ គឺបក្សប្រឆាំងមិនចូលប្រជុំជាមួយទេ”។ សម្តេចតេជោបានលើក

សហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជា និងចិន ។ តាម

ឡើងថា “ឥឡូវលោកឯងបកស្រាយមើលអាណាមានប្រយោជន៍, អាណា

រយៈទស្សនកិចនៅ
្ច កម្ពជា
ុ នៃប្រធានាធិបតី ស៊ី ជិនភីង (Xi Jinping) បាន

មិនមានប្រយោជន៍? លោកឯងចូលទៅអង្គុយទៅ ។ លោកឯងកុំតែលើក

លើកកម្ពសក
់ ម្រត
ិ សហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ខន
ួ្ល ដល់ទៅកម្រត
ិ ដៃគយ
ូ ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ

ដៃទៅវារួចហើយ។ លោកឯងនៅក្រៅរួចប្រជុំកាសែត ។ បើលោកឯងធ្វើ

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

របៀបហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេ។ លោកឯងមិនចូលប្រជុំ តែលោកឯងចាំឲ្យ

ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ចិន។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះ ក៏មានវិទ្យាស្ថានខុងជឺ

ប្រធានសភាកោះហៅរដ្ឋមន្រ”ី្ត ។ លក្ខខណ្ឌទ២
ី . រដ្ឋមន្រទៅ
ី្ត ឆ្លយ
ើ ងាប់ទាង
ំ

ដែលសង្ឃឹមថា សមាគមខ្មរែ -ចិន នឹងចូលរួមជាមួយរាជបណ្ឌត
ិ ្យសភាកម្ពជា
ុ

ខ្លួនទៀតក៏មិនត្រូវចិត្តគេដែរ បើសិនជាបន្តសួរនៅក្នុងនោះបូកសរុបថា ល្អ

ដើម្បីឲ្យវិទ្យាស្ថានខុងជឺនេះ អាចដំណើរការទៅបានដោយរលូន។ ធ្វើយ៉ាង

ណាស់ប៉ុន្តែពេលចេញមកក្រៅអស់លោកថាចម្លើយនេះគ្មានបានការ

ណារួមគ្នាសម្រេចនូវគោលដៅទាំងឡាយ

។

នេះជាមោទនភាពនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់នៃ

ដែលបានដាក់ចេញដោយ

បើមានបែបហ្នឹងគឺមិនឲ្យទៅឆ្លើយទេ ព្រោះវាបាត់បង់តម្លៃរដ្ឋមន្រ្តីដែលជា

មេដក
ឹ នាំចន
ិ និងកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ នេះសម្រាបឆ
់ ំ្នា ២០១៧ ត្រវូ សម្រេចឲ្យបានទំហំ

សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល និងបាត់បង់តម្លៃសភា។ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើ

ពាណិជ្ជកម្ម៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ សម្តេចតេជោថ្លែងបន្តថា មួយ

ដល់ប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀត លើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅ

ទៀត យើងកំពុងតែបន្តអនុវត្តនូវការព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងខ្សែក្រវាត់មួយ

ត្រង់ចំណុចនេះឡើងវិញ ។ សម្តេចបន្តថា លោកនៅតែគោរពនូវវិធានស្តី

វិថីមួយ និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សរ៍ទី ២១ ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយមិត្ត

ពីការកោះហៅរដ្ឋមន្រ្តីមកឆ្លើយនៅរដ្ឋសភា ។

ចិន ហើយយើងក៏បានចូលរួមធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃធនាគារវិនិយោគហេ-

ក្នុងពិធីនេះដែរសម្តេចតេជោបានធ្វើការពន្យល់

និងវាយបកទៅលើ

ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី។ យើងត្រូវបន្តដំណើរការនេះ។ ឆ្នាំនេះប្រាកដណាស់

សំដីរបស់លោក សម រង្ស៊ី ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក៥ នៅកម្ពុជានាដើម

ថា នឹងមានការធ្វើដំណើររបស់សម្តេចទៅកាន់ប្រទេសចិន ដើម្បីចូលរួម

ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៨០ ។ សម្តេចតេជោបានបង្ហាញពីដើមចមដែលឈានទៅ

នៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីផ្លូវសូត្រ ក៏ដូចជាខ្សែក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយផងដែរ ។

ដល់ការបង្កត
ើ ផែនការ “ក៥” ដែលជាផែនការការពារជាតិ គឺដម
ើ ្បីទប់សត
្កា ់

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតទាក់ទងនឹងគោល

ការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពល ។ សម្តេចតេជោបាន

នយោបាយចិនមួយ ។ សម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ខ្ញុំគួរតែយកឱកាសនេះ

បញ្ជាក់ដោយប្រសាសន៍ធ្ងន់ៗថា “ដោយសារតែក្បាលរបស់ពួកលោកឯង
នេះហើយបានជាមាន ក៥ ហើយ ក៥ គឺជាផែនការការពារជាតិ តាមរយៈ
នៃការរារាំងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប៉ុលពត ។ សមពួកក្បាលលោក

ជម្រាបជូនបងប្អូនខ្មែរ-ចិន ។ បងប្អូនមួយចំនួនមានការពេញចិត្តជាមួយនឹង
គោលនយោបាយអំពីប្រទេសចិនរបស់ ហ៊ុន សែន ឬរបស់គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនយល់ថា កម្ពុជាអនុវត្ត

ឯងនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រវូ លើសោកនាដកម្មរបស់បជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ ។ រឿង

នយោបាយចង្អៀតពេក

អីទៅធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហម មកវ៉ៃបំផ្លាញការរស់ឡើងវិញរបស់

ការិយាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចាំកម្ពុជានៅភ្នំពេញ

ប្រជាជនកម្ពុជា?

ប្រទេសខ្លះ។

ឥឡូវអ្នកឯងចោទសួរមើលការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម

ដោយមិនព្រមផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការដាក់តាំង
នៅតាមបណ្តាខេត្ត

ដូចជា

ខ្ញុំសុំយកឱកាសនេះ

ជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដើម

ដើម្បីអ្វី? ដោយសារតែខ្មែរក្រហមវាអាក្រក់អញ្ចឹង។ ខ្ញុំការពារការវិលត្រឡប់

កំណើតចិនទាំងឡាយឲ្យបានជ្រាប

ទោះបីបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយអ្នក

នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺអត់មានអីខុសទេ?។ ថ្ងៃនេះមានសន្តិភាពដោយសារ

ណា, មិនពេញចិតជា
្ត មួយអ្នកណា បងប្អន
ូ ត្រវូ យល់នយោបាយការបរទេស

តែយើងផ្តួលរំលំប៉ុលពត

ដែលអនុវត្តតាំងពី ព្រះករុណា ព្រះបិតាជាតិ សម្តេចព្រះនរោត្តម

ហើយទប់ស្កាត់របបប៉ុលពតមិនឲ្យវិលត្រឡប់

មកវិញ ទើបយើងមានថ្ងៃនេះ” ។ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងទៀតថា

សីហនុ ទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយចិនមួយនេះតែម្តង។ យើងមិនត្រូវ
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ធ្វើអ្វីដែលនាំទៅដល់ការប៉ះពាល់នូវការគោរពឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យភាព

នៅតែយល់ច្រឡំថាអាហ្នឹងជារបស់រដ្ឋជំពាក់លុយរដ្ឋ។

របស់ចិនដូចជា ការចាប់ដៃជាន់ជើងនោះទេ។ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននូវរឿង

េ តេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា
 ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈសម្តច

នេះទេ។ ខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីខ្ញុំអាយុ ២៧ ឆ្នាំ។ ក្នុងដំណាក់

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន កោះធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្ត

កាលទសវត្សរ៍ ៨០ មិនខ្វះទេមនុស្សដែលផ្តលយោ
់
បល់ឲ្យខ្ញធ
ំុ ទ
ើ្វ នា
ំ ក់ទន
ំ ង

កណ្តាល ។ នៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានបញ្ជាក់អំពីការសម្រេចចិត្តប្តឹង

ជាមួយតៃវ៉ាន់។

អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមម្នាក់

ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធដាច់ខាត។

ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការ

ដែលនិយាយចោទប្រកាន់គណបក្សប្រជាជន

បរទេស និងក្នង
ុ ឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ខ្ញម
ុំ ន
ិ ព្រមជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេ។

កម្ពុជា តាមវិទ្យុបរទេសដែលផ្សាយជាខេមរភាសាថា ជាអ្នកនៅពីក្រោយ

នយោបាយចិនមួយ គឺជានយោបាយគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់

ឃាតកម្មលើរូបលោក កែម ឡី។

ចិន។ ការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ចន
ិ មានតម្លស
ៃ ន
ើ្ម ង
ឹ ការគោរពអធិប-

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា មេធាវីរបស់សម្តេចបានធ្វើការប្តឹង

តេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែរ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ខ្ញុំយល់ព្រមត្រឹមតែមក

ទៅលើអ្នកវិភាគសង្គមម្នាក់ទារជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្លារអាមេរិក ។ សម្តេច

រកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំធ្វើបាន។ ឧទាហរណ៍ សព្វថ្ងៃមានការហោះហើរពីតៃប៉ិ

បានលើកជាសំណួរថាតើ នេះជាការបញ្ចេញមតិឬ? មកចោទគណបក្ស

មកភ្នំពេញ, ពីតៃប៉ិទៅសៀមរាប។ អ្នកវិនិយោគពីតៃប៉ិមកកម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្តែ

ប្រជាជនកម្ពុជាថា សម្លាប់មនុស្ស? សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “កុំអ្នកឯង

ខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូននៅទីនេះ កុំដល់ពេលបុណ្យជាតិតៃវ៉ាន់ម្តងៗ នាំគ្នាទៅ

ស្អីអាងអ្នកវិភាគ។ វិភាគប៉ះ គឺដាក់ហើយអត់មានទុកទេ ហើយនគរបាល

ជួបជុំគ្នាតាមសណ្ឋាគារលើកទង់ជាតិតៃវ៉ាន់ នៅក្នុងពិធីជប់លៀងណា

តាមឲ្យជាប់ក្រែងរត់ ព្រោះរត់មួយហើយរត់ធ្លាក់ដល់ស៊ុយអែត។ អ្នកនេះខ្ញុំ

មួយ។ មិនអនុញ្ញាតទេ។ សុំបងប្អូនយោគយល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្ត

បានបញ្ជានគរបាលឲ្យតាមពីម្សិលហើយកុំរត់ ព្រោះខ្លួន ឯងថា ជើងខ្លាំង

និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើនយោបាយចិនមួយទាក់ទិន

ទៅជាប់គុក ហើយអស់លុយប៉ុន្មានកុំថា អត់លុយសង អត់លុយ រឹបអូស

ជាមួយនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់។

យកផ្ទះ ព្រោះពេលអ្នកឯងនិយាយអ្នកឯងមានបានគោរពគេឬអត់?។ គេ

 ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញ

មានកិត្តយសរបស់គេ។ អ្នកឯងថាគណបក្សប្រជាជនសម្លាប់មនុស្សគឺចប់

ជាអធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព នៅ
់ ក្នង
ុ ពិធប
ី ញ្ចះុ ខ័ណស
្ឌ មា
ី
ព្រះវិហារវត្តពក
្រែ ប្រា

ហើយ។ អ្នកណាជាអ្នកចំណេញពីសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់មនុស្ស នៅ

ស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ក្នុងតំណាក់កាលដែលខ្លួនកំពុងកាន់អំណាច?។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានព្រមានឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាក់
ស្តែង នៅនឹងកន្លែងចំពោះសមាជិកគណបក្សនយោបាយណា ដែលដើរ
ឃោសនាប្រាប់ពលរដ្ឋថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋ ហើយ

“ធ្វើនយោបាយកុំជោរ។

កុំឃើញគេមិនមាត់

សម្តេចតេជោបន្តថា

ហើយអាងក្បាលមេក្រូ

អាងវិទ្យុ នាំគ្នាវិភាគវាយប្រហារគេ។ ត្រូវពង្រឹងនីតិរដ្ឋ” ។
ក្រៅពីនេះសម្តេចតេជោក៏បានព្រមានថា

នឹងត្រៀមក្តារមឈូសទុក

សុប
ំ ជា
្រ ជនបោះឆ្នោតឲ្យខ្លន
ួ នៅពេលខ្លន
ួ ឈ្នះឆ្នោត នឹងលុបចោល បំណល
ុ

សម្រាប់អ្នកណាដែលថា ចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាព ។ អ្នក

ទាំងអស់ ។ នេះជាបទល្មើសជាក់ស្តែង។ ជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ណាបំផ្លាញសន្តិភាព នឹងគ្មានការអត់ឱន និងគ្មានការលើកលែងទេ។ សូម

នឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីបុលបន្ថែម ហើយក៏ដូចជា សម្លាប់ប្រជាជន

បញ្ជាក់ជូនកុំប្រាថ្នាធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌អត់បានទេ។ សម្តេចតេជោក៏បានផ្តាំ

ដើម្បីតែសន្លឹកឆ្នោតដូច្នោះដែរ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់ថា ត្រូវចេះគោរពគ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយ

ទោះបីឈះ្មោ អ្វក
ី ដោ
៏ យមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ ។ កន្លងទៅមានការភ័នច
្ត ឡ
្រ ំ

ហើយបើគ្មានការគោរពនិងចោទបំពានហើយ

ធំណាស់ថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជារបស់រដ្ឋ។ រដ្ឋតែងតែទៅទារការប្រាក់។ រដ្ឋ

បំផុតផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ឬ ខាងព្រហ្មទណ្ឌ ហើយរឿងចោទគេសម្លាប់ជាទោស

តែងតែទៅរឹបអូសផ្ទះរឹបអូសដីធ្លី ។ ជាមួយនេះនៅមានពួកអគតិមួយចំនួន

ញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចល ត្រូវជាប់គុកផង លុយផង ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវហោច

បើគេឈ្នះគេនឹងលុប

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ុន សែន

បំណុល។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “សុំកុំសង្ឃឹម នេះជារបស់ឯកជន

បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីដខ
៏ ង
្ព ខ
់ ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ពិធប
ី ក
ើ កិចប
្ច ជ
្រ ក
ំុ ព
ំ ល
ូ ធុរកិចអ
្ច ន្ដរជាតិ

មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ។ បើចង់លុបបំណុលនេះចោលទាល់តែធ្វើបដិវត្តន៍

កម្ពុជា ២០១៧ ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសណ្ឋាគារអាំងទែរកុងទីណង់តាល់

គឺរំលាយរបបរាជានិយម

រាជធានីភ្នំពេញ ។

ទៀតគឺពួកបោកប្រាស់ទៅឃោសនាថែមទៀតថា

ហើយបង្កើតរបបមួយថ្មី

និងលុបចោលអ្វី

ទាំងអស់។ ប្រទេសនឹងក្រឡាប់ចាក់ដូចរបបប៉ុលពលទៀតហើយ” ។
សម្តច
េ តេជោបានអំពាវនាវឲ្យមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ អស់ ត្រវូ តែបញ្ជាកខ
់ ន
ួ្ល

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនេះ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបឲ្យបាននូវចំណុចជាគន្លឹះចំនួន៤។

សម្តេចតេជោ

ឯងថាជាស្ថាប័នឯកជន ។ សម្តេចក៏បានណែនាំឲ្យឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ

បញ្ជាក់ថា ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល

អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិ ប្រាប់ទៅម្ចាស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យអប់រំ

កម្ពជា
ុ នឹងខិតខំសម្រេចឱ្យបាននូវចំណច
ុ គន្លះឹ បួនគឺទ១
ី . ការបញ្ចះុ ថ្លអ
ៃ គ្គស
ិ នី

បុគ្គលិកថា លុយដែលពលរដ្ឋខ្ចីនោះគឺជាលុយឯកជន ហើយមិនពាក់ព័ន្ធ

សម្រាប់តំបន់ឧស្សាហកម្ម

រដ្ឋាភិបាលទេ។ តាមគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ទាំងសាខា ទីស្នាក់ការធំរបស់គាត់

អគ្គិសនី និងភាពទុកចិត្ដនៃការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដ ទី២. រៀបចំនិងអនុវត្ដផែនការមេ

ក៏ត្រូវដាក់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះជាគ្រឹះស្ថានឯកជន មិនមែន

សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទ្បូជីស្ទីកពហុមធ្យោបាយ ទី៣. ពង្រឹង

របស់រដ្ឋ រួចហើយត្រូវអប់រំបុគ្គលិកឲ្យនិយាយភាសាមុនគេថា នេះជាផ្នែក

និងអភិវឌ្ឍន៍យន្ដការគ្រប់គ្រងទីផ្សារពលកម្ម

ឯកជនមិនមែនរបស់រដ្ឋ ។ បើមន
ិ និយាយចំណច
ុ នេះទេ គឺចាប់បង្ខត
ំ វ្រូ បិទ។

ជំនាញ និងទី៤. អភិវឌ្ឍន៍នង
ិ ប្រែកយ
្លា ខេតព
្ដ ះ្រ សីហនុទៅជាតំបន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច

ត្រូវដាក់ជាស្តង់ដារបោះចេញជាសៀវភៅតែម្តង។ បើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋ

ពិសេសគំរូពហុបំណង។ កម្ពុជានៅតែមានជំហរបន្ដស្វាគមន៍និងបន្ដជំរុញ

រួមទាំងវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់នៃការផ្គត់ផ្គង់

និងការបណ្ដុះបណ្ដាល
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ភាពនិងស្មើសិទ្ធិ។ កម្ពុជាមិនអាចទទួលយកនូវការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពី
បរទេសទេ។ អ្នកមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជា។ ផល
ប្រយោជន៍របស់អ្នក និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំដូចគ្នាទេ។ ប្រទេសខ្ញុំតូច
តែខ្ញុំមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យរបស់ខ្ញុំ ។ ព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការលើក
ឡើងខ្លះ រឿងរបស់គេសោះ តើសិទ្ធិអីតែឯង? តែខ្ញុំសុំចោទជាសំណួរ
ត្រឡប់ទៅវិញ

នៅពេលដែលអ្នកឯងទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រទេស

របស់ខ្ញុំអ្នកឯងមានដែលគិតពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្ញុំទេ?។
ដើម្បី”

ឯកភាពជាតិដើម្បីការគោរពទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងបែរជាចាត់ទុកថា

ជាការកាត់បន្ថយសិទ្ធិ។
បាក់ទេ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នង
ុ ពិធស
ី ម្ពោធស្ពាន
មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន កោះធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

នៅពេលគេធ្វើច្បាប់

គេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិបែក-

គ្រាន់តែច្បាប់នោះគេបានចែងច្បាស់បន្ថែមទៀត។

អ្នកណាក៏

ដោយដែលធ្វើអប្បគមន៍មានចរិតបំបែកបំបាក់ជាតិ គឺត្រូវតែមានទោស។
ន័យកន្លែងនេះ គេអាចយល់បានថា ប្រទេសនេះត្រូវតែមានឯកភាពជាតិ
ឬមួយអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍?។

សម្តេចតេជោថ្លែងបន្តថា

លើកទឹកចិត្ដចំពោះបណ្ដាគម្រោងវិនិយោគបរទេសនានាមកកម្ពុជា ហើយ

ការឯកភាពជាតិនេះស្ទើរតែស្លាប់ជីវិត។

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ដកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត

ក្នុងការបន្ដពង្រឹង

បច្ចប
ុ ្បន្នបទ
្រ ស
េ មួយ តំបន់តត
ួ ្រ ត្រាមយ
ួ
រដ្ឋធម្មនញ
ុ ត
្ញ ម
ែ យ
ួ
ព្រះមហាក្សត្រ

ការបើកទូលាយព្រមទាំងការបង្កើតនូវ

តែមួយ រាជរដ្ឋភិបាលតែមួយ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមួយ ដែលពីមុន

បរិយាកាស វិនិយោគឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ កាន់តែមានការទាក់ទាញមាន

នេះប្រទស
េ មួយតំបន់តត
ួ្រ ត្រាចន
ើ្រ ។អ្នកត្រវូ ឃើញចំណច
ុ អស់ទាង
ំ នេះ ។

លក្ខណៈទុកចិត្ដបានសម្រាប់វិនិយោគិន និងធុរជនទាំងអស់ ។

ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារពួកអ្នកឯង។ ឥឡូវសូមពួក

កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការសេដ្ឋកិច្ច

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ុន សែន បន្តថា ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចសូម
ធានាជូនវិនយោ
ិ
គិនធុរជនគ្របរ់ ប
ូ នូវបរិសន
្ថា គ្របប
់ ប
ែ យ៉ាង ដែល អនុគះ្រោ
អំណោយផល និងជួយជំរញ
ុ ដល់ការវិនយោ
ិ
គ ជាពិសស
េ គឺការរក្សានូវស្ថរិ ភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ការគិតគូអំពីក្របខណ្ឌនៃការលើកទឹកចិត្ដព្រមទាំង

ពីឆ្នាំ១៩៩៨

ទំរាំរកបាន

មកដល់ពេល

អ្នកឯងកុំធ្វើរឿងច្រំដែលដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត។ អ្នកវិភាគ
ត្រូវឲ្យច្បាស់ថា ជាអ្នកវិភាគ កុំធ្វើជាអ្នកជេរ ។
សម្តេចតេជោបន្តថា គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្មែរ ជាងខ្មែរនោះទេ ។
រឿងរបស់ខ្មែរគឺខ្មែរជាអ្នកដោះស្រាយ

ពិតមែនខ្ញុំត្រូវការជំនួយរបស់អ្នក

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងស្ថាប័នទន្ទឹមនឹងការ រក្សាសុខសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព

ឯង, ត្រូវការរកស៊ីជាមួយអ្នកឯង, ត្រូវការសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកឯង

នយោបាយរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញពីការរីកលូតលាស់ និង

ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំមិនបានទៅជ្រៀតជ្រែកទេ តែក៏មានសំ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរង្វង់៧,៧% ប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជា

ណូមពរត្រឡប់មកវិញកិច្ចការរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងក៏មិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកដែរ។

សម្តច
េ តេជោនាយករដ្ឋមន្របា
ី្ត នអះអាងថា ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ក៏កព
ំ ង
ុ ខិតខំជរំ ញ
ុ
តភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយទីផ្សារតំបន់ហៅថា

“រោងចក្រអាស៊ី”

ប្រកបដោយ

ដោយឡែក ទាក់ទងនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្តេចតេជោបានលើក
ឡើងថា “ខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវដោយទទូច និងនៅតែបញ្ជាក់ថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សក្តានុពល និងចីរភាព ស្របទៅនឹងទស្សនវិស័យនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច

ដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ឯកជន

អាស៊ាន ក៏ដច
ូ ជាកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងភាពជាដៃគគ
ូ ប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជ្រោយក្នង
ុ តំបន់ដល
ែ

មែនជារបស់រដ្ឋទេ។

នឹងមាននាពេលឆាប់ៗខាងមុខផងដែរ ។

ប្រាក់រដ្ឋ។ សូមបញ្ជាក់ថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិឲ្យប្រាក់ទៅពល-

 ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ សម្តច
េ តេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

មិន

កន្លងទៅមានការភ័ន្តច្រឡំធំណាស់ដែលថាជំពាក់

រដ្ឋខ្ចីនោះទេនេះជាច្បាប់។ ថែមទាំងបក្សប្រឆាំងទៅសន្យាថាបើខ្លួនឈ្នះ

អធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព នៅ
់ ក្នង
ុ ពីធប
ី គ
្រ ល់សញ្ញាបត្រដល់ និស្សិតនៃសាកល

ខ្លួនលប់ចោលបំណុលទាំងអស់

វិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិចំនួន ១ ៤៣១ នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិ អប់រំ។

សម្តេចតេជោបន្តថា យើងត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេស ដើម្បីបញ្ជូន

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

ច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋសភាបាន

នេះជាគ្រោះមហន្តរាយធំណាស់”

។

សារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងនិងបានយល់ថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

ដូចអ្នកឯងធ្លាប់សម្លាប់

បានផ្តល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេខ្ចីមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ ។ សម្តេចបានបញ្ជាឲ្យ

ប្រជាជនកម្ពុជាទេ។ ខ្ញុំមិននិយាយចំឈ្មោះអ្នកណាទេ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជា

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ រួមទាំងព្រះសង្ឃផង ត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហា

រដ្ឋអធិបតេយ្យ យើងនៅតែផ្តាំផ្ញើរចំពោះអ្នកសូមអ្នកគោរពនូវអធិបតេយ្យ-

នេះ ។ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ សារព័ត៌មានអនឡាញ (Online) ត្រូវផ្សព្វផ្សាយ

ភាព បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា។

រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដែលទៅបំផ្លាញ

អំពីរឿងនេះ។ យុទ្ធនាការនេះត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់មួយឆ្នាំពេញតែម្តង ។ សម្តេច

ប្រទេសដទៃមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេ។ អ្នកបំផ្លាញប្រទេសរបស់ខ្ញុំដោយ

តេជោបន្តថា ការធ្វើនេះ គឺដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីបំណុល ។

គ្រាប់បែកនៅច្រើនណាស់។

អ្នកមិនទាន់បានដោះស្រាយផងអ្នកទៅ

បំណុលទាំងអស់នោះ គឺពុំអាចលុបចោលបានឡើយ មិនដូចអ្វីដែលគណ-

បំផ្លាញនៅអ៊ីរ៉ាក់ លីប៊ី ស៊ីរី និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ។តើអ្នកមានឃើញ

បក្សប្រឆាំងដើរឃោសនានោះទេ។ បើចង់លុបបំណុលចោល លុះត្រាតែ

សោកនាដកម្មនៅទីនោះទេ ឬ អ្នកចង់បង្កើតបញ្ហានេះនៅកម្ពុជាសារជា

រំលាយរបបរាជានិយមចោល លុបចោលប្រពន
័ ច
្ធ ្បាប់ធជា
ើ្វ តូបនីយកម្មដល
ែ

ថ្មី។ សម្តេចតេជោបន្តថា “កម្ពុជាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្មើ

ប្រការនេះ នឹងធ្វើឱ្យសង្គមជាតិចលាចលធ្លាក់ចុះម្តងទៀតជាមិនខាន៕

អនុម័តមិនមែនជាច្បាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
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សមិទ្ធផលធំៗចំនួន៧ ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃ
សម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក
សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចក្រឡាហោម

អនុវត្តនូវយុទ្ធនាការព្រមៗគ្នាទូទាំងប្រទេស

ដើម្បីបង្ការ

ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន

ទប់សត
្កា ់ បងប
្ក្រា បទល្មស
ើ រួមមានប្រយទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ គ្រឿងញៀន

អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល

ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ សកម្មភាពលួច ឆក់ ប្លន់ ពិសេស

ការងារ ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់

អំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធ និងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ ការ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ថ្លែងក្នុងឱកាស នោះសម្តេចក្រឡាហោម

បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ

ស ខេង បានលើកឡើងនូវសមិទ្ធផលការងារធំៗចំនួន៧

នេសាទនៅបឹងទន្លេសាប

ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបាន រួមមាន៖

ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

ធនធានធម្មជាតិ

បទល្មើស

និងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់

១- កម្ពជា
ុ នៅតែបន្តរក្សាបានយ៉ាងគត់មត់នវូ សុខសន្តភា
ិ ព

៣- ការងារអន្តោប្រវេសន៍ ក៏បានបង្កើតការគ្រប់គ្រងជន

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដែល

បរទេស ការគ្រប់គ្រងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែន និងការ

ជាការផ្តលភា
់ ពអនុគះ្រោ ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ង្គម ដោយ

ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧ % ជាបន្តទៀត បើទោះបី

ជនអន្តោប្រវេសន៍ បន្តពិនិត្យឯកសារ លិខិតស្នាម ដែលជន

ក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួន នៅតែចិញ្ចឹមមហិច្ឆតា ញុះញង់

អន្តោប្រវេសន៍កំពុងកាន់កាប់ ពិសេសការកាន់កាប់ឯកសារ

ប៉ន
ុ ប៉ងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលវឹកវរ

លិខិតស្នាមកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់

និងអសន្តស
ិ ខ
ុ ក្នុង

សង្គមយ៉ាងណាក្តី ។

។

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយ

ស្រួល ក្នុងការគ្របគ
់ ្រង និងការផ្តល់បណ
័ ្ណស្នាក់នៅ អចិន្ត្រៃយ៍

២- ជំរញ
ុ អនុវត្តនវូ គោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថភា
ិ ព

តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិច

ដល់ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍

ដើម្បីពង្រង
ឹ ឲ្យបានកាន់តរែ ង
ឹ មាំថម
ែ ទៀតនូវសន្តស
ិ ខ
ុ សុវត្ថភា
ិ ព

អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ក៏កំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងការគោរពច្បាប់សំដៅជំរុញឲ្យ

ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់

បានខ្លាង
ំ ក្លានវូ ការអភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច សង្គម ប្រកបដោយចីរភាព

កម្ពុជា ការបញ្ចូលទិន្នន័យមុខសញ្ញាទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

រយៈពេលវែងជាបន្តទៀត

និងដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូន

មុខសញ្ញា។ ទន្ទឹមនេះ កម្លាំងនគរបាលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ

ប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គមទាំងមូល រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបាននឹងកំពង
ុ

ឃាត់ខ្លួន និងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជានូវជនអន្តោប្រវេសន៍

ដែលកំពុងស្នាក់នៅ
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ការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ខុសច្បាប់ជិត៣ពាន់នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ។
៤- ចំពោះការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម ក៏បានខិតខំសម្រេច
សមិទ្ធផលជាច្រើនជាពិសេសលើការគ្រប់គ្រង

និងការ

ក្នង
ុ ការផ្ទរេ មុខងារ និងធនធានឲ្យដល់រដ្ឋបាលថ្នាកក
់
ម
្រោ ជាតិ
ដែលជាដំណើរការស្នូលនៃកំណែទម្រង់នេះ

បន្ទាប់ពីបាន

វិស័យអត្តសញ្ញាណកម្មកាន់តែមាន

ចំណាយពេលវេលាជិត១៥ ឆ្នាំ ក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវ

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពឆាប់រហ័ស និងកៀកប្រជាពលរដ្ឋ ជាអាទិ៍ ការផ្តល់

រចនាសម្ពន
័ ្ធ ប្រពន
័ រ្ធ ដ្ឋបាលថ្នាកក
់
ម
្រោ ជាតិ ការបណ្ដះុ បណ្ដាល

អត្តសញ្ញាណប័ណស
្ណ ញ្ជាតខ
ិ រែ្ម សម្រេចបាន៨៦ % នៃផន
ែ ការ

កសាងសមត្ថភាព និងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ ការ

និងបានបញ្ជូនទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រមាណ

កំណត់ដំណាក់កាល និងដំណើរការនានា សម្រាប់គាំទ្រដល់

កែលម្អសេវារដ្ឋបាល

៩២១

ដំណើរការផ្ទេរមុខងារ និងធនធាន។ ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍

៣៤២៦ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។
៥- អំពកា
ី រពង្រង
ឹ ស្ថាបន
័ ក្រសង
ួ មហាផ្ទៃ បានស្នរា
ើ ជរដ្ឋា-

ដែលយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេលជិត១៥ ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ

និង

កំណែទម្រង់វិមជ្ឈមការ និងវិសហមជ្ឈការតែងតែជួបប្រទះ

លើមូលដ្ឋាននេះ

បញ្ហាបឈ
្រ មដោយសារតែកណ
ំ
ទ
ែ ម្រងន
់ ះេ តម្រវូ ឲ្យមានការ

ក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនូវ ប្រកាសស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច រចនា

កែសម្រល
ួ ប្រពន
័ រ្ធ ចនាហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យសម្បត្តិ ពីបព
្រ ន
័ ម
្ធ ជ្ឈការ

សម្ព័ន្ធជាក់ស្ដែងរបស់នាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ និងអង្គភាព

មកប្រពន
័ វ្ធ ម
ិ ជ្ឈការ ដែលតម្រវូ ឲ្យមានការផ្លាសប
់ រូ្ដ ទម្លាបផ
់ ត
្ន ់

នានា នៅទីសកា
ី្ដ រក្រសង
ួ និងការកែសម្រល
ួ តួនាទី ភារកិចស
្ច ង
្ន

គំនិតក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងអនុវត្តន៍ការងារ។ ប៉ុន្ដែទោះបី

ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្ត អធិការដ្ឋាននគរបាល ក្រុង

មានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាក្ដី យើងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែង

ស្រុក ខណ្ឌ និងប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ សំដៅលើក

អត់ធត
្ម ់ ធ្វកា
ើ រសម្របសម្រល
ួ ដើម្បីធានាឲ្យបានការយល់ដង
ឹ

កម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅគ្រប់ថ្នាក់ ។

មានការឯកភាពស្រុះស្រួលគ្នា សំដៅជំរុញដំណើរការកំណែ

ភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យថ្មីស្ដីពីការរៀបចំ
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

លើមូលដ្ឋាននៃលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី

ទម្រង់នេះឲ្យវិវត្តន៍ទៅមុខជាជំហានៗ ដោយខិតខំតម្កល់ការ

ភារកិច្ចដែលបានរៀបចំខាងលើ ក្រសួងកំពុងដឹកនាំដំណើរ

សម្រេចចិត្ត ខាងនយោលបាយតាំងពីដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើម

ការវិភាគមុខងារនៅគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និង

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន និងតទៅមុខទៀត ។

ការិយាល័យ អង្គភាពនានា សំដៅកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់

៧- អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានាចំណុះ

អំពត
ី ម្រវូ ការមុខតំណង
ែ និងតម្រវូ ការចំនន
ួ ក្របខ័ណទា
្ឌ ង
ំ រដ្ឋ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

បាលស៊ីវិល និងនគរបាលជាតិ សម្រាប់រយៈពេលខ្លី និង

ក៏ដូចជារដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានពុះពារ

រយៈពេលពីមធ្យមទៅរយៈពេលវែង ដើម្បីងាយស្រួលរៀបចំ

ប្រឹងប្រែងរួមគ្នាសម្រេចបានសមិទ្ធផលនានាជាច្រើន ក្នុង

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន

និងធនធានមនុស្ស

ការរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដី អធិបតេយ្យភាព ការពារ

ព្រមទាំងការទប់ស្កាត់ការរីកប៉ោងនៃចំនួនក្របខ័ណ្ឌ និងការ

សន្តស
ិ ខ
ុ សណ្តាបធ
់ ប
្នា តា
់ មខ្សែបន្ទាតព
់ ដ
្រំ ន
ែ ជាមួយប្រទស
េ

សន្សំសំចៃការចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិក និងប្រតិបត្តិការ

ជិតខាង ការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនានា

រដ្ឋបាល។ ទនឹ្ទមនេះ ក្រសួងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការ

ដែលកំពុងផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំឃាំង កំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុក

បណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ទាំងរដ្ឋ-

ការធ្វើអធិការកិច្ច

បាលស៊វី ល
ិ និងនគរបាលជាតិ សំដៅធានារ៉ាបរ់ ងភារកិចស
្ច ប
្រ

ភស្តុភារ មធ្យោបាយ សម្ភារ ថវិកា ព្រមទាំងសហការសម្រប

តាមការវិវត្តន៍រីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ។

សម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន នានា អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ

៦-

ចំពោះកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ

និងវិសហមជ្ឈមការ

យើងបានប្រមូលផ្ដុំយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បង ទៅលើអនុវត្ត

ទាំងរដ្ឋបាលស៊ីវិល

និងនគរបាលជាតិ

ការធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ការងារផ្គត់ផ្គង់

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សំដៅធានាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបាន
នូវសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ៕
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សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ខាងមុខ

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញចូលរួមទទួលទានអាហារថ្ងត
ៃ ង
្រ ់
ជាមួយប្រជាជននៅស្រុកឧដ្តុង្គ ខេត្តកំពង់សឺ្ព

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម្ដេចវិបុលសេនា-

ប្រជាជន យើងសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។ សមិទ្ធ-

ភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលទាំងអស់នះេ ពិតជាបានមកដោយ សារកត្តាសខ
ុ សន្តភា
ិ ព

អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជន

និងស្ថិរភាពនយោបាយ

ទាំងអស់ចណា
ំ
យពេល១ ថ្ងៃ ដើម្បីចល
ូ រួមបោះឆ្នោតជ្រស
ើ រើស

លំបាកលំបិនបំផុត។ ហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំថែ

ក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

រក្សាសុខសន្តិភាព និងសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានឲ្យ

ខាងមុខក្នុងឱកាស

ស្ថិតស្ថិរគង់វង្ស

ដែលសម្ដេចបានអញ្ជញ
ើ ចូលរួមទទួល

ទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយប្រជាជនជាច្រើននាក់ មកពីភូមិ
ត្រពាំងពោធិ៍ ភូមិត្រពាំងក្រឡឹង ភូមិ ព្រៃក្ដួច និងភូមិអង្គតាឯក

ដែលយើងខិតខំតស៊ូបានមកទាំង

ហើយត្រូវបន្តខិតខំកសាង

និងអភិវឌ្ឍ

ប្រទេសឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀត។
ទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្ទាល់

សម្តេចភក្តី

នៃឃុំភ្នំតូច ស្រុកឧដ្តុង្គ ខេត្តកំពង់ ស្ព។
ឺ ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំកម
ុ្រ ប្រក
ឹ ្សា

សាយ ឈុំ បានលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង

ឃុំភ្នំតូច

អនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូម-ិ ឃុំ ទទួលបាននូវលទ្ធផល

បានឲ្យដឹងថា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ ឃុបា
ំ ន និងកំពង
ុ

ជាផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈ

ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍ

ខិតខំរួបរួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានរឹងមាំ

ភូមិឃុំបានល្អ

និង

របស់ខន
ួ្ល ឲ្យមានការរីកចម្រន
ើ ឆាប់រហ័ស។ សម្ដច
េ ភក្តក
ី បា
៏ ន

សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងភូមិឃុំ ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនមានការ

អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរៀបចំការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ ដើម្បី

រីកចម្រន
ើ ស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រន
ើ របស់បទ
្រ ស
េ ជាតិ។

ទុកពេល១ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ

ប្រជាជនក្នុងឃុំទាំងមូលបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជា

ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់

មួយគ្នា

ដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យបន្តដឹកនាំឃុំ-សង្កាត់រយៈពេល៥

ដោយរក្សាបានស្ថិរភាព

សន្តិសុខ

ទោះបីជាមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាខ្លះក៏

ដោយ។ ចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ប្រជាជនយើង
ទាំងអស់គ្នាបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបានទៅពិនិត្យ
បញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយ ។
ដែល

ដើម្បីបន្តកសាងភូមិ-ឃុំ

ឆ្នាំ

តទៅមុខទៀត។
ក្រោយបញ្ចបអ
់ ង្គបជ
្រ ស
ំុ ម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ បានអញ្ជញ
ើ
ប្រជាជនចូលរួមទទួលទានអាហារ

ជាការឆ្លើយតប សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ បានលើកឡើង
អំពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ

ហើយបានសំណូមពរឲ្យប្រជាជន

ថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាក្នុង

បរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាលបំផុត៕
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខែមករា
នៅខែមករា

កន្លងទៅនេះ

ពន្ធដារប្រមូលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន

ជាង៩៨២,៧ ពាន់លានរៀលឬប្រមាណ២៤៥,៦៩ លានដុល្លារ គឺជា
ចំណូលដ៏ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងចំណូលកាលពីឆ្នាំ២០១៦៕
ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ

ខែមករា

និងទេសចរ

នៅខែមករា ឆ្នាំនេះ មានភ្ញៀវទេសចរបរទេស ២៨៧.០៤១នាក់ បាន

ទិញប័ណច
្ណ ល
ូ ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ។ ចំនន
ួ នេះ កើនឡើង ១៥,៧២%

ពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅក្រសួងបានទទួលចុះ
ឈ្មោះម៉ាក ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកបានចំនួន៩៩៧ ម៉ាកស្មើនឹង២០,១២ %

និងក្រៅស្រុកបានចំនួន២.៧៨៣ ម៉ាក ស្មើនឹង១៦,៣៥%។ ចំនួននេះ
បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ មានការថយចុះដែលក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ទទួល
ចុះបញ្ជីសរុបរហូតដល់៤.១៥៧ ម៉ាក។

ដោយឡែកកិចកា
្ច រចុះបញ្ជម
ី ក
៉ា ក្នង
ុ ក្របខ័ណអ
្ឌ ន្តរជាតិ ក្រសង
ួ ពាណិជ-្ជ

កម្មបានទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកពីអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក

ចំនួន១.១៤៤ ម៉ាក និងបានផ្តល់កិច្ចការពារចុះបញ្ជីចំនួន៣២៩ ម៉ាក។

ប្រៀបធៀបខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ និងទទួលបានចំណូលសរុប ៨.៣០៤.

ក្រោយចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មចំនួនម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម ប្រើប្រាស់ឬមិនប្រើ-

ក្នង
ុ ចំណោមទេសចរបរទេសដែលបានទិញប័ណច
្ណ ល
ូ ទស្សនារមណីយ-

ម៉ាក, ការកត់តទ
្រា ទួលស្គាល់សទ
ិ ផ
ិ្ធ ច
្តា ម
់ ខ
ុ ក្នង
ុ ការប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ក
៉ា សរុបចំនន
ួ

៧៤០ ដុល្លារ កើន ១៦,១៣% បើប្រៀបធៀបខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

ដ្ឋានអង្គរនៅខែមករានេះដែរគឺមានទេសចរបរទេស ១៦១.៦៣៥ នាក់
បានទិញប័ណ្ណប្រភេទ ២០ ដុល្លារ ទេសចរបរទេស ១២២.៦១៦ នាក់

បានទិញប័ណ្ណប្រភេទ ៤០ ដុល្លារ និង ២.៧៩០ នាក់ បានទិញប័ណ្ណប្រភេទ
៦០ ដុល្លារ។

ស្ថត
ិ ភ
ិ ៀ្ញ វទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ប្រចាខ
ំ ម
ែ ករាត្រវូ បាន

ប្រាស់សរុបចំនួន២.២៤៣ ម៉ាក, ការចុះបញ្ជីម៉ាកសារជាថ្មីចំនួន១.១៦០
៥៦ម៉ាក, ការកត់ត្រាអាជ្ញាបណ្ណឬអាជ្ញាបណ្ណពិសេសចំនួន៣១ ម៉ាក, ការ

ផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗសរុប១.៩០៥ម៉ាក,
ម៉ាកសារជាថ្មីយឺតយ៉ាវ៩ ម៉ាក។

ការផាកពិន័យមកបង់ប្រាក់ចុះបញ្ជី

ចំនួនសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីឆ្នាំ២០១៦

ឆ្នា២
ំ ០១៦ សហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជនៅ
ី ក្រសង
ួ ការងារ និងបណ្តះុ

គ្រឹះស្ថានអង្គរ ផ្សព្វផ្សាយថា ទេសចរចិនបានឈរនៅនាំមុខគេដោយមាន

បណ្តាលវិជជ
្ជា វី ៈមានចំនន
ួ ១១ ១៦៨ គ្រះឹ ស្ថាន(ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ

ចំនួន ៤០១៥៦ នាក់, អាមេរិក ២១៧០៩ នាក់, ចក្រភពអង់គ្លេស

ចំនួន១.១៨៧.២២៧ នាក់ (ស្រី៨៣១.១០៤នាក់)និងបានផ្តល់ការងារ

រហូតដល់ ៩៣.៨៧៥ នាក់។ ចំណែកកូរ៉េខាងត្បូង នៅលំដាប់លេខ២

១៣៨៥៨ នាក់ ,ជប៉ុន ១៣១៩៩ នាក់, បារាំង ១២៥២០នាក់, អូស្ត្រាលី

១១៧៩៧ នាក់, អាល្លឺម៉ង់ ៨៩១០ នាក់, រុស្ស៊ី ៨៥០៤នាក់, ថៃ ៨៣៧២
នាក់ និងទេសចរមកពី ១១២ប្រទេស ៥៤.១៤១ នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គ្រឹះស្ថានអង្គរ

បានលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដោយតម្លៃថ្លៃ ៣ ប្រភេទ
គឺប័ណ្ណចូលទស្សនា ១ថ្ងៃ ពីតម្លៃ ២០ដុល្លារ ទៅតម្លៃ ៣៧ដុល្លារ ប័ណ្ណចូល

ទស្សនា៣ ថ្ងៃ តម្លៃពី ៤០ដុល្លារ ទៅតម្លៃ ៦២ដុល្លារ មានសុពលភាព ១០ថ្ងៃ
និងប័ណ្ណចូលទស្សនា ៧ថ្ងៃ ពីតម្លៃ ៦០ដុល្លារ ទៅ ៧២ ដុល្លារ មាន
សុពលភាព ១ខែ៕

ការនាំចេញអង្ករខែមករា

របាយការណ៍សព
ី្ត ស
ី ន
្ថា ភាពនៃការនាំចញ
េ អង្ករកម្ពជា
ុ របស់លខា
េ ធិការ-

ដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់បំពេញបែបបទនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញថា អង្ករកម្ពុជា ដែលបាននាំចេញនៅ

ខែមករានេះ មានចំនួន ៤៨.៨២០ តោន កើនឡើងចំនួន ៤៧៨៧តោន
ស្មើនឹង ១០,៩០% បើធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានការនាំចេញ
អង្ករ ចំនួន ៤៤០៣៣ តោន។

ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជានៅខែមករា នេះ ដែរបាននាំចេញដោយក្រុម-

ហ៊ុន ចំនួន ៤៧។ ក្នុងនោះប្រទេសចិន ជាប្រទេសដែលឈរនៅលំដាប់

ទីមួយដែលអង្ករកម្ពុជា ត្រូវបាននាំចេញទៅដល់ប្រមាណជាង ១៨៣៨៣

កាត់ដេរ

និងផលិតស្បែកជើងចំនួន១១០៧)ដែលមានកម្មករនិយោជិក

ដោយប្រយោលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង២លាននាក់។ ក្រៅពីនេះ
ក៏នៅមានសេវាការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជា ប្រទេសថៃ កូរ៉េ ម៉ាឡេស៊ី

ជប៉ុន និងប្រទេសដទៃចំនួនប្រមាណជាង១,១៥ លាននាក់។ ក្នុងនេះបាន
ផ្ញើថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារមកវិញបានប្រមាណ១,៧ ពាន់លានក្នុងមួយឆ្នាំ ។

របាយការណ៍បានឱ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា បច្ចុប្បន្នប្រជាជនជាង៩៩%មាន
ការងារធ្វើនិងអត្រាអត់ការងារមានត្រឹមតែប្រមាណ០,៧០%ប៉ុណ្ណោះ៕
វិស័យធនាគារ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹង

ថា នៅក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៦ វិសយ
័ ធនាគារនៅកម្ពជា
ុ មានការរីកចម្រន
ើ ទាំងវិសាល

ភាព និងទំហំប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពរឹងមាំ ភាពប្រកួតប្រជែង និង
មានសមាហរណកម្មខ្ពស់។ ទ្រព្យសកម្មប្រពន្ធ័ធនាគារបានកើនឡើងដល់

ប្រមាណ២៧,៧ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក (១ប៊ីលានស្មើនឹង១០០០លាន)
កើនឡើង១៧%។ ឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើមានកំណើនដល់ប្រមាណ

១៧ ប៊ីលានដុល្លារកើនឡើង១៥%។ ចំណែកសុខភាពប្រពន្ធ័ធនាគារវិញ
បានបន្តមានភាពរឹងមាំ

ដែលឆ្លះុ បញ្ចាង
ំ ដោយកម្រត
ិ ខ្ពសន
់ អ
ៃ នុបាតសន្ទ-

នីយភាពរបស់គះឹ្រ ស្ថានធនាគារ និងគ្រះឹ ស្ថានមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថច
ុ ន្លោះ១២៩%
និង១៩២ % ។

ទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា

នៅឆ្នាំ២០១៦

កម្ពុជា

តោន។ រីឯប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅលំដាប់ទី២ ដែលមានចំនួន ៨៣៣០

ទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៥ ០១១ ៧១២នាក់។ ចំនួននេះ កើន

គួរបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ

ដំណើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសវិញនោះ មានចំនួន ១ ៤៣៤ ០៣០នាក់

តោន។

២០១៦ បានជាង៥៤ ម៉ឺនតោន គឺកើនឡើង០,៧០ % បើធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានចំនួន៥៣៨.៣៩៦ តោន។ កាលពីឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជា

ឡើង ៥% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ ចំណែកភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជា ដែលធ្វើ
គឺកើនឡើង ២០,១%។

របាយការណ៍ដដែលបន្តថា ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើន

នាំអង្ករចេញទៅ៦៥ ប្រទេស តាមរយៈក្រុមហ៊ុនចំនួន៨៥ ។ ក្នុងនោះ

ជាងគេ នៅឆ្នាំ២០១៦ គឺនៅតែជាភ្ញៀវជនជាតិវៀតណាម ដែលមានចំនួន

អង្ករចេញរហូតដល់ ១២៧ ៤៦០ តោន៕

មានចំនួន ៨៣០ ០០៣នាក់ កើនឡើង ១៩,៥%។ ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរ

ប្រទេសចិនជាប្រទេសឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ១
ការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម

ដែលកម្ពុជាបាននាំ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៦

របស់ក្រសួង

៩៥៩ ៦៦៣នាក់ តែមានការថយចុះ ២,៨% ខណៈភ្ញៀវជនជាតិចិន
មកតាមផ្លូវអាកាសមានចំនួន ២ ៧០៤ ៣៦៧នាក់ កើនឡើង ៩,២%
ផ្លវូ គោកចំនន
ួ ២ ១៥៣ ៩៣២នាក់ និងផ្លវូ ទឹក មានចំនន
ួ ១៥៣ ៤១៣នាក់៕
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ថ្ងៃទី១២ និងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ
រដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

និងជាអនុប្រធានទី២

ក្នុងកិចប
្ច ជ
្រ ជា
ំុ មួយគណៈកម្មាធកា
ិ រគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
ស្រក
ុ បារាយណ៍ និងស្រក
ុ ស្ទោង។ ក្នុងពេលចុះបំពេញ
ការងារនោះ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ងួន

ញ៉ិល

បានចំណាយថវិកាប្រគេន

ព្រះសត្ថាបារមីមេគណ ខេត្តកំពង់ធំចំនួន៩.០០០ ដុល្លារ ឧបត្ថម្ភសមាគម

នារីខេត្តកំពង់ធំសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទិវាសិទ្ធ នារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា ចំនន
ួ
២.៥០០ ដុលរ្លា ឧបត្ថមស
្ភ មាគម នារីសក
ុ្រ បារាយណ៍សម្រាបប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ់កង
ុ្ន ទិវាសិទនា
្ធ រីអន្តរជាតិ ៨មីនាចំនន
ួ ២.០០០ ដុលរ្លា ចូលបច្ចយ
័ ចំនន
ួ

៥០០ ដុលរ្លា ក្នង
ុ ពិធប
ី ណ
ុ ្យ មាឃបូជាតាមការបិណ្ឌបាតរបស់ចៅអធិកាវត្តក្តីអណ្តែតក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ ឧបត្ថម្ភថវិកា ៣០០
ដុល្លារដល់មន្ត្រីប្រចាំការស្នាក់ការគណបក្ស ស្រុកបារាយណ៍។
នៅថ្ងៃទី១១

ខែកុម្ភ:

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
កម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៧

លោកជំទាវ

ម៉ែន

សំអន

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-

ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធស
ី ម្ពោធសមិទផ
ិ្ធ ល

នៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិត្រាវកុដិរួមមាន

ប្រាសាទ

ព្រះវិណ្ណុ ព្រះម៉ែលក្ស្មី និងព្រះម៉ែមហាទេវី អាងទឹក ដែលស្ថិតនៅភូមិក្រពើ

ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ។ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋ

មន្រ្តី បានលើកឡើងថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី
តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំប្រទេសឈានទៅរកសុខសន្តិភាព និងមានការអិវឌ្ឍន៍លើ
គ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។

នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅពិនិត្យ និង
ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៣៣៥ នាក់ ដែលរស់នៅ
ឃុំបារគូ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។ ឯកឧត្តម ទេព ងន
បានផ្តាំផ្ញើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ក្រោយពីពិនិត្យជំងឺរួចហើយត្រូវពិសា

ថ្នាំអោយបានទៀងទាត់ និងត្រូវថែរក្សាសុខភាព អោយបានល្អ ព្រោះសុខ
ភាពពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ថ្ងៃ១៤ ខែកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងព័ត៌មាន
និងលោកជំទាវ បានអញ្ជញ
ើ ជួបសំណះេ សំណាល និងប្រគល់បាល់
និងទីលានបាល់ទាត់ ដែលមានតម្លៃប្រមាណជិតមួយម៉ឺនដុល្លារជូន
ជាទ្រព្យកីឡាសម្រាប់យុវជនស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។
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នៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិក-

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត

កំពង់ស្ពឺ និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អញ្ជើញចុះពិនិត្យរមណីយដ្ឋានតេទឹកពុះ ស្ថិតក្នុងឃុំតាសាល ស្រុកឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បី
រៀបចំជាកន្លែងទេសចរណ៍ធម្មជាតិមួយឲ្យបានស្អាត
ទាញភ្ញៀវទេសចជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

សម្រាប់ទាក់

ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ជាប្រធាន គណៈកម្មការទី ៤ រដ្ឋសភា និងជាតំណាងរាស្ត្រ

មណ្ឌលកំពង់ចាម បានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អោយ
ប្រើប្រាស់នូវអគារសិក្សាមួយខ្នង ស្មើ ៦ បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សា
ហ៊ុន ណេង ប្រទងនៅឃុំអូរម្លូ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។ សាលាមួ

យខ្នងនេះសាងសង់អស់ថវិការចំនួន ៧០.២៥៧ ដុល្លារ ក្នុងនោះថវិកា

បដិភាគរបស់ឯកឧត្តម ផ្ទាល់ចំនួន ២៦.០០០ ដុល្លារ ។

ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សែម សុវណ្ណនី

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានទី២
អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារ
មីន (CMAA) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំង
រក្សាសន្តិភាពបោសសម្អាតមីន និងកាកសំណល់សង្គ្រាម (NPMEC) អញ្ជើញ
ចុះពិនិត្យលទ្ធផល សកម្មភាពការងារ ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមមួយខ្សែ
ស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិព្រែកតាសរតភ្ជាប់ទៅភូមិព្រែកក្រូច
តាសរ ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង ។

ក្នុងឃុំព្រែក-

ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ខែកុម្ភៈឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល

និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលនានាដែល

កសាងឡើងក្នុងវត្តបន្ទាយកោះជុំ ស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយធ្លាយ ឃុំព្រៃខ្លា ស្រុក
កោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ។

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ
តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិន

បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

និងក្រុមការងារ ចុះចល័តពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជា
ពលរដ្ឋនៅតំបន់ ដាច់ស្រយាល ក្នុងភូមិក្រចាប់ សង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុង
ប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន សរុបចំនួន ៦៥០ នាក់ ។
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ថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ

ភិរុណ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល
នៃគណអភិបាលខេតក
្ត ណ្ដាល បានអញ្ជញ
ើ ចូលរួមបើក ការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានដើមលាប សង្កាត់ព្រែកហូរ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល និង
ប្រកាសផ្ដល់ផ្លូវបេតុង ១ខ្សែប្រវែង ១៥៥៤ម៉ែត្រ នៅភូមិព្រែកហូរ
កើតផងដែរ ។
ព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលគណៈអភិបាល
ខេត្តកំពង់ធំ និងលោក អ៊ឹង ទ្រី អនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួង
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមធ្វើវេទិកា
សាធារណៈស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានជលផល
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់

និងវិធានការ

និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅ

ឃុំផាត់សណ្តាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានប្រជាជន
ចូលរួមជាង៤០០ នាក់។
ថ្ងទ
ៃ ៤
ី ខែកម
ុ ៈ្ភ ឯកឧត្តម អ៊ន
ុ ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអភិបាលនៃគណៈ

អភិបាលខេត្តព្រះវិហារបាន

អញ្ជើញចូលរួមផ្តល់ជូននូវអគារសិក្សាថ្មីធ្វើអំពីឈើ ១ខ្នងមាន ៣បន្ទប់ និង
កែលំអ អគារសិក្សាចាស់ដោយបន្ថែម ១ បន្ទប់ទៀតរួមទាំងផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ
១គ្រឿង និង អណ្តូង ទឹក ១ ដល់បឋមសិក្សាកំព្រៀង ឃុំរតនៈ ស្រុករវៀង
ខេត្តព្រះវិហារ ។

នៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ៦ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធាន
គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពត បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្ស និងសកម្មជន យុវជន
សរុបចំនួន ១៤៦ នាក់ នៅស្នាក់ ការគណបក្សស្រុកជុំគីរី ខេត្តកំពត។

ព្រក
ឹ ថ្ង១
ៃ ៥ ខែកម
ុ ៈ្ភ ឯកឧត្តម ម៉ន
ែ វិបល
ុ  អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតស
្ត យ
្វា រៀង

បានអញ្ជញ
ើ ជួបសំណះេ សំណាលជាមួយ

ប្រជាពលរដ្ឋ និងបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវ១ ខ្សែ ប្រវែងជាងមួយគីឡូិ លោ
េ
ង សង្កាតច
់ ក
េ ក្រង
ុ ស្វាយរៀង ។
ម៉ែត្រជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមម
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ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជននៅក្រៅ

ប្រទេសបានដំណើរការកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ និង

ទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្នាក់

ការកណ្ដាលគណបក្ស ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម

ការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន គណបក្សប្រជាជននៅក្រៅប្រទេស

ដោយមានការចូលរួមជាអធិបតីពី ឯកឧត្តម យស សុន ប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម សោម សឿន ប្រធាន

គណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ អនុ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។ សមាជិក-សមាជិកាចូលរួមប្រជុំមានប្រធាន អនុប្រធាន និង
សមាជិក-សមាជិកា ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការយុវជនគណបក្សតាមបណ្ដាប្រទេសសរុបចំនួនប្រមាណជាង ៣០០នាក់។
ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយុវជនគណ
បក្សឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តម
កែ

ប៊ុនខៀង

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

ឯកឧត្តម ម៉ម ឡេងយ៉ានី ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត អនុប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល។ អញ្ជើញ ចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំមានសមាជិក-សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ កណ្ដាល ប្រធាន-

អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រសួង-ស្ថាប័ន

យុវជននៅក្រៅប្រទេស និងអង្គការយុវជននានាដែលគាំទ្រគណបក្ស ចំនួនប្រមាណជា៣៥០នាក់។

ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា អនុប្រធានគណៈពង្រឹង

មូលដ្ឋានខេតស
្ត យ
្វា រៀង ទទួលការងារយុវជន ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាអនុប្រធាន និង

សមាជិកនៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្ស ស្រុក ក្រុង ឃុំ សង្កាត់ទូទាំងខេត្តស្វាយរៀង និងយុវជនវាគ្មិន

គណបក្ស ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការងារយុវជន ត្រៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅកាន់ការ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ។
ល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈ

កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានជួបប្រជជា
ុំ មួយបងប្អន
ូ គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ សាខាបក្សភូមិ មេក្រុមបក្ស និងយុវជនឃុំ ភូមិ នៅក្នុងឃុំ

ផាត់សណ្តាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ។ បងប្អូនបានប្តេជ្ញាដណ្តើមយកជ័យជម្នះ ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអោយបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុម
ប្រក
ឹ ្សាឃុ-ំ សង្កាត់ និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្រឆ
្ត ២
ំ្នា ០១៧ - ២០១៨ ខាង មុខនេះ។

ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានចុះពិនិត្យមើល

សកម្មភាពសាងសង់សាលា ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានឧបត្ថម្ភ

ដល់កម្មករក្នុងម្នាក់ទទួលបានសារុងមួយ និងថវិកាម្នាក់ៗ ១០,០០០ រៀល ដល់
កម្មករចំនួន ៤៥នាក់ ។

ថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

អនុប្រធានក្រុម ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុ
ប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា

ដែល

កំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បានដឹកនាំក្រុមការងារចូល

ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ស៊ីរីឆៃ ឌីស្ដាគុល រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងការងារថៃ ដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយក្នុងការពន្លឿនការ
ផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែន លិខិតធ្វើដំណើរ និងប័ណ្ណពលករកម្ពុជាទៅធ្វើ

នៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានដល់ដៃបងប្អូនប្រជាពលករយើងដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអោយបានឆាប់រហ័ស។
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ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធាន
ក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសំរោងទង

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងគង បានដឹកនាំប្រជុំជីវភាពបក្សប្រ
ចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការបក្សឃុំ ។ បន្ទាប់មក
ក្រុមកាងារបាននាំយកថវិការទៅចែកជូនក្មួយៗទើបសំរាល

កូនរួចចំនួន៣០ នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន ១០០,០០០រៀល សរុបទាំងអស់ ៣០០០,០០០រៀល និងបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួសជុលផ្លូវផងដែរ។

ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម
ទុយ ស៊ីផាន់ អនុប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួមធ្វើបទ
ឧទ្ទេសនាម ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជន
គណបក្សស្រុកឧដុង្គ ស្តីពីសិល្បៈក្នុងការ
និយាយជាសាធារណៈ ដល់យវុ ជនគណបក្ស ស្រក
ុ ឧដុង្គ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អនុប្រធានគណៈកម្មាធកា
ិ រគណបក្ស
ខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម

ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រុមការងារ យុវជន
គណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត

បាន

ដឹកនាំកិច្ច ប្រជុំផ្ទៃក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យមើលផែនការកន្លងមក។ ការងារចាំបាច់ដែល

ត្រូវអនុវត្តនាពេល ខាងមុខ គឺការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមការងារតាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ទាំង៨ ការស្រង់ស្ថិតិយុវជន១៨ ឆ្នាំ
ដល់៣៥ ឆ្នាំ ដែលបានចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចគ្រប់ក្រុងស្រុក។
នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម
ហាក់ សុខមករា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណ
បក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំកម
ុ្រ ការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងប្រធានគណៈកម្មការបក្ស ឃុំ
ឈូក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ទៅជួបសំណេះសំណាលនិងបាន
ផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ

រទេះជនពិការចំនួន២

គ្រឿង និងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ជនពិការចំនួន ០២ រូប រស់នៅក្នុងភូមិបារាយណ៍ ឃុំឈូក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ១.ឈ្មោះ ជីម
ប៊ុននី អាយុ ៤៥ឆ្នាំ ពិការដោយសារជំងឺ តាំងពីអាយុ០៤ ឆ្នាំ ២.ឈ្មោះ រឿន រុន អាយុ ២៦ឆ្នាំ ពិការដោយសារជម្ងឺ។

នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក កន សំអាត

អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

តំណាង

ឯកឧត្ដម ងិន បាណាល់ ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្ស គណបក្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
នយោបាយគណបក្សជូនដល់យុវជនគណបក្ស
ពោធិរៀងចំនួន ១៨០នាក់៕

ស្រុក
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វិស័យរ៉ែនៅកម្ពុជា និងក្តីសង្ឃឹមទៅអនាគត
ភាពជីកយករ៉ែនៅកម្ពុជាបានហើយនៅពេលខាងមុខនេះ

ហើយពេល

នោះកម្ពុជា នឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីធនធានរ៉ែទាំងនេះ” ។

យោងតាមច្បាប់កម្ពជា
ុ ស្តព
ី កា
ី រធ្វអា
ើ ជីវកម្មធនធានរ៉ែ អាជ្ញាបណ
័ ្ណ រុករករ៉ែ

មានប្រាំមួយប្រភេទ។ ការធ្វើអាជីកម្មរ៉ែខ្នាតធំដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ គឺជា

ទង្វើខុសច្បាប់ ហើយទង្វើនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យ ឬ
ជាប់ពន្ធធនាគារ។ អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែទាំងប្រាំមួយប្រភេទ ដែលមានចែក

ក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែមានដូចជា៖ អាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្ម

ធនធាន រ៉ែ អាជ្ញាប័ណ្ណអណ្ដូងរ៉ែ និងការដ្ឋានវាយថ្ម អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរ៉ែ
ត្បូងថ្មមានតម្លៃ អាជ្ញាប័ណ្ណកែច្នៃធនធានរ៉ែ អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែ និង អាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ។

សព្វថ្ងៃនេះ មានក្រុមហ៊ុនមកពីក្រៅប្រទេស ដែលទទួលបានអាជ្ញា-

ប័ណ្ណក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការស្វែងរករ៉ែនៅកម្ពុជា ដូចជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ
មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី Indochine Mining និងក្រុមហ៊ុន Southern Gold

