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ការរីកចម្រើនរបស់ឃុំ សង្ក្រត់  គឺជាកាលានុវត្តភាពដ៏ធំធ្រងសម្រប់ 
ឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បន្តពង្រឹងតួនាទីដឹកនាំន្រមូលដ្ឋ្រន

Communal/Sangkat Progresses – A Tremendous Opportunity for CPP to            
Continue Local Leadership Role

ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាឆ្នាំទី៤ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធ-
សាស្តៃចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមៃប់នីតិកាល
ទី៥ នៃរដ្ឋសភា ពៃមជាមួយនៃះក៏ជាឆ្នាំទី៥របស់កៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 
អាណត្តិទី៣ និងជាឆ្នាំតៃូវរៀបចំការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់អាណត្តិទី៤ សមៃប់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់រយៈពៃល៥ឆ្នាំបន្តទៀត  ។

នៅក្នុងរយៈពៃលនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃលមានសម្តៃចអគ្គមហា 
សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន  ជាបៃមុខបានដឹកនាំបៃទៃសជាតិឲ្យមាន   
ការរើកចមៃើនយ៉ាងខ្លាំង សមៃចបានសមិទ្ធផលធំៗយ៉ាងចៃើនលើគៃប់          
វិស័យនៅទូទាំងបៃទៃសបៃកបដោយមោទនភាពបំផុត។ ដំណើរការនៃ  
សង្គមជាតិទាំងមូលកំពុងបៃពៃឹត្តទៅយ៉ាងល្អបៃសើរ, សន្តិភាព ស្ថិរភាព 
នយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ និងសុវត្តិភាពសង្គមកាន់ 
តៃរឹងមាំ ដៃលបានធនានូវបរិយកាសអំណោយផលសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកៃលម្អជីវភាពរបស់បៃជាជន ។ បៃជាជនគៃប់ចៃក  
ល្ហកបានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត សុខដុមរមនាដោយពំុមានការភ័យបារម្ភ
ពីការគំរាមគំហៃងនៃសងៃ្គាម, អស្ថិរភាព ឬ ចលាចលសង្គមផ្សៃងៗ ហើយ
កំពុងបៃឹងបៃងអស់ពីកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាង
បៃទៃសជាតិ ។ បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតៃបន្តអនុវត្តបៃកប
ដោយផ្លៃផ្កានូវបណា្តាទិសដៅជាអាទិភាពគឺ ៈ ការបណ្តុះបណា្តាលធនធន 
មនុស្ស ការកសាងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ការបង្កើនតម្លៃក្នុងវិស័យ 
កសិកម្ម ពៃមទាំងការពងៃឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងសមត្ថភាពនៃសា្ថាប័ន ។     
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដក់ចៃញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួន ដើម្បីពងៃឹង
សកម្មភាពគាំទៃគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់បៃជាជន ការ
លើកកម្ពស់ការគាំពារសង្គមចំពោះជនរងគៃះ និងងយរងគៃះ ពៃម       
ទាំងការបង្ខិត ការផ្តល់សៃវាសាធរណៈមកកាន់តៃកៀកជាមួយនឹងបៃជា-
ជន ។ ជាពិសៃសការអនុវត្តវិធនការគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុង      
វិស័យនានា ដៃលបមៃើផលបៃយោជន៍ផ្ទាល់របស់បៃជាជនឲ្យបានកាន់តៃ
ចៃើនឡើងនោះ បានទទួលការអបអរសាទរពីបៃជាជនគៃប់សៃទាប់ ។

នៅក្នុងដំណើរវិវត្តន៍បៃកបដោយភាពវិជ្ជមាននៃះ កៃុមបៃឹក្សា ឃុំ 
សង្កាត់ អាណត្តិទី៣ នៅគៃប់មូលដ្ឋាន ដៃលក្នុងនោះ គណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជាកាន់តួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៩៧,៤៩% នៃចំនួនឃុំ 
សង្កាត់សរុប បានបំពៃញតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនបៃកប
ដោយការទទួលខុសតៃូវ ក្នុងការបមៃើបៃជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់  
ខ្លួន។ គួរបញ្ជាក់ថា តាមរយៈដំណើរការកៃទមៃង់រដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិ 
មុខងរ និងធនធនតៃូវបានផ្ទៃរជាបន្តបនា្ទាប់កាន់តៃចៃើនឡើង ពីថា្នាក់ជាតិ
ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិ សំដៅធនាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដ៏ទូលំទូលាយ 
និងបៃកបដោយនិរន្តរភាព។ ក្នុងនោះ ធនធនហិរញ្ញវត្ថុដៃលតៃូវបានផ្ទៃរ
ទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ បានកើនឡើងជាង ១២ដង គិតពីឆ្នាំ២០០២ 

The year 2017 is the fourth year of implementation of the 
political platform and rectangular strategy phase iii of the Royal 
Government Cambodia of the fifth legislative term of the                     
National Assembly. It is also the fifth year of the implementation 
of the third-term Communal Councils and the organization of the 
fourth-term elections of the Communal Councils for the next 
five-year local leadership.

In this period, the Royal Government of Cambodia led by 
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has proudly 
made tremendous achievements in numerous fields in the whole 
country. the whole nation proceeds well, peace and political      
stability, security, public order and social safety has grown firm 
guaranteeing favorable environment for socio-economic                      
development and improvement of people’s living condition. 
People of all walks of life live in peace and harmony, free from 
fear and concerns of war threat, instability or social upheavals, 
and are making efforts physically and spiritually to take parts in 
national construction.

At present, the Royal Government has been continuing to 
implement fruitfully prioritized objectives such as human resource 
training, physical infrastructure construction, increase value of 
agricultural produces and strengthening of good governance and 
institutional capacity. The Royal Government puts out certain 
policies that are strengthening activities to support goals of         
poverty alleviation, to raise high social protection for the victims 
and vulnerable, and to channel public services close to people. 
Implementation of certain policies in different sectors serving 
directly people’s interests has grown up and enjoyed our people’s 
welcome.

In this positive development, the third-term communal            
councils, in which CPP has been holding up to 97.49% of all the 
communes/Sangkats, fulfilled their tasks and exercised their 
rights and power with responsibility serving people at local level. 
It should be an affirmation that through process of sub-national 
administrative reforms, functions and resources have                                
been transferred more and more gradually manner from                      
national to sub-national level administration aimed at guaranteeing 
wide scale and sustainable developments. Financial resources 
transferred to communal/Sangkat administration has increased 
12 folds in between 2002 and 2016, or more than 500 million 
USD over fourteen years.

Simultaneously, based upon decentralization policy,                      
communes/Sangkats have gathered resources from development 
partners, civil society, charitable persons, and local communities 
in hundreds million USD. Therefore, the communal/Sangkats 
councils are able to provide public services and construction of 
thousands of infrastructural projects per year. That has responded 
to local needs and reduced people’s poverty. It is on this basis 
that people see clearly indispensable leadership role of the      
Cambodian People’s Party at communal/Sangkat and national 
levels.
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មកដល់ឆ្នាំ២០១៦ គឺមានចំនួនជាង ៥០០លានដុលា្លារ ក្នុងរយៈពៃល១៤ 
ឆ្នាំមកនៃះ។ ទន្ទឹមនៃះ ផ្អៃកលើគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ ឃុំ សង្កាត់          
បានកៀរគរធនធនពីបណា្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមសុីវិល សប្បុរសជន និង
សហគមន៍មូលដ្ឋានបានចៃើនរយលានដុលា្លារថៃមទៀត។ អាសៃ័យហៃតុ 
នៃះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់កាន់តៃមានលទ្ធភាពផ្តល់សៃវាសាធរណៈ និង       
ការកសាងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានរាប់ពាន់គមៃងក្នុង១ឆ្នាំៗ ដៃលបាន    
ឆ្លើយតបទៅនឹងសៃចក្តីតៃូវការរបស់មូលដ្ឋាន និងការកាត់បន្ថយភាព 
កៃីកៃរបស់បៃជាជន។ លើមូលដ្ឋាននៃះ បៃជាជនបានឃើញច្បាស់នូវតួ      
នាទីដឹកនាំ ដៃលមិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទាំងនៅ 
ថា្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ។

ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ 
ទី៤ ដៃលនឹងបៃពៃឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខងមុខនៃះ 
គណបក្សចំនួន១២ ដៃលបានចូលរួមបៃកួតបៃជៃងកំពុងខិតខំផ្សព្វផ្សាយ
នូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទៃពីបៃជាជនក្នុង         
បរិយកាសនយោបាយបៃកបដោយភាពសុខសាន្ត អព្យាកៃឹត សៃរើ និង 
បៃជាធិបតៃយ្យ។ ប៉ុន្តៃនៅទន្ទឹមនឹងដំណើរការដ៏ល្អនៃះ  គណបក្សបៃឆំង
បានផ្សព្វផ្សាយនូវសារនយោបាយ«ដកមៃឃុំបមៃើបក្ស ដក់មៃឃុំបមៃើ       
រាស្តៃ» ដៃលខ្លឹមសារមានចរិតញុះញង់ បង្កហៃតុ និងបៃមាថមើលងយ  
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនៃ្តីឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងបៃទៃសដៃលបានខិតខំបមៃើ 
បៃជាជន សៃបតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរើសអើងនិនា្នាការ  
នយោបាយ។ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថា្នាក់ដឹកនាំគណ   
បក្សបៃឆំងធ្វើការកៃតមៃូវជាបនា្ទាន់នូវខ្លឹមសារនៃះ ដើម្បីរក្សាបរិយកាស 
ល្អ និងសុខសន្តិភាពរបស់បៃទៃសជាតិ។ ទោះបីយ៉ាងក្តីនៃះ ក៏ខ្លឹមសារ 
ដៃលពោរពៃញដោយទំនាស់នៃះ នៅតៃតៃូវសកម្មជន និងមនៃ្តីរបស់      
គណបក្សបៃឆំងបន្តឃោសនានៅមូលដ្ឋានដដៃល ពៃះថាវាបានផ្សព្វ-
ផ្សាយរួចទៅហើយ។ បុ៉ន្តៃការឃោសនាមួលបង្កាច់ បោកបៃស់ បៃជាភិថុតិ
មិនអាចបិទបាំងការពិតបានឡើយ ពៃះថាបៃជាជន គឺជាសាក្សីនៃការ   
រើកចមៃើនរបស់មូលដ្ឋាន ហើយគឺបៃជាជននោះហើយ ដៃលជាអ្នកបាន  
បង្កើតនូវកៃុមបៃឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃះដៃរ នៅក្នុងសៃចក្តីជូនដំណឹងទៅគណបក្ស 
សងៃ្គោះជាតិថ្ងៃទី២២ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ កៃសួងមហាផ្ទៃបានណៃនាំឲ្យ 
គណបក្សនៃះដកចៃញនវូចណំងជើង «ដកមៃឃុបំមៃើបក្ស ដកម់ៃឃុបំមៃើ 
រាស្តៃ» នៃះ ពៃះជាខ្លឹមសារដៃលផ្ទុយពីសា្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយច្បាប់ស្តីពី 
គណបក្សនយោបាយ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់ និងច្បាប់ស្តីពីការគៃប់គៃងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ពិសៃសរបប 
បៃជាធិបតៃយ្យ សៃរើពហុបក្ស និងគោលការណ៍នៃបៃព័ន្ធបោះឆ្នាត  
សមាមាតៃ។ 

សរុបមកការរើកចមៃើនរបស់ឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងបៃទៃស បានផ្តល់     
កាលានុវត្តភាពដ៏ធំធៃងដល់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបន្តពងៃឹង
ការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅឃុំ សង្កាត់ទៅមុខទៀត។ ទន្ទឹមនៃះ ក៏គប្បីឃើញ 
ច្បាស់ថា  រយៈពៃលពីនៃះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់នៅថ្ងៃទី៤ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាដំណាក់កាល តស៊ូយ៉ាង 
តានតឹង សៃួចសៃល់លើសមរភូមិសាធរណមតិ។  អាសៃ័យហៃតុនៃះ    
អង្គការចាត់តាំងគណបក្សគៃប់ថា្នាក់ ក៏ដូចមនៃ្តីគណបក្សគៃប់រូបគប្បី                 

យកចិត្តទុកដក់កាន់តៃខ្លាំង ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានខិតខំ        
បង្ហាញលទ្ធផលជាក់ស្តៃង ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាល និងកៃលម្អចំណុចខ្វះខតដៃលនៅសៃសសល់ ជាពិសៃសបៃក្ខជន 
កៃុមបៃឹក្សា ឃុំ សង្កាត់របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាតៃូវចុះជាប់ជាមួយ  
បៃជាជន ខិតខំផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សឲ្យបៃជាជន
បានយល់ជៃួតជៃបច្បាស់ និងធ្វើអ្វីៗគៃប់យ៉ាងឲ្យបៃជាជនមានភាព  
កក់ក្តៅ សៃឡាញ់ និងជឿទុកចិត្តមកលើខ្លួន ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នៈក្នុង  
ការបោះឆ្នាតនៃះ រក្សានូវតួនាទីដឹកនាំរបស់គណបក្សនៅឃុំ សង្កាត់ និង
ឈានទៅពងៃីកបៃៀបឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នាតសកលនាឆ្នាំ២០១៨ ៕

Moving towards the communal/Sangkat councils for the fourth 
term on 4 June 2017, twelve political parties have raised                
awareness of own policies to attract people’s supports in a peaceful, 
neutral, free and democratic political environment. However, 
while the whole process has been good, the opposition party 
has put out its political message - “withdrawing communal heads 
that serve the Party, and replace them with ones that will serve 
the people.” The content bears instigating nature and serious 
insults on communal/Sangkat officials in the whole country who 
have been serving people in conformity with their roles                              
irrespective of political tendency. 

The Cambodian People’s Party demands the leaders of the 
opposition party to rectify the content to maintain good and      
peaceful environment of the country. Despite such demand,      
activists and officials of the opposition party continue to use the 
conflict-provoking slogan in their propaganda at local level. They 
have already done so, indeed. However slanderous and                  
demagoguery propaganda cannot hide the truth because our 
people are witnessing local progresses, and because they are 
the ones that create every communal/Sangkat councils. 

In its 22-March-2017 letter addressing to CNRP, the Ministry 
of Interior instructed removal of the slogan - “withdrawing               
communal heads that serve the party, and replace them with 
ones that will serve the people.” It is because the content is 
contrary to the Constitution, the Law on Political Party, the Law 
on Elections of the Communal/Sangkat Councils, and the Law 
on Management of Communal/Sangkat Administration,                          
especially democracy, freedom, multiparty and proportional elec-
toral systems.

In conclusion, progresses made by communal/Sangkat      
councils in the whole country provide great opportunity for the 
Cambodian People’s Party to continue strengthening its                      
leadership in every commune/Sangkat. While so, it should be 
obvious that from now to 4 June 2017 that the communal/Sangkat 
council elections hold, it will be a tough public battle. Therefore, 
political party organization committees and officials at every 
level should pay more attention on taking activities to local level, 
while making efforts to illustrate concrete achievements in the 
implementation of the Royal Government’s political platform, and 
to rectify remaining shortcomings. Especially, the CPP candidates 
for the post of communal/Sangkat councils must make efforts to 
raise people’s awareness of the CPP’s policies and do everything 
for their trust, love, and confidence aimed at winning the                  
forthcoming elections, maintaining leadership of the Party at 
communal/Sangkat level, and advancing to expanding winning 
advantage in the 2018 general elections./.
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កាលពីថ្ងៃទី ១៨ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី 
ហែង សំរិន បៃធនកិត្តិយសគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល ជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនំាមនៃ្តរីាជការសៃកុ/ 
កៃុងចំនួន ០៤ ក្នុង នោះរួមមានសៃុក ត្បូងឃ្មុំ កៃុងសួង សៃុកមៃមត់ 
និងសៃុកកៃូចឆ្មារ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា សៃុកកៃូចឆ្មារ។

     មានបៃសាសន៍នៅក្នុងឧិកាសនោះ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី 
ហែង សំរិន បានផ្តៅំផ្ញើរដល់សមាជិក កៃុមបៃឹក្សាសៃុក/ឃុំ ទាំង 
០៤ សៃុក នៃខៃត្តត្បូងឃ្មុំ តៃូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយបថក្នុងការ          
បៃើបៃស់ពាក្យសម្តីទៅកាន់បៃជាជនឲ្យបានសមរម្យ និងជួយ   

សមៃួលរាល់ការលំបាកក្នុងកិច្ចការផ្តល់សៃវាសាធរណៈ អោយ 
បានតៃឹមតៃូវ និងទាន់ពៃលវៃលា។    

 ក្នុងនោះ សម្តៃចពញាចកៃី ហែង សំរិន បានជំរុញដល់កៃុម  
ការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយសៃុក/ឃុំ នីមួយៗ អោយចុះជាប់ 
ជាមួយបៃជាជន និងកា្តៅប់ជាប់នូវរាល់បញ្ហាមូលដ្ឋានអោយបាន   
ច្បាស់លាស់។

ក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលជា មួយថា្នាក់ដឹកនាំមន្តៃីរាជការ សៃុក/
កៃងុនោះដៃរ សម្តៃចពញាចកៃ ីហៃង សរំនិ បានជនូពរដលស់មាជកិ 
ចូលរួមទាំងអស់ទទួលបានតៃសៃចក្តីសុខ សុភមង្គល ក្នុងកៃុម 
គៃួសារ និងបៃកបការងរជោគជ័យគៃប់ភារកិច្ច ៕ 

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល 
ជាមួួយសមាជិក កេុមបេឹក្សាសេុក/ឃុំ នេខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 ជួយសមេលួរាល់ការលំបាកក្នងុកិច្ចការផ្តល់សេវាសាធារណៈអេយបានតេមឹតេវូ 
និងទាន់ពេលវេលាដល់បេជាពលរដ្ឋ

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធនកិត្តិយសគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ជួបសំណៃះសំណាល
ជាមួយសមាជិក កៃុមបៃឹក្សាសៃុក/ឃុំ នៃខៃត្តត្បូងឃ្មុំ
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ក្នុងខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៃះ មានពៃឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងបៃទៃសជា  
ចៃើនបានកើតឡើង ហើយក៏មានវត្តមានសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូល     
រួមពៃឹត្តិការណ៍ទាំងមានការសមោ្ពោធសមិទ្ធផល ការបៃរព្ធសន្និសីទកមៃិត 
អន្តរជាតិ និងការចូលរួមបិទសន្នបិាតបូកសរុបការងរបៃចំាឆ្នារំបស់កៃសួង
នានា។
 ពៃឹកថ្ងៃទី១ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តី 

កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទ
អន្តរជាតិថា្នាក់តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូច  ដៃលបៃរព្ធ 
នៅខៃត្តសៀមរាប។ សន្និសីទនៃះ រៀបចំដោយកៃសួងអប់រំ យុវជននិង 
កីឡា សហការជាមួយបណា្តាញការងរតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកសមៃប់ការ 
អភិវឌ្ឍកុមារតូច។

មានបៃសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចតៃជោបានអំពាវនាវឲ្យមាន     
ការគិតគូចំពោះកុមារ ដៃលមិនតៃឹមតៃអាហារូបត្ថម្ភប៉ុណោ្ណោះទៃ តៃក៏គិត       
គូដល់សិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារផងដៃរ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា សន្និសីទ    
នាពៃលនៃះ បានយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចតាមរយៈការ
មើលថៃទាំកុមារ ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ និងពលកម្មកុមារ។ ជាមួយគា្នានៃះ 
ក៏តៃូវតៃនិយយដល់បញ្ហាសិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារផងដៃរ ។ ការគិតគូអំពី    
កុមារតូច យើងមិនគួរនិយយតៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ និងពលកម្មកុមារ            
ហើយភ្លៃចនិយយអំពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារនោះទៃ ។ បើមាន
សន្និសីទអន្តរជាតិកាន់តៃចៃើន យើងគួរតៃដំឡើងសម្លៃងឲ្យកាន់តៃចៃើន
ផង ដៃរអំពីបណា្តាបៃទៃសដៃលដើរឈា្លានពានគៃ ដៃលគិតតៃពីសមា្លាប់ 
កុមារនោះ។ សម្តៃចតៃជោបានលើកជាសំនួរថា អ្នកណាបានធ្វើចៃើនជាង
គៃនៅលើពិភពលោកនៃះដៃលបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មទៅលើកុមារ?
សម្តៃចបន្ថៃមថា បៃទៃសណាដៃលនាំកងទ័ពទៅឈា្លានពានបៃទៃសគៃ
ចៃើនជាងគៃនោះ គឺជាបៃទៃសដៃលធ្វើបាបកុមារចៃើនជាងគៃ ។ មិនតៃឹម
ទៅធ្វើបាបកុមារនៅក្នុងបៃទៃសគៃប៉ុណោ្ណោះទៃ ធ្វើបាបទាំងកុមារនៅក្នុង    
បៃទៃសខ្លួនផងដៃរ ពៃះបានបញ្ជូនឪពុករបស់គៃឲ្យទៅសា្លាប់នៅបៃទៃស
ដទៃ និងធ្វើឲ្យមានសៃ្តីមៃមា៉ាយ, ក្មៃងកំពៃ ជាចៃើន ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា
យើងនិយយតៃពលកម្មកុមារ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងការថៃទាំកុមារ ប៉ុន្តៃ
យើងមិនសូវបាននិយយអំពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារនោះទៃ ។ 
តើមួយថ្ងៃៗសា្លាប់កុមារអស់ប៉ុនា្មាននាក់  នៅបៃទៃសអ៊ីរា៉ាក់  នៅលីប៊ី    
នៅសុីរើ? តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនៃះ? តៃូវហា៊ាននិយយតៃង់ៗកុំខ្លាច      

ពួកចកៃពត្តិនិយមដៃលដើរតៃឈា្លានពានគៃ ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា       
ខ្លួនសម្តៃចផ្ទាល់ជាកុមាររងគៃះមា្នាក់នៅក្នុងអតីតកាល ដៃលបារាំងតៃួត-
តៃនៅកម្ពុជា។ តាមឪពុកមា្តៅយបៃប់ សម្តៃចកាលពីតូចតៃូវបានឪពុក           
មា្តៅយទាញទមា្លាក់ទៅក្នុងលៃណដ្ឋានរៀងរាល់ពៃល កងទ័ពបារាំងវ៉ៃគា្នាជា
មួយកងទ័ពតស៊ូ ។ បនា្ទាប់ទៅនៅពៃលអាមៃរិកឈា្លានពានកម្ពុជា តើមាន   
កុមារប៉ុនា្មានទៅដៃលបានសា្លាប់? របួសពិការ? នៅឥណ្ឌូចិនទាំងកម្ពុជា 
ទាំងឡាវ និង វៀតណាម គឺមានចៃើនណាស់រហូតមកដល់ពៃលនៃះមិន   
ទាន់អស់ផង ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា គៃន់តៃជាតិគីមីក៏បានធ្វើឲ្យ            
កុមារកម្ពុជារងគៃះពិការយ៉ាងចៃើន? តើយើងបាននិយយពីវាទៃ?           
យើងគួរមានសម្លៃងរួមមួយ ដើម្បីថ្កាលទោសពួកឈា្លានពាន ។ ពួកដៃល 
ដើរសមា្លាប់គៃ ។ សព្វថ្ងៃនាំគា្នាដើរឆៃកតាមរោងចកៃរកកុមារមិនគៃប់អាយុ  
ប៉ុន្តៃយើងមានដៃលបានដើរទៅឆៃកនៅបៃទៃសសុីរើ បៃទៃសលីប៊ី និង 
បៃទៃសអ៊ីរា៉ាក់ទៃ ដៃលពួកឈា្លានពានចូលទៅឈា្លានពានផ្តួលរំលំគៃ ឬ 
គាំទៃបដិវត្តន៍ពណ៌នៅទីនោះ។
 ពៃឹកថ្ងៃទី២ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុ វិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧ ដៃល
រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល និងសៃវជៃវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជា និងធនាគារអៃអិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ កៃមបៃធនបទ “ការឈានឡើង
ក្នុងខ្សៃសង្វាក់បង្កើតតម្លៃសមៃប់ឧស្សាហូបនីយកម្មកំណើន និងការ 
អភិវឌ្ឍក្នុងសម័យឌីជីតាល”់។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា ទោះបីសៃដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជាមានកំណើនថៃរក្តី ប៉ុន្តៃហានិភ័យ និងបញ្ហាបៃឈមដៃលអាចកើត
មានឡើងចំពោះមុខដូចជា ភាពមិនបៃកដបៃជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើង   
អតៃការបៃក់គោលរបស់ធនាគារកណា្តាលសហរដ្ឋឤមៃរិក, ការចាក         
ចៃញរបស់អង់គ្លៃស និងអនាគតរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប, ហានិភ័យនៃការ   
ធ្លាក់ចុះកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចចិន និងការថមថយកំណើនរបស់បណា្តាសៃដ្ឋកិច្ច
នៃបៃទៃសកំពុងរើកលូតលាស់, ភាពចមៃូងចមៃសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម   
រវាងបៃទៃសចិន និងរដ្ឋការរបស់បៃធនាធិបតីឤមៃរិកថ្មី ក៏ដូចជាការកើន
ឡើងនូវកម្តៅភូមិសាស្តៃនយោបាយជាដើម ៘ លើសពីនៃះ ការរំពឹង 
ទុកនូវការងើបឡើងវិញនូវតម្លៃបៃង និងទំនិញលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ជា
ហានិភ័យសមៃប់សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា           
ហៃតុផលខងលើជំរុញឲ្យកម្ពុជា តៃូវធ្វើការកៃទមៃង់រចនាសម្ព័ន្ធសៃដ្ឋកិច្ច
និងពិពិធកម្មក្នុងគោលដៅស្វៃងរកតម្លៃបន្ថៃមខ្ពស់ដល់សៃដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្ត

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន
សាងសង់ផ្លូវកៃវាត់កៃុងខ្សៃទី២ កំណាត់ទី២ និង សមោ្ពោធដក់ឲ្យ

បៃើបៃស់ផ្លូវកៃុងខ្សៃទី២ កំណាត់ទី១

សម្តេចតេជេ ហុ៊ន សេន ៈ តេវូតេហ៊េននិយាយអំពីបេទេសដេលបង្ក
សេកនាដកម្មលើកុមារ, តេវូមានអភិបាលខេត្តជាសេ្តមួីយយ៉ាេងតិច, កម្ពជុាចំាបាច់

តេវូធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម
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ស្ថិរភាពកំណើនក្នុងរយៈពៃលមធ្យមនិងវៃង ។ ដើម្បីសមៃចគោលដៅ 
នៃះយើងតៃវូរួមគា្នាខិតខំ អនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 
២០១៥-២០២៥ ដៃលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចៃញនិងតៃូវចាត់ទុកថាជា 
“យុទ្ធសាស្តៃកំណើនថ្ម”ី ដៃលជាមគ្គុទ្ទៃសក៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សា-
ហកម្មនៅកម្ពុជា, ការធ្វើពិពិធកម្មសៃដ្ឋកិច្ច,ការពងៃឹងសមត្ថភាពបៃកួត   
បៃជៃង និងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពដើម្បីឈានឡើងទៅកាន់ទួលថ្មី 
មួយទៀត ក្នុងខ្សៃចង្វាក់នៃតម្លៃបន្ថៃមក្នុងតំបន់ និងសកលលោក ។ 
 ពៃឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវកៃវាត់កៃុងខ្សៃទី២ កំណាត់ទី២ និងសមោ្ពោធ
ដក់ឲ្យបៃើបៃស់ផ្លូវកៃុងខ្សៃទី២ កំណាត់ទី១ (មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពៃញ-
ហាណូយ) ពីទំនប់កប់សៃូវ-មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សុី។ នៅពៃលនោះ            
សម្តៃចតៃជោ បានថ្លៃងអំពីផៃនការមួយចំនួន ក្នុងការកសាងហៃដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធសា្ពោនថ្នល់នៅកម្ពុជា។

សម្តៃចតៃជោមានបៃសាសន៍ថា “យើងតៃូវការសាងសង់សា្ពោនចំនួន ២ 
ទៀត។សា្ពោនមួយឆ្លងទន្លៃមៃគង្គលើពីជៃយចង្វា ទៅសា្វាយជៃុំ និងសា្ពោន    
មួយទៀតឆ្លងទន្លៃមៃគង្គកៃមពីអរិយក្សតៃមកក្តីតាកុយ ” ។ សម្តៃចតៃជោ 
បានស្នើទៅមិត្តចិន ឲ្យបន្តជួយដល់គមៃងសាងសង់សា្ពោនទាំងពីរនៃះ        
ដើម្បីឲ្យសៃបទៅយុទ្ធសាសៃ្តផ្លូវសូតៃរបស់បៃទៃសចិន ។ សម្តៃចបាន 
បន្ថៃមថា នៅក្នុងខៃឧសភា ខងមុខសម្តៃចនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទ  
ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាសៃ្តផ្លូវមួយ ខ្សៃកៃវា៉ាត់មួយ នៅទីកៃុងប៉ៃកាំង បៃទៃស 
ចិន ដូចនៃះសង្ឃឹមថា សំណើនៃះនឹងតៃូវបានដក់ជូនទៅមិត្តចិន ។ ពាក់
ព័ន្ធការសមោ្ពោធផ្លូវកៃវា៉ាត់កៃុងសម្ដៃចមានបៃសាសន៍ថា ផ្លូវខ្សៃកៃវាត់កៃុង
នៃះនឹងសមៃួលពៃមទាំងកាត់បន្ថយគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ និងអាចឲ្យបៃជា
ពលរដ្ឋជំរុញការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីផ្លូវជាតិលៃខ ៥ ទៅផ្លូវជាតិលៃខ២ និង 
ទៅផ្លូវជាតិលៃខ ១ បានឆប់រហ័ស និង កាន់តៃងយសៃួលបន្ថៃមទៀត ។ 
ជាផ្លូវយុទ្ធសាសៃ្តមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីឆ្លើយតបកំណើន
បៃជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធនីភ្នំពៃញដៃលកំពុងកើនដល់ជិត៣ លាននាក់និង   
កំណើនយនយន្តជាង២លានគៃឿង។

  ថ្ងៃទី៨ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវា               
នារើ៨ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដៃលបៃរព្ធនៅសាលមហោសៃពកោះពៃជៃដោយ
មានការចូររួមពីកម្មករ កម្មការិនី មនៃ្តីសា្ថាប័ន និងនិស្សិតបៃមាណ ៣ ០០០ 
នាក់ ។

មានបៃសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះសម្តៃចតៃជោបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋា-
ភិបាលបានកំណត់រួចមកហើយ នៅរដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិឲ្យមានអភិបាល
រងខៃត្ត អភិបាលរងសៃុកជាសៃ្តី ។ យើងចង់ឲ្យមានសៃ្តីជាអភិបាលខៃត្ត
ណាមួយនៅក្នុងចំណោមរាជធនី ខៃត្តទាំង ២៥ នៅទូទាំងបៃទៃស និង 
ជាអភិបាលសៃុកផងដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា មិនមានការលំបាកនោះទៃ
ក្នុងការតៃងតាំងសៃ្តីជាអភិបាលខៃត្ត ពៃះថាមិនមៃនជាការបោះឆ្នាត
នោះឡើយ។ នៃះជាការចាត់តំាង ។ ដូចនៃះនៅពៃលខងមុខបៃសិនជាមាន
អភិបាលខៃត្តជាបុរសណាមួយតៃូវចូលនិវត្តន៍ យើងអាចដក់សៃ្តីជំនួស 
បាន។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា តៃូវមានអភិបាលខៃត្តជាសៃ្តីមួយយ៉ាង 
តិច។ ដូចនៃះបើមានចៃើនជាងមួយគឺកាន់តៃល្អហើយនៅតាមសៃុកក៏ដូច
គា្នាចាំបាច់តៃូវតៃមាន ។
 ពៃឹកថ្ងៃទី២០ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នងុពិធីបើកកិច្ចបៃជំុតុមូលចិនលើកទី៥ ស្តពីីការចូលរួមជាសមាជិក
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO) កៃមបៃធនបទ “ការអនុវត្តល្អ   
បំផុតស្តីពីការចូលរួមជាសមាជិករបស់បៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច” ។ កិច្ច          
បៃជុំនៃះបានបៃពៃឹត្តិទៅនៅសណា្ឋាគារសុខខៃត្តសៀមរាប ដោយមានការ
ចូលរួមពីបៃតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន, បៃទៃស អភិវឌ្ឍន៍ 
តិចតួច(LDCs) និងតំណាងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ។

មានបៃសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចតៃជោបានស្នើសុំទៅលោក      
នាយករងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងបណា្តាបៃទៃសជាសមាជិក
ចាស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក គប្បីមានការយោគយល់ និង             
អធ្យាយសៃ័យចំពោះបៃទៃសជាសមាជិកអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដៃលកំពុងសុំ    
ចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ សម្តៃចតៃជោបាន 
បន្តថា បៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដៃលបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ   
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក សុទ្ធតៃគោរពចំពោះវិធនរបស់អង្គការពាណិជ្ជ 
កម្មពិភពលោកបានយ៉ាងល្អជាងបៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍ និងបៃទៃសអ្នកមាន 
ទៅទៀត។ ដូចជាការឧបត្ថម្ភទុនសមៃប់វិស័យកសិកម្ម តើមានបៃទៃស  
អ្នកមានណាបានគោរពនោះ?។ បៃទៃសអ្នកមានតៃងដក់បារា៉ាស់ចំពោះ
បៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច តាមរយៈភូតគាមអនាម័យ ឬចតា្តៅឡីស័ក្ត ធ្វើឲ្យ
បៃទៃសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនអាចនាំចូលទៅបាន ។ 
 ពៃឹកថ្ងៃទី២២ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់

ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីចៃកសញ្ញាបតៃដល់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ។ នៅ
ពៃលនោះសម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងអំពីការផ្ទៃរអាជា្ញាធរ និងគណៈកមា្មាធិការ
មួយចំនួនដៃលមុននៃះស្ថិតនៅកៃមគណៈរដ្ឋមនៃ្តីឲ្យទៅស្ថិតនៅកៃម
កៃសួងជំនាញវិញ។

សម្តៃចតៃជោបានបញ្ជាក់ថា កៃុមបៃឹក្សាកំណៃទមៃង់រដ្ឋដៃលមាន 
សម្តៃចជាបៃធន តៃវូបានរំសាយចោលទំាងអស់កាលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ
ថ្មីនៃះចាប់ផ្តើម ក្នុងនោះកំណៃទមៃង់រដ្ឋបាលសាធរណៈ តៃូវបានបៃគល់
ទៅឲ្យកៃសួងមុខងរសាធរណៈនិងបានដំឡើងទៅជាកៃសួង, កៃមុបៃកឹ្សា 
កំណៃទមៃង់ច្បាប់ និងបៃពន្ធ័យុត្តិធ៌មតៃូវបានបៃគល់ទៅឲ្យកៃសួងយុត្តិ-
ធ៌ម ។ កំណៃទមៃង់កងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធក៏បានបៃគល់ទៅផ្នៃកពាក់ព័ន្ធ 
អស់ដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា ការងរទាំងអស់មិនបានបៃគល់ទៅ 
ឲ្យឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ទទួលទាំងអស់នោះទៃ ។ បើតាមការបញ្ជាក់ 
របស់សម្តៃចតៃជោ  គឺការងរទាក់ទង នឹងកិច្ចការកាត់ទោសខ្មៃរកៃហម      
កៃុមការងរនៅដដៃលដោយបន្ថៃមមនុស្សខ្លះ និងបៃគល់ឲ្យឯកឧត្តម        
បិ៊ន ឈិន  ទទួលការងរនៃះពៃះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិផង 
និង ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពជុានិងអង្គការសហបៃជាជាតិផងដៃរ ។ រាជបណ្ឌតិ្យ 
សភាកម្ពុជា និងអាជា្ញាធរ អាកាសចរសុីវិល ក៏តៃូវរក្សាទុកនៅកៃមការ   
គៃប់គៃងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមនៃ្តីដដៃល។ អាជា្ញាធរជាតិអប្សារា   
ដោយសារតៃស្ថិតនៅក្នុង  ចង្កាមជាមួយកៃសួងវប្បធម៌ និងវិចិតៃសិល្បៈ 
ដូចនៃះបៃធនអាជា្ញាធរជាតិអប្សារាគឺលោកសៃ ី ភឿង សកុណា រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសួងវប្បធម៌ និងវិចិតៃសិល្បៈធ្វើជាបៃធន ។  ដោយឡៃកអាជា្ញាធរ   
ពៃះវិហារមានបៃធនសៃប់, គណៈកមា្មាធិការជាតិយូណៃស្កូកម្ពុជា និង 
គណៈកមា្មាធិកាបៃតិកភណ្ឌជាតិពិភពលោក ក៏តៃវូដក់ឲ្យនៅកៃមកៃសួង
វប្បធម៌ និងវិចិតៃសិល្បៈជាអ្នកគៃប់គៃងផងដៃរ  ។ ចំពោះគណៈកមា្មាធិការ
គៃប់គៃងផ្លវូដៃក តៃវូបៃគល់ជូនរដ្ឋមន្តៃកីៃសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជនូ 
ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ជាអ្នកគៃប់គៃង ។ រើឯសា្ថាប័នគណៈវិស្វកម្ម  
តៃូវបៃគល់ជូនកៃសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីរៈ ជាអ្នកគៃប់គៃង 
ពៃះជាសំណំុបញ្ហាមិនមៃនផ្តៅតតៃលើវិស័យសាងសង់នោះទៃ  ។ ចំណៃក
កាយឬទ្ធិជាតិកម្ពុជាតៃូវបៃគល់ទៅឲ្យឯកឧត្តម ហង់ ជួន ណារ៉ុនរដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ធ្វើជាបៃធន និងគៃប់គៃងបន្ត ។
 ពៃកឹថ្ងៃទី២៧ ខៃមីនា ក្នងុពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់អគារសិក្សា

ចំនួន ៣ខ្នង នៅវិទ្យាល័យសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន កៃុងកៃចៃះ                 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យអាជា្ងាធរដៃនដី កងកមា្លាំង 
បៃដប់អាវុធ និងបៃជាជនចូលរួមថៃរក្សាសន្តិសុខ  សណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម 
ឲ្យបានល្អ ដើម្បីបមៃើឲ្យការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 
បៃពៃឹត្តទៅក្នុងបរិយកាសសៃរើ តៃឹមតៃូវ យុតិ្តធម៌ និងគា្មានអំពើហិង្សារ ៕
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កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី១៤ ខៃមីនា សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង  
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម សុង ប៉    
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនបៃចាំកម្ពុជា បាន 

អញ្ជើញជា អធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលៃខ៥១ 

បៃវៃង៣៧, ៩៦០គីឡូម៉ៃតៃ ចាប់ពីឧត្តុង្គដល់ដំណាក់អំពិលតភា្ជាប់

ពីផ្លូវលៃខ៤ និងលៃខ៥ជាផ្លូវហាយវ៉ៃទី២ កៃមហិរញ្ញប្បទានពី 

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន    ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានមានបៃសាសន៍ថា បច្ចុប្បន្ន 

ចិន គឺជាដៃគូដ៏ពិសៃសដៃលបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងផ្តល់ 

ឥណទានកម្ចីជាចៃើន ដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌ និងឆប់រហ័សទាន់

ពៃលវៃលាសមៃប់សា្តៅរ  និងអភិវឌ្ឍន៍ បៃទៃសកម្ពុជា លើគៃប់វិស័យ 

ជាពិសៃសលើវិស័យសំខន់៤ គឺទឹក ភ្លើង ផ្លូវ និងធនធន        

មនុស្ស។ ចិនបានយកធនធនមនុស្សលើគៃប់វិស័យជាចៃើនទៅ 

បណ្តុះបណា្តាល និងដកបទពិសោធន៍នៅសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិត

ចិនជារៀងរាល់ឆ្នា។ំ សម្តៃចកៃឡាហោមបានបញ្ជាក់ថា សាធរណ-

រដ្ឋបៃជាមានតិចនិ កប៏ានផ្តលជ់នំយួ ឥតសណំងចនំនួ  ១០០០លាន 

យៃន ស្មើនឹង ១៥៧លាន ដុលា្លារអាមៃរិក ដើម្បីយកទៅសាងសង់ 

ពហុកីឡដ្ឋានសមៃប់ការបៃកួតសុីហ្គៃមនៅឆ្នាំ២០២៣ ដៃល 

កម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ។  សម្តៃចកៃឡាហោម បានមានបៃសាសន៍ 

ទៀតថា លើវិស័យសាធរណការ និង ដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពៃលជាង 

១០ឆ្នាំនៃះ ចិនបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាជំនួយឥតសំណង និងកម្ចី 

សម្បទានសមៃប់ការសា្តៅរ និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវ សា្ពោន និងកំពង់ផៃ 

សរុបទឹកបៃក់បៃមាណជាង ២ពាន់លានដុលា្លារ។ បើគិតលើបៃវៃង 

ផ្លវូដៃលសាងសង់មានចំនួន២៩ ខ្សៃ បៃវៃង ២ ៩០៤ គីឡូម៉ៃតៃ       

អស់ថវិកាបៃមាណ ១ ៧៤៧ លានដុលា្លារ និងសា្ពោនវៃងៗ ដៃល 

បានសាងសង់រួច និងតៃៀមសាងសង់ចំនួន ៨កន្លៃង មានបៃវៃង 

សរុប ៧ ៩៥៥ ម៉ៃតៃ អស់ទឹកបៃក់បៃមាណ ២៧៣ លានដុលា្លារ។

ក្នុងឱកាសនោះដៃរ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានថ្លៃងថា 

កៃសួងមហាផ្ទៃ កំពុងតៃពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ធ្វើសមាជរបស់

គណបក្សសង្គៃះជាតិ ដៃលបានដក់មកកៃសួង ដើម្បីផ្តល់ភាព 

សៃបច្បាប់ ឬសុពលភាពឲ្យសមាជរបស់គណបក្សនៃះ។ កៃសួង    

នឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខអក្សរទៅគណបក្សសង្គៃះជាតិវិញនៅ

ពៃលដៃលពិនិត្យរួច ។

ពាក់ព័ន្ធករណីនៃះដៃរ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានមាន 

បៃសាសន៍ថា គណបក្សសង្គៃះជាតិបានលើកឡើងនូវពាក្យ 

សោ្លាក “ដូរមៃឃុំបមៃើបក្ស ដក់មៃឃុំបមៃើរាស្តៃ” ដៃលបញ្ហានៃះ 

សម្តៃចអត់ទាន់សមៃចថាយ៉ាងម៉ៃចទៃ ពៃះសមត្ថកិច្ចកៃសួង  

មហាផ្ទៃនឹងឆ្លើយទៅគណបក្សសង្គៃះជាតិវិញ បើគាត់ដក់មក 

កៃសួងមហាផ្ទៃ។ ប៉ុន្តៃក្នុងនាមជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនសម្តៃចយល់ 

ឃើញថា យើងគួរតៃចៃះថ្លឹងថ្លៃងដៃរ ខ្មៃរយើងបៃកបាក់គា្នាហើយ 

កុំនាំគា្នាបៃងចៃកនាំគា្នាញុះញង់ វាមិនសូវសៃួលប៉ុនា្មានទៃ។ ដូច្នៃះ       

គួរតៃចៃះជៃើសរើសពាក្យណាដៃលសមរម្យ ក៏ប៉ុន្តៃកុំឲ្យហួសទៅ  

ដល់ការបៃកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិ។ កម្ពុជាបៃកាន់យករបបបៃជាធិប-

តៃយ្យសៃរើពហុបក្សមានន័យថា មានគណបក្សនយោបាយ ចៃើន។ 

បុ៉ន្តៃច្បាប់បោះឆ្នាតគៃកំណត់ពីបៃព័ន្ធបោះឆ្នាត គឺបៃព័ន្ធបោះឆ្នាត

មិនមៃនឯកត្តនាមទៃ តៃគឺជាបៃព័ន្ធសមាមាតៃ បានន័យថា 

សម្តេចកេឡាហេមៈ បេទេសចិនជាដេគូដ៏ពិសេស ក្នុងការរួម
ចំណេកអភិវឌ្ឍន៍បេទេសកម្ពុជា

 ពាក្យស្លេករបស់គណបក្សបេឆំាងបង្កឲ្យមានការបេកបាក់ ការបេងចេក និងញុះញង់

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជា អធិបតីភាពក្នុង
ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលៃខ៥១
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ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី១០៦ នៃទិវានារើ 
អន្តរជាតិ ៨ មីនា នាពៃឹកថ្ងៃទី០៧ ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ 
សម្តៃចវបិលុសៃនាភក្ត ីសាយ ឈុ ំបៃមខុរដ្ឋស្តទីនីៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបៃតិភូនារើចំនួន ១៦៥ 
នាក់ ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អុឹង កន្ថែផាវី រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសួងកិច្ចការនារើ ចូលជួបសម្តៃងការគួរសមនៅវិមានពៃឹទ្ធ-
សភា។ ទិវានារើអន្តរជាតិ៨មីនានៃះ បៃរព្ធធ្វើឡើងកៃម 
បៃធនបទ «ស្តៃីដើម្បីសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព»។

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃមុខរដ្ឋស្តីទីបាន  
មានបៃសាសន៍ថា សង្គៃមនៅបៃទៃសកម្ពុជាពីអតីតកាល  
បានបន្សល់ទុកនូវភាពកៃីកៃ និងសោកនាដកម្មជាចៃើនរាប់ 
មិនអស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៃះ មកលើបៃជាជនកម្ពុជា 
ជាពិសៃសស្តៃីក៏ដូចជាកុមារដូចជាៈ ការរៀនសូតៃមិនបាន 
ខ្ពស់ ការផ្តល់សៃវាសុខភាពមិនបានគៃប់គៃន់ធ្វើឱ្យអតៃ 
មរណភាពនៅមានកមៃិតខ្ពស់ ជាពិសៃសអតៃមរណភាព 
មាតា និងកុមារ។ ទន្ទឹមនៃះ កាលានុវត្តភាពសៃដ្ឋកិច្ចនៅមាន
កមៃិត មិនអាចផ្តល់ការងរ និងមុខរបរជូនបៃជាពលរដ្ឋគៃប់ 
រូបវប្បធម៌អំពើហិង្សានៅតៃបន្តប៉ះពាល់ដល់សៃ្តី និងកុមារ    
ដៃលរារំាងសៃ្តកី្នងុការចូលរួមក្នងុកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍សង្គម និង 
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ក្នុងរយៈពៃល ៣៨ ឆ្នាំកន្លងមកនៃះ កៃម    
ការដឹកនាំរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានពុះពារដឹកនាំ
បៃទៃសដោយជំនះរាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាករាប់មុឺនជំពូក 
និងសមៃចបានសមិទ្ធផលធំៗជាបៃវត្តិសាសៃ្ត ដៃលបាននាំ

បៃជាជាតិឱ្យចៃញផុតពីសៃមោលខ្មាងងឹត និងឈឺចាប់ ។ 
បច្ចុប្បន្ននៃះការភ័យខ្លាច សោកនាដកម្ម ការបៃកបាក់ជាតិ      
និងការបាត់បង់យ៉ាងធំធៃងពីអតីតកាលតៃូវបានបញ្ចប់ ។ 
តាមរយៈការដក់ចៃញនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ នៅឆ្នាំ១៩៩៨ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបាននំាមកនូវការបងៃបួបងៃមួជាតិ ដៃល
ធ្វើឱ្យបៃទៃសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថៃរភាពនយោបាយ 
ឯកភាពជាត ិសន្តសិខុ សណា្តាបធ់្នាបល់្អ នងិសវុត្ថភិាពសង្គម។ 
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា កំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់លើ
មាគា៌សន្តិភាព បៃជាធិបតៃយ្យ សហបៃតិបត្តិការ និងការ 
អភិវឌ្ឍន៍។ កិត្យានុភាព និងកិត្តិយសជាតិ តៃូវបានលើក   
កម្ពស់ឡើងវិញ ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរ
ជាតិជាមួយបៃទៃសនានាលើសកលលោក ។ សម្តៃចភក្តី 
សាយ ឈំុ បានថ្លៃងទៀតថា៖  ពៃទឹ្ធសភាគំាទៃនិងលើកទឹក
ចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសៃសកៃសួងកិច្ចការនារើក្នុង 
ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ និងបន្តយកចិត្តទុកដក់ 
ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើអត្ថបទច្បាប់នានាដៃលពាក់ព័ន្ធ
ផ្ទាល់នឹងបញ្ហាសៃ្តី  ដើម្បីជាឧបករណ៍គតិយុត្តិសមៃប់ការ 
អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមភាពយៃនឌ័រ និងកិច្ច 
ការពារសិទិ្ធ និងផលបៃយោជន៍សៃ្តី ក៏ដូចជាអនុសញ្ញា និង     
ពិធីសារអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាស្តៃីមួយចំនួនទៀត ឱ្យ 
មានបៃសិទ្ធភាព។ សម្តៃចបៃមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លៃងបញ្ជាក់ថា 
ពៃឹទ្ធសភាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម  ក្នុងការលើកកម្ពស់ឋានៈ 
សិទ្ធិ និងតួនាទីរបស់សៃ្តីតាមរយៈការបញ្ជាៃបសមភាព 

សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
គណៈបេតិភូស្តេី ក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា

សម្ដៃចវិបុលសៃនាភក្ដី សាយ ឈុំ បៃធនពៃឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល
គណៈបៃតិភូនារើក្នុងទិវានារើអន្តរជាតិ៨មីនា
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យៃនឌរ័ នៅក្នងុមខុងរស្នលូទាងំបរីបសខ់្លនួ  គមឺខុងរនតីកិម្ម 
មុខងរតាមដន ការអនុវត្តច្បាប់ និងមុខងរតំណាង។                 
ពៃឹទ្ធសភាបានបង្កើតកៃុមសមាជិកា តាមរយៈកៃុមសមាជិកា 
នៃះ បានចុះរកព័ត៌មានតាមមូលដ្ឋាន កៃសួង សា្ថាប័ន ដើម្បី 
បៃមូលបញ្ហាបៃឈមនានា អំពីសា្ថានភាព ជីវភាព សិទ្ធិ 
ឋានៈរបស់សៃ្តី ហើយបានធ្វើសហបៃតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជា
មួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ 
អហិង្សា លើកកម្ពស់តួនាទីសៃ្តី ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមលើគៃប់
វិស័យទាំងនៅ ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កៃមជាតិ។

លោកជំទាវ អុឹង កន្ថែផាវី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងកិច្ចការនារើ
បានថ្លៃងអំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃចំពោះ សម្តៃចវិបុល 
សៃនាភក្ត ីសាយ ឈំុ ដៃលបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិត
ខំបៃឹងបៃងរបស់ស្តៃី កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍបៃទៃស  
ជាតិ ។ លោកជំទាវបានថ្លៃងទៀតថា បៃធនបទស្តីពី 
«ស្តៃីដើម្បីសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព» នាពៃលនៃះ បង្ហាញឲ្យ
ឃើញនូវការយកចិត្តទុកដក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃល 
បាននិងកំពុងគាំទៃជំរុញ ឱ្យមានការចូលរួមពីគៃប់សា្ថាប័ន 

ទាំងបុរស ទាំងសៃ្តី ដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គម ឆ្ពោះទៅលើក 
កម្ពស់សិទ្ធិ សា្ថានភាព ជីវភាព ឋានៈតួនាទីរបស់សៃ្ដី ក៏ដូចជា 
សុខុមាលភាពសង្គម។ លោកជំទាវ បានថ្លៃងថា ទោះបីជា     
មានការគាំទៃយ៉ាងណាក្តី ក៏តមៃូវឲ្យមានការចូលរួមពីបៃជា-
ជនគៃប់មជ្ឈដ្ឋានរួមគា្នា កាត់បន្ថយការលំបាកក្នុងសង្គម រួម
គា្នាដោះសៃយជមោ្លាះដោយសន្តិភាព និងលើកកម្ពស់លទ្ធិ-
បៃជាធិបតៃយ្យ សៃបតាមសៃចក្តីតៃូវការរបស់សន្តិភាពពិភព
លោក។ លោកជំទាវបានបន្ថៃមថា កៃយពីបៃទៃសជាតិ        
មានសុខសន្តិភាព កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ធ្វើឲ្យបៃជាជនមាន
ជីវភាពល្អបៃសើរ ក្នុងនោះស្តៃីក៏ទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍ
លើគៃប់វិស័យផងដៃរ។ លោកជំទាវបញ្ជាក់ថា «កំលាំងពល
កម្មរបស់ស្តៃីក្នុងវិស័យកសិកម្មមានចំនួន ៤៥.៣%  វិស័យ 
ឧស្សាហកម្ម ៣៧.៤% វិស័យសៃវាកម្មមាន ៣៥.៤ %។ 
ការចូលរួមរបស់ស្តៃី ក្នុងវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខន់ 
ណាស់ ដោយស្តៃីបានចូលរួមកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃនិងភាព 
ងយរងគៃះក្នុងគៃួសារ និងសង្គម»៕ 

បោះឆ្នាតលើបញ្ជី គណបក្ស។ ដូច្នៃះ បៃក្ខជនទាំងឡាយ តៃូវស្ថិត

នៅក្នុងបញ្ជីនៃបក្សណាមួយ ពីពៃះអត់មានបៃក្ខជនស្វ័យរិនទៃ។ 

បៃក្ខជនឯករាជ្យអត់ មានបក្ស គឺអត់មានទៃតាមច្បាប់សព្វថ្ងៃនៃះ។ 

បើចង់ឈរ ឈ្មាះបោះឆ្នាត តៃូវតៃស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់បក្សណា

មួយ ហើយបើមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់បក្សណាមួយ ហើយនោះ           

មនុស្សនោះនឹងតៃូវជាមនុស្សរបស់បក្សហ្នឹង         ហើយបើមិនមៃន 

ជាមនុស្សរបស់បក្សហ្នឹងម៉ៃចគៃឲ្យឈរ។

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានមានបៃសាសន៍ថា “ការ 

ដៃលគណបក្សសង្គៃះជាតិលើកឡើង មិនសៃបជាមួយបៃព័ន្ធ 

បោះឆ្នាតទៃ។ បៃព័ន្ធបោះឆ្នាតតៃូវបោះឆ្នាតសមាមាតៃមនុស្ស 

របស់គណបក្សទើបឈរបាន បើយើងមិនចងឲ្យមនុស្សបមៃើបក្ស 

គៃ វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បៃព័ន្ធបោះឆ្នាត។ បើតាមច្បាប់គឺរារាំង

ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គៃទៀត មិនឲ្យគៃជឿទៅលើគណបក្សណា 

មួយ។ មៃឃុំរបស់គណបក្សណា គឺបមៃើគណបក្សហ្នឹងហើយ។        

ប៉ុន្តៃទន្ទឹមនៃះគៃមានកម្មវិធីនយោបាយរបស់គៃ ដើម្បីបមៃើបៃជា-

ពលរដ្ឋទូទៅ។ ម៉ៃចក៏ចោទថា មៃឃុំបមៃើបក្ស ដក់មៃឃុំបមៃើ 

រាស្តៃ? នៃះគឺជាបញ្ហាមួយ ដៃលនិយយពីទិដ្ឋភាពនយោបាយវា  

ម៉្យាង និយយពីទិដ្ឋភាពច្បាប់វាម៉្យាង វាទាល់តៃសិក្សាទិដ្ឋភាព   

ច្បាប់ឲ្យបានគៃប់ជៃុងជៃយ។ ប៉ុន្តៃបញ្ហាគណបក្សសង្គៃះជាតិ 

គាត់ថា "ដកមៃឃុំបមៃើបក្ស ដក់មៃឃុំបមៃើរាស្តៃ'' ដល់ខ្លួនឯង 

មៃឃុំណា ជំទប់ណា ចាត់ទុកថា ក្បត់គាត់ មិនសោ្មាះតៃង់ជាមួយ 

បក្សគាត់ គាត់ដកស្ទើរអស់។ ខ្ញុំជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ ខ្ញុំមិនដឹង 

រឿងឬ? 

