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វិសោធនកម្មបទបញ្ជោផ្ទោក្នុងរដ្ឋសភានិងច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
ជំហានទោមុខយ៉ោងតោឹមតោូវនោបោជាធិបតោយ្យ និងនីតិរដ្ឋនោកម្ពុជា

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 

សាធរណៈរឹងមាំ សេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លា កិត្តិយស 

និងកិត្យានុភាពជាតិតេូវបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជីវភាពរស់ 

នៅរបស់បេជាជនកន់តេបានបេសើរឡើង ឯលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យសេរី 

ពហុបក្សក៏កន់តេរីកលូតលាស់ និងចាក់ឫសជេនៅក្នុងសង្គមជាតិ។        

ករផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ គឺជាមោទនភាពដ៏ថ្លេថ្លាបំផុតនេបេជា-

ជាតិកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងកររីកចមេើននេះ ក៏ទាមទារឲ្យមានករពិនិត្យ 

កេសមេួល និងបំពេញបន្ថេមលើចំណុចផ្សេងៗផងដេរ ជាពិសេសទាក់ទង 

ទៅនឹងវិស័យច្បាប់ ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនេសភាពករណ៍ជាក់

ស្តេងថ្ម ីដើម្ីបធនាដល់ករបន្តពងេងឹពងេកីលទ្ធបិេជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ , 

ករបេពេតឹ្តទៅដោយបេសិទ្ធភាពនេសា្ថាប័នរដ្ឋ, កររក្សាស្ថរិភាព នយោបាយ 

និងករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក៏ដូចដើម្ីបឲ្យគណបក្ស និងអ្នកនយោបាយ

កន់តេមានករទទួលខុសតេូវចំពោះផលបេយោជន៍ជាតិ។

ផ្តើមពីសំណូមពរនេះ នៅថ្ងេទី៣១ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ រដ្ឋសភានេ      

ពេះរាជាណចកេកម្ពជុាបានអនុម័តវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទេក្នងុនេរដ្ឋសភា 

ហើយនៅថ្ងេទី២០ ខេកុម្ភៈ ឆា្នា២ំ០១៧ រដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តវិសោធនកម្ម

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ។ អ្នកតំណងរាសេ្តនេគណបក្សបេជាជន

កម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងនេះឡើង អាសេ័យ 

ដោយបានឃើញច្បាស់ថ គណបក្សបេឆាំងគ្មានភាពសោ្មាះតេង់ក្នុងករ 

អនុវត្តវប្បធម៌សន្ទនាតាមគោលករណ៍ដេលបានពេមពេៀងគ្នា និងគ្មាន  

ឆន្ទៈពិតបេកដក្នុងករអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីពងេឹងនីតិរដ្ឋឡើយដោយបាន 

បេើបេស់យន្តកររបស់សភា បង្កជាបញ្ហាលំបាកស្មុគសា្មាញមិនចេះចប់ 

និងបំពានលើច្បាប់ទៅវិញ។ តាមរយៈវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទេក្នងុរដ្ឋសភា 

គឺបាន៖ ១-បញ្ចប់ករបកសេយខុសគ្នានូវបេករ ៤៨ថ្មី (បី) នេបទបញ្ជា 

ផ្ទេក្នុងរដ្ឋសភា ២-បញ្ចប់ករបំពានអំណចតុលាករតាមរយៈបេករ ៤៨  

ថ្ម ី(បី) ៣-បញ្ចប់វប្បធ៌មសំឡេងភាគតិចយកសំឡេងភាគចេើនធ្វើជាចំណប់ 

ខ្មាំង ៤-បញ្ចប់ករចោទបេកន់ថ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាមិនចង់ជួប  

ចរចា និង៥-មិនចាំបាច់ចំណយថវិករដ្ឋក្នុងករទិញរថយន្ត និងសមា្ភារៈ 

ធ្វើកររបស់កេុមសំឡេងភាគចេើន និងកេុមសំឡេងភាគតិច។

ចំពោះករធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ក៏បានឆ្លុះ 

បញ្ចាងំឲ្យឃើញពីជំហានដ៏ចំាបាច់ និងតេមឹតេវូក្នងុករពងេងឹលទ្ធបិេជាធិប-

តេយ្យសេរី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យករបេពេឹត្តទៅរបស់គណបក្ស 

នយោបាយទាំងអស់កន់តេធនាបាននូវភាពតេឹមតេូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង 

ច្បាប់ និងកន់តេមានករទទួលខុសតេូវខ្ពស់ឡើងចំពោះផលបេយោជន៍ 

Presently, Cambodia is enjoying peace, stability, security, 
firm public order, strong national economic development, while 
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 
reflects necessary and correct steps to strengthen liberal and 
pluralistic democracy and rule of law for all political parties to 
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 និងបេជាជន។ ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់តេូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ? គួររំឭកថ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយតេូវ

បានរដ្ឋសភានីតិកលទី១ អនុម័តនៅថ្ងេទី២៨ ខេតុលា ឆា្នាំ១៩៩៧ ដេល 

នៅពេលនោះ កររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបេទេសជាតិកំពុងមានករមមាញឹក

យ៉ាងខ្លាំង ឯករកសាងច្បាប់នេះក៏មានរយៈពេលខ្លីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះនៅ 

មានភាពខ្វះខត មិនគេប់ជេុងជេយ និងមិនពេញលេញក្នុងករអនុវត្ត។ 

ទោះយ៉ាងនេះក្តគីណបក្សបេជាជនកម្ពជុា ដេលបានដឹកនំាបេទេសតាមរយៈ 

ជ័យជម្នះក្នងុករឆ្នាតជាបន្តបនា្ទាប់ និងបណ្តាគណបក្សនយោបាយផ្សេងៗ 

ទៀត បានអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះជិត២០ ឆា្នាំមក 

ហើយ។ ក្នុងរយៈពេលជិត២០ ឆា្នាំមកនេះ ឆ្លងតាមករបេតិបត្តិជាក់ស្តេង

បានបង្ហាញអំពីភាពខ្វះចនោ្លាះនេច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ដេល 

បានអនុម័តនៅឆា្នាំ១៩៩៧ ជាអាទិ៍ តើទណ្ឌិតអាចដឹកនាំគណបក្សបានឬ 

ទេ? តើគណបក្សមួយដេលបានបេពេឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរតេូវទទួលទោសបេប

ណ? តើគណបក្សមួយតេូវរៀបចំអង្គករដឹកនាំយ៉ាងណ។ល។  ដូច្នេះ       

ចំាបាច់តេូវមានករធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ដើម្បីធនាមូលដ្ឋានគេឹះរឹងមាំ 

សមេប់ករបេតិបត្តិនេគណបក្សនយោបាយនីមួយៗ។ នៅក្នុងហេតុផល 

នេះហើយដេលអ្នកតំណងរាសេ្តនេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានលើក

សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះឡើង។ 

តាមខ្លឹមសារនេវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះ គឺ 

បេធន និងអនុបេធននេគណបក្សនយោបាយ និងសមាសភាពនេ 

គណៈកមា្មាធិករនាយក ឬគណៈកមា្មាធិករអចិន្តេយ៍ ឬអង្គករសមមូល 

នឹងគណៈកមា្មាធិករនាយក ឬគណៈកមា្មាធិករអចិន្តេយ៍នេគណបក្ស 

នយោបាយ មិនតេូវជាបុគ្គលដេលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដក់ពន្ធនាគរពី 

បទឧកេឹដ្ឋ ឬពីបទមជ្ឈិមដោយគ្មានករព្យួរទោសឡើយ។ គេប់គណបក្ស  

នយោបាយទំាងអស់ តេវូគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តពីីគណបក្សនយោបាយ 

និងច្បាប់ជាធរមានដទេទៀតនេពេះរាជាណចកេកម្ពជុា។ ចំពោះគណបក្ស

នយោបាយណដេលបេពេឹត្តខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ខុសទៅនឹងច្បាប់ស្តី

ពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ជាធរមាននានា កេសួងមហាផ្ទេអាចចាត់

វិធនករមួយចំនួន ក្នុងនោះរួមមានទាំងករប្តឹងទៅតុលាករកំពូល ដើម្បី 

រំលាយគណបក្សនយោបាយនោះ ក្នងុករណីកំហុសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ។ 

ករអនុវត្តមុឺងមា៉ាត់ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ជាបេករចាំបាច់ 

ណស់ ក្នុងករលើកស្ទួយគុណតម្លេនេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស 

ករករពារបេជាជន មិនឲ្យគណបក្សនយោបាយបេើបេស់ជាឧបករណ៍

ដើម្ីបសមេចមហិច្ឆតាអាកេក់របស់ខ្លនួ ក៏ដូចកររំាងសា្កាត់ថ្នាក់ដឹកនំាគណ

បក្សណមួយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពមិនតេឹមតេូវ ដូចជាករបំផុស គំនុំគុំកួន 

សងសឹក, ករកេណ្ឌមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់បង្កជា 

ចលាចល , ករអនុវត្តនយោបាយឧទា្ទាមកម្មបេឆំាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ល។ ដេល

ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិធ្លាក់ក្នុងភាពចេបូកចេបល់ដូចកលពេលមុន។

ដូច្នេះករធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងរបស់រដ្ឋសភា និងវិសោធន- 

កម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវជំហានទៅមុខដ៏

តេឹមតេូវនេដំណើរករបេជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ហើយក៏បង្ហាញ

យ៉ាងច្បាស់នូវគោលជំហរដ៏រឹងមាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងករ 

ករពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ករពាររាល់សមិទ្ធផលនេសង្គមជាតិ ករពារសិទ្ធិសេរី

ភាពរបស់បេជាពលរដ្ឋគេប់ៗរូប ករពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ           

ដើម្បីធនាដល់ករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ  

របស់បេជាជន៕

incomprehensive, and not fully implementable. However, the 
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./.
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មាតុភូមិកម្ពុជា ធ្លាប់បានឆ្លងកត់នូវបេវត្តិសាស្តេដ៏ខ្មាងងឹតបំផុតនោះ

គឺភ្លើងសង្គេមដ៏សនោ្ធោរសនៅ្ធោពីឆា្នាំ១៩៧០ ដល់ឆា្នាំ១៩៧៥ និងករធ្លាក់     

ចូលទៅក្នុងគេះមហន្តរាយនេរបបបេល័យពូជសាសន៍រយៈពេល៣ ឆា្នាំ 

៨ខេ ២០ថ្ងេចាប់ពីថ្ងេ១៧ មេសា ឆា្នាំ១៩៧៥។ កេយពេលបេទេសជាតិ

តេវូបានរំដោះហើយនាថ្ងេ៧ មករា ឆា្នា១ំ៩៧៩ បេជាជនកម្ពជុាក៏នៅតេតេវូ

ទទួលរងកររួបរឹតដោយសង្គេមសុីវិលអូសបនា្លាយទៀត អាសេ័យដោយ 

ពួកអមិត្ត មានឧបាយកលដ៏ពិសពុលប៉ុនប៉ងនាំយករបបបេល័យពូជ-

សាសន៍មកកម្ពុជាវិញ។ នៅក្នុងអាណត្តិនេរដ្ឋសភានីតិកលទី១ ដេលជា

លទ្ធផលនេករអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉ារីសថ្ងេទី២៣ ខេតុលា 

ឆា្នាំ១៩៩១  ក៏កម្ពុជានៅតេមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញឡើយ គឺរហូត 

មកដល់ចុងឆា្នាំ ១៩៩៨ ទើបកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញ តាម 

រយៈករអនុវត្តនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដេលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី- 

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបានដក់

ចេញ ។ 

១៩ឆា្នាំមកនេះ មាតុភូមិយើងមានកររីកចមេើនផ្លាស់ប្តូរលើគេប់វិស័យ

គួរឲ្យមានមោទនភាពបំផុត ប៉ុន្តេផលវិបាកដេលសង្គេម និងរបបបេល័យ

ពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកមិនទាន់ត្រូវបានលប់បំបាត់អស់នៅឡើយទេ 

ក្នុងនោះ កកសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដេលបន្សល់ទុកពីអន្តរាគមន៍

យោធដ៏ឃោរឃៅបំផុតរបស់អាមេរិកក្នុងរបប លន់ នល់ នៅតេបន្តគំរាម 

គំហេងដល់អាយុជីវិត និងកររស់នៅរបស់បេជាជនយើងជា រៀងរាល់ថ្ងេ ។ 

ផ្អេកលើបេវត្តិសាស្តេជាក់ស្តេង អ្នកមានមនសិករភ្លឺសា្វាងគេប់រូបសុទ្ធ

តេបានយល់ច្បាស់ថ មូលហេតុដេលនាំដល់ករកើតមាននូវគេះមហន្ត

រាយ និងមហាសោកនាដកម្ម គឺផ្តើមឡើងពីរដ្ឋបេហាររបស់ពួក លន់ នល់    

ដេលមានករគំទេពីសំណក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងេទី១៨ ខេមិនា ឆា្នាំ 

១៩៧០។  រដ្ឋបេហាររបស់ពួក លន់ នល់ និងករចូលឈ្លានពានដោយ  

ផ្ទាល់របស់អាមេរិកនៅថ្ងេទី៣០ ខេមេសា ឆា្នាំ១៩៧០ បានជាន់កមេ្ទច 

ខឿនសន្តភិាព និងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពជុា ហើយបានជេមុចកម្ពជុាឲ្យធ្លាក់

ទៅក្នុងអន្លង់នេភ្លើងសង្គេមដ៏សនោ្ធោរសនៅ្ធោបំផុត។ បេតិបត្តិករទមា្លាក់   

គេប់បេករបស់កងយន្តហោះអាមេរិក បានដុតបំផ្លាញកម្ទេចនូវអ្វីៗដេល

មានលើទឹកដីដ៏សេស់បំពេងនេយើង និងធ្វើឲ្យបេជាជនយើងយ៉ាងចេើន 

ឥតគណនាតេូវបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ ។

យោងលើទិន្នន័យដេលតេូវបានផ្សព្វផ្សាយចំហដោយរដ្ឋបាលលោក 

គ្លនី តនុ បេធនាធបិតអីាមេរកិ នៅឆា្នា២ំ០០០  បានបង្ហាញថ បើគតិពថី្ងេទ៤ី 

ខេតុលា ឆា្នា១ំ៩៦៥ ដល់ថ្ងេទី១៥ ខេសីហា ឆា្នា១ំ៩៧៣ កងយន្តហោះរបស់

អាមេរិកបានទមា្លាក់គេប់ជាចេើនបេភេទ រួមទាំងគេប់បេកគីមីផងមកលើ

ទឹកដីកម្ពុជាមាន ទម្ងន់ ២.៧៥៦.៩៤១ តោន ដេលមានចំនួន២៣០.៥១៦ 

ជើង (លើក) ដោយបានទមា្លាក់លើទីតាំងចំនួន ១១៣.៧១៦កន្លេង។ បើ

គិតធៀបនឹងចំនួនបេជាជនកម្ពុជានៅឆា្នាំ១៩៦៥-១៩៧០ ដេលមាន 

បេមាណ៦ លាន ៥ សេននាក់ មានន័យថ បេជាជនខ្មេរមា្នាក់តេូវទទួលទ

ម្ងន់គេប់បេកជាង៤០០ គីឡូកេម។ បើគិតជាសាមញ្ញមនុស្សមា្នាក់ដេល

តេូវទេទម្ងន់គេប់ជាង ៤០០ គីឡូកេមនោះ គឺមិនចាំបាច់ឲ្យគេប់នោះ 

ផ្ទុះទេ សូម្បីតេសង្កត់ក៏សា្លាប់ដេរ។ នៅអំឡុងឆា្នាំ១៩៦៩ ចនោ្លាះពីថ្ងេទី១៨ 

ខេមេសា ដល់ថ្ងេទី២ ខេឧសភា យន្តហោះ អាមេរិកបានបាចម្សៅគីមីពណ៌

ទឹកកេូចបំផ្លាញចមា្ការកៅស៊ូបេមាណ៧ មុឺនហិចតា និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ 

សុខភាព និងអាយុជីវិតបេជាជន និងសត្វធតុជាចេើន។ កលនោះរាជ     

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តឹងអាមេរិកទារសំណង១២,២ លានដុលា្លារ តេ 

បំណុលដែលអាមែរិកទារពីកម្ពុជា គឺជាបំណុលកខ្វក់

យន្តហោះអាមេរិកក្នុងពេលបើកបេតិបត្តិករទមា្លាក់គេប់បេក

នៅលើទឹកដីកម្ពុជា

ទីតាំង (ពណ៌កេហម) ដេលអាមេរិកទមា្លាក់គេប់លើើទឹកដីកម្ពុជា

ចនោ្លាះពីឆា្នាំ១៩៦៥-១៩៧៣
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អាមេរិកបេកេកមិនពេមសងឡើយ។ ថ្មីៗនេះបេភេទសពា្វាវុធគីមីមួយចំនួន 

ទើបតេតេូវបានរកឃើញនៅខេត្តសា្វាយរៀង ហើយយើងមិនដឹងអស់ថ 

តើវាមាននៅកន្លេងណទៀតទេ ។ គួរបញ្ជាក់ថ កងយន្តហោះអាមេរិក       

បានឈ្លានពានទមា្លាក់គេប់បេកលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីឆា្នាំ១៩៦៣  មក   ។ 

កេយមានកិច្ចពេមពេៀងរវាងអាមេរិក និងវៀតណមនៅទីកេុង 

បា៉ារីសនាខេសីហា ឆា្នាំ១៩៧៣ យុទ្ធនាករទមា្លាក់គេប់បេករបស់កងយន្ត

ហោះអាមេរិកនៅកម្ពុជាក៏នៅតេបន្តមួយរយៈមកទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ 

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក នៅតេបន្តផ្តល់ជំនួយខងយោធដល់របបសាធរណ-

រដ្ឋខ្មេររបស់ លន់ នល់ ឲ្យបន្តធ្វើសងេ្គាមបំផ្លាញទឹកដី និងអាយុជីវិតបេជា-

ជនកម្ពុជារហូតទាល់តេរបបនេះតេូវដួលរលំនៅថ្ងេទី១៧ ខេមេសា ឆា្នាំ 

១៩៧៥។

សរុបមកបើគិតក្នុងរយៈពេលជាង១២ ឆា្នាំ គឺពីឆា្នាំ១៩៦៣-១៩៧៥        

អាមេរិកបានទមា្លាក់គេប់បេកលើទឹកដីកម្ពុជាគិតជាមធ្យម៥០០ គេប់ 

ក្នុងមួយថ្ងេ(៤.៧៤៥ ថ្ងេ) ដេលបានសមា្លាប់បេជាជនកម្ពុជាបេមាណ          

៦០០ ០០០ នាក់ និងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ ផ្ទះសម្បេង ភូមិករ 

ដីសេចមា្ការច្បារដំណំ ទេព្យសម្បត្តិរបស់បេជាជនទាំងនៅទីកេុង ទាំង 

នៅទីជនបទឲ្យវិនាសខ្ទេចខ្ទី។ កម្ពុជាក៏ជាបេទេសរងគេះដោយសារ      

គេប់បេកចង្កាមក្នុងសម័យសង្គេមនៅទស្សវត្សរ៍ទី៦០ និងទី៧០ ដេល  

ទំលាក់ដោយកងទព័អាកសសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនបេមាណជាង ២៩.៥ 

លានគេប់ (29.5 Millions Cluster Submunitions) ឯកសារខ្លះថ 

មានចំនួន២៦ លានគេប់ ហើយមានចេើនបេភេទដូចជា BLU 17, BLU 24, 

BLU 69 ជាដើម។ នេះគឺជាបំណុលពិតដេលអាមេរិកជំពាក់បេជាជនកម្ពជុា។

 ប៉ុន្តេផ្ទុយទៅវិញ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបេរជាទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាសងបំណុលទៅវិញ ដេលមានចំនួនបេមាណ ២៧០ លានដុលា្លារ 

នៅឆា្នាំ១៩៧៥ ហើយបូកនិងករបេក់បានកើនដល់ជិត ៥០០ លានដុលា្លារ 

ហើយ។ ចំនួនលុយទាំងអស់នោះ គឺជាករទូទាត់ទៅលើតម្លេគេប់បេក 

និងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនានា ដេលអាមេរិកបានផ្តល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល លន់ នល់ 

ធ្វើសង្គេមសមា្លាប់បេជាជនកម្ពុជា មិនមេនជាជំនួយសមេប់ករកសាង 

កម្ពុជានោះឡើយ។ ពេលកន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បេមុខ 

នេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើជាចេើនដងឲ្យអាមេរិកលុបបំណុល

នេះ ពេះជាបំណុលកខ្វក់ជាបំណុលដេលបេឡាក់ដោយឈម និងទឹក 

ភ្នេករបស់បេជាជនកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថ 

អាមេរិក គឺជាអ្នកជំរុញឲ្យមានរដ្ឋបេហារទមា្លាក់សម្តែចពែះរែត្តម 
សីហនុ ដេលរដ្ឋបេហារនេះ បានបង្កើតសង្គេមនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា 

និងបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មេរកេហម ទើបមានវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់បេទេស

កម្ពជុា។ ដូច្នេះអាមេរិកតេវូតេប៉ះបូ៉វដល់កម្ពជុាវិញ តាមរយៈករលុបបំណុល

សមេប់សងដល់មហាវិនាសកម្មនេះ។ សាធរណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិ

ដេលរួមមានទាំងអ្នកសេវជេវបរទេសល្បីៗ និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស 
មន្តេីនេអាជា្ញាធរមីនកម្ពុជា ដោះយកគេប់បេកដេលអាមេរិកទមា្លាក់

នៅក្នុងសម័យសងេ្គាម

នយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា បានគំទេយ៉ាងពេញទំហឹង     

ចំពោះសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក              

ពិចារណក្នុងករលុបបំណុលកខ្វក់នេះ ហើយបង្វេរបំណុលនោះមកជា

ជំនួយសមេប់ករអភិវឌ្ឍបេទេសកម្ពុជាវិញ។ អ្នកសេី Elizabeth Becker 

ជាអ្នក កសេត និងជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិ អាមេរិកបានមានបេសាសន៍ថ       

« រដ្ឋាភិបាល អាមេរិក មិនដេលទទួលខុសតេូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះករខូច

ខតដ៏ធំធេងដេលខ្លួនបានបង្កឡើងទៅលើជនសុីវិល និងបេទេសកម្ពុជា 

ក្នុងពេលសង្គេមនោះទេ។ បើតាមករបា៉ាន់សា្មាននេះបេហេលជាដោយ

សារករពេយួបារម្ភថ អាមេរិកបេហេលជាតេវូសងសំណងសង្គេមសមេប់ 

ករបំផ្លិចបំផ្លាញ និងខ្លាចអតីតមន្តេីអាមេរិកតេូវគេប្តឹង។  ករបន្តចាប់ឲ្យ  

កម្ពុជាទទួលខុសតេូវតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះបំណុលចាស់ក្នុងសម័យសង្គេម

គឺជាករលាក់ពុតត្បុត និងអសីលធម៌»។

បេជាជនកម្ពជុា ដ៏អភ័ព្វដេលធ្លាប់បានឆ្លងកត់ភ្លើងសង្គេមដ៏អយុត្តធិម៌ 

និងរបបបេល័យពូជសាសន៍នោះ គួរណស់តេបានទទួលនូវករជួយ 

គំពារ ប៉ុន្តេបេរជាតេូវទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ថេមទៀត គឺករក្លាយខ្លួន 

ជាកូនបំណុលរបស់អាមេរិក ដេលបានយកគេប់បេក និងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌ

គេប់បេភេទដ៏ចេើនសម្បើមមកបំផ្លាញ អាយុជីវិតនិងទឹកដីដ៏សេស់បំពេង 

របស់ខ្លួនទៅវិញ។ ករស្នើឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលកខ្វក់នេះ គឺបេជាជន 

កម្ពុជាចង់ឃើញអាមេរិក ដេលបានបង្កមហាវិនាសកម្មនេះ មានករទទួល

ខុសតេូវយ៉ាងហោចណស់ក៏ខងសីលធម៌ដេរ។  ជាមួយគ្នានេះវាក៏ជា         

មេរៀនពិសោធន៍ដ៏មានតម្លេសមេប់បេជាជនកម្ពុជាគេប់ៗរូប គប្បីមើល 

ឃើញឲ្យច្បាស់ថ មានតេកររួបរួមគ្នាថេរក្សានូវឯករាជ្យ សន្តិភាព 

អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានរឹងមាំគត់មត់តេប៉ុណ្ណោះ  ទើបត

ទៅអនាគតបេជាជនយើងអាចជៀសផុតពីសោកនាដកម្មសង្គេម និងអំពើ

បេល័យពូជសាសន៍ដូចដេលបានកើតមានពីអតីតកល។ គ្មានបរទេស 

ណសេឡាញ់យើង ករពារផលបេយោជន៍យើងជាងយើងខ្លួនឯងនោះ

ទេ៕
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ឯកឧត្តម ធិន ច (U Htin Kyaw) បេធនាធិបតី នេសាធរណរដ្ឋ 

សហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅពេះរាជា-

ណចកេកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងេទី៣-៦ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ តបតាមករអញ្ជើញ 

របស់ ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម         

សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម បេធនាធិបតី នេសាធរណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា និង 

លោកជំទាវ Daw Su Su Lwin បានអញ្ជើញចូលកេបបង្គំគល់ពេះករុណ

ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។ ពេះមហាក្សតេកម្ពុជាពេះអង្គ 

សព្វពេះរាជហឫទ័យស្តេចយងបេស ពេះរាជទានសវនាករ សា្វាគមន៍ 

យ៉ាងកក់កៅ្ដៅជូនចំពោះឯកឧត្តមបេធនាធិបតីមីយ៉ាន់មា៉ា និងលោកជំទាវ 

ពេមទាំងគណ:បេតិភូនៅពេះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ ពេះបរមរាជវាំងចតុមុខ 

មង្គល និងបានរៀបចំលៀងសាយភោជន៍ជូននៅក្នុងពេះបរមរាជវាំងផង 

ដេរ។

ឯកឧត្តម បេធនាធិបតី  និងគណៈបេតិភូក៏បានអញ្ជើញចូលជួប   

ពិភាក្សាករងរជាមួយ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះ

រាជាណចកេកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាព។ ឯកឧត្តម បេធនាធិបតី  ធិន ច 

បានសម្តេងករអបអរសាទរចំពោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដេលបាន 

ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យ ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងតេចះតេចង់លើវិស័យសេដ្ឋ- 

កិច្ច និងវិស័យដទេទៀត។ ឯកឧត្តម បានជមេបជូន សម្តេចតេជោថដំណើរ

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកន់កម្ពុជានាពេលនេះ រួមជាមួយដំណើរ 

ទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោទៅកន់សហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា   កន្លងមកកន់

តេពងេឹងបាននូវទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព ថេមទាំងបានពងេីកនូវកិច្ចសហ

បេតិបត្តិករទ្វេភាគីរវាងបេទេសទាំងពីរផងដេរ។ ឯកឧត្តម ធិន ច ក៏បាន 

លើកឡើងដេរថ ពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំងពីរមានករកើនឡើងកល

ពីឆា្នា២ំ០១៥ និង ២០១៦ កន្លងទៅ។ នោះគឺជាសូចនាករបង្ហាញថ បេទេស 

ទាំងពីរនឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងករពងេឹង និងបង្កើននូវពាណិជ្ជ

