សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៈ

ជោគជ័យដ៏ធំធេងនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច

Address :
No 203 Preah
Norodom Bld.
Phnom Penh Cambodia
Tel : 023 219 065

កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រារព្ធខួប

សង្គ្រាមនឹងកើតមានប្រសិន........

ពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន ឆ្្នាំ២០១៧

អញ្ជើញចូលរួមវេទិកា ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ.....

លើកទី១៥៤ ទិវាកាកបាទក្រហម....

 ការបាត់បង់អាយុជិវិតរបស់យុទ្ធជន

នៅកម្ពុជា

ទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

 សប្បុរសជនផ្តល់ថវិកាជាង

កម្ពុជាទាំង៤ រូប គឺជាការបាត់បង់........

6

នៅប្រទេសចិនកាន់តែពង្រឹងឲ្យមាន.....

១៣ លាន ៤សែនដុល្លារ..

5

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

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

8

11

សម្តេចក្រឡាហោម សខេង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៈ

ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រ

អញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាឈ្នះដាច់

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា...

សំខាន់ៗពីរ នៅខេត្តព្រៃវែង

ខាតក្នុងការបោះឆ្នោត.......

13

14

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អំពាវនាវ

12
ក្របមុខ

បោះឆ្នោតជូន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដើម្បីបន្តថែរក្សាសនិ្តភាពនិងការអភិវឌ្ឍ

matika
Contents

វិចារណកថា ៈ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍជាផលប្រយោជន៍ស្លាប់រស់របស់ប្រជាជន ..............................

Peace and Development-People's Vital Interest...............................................

3

បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពសេ្នហា .................................................................................

4

Editorial :












សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីគណបក្ស ................................. ១៥
សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ........................................................................ ១៨
ចំណុចគន្លឹះទាំង៨ ដើម្បីជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មឲ្យកាន់តែ.................................... ២០
វិស័យអប់រំកំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់យើង......................................... ២២
ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តដាក់ចេញវិធានការចំនួន៣ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសុខភាព................... ២៤
វប្បធម៌ៈល្ខោនស្រមោល ស្បែកតូច..................................................................................... ២៦
ចំណេះដឹងទូទៅ ៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៈ ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី.................................... ២៧
សុខភាព ៈអាហារដែលគួរប្រយ័ត្ននៅពេលកុមារ គ្រុនក្តៅ........................................................ ២៨
អត្ថបទមូលដ្ឋាន ៈព្រៃខ្ពស់ ឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម................................................................ ២៩
កំណាព្យ ៈ បោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ .................សំណើច................................. ៣១

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

sUmfVayRBHraCsBÞsaFukarBr
neratþm muninaf sIhnu
RBHvrraCmataCatiExµr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nig suPmgÁl
RBHRbFankitþiys énkak)aTRkhmkm<úCa

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

TsSnavdIþRbCaCn
&

&

&

&

sUmRkabbgÁMTUlfVayedayesckþIeKarB nigktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

&

&

&
&

&

éf¶TI 18 Ex mifuna qñaM 2017

&

&

&

kñúg»kasRBHraCBiFIbuNüceRmInRBHCnµvsSa
semþcRBHmhakSRtI CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

&

'(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&
(

&

&

'(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&
(

&

'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'
(

'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
'
(

2 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 16 elx 192 Ex]sPa qñaM 2017

សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍជាផលប្រយោជន៍

ស្លាប់រស់របស់ប្រជាជន
Peace and Development – People’s Vital Interest

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត

ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី៤ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ
ដែលមានសារសំខាន់យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល ដែលកំពុងទទួល

បានផ្លែផ្កាប្រកបដោយមោទនភាពពីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ។
មានគណបក្សនយោបាយចំនួន១២

ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត

នេះ ក្នុងនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់

ទាំង១៦៤៦។

ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតច្រើនលើករួចមកហើយ ទាំង

ការបោះឆ្នោតសកលថ្នាក់ជាតិ ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហើយបានឃើញ

ច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេងរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលជាង ៣៨ ឆ្នាំមក

នេះ ពិតជាមានសុភវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីបោះឆ្នោតគំាទ្រ
គណបក្សណាដែលជាតំណាងពិតប្រាកដនៃឆន្ទៈ

និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន

បានរួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នានៅគ្រប់កាលៈទេសៈ និងបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផល

យ៉ាងធំធង
េ លើគប
្រ វ់ ស
ិ យ
័ រហូតមកដល់បច្ចប
ុ ្បន្ននេះ ហើយបដិសធ
េ ចំពោះគណបក្ស
ដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើអ្វីសោះជាគុណផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិ និងប្រជាជនក្រៅតែ

ពីការបង្កឧបសគ្គរារាំងដល់ការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិនោះ។

 តើអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលប្រជាជនបានទទួល កំពុង

តែទទួលបាន និងត្រូវតែទទួលបានតទៅមុខទៀត ?

- គឺមានអ្នកដឹកនាំដែលបានតស៊ូសង្គ្រោះជាតិ និងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបប

ប្រល័យពូជសាសន៍ ការពារប្រជាជន និងជួយប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលា ជាអ្នកដឹកនាំ

ប្រកបដោយ ព្រហ្មវិហារធម៌ គតិបណ្ឌិត និងឈ្លាសវៃ ដែលប្រសូតចេញពីប្រជាជន

ដឹងសុខទុក្ខប្រជាជន និងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន

- មានសន្តិភាពកាន់តែរឹងមាំស្ថិតស្ថេរ គ្មានការកើតមានជាថ្មីនូវសង្រ្គាម ការ

បែកបាក់ជាតិ និងការបែងចែកទឹកដីដូចគ្រាមុន, មានសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព
សង្គមរឹងមាំនៅគ្រប់ច្រកល្ហកពេញផ្ទៃប្រទេស, ប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តទំាង

ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ទាំងក្នុងគ្រួសារ ក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចសង្គមជាតិទាំងមូល។

- មានការរួបរួមសាមគ្គីជាតិកាន់តែរឹងមាំក្រោមដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ក្រោម

ម្លប់របស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈ និងក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្រប

ច្បាប់តែមួយ, គ្មានការរើសអើងអំពីនិន្នាការនយោបាយ អតីតកាល ភេទ ជំនឿ

សាសនា ដើមកំណើតជាតិ ឬឋានៈក្នុងសង្គម។

- មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លា មានផ្លូវ មានទឹក

មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ ប្រជាជនមានជីវភាពរស់នៅធូរធារ សម្បូរសប្បាយប្រកបដោយ

ភាពថ្លៃថ្នូរ, ស្ថានភាព របស់ស្រ្តី កុមារ និងជនងាយរងគ្រោះ ត្រូវបានលើកកម្ពស់

និងជួយគាំពារ, មានសេវាសាធារណៈដែលផ្តល់ជូនប្រជាជនបានឆាប់រហ័ស ប្រកប

ដោយគុណភាព តម្លាភាព និងការជឿទុកចិត្ត។

- មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែរឹងមាំឡើង ដែលធានា

នូវការការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប យុត្តិធម៌សង្គម និងផល

ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន។

- មានខឿនឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី នៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំ មានចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយ

ប្រទេសជិតខាង ប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការពិតជាក់ស្តែងក្នុងរយៈពេលជាង

៣៨ឆ្នាំមកនេះ

បន្ទាប់

ពីថ្ងៃជ័យជម្នៈ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថា គឺមានតែគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចាក់គ្រឹះកសាង ការពារ និងពង្រឹងពង្រីក

ឥតឈប់ឈរនូវផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងអស់នេះ របស់ប្រជាជន ដូច

The fourth communal council elections will be holding on Sunday,
4 June. It will be an historic event of great significance for the whole
Cambodian population, who are reaping proudly the fruits of peace
and development under the fifth legislative-term Royal Government
led by Samdech Techo Hun Sen. Twelve political parties are taking
parts in the elections in which the Cambodian People’s Party has its
candidates running in all 1,646 communes/Sangkats.
Having gone through numerous elections so far, both universal
and non-universal suffrages, and seeing clearly great changes of the
country in the past over 38 years, the people of Cambodia are of
common sense in their decision-making. They will vote to support
the Party that represents truly their wills and interests, and that shares
both peace and hardship in all circumstances, while creating
achievements in every field up to the present. They will deny Parties
that have never done anything in the interest of our nation and
people, and that are instead causing obstacles to progresses of the
nation.
What are the marvelous interests that our people are and will be
benefiting now and in the time to come? Our people have:
- Leaders who led the struggle to liberate the country and people
from the regime of genocide; defend and save our people at all times;
are kind and wise born of the people; understand people’s hardships;
and do everything for the nation and people
- Firmer and lasting peace; have no more war and nopossibility
for a new war or national division; have security, order, firm social
safety throughout the country. People live peacefully in physical and
mental terms, in family, community as well as in the whole nation
- Stronger solidarity and unity under the roof of once Constitution,
HM the King, and under the leadership of the solely legitimate
Royal Government, where there is no discrimination of political
tendencies, pasts, genders, faiths and religions, races, and social
status
- Stronger socio-economic development with sufficient roads,
irrigations and electricity, where people live in dignified and wealthier
living conditions; promotion and protection of status of women,
children and the vulnerable; quicker, quality, transparent and
trustworthy public services for our people
- Firmer democracy and rule of law to guarantees and promote
rights and freedom, social justice, and interest of every citizen
- Firm foundation of the Kingdom’s independence, sovereignty,
and territorial integrity, with improved ties of friendship and cooperation
with neighboring countries in the region and in the world
A reflection on such reality in the past over 38 years after the
liberation on 7 January 1979 has shown clearly that only the
Cambodian People’s Party has deep rooted in the construction,
defense, strengthening and expanding these supreme interests of
our people. On 18 May 2017, in a meeting with the armed forces and
candidates of the communal/Sangkat councils of Kompong Speu
province, Samdech Techo Hun Sen. said – efforts that we have made
so far, our achievements of peace and socio-economic developments
brought to our people by no other parties but only by the Cambodian
People’s Party. There was no participation whatsoever from opposition
party. What have they done for peace of the country? What have they
done for the country’s development beside destructions? In time of
war, they even opposed to the revival of the people of Cambodia.
The oppositions have driven their campaigns on what they said
“elections for positive change” aimed at destroying and taking away
people’s confidence in the leadership of the Cambodian People’s
Party. They have sought our every means to make people believe in
their campaigns of delusions and truth distorting, which are the most
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ប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានលើកឡើងក្នុងឱកាសជួប
សំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

និងបេក្ខជនក្រុម

ប្រឹក្សាឃុំ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ថា៖ “ការប្រឹង

ប្រែងរបស់យើងក្នុងពេលកន្លងទៅនេះ សមិទ្ធិផលរបស់យើងទាំងសន្តិភាព ទាំង

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម មិនមានបក្សណាផ្សេងក្រៅតែពីគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ដែលបាននាំមកនូវលទ្ធផលទាំងអស់នេះ។ គ្មានបាតដៃបក្សប្រឆាំងចូលរួម
ចំណែកណាមួយសូម្បីតែបន្តិច។

លើមូលដ្ឋាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ពិតជានឹងពិចារណា

យ៉ាងម៉ត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី៤ មិថុនា នេះ ដែលមិន

គ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឲ្យដឹកនាំរយៈពេល

៥ ឆ្នាំបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះទេ (២០១៧-២០២២) ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់បំផុត គឺការ

ជ្រើសរើសរវាងសន្តិភាព និងសង្គ្រាម ។ ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ គឺធានាបាន

នូវសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍបន្តទៀត តែការសម្រេចចិត្តខុស គឺមានតែនាំមកនូវ

តើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់សន្តិភាពរបស់

សង្គ្រាម និងភាពវិនាសអន្តរាយប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាអ្វីៗ

បំផ្លិចបំផ្លាញ។ នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម គេក៏បានរួមចំណែកប្រឆាំងការរស់ឡើងវិញ

ហើយជៀសវាងការស្រមើស្រមៃលង់តាមការញុះញង់ ភូតកុហក បោកប្រាស់

ប្រទេស ហើយតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស ក្រៅតែពីការ
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា”។

 ចំពោះពួកប្រឆាំងកំពុងតែជំរុញការឃោសនាអំពីអ្វីដែលហៅថា “ការបោះ

ឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន” ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញជំនឿរបស់ប្រជាជនលើ

ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ហើយងាកទៅគាំទ្រខ្លួនវិញ។

ពួកគេ

ព្យាយាមរកគ្រប់វិធី សំដៅធ្វើឲ្យប្រជាជន មានការស្រមើស្រមៃជឿតាមការឃោសនា

បោកបញ្ឆោត និងមួលបង្កាច់ការពិត ដែលជាទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះជោគ

វាសនាប្រទេសជាតិ។

តើប្រជាជននឹងបានទទួលអ្វី ប្រសិនបើពួកគេមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសនោះ?

តើអ្វីទៅដែលនឹងត្រូវកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននេះ?

- គឺការបាត់បង់នូវសន្តិភាពដ៏មានតម្លៃបំផុត ហើយបែរជាទទួលបានមកវិញ

នូវសង្រ្គាម និងការបែកបាក់ជាតិដូចពីអតីតកាល ពីព្រោះថាៈ

+ ពួកគេជាអ្នកធ្លាប់បានឃុបឃឹតជាមួយពួកប្រល័យពូជសាសន៍ ប្រឆាំងនឹង

ការរស់ឡើងវិញនៃសង្គមជាតិ

ប្រឆំាងនឹងសន្តិភាព

ប៉ុនប៉ងនាំយករបបប្រល័យ

ពូជសាសន៍ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ពួកគេធ្លាប់បានប្រកាសថា មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមាននៅពេញប្រទេស គឺជារឿងក្លែងក្លាយថែម
ទៀត ។

+ ពួកគេគ្មានឆន្ទៈបង្រួបបង្រួមជាតិឡើយ គឺមានតែការលាបពណ៌ ជេរប្រទេច

និងប្រមាថមើលងាយគ្រប់បែបយ៉ាងមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ញុះញង់ ដុត

បញ្ឆេះកំហឹងរបស់អ្នកគាំទ្រដ៏ងងឹតងងល់របស់ខ្លួនឲ្យស្អប់ ចងគំនុំជាមួយអ្នកមាន

ជាមួយអ្នកវិនិយោគ ជាមួយមន្រ្តីរាជការ ជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ព្រមទាំង

បង្កឲ្យមានទំនាស់ និងការបែកបាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅ ដូចដែលពួកគេធ្លាប់
បានធ្វើរួចមកហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត និងក្រោយពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ២០១៣ ។

ព្រមជាមួយនេះ ពួកគេបំផុសឥតឈប់ឈរនូវគំនិតជ្រុលនិយមបង្កអរិភាពជាមួយ

ប្រទេសជិតខាង។

សង្រ្គាម ។

សកម្មភាពទាំងនេះគឺជាប្រភពនៃអំពើហិង្សា

និងបង្កទៅជា

+ ពួកគេនឹងលក់អធិបតេយ្យជាតិយ៉ាងថោក ឲ្យមហាអំណាចបរទេសប្រើប្រាស់

កម្ពុជា

ជាឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន

ដែលនេះជា

នយោបាយនាំសង្គ្រាមចូលស្រុក។ ទាំងអស់នេះ គឺជាមូលហេតុពិតដែលនឹងបំផ្លាញ

សន្តិភាព នាំប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្រ្គាមជាថ្មីតែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ ។

នៅពេលប្រទេសជាតិមានអស្ថិរភាព និងសង្រ្គាមហើយ ការអភិវឌ្ឍក៏ត្រូវបញ្ចប់ដែរ

ហើយរាល់សមិទ្ធផលដែលប្រជាជនយើងខិតខំកសាងបានមកយ៉ាងលំបាកបំផុត

នោះ នឹងត្រូវបំផ្លាញមួយរំពេច ប្រជាជននឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភាពភិតភ័យ

រត់លូន ព្រាត់ប្រាសគ្រួសារ រងទុក្ខវេទនាជាថ្មីទៀត ហើយសូម្បីតែជីវិតក៏មិនអាច

ថែរក្សាបានផង ។

- គឺបានអ្នកដឹកនាំមិនបម្រើប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន គ្មានភាពស្មោះត្រង់

និងអសីលធម៌។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមិនដែលធ្លាប់បានកសាងសមិទ្ធផលអ្វីមួយជូន

ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ គឺមានតែការសុំឲ្យបរទេសបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយ

មកឲ្យកម្ពុជា សុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសកុំមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា សុំឲ្យបរទេសកុំ

ឲ្យទិញទំនិញពីស្រុកខ្មែរ ដែលជាសកម្មភាពរារាំងការអភិវឌ្ឍ បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ប្រឆាំងនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។

ដូច្នេះ អ្វីៗដែលនឹងបានមកពី “ការបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន” នោះ

គឺមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនឡើយ

សម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

ប៉ុន្តែវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយ

ដែលកំពុងមានក្នុងដៃបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យគង់វង្ស ស្ថិតស្ថេរ និងរីកចម្រើនបន្តទៀត
បំភាន់ការពិតរបស់ពួកប្រឆាំង ដើម្បីធានានូវអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិ មាតុភូមិ

និងប្រជាជនយើងទាំងមូល៕
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dangerous actions for the destiny of our nation.
What would our people receive if they were to have chance to
lead the country? What were to happen from the so-called “vote for
positive change”?
The people will surely lose the most invaluable peace, face with
war and national division, because:
- They were the ones who colluded with the genocidal clan to
oppose the national revival, peace, and attempted to bring back the
genocide to Cambodia. They also declared that the centers of
genocide throughout the country were fakes.
- They have no will for national reconciliation because they are
coloring, making contempt and insulting the Cambodian People’s
Party in every aspect; instigating and angering their blind supporters
to hate and hold vengeance with the riches, investors, civil servants,
the armed forces. They also are causing conflicts and division among
people as they used to during and on the post general elections day
in 2013. They stir people up endlessly with extreme ideas to create
hostility with neighboring countries. These actions are the sources
of violence and war.
- They will sell out national sovereignty at a low price for foreign
powers to use Cambodia as tool to implement their regional
strategies, which is indeed a policy to bring war to the country. These
are the true reasons to destroy peace and bring the country to a new
war in such a short time. As the country is back in instability and war,
development will stop and every achievements that the Cambodian
people have earned with hard efforts will be gone immediately too.
People would go back to living in fear, displacement, and family
separation, where they could not even keep their own lives safe.
There would be leaders who serve no national and people’s
interest, and who are unfaithful and immoral. Not only that they never
make achievement for the people, but they also on the contrary
demanded foreign countries to cease assistances to Cambodia,
investors to cease their investments, and not to buy goods from
Cambodia. These were nothing but actions to prevent development
and destroy national economy, and efforts to raise people’s living
condition.
It is in these considerations that whatever earned from “voting
for positive change” would not be for the people’s interests but real
disaster for our nation and people.
On this basis, our people in every commune/Sangkat will truly
think thoroughly and comprehensively for the 4-June elections, in
which they will not only vote to elect communal/Sangkat councils for
the next five years (2017-2022), but more importantly to choose
between peace and war. A correct decision will guarantee peace and
development. A wrong decision will bring about war and destruction.
The people of Cambodia must unite to safeguard what they have in
hands at present. They must keep them lasting, stable, and progressing further. They must avoid delusion instigated and deceived by the
oppositions to guarantee a brilliant future of our nation, motherland
and people as a whole./.
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ួមជាតិជាទីគោរពគ្នហា !
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គៅនឹងបុំណងរបាថ្លន និងផលរបគយជន៍ដឧ
៏ តែុងរឧតែមរបស់របជាជនរគប់ៗរូបគៅរគប់មូលោឋន។
សូ មរបសិទព
ធ រជូនបងបាូនជនរួមជាតិ