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា ការសាងសង់ផ្លូវនៃះគៃងចំណាយ  ថវិកា 

៤០,៨៨០លានដុលា្លារ ជាហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាល ចិន រួមជាមួយ

ថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សមៃប់ដោះសៃយផល 

ប៉ះពាល់ និងបោសសំអាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ។ គមៃងនៃះ      

អនុវត្តសាងសង់ដោយកៃុមហ៊ុនសាជីវកម្មសា្ពោនថ្នល់ ចិន (CRBC) 

ដោយបៃើរយៈពៃលសាងសង់ចំនួន៣៦ខៃហើយគៃងនឹងបញ្ចប់

នៅឆ្នាំ២០២០៕
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ការដ្ឋានសាងសង់ ផ្លូវលៃខ៥១ បៃវៃង៣៧,៩៦០ គីឡូម៉ៃតៃ 
ចាប់ពីឧត្តុង្គដល់ដំណាក់អំពិលតភា្ជាប់ពីផ្លូវលៃខ៤ និងលៃខ៥ 
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ទូតជាន់ខ្ពស់នៅសាលាជាតិរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទ  
ពិសោធន៍ការងរនៅឆ្នាំ១៩៦៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៧២ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា 
សុខ អាន បានធ្វើជាសាស្តៅៃចារ្យនៃកៃសួងអប់រំជាតិនៅខៃត្តតា
កៃវ ជានាយកអនុវិទ្យាល័យពៃះបាទជាន់ជុំខៃត្តតាកៃវ និងជាសា
ស្តៅៃចារ្យទុតិយភូមិនៅខៃត្តសៀមរាប ។

កាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍៨០ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន 
តៃូវបាន សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ជៃើសរើសឲ្យធ្វើជាលៃខផ្ទាល់ 
នៅពៃលដៃលសម្តៃចតៃជោធ្វើជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស នៃ 
សាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតកម្ពុជា ។ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៨ 
សម្តៃចបានធ្វើជាបៃធនមន្ទីរនៃកៃសួងការបរទៃស និងជាអគ្គ-    
លៃខធិការនៃគណៈកមា្មាធិការសន្តភិាពកម្ពជុា និងជាឯកអគ្គរាជ-
ទូតកម្ពុជាបៃចាំបៃទៃសឥណា ្ឌ ។ ពីឆ្នាំ១៩៨៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១   
សម្តៃចធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស និងជាបៃធនគណៈ 
កមា្មាធិការជាតិយូណៃស្កូ (UNESCO) កម្ពុជា។ ពីឆ្នាំ១៩៩១ 
ដល់ឆ្នាំ២០០៤ សម្តៃចបានធ្វើជាបៃធនខុទ្ទកាល័យនៃគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា, អនុរដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
មហាផ្ទៃ និងជាអគ្គលៃខធិការនៃគណៈកមា្មាធិការនៃកៃុមបៃឹក្សា  
ជាតិជាន់ខ្ពស់ (SNC), ជាសហរដ្ឋមន្តៃីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈ 
រដ្ឋមន្តៃី  ។ ពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកដល់ ឆ្នាំ២០១៧ ជាសមាជិករដ្ឋសភា 
មណ្ឌលតាកៃវ ជាបៃធនអាជា្ញាធរជាតិអប្សរានិងជាឧបនាយក 
រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី  ។ កាលពីឆ្នាំ 
២០១៣ សម្តៃច សុខ អាន តៃូវបានមហាសន្និបាតអង្គការ  

សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍     គណៈ 
កមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា សមាជិក រដ្ឋសភា 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជារដ្ឋមន្តៃី 
ទទួលបន្ទកុទីស្តកីារ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី 
បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ ៣ 
រោច ខៃផល្គុន ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក 
ព.ស ២៥៦០ តៃូវនឹងថ្ងៃទី១៥ 

ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វៃលាមោ៉ាង ១៨:៣២ នាទី នៅមន្ទីរពៃទ្យទីកៃុង 
ប៉ៃកាំង នៃសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន ដោយរោគាពាធ ក្នុង 
ជនា្មាយុ ៦៦ឆ្នាំ  ។

ការទទួលមរណភាពរបស់សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន គឺជា
ការបាត់បង់នូវបញ្ញាវន្តដ៏ឆ្នើមមា្នាក់ និងជាឥស្សរជនខងនយោបាយ 
ដ៏បិុនបៃសព្វមា្នាក់របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា និងរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា ដៃលកន្លងមកសម្តៃចបានរួមចំណៃកយ៉ាងសកម្មក្នងុបុព្វហៃតុ 
បមៃើបៃជាជន និងសង្គមជាតិដោយសោ្មាះតៃង់ ពៃមទាំងបានបូជា 
អស់កមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត និងបៃជា្ញាសា្មារតី ចូលរួមក្នុងដំណើរការ 
ស្វៃងរកសន្តិភាព ការពារអធិបតៃយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី 
លើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិ លើឆក អន្តរជាតិ និងនាំមកនូវការ  
អភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា។

សម្តៃចវិបុលបញ្ញាជាបញ្ញាវន្តពោរពៃញដោយចំណៃះ ហើយ 
សម្តៃច តៃូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបៃគល់ភារកិច្ច និងតួនាទីជាចៃើន  
ផ្សៃងទៀតរហូតដល់ជីវិតចុងកៃយ។ ពៃះមហាក្សតៃនៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា បានបៃសពៃះរាជទានគោរមងរដល់សម្តៃចជា 
«សម្ដៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន» ដោយសារសម្តៃចមានសា្នាដៃចូល
រួមកសាងសន្តិភាពជាតិ ឯកភាពជាតិ សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ការអភិវឌ្ឍ 
ជាតិលើគៃប់វិស័យ ការពារលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងសន្តិសុខ 
សង្គមបានយ៉ាងល្អបៃសើរ  ។ 

សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន កើតនៅថ្ងៃទី ១៦ ខៃមៃសា 
ឆ្នាំ១៩៥០ ស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់ ឃុំពៃះបាទជាន់ជុំ សៃុកគីរើវង់ 
ខៃត្តតាកៃវ។ សម្តៃច  សុខ អាន បានបញ្ចប់ថា្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយ
ភូមិក្នងុឆ្នា១ំ៩៦៧។ មកដល់អំឡុងឆ្នា ំ១៩៧២ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា
បានទទួលសញ្ញាប័តៃជាបន្តបនា្ទាប់ដូចជា ផ្នៃកភូមិវិទ្យា បៃវត្តិវិទ្យា 
សង្គមវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ ហើយពីឆ្នាំ១៩៧៣ 
ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ សម្តៃចបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលផ្នៃកការ

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី
ហ៊ុន សែន សំដៃងការអាឡៃាះអាល័យចំពោះការបាត់បង់

សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន
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យូណៃស្កូ ជៃើសរើស ធ្វើជាបៃធនមហាសន្និបាតសម័យបៃជុំលើក

ទី៣៧ នៃគណៈកមា្មាធិការបៃតិកភណ្ឌពិភពលោក។

សម្តៃចវិបុលបញ្ញា នៅមានតួនាទីជាចៃើនទៀតដូចជា បៃធន 

កៃុមបៃឹក្សាកំណៃទមៃង់រដ្ឋបាល, បៃធនអាជា្ញាធរជាតិបៃងកាត 

កម្ពុជា, បៃធនគណៈកមា្មាធិការទទួលសា្គល់គុណភាពអប់រំនៃ 

កម្ពជុា, បៃធនកៃមុបៃកឹ្សាភិបាលរាជបណ្ឌតិ្យសភាវិជា្ជាជីវៈតុលាការ, 

បៃធនកៃុមការងរចរចា         ដើម្បីបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមៃដឹក-

នាំជាន់ខ្ពស់ខ្មៃរកៃហម បៃធនកៃុមបៃឹក្សាភិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋ-

បាលជាដើម។ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានដើរតួនាទីយ៉ាង 

សំខន់ ក្នងុការចរចាជាមួយអង្គការសហបៃជាជាតិ      ដើម្ីបកៀរគរ

រកជំនួយពីបស្ចិមបៃទៃសបង្កើតតុលាការខ្មៃរកៃហម និងបានធ្វើឱ្យ

តុលាការនៃះដំណើរការកាត់ទោសមៃដឹកនំាខ្មៃរកៃហម ជាបន្តបនា្ទាប់

ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០០៩ មក។ កៃពីនៃះ សម្តៃចក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាង

សំខន់ក្នងុការស្នើឱ្យដក់បញ្ជលូបៃសាទពៃះវិហារ ក្នងុបញ្ជ ីសម្បត្ត-ិ

បៃតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណៃស្ក ូនិងបានជួយខ្នះខ្នៃង

ប្ដឹងតវា៉ារហូតទទួលបានជ័យជម្នះ លើការបកសៃយសំណុំរឿង  

ជមោ្លាះបៃសាទពៃះវិហារ ជាមួយបៃទៃសថៃ នៅតុលាការយុត្តិធម៌ 

អន្តរជាតិ (ICJ)។ សម្តៃច គឺជាអ្នកការទូតខងវប្បធ៌ម ដ៏មានបៃជា-

បៃិយភាពក្នុងការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិ ដោយចរចានាំយក 

តៃឡប់មកវិញ នូវរូបបដិមាករជាចៃើនដៃលតៃូវបានលួចយកចៃញ

ទៅកៃបៃទៃស។ សម្តៃចក៏ជាសា្ថាបនិកនៃ ICC អង្គរ (Interna-

tional Coordination Committee for The Safeguarding and 

Development of Historic Site of Angkor) និង ICC ពៃះវិហារ ដៃ

លនំាមកនូវជំនួយយ៉ាងចៃើនសមៃប់ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់អ

ង្គរដៃលជាបៃតិកភណ្ឌពិភពលោក។ 

កៃមការដឹកនំារបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា និង រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជា ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខដឹកនាំដ៏ 

ឈា្លាសវៃ ជាអ្នកគូសវាសផៃនការយុទ្ធសាស្តៃ និងយុទ្ធវិធីដ៏បុិន-

បៃសព្វផងនោះ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានខិតខំបៃឹងបៃង 

ជាមួយឥស្សរជន និងសហការើ ដ៏ឆ្នើមដទៃទៀតអនុវត្តធ្វើឲ្យបាន

ជោគជ័យនូវផៃនការទាំងអស់នោះ ដើម្បីបានជាបៃយោជន៍ដល់ 

បៃទៃសជាតិ និងបៃជាជន។  លោកជំទាវ អុីរីណា បូកូវ៉ែ 
អគ្គនាយិកាអង្គការយូណៃស្កូ បានសម្តៃងការគោរពចំពោះ សម្តៃច 

វិបុលបញ្ញា សុខ អាន ដោយលោកជំទាវចាត់ទុកថា មរណភាព 

របស់សម្តៃច គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធៃងសមៃប់សហគមន៍ពិភព

លោក ដៃលយកចិត្តទុកដក់លើការងរអភិរក្សបៃតិកភ័ណ្ឌ។ សម្តៃច

គឺជាសា្ថាបនិកដ៏សំខន់មួយរូប ក្នុងបណា្តាឥស្សរជនក្នុងយុទ្ធនាការ

អន្តរជាតិ ដើម្បីសង្គៃះសៃចសៃង់ និងគាំពារអភិរក្សរមនីយដ្ឋាន

បុរាណអង្គរ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានចារនៅលើកៃំងមាសនៃ 

សៀវភៅមរណៈទុក្ខថា៖ «យើងនៅចងចាំមិនភ្លៃចឡើយនូវអនុ-

ស្សាវរើយ៍ ដៃលសម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានឆ្លងកាត់ជាមួយ 

យើងជាង ៣៨ឆ្នាំ ក្នុងបុព្ធហៃតុបមៃើជាតិ សាសនា និងពៃះមហា-

ក្សតៃនៅពៃលដៃលសម្តៃចនៅមានជីវិត ។ សំខន់ជាងនៃះទៅ 

ទៀត គឺយើងខ្ញុសូំមចងកៃងទុកនៅក្នងុចិត្ត នូវគុណបំណាច់ទំាង-

ឡាយ ដៃលសម្តៃចបានបន្សល់ទុកចំពោះបៃទៃសជាតិ ហើយតៃូវ

បានចារឹកទុកនៅក្នុងទំព័របៃវត្តិសាសៃ្ត នៃបៃទៃសកម្ពុជាយើង» ។

សា្នាដៃ និងគំរូវើរភាពដ៏ថ្លៃថា្លារបស់សម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន 
នឹងបានជាចំណៃះដឹង និងបទពិសោធន៍ដ៏មានសារៈសំខន់សមៃប់

កូនខ្មៃរជំនាន់កៃយបន្តរៀនសូតៃតាម និងបៃើបៃស់ដើម្បីជា 

ឧត្តមបៃយោជន៍ជាតិតទៅអនាគត។ 

សូមឱទ្ទិស បួងសួងសុំឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តៃចវិបុលបញ្ញា 

សុខ អាន បានស្ថិតស្ថៃរក្នុងសា្ថានបរមសុខជារៀងដរាប៕

សម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បៃទានភ្លើងជាកិត្តិយស

បូជាសពសម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន
មរណភាពសម្តៃចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធៃង 

សមៃប់បៃជាជនកម្ពុជា និងសហគមន៍ពិភពលោក 
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នៅថ្ងៃទី០៤ ខៃមិនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកា-
គណៈអចិន្តៃយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គី នៅវត្តធម្មតៃ័យ ដៃលមានទីតាំង ស្ថិត 
នៅសង្កាត់ពៃស ខណ្ឌដង្កា រាជធនីភ្នំពៃញ ដើម្បីបៃមូលបច្ច័យយកទៅ
កសាងផ្លូវបៃតុង និងចាក់សាប ទីធ្លាក្នុងបរិវៃណវត្ត ជ័យមង្គលារាម ហៅ 
វត្តតៃពាំងសា្នា ដៃលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតៃពាំងសា្នា ឃុំសំពងជ័យ សៃុក 
ជើងពៃ ខៃត្តកំពង់ចាម  ។ លោកជំទាវមានបៃសាសន៍ថា កៃមការដឹកនាំ
បៃកបដោយកិត្តិបណ្ឌិត របសស់ម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំ 
បៃទៃសពីបាតដៃទទៃ រហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍន៍ដូចសព្វថ្ងៃនៃះ ក្នុងនោះវិស័យពៃះពុទ្ធសាសនាក៏មានការរើកចមៃើន និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជឿនលឿនផងដៃរ ។

ថ្មីៗនៃះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃ ីកែ គឹមយ៉ែន បៃធនកៃុម       

ការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ មានការចូលរួម 

អម ដំណើរដោយឯកឧត្តម សនួ បវរ បៃធនយុវជនគណបក្សខៃត្ត 

ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី និងកៃុមការងរខៃត្តបានជួប          

សំណៃះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សឃុំអូរបីជាន់ សៃុកអូរជៃ។

រសៀលថៃ្ងទី១១ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិក     
គណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី និងជាបៃធន              
កៃុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខៃត្តអមដំណើរ ដោយឯកឧត្តម           
រិន វិរៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកកៃុមការងរយុវជនថា្នាក់
កណា្តាល អនុបៃធនកៃុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលជួយសៃុក  និង 
បៃធនកៃុមការងរជួយឃុំ ឯកឧត្តម សួស គង់ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាល និងជាបៃធនកៃុមការងរចុះជួយសៃុក បានអញ្ជើញជួបសំណៃះ-

សំណាលជាមួយលោកគៃូ អ្នកគៃូ និងគៃួពៃទ្យចំនួន ៧៧៧នាក់ នៅសៃុកភ្នំសៃួច ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមនៃ្តី 
ឆាយ ថន បានឧបត្ថម្ភជូនពួកគាត់ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានថវិកាមា្នាក់ ២០០០០រៀល និងសារុងមួយ ។

ពៃឹកថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៃះ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល  សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍ គណៈ 
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុ 
បៃធនទី២  រដ្ឋសភា  នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីបៃគល់សញ្ញាបតៃ
ថា្នាក់បរិញ្ញាបតៃ និងបរិញ្ញាបតៃជាន់ខ្ពស់ ជូនដល់ 
និស្សិតជាជ័យលាភី នៅវិទ្យាសា្ថានកៃុងអង្គរ ខៃត្ត   
កំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល មានបៃសាសន៍ 

ផ្តៅំផ្ញើរដល់ក្មួយៗនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់មិនតៃូវគិតថា ការសិក្សារបស់ខ្លួនបញ្ចប់នៅតៃឹមនៃះទៃ គឺយើងរៀនសូតៃរហូត រៀនសូតៃពីសាលា 
រៀនសូតៃពីគៃួសារ រៀនសូតៃពីសង្គម និងរៀនសូតៃដោយខ្លួនឯង តាមរយះការឧស្សាហ៍អាន ឧស្សាហ៍សង្កៃត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងទទួលបាន   
ចំណៃះដឹងថ្មីៗបន្ថៃមទៀត ។ បើយើងបោះបង់ការសិក្សា រៀនសូតៃចោល បានសៃចក្តីថាយើងឈរនៅមួយកន្លៃង និងមិនទទួលបានចំណៃះដឹងថ្មីៗ         
និងដើរទាន់សភាពការណ៍វិវឌ្ឃន៍រើកចំរើនរាល់ថ្ងៃឡើយ ។
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ពៃឹកថ្ងៃទី១៧ ខៃមីនា  ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៏ មាស សុភា 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍   កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
អគ្គមៃបញ្ជាការរងកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ មៃបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក 
អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលៃខធិការកៃសួងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ និង   
ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត កោះកុង បានអញ្ជើញជួប                      
សំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខកងកមា្លាំងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោក ដៃល         
កំពុងសា្ថាបនាផ្លូវកៃលកៃួសកៃហមបៃវៃង ១៨.០០០ ម៉ៃតៃពីសាលាសៃុក
ថ្មបាំងចូលទៅអារ៉ៃងស្ថិតក្នុងសៃុកថ្មបាំងខៃត្តកោះកុង។

ពៃឹកថ្ងៃទី២០ ខៃមីនា ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និង 

សំណង់ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយក

រដ្ឋមន្តៃនីៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា និងសម្តៃចកិតិ្តពៃទឹ្ធបណ្ឌតិ បុ៊ន រនី ហុ៊ន សែន 
បានអញ្ជើញជាអធិតីក្នងុពិធីសមោ្ពោធឆ្លង និងបញ្ចះុខណ្ឌសីមាពៃះវិហារ វត្តឧត្តងុមាន-

ជ័យ ហៅវត្តសៃតានង ឃុំចាន់មូល សៃកុមៃមត់ ខៃត្តត្ូបងឃ្មុ ំដោយបាននំាយកថវិកា               

របស់សម្តៃចតៃជោចូលរួមចំណៃកកសាងពៃះវិហារចំនួន២០.០០០ដុលា្លារផងដៃរ។

ពៃឹកថ្ងៃទី ១៥ ខៃមីនា ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈ         
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់បៃព័ន្ធធរាសាស្តៃ 
រាមគុន ស្ថិតក្នុងសៃុកមោងឬស្សី ខៃត្តបាត់ដំបង ។ បៃព័ន្ធធរាសាស្តៃ 
រាមគុន នៃះ តៃូវបានសាងសង់ឡើងកៃមហិរញ្ញប្បទានពីបៃទៃសជប៉ុន 
និងអនុវត្តគមៃងដោយកៃុមហ៊ុន Tidal Marine Engineering SDN,   

BHD ដៃលជាកៃុមហ៊ុនសាងសង់មកពីបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ។

ពៃឹកថ្ងៃទី ១២ ខៃមីនា បនា្ទាប់ពីបានជួបសំណៃះសំណាលជាមួយបងប្អូន

កៃុមម៉ូតូឌុបរួចមក ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជានិងជាបៃធនកៃុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល

ចុះជួយខៃត្ត ពោធិ៍សាត់ បានបន្តជួបសំណៃះសំណាលជាមួយយុវជន 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់សៃុក និងថា្នាក់ឃុំ ក្នុងសៃុកបាកាន ខៃត្ត 

ពោធិសាត់។

ពៃឹកថ្ងៃទី១១ ខៃមីនា ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ  
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនិតិសម្បទា ឯកឧត្តម ប៉ែ សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធនី 
ភ្នំពៃញ និងឯកឧត្តម  ម៉ែ ភិរុណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល     
គណបក្សបៃជាជានកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកណា្តាលបាន      

រួមគា្នាក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារមួយខ្នង មៃប់ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលថៃទាំ និងព្យាបាលជនវិបលា្លាសសា្មារតី នៅមជ្ឈ-
មណ្ឌលកុមារកំពៃបារាំងហុងគៃី ស្ថិតក្នុងភូមិបាគូ ឃុំបាគូ សៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល។អគារដៃលតៃូវសាងសង់នាពៃលនៃះមាន
ទំហំ៩ម៉ៃតៃគុណនឹង៤៦ម៉ៃតៃ និងមានកម្ពស់២ ជាន់ស្មើនឹង១០ បន្ទប់។ ថវិកាសាងសង់មួយចំនួនធំជារបស់សាលារាជធនីភ្នំពៃញ។
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ក្នុងខៃមីនា ឯកឧត្តម ពែជែ ប៊ុនធិន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមុខងរសាធរណៈ 

បៃធនកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខៃត្តកៃចៃះ បានអញ្ជើញជួប 

សំណៃះសំណាលជាមួយបៃជាពលរដ្ឋនៅឃុំសៃជិះ សៃុកសំបូរ ខៃត្ត-

កៃចៃះ ដៃលអញ្ជើញមកពី៦ ភូមិ ។

ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខៃមីនា  គណៈបៃតិភូវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃ 

កងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ ដឹកនំាដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ ខ្វែន់ 
ស៊ាែម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អគ្គមៃ 

បញ្ជាការរង មៃបញ្ជាការវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន នៃកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ 

បានអញ្ជើញទៅ ពិនិត្យសា្ថានភាព និងលក្ខណៈភូមិសាស្តៃសមៃប់សង់សា្ពោន

បៃតុងចំនួនបៃំកន្លៃង   ក្នុងសៃុកមួយចំនួននាទិសខៃត្តបាត់ដំបង។

ថ្ងៃទី៤ មីនា ឯកឧត្តម ឧត្តមសៃនីយ៍ឯក ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិក 

គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា មៃបញ្ជារង កងទព័ជើង 

គោក មៃបញ្ជាការ នៃបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកងកមា្លាំងពិសៃសបៃឆំងភៃរវកម្ម   

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្តៃីអាជា្ញាធរដៃលពាក់ព័ន្ធផងដៃរបានចុះ

ទៅតៃួតពិនិត្យមើលការសា្ថាបនាផ្លូវខ្សៃកៃវាត់ពៃំដៃនកម្ពុជា - វៀតណាម 

ខណៈពៃលដៃលកងកមា្លាំងកងវិស្វកម្មនៃកងខៃមរភូមិន្ទ ធ្វើការឈូសឆយ 

ផ្លូវចាប់ពីបង្គលពៃំដៃនលៃខ៣០ ចំណុចចៃកទា្វារពៃំដៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា-