កម្មរវាងបេទេសនិងបេទេស។ ក្នុងនោះវិស័យទេសចរណ៍គឺជាវិស័យ 

ដេលមានសក្តានុពលខ្ពស់។ ឯកឧត្តម បេធនាធិបតី  ក៏បានស្នើសុំឲ្យ 

មានករពងេងឹ និងពងេកីបន្ថេមទៀត លើវិស័យទេសចរណ៍នេះ ជាពិសេស

សុំឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តេីទេសចរណ៍នេបេទេសទាំងពីរសហករគ្នាធ្វើយ៉ាង

ណពិចារណឲ្យមានកររៀបចំទេសចរណ៍ជាកញ្ចប់នៅទីកេុងសៀមរាប 

និងទីកេុង បាហា្គន របស់មីយ៉ាន់មា៉ា។ ឯកឧត្តម ធិន ច ក៏បានជមេបជូន

សម្តេចតេជោអំពីកិច្ចសហបេតិបត្តិករលើវិស័យអប់រំ ដេលក្នុងពេលនេះ 

មានពេះសង្ឃ កម្ពុជាកំពុងសិក្សានៅបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ា ហើយឯកឧត្តមក៏

បានស្នើសុំឲ្យមានករពងេឹង និងពងេីកបេតិបត្តិករលើវិស័យអប់រំបន្ថេម

ទៀតដូចជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតទៅវិញទៅមកជាដើម ។

ជាករឆ្លើយតបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងអំណរគុណ 

ចំពោះឯកឧត្តម ធិន ច ដេលបានកោតសរសើរពីកររីកចមេើនផ្នេកសេដ្ឋ- 

កិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយក៏បានថ្លេងថ ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសទាំងពីរជាង 

៦០ឆា្នាំកន្លងមកនេះ កំពុងតេមានកររីកចមេើនហើយយើងមានករងរ 

ដេលកំពុងធ្វើជាមួយ គ្នា។ លើសពីនេះទៀតយើងគប្បីពិនិត្យមើលករងរ

អាទិភាពទាំងឡាយដេលអាចមាន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណជំរុញទំនាក់ទំនង

កម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា ពងាឹងបានទំនាក់ទំនង 
និងកិច្ចសហបាតិបត្តិការកាន់តារឹងមំ

ឯកឧត្តម ធិន ច  បេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា
ចូលបង្គំគល់ពែះករុណាពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ធិន ច  បេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា
ជួបសំណេះសំណលជាមួយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា
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នេះឲ្យកន់តេសុីជមេ និងរីកចមេើនធំធត់ខ្លាំងថេមទៀត។ ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងបញ្ហាទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍រវាងបេទេសទំាងពីរសម្តេចតេជោ

បានឯកភាពជាមួយភាគីមីយ៉ាន់មា៉ា ហើយក៏បានសម្តេងករអបអរសាទរ  

ចំពោះបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ា ដេលបានដឹកនាំកិច្ចបេជុំបេទេសបួនកន្លងមក

លើបេធនបទ «បេទេសបួន ទិសដៅទេសចរណ៍តេមួយ»។  ទាក់ទង 

នឹងវិស័យទេសចរណ៍នេះដេរ សម្តេចតេជោបានមានបេសាសន៍ថ  យើង

គប្បីជំរុញឲ្យភា្ជាប់គ្នារវាងទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍រវាងបេជាជន និង       

បេជាជនថេមទំាងបញ្ចលូនូវវប្បធម៌នេបេទេសទំាងពីរផងពេះថ បេទេស 

ទាំងពីរមានសា្ថានភាព បេហាក់បេហេលគ្នាខ្លាំងណស់។ បន្ថេមលើវិស័យ

ទេសចរណ៍និងវិស័យដទេទៀតដេលមានសេប់នេះ សម្តេចតេជោក៏បាន 

ផ្តល់ជាអនុសាសន៍ ឲ្យពិនិត្យមើលករជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តកិររវាងបេទេស 

ទាំងពីរក្នុងកេបខណ្ឌ ACMEC, CLMV, មេគង្គ, GMS ក៏ដូចជាអាសា៊ាន 

ផងដេរ ដេលយន្តករទំាងនេះអាចធ្វើយ៉ាងណជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តកិរ

ឲ្យកន់តេស្អិតរមួតបន្ថេមទៀត។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេងអំណរគុណ 

ចំពោះសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា ដេលបានទទួលពេះសង្ឃខ្មេរឲ្យទៅសិក្សានៅ

មីយ៉ាន់មា៉ា ហើយសម្តេចក៏បានស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះ 

ជាពិសេសករផ្លាស់ប្តូរអាហារូបករណ៍របស់សិស្សនិស្សិតមីយ៉ាន់មា៉ា មក 

សិក្សានៅកម្ពុជា និងសិស្សកម្ពុជាទៅសិក្សានៅមីយ៉ាន់មា៉ានៅក្នុងអំឡុង  

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី ហែ ណាំហុង ទៅ

កន់សហភាពមីយ៉ាន់មា៉ានាពេលខងមុខនេះ។ បេមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា

ក៏បានបញ្ជាក់នូវជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយ ដោយមិនយល់សេបចំពោះករ

ប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មបញ្ហាជនជាតិ រ៉ូហិនយ៉ា ជាដច់ខត។ សម្តេច 

តេជោចាត់ទុកថ នេះជាបញ្ហាផ្ទេក្នុងរបស់បេទេសមីយ៉ាន់មា៉ា ហើយដេល 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន ហាមឃាត់ករជេៀតជេកចូលកិច្ចករផ្ទេក្នុងបេទេស 

ផងគ្នា ។  សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សែន ក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមបេធនាធិបតី

មីយ៉ាន់មា៉ា ចូលរួមក្នុងវេទិកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាសា៊ាន ដេលកម្ពុជា

ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆា្នាំនេះផងដេរ។

ឯកឧត្តម ធិន ច កើតនៅថ្ងេទី២០ ខេមិថុនា ឆា្នាំ១៩៤៦។ នៅ 

ឆា្នា១ំ៩៧០ និង១៩៨០ ឯកឧត្តមបានធ្វើជាគេបូងេៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ

មួយក្នុងបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ា ហើយធ្វើករនៅកេសួងឧស្សាហកម្ម ។ 

ឆា្នាំ២០១២ ឯកឧត្តម ជានាយកបេតិបត្តិជាន់ខ្ពសនៅក្នុងមូលនិធិរបស់ 

លោកជំទាវ Khin Kyi ជាមា្ដៅយ បង្កើតរបស់លោកជំទាវ អួងសាន ស៊ូជី។ 

បនា្ទាប់មក ឯកឧត្តម បានធ្វើជាជំនួយករលោកជំទាវ អួងសាន ស៊ូជី។ 

នៅថ្ងេទី១៥ ខេមីនា ឆា្នាំ២១៦ សភាមីយ៉ាន់មា៉ា បានបោះឆ្នាតជេើសរីស 

ឯកឧត្តម ធិន ច មកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ         

ធ្វើជាបេធនាធិបតីនេសាធរណរដ្ឋសហភាព មីយ៉ាន់មា៉ា ជាផ្លូវករ៕

កិច្ចសន្ទនារវាងឯកឧត្តម  ធិន ច  បេធនាធិបតី នេសាធរណរដ្ឋ 
សហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា និងសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា
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តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបសព់ែះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះ- 
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណចកេ 

កម្ពុជា ឯកឧត្តម ប៊ុន ញ៉ែងវ៉ូរ៉ែជិត បេធនរដ្ឋនេសាធរណរដ្ឋបេជា-        

ធិបតេយ្យបេជាមានិតឡាវ បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញ  

ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពជុាចាប់ពីថ្ងេទី២២-២៣ ខេកុម្ភៈ ឆា្នា២ំ០១៧។ ក្នងុឱកស 

សា្នាក់នៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋឡាវបានចូលបង្គំគល់ពេះករុណពេះ

បាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី នៅក្នុងពេះបរម-

រាជវាំងបេកបដោយ ភាពស្និទ្ធសា្នាលយ៉ាងកេលេង។ 

នារសៀល ថ្ងេទី២២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ នៅវិមានពេឹទ្ធសភា 

សម្តេចវិបុលសេនាភក្ត ីសាយ ឈំុ បេធនពេទឹ្ធសភានេពេះរាជាណចកេ

កម្ពជុាបានជួបសវនាករជាមួយឯកឧត្តម បុ៊នញ៉ែង វូ៉រ៉ែជិត បេធនរដ្ឋ

នេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យបេជាមានិតឡាវ ។ ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ែង 
វ៉ូរ៉ែជិត បានថ្លេងថ ទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណេកពងេឹងពងេីកចំណង 

មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិករជាបេពេណីរវាងបេទេស 

និងបេជាជនទាំងពីរ ឲ្យកន់ល្អបេសើរឡើងថេមទៀត។ កម្ពុជា-ឡាវ 

ជាបេទេសភូមិផងរបងជាមួយ ជាបងប្អូន មានទន្លេ និងពេំដេនជាប់គ្នា។ 

ឯកឧត្តមបានសម្តេងនូវសេចក្តសីប្បាយរីករាយដោយឃើញថ តំាងពីពេល

មុនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបេតិបត្តិកររវាង

បេទេសទំាងពីរ មានភាពរីកចមេើនជានិច្ច ជាពិសេសរវាងអង្គករនីតិប្បញ្ញត្តិ

ឡាវ-កម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋបានគូសបញ្ជាក់ថ ក្នុងដំណក់កល  

បេឆាំងនឹងអាណនិគមបរទេស បេជាជនឡាវបានសហករជាមួយនឹង  

បេជាជនកម្ពុជា រួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នា រហូតដល់បេទេសទាំងពីរបាន   

ទទួលឯករាជ្យ។ បេទេសទាំងពីរ បានសហករពូនជេុំ និងអភិវឌ្ឍរួមជា         

មួយគ្នាធ្វើឲ្យមានកររីកចមេើនទាំងអស់គ្នា។ ឯកឧត្តមតេងតេចងចាំថ ជា

និច្ចកលបេជាជនកម្ពជុាតេងគំទេដល់បុព្វហេតុរបស់បដិវត្តន៍ឡាវ។ ឆ្លៀត 

ក្នុងឱកសនោះ ឯកឧត្តមបានពាំនាំនូវករសាកសួរសុខទុក្ខពីលោកជំទាវ

បេធនរដ្ឋសភាឡាវ ជូនចំពោះសម្តេចបេធនពេឹទ្ធសភា ពេមទាំងជូនពរ 

សម្តេច និងថ្នាក់ដឹកនាំពេឹទ្ធសភា ឲ្យមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានជោគ

ជ័យនូវគេប់ភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម។ ក្នុងឱកសនោះឯកឧត្តមបានអញ្ជើញ

សម្តេចបេធនពេឹទ្ធសភាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធរណដ្ឋបេជាធិប-

តេយ្យបេជាមានិតឡាវ នាពេលវេលាសមសេប។

ក្នងុនាមពេទឹ្ធសភានិងបេជាជនកម្ពជុា សម្តេចវិបុលសេនាភក្ត ីសាយ ឈំុ 

បានសម្តេងនូវមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយ និងសា្វាគមន៍ដ៏កក់កៅ្តា 

បំផុត ចំពោះឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋ និងគណៈបេតិភូ ដេលបានអញ្ជើញបំពេញ

ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។ សម្តេចមានជំនឿ ជឿ-

ជាក់ថ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋនា  ឱកស 

នេះ ពិតជានាំមកនូវករពងេឹងពងេីកចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជា 

បេពេណី និងកិច្ចសហបេតិបត្តិកររវាងបេជាជន និងបេទេសទាំងពីរ 

ដេលមានតាំងពីយូលង់ណស់មកហើយ។ សម្តេចភក្តីបេធនពេឹទ្ធសភា 

បានសម្តេងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយ ដោយបានឃើញថ ចំណងទាក់-

ទងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិកររវាងបេទេសទាំងពីរ 

ដេលមានកររីកចមេើនជាលំដប់ ដើម្បីជាគុណបេយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

សមេប់បេជាជន និងបេទេសទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។ 

សម្តេចភក្តីបានរំលឹកថ បេទេសកម្ពុជា-ឡាវ គឺជាបេទេសដេលមានភូមិ 

ផងរបងជាប់គ្នា បានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងករទូត កេមសា្នាពេះហស្ថពែះ-  
បាទសម្តែចពែះ នរែត្តម សីហនុ អតីតពេះមហាក្សតេពេះបរមរតន

កោដ្ឋជា មួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឡាវជំនាន់មុន។ បេជាជននេបេទេសទាំងពីរ 

ធ្លាប់មានបេពេណីតសូ៊បេយុទ្ធបេឆំាងពួកអាណនិគមនិយមបរទេស ឈ្លាន-

ពានសមេចបានមហាជោគជ័យដ៏ធំធេង ដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យភាព  

របស់បេទេសរៀងៗខ្លួន។ ចំណងទាក់ទងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ច- 

សហបេតិបត្តិរវាងបេជាជន និងបេទេសទាំងពីរ តេូវបានកូនចៅគេប់ជំនាន់

ពូនជេុឲំ្យសេស់បំពេងជានិច្ច។ សម្តេចភក្តបីានវាយតម្លេបេកបដោយមោទន 

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ប៊ុន ញ៉ាងវ៉ូរ៉ាជិត កាន់តាពងាឹងបាន
ចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពជាបាពាណីរវាងបាទាសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ

ឯកឧត្តម បុ៊នញ៉ែង វូ៉រ៉ែជិត បេធនរដ្ឋនេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យ 
បេជាមានិតឡាវ ជួបសំណេះសំណលជាមួយ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្ត ីសាយ ឈំុ បេធនពេឹទ្ធសភា

ឯកឧត្តម បុ៊នញ៉ែង វូ៉រ៉ែជិត បេធនរដ្ឋនេសាធរណរដ្ឋ
បេជាធិបតេយ្យបេជាមានិតឡាវជួបសំណេះសំណល

ជាមួយសម្តេចចកេី ហែង សំរិន បេធនរដ្ឋសភា
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ភាពខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនេកិច្ចសហបេតិបត្តិករទ្វេភាគី ពហុភាគី រវាង 

ពេឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាឡាវ។ ក្នងុនាមពេទឹ្ធសភា និងក្នងុនាម 

សម្តេចផ្ទាល់ សម្តេចសម្តេងនូវករអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវខ្លាចំពោះសមិទ្ធ

ផលដ៏ធំធេងដេលបក្សរដ្ឋាភិបាល និងបេជាជនឡាវជាបងប្អនូសមេចបាន

ក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីថេរក្សាសន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍បេទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់

ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនឡាវគេប់ជនជាតិ តាមទិសដៅតាមមហា 

សន្នបិាតលើកទី១០របស់បក្សបេជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។ សម្តេចភក្តបីានថ្លេង

អំណរគុណចំពោះករផ្តាផំ្ញើករសួរសុខទុក្ខរបស់លោកជំទាវបេធនរដ្ឋសភា

ឡាវ និងករអញ្ជើញសម្តេចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបេទេសឡាវ។  សម្តេច

បានសន្យានឹងរកពេលវេលាសមសេប ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតាម          

សំណូមពររបស់លោកជំទាវនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្

សាឃុំ សង្កាត់។

នៅថ្ងេទី២២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេ ី ហែង 
សំរិន បេធនរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានជួបសំណេះសំណល និងពិភាក្សាករ

ងរជាមួយឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋឡាវ។ សម្តេចចកេី ហែង សំរិន បានវាយ 

តម្លេខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបេតិបត្តិករនេបេទេសទាំងពីរ

លើគេប់វិស័យ។ សម្តេចចកេីមានបេសាសន៍ថ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ 

គណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់របស់បេទេសឡាវមកកន់កម្ពុជា គឺជាបេវត្តិសាសេ្ត

សមេប់បេជាជនកម្ពុជា និងបានផ្សារភា្ជាប់យ៉ាងស្អិតរមួតនូវទំនាក់ទំនង         

និងកិច្ចសហបេតិបត្តិករជាមួយគ្នាយ៉ាងយូរអង្វេងទៅមុខទៀត។ សម្តេច 

ចកេី បានសម្តេងមោទនភាពចំពោះភាពរីកចមេើននូវទំនាក់ទំនងរវាង           

បេទេសទាំងពីរទាំងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយ ពិសេសករ

បោះបង្គលពេំដេនដើម្បីកសាងពេំដេនសន្តិភាព កិច្ចសហបេតិបត្តិករ 

និងអភិវឌ្ឍ។ សម្តេចចកេ ីហែង សំរិន បានជំរុញឲ្យភាគីកម្ពជុា-ឡាវបន្ត

បោះបង្គលពេំដេនរវាងបេទេសទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ចប់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខង

មុខដើម្ីបបេក្លាយពេដំេនជាតំបន់មិត្តភាព សន្តភិាពនិងករអភិវឌ្ឍសមេប់

ទុកជាមរតកសមេប់កូនចៅជំនាន់កេយ”។ ជាករឆ្លើយតប ឯកឧត្តម 

បុ៊នញ៉ែង វូ៉រ៉ែជិត បានឯកភាព ក្នងុករជំរុញករបោះបង្គលតាមពេដំេន 

និងដោះសេយបញ្ហាពេំដេនរវាងបេទេសទាំងពីរឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់មិត្ត

ភាព និងសន្តិភាពពេមទាំងករអភិវឌ្ឍ។ ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋឡាវបានថ្លេង 

ថ ឯកឧត្តមនឹងជំរុញឲ្យគណៈកមា្មាធិករពេំដេនឡាវ-កម្ពុជា ដោះសេយ 

បញ្ហានៅសេសសល់ និងចំណុចដេលមិនទាន់មានករឯកភាពគ្នាទៅតាម

ច្បាប់នេបេទេសរៀងៗខ្លួន ដោយសា្មារតីមិត្តភាព និងទទួលយកបាន 

ទំាងអស់គ្នា។ ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋឡាវបានលើកឡើងទៀតថ “ឡាវ-កម្ពជុា

ជាបេទេសជិតខងជាបេទេសបងប្អូន យើងនឹងជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យមានករ

អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ពេំដេននេះ ដើម្បីឲ្យបេជាជនកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម 

និងគេួសារកន់តេល្អបេសើរ និងរក្សាបាននូវសន្តិសុខ ទៅវិញទៅមកតាម 

បណ្តាយពេំដេន”។ គួរបញ្ជាក់ថថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យារួមគ្នាបន្ត 

កិច្ចសហបេតិបត្តិករ និងគំទេគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរា-

ជាណចកេកម្ពជុានារសៀល ថ្ងេទី២២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នា២ំ០១៧ នេះ បានទទួល 

ជួបសវនាករជាមួយ ឯកឧត្តម បេធនរដ្ឋ សាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យ 

បេជាមានិតឡាវ និងគណៈបេតិភូនៅវិមានសន្តិភាព ។ 

ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ែង វ៉ូរ៉ែជិត បានសម្តេងនូវក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង           

ចពំោះកររកីចមេើននេរាជធនភី្នពំេញដោយសារបច្ចបុ្បន្ននេះ  បានបេមខុ 

មាត់ថ្មី ហើយមានកររីកចមេើនយ៉ាងល្អ មានផ្លូវ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ 

មានអគរធំៗខ្ពស់ៗ ដេលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីករដឹកនាំយ៉ាងតេឹមតេូវរបស់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីជាពិសេសគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា។ ឯក-

ឧត្តមបេធនរដ្ឋ ក៏បានវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសទំាងពីរ 

ដោយក្នងុមួយឆា្នាកំន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ដឹកនំារបស់បេទេសទំាងពីរកម្ពជុា-ឡាវ 

បានធ្វើករផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងបេជាជន ក៏មានករ

ផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាផងដេរ។ ឯកឧត្តមក៏បានវាយតម្លេខ្ពស់ផង

ដេរចំពោះកិច្ចសហបេតិបត្តិកររវាងបេទេសទាំងពីរ ជាពិសេសកិច្ចសហ-

បេតិបត្តិករ នេករផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ករផ្លាស់ប្តូរព័ត៌

មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក  រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសនៅតំបន់តេកីោណ ។ 

អវ្ដីែលជាការសេសសលហ់ើយតរ្វូជរំញុឲយ្បានកានត់ែខល្ាងំបនថ្ែមទៀត

នោះ គឺវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម  វិស័យសេវាកម្ម និង 

ករជំរុញករវិនិយោគ នេបេទេសទាំងពីរ ។

 ជាករឆ្លើយតបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីបានឯកភាពទាំងសេុងជា

មួយនឹងអ្វីដេលជាករវាយតម្លេរបស់ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋ ហើយសម្តេច 

បានមានបេសាសន៍ថ  អ្វដីេលជាកតា្តាសំខន់ថេមទៀតនោះគឺករជំរុញករ

តភា្ជាប់រវាងបេទេសទាំងពីរជាពិសេសភាគខងត្បូងនេបេទេសឡាវ និង 

ភាគឥសាននេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាយើង។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ  

ករតភា្ជាប់បណ្តាញអគ្គីសនី ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវដេកជាដើមទាំងនេះគឺជា  

ករជំរុញទំនាក់ទំនងបេទេសទាំងពីរ ឲ្យបានកន់តេជិតស្និទ្ធរឹងមាំបន្ថេម

ទៀត។

ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លវូរដ្ឋ របស់ឯកឧត្តមបេធនរដ្ឋសាធរណរដ្ឋ

បេជាធិបតេយ្យ បេជាមានិតឡាវ នៅពេះរាជាណចកេកម្ពុជា កន់តេលើក

កម្ពស់បន្ថេមទៀតនូវចំណងមិត្តភាព និងពងេឹងនូវកិច្ចសហបេតិបត្តិករ

លើគេប់វិស័យរវាងបេទេសនិងបេជាជនទាំងពីរ ៕

ឯកឧត្តម បុ៊នញ៉ែង វូ៉រ៉ែជិត បេធនរដ្ឋនេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យ

បេជាមានិតឡាវជួបពិភាក្សាករងរជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពជុា
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នៅពេឹកថ្ងេទី២០ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ សម័យបេជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញ 

នីតិកលទី៥ កេម អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របសស់មេ្តចអគ្គមហាពញា-

ចកេី ហែង សំរិន បេធនរដ្ឋសភានេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអនុម័ត

សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយដោយសំឡេង 

សមាជិករដ្ឋសភា៦៦ រូប។ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្តេីក៍មានវត្តមាននៅក្នុងសម័យបេជុំរដ្ឋសភានេះដេរ។

គួរបញ្ជាក់ដេរថ មានតំណងរាសេ្តចំនួន៦០រូប បានស្នើសំុវិសោធនកម្ម

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះ។ តាមសេចក្តីថ្លេងហេតុរបស់តំណង

រាសេ្តហត្ថលេខីបានគូសបញ្ជាក់ថ ដោយសាររបត់នយោបាយសភាព-     

ករណ៍ជាក់ស្តេងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយខ្លះ ដេល 

ទទួលសា្គល់ ឬមិនទទួលសា្គល់ដោយកេសួងមហាផ្ទេ ដេលជាសមត្ថកិច្ច 

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវបញ្ហាបេឈមជាចេើន ដេលច្បាប់ស្តីពី 

គណបក្សនយោបាយ ឆា្នាំ១៩៩៧ មិនបានចេងឲ្យចប់សព្វគេប់នៅឡើយ។ 

ដូចជាក្នុងច្បាប់ស្តី ពីករបោះឆ្នាត ជេើស រីសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 

ជំពូកទី៣ មាតេ១២ ចំណុចតេទី៤ ចេងថ “មិនតេូវស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាព

ជាប់ពន្ធនាគរ ឬមិនតេូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នាត”។

ច្បាបស់្តីពគីណបក្សនយោបាយ តេវូបានបេកសឲ្យបេើនៅឆា្នាំ១៩៩៧ 

មកដល់ពេលនេះ មានរយៈពេល ២០ ឆា្នាំហើយ។ តំណងហត្ថលេខីបាន 

លើកឡើងថ ដោយសារច្បាប់ស្តពីី គណបក្សនយោបាយជាច្បាប់មូលដ្ឋាន

ដំបូង ដេលពាក់ព័ន្ធដល់ករបោះឆ្នាតជាសកល ឬអសកលនៅក្នុង 

បេទេស ហើយពុំមានចេងនូវលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់សេបតាមសភាពករណ៍

បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា បានជាទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានករធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនៅពេលនេះ។

      ច្បាបស់្តពីគីណបក្សនយោបាយ បានបេកសឲ្យបេើ កលពឆីា្នា១ំ៩៩៧ 

មាន១១ជំពូក និង៤៥មាតេ ហើយតាមគមេងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្ម 

នៅពេលនេះ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះនឹងឡើងដល់ ៥០ មាតេ 

តេនៅ១១ ជំពូកដដេល។

សេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរបស់ 

កេុមតំណងរាស្តេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានចូលទៅដល់ដេរដ្ឋសភា 

ជាផ្លូវករកលពីថ្ងេទី១០ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧។ បនា្ទាប់ពីទទួលបាន សេចក្តី 

ស្នើនេះ អគ្គលេខធិករដ្ឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើនេះទៅគណៈ 

កមា្មាធិករអចិន្តេយ៍រដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យនិងសមេចដក់ចូលក្នុងសម័យ

បេជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភា ។

នៅក្នុងសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ 

នេះ គឺបានចេងច្បាស់ថ អ្នកមានទោសមិនអាចធ្វើជាបេធន អនុបេធន 

គណបក្សនយោបាយបានទេ និងបើមានទោសធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងរំលាយ 

គណបក្សចោលថេមទៀតផង។ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយចាស់ 

មាន១១ ជំពូក និង៤៥ មាតេ រីឯករធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ គឺមាតេ      

ដេលតេូវធ្វើវិសោធនកម្មមានចំនួន២៣ មាតេ ក្នុងចំណម៤៥ មាតេ          

ដើម្បីឲ្យសេបតាមសភាពករណ៍ជាក់ស្តេងរបស់បេទេសជាតិ ដេលមាន

កររីកចំរីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

ច្បាប់ស្តីពី "គណបក្សនយោបាយ" ចាស់មាន១១ ជំពូក ៤៥ មាតេ    

តេូវបានកេុមអ្នកច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម ២៣ មាតេ និងបន្ថេមមាតេថ្មីចំនួន 

៥ទៀត ដូចនេះសេចក្តីពេងច្បាប់តេូវដក់ឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មនោះ 

មានចំនួន៥០ មាតេ និង១១ ជំពូក។

គួរបញ្ជាក់ថ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា-

ណចកេកម្ពុជា និងជាបេធនបេមុខដឹកនាំគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា                 

បានស្នើឱ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរុឹងជាងមុន សមេប់ច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស 

នយោបាយ ក្នងុនោះច្បាបថ់្មនីេះ  មនិអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកមានទោស ឬជាទណ្ឌតិ 

ធ្វើជាបេធន ឬអនុបេធនគណបក្សនយោបាយឡើយ។ បើទោសធ្ងន់ធ្ងរ 

ទៀតនោះ អាចឈនដល់កររំលាយគណបក្ស និងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំ

បក្សមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថេមទៀត៕

រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ អនុម័តស្រចក្តីស្នើ
វិស្រធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយ្របាយ 

ទិដ្ឋភាពសម័យបេជំុវិសាមញ្ញនេរដ្ឋសភា ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
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ក្នងុខេកុម្ភៈ ឆា្នា២ំ០១៧ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហុ៊ន សែន 
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជណចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិក  

សំខន់ៗមួយចំនួនដូចជា    ករសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់សា្ពោនឆ្លងទន្លេ  

បាសាក់ដេលបេសិទ្ធនាមថ សា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន នៅសេុកកោះធំ 