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

ក្រុមហ៊ុន OZ Minerals ក្រុមហ៊ុនមក ពីប្រទេសកាណាដា ANGKOR GOLD

ចុះពិនិត្យការដ្ឋានរុករ៉ែនៅខេត្តរតនគិរី
រហូតមកដល់បច្ចប
ុ ្បន្ននះេ វិសយ
័ រ៉ែ នៅកម្ពជា
ុ នៅពុទា
ំ ន់មានការអភិវឌ្ឍ

ទូលំទូលាយនៅឡើយទេ

ចំណែកក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ

ដែលមានវត្តមាន

CORP ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសឥណ្ឌា MESCO GOLD រុករករ៉ែមាសនៅ

ភាគឦសាន ។

ឯក្រុមហ៊ុន BHP Billionton និងក្រុមហ៊ុន Mitsubishi

ព្រមទាំង ក្រុមហ៊ុនចិន និងក្រុមហ៊ុន Vietnamese giant Vinacomin រុក

នៅកម្ពុជា ភាគច្រើនជាការដ្ឋានយកខ្សាច់ វាយថ្ម ឬយក ថ្មកំបោរខ្នាតតូច

រកធនធានរ៉ែបុកស៊ីតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ។

គ្រួស និងខ្សាច់។ ក្នុងនោះក៏មានសិប្បកម្មធនធានរ៉ែជាច្រើន ដែលបាន

នាភាគឦសាននៃប្រទេស គឺក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងក្រចេះ។

ទល់សព្វថ្ងៃនៅពុំទាន់មានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំៗធ្វើការ ជីករករ៉ែមាន តម្លៃ

ដ៍សម្បូរបែប ។

ដែលផលិតសម្ភារៈសាងសង់ដូចជា ឡាតេរីត ថ្មម៉ាប ថ្មក្រានីត ថ្មកំបោរ

ធ្វើប្រតិបត្តិការជីករ៉ែ មាស និងរ៉ែផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខណៈខ្នាតតូច ។ មក
នៅឡើយទេ ទោះបីកន្លងមកមានការផ្ដលអា
់ ជ្ញាបណ
័ ជា
្ណ ច្រន
ើ ដល់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ

គួរបញ្ជាកដ
់ រែ ថា ភោគទ្រព្យធនធានកម្ពជា
ុ ភាគច្រន
ើ សិត
្ថ នៅរាយប៉ាយ

ទោះជាតំបន់ទាំងនេះមានប្រជាជនតិច ប៉ុន្តែវាជាប្រភពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ចំពោះទស្សនវិស័យសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅអនាគត តាមអ្នកជំនាញ

ទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុកឲ្យធ្វើការរុករករ៉ែក៏ដោយ។

ឯកទេសខាងវិស័យនេះ បានបង្ហាញក្តបា
ី រម្ភថា ក្របខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិបច្ចុប្បន្ន

សំណ សំណប៉ាហាំង បុកស៊ីត ត្បូងកណ្តៀង ត្បូងទទឹម កៅឡាំង

គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីដោះស្រាយកំណើនសកម្មភាពដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា

តាមក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឲ្យដឹងថា រ៉ែទង់ដែង មាស ដែក ស័ង្កសី

និងថ្មកំបោរ

សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងចំណោមធនធានរ៉ែដែលសំបូរនៅកម្ពុជា

សម្រាប់ឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
វិស័យនេះទំនងជានឹងមើលឃើញពី

គឺពុំទាន់

ការរីកចម្រើនឡើងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លី

ហើយសព្វថ្ងៃនេះ រ៉ែដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងដីនៅឡើយ ។

ហើយក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះដែរ

កម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមាន ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី កូរ៉េ ចិន និង

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យរុករករ៉ែនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល

ថ្មីៗនេះ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗ កំពុងរុករករ៉ែនៅ
វៀតណាម។

ដំណើរការនៃការជីកយករ៉ែ រួមមានដំណាក់កាលជាច្រើន គឺចាប់ផ្តើម

ពីការស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យ
ការរុករក

ការសិក្សាលើលទ្ធភាព

ការស្រាវជ្រាវរកធនធានរ៉ែមានតម្លៃ
និងការធ្វើអាជីវកម្មចុងក្រោយ

។

ដំណាក់កាលទាំងនេះ អាចមានរយៈពេលយូរ និងចំណាយថវិកាច្រន
ើ

ត្រូវបានលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់

ប្រទេស ក្នុងការពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់។
ដំបូងនៅឡើយ

ហើយប្រទេសនានាដែលមានឧស្សាហកម្មរ៉ែរីកចម្រើន

នោះ ក្នុងករណីខ្លះក៍ត្រូវចំណាយពេលរាប់ទសវត្សក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ
គតិយុត្តិដែលស្មុគស្មាញ
ដែរ ។

និងជំរុញការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិផង

នៅថ្ងទ
ៃ ០
ី ៥ តុលា ឆ្នា២
ំ ០១៦ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បានចេញអនុកត
ិ្រ ្យ

ហើយបើគិតចាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យដំបូង រហូតឈាន

ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវ-

ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការពេញលេញ។ ដោយសារ

ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះ

ទៅដល់ការជីកយករ៉ែជាក់ស្តែងនោះ

ការជីករករ៉ែក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអាច

តែថ្លៃដើមដែលត្រូវចំណាយមានតម្លៃថ្លៃលើសលប់

អមជាមួយនឹងការ

បង្កើត និងការកែច្នៃរ៉ែក្រុមហ៊ុន ដែលមានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពត្រូវ
មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការឈានជើង ចូលក្នុងវិស័យរ៉ែនៅកម្ពុជា

ដែលមានលក្ខណៈក្មេងខ្ចីនៅឡើយ។
ទោះជាយ៉ាងណា

រាជរដា្ឋភិបាលកម្ពជា
ុ នៅតែមានគំនត
ិ សុទដ
ិ ន
ិ្ឋ យ
ិ ម

ថា “ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានទុន និងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់បានបង្ហាញ

ឲ្យយើងឃើញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានថា ក្រុមហ៊ុនពួកគេអាចចាប់ផ្តើមសកម្ម-

កម្មធនធានរ៉ែ

ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ

ដើម្បីលើកកម្ពស់

សុខមាលភាព បរិស្ថាននិងសង្គមក្នុង ប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ ។

ដើម្បីបន្តសម្រេចឲ្យបាន នូវសមិទផ
្ធ លការងារដ៍ឧត្តង
ុ ឧ
្គ ត្តមនៅក្នង
ុ វិសយ
័

រ៉ែនេះ បន្ថែមទៀតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល បានដាក់ចេញនូវទិសដៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១៧ នេះ បន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យរ៉ែ ដោយបានដាក់
ចេញនូវសួចនាករប្រតិបត្តិចំនួន៤

គឺការបង្ក្រាប

បទល្មើសធនធានរ៉ែ

ការពង្រឹងភាពអនុលោមនៃលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាបណ្ណ ការជំរុញប្រមូលចំណូល
ធនធានរ៉ែ និងការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរ៉ែជាសាធារណៈ៕
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វិស័យនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុង
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន

៣១ អង្គភាព គឺនៅអង្កភាពថ្នាក់កណ្តាល ៦ អង្គភាព និងនៅមន្ទីររៀបចំ
ដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តចំនួន១២ គឺខេត្ត
ស្ទឹងត្រែង រតនគីរី កំពង់ធំ ព្រះវិហារ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ចាម កណ្តាល
តាកែវ កំពង់ស្ពឺ កំពត និងខេត្តកែប ។
ចំពោះការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមច្រកចេញចូលតែមួយ

ក្រសួង

ទទួលបានគម្រោងស្នើសុំចំនួន៨៧៧ គម្រោង ក្នុងនោះគម្រោងដែលបាន
អនុញ្ញាតមានចំនួន ៩៨៨ គម្រោង។ ចំណូលសរុបទទួលបានពីការផ្តល់
សេវានៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ សរុបមានចំនួន ៤៣.៩០១.
០២១.៦៩៣ រៀល រួមមាន៖ សេវានៅថ្នាក់កណ្តាលមានចំនួន ៦.៧៦៧.

សំណង់ធំៗជាច្រើនកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ សម្រាបន
់ ត
ី កា
ិ លទី៥ នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំ

០០៦.០០០ រៀល និងថ្នាកខ
់ ត
េ មា
្ត នចំនន
ួ ៣៧.១៣៤.០១៥.៦៩៣ រៀល។
នៅក្នុងការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី

ការងារចុះបញ្ជីដំបូងក្រសួងបានចេញ

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីបានចំនួន ៣១៦.០៨១ ប័ណ្ណ ក្នុងរួមមាន៖ កម្មវិធីអនុ-

ប្រកបដោយគតិបណ្ឌត
ិ របស់សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ន
ុ សែន

វិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីបានប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យចំនួន១៥០ ភូមិ បញ្ចូល

យ៉ាងល្អបស
្រ រើ ព្រមទាំងសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធង
េ ក្នង
ុ ការបន្តជរំ ញ
ុ

ចំនួន២៩៥.២៧១

រក្សាបាននូវសន្តភា
ិ ព ស្តរិ ភាពនយោបាយ ស្ថរិ ភាពសង្គម និងសន្តស
ិ ខ
ុ ជាតិ
ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ

លើកកម្ពស់

នូវកិត្យានុភាពជាតិ ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ។ នៅក្នុងដំណើរ
វិវឌ្ឍន៍នះេ ក្រសង
ួ រៀបចំដន
ែ ដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក៏បានរួមចំណក
ែ
សកម្មកង
ុ្ន ការអនុវត្តកម្មវធ
ិ ន
ី យោបាយរបស់រាជរដ្ឋាបាលដោយបានបំពញ
េ
បេសកកម្មរបស់ខន
ួ្ល យ៉ាងសកម្មលកា
ើ រដ្ឋានការងារធំៗជាច្រន
ើ រួមមាន ការ
រៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត រដ្ឋបាលទូទៅ, ការងារ
ចុះបញ្ជីដីធ្លី ទាំងការចុះបញ្ជីដំបូង ការចុះបញ្ជីបន្ត, ការដោះស្រាយទំនាស់
ដីធ,ី្ល ការងារនគរូបនីយកម្មនង
ិ សំណង់, ការងារបែងចែកដីសម្បទានសង្គម
កិចជ
្ច ន
ូ ប្រជាពលរដ្ឋកក
ី្រ ្រ គិតទាំងកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធនិងគ្រសា
ួ រ និងជូន
គ្រួសារយោធិនតាមបណ្តោយព្រំដែនទិសខាងលិច និងខាងជើងនៃព្រះរា
ជាណាចក្រកម្ពុជា, ការងារលំនៅឋាន និងការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍ
តំបន់ឆរេ្ន ដើម្បីឲ្យស័កស
ិ្ត មជាឆ្នរេ ស្អាតបំផត
ុ ក្នងនាមកម្ពជា
ុ ជាសមាជិកក្លប
ិ
ឆ្នេរស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក។
តាមរបាយការណ៍របស់កស
្រ ង
ួ រៀបចំដន
ែ ដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ ក្រសួងបាន
សម្រេចស្នាដៃ និងសមិទ្ធផលការងារធំៗជាច្រើន។

ក្រសួងបានប្រមូល

ចំណល
ូ ចូលថវិកាជាតិសរុបមាន២៨៦.៩៨៩.៩០៩.៦២០ រៀល គិតទាំង
ចំណល
ូ ពីការផ្ទរេ អចលនទ្រព្យ រួមមាន ចំណល
ូ ពីសវា
េ សុរយោ
ិ
ដីមានចំនន
ួ
៣២.២១៣.៦០៩.០៩៣ រៀល ក្នុងនោះ ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជា
ប្រពន
័ ច
្ធ ន
ំ ន
ួ ៧.៨២៣.៨៦៨.២១០រៀល ការចុះបញ្ជដ
ី ធ
ី មា
ី្ល នលក្ខណៈដាច់
ដោយដុំចំនួន ២៤.៣៨៩.៧៤០.៨៨៣ រៀល, ចំណូលពីសេវាសំណង់
មានចំនន
ួ ១១.៦៨៧.៤១២.៦០០ រៀល, ចំណល
ូ ពីការជួលទីតាង
ំ រោងចក្រ
សហគ្រាសមានចំនួន ២៧២. ២៣៤.០៦០រៀល, ចំណូលពីពន្ធលើការ
ផ្ទេរអចលនទ្រព្យ ដែលប្រមូលដោយអង្គភាពពន្ធដារបានចំនួន ២៤២.
៨១៦.៦៥៣.៨៦៧ រៀល ។
ចំណែកឯការងារសវនកម្មវិញ

ក្រសួងបានចុះធ្វើសវនកម្មបានចំនួន

ទិន្នន័យចំនួន ២៥១.៥២៤ ប័ណ្ណ និងចេញប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋមាន
ប័ណ្ណ។

ការចុះបញ្ជីតាមរយៈបទបញ្ជាលេខ០១

សម្រេច បាន ១៨.០២០ ប័ណ្ណ ។ ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសម្រេចបាន៦០ ប័ណ្ណ មាន០៣ សហគមន៍ ។ ការចុះបញ្ជី
ដីរដ្ឋសម្រេចបាន ១១៦ ប័ណ្ណ ។ ការងារចុះបញ្ជីបន្តចុះបញ្ជីផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន
២៦.៤៨៩ ប័ណ្ណ។ ចុះបញ្ជីប្រាតិភោគ (ដាក់បញ្ចាំ/ហ៊ីប៉ូតែក) ចំនួន
១៧.៩២១ ប័ណ្ណ។
បើគិតពីពេលចាប់ផ្តើម រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ សម្រេចចែក
ប័ណ្ណ ៤.៤៥១.៨១៧ ក្បាលដីស្មើនឹង៦៣,៦% នៃក្បាលដីប៉ាន់ស្មានសរុប
៧ លានក្បាលដី ។ លទ្ធផលនេះ បើគិតធៀបនិងតាមផែនការដែលត្រូវ
សម្រេចឲ្យបានរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦

ឃើញថាលើសផែនការ

១,៦% ដោយក្នុងនោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសម្រេចបាន
៣.២០២.៩៥៨ប័ណ្ណ, ការចុះបញ្ជីដីធ្លីតាមបទបញ្ជាលេខ ០១ បបសម្រេច
បាន៦៣៧.១៣០ប័ណ្ណ។

ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ

សម្រេចបាន ៦១០.៤៧០ ប័ណ,្ណ ការចុះបញ្ជដ
ី ស
ី ហគមន៍ជនជាតិដម
ើ ភាគ
តិចសម្រេចបាន ១៤ សហគមន៍ ស្មើនឹង៤៥៩ ប័ណ្ណ ទំហំ ១.២៣៥.
៧៧៩ហិកតា ស្មើ១.៤៧៨គ្រួសារ, ការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃ
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងជួលអចិន្ត្រៃយ៍សម្រេចបាន ៨០០ ប័ណ្ណ ទំហំ
ប្រមាណ ៤០ ម៉ឺនហិកតា។
ដោយឡែក នៅក្នុងវិស័យសំណង់បានបង្កើតការងារជាច្រើនប្រភេទ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋគិតជាមធ្យមប្រមាណ១៩០.០០០ ទៅ ២០០.០០០ នាក់/
ថ្ងៃ ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករប្រមាណពី ១៤០.០០០ នាក់
ទៅ១៥០.០០០នាក់/ថ្ងៃ ហើយកម្លាំងពលកម្មអាចប្រែប្រួលទៅតាមទំហំ
ការងារជាក់ស្តែងនៅការដ្ឋានសំណង់ ។ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥
បរិមាណនៃកម្លាង
ំ ពលកម្មមានការកើនឡើងចំនន
ួ ៣៣,៣៣%។ តាមរយៈ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតម្លៃពលកម្មសម្រាប់កម្មករគ្មានជំនាញក្នុង

១ខែ

ទទួលបាន ១២០ ទៅ២០០ ដុល្លារអាមេរិក កម្មករមានជំនាញ និងមេជាង
ក្នុង១ខែ

ទទួលបាន

៣០០

ទៅ៤៥០ដុល្លារអាមេរិក

ចំពោះវិស្វករ
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ស្ថាបត្យករ និងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតក្នុង១ខែ ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស

គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបានចូលជាធរមានឲ្យ

ពី៣៥០ ទៅ២.៥០០ដុល្លារអាមេរិក។

បានល្អប្រសើរ។ បន្តសហការជាមួយគណៈ

នៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះដែរ

គម្រោងសាងសង់ទូទាំងប្រទេសមាន

កម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការបន្តអនុវត្តគោល

ចំនួន ២.៦៣៦ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់ចំនួន១៤.៦២០.២២៥

នយោបាយកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ែត្រការ៉េ

៨.៥៣៤.០៥៨.