រគប់រក្ុមរគួសារក្ុុំបគី ឃលៀងឃ្លលតគឡយ
ើ ។

ង
ុំ អស់ បានរបក្បម្តនឹងគសចក្ែីសុខ គសចក្ែីចគរមន
ើ និងសុ ភមងរល
រជធានភ
ី គនុំ ពញ, ថ្ថៃទី ២០ ម្ខ ឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៧
ប្ប្ធានគណបក្សប្ប្ជាជនក្មពជា
ុ

្គមេចអគ្គហមហាគ្បតបតេគ គជា ហន
ុ ស្ន
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សង្គ្រាមនឹងកើតមានប្រសិន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនដឹកនាំប្រទេស



ការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់យុទ្ធជនកម្ពុជាទាំង៤ រូបគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង
មួយរបស់ជាតិមាតុភូមិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី១០ នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍ទៀតថា គណបក្សប្រជាជន

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី

កម្ពុជាឈ្នះ យើងកាន់អំណាច យើងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាង តាម

ភ្នំពេញ។

និងសកម្មភាពដទៃទៀត វាជាទង្វើស្អី? ប្រសិនគណបក្សប្រជាជនបាត់បង់ការប្រុង

រំលឹកខួបលើកទី១០ នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានី
ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោបានបង្ហាញអំពីការវាយតម្លៃដ៏គ្រប់ជ្រុង

ជ្រោយមួយទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាថា អាចនឹងមានសង្រ្គាមកើតឡើងជាថ្មី

ច្បាប់របស់កម្ពុជា ។ ប៉ុន្តែទង្វើដែលគេកំពុងធ្វើតាមរយៈការលាបពណ៌ ការជេរប្រមាថ
ប្រយ័ត្នតែបន្តិចសង្រ្គាមនឹងមកដល់ភ្លាម ។ សូម្បីកីឡាករកម្ពុជាដែលដណ្តើមបាន

ប្រសិនជាមិនមែនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសទេ។

មេដាយមាសពិភពលោក, មេដាយមាសអាស៊ី, សួរថាតើបក្សប្រឆាំងដែលបាន

កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា សង្រ្គាមមិនមែនកើតចេញតែមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ តើនេះឬជាចរឹតនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ? ពេលមាន

ពន្យល់ចំពោះការវាយតម្លៃបែបនេះ

សម្តេចតេជោប្រធានគណបក្សប្រជាជន

តែវាកកើតចេញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះតែម្តង។សម្តេចតេជោ បាន
បង្ហាញហេតុផលថា“សូម្បីតែក្នុងហ្វេសប៊ុកនេះ
សង្រ្គាមវានឹងកើត។

វាជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយថា

ខ្ញុំនៅតែអះអាងដាច់ខាតលើរឿងនេះ

ប្រជាជនកម្ពុជា មិនបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចទេនោះ”។

សម្តេចតេជោក៏បានធ្វើការពន្យល់បន្ថែមទៀតថា

ប្រសិនបើគណបក្ស

មានតែគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា មួយគត់ដែលបានកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះ ហើយក៏មានតែគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់

ដែលបានកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសនេះឲ្យមាន

ការរីកចម្រើនរហូតសព្វថ្ងៃ។ គណបក្សដទៃ ក្រៅពីការបំផ្លាញក្នុងតំណាក់កាលនៃ

អបអរសាទរទេ? គ្មានទេការសរសើរ! ព្រោះបើសរសើរបានន័យថា គេសរសើរ
ទង្វើអាក្រក់គេផ្សព្វផ្សាយភ្លាម។ តែនៅពេលមានសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមាន គេមិនដែល
និយាយមួយម៉ាត់ទាល់តែសោះ។ សួរថាតើនេះឬ
ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ

ចរឹតនៃបក្សនយោបាយឬបុគ្គល

ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិទេ?

នេះជាសារមួយ

បន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យប្រជាជនធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីចរឹតរបស់បក្ស
ប្រឆាំង។ ដូចនេះការការពារសមិទ្ធផលសន្តិភាពនេះ ទោះតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវការ

ពារឲ្យបាន ។ដើម្បីការពារបានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការ
បោះឆ្នោតទាំងអស់! ។
ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជានិងជាប្រមុខគណបក្ស

ការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោយការរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានរំលឹកផងដែរ អំពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់របស់គណបក្សប្រឆាំង

យើងកសាងប្រទេស ជាពេលវេលាដែលគេទៅសុំបរទេសឲ្យផ្តាច់ជំនួយមិនឲ្យបរទេស

សាធារណៈ និងដុតឡានសមត្ថកិច្ច។ សម្តេចតេជោបានព្រមានទុកជាមុនថា បើ

គេបានរួបរួមគ្នាប្រឆាំងការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាជន ។ ក្រោយមកពេលដែល
មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា
បំពាក់ពីកម្ពុជា។

ទៅសុំបរទេសកុំឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជា

និងទិញសម្លៀក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចង្អុលទៅរកសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរថា

ក្មួយៗកម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រទាំងឡាយ ការងារដែលកើតមានសព្វថ្ងៃមិនមែន

កើតឡើងពីគណបក្សប្រឆាំងនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញបក្សប្រឆាំងប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាព

កន្លងទៅដែល មិនទាន់ទាំងបានឈ្នះផងបានធ្វើសកម្មភាពដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ
គណបក្សប្រឆាំងនៅតែបន្តសកម្មភាពបង្កើតចលាចល ដូចការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ

២០១៣ នោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ និង ២០១៨ នេះ បើមានសកម្មភាព
បែបនេះទាំងមុនការបោះឆ្នោត ឬក្រោយបោះឆ្នោតកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចេញ
ធ្វើសកម្មភាព ហើយបើផ្ទុះជាសង្រ្គាម ក៏ផ្ទុះទៅចុះ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានពន្យល់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ

រហូតទៅដល់អឺរ៉ុបរារាំងការបញ្ជាទិញសំលៀកបំពាក់ពីកម្ពុជា តើនេះឬជាការ កសាង

២០១៣ថា អ្នកឯង (គណបក្សប្រឆាំង) ធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនកន្លែងមិនឲ្យប្រជា

បើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនខិតខំនិងមិនបន្តកាន់អំណាចទេ គ្រោះថ្នាក់នឹងមក

តែកុំភ្លេចថាឆ្នាំ ២០១៧ និង២០១៨ បើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងបែបនេះ កម្លាំងប្រដាប់

កម្មការិនី

មកដុតឡានបំផ្លាញ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈបែបនេះទេ ។ មិនទាន់ទាំងឈ្នះផង

ជាតិ ? ។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគេគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់ថា ប្រសិន

ដល់សារជាថ្មី ។ ទង្វើរបស់គណបក្សប្រឆាំង គឺជាការសម្លាប់ជីវិតរបស់កម្មករ

ដែរ។

និងក៏ជាការសម្លាប់កូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករនៅឯមូលដ្ឋាន

នេះឬជានយោបាយចង់បង្កើនការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើ?

តើសង្ឃឹមអាចរស់

នៅជាមួយគ្នាបានទេ បើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែស្រឡាញ់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា,

បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សុទ្ធតែជាអាយ៉ងរបស់យួនជាជនក្បត់ជាតិ
ដែលជាការប្រមាថចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាចំនួន
ដ៏លើសលប់ ហើយដែលជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់។

ពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោត

ដើម្បីថ្នាក់ថ្នមសភាពការណ៍រដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើសកម្មភាព។

អាវុធត្រូវចេញបង្ក្រាបភ្លាម ហើយបើផ្ទុះជាសង្គ្រាមក៏ផ្ទុះទៅចុះ ។ អត់មានទុកឲ្យ
បង្កើតហេតុការណ៍នេះ បង្កើតហេតុការណ៍នោះ ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំសូម

ព្រមានទុកឲ្យហើយ កុំឲ្យសភាពការណ៍ឆ្នាំ២០១៣ វិលមកវិញ ទាំងមុនការ
បោះឆ្នោត និងក្រោយការបោះឆ្នោត”។
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ជោគជ័យដ៏ធំធេងនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ស្តីពីអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៧ នៅកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍នៅក្នង
ុ សន្នស
ិ ទ
ី សារព័តមា
៌ ន

នាព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ១ ខែឧសភា ក្នុងឱកាសនៃការបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ឥស្សរជនសំខាន់ៗនៃបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនអញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧

ក្រោមប្រធាន

ជាអាចឆ្លើយតបបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបរិការណ៍ថ្មីនៃការវិវត្ដ

ខែឧសភា ដោយមានឥស្សរជនសំខាន់ៗអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកានេះរួម

កម្មជំនាន់ទី៤ ដែលអាចបង្កើត ឡើងនូវចីរភាពកំណើនថ្មី និងការបត់បែន

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧

បទៈ «យុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើន» បានប្រារព្ធឡើងពីថ្ងៃទី១០-១២

មានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថងលួង ស៊ីស៊ូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឡាវ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូទែតេ (Rodrigo Duterte) ប្រធានា

ធិបតីហ្វីលីពីន និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក (Nguyen Xuan Phuc)

ឆាប់រហ័សរបស់ពិភពលោក ពិសេសគឺចរន្ដដ៏ខ្លាំងក្លានៃបដិវត្ដន៍ឧស្សាហ
ឆាប់រហ័សពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទីផ្សារ ។ ដើម្បីសម្រេច

បាននូវចក្ខុវិស័យនេះ អាស៊ានចាំបាច់ត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួន
ទៅលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ទី១-ការបន្តពង្រឹង និងពង្រីក
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ សន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្តិភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម និងមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗមកពី១៥ វិស័យ

និងស្ថិរភាពយ៉ាងពេញលេញ តាមរយៈការជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា

ពិភពលោក ។

សន្តិវិធី និងដោយឈរលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិ ទី២-ការបន្តធា

ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត ៨០០នាក់ មកពី ៤០ប្រទេស លើ

ជិតស្និទ្ធ ការកសាងទំនុកចិត្ត ព្រមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដោយ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថា កិច្ចការជា

នាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំមានតុល្យភាព ចិរភាព និងបរិយាប័ន្ន ដោយ

បានឆាប់រហ័សនូវកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ទី៣-ការបន្តជំរុញអនុវត្តឱ្យបានសម្រេចតាមការគ្រោងទុកនូវ «ផែនការមេ

អាទិភាពចំពោះមុខដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ របស់អាស៊ាន គឺការខិតខំជរំ ញ
ុ ឱ្យសម្រេច
នៃតំបន់ដែលមានប្រទេសចូលរួមចំនួន១៦ ហើយមានអាស៊ានជាឆ្អឹងខ្នង

និងមានទីផ្សារប្រមាណជា ៣,៤ទ្រីលានដុល្លារ ជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ច

២២,៤ទ្រីលានដុល្លារ ឬប្រហែលជា ៣០% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

ជាពិសេសលើការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍

ស្តីពីការភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥»

ក្នុងគ្រប់តំបន់ការតភ្ជាប់ស្ថាប័ន

និង

ការតភ្ជាប់រវាងមនុស្សសំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ភាពរីក
ចម្រើន បរិយាប័ន្ន និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទាំងមូល ទី៤-ការ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។ សម្ដេចតេជោបានបន្ថែមអំពី ការបន្ដជំរុញតួនាទីស្នូល

បន្ត ជម្រុញលើកកំពស់តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

របស់អាស៊ាននៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុង

បញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់ ទាំងក្នុងកម្រិតសកល។

របស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ច សហប្រតិបត្ដិការតំបន់ និងការពង្រឹងសមត្ថភាព
កម្រិតតំបន់ និងក្នុងកម្រិតសកលលោក ។ ការបន្ដធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ការតំបន់ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយ
សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូច

ដ៏រឹងមាំមានតុល្យភាព ចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុក

តែបើកចំហ ដែលផ្តល់អាទិភាព ខ្ពស់ទៅលើការធ្វើសមាហរណកម្ម និង

សម្រេច តាមការគ្រោងទុកនូវផែនការស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាននៅឆ្នាំ ២០២៥

ប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសង្រ្គាម ដែលទទួលជោគជ័យជាងគេ ដោយ

ដាក់ ជាពិសេសលើការកាត់បន្ថយគម្លាតពិសេសបន្ដជំរុញអនុវត្ដន៍ ឱ្យបាន

ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាព ទាំងការតភ្ជាប់ជារូបវ័ន្ដទាំងការតភ្ជាប់ស្ថាប័ន និងការ
តភ្ជាប់រវាងមនុស្ស

សំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងភាពរីក

ចម្រើន បរិយាប័ន្ន និងភាពធននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាស៊ានទាំងមូល ។

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាក់ទៀតថា អាស៊ានត្រូវធានាឱ្យបាន

នូវចក្ខុវិស័យ និងកំណើនដែល អាស៊ានបានដាក់ចេញមកនេះ ។ នេះពិត

ការតភ្ជាប់ ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលនៃការលូតលាស់លឿនក្នង
ុ ចំណោម
ផ្អែកលើអត្រាកំណើនសេដ្ឋ កិច្ចរឹងមាំជាមធ្យម ៧,៦% ជាប្រចាំឆ្នាំក្នុង

ចន្លោះឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ។ ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏អាច រក្សាបាន
នូវកំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច អត្រាអតិផរណា ដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជា

ការគ្រប់គ្រងបំណុល សាធារណៈបានល្អប្រសើរសម្រេចបាននូវការកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្រឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងទទួលបាននូវកំណើន ផលិតផលក្នុង
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ស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ៤,៥ដង ពី ២៨៨ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០០០

ក្នុងការទទួលយកនូវចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ ។ កម្ពុជា

នៅក្នុងការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ដែល

របស់ខ្លួន តាមរយៈការជំរុញសាលារៀនទៅកៀកផ្ទះរបស់ប្រជាជន ដើម្បី

ដល់ ១ ៣០២ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៤ ។ ពាណិជ្ជកម្មបានដើរតួនាទីសំខាន់
ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព
លោកបានជួយជំរុញ ការតភ្ជាប់កម្ពុជាទៅនឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ខ្សែសង្វាក់

ផលិតផល ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាភាពរឹងមាំទៅមុខទៀត ក្នុង
រង្វង់ ៧% ក្នុង ១ឆ្នាំ ក្នុងគោលដៅធានាសម្រេចឱ្យបាននូវទស្សនវិស័យ
រយៈពេលវែងរបស់ខ្លួន ។ ពោលគឺការឈានឡើងជាប្រទេសមានចំណូល
មធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០
ឆ្នាំ២០៥០ ។

និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅ

នៅក្នុងពីធីបើកវេទិកានេះដែរ ឯកឧត្តម ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូទែតេ ប្រធានាធិបតី ហ្វីលីពីន

និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ក៏បានថ្លែងអំពី

បានត្រៀមរៀបចំខ្លួនតាំងពីថ្នាក់ក្រោម ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស
ឲ្យកុមារកម្ពុជាទាំងអស់បានទទួលការសិក្សានៅសាលារដ្ឋ និងរហូតដល់

កម្រិតវិទ្យាល័យ និងបានផ្តល់ ឱកាសឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ធន
ធានមនុស្ស ដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់ ជាង
១០០

និងបានជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅតាមសាលារបស់រដ្ឋ

បន្ថែមទៀតផង ។ សម្តេចតេជោ បានបន្តថា កម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោល
នយោបាយឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែលបញ្ហានេះវាក្លាយ ទៅ
ជាប្រធានបទធំ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងបានធ្វើការ

បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិនិយោគពីក្រៅ
ប្រទេស ។

នៅក្នុងពិធីបិទវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ នេះ

អាស៊ាន និងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងជំរុញ អភិវឌ្ឍយុវជន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន មានប្រសាសន៍ថា វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភព

វេទិកាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះ ក៏ចំពេលដែល

យើងបានរួមគ្នាបង្កើតឡើង ហើយនេះក៏បង្ហាញអំពីសុខដុមរមនានៅក្នុង

និងការអភិវឌ្ឍឌីជីថល ដើម្បីសម្រេចគោលដៅសមាហរណ៍កម្មអាស៊ាន ។

លោកនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ជាមួយភាពជោគជ័យ

ដែល

អាស៊ានប្រារព្ធខួបទី ៥០ឆ្នាំ ហើយក៏ជាពេលល្អបំផុតដែលអាស៊ានត្រូវ

ក្របខណ្ឌអាស៊ានដែរនោះ ហើយជាថាមពលនៃតំបន់របស់យើង ។ វេទិកា

អាស៊ានឆ្ពោះទៅកាន់អនាគត ។

ការរារាំងនយោបាយគាំពារនិយម និងពង្រីកនូវស្មារតីសមាហរណកម្មក៏

ក្រឡេកមើលពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនកន្លងមក

និងបង្កើតគំនិតថ្មីដើម្បីនាំយក

ឯកឧត្តម ចាស្ទីន វូដ (Justin Wood) ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ា

ស៊ហ
ី ក
ិ្វ និងជាសមាជិកគណៈកម្ម ការប្រតប
ិ ត្តន
ិ វ
ៃ ទ
េ កា
ិ សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ភ
ិ ពលោក

បានលើកឡើងថា

នេះជាឱកាសមាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការ

បង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ

ហើយក៏ជាវេទិកាមួយអាចទាក់ទាញ

វិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរ ។

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់យើងនេះ

នឹងក្លាយទៅជាវេទិកាដ៏សំខាន់ក្នុង

ដូចជា សាកលភាវូបនីយកម្ម ។ សម្តេចតេជោក៏បានអរគុណដល់អ្នកចូល
រួមទាំងអស់ ដែលបានប្រឹងប្រែងផ្តល់នូវកិត្តិយសដល់កម្ពុជា ដែលធ្វើជា
ម្ចាស់ផ្ទះ។

ក្នុងឱកាសបិទវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាស៊ាននៅរសៀល

ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឋានៈ

កម្ពុជាមានកិត្ដិយស និងកិត្យានុភាពដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យធ្វើជាម្ចាស់

ជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកា

ចម្រើនរបស់កម្ពុជា

ម្ចាសផ
់ ះ្ទ នៅឆ្នា២
ំ ០១៨ ខាងមុខ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រវ
ី្ត ៀតណាមបាន

ផ្ទះក្នុងការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរីក
មួយនេះ ។

ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សកល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានមានប្រសាសន៍នៅក្នង
ុ សន្នស
ិ ទ
ី សារព័តមា
៌ ននាព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ១ ខែឧសភា

ក្នុងឱកាសនៃ ការបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទៈ

«យុវជនបច្ចេកវិទ្យា និងកំណើន» ថាយុវជនកម្ពុជាអាចដើរព្រមគ្នាជាមួយ

យុវជនអាស៊ាន។ យើងមិនមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រាក់
ចំណូលរវាងប្រទេសអាស៊ានមួយ ទៅប្រទេសអាស៊ានមួយទៀត នៅក្នុង

ក្របខណ្ឌសមាហរណកម្មដំណាក់កាលទី១ ចូលដំណាក់កាលទី២ និង

នេះបានប្រគល់កណ្តឹងជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

វៀតណាម ង្វៀន សួនហ៊្វុក (Nguyen Xuan Phuc) ដើម្បីឲ្យធ្វើជា

អបអរសាទចំពោះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ដោយបានចាត់ទុកថា វាជាវេទិកា

ជោគជ័យមួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច នៅតំបន់អាស៊ានឈានទៅមុខមួយកម្រិត