ខេត្តកណ្តាល, ករចូលរួមពិសាបាយសាមគ្គជីាលើកដំបូងជាមួយសមាគម

ខ្មេរ-ចិន នៅកម្ពុជា, ពិធីបញ្ចុះខ័ណ្ឌសីមាវត្តពេកបេ, ករចូលរួមបើកកិច្ច

បេជំុកំពូលធុរកិច្ចអន្ដរជាតិកម្ពជុាឆា្នា២ំ០១៧  ជាដើម។ វត្តមានរបស់សម្តេច-

តេជោក៏បានផ្សាភា្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយ អនុសាសន៍ និងទស្សន-    

វិស័យមួយចំនួនរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល 

ផងដេរ។

 ពេឹកថ្ងេទី២ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពិធីបេគល់សញ្ញាបតេជូនដល់និស្សិតនេ

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគេប់គេងចំនួន៥.៥១០ នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល 

សន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះពេជេ ។ សម្តេចតេជោ បានស្នើឲ្យកេុមអ្នកច្បាប់

របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពជុា ពិនិត្យចំណុចមួយចំនួននេច្បាប់ស្តពីីគណ-

បក្សនយោបាយ ដើម្ីបដក់ស្នើសំុទៅរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដេល

សម្តេចយល់ថ គួរតេមានករកេលំអឲ្យសេបនឹងសា្ថានភាពជាក់ស្តេងពី

ពេះច្បាប់នេះមានអាយុជិត២០ ឆា្នាំមកហើយ ។ សម្តេចតេជោបង្ហាញពី 

បំណងថ កម្ពុជាគួរតេយកតាមច្បាប់របស់ថេដោយរំលាយ ឬហាមឃាត់ 

សិទ្ធិនយោបាយចំពោះគណបក្ស និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សណដេលធ្វើខុស  

ធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកដេលមានទោសពុំមានសិទ្ធិធ្វើជាបេធន, អនុបេធនបក្ស 

នយោបាយទេ។  សម្តេចតេជោបានពន្យល់ និងបកសេយថ វាមិនដេល

អ្នកណឲ្យអ្នកទោសមកធ្វើជាបេធនគណបក្សនោះទេ ពេះអ្នកឯងពំុមាន

ទាំងសិទ្ធបោះឆ្នាតផងនោះ។ ដូចនេះតេូវដក់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស

នយោបាយ។ បញ្ហាទោសទណ្ឌក៏តេូវតេកេសមេួលដេរពេះវាសេល

ពេក។ ដូចនេះយកតាមច្បាប់នេបេទេសថេតេម្តងទៅ។ នៅថេអ្នកណធ្វើ

កំហុសធ្ងន់រំលាយបក្សចោល។ ខុសធ្ងន់រំលាយបក្សចោលនិងដក់បំរាម

ហាមបក្ស និងសមាជិកគណៈនាយកនេគណបក្សនោះធ្វើនយោបាយ 

រយៈពេលបេំឆា្នាំ។  សម្តេចតេជោបន្តថ អ្វីដេលសម្តេចលើកឡើងនេះ 

គឺសំដៅលើគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ រួមទាំងគណបក្សបេជាជន 

កម្ពជុាផងដេរបេសិនជាធ្វើខុស។  ករធ្វើបេបនេះ ដើម្ីបឲ្យមានកររាងចាល ។

សម្តេចតេជោបានបន្ថេមថ នៅមានចំណុចខ្លះទៀតគឺធ្វើខុសរឿងតេ

ម្តង។ ច្បាប់ហាមឃាត់កុំឲ្យទទួលជំនួយពីបរទេស, ករលូកដេចូលពី 

បរទេស ដល់ទៅដក់ទោសទណ្ឌផកពិន័យតេប៉ុនា្មានលានរៀល ។ ចុះបើ 

គណបក្សនេះទទួលជំនួយ៣ លានដុលា្លារអាមេរិក រឿងអីខ្លាចឲ្យផក ៣ 

លានរៀល ។ ចំណុចនេះតេូវកេដោយដក់ថបញ្ឈប់សកម្មភាពបក្ស ឬ 

រំលាយគណបក្សចោលតេម្តង  ពេះករជេៀតជេកពីបរទេសបេបនេះ

នៅកម្ពុជាមានមិនតិចទេ។ នេះជាករហាមឃាត់មិនមេនសមេប់បក្ស 

នយោបាយណមួយទេ គឺសមេប់គេប់បក្សនយោបាយទាំងអស់ ។ ករ 

ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយតេូវធ្វើឲ្យបាន ពេះ 

ច្បាប់របស់យើងវានៅធូររលុងណស់ ។ ច្បាប់នេះបានបង្កើតតាំងពីឆា្នាំ 

១៩៩៨ មក តេរហូតមកដល់ពេលនេះវាហួសសម័យពេះជិត ២០ ឆា្នាំ 

មកហើយ ។

សម្តេចតេជោបានពន្យល់ទៀតថ មានបក្សនយោបាយខ្លះបង្កើតឡើង

គេន់តេសុំករអនុញ្ញាតពីកេសួងមហាផ្ទេ ដើម្បីបង្កើតគណបក្សតេរកមេ

ដេសមាជិក៤.០០០ នាក់ឲ្យកេសួងមហាផ្ទេ ពុំបានហើយមានតេបេធន 

បក្ស អនុបេធនបក្ស។ ដូចនេះតេូវតេមានករដក់លក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេល

ប៉ុនា្មានខេ តេូវរកឲ្យបានសា្នាមមេដេ៤០០០ នាក់ បើរកមិនបានទេតេូវ 

និរាករណ៍ចោល។ ខ្លះសុំបង្កើតបក្សតាំងពីឆា្នាំ ២០១៤ តេរកសា្នាមមេដេ 

អត់បាន។ បក្សខ្លះមានតេឈ្មាះបេធនបក្សតេអត់គេប់ទឹក ។ គណបក្សវា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណលជាមួយ
សមាគមខ្មេរ ចិន នៅកម្ពជុា 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នងុពិធីបញ្ចះុខ័ណ្ឌសីមា 
ពេះវិហារវត្តពេកបេ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធនីភ្នំពេញ 

សម្តេចតេជេ ហុ៊ន សេន ៈ អ្នកណាបំផ្លេញសន្តភិាព នឹងគ្មេនការអត់ឱន 
និងគ្មេនការលើកលេងទេ 

 កម្ពជុាមិនអាចទទួលយកនូវការជេៀតជេកណាមួយពីបរទេសឡើយ
មីកេហិូរញ្ញវត្ថគឺុជារបស់ឯកជនមិនមេនជារបស់រដ្ឋទេ
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ចេើនពេកហើយតេដល់បក្សពិតបេកដមានតេប៉ុនា្មានបក្ស ។ 

ទាក់ទងទៅនឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលទៅបំភ្លនឺៅរដ្ឋសភាជាតិ តបនឹង

សំណួរពីតំណងរាសេ្តបក្សបេឆាំងសម្តេចតេជោថ្លេងថ សម្តេចមាន 

លក្ខខណ្ឌ២ យ៉ាង មុននឹងឲ្យសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋ-

សភា ពេះសម្តេចមានតួនាទីទទួលខុសតេូវចំពោះមុខរដ្ឋសភា ឯរដ្ឋមនេ្តី  

របស់សម្តេចមានភារកិច្ចទទួលខុសតេូវ ចំពោះនាយករដ្ឋមនេ្តីផង ចំពោះ 

រដ្ឋសភាផង ។ លក្ខខណ្ឌទី១. បក្សបេឆាំងតេូវចូលធ្វើករនៅក្នុងសភាឲ្យ

បានពេញលេញសិន បើអ្នកឯងមិនចូលទេមិនបាច់ទេ ។ ប៉ុន្តេបើបេធន 

គណៈកម្មករសភាខងគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាកោះហៅ គឺទៅពេះគេ

ធ្វើករពេញលេញនៅក្នុងសភា ។     សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថខ្ញុំនិយយនេះ

គឺសំដៅតេបក្សបេឆាំងទេ មិនមេនសំដៅលើសភានោះទេ។ ជាមួយនេះ 

សម្តេចតេជោ ក៏បានរិះគន់ចំពោះករលើកឡើងរបស់លោក សុន ឆ័យ តំ

ណងរាសេ្តគណបក្សបេឆាំងដេលនិយយថ “ករមិនចូលបេជុំសភាគឺ 

មិនមេនជាពហិករទេ តេករមិនចូលបេជុំសភានៅពេលនេះជាទមា្លាប់ 

របស់បក្សសង្គេះជាតិដេលយល់ឃើញថ បើសម័យបេជុំសភាណដេល

អាចធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តប៉ះពាល់បេយោជន៍ជាតិ និងបេយោជន៍បេជា 

ពលរដ្ឋ គឺបក្សបេឆាំងមិនចូលបេជុំជាមួយទេ”។ សម្តេចតេជោបានលើក 

ឡើងថ “ឥឡូវលោកឯងបកសេយមើលអាណមានបេយោជន៍, អាណ 

មិនមានបេយោជន៍? លោកឯងចូលទៅអង្គុយទៅ ។ លោកឯងកុំតេលើក 

ដេទៅវារួចហើយ។ លោកឯងនៅកេរួចបេជុំកសេត ។ បើលោកឯងធ្វើ   

របៀបហ្នឹងមិនបាច់និយយទេ។ លោកឯងមិនចូលបេជុំ តេលោកឯងចាំឲ្យ

បេធនសភាកោះហៅរដ្ឋមនេ្ត”ី ។ លក្ខខណ្ឌទី២. រដ្ឋមនេ្តទីៅឆ្លើយងប់ទំាង

ខ្លួនទៀតក៏មិនតេូវចិត្តគេដេរ បើសិនជាបន្តសួរនៅក្នុងនោះបូកសរុបថ ល្អ

ណស់ប៉ុន្តេពេលចេញមកកេអស់លោកថចម្លើយនេះគ្មានបានករ ។ 

បើមានបេបហ្នឹងគឺមិនឲ្យទៅឆ្លើយទេ ពេះវាបាត់បង់តម្លេរដ្ឋមនេ្តីដេលជា

សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល និងបាត់បង់តម្លេសភា។ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើ 

ដល់បេធនរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថេមទៀត លើបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងនៅ

តេង់ចំណុចនេះឡើងវិញ ។ សម្តេចបន្តថ លោកនៅតេគោរពនូវវិធនស្តី

ពីករកោះហៅរដ្ឋមនេ្តីមកឆ្លើយនៅរដ្ឋសភា ។

ក្នុងពិធីនេះដេរសម្តេចតេជោបានធ្វើករពន្យល់ និងវាយបកទៅលើ 

សំដីរបស់លោក សម រង្សុី ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក៥ នៅកម្ពុជានាដើម 

ទសវត្សរ៍ឆា្នាំ៨០ ។ សម្តេចតេជោបានបង្ហាញពីដើមចមដេលឈនទៅ  

ដល់ករបង្កើតផេនករ “ក៥” ដេលជាផេនករករពារជាតិ គឺដើម្ីបទប់សា្កាត់

ករវិលតេឡប់នេរបបបេល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពល ។ សម្តេចតេជោបាន

បញ្ជាក់ដោយបេសាសន៍ធ្ងន់ៗថ “ដោយសារតេក្បាលរបស់ពួកលោកឯង

នេះហើយបានជាមាន ក៥  ហើយ ក៥ គឺជាផេនករករពារជាតិ តាមរយៈ

នេកររារាំងករវិលតេឡប់មកវិញនេរបបប៉ុលពត ។ សមពួកក្បាលលោក

ឯងនេះជាអ្នកទទួលខុសតេវូលើសោកនាដកម្មរបស់បេជាជនកម្ពជុា ។ រឿង

អីទៅធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មេរកេហម មកវ៉េបំផ្លាញកររស់ឡើងវិញរបស់

បេជាជនកម្ពុជា? ឥឡូវអ្នកឯងចោទសួរមើលករកត់ទោសខ្មេរកេហម 

ដើម្បីអ្វី? ដោយសារតេខ្មេរកេហមវាអាកេក់អញ្ចឹង។ ខ្ញុំករពារករវិលតេឡប់

នេរបបខ្មេរកេហមគឺអត់មានអីខុសទេ?។ ថ្ងេនេះមានសន្តិភាពដោយសារ

តេយើងផ្តួលរំលំប៉ុលពត ហើយទប់សា្កាត់របបប៉ុលពតមិនឲ្យវិលតេឡប ់

មកវិញ ទើបយើងមានថ្ងេនេះ” ។  សម្តេចតេជោបានលើកឡើងទៀតថ    

“អាមេរិកវាយបេហារជប៉ុនម៉េចក៏ធ្វើបាន។ ឥឡូវអាមេរិក, រុស្សុីវាយពេញ 

ទឹកដីអ៊ើរា៉ាក់ និងសីុរី សុទ្ធតេគេប់បេកគេថ គេទប់អាយសីុស(ISIS) ។ ឯ  

យើងធ្វើវិធនករករពារជាតិក៏ដើម្បីទប់ខ្មេរកេហមដេរ។ វាដូចតេគ្នា ។ បើ

លោកឯងស្នេហ៍ស្នទិ្ធជាមួយខ្មេរកេហម ក៏តេវូចូលមកឲ្យជាប់ទោសជាមួយ

គ្នាទៅ” ។  

 លា្ងាចថ្ងេទី៤ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេច 

កិត្តពិេទឹ្ធបណ្ឌតិ ប៊ុន រ៉ែនី    ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី   

ពិសាបាយសាមគ្គជីាមួយសមាគមខ្មេរ ចិន នៅកម្ពជុា។   ពិធីនេះបានរៀបចំ

ឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជេ និងមានវត្តមានខ្មេរជាប់សេសេឡាយ

ចិន, ជនជាតិចិនពេមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព        

សាធរណរដ្ឋបេជាមានិតចិនបេចាំនៅពេះរាជាណចកេកម្ពុជា អញ្ជើញ 

ចូលរួមផងដេរ។ មានបេសាសន៍នៅក្នុងពេឹត្តិករណ៍ជាបេវត្តិសាសេ្តនេះ 

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់សំខន់ទៅលើគឺកិច្ចសហបេតិបត្តិករកម្ពុជា ចិន 

និងករអនុវត្តនយោបាយចិនមួយ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវពីទីកន្លេងនេះឲ្យបងប្អូនខ្មេរ-

ចិន គេប់សមាគម និងគេប់តេកូលទាំងអស់ មេតា្តាជួយជំរុញអនុវត្តនូវកិច្ច   

សហបេតិបត្តិករក្នុងកេបខណ្ឌដេគូយុទ្ធសាស្តេរវាងកម្ពុជា និងចិន ។ តាម    

រយៈទស្សនកិច្ចនៅកម្ពជុានេបេធនាធិបតី សីុ ជិនភីង (Xi Jinping) បាន

លើកកម្ពស់កមេតិសហបេតិបត្តកិររបស់ខ្លនួ ដល់ទៅកមេតិដេគូយុទ្ធសាស្តេ

គេប់ជេុងជេយ។ នេះជាមោទនភាពនៅក្នុងបេវត្តិសាស្តេដ៏យូរលង់នេ  

ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ចិន។ នៅទីកេុងភ្នំពេញនេះ ក៏មានវិទ្យាសា្ថានខុងជឺ 

ដេលសង្ឹឃមថ សមាគមខ្មេរ-ចិន នឹងចូលរួមជាមួយរាជបណ្ឌតិ្យសភាកម្ពជុា 

ដើម្បីឲ្យវិទ្យាសា្ថានខុងជឺនេះ អាចដំណើរករទៅបានដោយរលូន។ ធ្វើយ៉ាង

ណរួមគ្នាសមេចនូវគោលដៅទាំងឡាយ ដេលបានដក់ចេញដោយ 

មេដឹកនំាចិន និងកម្ពជុា ក្នងុនេះសមេប់ឆា្នា ំ២០១៧  តេវូសមេចឲ្យបានទំហំ

ពាណិជ្ជកម្ម៥ ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក។ សម្តេចតេជោថ្លេងបន្តថ មួយ 

ទៀត យើងកំពុងតេបន្តអនុវត្តនូវករពេមពេៀងទាក់ទងនឹងខ្សេកេវាត់មួយ 

វិថីមួយ និងផ្លូវសូតេសមុទេសតវត្សរ៍ទី ២១ ដេលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយមិត្ត 

ចិន ហើយយើងក៏បានចូលរួមធ្វើជាសហសា្ថាបនិកនេធនាគរវិនិយោគហេ-

ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី។ យើងតេូវបន្តដំណើរករនេះ។ ឆា្នាំនេះបេកដណស់ 

ថ នឹងមានករធ្វើដំណើររបស់សម្តេចទៅកន់បេទេសចិន ដើម្បីចូលរួម

នៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីផ្លូវសូតេ ក៏ដូចជាខ្សេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយផងដេរ ។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ចំណុចសំខន់មួយទៀតទាក់ទងនឹងគោល

នយោបាយចិនមួយ ។ សម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថ “ខ្ញុំគួរតេយកឱកសនេះ 

ជមេបជូនបងប្អូនខ្មេរ-ចិន ។ បងប្អូនមួយចំនួនមានករពេញចិត្តជាមួយនឹង

គោលនយោបាយអំពីបេទេសចិនរបស់ ហ៊ុន សែន ឬរបស់គណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តេក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនយល់ថ កម្ពុជាអនុវត្ត 

នយោបាយចង្អៀតពេក ដោយមិនពេមផ្តល់ឱកសសមេប់ករដក់តាំង

ករិយល័យតេវា៉ាន់បេចាំកម្ពុជានៅភ្នំពេញ នៅតាមបណ្តាខេត្ត ដូចជា 

បេទេសខ្លះ។ ខ្ញុំសុំយកឱកសនេះ ជមេបជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មេរដើម 

កំណើតចិនទាំងឡាយឲ្យបានជេប ទោះបីបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយអ្នក

ណ,  មនិពេញចតិ្តជាមយួអ្នកណ បងប្អនូតេវូយលន់យោបាយករបរទេស 

ដេលអនុវត្តតាំងពី ពែះករុណា ពែះបិតាជាតិ សម្តែចពែះនរែត្តម 
សីហនុ ទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយចិនមួយនេះតេម្តង។ យើងមិនតេូវ
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ធ្វើអ្វីដេលនាំទៅដល់ករប៉ះពាល់នូវករគោរពឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព 

របស់ចិនដូចជា ករចាប់ដេជាន់ជើងនោះទេ។ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននូវរឿង 

នេះទេ។ ខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្តេីករបរទេសតាំងពីខ្ញុំអាយុ ២៧ ឆា្នាំ។ ក្នុងដំណក់ 

កលទសវត្សរ៍ ៨០ មិនខ្វះទេមនុស្សដេលផ្តល់យោបល់ឲ្យខ្ញុធំ្វើទំនាក់ទំនង

ជាមួយតេវា៉ាន់។ ក៏ប៉ុន្តេខ្ញុំបដិសេធដច់ខត។ ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្តេីករ 

បរទេស នងិក្នងុឋានៈជានាយករដ្ឋមន្តេ ីខ្ញុមំនិពេមជាមយួនងឹបញ្ហានេះទេ។ 

នយោបាយចិនមួយ គឺជានយោបាយគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់

ចិន។ ករគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន មានតម្លេស្មើនឹងករគោរពអធិប-

តេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដេរ។ សម្តេចតេជោបន្តថ ខ្ញុំយល់ពេមតេឹមតេមក 

រកសុីតេប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំធ្វើបាន។ ឧទាហរណ៍ សព្វថ្ងេមានករហោះហើរពីតេបុិ

មកភ្នំពេញ, ពីតេបុិទៅសៀមរាប។ អ្នកវិនិយោគពីតេបុិមកកម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្តេ

ខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូននៅទីនេះ កុំដល់ពេលបុណ្យជាតិតេវា៉ាន់ម្តងៗ នាំគ្នាទៅ

ជួបជុំគ្នាតាមសណ្ឋាគរលើកទង់ជាតិតេវា៉ាន់ នៅក្នុងពិធីជប់លៀងណ 

មួយ។ មិនអនុញ្ញាតទេ។ សុំបងប្អូនយោគយល់ទៅដល់ករសមេចចិត្ត         

និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើនយោបាយចិនមួយទាក់ទិន

ជាមួយនឹងបញ្ហាតេវា៉ាន់។

 ពេឹកថ្ងេទី៨ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នងុពិធីបញ្ចះុខ័ណ្ឌសីមា ពេះវិហារវត្តពេកបេ 

ស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធនីភ្នំពេញ ។

នៅក្នុងឱកសនោះ សម្តេចតេជោបានពេមានឲ្យមានករចាប់ខ្លួនជាក់

ស្តេង នៅនឹងកន្លេងចំពោះសមាជិកគណបក្សនយោបាយណ ដេលដើរ

ឃោសនាបេប់ពលរដ្ឋថសា្ថាប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋ ហើយ

សំុបេជាជនបោះឆ្នាតឲ្យខ្លនួនៅពេលខ្លនួឈ្នះឆ្នាត នឹងលុបចោល បំណុល 

ទាំងអស់ ។  នេះជាបទល្មើសជាក់ស្តេង។ ជាករបោកបេស់បេជាពលរដ្ឋ 

នឹងជំរុញឲ្យបេជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីបុលបន្ថេម ហើយក៏ដូចជា សមា្លាប់បេជាជន 

ដើម្បីតេសន្លឹកឆ្នាតដូចោ្នាះដេរ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

ទោះបីឈ្មាះអ្វក៏ីដោយមិនមេនជារបស់រដ្ឋទេ ។ កន្លងទៅមានករភ័ន្តចេឡំ

ធំណស់ថមីកេូហិរញ្ញវត្ថុគឺជារបស់រដ្ឋ។ រដ្ឋតេងតេទៅទារករបេក់។ រដ្ឋ

តេងតេទៅរឹបអូសផ្ទះរឹបអូសដីធ្លី ។ ជាមួយនេះនៅមានពួកអគតិមួយចំនួន

ទៀតគឺពួកបោកបេស់ទៅឃោសនាថេមទៀតថ បើគេឈ្នះគេនឹងលុប 

បំណុល។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ “សុំកុំសង្ឃឹម នេះជារបស់ឯកជន 

មិនមេនជារបស់រដ្ឋទេ។ បើចង់លុបបំណុលនេះចោលទាល់តេធ្វើបដិវត្តន៍

គឺរំលាយរបបរាជានិយម ហើយបង្កើតរបបមួយថ្មី និងលុបចោលអ្វី 

ទាំងអស់។ បេទេសនឹងកេឡាប់ចាក់ដូចរបបប៉ុលពលទៀតហើយ” ។

សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវឲ្យមីកេហិូរញ្ញវត្ថទំុាងអស់ តេវូតេបញ្ជាក់ខ្លនួ

ឯងថជាសា្ថាប័នឯកជន ។   សម្តេចក៏បានណេនាំឲ្យឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ 
អគ្គទេសាភិបាលធនាគរជាតិ បេប់ទៅមា្ចាស់សា្ថាប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យអប់រំ

បុគ្គលិកថ លុយដេលពលរដ្ឋខ្ចីនោះគឺជាលុយឯកជន ហើយមិនពាក់ព័ន្ធ 

រដ្ឋាភិបាលទេ។ តាមគេឹះសា្ថានទាំងអស់ទាំងសាខ ទីសា្នាក់ករធំរបស់គត់

ក៏តេូវដក់ជាគេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុឈ្មាះជាគេឹះសា្ថានឯកជន មិនមេន 

របស់រដ្ឋ  រួចហើយតេូវអប់រំបុគ្គលិកឲ្យនិយយភាសាមុនគេថ នេះជាផ្នេក 

ឯកជនមិនមេនរបសរ់ដ្ឋ ។ បើមនិនយិយចណំចុនេះទេ គចឺាបប់ង្ខតំេវូបទិ។ 

តេូវដក់ជាស្តង់ដរបោះចេញជាសៀវភៅតេម្តង។ បើមិនដូចោ្នាះទេពលរដ្ឋ

នៅតេយល់ចេឡំថអាហ្នឹងជារបស់រដ្ឋជំពាក់លុយរដ្ឋ។

 ពេឹកថ្ងេទី១៣ ខេកុម្ភៈសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធសា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន កោះធំ សេុកកោះធំ ខេត្ត 

កណ្តាល ។ នៅក្នុងឱកសនោះសម្តេចបានបញ្ជាក់អំពីករសមេចចិត្តប្តឹង

អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមា្នាក់ ដេលនិយយចោទបេកន់គណបក្សបេជាជន  

កម្ពុជា តាមវិទ្យុបរទេសដេលផ្សាយជាខេមរភាសាថ ជាអ្នកនៅពីកេយ 

ឃាតកម្មលើរូបលោក កេម ឡី។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ  មេធវីរបស់សម្តេចបានធ្វើករប្តឹង

ទៅលើអ្នកវិភាគសង្គមមា្នាក់ទារជំងឺចិត្តកន្លះលានដុលា្លារអាមេរិក ។ សម្តេច 

បានលើកជាសំណួរថតើ នេះជាករបញ្ចេញមតិឬ?  មកចោទគណបក្ស 

បេជាជនកម្ពុជាថ សមា្លាប់មនុស្ស? សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ “កុំអ្នកឯង 

ស្អីអាងអ្នកវិភាគ។ វិភាគប៉ះ គឺដក់ហើយអត់មានទុកទេ ហើយនគរបាល 

តាមឲ្យជាប់កេងរត់ ពេះរត់មួយហើយរត់ធ្លាក់ដល់ស៊ុយអេត។ អ្នកនេះខ្ញុំ 

បានបញ្ជានគរបាលឲ្យតាមពីម្សិលហើយកុំរត់ ពេះខ្លួន ឯងថ ជើងខ្លាំង 

ទៅជាប់គុក ហើយអស់លុយប៉ុនា្មានកុំថ អត់លុយសង អត់លុយ រឹបអូស 

យកផ្ទះ ពេះពេលអ្នកឯងនិយយអ្នកឯងមានបានគោរពគេឬអត់?។ គេ 

មានកិត្តយសរបស់គេ។ អ្នកឯងថគណបក្សបេជាជនសមា្លាប់មនុស្សគឺចប់

ហើយ។ អ្នកណជាអ្នកចំណេញពីសោកនាដកម្មនេករសមា្លាប់មនុស្ស នៅ

ក្នុងតំណក់កលដេលខ្លួនកំពុងកន់អំណច?។ សម្តេចតេជោបន្តថ 

“ធ្វើនយោបាយកុំជោរ។ កុំឃើញគេមិនមាត់ ហើយអាងក្បាលមេកេូ 

អាងវិទ្យុ នាំគ្នាវិភាគវាយបេហារគេ។ តេូវពងេឹងនីតិរដ្ឋ” ។ 

កេពីនេះសម្តេចតេជោក៏បានពេមានថ នឹងតេៀមក្តារមឈូសទុក 

សមេប់អ្នកណដេលថ ចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាព ។ អ្នក 

ណបំផ្លាញសន្តិភាព នឹងគ្មានករអត់ឱន និងគ្មានករលើកលេងទេ។ សូម

បញ្ជាក់ជូនកុំបេថ្នាធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌អត់បានទេ។ សម្តេចតេជោក៏បានផ្តាំ

ទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់ថ តេូវចេះគោរពគ្នាក្នុងករធ្វើនយោបាយ 

ហើយបើគ្មានករគោរពនិងចោទបំពានហើយ អ្នកទទួលខុសតេូវហោច 

បំផុតផ្នេករដ្ឋប្បវេណី ឬ ខងពេហ្មទណ្ឌ  ហើយរឿងចោទគេសមា្លាប់ជាទោស 

ញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចល តេូវជាប់គុកផង លុយផង ។

 ពេឹកថ្ងេទី១៥ ខេកុម្ភៈ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នងុពិធីបើកកិច្ចបេជំុកំពូលធុរកិច្ចអន្ដរជាតិ 

