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ការរីកចម្រើនរបស់ឃុំ សង្កាត់ គឺជាកាលានុវត្តភាពដ៏ធំធេងសម្រាប់
ឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បន្តពង្រឹងតួនាទីដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន

Communal/Sangkat Progresses – A Tremendous Opportunity for CPP to
Continue Local Leadership Role
ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាឆ្នាំទី៤ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាល
ទី៥ នៃរដ្ឋសភា ព្រមជាមួយនេះក៏ជាឆ្នាំទី៥របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
អាណត្តិទី៣

និងជាឆ្នាំត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

សង្កាត់អាណត្តិទី៤ សម្រាប់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់រយៈពេល៥ឆ្នាំបន្តទៀត។
នៅក្នុងរយៈពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហា
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមាន

ការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង

សម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗយ៉ាងច្រើនលើគ្រប់

វិស័យនៅទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយមោទនភាពបំផុត។

ដំណើរការនៃ

សង្គមជាតិទាំងមូលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរ, សន្តិភាព ស្ថិរភាព
នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសុវត្តិភាពសង្គមកាន់
តែរឹងមាំ ដែលបានធានានូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាជន ។ ប្រជាជនគ្រប់ច្រក
ល្ហកបានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត សុខដុមរមនាដោយពុំមានការភ័យបារម្ភ
ពីការគំរាមគំហែងនៃសង្រ្គាម, អស្ថិរភាព ឬ ចលាចលសង្គមផ្សេងៗ ហើយ
កំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាង
ប្រទេសជាតិ ។ បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតែបន្តអនុវត្តប្រកប
ដោយផ្លែផ្កានូវបណ្តាទិសដៅជាអាទិភាពគឺ ៈ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធាន
មនុស្ស

ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

ការបង្កើនតម្លៃក្នុងវិស័យ

កសិកម្ម ព្រមទាំងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងសមត្ថភាពនៃស្ថាប័ន ។
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួន ដើម្បីពង្រឹង
សកម្មភាពគាំទ្រគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ការ
លើកកម្ពស់ការគាំពារសង្គមចំពោះជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ ព្រម
ទាំងការបង្ខិត ការផ្តល់សេវាសាធារណៈមកកាន់តែកៀកជាមួយនឹងប្រជាជន ។ ជាពិសេសការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុង
វិស័យនានា ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែ
ច្រើនឡើងនោះ បានទទួលការអបអរសាទរពីប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ ។
នៅក្នុងដំណើរវិវត្តន៍ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននេះ

ក្រុមប្រឹក្សា

ឃុំ

សង្កាត់ អាណត្តិទី៣ នៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ដែលក្នុងនោះ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាកាន់តួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៩៧,៤៩% នៃចំនួនឃុំ
សង្កាត់សរុប បានបំពេញតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនប្រកប
ដោយការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងការបម្រើប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់

ខ្លួន។ គួរបញ្ជាក់ថា តាមរយៈដំណើរការកែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
មុខងារ និងធនធានត្រូវបានផ្ទេរជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែច្រើនឡើង ពីថ្នាក់ជាតិ
ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាកក
់
ម
្រោ ជាតិ សំដៅធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដ៏ទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យ
និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ក្នុងនោះ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានផ្ទេរ
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 ៥០០លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១៤

យកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំង ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានខិតខំ

ឆ្នាំមកនេះ។ ទន្ទឹមនេះ ផ្អែកលើគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ ឃុំ សង្កាត់

បង្ហាញលទ្ធផលជាក់ស្តែង ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា-

បានកៀរគរធនធានពីបណ្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមស៊ីវិល សប្បុរសជន និង

ភិបាល និងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតដែលនៅសេសសល់ ជាពិសេសបេក្ខជន

សហគមន៍មូលដ្ឋានបានច្រើនរយលានដុល្លារថែមទៀត។ អាស្រ័យហេតុ

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចុះជាប់ជាមួយ

នេះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់កាន់តែមានលទ្ធភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈ និង

ប្រជាជន ខិតខំផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សឲ្យប្រជាជន

ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានរាប់ពាន់គម្រោងក្នុង១ឆ្នាំៗ

បានយល់ជ្រួតជ្រាបច្បាស់

ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មូលដ្ឋាន

ដែលបាន

និងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យប្រជាជនមានភាព

និងការកាត់បន្ថយភាព

កក់ក្តៅ ស្រឡាញ់ និងជឿទុកចិត្តមកលើខ្លួន ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នៈក្នុង

ក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ លើមូលដ្ឋាននេះ ប្រជាជនបានឃើញច្បាស់នូវតួ

ការបោះឆ្នោតនេះ រក្សានូវតួនាទីដឹកនាំរបស់គណបក្សនៅឃុំ សង្កាត់ និង

នាទីដឹកនាំ ដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងនៅ

ឈានទៅពង្រីកប្រៀបឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ២០១៨ ៕

ថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ។
ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ
ទី៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ
គណបក្សចំនួន១២ ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងកំពុងខិតខំផ្សព្វផ្សាយ
នូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន

ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាជនក្នុង

បរិយាកាសនយោបាយប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត អព្យាក្រឹត សេរី និង
ប្រជាធិបតេយ្យ។ ប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងដំណើរការដ៏ល្អនេះ គណបក្សប្រឆាំង
បានផ្សព្វផ្សាយនូវសារនយោបាយ«ដកមេឃុំបម្រើបក្ស

ដាក់មេឃុំបម្រើ

រាស្ត្រ» ដែលខ្លឹមសារមានចរិតញុះញង់ បង្កហេតុ និងប្រមាថមើលងាយ

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្រ្តីឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានខិតខំបម្រើ
ប្រជាជន

ស្របតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការ

នយោបាយ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណ
បក្សប្រឆាំងធ្វើការកែតម្រូវជាបន្ទាន់នូវខ្លឹមសារនេះ ដើម្បីរក្សាបរិយាកាស
ល្អ និងសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។ ទោះបីយ៉ាងក្តីនេះ ក៏ខ្លឹមសារ
ដែលពោរពេញដោយទំនាស់នេះ

នៅតែត្រូវសកម្មជន

និងមន្រ្តីរបស់

គណបក្សប្រឆាំងបន្តឃោសនានៅមូលដ្ឋានដដែល ព្រោះថាវាបានផ្សព្វផ្សាយរួចទៅហើយ។ ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រឃោសនាមួលបង្កាច់ បោកប្រាស់ ប្រជាភិថត
ុ ិ
មិនអាចបិទបាំងការពិតបានឡើយ ព្រោះថាប្រជាជន គឺជាសាក្សីនៃការ
រីកចម្រើនរបស់មូលដ្ឋាន ហើយគឺប្រជាជននោះហើយ ដែលជាអ្នកបាន
បង្កើតនូវក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរ

នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅគណបក្ស

សង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យ
គណបក្សនេះដកចេញនូវចំណងជើង «ដកមេឃប
ុំ ម្រប
ើ ក្ស ដាក់មឃ
េ ប
ុំ ម្រើ

រាស្ត្រ» នេះ ព្រោះជាខ្លឹមសារដែលផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយច្បាប់ស្តីពី

គណបក្សនយោបាយ

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

សង្កាត់ និងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ពិសេសរបប
ប្រជាធិបតេយ្យ

សេរីពហុបក្ស

និងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត

សមាមាត្រ។
សរុបមកការរីកចម្រើនរបស់ឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស បានផ្តល់
កាលានុវត្តភាពដ៏ធំធេងដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបន្តពង្រឹង
ការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅឃុំ សង្កាត់ទៅមុខទៀត។ ទន្ទឹមនេះ ក៏គប្បីឃើញ
ច្បាស់ថា រយៈពេលពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាដំណាក់កាល តស៊ូយ៉ាង
តានតឹង ស្រួចស្រាល់លើសមរភូមិសាធារណមតិ។
អង្គការចាត់តាំងគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់

អាស្រ័យហេតុនេះ

ក៏ដូចមន្រ្តីគណបក្សគ្រប់រូបគប្បី

TsSnavdIþRbCaCn

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 electoral 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./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល
ជាមួួយសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក/ឃុំ នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 ជួយសម្រល
ួ រាល់ការលំបាកក្នង
ុ កិចកា
្ច រផ្តលស
់ វា
េ សាធារណៈអោយបានត្រម
ឹ ត្រវ
ូ
និងទាន់ពល
េ វេលាដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋ

ទ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក/ឃុំ នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ

កាលពីថ្ងៃទី ១៨ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

សម្រួលរាល់ការលំបាកក្នុងកិច្ចការផ្តល់សេវាសាធារណៈ អោយ

ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន

បានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។

ក្រុងចំនួន ០៤ ក្នុង នោះរួមមានស្រុក ត្បូងឃ្មុំ ក្រុងសួង ស្រុកមេមត់

ការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក/ឃុំ នីមួយៗ អោយចុះជាប់

អញ្ជញ
ើ ជួបសំណះេ សំណាល ជាមួយ ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំមន្ររា
ី្ត ជការស្រក
ុ /
និងស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា ស្រុកក្រូចឆ្មារ។

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឧិកាសនោះ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ក្នុងនោះ សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន បានជំរុញដល់ក្រុម

ជាមួយប្រជាជន
ច្បាស់លាស់។

និងក្តាប់ជាប់នូវរាល់បញ្ហាមូលដ្ឋានអោយបាន

ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជា មួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ ស្រុក/

ហេង សំរិន បានផ្តាំផ្ញើរដល់សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក/ឃុំ ទាំង

ក្រង
ុ នោះដែរ សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ បានជូនពរដល់សមាជិក

ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីទៅកាន់ប្រជាជនឲ្យបានសមរម្យ

គ្រួសារ និងប្រកបការងារជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ៕

០៤ ស្រុក នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថក្នុងការ
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និងជួយ
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សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន ៈ ត្រវ
ូ តែហន
ា៊ និយាយអំពប
ី ទ
្រ ស
េ ដែលបង្ក

សោកនាដកម្មលក
ើ មា
ុ រ, ត្រវ
ូ មានអភិបាលខេតជា
្ត ស្រម
ី ្ត យ
ួ យ៉ង
ា តិច, កម្ពជា
ុ ចាំបាច់
ត្រវ
ូ ធ្វទ
ើ ន
ំ ប
ើ កម្មឧស្សាហកម្ម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ មានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសជា

សាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី២ កំណាត់ទី២ និង សម្ពោធដាក់ឲ្យ
ប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រុងខ្សែទី២ កំណាត់ទី១

ច្រើនបានកើតឡើង ហើយក៏មានវត្តមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ពួកចក្រពត្តិនិយមដែលដើរតែឈ្លានពានគេ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា

រួមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមានការសម្ពោធសមិទ្ធផល ការប្រារព្ធសន្និសីទកម្រិត

ត្រានៅកម្ពុជា។ តាមឪពុកម្តាយប្រាប់ សម្តេចកាលពីតូចត្រូវបានឪពុក

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូល
អន្តរជាតិ និងការចូលរួមបិទសន្នបា
ិ តបូកសរុបការងារប្រចាឆ
ំ រំ្នា បស់កស
្រ ង
ួ

នានា។

ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី



កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសន្និសីទ
អន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូច

ដែលប្រារព្ធ

នៅខេត្តសៀមរាប។ សន្និសីទនេះ រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជននិង
កីឡា

សហការជាមួយបណ្ដាញការងារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍកុមារតូច។

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវឲ្យមាន

ការគិតគូចំពោះកុមារ ដែលមិនត្រឹមតែអាហារូបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏គិត
គូដល់សិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារផងដែរ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា សន្និសីទ

នាពេលនេះ បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចតាមរយៈការ

ខ្លួនសម្តេចផ្ទាល់ជាកុមាររងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងអតីតកាល ដែលបារំាងត្រួត-

ម្តាយទាញទម្លាក់ទៅក្នុងលេណដ្ឋានរៀងរាល់ពេល កងទ័ពបារាំងវ៉ៃគ្នាជា
មួយកងទ័ពតស៊ូ ។ បន្ទាប់ទៅនៅពេលអាមេរិកឈា្លនពានកម្ពុជា តើមាន

កុមារប៉ុន្មានទៅដែលបានស្លាប់? របួសពិការ? នៅឥណ្ឌូចិនទាំងកម្ពុជា

ទាំងឡាវ និង វៀតណាម គឺមានច្រើនណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះមិន
ទាន់អស់ផង ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា គ្រាន់តែជាតិគីមីក៏បានធ្វើឲ្យ
កុមារកម្ពុជារងគ្រោះពិការយ៉ាងច្រើន?

តើយើងបាននិយាយពីវាទេ?

យើងគួរមានសម្លេងរួមមួយ ដើម្បីថ្កោលទោសពួកឈ្លានពាន ។ ពួកដែល

ដើរសម្លាប់គេ ។ សព្វថ្ងៃនាំគ្នាដើរឆែកតាមរោងចក្ររកកុមារមិនគ្រប់អាយុ
ប៉ុន្តែយើងមានដែលបានដើរទៅឆែកនៅប្រទេសស៊ីរី
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេ

ប្រទេសលីប៊ី

ដែលពួកឈ្លានពានចូលទៅឈ្លានពានផ្តួលរំលំគេ

គាំទ្របដិវត្តន៍ពណ៌នៅទីនោះ។


និង
ឬ

ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

មើលថែទាំកុមារ ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ និងពលកម្មកុមារ។ ជាមួយគ្នានេះ

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុ វិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧ ដែល

កុមារតូច

កម្ពុជា និងធនាគារអេអិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ ក្រោមប្រធានបទ “ការឈានឡើង

ក៏ត្រូវតែនិយាយដល់បញ្ហាសិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារផងដែរ ។ ការគិតគូអំពី
យើងមិនគួរនិយាយតែបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ

និងពលកម្មកុមារ

ហើយភ្លេចនិយាយអំពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារនោះទេ ។ បើមាន

សន្និសីទអន្តរជាតិកាន់តែច្រើន យើងគួរតែដំឡើងសម្លេងឲ្យកាន់តែច្រើន
ផង ដែរអំពីបណ្តាប្រទេសដែលដើរឈ្លានពានគេ ដែលគិតតែពីសម្លាប់

កុមារនោះ។ សម្តេចតេជោបានលើកជាសំនួរថា អ្នកណាបានធ្វើច្រើនជាង

គេនៅលើពភ
ិ ពលោកនេះដែលបង្កត
ើ ឲ្យមានសោកនាដកម្មទៅលើកមា
ុ រ?
សម្តេចបន្ថែមថា

ប្រទេសណាដែលនាំកងទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសគេ

ច្រើនជាងគេនោះ គឺជាប្រទេសដែលធ្វើបាបកុមារច្រើនជាងគេ ។ មិនត្រឹម
ទៅធ្វើបាបកុមារនៅក្នុងប្រទេសគេប៉ុណ្ណោះទេ

ធ្វើបាបទាំងកុមារនៅក្នុង

ប្រទេសខ្លួនផងដែរ ព្រោះបានបញ្ជូនឪពុករបស់គេឲ្យទៅស្លាប់នៅប្រទេស
ដទៃ និងធ្វើឲ្យមានស្រ្តីមេម៉ាយ, ក្មេងកំព្រា ជាច្រើន ។ សម្តេចតេជោបន្តថា

យើងនិយាយតែពលកម្មកុមារ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងការថែទាំកុមារ ប៉ុន្តែ
យើងមិនសូវបាននិយាយអំពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារនោះទេ
តើមួយថ្ងៃៗស្លាប់កុមារអស់ប៉ុន្មាននាក់

នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់

។

នៅលីប៊ី

នៅស៊ីរី? តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះ? ត្រូវហ៊ាននិយាយត្រង់ៗកុំខ្លាច

រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងខ្សែសង្វាក់បង្កើតតម្លៃសម្រាប់ឧស្សាហូបនីយកម្មកំណើន

និងការ

អភិវឌ្ឍក្នុងសម័យឌីជីតាល់”។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ទោះបីសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាមានកំណើនថេរក្តី ប៉ុន្តែហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើត
មានឡើងចំពោះមុខដូចជា

ភាពមិនប្រាកដប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើង

អត្រាការប្រាក់គោលរបស់ធនាគារកណ្តាលសហរដ្ឋឤមេរិក,

ការចាក

ចេញរបស់អង់គ្លេស និងអនាគតរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប, ហានិភ័យនៃការ

ធ្លាកច
់ ះុ កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ច
្ច ន
ិ និងការថមថយកំណន
ើ របស់បណ្តាសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
នៃប្រទេសកំពុងរីកលូតលាស់, ភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
រវាងប្រទេសចិន និងរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីឤមេរិកថ្មី ក៏ដូចជាការកើន
ឡើងនូវកម្តៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាដើម ៘ លើសពីនេះ ការរំពឹង
ទុកនូវការងើបឡើងវិញនូវតម្លៃប្រេង

និងទំនិញលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ជា

ហានិភ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា

ហេតុផលខាងលើជំរុញឲ្យកម្ពុជា ត្រូវធ្វើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
និងពិពិធកម្មក្នុងគោលដៅស្វែងរកតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្ត
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ស្ថិរភាពកំណើនក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែង ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោបានស្នើសុំទៅលោក

នេះយើងត្រវូ រួមគ្នាខត
ិ ខំ អនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆំ្នា

នាយករងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

“យុទ្ធសាស្ត្រកំណើនថ្ម”ី ដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សា-

អធ្យាយស្រ័យចំពោះប្រទេសជាសមាជិកអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដែលកំពុងសុំ

២០១៥-២០២៥ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងត្រូវចាត់ទុកថាជា
ហកម្មនៅកម្ពុជា,

ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច,ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួត

ប្រជែង និងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពដើម្បីឈានឡើងទៅកាន់ទួលថ្មី

មួយទៀត ក្នុងខ្សែចង្វាក់នៃតម្លៃបន្ថែមក្នុងតំបន់ និងសកលលោក ។


ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែមីនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី២ កំណាត់ទី២ និងសម្ពោធ

ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រុងខ្សែទី២ កំណាត់ទី១ (មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពេញ-

និងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក

ចាស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក គប្បីមានការយោគយល់ និង
ចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

សម្តេចតេជោបាន

បន្តថា ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដែលបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

សុទ្ធតែគោរពចំពោះវិធានរបស់អង្គការពាណិជ្ជ

កម្មពិភពលោកបានយ៉ាងល្អជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍

និងប្រទេសអ្នកមាន

ទៅទៀត។ ដូចជាការឧបត្ថម្ភទុនសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម តើមានប្រទេស

អ្នកមានណាបានគោរពនោះ?។ ប្រទេសអ្នកមានតែងដាក់បារ៉ាស់ចំពោះ

នៅពេលនោះ

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច តាមរយៈភូតគាមអនាម័យ ឬចត្តាឡីស័ក្ត ធ្វើឲ្យ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា “យើងត្រូវការសាងសង់ស្ពានចំនួន ២

ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ នៅ

មួយទៀតឆ្លងទន្លេមេគង្គក្រោមពីអរិយក្សត្រមកក្តីតាកុយ ” ។ សម្តេចតេជោ

មួយចំនួនដែលមុននេះស្ថិតនៅក្រោមគណៈរដ្ឋមន្រ្តីឲ្យទៅស្ថិតនៅក្រោម

ហាណូយ)

ពីទំនប់កប់ស្រូវ-មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

សម្តេចតេជោ បានថ្លែងអំពីផែនការមួយចំនួន ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់នៅកម្ពុជា។

ទៀត។ស្ពានមួយឆ្លងទន្លេមេគង្គលើពីជ្រោយចង្វា ទៅស្វាយជ្រុំ និងស្ពាន
បានស្នើទៅមិត្តចិន ឲ្យបន្តជួយដល់គម្រោងសាងសង់ស្ពានទាំងពីរនេះ

ដើម្បីឲ្យស្របទៅយុទ្ធសាស្រ្តផ្លូវសូត្ររបស់ប្រទេសចិន ។ សម្តេចបាន

បន្ថែមថា នៅក្នុងខែឧសភា ខាងមុខសម្តេចនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទ

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនអាចនាំចូលទៅបាន ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនា សម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់

ពេលនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងអំពីការផ្ទេរអាជ្ញាធរ និងគណៈកម្មាធិការ
ក្រសួងជំនាញវិញ។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា

ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋដែលមាន

សម្តច
េ ជាប្រធាន ត្រវូ បានរំសាយចោលទំាងអស់កាលពីរដ្ឋាភបា
ិ លអាណត្តិ

ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេស

ថ្មីនេះចាប់ផ្តើម ក្នុងនោះកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ត្រូវបានប្រគល់

ព័ន្ធការសម្ពោធផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថា ផ្លូវខ្សែក្រវាត់ក្រុង

កំណែទម្រង់ច្បាប់

ពលរដ្ឋជំរុញការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីផ្លូវជាតិលេខ ៥ ទៅផ្លូវជាតិលេខ២ និង

អស់ដែរ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ការងារទាំងអស់មិនបានប្រគល់ទៅ