សេវារដ្ឋបាលនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយទាំង ៣៦ ក្រុង ខណ្ឌ,

៣៨៩ ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៥ មាន

បន្តជំរុញ រៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិបាល ឆ្នាំ

២.៣០៥ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ៧.៦៨៦.១១២

២០០១, ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម ច្បាប់គ្រប់គ្រង

ម៉ែត្រការ៉េ មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣.៣៣៤.១០៧.

និងការអភិឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ច្បាប់ សំណង់, បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

២១៨ ដុល្លារអាមេរិក គឺមានការកើនឡើងចំនួន ១៥៥,៦៨% ។ ក្នុងនោះ

និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នឹងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួង

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

ឲ្យស្របតាមតម្រវូ ការជាក់សង
ែ្ត របស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ និងធុរជន, រៀបចំបព
្រ ន
័ ្ធ

មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគប្រមាណ

ដោយសមត្ថកិច្ចក្រសួងមានចំនួន

តាមរយៈការផ្តល់

សរុប ៣៥៤ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១៣.០៧៥.៥១៤

ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ម៉ែត្រការ៉េ

៨.០០៣.៥៣០.

រាជធានី ខេត្ត។ បញ្ចូលឯកសារគតិយុត្ត កម្រៃសេវារយៈពេលនៃការផ្តល់

១៩០ ដុលរ្លា អាមេរក
ិ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នា២
ំ ០១៥ មានចំនន
ួ

សេវា មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង និងទីតាំងសេវាក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួង,

១៨៤គម្រោងមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន៦.៦៧៨.៧២៨ ម៉ែត្រការ៉េ

បន្តជំរុញចេញប័ណ្ណ ឲ្យបានឆាប់ នូវទិន្នន័យសេសសល់ពីការអនុវត្តបទ

មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគប្រមាណ៣.០០៩.២១៧.១០៦

ដុល្លារ

បញ្ជាលខ
េ ០១ និងទិនន
្ន យ
័ ដែលនៅសេសសល់ពកា
ី រអនុវត្តកម្មវធ
ិ អ
ី នុវស
ិ យ
័

អាមេរិក ទុនវិនិយោគមានការកើនឡើងចំនួន១៦៥,៩៦%។ សមត្ថកិច្ច

រដ្ឋបាលដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ២០១៦, បន្តអនុវត្តផែនការឆ្នាំ ២០១៧ ដោយធ្វើការចុះ

រាជធានី ខេត្ត មានចំនួនសរុប ២.២៨២ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់

បញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យ សម្រេចបានចំនួន ៤០០.០០០ ក្បាលដី

សរុបចំនួន១.៥៤៤.៧១១ ម៉ែត្រការ៉េ មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគ

ការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបាន ១០ សហគមន៍ និង

ប្រមាណ ៥៣០.៥២៨.១៩៩ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូច

ការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ពិសេសដីរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលបាន

គ្នានៃឆ្នាំ២០១៥

មានចំនួន២.១២១ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់

ត្រួតពិនិត្យរួចឲ្យបាន ១៥ ម៉ឺនហិកតា និងបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី និងគាំទ្រ

សរុបចំនួន ១.០០៧.៣៨៤ ម៉ែត្រការ៉េ មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគ

ផ្នែកគតិយុត្ត និងបច្ចេកទេសដល់ក្រុមដោះស្រាយវិវាទទាំង ៣៦ ក្រុម និង

ប្រមាណ៣២៨.៨៩០.១១២ ដុល្លារអាមេរិក គឺមានការកើនឡើងចំនួន

២៥ក្រុមចល័ត។

មានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគប្រមាណ

៦១.៣០%។ បានត្រួតពិនិត្យប្លង់គ្រឿងផ្គុំសំណង់ដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់

សរុបមកនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦

(Data

កន្លងទៅនេះ

Base)

នៅតាមមន្ទីរ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី

ក្រសង
ួ សរុបប្រចាឆ
ំ ំ្នា ២០១៦ មានចំនន
ួ ៩៨ គម្រោង បើធៀបនឹងរយៈពេល

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់សម្រេចបានសមិទផ
្ធ លជាច្រន
ើ ដែលបង្ហាញនូវ

ដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៥ មានចំនួន ៣២គម្រោង មានការកើនឡើងចំនួន ៦៦

ទស្សនវិស័យប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម។

គម្រោង។

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននៃ

ការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ

ជារួមវិស័យសំណង់នៅទូទាំងប្រទេស គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ ដល់

កត្តានយោបាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន ៣៦.៨៥២

ការដាក់ចេញវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ នៅក្នុងវិស័យ

គម្រោង ផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន៩៣.៩៥០.៥០៤ ម៉ែត្រការ៉េដែល

នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា

តម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុប ៣៤.២៩៧.១១៦.១៣១ ដុល្លារអាមេរិក។

ធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ នេះ ប្រកបដោយចីរភាព។ ម្យ៉ាងទៀត ឆ្លងតាម

ជាមួយគ្នានះេ ដែរ ការងារលំនៅឋានក៏តវូ្រ បានក្រសង
ួ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់

ការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នេះ ក៏បានផ្តល់នូវក្តី

ដោយបានសហការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសា-

សង្ឃឹមថា ទៅថ្ងៃមុខទៀត វិស័យនេះ នឹងបន្តពង្រឹងតួនាទីជាវិស័យនាំមុខ

ធារណៈ តម្លៃទាបជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, សហការជាមួយ

មួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុង

អាជ្ញាធរនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម

ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន ៕

សំណង់

និងសុរិយោដី

គឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុត

ខេត្តបាត់ដំបង ព្រះសីហនុ សៀមរាប កំពង់ចាម មណ្ឌលគីរី និងខេត្តរតនគីរី
ក្នុងការប្រមូល ទិន្នន័យចងក្រងសៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេស លំនៅឋាន
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទាប

និងក្រុមជនងាយ

រងគ្រោះ, បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាទីតាំងសាងសង់ផ្ទះគំរូដែលធន់នឹងការ
ប្រែបល
ួ្រ អាកាសធាតុនៅខេតស
្ត ៀមរាប និងខេតបា
្ត ត់ដប
ំ ង, សម្របសម្រល
ួ
ការចុះស្រង់ព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ចំណែកឯកជន នៃអគារសហកម្មសិទ្ធិ អគារប៊ូឌីញ ស និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ARAKAWA រៀបចំ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញអគារប៊ូឌីញ ស, បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន
Worldbridgeland Co.Ltd ក្នុងការរៀបចំគម្រោងលំនៅឋានសាធារណៈ
មានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារមន្ត្រីរាជការ

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិង

ប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម និងប្រាក់ចំណូលទាប។
ចំពោះទិសដៅបន្តទៀត

ក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការអនុវត្តនូវ

កម្មករកំពុងមមាញឹកក្នុងការសាងសង់សំណង់អាគារខ្ពស់ៗ

ដើម្បី

26 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 16 elx 189 ExkumÖ³ qñaM 2017

អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ

ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានខិតខំធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យលើការងារសារមន្ទីរ
ការងារវត្ថុបុរាណ ការងារបុរាណវិទ្យា និងបុរេប្រវត្តិវិជ្ជា ការងារអភិវឌ្ឍ
វប្បធម៌ សិល្បៈភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ការងារសិល្បៈ ទស្សនីយភាព សិល្បៈសូន្យរូប និងសិល្បៈសិប្បកម្ម ការងារសៀវភៅ និងការអាន
ជាដើម។ ចំពោះការងារ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅសាកលវិទ្យា
ល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅមហា វិទ្យាល័យទាំង៥
ដែលបានបញ្ចប់ និងការពារស្នាដៃទទួលបានជោគជ័យតាមជំនាញឯកទេស
នីមួយៗ សរុបចំនួន ២៤៤នាក់ ក្នុងនោះស្រី ៩៥នាក់។ បានបើកវគ្គ បណ្តុះ
បណ្តាលនិស្សិតខ្មែរ-បរទេស

ព្រឹត្តិការណ៍ដង្ហែរក្បួន Chingay ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី
កាលរាត្រីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
ចំពោះវិស័យវប្បធម៌ និងបានប្តេជ្ញាការពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌ
វប្បធម៌ជាតិប្រកបដោយចីរភាព ដោយឈរលើគោលការណ៍ «អភិរក្ស
ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីការអភិរក្សប្រកបដោយ ចីរភាព»។
សកម្មភាពនេះបានស្តែងចេញតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

និងការដាក់

ចេញគោលនយោបាយផ្សេងៗ ដោយទទួលបានសមិទ្ធផល យ៉ាងច្រើនជា
បន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមក និងបានប្រែក្លាយកម្ពុជាដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ថា
ជាវាលពិឃាត និង សមរភូមម
ិ កជាព្រះរាជាណាចក្រនវៃ ប្បធម៌ និងជាតួអង្គ
មួយដ៏លេចធ្លោនៅលើវេទិកានានានៃពិភពលោក។
លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួង កាលពីពេលកន្លង
ទៅថា ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រសួងបានអនុវត្តក ារងាររបស់ខ្លួនដោយសម្រេច
បាន ៧៨,២៤ % នៃ ៥៧៤ សកម្មភាពការងារ ដែលបម្រើឲ្យផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ក្នុងវិស័យ វប្បធម៌ ដូចជាការ
ងារបេតក
ិ ភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ការងារបេតក
ិ ភណ្ឌរប
ូ ី ការងារបណ្តះុ បណ្តាល
ធនធានមនុស្សជាដើម ។ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសង
ួ វប្បធម៌ និង វិចត
ិ ស
្រ ល
ិ ្បៈ បានឲ្យដឹងថា កន្លងមកក្រសង
ួ បានអនុវត្ត
ការងារគាំពារសំណង់បូរាណជាប្រចាំ ក្នុងនោះនៅប្រាង្គកណ្តាលនៃប្រាសាទបាសែត ខេត្តបាត់ដំបង, ស្ពានទ័ព និងប្រាសាទបន្ទាយទ័ព ខេត្តឧត្តរមានជ័យ,

ក្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទវត្តនគរបាជ័យ

ប្រាសាទភ្នំត្រប់

និងព្រះវិហារវត្តមហាលាភ ខេត្តកំពង់ចាម, ប្រាសាទនាងខ្មៅ ខេត្តតាកែវ
និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ រៀបចំឯកសាររូបថតក្នុងកុំព្យូទ័រអំពីប្រាសាទ
បន្ទាយឆ្មារ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨-២០១៤ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឯកសារចាស់ៗ
និងជួយសម្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ បានរៀបចំថែទាំវត្ថុសិល្បៈបាន ៣
ឃ្លាំងនៅអភិរក្សស្ថានអង្គរ។ ក្រសួងក៏បានសហការជាមួយអង្គការ G.H.F
និង SOAS នៃ University of London លើការអភិរក្ស និងជួសជុល
ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបានសហការជាមួយអង្គការ
Waseda ជួសជុលប្រាសាទ N1 នៃប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ខេត្តកំពង់ធំ។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦នេះ សរុបចំនួន ៦៨នាក់ (និស្សិតឡាវ ៩នាក់)
និងបានបញ្ជូន

និស្សិតទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសបារាំងចំនួន

៣នាក់។

សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ មានសិស្សចំនួន
៨២៤នាក់ ក្នុងនោះស្រី ៤០៤នាក់។ សិស្សប្រឡងយកសញ្ញាបត្រសិល្បៈ
ចំនន
ួ ១១៥នាក់ ក្នង
ុ នោះស្រមា
ី ន ៤១នាក់ សិស្សប្រឡងបញ្ចប់ ស្នាតកបត្រ
ចំនួន ៨៨នាក់ ក្នុងនោះស្រីមាន ២៣នាក់។ នៅឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧
សិស្សប្រឡងចូលរៀននៅតាមសាលាទាំង៥ សរុបមានចំនួន ១៥៥នាក់
ក្នុងនោះស្រី ៥៣នាក់។ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នាសារៈមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ ក្រសួងវប្បធម៌
និងវិចិត្រសិល្បៈ បានរៀបចំ តភ្ជាប់ព្រះសិរ្សជាមួយ ដងខ្លួនព្រះហរិហរៈ
និងពិធីប្រគល់ជាផ្លូវការនូវវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ «ល្បែងទាញព្រ័ត្រ»
ចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ នៃអង្គការយូណេស្កូ។
នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ នាសារ មន្ទីរជាតិ ក្រសួងការបរទេស
និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បាន
រៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលព្រះសិរ្សនៃព្រះបដិមាព្រះព្រហ្មចំនួន២ ។ នៅថ្ងៃ
ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទី ក្រុង Addis Ababa នៃប្រទេស Ethiopia
ចាប៉ីដងវែងត្រូវបានចុះបញ្ចូល ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នៃមនុស្ស
ជាតិ។
បើទោះជាទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនមែន ប៉ុន្តែក៏
នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន

ដែលត្រូវដោះស្រាយ។

លោកជំទាវ

ភឿង សកុណា បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្វះធនធានមន្ត្រីជំនាញ
សម្រាប់បំពេញមុខតំណែងគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈ។ ចំពោះមន្ត្រី
ដែលមានស្រាប់ពុំទាន់បានធ្វើ ការវិភាគមុខងារ និងវិភាជន៍ មន្ត្រីឲ្យបាន
ចំគោលដៅ

និងតាមតម្រូវការរបស់អង្គភាព។

ខ្វះខាតសាស្ត្រាចារ្យ

ក្របខណ្ឌសាកលវិទ្យាល័យ និងសាលាមធ្យមវិចត
ិ ស
្រ ល
ិ ្បៈ ដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍។ បទល្មស
ើ ក្នង
ុ វិសយ
័ វប្បធម៌កត
ើ មានជាបន្តបន្ទាប់
ដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហការថែរក្សាការពារ ពីក្រសួងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ ព្រោះថាទំហំការងារវប្បធម៌ទូទាំងប្រទេស ទាំងបេតិកភណ្ឌរូបី
និងអរូបី មានវិសាលភាពធំធេង និងទូលំទូលាយ។ ច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្ត
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I- អំពីភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

១- គណបក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មានសិទ្ធិចាត់តាំងតំណាងរបស់ខ្លួន ២រូប

(ពេញសិទ្ធិ ១រូប និងបម្រុង ១រូប) “ហៅថា ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ” នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃុំ

សង្កាត់ ដែលខ្លួនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយគឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍ ដែលមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា ឬប្តឹងជំទាស់ ។

ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ត្រូវជាអ្នកមានសមត្ថភាព អាចបំពេញការងារបាននឹងត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃការិយាល័យបោះ

ឆ្នោតណាមួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែម្នាក់
ប៉ុណ្ណោះ (ភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ) ។ ភ្នាក់ងារបម្រុង ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជំនួសភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិអវត្តមាន ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មេភូមិ ជំនួយការមេភូមិ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

សង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតឡើយ ។
២-

គណបក្សនយោបាយត្រូវដាក់ពាក្យសុំ

ចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

នៅគណៈកម្មការឃុំ

សង្កាត់

រៀបចំការបោះឆ្នោត

(គឃ.សប) ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ នៃការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា (ថ្ងៃចុងក្រោយ) រហូតដល់ថ្ងៃទី
១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយត្រូវធ្វើជា ៣ច្បាប់ និងមានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាន ឬតំណាងគណបក្សនយោបាយដែល

ទទួលបានការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានគណបក្សនយោបាយ ។ ការផ្ទេរសិទ្ធិនេះ មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរសិទ្ធិបន្តឡើយ លើកលែងតែក្នុងលិខិត
ផ្ទេរសិទ្ធិនោះមានខ្លឹមសារអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរ សិទ្ធិបន្ត ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

- ច្បាប់ថតចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមួយច្បាប់

- បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ និងភ្នាក់ងារបម្រុងដែលជានីតិជន ដោយបញ្ជាក់នាមត្រកូល នាមខ្លួន ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋាន

និងការិយាល័យបោះឆ្នោត ដែលភ្នាក់ងារនោះត្រូវបំពេញការងារ

- បញ្ជីភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលមានការបញ្ជាក់របស់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ថា មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណា

មួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ នោះ

- សេចក្តីប្រកាសគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ បទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន និងភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣- គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជូនដល់ភ្នាក់ងារគណបក្ស នយោបាយណាដែលមាន

លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ តាមច្បាប់បោះឆ្នោត ។ ក្នុងករណីមានភ្នាក់ងារណាម្នាក់ ដែល បំពេញមិនបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោត គឃ.សប
ត្រូវបដិសេធឈ្មោះរបស់ជននោះជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរទៅសាមីគណបក្សនយោបាយ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ ក្រោយពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។

គណបក្សនយោបាយ មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារ និងភ្នាក់ងារបម្រុងរបស់ខ្លួនជាថ្មី ១លើក ទៀត ជំនួសឈ្មោះភ្នាក់ងារ

និងភ្នាក់ងារបម្រុងដែលបានបដិសេធ មក គឃ.សប ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការ
បដិសេធ ។

គណបក្សនយោបាយ ដែលបានទទួលស្គាល់ឲ្យចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារដើម្បីសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរ

ភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន រហូតដល់ម៉ោង ១៧,៣០នាទី មួយថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត (ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧) ។

៤- ក្នុងការសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិ ជំទាស់ ឬតវ៉ារាល់ការរំលោភ

ទៅលើច្បាប់ ឬបទបញ្ជានីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត ដែលភ្នាក់ងារនោះបានឃើញផ្ទាល់ ។ ការជំទាស់ ឬការតវ៉ាត្រូវធ្វើឡើងទៅប្រធានគណៈកម្មការការិយា-

ល័យបោះឆ្នោត ឬប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅពេលមានការរំលោភ ឬបន្ទាប់ពីមានការរំលោភ ដោយបង្ហាញពីមូលហេតុ ឬភស្តុតាង
ដែលនាំឲ្យ មានភាពមិនប្រក្រតី ឬការរំលោភច្បាប់ ឬ/និងការរំលោភបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ នៅក្នុង
ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះ ។

៥- ក្នុងការសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយមិនត្រូវ ៖
- ផ្តល់ការណែនាំ ឬស្តីបន្ទោសដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត និងមន្ត្រីរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- រំខាន ឬជ្រៀតជ្រែកដំណើរការបោះឆ្នោត និងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

- លើកឡើងនូវការជំទាស់ ឬកាតវ៉ាទៅជនណាម្នាក់ក្រៅពីប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់

សន្លឹកឆ្នោតបានឡើយ

- រំលោភទៅលើបទប្បញ្ញាតិ្តទាំងឡាយនៃច្បាប់បោះឆ្នោត ឬបទបញ្ជា នីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឡើយ ។

៦- ប័ណ្ណសម្គាល់ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ មានសុពលភាពប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែការសង្កេតមើល ដំណើរការបោះឆ្នោត និងការ

រាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ ។
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II- អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត (អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ)
អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

១- អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ គឺជាជនជាតិខ្មែរ ឬជនបរទេសជាសមាជិកនៃសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុក ឬជនបរទេសដែល

ត្រូវបានអញ្ជើញដោយសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប មានសិទ្ធិចូលរួមសង្កេតមើល
ដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូល ។ ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ត្រូវធ្វើនៅ គ.ជ.ប ។ ការទទួលពាក្យចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ
រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

អ្នកសង្កេតការណ៍ត្រូវជាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត លើកលែងតែជនបរទេស និងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល អំពីច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម

ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ អ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។

២- សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលមានបំណងចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវដាក់

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ចំនួន ៣ច្បាប់ ដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

- មានលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
-

មានលក្ខន្តិកៈ

ឬឯកសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

ដែលបញ្ជាក់ពីគោលបំណង

ប្រជាធិបតេយ្យ ឬការបោះឆ្នោត ឬសិទ្ធិមនុស្ស ឬច្បាប់ ឬយុត្តិធម៌សង្គម

ឬទិសដៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារអភិបាលកិច្ចល្អ

- មានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអប់រំ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជូនសមាជិកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួន
- មានផែនការការងារ និងស្ថានភាពថវិការបស់ខ្លូន

- បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍តាមរាជធានី ខេត្ត ដែលត្រូវធ្វើការសង្កេតការណ៍

- សេចក្តីប្រកាសគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការ បោះឆ្នោត និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នក

សង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត

៣- គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវចុះឈ្មោះ និងផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវ

តាមលក្ខខណ្ឌ កំណត់ដូចខាងលើ ។ ក្នុងករណីអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់ គ្មាន លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដូចខាងលើ គណៈកម្មា-

ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវបដិសេធឈ្មោះជននោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឲ្យទៅសាមីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែល
បានដាក់ពាក្យសុំសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។ គ.ជ.ប ត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតជា

លាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ ចំពោះតែអក
្ន សង្កត
េ ការណ៍ណា ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តគ
ិ ប
្រ គ
់ ន
្រា ់ និងបដិសធ
េ ឈ្មោះអ្នកសង្កត
េ ការណ៍ដល
ែ មានលក្ខណៈសម្បត្តិ
មិនគ្រប់គ្រាន់នោះចោល ។ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនជាថ្មី តាមការកំណត់របស់
គ.ជ.ប ។

សេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតលើឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

ត្រូវផ្ញើទៅគណៈកម្មការរាជធានី

ខេត្ត

រៀបចំការបោះឆ្នោត

(គធ.ខប)

ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់ ។ គធ.ខប ពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិបំពេញការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានី ខេត្ត របស់ខ្លួន ។

ប័ណ្ណសម្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍ ដែលអាចយកជាផ្លូវការបានក្នុងដំណើរការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត លុះត្រាតែប័ណ្ណសម្គាល់នោះចេញដោយ

គ.ជ.ប តាមរយៈ គធ.ខប ។

៤- សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល អាចស្នស
ើ ដា
ំុ ក់អក
្ន សង្កត
េ ការណ៍ជាតិចល័តទូទាង
ំ ប្រទស
េ សម្រាបថ្នា
់ ក់ដក
ឹ នាំរបស់ខន
ួ្ល បានយ៉ាង

ច្រើន ១០នាក់ ក្នុងករណីសមាគម ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះមានអ្នក សង្កេតការណ៍របស់ខ្លួន ចាប់ពី ៥រាជធានី ខេត្ត ឡើងទៅ ។
៥- អង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍ឡើយ ។
អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ

១- អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ គឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ និងប្រទេសនានា ដែលត្រូវ

បានអញ្ជើញ និងទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប ។
ពេលចូលដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្រសួងការបរទេស

និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗ និងត្រូវទៅដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍ អន្តរជាតិនៅ គ.ជ.ប ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១
ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

គ.ជ.ប ត្រវូ ពិនត
ិ ្យពាក្យសុច
ំ ះុ ឈ្មោះ និងផ្តលប
់ ណ
័ ស
្ណ គា
ំ ល់ដល
ែ បានបំពញ
េ ហើយ និងចេញសេចក្តស
ី ម្រេច អនុញត
្ញា យល់ពម
្រ ឲ្យអ្នកសង្កត
េ ការណ៍

អន្តរជាតិ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យសុំ ។

អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប មានសិទ្ធិសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូល ឬតាមដំណាក់កាល និង

គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ អ្នកបកប្រែរបស់អ្នកសង្កេត ការណ៍អន្តរជាតិ ត្រូវដាក់ឈ្មោះភ្ជាប់ជាមួយនិងពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នក
សង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ ដោយបញ្ជាក់ពី

មុខងាររបស់ខ្លួន ។ អ្នកបកប្រែភាសា ពុំមានសិទ្ធិដូចអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិឡើយ ប៉ុន្តែអាចចូលរួមដំណើរ

ជាមួយអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិទៅគ្រប់កន្លែងធ្វើការសង្កេតការណ៍ ។

២- ក្នុងពេលសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត អ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ មិនត្រូវ ៖
- ផ្តល់ការណែនាំ ឬស្តីបន្ទោសដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត និងមន្ត្រីរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- រំខាន ឬជ្រៀតជ្រែកដំណើរការបោះឆ្នោត និងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

- រំលោភទៅលើបទប្បញ្ញតិទាំងឡាយនៃច្បាប់បោះឆ្នោត ឬបទបញ្ជា នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយ ៕
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តើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេច
ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ?

សង្គមរីកចម្រន
ើ និងធ្វឲ
ើ ្យផលចំណញ
េ បានទៅប្រជាជន»។ គោលដៅ
នៃអភិបាលកិច្ច

ត្រូវបានគាំទ្រដោយគំនិតប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត

របស់ចិនតាំង ពីបុរាណកាលមកដូចខាងលើនោះឯង។ ទស្សនទាននៃ
អភិបាលកិចដ
្ច មា
៏ នសារៈសំខាន់នះេ ក៏តវូ្រ បានការគាំទ្រពីបក្សកុមយ
ុ្ម នីស្ត
ចិនផងដែរ។ កំណើនសេដក
្ឋ ិចរ្ច បស់ចន
ិ បានកើនឡើងក្នង
ុ រង្វង់ ៦,៧%
ពីមយ
ួ ឆ្នាទៅ
ំ មួយឆ្នា។
ំ ១១ខែដប
ំ ង
ូ នៃឆ្នា២
ំ ០១៦កន្លងទៅ ប្រទស
េ ចិន
បានបង្កើតការងារថ្មីជូនប្រជាជនជាង១២ លាននាក់ នៅក្នុងទីក្រុង
និងទីប្រជុំជននានា ហើយបានរំដោះប្រជាជនប្រមាណជាង ១០លាន

សកម្មភាពដ៏មមាញឹកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយនៃប្រទេសចិន

នាក់ ឲ្យចេញពីភាពក្រក
ី ។
្រ ប៉ន
ុ ែ្ត នៅពេលដែលកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ព

តើជាការបើកចំហ ឬក៏បិទបញ្ចប់ទៅហើយ? តើត្រូវឆ្ពោះទៅមុខ
ទៀត ឬក៏ត្រឡប់ក្រោយមកវិញ? នេះគឺជាសំណួរដែលបានចោទសួរ
ឡើងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ស្ថិត

លោកមានល្បឿនយឺតវាក៏មន
ិ មែនជាការងាយស្រល
ួ ប៉ន
ុ ន
្មា ដែរសម្រាប់
ប្រទេសចិន ក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវរាល់សមិទ្ធផលទាំងនេះ។
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

សមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនដែល

ហើយវាត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់

រដ្ឋាភិបាលចិនកសាងបាន ជាពិសេសផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័នរួមមាន

គ្រាន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបក
្រ បដោយគតិបណ្ឌត
ិ និងការទទួលខុស

ខ្សែរថភ្លើងតភ្ជាប់ខេត្ត គីងហាយ ទៅតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេត៍ ការកសាង

ត្រូវពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីដាក់ចេញផែនការ

សម្រេចបានទាំងស្រុងរចនាសម្ព័នផ្លូវហាយវេ

និងគោលដៅ ព្រមទាំងរួមគ្នាតស
ួ្រ ត្រាយផ្លវូ ទ្រទង
្រ ដ
់ ល់កណ
ំ
ន
ើ សេដ-្ឋ

ប្រទេស ការកសាងទំនប់វារីអគ្គីសនី Three Gorges Dam ការស្ថាបនា

កិច្ច។ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ នឹងត្រូវ

ពហុកំពង់ផែ

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានទូលំទូលាយ និងការទទួលខុសត្រូវ

សមុទ្រ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រទេសចិនបានរកឃើញបច្ចេក

ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ចសាកល។

វិទ្យាថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍អវកាស និងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវ

នៅលើផ្លូវបំបែក

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន បាននិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល

ឆ្លងកាត់ក្នុងទូទាំង

ដែលបានតភ្ជាប់គ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសទៅកាន់មហា

សមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួន។

នៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមក។ ការ

ក្នង
ុ ខណៈពេលដែលប្រទស
េ របស់ខន
ួ្ល កំពង
ុ មានការអភិវឌ្ឍប្រទស
េ

សម្របសម្រួលប្រកបដោយនវានុវត្តភាព, ភាពបៃតង, ការបើកចំហរ

ចិន ក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព-

និងការចែករំលែកនូវទស្សនទាននៃការអភិវឌ្ឍ ដែលលើកឡើងដោយ

លោក។

ប្រធានាធិបតីចិន ស៊ី ជីន ពីង មិនត្រឹមតែផ្តល់ ដំណោះស្រាយ

ចិនបានរួម វិភាគទានប្រមាណ ៣៩% ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព

សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់ចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏

លោកក្នុងឆ្នាំ២០១៦ គឺកើនឡើងប្រមាណ ១៤,២% បើធៀបនឹង

បានផ្តលជា
់ គោលដៅច្បាស់លាស់ផងដែរ សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍរយៈពេល

ឆ្នាំ២០១៥។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃប្រទេស G20 លើកទី១១ ដែល

វែងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ កំណែទម្រង់រចនាសម្ព័នលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់

ចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីខែកញ្ញា កន្លងទៅជាថ្មីម្តងទៀតប្រទេសចិន

បានផ្តលជា
់ ពន្លដ
ឺ ល់ថាមពលនៃការអភិវឌ្ឍថ្មម
ី យ
ួ ហើយបានធ្វឲ
ើ ្យកើត

បានបង្ហាញពីការខិតខំឥតសំចក
ៃ ង
ុ្ន ការជំរញ
ុ ឲ្យខ្លាង
ំ ប្រកបដោយចីរភាព

ឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព

របស់

តុល្យភាព ជាបរិយាប័នទៅ
្ន ដល់កណ
ំ
ន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ស
្ច កល។ ប្រជាជនចិន

ការធ្វើឲ្យងាយស្រួលចំពោះទម្រង់ការនៃការងារគ្រប់គ្រង

មិនមែនគ្រាន់តែដក់ជាប់ក្តីសង្ឃឹមពី អតីតកាល ដែលបុព្វបុរសខ្លួនបាន

និងការធ្វប
ើ ត
្រ ភ
ិ ូ កម្មនអ
ៃ ណា
ំ
ចរដ្ឋាភបា
ិ លថ្នាកក
់ ណ្តាលទៅថ្នាកក
់
ម
្រោ

កសាងមហាកំពែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបានឧទ្ទិសទៅ

ជាតិ ព្រមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនវានុវត្តការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ

ដល់ការកសាងឡើងវិញនូវផ្លូវសូត្រផងដែរ។ «ការពិគ្រោះពិភាក្សា

ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

រួមគ្នា, ការស្ថាបនារួមគ្នា និងការបែងចែកផលចំណេញជាមួយគ្នា»

ប្រទេស។

និងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់

យោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

បំផុតដល់ការបង្កើតឲ្យមាននូវ ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយ ដែលអាចធានា

គឺជាទស្សនទាន

ដែលកំណត់អត្ថន័យច្បាស់លាស់នៃគំនិតផ្តួចផ្តើម

ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានសុខភាព និងស្ថិរភាពរបស់ចិន។

«ផ្លវូ មួយ ខ្សែកវា
្រ ត់មយ
ួ » និងទទួលបានការគាំទព
្រ ស
ី ហគមន៍អន្តរជាតិ។

ចិនមានសុភាសិតមួយឃ្លាថា «សេដ្ឋកិច»្ច «មានន័យថា ដើម្បីធ្វើឲ្យ

ប្រទេសចិន នៅតែមានផែនការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានការ

30
30TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 16 elx 189 ExkumÖ³ qñaM 2017

អភិវឌ្ឍកាន់តខ
ែ ង
ំ្លា ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧ នេះ។ មហាសន្នបា
ិ តបក្សកុមយ
ុ្ម នីស្ត
ចិនលើកទី១៩

ដែលគ្រោងធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះ

ក៏គ្រោងដាក់ចេញ

ចិន គឺជាប្រទស
េ ដែលមានការអភិវឌ្ឍធំបផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ ពិភពលោកជាមួយ
នឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើម

ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក៏មិនទាន់មាន

និងធ្វើឲ្យបាន សម្រេចនូវគោលការណ៍គោលនយោបាយជាអាទិភាព

សភាពស្មើគ្នានៅឡើយដែរ។

មួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសង្គម និងទីផ្សារ។ សកលភាវូប-