កម្ពុជា ២០១៧ ដេលបេពេឹត្តធ្វើនៅសណ្ឋាគរអាំងទេរកុងទីណង់តាល់ 

រាជធនីភ្នំពេញ ។ 

មានបេសាសន៍ក្នុងឱកសនេះ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខិតខំ

បេឹងបេងឆ្លើយតបឲ្យបាននូវចំណុចជាគន្លឹះចំនួន៤។ សម្តេចតេជោ 

បញ្ជាក់ថ ក្នុងកេបខណ្ឌគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពជុានឹងខិតខំសមេចឱ្យបាននូវចំណុចគន្លះឹបួនគឺទី១. ករបញ្ចះុថ្លេអគ្គសិនី

សមេប់តំបន់ឧស្សាហកម្ម រួមទាំងវិសាលភាពគេបដណ្ដប់នេករផ្គត់ផ្គង់ 

អគ្គិសនី និងភាពទុកចិត្ដនេករផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដ ទី២. រៀបចំនិងអនុវត្ដផេនករមេ

សមេប់អភិវឌ្ឍបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទ្បូជីស្ទីកពហុមធ្យាបាយ ទី៣. ពងេឹង

និងអភិវឌ្ឍន៍យន្ដករគេប់គេងទីផ្សារពលកម្ម និងករបណ្ដុះបណ្តាល 

ជំនាញ និងទី៤. អភិវឌ្ឍន៍និងបេក្លាយខេត្ដពេះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសគំរូពហុបំណង។ កម្ពុជានៅតេមានជំហរបន្ដសា្វាគមន៍និងបន្ដជំរុញ
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លើកទឹកចិត្ដចំពោះបណ្តាគមេងវិនិយោគបរទេសនានាមកកម្ពុជា ហើយ 

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ដកិច្ចខិតខំបេឹងបេងបន្ថេមទៀត ក្នុងករបន្ដពងេឹង 

កិច្ចសហបេតិបត្ដិករសេដ្ឋកិច្ច ករបើកទូលាយពេមទាំងករបង្កើតនូវ  

បរិយកស វិនិយោគឱ្យកន់តេល្អបេសើរ កន់តេមានករទាក់ទាញមាន

លក្ខណៈទុកចិត្ដបានសមេប់វិនិយោគិន និងធុរជនទាំងអស់ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តថ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចសូម

ធនាជូនវិនិយោគិនធុរជនគេប់រូបនូវបរិសា្ថានគេប់បេបយ៉ាង ដេល អនុគេះ 

អំណយផល និងជួយជំរុញដល់ករវិនិយោគ ជាពិសេសគឺកររក្សានូវស្ថរិ-

ភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច ករគិតគូអំពីកេបខណ្ឌនេករលើកទឹកចិត្ដពេមទាំង     

កេបខ័ណ្ឌច្បាប់និងសា្ថាប័នទន្ទឹមនឹងករ រក្សាសុខសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព 

នយោបាយរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងករបង្ហាញពីកររីកលូតលាស់ និង             

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយចីរភាពក្នុងរង្វង់៧,៧%  បេចាំឆា្នាំរបស់កម្ពុជា 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តបីានអះអាងថ បេទេសកម្ពជុាក៏កំពុងខិតខំជំរុញ

តភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយទីផ្សារតំបន់ហៅថ “រោងចកេអាសុី” បេកបដោយ 

សក្តានុពល និងចីរភាព សេបទៅនឹងទស្សនវិស័យនេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច 

អាសា៊ាន ក៏ដូចជាកិច្ចពេមពេៀងភាពជាដេគូគេប់ជេងុជេយក្នងុតំបន់ដេល

នឹងមាននាពេលឆាប់ៗខងមុខផងដេរ ។

 ពេឹកថ្ងេទី២៣ ខេកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នងុពីធីបេគល់សញ្ញាបតេដល់ និស្ិសតនេសាកល  

វិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិចំនួន ១ ៤៣១ នាក់ នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិ អប់រំ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ ច្បាប់នៅកម្ពុជាដេលរដ្ឋសភាបាន   

អនុម័តមិនមេនជាច្បាប់សមា្លាប់បេជាជនកម្ពុជា ដូចអ្នកឯងធ្លាប់សមា្លាប់  

បេជាជនកម្ពុជាទេ។ ខ្ញុំមិននិយយចំឈ្មាះអ្នកណទេ ក៏ប៉ុន្តេក្នុងឋានៈជា 

រដ្ឋអធិបតេយ្យ យើងនៅតេផ្តាំផ្ញើរចំពោះអ្នកសូមអ្នកគោរពនូវអធិបតេយ្យ-

ភាព បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា។  រឿងរា៉ាវរបស់អ្នកដេលទៅបំផ្លាញ           

បេទេសដទេមិនទាន់ចប់សព្វគេប់ទេ។ អ្នកបំផ្លាញបេទេសរបស់ខ្ញុំដោយ

គេប់បេកនៅចេើនណស់។ អ្នកមិនទាន់បានដោះសេយផងអ្នកទៅ  

បំផ្លាញនៅអ៊ើរា៉ាក់ លីប៊ើ សុីរី និងបេទេសមួយចំនួនទៀត ។តើអ្នកមានឃើញ

សោកនាដកម្មនៅទីនោះទេ ឬ អ្នកចង់បង្កើតបញ្ហានេះនៅកម្ពុជាសារជា 

ថ្មី។ សម្តេចតេជោបន្តថ “កម្ពុជាតេូវករកិច្ចសហបេតិបត្តិករដោយស្មើ  

ភាពនិងស្មើសិទ្ធិ។ កម្ពុជាមិនអាចទទួលយកនូវករជេៀតជេកណមួយពី

បរទេសទេ។ អ្នកមកបេទេសកម្ពុជាតេូវគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជា។ ផល 

បេយោជន៍របស់អ្នក និងផលបេយោជន៍របស់ខ្ញុំដូចគ្នាទេ។ បេទេសខ្ញុំតូច

តេខ្ញុំមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យរបស់ខ្ញុំ ។ ពេះប៉ុនា្មានថ្ងេនេះមានករលើក

ឡើងខ្លះ រឿងរបស់គេសោះ តើសិទ្ធិអីតេឯង? តេខ្ញុំសុំចោទជាសំណួរ 

តេឡប់ទៅវិញ នៅពេលដេលអ្នកឯងទមា្លាក់គេប់បេកមកលើបេទេស             

របស់ខ្ញុំអ្នកឯងមានដេលគិតពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្ញុំទេ?។  នៅពេលគេធ្វើច្បាប់  

ដើម្បី” ឯកភាពជាតិដើម្បីករគោរពទំាងអស់គ្នាអ្នកឯងបេរជាចាត់ទុកថ

ជាករកត់បន្ថយសិទ្ធិ។ គេមិនដេលធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យបេទេសជាតិបេក-

បាក់ទេ គេន់តេច្បាប់នោះគេបានចេងច្បាស់បន្ថេមទៀត។ អ្នកណក៏         

ដោយដេលធ្វើអប្បគមន៍មានចរិតបំបេកបំបាក់ជាតិ គឺតេូវតេមានទោស។ 

ន័យកន្លេងនេះ គេអាចយល់បានថ បេទេសនេះតេូវតេមានឯកភាពជាតិ 

ឬមួយអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍?។  សម្តេចតេជោថ្លេងបន្តថ  ទំរាំរកបាន        

ករឯកភាពជាតិនេះស្ទើរតេសា្លាប់ជីវិត។ ពីឆា្នាំ១៩៩៨ មកដល់ពេល 

បច្ចបុ្បន្នបេទេសមួយ តំបន់តេតួតេមួយ រដ្ឋធម្មនុញ្ញតេមួយ ពេះមហាក្សតេ 

តេមួយ រាជរដ្ឋភិបាលតេមួយ និងកមា្លាំងបេដប់អាវុធតេមួយ  ដេលពីមុន

នេះបេទេសមួយតំបន់តេតួតេចេើន ។អ្នកតេវូឃើញចំណុចអស់ទំាងនេះ ។  

ប៉ុន្តេបេទេសកម្ពុជាបេកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារពួកអ្នកឯង។ ឥឡូវសូមពួក

អ្នកឯងកុំធ្វើរឿងចេំដេលដេលកើតឡើងនៅក្នុងបេវត្តិសាសេ្ត។ អ្នកវិភាគ 

តេូវឲ្យច្បាស់ថ ជាអ្នកវិភាគ កុំធ្វើជាអ្នកជេរ ។

សម្តេចតេជោបន្តថ គ្មានអ្នកណសេឡាញ់ខ្មេរ ជាងខ្មេរនោះទេ ។         

រឿងរបស់ខ្មេរគឺខ្មេរជាអ្នកដោះសេយ ពិតមេនខ្ញុំតេូវករជំនួយរបស់អ្នក

ឯង, តេូវកររកសុីជាមួយអ្នកឯង, តេូវករសហបេតិបត្តិករជាមួយអ្នកឯង 

ក៏ប៉ុន្តេកិច្ចករផ្ទេក្នុងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំមិនបានទៅជេៀតជេកទេ តេក៏មានសំ

ណូមពរតេឡប់មកវិញកិច្ចកររបស់ខ្ញុំអ្នកឯងក៏មិនតេូវជេៀតជេកដេរ។

ដោយឡេក ទាក់ទងនឹងវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុសម្តេចតេជោបានលើក 

ឡើងថ “ខ្ញុំនៅតេអំពាវនាវដោយទទូច និងនៅតេបញ្ជាក់ថមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

ដេលផ្តល់បេក់កម្ចីទៅបេជាពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតេជារបស់ឯកជន មិន 

មេនជារបស់រដ្ឋទេ។ កន្លងទៅមានករភ័ន្តចេឡំធំណស់ដេលថជំពាក់

បេក់រដ្ឋ។ សូមបញ្ជាក់ថ ធនាគរជាតិនេកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិឲ្យបេក់ទៅពល-

រដ្ឋខ្ចីនោះទេនេះជាច្បាប់។ ថេមទាំងបក្សបេឆាំងទៅសន្យាថបើខ្លួនឈ្នះ 

ខ្លួនលប់ចោលបំណុលទាំងអស់ នេះជាគេះមហន្តរាយធំណស់” ។ 

សម្តេចតេជោបន្តថ យើងតេូវធ្វើយុទ្ធនាករទូទាំងបេទេស ដើម្បីបញ្ជូន     

សារទៅកន់បេជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងនិងបានយល់ថ មីកេូហិរញ្ញវត្ថុដេល

បានផ្តល់បេក់ឲ្យពួកគេខ្ចីមិនមេនជារបស់រដ្ឋទេ ។ សម្តេចបានបញ្ជាឲ្យ        

កេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ រួមទាំងពេះសង្ឃផង តេូវជួយផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហា 

នេះ ។ វិទ្យុ  ទូរទស្សន៍ សារព័ត៌មានអនឡាញ (Online) តេូវផ្សព្វផ្សាយ 

អំពីរឿងនេះ។ យុទ្ធនាករនេះតេូវធ្វើឲ្យគេប់មួយឆា្នាំពេញតេម្តង ។ សម្តេច 

តេជោបន្តថ ករធ្វើនេះ គឺដើម្បីជួយបេជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីបំណុល ។         

បំណុលទាំងអស់នោះ គឺពុំអាចលុបចោលបានឡើយ មិនដូចអ្វីដេលគណ-

បក្សបេឆាំងដើរឃោសនានោះទេ។ បើចង់លុបបំណុលចោល លុះតេតេ 

រំលាយរបបរាជានិយមចោល លុបចោលបេព័ន្ធច្បាប់ធ្វើជាតូបនីយកម្មដេល

បេករនេះ នឹងធ្វើឱ្យសង្គមជាតិចលាចលធ្លាក់ចុះម្តងទៀតជាមិនខន៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នងុពិធីសមោ្ពោធសា្ពោន

មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន កោះធំ សេុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល 
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នៅពេឹកថ្ងេទី២១ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ សម្តេចកេឡាហោម 

ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ បាន  

អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល  

ករងរ ឆា្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅករងរឆា្នាំ២០១៧ របស់ 

កេសួងមហាផ្ទេ។ ថ្លេងក្នុងឱកស នោះសម្តេចកេឡាហោម 

ស ខែង បានលើកឡើងនូវសមិទ្ធផលករងរធំៗចំនួន៧ 

ដេលកេសួងមហាផ្ទេសមេចបាន រួមមាន៖  

១- កម្ពជុានៅតេបន្តរក្សាបានយ៉ាងគត់មត់នូវសុខសន្តភិាព 

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដេល 

ជាករផ្តល់ភាពអនុគេះដល់ករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយ 

សមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧ % ជាបន្តទៀត បើទោះបី 

កេុមជេុលនិយមមួយចំនួន នៅតេចិញ្ចឹមមហិច្ឆតា ញុះញង់ 

បុ៉នប៉ងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលវឹកវរ និងអសន្តសុិខក្នុង    

សង្គមយ៉ាងណក្តី ។

២-  ជរំញុអនវុត្តនវូគោលនយោបាយ ភមូ ិឃុ ំមានសវុត្ថភិាព 

ដើម្ីបពងេងឹឲ្យបានកន់តេរឹងមំាថេមទៀត នូវសន្តសុិខ សុវត្ថភិាព 

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ និងករគោរពច្បាប់សំដៅជំរុញឲ្យ

បានខ្លាងំក្លានូវករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បេកបដោយចីរភាព

រយៈពេលវេងជាបន្តទៀត និងដើម្បីផ្តល់ភាពកក់កៅ្តាជូន  

បេជាពលរដ្ឋ និងសង្គមទំាងមូល រាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុង

អនុវត្តនូវយុទ្ធនាករពេមៗគ្នាទូទាំងបេទេស ដើម្បីបង្ការ 

ទប់សា្កាត់ បង្កាេបបទល្មើស រួមមានបេយុទ្ធបេឆំាង គេឿងញៀន  

ល្បេងសុីសងខុសច្បាប់ សកម្មភាពលួច ឆក់ ប្លន់ ពិសេស 

អំពើប្លន់បេដប់អាវុធ និងករបេើបេស់អាវុធខុសច្បាប់ ករ 

បង្កាេបបទល្មើសពេឈើ ធនធនធម្មជាតិ បទល្មើស 

នេសាទនៅបឹងទន្លេសាប  និងកររឹតបន្តឹងករអនុវត្តច្បាប់ 

ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

៣- ករងរអនោ្តាបេវេសន៍ ក៏បានបង្កើតករគេប់គេងជន 

បរទេស ករគេប់គេងករចេញចូលឆ្លងកត់ពេំដេន និងករ     

ពងេឹងករគេប់គេងជនអនោ្តាបេវេសន៍ ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ជនអនោ្តាបេវេសន៍ បន្តពិនិត្យឯកសារ លិខិតសា្នាម ដេលជន 

អនោ្តាបេវេសន៍កំពុងកន់កប់ ពិសេសករកន់កប់ឯកសារ 

លិខិតសា្នាមកម្ពុជាមិនសេបច្បាប់ ។ ដើម្បីផ្តល់ភាពងយ 

សេួល ក្នុងករគេបគ់េង នងិករផ្តល់បណ័្ណសា្នាក់នៅ      អចនិ្តេយ៍ 

តាមបេព័ន្ធអេឡិកតេូនិច ដល់ជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍ 

អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបេវេសន៍  ក៏កំពុងរៀបចំបេព័ន្ធទិន្នន័យ

ជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍ទាំងអស់ ដេលកំពុងសា្នាក់នៅ 

កម្ពុជា  ករបញ្ចូលទិន្នន័យមុខសញ្ញាទៅក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេង

មុខសញ្ញា។ ទន្ទឹមនេះ កមា្លាំងនគរបាលបានធ្វើករសេវជេវ 

ឃាត់ខ្លួន និងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជានូវជនអនោ្តាបេវេសន៍ 

សមិទ្ធផលធំៗចំនួន៧ ដែលកែសួងមហាផ្ទែ 
សមែចបានក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ កន្លងទែ

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលករងរ ឆា្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅករងរឆា្នាំ២០១៧ របស់កេសួងមហាផ្ទេ
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ខុសច្បាប់ជិត៣ពាន់នាក់ ក្នុងឆា្នាំ២០១៦ ។

៤- ចំពោះករងរអត្តសញ្ញាណកម្ម ក៏បានខិតខំសមេច

សមិទ្ធផលជាចេើនជាពិសេសលើករគេប់គេង និងករ 

កេលម្អសេវារដ្ឋបាល វិស័យអត្តសញ្ញាណកម្មកន់តេមាន   

បេសិទ្ធភាពឆាប់រហ័ស និងកៀកបេជាពលរដ្ឋ ជាអាទិ៍ ករផ្តល់

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរសមេចបាន៨៦ %  នេផេនករ 

និងបានបញ្ជូនទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបេមាណ ៩២១  

៣៤២៦ជូនគណៈកមា្មាធិករជាតិរៀបចំករបោះឆ្នាត។ 

៥- អំពីករពងេងឹសា្ថាប័ន កេសួងមហាផ្ទេ បានស្នើរាជរដ្ឋា-

ភិបាលសមេចដក់ចេញនូវអនុកេឹត្យថ្មីស្ដីពីកររៀបចំ និង 

ករបេពេឹត្តទៅរបស់កេសួងមហាផ្ទេ។ លើមូលដ្ឋាននេះ 

កេសួងក៏បានដក់ចេញនូវ បេកសស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច រចនា

សម្ព័ន្ធជាក់ស្ដេងរបស់នាយកដ្ឋាន ករិយល័យ និងអង្គភាព 

នានា នៅទីស្ដកីរកេសួង និងករកេសមេលួតួនាទី ភារកិច្ចស្នង

ករដ្ឋាននគរបាលរាជធនី ខេត្ត អធិករដ្ឋាននគរបាល កេុង 

សេុក ខណ្ឌ និងប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ សំដៅលើក

កម្ពស់បេសិទ្ធភាពករងរនៅគេប់ថ្នាក់ ។

លើមូលដ្ឋាននេលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី 

ភារកិច្ចដេលបានរៀបចំខងលើ កេសួងកំពុងដឹកនាំដំណើរ

ករវិភាគមុខងរនៅគេប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និង 

ករិយល័យ អង្គភាពនានា សំដៅកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ 

អំពីតមេវូករមុខតំណេង និងតមេវូករចំនួនកេបខ័ណ្ឌទំាងរដ្ឋ

បាលសុីវិល និងនគរបាលជាតិ សមេប់រយៈពេលខ្លី និង 

រយៈពេលពីមធ្យមទៅរយៈពេលវេង ដើម្បីងយសេួលរៀបចំ

ផេនករយុទ្ធសាសេ្ដអភិវឌ្ឍសា្ថាប័ន និងធនធនមនុស្ស                  

ពេមទាំងករទប់សា្កាត់កររីកបោ៉ាងនេចំនួនកេបខ័ណ្ឌ និងករ

សន្សំសំចេករចំណយលើបន្ទុកបុគ្គលិក និងបេតិបត្តិករ 

រដ្ឋបាល។ ទនឹ្ទមនេះ កេសួងក៏បានយកចិត្តទុកដក់ធ្វើករ 

បណ្ដុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពធនធនមនុស្ស ទាំងរដ្ឋ-

បាលសីុវិល និងនគរបាលជាតិ សំដៅធនារា៉ាប់រងភារកិច្ចសេប

តាមករវិវត្តន៍រីកចមេើនរបស់សង្គមជាតិ។

៦- ចំពោះកំណេទមេង់វិមជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈមករ       

យើងបានបេមូលផ្ដុំយកចិត្តទុកដក់ជាចម្បង ទៅលើអនុវត្ត

ករសមេចចិត្តខងនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 

ក្នងុករផ្ទេរមុខងរ និងធនធនឲ្យដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់កេមជាតិ 

ដេលជាដំណើរករស្នូលនេកំណេទមេង់នេះ បនា្ទាប់ពីបាន  

ចំណយពេលវេលាជិត១៥ ឆា្នាំ ក្នុងកររៀបចំឡើងវិញនូវ          

រចនាសម្ពន័្ធ បេព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់កេមជាតិ ករបណ្ដះុបណ្តាល 

កសាងសមត្ថភាព និងកររៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ ករ 

កំណត់ដំណក់កល និងដំណើរករនានា សមេប់គំទេដល់

ដំណើរករផ្ទេរមុខងរ និងធនធន។ ផ្អេកតាមបទពិសោធន៍ 

ដេលយើងបានឆ្លងកត់រយៈពេលជិត១៥ ឆា្នាំ កន្លងទៅនេះ 

កំណេទមេង់វិមជ្ឈមករ និងវិសហមជ្ឈករតេងតេជួបបេទះ

បញ្ហាបេឈមដោយសារតេកំណេទមេង់នេះ តមេវូឲ្យមានករ

កេសមេលួបេព័ន្ធរចនាហិរញ្ញវត្ថ ុទេព្យសម្បត្ត ិពីបេព័ន្ធមជ្ឈករ

មកបេព័ន្ធវិមជ្ឈករ ដេលតមេវូឲ្យមានករផ្លាស់ប្ដរូទមា្លាប់ផ្នត់ 

គំនិតក្នុងករគេប់គេង ចាត់ចេងអនុវត្តន៍ករងរ។ ប៉ុន្ដេទោះបី

មានបញ្ហាបេឈមយ៉ាងណក្ដី យើងតេងតេខិតខំបេឹងបេង 

អតធ់្មត ់ធ្វើករសមេបសមេលួ ដើម្បធីនាឲ្យបានករយលដ់ងឹ 

មានករឯកភាពសេុះសេួលគ្នា សំដៅជំរុញដំណើរករកំណេ

ទមេង់នេះឲ្យវិវត្តន៍ទៅមុខជាជំហានៗ ដោយខិតខំតម្កល់ករ 

សមេចចិត្ត ខងនយោលបាយតាំងពីដំណក់កលចាប់ផ្ដើម 

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន និងតទៅមុខទៀត ។

៧- អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានាចំណុះ

កេសួងមហាផ្ទេ ទាំងរដ្ឋបាលសុីវិល និងនគរបាលជាតិ 

ក៏ដូចជារដ្ឋបាលគេប់ថ្នាក់ នៅថ្នាក់កេមជាតិ បានពុះពារ       

បេឹងបេងរួមគ្នាសមេចបានសមិទ្ធផលនានាជាចេើន ក្នុង 

កររក្សាករពារបូរណភាពទឹកដី អធិបតេយ្យភាព ករពារ 

សន្តសិខុ សណ្តាបធ់្នាបត់ាមខ្សេបនា្ទាតព់េដំេន ជាមយួបេទេស 

ជិតខង ករគេប់គេងពន្ធនាគរ និងមណ្ឌលអប់រំកេបេនានា 

ដេលកំពុងផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំឃាំង កំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុក 

ករធ្វើអធិករកិច្ច ករធ្វើសវនកម្មផ្ទេក្នុង ករងរផ្គត់ផ្គង់ 

ភស្តុភារ មធ្យាបាយ សមា្ភារ ថវិក ពេមទាំងសហករសមេប

សមេួលជាមួយកេសួង សា្ថាប័ន នានា អង្គករជាតិ អន្តរជាតិ 

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សំដៅធនាឲ្យកេសួងមហាផ្ទេ សមេចបាន

នូវសមិទ្ធផលនានាជាចេើនក្នុងឆា្នាំ២០១៦ ៕
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នៅពេឹកថ្ងេទី១២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ សម្ដេចវិបុលសេនា- 

ភក្ដី សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភា នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 

អនុបេធនគណបក្សបេជាជនកម្ពជុា បានអំពាវនាវឲ្យបេជាជន

ទំាងអស់ចំណយពេល១ ថ្ងេ ដើម្ីបចូលរួមបោះឆ្នាតជេើសរីស

កេុម បេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងេទី ០៤ ខេមិថុនា ឆា្នាំ២០១៧ 

ខងមុខក្នុងឱកស ដេលសម្ដេចបានអញ្ជើញចូលរួមទទួល  

ទានអាហារថ្ងេតេង់ជាមួយបេជាជនជាចេើននាក់ មកពីភូមិ 

តេពាំងពោធិ៍ ភូមិតេពាំងកេឡឹង ភូមិ ពេក្ដួច និងភូមិអង្គតាឯក 

នេឃុំភ្នំតូច សេុកឧដ្តុង្គ ខេត្តកំពង់ ស្ព។ឺ ថ្នាក់ដឹកនំាកេមុបេកឹ្សា 

ឃុំភ្នំតូច បានឲ្យដឹងថ កេមករដឹកនាំរបស់គណបក្ស   

បេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា ឃំុបាន និងកំពុង     

ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងករអនុវត្តគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍ 

ភូមិឃុំបានល្អ ដោយរក្សាបានស្ថិរភាព សន្តិសុខ និង  

សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងភូមិឃុំ ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់បេជាជនមានករ 

រកីចមេើន សេបជាមយួនងឹកររកីចមេើន របសប់េទេសជាត។ិ 

បេជាជនក្នុងឃុំទាំងមូលបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជា

មួយគ្នា ទោះបីជាមាននិនា្នាករនយោបាយផ្សេងគ្នាខ្លះក៏

ដោយ។ ចំពោះករបោះឆ្នាតនាពេលខងមុខ បេជាជនយើង

ទាំងអស់គ្នាបានទៅចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត និងបានទៅពិនិត្យ

បញ្ជីបោះឆ្នាតរួចហើយ ។

ជាករឆ្លើយតប សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ បានលើកឡើង

អំពីកររីកចមេើនរបស់បេទេសជាតិលើគេប់វិស័យ ដេល 

បេជាជន យើងសមេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។ សមិទ្ធ- 

ផលទំាងអស់នេះពិតជាបានមកដោយ សារកតា្តាសុខសន្តភិាព  

និងស្ថិរភាពនយោបាយ ដេលយើងខិតខំតស៊ូបានមកទាំង  

លំបាកលំបិនបំផុត។ ហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាតេូវខិតខំថេ

រក្សាសុខសន្តិភាព និងសមិទ្ធផលដេលយើងទទួលបានឲ្យ  

ស្ថិតស្ថិរគង់វង្ស ហើយតេូវបន្តខិតខំកសាង និងអភិវឌ្ឍ                   

បេទេសឲ្យកន់តេមានកររីកចមេើនតទៅមុខទៀត។

ទាក់ទងទៅនឹងករអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្ទាល់ សម្តេចភក្តី 

សាយ ឈុំ បានលើកសរសើរចំពោះករខិតខំបេឹងបេង 

អនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូមិ-ឃំុ ទទួលបាននូវលទ្ធផល

ជាផ្លេផ្កាគួរជាទីមោទនៈ ហើយបានសំណូមពរឲ្យបេជាជន    

ខិតខំរួបរួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានរឹងមាំ ដើម្បីបន្តកសាងភូមិ-ឃុំ 

របស់ខ្លនួឲ្យមានកររីកចមេើនឆាប់រហ័ស។ សម្ដេចភក្តក៏ីបាន

អំពាវនាវឲ្យបេជាជនរៀបចំករងររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ ដើម្បី 

ទុកពេល១ថ្ងេ គឺនៅថ្ងេទី៤ ខេមិថុនា ឆា្នាំ២០១៧ ខងមុខ       

ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ 

ដេលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យបន្តដឹកនាំឃុំ-សង្កាត់រយៈពេល៥ ឆា្នាំ 