ទៀត ។ កម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ ផ្ទះនេះទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយ
បានជួយដល់អាស៊ានជាច្រើន ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានបញ្ជាក់

ថា «យើងរៀនបទពិសោធន៍ពីប្រទេសដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។ កម្ពុជារួមនឹង
អាស៊ានរៀបចំពិធីនេះទទួលបានជោគជ័យ ។ យើងមានកិត្តិយសដើម្បី
ត្រៀមរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ»។

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៧១ (ឈ្មោះ

ឈានចូលដំណាក់កាលទី៣ បានឡើយ ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្ពុជាមិន

ដំបូង វេទិកាគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុប ហើយបានប្តូរឈ្មោះទៅជា វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច

ប្រទេសមួយចំនួនបានទេ ។ ប្រាក់ចំណូលនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចដូចគ្នា

ដែលមានដើមកំណើតអាល្លឺម៉ង់ និងមានទីស្នាក់ការធំនៅក្រុង ហ្សឺណែវ

អាចដើរទាន់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី

ឬប្រាក់ចំណូលរបស់

សូម្បីពិភពលោកក៏មិនអាចដូចគ្នាបានដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសង្ឃឹម
របស់យើងនោះ គឺការកាត់បន្ថយគម្លាតខាងខួរក្បាលយុវជនអាស៊ាន នេះ

ជាវិធីដែលអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈនៃការវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀត

សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោបន្តថា គម្លាត

ខួរក្បាលនេះ បានធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយគម្លាតនៅក្នុងក្របខណ្ឌ អាស៊ាន

និងពិភពលោក ហើយវាមានចរិតសមាហរណកម្មរបស់វា និងធ្វើការជា

មួយគ្នាប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពផង និងដោយសាមគ្គីភាពផង ។ យុវជន
កម្ពុជាស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់នូវចំណេះដឹង

ដែលសក្តានុពលខ្ពស់មួយ

ពិភពលោកនៅឆ្នាំ១៩៨៧) ដោយសាស្រ្តាចារ្យ Klaus Schwab ធុរជន
ប្រទេសស្វីស ។ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់
របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនពី៦ ទៅ ៨លើក នៅក្នុងតំបន់អា្រហ្វីក, អាស៊ី
បូព៌ា

និងអាមេរិកឡាទីន

ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចំនួន២

ថែមទៀត នៅប្រទេសចិន និងប្រទេសអារ៉ាប់រួម ។ អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកា
រួមមាន ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល, ធុរជន, អ្នកស្រាវជ្រាវ, អង្គការ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមផ្សេងៗទៀត ។ ជាមួយភាគី

ពាក់ព័ន្ធវេទិកានេះ ធ្វើការកំណត់បញ្ហា ប្រឈមដំណោះស្រាយ និងសកម្ម
ភាពផ្សេងៗក្នុងសា្មរតីនៃពលរដ្ឋល្អរបស់ពិភពលោក ៕

8 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 16 elx 192 Ex]sPa qñaM 2017

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អពេា្ជីញចូលរួមវេទិកា

«ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ»


ទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសចិនកាន់តែពង្រឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
និងស៊ីជម្រៅទ្វេឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី ជាមួយ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី
នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លី ខឺឈាង

តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតី

ជូនទៅប្រជាជនរបស់ ប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់

អាស៊ី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក ជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសដែលនៅលើខ្សែក្រវាត់

ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ»

និងគ្រប់ទម្រង់ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបើកច្រកទីផ្សារជំរុញការ

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងវេទិកា «ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហ
ឆ្នាំ២០១៧ ។
វេទិកា

«ខ្សែក្រវាត់

នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងពីថ្ងៃទី១៥-១៧

ខែឧសភា

និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ»

បានប្រារព្ធបើកជាផ្លូវការ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា នាមជ្ឈមណ្ឌល

សន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំង ។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពី២៨
ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក, ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ,

ប្រធានធនាគារពិភពលោក, ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងប្រតិភូ
ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី,

សហគ្រិន,

អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ

១.២០០នាក់ រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមកពី ១១០ប្រទេស លើ
ពិភពលោកបានចូលរួមផងដែរ ។

ថ្លង
ែ សុនរ្ទ កថា ក្នង
ុ ពិធប
ី ក
ើ វេទកា
ិ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង ប្រធានាធិបតី

ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតីក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការជំរុញការតភ្ជាប់រវាងទ្វីប

មួយ និងផ្លូវមួយ ពិសេសបង្កើត បណ្តាញតភ្ជាប់លើគ្រប់វិស័យ គ្រប់ស្រទាប់
វិនិយោគ និងបង្កើតឱកាសការងារ ។ ការពង្រឹងការតភ្ជាប់ប្រជាជន និង
ប្រជាជនឈរលើមូលដ្ឋានយោគយល់គ្នា ជឿជាក់គ្នា គោរពគ្នាទៅវិញ

ទៅមក និងរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយវិបុលភាព សន្តិសុខ និងការ

អភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ។ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីក៏បាន
បញ្ជាក់ដែរថា ខ្សែក្រវាត់មួយ និងផ្លូវមួយ គឺបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ផ្តោតជាសំខាន់លើមហិច្ឆិតាសេដ្ឋកិច្ច និងស្វែងរកសន្តិភាព មិត្តភាព រវាង
បណ្តាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោក អង្គការតំបន់ និងអន្តរជាតិ ឈរ

លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឈ្នះ ឈ្នះ ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នា និងទទួលបានផល
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងសន្តិសហវិជ្ជមាន ។
ថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងពេលនោះ

សម្តេចតេជោបានកត់សម្គាល់

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងជាម្ចាស់ផ្ទះថ្លែងបញ្ជាក់ថា ការរៀបចំ

ចំពោះ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិន ស៊ី ជីនភីង និងប្រជាជនចិនទាំងមូល

សហប្រតិបត្តិការ និងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគម្រោងទាំងឡាយឲ្យកាន់តែ

ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ» ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ

វេទិកានេះឡើង គឺសំដៅស្វែងរកសម្លេងជាឯកច្ឆ័ន្ទកំណត់ទិសដៅធ្វើកិច្ច
ប្រសើរឡើងថែមទៀត និងលើកកម្ពស់ ការគាំទ្រយន្តការប្រព័ន្ធការងារ

នានា ។ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបន្តថា ប្រទេសចិននឹងប្រើប្រាស់វេទិកា

នេះ ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែចំហ និងមានប្រសិទ្ធ
ភាពការកសាងបណ្តាញដៃគឲ
ូ ្យកាន់តជ
ែ ត
ិ ស្នទ
ិ ្ធ និងខ្លាង
ំ ក្លាជាងមុនពិសស
េ
ជំរុញឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសមហេតុផល

និងតុល្យភាពកាន់តែច្រើននៅ

ក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិ ។ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានគូស
បញ្ជាក់ទៀតថា វេទិកានេះមានបំណងស្វែងរកវិធី ដោះស្រាយទាំងបញ្ហា

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលើសកលលោក ដើម្បីបង្កើត

ឲ្យមានថាមពលថ្មី ដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ ដែលមានអន្តរ
ទំនាក់ទំនងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ ហើយនឹងសំដៅធានាឲ្យបាន
ថា គម្រោងខ្សែកវា
្រ ត់មយ
ួ ផ្លវូ មួយពិតជានឹងផ្តលផ
់ លប្រយោជន៍យង
៉ា ធំធង
េ

ដែលសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរកត់សម្គាល់ក្នុងការអនុវត្ត «គំនិតផ្តួចផ្តើម

ធំៗជាពិសេស ដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះឲ្យ
ទទួលបានជោគជ័យបន្តទៀត

។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

តាមរយៈ

«គំនិតផ្តួចផ្តើម ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ» គឺកំពុងបង្ហាញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលកំពុងត្រូវបាន
ពង្រីកយ៉ាងលឿនថែមទៀត លើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនជាប្រយោជន៍
ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរ
សេដ្ឋកិច្ច

ការបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម

រួមមានការពង្រឹងផលិតភាព

ព្រមទាំងការលើកស្ទួយឧស្សាហកម្ម

ទេសចរណ៍ ការវិនយោ
ិ
គ និងវិសយ
័ កសិកម្ម ។ ប្រទស
េ ចិនកំពង
ុ ដើរតួនាទី
ដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច

ពាណិជ្ជកម្ម

និងនយោបាយពិភព

លោក ជាពិសេសក្នុងការជំរុញសេរីភាវូបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ

សមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នលើកស្ទួយ
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សកលភាវូបនីយកម្ម និងការកសាង និម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មី ។

ប្រទេសកម្ពុជា ។

មានការគិតគូរច្បាស់លាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការ

ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរ នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខឲ្យមាន

សម្តច
េ តេជោមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំចពោ
ំ ះអនាគតនៃគន
ំ ត
ិ ផ្ទច
ួ ផ្តម
ើ នេះ ដែល
ការរៀបចំផែនការ
ធនាគាអភិវឌ្ឍន៍

និងការផ្គត់ផ្គង់

BRICS,

ហិរញ្ញប្បទាន

មូលនិធិផ្លូវសូត្រ

ពិសេសតាមរយៈ

និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធអាស៊ី ។ ឈរលើមូលដ្ឋាននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ មេដឹកនាំទាំងពីរក៏បាន

ឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្រារព្ធរៀបចំខួប ៦០ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបង្កើត

ភាពអធឹកអធមថែមទៀត ពិសេសបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ

បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង យន្តការសហ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភាព និងការរីកចម្រើនរួមនៃតំបន់ និងសកលលោក ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លី ខឺឈាង

ប្រតិបត្តិការទាំងឡាយនៃ «គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ» ដើម្បីវឌ្ឍនវេទិកា នេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃ កិច្ចប្រជុំរបស់បណ្តា

មេដឹកនាំស្តីពីវេទិកា «ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ» សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរ៉ាក់ទាក់បំផុត ជាមួយ
ព្រមទាំងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល ចិនជាច្រើនរូប ។

ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍

អន្តរជាតិ ។ មេដឹកនាំទាំងអស់បានកត់សំគាល់ថា ខ្សែក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ច

យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនចំពោះវត្តមាន

និងផ្លូវ នឹងអាចជាកាលានុវត្តភាពក្នុងស្ថានភាព ដែលមានបញ្ហាប្រឈម

នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍

គាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើម ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងទ្វីប

បង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេច

ផ្លូវសូត្រ

និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី២១

នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់

នឹងការប្រែប្រួល ។ តាមរយៈនេះ មេដឹកនាំទាំងអស់បានស្វាគមន៍ និង
អាស៊ី

និងទ្វីបអឺរ៉ុប

និងក៏ជាការបើកផ្លូវនៃការតភ្ជាប់ទៅ

ផ្សេងៗទៀត ដូចជា អា្រហ្វិក និងអាមេរិកខាង ត្បូងជាដើម ។

កាន់តំបន់

របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អញ្ជើញចូលរួមវេទិកា «ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ» និងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ

បន្តថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេច តេជោនៅពេលនេះ គឺជាការ
ចំពោះការពង្រឹង

ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន ។

មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន បានឯកភាពគ្នាថា មិត្តភាពជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែឧសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ប្រពៃណី ចិន-កម្ពុជា គឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៃប្រជាជនទាំងពីរ ហើយ

ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដើម្បីរឹត

សាស្រ្តភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម
ចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី នៃប្រទេស

ទាំងពីរឲ្យកានតែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀត ពិសេសការបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យ

កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងស៊ីជំរៅទ្វេឡើងទៀតនូវការអនុវត្តក្នុងភាពជា
ដៃគូ យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបាន
ប្រកាស់ដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ២០១០ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលជួបដោយឡែក ដើម្បី

សំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តម យូ ជឹងស៊ឹង
ប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិន និងឯកឧត្តម ចាង តេជាំង

ប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនចិន ។ ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានអះអាងថា នៅតែ

បន្តគាំទ្រដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រោះ

ថាទោះបីជាប្រទេសចិនជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា លើគ្រប់វិស័យក៏ពិតមែន
តែកម្ពុជាក៏បានជួយដល់ចិនលើគ្រប់សកម្មភាពផងដែរ ដែលនោះគឺបាន
បង្ហាញឲ្យឃើញពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក

ដោយមិនប្រកាន់ប្រទេស

តូចប្រទេសធំ មានក្រនោះទេ ពោលគឺយើងនៅតែបន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ច
សហប្រតិបត្តិ ការឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ពិសេសការផ្លាស់ប្តូរនូវដំណើរ
ទស្សនកិច្ចពីគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ។ តាមរយៈសម្តេចតេជោថ្នាក់ដឹកនាំចិន

ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹង និងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀត ។ នៅក្នុងសករាជថ្មីនៃប្រវត្តិ
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅជាកម្រិត ថ្មីមួយទៀត និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេស

ទាំងពីរ និងចូលរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើង ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាព
ក្នុងតំបន់ ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពរក្សា ការប្រាស្រ័យទាក់ទងកម្រិត

ខ្ពស់ តាមរយៈមធ្យោបាយនានា និងរកការទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្រ្តឲ្យបាន
ទាន់ពេលវេលា ចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងបញ្ហាសំខាន់ៗ ។ ភាគីទាំង
ពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាល

សភា

គណបក្ស និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងបទ
ពិសោធន៍អភិបាលកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អ
នូវគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលរវាងចិន-កម្ពុជា
ទាំងសម្របសម្រួល

ព្រម

និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងលើវិស័យ

ទាំងអស់ ។ ភាគីទាង
ំ ពីរបាន ឯកភាពគ្នាបន្តបង្កន
ើ ការផ្លាសប
់ រូ្ត និងកិចស
្ច ហ
ប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការ ការបរទេស ការពារជាតិ ព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់
និង សន្តិសុខ ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តព
ី ីការ
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីរវាងក្រសួងការបរទេសទាំង
ពីរ និងពង្រីកការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការសម្របសម្រួលគ្រប់កម្រិត។ ភាគី

សូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ទាំងពីរនឹងបន្តអនុវត្តយន្តការអនុវត្តច្បាប់ ដោយផ្តោតទៅលើការពង្រង
ឹ កិច្ច

បំពញ
េ ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិន ក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របណា

ការប្រឆាំងភេរវកម្ម ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ការរត់ពន្ធ ការជួញដូរមនុស្ស បទ

ជាតិ និងសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ទៅ
មួយក្នុងពេលខាងមុខ ។

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន មានប្រសាសន៍ថា ចិនមានគោលនយោបាយ

ដ៏ល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាបើទោះ ជារូបសម្តេចមានការមមាញឹកនៅក្នុងប្រទេស
ក៏ពិតមែន

តែសម្តេចត្រូវតែអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសចិន

ដើម្បីចូលរួម

វេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងបំពេញ

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិនសំដៅធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី
ពង្រឹងបន្ថែមទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេស ដើម្បីការគាំទ្រ

របស់ ចិនចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលសង្គមក្នុង

សហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនានាដូចជា

ការរក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេស

ល្មើសទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីុនធើរណែត
រួមទាំងការប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ។ ភាគីទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់
ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ

ទ្វេភាគី ឯកភាពពន្លឿនការរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តឲ្យបាន
ពេញលេញនូវចំណុចគោលនៃផែនការ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដើម្បី
រួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ

និងកិច្ច-

សហប្រតិ បត្តិការផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សន៍ទី២១ ដែលបានចុះហត្ថលេខា
ក្នង
ុ អំឡង
ុ ទស្សនកិចន
្ច ះេ

និងអនុវត្តគម្រោងអាទិភាពនៃកច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តិ
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ការសមត្ថភាព ផលិត និងវិនិយោគ ។ ភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើនវិសាលភាព

ស៊ី ជិនពីង ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលធ្វើឡើង

ឈានទៅសម្រេចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៦ប៊ីលាន ដុល្លារអាមេរិក

ប្រសាសន៍

និងកម្រិតនៃ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ដើម្បី
នៅឆ្នាំ២០២០ ។ តាមរយៈនេះភាគីចិនបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការបន្ត
ផ្តល់ជំនួយតាមសមត្ថ ភាពរបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង
លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា និងគាំទ្រដល់សហគ្រាសចិន ដើម្បី

ជំរុញគម្រោងមួយចំនួន ដូចជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុង

នៅផ្ទះសំណាក់រដ្ឋក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង។ ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង មាន
សំដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុត ជូនចំពោះសម្តេច

តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុត

អញ្ជើញចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិ និងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិន។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា ដំណើរនៃការអញ្ជើញ

ព្រះសីហនុ និងព្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាប ព្រមទាំងសាងសង់

ចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ

ចិនបានបញ្ជាកសា
់ ជាថ្មី នូវការគាំទយ
្រ ង
៉ា ម៉ង
ឺ ម៉ាតច
់ ពោ
ំ ះកិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រែង

ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ និងជាការចូលរួម

តំបន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ស
ិ ស
េ ក្រង
ុ ព្រះសីហនុរម
ួ គ្នា ។ ក្នង
ុ កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាគ្នា នោះភាគី

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យភាព
និងរក្សាស្ថេរភាពនយោបាយរបស់ខ្លួន ។ ជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់
សាជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន

ចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយ

ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភបា
ិ លនៃសាធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិនជារដ្ឋាភបា
ិ ល ស្រប

ច្បាប់របស់ចិនតែមួយគត់ ហើយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិន ដែលមិនអាច

កាត់ផ្តាច់ពីចិនបានឡើយ និងប្រឆាំងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់

គ្រប់ទម្រង់ ព្រមទាំងបន្តការគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាព នៃទំនាក់

ទំនងចិន និងតៃវ៉ាន់ និងបុព្វហេតុឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការបង្រួបបង្រួមចិន ដោយ

សន្តិវិធី ។ ភាគីទាំងពីរបានចាត់ទុកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង មិនមែនជា

និងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ

ទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិននាពេលនេះ គឺជាការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹង
ចំណែកក្នុងការពង្រឹងថែមទៀត នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានដាក់ចេញ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានថ្លែងអំណរ
គុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិន ស៊ី ជីនពីង ដែលបានជំរុញនូវ
ការគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ កាលពីពេលកន្លង

មក ។ សម្តេចតេជោ បានស្នើដល់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបន្តការគាំទ្រដល់
ប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសជួយដល់ការកសាងសមត្ថភាពលើវិស័យការពារ

ជាតិ សន្តិសុខ ការបង្កើនជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន
ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង បានផ្តល់សេចក្តីសង្ឃឹមថា នៅឆ្នាំ២០២០

បញ្ហារវាងចិននិងអាស៊ាន។ បញ្ហានោះ គួរត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈ

ខាងមុខ

ដោយរដ្ឋ អធិបតេយ្យភាពពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏

នឹងទទួលការទិញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៣០ម៉ឺនតោន រួមទាំងការ

ការពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណៈមិត្តភាព

និងការចរចារដោយសន្តិវិធី

បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា អន្តរជាតិ និងតំបន់ដែលជា

ការយកចិត្តទុកដាក់រួម និងបន្តលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួល និងកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត

ក្នុងវេទិកាពហុភាគីដូចជា

អង្គការសហ

ប្រជាជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិន-អាស៊ាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ឡានឆាង មេគង្គ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរួចមក ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស

ទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯក
សារអនុស្សារណៈ

ទំហំពាណិជ្ចកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការកើនឡើងរហូត

ដល់ ៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយនៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះភាគីចិន
ជួយកសាងឃ្លាំងអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមនឹងជំរុញឲ្យមានការ
សាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ កសាង
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