ចិន ដូចនេះសង្ឃឹមថា សំណើនេះនឹងត្រូវបានដាក់ជូនទៅមិត្តចិន ។ ពាក់
នេះនឹងសម្រួលព្រមទាំងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងអាចឲ្យប្រជា
ទៅផ្លូវជាតិលេខ ១ បានឆាប់រហ័ស និង កាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀត ។
ជាផ្លូវយុទ្ធសាស្រ្តមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ដើម្បីឆ្លើយតបកំណើន

ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងកើនដល់ជិត៣ លាននាក់និង
កំណើនយានយន្តជាង២លានគ្រឿង។


ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា សម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវា

នារី៨ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលប្រារព្ធនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រដោយ

មានការចូររួមពីកម្មករ កម្មការិនី មន្រ្តីស្ថាប័ន និងនិស្សិតប្រមាណ ៣ ០០០
នាក់ ។

មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋា-

ទៅឲ្យក្រសង
ួ មុខងារសាធារណៈនិងបានដំឡង
ើ ទៅជាក្រសង
ួ , ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សា
និងប្រពន្ធ័យុត្តិធ៌មត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងយុត្តិ-

ធ៌ម ។ កំណែទម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បានប្រគល់ទៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធ
ឲ្យឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ទទួលទាំងអស់នោះទេ ។ បើតាមការបញ្ជាក់
របស់សម្តេចតេជោ

គឺការងារទាក់ទង នឹងកិច្ចការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម

ក្រុមការងារនៅដដែលដោយបន្ថែមមនុស្សខ្លះ

និងប្រគល់ឲ្យឯកឧត្តម

ប៊ន
ិ ឈិន ទទួលការងារនេះព្រោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិផង
និង ទំនាក់ទន
ំ ងរវាងកម្ពជា
ុ និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ ។ រាជបណ្ឌត
ិ ្យ
សភាកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរ អាកាសចរស៊ីវិល ក៏ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមការ
គ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដដែល។

អាជ្ញាធរជាតិអប្សារា

ដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុង ចង្កោមជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ដូចនេះប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សារាគឺលោកស្រី ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្រ្តី

ភិបាលបានកំណត់រច
ួ មកហើយ នៅរដ្ឋបាលថ្នាកក
់
ម
្រោ ជាតិឲ្យមានអភិបាល

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើជាប្រធាន ។

ណាមួយនៅក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្តទាំង ២៥ នៅទូទាំងប្រទេស និង

គណៈកម្មាធកា
ិ បេតក
ិ ភណ្ឌជាតិពភ
ិ ពលោក ក៏តវូ្រ ដាក់ឲ្យនៅក្រោមក្រសង
ួ

រងខេត្ត អភិបាលរងស្រុកជាស្រ្តី ។ យើងចង់ឲ្យមានស្រ្តីជាអភិបាលខេត្ត

ដោយឡែកអាជ្ញាធរ

ព្រះវិហារមានប្រធានស្រាប់, គណៈកម្មាធិការជាតិយូណេស្កូកម្ពុជា និង

ជាអភិបាលស្រុកផងដែរ ។ សម្តច
េ តេជោបន្តថា មិនមានការលំបាកនោះទេ

វប្បធម៌ និងវិចត
ិ ស
្រ ល
ិ ្បៈជាអ្នកគ្របគ
់ ង
្រ ផងដែរ ។ ចំពោះគណៈកម្មាធកា
ិ រ

នោះឡើយ។ នេះជាការចាត់តាង
ំ ។ ដូចនេះនៅពេលខាងមុខប្រសន
ិ ជាមាន

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ជាអ្នកគ្រប់គ្រង ។ រីឯស្ថាប័នគណៈវិស្វកម្ម

បាន។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ត្រូវមានអភិបាលខេត្តជាស្រ្តីមួយយ៉ាង

ព្រោះជាសំណប
ំុ ញ្ហាមន
ិ មែនផ្តោតតែលវើ ស
ិ យ
័ សាងសង់នោះទេ ។ ចំណក
ែ

ក្នុងការតែងតាំងស្រ្តីជាអភិបាលខេត្ត

ព្រោះថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោត

អភិបាលខេត្តជាបុរសណាមួយត្រូវចូលនិវត្តន៍

យើងអាចដាក់ស្រ្តីជំនួស

តិច។ ដូចនេះបើមានច្រើនជាងមួយគឺកាន់តែល្អហើយនៅតាមស្រុកក៏ដូច
គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមាន ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជា

គ្របគ
់ ង
្រ ផ្លវូ ដែក ត្រវូ ប្រគល់ជន
ូ រដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជន
ូ

ត្រូវប្រគល់ជូនក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីរៈ ជាអ្នកគ្រប់គ្រង
កាយឬទ្ធិជាតិកម្ពុជាត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យឯកឧត្តម ហង់ ជួន ណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ធ្វើជាប្រធាន និងគ្រប់គ្រងបន្ត ។

 ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ២
ី ៧ ខែមនា
ី ក្នង
ុ ពិធស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា អ
់ គារសិក្សា

អធិបតីកង
ុ្ន ពិធប
ី ក
ើ កិចប
្ច ជ
្រ ត
ំុ ម
ុ ល
ូ ចិនលើកទី៥ ស្តព
ី កា
ី រចូលរួមជាសមាជិក

ចំនួន ៣ខ្នង នៅវិទ្យាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុងក្រចេះ

បំផុតស្តីពីការចូលរួមជាសមាជិករបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច” ។ កិច្ច

ប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាជនចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO) ក្រោមប្រធានបទ “ការអនុវត្តល្អ

ប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅសណ្ឋាគារសុខាខេត្តសៀមរាប ដោយមានការ

ចូលរួមពីបត
្រ ភ
ិ ជា
ូ ន់ខស
្ព ន
់ សា
ៃ ធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិន, ប្រទស
េ អភិវឌ្ឍន៍

តិចតួច(LDCs) និងតំណាងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ងាធរដែនដី កងកម្លាំង
ឲ្យបានល្អ ដើម្បីបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសសេរី ត្រឹមត្រូវ យុតិ្តធម៌ និងគ្មានអំពើហិង្សារ ៕
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សម្តេចក្រឡាហោមៈ ប្រទេសចិនជាដៃគូដ៏ពិសេស ក្នុងការរួម
ចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា

 ពាក្យស្លក
ោ របស់គណបក្សប្រឆាង
ំ បង្កឲ្យមានការបែកបាក់ ការបែងចែក និងញុះញង់

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជា អធិបតីភាពក្នុង
ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលេខ៥១

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

អស់ថវិកាប្រមាណ ១ ៧៤៧ លានដុល្លារ និងស្ពានវែងៗ ដែល

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម សុង ប៉

បានសាងសង់រួច និងត្រៀមសាងសង់ចំនួន ៨កន្លែង មានប្រវែង

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជា បាន

សរុប ៧ ៩៥៥ ម៉ែត្រ អស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ ២៧៣ លានដុល្លារ។

អញ្ជើញជា អធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលេខ៥១

ក្នុងឱកាសនោះដែរ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងថា

ប្រវែង៣៧, ៩៦០គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីឧត្តុង្គដល់ដំណាក់អំពិលតភ្ជាប់

ក្រសួងមហាផ្ទៃ កំពុងតែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ធ្វើសមាជរបស់

ពីផ្លូវលេខ៤ និងលេខ៥ជាផ្លូវហាយវ៉េទី២ ក្រោមហិរញ្ញប្បទានពី គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានដាក់មកក្រសួង ដើម្បីផ្តល់ភាព
ស្របច្បាប់ ឬសុពលភាពឲ្យសមាជរបស់គណបក្សនេះ។ ក្រសួង

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា បច្ចុប្បន្ន

នឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខអក្សរទៅគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញនៅ

ឥណទានកម្ចីជាច្រើន ដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌ និងឆាប់រហ័សទាន់

ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមាន

ចិន គឺជាដៃគូដ៏ពិសេសដែលបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងផ្តល់

ពេលដែលពិនិត្យរួច ។

ពេលវេលាសម្រាប់ស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសកម្ពុជា លើគ្រប់វិស័យ

ប្រសាសន៍ថា

ជាពិសេសលើវិស័យសំខាន់៤ គឺទឹក ភ្លើង ផ្លូវ និងធនធាន

ស្លោក “ដូរមេឃុំបម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រ” ដែលបញ្ហានេះ

មនុស្ស។ ចិនបានយកធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យជាច្រើនទៅ

សម្តេចអត់ទាន់សម្រេចថាយ៉ាងម៉េចទេ

បណ្តុះបណ្តាល និងដកបទពិសោធន៍នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត

មហាផ្ទៃនឹងឆ្លើយទៅគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញ

ចិនជារៀងរាល់ឆ។
ំ្នា សម្តច
េ ក្រឡាហោមបានបញ្ជាកថា
់ សាធារណ-

ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

រដ្ឋបជា
្រ មានិតចិន ក៏បានផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ឥតសំណងចំនន
ួ ១០០០លាន

ឃើញថា យើងគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងដែរ ខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាហើយ

យេន ស្មើនឹង ១៥៧លាន ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីយកទៅសាងសង់

កុំនាំគ្នាបែងចែកនាំគ្នាញុះញង់ វាមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានទេ។ ដូច្នេះ

ពហុកីឡដ្ឋានសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ២០២៣

គួរតែចេះជ្រើសរើសពាក្យណាដែលសមរម្យ ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យហួសទៅ

ដែល

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនូវពាក្យ
ព្រោះសមត្ថកិច្ចក្រសួង
បើគាត់ដាក់មក

ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនសម្តេចយល់

កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។ សម្តេចក្រឡាហោម បានមានប្រសាសន៍

ដល់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិ។

ទៀតថា លើវិស័យសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេលជាង

តេយ្យសេរីពហុបក្សមានន័យថា មានគណបក្សនយោបាយ ច្រើន។

១០ឆ្នាំនេះ ចិនបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាជំនួយឥតសំណង និងកម្ចី

ប៉ន
ុ ច
ែ្ត ្បាប់បោះឆ្នោតគេកណ
ំ ត់ពប
ី ព
្រ ន
័ បោ
្ធ ះឆ្នោត គឺបព
្រ ន
័ បោ
្ធ ះឆ្នោត

សម្បទានសម្រាប់ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវ ស្ពាន និងកំពង់ផែ

មិនមែនឯកត្តនាមទេ

សរុបទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ២ពាន់លានដុល្លារ។ បើគិតលើបវ
្រ ង
ែ
ផ្លវូ ដែលសាងសង់មានចំនន
ួ ២៩ ខ្សែ ប្រវង
ែ ២ ៩០៤ គីឡម
ូ ត
ែ៉ ្រ

កម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិប-

តែគឺជាប្រព័ន្ធសមាមាត្រ
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សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
គណៈប្រតិភូស្ត្រី ក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
គណៈប្រតិភូនារីក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា
នៃទិវានារី

ប្រជាជាតិឱ្យចេញផុតពីស្រមោលខ្មៅងងឹត និងឈឺចាប់ ។

អន្តរជាតិ ៨ មីនា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧

បច្ចុប្បន្ននេះការភ័យខ្លាច សោកនាដកម្ម ការបែកបាក់ជាតិ

សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមខ
ុ រដ្ឋសទ
្តី ន
ី ព
ៃ ្រះរាជា-

និងការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងពីអតីតកាលត្រូវបានបញ្ចប់

ណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូនារីចំនួន ១៦៥

តាមរយៈការដាក់ចេញនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ នៅឆ្នាំ១៩៩៨

នាក់ ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តី

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បាននាំមកនូវការបង្រប
ួ បង្រម
ួ ជាតិ ដែល

ក្រសួងកិច្ចការនារី ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនៅវិមានព្រឹទ្ធ-

ធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព

សភា។ ទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនានេះ ប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោម

ឯកភាពជាតិ សន្តស
ិ ខ
ុ សណ្តាបធ
់ ប
្នា ល
់ ្អ និងសុវត្ថភា
ិ ពសង្គម។

ប្រធានបទ «ស្ត្រីដើម្បីសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព»។

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា កំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់លើ

មានប្រសាសន៍ថា

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី១០៦

។

ស្ថេរភាពនយោបាយ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបាន

មាគ៌ាសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ សហប្រតិបត្តិការ និងការ

សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាពីអតីតកាល

អភិវឌ្ឍន៍។ កិត្យានុភាព និងកិត្តិយសជាតិ ត្រូវបានលើក

បានបន្សល់ទុកនូវភាពក្រីក្រ និងសោកនាដកម្មជាច្រើនរាប់

កម្ពស់ឡើងវិញ ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរ

មិនអស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ មកលើប្រជាជនកម្ពុជា

ជាតិជាមួយប្រទេសនានាលើសកលលោក ។ សម្តេចភក្តី

ជាពិសេសស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារដូចជាៈ

សាយ ឈុំ បានថ្លង
ែ ទៀតថា៖ ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភាគាំទន
្រ ង
ិ លើកទឹក

ខ្ពស់

ការរៀនសូត្រមិនបាន

ការផ្តល់សេវាសុខភាពមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យអត្រា

មរណភាពនៅមានកម្រិតខ្ពស់

ជាពិសេសអត្រាមរណភាព

ចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាល

ជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុង

ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ

និងបន្តយកចិត្តទុកដាក់

មាតា និងកុមារ។ ទន្ទឹមនេះ កាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅមាន

ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើអត្ថបទច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធ

កម្រិត មិនអាចផ្តល់ការងារ និងមុខរបរជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់

ផ្ទាល់នឹងបញ្ហាស្រ្តី

រូបវប្បធម៌អំពើហិង្សានៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តី

អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ និងកិច្ច

ដែលរារាំងស្រក
ី្ត ង
ុ្ន ការចូលរួមក្នង
ុ កិច្ច

និងកុមារ

អភិវឌ្ឍន៍សង្គម

ដើម្បីជាឧបករណ៍គតិយុត្តិសម្រាប់ការ

និង

ការពារសិទិ្ធ និងផលប្រយោជន៍ស្រ្តី ក៏ដូចជាអនុសញ្ញា និង

សេដក
្ឋ ច
ិ ជា
្ច តិ។ ក្នុងរយៈពេល ៣៨ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រោម

ពិធីសារអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាស្ត្រីមួយចំនួនទៀត ឱ្យ

ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានពុះពារដឹកនាំ

មានប្រសិទ្ធភាព។ សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា

ប្រទេសដោយជំនះរាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាករាប់ម៉ឺនជំពូក

ព្រឹទ្ធសភាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការលើកកម្ពស់ឋានៈ

និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលបាននាំ

សិទ្ធិ

និងតួនាទីរបស់ស្រ្តីតាមរយៈការបញ្ជ្រាបសមភាព
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យេនឌ័រ នៅក្នង
ុ មុខងារស្នល
ូ ទាំងបីរបស់ខន
្លួ គឺមខ
ុ ងារនីតក
ិ ម្ម

ទាំងបុរស ទាំងស្រ្តី ដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គម ឆ្ពោះទៅលើក

មុខងារតាមដាន

និងមុខងារតំណាង។

កម្ពស់សិទ្ធិ ស្ថានភាព ជីវភាព ឋានៈតួនាទីរបស់ស្រ្ដី ក៏ដូចជា

ព្រឹទ្ធសភាបានបង្កើតក្រុមសមាជិកា តាមរយៈក្រុមសមាជិកា

សុខុមាលភាពសង្គម។ លោកជំទាវ បានថ្លែងថា ទោះបីជា

នេះ បានចុះរកព័ត៌មានតាមមូលដ្ឋាន ក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បី

មានការគាំទ្រយ៉ាងណាក្តី ក៏តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជា-

ប្រមូលបញ្ហាប្រឈមនានា

សិទ្ធិ

ជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរួមគ្នា កាត់បន្ថយការលំបាកក្នុងសង្គម រួម

ឋានៈរបស់ស្រ្តី ហើយបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជា

គ្នាដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិភាព និងលើកកម្ពស់លទ្ធិ-

មួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការលើកកម្ពស់វប្បធម៌

ប្រជាធិបតេយ្យ ស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សន្តិភាពពិភព

អហិង្សា លើកកម្ពស់តួនាទីស្រ្តី ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមលើគ្រប់

លោក។ លោកជំទាវបានបន្ថែមថា ក្រោយពីប្រទេសជាតិ

វិស័យទាំងនៅ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

មានសុខសន្តិភាព កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនមាន

ការអនុវត្តច្បាប់

អំពីស្ថានភាព

ជីវភាព

លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី

ជីវភាពល្អប្រសើរ ក្នុងនោះស្ត្រីក៏ទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍ

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ដែលបានកោតសរសើរចំពោះកិចខ
្ច ត
ិ

កម្មរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មមានចំនួន ៤៥.៣% វិស័យ

ជាតិ

ប្រធានបទស្តីពី

ការចូលរួមរបស់ស្ត្រី ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់

«ស្ត្រីដើម្បីសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព» នាពេលនេះ បង្ហាញឲ្យ

ណាស់ ដោយស្ត្រីបានចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងភាព

បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ
ខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រី
។

សម្តេចវិបុល

កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេស

លោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថា

ឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែល

បាននិងកំពុងគាំទ្រជំរុញ ឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័ន

លើគ្រប់វិស័យផងដែរ។ លោកជំទាវបញ្ជាក់ថា «កំលាំងពល

ឧស្សាហកម្ម ៣៧.៤% វិស័យសេវាកម្មមាន ៣៥.៤ %។

ងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម»៕
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មេឃុំណា ជំទប់ណា ចាត់ទុកថា ក្បត់គាត់ មិនស្មោះត្រង់ជាមួយ

បោះឆ្នោតលើបញ្ជី គណបក្ស។ ដូច្នេះ បេក្ខជនទាំងឡាយ ត្រូវស្ថិត

បក្សគាត់ គាត់ដកស្ទើរអស់។ ខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ខ្ញុំមិនដឹង

នៅក្នុងបញ្ជីនៃបក្សណាមួយ ពីព្រោះអត់មានបេក្ខជនស្វ័យរិនទេ។

រឿងឬ?