វៀតណាម ក្នុងសៃុកអូរយ៉ាដវ ខៃត្តរតនគិរើ។

នៅថ្ងៃទី១០ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ អភិបាល 

នៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពត បានដឹកនំាមន្តៃនីៃមន្ទរីសង្គមកិច្ចកៃមុការងរ

ខៃត្ត សៃុក និងយុវជន ចុះចៃកអំណោយជូនបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋរង           

គៃះដោយភ្លើងឆៃះផ្ទះចំនួន៧ គៃួសារនៅភូមិតៃពាំងរពៅ ឃុំពៃក 

ត្នាត សៃុកទឹកឈូ ខៃត្តកំពត៕

ថ្ងៃទី២៦ ខៃ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៃះ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចារថ្មី 
ភូមិចារថ្មី ឃុំចុងជាច សៃុកតំបៃរ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម វែង សាខុន      
សមាជិកគណកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង 
កសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ និងជាបៃធនកៃុមការងរ ថា្នាក់ជាតិចុះ 
មូលដ្ឋានសៃុកតំបៃរ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងវៃទិកា     
សាធរណៈរបស់កៃុមការងរថា្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីតៃួតពិនិត្យ និង  
គាំទៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តៃចតុកោណតំណាក់កាល
ទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមានការចូលរួមពីបៃជាពលរដ្ឋបៃមាណ 
៧០០នាក់។
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ថ្ងៃទី១១ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈ  
អចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលទៃសរដ្ឋមនៃ្តី និងជាបៃធនកៃុម        
ការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខៃត្ត អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម 
រិន វិរៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកកៃុមការងរយុវជន
ថា្នាក់កណា្តាល អនុបៃធនកៃុមការងរគណៈកមា្មាធិការ កណា្តាលជួយសៃុក  
និងជាបៃធនកៃុមការងរជួយឃុំ បានអញ្ជើញចូលរួមសំណៃះសំណាល

គណៈបៃតិភូកៃុមការងរយុវជនគណបក្ស
ថា្នាក់កណា្តាល ដៃលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម            
កែ ប៊ុនខៀង បៃធនកៃុមការងរយុវជនគណ
បក្សថា្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
អនុបៃធនកៃុមការងរ យុវជនគណបក្ស ថា្នាក់ 
កណា្តាល និងសមាជិក ២៣រូប បានបំពៃញ      

ជាមួយភា្នាក់ងរសង្កៃតការបោះឆ្នាតរបស់គណបក្ស នៅកៃុងច្បារមន ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធការងរយុវជន ពីថ្ងៃទី១៩ ខៃកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ សាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន។ គណៈបៃតិភូបាន៖
-ជួបសម្ដៃងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Zheng Xiaosong អនុរដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបក្សកុម្មុយនីស្តចិន។
-ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយ លោកជំទាវ Wang Hongyan សមាជិក លៃខធិការដ្ឋាននៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន។ 
-ជួបសំណៃះសំណាលអាហារសាមគ្គីជាមួយនិស្សិតអាហារូបករណ៍ និងយុវជនខ្មៃរដៃលសិក្សានៅរដ្ឋធនីប៉ៃកាំង សាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន។

ពៃឹកថ្ងៃទី១១ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុបៃធនកៃុមការងរយុវជន  
គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានជួបសំណៃះសំណាលជាមួយកៃុមការងរ 
យុវជនគណបក្សខៃត្ត សៃុក កៃុង និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ភូមិ 
ទូទាំងខៃត្តសា្វាយរៀង ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល 
បៃធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត ឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជែ អនុបៃធនកៃុម

ការងរថា្នាកក់ណា្តាលចុះជយួខៃត្តទទលួបន្ទកុការងរយវុជន ឯកឧត្តម ហែង សខុណាង បៃធនកៃមុការងរយវុជនគណបក្សខៃត្ត ឯកឧត្តម លោកជទំាវ 
លោក លោកសៃី អ្នកនាង កញ្ញា ភ្ញៀវកិត្តិយសកៃុមការងរយុវជនរាជធនី-ខៃត្ត កៃុមការងរសមាជិក សមាជិកា សកម្មជនយុវជនបៃមាណ ១២០០នាក់។

រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស សុខ 
អ្នកតំណាងរាសៃ្តមណ្ឌលពៃវៃង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាស  
បញ្ចូលសមាជិកគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ជាយុវជនគណបក្សចំនួន 
៥២៧ នាក់ សៃុកសុីធរកណា្តាល សៃុកពោធិ៍រៀង និងកៃុងពៃវៃង 
និងបានចៃកសញ្ញាបតៃវគ្គខ្លីៗ កុំព្យូទ័រ ជូនដល់សមាជិកបក្សដៃលបាន    
បញ្ចប់វគ្គសិក្សា នៅមន្ទីរគណបក្សខៃត្តពៃវៃង ។

នៅថ្ងៃទី៤ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជែ អនុបៃធនកៃុម          
ការងររបស់គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ចុះជួយខៃត្តសា្វាយរៀងទទួលការងរ 
យុវជន បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសទទួលសា្គល់ក្បាលមា៉ាសុីន     
យុវជនគណបក្សសៃុក ឃុំនិងភូមិ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ទុំ សារ៉ែវុធ 
សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាអនុបៃធនយុវជន 
គណបក្សខៃត្ត និងលោក តូច ប៉ូលីវា៉ា  អនុបៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត 

រួមទាំងមានការចូលរួមពីអស់លោក លោកសៃី ជាសមាជិក សមាជិកា កៃុមការងរ អស់លោកបៃធន អនុបៃធន សមាជិក សមាជិកា គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទាំង១១ឃុំ 
ពៃមទាំងកៃុមការងរយុវជនគណបក្ស សៃុក  និងសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ឃុំ និងភូមិ សរុប៤៣៥នាក់។

ពៃឹកថ្ងៃទី០៥ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន សមាជិក          

កៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល អនុបៃធនគណៈកមា្មាធិការ  

គណបក្សខៃត្ត បៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានរៀបចំវគ្គ 

បណ្តុះបណា្តាលជុំទី ២ ដល់កៃុមការងរយុវជន និងសកម្មជនយុវជនគណ-

បក្សកៃុងច្បារមន និងសៃុកសំរោងទង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។      
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ថ្ងៃទី១៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿន បៃធនគណបក្ស 
ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តម  សួន បវរ  អនុបៃធនគណបក្សខៃត្ត 
សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធនកៃុមកា
រងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានដឹកនាំកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត 
យុវជនសៃុកមង្គលបូរើ ចូលពិនិត្យមើលរោងចកៃកាត់ដៃរនៅភូមិខ្លាកូនថ្មី 
សង្កាត់កំពង់សា្វាយ កៃុងសិរើសោភ័ណ ដៃលមានកម្មករកាត់ដៃរបៃមាណ

ជាង១៣០០ នាក់ និងបានចូលរួមពិធីចៃករទៃះរុញជូនដល់ជនពិការ ១០០នាក់ និងចៃកអំណោយជូនជនគៃួសារកៃីកៃ ១០០គៃួសារនៅសៃុកមង្គលបូរើ 
ជាអំណោយសប្បុរសជនមកពីសហរដ្ឋអាមៃរិក និងបៃទៃសបារាំង នៅភូមិជំទាវ ឃុំឬស្សីកៃក ។

ថ្ងៃទី១០ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឡាយ គឹមលី សមាជិក 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នាក់ 

កណា្តាល និងកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាល កៃុមការងរសៃុក ឃុំ បានលើក 

សា្លាកគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នៅឃុំសៃះជីក សៃុកភ្នំសៃុក ។   

ពៃឹកថ្ងៃទី១៣ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពត បានបើក          

កិច្ចបៃជុំក្បាលមា៉ាសុីនថា្នាក់ដឹកនាំខៃត្ត សៃុក កៃុងតៃួតពិនិត្យ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកៃុមការងរយុវជន 

បច្ចុប្បន្នភាពយុវជន កៃមអធិបតី ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមាជិកកៃុមការងរយុវជនថា្នាក់កណា្តាល 

និងជាបៃធនកៃុមការងរយុវជនខៃត្តកំពត។ ជាលទ្ធផល កៃុមការងរសមៃចបាន ៨០% ហើយទូទាំងខៃត្ត 

ដៃលជាតួលៃខកមា្លាំងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ សំរាប់ការពារគណបក្ស និង បោះឆ្នាតជូនគណបក្ស ។

នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទុំ សារវុធ           
សមាជិកកៃុមការងរយុវជនថា្នាក់កណា្តាល និងជាអនុបៃធនកៃុមការងរ
យុវជនគណបក្សខៃត្តសា្វាយរៀង បានបើកនិងឧទ្ទៃសនាមវគ្គចៃករំលៃក   
ចំណៃះដឹងព័ត៌មានវិទ្យា ស្តីពីបណា្តាញសង្គម (Social Network) 
ដោយមានការចូលរួមពីជនបង្គលគណបក្ស ខៃត្ត កៃុង សៃុក ទទួលខុស
តៃូវការងរបណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ថ្ងៃទី១២ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក សៃី សុភ័កៃ្ត សមាជិកកៃុមការងរ

យុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត 

បានធ្វើបទបង្ហាញពីបៃវត្តិសា្នាដៃគណបក្ស ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល ស្ដីពីវិធី

សាសៃ្តបៃើបៃស់បណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដល់យុវជនគណបក្ស 

បៃជាជនកម្ពុជា សៃុកចំការលើ ខៃត្តកំពង់ចាម ដៃលមានយុវជនចូលរួម 
ចំនួន ១៥០ នាក់ ដោយមានការចូលរួមជាអធិបតី និងឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកកៃុមការងរយុវជនថា្នាក់កណា្តាល និងជា 

បៃធនជនបង្គលយុវជនសៃុកចំការលើ និងសហការើ។

នាពៃឹកថ្ងៃទី១៦ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក គង់ ឬទា្ធាវុធ យុវជនជា          

បៃក្ខជនកៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់ពៃកលៀប អាណត្តិទី៤ រួមជាមួយលោកសៃី 

ស្មៀន សង្កាត់ បៃធនកៃុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សសង្កាត់ពៃកលៀប 

ខណ្ឌជៃយចង្វារ បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងបៃគល់សំបុតៃកំណើត 

ជូនកូន លោក អ៊ិត ពិសិដ្ឋ  យុវជនភូមិពៃកលៀប ដៃលបៃពន្ធទើប 

សំរាលកូន រួមជាមួយថវិកា ៥០.០០០ រៀល និងទឹកដោះគោឆៅ ១ឡូ 

(សរុប ៧០.០០០ រៀល)។ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧ កៃុមការងរនៃះក៏បានបន្តនាំយកថវិកា និងទឹកដោះគោឆៅ ជារបស់យុវជនសង្កាត់ 

ទៅសួរសុខទុក្ខលោក ហុង គឹមហឿង អនុបៃធនយុវជនភូមិគៀនឃ្លាំង ដៃលមា្ដាយកំពុងសំរាកព្យាបាលជម្ងឺ នៅមន្ទីរពៃទ្យ ពៃះកៃតុមាលា ថវិកា 

១០០.០០០ រៀល និងទឹកដោះគោឆៅ ១ឡូ។
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ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម         

ដៃលជាបៃទៃសភូមិរបងជាមួយ ដោយមានពៃំដៃនគោកជាប់គា្នាជាងមួយ

ពាន់គីឡូម៉ៃតៃនោះ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បៃទៃសទាំងពីរបានពងៃឹងពងៃីក

ទំនាក់ទំនងជាមួយគា្នាលើគៃប់ថា្នាក់ គៃប់វិស័យ។ផ្តើមចៃញពីចំណុចខិតខំ

នៃះ បៃជាជននៃបៃទៃសទាំងពីក៏បានទទួលនូវផលបៃយោជន៍ដូចគា្នា ។ 

ទន្ទមឹនៃះបៃទៃសទំាងពីរក៏បានពិនិត្យរួមគា្នាផងដៃរ លើលទ្ធផលទទួលបាន

និងកៃលំអចំណុចដៃលអនុវត្តពំុទាន់បានល្អ ដៃលក្នងុនោះលើនយោបាយ 

ពៃំដៃន សៃដ្ឋកិច្ច  វប្បធម៌ សង្គម។ល។

លទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងនិង ការពិនិត្យសកម្មភាពការងររវាងបៃទៃស

ទាំងពីរបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងខៃមីនា កន្លងទៅ តាមរយៈនៃកិច្ចបៃជុំ 

លើកទី៩ ស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍរវាងបណា្តាខៃត្តជាប់  

ពៃំដៃនកម្ពុជា(ថ្ងៃទី១៥ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧)និងកិច្ចបៃជុំលើកទី១៥ របស់ 

គណៈកម្មការចំរុះ កម្ពជុា-វៀតណាម ស្តពីីកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារសៃដ្ឋកិច្ច 

វប្បធម៌ វិទ្យាសាសៃ្ត និងបច្ចៃកវិជា្ជា(ថ្ងៃទី ១៣ -១៥ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០១៧)

ដៃលកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ ។ 

តាមរយៈកិច្ចបៃជុំលើកទី៩ ស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ  

រវាងបណា្តាខៃត្តជាប់ពៃំដៃនកម្ពុជា វៀតណាម បៃទៃសទាំងពីរបានវាយ 

តម្លៃខ្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃសទាំង

ពីរ ក៏ដូចជាបៃជាជនទាំងពីរ ក្នុងការកសាងខ្សៃបនា្ទាត់ពៃំដៃន និងតំបន់ 

ពៃំដៃនមិត្តភាព សហបៃតិបត្តិការ និងមានការអភិវឌ្ឍ និងមានផល 

បៃយោជន៍ទាំងសងខង សមៃប់បៃជាជននៃបៃទៃសទាំងពីរ។

ដោយឡៃកទាក់ទង នឹងការជួលដីនៅតាមតំបន់ពៃំដៃន រវាងបៃទៃស 

ទំាងពីរ គឺភាគីទំាងសងខងបានឯកភាពគា្នារួចហើយ ដោយបញ្ឈប់ការជួល 

ដីទាំងសងខង ដៃលបៃជាជនបៃទៃសមួយជួលដីឲ្យបៃទៃសមួយ ហើយ 

អាជា្ញាធរទំាងពីរបន្តសហការគា្នា ដើម្ីបធ្វើកិច្ចការងរនៃះឲ្យកាន់តៃជាក់ស្តៃង

ថៃមទៀត។

ផ្តើមចៃញពីសា្មារតីនៃកិច្ចបៃជុំលើកទី៩ ស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនិង

ការអភិវឌ្ឍរវាងបណា្តាខៃត្តជាប់ពៃំដៃនកម្ពុជា-វៀតណាម នៃះដៃរ ភាគីទាំង

ពីរវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហបៃតិបតិ្តការទ្វៃភាគី លើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច 

ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ដៃលតៃូវបានបន្តពងៃឹង 

និងលើកកម្ពស់ជាបៃចាំ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបកម្ពុជា វៀតណាម 

ឆ្នាំ២០១៦ សមៃចបានបៃមាណ ២ ៩២០លានដុលា្លារអាមៃរិកថយចុះ 

១៣,១% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ ទំនិញវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាសមៃច

បានបៃមាណ២ ២០០លានដុលា្លារ ថយចុះ៨,៨%។ ទំនិញកម្ពុជានាំចូល

វៀតណាមសមៃចបានបៃមាណ ៧២៥,៨លានដុលា្លារ ថយចុះ២៤% 

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ សហការជំរុញដំណើរការសាងសង់ផ្សារគំរូពៃំដៃន

កម្ពុជាក្នុងតំបន់សៃដ្ឋកិច្ចពិសៃសថាវើ ស្ថិតក្នុងភូមិដរកណា្តាល ឃុំដរ 

សៃុកមៃមត់ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ(កម្ពុជា)។

ភាគីកម្ពជុា-វៀតណាម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកៃមុការងរបច្ចៃកទៃស

និងគណៈកម្មការចមៃុះកិច្ចការពៃំដៃននៃបៃទៃសទាំងពីរ ដៃលបានខិតខំ

បៃឹងបៃងក្នុងការកំណត់ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គលពៃំដៃនគោករវាង   

បៃទៃសទាំងពីរ ដៃលរហូតមកដល់ពៃលបច្ចុប្បន្នសមៃចបានបៃមាណ   

៨៤%។សហការគា្នាថៃរក្សាបង្គលពៃំដៃន និងបង្គលតមៃុយពៃំដៃន   ដៃ

លបានបោះរួចមិនឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ មិនអនុញ្ញាតឲ្យកមា្លាំងអមិត្ត

ណាមួយបៃើបៃស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ដើម្បីបំពានបំផ្លាញសន្តិសុខ ស្ថិរភាព   

របស់បៃទៃសមា្ខាងទៀតបានជាដច់ខត។

ដោយឡៃក តាមរយៈលទ្ធផលនៃកិច្ចបៃជុំលើកទី១៥ របស់គណៈ 

កម្មការចំរុះកម្ពុជា-វៀតណាម ស្តីពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌    

វិទ្យាសាសៃ្តនិងបច្ចៃកវិជា្ជា(ថ្ងៃទី ១៣-ថ្ងៃទី១៥ ខៃមីនា )វិញក៏បានបញ្ជាក់

អំពីការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំនៃបៃទៃសទាំងពីរផងដៃរ។ ភាគីទាំងពីរ

បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត ពីជំហរបៃទៃសរបស់ខ្លួន ក្នុងការធ្វើឱ្យចំណង             

មិត្តភាពនៃបៃទៃសទាំងពីរកាន់តៃសុីជមៃ និងពងៃឹងបន្ថៃមទៀតនូវ          

យន្ដការសកម្មភាពសហបៃតិបត្តិការដៃលមានសៃប់ ដៃលបៃទៃសទាំងពី

របាននិងកំពុងតៃអនុវត្តដើម្បីជាផលបៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក ។ នៅលើ 

វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាល កម្ពុជាបានយល់ពៃមផ្តល់អាហារូបករណ៍ 

មួយចំនួនដល់និស្ិសតវៀតណាមក្នងុកមៃតិបរិញ្ញាបតៃ បរិញ្ញាបតៃជាន់ខ្ពស់ 

និងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មៃរ។ វៀតណាមក៏បានយល់ពៃមផ្តល់អាហារូបករណ៍

ចំនួន១១៦០ កន្លៃង (អាហារូបករណ៍រយៈពៃលវៃង និងរយៈពៃលខ្លី) ដល់

និសិ្សតកម្ពជុាលើមុខវិជា្ជាជាចៃើន។ ភាគីទំាងពីរបានឯកភាពក្នងុការដំឡើង

បៃក់បៀវត្សដល់និសិ្សតអាហារូបករណ៌ដៃលកំពុងសិក្សានៅក្នុងបៃទៃស

នីមួយៗ ដើម្បីមានការរស់នៅល្អជាងមុន។ ចំពោះកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ  

ផ្នៃកកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ ភាគីទំាងពីរបានយល់ពៃមបន្តពងៃងឹ

 កម្ពុជា-វៀតណាម ខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ
ដើម្បីផលប្រយ្រជន៍ទ្រវិញទ្រមក

ឯកឧត្តម ផាម ប៊ិញមិញ  ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
ការបរទៃសវៀតណាម និងសម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី

រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា
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កិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងការទប់សា្កាត់បៃយុទ្ធ និងរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មខុស

ច្បាប់ឆ្លងកាត់ពៃំដៃន ដូចជាឈើ សត្វពៃ ផលិតផលកស៊ូធម្មជាតិ តាម   

រយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាទៀងទាត់រវាងមនៃ្តីអនុវត្តច្បាប់ និងអាជា្ញាធរ 

ខៃត្តតាមពៃំដៃន។ 

ចំពោះកិច្ចសហបៃតិបត្តិការផ្នៃកថាមពល ភាគីវៀតណាមបានសន្យា

ធនាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គីសនី ក្នុងគោលបំណងបៃើបៃស់ 

អគ្គិសនី សៃបទៅតាមសមត្ថភាព និងកិច្ចពៃមពៃៀងរវាងភាគីទាំងពីរ ។     

ភាគីវៀតណាម នឹងពិចារណាបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមកកម្ពុជាតាមការ

សើ្នសំុរបស់កម្ពជុា ដោយសៃបទៅតាមសា្ថានភាពពិតរបស់ភាគីវៀតណាម ។ 

ភាគីទាំងពីរបានយល់ពៃមសហការឲ្យបានជិតស្និទ ក្នុងការដោះសៃយ 

វិធនការបច្ចៃកទៃស និងការធ្វើវិនិយោគដើម្បីធនាឲ្យបាននូវបៃតិបត្តិការ

បៃកបដោយសុវត្ថិភាព អាចជឿជាក់បាននិងទៀងទាត់នៃការតភា្ជាប់បៃព័ន្ធ

បណា្តាញអគ្គិសនីរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ជាពិសៃសខ្សៃបណា្តាញបៃងចៃក 

ចូដុក-តាកៃវ ដៃលមានកមា្លាំង២២០គីឡូវ៉ុល។ 

កម្ពុជា-វៀតណាម នឹងលើកទឹកចិត្តសមៃបសមៃួលការសៃវជៃវ និង

បៃើបៃស់វិធនការបច្ចៃកទៃសក្នុងការទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅ 

រដូវភ្លៀងបៃហៃល១០០ មៃហា្គវា៉ាតពីកម្ពុជាទៅវៀតណាម ក្នុងឥរិយបទ

ដៃលធនានូវបៃតិបត្តិការបៃកបដោយសុវត្ថិភាព អាចជឿជាក់បានបៃកប

ដោយភាពទៀងទាត់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គសីនីសមៃប់បៃព័ន្ធអគ្គសិនី 

របស់បៃទៃសទាំងពីរ។ 

លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ភាគីទាំងពីរបានវាយតំលៃខ្ពស់  

ចំពោះកិច្ចបៃងឹបៃងសមៃបសមៃលួ ដើម្ីបជំរុញការវិនិយោគនៅក្នងុបៃទៃស

នីមួយៗ និងយល់ពៃមផងដៃរ ដើម្បីពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងការលើ

កកម្ពស់សមាហរណកម្មសៃដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក។ ភាគីទាំងពីរបាន

បៃគល់ភារកិច្ចដល់កៃសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងកៃសួងឧស្សាហកម្ម និង 

ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម នូវភារកិច្ចមួយចំនួនក្នុងនោះដូចជា ១. ពងៃឹងកិច្ច

សហការក្នងុការទប់សា្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងកាត់ពៃដំៃន និងការកៃងបន្លពំាណិជ្ជ-

កម្មរួមមាន ការផលិត និងការរត់ពន្ធទំនិញក្លៃងកា្លាយ និងទំនិញខូច 

គុណភាព ២.យល់ពៃមដោះសៃយការខ្វៃងគំនិតដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ 

ការចរចា និងចុះហត្ថលៃខនៅឆ្នាំ២០១៧ នៃះ លើកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពី        

ពាណិជ្ជកម្មពៃំដៃនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម      

ដៃលកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះនឹងចូលមកជំនួសកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពី ពាណិជ្ជកម្ម 

និងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសៃវាកម្ម នៅតំបន់ពៃំដៃនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល  

កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ៣.បញ្ចប់ការសិក្សាពីការរៀបចំផៃនការ

មៃស្តពីីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មពៃដំៃនកម្ពជុា-វៀតណាម រហូតដល់ឆ្នា២ំ០២៥ 

ដោយមានចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣៥ និងអភិវឌ្ឍបទបញ្ជាស្តីពីការ         

គៃប់គៃងផ្សារតាមពៃំដៃនរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ៤. រៀបចំសន្និសីទលើកទី៦ 

ស្តពីីកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម តាមពៃដំៃនកម្ពជុា-វៀតណាម 

នៅឆ្នាំ២០១៨ នៅកម្ពុជា។

ភាគីទាំងពីរបានយល់ពៃមបញ្ចប់និតិវិធីឲ្យបានឆប់ ដើម្បីបង្កើតផ្សារ 

គំរូនៅឃុំដ សៃុកមៃមត់ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ បៃទៃសកម្ពុជា។

លើវិស័យដឹកជញ្ជូនភាគីទាំងពីរបានៈ ១.ឯកភាព បង្កើនល្បឿនបញ្ចប់

ការសាងសង់សា្ពោនជៃធំ-ឡុងប៊ិញនៅខៃមៃសាឆ្នាំ២០១៧ និងរៀបចំពិធី 

សមោ្ពោធនៅតៃីមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០១៧ ២.បញ្ចប់ និងចុះហត្ថលៃខនៅ 

ឆ្នាំ២០១៧  អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គា្នារវាងកៃសួងសាធរណការ

និងដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជា និងកៃសួងដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមស្តីពីការ 

សិក្សា និងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងទីកៃុងហូជីមីញ និងទីកៃុង 

ភ្នំពៃញ។ 

លើបញ្ហាពៃដំៃន ភាគីទំាងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មពីីការគោរព និងការអនុវត្ត

យ៉ាងពៃញលៃញសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់ពៃំដៃន និងកិច្ចពៃមពៃៀង   

ពៃំដៃនពាក់ព័ន្ធ ដៃលតៃូវបានចុះហត្ថលៃខដោយបៃទៃសទាំងពីរ។ ភាគី

ទាំងពីរបានកត់សមា្គល់ទៅលើសមិទ្ធផលថ្មីៗ ដៃលសមៃចបានក្នុងការ 

កំណត់ខ័ណ្ឌសីមា និងការបោះបង្គលពៃំដៃននិងបានសម្ដៃងនូវការកោត

សរសើរដល់កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងរបស់គណៈកម្មការចំរុះខ័ណ្ឌសីមា និងការ 

បោះបង្គលពៃំដៃនគោកកម្ពុជា-វៀតណាម (the Joint Commission on 

Demarcation and Abornment for Land Boundary-JBC) ក្នុងការ  

សមៃចការកំណត់ខ័ណ្ឌសីមាពៃំដៃនគោក និងការបោះបង្គលពៃំដៃន  

បានបៃមាណ៨៤% យោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់ពៃំដៃនរវាង

បៃទៃសទាំងពីរ។ 

ភាគីទាំងពីរ បានយល់ពៃមក្នុងការណៃនាំដល់អាជា្ញាធរខៃត្តជាប់តាម 

ពៃំដៃនរបស់ខ្លួន ក្នុងការរក្សាកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការ  