តទៅមុខទៀត។ 

កេយបញ្ចប់អង្គបេជំុសម្ដេចភក្តី សាយ ឈំុ បានអញ្ជើញ

បេជាជនចូលរួមទទួលទានអាហារ ថ្ងេតេង់ជាមួយគ្នាក្នុង 

បរិយកសដ៏សប្បាយរីករាយ និងស្និទ្ធសា្នាលបំផុត៕

សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ អំពាវនាវឲ្យបេជាជនចូលរួមបេះឆ្នេត
ជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កេត់ នេថ្ងេទី៤ ខេមិថុនា ខាងមុខ

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ បេធនពេឹទ្ធសភា អញ្ជើញចូលរួមទទួលទានអាហារថ្ងេតេង់
ជាមួយបេជាជននៅសេុកឧដ្តុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខៃមករា
នៅខេមករា កន្លងទៅនេះ ពន្ធដរបេមូលបានបេក់ចំណូលចំនួន

ជាង៩៨២,៧ ពាន់លានរៀលឬបេមាណ២៤៥,៦៩ លានដុលា្លារ គឺជា            
ចំណូលដ៏ខ្ពស់បើបេៀបធៀបនឹងចំណូលកលពីឆា្នាំ២០១៦៕

ចំណូលពីករលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ និងទេសចរ 
ខេមករា

នៅខេមករា ឆា្នាំនេះ មានភ្ញៀវទេសចរបរទេស ២៨៧.០៤១នាក់ បាន
ទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ។ ចំនួននេះ កើនឡើង ១៥,៧២% 
បេៀបធៀបខេមករា ឆា្នាំ២០១៦ និងទទួលបានចំណូលសរុប ៨.៣០៤. 
៧៤០ ដុលា្លារ កើន ១៦,១៣% បើបេៀបធៀបខេមករា ឆា្នាំ២០១៦។

ក្នងុចំណមទេសចរបរទេស ដេលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយ-
ដ្ឋានអង្គរនៅខេមករានេះដេរគឺមានទេសចរបរទេស ១៦១.៦៣៥ នាក់ 
បានទិញប័ណ្ណបេភេទ ២០ ដុលា្លារ ទេសចរបរទេស ១២២.៦១៦ នាក់ 
បានទិញប័ណ្ណបេភេទ ៤០ ដុលា្លារ និង ២.៧៩០ នាក់ បានទិញប័ណ្ណបេភេទ 
៦០ ដុលា្លារ។

ស្ថតិិភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ បេចំាខេមករាតេវូបាន
គេឹះសា្ថានអង្គរ ផ្សព្វផ្សាយថ ទេសចរចិនបានឈរនៅនាំមុខគេដោយមាន
រហូតដល់ ៩៣.៨៧៥ នាក់។ ចំណេកកូរ៉េខងត្បូង នៅលំដប់លេខ២ 
ចំនួន ៤០១៥៦ នាក់, អាមេរិក ២១៧០៩ នាក់, ចកេភពអង់គ្លេស 
១៣៨៥៨ នាក់ ,ជប៉ុន ១៣១៩៩ នាក់, បារាំង ១២៥២០នាក់, អូស្តាេលី 
១១៧៩៧ នាក់, អាល្លឺម៉ង់ ៨៩១០ នាក់, រុស្សុី ៨៥០៤នាក់, ថេ ៨៣៧២ 
នាក់ និងទេសចរមកពី ១១២បេទេស ៥៤.១៤១ នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថ ចាប់តាំងពីថ្ងេទី១ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ គេឹះសា្ថានអង្គរ   
បានលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដោយតម្លេថ្លេ ៣ បេភេទ 
គឺប័ណ្ណចូលទស្សនា ១ថ្ងេ ពីតម្លេ ២០ដុលា្លារ ទៅតម្លេ ៣៧ដុលា្លារ ប័ណ្ណចូល 
ទស្សនា៣ ថ្ងេ តម្លេពី ៤០ដុលា្លារ ទៅតម្លេ ៦២ដុលា្លារ មានសុពលភាព ១០ថ្ងេ 
និងប័ណ្ណចូលទស្សនា ៧ថ្ងេ ពីតម្លេ ៦០ដុលា្លារ ទៅ ៧២ ដុលា្លារ មាន 
សុពលភាព ១ខេ៕

ការនាំចៃញអង្ករខៃមករា
របាយករណ៍ស្តពីីសា្ថានភាពនេករនំាចេញអង្ករកម្ពជុា របស់លេខធិករ-

ដ្ឋានចេកចេញចូលតេមួយ សមេប់បំពេញបេបបទនេកេសួងកសិកម្ម រុក្ខា 
បេមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញថ អង្ករកម្ពុជា ដេលបាននាំចេញនៅ 
ខេមករានេះ មានចំនួន ៤៨.៨២០ តោន កើនឡើងចំនួន ៤៧៨៧តោន 
ស្មើនឹង ១០,៩០% បើធៀបនឹងខេមករា ឆា្នាំ២០១៦ ដេលមានករនាំចេញ 
អង្ករ ចំនួន ៤៤០៣៣ តោន។

ករនាំចេញអង្ករកម្ពុជានៅខេមករា នេះ ដេរបាននាំចេញដោយកេុម-
ហ៊ុន ចំនួន ៤៧។ ក្នុងនោះបេទេសចិន ជាបេទេសដេលឈរនៅលំដប់  
ទីមួយដេលអង្ករកម្ពុជា តេូវបាននាំចេញទៅដល់បេមាណជាង ១៨៣៨៣ 
តោន។ រីឯបេទេសបារាំងស្ថិតនៅលំដប់ទី២ ដេលមានចំនួន ៨៣៣០ 
តោន។

គួរបញ្ជាក់ថ ករនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ទៅកន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឆា្នាំ 
២០១៦ បានជាង៥៤ មុឺនតោន គឺកើនឡើង០,៧០ % បើធៀបនឹង 
ឆា្នាំ២០១៥ ដេលមានចំនួន៥៣៨.៣៩៦ តោន។ កលពីឆា្នាំ២០១៦ កម្ពុជា 
នាំអង្ករចេញទៅ៦៥ បេទេស តាមរយៈកេុមហ៊ុនចំនួន៨៥ ។ ក្នុងនោះ          
បេទេសចិនជាបេទេសឈរនៅលំដប់ថ្នាក់លេខ១ ដេលកម្ពុជាបាននាំ 
អង្ករចេញរហូតដល់ ១២៧ ៤៦០ តោន៕

ការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម
របាយករណ៍បូកសរុបករងរពាណិជ្ជកម្មឆា្នាំ២០១៦ របស់កេសួង       

ពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថ ក្នុងឆា្នាំ២០១៦ កន្លងទៅកេសួងបានទទួលចុះ 
ឈ្មាះមា៉ាក ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសេុកបានចំនួន៩៩៧ មា៉ាកស្មើនឹង២០,១២ % 
និងកេសេុកបានចំនួន២.៧៨៣ មា៉ាក ស្មើនឹង១៦,៣៥%។ ចំនួននេះ  
បើបេៀបធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៥ មានករថយចុះដេលក្នុងឆា្នាំ២០១៥ ទទួល 
ចុះបញ្ជីសរុបរហូតដល់៤.១៥៧ មា៉ាក។

ដោយឡេកកិច្ចករចុះបញ្ជមីា៉ាក ក្នងុកេបខ័ណ្ឌអន្តរជាតិ កេសួងពាណិជ្ជ- 
កម្មបានទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីមា៉ាកពីអង្គករកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក
ចំនួន១.១៤៤ មា៉ាក និងបានផ្តល់កិច្ចករពារចុះបញ្ជីចំនួន៣២៩ មា៉ាក។ 
កេយចុះបញ្ជីមា៉ាកពាណិជ្ជកម្មចំនួនមា៉ាកពាណិជ្ជកម្ម បេើបេស់ឬមិនបេើ-
បេស់សរុបចំនួន២.២៤៣ មា៉ាក, ករចុះបញ្ជីមា៉ាកសារជាថ្មីចំនួន១.១៦០
មា៉ាក, ករកត់តេទទួលសា្គល់សិទ្ធផិ្តាច់មុខក្នងុករបេើបេស់មា៉ាកសរុបចំនួន
៥៦មា៉ាក, ករកត់តេអាជា្ញាបណ្ណឬអាជា្ញាបណ្ណពិសេសចំនួន៣១ មា៉ាក, ករ
ផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗសរុប១.៩០៥មា៉ាក, ករផកពិន័យមកបង់បេក់ចុះបញ្ជី 
មា៉ាកសារជាថ្មីយឺតយ៉ាវ៩ មា៉ាក។

ចំនួនសហគៃាសដៃលបានចុះបញ្ជីឆ្នាំ២០១៦
ឆា្នា២ំ០១៦ សហគេសដេលបានចុះបញ្ជនីៅកេសួងករងរ និងបណ្ដះុ

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈមានចំនួន ១១ ១៦៨ គេះឹសា្ថាន(ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ
កត់ដេរ និងផលិតស្បេកជើងចំនួន១១០៧)ដេលមានកម្មករនិយោជិក 
ចំនួន១.១៨៧.២២៧ នាក់ (សេី៨៣១.១០៤នាក់)និងបានផ្តល់ករងរ
ដោយបេយោលដល់បេជាពលរដ្ឋបេមាណជាង២លាននាក់។ កេពីនេះ
ក៏នៅមានសេវាករងរនៅកេបេទេសដូចជា បេទេសថេ កូរ៉េ មា៉ាឡេសុី 
ជប៉ុន និងបេទេសដទេចំនួនបេមាណជាង១,១៥ លាននាក់។ ក្នុងនេះបាន
ផ្ញើថវិកជូនកេុមគេួសារមកវិញបានបេមាណ១,៧ ពាន់លានក្នុងមួយឆា្នាំ ។ 
របាយករណ៍បានឱ្យដឹងបន្ថេមទៀតថ បច្ចុប្បន្នបេជាជនជាង៩៩%មាន
ករងរធ្វើនិងអតេអត់ករងរមានតេឹមតេបេមាណ០,៧០%ប៉ុណ្ណោះ៕

វិស័យធនាគារ
 យោងតាមរបាយករណ៍របស់ធនាគរជាតិនេកម្ពុជាបានឲ្យដឹង

ថ នៅក្នងុឆា្នា២ំ០១៦ វិស័យធនាគរនៅកម្ពជុាមានកររីកចមេើនទំាងវិសាល
ភាព និងទំហំបេតិបត្តិករបេកបដោយភាពរឹងមាំ ភាពបេកួតបេជេង និង 
មានសមាហរណកម្មខ្ពស់។ ទេព្យសកម្មបេពន្ធ័ធនាគរបានកើនឡើងដល់ 
បេមាណ២៧,៧ ប៊ើលានដុលា្លារអាមេរិក (១ប៊ើលានស្មើនឹង១០០០លាន) 
កើនឡើង១៧%។ ឥណទាន និងបេក់បញ្ញើមានកំណើនដល់បេមាណ 
១៧   ប៊ើលានដុលា្លារកើនឡើង១៥%។ ចំណេកសុខភាពបេពន្ធ័ធនាគរវិញ 
បានបន្តមានភាពរឹងមំា ដេលឆ្លះុបញ្ចាងំដោយកមេតិខ្ពស់នេអនុបាតសន្ទ-
នីយភាពរបស់គេះឹសា្ថានធនាគរ និងគេះឹសា្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថចុនោ្លាះ១២៩%
និង១៩២ % ។

ទៃសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៦
កេសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញថ នៅឆា្នាំ២០១៦ កម្ពុជា   

ទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៥ ០១១ ៧១២នាក់។ ចំនួននេះ កើន 
ឡើង ៥% បើធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៥។ ចំណេកភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជា ដេលធ្វើ
ដំណើរកម្សាន្តនៅកេបេទេសវិញនោះ មានចំនួន ១ ៤៣៤ ០៣០នាក់ 
គឺកើនឡើង ២០,១%។

របាយករណ៍ដដេលបន្តថ ភ្ញៀវទេសចរដេលមកទស្សនាកម្ពុជាចេើន
ជាងគេ នៅឆា្នាំ២០១៦ គឺនៅតេជាភ្ញៀវជនជាតិវៀតណម ដេលមានចំនួន 
៩៥៩ ៦៦៣នាក់ តេមានករថយចុះ ២,៨% ខណៈភ្ញៀវជនជាតិចិន 
មានចំនួន ៨៣០ ០០៣នាក់ កើនឡើង ១៩,៥%។ ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរ 
មកតាមផ្លូវអាកសមានចំនួន ២ ៧០៤ ៣៦៧នាក់ កើនឡើង ៩,២% 
ផ្លវូគោកចនំនួ ២ ១៥៣ ៩៣២នាក ់នងិផ្លវូទកឹ មានចនំនួ ១៥៣ ៤១៣នាក៕់
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ថ្ងេទី១២ និងថ្ងេទី១៨ ខេកុម្ភះ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល 
សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មាធិករកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
បេធនកេុមករងរថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ និងជាអនុបេធនទី២ 
រដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតី       ក្នុងកិច្ចបេជំុជាមួយគណៈកមា្មាធិករគណ
បក្សបេជាជនកម្ពជុា សេកុបារាយណ៍ និងសេកុសោ្ទាង។ ក្នុងពេលចុះបំពេញ 
ករងរនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានចំណយថវិកបេគេន  
ពេះសតា្ថាបារមីមេគណ  ខេត្តកំពង់ធំចំនួន៩.០០០ ដុលា្លារ ឧបត្ថម្ភសមាគម      
នារីខេត្តកំពង់ធំសំរាប់បេើបេស់ក្នុងទិវាសិទ្ធ នារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា ចំនួន 

២.៥០០ ដុលា្លារ ឧបត្ថម្ភសមាគម     នារីសេកុបារាយណ៍សមេប់បេើបេស់ក្នងុទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ៨មីនាចំនួន ២.០០០ ដុលា្លារ ចូលបច្ចយ័ចំនួន 
៥០០ ដុលា្លារក្នងុពិធីបុណ្យ មាឃបូជាតាមករបិណ្ឌបាតរបស់ចៅអធិកវត្តក្តីអណ្ដេតក្នុងកេុងស្ទឹងសេន ខេត្តកំពង់ធំ ឧបត្ថម្ភថវិក ៣០០     
ដុលា្លារដល់មន្តេីបេចាំករសា្នាក់ករគណបក្ស សេុកបារាយណ៍។

នៅថ្ងេទី១១ ខេកុម្ភ: ឆា្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន 
សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍  គណៈកមា្មាធិករកណ្តាលគណបក្សបេជាជន   
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីរដ្ឋមន្តេី កេសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-
ពេឹទ្ធសភា និងអធិករកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធសមិទ្ធផិល
នៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិតេវកុដិរួមមាន បេសាទ 
ពេះវិណ្ណុ ពេះម៉េលក្ស្មី និងពេះម៉េមហាទេវី អាងទឹក ដេលស្ថិតនៅភូមិកេពើ 
ឃុំបល្ល័ង្គ សេុកបេសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ។ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋ 
មនេ្តី បានលើកឡើងថ  កេមករដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

នៅថ្ងេទី០៨-០៩ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧  ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិក 

គណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មាធិករកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អនុ- 

បេធនទី២ ពេឹទ្ធសភា បានដឹកនាំកេុមគេូពេទ្យស្ម័គេចិត្តទៅពិនិត្យ និង             

ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លេជូនបេជាពលរដ្ឋ ៣៣៥ នាក់ ដេលរស់នៅ 

ឃុំបារគូ សេុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។ ឯកឧត្តម ទែព ងន 
បានផ្តាំផ្ញើបេជាពលរដ្ឋទាំងអស់ កេយពីពិនិត្យជំងឺរួចហើយតេូវពិសា 

ថ្នាំអោយបានទៀងទាត់ និងតេូវថេរក្សាសុខភាព អោយបានល្អ ពេះសុខ

ភាពពិតជាសំខន់ណស់សមេប់បេជាពលរដ្ឋ ។

ថ្ងេ១៤ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញរីទ្ធ សមាជិកគណៈ       

កមា្មាធិករកណ្ដលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តី កេសួងព័ត៌មាន 

និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណល និងបេគល់បាល់ 

និងទីលានបាល់ទាត់ ដេលមានតម្លេបេមាណជិតមួយមុឺនដុលា្លារជូន

ជាទេព្យកីឡាសមេប់យុវជនសេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានដឹកនាំបេទេសឈនទៅរកសុខសន្តិភាព និងមានករអិវឌ្ឍន៍លើ 
គេប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ពេះពុទ្ធសាសនាក៏មានកររីកចមេើនគួរឲ្យកត់សមា្គល់ ។ 
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ថ្ងេទី ២១ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណែង សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិករ   កណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សមាជិកគណៈកមា្មាធិករ-
អចិន្តេយ៍រដ្ឋសភា ជាបេធន គណៈកម្មករទី ៤ រដ្ឋសភា និងជាតំណងរាស្តេ 
មណ្ឌលកំពង់ចាម  បានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់អោយ
បេើបេស់នូវអគរសិក្សាមួយខ្នង ស្មើ ៦ បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សា             
ហ៊ុន ណែង បេទងនៅឃុំអូរម្លូ សេុកស្ទឹងតេង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។ សាលាមួ
យខ្នងនេះសាងសង់អស់ថវិករចំនួន ៧០.២៥៧ ដុលា្លារ ក្នុងនោះថវិក 
បដិភាគរបស់ឯកឧត្តម ផ្ទាល់ចំនួន ២៦.០០០ ដុលា្លារ ។ 

នៅថ្ងេទី១២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ           
តំណងរាសេ្តមណ្ឌលខេត្តប៉េលិន  បានដឹកនាំកេុមគេូពេទ្យស្ម័គេចិត្ត  

និងកេុមករងរ ចុះចល័តពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លេជូនបេជា

ពលរដ្ឋនៅតំបន់  ដច់សេយល ក្នុងភូមិកេចាប់ សង្កាត់អូរតាវ៉ា កេុង 

ប៉េលិន ខេត្តប៉េលិន សរុបចំនួន ៦៥០ នាក់ ។

នៅថ្ងេទី២១ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧  ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិក-
គណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មាធិករកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
រដ្ឋមន្តេីកេសួងទេសចរណ៍ អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត   
កំពង់ស្ពឺ និងថ្នាក់ដឹកនាំនេមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អញ្ជើញចុះពិនិត្យរមណីយ- 
ដ្ឋានតេទឹកពុះ ស្ថិតក្នុងឃុំតាសាល សេុកឱរា៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បី        
រៀបចំជាកន្លេងទេសចរណ៍ធម្មជាតិមួយឲ្យបានសា្អាត សមេប់ទាក់ 
ទាញភ្ញៀវទេសចជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

ពេឹកថ្ងេទី៨ ខេកុម្ភៈ  ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សែម សុវណ្ណនី         
សមាជិកគណៈកមា្មាធិករកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាអនុបេធនទី២
អាជា្ញាធរកម្ពុជាគេប់គេងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គេះជនពិករដោយសារ
មីន (CMAA) បានដឹកនាំគណៈបេតិភូមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគេប់គេងកងកមា្លាំង 
រក្សាសន្តិភាពបោសសមា្អាតមីន និងកកសំណល់សង្គេម (NPMEC) អញ្ជើញ 
ចុះពិនិត្យលទ្ធផល សកម្មភាពករងរ សា្ថាបនាផ្លូវកេលកេួសកេហមមួយខ្សេ
ស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិពេកតាសរតភា្ជាប់ទៅភូមិពេកកេូច ក្នុងឃុំពេក-
តាសរ សេុកពោធិ៍រៀង ខេត្តពេវេង ។ 

ពេឹកថ្ងេទី១៨ខេកុម្ភៈឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មា-              

ធិករកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញសំណេះសំណល                

ជាមួយបេជាពលរដ្ឋ និងសមោ្ពោធដក់ឲ្យបេើបេស់សមិទ្ធផលនានាដេល   

កសាងឡើងក្នុងវត្តបនា្ទាយកោះជុំ ស្ថិតនៅភូមិបនា្ទាយធ្លាយ ឃុំពេខ្លា សេុក 

កោះអណ្ដេត ខេត្តតាកេវ ។
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ពេកឹថ្ងេ១៥ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល    អភិបាលនេគណៈ-

អភិបាលខេត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលជាមួយ         

បេជាពលរដ្ឋ និងបើកករដ្ឋានជួសជុលផ្លូវ១ ខ្សេ បេវេងជាងមួយគីឡូ-

ម៉េតេជូនបេជាពលរដ្ឋនៅភូមិមេលោង សង្កាត់ចេក កេងុសា្វាយរៀង ។

ថ្ងេទី៤ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម អុ៊ន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកមា្មាធិករកណ្តាល

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាអភិបាលនេគណៈ អភិបាលខេត្តពេះវិហារបាន 

អញ្ជើញចូលរួមផ្តល់ជូននូវអគរសិក្សាថ្មីធ្វើអំពីឈើ ១ខ្នងមាន ៣បន្ទប់ និង 

កេលំអ អគរសិក្សាចាស់ដោយបន្ថេម ១ បន្ទប់ទៀតរួមទាំងផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ 

១គេឿង និង អណ្ដូង ទឹក ១ ដល់បឋមសិក្សាកំពេៀង ឃុំរតនៈ សេុករវៀង 

ខេត្តពេះវិហារ ។

ថ្ងេទី៦ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ែ ភិរុណ                                          
សមាជិកគណៈកមា្មាធិករកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាល 

នេគណអភបិាលខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញចលូរមួបើក ករដ្ឋានសាង-

សង់សា្ពោនដើមលាប សង្កាត់ពេកហូរ កេុងតាខ្មា ខេត្តកណ្តាល និង        

បេកសផ្ដល់ផ្លូវបេតុង ១ខ្សេបេវេង ១៥៥៤ម៉េតេ នៅភូមិពេកហូរ 

កើតផងដេរ ។

ពេឹកថ្ងេទី ៥ ខេកុម្ភៈ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលគណៈអភិបាល 

ខេត្តកំពង់ធំ និងលោក អ៊ឹង ទេី អនុបេធនរដ្ឋបាលជលផល នេកេសួង   

កសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំកេុមករងរចូលរួមធ្វើវេទិក

សាធរណៈស្តីពីករគេប់គេងនិងអភិរក្សធនធនជលផល និងវិធនករ         

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករទប់សា្កាត់ និងបង្កាេបបទល្មើសជលផលនៅ 

ឃុំផត់សណ្តាយ សេុកកំពង់សា្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ដេលមានបេជាជន 

ចូលរួមជាង៤០០ នាក់។

នៅថ្ងេទី១៦ ខេកុម្ភៈ ឆា្នា២ំ០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ បេធន

គណៈកមា្មាធិករគណបក្សខេត្តកំពត បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះ-

សំណលជាមួយកេមុករងរយុវជនគណបក្ស និងសកម្មជន យុវជន 

សរុបចំនួន ១៤៦ នាក់ នៅសា្នាក់ ករគណបក្សសេុកជុំគីរី ខេត្តកំពត។
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កេុមករងររៀបចំអង្គករចាត់តាំងយុវជនគណបក្សបេជាជននៅកេ
បេទេសបានដំណើរករកិច្ចបេជុំបូកសរុបករងរបេចាំឆា្នាំ ២០១៦ និង 
ទិសដៅភារកិច្ចឆា្នាំ ២០១៧ នៅថ្ងេទី២៥ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ នាទីសា្នាក់ 
ករកណ្តាលគណបក្ស កេមករដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម  ហ៊ុន ម៉ែណែត 
អនុបេធនកេុមករងរយុវជន  គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធនកេុម
ករងររៀបចំអង្គករចាត់តាំងយុវជន  គណបក្សបេជាជននៅកេបេទេស 

ពេឹកថ្ងេទី០៨ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ កេុមករងរយុវជនគណបក្សបេជា
ជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចបេជុំបូកសរុបករងរយុវជនគណ
បក្សឆា្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅភារកិច្ចឆា្នាំ២០១៧ កេមអធិបតី ឯកឧត្តម     
កែ ប៊ុនខៀង បេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល 
ឯកឧត្តម ម៉ម ឡែងយ៉ែនី ឯកឧត្តម សា៊ែន បូរ៉ែត អនុបេធនកេុម   

ដោយមានករចូលរួមជាអធិបតីពី ឯកឧត្តម យស សុន បេធនគណៈទាក់ទងបរទេសគណៈកមា្មាធិករកណ្តាល ឯកឧត្តម សែម សឿន បេធន   
គណៈចាត់តាំងគណៈកមា្មាធិករកណ្តាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ អនុ                 
បេធនគណៈកមា្មាធិករគណបក្សកេសួងករបរទេស និងសហបេតិបត្តិករអន្តរជាតិ ។ សមាជិក-សមាជិកចូលរួមបេជុំមានបេធន អនុបេធន និង 
សមាជិក-សមាជិក កេុមករងររៀបចំអង្គករយុវជនគណបក្សតាមបណ្តាបេទេសសរុបចំនួនបេមាណជាង ៣០០នាក់។

ករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល។ អញ្ជើញ ចូលរួមក្នុងអង្គបេជុំមានសមាជិក-សមាជិក កេុមករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់ កណ្តាល បេធន-  
អនុបេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្ត បេធន-អនុបេធនកេុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សកេសួង-សា្ថាប័ន កេុមករងររៀបចំអង្គករចាត់តាំង   
យុវជននៅកេបេទេស និងអង្គករយុវជននានាដេលគំទេគណបក្ស ចំនួនបេមាណជា៣៥០នាក់។

នាពេឹកថ្ងេទី៤ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជែ អនុបេធនគណៈពងេឹង
មូលដ្ឋានខេត្តសា្វាយរៀង ទទួលករងរយុវជន ឯកឧត្តម ហែង សុខណាង បេធន
កេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម លោក លោកសេី ជាអនុបេធន និង  
សមាជិកនេកេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្ត បានជួបបេជុំជាមួយកេុមករងរ  
យុវជនគណបក្ស សេុក កេុង ឃុំ សង្កាត់ទូទាំងខេត្តសា្វាយរៀង និងយុវជនវាគ្មិន 
គណបក្ស ដើម្បីពងេឹងករអនុវត្តករងរយុវជន តេៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅកន់ករ
បោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខងមុខ។

លា្ងាចថ្ងេទី៥ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ បេធនគណៈ 
កមា្មាធិករគណបក្សខេត្ត សមាជិកកេុមករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និង
ជាបេធនកេមុករងរយវុជនគណបក្សខេត្ត បានជបួបេជុជំាមយួបងប្អនូ   គណៈកមា្មា-
ធិករគណបក្សឃុំ សាខបក្សភូមិ មេកេុមបក្ស និងយុវជនឃុំ ភូមិ នៅក្នុងឃុំ 
ផត់សណ្តាយ សេុកកំពង់សា្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ។ បងប្អូនបានប្តេជា្ញាដណ្ដើមយកជ័យ-
ជម្នះ ជូនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាអោយបានចេើនបំផុតនៅក្នុងករបោះឆ្នាតកេុម
បេកឹ្សាឃំុ-សង្កាត់ និងករបោះឆ្នាតតំណងរាសេ្តឆា្នា២ំ០១៧ - ២០១៨ ខង មុខនេះ។ 

ថ្ងេទី១៩ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកកេុមករងរ   
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល អនុបេធនគណៈកមា្មាធិករគណបក្សខេត្ត និងជា    
បេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានចុះពិនិត្យមើល  
សកម្មភាពសាងសង់សាលា ដេលជាអំណយដ៏ថ្លេថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនា-
បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តី នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា និងបានឧបត្ថម្ភ
ដល់កម្មករក្នុងមា្នាក់ទទួលបានសារុងមួយ និងថវិកមា្នាក់ៗ ១០,០០០ រៀល ដល់ 
កម្មករចំនួន ៤៥នាក់ ។