បេក្ខជនឯករាជ្យអត់ មានបក្ស គឺអត់មានទេតាមច្បាប់សព្វថ្ងៃនេះ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ការសាងសង់ផ្លូវនេះគ្រោងចំណាយ

ថវិកា

បើចង់ឈរ ឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់បក្សណា

៤០,៨៨០លានដុល្លារ ជាហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាល ចិន រួមជាមួយ

មួយ

ហើយនោះ

ថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ដោះស្រាយផល

ហើយបើមិនមែន

ប៉ះពាល់ និងបោសសំអាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ។ គម្រោងនេះ

ហើយបើមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់បក្សណាមួយ

មនុស្សនោះនឹងត្រូវជាមនុស្សរបស់បក្សហ្នឹង

អនុវត្តសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ ចិន (CRBC)

ជាមនុស្សរបស់បក្សហ្នឹងម៉េចគេឲ្យឈរ។
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា “ការ

ដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើង មិនស្របជាមួយប្រព័ន្ធ

ដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន៣៦ខែហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់
នៅឆ្នាំ២០២០៕

បោះឆ្នោតទេ។ ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតសមាមាត្រមនុស្ស
របស់គណបក្សទើបឈរបាន បើយើងមិនចងឲ្យមនុស្សបម្រើបក្ស
គេ វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត។ បើតាមច្បាប់គឺរារាំង
ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គេទៀត

មិនឲ្យគេជឿទៅលើគណបក្សណា

មួយ។ មេឃុំរបស់គណបក្សណា គឺបម្រើគណបក្សហ្នឹងហើយ។
ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះគេមានកម្មវិធីនយោបាយរបស់គេ ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ ម៉េចក៏ចោទថា មេឃុំបម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើ
រាស្ត្រ? នេះគឺជាបញ្ហាមួយ ដែលនិយាយពីទិដ្ឋភាពនយោបាយវា
ម៉្យាង

និយាយពីទិដ្ឋភាពច្បាប់វាម៉្យាង

វាទាល់តែសិក្សាទិដ្ឋភាព

ច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គាត់ថា "ដកមេឃុំបម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រ'' ដល់ខ្លួនឯង

ការដ្ឋានសាងសង់ ផ្លូវលេខ៥១ ប្រវែង៣៧,៩៦០ គីឡូម៉ែត្រ

ចាប់ពីឧត្តុង្គដល់ដំណាក់អំពិលតភ្ជាប់ពីផ្លូវលេខ៤ និងលេខ៥
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សម្តច
េ វិបល
ុ បញ្ញា សុខ អាន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក រដ្ឋសភា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រី
ទទួលបន្ទក
ុ ទីសកា
ី្ត រ គណៈ រដ្ឋមន្តី្រ
បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ ៣
រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក
ព.ស ២៥៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៨:៣២ នាទី នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុង
ប៉េកាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយរោគាពាធ ក្នុង
ជន្មាយុ ៦៦ឆ្នាំ។

ការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន គឺជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី
ហ៊ុន សែន សំដែងការអាឡេាះអាល័យចំពោះការបាត់បង់
សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

ការបាត់បង់នវូ បញ្ញាវន្តដឆ
៏ ម
ើ្ន ម្នាក់ និងជាឥស្សរជនខាងនយោបាយ

ដ៏បន
ិ៉ ប្រសព្វមក
្នា រ់ បស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ និងរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល
កម្ពជា
ុ ដែលកន្លងមកសម្តច
េ បានរួមចំណក
ែ យ៉ាងសកម្មកង
ុ្ន បុពហ
្វ ត
េ ុ
បម្រើប្រជាជន និងសង្គមជាតិដោយស្មោះត្រង់ ព្រមទាំងបានបូជា
អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងប្រាជ្ញាស្មារតី ចូលរួមក្នុងដំណើរការ
ស្វែងរកសន្តិភាព ការពារអធិបតេយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី
លើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិ លើឆាក អន្តរជាតិ និងនាំមកនូវការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា។

សម្តេចវិបុលបញ្ញាជាបញ្ញាវន្តពោរពេញដោយចំណេះ

ហើយ

សម្តេច ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ភារកិច្ច និងតួនាទីជាច្រើន
ផ្សេងទៀតរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយ។ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារដល់សម្តេចជា

ទូតជាន់ខ្ពស់នៅសាលាជាតិរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបទ

ពិសោធន៍ការងារនៅឆ្នាំ១៩៦៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៧២ សម្តេចវិបុលបញ្ញា
សុខ អាន បានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៃក្រសួងអប់រំជាតិនៅខេត្តតា
កែវ ជានាយកអនុវិទ្យាល័យព្រះបាទជាន់ជុំខេត្តតាកែវ និងជាសា
ស្ត្រាចារ្យទុតិយភូមិនៅខេត្តសៀមរាប ។
កាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍៨០ សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

ត្រូវបាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាលេខាផ្ទាល់

នៅពេលដែលសម្តេចតេជោធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស នៃ
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ។ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៨
សម្តេចបានធ្វើជាប្រធានមន្ទីរនៃក្រសួងការបរទេស និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធកា
ិ រសន្តភា
ិ ពកម្ពជា
ុ
និងជាឯកអគ្គរាជ-

«សម្ដេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន» ដោយសារសម្តេចមានស្នាដៃចូល

ទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌា ។ ពីឆ្នាំ១៩៨៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១

ជាតិលើគ្រប់វិស័យ

កម្មាធិការជាតិយូណេស្កូ (UNESCO) កម្ពុជា។ ពីឆ្នាំ១៩៩១

រួមកសាងសន្តិភាពជាតិ ឯកភាពជាតិ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ការអភិវឌ្ឍ
ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

និងសន្តិសុខ

សង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។
សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន កើតនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា

ឆ្នាំ១៩៥០

ស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់

ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ

ស្រុកគីរីវង់

េ សុខ អាន បានបញ្ចបថ
់ ក
្នា ម
់ ធ្យមសិក្សាទុតយ
ិ
ខេតតា
្ត កែវ។ សម្តច

ភូមក
ិ ង
ុ្ន ឆ្នា១
ំ ៩៦៧។ មកដល់អឡ
ំ ង
ុ ឆ្នាំ ១៩៧២ សម្តច
េ វិបល
ុ បញ្ញា

បានទទួលសញ្ញាប័ត្រជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា ផ្នែកភូមិវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា
សង្គមវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយពីឆ្នាំ១៩៧៣
ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ សម្តេចបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកការ

សម្តេចធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
ដល់ឆ្នាំ២០០៤

សម្តេចបានធ្វើជាប្រធានខុទ្ទកាល័យនៃគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា,
មហាផ្ទៃ

និងជាប្រធានគណៈ

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សា

ជាតិជាន់ខ្ពស់ (SNC), ជាសហរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈ
រដ្ឋមន្ត។
្រី ពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកដល់ ឆ្នាំ២០១៧ ជាសមាជិករដ្ឋសភា
មណ្ឌលតាកែវ

ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជាឧបនាយក

រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ។ កាលពីឆ្នាំ

២០១៣ សម្តេច សុខ អាន ត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការ
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សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រទានភ្លើងជាកិត្តិយស

មរណភាពសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង

បូជាសពសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងសហគមន៍ពិភពលោក

យូណេស្កូ ជ្រើសរើស ធ្វើជាប្រធានមហាសន្និបាតសម័យប្រជុំលើក

ឈ្លាសវៃ ជាអ្នកគូសវាសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីដ៏ប៉ិន-

ទី៣៧ នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។

ប្រសព្វផងនោះ សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានខិតខំប្រឹងប្រែង

សម្តេចវិបុលបញ្ញា នៅមានតួនាទីជាច្រើនទៀតដូចជា ប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល,
កម្ពុជា,

ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រេងកាត

ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃ

ជាមួយឥស្សរជន និងសហការី ដ៏ឆ្នើមដទៃទៀតអនុវត្តធ្វើឲ្យបាន
ជោគជ័យនូវផែនការទាំងអស់នោះ
ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន។

ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់

លោកជំទាវ អ៊ីរីណា បូកូវ៉ា

កម្ពជា
ុ , ប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាភិបាលរាជបណ្ឌត
ិ ្យសភាវិជជ
្ជា វី ៈតុលាការ,

អគ្គនាយិកាអង្គការយូណេស្កូ បានសម្តែងការគោរពចំពោះ សម្តេច

ប្រធានក្រុមការងារចរចា ដើម្បីបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹក-

វិបុលបញ្ញា សុខ អាន ដោយលោកជំទាវចាត់ទុកថា មរណភាព

នាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋ-

របស់សម្តេច គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់សហគមន៍ពិភព

បាលជាដើម។ សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានដើរតួនាទីយ៉ាង

លោក ដែលយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រងារអភិរក្សបេតក
ិ ភ័ណ។
្ឌ សម្តច
េ

ដើម្បីកៀរគរ

គឺជាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់មួយរូប ក្នុងបណ្តាឥស្សរជនក្នុងយុទ្ធនាការ

រកជំនួយពីបស្ចិមប្រទេសបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហម និងបានធ្វើឱ្យ

អន្តរជាតិ ដើម្បីសង្គ្រោះស្រោចស្រង់ និងគាំពារអភិរក្សរមនីយដ្ឋាន

តុលាការនេះដំណរើ ការកាត់ទោសមេដក
ឹ នាំខរែ្ម ក្រហម ជាបន្តបន្ទាប់

បុរាណអង្គរ។

សំខាន់ ក្នង
ុ ការចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ

ចាប់តាង
ំ ពីឆ២
ំ្នា ០០៩ មក។ ក្រៅពន
ី ះេ សម្តច
េ ក៏បានដើរតួនាទីយង
៉ា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចារនៅលើក្រាំងមាសនៃ

សំខាន់កង
ុ្ន ការស្នឱ
ើ ្យដាក់បញ្ជល
ូ ប្រាសាទព្រះវិហារក្នង
ុ បញ្ជីសម្បត្ត-ិ

សៀវភៅមរណៈទុក្ខថា៖

បេតក
ិ ភណ្ឌពភ
ិ ពលោករបស់អង្គការយូណស
េ ូ្ក និងបានជួយខ្នះខ្នង
ែ

ស្សាវរីយ៍ ដែលសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន បានឆ្លងកាត់ជាមួយ

ប្ដឹងតវ៉ារហូតទទួលបានជ័យជម្នះ

លើការបកស្រាយសំណុំរឿង

«យើងនៅចងចាំមិនភ្លេចឡើយនូវអនុ-

យើងជាង ៣៨ឆ្នាំ ក្នុងបុព្ធហេតុបម្រើជាតិ សាសនា និងព្រះមហា-

ជម្លោះប្រាសាទព្រះវិហារ ជាមួយប្រទេសថៃ នៅតុលាការយុត្តិធម៌

ក្សត្រនៅពេលដែលសម្តេចនៅមានជីវិត ។ សំខាន់ជាងនេះទៅ

អន្តរជាតិ (ICJ)។ សម្តេច គឺជាអ្នកការទូតខាងវប្បធ៌ម ដ៏មានប្រជា-

ទៀត គឺយង
ើ ខ្ញស
ំុ ម
ូ ចងក្រងទុកនៅក្នង
ុ ចិត្ត នូវគុណបំណាច់ទាង
ំ -

ប្រិយភាពក្នុងការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិ

ដោយចរចានាំយក

ឡាយ ដែលសម្តេចបានបន្សល់ទុកចំពោះប្រទេសជាតិ ហើយត្រូវ

ត្រឡប់មកវិញ នូវរូបបដិមាករជាច្រើនដែលត្រូវបានលួចយកចេញ

បានចារឹកទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្រ្ត នៃប្រទេសកម្ពុជាយើង» ។

ទៅក្រៅប្រទេស។ សម្តេចក៏ជាស្ថាបនិកនៃ ICC អង្គរ (International Coordination Committee for The Safeguarding and
Development of Historic Site of Angkor) និង ICC ព្រះវិហារ ដែ

លនាំមកនូវជំនយ
ួ យ៉ាងច្រន
ើ សម្រាបកា
់ រអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់អ
ង្គរដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ និងរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល
កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏

ស្នាដៃ និងគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

នឹងបានជាចំណះេ ដឹង និងបទពិសោធន៍ដមា
៏ នសារៈសំខាន់សម្រាប់
កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបន្តរៀនសូត្រតាម

និងប្រើប្រាស់ដើម្បីជា

ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិតទៅអនាគត។
សូមឱទ្ទិស បួងសួងសុំឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តេចវិបុលបញ្ញា
សុខ អាន បានស្ថិតស្ថេរក្នុងស្ថានបរមសុខជារៀងដរាប៕
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ព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម

បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អនុ

ប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

និស្សិតជាជ័យលាភី

ជូនដល់

នៅវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ

ខេត្ត

កំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល មានប្រសាសន៍
ផ្តាំផ្ញើរដល់ក្មួយៗនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់មិនត្រូវគិតថា

ការសិក្សារបស់ខ្លួនបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេ

គឺយើងរៀនសូត្ររហូត

រៀនសូត្រពីសាលា

រៀនសូត្រពីគ្រួសារ រៀនសូត្រពីសង្គម និងរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯង តាមរយះការឧស្សាហ៍អាន ឧស្សាហ៍សង្កេត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងទទួលបាន

ចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត ។ បើយើងបោះបង់ការសិក្សា រៀនសូត្រចោល បានសេចក្តីថាយើងឈរនៅមួយកន្លែង និងមិនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ
និងដើរទាន់សភាពការណ៍វិវឌ្ឃន៍រីកចំរើនរាល់ថ្ងៃឡើយ ។

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកា-

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គី នៅវត្តធម្មត្រ័យ ដែលមានទីតាំង ស្ថិត
នៅសង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទៅ
កសាងផ្លូវបេតុង និងចាក់សាប ទីធ្លាក្នុងបរិវេណវត្ត ជ័យមង្គលារាម ហៅ

វត្តត្រពាំងស្នា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងស្នា ឃុំសំពងជ័យ ស្រុក
ជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ។ លោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថា ក្រោមការដឹកនាំ

ប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិត របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំ

ប្រទេសពីបាតដៃទទេ រហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍន៍ដូចសព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានការរីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍
ជឿនលឿនផងដែរ ។

ថ្មីៗនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ាន ប្រធានក្រុម
ការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានការចូលរួម
អម ដំណើរដោយឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រធានយុវជនគណបក្សខេត្ត
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី និងក្រុមការងារខេត្តបានជួប
សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សឃុំអូរបីជាន់ ស្រុកអូរជ្រៅ។
រសៀលថៃ្ងទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តអមដំណើរ ដោយឯកឧត្តម
រិន វិរៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់

កណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជួយស្រុក និង
ប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំ ឯកឧត្តម សួស គង់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគ្រួពេទ្យចំនួន ៧៧៧នាក់ នៅស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី
ឆាយ ថន បានឧបត្ថម្ភជូនពួកគាត់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាម្នាក់ ២០០០០រៀល និងសារុងមួយ ។
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ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៏ មាស សុភា

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ និង
ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

កោះកុង

បានអញ្ជើញជួប

សំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោក

ដែល

កំពុងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមប្រវែង ១៨.០០០ ម៉ែត្រពីសាលាស្រុក
ថ្មបាំងចូលទៅអារ៉ែងស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុង។

ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្តន
ី្រ ព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងសម្តច
េ កិតព
្តិ ទ
ឹ្រ ប
្ធ ណ្ឌត
ិ ប៊ន
ុ រានី ហ៊ន
ុ សែន
បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិតក
ី ង
ុ ្ន ពិធស
ី ម្ពោធឆ្លង និងបញ្ចះុ ខណ្ឌសមា
ី ព្រះវិហារ វត្តឧត្តង
ុ មានជ័យ ហៅវត្តស្រែតានង ឃុំចាន់មល
ូ ស្រក
ុ មេមត់ ខេតត
្ត ្បូងឃ្មំុ ដោយបាននាំយកថវិកា
របស់សម្តច
េ តេជោចូលរួមចំណក
ែ កសាងព្រះវិហារចំនន
ួ ២០.០០០ដុលរ្លា ផងដែរ។
ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក

និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
រាមគុន ស្ថិតក្នុងស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

រាមគុន នេះ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសជប៉ុន
និងអនុវត្តគម្រោងដោយក្រុមហ៊ុន Tidal Marine Engineering SDN,
BHD ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា បន្ទាប់ពីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូន
ក្រុមម៉ូតូឌុបរួចមក ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
ចុះជួយខេត្ត

ពោធិ៍សាត់

បានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ឃុំ ក្នុងស្រុកបាកាន ខេត្ត
ពោធិសាត់។
ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន
និងយុវនិតស
ិ ម្បទា ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ភ្នំពេញ និងឯកឧត្តម

អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី

ម៉ៅ ភិរុណ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជានកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាលបាន
រួមគ្នាក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារមួយខ្នង ម្រាប់ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលថែទាំ និងព្យាបាលជនវិបល្លាសស្មារតី នៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាបារាំងហុងគ្រី ស្ថិតក្នុងភូមិបាគូ ឃុំបាគូ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។អគារដែលត្រូវសាងសង់នាពេលនេះមាន
ទំហំ៩ម៉ែត្រគុណនឹង៤៦ម៉ែត្រ និងមានកម្ពស់២ ជាន់ស្មើនឹង១០ បន្ទប់។ ថវិកាសាងសង់មួយចំនួនធំជារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។

TsSnavdþI RbCaCn 15

qñaMTI 16 elx 190 ExmIna qñaM 2017

skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ក្នុងខែមីនា ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តក្រចេះ បានអញ្ជើញជួប
សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែជិះ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ដែលអញ្ជើញមកពី៦ ភូមិ ។
ថ្ងៃទី២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចារថ្មី

ភូមិចារថ្មី ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម វេង សាខុន

សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានក្រុមការងារ ថ្នាក់ជាតិចុះ
មូលដ្ឋានស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងវេទិកា

សាធារណៈរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង
គាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណតំណាក់កាល

ទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ
៧០០នាក់។

ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា គណៈប្រតិភូវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃ
កងយោធពលខេមរភូមន
ិ ្ទ

ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៍

ខ្វន
ា ់

ស៊ម
ា
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេ
បញ្ជាការរង មេបញ្ជាការវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
បានអញ្ជើញទៅ ពិនិត្យស្ថានភាព និងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសម្រាប់សង់ស្ពាន
បេតុងចំនួនប្រាំកន្លែង ក្នុងស្រុកមួយចំនួននាទិសខេត្តបាត់ដំបង។
ថ្ងៃទី៤ មីនា ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក
គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ មេបញ្ជារង កងទ័ពជើង
គោក មេបញ្ជាការ នៃបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរបានចុះ
ទៅត្រួតពិនិត្យមើលការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជា - វៀតណាម
ខណៈពេលដែលកងកម្លាំងកងវិស្វកម្មនៃកងខេមរភូមិន្ទ ធ្វើការឈូសឆាយ
ផ្លូវចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ៣០ ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាម ក្នុងស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី។

នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា អភិបាល
នៃគណៈអភិបាលខេតក
្ត ព
ំ ត បានដឹកនាំមន្តន
ី្រ ម
ៃ ន្ទរី សង្គមកិចក
្ច ម
ុ្រ ការងារ
ខេត្ត ស្រុក និងយុវជន ចុះចែកអំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរង
គ្រោះដោយភ្លើងឆេះផ្ទះចំនួន៧ គ្រួសារនៅភូមិត្រពាំងរពៅ ឃុំព្រែក
ត្នោត ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត៕
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ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលទេសរដ្ឋមន្រ្តី

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្ត អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម
រិន វិរៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជន

ថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការ កណ្ដាលជួយស្រុក
និងជាប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំ បានអញ្ជើញចូលរួមសំណេះសំណាល

ជាមួយភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់គណបក្ស នៅក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
គណៈប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្ដាល

ដែលដឹកនាំដោយ

ឯកឧត្តម

កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណ
បក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត
អនុប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្ស ថ្នាក់

កណ្ដាល និងសមាជិក ២៣រូប បានបំពេញ

ទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធការងារយុវជន ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ គណៈប្រតិភូបាន៖
-ជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Zheng Xiaosong អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបក្សកុម្មុយនីស្តចិន។

-ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកជំទាវ Wang Hongyan សមាជិក លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន។

-ជួបសំណេះសំណាលអាហារសាមគ្គីជាមួយនិស្សិតអាហារូបករណ៍ និងយុវជនខ្មែរដែលសិក្សានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត ស្រុក ក្រុង និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ភូមិ
ទូទាំងខេត្តស្វាយរៀង ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា អនុប្រធានក្រុម

ការងារថ្នាកក
់ ណ្តាលចុះជួយខេតទ
្ត ទួលបន្ទក
ុ ការងារយុវជន ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង ប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ភ្ញៀវកិត្តិយសក្រុមការងារយុវជនរាជធានី-ខេត្ត ក្រុមការងារសមាជិក សមាជិកា សកម្មជនយុវជនប្រមាណ ១២០០នាក់។
រសៀលថ្ងៃទី២៦

ខែកុម្ភៈ

អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង

ឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តម

ស

សុខា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាស

បញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ជាយុវជនគណបក្សចំនួន

៥២៧ នាក់ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ស្រុកពោធិ៍រៀង និងក្រុងព្រៃវែង

និងបានចែកសញ្ញាបត្រវគ្គខ្លីៗ កុំព្យូទ័រ ជូនដល់សមាជិកបក្សដែលបាន
បញ្ចប់វគ្គសិក្សា នៅមន្ទីរគណបក្សខេត្តព្រៃវែង ។

នៅថ្ងៃទី៤

ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៧

ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
យុវជន

ឯកឧត្តម

ឌី

វិជ្ជា

អនុប្រធានក្រុម

ចុះជួយខេត្តស្វាយរៀងទទួលការងារ

បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីន

យុវជនគណបក្សស្រុក ឃុំនិងភូមិ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ទុំ សារ៉ាវុធ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាអនុប្រធានយុវជន

គណបក្សខេត្ត និងលោក តូច ប៉ូលីវ៉ា អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
រួមទាំងមានការចូលរួមពីអស់លោក លោកស្រី ជាសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារ អស់លោកប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទាំង១១ឃុំ
ព្រមទាំងក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ស្រុក និងសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ឃុំ និងភូមិ សរុប៤៣៥នាក់។

ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលជុំទី ២ ដល់ក្រុមការងារយុវជន និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រុងច្បារមន និងស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
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ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុង អឿន ប្រធានគណបក្ស

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តម សួន បវរ អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមកា
រងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
យុវជនស្រុកមង្គលបូរី

បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ចូលពិនិត្យមើលរោងចក្រកាត់ដេរនៅភូមិខ្លាកូនថ្មី

សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ដែលមានកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ

ជាង១៣០០ នាក់ និងបានចូលរួមពិធីចែករទេះរុញជូនដល់ជនពិការ ១០០នាក់ និងចែកអំណោយជូនជនគ្រួសារក្រីក្រ ១០០គ្រួសារនៅស្រុកមង្គលបូរី
ជាអំណោយសប្បុរសជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសបារាំង នៅភូមិជំទាវ ឃុំឬស្សីក្រោក ។
ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឡាយ គឹមលី សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ក្រុមការងារស្រុក ឃុំ បានលើក
ស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក ។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត បានបើក
កិច្ចប្រជុំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ស្រុក ក្រុងត្រួតពិនិត្យ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារយុវជន
បច្ចុប្បន្នភាពយុវជន ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល
និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពត។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារសម្រេចបាន ៨០% ហើយទូទាំងខេត្ត
ដែលជាតួលេខកម្លាំងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ សំរាប់ការពារគណបក្ស និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្ស ។
នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទុំ សារាវុធ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល
យុវជនគណបក្សខេត្តស្វាយរៀង
ចំណេះដឹងព័ត៌មានវិទ្យា

និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ

បានបើកនិងឧទ្ទេសនាមវគ្គចែករំលែក

ស្តីពីបណ្តាញសង្គម

(Social

Network)

ដោយមានការចូលរួមពីជនបង្គោលគណបក្ស ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ទទួលខុស
ត្រូវការងារបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិកក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
បានធ្វើបទបង្ហាញពីប្រវត្តិស្នាដៃគណបក្ស ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល ស្ដីពីវិធី
សាស្រ្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម

ដល់យុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានយុវជនចូលរួម

ចំនួន ១៥០ នាក់ ដោយមានការចូលរួមជាអធិបតី និងឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល និងជា
ប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុកចំការលើ និងសហការី។

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក គង់ ឬទ្ធាវុធ យុវជនជា
បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ព្រែកលៀប អាណត្តិទី៤ រួមជាមួយលោកស្រី
ស្មៀន សង្កាត់ ប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សសង្កាត់ព្រែកលៀប
ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់សំបុត្រកំណើត
ជូនកូន លោក អ៊ិត ពិសិដ្ឋ

យុវជនភូមិព្រែកលៀប ដែលប្រពន្ធទើប

សំរាលកូន រួមជាមួយថវិកា ៥០.០០០ រៀល និងទឹកដោះគោឆៅ ១ឡូ
(សរុប ៧០.០០០ រៀល)។ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារនេះក៏បានបន្តនាំយកថវិកា និងទឹកដោះគោឆៅ ជារបស់យុវជនសង្កាត់
ទៅសួរសុខទុក្ខលោក ហុង គឹមហឿង អនុប្រធានយុវជនភូមិគៀនឃ្លាំង ដែលម្ដាយកំពុងសំរាកព្យាបាលជម្ងឺ នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា ថវិកា
១០០.០០០ រៀល និងទឹកដោះគោឆៅ ១ឡូ។
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កម្ពុជា-វៀតណាម ខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ
ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក
ថែមទៀត។
ផ្តើមចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិង
ការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម នេះដែរ ភាគីទាំង
ពីរវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការទ្វេភាគី
ពាណិជ្ជកម្ម

និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ

និងលើកកម្ពស់ជាប្រចាំ។

លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ដែលត្រូវបានបន្តពង្រឹង

ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបកម្ពុជា

វៀតណាម

ឆ្នាំ២០១៦ សម្រេចបានប្រមាណ ២ ៩២០លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះ
១៣,១% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ ទំនិញវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាសម្រេច
បានប្រមាណ២ ២០០លានដុល្លារ ថយចុះ៨,៨%។ ទំនិញកម្ពុជានាំចូល
ឯកឧត្តម ផាម ប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ការបរទេសវៀតណាម និងសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

វៀតណាមសម្រេចបានប្រមាណ

៧២៥,៨លានដុល្លារ

ថយចុះ២៤%

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ សហការជំរុញដំណើរការសាងសង់ផ្សារគំរូព្រំដែន
កម្ពុជាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថាវី

ស្ថិតក្នុងភូមិដារកណ្តាល

ឃុំដារ

ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ(កម្ពុជា)។

ដែលជាប្រទេសភូមិរបងជាមួយ ដោយមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នាជាងមួយ

ភាគីកម្ពជា
ុ -វៀតណាម បានវាយតម្លខ
ៃ ស
្ព ច
់ ពោ
ំ ះក្រម
ុ ការងារបច្ចក
េ ទេស

ពាន់គីឡូម៉ែត្រនោះ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងពង្រីក

និងគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលបានខិតខំ

ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលើគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់វិស័យ។ផ្តើមចេញពីចំណុចខិតខំ

ប្រឹងប្រែងក្នុងការកំណត់ខណ្ឌសីមា

នេះ ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីក៏បានទទួលនូវផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា ។

ប្រទេសទាំងពីរ

ទន្ទម
ឹ នេះប្រទស
េ ទាំងពីរក៏បានពិនត
ិ ្យរួមគ្នាផងដែរ លើលទ្ធផលទទួលបាន

៨៤%។សហការគ្នាថែរក្សាបង្គោលព្រំដែន និងបង្គោលតម្រុយព្រំដែន ដែ

និងកែលអ
ំ ចំណច
ុ ដែលអនុវត្តពទា
ំុ ន់បានល្អ ដែលក្នង
ុ នោះលើនយោបាយ

លបានបោះរួចមិនឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងអមិត្ត

ព្រំដែន សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម។ល។

ណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ដើម្បីបំពានបំផ្លាញសន្តិសុខ ស្ថិរភាព

លទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងនិង ការពិនិត្យសកម្មភាពការងាររវាងប្រទេស

និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាង

ដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានប្រមាណ

របស់ប្រទេសម្ខាងទៀតបានជាដាច់ខាត។

ទាំងពីរបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងខែមីនា កន្លងទៅ តាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំ

ដោយឡែក តាមរយៈលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ របស់គណៈ

លើកទី៩ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្តាខេត្តជាប់

កម្មការចំរុះកម្ពុជា-វៀតណាម ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌

ព្រំដែនកម្ពុជា(ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧)និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ របស់

វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិជ្ជា(ថ្ងៃទី ១៣-ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា )វិញក៏បានបញ្ជាក់

គណៈកម្មការចំរះុ

ស្តព
ី ក
ី ច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ ភាគីទាំងពីរ

វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិជ្ជា(ថ្ងៃទី ១៣ -១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧)

បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត ពីជំហរប្រទេសរបស់ខ្លួន ក្នុងការធ្វើឱ្យចំណង

ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។

មិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅ

កម្ពជា
ុ -វៀតណាម

និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវ

ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ

យន្ដការសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ ដែលប្រទេសទាំងពី

រវាងបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា វៀតណាម ប្រទេសទាំងពីរបានវាយ

របាននិងកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ។ នៅលើ

តម្លៃខ្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង

វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល កម្ពុជាបានយល់ព្រមផ្តល់អាហារូបករណ៍

ពីរ ក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងពីរ ក្នុងការកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន និងតំបន់

មួយចំនន
ួ ដល់នស
ិ ្សិតវៀតណាមក្នង
ុ កម្រត
ិ បរិញប
្ញា ត្រ បរិញប
្ញា ត្រជាន់ខស
្ព ់

ព្រំដែនមិត្តភាព

និងកម្មវធ
ិ ស
ី ក
ិ ្សាភាសាខ្មរែ ។ វៀតណាមក៏បានយល់ពម
្រ ផ្តលអា
់ ហារូបករណ៍

តាមរយៈកិច្ចប្រជុំលើកទី៩

សហប្រតិបត្តិការ

និងមានការអភិវឌ្ឍ

និងមានផល

ប្រយោជន៍ទាំងសងខាង សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។

ចំនួន១១៦០ កន្លែង (អាហារូបករណ៍រយៈពេលវែង និងរយៈពេលខ្លី) ដល់

ដោយឡែកទាក់ទង នឹងការជួលដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែន រវាងប្រទេស

និស្សិ តកម្ពជា
ុ លើមខ
ុ វិជជា
្ជា ច្រន
ើ ។ ភាគីទាង
ំ ពីរបានឯកភាពក្នង
ុ ការដំឡង
ើ

ទាំងពីរ គឺភាគីទាង
ំ សងខាងបានឯកភាពគ្នារច
ួ ហើយ ដោយបញ្ឈប់ការជួល

ប្រាក់បៀវត្សដល់និសិ្សតអាហារូបករណ៌ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេស

ដីទាំងសងខាង ដែលប្រជាជនប្រទេសមួយជួលដីឲ្យប្រទេសមួយ ហើយ

នីមួយៗ ដើម្បីមានការរស់នៅល្អជាងមុន។ ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាជ្ញាធរទាំងពីរបន្តសហការគ្នា ដើម្បីធក
ើ្វ ច
ិ កា
្ច រងារនេះឲ្យកាន់តជា
ែ ក់សង
ែ្ត

ផ្នក
ែ កសិកម្ម រុកប
្ខា មា
្រ ញ់ និងនេសាទ ភាគីទាង
ំ ពីរបានយល់ពម
្រ បន្តពង្រង
ឹ
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កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធ និងរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មខុស

លើវិស័យដឹកជញ្ជូនភាគីទាំងពីរបានៈ ១.ឯកភាព បង្កើនល្បឿនបញ្ចប់

ច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដូចជាឈើ សត្វព្រៃ ផលិតផលកៅស៊ូធម្មជាតិ តាម

ការសាងសង់ស្ពានជ្រៃធំ-ឡុងប៊ិញនៅខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ និងរៀបចំពិធី

រយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាទៀងទាត់រវាងមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់

សម្ពោធនៅត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០១៧ ២.បញ្ចប់ និងចុះហត្ថលេខានៅ

និងអាជ្ញាធរ

ឆ្នាំ២០១៧ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសាធារណការ

ខេត្តតាមព្រំដែន។
ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកថាមពល ភាគីវៀតណាមបានសន្យា
ធានាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គីសនី

ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់

អគ្គិសនី ស្របទៅតាមសមត្ថភាព និងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរ ។

និងដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជា និងក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមស្តីពីការ
សិក្សា និងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងទីក្រុងហូជីមីញ និងទីក្រុង
ភ្នំពេញ។

ភាគីវៀតណាម នឹងពិចារណាបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមកកម្ពុជាតាមការ

លើបញ្ហាពដ
ំ្រ ន
ែ ភាគីទាង
ំ ពីរបានបញ្ជាកជា
់ ថ្មព
ី កា
ី រគោរព និងការអនុវត្ត

សើស
្ន រំុ បស់កម្ពជា
ុ ដោយស្របទៅតាមស្ថានភាពពិតរបស់ភាគីវៀតណាម ។

យ៉ាងពេញលេញសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែន និងកិច្ចព្រមព្រៀង

ភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមសហការឲ្យបានជិតស្និទ ក្នុងការដោះស្រាយ

ព្រំដែនពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសទាំងពីរ។ ភាគី

វិធានការបច្ចេកទេស និងការធ្វើវិនិយោគដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រតិបត្តិការ

ទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ទៅលើសមិទ្ធផលថ្មីៗ ដែលសម្រេចបានក្នុងការ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព អាចជឿជាក់បាននិងទៀងទាត់នៃការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ

កំណត់ខ័ណ្ឌសីមា និងការបោះបង្គោលព្រំដែននិងបានសម្ដែងនូវការកោត

បណ្តាញអគ្គិសនីរវាងប្រទេសទាំងពីរ

សរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការចំរុះខ័ណ្ឌសីមា និងការ

ជាពិសេសខ្សែបណ្តាញបែងចែក

បោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជា-វៀតណាម (the Joint Commission on

ចូដុក-តាកែវ ដែលមានកម្លាំង២២០គីឡូវ៉ុល។
កម្ពុជា-វៀតណាម នឹងលើកទឹកចិត្តសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវ និង

Demarcation and Abornment for Land Boundary-JBC) ក្នុងការ

ប្រើប្រាស់វិធានការបច្ចេកទេសក្នុងការទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅ

សម្រេចការកំណត់ខ័ណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក

រដូវភ្លៀងប្រហែល១០០ មេហ្គាវ៉ាតពីកម្ពុជាទៅវៀតណាម ក្នុងឥរិយាបទ

បានប្រមាណ៨៤% យោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនរវាង

ដែលធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព អាចជឿជាក់បានប្រកប

ប្រទេសទាំងពីរ។

ដោយភាពទៀងទាត់ដល់ការផ្គតផ
់ ង
្គ ថា
់ មពលអគ្គស
ី នីសម្រាបប
់ ព
្រ ន
័ អ
្ធ គ្គស
ិ នី

និងការបោះបង្គោលព្រំដែន

ភាគីទាំងពីរ បានយល់ព្រមក្នុងការណែនាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តជាប់តាម
ព្រំដែនរបស់ខ្លួន ក្នុងការរក្សាកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការ

របស់ប្រទេសទាំងពីរ។
លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ភាគីទាំងពីរបានវាយតំលៃខ្ពស់

ចំរុះខណ័ស
្ឌ មា
ី និងការបោះបង្គោលព្រដ
ំ ែនគោកកម្ពជា
ុ -វៀតណាម ក្នង
ុ ការ

ចំពោះកិចប
្ច ង
ឹ្រ ប្រែងសម្របសម្រល
ួ
ដើម្បីជរំ ញ
ុ ការវិនយោ
ិ
គនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ

សាងសង់សសរព្រំដែន និងបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែម និងបង្កើនការ

នីមួយៗ និងយល់ព្រមផងដែរ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការលើ

យល់ដឹងរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែន អំពីសារសំខាន់នៃ

កកម្ពស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក។ ភាគីទាំងពីរបាន

ការកំណត់ព្រំដែនខ័ណ្ឌសីមា និងការការពារសសរព្រំដែន។ ភាគីទាំងពីរក៏

ប្រគល់ភារកិច្ចដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង

មានបំណងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេស

ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម នូវភារកិច្ចមួយចំនួនក្នុងនោះដូចជា ១. ពង្រឹងកិច្ច

ទាំងពីរក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខតាមតែអាចធ្វើបាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកំណត់

សហការក្នង
ុ ការទប់សត
្កា កា
់ ររត់ពន្ធឆង
្ល កាត់ពដ
ំ្រ ន
ែ និងការកេងបន្លពា
ំ ណិជ-្ជ

ព្រំដែនគោក។

កម្មរួមមាន ការផលិត និងការរត់ពន្ធទំនិញក្លែងក្លាយ និងទំនិញខូច
គុណភាព

២.យល់ព្រមដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់

ក្រៅពីចំណុចដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះ

ភាគីទាំងពីរបាន

ឯកភាពបង្កើនល្បឿន ការអនុវត្តសកម្មភាព ឬគម្រោងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ការចរចា និងចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី

ដែលមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្ត

ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

នឹងរិះរកវិធានការថ្មី និងប្រាកដប្រជា ដើម្បីកែលំអសកម្មភាពនានាថែម

ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលមកជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ពាណិជ្ជកម្ម

ទៀត ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគោលបំណងសំខាន់បផ
ំ ត
ុ គឺ

និងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសេវាកម្ម នៅតំបន់ព្រំដែនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល

ការសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលកំរិតខ្ពស់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅវិញ

កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ៣.បញ្ចប់ការសិក្សាពីការរៀបចំផែនការ

ទៅមករបស់ប្រជាជនទាំងពីរ ។

មេសព
ី ្ត កា
ី រអភិវឌ្ឍពាណិជក
្ជ ម្មពដ
ំ្រ ន
ែ កម្ពជា
ុ -វៀតណាម រហូតដល់ឆ២
ំ្នា ០២៥

ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ

តាមរយៈលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងពីរខាងលើនេះ អាចបញ្ជាក់បានថា

និងអភិវឌ្ឍបទបញ្ជាស្តីពីការ

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ និងសម្តច
េ

គ្រប់គ្រងផ្សារតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ៤. រៀបចំសន្និសីទលើកទី៦

អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ន
ុ សែន នាយករដ្ឋមន្រន
ី្ត ព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រ

ស្តព
ី ក
ី ច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជក
្ជ ម្មតាមព្រដ
ំ ន
ែ កម្ពជា
ុ -វៀតណាម

កម្ពុជា កំពុងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាសារវន្តជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

នៅឆ្នាំ២០១៨ នៅកម្ពុជា។

និងកសាងប្រទស
េ កម្ពជា
ុ មួយលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍ ការកសាងកិត្យានុភាព

ដោយមានចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣៥

ភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមបញ្ចប់និតិវិធីឲ្យបានឆាប់ ដើម្បីបង្កើតផ្សារ
គំរូនៅឃុំដា ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា។

ជាតិនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោក៕
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សមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៦

២១១តោន (ឆ្នាំមុនជាង ២,៩១លានតោន) សម្រាប់នាំចេញ។
- ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ការនាំចេញអង្ករមានបរិមាណ៥៤២.១៤៤តោន
កើនឡើង ៣.៧៤៨តោន ស្មើនឹង ០,៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានបរិមាណ
នាំចេញត្រឹមតែ ៥៣៨.៣៩៦តោន។
- សរុបផ្ទៃដីចំការកៅស៊ូរដ្ឋ និងឯកជន ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
លើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

និងចំការកៅស៊ូគ្រួសារមានផ្ទៃដីអាជីវកម្ម

១២៦.៩៩៦ហ.ត. លើផ្ទៃដីចំការកៅស៊ូ ៤៣១.០៥៣ហ.ត. ផលិតផល
អនុវត្តបាន ១២៧.៨៥២ តោន និងបញ្ចេញលក់ ១២៨.០១១តោន។
នៅដើមឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកៅស៊ូមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ១.០៤២ដុល្លារ
អាមេរិក ក្នុង១តោន ប៉ុន្តែចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកៅស៊ូគិតជាមធ្យម
វិស័យសំណង់កំពុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

១.២៤៧ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១តោន។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៦ តម្លៃកៅស៊ូកើន
ឡើងវិញ ក្នុងរង្វង់ ១.៧០៣ដុល្លារអាមេរិកក្នុង១តោន។
៣- ការងារវិនយោ
ិ គៈ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានសម្រេចអនុញត
្ញា ឲ្យក្រម
ុ ហ៊ន
ុ

កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខប្រទេសកម្ពុជាយើង

ធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងថ្មី

សម្រេចបាននូវស្នាដៃធំៗជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

ដែលមានស្រាប់ ១៧១គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគ ៣.៦០៩.៦៤៥.

១- ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលថវិកាជាតិអនុវត្តបានប្រមាណ

និងពង្រីកផលិតកម្មលើគម្រោងចាស់

៨០៩ដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបាន ១៦៤.៦៧៩កន្លែង។

១៤.៣៩៣,៩ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ១០៥% នៃផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនន
ួ គម្រោងវិនយោ
ិ
គក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៦ នេះ ថយចុះ ១០គម្រោង និងទំហំ

ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាន ១៣.៧៤១,១ប៊ីលានរៀល និងចំណាយ ថវិកាជាតិ

ទុនវិនិយោគថយចុះ ២២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងនោះវិស័យកសិកម្ម

អនុវត្តបានប្រមាណ ១២.០៨៥,៦ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ៨៩% នៃផែនការ

និងកសិឧស្សាហកម្មថយចុះ១%

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមាន ១៣.៥៩១,១ប៊ីលានរៀល។ តុល្យភាពនៃ

កើនឡើង ២៩% វិស័យទេសចរណ៍កើនឡើង ១២,៥ដង និងវិស័យ

ថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ មានឧត្តម ភាព ២.៣០៨,៣ប៊ីលានរៀល។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្សេងៗទៀតថយចុះ ៨៣%។ ការវិនិយោគក្នុង

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់គ្រប់មុខបានកើនឡើង ៣% បើធៀប នឹងឆ្នាំ

តំបន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ស
ិ ស
េ វិញ មានការកើនឡើងទាំងចំនន
ួ គម្រោង និងទុនវិន-ិ

មុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកគឺ ៤.០៣៧រៀល ក្នុង១

យោគ គឺកើនឡើង១៥គម្រោង និងទុនវិនិយោគកើនឡើងប្រមាណ ១៦៨

ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនប្រាក់រៀលឡើងថ្លៃ ០,៣%។

លានដុល្លារអាមេរិក។

២- កសិកម្មៈ លទ្ធផលប៉ាន់ស្មានជំហានដំបូងលើការងារបង្កបង្កើន

វិស័យឧស្សាហកម្ម

និងកម្មន្តសាល

៤- ដីធ្លី និងសំណង់ៈ ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេស

អាចសម្រេចបានលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផល

២.៦៣៥ គម្រោង មានផ្ទៃ ក្រឡាសំណង់សរុប ១២.១៥៨.២៦៨ ម៉ែត្រការ៉េ

៣.០៩៧.៦៤៧ ហ.ត. ក្នុងនោះស្រូវសដូវវស្សា ២.៥៩៩.៥៨៦ហ.ត.

មានទុនវិនិយោគ ៥.៥៧៩.៧០៩.៩៨៩ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ

និងស្រូវរដូវប្រាំង ៤៩៨.០៦១ហ.ត. លើសឆ្នាំមុន ៤៦.២៣៥ហ.ត.

មុនកើនឡើង ៦៧,១៥%។ បុរីនៅរាជធានីភ្នំពេញ គិតពីឆ្នាំ២០០៥

(ឆ្នាំមុនអនុវត្តបាន ៣.០៥១.៤១២ហ.ត.)។ ផ្ទៃដីប្រមូលផលសរុបអាច

ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតនៅក្នុង១០ខណ្ឌ ក្នុងចំណោម១២ខណ្ឌ មាន១៤២

ទទួលបាន ៣.០៧៩.៤៤៥ហ.ត. ក្នង
ុ នោះស្រវូ រដូវវស្សា ២.៥៨១.៤៤៥ ហ.ត.

កន្លង
ែ ។ សំណង់អគារខ្ពសៗ
់ ចាប់ពី ៥ជាន់ ទៅ៤០ ជាន់ឡង
ើ ក្នង
ុ រាជធានី

និងស្រូវរដូវប្រាំង ៤៩៨.០០០ហ.ត. លើសឆ្នាំមុន ៥៣.៨១៥ហ.ត.