ដំណើរការ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលំបាកជា

នីយកម្មសេដ្ឋកិច្ច

ច្រន
ើ ។ ប៉ន
ុ ដោ
ែ្ត យសារតួនាទីដក
ឹ នាំជាស្នល
ូ របស់មដ
េ ក
ឹ នាំចន
ិ និងការ

និងសេរីភាវូបនីយកម្មនៅតែជានិន្នាកាសេដ្ឋកិច្ច

ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែ

សាកល។ ប្រទេសចិនគ្រោងនឹង ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាកំពូលកិច្ច

គាំទ្រដ៏ខ្លាំងពីប្រជាជនដែលមានចំនួនប្រមាណ១៣០០

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ

ដែលជាកម្លាង
ំ ដ៏សកម្មរម
ួ ជា មួយនឹងស្ថានភាពរបស់បទ
្រ ស
េ ដែលមាន

និងកិច្ចប្រជុំលើកទី៩

ស្ថិរភាព

នៃបណ្តាប្រទេសបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

ភាពចុះសម្រុង

លាននាក់

និងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពស្វាហាប់

BRICS ជាផ្នក
ែ មួយនៃកច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រែង ដើម្បីកសាងនូវនវានុវត្តភាព

គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមានកម្លាំងទិញខ្លាំង និង

ការបើកចំហគំនិតផ្តួចផ្តើម

និងបរិយាប័ន្នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

សក្តានុពលដ៏ធំធេង ការបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការបែងចែក

ចិននឹងចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភព

ផលចំណេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងបរិយាកាសធុរកិច្ច ឈ្នៈ-ឈ្នៈ

ទាំងអស់នេះមានន័យថា

លោកនូវប្រាក់ចំណេញរបស់ប្រជាជនចិន

ដែលផ្តល់ជាក្តីសង្ឃឹមដ៏

ទាំងអស់នេះហើយគឺជាមធ្យោបាយជាទឡ្ហីករណ៍ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ
ឃើញថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តឆ្ពោះដំណើរទៅមុខទៀត៕

មុតមាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ។
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រស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ និងជនជាតិដើមភាគ តិច ក៏ដូចជាភាពសម្បូរណ៍

ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់សេវាលើវិស័យវប្បធម៌នៅខ្វះខាត និងខ្វះ

បែបនៃវប្បធម៌ខ្មែរ សំដៅផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកចំណេះដឹងពីគ្នាទៅវិញ

ចន្លោះច្រើន រួមទាំងការអនុវត្តនៅមានកម្រិត។ សមត្ថភាពនៃការច្នៃប្រឌិត

ទៅមក ពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យ ។ យកចិត្តទុកដាក់លើកស្ទួយ

បង្កត
ើ ផលិត ផល វប្បធម៌ថៗ
ី្ម ប្រកបដោយគុណភាពមានចរិតជាតិ ទន្ទម
ឹ នឹង

សកម្មភាពវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិច

ការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិត ដែលជាកត្តា ធ្វើឲ្យមានការលួចចម្លងស្នាដៃ

ស្រយាល។ បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងរូបី-អរូបី ដែល

តែងនិពន្ធនៅតែមានបន្ត។ ហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ រូបវន្តជរំ ញ
ុ ដល់វស
ិ យ
័ វប្បធម៌

កំពង
ុ ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ ដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារដូចជា តាមរយៈ

នៅមានការខ្វះខាតច្រើនដូចជា សាលសម្តែងសិល្បៈ និងការិយាល័យ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ និងការប្រមែប្រមូល ពត៌មាន

ធ្វើការជាដើម។

ចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើពីព្រឹទ្ធាចារ្យ ចាស់ទុំ និងអ្នកមានចំណេះជំនាញ

ជាការពិតណាស់ ការថែរក្សាអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
គឺជាកិចកា
្ច រគ្មានទីបញ្ចប់ និងមានវិសាលភាពធំធង
េ ដែលត្រវូ ការនូវធនធាន

និងវប្បធម៌នៅតាមតំបន់ដាច់

ក្រៅប្រព័ន្ធ សំដៅថែរក្សាអភិរក្សបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃទាំងនោះឲ្យបាន
គង់វង្ស។

មនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹង និងជំនាញពិតប្រាកដព្រមទាំងថវិកាសម

ឆ្លងកាត់ដណា
ំ
ក់កាលប្រវត្តសា
ិ ស្តជា
្រ ច្រន
ើ ជាពិសស
េ ក្នង
ុ ភ្លង
ើ សង្គម
្រា

ស្របសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា

រ៉ាំរ៉ៃ និងរបបប្រល័យពូជ សាសន៍ វិស័យវប្បធម៌របស់ជាតិក៏ទទួលរងការ

យើងកំពុងស្ថិត នៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ដែលក្នុងនោះចរន្តនៃ

បំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំ។ ប៉ុន្តែតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩

វប្បធម៌បរទេសបាននឹងកំពុងហូរចូលយ៉ាងគំហុក

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលនាំមកជាមួយនូវ

ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លះដែរ។ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយក

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង

និងជាអត្តសញ្ញាណជាតិកត
៏ វូ្រ បានស្តារឲ្យរស់ឡង
ើ វិញ និងមានការអភិវឌ្ឍ

អធិការកិច្ចបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រ

រីកចម្រន
ើ រហូតមកដល់សព្វថៃ្ង ដោយបានចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នង
ុ សង្គម

សិល្បៈ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ថា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា

ក្នង
ុ ក្រអៅបេះដូង និងដួងព្រលង
ឹ ខ្មរែ គ្របរ់ ប
ូ ។ ប្រជាជនកម្ពជា
ុ គ្របរ់ ប
ូ មាន

ប្រឈមខាងលើ

មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ សម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងមួយចំនួនត្រូវ

ពង្រឹងចំណេះដឹង

ក្រសួងរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

និងវិស័យឯកជនត្រូវ

និងសមត្ថភាពខាងផ្នែកវប្បធម៌

វិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈដែលជាព្រលឹងជាតិ

និងការពង្រឹងការ

បានពិភពលោកទទួលស្គាល់ និងបានចុះបញ្ជីបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ជពិភព

ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ និងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏

លោករួមមាន៖ ប្រាសាទតំបន់អង្គរ នៅឆ្នាំ១៩៩២ និងប្រាសាទព្រះវិហារ

ល្អប្រពៃរបស់ជាតិយើង។ បន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍ

នៅឆ្នាំ២០០៨ រីឯបេតិក ភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិរួមមាន៖ របាំព្រះរាជ-

ធនធានមនុស្សក្នង
ុ វិសយ
័ វប្បធម៌ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្តជា
ី្រ ប្រចាដោ
ំ យ

ទ្រព្យនៅឆ្នាំ២០០៣ ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ នៅឆ្នាំ២០០៥ ល្បែងទាញ-

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង

ព្រ័ត្រ នៅឆ្នាំ២០១៥ និង «ចាប៉ីដងវែង» ដែលត្រូវបញ្ចូលកាលពីថ្ងៃទី៣០

និងការរៀបចំតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ សំដៅថែរក្សាការពារអភិរក្សនូវ
មរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិ

សំដៅប្រែក្លាយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ ទន្ទឹមនេះ សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបី និងអរូបី
មួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំជាឯកសារសំណើ ដើម្បីដាក់បញ្ចូល

ទាំងនេះជាគោលដៅទេសចរណ៍ វប្បធម៌ផង និងជាទីកន្លែងសម្រាប់ការ

ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ថតខ្សែភាពយន្តជាតិ និងអន្តរជាតិផង។ ជំរញ
ុ ការបង្កត
ើ មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌

បន្តបន្ទាប់ផងដែរ ក្នុងនោះមាន៖ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មា

នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីបង្ហាញពីបព
្រ ណ
ៃ ី ទំនៀមទម្លាប់ និងរបៀបរបប

ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ ប្រាសាទបឹងលាជាដើម៕

និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិជា
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- ចាស...អត់អីទេម៉ែ ។ គាត់ថា គាត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនធម៌ ដូច្ចេះការរាប់អាន
របស់ខ្ញុំជាមួយគាត់ គឺរាប់អានក្នុងនាមជាបងធម៌ ប្អូនធម៌ តើម៉ែ ។
- ទេ....មិនបានទេ គ្រោះថ្នាក់ណាស់! កាលដើមឡើយ ម៉ែ និងឪពុក
របស់ឯងក៏ជាបងធម៌ ប្អូនធម៌ដែរ ម៉ែប្រាប់កូនឲ្យដឹងចុះ កូនកុំប្រហែស
១. ស្រណោះមាតុភូមិចាស់ទុំដាំត្នោត

ជាកេរប្រយោជន៍ជួយជនខេមរា

សីលទានកុសលផលឋានទេវតា

សែនសុខសក្តាកម្ពុជាកបយស។

២. ត្នោតដុះដាសដី លៃបានជម្រក

ផ្សំថ្នាំកែរោគប្រាណឥតមានមោះ

ផ្លែត្នោតទឹកត្នោតមានឱជារស

ទឹកត្នោតរំងាស់ស្ករល្អប្រពៃ ។

៣. ត្នោតច្រើនសែននៅ មាសពៅថយក្រ	ត្នោតហ្វូងច្រូងឈរសាទរប្រុសស្រី
មានស្បៀងបន្ថែមបង្អែមចំណី

រសជាតិគប្បីសន្តោសមេត្តា ។

៤. មេត្តា ការពារ ណាកែវចរណៃ	ត្នោតប្រជាប្រិយ ទឹកដីដូនតា	ត្នោត
តអំបូរត្រកូលសាវតារ	ត្នោតនៅកាលណាភ្លឺថ្លាស្រុកយើង ។
៥. សប្បាយរាល់ឆ្នាំដាំត្នោតលូនខ្ពស់
ទួលស្រែអំពកដំបូកចំទើរ

ដីថ្មសោតនោះ ដុះឡើងស្រយើល
ក្រវ៉ើនទង្វើសំបូរបាយទឹក

៦. ត្នោតធម្មជាតិផ្តើម សន្សើមខ្យល់ទៀង

រដូវធ្លាក់ភ្លៀងស្បៀងស្រូវសន្ធឹក

	ត្នោតម្លបត
់ ជា
្រ ក់ ពំនាក់លច
្ងា ព្រក
ឹ

យប់ថយ
ៃ្ង ង
ើ នឹក នឹកឃើញសែនប្រង
ឹ ៕

		
		

ដោយលោកៈ ជឹម ងួន មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍
អតីតអគ្គនាយករងទី១ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ

ឲ្យសោះណា ៕
			

អត់ដៃ

ពេលកំពុងបណ្តើរគ្នា រកចំណីក្នុងទីធ្លាជុំវិញផ្ទះ អាគក សួរនាងមេ ៖
- មនុស្សលោកស្រីៗសុទ្ធតែមានដោះធំៗ ចុះចំណែកអូនឯងវិញ ម៉េច
ក៏អត់ដោះអ៊ីចឹង?
នាង មេ សម្លក់ រួចទើបតប ៖
- បង គក ឯងអត់មានដៃសម្រាប់អង្អែលផង អូនចាំបាច់មានដោះធ្វើអី ។
		

សងសឹក បានសំរេច

នាល្ងាចមួយនាយ ផែន សួរនាងផុនជាប្រពន្ធ :
-

បងដឹងខ្លួនថា

ឧស្សាហ៍ផ្ទុះកំហឹងដោយចៃដន្យ

តែសំណាងល្អ

អូនអាចទប់ចិត្តបានរាល់លើក ដោយមិនបានតបតជាមួយបងសោះ ។
អាស្រ័យហេតុនេះ

ទើបប្តីប្រពន្ធយើង

មានសុភមង្គល

ជាមួយគ្នា

រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ អូនប្រាប់បងមកមើល អូនមានវិធីយ៉ាងម៉េច បានជា
អាចទប់ចិត្តបានរាល់លើក ដោយមិនតបតជាមួយបង?
-

ច៎ា!

រាល់ពេលខឹងស្ទើរទ្រាំមិនបាន

អូនតែងរត់ចូលបន្ទប់ទឹក

ដុសលាងសម្អាតបង្គន់អនាម័យ រហូតបានស្អាតបានល្អ ទើបចេញមកវិញ
បងមិនធ្លាប់សម្គាល់ឃើញទេឬ?

គ្មានបញ្ហា
នាយ ទើម ទើបនឹងទិញ

- ច៎ា! សម្រាប់អូនគឺបានមែន ព្រោះអូនប្រើប្រាស់ច្រាសដុសធ្មេញ

រថយន្តមយ
ួ គ្រឿង តែផះ្ទ ចង្អៀត

របស់បង

ពេកយប់ឡង
ើ

ចតចោលនៅ

សងសឹកបានសម្រេចហើយៗ ។

ខាងក្រៅ ។

ដោយដឹងថា

		

ម្តុំនោះពួកចោរ

ចូលចិត្តវាយ

នៅពេលកំពុងផឹកជួបជុំមិត្តភក្តិ ៤ នាក់ នាយ កាក់ ផ្តើមនិយាយ ៖

បំបែកកញ្ចក់ទ្វារ

រថយន្តចូល

លួចដោះវិទ្យុ ។ ហេតុនេះ ពេលចតរថយន្តរួចនាយ ទើម សរសេរលើ ក្រ
ដាសមួយសន្លឹកបិទភ្ជាប់កញ្ចក់រថយន្តថា រថយន្តនេះអត់មានវិទ្យុទេ ។
លុះព្រឹកឡើងរថយន្តត្រូវចោរលួចយកទៅបាត់ ។ ពួកចោរប្រើដីស
សរសេរលើថ្នល់ត្រង់កន្លែងចតរថយន្តដាក់ថា អត់បញ្ហាទេ យើងអាចទិញ
វិទ្យុថ្មីដាក់ចូលក៏បានដែរ ៕
		

- ថាម៉េច! ដុសលាងបង្គន់អនាម័យ អាចជម្រុះកំហឹងបាន?

មិនបានទេ

មុនពេលចូលដំណេកមីង យ៉ម និយាយប្រាប់នាង យុំ ជាកូន៖
- ម៉ែ មើលឃើញកូនឯងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយអន្ទិតយុទ្ធខ្លាំងឡើងៗ
រាល់ថ្ងៃហើយ។ អាម្នាក់ហ្នឹង ក៏កាន់តែឈានហួសព្រំដែន មនោសញ្ចេតនា
មិត្តភក្តិបន្តិចម្តងៗដែរ។ កូននៅក្មេង កូនត្រូវខំរៀនសូត្រ ដើម្បីអនាគតរប
ស់ខ្លួនកុំឲ្យគេយកចំណេញលើខ្លួនបានឲ្យសោះដឹងឬនៅ?

សម្រាប់ដុសបង្គន់រាល់លើក

ហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថា

ចង់ឲ្យប្រពន្ធឡូឡា

- អេហ៍ សម្លាញ់ រាល់ពេលផឹកចប់ វិលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំបន់ឲ្យ
តែប្រពន្ធឡូឡាទេ!
- អ្ហាក ម៉ែចអ៊ីចឹងទៅវិញ ?
-

ព្រោះថា ពេលឮមាត់ប្រពន្ធឡូឡា ទើបខ្ញុំដឹងថា គ្រែដេកនៅកន្លែង

ណា ។ បើមិនអ៊ីចឹងទេ ខ្ញុំមុខជាដេកលើការ៉ូហើយសម្លាញ់អើយ ។
		

ដៃគគ្រិច

ព្រឹកមួយនាយ ចែម បានដើរចូលហាងកាត់ និងកក់សក់របស់នាយ ចូច
ហើយក្រឡេកឃើញដៃនាយ ចូច គគ្រិចពេកក៏ជ្រួញចិញ្ចើមសួរ :
- អេហ៍ ចូច ព្រឹកនេះ ម៉េចបានជាដៃរបស់ឯងគគ្រិចខ្លាំងម្លេ៉ះ?
- ហ៊ឺ ចែម អើយ តាំងពីព្រឹកមកដល់ឥឡូវ អត់ទាន់បានកក់ក្បាល
ឲ្យម្នាក់ណាផង ទើបដៃគគ្រិច អ៊ីចឹងហើយ ៕

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
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>] suwm suIfa
GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
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`
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elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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`
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`
]tþra:
elak CMu
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`