និងសាងសង់ព្រលានយន្ត

ហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តសៀមរាប ព្រមទាំងសំរេចផ្តល់ជំនួយ ឥតសំណង

១ ២០០ លានយ័នដល់កម្ពុជា ដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាកសាងសាលារៀន
កសាងបណ្តាញគមនាគមន៍ជនបទ ជីកអណ្តូងទឹកស្អាត ជាមួយគ្នានេះ

ចិននឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន ៤៥០លានយ័ន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

និងកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗចំនួន៧ក្នុងនោះរួមមាន

ជួយពង្រីកសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យយោធាកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់អតីត

ឯកសារស្តីពីចំណុចគោលនៃផែនការកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដើម្បី

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចិនទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ២លាននាក់ ដោយ

ទី១-ពិធីសារស្តីពីការបង្កើតស្ថានីយ៍សង្កេតកិច្ចការបរិស្ថានសមុទ្ររួម ទី២-

រួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និងកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការ ផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី២១ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ទី៣-កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

និងបច្ចេកទេសស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង

ចំនួន ១.២០០លានយ័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ទី៤-កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន

យុទ្ធជន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ ឯកឧត្តម បន្តថា នៅឆ្នាំ២០២០និងមាន
សារប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញ ហើយក្នុងនោះភរិយា

របស់ឯកឧត្តម រួមទាំងកូនរបស់ឯកឧត្តម មានបំណងទៅទស្សនាប្រាសាទ

នានាក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរ ឯកឧត្តមប្រធានា
ធិបតី និងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរទៅលើ
ការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ការជួញដូរមនុស្ស ការប្រយុទ្ធ

សម្បទានជាប្រាក់ដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី

ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម និងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ ។

ទី៥-អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការ

បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម អ៊ុី ដិនេបាត ចាហ្គាធុលហ្គា

យោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ និងអប់រំ ។ សម្តេចតេជោក៏បាន

តង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០គីឡូវ៉ុល ជំហានទី២ នៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជា
កសាងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធវិស័យដឹកជញ្ជូន ទី៦-អនុស្សារណៈនៃការ

ផែនការសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្ត និងទី៧-អនុស្សារណះនៃការយោគយល់
គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ ។

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួរសម

និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម

គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសចិន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម
អនុញ្ញាតិឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន មួយចំនួនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និង

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិសិត្សកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សា
នៅប្រទេសចិន ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានអញ្ជើញទៅទីក្រុង ស៊ីអាន នៃខេត្ត
សានស៊ី

ដើម្បីធ្វើជាអធិបតីនៃការបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម

កម្ពុជាផងដែរ ៕
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កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រារព្ធខួបលើកទី១៥៤ ទិវាកាកបាទក្រហមអឌ្ឍចន្ទក្រហម
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សប្បុរសជនផ្ដល់ថវិកាជាង ១៣លាន ៤សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ

ជីកអណ្តូង ជីកស្រះ ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីកាកបាទ
ក្រហមកម្ពុជាផងដែរ។

តាមរយះវិធានការនេះ

គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់

សកម្មភាពរួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍
យ៉ាងសកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរង

គ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនជាតិ អន្តរជាតិ ដែលបានផ្តល់ជំនួយ

តាមរយៈ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងវិស័យមនុស្សធម៍ដ៏ចាំបាច់មួយនេះ។
សម្តេចតេជោ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី១៥៤ ទិវាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨

អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ឧសភា

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧

សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់កម្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជន

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មពុះពារនូវរាល់ការ
លំបាកទាំងឡាយ ទោះតូចក្តីធំក្តីធ្វើយ៉ាងណាជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិត
របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានគ្រោះឧបទ្ទវហេតុ

ឬគ្រោះមហន្តរាយ

ផ្សេងៗ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវ

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាវដល់អាណាព្យាបាលឪពុកម្តាយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអប់រំកូន

ក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាពិភព

ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គឺសូមប្រជាពលរដ្ឋ

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទ
លោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី១៥៤ ដើម្បី

កៀរគរថវិកា ពីសប្បុរសជននានា យកមកទ្រទង
្រ ស
់ កម្មភាពការងារមនុស្ស

ធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ។ ទិវាពិភពលោក
កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ធ្វើឡើង

ក្រោមប្រធានបទ «កាកបាទក្រហមមានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា»

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
សប្បុរសជនជាតិ-អន្តរជាតិ និងមហាជនសរុបប្រមាណជា ៤ពាន់នាក់ នៅ

ជៀសអោយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទ ដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់

ទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ សូមបើកបរអោយមានការប្រុងប្រយត្ន័

ជាពិសេសបើកបរ ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ សម្តេចតេជោ
នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្លែងអំណរគុណដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបាន

បន្តផ្តល់ថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនមួយលានដុល្លារ ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យ
គន្ធបុប្ផា

និងអរគុណដល់សាធារណៈជនដែលបានជួយដល់មន្ទីរពេទ្យ

គន្ធបុប្ផានេះដើម្បីអោយដំណើរការទៅមុខ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ
និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត បានគោរពថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះករុណា ព្រះ

ទីស្នាក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

បាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ

ថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនជាតិ អន្តរជាតិ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សប្បុរស

មានព្រះរាជសុខភាពល្អ បរិបូរណ៍ ព្រះជន្ម យឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌត
ិ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍

ជននានា ក្រសួង ស្ថាប័ន របស់រាជរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់

ថ្នាក់ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ កងនគរបាលជាតិ កងរាជអាវុធហត្ថ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសចំរើនព្រះជន្មព្រះអង្គ សូមព្រះករុណា
ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ៗរូប។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ជនរួមជាតិ

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និង

ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

នូវរាល់ការលំបាកធ្វើយ៉ាងណា ជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិត របស់ប្រជា

ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសសឹង្ហបូរីកាលពីដើមខែឧសភា នេះ។

យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ពុះពារ

ពលរដ្ឋនៅពេលមានឧបទ្ទវហេតុ ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ និងជួយកាត់

ដែលបានផ្ញើសារជូនពរសម្តេចក្នុងហ្វេសប៊ុគ

(Facebook) និងតាមទូរស័ព្វ ក្នុងពេលដែល សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញ

មុននឹងបញ្ចប់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធិបណ្ឌិត

បន្ថយការលំបាកភាពងាយរងគ្រោះទាំងឡាយនៅគ្រប់ច្រកល្ហក ទាំងនៅ

បានផ្តល់កិត្តិយសទទួលថវិកាពីសប្បុរសជន ដែលបានចូលរួមវិភាគទាន

ដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមក ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នងឧិកាសដ៏

ពិនិត្យការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ឋផលស្នាដៃកាកបាទក្រហមកន្លងមកនេះ និង

តំបន់ជិត ឬតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅ ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
វិសេសវិសាលនោះដែរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំទៅ

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ធ្វើឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាជួបនូវគ្រោះរាំងស្ងួត ដែល

ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំ ក្នុងការ
ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស តាមរយះការចែកចាយទឹក ការ

ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ព្រមទាំងបានអញ្ជើញ
ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសប្បុរសជន និងយុវជន យុវនារី ក្នុងបរិយាកាស

រីករាយស្និទ្ធស្នាលបំផុត។ តាមតួលេខ បានបង្ហាញថា មានសប្បុរសជន
ទាំងក្នុង

និងក្រៅប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការបរិច្ចាគថវិកាចំនួនជាង

១៣លាន ៤សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាព
មនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ៕
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សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
បន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកតា
លោកយាយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងពិធីបុណ្យសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវ ព្រះវិហារ ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅវត្តត្រពាំងព្រីង

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេច

អគ្គមហាពញាចក្រី

ហេង

សំរិន

ប្រធានរដ្ឋសភានៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បានជួបសំណេះ

សំណាលជាមួយលោកតា លោកយាយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទូទៅប្រមាណជាង ២៥០០នាក់ នៅក្នុងពិធីបុណ្យសម្ពោធ
ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវ ព្រះវិហារ និង សមិទ្ធផលនានា
ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅវត្តត្រពាំងព្រីង

ភូមិត្រពាំងព្រីងទី២

ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
នៅក្នុងឱកាសដ៍វិសេសវិសាលនោះ

សម្តេចអគ្គមហា

ពញាចក្រី ហេង សំរិន បានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍អតីតកាល

ណាចក្រកម្ពុជា បានអំពាវនាវ អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់ថែរក្សា

អោយបាននូវសមិទ្ធិផលដែលកើតមាន

ក្រោយថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩ គឺសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
ដែលយើងខិតខំ ប្រឹងប្រែងរកដោយលំបាក ក្រោមការដឹកនាំ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។
អំពាវនាវផងដែរ

សម្តេចប្រធានក៍បាន

អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់បន្ត

បោះឆ្នោត គាំទ្រ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នាថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ២០១៧
និងការ បោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ៕

ដែលធ្លាប់បួសរៀន នៅវត្តត្រពាំងព្រីងនេះ

រហូតដល់លាចាកសិក្ខាបទក្នុងយុវវ័យ និង
ចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងពេលនោះ ជាស-

កម្មជន គាំទ្របក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ
និ ង ចូ ល រួ ម ចលនាតស៊ ូ េដាយេចញ មុ ខ

ប្រឆាំងបរទេស ឈ្លានពាន និងចូលរួមជា

មួយអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងៗទៀត

មាន

សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន ជាដើម វាយរំលំរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត រំដោះប្រទេស

ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ងៃ ៧ មករា

១៩៧៩ រួមគ្នាកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស
ជាតិអោយរីកចំរើនដូចបច្ចុប្បន្ន។

សម្តេចចក្រីប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជា-

ប្រជាជនចូលរួមក្នុងពីធីសម្ពោធ សមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅ

វត្តត្រពាំងព្រីង
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អពេា្ជីញសម្ពោធ
សមិទ្ធផលសំខាន់ៗពីរ នៅខេត្តព្រៃវែង

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធ សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ និងស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង
នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្ដេចក្រឡាហោម

ដែនដី សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងប្រជាជនគ្រប់មូលដ្ឋាន

ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មហាផ្ទៃ និងជា

ដែលបានខិតខំរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍ ប្រទសឲ្យមាន

អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ ជាក់ស្តែងសមិទ្ធផលដែល

ក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា ស្រះទឹក សមិទ្ធផលនានា

យើងធ្វើពធ
ិ ស
ី ម្ពោធក្នង
ុ ពេលនេះ បានឆ្លុះ បញ្ចាំងឲ្យឃើញថា

ក្នុងវត្តរតន:សិលា ហៅវត្តក្របៅថ្មី និងបើកការដ្ឋានស្ថាបនា

ការអភិវឌ្ឍអាចធ្វឲ
ើ ្យសម្រេចទៅបាន អាស្រយ
័ ទៅលើ ប្រទេស

ផ្លូវកៅស៊ូ០១ខ្សែ ប្រភេទ DBST ប្រវែង ៧.៤៤០ម៉ែត្រ ទទឹង

ជាតិមានសុខសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ ។ បើប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុង

៧ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង។

ភ្លើងសង្គ្រាម និងគ្រោះមហន្តរាយទៀតនោះ យើងពិតជាគ្មាន

ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧

ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេស

និងកសាងមូលដ្ឋានភូមិ

ឃុំ

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏

របស់យើងដូចក្នុងពេលនេះទេ ។ ហេតុនេះ សូមប្រជាជន

ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអូរប្ញស្សី

ទាំងអស់ ខិតខំរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព ដែលយើងខិតខំរក

ប្រវែង ៦១ម៉ែត្រ ទទឹង៩ម៉ែត្រ និងផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម

បានមកដោយលំបាកនេះកុំឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ ។ សម្តេច

ប្រវែង ៣.៥៥០ម៉ែត្រ ទទឹង ៨ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោងស្រែ

ក្រឡាហោម ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អញ្ជើញ

ឃុំល្វេរ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ។ ស្ពាននេះជា

ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗ

អំណោយរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស

រើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ខាងមុខនេះ ។

ប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

គ្នាក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើស

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានកោតសរសើរ និង

កម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ

តាមរយៈឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈន សារ៉ាណេ អគ្គ

ទាន់ពេលវេលា ដោយមិនគិតការនឿយហត់ឡើយ និង

នាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

គោរពតាមការណែនាំ ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់សម្តេចបំពេញ

នៅក្នុងពិធីទាំងពីរនោះ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង
បានកោតសរសើរចំពោះ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ អាជ្ញាធរ

កម្លាំងចុះស្ថាបនាផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ

បានតាមសំណូមពរចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ការ
ប្រើប្រាស់បានទាន់ពេលវេលា៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៈ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាឈ្នះ
ដាច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤

ថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ បានជួបជុស
ំ មាជិក សមាជិករបស់ខន
ួ្ល ទូទាង
ំ រាជធានី

ភ្នំពេញ

ជាច្រើនម៉ឺននាក់

នៅកោះពេជ្រ

ដើម្បីហែរក្បួន

មានសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព ប្រជាជនរស់នៅដោយសុខ
សាន្តទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

សម្តេចភក្តី បានអះអាងថា នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះប្រព្រឹត្តិទៅក្រោម

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ទី១- មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដែលឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅ

អធិបតីភាពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធាន
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិក

សមាជិកាថា យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

មានរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៧។ នេះគឺជាឱកាសឲ្យគណបក្ស និងបេក្ខជនបានជួប
ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល

នយោបាយរបស់គណបក្ស ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
ឲ្យបានទូលំទូលាយ

និងស៊ីជម្រៅផ្សព្វផ្សាយលេខរៀង

និងរូប

សញ្ញារបស់គណបក្ស លើសន្លឹកឆ្នោតតាម សង្កាត់នីមួយៗ និង

ណែនាំអំពីការគូសសន្លឹកឆ្នោត សំដៅដណ្តើមប្រៀបឈ្នះឲ្យបាន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាឈ្នះដាច់ខាត ដោយមូលហេតុ
នឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន

និងស្របជាមួយស្ថានភាពជាក់

ស្តែងនៃការបន្តអភិវឌ្ឍសង្កាត់តទៅមុខទៀត ទី២- គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សតែមួយគត់ដែលបង្កើតបានសមិទ្ធ
ផលគ្រប់វិស័យយ៉ាងធំធេងជូនប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនទាំងនៅ

ថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ទី៣- គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា មានបេក្ខជនដែលត្រូវសម្រិតសម្រាំងជ្រើសរើសយ៉ាងល្អិត
ល្អន់ និងប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ មានសមត្ថភាព
មានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ការងារ ដែលត្រូវបានប្រជាជននៅ

ក្នុងមូលដ្ឋានស្រលាញ់ ជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រ ទី៤- សមាជិកគណ

ដាច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ។

បក្សនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាន

រដ្ឋគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានខិតខំ

ឆ្នោតសរុបទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ទី៥- គណបក្សមានសាមគ្គីភាព

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពល

សម្រេចនូវសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើន ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ
អភិវឌ្ឍ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍
ប្រជាជន និងសង្គមជាតិពិតៗ ដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យ

គណបក្សសង្កាត់របស់យើងទាំងអស់ ឈានទៅអនុវត្តគោល

ចំនួន ៥៥,៧០ % នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះ
ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំតាំងពីលើដល់ក្រោម ដែលជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លា

បំផុតធានាឲ្យយើងយកឈ្នះបាននៅគ្រប់កាលៈទេសៈ និងគ្រប់
ស្ថានភាពទាំងអស់។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានអំពាវនាវទៅ

នយោបាយអភិវឌ្ឍសង្កាត់របស់គណបក្សឆ្នាំ ២០១៧-២០២២

ដល់សមាជិក សមាជិការបស់គណបក្ស ប្រជាជនទាំងអស់ សូម

និងសង្គម លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ មានផ្លូវ ទឹក ភ្លើង គ្រប់គ្រាន់

ព្រមៗគ្នា រួមចិត្តតែមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចជោគជ័យរហូតទៅ

ទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យឃុំ

សង្កាត់

មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

មានអនាម័យ និងបរិស្ថានល្អ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន

ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា និងបាន
ដល់ទីចុងបំផុត៕
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ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អនុប្រធានទី២

រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម
ការងារ គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេក
ឆ្លងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងវត្តថ្លា និងបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សាព្រះអនុគណស្រុកបារាយណ៍ ឃុំច្រនាង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខចំពោះព្រះសង្ឃ មន្ត្រីរាជការ ប្រជាជន និង

ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ក្នុងពិធីដ៏អធឹកអធមនោះ ដោយបានកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃ ពិសេសចៅអធិការវត្តថ្លា
មន្ត្រីរាជការ សប្បុរសជនទាំងអស់ ដែលបានមូលមតិគ្នា និងបរិច្ចាកថវិកាក្នុងការកសាងសមិទ្ធិផល ជាច្រើនក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
ក្នុងវត្តថ្លា ដែលយើងកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លង សម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះ ។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០

ម៉ែន

សំអន

ខែ

ឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧

លោកជំទាវ

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និង

ជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានស្លាប់

ដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត នៅវិមានដម្តល់អដ្ឋិធាតុ
ជនរងគ្រោះដោយរបប ប៉ុល ពត ស្ថិតក្នុងភូមិតាណរ សង្កាត់
ស្វាយតឿ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ។ លោកជំទាវបាន

មានប្រសាសន៍ថា ការប្រារព្ធពិធីនេះឡើង គឺចំនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា គឺដើម្បីរំលឹកនូវប្រវត្តិសាស្ត្រ សោកនាដ្ឋកម្មដ៏ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារ
បំផុត ហើយក៏ជាការរំលឹកជូនដល់វិញ្ញាណក្ខ័ន្តប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មៅងងឹត៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តម

ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ តំណាងសម្ដេច
តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី អញ្ជើញដាក់សម្ភោធឲ្យ
ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមណ្ឌលសុខភាពមរតកសម្តេចតេជោ សម្តេច
កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន

រ៉ានី

ជុំគិរី ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងវែង

ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត។

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវជាថ្ងៃទី២ នៃ

យុទ្ធនាការឃោសនា បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

កណ្តាលចុះជូយខេត្តកំពត

រួមជាមួយក្រុមការងារជាច្រើន

ទៀតបានចុះសំណេណះសំណាល និងជួបប្រាស្រ័យផ្ទាល់
ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ សមាជិក សមាជិកាបក្សនៅមូលដ្ឋាន

ក្នង
ុ ឃុំ សង្កាតម
់ យ
ួ ចំនន
ួ នៃសក
្រុ ឈូក ជុគ
ំ រិ ី ទឹកឈូ កំពង់តច
្រា
បន្ទាយមាស ដងទង់ អង្គរជ័យនិងក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។
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នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី និងជា
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល ចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញ
ជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខជា មួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ១.៤៤៦ នាក់ នៅមន្ទីរបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។
ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានណែនាំឲ្យសមាជិកបក្សតាមមូលដ្ឋានទាំង
អស់ត្រូវបង្កើនសមាជិកបន្ថែម និងរក្សាសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អ ដើម្បី
បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាមានភាពរឹងមាំគួរ
ជឿទុកចិត្តបាន។

ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៦ ខែឧសភា ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសានីយ៍
ប៉ល
ុ
សារឿន សមាជិកគណៈអចិនយ
្រៃ ្ត ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ អគ្គមប
េ ញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមន
ិ បា
្ទ ន
ចូលរួមក្នង
ុ ពិធប
ី ទ
ិ វគ្គហក
ឹ ្វ ហ្វន
ឺ លំហាត់បាញ់គប
្រា ព
់ ត
ិ
ថ្នាកក
់ ងអនុសនា
េ ធំ
សហការវាយលុកជាមួយរថក្រោះរបស់យោធភូមភា
ិ គទី ៥ នៅទីលាន
បាញ់គប
្រា ព
់ ត
ិ មរតកតេជោ សែន ភ្នវា
ំ លចាប ខេតបា
្ត ត់ដប
ំ ង។

ថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកសិក្សាជាង ៦០០
នាក់ ទូទាំងស្រុកសន្ទុក ។
នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា និងជាអនុប្រធាន ទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ស្រុក មុខកំពូល និងស្រុកល្វាឯម។
ឯកឧត្តម បានមានមតិផ្តាំផ្ញើរ និងណែនាំអំពីការងារដែលយើងត្រូវបន្ត
ធ្វើនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ដើម្បីឲ្យ
គណបក្សយើងទទួលបានជ័យជម្នះ

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧។

ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរង កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការកងទ័ព
ជើង គោក អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធប
ី ិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នកងអនុសេនាធំ
ស៊ើបការណ៍ថ្មើរជើង បើកវគ្គ ហ្វឹកហ្វឺន បំប៉នជំនាញការពារព្រំដែនគោក
និងពិធីបំពាក់ឋានន្តរសក្តិ ប្រកាសតែងតាំងមុខងារដល់នាយទាហាន
របស់យោធភូមិភាគទី៣ នៅសាលាពលទាហានទី៣។
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នៅថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អគ្គមេបញ្ជាការរង និង

ជានាយសេនាធិការចម្រុះ នៃកងយោធពល ខេមរភូមិន្ទ បានចុះសួរសុខទុក្ខ
និងពិនិត្យការបង្កបង្កើនផលរបស់កងទ័ពនៅវរសេនាតូច
កងពលតូចលេច៤១

និងគ្រួសារកងទ័ពនៅ

៤១៣

ភូមិពពេលសែនជ័យ

ចំណុះ
ខេត្ត

ឧត្តរមានជ័យ។ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ក៏បានអំពាវនាវដល់កងទ័ព និង

គ្រួសារត្រូវនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើស រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី០៤
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំ ឬចៅសង្កាត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ថ្ងទ
ៃ ១
ី ១ ខែឧសភា ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ទេសរដ្ឋមន្រី ្ត រដ្ឋមន្រក
ី ្ត ស
្រ ង
ួ រៀបចំដន
ែ ដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជញ
ើ ជួបសំណះេ សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចន
ំ ន
ួ ១៥៣៩ នាក់ មកពីភម
ូ ប
ិ ធា
្រ តុ ភូមន
ិ គ
ិ មលើ ភូមន
ិ គ
ិ មក្រោម
ភូមប
ិ យា
្រ ប និងភូមត
ិ ពា
្រ ង
ំ សង្កែ ឃុស
ំ ឡ
្រ ប់ ស្រក
ុ ត្បូងឃ្មំ ុ ខេតត
្ត ្បូងឃ្មំ ុ ។

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឯកឧត្តម ប្រាក់

សុខុន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួមសំណេះសំណាល

ជាមួយសកម្មជនជាស្ត្រី សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ។
ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មា
ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់និងនេសាទ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយ
ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ភាពក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លង
ដាក់បប
្រើ ស
្រា សា
់ លាបុណ្យ សាលា មតេយ្យ ផ្លវូ ស្ពាន លូ និងអណ្តង
ូ ទឹក
ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជាំត្រកួន ឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ។
ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុម

ប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ
បានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សនិស្សិត ធ្វើពិធីបង្សុកូល រាប់បាត្រព្រះសង្ឃ

នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។
នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធានស្តីទី

គណៈកម្មការទី ១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣

(ខេត្តកណ្តាល) បានជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចំនួន
៦៧២នាក់ មកពីភូមិក្បាលសេះ និងភូមិគ្រាំងធ្មៃ ដែលស្ថិតក្នុងឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។ ឯកឧត្តមានប្រសាសន៍ថា មានតែប្រជាពល

រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាទេ ដែលត្រូវចូលរួមពូនជ្រុំថែរក្សាការពារឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព
និងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នា។

ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់
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ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជា
មួយយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការ

ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុ

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងឯកឧត្តម ហ៊ាន
សាហ៊ីប សមាជិកអភិបាលគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធានគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលទទួលបន្ទុកតំបន់៤ ដែលមានសមាជិក សមាជិកា
យុវជនគណបក្សសរុបចំនួន ៨០០នាក់។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុក
ចំការលើ បានរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
អាណត្តិ៤

(២០១៧-២០២២)

និងមេភូមិ

ក្នុងស្រុកចំការលើ

ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត នាយករង

ខុទ្ទកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងជា
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៦៨នាក់។

ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស សុខា
អ្នកតំណាង រាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង បានប្រារព្ធពិធីប្រកាសបញ្ចូល
សមាជិកថ្មីជាយុវជនចំនួន ៥២៥នាក់ មកពី ៤ស្រុក (ស្រុក
ពាមជរ ពាមរក៍ មេសាង និងស្រុកព្រះស្តេច)។
ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម យស ផានីត្តា សមា

ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ក្រុមអ្នកនយោបាយ
វ័យក្មេងប្រចាំតំបន់អាស៊ី (KASYP) របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយមានការសហការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ ខុនរាដអាដេណៅអ៊ែរ

(KAS) បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងតំបន់ដល់យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាយុវជនជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

មកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន៧ គឺ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ ប៉ៃលិន សៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ និងព្រះវិហារ

មានយុវជនចូលរួមសរុប ៧១រូប។

ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យដំណើរការវគ្គ

បណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារ គណបក្សនយោបាយ នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់
ដែលមានភ្នាក់ងារចូលរួម ១៧០ នាក់ មកពី ៥ឃុំ ក្នុងស្រុក។ ក្រៅពី

ការណែនាំបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារមេរៀន លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត បំពាក់
ស្មារតីចំពោះភ្នាក់ងារគណបក្សទាំងអស់នោះ នូវគោលការណ៍ ៣ ចំណុចដូចខាងក្រោម៖

១.ត្រូវតែច្បាស់លាស់ចំពោះគណបក្ស, ២.ត្រូវតែក្លាហាន ហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍បក្ស និង ប្ដឹងជំទាស់ ឬតវ៉ា ដើម្បីបក្ស, ៣.មិនត្រូវរត់

ចោលការិយាល័យបោះឆ្នោតជាដាច់ខាត ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមាជិក

ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល បានជួបសំណេះ សំណាល

និងផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានផ្តល់ជាក់
ស្តែងដល់ឃុំនានាជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមន្ត្រីការិយាល័យ

អបរំស្រុក ក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស ចំនួន ៧៣៨នាក់ និងបានផ្តល់ថវិកា

ក្នុងម្នាក់ចំនួន ៣ម៉ឺនរៀល ។
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ថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ ណាង សមា
ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងប្រធានគណៈបក្ស
ស្រុកមេឃុំ បេក្ខជន សកម្មជន និងក្រុមយុវជនគណបក្ស បានចុះជួប
សំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខគ្រួសារបក្ស ក្រុមគ្រួសារ បក្សចំនួន ៣ភូមិ៖
- ថ្ងៃទី៣ នៅភូមិតាស្គរ ចំនួន ៦៣៣គ្រួសារ, ថ្ងៃទី៤ នៅភូមិ តាជោ
ចំនួន ៤២១គ្រួសារ, ថ្ងៃទី៥ នៅភូមិក្តីកណ្តាលចំនួន ៤៥៧ គ្រួសារ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទុំ សារ៉ាវុធ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត លោក ម៉ែន សារ៉ាន ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សស្រុក សមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារគណបក្សខេត្ត បានបើក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការត្រៀម លក្ខណ:សម្បត្តិរបស់យុវជន សកម្មជន
វាគ្មិន គណបក្សនាពេលបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ ដែលមានយុវជនចូលរួមមកពី ៩ឃុំ គឺឃុំគគីរ សោម

ឃុំកណ្តៀងរាយ ឃុំមនោរម្យ ឃុំពពែត ឃុំព្រៃតាអី ឃុំប្រសូត្រ ឃុំរមាំងថ្កោល ឃុំសំបួរ និងឃុំស្វាយរំពារ ចំនួន ១២៥នាក់។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល

អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជួយស្រុក

និងប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំ ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្ស បានជួបប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយបង

ប្អូនកម្មកររោងចក្រក្នុងភូមិព្រៃផ្តៅ និងភូមិត្រពាំងខ្យង សរុបចំនួន
៩២នាក់។

ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម

ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត សមាជិកក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធាន គណៈពង្រឹង

ស្រុក ប្រធានជនបង្គោលយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្តាលទទួលបន្ទុកស្រុកព្រៃឈរ និងជា

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចូលយុវជនសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានអ្នក
ចូលរួមចំនួន ៦៣៣នាក់។

ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ កុប ម៉ារីយ៉ាស សមា
ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

បានចូលរួមពិធីសំណេះ

សំណាល និងប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិក សមាជិកា
គណ:ចលនា សាសនិកឥស្លាមនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមន្ទីរគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ
៧៥០នាក់។

ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

និងជា

ប្រធាន ក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សខេត្តកំពត បានសហការ
ជាមួយគណៈពង្រឹងខេត្ត ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លា

ឯកឧត្តម

នៃ គង់ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត បានចុះសួរសុខទុកពាំនាំនូវ

សេចក្តីនឹករលឹករបស់សម្តេចតេជោ ផ្សព្វផ្សាយសារៈ ប្រយោជន៍
ណែនាំកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ

និងបាននាំយកអំណោយចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅវត្តអង្គមេត្រីសត្ថារាម

និងវត្តគីរីបរព័ត ស្ថិតនៅភូមិស្នាយអញ្ជិតឃុំស្នាយអញ្ជិត ស្រុកជុំគីរី។
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ចំណុចគន្លឹះទាំង ៨ ដើម្បីជម្រុញវិស័យឧស្សាហកម្ម
និងសិប្បកម្មឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើន

ពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍កាហ្វេ និងកម្មសិទ្ធអាជ្ញាបណ្ណកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧
បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនា

ក្រមាជាផលិតផលប្រពៃណីសិប្បកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
៧- ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់បន្ថែមទៀត ស្វែងរកមធ្យោបាយ និង

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដែលអាចជួយទ្រទ្រង់ថែរក្សាការពារដល់មូលដ្ឋាន

សិប្បកម្ម។ ដើម្បីជំរុញវិស័យនេះ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មក៏

ផលិតផលអំបិលនាំចូលពីខាងក្រៅដោយចាត់ទុកថា នេះជាកិច្ចការចម្បង

និងកំពុងជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម

និង

បានផ្តោតទៅលើចំណុច ជាគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១- ចូលរួមកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ ជាពិសេសលើកំណែទម្រង់ច្បាប់បទ

ដ្ឋានគតិយុត្ត កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ការលើកកម្ពស់អភិបាល
កិច្ចល្អ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។

២- ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបរិយាកាសធុរកិច្ចនៃការចុះបញ្ជីអនុញ្ញាតបង្កើត

រោងចក្រ និងសិប្បកម្ម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសេវាកម្ម
តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម នៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និង
រៀបចំការផ្តល់សេវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ដោយមានកំណត់ពេលវេលា
ប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវាដែលត្រូវបង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ។

៣- រៀបចំកំណត់និយមន័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងពិនិត្យ

កែសម្រួល

នីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

និងវិញ្ញាបនបត្រ

ដែលមាន

លក្ខណះស្មុគស្មាញ និងកែសម្រួលឲ្យដល់កម្រិត អប្បបរមា នូវរាល់នីតិវិធី
និងការត្រួតពិនិត្យដែលចាំបាច់ មិនស្ទួនគ្នា។

៤- ការធ្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មឧស្សាហកម្ម និងការគាំទដ
្រ ល់ការពង្រក
ី សមត្ថភាព

ប្រកួតប្រជែង និងការបង្កើនផលិតភាពរបស់រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម

ជាពិសេសការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តផែនការសកម្មភាព
និងសូចនាករ ដែលកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ
ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា។

៥- ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើវិស័យ កម្មសិទ្ធិឧស្សាហ-

កម្ម វាយតម្លៃទទួលស្គាល់ស្តង់ដារ និងមាត្រាសាស្ត្រ ដោយប្រើប្រាស់

ឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍
ឲ្យអស់លទ្ធភាព
នានា។

និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

៦- ពិនិត្យ និងដាក់ចេញជាវិធានការគន្លឹះបន្ថែមទៀត ដើម្បីដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមនឹងការខ្វះប្រភពទឹក សម្រាប់ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក ស្អាត
ផ្តើមពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ទាំងផ្នែករដ្ឋ និងឯកជន តាមរយៈ
ការបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយភាគី

ពាក់ព័ន្ធនានាមានជាអាទិ៍ អាជ្ញាធរដែនដីក្រសួងធនធានទឹក និង ឧត្តុនិយម

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនក្នុងគោលបំណងធានា នូវសមធម៌

ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹក ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាត និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច។

ផលិតអំបិល ក្នុងពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយ
មួយ ដែលក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មត្រូវខិតខំជម្នះធ្វើ ដើម្បីរក្សា
បានផលិតផលអំបិលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក ដែលជាមរតករបស់ដូនតា
ខ្មែរយើងជាយូរលង់មកហើយ។

៨- កំណត់ឡើងវិញ នូវប្រភេទមុខងារ និងមុខងាររងជាក់លាក់មួយ

ចំនួន ដែលក្រសួងអាចធ្វើការផ្ទេរជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឬធ្វើប្រតិភូកម្ម

ជូនដល់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធ
ភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

បានលើកឡើងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លង ទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សា
បានកំណើនក្នុងរង្វង ៧% ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន ១១,៤ %
និងបានចូលរួមចំណែកតាមការប៉ាន់ស្មាន គឺមានប្រមាណជា ២៩,៥%
នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក ដោយសារតែអនុវិស័យកម្មន្ត សាលមានការ

រីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេ។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ

មានប្រសាសន៍បន្តថា វិស័យឧស្សាហកម្ម បានអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅមួយ
ដែលមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់ ស្របតាមចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផ្អែកលើ
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥
ដាក់ចញ
េ ដោយរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជា
ុ កាលពីថទ
្ងៃ ០
ី ៦ ខែ មីនា ឆ្នា២
ំ ០១៥។

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ឧស្សាហកម្ម និង

សិប្បកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ បានឱ្យដឹងថា
គិតមកដល់ពេលនេះ

ការសម្រួលការចុះបញ្ជីរោងចក្រ

ក្រសួងបានចេញការអនុញ្ញាតិបង្កើតរោងចក្រថ្មីចំនួន

និងសិប្បកម្ម

១៤១

រោងចក្រ

និងបានបង្កើតការងារ ចំនួន ៦២.៣១២កន្លែង។ សរុបចំនួនរោងចក្រចុះ
បញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មានចំនួន ១.៥៩១រោងចក្រ
ស្មើនឹង ១៧៤% បើប្រៀបនឹង ៥ឆ្នាំមុន។ តម្លៃសរុបបរិមាណ ផលិតផល

មានចំនួន ៩.៥៦៨លានដុល្លារអាមេរិក មានកំណើន ៧ % ក្នុងនោះ

ឧស្សាហកម្មនាំចេញមានចំនួន ៧.៣៨៩លានដុល្លារ និងមានកំណើន
១៦%។

កម្លាំងពលកម្មដែលបម្រើឲ្យផ្នែករោងចក្រឧស្សាហកម្មសរុប

មានចំនួន ៩២១.៨៥៨ ។ បើធៀបនឹង ៥ ឆ្នាំមុន ស្មើនឹង ១៦៥%។

ដោយឡែក សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្បកម្ម បានបង្កើត

និងចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន ៨៩.០៧៣មូលដ្ឋាន និងបានបង្កើតការងារ
ចំនួនជិត ៦១០ពាន់កន្លែង។ របាយការណ៍បង្ហាញថា ចំណូលដែលរកបាន
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ពលីរបស់ពួកគេ ជាការពលីប្រកបដោយកិត្តិយសសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិ។ ការពលី

របស់កងកម្លាំងកម្ពុជាទាំង ៤ រូបនេះ នឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជារាថយក្នុងការប្រយុទ្ធ
ជាមួយអំពើភេរកម្ម នោះឡើយ ហើយកម្ពុជា នឹងបន្តជំរុញ និងចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លា
ថែមទៀត

ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបេសកម្ម

ស្វែងរកសុខសន្តិភាព

ជូនមនុស្សជាតិលើពិភពលោក។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានចេញបទបញ្ជា

ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យជូនសពវីរៈយុទ្ធជនទាំង ៤ រូបឲ្យ
បានអធិកអធមសមនឹងមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុងឧត្តមនេះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមរក្សាសុខសន្តិភាព
នៅតាមបណ្តាប្រទេសមានវិបត្តិដោយសារភ្លើងសង្រ្គាម ក្រោមទង់របស់អង្គការសហ
ប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ២០០៦។ ការសម្រេចចិត្តចាត់បញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាចូលរួមបេសក

កម្ម រក្សាសន្តិភាពនាពេលនោះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅតាមការអំពាវនាវរបស់
អគ្គលេខា ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយត្រូវបានធ្វើឡើង ខណៈដែលកម្ពុជា

ខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមនិងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពី
សង្រ្គាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ។ សម្តេចតេជោធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ការសម្រេចនោះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពវិរៈយុទ្ធជន

កម្ពុជា ៤រូប ដែលបានពលីជីវិតក្នុងបេសកកម្ម ក្រោមទង់អង្គការសហប្រជាជាតិ
សម្តេចតេជោអះអាងថា

សុំឲ្យមានការជឿជាក់លើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជឿទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងបានរួមគ្នាធ្វើកន្លងទៅ

ព្រោះសម្តេចមិនដែល

គឺជាការសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលរូបសម្តេចផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខ
ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្តេចតេជោ ក៏ធ្លាប់

បានបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងឋានៈជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ជារដ្ឋភាគីនៃ
អនុសញ្ញាអូតាវ៉ា ជាពិសេស ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានឆ្លងកាត់សង្រ្គាមបំផ្លិច

បំផ្លាញដ៏រ៉ាំរ៉ៃ កម្ពុជាចំាបាច់ត្រូវតែខិតខំចែករំលែកកងកម្លាំងបោសសម្អាតមីនរបស់

បានគូសវាសយុទ្ធសាស្រ្តនាំទៅដល់ការខុសឆ្គង សម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេ។

ខ្លួន ដើម្បីទៅរួមចំណែកសម្រាលទុក្ខលំបាកជួយដល់ប្រទេសផ្សេង ដែលកំពុង

អស់ត្រូវចូលរួមដើម្បីការពារសន្តិភាពនេះឲ្យបាន។

ការសម្រេចចិត្តមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថា កម្ពុជាមិនត្រឹមតែគិតគូរអំពីប្រជា-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង

មួយបំផ្លាញសន្តិភាពនេះទេ។

យើងដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកណា

ទោះបីអ្នកឯងធ្លាប់និយាយថា

អ្នកឯងគ្មានអាវុធ

ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះដូចកម្ពុជាដែរ។ នេះគឺជា
ជាតិខ្លួននោះទេ

ប៉ុន្តែថែមទាំងបានរួមចំណែកគិតគូរដល់សុខទុក្ខប្រជាជាតិផ្សេង

នោះទេ តែសង្រ្គាមមិនមែនកើតចេញត្រឹមតែមកពីអាវុធតែវាកើតចេញពីមាត់របស់

ទៀតនៅលើពិភពលោក ។ ជាឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់កម្ពុជា ក្នុងការសំដែងសាមគ្គី-