ភ្នំពេញមាន១៤២កន្លែង។

ផលស្រូវឆ្នាំ២០១៦-២០១៧

(ឆ្នាំមុន

៣.០២៥.៦៣០ហ.ត.)។

៩.៨១៤.១៩៨តោន

លើសឆ្នាំមុន

បរិមាណផលប៉ាន់ស្មានសរុប
៤៧៨.៩១៤តោន

(ឆ្នាំមុន

៥- ឧស្សាហកម្មៈ រោងចក្របង្កើតថ្មីមាន១៤១រោងចក្រ បង្កើតការងារ
ដល់ពលករ ៦២.៣១២ នាក់។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦នេះ រោងចក្រ

៩.៣៣៥.២៨៤តោន) និងទិន្នផលមធ្យមទូទាំងប្រទេស ៣,១៨៧តោន/

ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម

និងសិប្បកម្មមាន

១.៥៧៩

ហ.ត. (ឆ្នាំមុន ៣,០៨៥ តោន/ហ.ត.)។ ដូច្នេះបើគិតពីតុល្យភាពស្បៀង

និងប្រើប្រាស់ពលករសរុប ៩២១.៨៥៨នាក់ ក្នុងនោះផ្នែកឧស្សាហកម្ម

រវាងសេចក្តីត្រូវការ និងបរិមាណផលស្រូវទទួលបានឃើញថា អាចនៅ

តម្បាញ ចាក់ កាត់ដេរ ស្បែកជើង និងកាបូប មាន ១.០៧៩រោងចក្រ

សល់បរិមាណស្បៀងគិតជាស្រវូ ជាង ៤.៩៩៧.២០៥ តោន (ឆ្នាម
ំ ន
ុ

(រោងចក្រកាត់ដេរ និងចាក់មាន ៨២៤ និងមានពលករបម្រើការងារ

សម្រេចបាន ៤,៥លានតោន) និងគិតជាអង្ករប្រមាណជាង ៣.១៩៨.

៧៩៨.៨១៥នាក់)។ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មបង្កើតថ្មី មាន
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៣១០មូលដ្ឋាន និងបង្កើតការងារថ្មីដល់ពលករ ៣.០០០នាក់។ គិតមក
ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្ម
នៅទូទាំងប្រទេសមាន ៣៩.១៤១មូលដ្ឋាន និងមានពល ករបម្រើការងារ
១៩៧.០៥៣នាក់។
៦- គមនាគមន៍ៈ ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត មកទល់បច្ចុប្បន្នសម្រេចស្ថាបនា
បានប្រវែង ១៥.៣៧៦,២៤ គ.ម. ដែលចាក់កៅស៊ូ និងបេតុងហើយប្រវែង
៦.៩០១,៤៩គ.ម. (កើនឡើងប្រវែង ២៧៨,៤១ គ.ម.) ស្មើនឹង ៤៤,៨៨%
នៃប្រវែងសរុប។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនបានស្តារ និងជួសជុលៈ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ១ ពីគល់ស្ពាន
ព្រះមុនីវង្ស ដល់វត្តក្តីតាកុយ រាជធានីភ្នំពេញ មានប្រវែង ៤គ.ម. សម្រេច
បាន ៧០,១០%។ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ពីកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ដល់ក្រុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំបូរទៅដោយរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍
វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្នុងពិភពលោក

ស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង មានប្រវែង ៦២,៤០គ.ម. សម្រេចបាន
៨៣,៣០%។ ផ្លូវជាតិលេខ២១ ដំណាក់កាលទី១ ពីរង្វង់មូលក្រុងតាខ្មៅ

៥៥.២១៣ហ.ត. ក្នុងនោះស្រូវរដូវវស្សា ៤០.៨៥០ហ.ត. ស្រូវរដូវប្រាំង

ដល់ជធ
្រៃ ំ ខេតក
្ត ណ្តាល មានប្រវង
ែ ៥៥គ.ម. ទទឹង ១០ម៉ត
ែ ្រ ដល់២១ម៉ត
ែ ្រ

១៤.៣៦៣ហ.ត. ដំណាំរួមផ្សំ ៦១២ហ.ត. ការពារទឹកប្រៃ ១៧៥ហ.ត.

សម្រេចបាន ៣៨%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ចាប់ពីស្ពានជ្រោយចង្វារ

ការពារទឹកជំនន់ ២៧៦,២២ហ.ត. និងការពារច្រាំងទន្លេ ១៨០ម៉ែត្រ។

ដល់ស្ពានព្រែកក្តាម មានប្រវែង ៣០,៣៣គ.ម. ទទឹង២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លង
សម្រេចបាន

៩៧,២០%។

និងផ្លូវខេត្តលេខ១៥១B
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្លូវជាតិលេខ៥៣

ពីតាជេស

មានប្រវែង៨៧,៩០គ.ម.

ផ្លូវខេត្តលេខ១៥០B

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទៅអមលាំង

សម្រេចបាន

៣៨,៥០%។

៨- ទឹកស្អាតៈ បរិមាណផលិតទឹកស្អាតរបស់អង្គភាពរដ្ឋាករទឹកសាធារណៈ និងរដ្ឋាករទឹកឯកជន ទូទាំងប្រទេសផលិតបានសរុប ២៥៦.៤៨៩.
៣៧៣ម៉ែត្រគូប។
៩-

ថាមពលៈ

ការផលិតថាមពលអគ្គិសនីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់

ផ្លូវជាតិលេខ ៥៥ ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វនៃផ្លូវជាតិលេខ៥ (គ.ម. ១៩១)

អគ្គិសនីកម្ពុជាសម្រេចបាន ៦.២១៩.១៨០.៤៤៣Kwh បើធៀបនឹងឆ្នាំ

កាត់ស្រុកភ្នំក្រវាញ-ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដល់ច្រកទ្វារព្រំដែន

មុន ដែលមាន ៥.២៦៨.៤៩៦.៤១៦Kwh កើនឡើង១៨% ក្នុងនេះ

ថ្មដារ (ព្រំប្រទល់កម្ពុជា-ថៃ) មានប្រវែង ១៨២,១៦៦គ.ម. សម្រចបាន

ថាមពលបញ្ជូនពីវារីអគ្គិសនី និងរោងចក្រផលិតថាមពល ដើរដោយធ្យូងថ្ម

៦៨,៦១%។ ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ ពីក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សរុប ៤.៧៩១.៨៩៨.២០៨Kwh។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពីវៀតណាមស

ដល់ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តមានជ័យ ប្រវែង ១៧៤,១៦គ.ម. សម្រេចបាន

ម្រេចបាន ១.០២៣.៥០០.៧៧៣Kwh ថយចុះ ៣,៤៣% បើធៀប

៤៨,៩៧%។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ចាប់ពីថ្នល់កែង ស្រុកបាធាយ

ឆ្នាំមុន។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសថៃសម្រេចបាន ៧៩៣.៤៩២.

ខេត្តកំពង់ចាម ដល់ស្រុកបាគង ខេត្តសៀមរាប ប្រវែង២៤៨,៥២គ.ម.

៤៣៣.Kwh កើនឡើង ៤,៣៤% ធៀបឆ្នាំមុន។ ការនាំចូលអគ្គិសនីពី

សម្រេចបាន ៩៨,១២%។ ស្ពានកោះធំ ប្រវែង ៤១៥ម៉ែត្រ សម្រេចបាន

ប្រទេសឡាវសម្រេចបាន ៣៦.៥២១.៣៤៥Kwh ធៀបឆ្នាំមុន កើនឡើង

១% ស្ពានជ្រែកធំឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ ប្រវែង៤២៨គ.ម. ពីស្រុកកោះធំ

១០៥,៩៧%។

ខេត្តកណ្តាល (កម្ពុជា) ទៅស្រុកឡុងប៊ិញ ខេត្តអាងយ៉ាង (វៀតណាម)

១០- អភិវឌ្ឍន៍ជនបទៈ ថែទាំផ្លូវខួប ២៦គម្រោង លើគម្រោងឆ្នាំ២៨

សម្រេចបាន ៨៧,២៦%។ ស្ពានបេតុង (កំពង់ត្រុំ) មានប្រវែង ៧៧៩ម៉ែត្រ

គម្រោង ស្មើនឹង៥៧ខ្សែ ប្រវែង ៤៨១,៣៨គ.ម. លទ្ធផលជាមធ្យមសម្រេច

ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ

(កោះប៉ែន)

បាន ៨៥% នៅ២៥រាជធានីខេត្ត។ ថែទាំផ្លូវប្រចាំ ២៤គម្រោង លើគម្រោង

ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រេចបាន ៨២,៦០%។ ស្ពានអាកាស

ឆ្នាំ ៣១គម្រោង ស្មើនឹង៩២ខ្សែ ប្រវែង ៩៨៩,៥៦គ.ម. លទ្ធផលជាមធ្យម

ផ្សារដីហុយ មានប្រវែង ៩០៥ម៉ែត្រ ក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែន សុខ

សម្រេចបាន ៧៧% នៅ២៥រាជធានីខេត្ត។

ពីក្រុងកំពង់ចាម

ទៅឃុំកោះមិត្ត

សម្រេចបាន ៣៥%។

១១- ពាណិជ្ជកម្មៈ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ការនាំចេញមាន ៤០.៨៧២

- គិតពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ការចុះបញ្ជីយានយន្តសរុប

ប៊លា
ី នរៀល និងការនាំចល
ូ មាន ៥២.១៤៩,៥ ប៊លា
ី នរៀល។ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

៣.៦៦៩.៨២០ គ្រឿង ក្នុងនោះរថយន្ត ៥៣៧.៤៥៩គ្រឿង និងម៉ូតូ

ជញ្ជង
ី ពាណិជក
្ជ ម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពជា
ុ មានឱនភាព ១១.២៧៧,៥ ប៊លា
ី ន

៣.១៣២.៣៦១គ្រឿង។

រៀល។

- ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាក្នុងប្រទេសមានចំនួន៤ កំពុងហោះហើរ
ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិមានចំនួន២៨។
៧-

ធនធានទឹកៈ

រាជធានីខេត្ត

ជួសជុលសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅ

២៥

ដែលមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវសរុប

១២- ទេសចរណ៍ៈ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន
៥.០១១.៧១២នាក់ កើនឡើង ៥% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ គិតត្រឹម
ឆ្នាំ២០១៦ នេះ កម្ពុជាមានសណ្ឋាគារ ៧០៩ ស្មើនឹង ៤៤.១៦១ បន្ទប់
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កំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យការប្រមូលចំណូល
ថវិកាជាតិក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើង

អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូ សហគមន៍ អាស៊ាន ជាដើម។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ជប៉ុនគឺជាវិនិយោគិនធំជាងគេ ដែលបាន
បោះទុនវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (SEZ) ចំនួនទឹក
ប្រាក់ជិត៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកគឺចិនជិត ២០០ លានដុល្លារ
អាមេរិក កោះតៃវ៉ាន់ជាង ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក

សឹង្ហបូរីជាង ១០០

លានដុល្លារអាមេរិក កូរ៉េខាងត្បូងជិត ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក និងថៃ
ជាង៥០ លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង
កម្ពុជា-អាមេរិក ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ មានការកើនឡើងពី
៣.០១២,៤លានដុល្លារ ដល់ ៣.១៧៤,៣លានដុល្លារ ដែលក្នុងនោះ ទំហំ
នៃការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងពី

ពិធីតាំងពិពណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅខេត្តកំពង់ចាម
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
សេដ្ឋកិច្ចការ

២ ៧៧១.២០លានដុល្លារ ដល់ ២.៨១២,៥ លានដុល្លារ។

គឺជាគំនាស់មូយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើន

អភិវឌ្ឃសង្គម

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំ និងចូលរួម

និងការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ។

ការតាំងពិព័រណ៍ក្រៅ ប្រទេសបានជាង៣០ លើក និងសម្របសម្រួល

ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនេះ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកើនឡើង

រៀបចំពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍ពព
ិ រ័ ណ៍ពាណិជក
្ជ ម្មកង
ុ្ន ប្រទស
េ ជាង១០០ លើក។ ចំពោះ

លើសឆ្នាំមុន ហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ

ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្រៅវិញ ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមពិព័រណ៍

បានជាង២០០ ពាន់លានរៀល ។ នេះជាមោទនភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋា-

ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៤ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល

ភិបាលសម្រាបន
់ ត
ី កា
ិ លទី៥ ដឹកនាំដោយសម្ដច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ

នាំចេញ-នាំចូល គុនមីញចិនលើកទី២៤ នៅទីក្រុងគុនមិញ និងចូលរួម

ហ៊ុន សែន ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឈានដល់ដំណាក់កាលមួយ

ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ានលើកទី១៣ នៅទីក្រុងណាននីងប្រទេសចិន។ នៅ

ដែលសេដក
្ឋ ច
ិ កា
្ច ន់តមា
ែ នភាពរឹងមាំឆះ្ពោ ទៅសម្រេចគោលដៅធំៗក្នង
ុ ការ

ក្នុងឱកាសពិព័រណ៍នោះ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកម្ពុជា និងចិនបានចុះហត្ថលេ

អភិវឌ្ឍប្រទេស។

ខាលើលិខិតផ្លាស់ប្តូរស្តីពីការវិនិយោគរួមគ្នារវាងធនាគារ BeibuGulf ខេត្ត

តាមរបាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឹងថា

ការដោះដូរ

ក្វាងស៊ី ជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា ហើយនៅពេលចប់ពិព័រណ៍ គណៈ-

ទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សម្រេចបានទឹកប្រាក់ជាង ២០ ប៊ីលាន

កម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ បានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់កម្ពុជាចំនួន៣ គឺពានរង្វាន់

ដុល្លារ ដោយមានកំណើនជាង ៧ % បើធៀបនឹងការនាំចេញ-នាំចូលក្នុង

ល្អបស
្រ រើ លើការរៀបចំអក
្ន ស្វង
ែ រកដៃគធ
ូ ធ
ើ្វ រុ កិច្ច ពានរង្វានល
់ ប
្អ ស
្រ រើ លើក

ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានតម្លៃជាង ១៨ ប៊ីលានដុល្លារ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជា

ការរៀបចំពន្លាជាតិ និងពានរង្វានល
់ ប
្អ ស
្រ រើ ស្តព
ី កា
ី រជំរញ
ុ សហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រវិ

បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទំនិញ និងផលិតផលសំខាន់ៗគិតជាទឹក

និយោគ។ ដោយឡែកការរៀបចំពិព័រណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុង

ប្រាក់សរុបជិត ១១ ប៊ីលានដុល្លារ កើនឡើងជាង ៧ % បើធៀបនឹង

ស្រក
ុ ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមកនេះ ក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មបានរៀបចំយទ
ុ នា
្ធ ការ

ឆ្នាំ២០១៥ មានត្រឹមជាង ១០ ប៊ីលានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផលដែល

ទិញផលិតផលខ្មែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដោយបានរៀបចំនៅខេត្ត

កម្ពជា
ុ ធ្វកា
ើ រនាំចល
ូ មានជាអាទិ៍៖ រថយន្ត គ្រឿងចក្រកសិកម្ម គ្រឿងបន្លាស់

សៀមរាប ខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម ខេតព
្ត ះ្រ សីហនុ និងរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ។ គោលបំណង

ប្រេងឥន្ធនៈ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងអគ្គិសនី វត្ថុធាតុដើម បម្រើក្នុងវិស័យ

នៃការរៀបចំយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ គឺដើម្បីពញ្ញាក់ស្មារតីអ្នកប្រើ-

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ឱសថនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ ម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ

ប្រាស់ឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុក កាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញពី

សម្ភារៈ និងរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនមុនទៀត។

បរទេសនិងជំរុញការនាំចេញ។

ដោយឡែកទំហំនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ

ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងក្នុង

សម្រេចបានក្នុងទឹកប្រាក់ជិត ៩ ប៊ីលានដុល្លារ ដោយមានកំណើន ៨ %

សន្និបាតបូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារ

បើធៀបនឹងការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមជាង ៨

ឆ្នា២
ំ ០១៧ ថា ដើម្បីជរំ ញ
ុ កំណន
ើ ទំហពា
ំ ណិជក
្ជ ម្ម ក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មបាន

ប៊ីលានដុល្លារ។ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ដែលបាននាំចេញមាន

និងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូ ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជា

ដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង កង់ អង្ករ ម្រេច ជ័រកៅស៊ូ ពោត

មិត្ត ទាំងក្នង
ុ ក្របខណ្ឌអាស៊ាន អនុតប
ំ ន់ និងទ្វភា
េ គី។ លើលពីនះេ ក្រសង
ួ

ចំណត
ិ ដំឡង
ូ មី គ្រឿងបង្គរំុ ថយន្ត។ល។ ទីផ្សាររបស់កម្ពជា
ុ មាន៖ សហគមន៍

បានបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីៗដូចជា នាយកដ្ឋានអាមេរិក នាយកដ្ឋានអឺរ៉ុប-
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ដែលបាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញ

បានបន្ថែមទៀតថា

“ជាមួយកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងពោរពេញដោយ

ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រីកទីផ្សារថ្មីៗជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីប

ថាមពល, ធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែប, ការគាំទ្រធុរកិច្ច ពីរាជរដ្ឋាភិបាល,

ទាំងនោះផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន

ទីតាង
ំ ភូមសា
ិ ស្ត្រ មានលក្ខណៈយុទសា
្ធ ស្ត្រ និងកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងពាណិជក
្ជ ម្ម

នៅកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍នូវប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ពិសេសៗ ជាមួយដៃគូប្រទេសធំៗ និងនៅក្នុងតំបន់ កម្ពុជាគឺជាទីកន្លែងដ៏

សំខាន់ៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយាកាសធុរកិច្ច

ប្រសរើ សម្រាបវ់ ន
ិ យោ
ិ
គ និងធ្វធ
ើ រុ កិច”្ច ។ អនុលោមតាមគោលនយោបាយ

បង្កភាពងាយស្រួលដល់ធុរជន និងវិនិយោគិនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវ-

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ រាជរដ្ឋា-

កម្មនៅក្នុងប្រទេស ។ ក្រសួងកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍខ្សែចង្វាក់

ភិបាលកម្ពជា
ុ បានកំណត់នវូ ក្របខណ្ឌការងារយុទសា
្ធ ស្ត្រថ្មី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

តម្លៃសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកមួយចំនួន ដែលមានសក្ដានុពលនាំចេញ

វិស័យឧស្សាហកម្មសំដៅធ្វើពិពិធកម្មកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

ដូចជា សូត្រ អំពៅ ស្វាយ ចេក ស្ដរស ស្ដរត្នោត ថ្មចម្លាក់ និងផ្កាចំប៉ី ។ល។

របស់កម្ពុជា។

ដោយឡែកចំពោះផលិតផលស្រូវ

សូត្រ

ក្រសួងបានបញ្ចប់ឯកសារ

ស្រាវជ្រាវស្ដីពីការជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវិស័យសូត្រកម្ពុជាជាស្ថាពរ។

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីជា
ធាតុចល
ូ សម្រាបអ
់ នុវត្តការងារនៅក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ខាងមុខ ក្រសង
ួ ពាណិជ្ជ-

តាមរបាយការណ៍បក
ូ សរុបលទ្ធផលការងារពាណិជក
្ជ ម្មឆំ្នា ២០១៦ បាន

កម្មនឹងបំពេញការងារសំខាន់ៗ ជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលបាន

អោយដឹងថាឆ្នាំ២០១៦ មានក្រុមហ៊ុនថ្មី ២៩៣៧ ក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជី

ប្រគល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍

ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ដែលតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះ ២៦% បើធៀបនឹង

ដល់មន្តទា
ី្រ ង
ំ អស់តវូ្រ ខិតខំបង
ឹ្រ ប្រែង បន្តពង្រង
ឹ សមត្ថភាពរបស់ខន
ួ្ល ឱ្យកាន់

ឆ្នាំ២០១៥។ នៅឆ្នាំ២០១៦ ការចុះបញ្ជីថ្មីសម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គល

តែខ្លាំងថែមទៀតជាពិសេសលើជំនាញភាសាអង់គ្លេស

មានចំនួន៧៨៦ សហគ្រាសថយចុះ ៤០ % ខណៈសហគ្រាស ឯកបុគ្គល

ដែលជាជំនាញចាំបាច់បំផុតក្នុងការអនុវត្តការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ចំនួន១ ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញ ពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ នៅឆ្នាំ២០១៦ មាន

ត្រវូ ពង្រង
ឹ ថែមទៀតក្នង
ុ ការងារបង្កត
ើ សមាគមនានា ដើម្បីជយ
ួ ជំរញ
ុ ផលិត

ក្រុមហ៊ុនចំនួន១០.៩០៤ ក្រុមហ៊ុន និង១.២៤១ សហគ្រាសបានធ្វើការចុះ

ផលកម្ពុជាឱ្យមានទីផ្សារ និងគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង

បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសាឡើងវិញ។

ផលិតផលបរទេស។ ភ្ជាប់នឹងការងារនេះដែរ ការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផល

និងព័ត៌មានវិទ្យា
។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញ នាំចូល និងគាំទ្រ

នានាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសត្រូវតែបន្តធ្វើឱ្យបានច្រើនជាការផ្សព្វផ្សាយ

ដល់ផលិតផល និងទំនិញផលិតក្នុងស្រុកឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងនោះ

និងជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរ និងស្វែងរកទីផ្សារ

ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ អះអាងថា ក្រសួងចាំជួយដោះស្រាយគ្រប់ពេល

បន្ថែមសម្រាប់ផលិតផលអាទិភាពរបស់កម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការស្វែងរក

វេលាដល់កសិករ ពាណិជ្ជករ និងផលិតករ ទាក់ទងនឹង បញ្ហាទីផ្សារលក់

ទីផ្សារថ្មីៗ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយប្រទេសមួយចំនួន

ផលិតផលក្នុងស្រុក

ឯកឧត្តមបាន

បន្ថែមទៀត ដូចជាសហភាព សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប-អាស៊ី តួកគី បេឡារុស ជាដើម

បញ្ជាក់ថា កន្លងមក ការនាំចេញតែងតែមានបញ្ហាដោយសារតែបងប្អូនប្រ

ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនូវផែន

ជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកផលិតនៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីតម្រូវការពីបណ្ដាប្រ

ការថ្មីៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីជំរុញការ អភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់

ទេសផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ត្រូវការរៀនសូត្រផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និង

កម្ពុជា សំដៅរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាព

ទំនាក់ទំនងពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឱ្យផលិតផល និងទំនិញកម្ពុជាកាន់

ក្រីក្រនៅកម្ពុជា៕

និងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។

តែមានការវិវត្ដជាបន្ដបន្ទាប់ ដើម្បីបានការទទួលស្គាល់ និងកម្រិតស្ដង់ដារ
ខ្ពស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ យើងនឹងបន្ដខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យ
ផលិតផលខ្មែរមានគុណភាព និងបរិមាណកាន់តែច្រើនឡើងទាំងការវេច
ខ្ចប់ សោភ័ណភាពក្នង
ុ ការទាក់ទាញ ពិសស
េ តាមរយៈព្រត
ឹ កា
ិ្ដ រណ៍ពាណិជ្ជ
កម្មនះេ នឹងធ្វឱ
ើ ្យអ្នកប្រប
ើ ស
្រា កា
់ ន់តបា
ែ នស្គាល់ និងគាំទផ
្រ លិតផលទំនញ
ិ
ក្នុងស្រុកថែមទៀត។
នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៧ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១៤
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
បានគូសបញ្ជាក់ថា “ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាតូច ប៉ុន្តែការដាក់ចេញគោល
នយោបាយ និងចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន
ផ្តលអ
់ ត្ថបយោ
្រ
ជន៍គន
្មា គូបៀ្រ បជាងប្រទស
េ ដទៃ នៅក្នង
ុ តំបន់។ ទាំងវិន-ិ
យោគិនបរទេស និងក្នុងស្រុក ពួកគេនឹងទទួលបាននូវការគាំពារស្មើភាព
គ្នា នៅក្រោមច្បាប់វិនិយោគរបស់យើង”។ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅកំពង់ផែ
ខេត្តព្រះសីហនុ
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ពង្រឹងវិស័យព័ត៌មាន ដោយខិតខំពង្រីកវិសាលភាព
គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ
ពិសេសមន្ត្រីដឹកនាំបន្តវេននៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់កម្រិត។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ នៃសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផល វិស័យព័ត៌មាន

និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ២០១៦
ឆ្នាំ២០១៧

និងទិសដៅការងារសម្រាប់ការអនុវត្ត

របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា

ពេញមួយឆ្នាំ

២០១៦ កន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ទាំងនៅ

ថ្នាក់ជាតិ

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

គ្រប់ផ្នែកគ្រប់មុខជំនាញបានសាមគ្គីគ្នា

បំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ និងវិស័យ

មួយចំនួនទៀត ដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផល

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានណែនាំឲ្យមន្ត្រី
ព័ត៌មានបំពេញភារកិច្ចឲ្យវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍
កាន់តែមានការរីកចម្រើន

ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅជាឆ្នាំដែលមានទាំងភាពអនុគ្រោះ ទាំងបញ្ហា

ប្រឈមផង តែភាពអនុគ្រោះមានភាពលើសលប់ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន

សមិទ្ធផលធំៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានពេញមួយឆ្នាំកន្លង
ទៅនេះ។ ជាក់ស្តែងខឿនការពារប្រទេស និងសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹង
ដែលបានលើកកម្ពសស
់ មត្ថភាពនៃ កិចកា
្ច រការពារជាតិ ការពារអធិបតេយ្យ

និងបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិ ធានាបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជន

យើង។ តាមរយៈនេះពង្រីកផ្តល់ភាព អនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
សង្គម ក៏ដច
ូ ជាការពង្រង
ឹ ពង្រក
ី លទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយ្យ ដោយដើរទន្ទម
ឹ និងការ

អនុវត្តនីតិរដ្ឋ។

ជោគជ័យ និងសមិទផ
្ធ លដ៏ធធ
ំ ង
េ ទាំងអស់នេះ ត្រវូ បានក្រសង
ួ ព័តមា
៌ ន

ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងរដ្ឋ
និងឯកជន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយប្រកបដោយស្មារតីទទួល
ខុសត្រូវ និងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុង
ប្រទេស និងក្រៅប្រទេសបាន យល់ដឹងជ្រួតជ្រាបពីព័ត៌មានពិតគ្រប់វិស័យ
និងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ការអប់រំ ការកំសាន្តសប្បាយ ប្រកបដោយ
សមធម៌

និងគុណធម៌។

បច្ចុប្បន្ននេះ

ដោយសារការជឿនលឿននៃ

ល្អតាមទិសដៅ

ដែលបានដាក់ចេញស្របតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

បច្ចុប្បន្នកម្មគឺ «ពង្រីកវិសាលភាព គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព នៃប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិគ្របដណ្តប់បានទូលំទូលាយ

ទាំងនៅក្នុងប្រទេស

ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា……»។ របាយការណ៍នេះក៏បានវាយ តម្លៃខ្ពស់
ចំពោះបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន

ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុង

ការផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ចំណេះដឹង ការអប់រំ និងការកំសាន្តសប្បាយជូន
ប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីនៃមាតុភូមិ។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយឯកជន មួយ

ចំនួនបានសហការជាមួយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់
ពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗរបស់ជាតិបាន យ៉ាងល្អប្រសើរ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ នេះ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ គឺវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញមាន
៧៧ នៅតាមខេត្តមាន១៧០ វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅភ្នំពេញមាន៣ នៅខេត្ត៨៦

ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ នៅភ្នំពេញ មាន២២ នៅខេត្តមាន៨ ទូរទស្សន៍

ផ្សាយបន្តនៅខេត្តមាន៦៤ ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅភ្នំពេញមាន២ នៅខេត្ត
មាន១៤៣ ទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមប្រពន
័ ផ
្ធ ្សេងៗនៅភ្នព
ំ ញ
េ មាន២៤ កាសែត
ជាតិនៅភ្នំពេញមាន៣៥៨ នៅខេត្ត មាន១២៨ កាសែតអន្តរជាតិ នៅ

ភ្នំពេញមាន៤១ នៅខេត្តមាន១ ទស្សនាវដ្តីជាតិនៅភ្នំពេញមាន ២៣៣ នៅ
ខេត្តមាន៨

ទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញមាន៥៧

នៅខេត្តមាន៣។

សមាគមន៍អ្នកសារព័ត៌មាន វិទ្យុ-ទូរទស្សន៍ នៅភ្នំពេញមាន៣៥ នៅខេត្ត
មាន៥ រោងពុម្ព និងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនៅភ្នំពេញមាន១២៤ គេហទំព័រ
នៅភ្នំពេញមាន៨៨ នៅខេត្តមាន២៧។

ប៉ន
ុ អ
ែ្ត ដ
ី្វ ល
ែ គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺ ការកើនឡើងនៃអក
្ន ប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ណ្តាញ

បច្ចក
េ វិទ្យា ការយល់ដង
ឹ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ របស់បជា
្រ ជនគ្របស
់ ទា
្រ ប់កង
ុ្ន សង្គម

ទំនាក់ទំនងសង្គម ជាពិសេស Facebook ដែលបានក្លាយជាមធ្យោបាយ

ពង្រឹងពង្រីកវិសាលភាព ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់ខ្លួន

អាចទំនាក់ទំនងគ្នាជាសារ ជាអក្សរ ជាសំឡេង ជារូបថត ជារូបភាព វីដេអូ

ជាតិយើងបានតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជន ត្រូវខិតខំ
ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងប្រជាប្រិយភាព

ប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារក្នុងសេវាផ្តល់ព័ត៌មាន សព្វបែបយ៉ាង ជូនប្រជាជន

គ្រប់ទិសទី។ ជាការពិតហើយ ទោះបីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមិនទាន់
មានសម្ភារៈបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ក្តី ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រទាក់ក្រ

ឡាគ្នា ធ្វើឲ្យវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស និង
ផ្សាយចេញទៅបរទេសថែមទៀត។ ចំណុចពិសេសមួយ គឺផ្តោតការយក

ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងពេញនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនានា។

គេ

ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងដល់គ្នា សួរសុខ ទុក្ខគ្នា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះ
ដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈសាធារណៈ ជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិ និង
ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនតែ២នាក់ ឬជាលក្ខណៈក្រុម។ ប៉ុន្តែទិន្នន័យដែល
បញ្ជូនមកតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម នេះមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំ
ងអស់នោះទេ

ហើយក៏គ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយជាក់លាក់ដែរ។

ការ ទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់ គឺបើអ្នកលេង Facebook និយាយប៉ះពាល់

ចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកែទម្រង់ទាំងរូបភាព ទាំងខ្លឹមសារ ទាំងការងារ

ដល់អ្នកដទៃ (បរិហារកេរ្តិ៍) នោះនឹងត្រូវគេប្តឹង និងមានទោសតាមច្បាប់

លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីវ័យក្មេង

ចេញពីប្រជាជននូវបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញខ្លួន ដែលសារព័ត៌មាន

គ្រប់គ្រង និងរបៀបរបបការងារ យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមន្ត្រីចាស់
ដោយខិតខំពង្រឹងឆន្ទៈការងារមន្ត្រីទាំងអស់

ជាធរមាន។ Facebook ប្រៀបបាននឹងសារព័ត៌មានប្រជាជន ដែលផលិត
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ផ្សេងៗទៀតមិនបានដឹង។ ប្រជាជនទូទៅមិនបានយល់ពវី ជ
ិ ជ
្ជា វី ៈសារព័តមា
៌ ន

មធ្យោបាយសម្ភារៈ និងថវិកាសម្រាប់ដំណើរការ។

ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរួមចំណែកចង់ឲ្យគេដឹង និងឲ្យគេដោះស្រាយ។ ដូច្នេះអ្នក

ផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិ និងលើកទឹក ចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឲ្យខិតខំ

ប្រាកដ ឬចង់បង្កបញ្ហាឲ្យមានជម្លោះបែកផ្សែងនៅក្នុងសង្គម Facebook។

ឲ្យបានទូលាយទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា ដើម្បីផ្តល់

ទេ។ ការផលិតព័ត៌មានយកមកផ្សាយ គឺផុសចេញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវពិចារណាថា តើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាពិត
ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង
សង្គមពិតជាត្រវូ ភ្ជាប់ ជាមួយការទទួលខុសត្រវូ ចំពោះសង្គមក៏ដច
ូ ជាចំពោះ
មុខច្បាប់ជាធរមាន

។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងអស់

គ្នាត្រូវមានសីលធម៌ មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើពាក្យសម្តីអសុរស
អសីលធម៌ ប្រើ រូបភាពកាត់តប្រមាថមើលងាយ ញុះញង់ ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិ

ទិសដៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

គឺបន្តជំរុញប្រព័ន្ធ

ពង្រីកសក្តានុពល ប្រសិទ្ធភាព និងវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្របដណ្តប់

ពត៌មានការអប់រំ និងការកំសាន្តសប្បាយ ប្រកបដោយគុណភាព សមធម៌
ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃមាតុប្រទេស

និងឆ្ពោះទៅកាន់

ពិភពលោកខាងក្រៅ រួមចំណក
ែ លើកតម្កង
ើ អត្តសញ្ញាណជាតិ មោទនភាព

ជាតិខរ្មែ និងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពជា
ុ នៅលើឆាក អន្តរជាតិ។
កសាងផែនការទំនើបកម្មមូលដ្ឋាន សម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់អង្គភាព

យើងបែកបាក់ប្រេះឆាឡើងវិញ។

ផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ ជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរចាំបាច់នៃវិទ្យុជាតិ

សមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះ

របស់ជាតិ។ បន្តជំរុញការសាងសង់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ថ្នាក់ក្រោម

ជារួមក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចបាននូវ
គឺការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងខ្លឹមសារនៃការ

ផ្សព្វផ្សាយ ទាំងលើការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រង ពិសេសកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល
សាធារណៈ កំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកំណែ

ទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដើម្បីកែលម្អ និងពង្រឹងការងារដឹកនាំ
និងគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត។

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះ

ក៏នៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនទៀត

ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការកែប្រែ ដើម្បីឈានទៅដណ្តើមទីផ្សារ ក្នុងស្ថានភាព
ដែលមន្ត្រីយើងនៅមានកម្រិតថវិកាស្តួចស្តើង និងទម្លាប់ចាស់ជាច្រើនមិន

ទាន់ត្រូវបានកែប្រែដូចជាៈ ទម្លាប់ធ្វើការដាច់ពីគ្នារវាងអគ្គនាយកដ្ឋាននឹង
អគ្គនាយកដ្ឋាន ដោយមិនមានអារម្មណ៍ថាយើងជាអង្គភាពតែមួយដែល
ត្រូវគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។

តាមខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយផ្តល់អាទិភាពចំពោះបណ្តាខេត្តនៅ

ប៉ែកពាយ័ព្យ និងឦសាន្តនៃមាតុប្រទេស។ បើកវគ្គវិក្រឹតការដល់មន្ត្រីគ្រប់

ផ្នែក គ្រប់ជំនាញ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពតាមឲ្យទាន់សភាពការណ៍រីក-

ចម្រន
ើ នៃបទ
្រ ស
េ ជាតិលគ
ើ ប
្រ វ់ ស
ិ យ
័ ជាពិសស
េ វិសយ
័ បច្ចក
េ វិទ្យាព័តមា
៌ ន
ទំនើប។ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន ដោយធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិសេរីភាព នៃការ

បញ្ចញ
េ មតិសរេ ភា
ី ព សារព័តមា
៌ នតាមគោលការណ៍នល
ៃ ទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយ្
យនិងនីតរិ ដ្ឋ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានវា

យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីព័ត៌មានទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែល
បានខិតខំធ្វើការងារតាមជំនាញរៀងៗខ្លួន

ប្រកបដោយការទទួលខុស

ត្រូវ និងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ទោះជាត្រូវប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដូចជា

រូបភាពជាអង្គភាពដែលផ្សាយដំណឹងផ្អូមមិន

ខាតយ៉ាងណាក៏ដោយ តែការងារផ្សព្វផ្សាយបានដំណើរការល្អជាបង្គួរ។

ទាន់បានត្រូវបានជម្រះចេញពីសតិអារម្មណ៍អ្នកផង។ យើងមានអ្នកយក
ព័ត៌មានដើរតាមរដ្ឋមន្រ្តីច្រើនជាងអ្នកយកពត៌មានពីបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហា

សេដ្ឋកិច្ច។ ការស្វះស្វែងបង្កើតកម្មវិធីថ្មី ឫច្បិចយកកម្មវិធីដែលជាចំណុច
ក្តៅនៃបច្ចុប្បន្នភាពនៅមានភាពទន់ខ្សោយ។ ក្នុងសម័យកាលនៃបដិវត្តន៍
ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤

ជាតិ

ទម្លាប់ធ្វើការដាច់ពីគ្នារវាងនាយកដ្ឋាននឹង

នាយកដ្ឋានក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានតែមួយ។ ការមិនទទួលយកយោបល់ពីគ្នា
ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម។

ទូរទស្សន៍ជាតិ និងទីភ្នាក់ងារសារពត៌មានកម្ពុជា ដែលជាសម្លេងផ្លូវការ

យើងមិនទាន់ចេះប្រើមធ្យោបាយដែលមានទាំង

អស់ទេគឺធ្វើសកម្មភាពជា មុខស្នមិនធ្វើជាមុខច្បូក។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហា

ប្រឈមសំខាន់បំផុតនោះ គឺកង្វះធនធានមនុស្ស ដើម្បីបន្តវេន និងកង្វះ

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសោតទស្សន៍កំពុងពង្រីកវិសាលភាព គុណភាព និង 

ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងប្រទេស និងនៅលើពិភពលោក

កង្វះធនធានមនុស្ស ថវិកាខ្សត់ខ្សោយ មូលដ្ឋានបច្ចេកទេសមានការខ្វះ-

គួបផ្សំនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា និងការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យ
ឯកជនផងនោះ យើងអាចនិយាយបានថា មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពលរដ្ឋ
កម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងប្រទេស

ក៏ដូចជានៅក្រៅ

ប្រទេសផងដែរ សុទ្ធតែអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមច្រើនមធ្យោបាយទាំង
មធ្យោបាយធម្មតា (កាសែត ទស្សនាវដ្តី វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ……) និងទាំង
មធ្យោបាយទំនើប ៕

តូបលក់កាសែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
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ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤

(ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧)

8

១- ការឃោសនាបោះឆ្នោតមានបំណងឲ្យគណបក្សនយោបាយ ដែលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីបេក្ខជន និងបេក្ខជនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពី

គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ដល់អ្នកបោះឆ្នោត ។ ការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែល
ធ្វើជាសាធារណៈ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូល អ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជន ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយ តាមរូបភាពផ្សេងៗមានដូចជា ៖
+ ការជួបប្រជុំជាសាធារណៈរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន
+ ការជួបជុំ ឬការឃោសនាតាមផ្ទះ

+ ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ឬសារព័ត៌មាន

+ ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាស ឬការឃោសនាតាមឧបករណ៍បំពង់សម្លេង ឬតាមរយៈការចាក់ផ្សាយ ការសែតវីដេអូ ឬវីស៊ីឌី ឬឌីវីឌី

វីឌីអូសាធារណៈ ឬទីធ្លាសាធារណៈ

+ ការរៀបចំក្បូនព្យុហយាត្រា ឬក្បួនដំណើរដោយក្រុមថ្មើរជើង ឬដោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ
+ សកម្មភាពបិទផ្សាយនូវរូបបដាពាក្យស្លោក ឬកម្មវិធីនយោបាយ ឬរូបភាពឃោសនានានា
+ សកម្មភាពចែកចាយខិតប័ណ្ណគណបក្សនយោបាយ

+ សកម្មភាពចែកចាយស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬមួក សម្លៀកបំពាក់ សម្ភារៈ ផ្សេងៗ ទៀត ដែលបានបោះពុម្ភ ឬគូរ ឬផលិត

ដែលមានស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនជូនអ្នកបោះឆ្នោត

+ សកម្មភាពលើកបដានៅទីសាធារណៈណាមួយ ឬ/និងដំឡើងបន្ទះក្តារបិទក្រដាសផ្សាយ

+ ការប្រគំតន្ត្រីនៅកន្លែងណាមួយ ឬការច្រៀងចម្រៀងឃោសនា ឬការលេងភ្លេងឃោសនាបោះឆ្នោត ឬ/និងការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡា ។

២- ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ អាចលើកនៅទីសាធារណៈដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ផ្អែកលើគោលការណ៍

ស្មើភាព សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសោភ័ណភាពសាធារណៈ ។

ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ និងសម្ភារៈឃោសនា របស់គណបក្សនយោបាយ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យលើក ឬបិទនៅក្នុងបរិវេណ ឬអគារ

ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ។

ហាមគណបក្សនយោបាយលើក ឬបិទស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លោក ខិតប័ណ្ណនៅតាមលំនៅ

ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីម្ចាស់លំនៅឋាន ។ ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់លំនៅឋានមានសិទ្ធិសម្រេចលើក ឬមិនលើក និងបិទ
ឬមិនបិទស្លាកសញ្ញា បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លោក ខិតប័ណ្ណរបស់គណបក្សណាមួយបាន ។

ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬសម្ភារៈឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ១០០ ម៉ែត្រ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោត

ត្រូវយកចេញយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃបញ្ចប់ ការឃោសនាបោះឆ្នោត លើកលែងតែស្លាកសញ្ញាដែលមាននៅទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណបក្សនយោបាយ ។
គណបក្សនយោបាយ