ចរំុះខណ័្ឌសមីា នងិការបោះបង្គលពៃដំៃនគោកកម្ពជុា-វៀតណាម ក្នងុការ 

សាងសង់សសរពៃំដៃន និងបង្គលពៃំដៃនបំពៃញបន្ថៃម និងបង្កើនការ   

យល់ដឹងរបស់បៃជាជនដៃលរស់នៅតាមតំបន់ពៃំដៃន អំពីសារសំខន់នៃ

ការកំណត់ពៃំដៃនខ័ណ្ឌសីមា និងការការពារសសរពៃំដៃន។ ភាគីទាំងពីរក៏

មានបំណងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការកំណត់ពៃំដៃនសមុទៃរវាងបៃទៃស

ទាំងពីរក្នុងពៃលដ៏ខ្លីខងមុខតាមតៃអាចធ្វើបាន បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកំណត់

ពៃំដៃនគោក។

កៃពីចំណុចដៃលបានលើកឡើងខងលើនៃះ ភាគីទាំងពីរបាន 

ឯកភាពបង្កើនល្បឿន ការអនុវត្តសកម្មភាព ឬគមៃងពាក់ព័ន្ធផ្សៃងទៀត 

ដៃលមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្ត ហើយក្នុងពៃលជាមួយគា្នានៃះដៃរ 

នឹងរិះរកវិធនការថ្មី និងបៃកដបៃជា ដើម្បីកៃលំអសកម្មភាពនានាថៃម 

ទៀត ការធ្វើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការជាមួយនឹងគោលបំណងសំខន់បំផុត គឺ

ការសមៃចឲ្យបាននូវលទ្ធផលកំរិតខ្ពស់ដើម្ីបបមៃើផលបៃយោជន៍ទៅវិញ

ទៅមករបស់បៃជាជនទាំងពីរ ។

តាមរយៈលទ្ធផលនៃកិច្ចបៃជុំទាំងពីរខងលើនៃះ អាចបញ្ជាក់បានថា 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដៃលដឹកនំាដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា និងសម្តៃច 

អគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តនីៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា កំពុងសមៃចបាននូវសមិទ្ធផលជាសារវន្តជូនដល់បៃជាជនកម្ពុជា

និងកសាងបៃទៃសកម្ពជុាមួយលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍ ការកសាងកិត្យានុភាព

ជាតិនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោក៕
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នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនៃះ កៃមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខបៃទៃសកម្ពុជាយើង

សមៃចបាននូវសា្នាដៃធំៗជាចៃើនដូចខងកៃម៖

១- ស្ថានភាពម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលថវិកាជាតិអនុវត្តបានបៃមាណ 

១៤.៣៩៣,៩ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ១០៥% នៃផៃនការហិរញ្ញវត្ថុ 

ឆ្នាំ២០១៦ ដៃលមាន ១៣.៧៤១,១បី៊លានរៀល និងចំណាយ ថវិកាជាតិ 

អនុវត្តបានបៃមាណ ១២.០៨៥,៦ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ៨៩% នៃផៃនការ 

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៦ ដៃលមាន ១៣.៥៩១,១ប៊ីលានរៀល។ តុល្យភាពនៃ

ថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៦នៃះ មានឧត្តម ភាព ២.៣០៨,៣ប៊ីលានរៀល។ 

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញបៃើបៃស់គៃប់មុខបានកើនឡើង ៣% បើធៀប នឹងឆ្នាំ 

មុន។ អតៃប្តូរបៃក់រៀលធៀបនឹងដុលា្លារអាមៃរិកគឺ ៤.០៣៧រៀល ក្នុង១ 

ដុលា្លារអាមៃរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនបៃក់រៀលឡើងថ្លៃ ០,៣%។

២- កសិកម្មៈ លទ្ធផលបា៉ាន់សា្មានជំហានដំបូងលើការងរបង្កបង្កើន  

ផលសៃូវឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ អាចសមៃចបានលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផល 

៣.០៩៧.៦៤៧ ហ.ត. ក្នុងនោះសៃូវសដូវវស្សា ២.៥៩៩.៥៨៦ហ.ត. 

និងសៃូវរដូវបៃំង ៤៩៨.០៦១ហ.ត. លើសឆ្នាំមុន ៤៦.២៣៥ហ.ត. 

(ឆ្នាំមុនអនុវត្តបាន ៣.០៥១.៤១២ហ.ត.)។ ផ្ទៃដីបៃមូលផលសរុបអាច 

ទទួលបាន ៣.០៧៩.៤៤៥ហ.ត. ក្នងុនោះសៃវូរដូវវស្សា ២.៥៨១.៤៤៥ ហ.ត. 

និងសៃូវរដូវបៃំង ៤៩៨.០០០ហ.ត. លើសឆ្នាំមុន ៥៣.៨១៥ហ.ត. 

(ឆ្នាំមុន ៣.០២៥.៦៣០ហ.ត.)។ បរិមាណផលបា៉ាន់សា្មានសរុប 

៩.៨១៤.១៩៨តន លើសឆ្នាំមុន ៤៧៨.៩១៤តន (ឆ្នាំមុន 

៩.៣៣៥.២៨៤តន) និងទិន្នផលមធ្យមទូទាំងបៃទៃស ៣,១៨៧តន/

ហ.ត. (ឆ្នាំមុន ៣,០៨៥ តន/ហ.ត.)។ ដូច្នៃះបើគិតពីតុល្យភាពស្បៀង 

រវាងសៃចក្តីតៃូវការ និងបរិមាណផលសៃូវទទួលបានឃើញថា អាចនៅ 

សល់បរិមាណស្បៀងគិតជាសៃវូជាង ៤.៩៩៧.២០៥ តន (ឆ្នាមុំន 

សមៃចបាន ៤,៥លានតន) និងគិតជាអង្ករបៃមាណជាង ៣.១៩៨. 

២១១តន (ឆ្នាំមុនជាង ២,៩១លានតន) សមៃប់នាំចៃញ។

- ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ការនាំចៃញអង្ករមានបរិមាណ៥៤២.១៤៤តន 

កើនឡើង ៣.៧៤៨តន ស្មើនឹង ០,៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានបរិមាណ

នាំចៃញតៃឹមតៃ ៥៣៨.៣៩៦តន។

- សរុបផ្ទៃដីចំការកស៊ូរដ្ឋ និងឯកជន ពៃមទាំងកៃុមហ៊ុនវិនិយោគ 

លើសម្បទានដីសៃដ្ឋកិច្ច និងចំការកស៊ូគៃួសារមានផ្ទៃដីអាជីវកម្ម 

១២៦.៩៩៦ហ.ត. លើផ្ទៃដីចំការកស៊ូ ៤៣១.០៥៣ហ.ត. ផលិតផល 

អនុវត្តបាន ១២៧.៨៥២ តន និងបញ្ចៃញលក់ ១២៨.០១១តន។ 

នៅដើមឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកស៊ូមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ១.០៤២ដុលា្លារ 

អាមៃរិក ក្នុង១តន ប៉ុន្តៃចាប់ពីខៃកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកស៊ូគិតជាមធ្យម 

១.២៤៧ដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុង១តន។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកស៊ូកើន 

ឡើងវិញ ក្នុងរង្វង់ ១.៧០៣ដុលា្លារអាមៃរិកក្នុង១តន។ 

៣- ការងារវិនិយោគៈ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសមៃចអនុញ្ញាតឲ្យកៃមុហុ៊ន

ធ្វើការវិនិយោគលើគមៃងថ្មី និងពងៃីកផលិតកម្មលើគមៃងចាស់ 

ដៃលមានសៃប់ ១៧១គមៃង ដៃលមានទុនវិនិយោគ ៣.៦០៩.៦៤៥. 

៨០៩ដុលា្លារអាមៃរិក និងអាចបង្កើតការងរបាន ១៦៤.៦៧៩កន្លៃង។

ចំនួនគមៃងវិនិយោគក្នងុឆ្នា២ំ០១៦ នៃះ ថយចុះ ១០គមៃង និងទំហំ 

ទុនវិនិយោគថយចុះ ២២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងនោះវិស័យកសិកម្ម 

និងកសិឧស្សាហកម្មថយចុះ១% វិស័យឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសាល 

កើនឡើង ២៩% វិស័យទៃសចរណ៍កើនឡើង ១២,៥ដង និងវិស័យ 

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្សៃងៗទៀតថយចុះ ៨៣%។ ការវិនិយោគក្នុង 

តបំនស់ៃដ្ឋកចិ្ចពសិៃសវញិ មានការកើនឡើងទាងំចនំនួគមៃង នងិទនុវនិ-ិ

យោគ គឺកើនឡើង១៥គមៃង និងទុនវិនិយោគកើនឡើងបៃមាណ ១៦៨ 

លានដុលា្លារអាមៃរិក។

៤- ដីធ្លី និងសំណង់ៈ ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងបៃទៃស 

២.៦៣៥ គមៃង មានផ្ទៃ កៃឡាសំណងស់របុ ១២.១៥៨.២៦៨  ម៉ៃតៃការ៉ៃ 

មានទុនវិនិយោគ ៥.៥៧៩.៧០៩.៩៨៩ដុលា្លារអាមៃរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ 

មុនកើនឡើង ៦៧,១៥%។ បុរើនៅរាជធនីភ្នំពៃញ គិតពីឆ្នាំ២០០៥ 

ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតនៅក្នុង១០ខណ្ឌ ក្នុងចំណោម១២ខណ្ឌ មាន១៤២ 

កន្លៃង។ សំណង់អគារខ្ពស់ៗចាប់ពី ៥ជាន់ ទៅ៤០ ជាន់ឡើង ក្នងុរាជធនី

ភ្នំពៃញមាន១៤២កន្លៃង។

៥- ឧស្សាហកម្មៈ រោងចកៃបង្កើតថ្មីមាន១៤១រោងចកៃ បង្កើតការងរ 

ដល់ពលករ ៦២.៣១២ នាក់។ គិតតៃឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦នៃះ រោងចកៃ

ដៃលបានចុះបញ្ជីនៅកៃសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មមាន ១.៥៧៩ 

និងបៃើបៃស់ពលករសរុប ៩២១.៨៥៨នាក់ ក្នុងនោះផ្នៃកឧស្សាហកម្ម 

តម្បាញ ចាក់ កាត់ដៃរ ស្បៃកជើង និងកាបូប មាន ១.០៧៩រោងចកៃ 

(រោងចកៃកាត់ដៃរ និងចាក់មាន ៨២៤ និងមានពលករបមៃើការងរ 

៧៩៨.៨១៥នាក់)។ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មបង្កើតថ្មី មាន 

វិស័យសំណង់កំពុងមានការរើកចមៃើនខ្លាំងនៅរាជធនីភ្នំពៃញ

សមិទ្ធផលសែដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆា្នែំ២០១៦
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៣១០មូលដ្ឋាន និងបង្កើតការងរថ្មីដល់ពលករ ៣.០០០នាក់។ គិតមក 

ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦ នៃះ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្ម 

នៅទូទាំងបៃទៃសមាន ៣៩.១៤១មូលដ្ឋាន និងមានពល ករបមៃើការងរ 

១៩៧.០៥៣នាក់។

៦- គមនាគមន៍ៈ ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខៃត្ត មកទល់បច្ចុប្បន្នសមៃចសា្ថាបនា

បានបៃវៃង ១៥.៣៧៦,២៤ គ.ម. ដៃលចាក់កស៊ូ និងបៃតុងហើយបៃវៃង 

៦.៩០១,៤៩គ.ម. (កើនឡើងបៃវៃង ២៧៨,៤១ គ.ម.) ស្មើនឹង ៤៤,៨៨% 

នៃបៃវៃងសរុប។ គិតតៃឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦នៃះ កៃសួងសាធរណការ 

និងដឹកជញ្ជូនបានសា្តៅរ និងជួសជុលៈ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ១ ពីគល់សា្ពោន 

ពៃះមុនីវង្ស ដល់វត្តក្តីតាកុយ រាជធនីភ្នំពៃញ មានបៃវៃង ៤គ.ម. សមៃច 

បាន ៧០,១០%។ ផ្លូវជាតិលៃខ៣ ពីកំចាយមារ ខៃត្តពៃវៃង ដល់កៃុង 

សា្វាយរៀង ខៃត្តសា្វាយរៀង មានបៃវៃង ៦២,៤០គ.ម. សមៃចបាន 

៨៣,៣០%។ ផ្លូវជាតិលៃខ២១ ដំណាក់កាលទី១ ពីរង្វង់មូលកៃុងតាខ្មា 

ដលជ់ៃធ ំខៃត្តកណា្តាល មានបៃវៃង ៥៥គ.ម. ទទងឹ  ១០ម៉ៃតៃ ដល២់១ម៉ៃតៃ 

សមៃចបាន ៣៨%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៥ ចាប់ពីសា្ពោនជៃយចង្វារ 

ដល់សា្ពោនពៃកកា្តៅម មានបៃវៃង ៣០,៣៣គ.ម. ទទឹង២៥ម៉ៃតៃ មាន៤គន្លង 

សមៃចបាន ៩៧,២០%។ ផ្លូវជាតិលៃខ៥៣ ផ្លូវខៃត្តលៃខ១៥០B 

និងផ្លូវខៃត្តលៃខ១៥១B ពីតាជៃស ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ទៅអមលាំង 

ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ មានបៃវៃង៨៧,៩០គ.ម. សមៃចបាន ៣៨,៥០%។ 

ផ្លូវជាតិលៃខ ៥៥ ចាប់ពីចំណុចបៃសព្វនៃផ្លូវជាតិលៃខ៥ (គ.ម. ១៩១) 

កាត់សៃុកភ្នំកៃវាញ-សៃុកវាលវៃង ខៃត្តពោធិ៍សាត់ ដល់ចៃកទា្វារពៃំដៃន 

ថ្មដរ (ពៃំបៃទល់កម្ពុជា-ថៃ) មានបៃវៃង ១៨២,១៦៦គ.ម. សមៃចបាន 

៦៨,៦១%។ ផ្លូវជាតិលៃខ៥៨ ពីកៃុងបោ៉ាយប៉ៃត ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ 

ដល់កៃុងសំរោង ខៃត្តឧត្តមានជ័យ បៃវៃង ១៧៤,១៦គ.ម. សមៃចបាន 

៤៨,៩៧%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៦ ចាប់ពីថ្នល់កៃង សៃុកបាធយ 

ខៃត្តកំពង់ចាម ដល់សៃុកបាគង ខៃត្តសៀមរាប បៃវៃង២៤៨,៥២គ.ម. 

សមៃចបាន ៩៨,១២%។ សា្ពោនកោះធំ បៃវៃង ៤១៥ម៉ៃតៃ សមៃចបាន 

១% សា្ពោនជៃកធំឆ្លងកាត់ទន្លៃបាសាក់ បៃវៃង៤២៨គ.ម. ពីសៃុកកោះធំ 

ខៃត្តកណា្តាល (កម្ពុជា) ទៅសៃុកឡុងប៊ិញ ខៃត្តអាងយ៉ាង (វៀតណាម) 

សមៃចបាន ៨៧,២៦%។ សា្ពោនបៃតុង (កំពង់តៃុំ) មានបៃវៃង ៧៧៩ម៉ៃតៃ 

ឆ្លងកាត់ទន្លៃមៃគង្គ ពីកៃុងកំពង់ចាម ទៅឃុំកោះមិត្ត (កោះប៉ៃន) 

សៃុកកំពង់សៀម ខៃត្តកំពង់ចាម សមៃចបាន ៨២,៦០%។ សា្ពោនអាកាស 

ផ្សារដីហុយ មានបៃវៃង ៩០៥ម៉ៃតៃ ក្នុងសង្កាត់ភ្នំពៃញថ្មី ខណ្ឌសៃន សុខ 

សមៃចបាន ៣៥%។ 

- គិតពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ការចុះបញ្ជីយនយន្តសរុប 

៣.៦៦៩.៨២០ គៃឿង ក្នុងនោះរថយន្ត ៥៣៧.៤៥៩គៃឿង និងម៉ូតូ 

៣.១៣២.៣៦១គៃឿង។

- កៃុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាក្នុងបៃទៃសមានចំនួន៤ កំពុងហោះហើរ

ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងកៃុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិមានចំនួន២៨។

៧- ធនធានទឹកៈ ជួសជុលសាងសង់បៃព័ន្ធធរាសាស្តៃនៅ ២៥ 

រាជធនីខៃត្ត ដៃលមានលទ្ធភាពសៃចសៃពលើផ្ទៃដីដំណាំសៃូវសរុប 

៥៥.២១៣ហ.ត. ក្នុងនោះសៃូវរដូវវស្សា ៤០.៨៥០ហ.ត. សៃូវរដូវបៃំង 

១៤.៣៦៣ហ.ត. ដំណាំរួមផ្សំ ៦១២ហ.ត. ការពារទឹកបៃ ១៧៥ហ.ត. 

ការពារទឹកជំនន់ ២៧៦,២២ហ.ត. និងការពារចៃំងទន្លៃ ១៨០ម៉ៃតៃ។ 

៨- ទឹកស្អាតៈ បរិមាណផលិតទឹកសា្អាតរបស់អង្គភាពរដ្ឋាករទឹកសាធ-

រណៈ និងរដ្ឋាករទឹកឯកជន ទូទាំងបៃទៃសផលិតបានសរុប ២៥៦.៤៨៩. 

៣៧៣ម៉ៃតៃគូប។

៩- ថាមពលៈ ការផលិតថាមពលអគ្គិសនីកៃមការគៃប់គៃងរបស់  

អគ្គិសនីកម្ពុជាសមៃចបាន ៦.២១៩.១៨០.៤៤៣Kwh  បើធៀបនឹងឆ្នាំ  

មុន ដៃលមាន ៥.២៦៨.៤៩៦.៤១៦Kwh កើនឡើង១៨% ក្នុងនៃះ   

ថាមពលបញ្ជូនពីវារើអគ្គិសនី និងរោងចកៃផលិតថាមពល ដើរដោយធ្យូងថ្ម 

សរុប ៤.៧៩១.៨៩៨.២០៨Kwh។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពីវៀតណាមស

មៃចបាន ១.០២៣.៥០០.៧៧៣Kwh ថយចុះ ៣,៤៣% បើធៀប 

ឆ្នាំមុន។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពីបៃទៃសថៃសមៃចបាន ៧៩៣.៤៩២. 

៤៣៣.Kwh កើនឡើង ៤,៣៤% ធៀបឆ្នាំមុន។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពី 

បៃទៃសឡាវសមៃចបាន ៣៦.៥២១.៣៤៥Kwh ធៀបឆ្នាំមុន កើនឡើង 

១០៥,៩៧%។ 

១០- អភិវឌ្ឍន៍ជនបទៈ ថៃទាំផ្លូវខួប ២៦គមៃង លើគមៃងឆ្នាំ២៨ 

គមៃង ស្មើនឹង៥៧ខ្សៃ បៃវៃង ៤៨១,៣៨គ.ម. លទ្ធផលជាមធ្យមសមៃច 

បាន ៨៥% នៅ២៥រាជធនីខៃត្ត។ ថៃទាំផ្លូវបៃចាំ ២៤គមៃង លើគមៃង 

ឆ្នាំ ៣១គមៃង ស្មើនឹង៩២ខ្សៃ បៃវៃង ៩៨៩,៥៦គ.ម. លទ្ធផលជាមធ្យម 

សមៃចបាន ៧៧% នៅ២៥រាជធនីខៃត្ត។ 

១១- ពាណិជ្ជកម្មៈ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នៃះ ការនាំចៃញមាន ៤០.៨៧២ 

បី៊លានរៀល និងការនំាចូលមាន ៥២.១៤៩,៥ បី៊លានរៀល។ បៃតិបត្តកិារ

ជញ្ជងីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពជុាមានឱនភាព ១១.២៧៧,៥ បី៊លាន 

រៀល។

១២- ទ្រសចរណ៍ៈ ភ្ញៀវទៃសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន 

៥.០១១.៧១២នាក់ កើនឡើង ៥% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ គិតតៃឹម 

ឆ្នាំ២០១៦ នៃះ កម្ពុជាមានសណា្ឋាគារ ៧០៩ ស្មើនឹង ៤៤.១៦១ បន្ទប់ 
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ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា សំបូរទៅដោយរមណីដ្ឋានទៃសចរណ៍

វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្នុងពិភពលោក
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វិស័យពាណិជ្ជកម្ម គឺជាគំនាស់មូយដ៏សំខន់ក្នុងការជំរុញកំណើន  

សៃដ្ឋកិច្ចការ អភិវឌ្ឃសង្គម និងការបៃមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ។ 

ជាក់ស្តៃងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនៃះ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកើនឡើង 

លើសឆ្នាំមុន ហើយកៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានបៃមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ

បានជាង២០០ ពាន់លានរៀល ។ នៃះជាមោទនភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋា-         

ភិបាលសមៃប់នីតិកាលទី៥ ដឹកនំាដោយសម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន ដៃលបានធ្វើឲ្យបៃទៃសជាតិឈានដល់ដំណាក់កាលមួយ       

ដៃលសៃដ្ឋកិច្ចកាន់តៃមានភាពរឹងមំាឆ្ពោះ ទៅសមៃចគោលដៅធំៗក្នងុការ

អភិវឌ្ឍបៃទៃស។

តាមរបាយការណ៍កៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឹងថា ការដោះដូរ  

ទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សមៃចបានទឹកបៃក់ជាង ២០ ប៊ីលាន 

ដុលា្លារ ដោយមានកំណើនជាង ៧ % បើធៀបនឹងការនាំចៃញ-នាំចូលក្នុង 

ឆ្នាំ២០១៥ ដៃលមានតម្លៃជាង ១៨ ប៊ីលានដុលា្លារ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជា

បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទំនិញ និងផលិតផលសំខន់ៗគិតជាទឹក

បៃក់សរុបជិត ១១ ប៊ីលានដុលា្លារ កើនឡើងជាង ៧ % បើធៀបនឹង 

ឆ្នាំ២០១៥ មានតៃឹមជាង ១០ ប៊ីលានដុលា្លារតៃប៉ុណោ្ណោះ។ ផលិតផលដៃល

កម្ពជុាធ្វើការនាចំលូមានជាអាទិ៍៖ រថយន្ត គៃឿងចកៃកសកិម្ម គៃឿងបនា្លាស ់

បៃងឥន្ធនៈ គៃឿងអៃឡិចតៃូនិក និងអគ្គិសនី វត្ថុធតុដើម បមៃើក្នុងវិស័យ

ឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរ ឱសថនិងសមា្ភារៈបរិកា្ខារពៃទ្យ ម្ហូបអាហារ ភៃសជ្ជៈ 

សមា្ភារៈ និងរបស់របរបៃើបៃស់បៃចាំថ្ងៃជាចៃើនមុនទៀត។

ដោយឡៃកទំហំនៃការនាំចៃញរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពៃលដូចគា្នានៃះ 

សមៃចបានក្នុងទឹកបៃក់ជិត ៩ ប៊ីលានដុលា្លារ ដោយមានកំណើន ៨ % 

បើធៀបនឹងការនាំចៃញកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ដៃលមានទឹកបៃក់តៃឹមជាង ៨ 

ប៊ីលានដុលា្លារ។ ផលិតផលសំខន់ៗរបស់កម្ពុជា ដៃលបាននាំចៃញមាន 

ដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់ ស្បៃកជើង កង់ អង្ករ មៃច ជ័រកស៊ូ ពោត 

ចំណិតដំឡូងមី គៃឿងបង្គុរំថយន្ត។ល។ ទីផ្សាររបស់កម្ពជុាមាន៖   សហគមន៍ 

អឺរ៉ុប  សហរដ្ឋអាមៃរិក  ចិន  ជប៉ុន  កូរ៉ៃខងត្បូ  សហគមន៍ អាសា៊ាន ជាដើម។ 

កៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ជប៉ុនគឺជាវិនិយោគិនធំជាងគៃ ដៃលបាន     

បោះទុនវិនិយោគនៅតំបន់សៃដ្ឋកិច្ចពិសៃសកម្ពុជា (SEZ) ចំនួនទឹក 

បៃក់ជិត៣០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក បនា្ទាប់មកគឺចិនជិត ២០០ លានដុលា្លារ 

អាមៃរិក កោះតៃវា៉ាន់ជាង ១០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក    សឹង្ហបូរើជាង ១០០ 

លានដុលា្លារអាមៃរិក កូរ៉ៃខងត្បូងជិត ៦០ លានដុលា្លារអាមៃរិក និងថៃ 

ជាង៥០ លានដុលា្លារអាមៃរិក។ ដោយឡៃកទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង  

កម្ពុជា-អាមៃរិក ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ មានការកើនឡើងពី 

៣.០១២,៤លានដុលា្លារ ដល់ ៣.១៧៤,៣លានដុលា្លារ ដៃលក្នុងនោះ ទំហំ

នៃការនាំចៃញទំនិញពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមៃរិក មានការកើនឡើងពី           

២ ៧៧១.២០លានដុលា្លារ ដល់ ២.៨១២,៥ លានដុលា្លារ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនៃះ កៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំ និងចូលរួម 

ការតាំងពិព័រណ៍កៃ បៃទៃសបានជាង៣០ លើក និងសមៃបសមៃួល            

រៀបចំពៃតឹ្តកិារណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នងុបៃទៃសជាង១០០  លើក។ ចំពោះ

ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកៃវិញ បៃទៃសកម្ពុជាបានចូលរួមពិព័រណ៍

ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាសុីខងត្បូងលើកទី៤ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល 

នាំចៃញ-នាំចូល គុនមីញចិនលើកទី២៤ នៅទីកៃុងគុនមិញ និងចូលរួម 

ពិព័រណ៍ចិន-អាសា៊ានលើកទី១៣ នៅទីកៃុងណាននីងបៃទៃសចិន។ នៅ 

ក្នុងឱកាសពិព័រណ៍នោះ កៃុមហ៊ុនវិនិយោគកម្ពុជា និងចិនបានចុះហត្ថលៃ

ខលើលិខិតផ្លាស់ប្តូរស្តីពីការវិនិយោគរួមគា្នារវាងធនាគារ BeibuGulf ខៃត្ត 

កា្វាងសុី ជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា ហើយនៅពៃលចប់ពិព័រណ៍ គណៈ- 

កម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ បានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់កម្ពុជាចំនួន៣ គឺពានរង្វាន់