ផ្នែកខាងក្រោមឈប់ជេរប្រមាថគ្នាតទៅទៀត។

បុព្ធហេតុសន្តិភាព សន្តិសុខ និងមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោក ។

អ្នកឯងតែម្តង។ ដូចនេះប្រសិនជាមានចេតនាចង់រក្សាសន្តិភាពពិតប្រាកដ អប់រំ



នៅវេលាម៉ោង ៨យប់ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សពកង

ភាពជាអន្តរជាតិ និងរួមវិភាគទានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បី

កិច្ចការបញ្ជូនកងកម្លាំងនេះ បានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរដោយបាន

កម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា ក្រោមទង់អង្គការសហប្រជាជាតិ ៤រួប ដែលបាន

ចាប់ផ្តើមពីកងបោស សម្អាតមីនមានចំនួនត្រឹម ១៣៥នាក់នៅប្រទេសស៊ូដង់កាល

ការសោកសង្រេងអាឡោះអាល័យយ៉ាងក្រៃលែង

៤.៦៨៩នាក់ ហើយ។ ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជា បញ្ជូនកងកម្លាំង ៨០០នាក់ ទៅ

ពលីជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្តាល ត្រូវបានបញ្ចូនមកដល់មាតុភូមិវិញ ក្រោម
ខ្មែរទាំង ៤រូបនេះ ។

ចំពោះការបាត់បង់វិរៈកុលបុត្រ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកការបាត់បង់ជីវិតរបស់កងកម្លាំងទាំង

៤រូបនេះ គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយរបស់ជាតិមាតុភូមិ ហើយបានចាត់ទុកការ

ពីឆ្នាំ២០០៦ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា បានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបាន
បំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅតំបន់អាហ្រ្វិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអឺរ៉ុបពោល គឺនៅ
ស៊ូដង់, ស៊ូដង់ខាងត្បូង, ឆាដ, សាធារណរដ្ឋអាហ្រ្វិកកណ្តាល, លីបង់, ស៊ីរី, ម៉ាលី
និង នៅលើកោះស៊ីប៕

ពីវិស័យឧស្សាហកម្មសរុបជាង ៩ ៥០០ លាន ដុល្លារ កាលពីឆ្នាំ ២០១៦

ការច្បាប់ចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសធុន តូច និងមធ្យមណា ដែលមិនគោរព

២០១២ មក ដោយក្នុងចំនួននេះទឹកប្រាក់ជាង ២ ១០០ លានដុល្លារ

ដល់មនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្ដិ។ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានបញ្ជាក់ថា

ដែលកើនឡើង៧៧% បើធៀបនឹង រយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយ គិតពីឆ្នាំ
បានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក

ហើយបើធៀបក្នុងរយៈពេល

៥ឆ្នាំពីឆ្នាំ

២០១២ កើនឡើង ១៨២ % ខណៈចំណូលបានពីការនាំចេញមាន

ប្រហែល ៧ ០០០ លានដុល្លារកាលពី ឆ្នាំទៅ ។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៦

ប្រាក់ចំណូលបានពីការនាំចេញក្នុងវិស័យកាត់ដេរតែមួយ មានចំនួនជាង

តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម

ដែលបានបង្កអន្ដរាយ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រួមទាំងសមត្ថកិច្ច និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបន្ដសហការគ្នាពង្រឹងបន្ថែមទៀត ការធ្វើអធិការ
កិច្ច រោងចក្រ សហគ្រាស និងចាត់វធា
ិ នការដោះស្រាយ ទប់សត
្កា បា
់ តុភាព
ដែលបានកើតឡើងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ

ចំពោះករណីពុលចំណី

៦៧០០ លានដុល្លារ កើនឡើងពីជាង ៦ ៦០០លានដុល្លារកាល ពីឆ្នាំ

អាហារ ដោយសារតែការធ្វេសប្រហែស ឬរំលោភបំពានច្បាប់។ ក្រសួង

ឧស្សាហកម្មនេះក៏បានកើនឡើងផងដែរ ក្នង
ុ នោះ រោងចក្រសរុប មានចំនន
ួ

និងការពង្រីកសមត្ថភាព ប្រកួតប្រជែង ក្នុងវិស័យផលិតកម្ម ឧស្សាហកម្ម

២០១៥។ របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថា ចំនួនរោងចក្រនៅក្នុង វិស័យ

១៣៥ រួមបញ្ចូលទាំងរោងចក្រអាហារ ភេសជ្ជៈ និងរោងចក្របារី ដែល
ចំនួននេះបានកើនឡើង ៨២ % ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

គួរបញ្ជាកថា
់ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បានចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

ឧស្សាហកម្មចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលរំពឹងថា នឹងមាន

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ត្រូវបន្ដអនុវត្ដន៍ការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្ម
ព្រមទាំងការបង្កើនផលិតភាព

ដោយផ្ដល់អាទិភាពជាពិសេសដល់ការ

អនុវត្ដគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥២០២៥

ដែលក្នុងនោះមាន

នយោបាយនេះ

តារាងម៉ាទ្រីសជាឧបសម្ព័ន្ធ

ដែលស្ដែងឡើងពីផែនការសកម្មភាព

។

នៃគោល

ក្រសួង

កំណើនប្រហែលពី ៣០ ដល់ ៤០ %ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំក្រោយ។

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពយន្ដការអនុវត្ដន៍គោល

ការងារ២០១៧

បន្ដគាំទ្រដល់វិស័យឯកជន លើការងារបង្កើនផលិតភាព ការបង្កើតទំនាក់

ក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦
របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម

និងសិប្បកម្ម

និងទិសដៅ
កាលពីថ្មីៗ

កន្លងមកនេះ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា

និងអធិការកិច្ចតំណាងសម្តេច

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជា បានស្នើឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មត្រូវអនុវត្ដន៍វិធាន

នយោបាយ ដើម្បីធានាបានប្រសិទ្ធភាព។ លោកជំទាវបន្ដថា ក្រសួងត្រូវ
ទំនងផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់

និងប្រភពទីផ្សារ។

ក្នុងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ វិស័យឧស្សាហកម្ម នៅតែជាវិស័យអាទិភាព ដែល

បានចូលរួមចំណក
ែ យ៉ាងសំខាន់កង
ុ្ន ការបន្ដរក្សាកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ខ
្ច ស
្ព ់ ៕
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វិស័យអប់រំកំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះជោគវាសនា
អនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា

យុវនិស្សិត និងសិស្សានុសិស្សដែលបានរីកដុះដាលនៅក្នុងថ្នាលនៃ
វិស័យអប់រំគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាយើង

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងទៅ វិស័យអប់រំបានឈានដល់

ដំណាក់កាលពាក់កណ្តាលអាណត្តិ

នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

វិស័យអប់រំ ២០១៤-២០១៨ ហើយដែលមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅ

សកលវិទ្យាល័យក្រចេះ ស្ថិតក្នុងភូមិស្រែស្តៅ សង្កាត់អូរឫស្សី
ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន សរុបមានចំនួន
៤.១៤០ខ្នង ស្មើនឹង ២៤.១០៥បន្ទប់ ក្នុងនោះវិទ្យាល័យចំនួន ១.២១១

និងមុតស្រួច ក្នុងបរិបទកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកសង្គមពុទ្ធិ និង

ខ្នង ស្មើនឹង ៨.០៣១បន្ទប់ អនុវិទ្យាល័យចំនួន ៥០៨ ខ្នង ស្មើនឹង

វិបុលភាព ស្របតាមដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥

២.៨៧៣បន្ទប់ និងបឋមសិក្សា ចំនួន ២.៤០៦ខ្នង ស្មើនឹង ១២.៩៩៥

នៃរដ្ឋសភា ។ គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ កម្មវិធី និងចង្កោមសកម្មភាព

បន្ទប់ ដោយរួមបញ្ចូលអគារសិក្សាចំនួន ៣.៦១២ខ្នង ទីចាត់ការចំនួន

របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ត្រូវបានសម្រួល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

២៩០ខ្នង អគារស្នាក់នៅចំនួន ៧៨ខ្នង អគារកាត់ដេរចំនួន ១៣០ ខ្នង

នឹងប្រព័ន្ធអប់រំមួយ

មត្តេយ្យសិក្សាចំនួន ០៥ខ្នង និងសាលសហសិក្សា ១០ ខ្នង។

ដែលធានាគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌

និង

បរិយាបន្ន ដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍ

តាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់វ័យសិក្សា ការសាងសង់

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាព សក្តានុពលធនធាន

អគារសិក្សា ការផ្តល់គ្រូបង្រៀន ការផ្តល់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន ការ

សរុប។

ផ្តល់អាហារួបករណ៍ដល់សិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ជាពិសេស សិស្សនារី

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកនេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន

ជាដើម បានបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួល

និងកីឡាបានសម្រេចលទ្ធផលធំៗជាច្រើនរួមមាន នៅលើការងារអប់រំ

បានការអប់រំ។ បច្ចុប្បន្ន អត្រាពិតនៃការសិក្សារបស់កុមារនៅបឋមសិក្សា

ក្រសួង បានខិតខំកសាងអគារសិក្សាជាច្រើននៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅទូទាំង

សាធារណៈនិងឯកជនមាន ៩៧,៧% (ស្រី៩៨,២ %) ស្ថិតក្នុងស្តង់ដា

ប្រទេស

និងក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលប្រទេសក្នុងតំបន់។

ពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

និងតំបន់ជួបការលំបាកក្នុង

គោលដៅបង្ខិតសាលារៀនឲ្យទៅជិតលំនៅឋានរបស់ប្រជាជន ស្របតាម

សិស្សសរុបនៅគ្រប់ភូមិសិក្សាសាធារណៈ

និងឯកជន

ពីមត្តេយ្យ-

អនុសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក

សិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាមានចំនួន

ជាលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទេស

១.៥៩៨.៨០៦នាក់) ។ បុគ្គលិកអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសមាន ១១៦.៤៥៧

សាលាមត្តេយ្យសិក្សា និងសាលារៀនចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈ និង

នាក់ (ស្រី ៥១.៨៧០នាក់) ។ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមាន ១២១ ក្នុងនោះ

ឯកជនសរុបចំនួន ១៣.៨៧៦ សាលា ក្នុងនោះរួមមាន សាលាមត្តេយ្យ

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ៤៨ និងឯកជន ៧៣ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ

សិក្សា ៤.៤០៧ សាលាបឋមសិក្សា ៧.៥៦១ អនុវិទ្យាល័យ ១.៣០០

តាមរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន២០។ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងនោះ ស្ថិតនៅ

និងវិទ្យាល័យ៦០៨។

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៦។ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

រដ្ឋមន្ត្រី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

៣.២៤៥.៩៤៧នាក់

(ស្រី

នៅក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា

ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមាន ៧៣

នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦ និងដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនា

ក្នុងនោះ រដ្ឋ ១៣ និងឯកជន៦០។ និស្សិតចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងដល់

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

បណ្ឌិតមានចំនួន ២១៩.០៦៩ នាក់ (នារី ៩៥.៧១៨នាក់)។

៣៦៨ខ្នងស្មើនឹង ៤.១៩៤បន្ទប់ ជួសជុលអគារសិក្សា ២៧ខ្នង ស្មើនឹង

ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានកែលម្អ និងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធី

១០១បន្ទប់ និងសាលប្រជុំ ៣ខ្នង។ គិតមកដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ

សិក្សាថ្មី

សំណង់អគារសិក្សា

ការបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា និងបានយកចិត្ត

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន បានផ្តល់អគារសិក្សាថ្មី

ដែលជាអំណោយដ៍ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហា-

ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពឆ្លើយតបនៃការផ្តល់សេវាអប់រំ
និងផ្តល់សៀវភៅសិក្សាសម្ភារៈបច្ចេកទេស

ដើម្បីឲ្យការរៀន
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ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងមានអ្នករៀនជំនាញមុខរបរសរុប ៩.៩៤៩នាក់ ស្រី
៦៤,៤៧%។
នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃ ការអប់រំ ក្រសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡា បាននិងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ
នានាសំដៅឆ្លើយតប

និងឆ្ពោះទៅធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅការបណ្តុះ-

បណ្តាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមពុទ្ធិ

និងការអនុវត្តគោល

នយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងវិស័យអប់រំ។
ជាក់ស្តែង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពនៃ
ការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដោយឈរលើសរសរស្តម្ភចំនួន ៥ ។

សិស្សានុសិស្សចូលប្រលងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សរសរស្តមទ
្ភ ១
ី គឺការអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពគោលនយោបាយគ្រប
ូ ង្រៀន,
សរសរស្តម្ភទី២ គឺការពិនិត្យឡើងវិញកម្មវិធីសិក្សា សៀវភៅសិក្សា គោល

ទុកដាក់ដល់ការងារតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈនៅតាមវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និង

និងកែលម្អបរិសន
្ថា សិក្សា, សរសរស្តមទ
្ភ ៣
ី គឺការដាក់ឲ្យអនុវត្ត អធិការកិច្ច,

បច្ចេកទេស។

សរសរស្តម្ភទី៤ គឺការពង្រឹងរង្វាយតម្លៃសិក្សាដូចជាការ

ទន្ទម
ឹ នេះ ក្រសង
ួ បានធ្វវើ ក
ិ ត
ឹ្រ ការគ្រប
ូ ង្រៀនជាប្រចាំ ដើម្បីលក
ើ កម្ពស់
សម្ថភាពគ្រូបង្រៀន

ដែលជាអ្នកផ្តល់ការអប់រំដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ

ប្រឡងរង្វាយ

តម្លៃថ្នាក់ជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ និងសរសរស្តម្ភទី៥ គឺការកែទម្រង់
ឧត្តមសិក្សា។

ឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹង បំណិននិងសីលធម៌ខ្ពស់ ស្របតាមចតុស្តម្ភ

មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុង

ទាំងបួននៃការអប់រំគឺ រៀនដើម្បីមានចំណេះដឹង រៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើ

អនុវតត ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ដោយផ្តោត

រៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អ និងរៀនដើម្បីចេះរស់នៅជាមួយគ្នា ព្រមទាំង

ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រីកការអប់រំកុមារតូច

បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់កម្រិត

ភាពទទួលបានការអប់រំនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា និងក្រោយមធ្យមសិក្សា

ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាល

ការបង្កើនលទ្ធ

កិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យអប់រំ។ លើសពីនេះ យន្តការធានាគុណភាពអប់រំត្រូវ

ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិត

បានរៀបចំ និងកំពុងអនុវត្តជាជំហានៗ ដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើការ

កម្មវិធីអប់រំក្រៅការ អប់រំបច្ចេកទេស ការអភិវឌ្ឍន៍ការងារយុវជន និងការ

សិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស និងការងារគ្រប់គ្រងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

អប់រំកាយ និងកីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់

ទូទាំងប្រទេស ។

កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងអាទិភាពអប់រនៅ
ំ ក្នង
ុ ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ដោយមានកិច្ចសហការល្អពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងបានបើកយុទ្ធនាការ
អក្ខរកម្ម ដើម្បីបង្កើនការចូលរៀនថ្នាក់អក្ខរកម្ម។ ជាលទ្ធផល នៅឆ្នាំសិក្សា

ជាមួយនឹងការពង្រីក

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨។
សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានខាងលើនេះ

ពិតជាបានបង្ហាញយ៉ាង

២០១៥-២០១៦ មានគ្រូអក្ខរកម្មចំនួន ១.១២៥ នាក់ ស្រី ៣៧,៧៧%

ប្រត្យក្ស ពីការប្រង
ឹ ប្រែងរបស់កស
្រ ង
ួ អប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នង
ុ ការអនុវត្ត

និងមានអ្នកចូលរៀនចំនួន ២២.៦៥២នាក់ ស្រី ៦៩,៣៨% ។ មជ្ឈមណ្ឌល

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ក្រោមការការដឹកនាំ

សិក្សាសហគមន៍មាន ៣៥៣ កន្លែង ក្នុងនោះ ៣២៧កន្លែង គ្រប់គ្រងដោយ

ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងចំនួន២៦កន្លែងទៀត គ្រប់គ្រងដោយ

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕
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ក្រសួងសុខាភិបាល បន្ដដាក់ចេញវិធានការចំនួន៣ ដើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសុខភាពទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ជើញចុះ
ពិនិត្យការព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជននៅតាមមណ្ឌលសុខភាព
រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ផ្តល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិត និងក្តីស្រឡាញ់
យើងបន្ថម
ែ ទៀត ក្នង
ុ ការបំពញ
េ នូវចំនច
ុ ខ្វះខាតកន្លងមកដោយមិនប្រកាន់

នាយករដ្ឋមន្តន
ី្រ ព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ បាននិងកំពង
ុ អនុវត្តកម្មវធ
ិ ក
ី ណ
ំ
ែ

ឋានៈ និងមុខងារ។ យើងនឹងពង្រីកមន្ទីរពេទ្យបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ

ទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ

នៅតាមជនបទដូចជានៅក្នង
ុ ខេត្ដ

ក្នុងនោះកំណែទម្រង់វិស័យវិស័យសុខា-

ភិបាលកាន់តែមានតួនាទីសំខាន់

ដោយបានកំពុងពង្រីកការងារតាមទី

ជនបទ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការថែទាំង
សុខភាព មាតា ទារកនិងកុមារ ក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងការកាត់

បៃលន
ិ និងខេតឧ
្ដ ត្ដរមានជ័យសម្រាប់

រាជធានីភ្នំពេញវិញ គឺយើងសាងសង់អគារបន្ថែម នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
និងកំពុងសាងសង់អគារព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។
តាមរបាយការណ៏ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថា

អត្រាអាំង

ដង់ស៊ីតេជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមនៅឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ បាន

បន្ថយអត្រាជំងឺឆ្លង និងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។
ទន្ទឹមនោះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានជោគជ័យនូវសូចនាករ គោល-

ថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ ។

ដៅសហស្សវត្យរ៍លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺឆ្លងនានាមានដូចជា ជំងឺ

ជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ១២.៨៤៣ករណី (អត្រាអាំង-

អេដស៍ គ្រុនចាញ់ និងរបេងមុនការកំណត់ការគ្រប់ ដណ្តប់នៃសេវាបង្ការ

ស៊ដ
ី ង់មាន៧៧,៥% ក្នង
ុ ចំណោមប្រជាជន ១សែននាក់) ដែលក្នង
ុ នោះមាន

និងគុណភាពនៃការព្យាបាលថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍ របេង និងអ្នកកើតជំងឺ

អ្នកជំងឺស្លាប់ចំនួន១៨នាក់ (អត្រាស្លាប់០,១% ទាបជាងឆ្នាំ២០១៥ ដែល

គ្រុនចាញ់ កាន់តែប្រសើរឡើង។ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រសួង

មាន០,២%) ។ អត្រាអាំងដង់ស៊ីតេឆ្នាំ២០១៦ ថយចុះ ១៦,៦៦% ធៀប

សុខាភិបាលបានបន្ដដាក់ចេញនូវវិធានការចំនួន ៣ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

នឹងឆ្នា២
ំ ០១៥ (ថយចុះចំនន
ួ ២.៥៦៩ករណី) ។ជំងគ
ឺ ន
្រុ ឈាមនៅតែកត
ើ

នឹងបញ្ហាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

មានច្រើនជាងគេចំពោះកុមារមានអាយុតិចជាង១៥

ដែលតែងតែប្រឈមនៅពេល

ជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំ២០១៦

បច្ចុប្បន្ននេះ ។

ឆ្នាំទាំងពីរភេទ។

កើតមានពេញមួយឆ្នាំនៅពាសពេញប្រទេស

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដ្រីមក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុង

បង្កដោយប្រភេទវីរុសគ្រុនឈាមសេរ៉ូទីបទី២ ប៉ុន្តែមានបួនខេត្តកើតច្រើន

ឱកាសបើកសន្និបាត សុខាភិបាលលើកទី៣៨ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមក

ជាងគេ គឺមណ្ឌលគីរី ព្រះវិហារ

នេះថា វិធានការដែលក្រសួងដាក់ចេញ ដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាព ជូនដល់

វេជប
្ជ ណ្ឌត
ិ ម៉ម ប៊ន
ុ ហេង រដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ សុខាភិបាលបានថ្លង
ែ ការកោត

ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន៣ចំណុច គឺទី១-ការបន្ដប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង,

សៀមរាបនិង កំពង់ធំ។ ឯកឧត្តម

សរសើរចំពោះថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំមន្តរា
ី្រ ជការ បុគល
្គ ក
ិ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបយ
្រ ទ
ុ ្ធ

ទី២-ការចាក់ជូននូវថ្នាំបង្ការដល់មាតា និងទារក ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភា

នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ពរបស់ពួកគាត់ និងទី៣-ការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងការបណ្ដុះបណ្ដាល

ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែង

បន្ថែមចំពោះមន្ដ្រី និងបុគ្គលិកយើងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពខ្ពស់ ជាមួយ

គ្រុនចាញ់ធ្លាក់ចុះពី ៤,៣២ នាឆ្នាំ២០១១ មកនៅ ១,៥ករណីក្នុង ចំណោម

នឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែទំនើប សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់

មនុស្ស១០០០នាក់នាឆ្នាំ២០១៦ និងអត្រាអាំងដង់ស៊ីតេគ្រុនឈាម នា

ខេត្ដ និងថ្នាក់ស្រុក ហើយក្រៅពីនេះ យើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណា

ឆ្នាំ២០១៦ ថយចុះ១៦,៦៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។ ថ្វីត្បិតតែពីមួយឆ្នាំ

ដើម្បីគ្របដណ្ដប់សេវា សុខាភិបាលរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ

ទៅមួយឆ្នាំ អត្រាមរណមាតាមានការថយចុះ តែយើងនឹងខិតខំបន្ថែមទៀត

ដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែង

ដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យកាន់តែច្រើន ហើយអ្វីជាយន្ដការថ្មីនោះ គឺយើងនឹង

គ្រប់ពេលវេលា

ពិសេសក្នុងតំបន់ដាច់

ធ្វើឱ្យអត្រាអាំងដង់ស៊ីតេ

ស្រយាល។ ចំណក
ែ ប្រជាជន ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ចាស់ជរាគ្មានទីពង
ឹ

ដាក់ពេទ្យឆ្មប

ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវនៅ

និងជនពិការ គឺព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ យើងត្រូវពង្រឹងមូលនិធិ

តាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ

សមធម៌ ដើម្បីគ្របដណ្ដប់សេវាសុខភាព ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែ

ធ្វើការពិនិត្យ និងព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស ។

មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ របស់

ពិសេស យើងចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងពីអត្ថ-

និងមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែមទៀត

ដើម្បីងាយស្រួល
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ប្រយោជន៍កង
ុ្ន ការមកពិនត
ិ ្យសុខភាពពេលមានគភ៌ និងសម្រាលរួចជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាកដ
់ ល់មាតា និងទារកមុនពេលសម្រាលនិងក្រោមសម្រាល
បុត្ររួច។
លោកស្រីសាស្ដ្រចារ្យ ទុង រដ្ឋាវី ប្រធានបជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា
និងទារក បានលើកឡើងផងដែរថា បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋយើង ដែល
មានគត៌ បានមកទទួលយកសេវាព្យាបាល និងពិនិត្យសុខភាព រួមទំាង
សម្រាលកូន នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន រហូតដល់ជាង ៩៥% ដូចនេះ
នៅសល់ជិត៥% គឺគាត់សម្រាលកូន ដោយឆ្មបបុរាណ។ ហេតុនេះបញ្ហា
ប្រឈមនៅតែកើតមានសម្រាប់ស្ដ្រី ដែលមានគត៌ដដែល គ្រាន់តែមាន
ចំនួនតិចតួច

ពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់មិនបានមកពិនិត្យសុខភាព

ពីមុនសម្រាល និងក្រោយពេលសម្រាលរួច គាត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហា
ជាច្រើន ដោយពេលខ្លះ ម្ដាយនិងកូនអាចបាត់បង់ជីវិតផងដែរព្រោះថា
ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះគាត់មានអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីមុនបន្ដិច ហើយអ័រម៉ូនគាត់
កើនឡើងសំពាធឈាមឡើងខ្ពស់

ដែលបណ្ដាលឲ្យជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើន

ក្នុងទឹកនោម កើតជាជំងឺម្យ៉ាងហៅថា ក្រឡាភ្លើង។ បើសិនមិនព្យាបាលទេ
អាចនឹងប្រកាច់ ហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយ និងកូន ។ កម្ពុជាជា
ប្រទេសមួយក្នុងចំណោម ១០ប្រទេស ដែលសម្រេចជោគជ័យ គួរឲ្យកត់សំគាល់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតស្រ្តី និងកុមារ និងសម្រេចបាននូវគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស ទី៤ និងទី៥ របស់កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ
កម្ពជា
ុ នៅតែមានការងារជាច្រន
ើ ត្រវូ បន្តធ្វើ ដើម្បីឈានទៅ សម្រេចគោលដៅសកលថ្មី ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្តេជ្ញានឹងធ្វើឲ្យបាន គឺគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនាឆ្នាំ២០៣០

ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រា

មរណភាពមាតាឲ្យនៅទាបជាង ៧០នាក់ ក្នុងកូនកើតរស់មួយពាន់នាក់
និងអត្រាមរណភាពកុមារ អាយុក្រោម៥ ឆ្នាំ ឲ្យនៅទាបជាង ២៥នាក់
ក្នុងកូនកើតរស់មួយពាន់នាក់ ។
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើង

ថា បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាមានការរីកចម្រើន ហើយ

ស្ត្រីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនយល់កាន់តែច្បាស់ អំពីការទទួលយកការព្យាបាល
សេវាសម្រាលកូនដោយវេជ្ជសាស្ត្រ ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាទទួល
បាលការព្យាបាល

និងទទួលបាននូវសេវាសុខាភិបាល

ដែលផ្តល់ជូន

ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា កាលពីឆ្នាំ២០១៦
កន្លងទៅ មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានទទួលការព្យាបាល ពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ
និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនក្រីក្រ ដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់
ព្យាបាលមានចំនួនជាង ៣,៨លានករណី។ ជាមូយសមទ្ធិផលខាងលើ
នេះអង្គសន្និបាត សុខាភិបាលលើកទី៣៨ បានលើកឡើងនូវគោលការណ៍
៨ចំណុច

ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការងារគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវា

ឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនបន្ថែមទៀតនោះគឺ៖
១. កោតសរសើរនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីសុខាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

ដែលជំរុញឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យ

កត់សម្គាល់ ២. ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការងារគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវា
ឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនបន្ថែមទៀត ៣. ការស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់
មានតែម្នាក់គត់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦
ហើយដែលបង្ហាញថា

ដែលជាលទ្ធផលមួយគួរឲ្យមានមោទន:

ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ស្ថិតលើវិថីសំដៅ

សម្រេចបាននូវការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងពេលអនាគត ៤. ការ
ប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀត ក៏មានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ដូចជាការទប់ស្កាត់
ការចម្លងរោគឆ្លងជាដើម ៥. ការពង្រង
ឹ សមត្ថភាពមន្តស
ី្រ ខា
ុ ភិបាល និង បន្ត

ពង្រក
ី វិសាលភាពគុណភាពសេវាសុខាភិបាល ៦. បន្តកច
ិ ស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ
ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ៧. ចូលរួមអនុវត្តការធ្វើវិមជ្ឍការ
និងវិសហមជ្ឍការដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ទុកដាក់ ពិនិត្យ

និង៨.បន្តការចូលរួមនិងយកចិត្ត

និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ស្របតាមគោល

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី៣៨

សម្តេចក្រឡា

ហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាងដ៏ខ្ពង់
ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលពង្រឹងគុណភាព
សុខា

ភិបាលក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតផ្នែកសុខាភិបាលតាមរយៈ

ការអប់រំនៅតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ
យ៉ាងណាឱ្យនិស្សិត

និងឯកជនឱ្យបានតឹងរ៉ឹង

ដែលចេញមកមានគុណភាព

ដើម្បីធ្វើ

និងមានសមត្ថភាព

ច្បាស់លាស់។ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងទៀតថា ក្រសួង

សុខាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការី គិលានុបដ្ឋាយិកា

ឆ្មប ត្រូវមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ ក្រោយពីបញ្ចប់
ការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋ និងឯកជន។ ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវ
ធានាឱ្យបាននូវគុណភាពសេវា

ផ្នែកព្យាបាលសាធារណៈ

និងឯកជន

ពិសស
េ គុណភាពនៃការព្យាបាល និងថែទាជ
ំ ង
ំ ឺ ហើយកែលម្អសវា
េ ព្យាបាល
ជាប្រចាំ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅបង្កើតប្រព័ន្ធទទួលស្គាល់គុណភាព សេវា
សុខភាព និងទទួលស្គាល់គុណភាពអ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ។
សម្តច
េ ក្រឡាហោម បានណែនាឱ
ំ ្យក្រសង
ួ សុខាភិបាលបន្តធកា
ើ្វ រសហការ
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យជនជន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទំនើបកម្ម សម្ភារ
បច្ចេកទេស វេជ្ជសាស្រ្ត វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឱ្យមានការរីកចម្រើន
ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាង និងលើពិភពលោកបាន។
ក្រសួងសុខាភិបាល

និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសគណកម្មការប្រយុទ្ធ

ប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ សហការគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសផលិតផលក្លែង
បន្លំ ពិសេសផលិតផលឳសថនិងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ដែលទំនិញ
ចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់

ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សុខុមាលភាពរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការប្រើប្រាស់ឳសថ គឺប្រៀបបាននឹងអាវុធមុខពីរ ប្រសិន
បើអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ ប៉ុន្តែអ្វីដែល
សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះ

គឺការប្រើប្រាស់ឳសថដែលខូចគុណភាព

និងក្លែងបន្លំ គឺវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងដល់អាយុជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់៕
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ល្ខោនស្រមោល
ស្បែកតូច

ស្រមោលស្បែកតូចនៅកម្ពុជាដែរ គឺលោក
Hamzah Awang Amat ជាសាស្រ្តាចារ្យ
ដឹកនាំសិល្បៈល្ខោនស្រមោល
Kulit

Wayang

ខេត្តកេឡាន់តាន់

ក្នុងប្រទេស

ម៉ាឡេស៊ី គឺមានប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជា
ហើយបានហូរចូលទៅជ្រោយម៉ាឡេ តាម
ប្រទេសថៃភាគខាងត្បូង ។
ចំណុចសំខាន់មួយទៀត រហូតមកដល់
សព្វថ្ងៃនេះ

យើងសង្កេតឃើញមានក្រុម

សិល្បៈស្បែកតូច ឬហៅថាសិល្បៈអាយ៉ង
នេះកំពុងមានវត្តមាននៅច្រើនខេត្ត ក្រុង
ក្នុងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជា ខេត្តសៀមរាប
(មានសិល្បៈស្បែកតូចច្រើនវង់)

ខេត្ត

បន្ទាយមានជ័យ ខេត្តបាត់ដំបង រាជធានី
ស្បែកតូច ជាប្រភេទសិល្បៈ ស្ថិតក្នុង

កំណើត មកពីភូមិម៉ាល់យ៉ង់ ទឹកដីភាគខាង

ក្រុមល្ខោនស្រមោលដូចស្បែកធំដែរ ប៉ុន្តែ

លិច នៃខេត្តបាត់ដំបង។ មតិខ្លះនិយាយថា

ជាចម្លាកល
់ ស
ើ ្បែកគោមានទំហត
ំ ច
ូ ៗ ហើយ

សិល្បៈស្បែកតូចឬហៅថា អាយ៉ង

មិនមែនជាចម្លាក់នឹងថ្កល់ដូចសិល្បៈស្បែក

ប្រហែលមានកំណើតចេញពី ម្តុំខ្ពបតាយ៉ង

ធំ ឬស្បែកលាបពណ៌នោះឡើយ។ ស្បែក

គឺនៅត្រង់វត្តបុទុមវតី

តូចជាចម្លាក់

យើង។

ដែលអាចធ្វើចលនាកម្រើក

បានដូចជា លើកដៃ លើកជើង ឬហាមាត់
ស្បែកតូចជាប្រភេទសិល្បៈ បែបប្រជាប្រិយ៍ មានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងងាយមើល
ងាយយល់

ហើយដែលអាចសម្តែងរឿង

រាជធានីភ្នំពេញ

សព្វថ្ងៃ ដោយសំអាងទៅលើតួត្លុកដ៏ល្បី
ម្នាក់ឈ្មោះអាយ៉ង

និយាយ និងច្រៀងបាន។

នេះ

និងមតិខ្លះទៀតបាន

ផ្តោតទៅលើភូមិកំពង់ត្រយ៉ង ស្ថិតក្នុងភូមិ
ពួក ស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប ។
ចំណុចសំខាន់មួយទៀត

ដែលទាក់-

ជា ច្រើនដូចជា រឿងព្រេងនិទាន រឿងប្រវត្តិ-

ទងនឹងដើមកំណើតសិល្បៈនេះ នោះគឺការ

សាស្រ្ត ឬក៏រឿងទាក់ទងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់

សិក្សាសិលាចារឹកខ្មែររបស់អ្នកស្រី

សង្គមទៀតផង ។

សាវរស់ ដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា នៅក្នុង

ពៅ

នៅប្រទេសកម្ពុជា

មានពាក្យបីម៉ាត់

សិលាចារឹកមុនសម័យអង្គរលេខ

សម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះ

នៃទម្រង់សិល្បៈ

មានចែងអំពីសិល្បៈការិនី សម្តែងតុក្កតា

នេះគឺ ១.ស្បែកតូច ២.អាយ៉ង ៣.ណាំង

(Ku Tuk Tar) ក្នុងពិធីបូជាថ្វាយចំពោះ

តាលុង។ សិល្បៈប្រភេទនេះបាន កើតឡើង

ព្រះអាទិទេព (សរស្វតិ SARASVATI ) ដែល

ច្រើនសតវត្សន៍មកហើយ

ជាអាទិទេព

នៅលើទឹកដី

K.155

តំណាងឲ្យសំនួនវោហារដ៏

កាលបរិច្ឆេទវិញយើង

ពិរោះ ។ នេះជាភស្តុតាងដែលធ្វើឲ្យយើង

បានជួបប្រទះនូវឯកសារជាច្រើន ដែលអ្នក

ដឹងថាទម្រង់សិល្បៈនេះ មានកំណើតតាំង

ប្រាជ្ញបណ្ឌិត ទាំងកម្ពុជា ទាំងបរទេសបាន

ពីមុនសម័យសាងប្រាសាទអង្គរមកមេ៉្លះ ។

កម្ពុជាយើងនេះ។

បន្សល់ទុកឲ្យ ដោយមតិខ្លះបានប៉ាន់ស្មាន
ថា

ប្រហែលមានកំណើតមកពីប្រទេស

ម៉ាឡេស៊ី

មតិខ្លះទៀតសន្និដ្ឋានថា

ដើម

ដោយឡែកនាដើមឆ្នាំ២០០០
យើងក៏បានទទួលព័ត៍មាន

នេះ

និងឯកសារដ៏

មានសារៈសំខាន់ ដែលទាក់ទងនឹងសិល្បៈ

ភ្នំពេញ ក៏សុទ្ធតែមានសិល្បៈនេះច្រើនវង់
ដែរ ។
ចំណែកក្រុមតន្រ្តីសម្រាប់ប្រគំជូន សិល្បៈ
ស្បែកតូចទាំងអស់នោះវិញ ក៏មាន លក្ខណៈ
មិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះដែរ

ពោលគឺក្រុម

សិល្បៈស្បែកតូចនៅខេត្តសៀមរាប និងនៅ
រាជធានីភ្នំពេញ គេប្រើវង់ភ្លេង ពិណពាទ្យ
សម្រាប់ប្រគំជូនការ សម្តែងភាគច្រើន គឺ
ច្រើនប្រើភ្លេងពិណពាទ្យវង់តូច ដែលមាន
ឧបករណ៍ ៥មុខគឺៈ រនាតឯក គងវង់ធំ
ស្រឡៃសម្ភោរ និងស្គរធំ រីឯបទភ្លេងវិញ
គឺភាគច្រើនខ្ចីពីវង់ភ្លេងមហោរី ។
ចំណែកឯក្រុមសិល្បៈស្បែកតូច នៅ
ខេត្តបាត់ដំបងវិញ គេមិន ប្រើវង់ភ្លេងពិណពាទ្យទេ គឺគេនិយមប្រើវង់ភ្លេង ដែលមាន
ឧបករណ៍ ៥ មុខដូចជាៈ ស្គរតូចមួយ
(ដែលមានអន្លូងតូចៗមួយគូសម្រាប់វាយ)
ស្គរដៃមួយគូ (ស្គអារក្ខ) ស្រឡៃតូចមួយ
គងដោះតូចមួយ (គងម៉ង់) និងមានគ្រាប់
កំណាត់ដើមឫស្សីផង ៕
					
(ឯកសារដកស្រង់)
តន្ត្រីរបាំ និងល្ខោនខ្មែរ
ពេជ្រ ទុំក្រវ៉ិល
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៈ

ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឆ្នាំ២០១៧
យោងតាមរបាយការណ៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ប
្ច ចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី

គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវសញ្ញាហក់ឡើងគួរឲ្យកត់

ឲ្យដឹងថា កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ប
្ច មា
្រ ណ ២/៣ នៃបណ្តា ប្រទស
េ អាស៊ដ
ី ល
ែ មាន

និង ៥% ក្នុង២០១៨ បើ ធៀបឆ្នាំ២០១៦ មានត្រឹម ៤,៧% ។ គេកត់

(ADB) ដែលមានឈ្មោះថា ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឆ្នាំ២០១៧ បាន

ការអភិវឌ្ឍន៍កើនឡើងដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ពីខាងក្រៅមានចំនួន
កាន់តែខ្ពស់,

តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ជាសកលមានការប្រែប្រួលល្អមកវិញ

និងកំណែទម្រង់ក្នុងស្រុក ហើយ ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលរួម
ចំណែកយ៉ាងធំធេងទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល ប្រមាណ ៦០% ។

របាយការណ៍នេះបានធ្វើការរំពឹងទុកទៀតថា កំណើនផលិតផលសរុបក្នុង

សម្គាល់ ។ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះនឹងមានកំណើន ៤,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧
សម្គាល់ឃើញថា

ផលិតផលនៃរបស់ប្រើប្រាស់មានកំណើន

ខ្ពស់នៅ

ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយសារតែការងើបឡើង

វិញនៃតម្លៃ ប្រេង និង ទំនិញសកល ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅនៅបណ ្តា
ប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលតាមការប៉ាន់ស្មានមាន ៣,១% នៅឆ្នាំ២០១៧ និង
៣,៥% នៅឆ្នាំ២០១៨ ដោយសារការកើនឡើងនៃតម្លៃផលិតផលប្រើប្រាស់