ត្រូវប្រមូលយកមកវិញនូវប័ណ្ណប្រកាស

សាធារណៈក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត ។

ឬប័ណ្ណបិទផ្សាយ

បដាឯកសារឃោសនា

ទាំងអស់របស់ខ្លួនពីគ្រប់កន្លែង

៣- ការឃោសនាបោះឆ្នោត មានរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ( ២០ឧសភា ដល់ ០២ មិថុនា ២០១៧) ហើយគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាត្រូវបញ្ឈប់ ២៤ម៉ោង

មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត (០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧) ។

ការដង្ហែក្បួនឃោសនាគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ធ្វើបានយ៉ាងច្រើន ២ដង ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនា បោះឆ្នោត ។

រាល់ការស្ទង់មតិ និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពាក់ព័ន្ធកិច្ចការបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ឈប់ ៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត (២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ

២០១៧) ។

៤- គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនទាំងអស់ ត្រូវចៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើគំរាមកំហែង ឬបំភិតបំភ័យ ឬអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ

ទៅលើគណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនដទៃទៀត ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនទាំងអស់មិនត្រូវញុះញង់អ្នកគាំទ្រ ឬអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភ គំរាមគំហែង អំពើហិង្សា

ឬបំភិតបំភ័យទៅលើបុគ្គល ឬគណបក្សនយោបាយដទៃទៀតឡើយ ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនត្រូវនិយាយដោយ

ផ្ទាល់មាត់ ឬដោយប្រយោល ឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អសីលធម៌ ប្រមាថមាក់ងាយទៅលើបេក្ខជន ឬលើបុគ្គលណាមួយ ឡើយ ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន ឬអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ មិនត្រូវធ្វើការគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យ និងលួងលោមឲ្យបុគ្គលផ្តិតមេដៃ ឬស្បថ

ឬសន្យាបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ។

គ្របគ
់ ណបក្សនយោបាន បេកជ
្ខ ន ឬតំណាងទាំអស់ មិនត្រវូ ផ្តលអ
់ ណោ
ំ
យជាថវិកា ឬជាសម្ភារៈដែលជារង្វានល
់ ក
ើ ទឹកចិត្ត ទោះបីតាមមធ្យោបាយ

ឬរូបភាពណាក៏ដោយ ដល់ស្ថាប័ន អង្គការ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ ក្នុង គោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត ។

៥- មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិ និងមន្ត្រីតុលាការ មិនត្រូវ ៖
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+ ប្រើឥទ្ធិពលអំណាចនៃតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយប្រយោល ឬចំពោះទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោត ដូចជាការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល

ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលមានន័យគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត រូបរាងកាយ ឬការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ការដាក់បង្ហាញ
ឬប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងសព្វាវុធ ដើម្បីបំភិតបំភ័យ

+ ប្រើប្រាស់អគារ ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោត ស្វែងរកសំឡេងឆ្នោត ឲ្យគណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនណាមួយ
+ ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនណាមួយឡើយ ។

៦- ការចូលរួមសកម្មក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចពោ
ំ ះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អាជ្ញាធរដែនដីគ្របល
់ ំដាប់ថ្នាក់ កងយោធពល

ខេមរភូមិន្ទ និងមន្ត្រីតុលាការដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច ត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ ៖
ណាមួយ

+ ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ផ្នែកព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត នៃគណបក្សនយោបាយ
+ ការជួបជុំ ឬការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ឬក្បួនព្យុហយាត្រា ដើម្បីគាំទ្រដល់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់
+ ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើឡើងសម្រាប់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់
+ ការបើកបរយានជំនិះ របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

ណាម្នាក់

+

ការធ្វើសកម្មភាពចែកចាយសម្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងគាំទ្រគណ

បក្សនយោបាយ

ឬ/និងបេក្ខជន

+ ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈ ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់

+ ការចូលរួមលេងភ្លេង ឬ/និងច្រៀងចម្រៀង ឬ/និងផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយផ្សេងៗតាមរយៈឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនានា ដើម្បីគាំទ្រ

គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់ ។
-

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ោងធ្វើការ

អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

ឬស្ថិតនៅក្រៅម៉ោងការងារ

កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

នគរបាលជាតិ

ឬមិនស្ថិតក្នុងពេលបំពេញការងារក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ
និងមន្ត្រីតុលាការ

មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

អាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពឃោសនាគាំទ្រចំពោះ

គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន មិនត្រូវមានអាវុធជាប់និងខ្លួន និងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានការ
គំរាមកំហែងឡើយ ។

៧- អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ឬសមាគមក្នុងស្រុក និងសហគម ឬអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបំពេញការងារ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬជន

បរទេសត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលម្អៀង នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ក្តី
ឬដោយប្រយោលក្តី ដូចខាងក្រោមនេះ ៖
រួមមាន ៖

+ ផ្តួចផ្តើម ឬចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។ ការផ្តួចផ្តើម ឬការចូលរួមឃោសនា
• ការបញ្ចុះបញ្ចូល ឬការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឃោសនា ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់
• ការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ឬការប្រជុំរបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

• ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ឬសម្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់
• ការចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត នៃគណបក្សនយោបាយណាមួយ ។

+ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងគោលបំណងគាំទ្រ ឬបង្ហាញភាពលម្អៀងទៅរក ឬប្រឆាំងនិងគណបក្សនយោបាយ

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ការធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រ ឬការបង្ហាញភាពលម្អៀងរួមមាន ៖
• ការស្ទង់មតិក្នុងបំណងបម្រើឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

• ការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

• ការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬសរសេរជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរក្នុងន័យប្រមាថ មាក់ងាយគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ

បេក្ខជនណាម្នាក់
•

ការដាក់តាំង

ឬបិទផ្សាយរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងៗ ភ្ជាប់នឹងយានយន្តរបស់អង្គការខ្លួន ឬនៅក្នុងបរិវេណនៃទីកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន

ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

+ ផ្តល់មធ្យោបាយជាថវិកា សម្ភារៈ បរិក្ខារ ធនធានមនុស្ស ឬមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

ដែលរួមមាន ៖

• ការផ្តល់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

• ការផ្តល់ថវិកា សម្ភារៈ និងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចូលរួមក្នុងសកម្ម ភាពឃោសនា ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់

• ការផ្តល់ថវិកា សម្ភារៈ ឬបរិក្ខារសម្រាប់ដង្ហែក្បួនឃោសនា ការជួបជុំជាសាធារណៈ ការសម្តែង សិល្បៈ និងការបោះពុម្ភសម្ភារៈឃោសនា

ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬប្រយោលក្តី ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

- ហាមជនបរទេស ដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ ឬដោយ ប្រយោលក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត

ដើម្បីគាំទ្រ ឬប្រឆាំងគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។
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៨- កាសែត វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ របស់រដ្ឋត្រូវផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ព័ត៌មានដែលស្នើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

អំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត និងការចាត់ចែងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ។ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវចាត់វិធានការ ដើម្បី

ផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទឃោសនាតាមសំណើរបស់គណបក្សនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ផ្អែកតាមគោលការណ៍ស្មើភាព និងតាមលំដាប់
ពេលមុនក្រោយ ។

- អ្នកគ្រប់គ្រងរោងមហោស្រប មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យាន ឬទីធ្លាសាធារណៈ ឬសាលសាធារណៈ ត្រូវផ្តល់ ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនដល់បេក្ខជន ឬគណ-

បក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលសុំជួល ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឃោសនា ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មើភាព និងតាម
លំដាប់លំដោយ តាមកាលបរិច្ឆេទ នៃការស្នើសុំ ។

គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន ដែលមានបំណងជួលរោងមហោស្រប មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យាន ឬ ទីសាធារណៈ ឬសាលសាធារណៈត្រូវដាក់ពាក្យ

សុំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចបីថ្ងៃមុនថ្ងៃឃោសនា ហើយត្រូវ ផ្ញើសេចក្តីចម្លងនៃពាក្យសុំនេះមួយច្បាប់ជូនដល់គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការ
បោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

- អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំមិនឲ្យលើស ២៤ម៉ោង ក្រោយពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។

- គណបក្សនយោបាយនៃបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬបេក្ខជនអាចធ្វើការឃោសនានៅតាមកន្លែងឯកជនបាន តែត្រូវមានការយល់

ព្រមជាមួយម្ចាស់កន្លែងនោះ ហើយត្រូវជូនដំណឹងជាមុន ទៅគណៈកម្មការ ឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប ) អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការឃោសនា
បោះឆ្នោតនោះ ។

៩- ហាមប្រើប្រាស់ថវិកា សម្ភារៈ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាព ឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយ

ណាមួយ ឬបេកជ
្ខ នណាម្នាក់ និងការប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ធ្យោបាយដឹកជញ្ជន
ូ ដែលជាសម្បត្តរិ បស់រដ្ឋ ដើម្បីដក
ឹ ជញ្ជន
ូ អ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

១០- គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន ឬអ្នកគាំទ្រមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែក ឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពរបស់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន

ឬអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀត ។

១១- អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលទទួលខុសត្រូវការងារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

និងវិស័យការងារឯទៀត ត្រូវផ្តល់កិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការដល់កណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាដាច់ខាត ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងរបៀបរៀបរយក្នុងសម័យបោះឆ្នោត ការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត

ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត តាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ឬគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត
គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ៕
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ផ្ទះសំណាក់មាន ១.៧៥៥ ស្មើនឹង ២៨.៣០៣បន្ទប់ ភោជនីយដ្ឋានមាន

នាក់ (ស្រី៦២.៣០១នាក់) ស្មើនឹង៩៣,៧២%។ សិស្ស ប្រឡងសញ្ញាបត្រ

១.៦៣៨ កន្លែង ទីភ្នាក់ងារទេសចរមាន ៧៣០ កន្លែង សេវាកំសាន្តទេសចរ

មធ្យមទុតិយភូមិ បេក្ខជនប្រឡងជាប់ស្ថាពរមាន ៥៥.៧៥៣ នាក់ (ស្រី

មាន ៨៨ កន្លែង។ ពលករបម្រើការ ងារឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរ

២៨. ៨០៧ នាក់) ស្មើនឹង ៦២,១៨% (ស្រី៦៥,៤៦%) ក្នុងនោះនិទ្ទេសA

ដោយផ្ទាល់មានប្រមាណជាង ៦០ម៉ឺននាក់។

មាន៤០៥ នាក់ (ស្រី២០៤នាក់)។ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសរុបមាន ១២១

១៣- ប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ៈ គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សាលា ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ៤៨ សាលា និងឯកជន ៧៣

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័ត ១៤ក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់សេវាកម្ម

សាលា។

ទូរស័ព្ទចល័ត

គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនសរុប ៥៨.៩៨៨នាក់ (ស្រី២៦.៩២០

និងអចល័ត

ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសមាន

១៩.៦៨០.៥០៤ គ្រឿង ស្មើនឹង ១២៥,៩៤% នៃប្រជាជនសរុបទូទាំង
ប្រទេសប៉ាន់ស្មាន ១៥.៦២៦.៤៤៤នាក់។ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន៦ កំពុងផ្តល់

ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតទាំង

នាក់)។
១៥- សុខាភិបាលៈ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈទូទាំងប្រទេសក្នុង

សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តមាន ១៩.៤៥០.៥៤២គ្រឿង ស្មើនឹង ១២៤,៤៧%

ឆ្នាំ២០១៦

និងក្រុមហ៊ុន៨

(ខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនទាន់មាន) មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងស្រុក ៨២ មណ្ឌល

កំពុងផ្តល់សេវាកម្មទូរសព្ទអចល័តមាន

២២៩.៩៦២

នេះ

មានមន្ទីរពេទ្យជាតិ៨

គ្រឿង ស្មើនឹង ១,៤៧%។ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធើណែតចល័ត និងអចល័ត ៣៩

សុខភាព១.១៨៦

ក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់សេវាកម្មជូន អតិថិជនប្រើប្រាស់ ៧.៥៧៥.៨២២នាក់

១២.៥៣៤គ្រែ ។

ស្មើនឹង ៤៨,៤៨% នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេស ប៉ាន់ស្មាន ១៥.៦២៦.

២.៤០៣៩ នាក់ គ្រូពេទ្យមធ្យម៨៦៦ នាក់ ឱសថការីបណ្ឌិត២២ នាក់

៤៤៤នាក់ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន៦ កំពុងផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធើណែតចល័តមាន

ឱសថការី ៥៨៩នាក់ ឱសថការីមធ្យម៩៥នាក់ ឱសថការីបឋម៥៣នាក់

អតិថិជន ៧.៤៧៨.៤៣៦ នាក់ ស្មើនឹង ៤៧,៨៦% និងក្រុមហ៊ុន ៣៣

ទន្តបណ្ឌិត ២៧៥នាក់ ទន្តពេទ្យ៥៥នាក់ គិលានុបដ្ឋាក១៣៣ នាក់

កំពុងផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធើណែតអចល័តមានអតិថិជន ៩៧.៣៨៦ នាក់

ពេទ្យធ្មេញបឋម ១៣នាក់ បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ១១៦នាក់ គិលានុប-

ស្មើនឹង ០,៦២%។

ដ្ឋាកមធ្យម ៧.៨៩៧នាក់ គិលានុបដ្ឋាកបឋម ៣.១៩៨នាក់ បរិញ្ញាបត្រឆ្មប

១៤- អប់រំៈ សិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិបញ្ចប់
ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ មានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ស្ថាពរ ១១៨.០៣០

និងប៉ុស្តិ៍សុខភាព៩១

មន្ទីរពេទ្យរាជធានីខេត្ត២៤
មានគ្រែសរុបទូទាំងប្រទេស

មានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ៦៩០នាក់ វេជ្ជបណ្ឌិត

៨៩នាក់ ឆ្មបមធ្យម៤.០២២នាក់ និងឆ្មបបឋម ២.៣៦៤ នាក់៕
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ឃុំស្វាយស ដ៏ឆ្ងាយតែនៅកៀក
បង្កើយជាមួយយើង

លោក

លាវ

រីណា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

ឃុស
ំ យ
្វា ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធកា
ិ រគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ឃុសា
ំ យ
្វ ស បានរំលក
ឹ រឿង
រ៉ាវមួយចំនួនទាក់ទងនឹងអតីតកាល នៃឃុំនេះ
ប្រាប់យើងថា អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅពេល
នេះគឺជាទិដភា
្ឋ ពដែលមិននឹកស្មានដល់ ។ ក្រោយ
ថ្ងៃរំដោះ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងជាច្រើនឆ្នាំ បន្ត
បន្ទាប់មកទៀត

រហូតដល់ជិតចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ

៩០ ឃុំស្វាយស គឺជាចំណុចក្តៅ មួយនៃសង្រា្គម
ពិសេស នៅមុនមានសមាហរណកម្មកម្លាង
ំ ខ្មរែ
ក្រហម។ តំបន់មួយនេះ ជួបប្រទះនឹងអសន្តិ
សុខខ្លាំង

មិនអាចចេះតែធ្វើដំណើរចេញចូល

បានតាមចិត្តនោះទេ។ ម៉្យាងទៀតឃុំនេះពីមុនពុំ
មានផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ ផ្លូវក្រួសក្រហម ដូចពេល
នេះឡើយ។

តាំងពីបរមបុរាណមកមានតែផ្លូវ

រទេះគោបរកាត់វាលស្រែ។ នៅខែប្រាំងដីហុយ
ទ្រលោម ឯខែវស្សាដើរលុយទឹកកប់ភ្លៅ។ ជា

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅលេងរមណីយ៍ដ្ឋាននៅក្នុងឃុំស្វាយស
ចាកចេញពីក្រុងសៀមរាប ដោយចំណាយ

នឹងឃុំឃុនរាម

រួមទំនាក់ទំនងពីភូមិមួយ ទៅភូមិមួយ ពីឃុំមួយ

ស្រុកបន្ទាយស្រី។

ឃុំមាន

ពេលប្រមាណបីម៉ោងក្នុងល្បឿនរថយន្ត ម ធ្យម

ផ្ទៃដីសរុប ៨៨៨ ៣ ហិកតា ចែកចេញជា៧ ភូមិ

លើកំណាត់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូខ្មៅរលោង

មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៩៩%

គឺផ្លូវ

ដែលប្រកប

ទៅឃុំមួយគឺ ធ្វើដំណើរដោយរទេះគោ ក្របី កង់
ឬដើរដោយថ្មើរជើងតែប៉ុណ្ណោះ។
បន្ទាបព
់ រី ល
ំ ក
ឹ បែបនេះ

លោកមេឃប
ំុ ទ
្រែ ក
ឹ

ហើយត្រូវឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវ

មុខរបរធ្វើស្រែ និងមាន ១ % រកស៊ីលក់ដូរ។

មុខជាញញឹមវិញថា

ក្រាលក្រួសក្រហម យើងបានទៅដល់ឃុំស្វាយ

ប្រជាពលរដ្ឋឃុំស្វាយស មានចំនួន ១ ២៥៣

បានងាយស្រួលណាស់។

ស ស្រុកវ៉ារិន ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ជំនោរ

គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្សរាយចំនួន ៥ ៥១៣ នាក់

ណាពេលណាក៏បាន។ យើងមានផ្លូវមានមធ្យោ-

ខែមករា ធាតុអាកាសត្រជាក់ល្មម ដែលអាច

ក្នង
ុ នោះស្រ២
ី ៨៥៦ នាក់,ស្មន
ើ ង
ឹ ខ្នងផ្ទះ ១ ១៧៤

បាយធ្វើដំណើរទាំងផ្ទាល់ខ្លួន

អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរ

ខ្នង។

គ្របគ
់ ន
្រា ឥ
់ តខ្វះ។

កាលពីមន
ុ ការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ពី

ខេតស
្ត ៀមរាបមក

ឃុំនេះជួនកាលត្រូវដេកផ្លូវ

ជាតិលេខ៦៧

ដោយបើកកញ្ចក់

បច្ចប
ុ ្បន្នប្រជាជនរស់នៅ
ចង់ធ្វើដំណើរទៅ
ឬរថយន្តតាក់សី៊

រថយន្ត ដើម្បីបានស្រូបយកក្លិនប្រហើរនៃស្រូវ

ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃុំស្វាយស គេអាច

ស្រែដែលកំពុងទុំ ដួលរាបទៅក្នុងស្រែ និងក្លិន

ទៅបានដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវចំនួនពីរ ខ្សែផ្សេង

ជួនកាលចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយថ្ងៃ ទើប

គល់ជញ្ជ្រាំងនៃស្រែខ្លះ

ដែលទើបនឹងច្រូត

គ្នា។ ខ្សែទម
ី យ
ួ គេអាចចាកចេញពីកង
ុ្រ សៀមរាប

មកដល់។

ជួនកាលយើងព្ញសម្លេងភ្លេងការល្វើ

ឆ្ពោះទៅទិសខាងលិច តាមកំណាត់ផវូ្ល ជាតិ លេខ

ស្គាល់ដោយសារតែ ធូលីដី ហុយរុំជិតជុំ ។

សម្លេងសើច

៦ ទៅដល់ស្រុកពួក និងកាត់ទៅស្រុកអង្គរធំរួច

ឥឡូវការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ចំណាយពេលតែបន
ុ៉ ន
្មា ម៉ោង

ក្អាកក្អាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកុមារា កុមារី

សំដៅទៅរកឃុំនេះ តែម្តងដោយធ្វើដំណើរលើ

ប៉ុណ្ណោះ។

ទាំងនេះ គឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅឃុំ

ចំងាយផ្លូវជាង ១០០គ.ម ដែលក្នុងនេះជាផ្លូវ

សៀមរាបដូចទៅផ្សារអីចឹង។

ជនបទដាច់ស្រយាលមួយ

កៅស៊ូជាង ១៧គ.ម និងក្រៅ ពីនេះជាផ្លូវក្រួស

ភាពរស់រវើកនៃឃុំស្វាយស

ក្រហម។ ចំណែកខ្សែទី២ គឺចាកចេញដោយ

ដូចអ្វដ
ី ែលលោកប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ ស
្ ាឃុប
ំ ាន

ឃុំស្វាយសអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន

ឆ្ពោះទៅទិសខាងកើត ខេត្តលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ

រៀបរាប់។ នៅចន្លោះភូមិនានានៃឃុំបានក្រាល

ស្វាយសជាឃុម
ំ យ
ួ ក្នង
ុ ចំណោមឃុទា
ំ ង
ំ ៥ នៃ

លេខ៦ រួចបត់ទៅផ្លូវជាតិលេខ ៦៧តម្រង់ទៅ

ពេញទៅដោយវាលស្រែ។

ឃុំស្រែណូយស្រុកបន្ទាយស្រី រួចបត់ឆ្វេងហើយ

ដើមឈើ។ ជារដូវចម្រត
ូ ផង យូរៗម្តងយើងលឺស

សាស្ត្រខាងជើងទល់នឹងឃុំប្រាសាទ, ខាងលិច

អាចទៅដល់ឃុំនេះតែម្តង

ម្លង
េ កសិករដែលស្រែករកគ្នា។

ទល់នឹងឃុំស្រែខ្វាវ ស្រុកអង្គរជុំ, ខាងត្បូងទល់

ផ្លូវជាង ៨០គ.ម ក្នុងនេះជាផ្លូវកៅស៊ូប្រវែង

នឹងឃុំគោកដូងស្រុកអង្គរជុំ និងខាង កើតទល់

ប្រមាណ៦០គ.ម។

កាត់រួច។

យៗពីភូមិដែលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវ។

ដែលយើងបាន

ទៅដល់។

ស្រក
ុ វ៉ារន
ិ

ខេតស
្ត ៀមរាប។

ឃុំនេះមានភូមិ

ដែលមានចំងាយ

ពេលមកដល់មើលមនុស្សសឹងមិន

អ្នកឃុំស្វាយសខ្លះ

ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិ

ឡើងចុះទៅ

ស្រែខ្លះនៅចន្លោះ

និងទីប្រជុំជនជាប់នឹងដង

ផ្លវូ យើងបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់នវូ អគារសិក្សា
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ពោលគឺ ឃុំនេះមានរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យ ។