ល្អបៃសើរលើការរៀបចំអ្នកស្វៃងរកដៃគូធ្វើធុរកិច្ច ពានរង្វាន់ល្អបៃសើរលើក

ការរៀបចំពនា្លាជាតិ និងពានរង្វាន់ល្អបៃសើរស្តពីីការជំរុញសហបៃតិបត្តកិារវិ

និយោគ។ ដោយឡៃកការរៀបចំពិព័រណ៍ និងពៃឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុង

សៃកុក្នងុឆ្នា ំ២០១៦ កន្លងមកនៃះ កៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំយុទ្ធនាការ 

ទិញផលិតផលខ្មៃរក្នុងកៃបខ័ណ្ឌទូទាំងបៃទៃស ដោយបានរៀបចំនៅខៃត្ត 

សៀមរាប ខៃត្តកំពង់ចាម ខៃត្តពៃះសីហនុ និងរាជធនីភ្នពំៃញ។ គោលបំណង

នៃការរៀបចំយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មៃរ គឺដើម្បីពញ្ញាក់សា្មារតីអ្នកបៃើ-

បៃស់ឲ្យងកមកបៃើបៃស់ទំនិញក្នុងសៃុក កាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញពី

បរទៃសនិងជំរុញការនាំចៃញ។

ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្ដិ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លៃងក្នុង      

សន្និបាតបូកសរុបការងរពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងរ 

ឆ្នា២ំ០១៧ ថា  ដើម្បជីរំញុកណំើនទហំពំាណជិ្ជកម្ម កៃសងួពាណជិ្ជកម្មបាន 

និងកំពុងធ្វើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូ ជាមួយបណា្តាបៃទៃសជា 

មិត្ត ទំាងក្នងុកៃបខណ្ឌអាសា៊ាន អនុតំបន់ និងទ្វៃភាគី។ លើលពីនៃះ កៃសួង

បានបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីៗដូចជា នាយកដ្ឋានអាមៃរិក នាយកដ្ឋានអឺរ៉ុប-

កំណែទមែង់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យការបែមូលចំណូល
ថវិកាជាតិក្នុងវិស័យនែះបានកើនឡើង 

ពិធីតាំងពិពណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅខៃត្តកំពង់ចាម
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មជ្ឍឹមបូពា៌-អា្រហ្វិក ដៃលបាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញ  

បៃតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងពងៃីកទីផ្សារថ្មីៗជាមួយបណា្តាបៃទៃសនៅទ្វីប 

ទាំងនោះផងដៃរ។ ជាមួយគា្នានៃះ ដើម្បីធនាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន

នៅកម្ពុជាកៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានដក់ឲ្យអនុវត្តន៍នូវបៃព័ន្ធស្វ័យបៃវត្តិកម្ម

សំខន់ៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសមៃួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសធុរកិច្ច 

បង្កភាពងយសៃួលដល់ធុរជន និងវិនិយោគិនក្នុងការធ្វើបៃតិបត្តិការអាជីវ-

កម្មនៅក្នុងបៃទៃស ។ កៃសួងកំពុងសិក្សាសៃវជៃវ និងអភិវឌ្ឍខ្សៃចង្វាក់

តម្លៃសមៃប់ផលិតផលក្នុងសៃុកមួយចំនួន ដៃលមានសកា្ដានុពលនាំចៃញ 

ដូចជា សូតៃ អំពៅ សា្វាយ ចៃក ស្ដរស ស្ដរត្នាត ថ្មចមា្លាក់ និងផ្កាចំបុី ។ល។ 

ដោយឡៃកចំពោះផលិតផលសៃូវ សូតៃ កៃសួងបានបញ្ចប់ឯកសារ 

សៃវជៃវស្ដីពីការជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវិស័យសូតៃកម្ពុជាជាសា្ថាពរ  ។

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងរពាណិជ្ជកម្មឆ្នា ំ២០១៦ បាន 

អោយដឹងថាឆ្នាំ២០១៦ មានកៃុមហ៊ុនថ្មី ២៩៣៧ កៃុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជី 

ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ដៃលតួលៃខនៃះបានធ្លាក់ចុះ ២៦% បើធៀបនឹង 

ឆ្នាំ២០១៥។ នៅឆ្នាំ២០១៦ ការចុះបញ្ជីថ្មីសមៃប់សហគៃសឯកបុគ្គល 

មានចំនួន៧៨៦ សហគៃសថយចុះ ៤០ % ខណៈសហគៃស ឯកបុគ្គល 

ចំនួន១ តៃូវបានលុបឈ្មាះចៃញ ពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ នៅឆ្នាំ២០១៦ មាន 

កៃុមហ៊ុនចំនួន១០.៩០៤ កៃុមហ៊ុន និង១.២៤១ សហគៃសបានធ្វើការចុះ

បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសាឡើងវិញ។

ដើម្បីជួយសមៃួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចៃញ នាំចូល និងគាំទៃ 

ដល់ផលិតផល និងទំនិញផលិតក្នុងសៃុកឱ្យបានកាន់តៃបៃសើរឡើងនោះ 

ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្ដិ អះអាងថា កៃសួងចាំជួយដោះសៃយគៃប់ពៃល

វៃលាដល់កសិករ ពាណិជ្ជករ និងផលិតករ ទាក់ទងនឹង បញ្ហាទីផ្សារលក់ 

ផលិតផលក្នុងសៃុក និងការនាំចៃញទៅកៃបៃទៃស។ ឯកឧត្តមបាន 

បញ្ជាក់ថា កន្លងមក ការនាំចៃញតៃងតៃមានបញ្ហាដោយសារតៃបងប្អូនបៃ

ជាពលរដ្ឋ ដៃលជាអ្នកផលិតនៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីតមៃូវការពីបណា្តាបៃ

ទៃសផ្សៃងៗ ដៃលចាំបាច់តៃូវការរៀនសូតៃផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និង 

ទំនាក់ទំនងពីគា្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឱ្យផលិតផល និងទំនិញកម្ពុជាកាន់

តៃមានការវិវត្ដជាបន្ដបនា្ទាប់ ដើម្បីបានការទទួលសា្គល់ និងកមៃិតស្ដង់ដរ 

ខ្ពស់។ ទន្ទឹមនឹងនៃះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ យើងនឹងបន្ដខិតខំបៃឹងបៃងឱ្យ 

ផលិតផលខ្មៃរមានគុណភាព និងបរិមាណកាន់តៃចៃើនឡើងទាំងការវៃច

ខ្ចប់ សោភ័ណភាពក្នងុការទាក់ទាញ ពិសៃសតាមរយៈពៃតឹ្ដកិារណ៍ពាណិជ្ជ

កម្មនៃះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកបៃើបៃស់កាន់តៃបានសា្គល់ និងគំាទៃផលិតផលទំនិញ

ក្នុងសៃុកថៃមទៀត។

នៅឯកិច្ចបៃជុំកំពូលធុរកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៧ កាលពីលា្ងាចថ្ងៃទី១៤ 

ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម 

បានគូសបញ្ជាក់ថា “ទោះបីបៃទៃសកម្ពុជាតូច ប៉ុន្តៃការដក់ចៃញគោល 

នយោបាយ និងចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន         

ផ្តល់អត្ថបៃយោជន៍គា្មានគូបៃៀបជាងបៃទៃសដទៃ នៅក្នងុតំបន់។ ទំាងវិនិ- 

យោគិនបរទៃស និងក្នុងសៃុក ពួកគៃនឹងទទួលបាននូវការគាំពារស្មើភាព

គា្នា នៅកៃមច្បាប់វិនិយោគរបស់យើង”។ ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្តិ 

បានបន្ថៃមទៀតថា “ជាមួយកមា្លាំងពលកម្មវ័យក្មៃងពោរពៃញដោយ 

ថាមពល, ធនធនធម្មជាតិសម្បូរបៃប, ការគាំទៃធុរកិច្ច ពីរាជរដ្ឋាភិបាល, 

ទីតំាងភូមិសាស្តៃ មានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្តៃ និងកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម

ពិសៃសៗ ជាមួយដៃគូបៃទៃសធំៗ និងនៅក្នុងតំបន់ កម្ពុជាគឺជាទីកន្លៃងដ៏

បៃសើរសមៃប់វិនិយោគ និងធ្វើធុរកិច្ច”។ អនុលោមតាមគោលនយោបាយ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ រាជរដ្ឋា-     

ភិបាលកម្ពជុាបានកំណត់នូវកៃបខណ្ឌការងរយុទ្ធសាស្ត្រថ្ម ី ដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍  

វិស័យឧស្សាហកម្មសំដៅធ្វើពិពិធកម្មកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម 

របស់កម្ពុជា។

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានបៃសាសន៍ថា ដើម្បីជា

ធតុចូលសមៃប់អនុវត្តការងរនៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៧ ខងមុខ កៃសួងពាណិជ្ជ-

កម្មនឹងបំពៃញការងរសំខន់ៗ ជាចៃើននៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនដៃលបាន

បៃគល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ 

ដល់មន្តៃទំីាងអស់តៃវូខិតខំបៃងឹបៃង បន្តពងៃងឹសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួឱ្យកាន់

តៃខ្លាំងថៃមទៀតជាពិសៃសលើជំនាញភាសាអង់គ្លៃស និងព័ត៌មានវិទ្យា 

ដៃលជាជំនាញចាំបាច់បំផុតក្នុងការអនុវត្តការងរឱ្យមានបៃសិទ្ធភាព ។     

តៃវូពងៃងឹថៃមទៀតក្នងុការងរបង្កើតសមាគមនានា ដើម្ីបជួយជំរុញផលិត

ផលកម្ពុជាឱ្យមានទីផ្សារ និងគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបៃកួតបៃជៃងជាមួយនឹង

ផលិតផលបរទៃស។ ភា្ជាប់នឹងការងរនៃះដៃរ ការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផល

នានាទាំងក្នុង និងកៃបៃទៃសតៃូវតៃបន្តធ្វើឱ្យបានចៃើនជាការផ្សព្វផ្សាយ 

និងជំរុញផលិតផលក្នុងសៃុកលើកស្ទួយផលិតផលខ្មៃរ និងស្វៃងរកទីផ្សារ

បន្ថៃមសមៃប់ផលិតផលអាទិភាពរបស់កម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការស្វៃងរក 

ទីផ្សារថ្មីៗ កៃសួងពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងតៃពិភាក្សាជាមួយបៃទៃសមួយចំនួន

បន្ថៃមទៀត ដូចជាសហភាព សៃដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប-អាសុី តួកគី បៃឡារុស ជាដើម 

ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច។ កៃសួងក៏បានដក់ចៃញនូវផៃន

ការថ្មីៗសមៃប់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីជំរុញការ អភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់

កម្ពុជា សំដៅរួមចំណៃកជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាព 

កៃីកៃនៅកម្ពុជា៕

សកម្មភាពលើកដក់ទំនិញនាំចៃញនាំចូលនៅកំពង់ផៃ
ខៃត្តពៃះសីហនុ
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ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅជាឆ្នាំដៃលមានទាំងភាពអនុគៃះ ទាំងបញ្ហា 
បៃឈមផង តៃភាពអនុគៃះមានភាពលើសលប់ ដោយផ្អៃកលើមូលដ្ឋាន
សមិទ្ធផលធំៗដៃលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមៃចបានពៃញមួយឆ្នាំកន្លង 
ទៅនៃះ។ ជាក់ស្តៃងខឿនការពារបៃទៃស និងសន្តិសុខជាតិតៃូវបានពងៃឹង 
ដៃលបានលើកកម្ពសស់មត្ថភាពនៃ កចិ្ចការការពារជាត ិការពារអធបិតៃយ្យ 
និងបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិ ធនាបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 
សន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ និងភាពសុខដុមរមនារបស់បៃជាជន 
យើង។ តាមរយៈនៃះពងៃីកផ្តល់ភាព អនុគៃះដល់ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គម កដ៏ចូជាការពងៃងឹពងៃកីលទ្ធបិៃជាធបិតៃយ្យ ដោយដើរទន្ទមឹនងិការ 
អនុវត្តនីតិរដ្ឋ។

ជោគជយ័ នងិសមទិ្ធផលដធ៏ធំៃងទាងំអសន់ៃះ តៃវូបានកៃសងួពត័ម៌ាន 
ដៃលមានបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង នៅថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កៃមជាតិទាំងរដ្ឋ 
និងឯកជន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបៃកបដោយសា្មារតីទទួល 
ខុសតៃូវ និងការច្នៃបៃឌិតខ្ពស់ ធ្វើឲ្យបៃជាជនគៃប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុង 
បៃទៃស និងកៃបៃទៃសបាន យល់ដឹងជៃួតជៃបពីព័ត៌មានពិតគៃប់វិស័យ 
និងទទួលបាននូវចំណៃះដឹង ការអប់រំ ការកំសាន្តសប្បាយ បៃកបដោយ 
សមធម៌ និងគុណធម៌។ បច្ចុប្បន្ននៃះ ដោយសារការជឿនលឿននៃ 
បច្ចៃកវិទ្យា ការយល់ដឹងកាន់តៃចៃើនរបស់បៃជាជនគៃប់សៃទាប់ក្នងុសង្គម
ជាតិយើងបានតមៃូវឲ្យបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជន តៃូវខិតខំ 
ពងៃឹងពងៃីកវិសាលភាព បៃសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់ខ្លួន
ឲ្យកាន់តៃមានលក្ខណៈជៃលជៃ គៃប់ជៃុងជៃយ និងបៃជាបៃិយភាព    
បៃកួតបៃជៃងលើទីផ្សារក្នុងសៃវាផ្តល់ព័ត៌មាន សព្វបៃបយ៉ាង ជូនបៃជាជន 
គៃប់ទិសទី។ ជាការពិតហើយ ទោះបីបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមិនទាន់   
មានសមា្ភារៈបំពាក់គៃប់គៃន់ក្តី ប៉ុន្តៃយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបៃទាក់កៃ
ឡាគា្នា ធ្វើឲ្យវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយគៃបដណ្តប់ទូទាំងបៃទៃស និង 
ផ្សាយចៃញទៅបរទៃសថៃមទៀត។ ចំណុចពិសៃសមួយ គឺផ្តៅតការយក  
ចិត្តទុកដក់ទៅលើការកៃទមៃង់ទាំងរូបភាព ទាំងខ្លឹមសារ ទាំងការងរ 
គៃប់គៃង និងរបៀបរបបការងរ យកចិត្តទុកដក់ជាមួយនឹងមន្តៃីចាស់ 
លើកទឹកចិត្តមន្តៃីវ័យក្មៃង ដោយខិតខំពងៃឹងឆន្ទៈការងរមន្តៃីទាំងអស់          

ពិសៃសមន្តៃីដឹកនាំបន្តវៃននៅគៃប់ផ្នៃកគៃប់កមៃិត។ 
នៅក្នុងរបាយការណ៍ នៃសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផល វិស័យព័ត៌មាន 

និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងរសមៃប់ការអនុវត្ត   
ឆ្នាំ២០១៧ របស់កៃសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ពៃញមួយឆ្នាំ 
២០១៦ កន្លងទៅនៃះថា្នាក់ដឹកនាំ និងមន្តៃីរាជការទាំងអស់ ទាំងនៅ 
ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កៃមជាតិ គៃប់ផ្នៃកគៃប់មុខជំនាញបានសាមគ្គីគា្នា                
បំពៃញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ និងវិស័យ 
មួយចំនួនទៀត ដៃលស្ថិតក្នុងដៃនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផល
ល្អតាមទិសដៅ ដៃលបានដក់ចៃញសៃបតាមផៃនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ   
បច្ចុប្បន្នកម្មគឺ «ពងៃីកវិសាលភាព គុណភាព និងបៃសិទ្ធភាព នៃបៃព័ន្ធ         
ផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិគៃបដណ្តប់បានទូលំទូលាយ ទាំងនៅក្នុងបៃទៃស 
ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា……»។ របាយការណ៍នៃះក៏បានវាយ តម្លៃខ្ពស់  
ចំពោះបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន ដៃលបានរួមចំណៃកយ៉ាងធំធៃងក្នុង  
ការផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ចំណៃះដឹង ការអប់រំ និងការកំសាន្តសប្បាយជូន  
បៃជាជននៅគៃប់ទិសទីនៃមាតុភូមិ។ បណា្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន មួយ             
ចំនួនបានសហការជាមួយបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់
ពីពៃឹត្តិការណ៍ធំៗរបស់ជាតិបាន យ៉ាងល្អបៃសើរ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ នៃះ          
បៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដៃលមានអាជា្ញាប័ណ្ណ គឺវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំពៃញមាន 
៧៧ នៅតាមខៃត្តមាន១៧០ វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅភ្នំពៃញមាន៣ នៅខៃត្ត៨៦ 
ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ នៅភ្នំពៃញ មាន២២ នៅខៃត្តមាន៨ ទូរទស្សន៍ 
ផ្សាយបន្តនៅខៃត្តមាន៦៤ ទូរទស្សន៍ខ្សៃកាបនៅភ្នំពៃញមាន២ នៅខៃត្ត 
មាន១៤៣ ទរូទស្សនផ៍្សាយតាមបៃពន័្ធផ្សៃងៗនៅភ្នពំៃញមាន២៤ កាសៃត 
ជាតិនៅភ្នំពៃញមាន៣៥៨ នៅខៃត្ត មាន១២៨ កាសៃតអន្តរជាតិ នៅ 
ភ្នំពៃញមាន៤១ នៅខៃត្តមាន១ ទស្សនាវដ្តីជាតិនៅភ្នំពៃញមាន ២៣៣ នៅ 
ខៃត្តមាន៨ ទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិនៅភ្នំពៃញមាន៥៧ នៅខៃត្តមាន៣។ 
សមាគមន៍អ្នកសារព័ត៌មាន វិទ្យុ-ទូរទស្សន៍ នៅភ្នំពៃញមាន៣៥ នៅខៃត្ត 
មាន៥ រោងពុម្ព និងគៃឹះសា្ថានបោះពុម្ពនៅភ្នំពៃញមាន១២៤ គៃហទំព័រ 
នៅភ្នំពៃញមាន៨៨ នៅខៃត្តមាន២៧។

បុ៉ន្តៃអ្វដីៃលគួរឲ្យកត់សមា្គល់គឺ ការកើនឡើងនៃអ្នកបៃើបៃស់បណា្តាញ
ទំនាក់ទំនងសង្គម ជាពិសៃស Facebook ដៃលបានកា្លាយជាមធ្យាបាយ
ទាក់ទងគា្នាយ៉ាងពៃញនិយមតាមរយៈបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិចនានា។ គៃ 
អាចទំនាក់ទំនងគា្នាជាសារ ជាអក្សរ ជាសំឡៃង ជារូបថត ជារូបភាព វើដៃអូ 
ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងដល់គា្នា សួរសុខ ទុក្ខគា្នា ចៃករំលៃកបទពិសោធន៍ចំណៃះ
ដឹងឲ្យគា្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈសាធរណៈ ជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិ និង 
ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនតៃ២នាក់ ឬជាលក្ខណៈកៃុម។ ប៉ុន្តៃទិន្នន័យដៃល  
បញ្ជូនមកតាមបណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម នៃះមិនមៃនសុទ្ធតៃតៃឹមតៃូវទាំ
ងអស់នោះទៃ ហើយក៏គា្មានការទទួលខុសតៃូវណាមួយជាក់លាក់ដៃរ។ 
ការ ទទួលខុសតៃូវតៃមួយគត់ គឺបើអ្នកលៃង Facebook និយយប៉ះពាល់ 
ដល់អ្នកដទៃ (បរិហារកៃរ្តិ៍) នោះនឹងតៃូវគៃប្តឹង និងមានទោសតាមច្បាប់ 
ជាធរមាន។ Facebook បៃៀបបាននឹងសារព័ត៌មានបៃជាជន ដៃលផលិត 
ចៃញពីបៃជាជននូវបញ្ហាទាំងឡាយដៃលនៅជុំវិញខ្លួន ដៃលសារព័ត៌មាន

ពង្រឹងវិស័យព័ត៌មាន ដោយខិតខំពង្រីកវិសាលភាព 
គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពន្រការផ្សព្វផ្សាយ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មាន បានណៃនាំឲ្យមន្តៃី
ព័ត៌មានបំពៃញភារកិច្ចឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ 

កាន់តៃមានការរើកចមៃើន



qñaMTI 16 elx 190 ExmIna qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 25qñaMTI 16 elx 190 ExmIna qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 25

ផ្សៃងៗទៀតមិនបានដឹង។ បៃជាជនទូទៅមិនបានយល់ពីវិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ទៃ។ ការផលិតព័ត៌មានយកមកផ្សាយ គឺផុសចៃញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន 
ប៉ុណោ្ណោះ ដើម្បីរួមចំណៃកចង់ឲ្យគៃដឹង និងឲ្យគៃដោះសៃយ។ ដូច្នៃះអ្នក
បៃើបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតៃូវពិចារណាថា តើចង់ដោះសៃយបញ្ហាពិត 
បៃកដ ឬចង់បង្កបញ្ហាឲ្យមានជមោ្លាះបៃកផ្សៃងនៅក្នុងសង្គម Facebook។ 
កៃសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ព័ត៌មាននៅក្នុងបណា្តាញទំនាក់ទំនង
សង្គមពិតជាតៃវូភា្ជាប់ ជាមួយការទទួលខុសតៃវូ ចំពោះសង្គមក៏ដូចជាចំពោះ
មុខច្បាប់ជាធរមាន ។ អ្នកបៃើបៃស់បៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងអស់ 
គា្នាតៃូវមានសីលធម៌ មានសៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការបៃើពាក្យសម្តីអសុរស 
អសីលធម៌ បៃើ រូបភាពកាត់តបៃមាថមើលងយ ញុះញង់ ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិ
យើងបៃកបាក់បៃះឆឡើងវិញ។

ជារួមក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនៃះ កៃសួងព័ត៌មាន សមៃចបាននូវ   
សមិទ្ធផលជាចៃើនក្នុងនោះ គឺការធ្វើកំណៃទមៃង់ទាំងខ្លឹមសារនៃការ  
ផ្សព្វផ្សាយ ទាំងលើការងរដឹកនាំគៃប់គៃង ពិសៃសកំណៃទមៃង់រដ្ឋបាល 
សាធរណៈ កំណៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ និងកំណៃ 
ទមៃង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដើម្បីកៃលម្អ និងពងៃឹងការងរដឹកនាំ 
និងគៃប់គៃងក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឲ្យកាន់តៃមានបៃសិទ្ធ-
ភាពថៃមទៀត។ 

ជាមួយនឹងការរើកចមៃើននៃះ ក៏នៅមានការខ្វះខតមួយចំនួនទៀត 
ដៃលតមៃូវឲ្យធ្វើការកៃបៃ ដើម្បីឈានទៅដណ្តើមទីផ្សារ ក្នុងសា្ថានភាព   
ដៃលមន្តៃីយើងនៅមានកមៃិតថវិកាស្តួចស្តើង និងទមា្លាប់ចាស់ជាចៃើនមិន
ទាន់តៃូវបានកៃបៃដូចជាៈ ទមា្លាប់ធ្វើការដច់ពីគា្នារវាងអគ្គនាយកដ្ឋាននឹង
អគ្គនាយកដ្ឋាន ដោយមិនមានអារម្មណ៍ថាយើងជាអង្គភាពតៃមួយដៃល
តៃូវគាំទៃគា្នាទៅវិញទៅមក។  ទមា្លាប់ធ្វើការដច់ពីគា្នារវាងនាយកដ្ឋាននឹង   
នាយកដ្ឋានក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានតៃមួយ។ ការមិនទទួលយកយោបល់ពីគា្នា 
ដើម្បីផលបៃយោជន៍រួម។ រូបភាពជាអង្គភាពដៃលផ្សាយដំណឹងផ្អូមមិន   
ទាន់បានតៃូវបានជមៃះចៃញពីសតិអារម្មណ៍អ្នកផង។ យើងមានអ្នកយក 
ព័ត៌មានដើរតាមរដ្ឋមនៃ្តីចៃើនជាងអ្នកយកពត៌មានពីបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហា 
សៃដ្ឋកិច្ច។ ការស្វះស្វៃងបង្កើតកម្មវិធីថ្មី ឫច្បិចយកកម្មវិធីដៃលជាចំណុច
ក្តៅនៃបច្ចុប្បន្នភាពនៅមានភាពទន់ខ្សាយ។ ក្នុងសម័យកាលនៃបដិវត្តន៍ 
ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤ យើងមិនទាន់ចៃះបៃើមធ្យាបាយដៃលមានទាំង  
អស់ទៃគឺធ្វើសកម្មភាពជា មុខស្នមិនធ្វើជាមុខច្បូក។ ប៉ុន្តៃអ្វីដៃលជាបញ្ហា
បៃឈមសំខន់បំផុតនោះ គឺកង្វះធនធនមនុស្ស ដើម្បីបន្តវៃន និងកង្វះ 

មធ្យាបាយសមា្ភារៈ និងថវិកាសមៃប់ដំណើរការ។
ទិសដៅរបស់កៃសួងព័ត៌មានសមៃប់ឆ្នាំ២០១៧ គឺបន្តជំរុញបៃព័ន្ធ  

ផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិ និងលើកទឹក ចិត្តបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឲ្យខិតខំ 
ពងៃីកសកា្តៅនុពល បៃសិទ្ធភាព និងវិសាលភាពនៃការផ្សាយគៃបដណ្តប់ 
ឲ្យបានទូលាយទាំងក្នុងបៃទៃស ទាំងក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា ដើម្បីផ្តល់ 
ពត៌មានការអប់រំ និងការកំសាន្តសប្បាយ បៃកបដោយគុណភាព សមធម៌
ជូនបៃជាជនកម្ពុជានៅគៃប់ចៃកល្ហកនៃមាតុបៃទៃស និងឆ្ពោះទៅកាន់ 
ពិភពលោកខងកៃ រួមចំណៃកលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណជាតិ មោទនភាព 
ជាតខិ្មៃរ  នងិកតិ្យានភុាពនៃពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា នៅលើឆក អន្តរជាត។ិ 
កសាងផៃនការទំនើបកម្មមូលដ្ឋាន សមា្ភារៈបច្ចៃកទៃសសមៃប់អង្គភាព 
ផ្សព្វផ្សាយថា្នាក់ ជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរចាំបាច់នៃវិទ្យុជាតិ    
ទូរទស្សន៍ជាតិ និងទីភា្នាក់ងរសារពត៌មានកម្ពុជា ដៃលជាសម្លៃងផ្លូវការ 
របស់ជាតិ។ បន្តជំរុញការសាងសង់សា្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ថា្នាក់កៃម 
ជាតិ តាមខៃត្តមួយចំនួនទៀតដោយផ្តល់អាទិភាពចំពោះបណា្តាខៃត្តនៅ  
ប៉ៃកពាយ័ព្យ និងឦសាន្តនៃមាតុបៃទៃស។ បើកវគ្គវិកៃឹតការដល់មន្តៃីគៃប់
ផ្នៃក គៃប់ជំនាញ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពតាមឲ្យទាន់សភាពការណ៍រើក-
ចមៃើននៃបៃទៃសជាតិលើគៃប់វិស័យ ជាពិសៃសវិស័យបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាន
ទំនើប។ ពងៃឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងកៃមសីល-
ធម៌វិជា្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន ដោយធនាឲ្យបាននូវសិទ្ធិសៃរើភាព នៃការ 
បញ្ចៃញមតិសៃរើភាព សារព័ត៌មានតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធបិៃជាធិបតៃយ្
យនិងនីតិរដ្ឋ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មានបានវា
យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្តៃីព័ត៌មានទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កៃមជាតិ ដៃល    
បានខិតខំធ្វើការងរតាមជំនាញរៀងៗខ្លួន បៃកបដោយការទទួលខុស 
តៃូវ និងច្នៃបៃឌិតខ្ពស់ ទោះជាតៃូវបៃឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដូចជា 
កង្វះធនធនមនុស្ស ថវិកាខ្សត់ខ្សាយ មូលដ្ឋានបច្ចៃកទៃសមានការខ្វះ-
ខតយ៉ាងណាក៏ដោយ តៃការងរផ្សព្វផ្សាយបានដំណើរការល្អជាបង្គួរ។    
គួបផ្សំនឹងការរើកចមៃើននៃបច្ចៃកវិទ្យា និងការចូលរួមចំណៃករបស់វិស័យ  
ឯកជនផងនោះ យើងអាចនិយយបានថា មកទល់បច្ចុប្បន្ននៃះ ពលរដ្ឋ     
កម្ពុជានៅទូទាំងបៃទៃសគៃប់ចៃកល្ហកក្នុងបៃទៃស ក៏ដូចជានៅកៃ 
បៃទៃសផងដៃរ សុទ្ធតៃអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមចៃើនមធ្យាបាយទាំង
មធ្យាបាយធម្មតា (កាសៃត ទស្សនាវដ្តី វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ……) និងទាំង 
មធ្យាបាយទំនើប ៕ 

បៃព័ន្ធព័ត៌មានសោតទស្សន៍កំពុងពងៃីកវិសាលភាព គុណភាព និង             
បៃសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងបៃទៃស និងនៅលើពិភពលោក

តូបលក់កាសៃតក្នុងរាជធនីភ្នំពៃញ
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ការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជោើសរើសកោុមបោឹក្សាឃុំ សង្កោត់ អាណត្តិទី ៤

(ថ្ងោទី ២០ ខោឧសភា ដល់ថ្ងោទី ២ ខោមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៧)
8១- ការឃោសនាបោះឆ្នោតមានបំណងឲ្យគណបក្សនយោបាយ ដែលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីបែក្ខជន និងបែក្ខជនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពី 

គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ដល់អ្នកបោះឆ្នោត ។ ការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែល
ធ្វើជាសាធារណៈ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូល អ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទែបែក្ខជន ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយ តាមរូបភាពផ្សែងៗមានដូចជា ៖

+ ការជួបបែជុំជាសាធារណៈរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជន
+ ការជួបជុំ ឬការឃោសនាតាមផ្ទះ
+ ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ឬសារព័ត៌មាន
+ ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាស ឬការឃោសនាតាមឧបករណ៍បំពង់សម្លែង ឬតាមរយៈការចាក់ផ្សាយ ការសែតវីដែអូ ឬវីសុីឌី ឬឌីវីឌី  

វីឌីអូសាធារណៈ ឬទីធា្លាសាធារណៈ
+ ការរៀបចំក្បូនព្យុហយាតែ ឬក្បួនដំណើរដោយកែុមថ្មើរជើង ឬដោយយានជំនិះគែប់បែភែទ
+ សកម្មភាពបិទផ្សាយនូវរូបបដាពាក្យស្លាក ឬកម្មវិធីនយោបាយ ឬរូបភាពឃោសនានានា
+ សកម្មភាពចែកចាយខិតប័ណ្ណគណបក្សនយោបាយ
+ សកម្មភាពចែកចាយសា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬមួក សម្លៀកបំពាក់ សមា្ភារៈ ផ្សែងៗ ទៀត ដែលបានបោះពុម្ភ ឬគូរ ឬផលិត 

ដែលមានសា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជនជូនអ្នកបោះឆ្នោត
+ សកម្មភាពលើកបដានៅទីសាធារណៈណាមួយ ឬ/និងដំឡើងបន្ទះកា្តារបិទកែដាសផ្សាយ
+ ការបែគំតន្តែីនៅកន្លែងណាមួយ ឬការចែៀងចមែៀងឃោសនា ឬការលែងភ្លែងឃោសនាបោះឆ្នោត ឬ/និងការរៀបចំកម្មវិធីបែកួតកីឡា ។
២- សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ អាចលើកនៅទីសាធារណៈដោយមានការសមែបសមែួលពីអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ផ្អែកលើគោលការណ៍ 

ស្មើភាព សន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងសភ័ណភាពសាធារណៈ ។
សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ និងសមា្ភារៈឃោសនា របស់គណបក្សនយោបាយ មិនតែូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យលើក ឬបិទនៅក្នុងបរិវែណ ឬអគារ 

ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ។
ហាមគណបក្សនយោបាយលើក ឬបិទសា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លាក ខិតប័ណ្ណនៅតាមលំនៅ

ឋានរបស់បែជាពលរដ្ឋបែសិនមិនមានការយល់ពែមជាមុនពីមា្ចាស់លំនៅឋាន ។ បែជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់លំនៅឋានមានសិទ្ធិសមែចលើក ឬមិនលើក និងបិទ 
ឬមិនបិទសា្លាកសញ្ញា បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លាក ខិតប័ណ្ណរបស់គណបក្សណាមួយបាន ។

សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬសមា្ភារៈឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ១០០ ម៉ែតែ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោត 
តែូវយកចែញយា៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងែបញ្ចប់ ការឃោសនាបោះឆ្នោត លើកលែងតែសា្លាកសញ្ញាដែលមាននៅទីសា្នោក់ការអចិន្តែយ៍របស់គណបក្សនយោបាយ ។

គណបក្សនយោបាយ តែូវបែមូលយកមកវិញនូវប័ណ្ណបែកាស ឬប័ណ្ណបិទផ្សាយ បដាឯកសារឃោសនា ទាំងអស់របស់ខ្លួនពីគែប់កន្លែង 
សាធារណៈក្នុងរយៈពែល ១៥ថ្ងែ បនា្ទាប់ពីថ្ងែបោះឆ្នោត ។

៣- ការឃោសនាបោះឆ្នោត មានរយៈពែល ១៤ថ្ងែ ( ២០ឧសភា ដល់ ០២ មិថុនា ២០១៧) ហើយគែប់សកម្មភាពឃោសនាតែូវបញ្ឈប់ ២៤ម៉ាង 
មុនថ្ងែបោះឆ្នោត (០៣ ខែមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៧) ។

ការដង្ហែក្បួនឃោសនាគែប់បែភែទ នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ធ្វើបានយា៉ាងចែើន ២ដង ក្នុងអំឡុងពែលឃោសនា បោះឆ្នោត ។
រាល់ការស្ទង់មតិ និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនែការស្ទង់មតិពាក់ព័ន្ធកិច្ចការបោះឆ្នោតតែូវបញ្ឈប់ ៧ថ្ងែ មុនថ្ងែបោះឆ្នោត (២៨ ខែឧសភា ឆ្នោំ 

២០១៧) ។
៤- គណបក្សនយោបាយ និងបែក្ខជនទាំងអស់ តែូវចៀសវាងបែពែឹត្តអំពើគំរាមកំហែង ឬបំភិតបំភ័យ ឬអំពើហិង្សាទៅលើបែជាពលរដ្ឋ 

ទៅលើគណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជនដទែទៀត ។
គែប់គណបក្សនយោបាយ និងបែក្ខជនទាំងអស់មិនតែូវញុះញង់អ្នកគាំទែ ឬអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបែពែឹត្តអំពើរំលោភ គំរាមគំហែង អំពើហិង្សា 

ឬបំភិតបំភ័យទៅលើបុគ្គល ឬគណបក្សនយោបាយដទែទៀតឡើយ ។  គែប់គណបក្សនយោបាយ បែក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនតែូវនិយាយដោយ 
ផ្ទាល់មាត់ ឬដោយបែយោល ឬសរសែរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អសីលធម៌ បែមាថមាក់ងយទៅលើបែក្ខជន ឬលើបុគ្គលណាមួយ ឡើយ ។

គែប់គណបក្សនយោបាយ បែក្ខជន ឬអ្នកគាំទែទាំងអស់ មិនតែូវធ្វើការគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យ និងលួងលោមឲ្យបុគ្គលផ្តិតមែដែ ឬស្បថ                        
ឬសន្យាបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ។

គែបគ់ណបក្សនយោបាន បែក្ខជន ឬតណំាងទាអំស ់មនិតែវូផ្តលអ់ណំោយជាថវកិា ឬជាសមា្ភារៈដែលជារង្វានល់ើកទកឹចតិ្ត ទោះបតីាមមធ្យាបាយ 
ឬរូបភាពណាក៏ដោយ ដល់សា្ថាប័ន អង្គការ ឬបុគ្គលណាមា្នោក់ ក្នុង គោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត ។

៥- មន្តែីរាជការសុីវិល អាជា្ញាធរដែនដីគែប់លំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពលខែមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិ និងមន្តែីតុលាការ មិនតែូវ ៖

ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត
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+ បែើឥទ្ធិពលអំណាចនែតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយបែយោល ឬចំពោះទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោត  ដូចជាការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយបែយោល 
ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលមានន័យគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត រូបរាងកាយ ឬការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតទែព្យសម្បត្តិ ការដាក់បង្ហាញ 
ឬបែើបែស់នូវគែឿងសពា្វាវុធ ដើម្បីបំភិតបំភ័យ

+ បែើបែស់អគារ ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោត ស្វែងរកសំឡែងឆ្នោត ឲ្យគណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជនណាមួយ 
+ ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត សមែប់គណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជនណាមួយឡើយ ។
៦- ការចលូរួមសកម្មក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលតែូវបានហាមឃាតច់ពំោះមន្តែីរាជការសុីវិល អាជា្ញាធរដែនដគីែបល់ំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពល 

ខែមរភូមិន្ទ និងមន្តែីតុលាការដែលកំពុងបំពែញភារកិច្ច តែូវបានកំណត់ដូចតទៅ ៖ 
+ ជាសមាជិកនែគណៈកម្មការអចិន្តែយ៍ផ្នែកព័ត៌មាន និងបែព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត នែគណបក្សនយោបាយ 

ណាមួយ
+ ការជួបជុំ ឬការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ឬក្បួនព្យុហយាតែ ដើម្បីគាំទែដល់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបែក្ខជនណាមា្នោក់ 
+ ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិបែជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើឡើងសមែប់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបែក្ខជនណាមា្នោក់
+ ការបើកបរយានជំនិះ របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
+ ការធ្វើសកម្មភាពចែកចាយសមា្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងគាំទែគណ បក្សនយោបាយ ឬ/និងបែក្ខជន 

ណាមា្នោក់
+ ការធ្វើសែចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈ ដើម្បីគាំទែគណបក្សណាមួយ ឬ/និងបែក្ខជនណាមា្នោក់
+ ការចូលរួមលែងភ្លែង ឬ/និងចែៀងចមែៀង ឬ/និងផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយផ្សែងៗតាមរយៈឧបករណ៍បំពង់សំឡែងនានា ដើម្បីគាំទែ 

គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។
- បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ាងធ្វើការ ឬស្ថិតនៅកែម៉ាងការងរ ឬមិនស្ថិតក្នុងពែលបំពែញការងរក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ មន្តែីរាជការសុីវិល 

អាជា្ញាធរដែនដីគែប់លំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពលខែមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងមន្តែីតុលាការ អាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពឃោសនាគាំទែចំពោះ   
គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ប៉ុន្តែមិនតែូវស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋាន មិនតែូវមានអាវុធជាប់និងខ្លួន និងមិនតែូវធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានការ 
គំរាមកំហែងឡើយ ។

៧- អង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាល ឬសមាគមក្នុងសែុក និងសហគម ឬអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបំពែញការងរ ក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ឬជន         
បរទែសតែូវបែកាន់ជំហរអព្យាកែឹតឥតលម្អៀង នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមិនតែូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ក្តី 
ឬដោយបែយោលក្តី ដូចខាងកែមនែះ ៖

+ ផ្តួចផ្តើម ឬចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។ ការផ្តួចផ្តើម ឬការចូលរួមឃោសនា 
រួមមាន ៖

• ការបញ្ចុះបញ្ចូល ឬការបែមូលផ្តុំបែជាពលរដ្ឋចូលរួមឃោសនា ដើម្បីគាំទែគណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ 
• ការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ឬការបែជុំរបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ឬសមា្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ 
• ការចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត នែគណបក្សនយោបាយណាមួយ ។
+ ចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងគោលបំណងគាំទែ ឬបង្ហាញភាពលម្អៀងទៅរក ឬបែឆំងនិងគណបក្សនយោបាយ 

ណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។ ការចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ ការធ្វើសកម្មភាពគាំទែ ឬការបង្ហាញភាពលម្អៀងរួមមាន ៖
• ការស្ទង់មតិក្នុងបំណងបមែើឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការសរសែរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្តល់បទសមា្ភាសន៍ដល់បែព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យគាំទែគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយបែយោល ឬសរសែរជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរក្នុងន័យបែមាថ មាក់ងយគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ 

បែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការដាក់តាំង ឬបិទផ្សាយរូបភាព ឬឯកសារផ្សែងៗ ភា្ជាប់នឹងយានយន្តរបស់អង្គការខ្លួន ឬនៅក្នុងបរិវែណនែទីកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន 

ដើម្បីគាំទែគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។
+ ផ្តល់មធ្យាបាយជាថវិកា សមា្ភារៈ បរិកា្ខារ ធនធានមនុស្ស ឬមធ្យាបាយផ្សែងៗ ដើម្បីគាំទែគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ 

ដែលរួមមាន ៖
• ការផ្តល់យានយន្តគែប់បែភែទ ដើម្បីជាមធ្យាបាយសមែប់ការឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការផ្តល់ថវិកា សមា្ភារៈ និងបរិកា្ខារបែើបែស់ផ្សែងៗ ជូនបែជាពលរដ្ឋសមែប់ចូលរួមក្នុងសកម្ម ភាពឃោសនា ដើម្បីគាំទែគណបក្សនយោបាយ 

ណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់
• ការផ្តល់ថវិកា សមា្ភារៈ ឬបរិកា្ខារសមែប់ដង្ហែក្បួនឃោសនា ការជួបជុំជាសាធារណៈ ការសម្តែង សិល្បៈ និងការបោះពុម្ភសមា្ភារៈឃោសនា 

ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬបែយោលក្តី ដើម្បីគាំទែគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។
- ហាមជនបរទែស ដែលមានវត្តមានក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ ឬដោយ បែយោលក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត 

ដើម្បីគាំទែ ឬបែឆំងគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ ។
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ផ្ទះសំណាក់មាន ១.៧៥៥ ស្មើនឹង ២៨.៣០៣បន្ទប់ ភោជនីយដ្ឋានមាន 

១.៦៣៨ កន្លៃង ទីភា្នាក់ងរទៃសចរមាន ៧៣០ កន្លៃង សៃវាកំសាន្តទៃសចរ 

មាន ៨៨ កន្លៃង។ ពលករបមៃើការ ងរឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មទៃសចរ 

ដោយផ្ទាល់មានបៃមាណជាង ៦០មុឺននាក់។

១៣- ប្រសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ៈ  គិតតៃឹមខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ 

កៃុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័ត ១៤កៃុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់សៃវាកម្ម 

ទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័ត ដល់អ្នកបៃើបៃស់ទូទាំងបៃទៃសមាន 

១៩.៦៨០.៥០៤ គៃឿង ស្មើនឹង ១២៥,៩៤% នៃបៃជាជនសរុបទូទាំង 

បៃទៃសបា៉ាន់សា្មាន ១៥.៦២៦.៤៤៤នាក់។ ក្នុងនោះកៃុមហ៊ុន៦ កំពុងផ្តល់

សៃវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តមាន ១៩.៤៥០.៥៤២គៃឿង ស្មើនឹង ១២៤,៤៧% 

និងកៃុមហ៊ុន៨ កំពុងផ្តល់សៃវាកម្មទូរសព្ទអចល័តមាន ២២៩.៩៦២ 

គៃឿង ស្មើនឹង ១,៤៧%។ កៃុមហ៊ុនអ៊ិនធើណៃតចល័ត និងអចល័ត ៣៩  

កៃុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់សៃវាកម្មជូន អតិថិជនបៃើបៃស់ ៧.៥៧៥.៨២២នាក់ 

ស្មើនឹង ៤៨,៤៨% នៃបៃជាជនសរុបទូទាំងបៃទៃស បា៉ាន់សា្មាន ១៥.៦២៦. 

៤៤៤នាក់ ក្នុងនោះកៃុមហ៊ុន៦ កំពុងផ្តល់សៃវាកម្មអ៊ិនធើណៃតចល័តមាន

អតិថិជន ៧.៤៧៨.៤៣៦ នាក់ ស្មើនឹង ៤៧,៨៦% និងកៃុមហ៊ុន ៣៣         

កំពុងផ្តល់សៃវាកម្មអ៊ិនធើណៃតអចល័តមានអតិថិជន ៩៧.៣៨៦ នាក់ 

ស្មើនឹង ០,៦២%។

១៤- អប់រំៈ សិស្សបៃឡងជាប់សញ្ញាបតៃមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិបញ្ចប់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ មានបៃក្ខជនបៃឡងជាប់សា្ថាពរ ១១៨.០៣០ 

នាក់ (សៃី៦២.៣០១នាក់) ស្មើនឹង៩៣,៧២%។ សិស្ស បៃឡងសញ្ញាបតៃ 

មធ្យមទុតិយភូមិ បៃក្ខជនបៃឡងជាប់សា្ថាពរមាន ៥៥.៧៥៣ នាក់ (សៃី  

២៨. ៨០៧ នាក់) ស្មើនឹង ៦២,១៨% (សៃី៦៥,៤៦%) ក្នុងនោះនិទ្ទៃសA 

មាន៤០៥ នាក់ (សៃី២០៤នាក់)។ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាសរុបមាន ១២១ 

សាលា ក្នុងនោះគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ៤៨ សាលា និងឯកជន ៧៣ 

សាលា។ ការបៃឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់បរិញ្ញាបតៃរបស់និស្សិតទាំង  

គៃឹះសា្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនសរុប ៥៨.៩៨៨នាក់ (សៃី២៦.៩២០ 

នាក់)។

១៥- សុខាភិបាលៈ មូលដ្ឋានសុខភិបាលសាធរណៈទូទាំងបៃទៃសក្នុង

ឆ្នាំ២០១៦ នៃះ មានមន្ទីរពៃទ្យជាតិ៨ មន្ទីរពៃទ្យរាជធនីខៃត្ត២៤ 

(ខៃត្តត្បូងឃ្មុំមិនទាន់មាន) មន្ទីរពៃទ្យបង្អៃកកៃុងសៃុក ៨២ មណ្ឌល 

សុខភាព១.១៨៦ និងប៉ុស្តិ៍សុខភាព៩១ មានគៃសរុបទូទាំងបៃទៃស   

១២.៥៣៤គៃ ។  មានវៃជ្ជបណ្ឌិតឯកទៃស  ៦៩០នាក់ វៃជ្ជបណ្ឌិត    

២.៤០៣៩ នាក់ គៃូពៃទ្យមធ្យម៨៦៦ នាក់ ឱសថការើបណ្ឌិត២២ នាក់ 

ឱសថការើ ៥៨៩នាក់ ឱសថការើមធ្យម៩៥នាក់ ឱសថការើបឋម៥៣នាក់ 

ទន្តបណ្ឌិត ២៧៥នាក់ ទន្តពៃទ្យ៥៥នាក់ គិលានុបដ្ឋាក១៣៣ នាក់ 

ពៃទ្យធ្មៃញបឋម ១៣នាក់ បរិញ្ញាបតៃគិលានុបដ្ឋាក ១១៦នាក់ គិលានុប-

ដ្ឋាកមធ្យម ៧.៨៩៧នាក់ គិលានុបដ្ឋាកបឋម ៣.១៩៨នាក់ បរិញ្ញាបតៃឆ្មប 

៨៩នាក់ ឆ្មបមធ្យម៤.០២២នាក់ និងឆ្មបបឋម ២.៣៦៤ នាក់៕
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៨- កាសែត វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ របស់រដ្ឋតែូវផ្សព្វផ្សាយគែប់ព័ត៌មានដែលស្នើឡើងដោយគណៈកមា្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)      
អំពីការបែពែឹត្តទៅនែការបោះឆ្នោត និងការចាត់ចែងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ។ គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) តែូវចាត់វិធានការ ដើម្បី         
ផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទឃោសនាតាមសំណើរបស់គណបក្សនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មាះបោះឆ្នោត ផ្អែកតាមគោលការណ៍ស្មើភាព និងតាមលំដាប់ 
ពែលមុនកែយ ។

- អ្នកគែប់គែងរោងមហោសែប មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យាន ឬទីធា្លាសាធារណៈ ឬសាលសាធារណៈ តែូវផ្តល់ ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនដល់បែក្ខជន ឬគណ-  
បក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មាះបោះឆ្នោតដែលសុំជួល បែើបែស់ សមែប់ឃោសនា ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មើភាព និងតាម 
លំដាប់លំដោយ តាមកាលបរិច្ឆែទ នែការស្នើសុំ ។

គណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជន ដែលមានបំណងជួលរោងមហោសែប មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យាន ឬ ទីសាធារណៈ ឬសាលសាធារណៈតែូវដាក់ពាក្យ 
សុំទៅអ្នកគែប់គែងយា៉ាងហោចបីថ្ងែមុនថ្ងែឃោសនា ហើយតែូវ ផ្ញើសែចក្តីចម្លងនែពាក្យសុំនែះមួយច្បាប់ជូនដល់គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការ 
បោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

- អ្នកគែប់គែងតែូវឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំមិនឲ្យលើស ២៤ម៉ាង កែយពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។
- គណបក្សនយោបាយនែបញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មាះបោះឆ្នោត ឬបែក្ខជនអាចធ្វើការឃោសនានៅតាមកន្លែងឯកជនបាន តែតែូវមានការយល់ 

ពែមជាមួយមា្ចាស់កន្លែងនោះ ហើយតែូវជូនដំណឹងជាមុន ទៅគណៈកម្មការ ឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប ) អំពីកាលបរិច្ឆែទនែការឃោសនា
បោះឆ្នោតនោះ ។

៩- ហាមបែើបែស់ថវិកា សមា្ភារៈ មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន ដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាព ឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយ 
ណាមួយ ឬបែក្ខជនណាមា្នោក់ និងការបែើបែស់មធ្យាបាយដឹកជញ្ជនូដែលជាសម្បត្តរិបស់រដ្ឋ ដើម្ីបដឹកជញ្ជនូអ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

១០- គណបក្សនយោបាយ ឬបែក្ខជន ឬអ្នកគាំទែមិនតែូវជែៀតជែក ឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពរបស់គណបក្សនយោបាយ បែក្ខជន 
ឬអ្នកគាំទែផ្សែងទៀត ។

១១- អាជា្ញាធរគែប់លំដាប់ថ្នោក់ ដែលទទួលខុសតែូវការងរសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ  និងវិស័យការងរឯទៀត តែូវផ្តល់កិច្ចសហ-              
បែតិបត្តិការដល់កណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគែប់លំដាប់ថ្នោក់ជាដាច់ខាត ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ 
សណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងរបៀបរៀបរយក្នុងសម័យបោះឆ្នោត ការចុះបញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មាះបោះឆ្នោត ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត 
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបែកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត តាមសំណើរបស់គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ឬគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត   
គែប់លំដាប់ថ្នោក់ ៕
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ឃុំសា្វែយស ដ៏ឆ្ងាយតែនៅកៀក
បង្កើយជាមួយយើង