ថ្ងេទី៦ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
អនុបេធនកេុម ករងរយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាអនុ         
បេធនគណៈកម្មករផ្ដល់ភាពសេបច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា ដេល 
កំពុងសា្នាក់នៅ និងធ្វើករនៅបេទេសថេ បានដឹកនាំកេុមករងរចូល
ជួបបេជុំពិភាក្សាករងរជាមួយឯកឧត្តម សុីរីឆែ ឌីសា្ដែគុល រដ្ឋមនេ្តី 
កេសួងករងរថេ ដើម្បីពិភាក្សារកដំណះសេយក្នុងករពន្លឿនករ
ផ្ដល់លិខិតឆ្លងដេន លិខិតធ្វើដំណើរ និងប័ណ្ណពលករកម្ពុជាទៅធ្វើ

នៅកេបេទេសឲ្យបានដល់ដេបងប្អូនបេជាពលករយើងដេលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើករងរនៅក្នុងបេទេសថេអោយបានឆាប់រហ័ស។ 
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ថ្ងេទី១១ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម 

ទុយ សុីផាន់ អនុបេធនកេុមករងរ 

យុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួមធ្វើបទ 

ឧទ្ទេសនាម  ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលយុវជន 

គណបក្សសេុកឧដុង្គ ស្តីពីសិល្បៈក្នុងករ 

និយយជាសាធរណៈ ដល់យុវជនគណបក្ស សេកុឧដុង្គ កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អនុបេធនគណៈកមា្មាធិករគណបក្ស

ខេត្ត និងជាបេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្ស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ពេឹកថ្ងេទី០៥   ខេកុម្ភៈ  ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម             
ភុន សារពែជែ សមាជិកកេុមករងរ យុវជន 
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធនកេមុករងរ 
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត បាន 

ដឹកនាំកិច្ច បេជុំផ្ទេក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យមើលផេនករកន្លងមក។ ករងរចាំបាច់ដេល 
តេូវអនុវត្តនាពេល ខងមុខ គឺករធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កេុមករងរតាមបណ្តាកេុង សេុក ទាំង៨  ករសេង់ស្ថិតិយុវជន១៨ ឆា្នាំ 
ដល់៣៥ ឆា្នាំ ដេលបានចុះ ឈ្មាះបោះឆ្នាតរួចគេប់កេុងសេុក។

ថ្ងេទី០៥ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមា-

ជិកកេុមករងរយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្តាល អនុបេធន

កេុមករងរចុះជួយសេុកសំរោងទង និងជាបេធនកេុម 

ករងរចុះជួយឃុំតេពាំងគង បានដឹកនាំបេជុំជីវភាពបក្សបេ

ចាំខេមករា ឆា្នាំ២០១៧ នៅសា្នាក់ករបក្សឃុំ ។ បនា្ទាប់មក           

កេុមកងរបាននាំយកថវិករទៅចេកជូនក្មួយៗទើបសំរាល
កូនរួចចំនួន៣០ នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន ១០០,០០០រៀល សរុបទាំងអស់ ៣០០០,០០០រៀល និងបានចុះជួបបេជាពលរដ្ឋកំពុងជួសជុលផ្លូវផងដេរ។

នារសៀលថ្ងេទី១៣ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម 

ហាក់ សុខមករ សមាជិកកេុមករងរយុវជនគណ

បក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធនកេុមករងរយុវជន  

គណបក្សខេត្ត បានដឹកនំាកេមុករងរយុវជនគណបក្ស

បេជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងបេធនគណៈកម្មករបក្ស ឃុំ 

ឈូក សេុកកេូចឆា្មារ ទៅជួបសំណេះសំណលនិងបាន

ផ្ដល់គេឿងឧបភោគបរិភោគ រទេះជនពិករចំនួន២ 
គេឿង និងថវិកមួយចំនួនជូនដល់ជនពិករចំនួន ០២ រូប រស់នៅក្នុងភូមិបារាយណ៍ ឃុំឈូក សេុកកេូចឆា្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ១.ឈ្មាះ ជីម 

ប៊ុននី អាយុ ៤៥ឆា្នាំ ពិករដោយសារជំងឺ តាំងពីអាយុ០៤ ឆា្នាំ ២.ឈ្មាះ រឿន រុន អាយុ ២៦ឆា្នាំ ពិករដោយសារជម្ងឺ។

នាថ្ងេទី១២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ លោក កន សំអាត 
អនុបេធនកេុមករងរយុវជនគណបក្សខេត្ត តំណង 

ឯកឧត្ដម ងិន បាណាល់ បេធនកេុមករងរយុវជន  

គណបក្ស គណបក្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល  

នយោបាយគណបក្សជូនដល់យុវជនគណបក្ស សេុក 

ពោធិរៀងចំនួន ១៨០នាក់៕
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រហូតមកដល់បច្ចបុ្បន្ននេះវិស័យរ៉េ  នៅកម្ពជុានៅពំុទាន់មានករអភិវឌ្ឍ 
ទូលំទូលាយនៅឡើយទេ     ចំណេកកេុមហ៊ុនរុករករ៉េ      ដេលមានវត្តមាន 
នៅកម្ពុជា ភាគចេើនជាករដ្ឋានយកខ្សាច់ វាយថ្ម ឬយក ថ្មកំបោរខ្នាតតូច 
ដេលផលិតសមា្ភារៈសាងសង់ដូចជា ឡាតេរីត ថ្មមា៉ាប ថ្មកេនីត ថ្មកំបោរ 
គេួស និងខ្សាច់។ ក្នុងនោះក៏មានសិប្បកម្មធនធនរ៉េជាចេើន ដេលបាន 
ធ្វើបេតិបត្តិករជីករ៉េ  មាស និងរ៉េផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខណៈខ្នាតតូច ។ មក   
ទល់សព្វថ្ងេនៅពុំទាន់មានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំៗធ្វើករ ជីករករ៉េមាន តម្លេ 
នៅឡើយទេ ទោះបីកន្លងមកមានករផ្ដល់អាជា្ញាប័ណ្ណជាចេើនដល់កេមុហុ៊ន 
ទាំងក្នុង និងកេសេុកឲ្យធ្វើកររុករករ៉េក៏ដោយ។

តាមកេសួងរ៉េ និងថមពល បានឲ្យដឹងថ រ៉េទង់ដេង មាស ដេក ស័ង្កសី 
សំណ សំណបា៉ាហាំង បុកសុីត ត្បូងកណ្ដៀង ត្បូងទទឹម កៅឡាំង 
និងថ្មកំបោរ សុទ្ធតេស្ថិតក្នុងចំណមធនធនរ៉េដេលសំបូរនៅកម្ពុជា 
ហើយសព្វថ្ងេនេះ រ៉េដ៏សន្ធឹកសនា្ធោប់ទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងដីនៅឡើយ ។            
ថ្មីៗនេះ មានកេុមហ៊ុនជាចេើនមកពីបេទេសផ្សេងៗ កំពុងរុករករ៉េនៅ 
កម្ពុជា។ កេុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមាន កេុមហ៊ុនអូស្តាេលី កូរ៉េ ចិន និង 
វៀតណម។ 

ដំណើរករនេករជីកយករ៉េ រួមមានដំណក់កលជាចេើន គឺចាប់ផ្តើម
ពីករសេវជេវបេមូលទិន្នន័យ ករសេវជេវរកធនធនរ៉េមានតម្លេ 
កររុករក ករសិក្សាលើលទ្ធភាព និងករធ្វើអាជីវកម្មចុងកេយ ។ 
ដំណក់កលទាំងនេះ អាចមានរយៈពេលយូរ និងចំណយថវិកចេើន       
ហើយបើគិតចាប់ពីករសិក្សាសេវជេវបេមូលទិន្នន័យដំបូង រហូតឈន
ទៅដល់ករជីកយករ៉េជាក់ស្តេងនោះ ករជីករករ៉េក្នុងទេង់ទេយធំអាច  
ចំណយពេលរាប់ឆា្នាំ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរករពេញលេញ។ ដោយសារ
តេថ្លេដើមដេលតេូវចំណយមានតម្លេថ្លេលើសលប់ អមជាមួយនឹងករ 
បង្កើត និងករកេច្នេរ៉េកេុមហ៊ុន ដេលមានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពតេូវ
មានករបេុងបេយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងករឈនជើង ចូលក្នុងវិស័យរ៉េនៅកម្ពុជា 
ដេលមានលក្ខណៈក្មេងខ្ចីនៅឡើយ។ 

ទោះជាយ៉ាងណ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុានៅតេមានគំនិតសុទិដ្ឋនិិយម 
ថ “កេុមហ៊ុនជាចេើនដេលមានទុន និងបច្ចេកទេសគេប់គេន់បានបង្ហាញ
ឲ្យយើងឃើញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានថ កេុមហ៊ុនពួកគេអាចចាប់ផ្តើមសកម្ម-

ភាពជីកយករ៉េនៅកម្ពុជាបានហើយនៅពេលខងមុខនេះ     ហើយពេល  
នោះកម្ពុជា នឹងអាចទទួលបានបេក់ចំណូលពីធនធនរ៉េទាំងនេះ” ។ 

យោងតាមច្បាប់កម្ពជុាស្តពីីករធ្វើអាជីវកម្មធនធនរ៉េ អាជា្ញាប័ណ្ណ  រុករករ៉េ 
មានបេំមួយបេភេទ។ ករធ្វើអាជីកម្មរ៉េខ្នាតធំដោយគ្មានអាជា្ញាប័ណ្ណ គឺជា 
ទង្វើខុសច្បាប់ ហើយទង្វើនេះនឹងតេូវបេឈមមុខនឹងករផកពិន័យ ឬ 
ជាប់ពន្ធធនាគរ។ អាជា្ញាប័ណ្ណរុករករ៉េទាំងបេំមួយបេភេទ ដេលមានចេក    
ក្នុងច្បាប់ស្តីពីករធ្វើអាជីវកម្មធនធនរ៉េមានដូចជា៖ អាជា្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្ម 
ធនធន រ៉េ អាជា្ញាប័ណ្ណអណ្ដូងរ៉េ និងករដ្ឋានវាយថ្ម អាជា្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរ៉េ
ត្បូងថ្មមានតម្លេ អាជា្ញាប័ណ្ណកេច្នេធនធនរ៉េ អាជា្ញាប័ណ្ណរុករករ៉េ និង អាជា្ញា-
ប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធនរ៉េ ។

សព្វថ្ងេនេះ មានកេុមហ៊ុនមកពីកេបេទេស ដេលទទួលបានអាជា្ញា-
ប័ណ្ណក្នុងករសេវជេវ និងករស្វេងរករ៉េនៅកម្ពុជា ដូចជាកេុមហ៊ុនរុករករ៉េ
មកពីបេទេសអូស្តាេលី Indochine Mining និងកេុមហ៊ុន Southern Gold 
កេុមហ៊ុន OZ Minerals កេុមហ៊ុនមក ពីបេទេសកណដ ANGKOR GOLD 
CORP កេុមហ៊ុនមកពីបេទេសឥណ្ឌ MESCO GOLD រុករករ៉េមាសនៅ 
ភាគឦសាន  ។      ឯកេុមហ៊ុន BHP Billionton និងកេុមហ៊ុន Mitsubishi 
ពេមទាំង កេុមហ៊ុនចិន និងកេុមហ៊ុន Vietnamese giant Vinacomin  រុក
រកធនធនរ៉េបុកសុីតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ 

គួរបញ្ជាក់ដេរថ ភោគទេព្យធនធនកម្ពជុាភាគចេើនសិ្ថតនៅរាយបា៉ាយ
នាភាគឦសាននេបេទេស គឺក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងកេចេះ។ 
ទោះជាតំបន់ទាំងនេះមានបេជាជនតិច ប៉ុន្តេវាជាបេភពនេបេព័ន្ធអេកូឡូសុី
ដ៍សម្បូរបេប ។ 

ចំពោះទស្សនវិស័យសមេប់សម្លឹងមើលទៅអនាគត តាមអ្នកជំនាញ 
ឯកទេសខងវសិ័យនេះ  បានបង្ហាញក្តបីារម្ភថ កេបខណ័្ឌ  គតិយុត្តិបច្ចុប្បន្ន 
សមេប់ឧស្សាហកម្មរុករករ៉េទេង់ទេយធំក្នុងបេទេសកម្ពុជា គឺពុំទាន់ 
គេប់គេន់ ដើម្បីដោះសេយកំណើនសកម្មភាពដេលតេូវបានបា៉ាន់សា្មានថ       
វិស័យនេះទំនងជានឹងមើលឃើញពី កររីកចមេើនឡើងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លី 
ហើយក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះដេរ      តេូវបានលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់ 
បេទេស ក្នុងករពងេឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងតេួតពិនិត្យករអនុលោមតាមច្បាប់។ 
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យរុករករ៉េនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណក់កល  
ដំបូងនៅឡើយ ហើយបេទេសនានាដេលមានឧស្សាហកម្មរ៉េរីកចមេើន
នោះ ក្នុងករណីខ្លះក៍តេូវចំណយពេលរាប់ទសវត្សក្នុងករបង្កើតកេបខ័ណ្ឌ
គតិយុត្តិដេលស្មុគសា្មាញ និងជំរុញករអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិផង    
ដេរ ។

នៅថ្ងេទី០៥ តុលា ឆា្នា២ំ០១៦ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា បានចេញអនុកេតិ្យ
ស្តីពីករគេប់គេងអាជា្ញាបណ្ណស្វេងរុករក និងអាជា្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវ-
កម្មធនធនរ៉េ ក្នុងគោលបំណងគេប់គេងធនធនរ៉េ ដើម្បីលើកកម្ពស់ 
បេសិទ្ធភាព បេសិទ្ធផល តមា្លាភាព និងករទទួលខុសតេូវខ្ពស់ ចំពោះ 
សុខមាលភាព បរិសា្ថាននិងសង្គមក្នុង បេតិបត្តិករធនធនរ៉េ ។

ដើម្ីបបន្តសមេចឲ្យបាន នូវសមិទ្ធផលករងរដ៍ឧត្តងុ្គឧត្តមនៅក្នងុវិស័យ
រ៉េនេះ បន្ថេមទៀតកេសួងរ៉េនិងថមពល បានដក់ចេញនូវទិសដៅក្នុង   
ឆា្នាំ២០១៧ នេះ បន្តពងេឹងករអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យរ៉េ ដោយបានដក់   
ចេញនូវសួចនាករបេតិបត្តិចំនួន៤ គឺករបង្កាេប បទល្មើសធនធនរ៉េ                 
ករពងេឹងភាពអនុលោមនេលក្ខខណ្ឌអាជា្ញាបណ្ណ ករជំរុញបេមូលចំណូល 
ធនធនរ៉េ និងកររៀបចំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរ៉េជាសាធរណៈ៕

វិស័យរ៉ែនែកម្ពុជា និងក្តីសង្ឃឹមទែអនាគត

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្តេីកេសួងរ៉េ និងថមពល

ចុះពិនិត្យករដ្ឋានរុករ៉េនៅខេត្តរតនគិរី
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាសមេប់នីតិកលទី៥ នេរដ្ឋសភាកេមករដឹកនំា 
បេកបដោយគតិបណ្ឌតិរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហុ៊ន សែន 
រក្សាបាននវូសន្តភិាព ស្តរិភាពនយោបាយ      ស្ថរិភាពសង្គម នងិសន្តសិខុជាត ិ
យ៉ាងល្អបេសើរ ពេមទំាងសមេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នងុករបន្តជំរុញ
ករអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិឲ្យមានកររីកចមេើនលើគេប់វិស័យ លើកកម្ពស់ 
នូវកិត្យានុភាពជាតិ ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ។ នៅក្នុងដំណើរ 
វិវឌ្ឍន៍នេះ កេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក៏បានរួមចំណេក
សកម្មក្នងុករអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាបាលដោយបានបំពេញ
បេសកកម្មរបស់ខ្លនួយ៉ាងសកម្មលើករដ្ឋានករងរធំៗជាចេើនរួមមាន ករ 
រៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត រដ្ឋបាលទូទៅ, ករងរ 
ចុះបញ្ជីដីធ្លី ទាំងករចុះបញ្ជីដំបូង ករចុះបញ្ជីបន្ត, ករដោះសេយទំនាស់ 
ដីធ្ល,ី ករងរនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់, ករងរបេងចេកដីសម្បទានសង្គម
កិច្ចជូនបេជាពលរដ្ឋកេកីេ គិតទំាងកងកមា្លាងំបេដប់អាវុធនិងគេសួារ និងជូន
គេួសារយោធិនតាមបណ្តាយពេំដេនទិសខងលិច និងខងជើងនេពេះរា
ជាណចកេកម្ពុជា, ករងរលំនៅឋាន និងករងរគេប់គេង និងអភិវឌ្ឍ 
តំបន់ឆ្នេរ ដើម្ីបឲ្យស័ក្តសិមជាឆ្នេរសា្អាតបំផុតក្នងនាមកម្ពជុាជាសមាជិកក្លបិ
ឆ្នេរសា្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក។

តាមរបាយករណ៍របស់កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
បានឲ្យដឹងថ នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆា្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ កេសួងបាន 
សមេចសា្នាដេ និងសមិទ្ធផលករងរធំៗជាចេើន។  កេសួងបានបេមូល      
ចំណូលចូលថវិកជាតិសរុបមាន២៨៦.៩៨៩.៩០៩.៦២០ រៀល គិតទំាង
ចណំលូពកីរផ្ទេរអចលនទេព្យ រមួមាន ចណំលូពសីេវាសរុយិោដមីានចនំនួ 
៣២.២១៣.៦០៩.០៩៣ រៀល ក្នុងនោះ ករចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជា  
បេព័ន្ធចំនួន ៧.៨២៣.៨៦៨.២១០រៀល ករចុះបញ្ជដីីធ្លមីានលក្ខណៈដច់
ដោយដុំចំនួន ២៤.៣៨៩.៧៤០.៨៨៣ រៀល, ចំណូលពីសេវាសំណង់ 
មានចំនួន ១១.៦៨៧.៤១២.៦០០ រៀល, ចំណូលពីករជួលទីតំាងរោងចកេ 
សហគេសមានចំនួន ២៧២. ២៣៤.០៦០រៀល, ចំណូលពីពន្ធលើករ 
ផ្ទេរអចលនទេព្យ ដេលបេមូលដោយអង្គភាពពន្ធដរបានចំនួន ២៤២. 
៨១៦.៦៥៣.៨៦៧ រៀល ។

ចំណេកឯករងរសវនកម្មវិញ កេសួងបានចុះធ្វើសវនកម្មបានចំនួន 

៣១ អង្គភាព គឺនៅអង្កភាពថ្នាក់កណ្តាល ៦ អង្គភាព និងនៅមន្ទីររៀបចំ 
ដេនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តចំនួន១២ គឺខេត្ត 
ស្ទឹងតេង រតនគីរី កំពង់ធំ ពេះវិហារ ពេវេង សា្វាយរៀង កំពង់ចាម កណ្តាល 
តាកេវ កំពង់ស្ពឺ កំពត និងខេត្តកេប ។

ចំពោះករផ្តល់សេវាសាធរណៈតាមចេកចេញចូលតេមួយ កេសួង  
ទទួលបានគមេងស្នើសុំចំនួន៨៧៧ គមេង ក្នុងនោះគមេងដេលបាន
អនុញ្ញាតមានចំនួន ៩៨៨ គមេង។ ចំណូលសរុបទទួលបានពីករផ្តល់
សេវានៅករិយល័យចេកចេញចូលតេមួយ សរុបមានចំនួន ៤៣.៩០១. 
០២១.៦៩៣ រៀល រួមមាន៖ សេវានៅថ្នាក់កណ្តាលមានចំនួន ៦.៧៦៧. 
០០៦.០០០ រៀល និងថ្នាក់ខេត្តមានចំនួន៣៧.១៣៤.០១៥.៦៩៣ រៀល។

នៅក្នុងករងររដ្ឋបាលដីធ្លី  ករងរចុះបញ្ជីដំបូងកេសួងបានចេញ  
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីបានចំនួន ៣១៦.០៨១ ប័ណ្ណ ក្នុងរួមមាន៖ កម្មវិធីអនុ-              
វិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីបានបេកសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យចំនួន១៥០ ភូមិ បញ្ចូល 
ទិន្នន័យចំនួន ២៥១.៥២៤ ប័ណ្ណ និងចេញប័ណ្ណជូនបេជាពលរដ្ឋមាន           
ចំនួន២៩៥.២៧១ ប័ណ្ណ។ ករចុះបញ្ជីតាមរយៈបទបញ្ជាលេខ០១ 
សមេច បាន ១៨.០២០ ប័ណ្ណ ។ ករចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសហគមន៍ជន-
ជាតិដើមភាគតិចសមេចបាន៦០ ប័ណ្ណ មាន០៣ សហគមន៍ ។ ករចុះបញ្ជី 
ដីរដ្ឋសមេចបាន ១១៦ ប័ណ្ណ ។ ករងរចុះបញ្ជីបន្តចុះបញ្ជីផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន 
២៦.៤៨៩ ប័ណ្ណ។ ចុះបញ្ជីបេតិភោគ (ដក់បញ្ចាំ/ហុីប៉ូតេក) ចំនួន 
១៧.៩២១ ប័ណ្ណ។

បើគិតពីពេលចាប់ផ្តើម រហូតមកដល់ដំណច់ឆា្នាំ ២០១៦ សមេចចេក 
ប័ណ្ណ ៤.៤៥១.៨១៧ ក្បាលដីស្មើនឹង៦៣,៦%  នេក្បាលដីបា៉ាន់សា្មានសរុប 
៧ លានក្បាលដី ។ លទ្ធផលនេះ បើគិតធៀបនិងតាមផេនករដេលតេូវ  
សមេចឲ្យបានរហូតដល់ដំណច់ឆា្នាំ២០១៦ ឃើញថលើសផេនករ 
១,៦% ដោយក្នុងនោះករចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធសមេចបាន 
៣.២០២.៩៥៨ប័ណ្ណ, ករចុះបញ្ជីដីធ្លីតាមបទបញ្ជាលេខ ០១ បបសមេច 
បាន៦៣៧.១៣០ប័ណ្ណ។ ករចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដច់ដោយដុំ 
សមេចបាន ៦១០.៤៧០ ប័ណ្ណ, ករចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគ
តិចសមេចបាន ១៤ សហគមន៍ ស្មើនឹង៤៥៩ ប័ណ្ណ ទំហំ ១.២៣៥. 
៧៧៩ហិកតា ស្មើ១.៤៧៨គេួសារ, ករចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដេលជាកម្មវត្ថុនេ  
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងជួលអចិន្តេយ៍សមេចបាន ៨០០ ប័ណ្ណ ទំហំ 
បេមាណ ៤០ មុឺនហិកតា។

ដោយឡេក នៅក្នុងវិស័យសំណង់បានបង្កើតករងរជាចេើនបេភេទ  
ជូនបេជាពលរដ្ឋគិតជាមធ្យមបេមាណ១៩០.០០០ ទៅ ២០០.០០០ នាក់/
ថ្ងេ ក្នុងនោះរាជធនីភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករបេមាណពី ១៤០.០០០ នាក់ 
ទៅ១៥០.០០០នាក់/ថ្ងេ ហើយកមា្លាំងពលកម្មអាចបេបេួលទៅតាមទំហំ
ករងរជាក់ស្តេងនៅករដ្ឋានសំណង់  ។ បើបេៀបធៀបនឹងឆា្នាំ ២០១៥               
បរិមាណនេកមា្លាងំពលកម្មមានករកើនឡើងចំនួន ៣៣,៣៣%។ តាមរយៈ   
ករសិក្សាសេវជេវតម្លេពលកម្មសមេប់កម្មករគ្មានជំនាញក្នុង ១ខេ 
ទទួលបាន ១២០ ទៅ២០០ ដុលា្លារអាមេរិក កម្មករមានជំនាញ និងមេជាង 
ក្នុង១ខេ ទទួលបាន ៣០០ ទៅ៤៥០ដុលា្លារអាមេរិក ចំពោះវិស្វករ 

វិស័យនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់រួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់ក្នុង 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពបែជាជន

សំណង់ធំៗជាចេើនកំពុងតេូវបានសាងសង់នៅរាជធនីភ្នំពេញ
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សា្ថាបត្យករ និងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតក្នុង១ខេ ទទួលបានបេក់បៀវត្ស 
ពី៣៥០ ទៅ២.៥០០ដុលា្លារអាមេរិក។

នៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះដេរ គមេងសាងសង់ទូទាំងបេទេសមាន  
ចំនួន ២.៦៣៦ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់ចំនួន១៤.៦២០.២២៥ 
ម៉េតេករ៉េ មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគបេមាណ ៨.៥៣៤.០៥៨. 
៣៨៩ ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេឆា្នាំ២០១៥ មាន 
២.៣០៥ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុបចំនួន ៧.៦៨៦.១១២ 
ម៉េតេករ៉េ មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគបេមាណ ៣.៣៣៤.១០៧. 
២១៨ ដុលា្លារអាមេរិក គឺមានករកើនឡើងចំនួន ១៥៥,៦៨% ។  ក្នុងនោះ
ករចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ដោយសមត្ថកិច្ចកេសួងមានចំនួន 
សរុប ៣៥៤ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុបចំនួន ១៣.០៧៥.៥១៤ 
ម៉េតេករ៉េ មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគបេមាណ ៨.០០៣.៥៣០. 
១៩០ ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេឆា្នា២ំ០១៥ មានចំនួន
១៨៤គមេងមានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុបចំនួន៦.៦៧៨.៧២៨ ម៉េតេករ៉េ 
មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគបេមាណ៣.០០៩.២១៧.១០៦ ដុលា្លារ 
អាមេរិក ទុនវិនិយោគមានករកើនឡើងចំនួន១៦៥,៩៦%។ សមត្ថកិច្ច 
រាជធនី ខេត្ត មានចំនួនសរុប ២.២៨២ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់ 
សរុបចំនួន១.៥៤៤.៧១១ ម៉េតេករ៉េ មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគ 
បេមាណ ៥៣០.៥២៨.១៩៩ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូច 
គ្នានេឆា្នាំ២០១៥ មានចំនួន២.១២១ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់ 
សរុបចំនួន ១.០០៧.៣៨៤ ម៉េតេករ៉េ មានតម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគ 
បេមាណ៣២៨.៨៩០.១១២ ដុលា្លារអាមេរិក គឺមានករកើនឡើងចំនួន 
៦១.៣០%។ បានតេួតពិនិត្យប្លង់គេឿងផ្គុំសំណង់ដេលជាសមត្ថកិច្ចរបស់
កេសួងសរុបបេចំាឆា្នា ំ២០១៦ មានចំនួន ៩៨ គមេង បើធៀបនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នានេឆា្នាំ២០១៥ មានចំនួន ៣២គមេង មានករកើនឡើងចំនួន ៦៦ 
គមេង។

ជារួមវិស័យសំណង់នៅទូទាំងបេទេស គិតចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០០០ ដល់ 
ខេធ្នូ ឆា្នាំ២០១៦ បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន ៣៦.៨៥២ 
គមេង ផ្ទេកេឡាសំណង់សរុបចំនួន៩៣.៩៥០.៥០៤ ម៉េតេករ៉េដេល 
តម្លេបា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគសរុប ៣៤.២៩៧.១១៦.១៣១ ដុលា្លារអាមេរិក។