អាចស្រោច ស្រពស្រូវវស្សាបានចំនួន ១ ៤០០

ក្នុងចំនួនតូចតួចនៅឡើយ។

លោកមេឃុំប្រាប់ថា ដោយទទួលបានការយក

ហិកតា។ ធារាសាស្ត្រនេះដែរ ក៏អាចជួយស្រោច

ថា

ចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរស្រុក

ស្រពនូវស្រូវប្រាំងបានប្រមាណ

នឹងទទួលបាន នូវការអភិវឌ្ឍ ទៅតាមតំណាក់

ខេត្តការិយាល័យ

អប់រំមន្ទីរអប់រំខេត្ត ពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលដែល

១០ហិកតា

ថែមទៀត។

លោកមេឃុំរំពឹង

នៅពេលអនាគតរមណីយដ្ឋានមួយនេះ

កាលនីមយ
ួ ៗ។ ក្រៅពរី មណីយដ្ឋានខាងលើគឺ

មានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ

លោកមេឃុំបន្តថា ទឹក គឺជាបញ្ហាសំខាន់

ឃុំស្វាយសពេលនេះ បានក្លាយជាឃុំឈានមុខ

ដោយមិនមែន សម្រាប់តែការបង្កបង្កន
ើ ផលទេ

មួយក្នុងវិស័យអប់រំ ។ បច្ចុប្បន្នទូទាំងឃុំមាន

តែកស
៏ ម្រាបកា
់ រហូបចុកប្រចាថ
ំ ផ
ៃ្ង ងដែរ ។ អ្វី

ឃុំស្វាយស សង្ឃឹមបោះជំហានទៅមុខ

សាលារៀនចំនួន ៤កន្លែងស្មើនឹង៨ ខ្នងនិងមាន

ដែលសំខាន់ គឺទឹកប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាព

ដោយសារសក្តានុពលនៅក្នុងឃុំ និងលទ្ធ

បន្ទប់ចំនួន ៣៤បន្ទប់ ។ ក្នុងចំនួននោះមាន

កាន់តែប្រសើរមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។លោក

ភាពកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ របស់បជា
្រ -

សាលាបឋមសិក្សា៤ កន្លែងនិងអនុវិទ្យាល័យ១

មេឃុំប្រាប់ថា

ក្នុងឃុំមានស្រះទឹកសហគមន៍

ជននៅក្នង
ុ ឃុនោ
ំ ះ លោកមេឃបា
ំុ នបង្ហាញនូវកី្ត

កន្លែងដែលមានសិស្ស សរុបចំនួន ១ ២៨៨ នាក់

ចំនួន៥៦ កន្លែង អណ្តង
ូ ទឹកធ្វអ
ើ ព
ំ ល
ី ច
ូ ន
ំ ន
ួ ៧០០

សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់

ក្នុងនោះស្រីចំនួន៦៥៧ នាក់។ចំនួនសិស្សមាន

កន្លង
ែ និងអណ្តង
ូ ស្នបច
់ ន
ំ ន
ួ ១៤ កន្លង
ែ ។ ទឹក

ចុងកាត់មាត់ញកមួយនេះ។

ការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បន្ថែមទៀត។

ស្អាតទាំងនេះ ក្រៅពប
ី ម្រឲ
ើ ្យការប្រប
ើ ស
្រា ់ ហូប

ឃុមា
ំ នផែនការគោលការណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សម្រាប់

ការប្រែប្រួល

ចុកប្រចាថ
ំ រៃ្ង បស់មនុស្ស សត្វពាហនៈ ក៏បាន

អនុវត្តនៅអាណត្តិបន្ត

និងការសិក្សារបស់ប្រជាជននៅ

បម្រើឲ្យការស្រោចស្រព បន្លែបង្ការជាច្រើនមុខ

ឆ្នោតនៅខែមិថុនា ខាងមុខនេះហើយ ។ ជា

ថែមទៀតផង។

គោលបំណងធំរបស់អាជ្ញាធរឃុំ

លោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថា
ខាងជីវភាព

ក្នុងឃុំ គឺផ្តើមចេញសំខាន់ពីវិស័យហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងឃុំផងដែរ។

ក្នុងឃុំទាំង

មូលមានផ្លវូ ខ្វាតខ
់ ង
ែ្វ ចំនន
ួ រាប់ពាន់ គីឡម
ូ ត
ែ៉ ្រ ។

ជញ្ជន
ូ

និងការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ របស់បជា
្រ ពលរដ្ឋឆ្លង

សៀមរាបនោះ ជាបន្តបន្ទាប់

កាត់ទៅមកមានភាពងាយស្រល
ួ បំផត
ុ ។ ជាមួយ

នៃអាណត្តិ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ការអភិវឌ្ឍផ្លវូ គមនាគមន៍នះេ ឃុន
ំ ង
ឹ មានគម្រោង

ដែល ដឹកនាំដោយ សម្តេចអគ្គ

ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីប្រែក្លាយផ្លូវដីសឲ្យទៅ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

ជាផ្លូវដី ក្រាលក្រួសក្រហមរាប់សិប គីឡូម៉ែត្រ

សែន នាយករដ្ឋន្រ្តីនៃព្រះរា-

បន្ថែមទៀត។

ជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រធាន គណបក្ស ប្រជាជន

កុមារនៅឃុំ ស្វាយស ដ៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក៏ទទួលបាន

កម្ពុជា វិស័យពុទ្ធចក្រនៅឃុំ

ត្រាក់ទ័រចំនួន១០ គ្រឿង, ឡានធំសម្រាប់ដឹក

ស្វាយស ក៏កំពុងមានការរីក

ជញ្ជន
ូ ចំនន
ួ ៦គ្រឿង, ឡានតូចចំនន
ួ ១៣ គ្រឿង,

ចម្រើនគួរកត់សម្គាល់

ម៉ូតូចំនួន ៥៤៦ គ្រឿង, ម៉ាស៊ីន បោកស្រូវចំនួន

វត្តអារាមចំនួន ៣ កន្លែងមានព្រះសង្ឃចំនួន១៩

៧ គ្រឿង, និងកង់មានចំនួន៤០០ គ្រឿង។

អង្គ មានយាយជី តាជី អាចារ្យ គណៈកម្មការ

អ្វីៗទាំងនេះ

កូនសិស្សលោកជាច្រើននាក់ ។ ទីអារាមក្រៅពី

សេវាអប់រំយ៉ាងល្អប្រសើរ

ដោយពេលនេះឃុំមាន

ឡើយ តែវាបានបញ្ជាកអ
់ ព
ំ ល
ី ទ្ធភាព និងធនធាន

បំរើអោយវិស័យពុទ្ធសាសនា

របស់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះផ្ទាល់ផងដែរ។

របស់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែល

នេះ

មួយផ្នែកបានពឹងផ្អែកលើការខិតខំថែទាំ

គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណបក្សប្រជាជន

និងជា

គ្រឿង,

ស្ថានភាពទូទៅ នៃការបង្កបង្កើនផល នៅទី

និងប្រជា

កម្ពជា
ុ បន្តទទួលបានជោគជ័យក្នង
ុ ការដឹកនាំឃំុ

ដាច់ស្រយាលមួយរបស់ ខេត្ត

មិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯង

ដែលនឹងធ្វើការបោះ

ដោយផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ដែលមុននេះច្រើនឆ្នាំ

ដែលផ្លូវទាំងនោះ គឺកព
ំ ង
ុ តែបម្រឲ
ើ ្យវិសយ
័ ដឹក

៤៩៥

លោកបញ្ជាក់ថា

ពលរដ្ឋ

ជាតំបន់សង្រា្គ ម និងជាតំបន់់

មូលមានគោយន្តកន្ត្រៃចំនួន

ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន៣៤៤ ហិកតា ។

ពុទ្ធចក្រនិងទេសចរណ៍

ក្នុងចំនួននេះមានផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចំនួន ១១គ.ម

គិតត្រឹមដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឃុំទាំង

ឃុមា
ំ នព្រៃសហគមន៍ចំនួន ៣កន្លែងថែមទៀត

ក៏ជា
 ទីស្នាក់នៅ

មកសិក្សា ឬបំពេញការងារនៅក្នុងឃ
 ុំផងដែរ។
លោកមេឃុំបានប្រាប់ថា

ឃុំក៏មានតំបន់

ដោយខិតខំអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នូវគោល
នយោបាយភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាការ
យកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល
គមនាគមន៍ អគ្គិសនី ធារាសាស្រ្ត។ ឃុំក៏នឹង
ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនូវរមណីយដ្ឋាន ដែល
មានស្រាប់ក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។
ចប់ការងារគឺជាពេលល្ងាចល្មម។ យើងចាក
ចេញពីឃុំស្វាយសតាមផ្លូវមួយខ្សែទៀត ដែល
ឆ្ពោះមករកស្រក
ុ ពួក

ដែលភ្ជាបម
់ កផ្លវូ ជាតិលខ
េ

ដោយកសិករផ្ទាល់ និងមួយផ្នែកពឹងផ្អែកលើប្រ

ទេសចរណ៍មួយកន្លែង

ព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដែលជួយគិតគូដោយផ្នែកពាក់-

ធ្លាក់

ព័ន្ធ។ លោក លាវ រីណា បញ្ជាក់ថា ក្នុងឃុំមាន

ស្រក
ុ និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសបាន ប៉ន
ុ ប
ែ្ត ច្ចប
ុ ្បន្ន

ភូមិនៃ ឃុំស្វាយស បានធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តនឹង

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន ៥កន្លែង ដែល

មានអ្នក ដែលមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននេះ

ទិដ្ឋភាពនេះពុំអាចបំភ្លេចបាន៕

គឺជារមណីយដ្ឋានទឹក

ដែលអាចស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុង

៦ ។ ថ្ងៃហៀបអស្តង្គត សម្លេងគោយន្តកន្ត្រៃ
សម្លេងម៉ូតូ

និងសម្រែកស្រែករកគ្នារបស់អ្នក
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ម៉ាក់.ម៉ាក់....

ត្រង់កន្លែងដែលម៉ាក់

ព្រឹកមិញ

ប៉ាអង្គុយឱបមីងម៉ារីយ៉ាក្នុងសួនច្បារ

និងពូប៊ិនថេសឧស្សាហ៍ឱបគ្នាពេលប៉ាមិននៅផ្ទះ

ចុះទៅខេត្តនោះអី ៕
		

១. ចាស់ទុំបុរាណ បានអប់រំ
ចូរកូននាងកុំបីរាយមាយ
			
ពាក្យនេះទុកដូចជាសំពាយ
តទៅមុខងាយ កាយសមសួន ។
			
២. កុំគិតរួសពេក វាបែកបាក់
កុំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ វាបាត់ស្ងួន
			
កុំខ្ជិលងុយងោក វាថោកខ្លួន
កុំឲ្យវេះពួន វាបាត់មុខ ។
			
៣. កុំមានៈពេក វាបែកមិត្ត
កុំឲ្យទ្រុស្តស្និទ្ធ វាបាត់សុខ
			
កុំឲ្យលើកខ្លួន វាផ្ទួនទុក្ខ
កុំឲ្យបាត់មុខ វាអប្រិយ ។
			
៤. កុំឲ្យបាត់ស្នេហ៍ វាបែរឃ្លាត
កុំឲ្យទ្រុស្តញាតិ វាកើតក្តី
			
កុំឲ្យហ៊ានហួស អាយុខ្លី
កុំឲ្យវាយស្រី វាខូចឫក ។
			
៥. កុំឲ្យស្ងៀមដៃ វាធ្លាប់ល្ងង់
កុំឱបជង្គង់ វាធ្លាប់ស្ពឹក
			
កុំឲ្យយឺតពេក វាទ្រមឹក
កុំឲ្យឆ្មើងឫក គេខ្ពើមស្អប់ ។
				
៦. កុំស៊ីច្រើនពេក វាបែកពោះ
កុំឲ្យឡេះឡោះ វាខូចទ្រព្យ
			
កុំឲ្យខុសរឿយ វាអភ័ព្វ
កុំឲ្យលេលាប់ វាធ្លាប់ខ្លួន ។
៧. កុំតាំងខ្លួនខ្ពស់ ហួសក្តីល្អ
			
គុណធម៌បវរ ល្អមាំមួន
			
៨. កិច្ចការប្រុងធ្វើ គិតក្នុងចិត្ត
			
មិនគួរបញ្ចេញ វាចាពិត
៩. ឯកិច្ចការគ្រាន់ បានកំណត់
			
ទីនោះមិនទាន់ កើតសាច់ការ
			
១០. ទឹកស្រក់តក់ៗ ធ្លុះផ្ទាំងថ្ម
			
នាំភាពជោគជ័យន័យរឹងប៉ឹង

ធ្វើល្អខ្ពស់ជាង ទើបសមសួន
ទើបជីវិតខ្លួន បានពិសិដ្ឋ ។
គប្បីប្រុងប្រិត បិទឲ្យជិត
ព្រោះត្រឹមគំនិតក្នុងចិន្តា ។
មិនទាន់បានបទ ច្បាស់ទីណា
កុំចេញវោហោរ ឲ្យគេដឹង ។
គឺជាគុណធម៌ ព្យាយាមប្រឹង
ព្រោះចេះថ្លែងថ្លឹងពិចារណា ៕

មិនបាច់ទេ

លោក ឡឹម ត្រូវឆ្កែឆ្កួតដេញខាំរត់ជុំវិញធ្លាបាល់ទាត់អស់មួយជុំ ហើយ
មួយជុំទៀត។ ឃើញដូច្នេះម្ចាស់ផ្ទះ ដែលមានផ្ទះនៅជាប់ធ្លាបាល់ទាត់
ស្រែកប្រាប់ពីបង្អួចជាន់ទី២ :
-

អេហ៍បងប្រុសរត់ចូលផ្ទះខ្ញុំមក

ទា្វររបងខាងមុខកំពុងបើកចំហ

ហើយ។
លោក ឡឹម មាត់ដកដង្ហើមឃូសខសៗបណ្តើរឆ្លើយបណ្តើរ :
- អរគុណ.អរគុណហើយ មិនបាច់ទេ ខ្ញុំរត់លឿនជាងវាដល់ទៅជាង
២ជុំឯណោះឃើញទេ៕
		

ដេកមិនគ្រប់គ្រាន់

ព្រឹកនេះ នាយ ឆ្លាំង បានទៅគ្លីនិកត្អូញត្អែរប្រាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតថា
រៀងរាល់យប់ខ្លួនដេកបានតិចតួចណាស់ មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខភាព
ទេ។
ឮដូច្នោះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសួរបញ្ជាក់ :
- ក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់ប្អូនដេកបានប៉ុន្មានម៉ោង ?
- បាទ...គឺខ្ញុំដេកបានប្រមាណតែ១០ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ !
- អុញ...ដល់ទៅ ១០ម៉ោង នៅថា មិនគ្រប់គ្រាន់ទៀត ?
- បាទ... វាពិតជាអ៊ីចឹងមែន ព្រោះរយៈពេល ១០ម៉ោង ដេកលក់នោះ
ខ្ញុំតែងយល់សប្តិឃើញ ខ្លួនឯងនៅភ្ញាក់ដើរលេង តាមគ្រប់កន្លែងនានា ៕
		

កូនប្រុស-កូនស្រី

នាង ញ៉ន កំពុងដេកសម្រាលកូននៅក្នុងបន្ទប់ ឯនាយ ញ៉ុក ជាប្តី និង
ឪពុកម្តាយកំពុងរង់ចាំនៅខាងក្រៅយ៉ាងអន្ទះសា ។ មួយសន្ទុះ នាងគិលានុបដ្ឋាយិកា បីទារកចេញមក។ នាយ ញ៉ុក ស្ទុះទៅទទួលមុនគេព្រមទាំង

កាំបិតចិតដងឯង
ពេលអ្នកស្រី រ៉ូហ្សា ត្រឡប់
ពីផ្សារចូលដល់មាត់ទ្វារផ្ទះ
កុមារ ខាំថែល អាយុ ៧

ទាញក្រណាត់គ្របចេញ ហើយស្រែក :
- អស្ចារ្យ...កូនប្រុស...កូនប្រុស ! ខ្ញុំបានកូនប្រុសហើយ ! ភ្លាមនោះ
នាងគិលានុបដ្ឋាយិកាស្រែកវិញ !
- កូនប្រុសស្អី ? ម្រាមដៃខ្ញុំតើ ឆាប់លែងម្រាមដៃខ្ញុំភ្លាម ៕
រះ ឬ លិច

ឆ្នាំប្រញាប់ទៅទូលពិត :
- ម៉ាក់.ម៉ាក់ ខ្ញុំឃើញលោក
ប៉ាអង្គុយឱបមីងម៉ារីយ៉ានៅក្នុង

ពេលល្ងាចមួយវិចត
ិ ក
្រ រ សំបរូ សួរនាង សម្បត្តិ ជាភរិយា ដែលបានដើរ
មកដាក់បង្គុយក្បែរខ្លួនកំពុងគូរ :
- អូនសាកពិនិត្យគំនូរព្រះអាទិត្យដែលបងគូរនេះ ហើយទាយមើល

សួនច្បារ
ម្តាយរាដៃកាត់ :

តើព្រះអាទិត្យទើបនឹងរះ ឬហៀបនឹងលិច ?នាង សម្បតិ្ត ក្របួចមាត់ញញឹម

- អើ...អើ.ប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់យល់ហើយ។ ចាំយប់ពេលប៉ាត្រឡប់មកដល់

ទើបឆ្លើយ :

ផ្ទះវិញ សឹមកូនឯងធ្វើជាប្រាប់ម៉ាក់ពីរឿងនេះ ដើម្បីឲ្យអ្នកឯទៀតបានដឹង

- ច៎ាះ ព្រះអាទិត្យនេះគឺហៀបនឹងលិច !

ផងយល់ហើយនៅ ?

- ម៉េចបានជាអូនហ៊ានអះអាងអ៊ីចឹង ?

យប់ឡើង ពេលអ្នកផ្ទះជួបជុំគ្នាអស់នៅតុបាយ កុមារខាំថែល នឹក
ឃើញបណ្តាំម្តាយពីថ្ងៃក៏និយាយទៀតបញ្ចប់ :

- ច៎ាះ ព្រោះបងដេកមិនដែលក្រោកពីព្រលឹមណាម្តងផង ម៉េចបាន
ឃើញព្រះអាទិត្យរះ ដើម្បីគូរតាមបាន ៕

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

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៈ

សម្តេចក្រឡាហោម ៈ

សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ

ជូបសំណេះសំណាលជាមួួយ

ត្រូវតែហ៊ាននិយាយអំពីប្រទេស

ប្រទេសចិនជាដៃគូដ៏ពិសេស

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

ដែលបង្កសោកនាដកម្មលើកុមារ,

ក្នុងការរួមចំណែក .........

សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក / ឃុំ ......
 ជួយសម្រួលរាល់ការលំបាក

niBn§nayk ³
elak tak s‘unGuI
KN³kmµkarniBn§
1> elak exov NavI
2> elak Guwm sunÞr³
3> elak vgS savuF
4> elak Tav sar³munI
5> elak sux suFn
elxaniBn§
1> elak CuM sm,tþi
2> elak m:k; Qin
GñkbkERbPasa
1> elakRsI Em:n narIesaP½K
GñkftrUb
1> elak supat vIr³munI
viciRtkr
1> elak Fa savuuF
Gas½ydæan ³
elx 203
mhavifI RBHneratþm
PñMeBj-km<úCa
TUrs½BÞelx ³
023 219 065
Address :
No 203 Preah
Norodom Bld.
Phnom Penh Cambodia
Tel : 023 219 065

គណៈប្រតិភូស្ត្រី

ត្រូវមានអភិបាលខេត្តជាស្រ្តីមួយ......,  ពាក្យស្លោករបស់គណបក្ស

ក្នុងកិច្ចការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ....

កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើ.............
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ក្របមុខ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធ
អគារសិក្សា វិទ្យាល័យ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
ក្រុងក្រចេះ
(ថ្ងៃទី ២៧.០៣.២០១៧)

ក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា

ប្រឆាំងបង្កឲ្យមានការ ........
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ចងចាំជានិច្ចនូវស្នាដៃ និង
គំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់
សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន
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