ចាកចៃញពីកៃុងសៀមរាប ដោយចំណាយ

ពៃលបៃមាណបីមោ៉ាងក្នុងល្បឿនរថយន្តមធ្យម

លើកំណាត់ផ្លូវកៃលកស៊ូខ្មារលោង គឺផ្លូវ 

ជាតិលៃខ៦៧ ហើយតៃូវឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវ 

កៃលកៃួសកៃហម យើងបានទៅដល់ឃុំសា្វាយ 

ស សៃុកវា៉ារិន បៃកបដោយសុវត្ថិភាព។ ជំនោរ 

ខៃមករា ធតុអាកាសតៃជាក់ល្មម ដៃលអាច   

អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរ ដោយបើកកញ្ចក់ 

រថយន្ត ដើម្បីបានសៃូបយកក្លិនបៃហើរនៃសៃូវ

សៃដៃលកំពុងទុំ   ដួលរាបទៅក្នុងសៃ និងក្លិន 

គល់ជញ្ជាៃំងនៃសៃខ្លះ ដៃលទើបនឹងចៃូត     

កាត់រួច។ ជួនកាលយើងព្ញសម្លៃងភ្លៃងការល្វើ

យៗពីភូមិដៃលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវ។ សម្លៃងសើច 

កា្អាកកា្អាយរបស់បៃជាពលរដ្ឋ និងកុមារា កុមារើ 

ទាំងនៃះ គឺជាអ្វីដៃលកំពុងតៃកើតឡើងនៅឃុំ

ជនបទដច់សៃយលមួយ ដៃលយើងបាន 

ទៅដល់។

ឃុំស្វាយសអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន

សា្វាយសជាឃំុមួយ ក្នងុចំណោមឃំុទំាង៥ នៃ 

សៃកុវា៉ារិន ខៃត្តសៀមរាប។ ឃុំនៃះមានភូមិ 

សាស្តៃខងជើងទល់នឹងឃុំបៃសាទ, ខងលិច 

ទល់នឹងឃុំសៃខ្វាវ សៃុកអង្គរជុំ, ខងត្បូងទល់

នឹងឃុំគោកដូងសៃុកអង្គរជុំ និងខង កើតទល់ 

នឹងឃុំឃុនរាម សៃុកបនា្ទាយសៃី។ ឃុំមាន 

ផ្ទៃដីសរុប ៨៨៨ ៣ ហិកតា ចៃកចៃញជា៧ ភូមិ 

មានបៃជាពលរដ្ឋបៃមាណ៩៩% ដៃលបៃកប 

មុខរបរធ្វើសៃ និងមាន ១ % រកសុីលក់ដូរ។ 

បៃជាពលរដ្ឋឃុំសា្វាយស មានចំនួន ១ ២៥៣ 

គៃួសារស្មើនឹងមនុស្សរាយចំនួន ៥ ៥១៣ នាក់ 

ក្នងុនោះសៃ២ី ៨៥៦ នាក់,ស្មើនឹងខ្នងផ្ទះ ១ ១៧៤ 

ខ្នង។

ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃុំសា្វាយស គៃអាច

ទៅបានដោយបៃើបៃស់ផ្លូវចំនួនពីរ ខ្សៃផ្សៃង 

គា្នា។ ខ្សៃទីមួយគៃអាចចាកចៃញពីកៃងុសៀមរាប    

ឆ្ពោះទៅទិសខងលិច តាមកំណាត់ផ្លវូជាតិ លៃខ 

៦ ទៅដល់សៃុកពួក និងកាត់ទៅសៃុកអង្គរធំរួច

សំដៅទៅរកឃុំនៃះ តៃម្តងដោយធ្វើដំណើរលើ 

ចំងយផ្លូវជាង ១០០គ.ម ដៃលក្នុងនៃះជាផ្លូវ 

កស៊ូជាង ១៧គ.ម និងកៃ ពីនៃះជាផ្លូវកៃួស 

កៃហម។ ចំណៃកខ្សៃទី២ គឺចាកចៃញដោយ 

ឆ្ពោះទៅទិសខងកើត ខៃត្តលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ 

លៃខ៦ រួចបត់ទៅផ្លូវជាតិលៃខ ៦៧តមៃង់ទៅ

ឃុំសៃណូយសៃុកបនា្ទាយសៃី រួចបត់ឆ្វៃងហើយ

អាចទៅដល់ឃុំនៃះតៃម្តង ដៃលមានចំងយ     

ផ្លូវជាង ៨០គ.ម ក្នុងនៃះជាផ្លូវកស៊ូបៃវៃង  

បៃមាណ៦០គ.ម។

លោក លាវ រើណា បៃធនកៃុមបៃឹក្សា 

ឃំុសា្វាយស និងជាបៃធនគណៈកមា្មាធិការគណ

បក្សបៃជាជនកម្ពជុា ឃំុសា្វាយស បានរំលឹករឿង    

រា៉ាវមួយចំនួនទាក់ទងនឹងអតីតកាល នៃឃុំនៃះ 

បៃប់យើងថា អ្វីដៃលយើងបានឃើញនៅពៃល

នៃះគឺជាទិដ្ឋភាពដៃលមិននឹកសា្មានដល់ ។ កៃយ 

ថ្ងៃរំដោះ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងជាចៃើនឆ្នាំ បន្ត 

បនា្ទាប់មកទៀត រហូតដល់ជិតចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 

៩០ ឃុំសា្វាយស គឺជាចំណុចក្តៅ មួយនៃសងៃ្គម 

ពិសៃស នៅមុនមានសមាហរណកម្មកមា្លាងំខ្មៃរ 

កៃហម។ តំបន់មួយនៃះ ជួបបៃទះនឹងអសន្តិ 

សុខខ្លាំង មិនអាចចៃះតៃធ្វើដំណើរចៃញចូល 

បានតាមចិត្តនោះទៃ។ ម៉្យាងទៀតឃុំនៃះពីមុនពុំ

មានផ្លូវកៃលកស៊ូ ផ្លូវកៃួសកៃហម ដូចពៃល 

នៃះឡើយ។ តាំងពីបរមបុរាណមកមានតៃផ្លូវ 

រទៃះគោបរកាត់វាលសៃ។ នៅខៃបៃំងដីហុយ 

ទៃលោម ឯខៃវស្សាដើរលុយទឹកកប់ភៅ្លា។ ជា 

រួមទំនាក់ទំនងពីភូមិមួយ ទៅភូមិមួយ ពីឃុំមួយ 

ទៅឃុំមួយគឺ ធ្វើដំណើរដោយរទៃះគោ កៃបី កង់ 

ឬដើរដោយថ្មើរជើងតៃប៉ុណោ្ណោះ។

បនា្ទាប់ពីរំលឹកបៃបនៃះ លោកមៃឃំុបៃទឹក 

មុខជាញញឹមវិញថា បច្ចបុ្បន្នបៃជាជនរស់នៅ  

បានងយសៃួលណាស់។ ចង់ធ្វើដំណើរទៅ 

ណាពៃលណាក៏បាន។ យើងមានផ្លូវមានមធ្យា-

បាយធ្វើដំណើរទាំងផ្ទាល់ខ្លួន ឬរថយន្តតាក់សីុ 

គៃប់គៃន់ឥតខ្វះ។ កាលពីមុនការធ្វើដំណើរពី  

ខៃត្តសៀមរាបមក ឃុំនៃះជួនកាលតៃូវដៃកផ្លូវ    

ជួនកាលចំណាយពៃលស្ទើរពៃញមួយថ្ងៃ ទើប 

មកដល់។ ពៃលមកដល់មើលមនុស្សសឹងមិន

សា្គល់ដោយសារតៃ ធូលីដី ហុយរុំជិតជុំ ។   

ឥឡូវការធ្វើដំណើរ ចំណាយពៃលតៃបុ៉នា្មានមោ៉ាង 

ប៉ុណោ្ណោះ។ អ្នកឃុំសា្វាយសខ្លះ ឡើងចុះទៅ 

សៀមរាបដូចទៅផ្សារអីចឹង។

ភាពរស់រវើកន្រឃុំស្វាយស

ដចូអវ្ដីែលលោកបរ្ធានករ្មុប្រកឹស្ាឃុបំាន

រៀបរាប់។ នៅចនោ្លាះភូមិនានានៃឃុំបានកៃល

ពៃញទៅដោយវាលសៃ។ សៃខ្លះនៅចនោ្លាះ 

ដើមឈើ។ ជារដូវចមៃតូផង យូរៗម្តងយើងលឺស

ម្លៃងកសិករដៃលសៃករកគា្នា។

ប៉ុន្តៃនៅក្នុងភូមិ និងទីបៃជុំជនជាប់នឹងដង 

ផ្លវូ យើងបានជួបបៃទះជាញឹកញាប់នូវអគារសិក្សា 

ភ្ញៀវទៃសចរណ៍ទៅលៃងរមណីយ៍ដ្ឋាននៅក្នុងឃុំសា្វាយស
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កុមារនៅឃុំ សា្វាយស ដ៏ឆ្ងាយដច់សៃយលក៏ទទួលបាន
សៃវាអប់រំយ៉ាងល្អបៃសើរ

ពោលគឺ ឃុំនៃះមានរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យ ។ 

លោកមៃឃុំបៃប់ថា ដោយទទួលបានការយក 

ចិត្តទុកដក់ពីអាជា្ញាធរសៃុក ខៃត្តការិយល័យ 

អប់រំមន្ទីរអប់រំខៃត្ត ពិសៃសរាជរដ្ឋាភិបាលដៃល 

មានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខ 

ឃុំសា្វាយសពៃលនៃះ បានកា្លាយជាឃុំឈានមុខ

មួយក្នុងវិស័យអប់រំ ។ បច្ចុប្បន្នទូទំាងឃុំមាន  

សាលារៀនចំនួន ៤កន្លៃងស្មើនឹង៨ ខ្នងនិងមាន 

បន្ទប់ចំនួន ៣៤បន្ទប់ ។ ក្នុងចំនួននោះមាន    

សាលាបឋមសិក្សា៤ កន្លៃងនិងអនុវិទ្យាល័យ១ 

កន្លៃងដៃលមានសិស្ស សរុបចំនួន ១ ២៨៨ នាក់ 

ក្នុងនោះសៃីចំនួន៦៥៧ នាក់។ចំនួនសិស្សមាន

ការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បន្ថៃមទៀត។

លោកមៃឃុំបានបញ្ជាក់ថា ការបៃបៃួល 

ខងជីវភាព និងការសិក្សារបស់បៃជាជននៅ 

ក្នុងឃុំ គឺផ្តើមចៃញសំខន់ពីវិស័យហៃដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងឃុំផងដៃរ។ ក្នុងឃុំទាំង    

មូលមានផ្លវូខ្វាត់ខ្វៃងចំនួនរាប់ពាន់ គីឡូម៉ៃតៃ ។ 

ក្នុងចំនួននៃះមានផ្លូវកៃលកស៊ូចំនួន ១១គ.ម 

ដៃលផ្លូវទាំងនោះ គឺកំពុងតៃបមៃើឲ្យវិស័យដឹក 

ជញ្ជនូ និងការធ្វើដំណើររបស់បៃជាពលរដ្ឋឆ្លង

កាត់ទៅមកមានភាពងយសៃលួបំផុត។ ជាមួយ 

ការអភិវឌ្ឍផ្លវូគមនាគមន៍នៃះ ឃំុនឹងមានគមៃង 

ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត ដើម្បីបៃកា្លាយផ្លូវដីសឲ្យទៅ

ជាផ្លូវដី កៃលកៃួសកៃហមរាប់សិប គីឡូម៉ៃតៃ 

បន្ថៃមទៀត។

គិតតៃឹមដើមខៃមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឃុំទាំង 

មូលមានគោយន្តកន្តៃចំនួន ៤៩៥ គៃឿង, 

តៃក់ទ័រចំនួន១០ គៃឿង, ឡានធំសមៃប់ដឹក 

ជញ្ជនូចំនួន៦គៃឿង, ឡានតូចចំនួន១៣ គៃឿង, 

ម៉ូតូចំនួន ៥៤៦ គៃឿង, មា៉ាសុីន បោកសៃូវចំនួន 

៧ គៃឿង, និងកង់មានចំនួន៤០០ គៃឿង។ 

អ្វីៗទាំងនៃះ   មិនមៃនកើតឡើងដោយឯកឯង 

ឡើយ តៃវាបានបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាព និងធនធន

របស់បៃជាជននៅក្នុងឃុំនៃះផ្ទាល់ផងដៃរ។

សា្ថានភាពទូទៅ នៃការបង្កបង្កើនផល នៅទី 

នៃះ មួយផ្នៃកបានពឹងផ្អៃកលើការខិតខំថៃទាំ

ដោយកសិករផ្ទាល់ និងមួយផ្នៃកពឹងផ្អៃកលើបៃ

ព័ន្ធធរាសាសៃ្ត ដៃលជួយគិតគូដោយផ្នៃកពាក់-

ព័ន្ធ។ លោក លាវ រើណា បញ្ជាក់ថា ក្នុងឃុំមាន

បៃព័ន្ធធរាសាស្តៃសំខន់ៗចំនួន ៥កន្លៃង ដៃល 

អាចសៃច សៃពសៃូវវស្សាបានចំនួន ១ ៤០០ 

ហិកតា។ ធរាសាស្តៃនៃះដៃរ ក៏អាចជួយសៃច

សៃពនូវសៃូវបៃំងបានបៃមាណ ១០ហិកតា 

ថៃមទៀត។

លោកមៃឃុំបន្តថា ទឹក គឺជាបញ្ហាសំខន់   

ដោយមិនមៃន សមៃប់តៃការបង្កបង្កើនផលទៃ 

តៃក៏សមៃប់ការហូបចុកបៃចំាថ្ងៃផងដៃរ ។ អ្វី 

ដៃលសំខន់ គឺទឹកបៃើបៃស់ដៃលមានគុណភាព

កាន់តៃបៃសើរមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ។លោក 

មៃឃុំបៃប់ថា ក្នុងឃុំមានសៃះទឹកសហគមន៍ 

ចំនួន៥៦ កន្លៃង អណ្តងូទឹកធ្វើអំពីលូចំនួន ៧០០ 

កន្លៃង និងអណ្តងូស្នប់ចំនួន១៤ កន្លៃង ។ ទឹក 

សា្អាត  ទំាងនៃះ កៃពីបមៃើឲ្យការបៃើបៃស់ ហូប 

ចុកបៃចំាថ្ងៃរបស់មនុស្ស សត្វពាហនៈ ក៏បាន 

បមៃើ    ឲ្យការសៃចសៃព បន្លៃបង្ការជាចៃើនមុខ 

ថៃមទៀតផង    ។

ពុទ្ធចក្រនិងទ្រសចរណ៍

ដោយផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ដៃលមុននៃះចៃើនឆ្នាំ

ជាតំបន់សងៃ្គាម និងជាតំបន់់ 

ដច់សៃយលមួយរបស់ ខៃត្ត 

សៀមរាបនោះ ជាបន្តបនា្ទាប់់ 

នៃអាណត្ត ិរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ដៃល ដឹកនំាដោយ សម្តៃចអគ្គ 

មហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋនៃ្តីនៃពៃះរា-

ជាណាចកៃកម្ពុជា  និងជា 

បៃធន គណបក្ស បៃជាជន 

កម្ពុជា វិស័យពុទ្ធចកៃនៅឃុំ 

សា្វាយស ក៏កំពុងមានការរើក 

ចមៃើនគួរកត់សមា្គល់ ដោយពៃលនៃះ ឃុំមាន 

វត្តអារាមចំនួន ៣ កន្លៃងមាន ពៃះសង្ឃចំនួន១៩ 

អង្គ មានយយជី តាជី អាចារ្យ គណៈកម្មការ 

កូនសិស្សលោកជាចៃើននាក់ ។ ទីអារាមកៃពី

បំរើអោយវិស័យពុទ្ធសាសនា ក៏ ជាទីសា្នាក់នៅ 

របស់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគៃូ អ្នកគៃូ ដៃល 

មកសិក្សា ឬបំពៃញការងរនៅក្នុង ឃុំផងដៃរ  ។

លោកមៃឃុំបានបៃប់ថា ឃុំក៏មានតំបន់ 

ទៃសចរណ៍មួយកន្លៃង គឺជារមណីយដ្ឋានទឹក 

ធ្លាក់ ដៃលអាចសៃូបទាញភ្ញៀវទៃសចរក្នុង 

សៃកុ និងភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសបាន បុ៉ន្តៃបច្ចបុ្បន្ន 

មានអ្នក ដៃលមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននៃះ 

ក្នុងចំនួនតូចតួចនៅឡើយ។ លោកមៃឃុំរំពឹង 

ថា នៅពៃលអនាគតរមណីយដ្ឋានមួយនៃះ     

នឹងទទួលបាន នូវការអភិវឌ្ឍ ទៅតាមតំណាក់ 

កាលនីមួយៗ។ កៃពីរមណីយដ្ឋានខងលើគឺ

ឃំុមានពៃសហគមន៍ចំនួន ៣កន្លៃងថៃមទៀត 

ដៃលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន៣៤៤ ហិកតា ។

ឃុំស្វាយស សង្ឃឹមបោះជំហានទៅមុខ

ដោយសារសកា្តៅនុពលនៅក្នុងឃុំ និងលទ្ធ

ភាពកាន់តៃបៃសើរឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ របស់បៃជា-

ជននៅក្នងុឃំុនោះ លោកមៃឃំុបានបង្ហាញនូវកី្ត

សង្ឹឃមយ៉ាងមុតមាំ ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់

ចុងកាត់មាត់ញកមួយនៃះ។ លោកបញ្ជាក់ថា  

ឃំុមានផៃនការគោលការណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សមៃប់ 

អនុវត្តនៅអាណត្តិបន្ត ដៃលនឹងធ្វើការបោះ 

ឆ្នាតនៅខៃមិថុនា ខងមុខនៃះហើយ ។ ជា 

គោលបំណងធំរបស់អាជា្ញាធរឃុំ និងបៃជា 

ពលរដ្ឋ គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពជុា បន្តទទួលបានជោគជ័យក្នងុការដឹកនំាឃំុ 

ដោយខិតខំអនុវត្តឲ្យមានបៃសិទ្ធភាព នូវគោល 

នយោបាយភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាការ

យកចិត្តទុកដក់លើវិស័យអប់រំ សុខភិបាល 

គមនាគមន៍ អគ្គិសនី ធរាសាសៃ្ត។ ឃុំក៏នឹង        

ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនូវរមណីយដ្ឋាន ដៃល 

មានសៃប់ក្នុងមូលដ្ឋានផងដៃរ។

ចប់ការងរគឺជាពៃលលា្ងាចល្មម។ យើងចាក

ចៃញពីឃុំសា្វាយសតាមផ្លូវមួយខ្សៃទៀត ដៃល    

ឆ្ពោះមករកសៃកុពួក ដៃលភា្ជាប់មកផ្លវូជាតិលៃខ         

៦ ។ ថ្ងៃហៀបអស្តង្គត សម្លៃងគោយន្តកន្តៃ 

សម្លៃងម៉ូតូ និងសមៃកសៃករកគា្នារបស់អ្នក 

ភូមិនៃ ឃុំសា្វាយស បានធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តនឹង 

ទិដ្ឋភាពនៃះពុំអាចបំភ្លៃចបាន៕   
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កាំបិតចិតដងឯង

ពៃលអ្នកសៃី រ៉ូហ្សា តៃឡប់

ពីផ្សារចូលដល់មាត់ទា្វារផ្ទះ 

កុមារ ខំថៃល អាយុ ៧ 

ឆ្នាំបៃញាប់ទៅទូលពិត :

- មា៉ាក់.មា៉ាក់ ខ្ញុំឃើញលោក

បា៉ាអង្គុយឱបមីងមា៉ារើយ៉ានៅក្នុង

សួនច្បារ 

មា្តៅយរាដៃកាត់ :

- អើ...អើ.ប៉ុណ្ណឹងមា៉ាក់យល់ហើយ។ ចាំយប់ពៃលបា៉ាតៃឡប់មកដល់ 

ផ្ទះវិញ សឹមកូនឯងធ្វើជាបៃប់មា៉ាក់ពីរឿងនៃះ ដើម្បីឲ្យអ្នកឯទៀតបានដឹង

ផងយល់ហើយនៅ ?

យប់ឡើង ពៃលអ្នកផ្ទះជួបជុំគា្នាអស់នៅតុបាយ កុមារខំថៃល នឹក          

ឃើញបណា្តាំមា្តៅយពីថ្ងៃក៏និយយទៀតបញ្ចប់ :

១. ចាស់ទុំបុរាណ បានអប់រំ ចូរកូននាងកុំបីរាយមាយ
   
 ពាក្យនៃះទុកដូចជាសំពាយ តទៅមុខងយ កាយសមសួន ។
   
២. កុំគិតរួសពៃក វាបៃកបាក់ កុំឲ្យថា្នាំងថា្នាក់ វាបាត់ស្ងួន 
   
 កុំខ្ជិលងុយងក វាថកខ្លួន កុំឲ្យវៃះពួន វាបាត់មុខ ។
   
៣. កុំមានៈពៃក វាបៃកមិត្ត កុំឲ្យទៃុស្តស្និទ្ធ វាបាត់សុខ
   
 កុំឲ្យលើកខ្លួន វាផ្ទួនទុក្ខ កុំឲ្យបាត់មុខ វាអបៃិយ ។
   
៤. កុំឲ្យបាត់ស្នៃហ៍ វាបៃរឃ្លាត កុំឲ្យទៃុស្តញាតិ វាកើតក្តី 
   
 កុំឲ្យហា៊ានហួស អាយុខ្លី កុំឲ្យវាយសៃី វាខូចឫក ។
   
៥. កុំឲ្យស្ងៀមដៃ វាធ្លាប់ល្ងង់ កុំឱបជង្គង់ វាធ្លាប់ស្ពឹក 
   
 កុំឲ្យយឺតពៃក វាទៃមឹក កុំឲ្យឆ្មើងឫក គៃខ្ពើមស្អប់ ។
    
៦. កុំសុីចៃើនពៃក វាបៃកពោះ កុំឲ្យឡៃះឡោះ វាខូចទៃព្យ 
   
 កុំឲ្យខុសរឿយ វាអភ័ព្វ កុំឲ្យលៃលាប់ វាធ្លាប់ខ្លួន ។
 
៧. កុំតាំងខ្លួនខ្ពស់ ហួសក្តីល្អ ធ្វើល្អខ្ពស់ជាង ទើបសមសួន 
   
 គុណធម៌បវរ ល្អមាំមួន ទើបជីវិតខ្លួន បានពិសិដ្ឋ ។
   
៨. កិច្ចការបៃុងធ្វើ គិតក្នុងចិត្ត គប្បីបៃុងបៃិត បិទឲ្យជិត 
   
 មិនគួរបញ្ចៃញ វាចាពិត ពៃះតៃឹមគំនិតក្នុងចិនា្តៅ ។
 
៩. ឯកិច្ចការគៃន់ បានកំណត់  មិនទាន់បានបទ ច្បាស់ទីណា
   
 ទីនោះមិនទាន់ កើតសាច់ការ កុំចៃញវោហោរ ឲ្យគៃដឹង ។
   
១០. ទឹកសៃក់តក់ៗ ធ្លុះផ្ទាំងថ្ម គឺជាគុណធម៌ ព្យាយមបៃឹង
   
 នាំភាពជោគជ័យន័យរឹងបុឹង  ពៃះចៃះថ្លៃងថ្លឹងពិចារណា ៕

- មា៉ាក់.មា៉ាក់.... ពៃឹកមិញ បា៉ាអង្គុយឱបមីងមា៉ារើយ៉ាក្នុងសួនច្បារ 

តៃង់កន្លៃងដៃលមា៉ាក់ និងពូប៊ិនថៃសឧស្សាហ៍ឱបគា្នាពៃលបា៉ាមិននៅផ្ទះ 

ចុះទៅខៃត្តនោះអី ៕ 

              មិនបាច់ទែ

លោក ឡឹម តៃូវឆ្កៃឆ្កួតដៃញខំរត់ជុំវិញធ្លាបាល់ទាត់អស់មួយជុំ ហើយ 

មួយជុំទៀត។ ឃើញដូច្នៃះមា្ចាស់ផ្ទះ ដៃលមានផ្ទះនៅជាប់ធ្លាបាល់ទាត់ 

សៃកបៃប់ពីបង្អួចជាន់ទី២ :

- អៃហ៍បងបៃុសរត់ចូលផ្ទះខ្ញុំមក ទា្វាររបងខងមុខកំពុងបើកចំហ 

ហើយ។

លោក ឡឹម មាត់ដកដង្ហើមឃូសខសៗបណ្តើរឆ្លើយបណ្តើរ :

- អរគុណ.អរគុណហើយ មិនបាច់ទៃ ខ្ញុំរត់លឿនជាងវាដល់ទៅជាង 

២ជុំឯណោះឃើញទៃ៕ 

         ដែកមិនគែប់គែាន់

ពៃឹកនៃះ នាយ ឆ្លាំង បានទៅគ្លីនិកត្អូញត្អៃរបៃប់លោកវៃជ្ជបណ្ឌិតថា 

រៀងរាល់យប់ខ្លួនដៃកបានតិចតួចណាស់ មិនគៃប់គៃន់សមៃប់សុខភាព 

ទៃ។

ឮដូចោ្នាះ លោកវៃជ្ជបណ្ឌិតសួរបញ្ជាក់ :

- ក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់ប្អូនដៃកបានប៉ុនា្មានមោ៉ាង ?

- បាទ...គឺខ្ញុំដៃកបានបៃមាណតៃ១០ មោ៉ាងប៉ុណោ្ណោះ !

- អុញ...ដល់ទៅ ១០មោ៉ាង នៅថា មិនគៃប់គៃន់ទៀត ?

- បាទ... វាពិតជាអ៊ីចឹងមៃន ពៃះរយៈពៃល ១០មោ៉ាង ដៃកលក់នោះ 

ខ្ញុំតៃងយល់សប្តិឃើញ ខ្លួនឯងនៅភា្ញាក់ដើរលៃង តាមគៃប់កន្លៃងនានា ៕ 

           កូនប្រុស-កូនស្រី

នាង ញ៉ន កំពុងដៃកសមៃលកូននៅក្នុងបន្ទប់ ឯនាយ ញ៉ុក ជាប្តី និង

ឪពុកមា្តៅយកំពុងរង់ចាំនៅខងកៃយ៉ាងអន្ទះសា ។ មួយសន្ទុះ នាងគិលា-

នុបដ្ឋាយិកា បីទារកចៃញមក។ នាយ ញ៉ុក ស្ទុះទៅទទួលមុនគៃពៃមទាំង

ទាញកៃណាត់គៃបចៃញ ហើយសៃក : 

- អសា្ចារ្យ...កូនបៃុស...កូនបៃុស ! ខ្ញុំបានកូនបៃុសហើយ ! ភា្លាមនោះ 

នាងគិលានុបដ្ឋាយិកាសៃកវិញ !

- កូនបៃុសស្អី ? មៃមដៃខ្ញុំតើ ឆប់លៃងមៃមដៃខ្ញុំភា្លាម ៕

                                  រះ ឬ លិច
ពៃលលា្ងាចមួយវិចិតៃករ សំបូរ សួរនាង សម្បត្ត ិជាភរិយ ដៃលបានដើរ

មកដក់បង្គុយក្បៃរខ្លួនកំពុងគូរ :

- អូនសាកពិនិត្យគំនូរពៃះអាទិត្យដៃលបងគូរនៃះ ហើយទាយមើល 

តើពៃះអាទិត្យទើបនឹងរះ ឬហៀបនឹងលិច ?នាង សម្បតិ្ត កៃបួចមាត់ញញឹម 

ទើបឆ្លើយ :

-   ចា៎ាះ ពៃះអាទិត្យនៃះគឺហៀបនឹងលិច !

-   ម៉ៃចបានជាអូនហា៊ានអះអាងអ៊ីចឹង ?

-  ចា៎ាះ ពៃះបងដៃកមិនដៃលកៃកពីពៃលឹមណាម្តងផង ម៉ៃចបាន 

ឃើញពៃះអាទិត្យរះ ដើម្បីគូរតាមបាន ៕
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