ជាមួយគ្នានេះដេរ ករងរលំនៅឋានក៏តេវូបានកេសួងយកចិត្តទុកដក់ 
ដោយបានសហករបង្កើតកេុមករងររៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសា-
ធរណៈ តម្លេទាបជាមួយឧត្តមកេុមបេឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, សហករជាមួយ
អាជា្ញាធរនិងមន្ទីររៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី 
ខេត្តបាត់ដំបង ពេះសីហនុ សៀមរាប កំពង់ចាម មណ្ឌលគីរី និងខេត្តរតនគីរី 
ក្នុងករបេមូល ទិន្នន័យចងកេងសៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេស លំនៅឋាន 
សមេប់បេជាពលរដ្ឋមានបេក់ចំណូលមធ្យមទាប និងកេុមជនងយ 
រងគេះ, បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាទីតំាងសាងសង់ផ្ទះគំរូដេលធន់នឹងករ
បេបេលួអាកសធតុនៅខេត្តសៀមរាប និងខេត្តបាត់ដំបង, សមេបសមេលួ
ករចុះសេង់ព័ត៌មានបេជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ចំណេកឯកជន នេអគរសហ- 
កម្មសិទ្ធិ អគរប៊ូឌីញ ស និងសហករជាមួយកេុមហ៊ុន ARAKAWA រៀបចំ
គមេងអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញអគរប៊ូឌីញ ស, បានសហករជាមួយកេុមហ៊ុន 
Worldbridgeland Co.Ltd ក្នុងកររៀបចំគមេងលំនៅឋានសាធរណៈ 
មានតម្លេសមរម្យសមេប់គេួសារមន្តេីរាជករ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធនិង
បេជាជនមានបេក់ចំណូលមធ្យម និងបេក់ចំណូលទាប។

ចំពោះទិសដៅបន្តទៀត កេសួងយកចិត្តទុកដក់ជំរុញករអនុវត្តនូវ

គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដេលបានចូលជាធរមានឲ្យ
បានល្អបេសើរ។ បន្តសហករជាមួយគណៈ    កមា្មាធិករជាតិសមេប់ករ
អភិវឌ្ឍតាមបេបបេជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់កេមជាតិក្នុងករបន្តអនុវត្តគោល
នយោបាយកំណេទមេង់រដ្ឋបាលនៅថ្នាក់កេមជាតិ តាមរយៈករផ្តល់    
សេវារដ្ឋបាលនៅករិយល័យចេកចេញចូលតេមួយទាំង ៣៦ កេុង ខណ្ឌ, 
បន្តជំរុញ រៀបចំសេចក្តីពេងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិបាល ឆា្នាំ 
២០០១, ច្បាប់ស្តីពីកររៀបចំដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម ច្បាប់គេប់គេង          
និងករអភិឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទេកម្ពុជា ច្បាប់ សំណង់, បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព     
និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នឹងសេវាសាធរណៈរបស់កេសួង
ឲ្យសេបតាមតមេវូករជាក់ស្តេងរបស់បេជាពលរដ្ឋ និងធុរជន, រៀបចំបេព័ន្ធ
ព័ត៌មានវិទ្យាសមេប់គេប់គេងទិន្នន័យ (Data Base) នៅតាមមន្ទីរ 
រាជធនី ខេត្ត។ បញ្ចូលឯកសារគតិយុត្ត កមេសេវារយៈពេលនេករផ្តល់ 
សេវា មធ្យាបាយទំនាក់ទំនង និងទីតំាងសេវាក្នុងគេហទំព័ររបស់កេសួង, 
បន្តជំរុញចេញប័ណ្ណ ឲ្យបានឆាប់ នូវទិន្នន័យសេសសល់ពីករអនុវត្តបទ  
បញ្ជាលេខ ០១ និងទិន្នន័យដេលនៅសេសសល់ពីករអនុវត្តកម្មវិធីអនុវិស័យ
រដ្ឋបាលដីធ្លីក្នុងឆា្នាំ២០១៦, បន្តអនុវត្តផេនករឆា្នាំ ២០១៧ ដោយធ្វើករចុះ
បញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធឲ្យ សមេចបានចំនួន ៤០០.០០០ ក្បាលដី 
ករចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបាន ១០ សហគមន៍ និង 
ករចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ពិសេសដីរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនេដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដេលបាន
តេួតពិនិត្យរួចឲ្យបាន ១៥ មុឺនហិកតា និងបន្តដោះសេយវិវាទដីធ្លី និងគំទេ 
ផ្នេកគតិយុត្ត និងបច្ចេកទេសដល់កេុមដោះសេយវិវាទទាំង ៣៦ កេុម និង 
២៥កេុមចល័ត។

សរុបមកនៅក្នុងឆា្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ កេសួងរៀបចំដេនដី 
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់សមេចបានសមិទ្ធផលជាចេើន ដេលបង្ហាញនូវ
ទស្សនវិស័យបេកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម។ កររីកចមេើននៅក្នុងវិស័យ  
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននេ 
កតា្តានយោបាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ 
ករដក់ចេញវិធនករដោះសេយបញ្ហាដេលនៅសេសសល់ នៅក្នុងវិស័យ
នេះឲ្យបានតេឹមតេូវនិងទាន់ពេលវេលា គឺជាកតា្តាចាំបាច់បំផុត ដើម្បី 
ធនាដល់ករអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ បេកបដោយចីរភាព។ ម្យា៉ាងទៀត ឆ្លងតាម
កររីកចមេើននៅក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នេះ ក៏បានផ្តល់នូវក្តី 
សង្ឃឹមថ ទៅថ្ងេមុខទៀត វិស័យនេះ នឹងបន្តពងេឹងតួនាទីជាវិស័យនាំមុខ
មួយសមេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដេលបានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ក្នុង
ករអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិ និងលើកកម្ពស់កមេិតជីវភាពរបស់បេជាជន ៕

កម្មករកំពុងមមាញឹកក្នុងករសាងសង់សំណង់អាគរខ្ពស់ៗ
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បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់

ចំពោះវិស័យវប្បធម៌ និងបានប្តេជា្ញាករពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌ

វប្បធម៌ជាតិបេកបដោយចីរភាព ដោយឈរលើគោលករណ៍ «អភិរក្ស 

ដើម្បីករអភិវឌ្ឍ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីករអភិរក្សបេកបដោយ ចីរភាព»។ 

សកម្មភាពនេះបានស្តេងចេញតាមរយៈកិច្ចខិតខំបេឹងបេង និងករដក់ 

ចេញគោលនយោបាយផ្សេងៗ ដោយទទួលបានសមិទ្ធផល យ៉ាងចេើនជា

បន្តបនា្ទាប់នាពេលកន្លងមក និងបានបេក្លាយកម្ពុជាដេលគេធ្លាប់សា្គល់ថ

ជាវាលពិឃាត និង សមរភូមិមកជាពេះរាជាណចកេនេវប្បធម៌ និងជាតួអង្គ 

មួយដ៏លេចធ្លានៅលើវេទិកនានានេពិភពលោក។

លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្តេីកេសួងវប្បធម៌ និងវិចិតេសិល្បៈ 

បានថ្លេងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបករងររបស់កេសួង កលពីពេលកន្លង 

ទៅថ ក្នងុឆា្នា ំ២០១៦ កេសួងបានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយសមេច 

បាន ៧៨,២៤ % នេ ៥៧៤ សកម្មភាពករងរ ដេលបមេើឲ្យផេនករ 

យុទ្ធសាស្តេអភិវឌ្ឍជាតិ ឆា្នាំ២០១៤-២០១៨ ក្នុងវិស័យ វប្បធម៌ ដូចជាករ

ងរបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ករងរបេតិកភណ្ឌរូបី ករងរបណ្ដះុបណ្តាល 

ធនធនមនុស្សជាដើម ។ ឯកឧត្តម ថែ នរៈសត្យា រដ្ឋលេខធិករ 

កេសួងវប្បធម៌ និង វិចិតេសិល្បៈ បានឲ្យដឹងថ កន្លងមកកេសួងបានអនុវត្ត

ករងរគំពារសំណង់បូរាណជាបេចាំ ក្នុងនោះនៅបេង្គកណ្តាលនេបេ-

សាទបាសេត ខេត្តបាត់ដំបង, សា្ពោនទ័ព និងបេសាទបនា្ទាយទ័ព ខេត្តឧត្តរ- 

មានជ័យ, កោ្លាងទា្វារខងកើតបេសាទវត្តនគរបាជ័យ បេសាទភ្នំតេប់ 

និងពេះវិហារវត្តមហាលាភ ខេត្តកំពង់ចាម, បេសាទនាងខ្មា ខេត្តតាកេវ 

និងខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ រៀបចំឯកសាររូបថតក្នុងកុំព្យូទ័រអំពីបេសាទ  

បនា្ទាយឆា្មារ ចាប់ពីឆា្នាំ២០០៨-២០១៤ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឯកសារចាស់ៗ 

និងជួយសមេួលក្នុងករសេវជេវ។ បានរៀបចំថេទាំវត្ថុសិល្បៈបាន ៣  

ឃា្លាំងនៅអភិរក្សសា្ថានអង្គរ។ កេសួងក៏បានសហករជាមួយអង្គករ G.H.F 

និង SOAS នេ University of London លើករអភិរក្ស និងជួសជុល 

បេសាទបនា្ទាយឆា្មា ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងបានសហករជាមួយអង្គករ 

Waseda ជួសជុលបេសាទ N1 នេបេសាទសំបូរពេគុក ខេត្តកំពង់ធំ។ 

កេពីនេះកេសួងក៏បានខិតខំធ្វើឲ្យសមេចជោគជ័យលើករងរសារមន្ទីរ 

ករងរវត្ថុបុរាណ ករងរបុរាណវិទ្យា និងបុរេបេវត្តិវិជា្ជា ករងរអភិវឌ្ឍ 

វប្បធម៌ សិល្បៈភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ករងរសិល្បៈ ទស្សនីយ-

ភាព សិល្បៈសូន្យរូប និងសិល្បៈសិប្បកម្ម ករងរសៀវភៅ និងករអាន 

ជាដើម។ ចំពោះករងរ បណ្ដុះបណ្តាលធនធនមនុស្សនៅសាកលវិទ្យា

ល័យភូមិន្ទវិចិតេសិល្បៈ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបតេ នៅមហា វិទ្យាល័យទាំង៥ 

ដេលបានបញ្ចប់ និងករពារសា្នាដេទទួលបានជោគជ័យតាមជំនាញឯកទេស

នីមួយៗ សរុបចំនួន ២៤៤នាក់ ក្នុងនោះសេី ៩៥នាក់។ បានបើកវគ្គ បណ្ដុះ       

បណ្តាលនិស្សិតខ្មេរ-បរទេស ថ្នាក់បរិញ្ញាបតេ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត 

ក្នុងឆា្នាំ២០១៥-២០១៦នេះ សរុបចំនួន ៦៨នាក់ (និស្សិតឡាវ ៩នាក់) 

និងបានបញ្ជូន និស្សិតទៅសិក្សាបន្តនៅបេទេសបារាំងចំនួន ៣នាក់។ 

សាលាមធ្យមវិចិតេសិល្បៈ ក្នុងឆា្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ មានសិស្សចំនួន 

៨២៤នាក់ ក្នុងនោះសេី ៤០៤នាក់។ សិស្សបេឡងយកសញ្ញាបតេសិល្បៈ

ចនំនួ ១១៥នាក ់ក្នងុនោះសេមីាន ៤១នាក ់សសិ្សបេឡងបញ្ចប ់សា្នាតកបតេ 

ចំនួន ៨៨នាក់ ក្នុងនោះសេីមាន ២៣នាក់។ នៅឆា្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ 

សិស្សបេឡងចូលរៀននៅតាមសាលាទាំង៥ សរុបមានចំនួន ១៥៥នាក់ 

ក្នុងនោះសេី ៥៣នាក់។ ឯកឧត្តម ថេ នរៈសត្យា បានថ្លេងបញ្ជាក់ទៀតថ 

នៅថ្ងេទី២១ ខេមករា ឆា្នាំ២០១៦ នាសារៈមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ កេសួងវប្បធម៌ 

និងវិចិតេសិល្បៈ បានរៀបចំ តភា្ជាប់ពេះសិរ្សជាមួយ ដងខ្លួនពេះហរិហរៈ       

និងពិធីបេគល់ជាផ្លូវករនូវវិញ្ញាបនប័តេទទួលសា្គល់ «ល្បេងទាញពេ័តេ» 

ចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិ នេអង្គករយូណេស្កូ។ 

នៅថ្ងេទី៣០ ខេមិនា ឆា្នាំ២០១៦ នាសារ មន្ទីរជាតិ កេសួងករបរទេស 

និងសហបេតិបត្តិករអន្តរជាតិ និងកេសួងវប្បធម៌ និងវិចិតេសិល្បៈ បាន

រៀបចំពិធីបេគល់ទទួលពេះសិរ្សនេពេះបដិមាពេះពេហ្មចំនួន២ ។ នៅថ្ងេ 

ទី៣០ ខេវិច្ឆិក ឆា្នាំ២០១៦ នៅទី កេុង Addis Ababa នេបេទេស Ethiopia 

ចាបុីដងវេងតេូវបានចុះបញ្ចូល ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នេមនុស្ស 

ជាតិ។

បើទោះជាទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សមា្គល់ជាចេើនមេន ប៉ុន្តេក៏

នៅមានបញ្ហាបេឈមមួយចំនួន ដេលតេូវដោះសេយ។ លោកជំទាវ 

ភឿង សកុណា បានឲ្យដឹងថ បច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្វះធនធនមន្តេីជំនាញ 

សមេប់បំពេញមុខតំណេងគេប់គេង និងមុខតំណេងវិជា្ជាជីវៈ។ ចំពោះមន្តេី

ដេលមានសេប់ពុំទាន់បានធ្វើ ករវិភាគមុខងរ និងវិភាជន៍ មន្តេីឲ្យបាន 

ចំគោលដៅ និងតាមតមេូវកររបស់អង្គភាព។ ខ្វះខតសាស្តាេចារ្យ                  

កេបខណ្ឌសាកលវិទ្យាល័យ និងសាលាមធ្យមវិចិតេសិល្បៈ ដេលមានគុណ-

ភាព និងបទពិសោធន៍។ បទល្មើសក្នងុវិស័យវប្បធម៌កើតមានជាបន្តបនា្ទាប់ 

ដេលទាមទារឲ្យមានករចូលរួមសហករថេរក្សាករពារ ពីកេសួងសា្ថាប័ន 

ពាក់ព័ន្ធ ពេះថទំហំករងរវប្បធម៌ទូទាំងបេទេស ទាំងបេតិកភណ្ឌរូបី 

និងអរូបី មានវិសាលភាពធំធេង និងទូលំទូលាយ។ ច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្ត

ពេឹត្តិករណ៍ដង្ហេរក្បួន Chingay ដេលបេពេឹត្តទៅនៅបេទេសសឹង្ហបុរី 
កលរាតេីថ្ងេទី១០ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧

teTATMB½rTI 30
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អំពីភ្នាក់ងារគណបក្សនយាបាយ និងអ្នកសង្កាតការណ៍
សមាប់ការបាះឆ្នាតជាើសរើសកាុមបាឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧

8I- អំពីភ្នែក់ងារគណបក្សនយែបាយ 
១- គណបក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មានសិទ្ធិចាត់តាំងតំណាងរបស់ខ្លួន ២រូប 

(ពែញសិទ្ធិ ១រូប និងបមែុង ១រូប) “ហៅថា ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ” នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃំុ 
សង្កាត់ ដែលខ្លួនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយគឺជាអ្នកសង្កែតការណ៍ ដែលមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា ឬប្តឹងជំទាស់ ។

ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ តែូវជាអ្នកមានសមត្ថភព អាចបំពែញការងរបាននឹងតែូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនែការិយាល័យបោះ
ឆ្នោតណាមួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ តែូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែមា្នោក់
ប៉ុណ្ណោះ (ភ្នោក់ងរពែញសិទ្ធិ) ។ ភ្នោក់ងរបមែុង តែូវអនុញ្ញាតឲ្យជំនួសភ្នោក់ងរពែញសិទ្ធិ ក្នុងករណីភ្នោក់ងរពែញសិទ្ធិអវត្តមាន ។

សមាជិកកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មែភូមិ ជំនួយការមែភូមិ និងកមា្លាំងបែដាប់អាវុធ មិនតែូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ 
សង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតឡើយ ។ 

២- គណបក្សនយោបាយតែូវដាក់ពាក្យសុំ ចុះឈ្មោះភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ នៅគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត                          
(គឃ.សប) ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងយូរ ៧ថ្ងែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆែទ នែការបិទផ្សាយបញ្ជីបែក្ខជនផ្លូវការ ថ្ងែទី ១៨ ខែមែសា (ថ្ងែចុងកែយ) រហូតដល់ថ្ងែទី 
១ ខែឧសភ ឆ្នោំ ២០១៧ ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយតែូវធ្វើជា ៣ច្បាប់ និងមានចុះហត្ថលែខាដោយបែធាន ឬតំណាងគណបក្សនយោបាយដែល       
ទទួលបានការផ្ទែរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីបែធានគណបក្សនយោបាយ ។ ការផ្ទែរសិទ្ធិនែះ មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទែរសិទ្ធិបន្តឡើយ លើកលែងតែក្នុងលិខិត
ផ្ទែរសិទ្ធិនោះមានខ្លឹមសារអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទែរ សិទ្ធិបន្ត ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ តែូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖
- ច្បាប់ថតចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ នៅកែសួងមហាផ្ទែមួយច្បាប់
- បញ្ជីឈ្មោះភ្នោក់ងរពែញសិទ្ធិ និងភ្នោក់ងរបមែុងដែលជានីតិជន ដោយបញ្ជាក់នមតែកូល នមខ្លួន ថ្ងែ ខែ ឆ្នោំកំណើត អាសយដា្ឋាន 

និងការិយាល័យបោះឆ្នោត ដែលភ្នោក់ងរនោះតែូវបំពែញការងរ 
- បញ្ជីភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយដែលមានការបញ្ជាក់របស់មែឃុំ ចៅសង្កាត់ ថា មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណា

មួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ នោះ 
- សែចក្តីបែកាសគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ បទបញ្ជានីតិវិធីសមែប់ការបោះឆ្នោត

ជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងកែមសីលធម៌សមែប់គណបក្សនយោបាយ បែក្ខជន និងភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។
៣- គណៈកម្មការឃំុ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) តែូវផ្តល់ប័ណ្ណសមា្គាល់ជូនដល់ភ្នោក់ងរគណបក្ស នយោបាយណាដែលមាន   

លក្ខណៈសម្បត្តិគែប់គែន់ តាមច្បាប់បោះឆ្នោត ។ ក្នុងករណីមានភ្នោក់ងរណាមា្នោក់ ដែល បំពែញមិនបានតែឹមតែូវតាមលក្ខខណ្ឌនែច្បាប់បោះឆ្នោត គឃ.សប 
តែូវបដិសែធឈ្មោះរបស់ជននោះជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរទៅសាមីគណបក្សនយោបាយ ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងយូរ ៣ថ្ងែ កែយពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។ 

គណបក្សនយោបាយ មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងរ និងភ្នោក់ងរបមែុងរបស់ខ្លួនជាថ្មី ១លើក ទៀត ជំនួសឈ្មោះភ្នោក់ងរ 
និងភ្នោក់ងរបមែុងដែលបានបដិសែធ មក គឃ.សប ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងយូរ ៣ថ្ងែ បន្ទាប់ ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការ   
បដិសែធ ។

គណបក្សនយោបាយ ដែលបានទទួលសា្គាល់ឲ្យចុះឈ្មោះភ្នោក់ងរដើម្បីសង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរ
ភ្នោក់ងររបស់ខ្លួន រហូតដល់ម៉ាង ១៧,៣០នទី មួយថ្ងែ មុនថ្ងែបោះឆ្នោត (ថ្ងែទី ៣ ខែមិថុន ឆ្នោំ ២០១៧) ។

៤- ក្នុងការសង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិ ជំទាស់ ឬតវ៉ារាល់ការរំលោភ 
ទៅលើច្បាប់ ឬបទបញ្ជានីតិវិធីនែការបោះឆ្នោត ដែលភ្នោក់ងរនោះបានឃើញផ្ទាល់ ។ ការជំទាស់ ឬការតវ៉ាតែូវធ្វើឡើងទៅបែធានគណៈកម្មការការិយា-
ល័យបោះឆ្នោត ឬបែធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅពែលមានការរំលោភ ឬបន្ទាប់ពីមានការរំលោភ ដោយបង្ហាញពីមូលហែតុ ឬភស្តុតាង 
ដែលនំឲ្យ មានភពមិនបែកែតី ឬការរំលោភច្បាប់ ឬ/និងការរំលោភបទបញ្ជានីតិវិធីសមែប់ការបោះឆ្នោតជែើសរើសកែុមបែឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ នៅក្នុង 
ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះ ។

៥- ក្នុងការសង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយមិនតែូវ ៖
- ផ្តល់ការណែនំ ឬស្តីបនោ្ទាសដល់មន្តែីបោះឆ្នោត និងមន្តែីរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- រំខាន ឬជែៀតជែកដំណើរការបោះឆ្នោត និងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- លើកឡើងនូវការជំទាស់  ឬកាតវ៉ាទៅជនណាមា្នោក់កែពីបែធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬបែធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់

សន្លឹកឆ្នោតបានឡើយ 
- រំលោភទៅលើបទប្បញ្ញាតិ្តទាំងឡាយនែច្បាប់បោះឆ្នោត ឬបទបញ្ជា នីតិវិធី សមែប់ការបោះឆ្នោត ជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឡើយ ។
៦- ប័ណ្ណសមា្គាល់ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ មានសុពលភពបែើបែស់បានសមែប់តែការសង្កែតមើល ដំណើរការបោះឆ្នោត និងការ 

រាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ ។
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II- អ្នកសង្កែតការណ៍បែះឆ្នែត (អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ និងអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ)
អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ 
១- អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ គឺជាជនជាតិខ្មែរ ឬជនបរទែសជាសមាជិកនែសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាល ក្នុងសែុក ឬជនបរទែសដែល

តែូវបានអញ្ជើញដោយសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាលក្នុងសែុក ដែលតែូវបានទទួលសា្គាល់ និងអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប មានសិទ្ធិចូលរួមសង្កែតមើល
ដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូល ។ ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ តែូវធ្វើនៅ គ.ជ.ប ។ ការទទួលពាក្យចាប់ផ្តើមពីថ្ងែទី ១៥ ខែកុម្ភៈ 
រហូតដល់ ថ្ងែទី ២៤ ខែឧសភ ឆ្នោំ ២០១៧ ។

អ្នកសង្កែតការណ៍តែូវជាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត លើកលែងតែជនបរទែស និងបានទទួលការបណ្តុះបណា្តាល អំពីច្បាប់បោះឆ្នោតជែើសរើសកែុម
បែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បទបញ្ជានីតិវិធីសមែប់ការបោះឆ្នោត និងកែមសីលធម៌សមែប់ អ្នកសង្កែតការណ៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។

២- សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាល ដែលមានបំណងចូលរួមសង្កែតការណ៍បោះឆ្នោតជែើសរើសកែុម បែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តែូវដាក់ 
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ចំនួន ៣ច្បាប់ ដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដូចខាងកែម ៖

- មានលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅកែសួងមហាផ្ទែ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
- មានលក្ខន្តិកៈ ឬឯកសារបែហាក់បែហែលគ្នោ ដែលបញ្ជាក់ពីគោលបំណង ឬទិសដៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារអភិបាលកិច្ចល្អ 

បែជាធិបតែយ្យ ឬការបោះឆ្នោត ឬសិទ្ធិមនុស្ស ឬច្បាប់ ឬយុត្តិធម៌សង្គម 
- មានកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលអប់រំ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជូនសមាជិកសង្កែតការណ៍របស់ខ្លួន 
- មានផែនការការងរ និងសា្ថានភពថវិការបស់ខ្លូន
- បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កែតការណ៍តាមរាជធានី ខែត្ត ដែលតែូវធ្វើការសង្កែតការណ៍
- សែចក្តីបែកាសគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតជែើសរើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បទបញ្ជានីតិវិធីសមែប់ការ បោះឆ្នោត និងកែមសីលធម៌សមែប់អ្នក   

សង្កែតការណ៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត 
៣- គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត តែូវចុះឈ្មោះ និងផ្តល់ប័ណ្ណសមា្គាល់ឲ្យអ្នកសង្កែតការណ៍ណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិតែឹមតែូវ

តាមលក្ខខណ្ឌ កំណត់ដូចខាងលើ ។ ក្នុងករណីអ្នកសង្កែតការណ៍ណាមា្នោក់ គ្មោន លក្ខណៈសម្បត្តិគែប់គែន់តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដូចខាងលើ គណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) តែូវបដិសែធឈ្មោះជននោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឲ្យទៅសាមីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាល ដែល         
បានដាក់ពាក្យសុំសង្កែតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងយូរ ៥ថ្ងែ បន្ទាប់ពីថ្ងែបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។ គ.ជ.ប តែូវចែញសែចក្តីសមែចអនុញ្ញាតជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ ចំពោះតែអ្នកសង្កែតការណ៍ណា ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តគិែប់គែន់ និងបដិសែធឈ្មោះអ្នកសង្កែតការណ៍ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ 
មិនគែប់គែន់នោះចោល ។ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាល មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កែតការណ៍របស់ខ្លួនជាថ្មី តាមការកំណត់របស់ 
គ.ជ.ប ។

សែចក្តីសមែចអនុញ្ញាតលើឈ្មោះអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ តែូវផ្ញើទៅគណៈកម្មការរាជធានី ខែត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) 
ពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់ ។ គធ.ខប ពាក់ព័ន្ធតែូវផ្តល់ប័ណ្ណសមា្គាល់សមែប់អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិបំពែញការងរ ក្នុងកែបខ័ណ្ឌរាជធានី ខែត្ត របស់ខ្លួន ។

ប័ណ្ណសមា្គាល់អ្នកសង្កែតការណ៍ ដែលអាចយកជាផ្លូវការបានក្នុងដំណើរការសង្កែតការណ៍បោះឆ្នោត លុះតែតែប័ណ្ណសមា្គាល់នោះចែញដោយ 
គ.ជ.ប តាមរយៈ គធ.ខប ។

៤- សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរាជរដា្ឋាភិបាល អាចស្នើសំុដាក់អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិចល័តទូទំាងបែទែស សមែប់ថា្នោក់ដឹកនំរបស់ខ្លនួបានយា៉ាង
ចែើន ១០នក់ ក្នុងករណីសមាគម ឬអង្គការកែរដា្ឋាភិបាលនោះមានអ្នក សង្កែតការណ៍របស់ខ្លួន ចាប់ពី ៥រាជធានី ខែត្ត ឡើងទៅ ។ 

៥- អង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយរដា្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាអ្នកសង្កែតការណ៍ឡើយ ។
អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ
១- អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ គឺជាអ្នកសង្កែតការណ៍នែអង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ និងបែទែសនន ដែលតែូវ 

បានអញ្ជើញ និងទទួលសា្គាល់ដោយរាជរដា្ឋាភិបាលហើយនឹងអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប ។
ពែលចូលដល់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិតែូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅកែសួងការបរទែស និងសហបែតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សែងៗ និងតែូវទៅដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កែតការណ៍ អន្តរជាតិនៅ គ.ជ.ប ពីថ្ងែទី ១៥ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងែទី ៣១ 
ខែឧសភ ឆ្នោំ ២០១៧ ។

គ.ជ.ប តែវូពិនិត្យពាក្យសំុចុះឈ្មោះ និងផ្តល់ប័ណ្ណសំគល់ដែលបានបំពែញហើយ និងចែញសែចក្តសីមែច អនុញ្ញាតយល់ពែមឲ្យអ្នកសង្កែតការណ៍ 
អន្តរជាតិ ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងយូរ ២ថ្ងែ បន្ទាប់ពីថ្ងែទទួលពាក្យសុំ ។

អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ ដែលតែូវបានអនុញ្ញាតដោយ គ.ជ.ប មានសិទ្ធិសង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូល ឬតាមដំណាក់កាល និង
គែប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ។ អ្នកបកបែរបស់អ្នកសង្កែត ការណ៍អន្តរជាតិ តែូវដាក់ឈ្មោះភ្ជាប់ជាមួយនិងពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នក
សង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ ដោយបញ្ជាក់ពី   មុខងររបស់ខ្លួន ។ អ្នកបកបែភសា ពុំមានសិទ្ធិដូចអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិឡើយ ប៉ុន្តែអាចចូលរួមដំណើរ
ជាមួយអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិទៅគែប់កន្លែងធ្វើការសង្កែតការណ៍ ។ 

២- ក្នុងពែលសង្កែតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត អ្នកសង្កែតការណ៍ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ មិនតែូវ ៖
- ផ្តល់ការណែនំ ឬស្តីបនោ្ទាសដល់មន្តែីបោះឆ្នោត និងមន្តែីរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- រំខាន ឬជែៀតជែកដំណើរការបោះឆ្នោត និងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
- រំលោភទៅលើបទប្បញ្ញតិទាំងឡាយនែច្បាប់បោះឆ្នោត ឬបទបញ្ជា នីតិវិធីរបស់គណៈកមា្មោធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយ ៕
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តើជាករបើកចំហ ឬក៏បិទបញ្ចប់ទៅហើយ? តើតេូវឆ្ពោះទៅមុខ 

ទៀត ឬក៏តេឡប់កេយមកវិញ? នេះគឺជាសំណួរដេលបានចោទសួរ

ឡើងនៅពេលដេលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ស្ថិត 

នៅលើផ្លូវបំបេក ហើយវាតេូវករចាំបាច់ឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានគេប់

គេន់ ដើម្ីបដោះសេយបញ្ហាបេកបដោយគតិបណ្ឌតិ និងករទទួលខុស

តេូវពីគេប់ភាគីទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីដក់ចេញផេនករ 

និងគោលដៅ ពេមទំាងរួមគ្នាតេសួតេយផ្លវូទេទេង់ដល់កំណើនសេដ្ឋ-

កិច្ច។ វេទិកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសមេប់ឆា្នាំ២០១៧ នេះ នឹងតេូវ         

ផ្តាតករយកចិត្តទុកដក់ឲ្យបានទូលំទូលាយ និងករទទួលខុសតេូវ  

ចំពោះបេសិទ្ធភាពនេអភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ចសាកល។ 

សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសចិន បាននិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណក់កល

នេករផ្លាស់ប្តូរដ៏ជេលជេ និងមិនដេលធ្លាប់មានពីមុនមក។ ករ  

សមេបសមេួលបេកបដោយនវានុវត្តភាព, ភាពបេតង, ករបើកចំហរ     

និងករចេករំលេកនូវទស្សនទាននេករអភិវឌ្ឍ ដេលលើកឡើងដោយ 

បេធនាធិបតីចិន សុី ជីន ពីង មិនតេឹមតេផ្តល់ ដំណះសេយ        

សមេប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់ចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេក៏

បានផ្តល់ជាគោលដៅច្បាស់លាស់ផងដេរ សមេប់ករអភិវឌ្ឍរយៈពេល

វេងនេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ កំណេទមេង់រចនាសម្ព័នលើផ្នេកផ្គត់ផ្គង់

បានផ្តល់ជាពន្លដឺល់ថមពលនេករអភិវឌ្ឍថ្មមួីយ ហើយបានធ្វើឲ្យកើត

ឡើងនូវបេសិទ្ធភាព និងគុណភាពនេករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច របស់ 

បេទេស។ ករធ្វើឲ្យងយសេួលចំពោះទមេង់ករនេករងរគេប់គេង 

និងករធ្វើបេតិភូ កម្មនេអំណចរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្តាលទៅថ្នាក់កេម

ជាតិ ពេមជាមួយនឹងករអភិវឌ្ឍបេកបដោយនវានុវត្តករពងេឹងនីតិរដ្ឋ 

ករបេឆាំងអំពើពុករលួយ ទាំងអស់នេះបានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ 

បំផុតដល់ករបង្កើតឲ្យមាននូវ បេព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយ ដេលអាចធនា

ចំពោះករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដេលមានសុខភាព និងស្ថិរភាពរបស់ចិន។ 

ចិនមានសុភាសិតមួយឃា្លាថ «សេដ្ឋកិច្ច» «មានន័យថ ដើម្បីធ្វើឲ្យ 

សង្គមរកីចមេើន នងិធ្វើឲ្យផលចណំេញ បានទៅបេជាជន»។ គោលដៅ 

នេអភិបាលកិច្ច តេូវបានគំទេដោយគំនិតបេកបដោយគតិបណ្ឌិត  

របស់ចិនតាំង ពីបុរាណកលមកដូចខងលើនោះឯង។ ទស្សនទាននេ

អភិបាលកិច្ចដ៏មានសារៈសំខន់នេះ ក៏តេវូបានករគំទេ ពីបក្សកុម្មយុនីស្ត 

ចនិផងដេរ។ កណំើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចនិបានកើនឡើងក្នងុរង្វង ់៦,៧% 

ពីមួយឆា្នាទំៅមួយឆា្នា។ំ ១១ខេដំបូង នេឆា្នា២ំ០១៦កន្លងទៅ បេទេសចិន

បានបង្កើតករងរថ្មីជូនបេជាជនជាង១២ លាននាក់ នៅក្នុងទីកេុង 

និងទីបេជុំជននានា ហើយបានរំដោះបេជាជនបេមាណជាង ១០លាន 

នាក់ ឲ្យចេញពីភាពកេកីេ។ បុ៉ន្តេ នៅពេលដេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព

លោកមានល្បឿនយឺត វាក៏មិនមេនជាករងយសេលួបុ៉នា្មានដេរ សមេប់ 

បេទេសចិន ក្នុងករធ្វើឲ្យបានសមេចនូវរាល់សមិទ្ធផលទាំងនេះ។ 

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សមា្គល់ជាចេើនដេល 

រដ្ឋាភិបាលចិនកសាងបាន ជាពិសេសផ្នេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័នរួមមាន

ខ្សេរថភ្លើងតភា្ជាប់ខេត្ត គីងហាយ ទៅតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេត៍ ករកសាង 

សមេចបានទាំងសេុងរចនាសម្ព័នផ្លូវហាយវេ ឆ្លងកត់ក្នុងទូទាំង 

បេទេស ករកសាងទំនប់វារីអគ្គីសនី Three Gorges Dam ករសា្ថាបនា 

ពហុកំពង់ផេ ដេលបានតភា្ជាប់គេប់តំបន់ក្នុងបេទេសទៅកន់មហា  

សមុទេ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដេរ បេទេសចិនបានរកឃើញបច្ចេក 

វិទ្យាថ្មីៗក្នុងករអភិវឌ្ឍសា្ថានីយ៍អវកស និងករពងេឹងបន្ថេមទៀតនូវ 

សមត្ថភាពករពារជាតិរបស់ខ្លួន។ 

ក្នងុខណៈពេលដេលបេទេសរបស់ខ្លនួ កំពុងមានករអភិវឌ្ឍបេទេស 

ចិន ក៏បានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព- 

លោក។ យោងទៅតាមករវាយតម្លេរបស់អង្គកររូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ 

ចិនបានរួម វិភាគទានបេមាណ ៣៩% ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព

លោកក្នុងឆា្នាំ២០១៦ គឺកើនឡើងបេមាណ ១៤,២% បើធៀបនឹង 

ឆា្នាំ២០១៥។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលនេបេទេស G20 លើកទី១១ ដេល  

ចិនធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះកលពីខេកញ្ញា កន្លងទៅជាថ្មីម្តងទៀតបេទេសចិន

បានបង្ហាញពីករខិតខំឥតសំចេក្នងុករជំរុញឲ្យខ្លាងំ បេកបដោយចីរភាព 

តុល្យភាព ជាបរិយប័ន្នទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល។ បេជាជនចិន

មិនមេនគេន់តេដក់ជាប់ក្តីសង្ឃឹមពី អតីតកល ដេលបុព្វបុរសខ្លួនបាន

កសាងមហាកំពេងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបានឧទ្ទិសទៅ

ដល់ករកសាងឡើងវិញនូវផ្លូវសូតេផងដេរ។ «ករពិគេះពិភាក្សា 

រួមគ្នា, ករសា្ថាបនារួមគ្នា និងករបេងចេកផលចំណេញជាមួយគ្នា» 

គឺជាទស្សនទាន ដេលកំណត់អត្ថន័យច្បាស់លាស់នេគំនិតផ្តួចផ្តើម 

«ផ្លវូមួយ ខ្សេកេវាត់មួយ» និងទទួលបានករគំទេពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ 

បេទេសចិន នៅតេមានផេនករធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានករ 

សកម្មភាពដ៏មមាញឹកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយនេបេទេសចិន

តើសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសចិនជះឥទ្ធិពលយ៉េងដូចម្តេច
ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលេកក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ នេះ?
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អភិវឌ្ឍកន់តេខ្លាងំក្នងុឆា្នា២ំ០១៧ នេះ។ មហាសន្នបិាតបក្សកុម្មយុនីស្ត 

ចិនលើកទី១៩ ដេលគេងធ្វើនៅចុងឆា្នាំនេះ ក៏គេងដក់ចេញ 

និងធ្វើឲ្យបាន សមេចនូវគោលករណ៍គោលនយោបាយជាអាទិភាព

មួយចំនួន ដេលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសង្គម និងទីផ្សារ។ សកលភាវូប-

នីយកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងសេរីភាវូបនីយកម្មនៅតេជានិនា្នាកសេដ្ឋកិច្ច 

សាកល។ បេទេសចិនគេងនឹង ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះនេវេទិកកំពូលកិច្ច 

សហបេតិបត្តិករអន្តរជាតិស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយ 

និងកិច្ចបេជុំលើកទី៩ នេបណ្តាបេទេសបង្កើតធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី 

BRICS ជាផ្នេកមួយនេកិច្ចខិតខំបេងឹបេង ដើម្ីបកសាងនូវនវានុវត្តភាព 

ករបើកចំហគំនិតផ្តួចផ្តើម និងបរិយប័ន្នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ 

ទាំងអស់នេះមានន័យថ ចិននឹងចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភព

លោកនូវបេក់ចំណេញរបស់បេជាជនចិន ដេលផ្តល់ជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ 

មុតមាំសមេប់ឆា្នាំ២០១៧នេះ។  

ចិន គឺជាបេទេសដេលមានករអភិវឌ្ឍធំបំផុតក្នងុពិភពលោកជាមួយ 

នឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើម ប៉ុន្តេករអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក៏មិនទាន់មាន 

សភាពស្មើគ្នានៅឡើយដេរ។ ករផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដេលកំពុងតេ  

ដំណើរករ នៅក្នុងបេទេសកំពុងបេឈមមុខជាមួយនឹងករលំបាកជា

ចេើន។ បុ៉ន្តេដោយសារតួនាទីដឹកនំាជាស្នលូរបស់មេដឹកនំាចិន និងករ

គំទេដ៏ខ្លាំងពីបេជាជនដេលមានចំនួនបេមាណ១៣០០ លាននាក់ 

ដេលជាកមា្លាងំដ៏សកម្មរួមជា មួយនឹងសា្ថានភាពរបស់បេទេសដេលមាន

ស្ថិរភាព ភាពចុះសមេុង និងសង្គមមួយបេកបដោយភាពសា្វាហាប់ 

គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេុកមានកមា្លាំងទិញខ្លាំង និង 

សក្តានុពលដ៏ធំធេង ករបើកចំហកិច្ចសហបេតិបត្តិករ ករបេងចេក  

ផលចំណេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងបរិយកសធុរកិច្ច ឈ្នៈ-ឈ្នៈ     

ទាំងអស់នេះហើយគឺជាមធ្យាបាយជាទឡ្ហីករណ៍ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ 

ឃើញថ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តឆ្ពោះដំណើរទៅមុខទៀត៕

ក្នុងករគេប់គេង និងករផ្តល់សេវាលើវិស័យវប្បធម៌នៅខ្វះខត និងខ្វះ 

ចនោ្លាះចេើន រួមទាំងករអនុវត្តនៅមានកមេិត។ សមត្ថភាពនេករច្នេបេឌិត 

បង្កើតផលិត ផល វប្បធម៌ថ្មីៗ បេកបដោយគុណភាពមានចរិតជាតិ ទន្ទមឹនឹង

ករអនុវត្តច្បាប់នៅមានកមេិត ដេលជាកតា្តា ធ្វើឲ្យមានករលួចចម្លងសា្នាដេ

តេងនិពន្ធនៅតេមានបន្ត។ ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័រូបវន្តជំរុញដល់វិស័យវប្បធម៌ 

នៅមានករខ្វះខតចេើនដូចជា សាលសម្តេងសិល្បៈ និងករិយល័យ 

ធ្វើករជាដើម។ 

ជាករពិតណស់ ករថេរក្សាអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ 

គឺជាកិច្ចករគ្មានទីបញ្ចប់ និងមានវិសាលភាពធំធេង ដេលតេវូករនូវធនធន

មនុស្សបេកបដោយចំណេះដឹង និងជំនាញពិតបេកដពេមទាំងថវិកសម

សេបសមេប់ករអនុវត្តជាក់ស្តេង។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងតេូវទទួលសា្គល់ថ 

យើងកំពុងស្ថិត នៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ដេលក្នុងនោះចរន្តនេ

វប្បធម៌បរទេសបាននឹងកំពុងហូរចូលយ៉ាងគំហុក ដេលនាំមកជាមួយនូវ 

ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លះដេរ។ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយក 

រដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋមន្តេីកេសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ពេឹទ្ធសភា និង   

អធិករកិច្ចបានថ្លេងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបករងរវប្បធម៌ និងវិចិតេ 

សិល្បៈ កលពីថ្ងេទី២ ខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៧ ថ ដើម្បីដោះសេយបញ្ហា 

បេឈមខងលើ កេសួងរួមទាំងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនតេូវ 

ពងេឹងចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពខងផ្នេកវប្បធម៌ និងករពងេឹងករ 

ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ និងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវបេពេណីទំនៀមទមា្លាប់ដ៏

ល្អបេពេរបស់ជាតិយើង។ បន្តពងេឹងបេសិទ្ធភាពករគេប់គេង និងអភិវឌ្ឍ 

ធនធនមនុស្សក្នងុវិស័យវប្បធម៌ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្តេជីាបេចំាដោយ

យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។ ពងេឹងករគេប់គេង         

និងកររៀបចំតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ សំដៅថេរក្សាករពារអភិរក្សនូវ  

មរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លេរបស់ជាតិ សំដៅបេក្លាយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌

ទាំងនេះជាគោលដៅទេសចរណ៍ វប្បធម៌ផង និងជាទីកន្លេងសមេប់ករ 

ថតខ្សេភាពយន្តជាតិ និងអន្តរជាតិផង។ ជំរុញករបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌

នៅតាមរាជធន-ីខេត្ត ដើម្បបីង្ហាញពបីេពេណ ីទនំៀមទមា្លាប ់នងិរបៀបរបប 

រស់នៅរបស់បេជាជនខ្មេរ និងជនជាតិដើមភាគ តិច ក៏ដូចជាភាពសម្បូរណ៍

បេបនេវប្បធម៌ខ្មេរ សំដៅផ្សព្វផ្សាយ និងចេករំលេកចំណេះដឹងពីគ្នាទៅវិញ

ទៅមក ពិសេសនៅក្នុងសេទាប់យុវវ័យ ។ យកចិត្តទុកដក់លើកស្ទួយ  

សកម្មភាពវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិច និងវប្បធម៌នៅតាមតំបន់ដច់ 

សេយល។ បន្តសិក្សាសេវជេវអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងរូបី-អរូបី ដេល 

កំពុងបេឈមនឹងករបាត់បង់ ដើម្ីបចងកេងទុកជាឯកសារដូចជា តាមរយៈ 

ករសិក្សាសេវជេវជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្តេ និងករបេមេបេមូល ពត៌មាន 

ចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើពីពេឹទា្ធោចារ្យ ចាស់ទុំ និងអ្នកមានចំណេះជំនាញ 

កេបេព័ន្ធ សំដៅថេរក្សាអភិរក្សបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លេទាំងនោះឲ្យបាន 

គង់វង្ស។

ឆ្លងកត់ដំណក់កលបេវត្តសិាស្តេជាចេើន ជាពិសេសក្នងុភ្លើងសង្គេម

រាុំរ៉េ និងរបបបេល័យពូជ សាសន៍ វិស័យវប្បធម៌របស់ជាតិក៏ទទួលរងករ 

បំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំ។ ប៉ុន្តេតាំងពីកេយថ្ងេរំដោះ ៧ មករា ឆា្នាំ១៩៧៩ 

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន កេមករដឹកនាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា         វិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈដេលជាពេលឹងជាតិ 

និងជាអត្តសញ្ញាណជាតិក៏តេវូបានសា្តារឲ្យរស់ឡើងវិញ និងមានករអភិវឌ្ឍ 

រីកចមេើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងេ ដោយបានចាក់ឬសយ៉ាងជេនៅក្នងុសង្គម 

ក្នងុកេអៅបេះដូង និងដួងពេលឹងខ្មេរគេប់រូប។ បេជាជនកម្ពជុាគេប់រូបមាន

មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ សម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងមួយចំនួនតេូវ

បានពិភពលោកទទួលសា្គល់ និងបានចុះបញ្ជីបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ជាពិភព

លោករួមមាន៖ បេសាទតំបន់អង្គរ នៅឆា្នាំ១៩៩២ និងបេសាទពេះវិហារ 

នៅឆា្នាំ២០០៨ រីឯបេតិក ភណ្ឌអរូបីនេមនុស្សជាតិរួមមាន៖ របាំពេះរាជ- 

ទេព្យនៅឆា្នាំ២០០៣ លោ្ខានសេមោលស្បេកធំ នៅឆា្នាំ២០០៥ ល្បេងទាញ- 

ពេ័តេ នៅឆា្នាំ២០១៥ និង    «ចាបុីដងវេង» ដេលតេូវបញ្ចូលកលពីថ្ងេទី៣០ 

ខេវិច្ឆិក ឆា្នាំ២០១៦។ ទន្ទឹមនេះ សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបី និងអរូបី        

មួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំជាឯកសារសំណើ ដើម្បីដក់បញ្ចូល

ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេមនុស្សជាតិជា  

បន្តបនា្ទាប់ផងដេរ ក្នុងនោះមាន៖ បេសាទសំបូរពេគុក បេសាទបនា្ទាយឆា្មា 

បេសាទកោះកេរ្តិ៍ បេសាទបឹងលាជាដើម៕
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       គ្មែនបញ្ហែ
នាយ ទើម ទើបនឹងទិញ 

រថយន្តមួយគេឿង តេផ្ទះចង្អៀត 

ពេកយប់ឡើង ចតចោលនៅ 

ខងកេ ។  ដោយដឹងថ 

ម្តុំនោះពួកចោរ ចូលចិត្តវាយ 

បំបេកកញ្ចក់ទា្វារ រថយន្តចូល 

លួចដោះវិទ្យុ ។ ហេតុនេះ ពេលចតរថយន្តរួចនាយ ទើម សរសេរលើ កេ

ដសមួយសន្លឹកបិទភា្ជាប់កញ្ចក់រថយន្តថ រថយន្តនេះអត់មានវិទ្យុទេ ។

លុះពេឹកឡើងរថយន្តតេូវចោរលួចយកទៅបាត់ ។ ពួកចោរបេើដីស    

សរសេរលើថ្នល់តេង់កន្លេងចតរថយន្តដក់ថ អត់បញ្ហាទេ យើងអាចទិញ 

វិទ្យុថ្មីដក់ចូលក៏បានដេរ ៕

            មិនបានទែ
មុនពេលចូលដំណេកមីង យ៉ម និយយបេប់នាង យុំ ជាកូន៖

- ម៉េ មើលឃើញកូនឯងកន់តេស្និទ្ធសា្នាលជាមួយអន្ទិតយុទ្ធខ្លាំងឡើងៗ

រាល់ថ្ងេហើយ។ អាមា្នាក់ហ្នឹង ក៏កន់តេឈនហួសពេំដេន មនោសញ្ចេតនា

មិត្តភក្តិបន្តិចម្តងៗដេរ។ កូននៅក្មេង កូនតេូវខំរៀនសូតេ ដើម្បីអនាគតរប

ស់ខ្លួនកុំឲ្យគេយកចំណេញលើខ្លួនបានឲ្យសោះដឹងឬនៅ?

១. សេណះមាតុភូមិចាស់ទុំដំតោ្នាត ជាកេរបេយោជន៍ជួយជនខេមរា

 សីលទានកុសលផលឋានទេវតា សេនសុខសក្តាកម្ពុជាកបយស។

២. តោ្នាតដុះដសដី លេបានជមេក ផ្សំថ្នាំកេរោគបេណឥតមានមោះ

 ផ្លេតោ្នាតទឹកតោ្នាតមានឱជារស ទឹកតោ្នាតរំងស់ស្ករល្អបេពេ ។ 

៣. តោ្នាតចេើនសេននៅ មាសពៅថយកេ តោ្នាតហ្វូងចេូងឈរសាទរបេុសសេី

 មានស្បៀងបន្ថេមបង្អេមចំណី រសជាតិគប្បីសនោ្តាសមេតា្តា ។

៤. មេតា្តា ករពារ ណកេវចរណេ តោ្នាតបេជាបេិយ ទឹកដីដូនតា តោ្នាត 

 តអំបូរតេកូលសាវតារ តោ្នាតនៅកលណភ្លឺថ្លាសេុកយើង ។

៥. សប្បាយរាល់ឆា្នាំដំតោ្នាតលូនខ្ពស់ ដីថ្មសោតនោះ ដុះឡើងសេយើល

 ទួលសេអំពកដំបូកចំទើរ  កេវុីនទង្វើសំបូរបាយទឹក

៦. តោ្នាតធម្មជាតិផ្តើម សន្សើមខ្យល់ទៀង រដូវធ្លាក់ភ្លៀងស្បៀងសេូវសន្ធឹក 

 តោ្នាតម្លប់តេជាក់ ពំនាក់លា្ងាចពេកឹ យប់ថ្ងេយើងនឹក នឹកឃើញសេនបេងឹ ៕ 

              
 ដោយលោកៈ ជឹម ងួន មន្តេីចូលនិវត្តន៍

    អតីតអគ្គនាយករងទី១ នេអគ្គនាយកដ្ឋានចំករកៅស៊ូ

- ចាស...អត់អីទេម៉េ ។ គត់ថ គត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនធម៌ ដូច្ចេះកររាប់អាន

របស់ខ្ញុំជាមួយគត់ គឺរាប់អានក្នុងនាមជាបងធម៌ ប្អូនធម៌ តើម៉េ ។

- ទេ....មិនបានទេ គេះថ្នាក់ណស់! កលដើមឡើយ ម៉េ និងឪពុក 

របស់ឯងក៏ជាបងធម៌ ប្អូនធម៌ដេរ ម៉េបេប់កូនឲ្យដឹងចុះ កូនកុំបេហេស 

ឲ្យសោះណ ៕  

   អត់ដែ
ពេលកំពុងបណ្ដើរគ្នា រកចំណីក្នុងទីធ្លាជុំវិញផ្ទះ អាគក សួរនាងមេ ៖

- មនុស្សលោកសេីៗសុទ្ធតេមានដោះធំៗ ចុះចំណេកអូនឯងវិញ ម៉េច 

ក៏អត់ដោះអ៊ើចឹង?

នាង មេ សម្លក់ រួចទើបតប ៖

- បង គក ឯងអត់មានដេសមេប់អង្អេលផង អូនចាំបាច់មានដោះធ្វើអី ។

     សងសឹក បានសំរែច
នាលា្ងាចមួយនាយ ផេន សួរនាងផុនជាបេពន្ធ :

- បងដឹងខ្លួនថ ឧស្សាហ៍ផ្ទុះកំហឹងដោយចេដន្យ តេសំណងល្អ 

អូនអាចទប់ចិត្តបានរាល់លើក ដោយមិនបានតបតជាមួយបងសោះ ។ 

អាសេ័យហេតុនេះ ទើបប្តីបេពន្ធយើង មានសុភមង្គល ជាមួយគ្នា 

រហូតដល់សព្វថ្ងេ។ អូនបេប់បងមកមើល អូនមានវិធីយ៉ាងម៉េច បានជា 

អាចទប់ចិត្តបានរាល់លើក ដោយមិនតបតជាមួយបង?

- ចា៎ា! រាល់ពេលខឹងស្ទើរទេំមិនបាន អូនតេងរត់ចូលបន្ទប់ទឹក 

ដុសលាងសមា្អាតបង្គន់អនាម័យ រហូតបានសា្អាតបានល្អ ទើបចេញមកវិញ 

បងមិនធ្លាប់សមា្គល់ឃើញទេឬ?

- ថម៉េច! ដុសលាងបង្គន់អនាម័យ អាចជមេុះកំហឹងបាន?

- ចា៎ា! សមេប់អូនគឺបានមេន ពេះអូនបេើបេស់ចេសដុសធ្មេញ  

របស់បង សមេប់ដុសបង្គន់រាល់លើក ហើយនិយយបេប់ខ្លួនឯងថ 

សងសឹកបានសមេចហើយៗ ។

     ចង់ឲ្យបែពន្ធឡូឡា
នៅពេលកំពុងផឹកជួបជុំមិត្តភក្តិ ៤ នាក់ នាយ កក់ ផ្តើមនិយយ ៖ 

- អេហ៍ សមា្លាញ់ រាល់ពេលផឹកចប់ វិលតេឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំបន់ឲ្យ

តេបេពន្ធឡូឡាទេ!

-  អា្ហាក ម៉េចអ៊ើចឹងទៅវិញ ?

-         ពេះថ ពេលឮមាត់បេពន្ធឡូឡា ទើបខ្ញុំដឹងថ  គេដេកនៅកន្លេង 

ណ ។ បើមិនអ៊ើចឹងទេ ខ្ញុំមុខជាដេកលើករ៉ូហើយសមា្លាញ់អើយ ។

             ដែគគែិច
ពេឹកមួយនាយ ចេម បានដើរចូលហាងកត់ និងកក់សក់របស់នាយ ចូច 

ហើយកេឡេកឃើញដេនាយ ចូច គគេិចពេកក៏ជេួញចិញ្ចើមសួរ :

-  អេហ៍ ចូច ពេឹកនេះ ម៉េចបានជាដេរបស់ឯងគគេិចខ្លាំងម្លេ៉ះ?

- ហុឺ ចេម អើយ តាំងពីពេឹកមកដល់ឥឡូវ អត់ទាន់បានកក់ក្បាល 

ឲ្យមា្នាក់ណផង ទើបដេគគេិច អ៊ើចឹងហើយ ៕ 



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`

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

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

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

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

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

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