ស្រុកនៅក្នុងបណ្តា ប្រទេសអាស៊ី និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វីកមានប្រមាណ ៥,៧%

និង ការនាំចេញ ។ ចំណែកប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ដែលមាន ៥,៨% កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ។

ប្រទេសមានលំដាប់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងឆ្នាំ២០១៨ វាទាបចុះបន្តិច បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦
លោក Yasuyuki Sawada នាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃ ADB បានមាន

ប្រសាសន៍ថា៖

បណ្តាប្រទេសអាស៊ីដែលមានការអភិវឌ្ឍនឹងនៅតែមាន

ល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនដដែល
នៅក្នុងតំបន់

ដោយសារតែមានការប្រែប្រួល

ដែលធ្វើឲ្យចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលកាន់តែកើន

ឡើងតួយ៉ាងដូច ជានៅក្នុងប្រទេសចិនជាដើម ។ ទោះបីជាមានភាពមិន
ច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរខាងនយោបាយ ដែលអាចនាំឲ្យបង្កើតជា

បញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ច តែយើងគិតថា សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសភាគច្រើនបំផុត
នៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អដដែល ទោះត្រូវប្រឈមបញ្ហាដែលអាចកើត
មានក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ ។

បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មនានា កំពុងប្រមូលផ្តុំទៅដោយចលករនៃ

កំណើនដូចជា អាមេរិក ប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប និងជប៉ុន ដែលរំពឹងថា
នៅមានកំណើន ១,៩% នៅឆ្នាំ២០១៧ និង២០១៨ ដោយសារកំណើន

អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែខ្ពស់ និងកំណើននៃជំនឿទុកចិត្តផ្នែកធុរកិច្ច ។ ប៉ុន្តែ
ក៏នៅតែមិនទាន់ច្បាស់អំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត ហើយ

ប្រហែលជាត្រូវធ្វើការសាកល្បងជាមួយ នឹងការជឿទុកចិត្តនោះផង ។
បណ្តាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តជំរុញការរួបរួមគ្នា

ប៉ុន្តែនៅលើ

អាចនឹង កើនដល់ ២,៩% និង ៣,៣% ក្រោយពីរយៈពេល ២ឆ្នាំ ដែល
មានស្ថិរភាពឡើងវិញ

គឺប៉ាពួញូវហ្គីនេ

ហើយប្រទេសហ្វីជីក៏បានដោះស្រាយបញ្ហារួចពី

គ្រោះមហន្តរាយនៃគ្រោះ ធម្មជាតិ ។

យោងតាមរបាយការណ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនេះដដែល បាន

ឲ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំ
ក្នុងរយៈពេល

សម្លៀកបំពាក់

២ឆ្នាំបន្តទៀត

ដោយសារតែភាពរឹងមាំនៃការនាំចេញ

និងស្បែកជើងសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលន-

ទ្រព្យ និងការកើនឡើងនូវចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល គួបផ្សំនឹងការងើប

ឡើងវិញក្នុងកម្រិតមធ្យមនៃផលិតកម្មកសិកម្ម ។ ផលិតផលសរុបក្នុង
ស្រុក (ផ.ស.ស) នឹងកើនឡើងដល់ ៧,១% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងឆ្នាំ២០១៨
ពោល គឺខ្ពស់ជាងតួលេខប៉ាន់ប្រមាណ ៧,០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៦បន្តិច ។
កំណន
ើ វិសយ
័ ឧស្សាហកម្មត្រវូ បានព្យាករថានឹងមានអត្រាខ្ពស់ជាងមុន
បន្តិច

ពោលគឺ

១០,៨%

នៅឆ្នាំនេះដោយសារប្រទេសឧស្សាហកម្ម

ធំៗមួយ ចំនួនមានកំណើនខ្ពស់ជាងមុន និងការធ្វើពិពិធកម្មទៅរកផលិតផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដូចជា សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង កម្មន្តសាលធុនស្រាល និងអេឡិចត្រូនិចជាដើម ។ វិស័យសេវាកម្ម ត្រូវបាន
រំពឹងថា នឹងកើនឡើង ៦,៧% ដោយសារតែការកើនឡើងខ្ពសន
់ ត
ៃ ម្រវូ ការ

ទស្សនៈវិស័យរបស់វា នៅតែគ្របដណ្តប់ទៅដោយភាពមិនច្បាស់លាស់

ក្នង
ុ ស្រក
ុ និងវិស័យទេសចរណ៍ ។ ចំណែកវិស័យកសិកម្មវិញ នឹងកើនឡើង

ប្រទេសជប៉ុនក៏នៅតែរក្សាការពឹងផ្អែកទៅលើភាពបំណិនរបស់ខ្លួន ក្នុង

វិស័យសំណង់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានកំណើនមធ្យម ។

ដូចជាការចាកចេញរបស់ អង់គ្លេស (Brexit) ជាដើម ។ ជាមួយគ្នានេះ
ការរក្សាឲ្យបានកំណើននៃការនាំចេញ
នាំចេញឲ្យកាន់តែខ្ពស់ ។

ហើយត្រូវខិតខំពង្រីកទំហំនៃការ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននៅតែបន្តរីកចម្រើន ថ្វីបើមានការ

១,៨% ដោយសន្មត់ថាអាកាសធាតុនឹងមានលក្ខណៈអំណោយផល ។
លោក Samiuela Tukuafu នាយក ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

មានប្រសាសន៍ថា «ខណៈ ពេលដែលទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈ
ពេលខ្លីរបស់កម្ពុជានៅតែមានភាពរឹងមាំ

ថ្លៃឈ្នួលពលកម្ម

និងកង្វះ

រំពឹងទុកថា ថមថយជាងមុនបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រតិ-

ជំនាញនៅតែមានការកើនឡើង ។ ការពន្លឿនការអនុវត្តគោល នយោបាយ

អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែច្រើនក៏ដោយ ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលគេបាន

ការធ្វើធុរកិច្ច នឹងបង្កើនកំណើនផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រ

បត្តិគោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូរនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីបង្កើនចំនួនតម្រូវការ
ប្រមើលមើល គឺស្ថិតក្នុងកម្រិត ៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង ៦,២%

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៦ គឺ ៦,៧% ។ ចំណែកបណ្តា
ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ

៧%

នៅ

អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ នឹងកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់
ទេសនេះ តាមរយៈកំណែទម្រង់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ និងការវិនិយោគ
លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភស្តុភារ និងជំនាញផេ្សងៗមួយចំនួនទៀត»។

ទសវត្សរ៍នៃកំណើនដ៏លឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីភាគច្រើន

ឆ្នាំ២០១៧ និង ៧,២% នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំណើន

បានធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយពីតំបន់ដែលមានចំណូលកម្រិតទាប ក្លាយទៅជា

នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៧ និង ៧,៦% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៨

នេះ

សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា

មានកំណើន

ហក់ឡើងដល់

៧,៤%

បើប្រៀប ធៀបនឹងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៦ មានត្រឹមតែ ៧,១% ។ ចំណែក

បណ្តាបទ
្រ ស
េ នៅអាស៊អា
ី គ្នយ
េ ក
៍ ណ
ំ
ន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ន
្ច ង
ឹ មានល្បឿនខ្លាង
ំ ដោយ

តំបន់ដែលមានចំណូលកម្រិតមធ្យម ។ កត្តាសំខាន់ ដែលជំរុញកំណើន
គឺការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម,

ការធ្វើនវានុវត្តភាព,

ធនធានមនុស្ស និងការពង្រឹងរចនាសម័្ពន្ធ ។ តាមរយៈនេះគេនៅតែមាន
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង នៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីយើងនេះ ៕
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អាហារដែលគួរប្រយ័ត្ននៅពេល
កុមារ គ្រុនក្តៅ

ក្នុងពេលកុមារជួបជំងឺគ្រុនក្តៅឪពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាលត្រូវប្រយ័ត្នមិនឲ្យពួកគេបរិភោគអាហារទាំងនេះ

ពេលកូនឈឺគ្រុនក្តៅ

ឪពុកម្តាយ

ច្រើនគិត ដល់ការឲ្យកូនបរិភោគអាហារ
សម្បូរជីវជាតិ

ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព

ទប់ទល់ជង
ំ ឺ ប៉ន
ុ ត
ែ្ត វូ្រ ចៀសវាងដាច់ខាត
នូវអាហារមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ
ប្រសិនមិនចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កូន ៖

ស៊ុតៈ

ក្នុងស៊ុតមានសម្បូរសារធាតុអាលបូ

ប្រសាទរបស់កង
េ ្ម ធ្ងនជា
់ ងនេះ អាចស្លាប់
ប្រសន
ិ ឪពុកម្តាយ សង្គះ្រោ ពុទា
ំ ន់ ។
ក៏ជាសារជាតិជីវជាតិដ៏ល្អ

មួយ សម្រាប់សុខភាពកុមារ ។ ប៉ុន្តែ
ក្នុងពេលគ្រុនក្តៅនោះ

មិនត្រូវឲ្យវា

ទទួលទានទឹកឃ្មុំទេ ។ ទឹកឃ្មុំ ពេល
ចូលក្នុងខ្លួន

ក៏បង្កើតកាឡូរី

ធ្វើឲ្យ

មីន(albumin)និងអូវូក្លូប៊ូមិន ( Ovo-

សរីរាង្គងាយក្តៅឡើង ទន្ទឹមនោះ ក៏

ស្រុង ងាយស្រូបយក ហេតុនេះ ត្រូវ

បដិបក្ខ សរីរាង្គចុះ ខ្សោយ ។

globumin) ។ នេះជាប្រូតេអ៊ីនទាំង
បានសរីរាង្គស្រូបយក ៩៩,៧% ក្រោយ
ពេលបរិភោគ ។ ប៉ុន្តែពេលសារជាតិ
ទាំង ២នេះ ចូលទៅក្នុងសរីរាង្គ នឹង

បង្កើតជាកាឡូរីយ៉ាងច្រើន ធ្វើឲ្យ សីតុណ្ហភាពរាងកាយកើនខ្ពស់

។

អ្នកជំងឺ

គ្រុនក្តៅ, ពិសេសគឺកុមារដាច់ខាតមិន
ត្រូវទទួលទានស៊ុតមាន់ ប្រសិនមិនចង់
ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ។
ការឲ្យក្មេងកំពុងគ្រុនក្តៅ បរិភោគ
ស៊ត
ុ ធ្វឲ
ើ ្យសរីរាង្គកង
េ្ម ឡើងកម្តៅភ្លាមៗ
ពិបាកគ្របគ
់ ង
្រ និងបញ្ចះុ បាន ។ ប្រការ
នេះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធសរសៃ

អាចងាយបង្កជំងឺផ្សេងៗ
របស់ហរឹ , ត្រជាក់ៈ

កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាង។ មានដោយឡែក
ចំពោះអាហារហឹរវិញ ក៏ធ្វើឲ្យកើនកម្តៅ

ទឹកឃ្មុំៈ
ទឹកឃ្មុំ

ហារ ក្មេងបរិភោគមិនបាន ហើយជំងឺ

ពេលអង្គ-

លឿន ។
មិនបរិភោគអាហារចៀន ឆា ប្រេង
ខ្លាញ់ច្រើន ៈ
ក្នុងពេលគ្រុនក្តៅ ការរំលាយអាហារ
ការស្រូបយកអាហារនឹងត្រូវរងឥទ្ធិពល
ពិសេសពិបាករំលាយអាហារ
ជាតិខ្លាញ់

សម្បូរ

ដូច្នេះដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យ

កុមារបរិភោគអាហារ មានខ្លាញ់ប្រេង
ច្រើនឡើយ ៕

ពេលកូន គ្រុន
ក្តៅ ឪពុក ម្តាយដាច់
ខាតមិន ត្រូវឲ្យកូន
បរិភោគអាហារ ហឹរ
ឬត្រជាក់ឡើយ ។
អាហារត្រ ជាក់ នឹង
ធ្វើឲ្យក្មេង ងាយ ឆ្លង
មេរោគ ផ្លូវពោះវៀន

ផ្តើមពីនោះ

ធ្វើឲ្យថយចុះ មុខងារ ផ្លូវរំលាយអា-

នៅពេលកុមារជួបប្រទះជំងឺគ្រុនក្តៅឪពុកម្តាយ
ត្រូវយកទៅព្យាបាលជាបន្ទាន់
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និងដំណាំរួមផ្សំក៏អនុវត្តការដាំដុះ ដើម្បីបម្រើត

ព្រៃខ្ពស់

ម្រូវការទីផ្សារទាំងបរិមាណ
ដែរ ។

ឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម

ឯមធ្យោបាយផលិតកម្ម កសិកម្មមានគោយន្ត

ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩បេ ឆ្លងកាត់ឃុំព្រៃខ្ពស់

សំណង់ធារាសាស្រ្តនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់
ជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំ ចំនួន៨ នៃស្រុក

លោក ហាច ហាន អនុប្រធានគណៈកម្មា-

៩៤១គ្រឿង (កើនឡើង ៤៣១គ្រឿង ធៀប

ព្រៃខ្ពស់បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថា ផ្អែក

ច្រូត ៦គ្រឿង កើនឡើង១០០% ។ ដើម្បីជួយ

បវេល ខេត្តបាត់ដំបង ឃុំព្រៃខ្ពស់ ស្ថិតនៅ

ធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ និងជាមេឃុំ

និងដងស្ទឹងមង្គលបូរីចម្ងាយ ១១គ.ម ខាងកើត

តាមកម្មវិធីនយោបាយ នៃយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកោណ

សណ្តូកតាមបណ្តោយផ្លូវខេត្តលេខ

១៥៩បេ

ទីរួមស្រុក ឬជាង ៥០គ.ម ខាងជើងទីរួមខេត្ត

ដំណាក់កាលទី៣

ដំណាំស្រូវ និងបន្លែ ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បាត់ដំបង ។ ជាទឹកដីមានសក្តានុពលខ្លាំងខាង
ទឹកដី និងមនុស្ស :
ឃុំព្រៃខ្ពស់

មានទីតាំងព័ទ្ធជុំវិញដោយ

ឃុល
ំ ្វា ឃុប
ំ វេល ឃុប
ំ ង
ឹ ប្រាំ និងឃុអ
ំ ម្ពល
ិ ប្រាដ
ំ ម
ើ ។

ឃុំមានភូមិ១០ គឺភូមិតាហ៊ី, ពោធិ៍, តាម៉ាត,
ម៉ាក់ក្លឿ, ព្រៃខ្ពស់, ស្រណាល, ដង្កោពេន,

ក្បាលថ្នល់, បឹងជំនៀង និងភូមិក្បាលអាង ។

ឃុំមានផ្ទៃដីសរុប ៩.៦៨១ហ.ត ក្នុងនោះដី
លំនៅឋាន

៨.៩១៤ហ.ត

៥៣៥ហ.ត

(ដំណាំស្រូវ

ដីបង្កបង្កើនផល
៨.៧៦៣ហ.ត

ដំណាំរួមផ្សំ បន្លែ ដំឡូងមី ដំណាំឆ្លងកាត់ រដូវ
១៥១ហ.ត និងដីសាធារណ: ២៣៣ហ.ត) ។

ឃុំនេះមានពលរដ្ឋ ២.២៣៦គ្រួសារ ស្មើ

នឹងមនុស្ស ១១.១៤២នាក់ (ស្រី ៦.១៣៤នាក់) ។

ក្នុងនោះពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នាំ ឡើងដែលមាន

សិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន ៩.៣២៩នាក់ (ស្រី
៤.៤០០នាក់)។ ពលរដ្ឋមានរបរសំខាន់ គឺធ្វើ
ស្រែនិងចម្ការ
សេវាផ្សេងៗ
ស្រុក

តែក៏មានរបរចិញ្ចឹមសត្វ

ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
គោលការណ៍កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ

និង

វិសហ-

មជ្ឈការ ព្រមទាំងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមការងារ

គ្រប់ថ្នាក់ ពិសេសក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់ថ្នាក់ចុះជួយរដ្ឋបាលឃុំ បានជួយឲ្យ

ដល់កសិករថែមទៀត អំពីចំណេះដឹងក្នុងវិស័យ
កសិកម្មនេះដែរ ក៏មានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេក

ទេសកសិកម្ម ១៦លើក ។ ប៉ុន្តែក្នុងឃុំពុំមានផ្សារ
សម្រាប់ដោះដូរទំនិញទេ

មានតែផ្ទះតៀមលក់

ដូរទំនិញធម្មតាៗ ។ ជារួមផលិតផលកសិកម្ម
ក្នុងឃុំត្រូវបាននាំចេញទៅតំបន់ផ្សេងទាំងអស់ ។

ចំណែកបណ្តាញផ្លូវថ្នល់វិញ ក្នុងឃុំមានផ្លូវ

ក្រាលក្រួសក្រហម ៣ខ្សែ ប្រវែង៩.៤១១ម៉ែត្រ,

ឃុំពង្រឹងពង្រីកតួនាទីខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ការ

ជួសជុលផ្លូវ ៣ខ្សែ ប្រវែង ៩.៤១១ម៉ែត្រ, ផ្លូវ

ដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាវិភាជន៍បូករួម

ថ្មី ៣ខ្សែ ប្រវែង១០.១០.៤៩៩ម៉ែត្រ ជួសជុល

ធានាសន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចមូលដ្ឋាន ក៏

និងធន-

ធាន ពីប្រភពផ្សេងៗ ធ្វើឲ្យឃុំមានការប្រែប្រួល

ជាលំដាប់ទាំងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងអរូបវ័ន្ត ។

លោក ហាច ហាន បន្តថា ចំពោះវិស័យ

កសិកម្ម

ពិសេសការបង្កបង្កើនផលកន្លងទៅ

គឺធ្វើស្រូវធ្ងន់បាន ៧៦៣ហ.ត, ស្រូវកណ្តាល

៣ ៩៣១ហ.ត , ស្រូវស្រាល រួមទាំងស្រូវស្រាល
មិនប្រកាន់រដូវដើមរដូវវស្សា

និងស្រូវស្រាល

ក្នង
ុ រដូវប្រាង
ំ ៤.០៦៩ហ.ត ។ ជាការកត់សម្គាល់

ដីធម្មតា ៤ខ្សែ ប្រវែង១៦.២៥៥ម៉ែត្រ, ស្ថាបនា

ឡើងវិញ ១ខ្សែ ប្រវែង ៥.៧៥៩ម៉ែត្រ, លូ១៣

កន្លែង ។ ផ្លូវកៅស៊ូគឺផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩បេ

១ខ្សែឆ្លងកាត់ជាង១១គ.ម ។ មានស្ពាន ២ កន្លែង
ក្នុងនោះ មួយកន្លែងសង់ពីដែកបេឡេនៅភូមិ

តាម៉ា និងមួយកន្លែងទៀតជាស្ពានបេតុងនៅភូមិ

ម៉ាក់ក្លឿ កំពុងសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្មកងទ័ព
ឆ្លងស្ទឹងមង្គលបូរីជា

អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។

ចំណែកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវិញ មានសំណង់

កសិករឃុំនេះ បានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថបង្កបង្កើន

ស្ទាក់ទឹក ៣កន្លែង, ទ្វារទឹកធំៗ ៨កន្លែង ក្នុង

ដើម្បីបង្កើនជីវភាព

និងដើម្បីផលិតភាពអាជីវកម្មលក់ដូរ ដោយពង្រឹង

មង្គលបូរី ដែលស្ថាបនាឡើងវិញសម្រាប់នាំ និង

១តោន/ហ.ត

ស្រពវាលស្រែក្នុង ៦ឃុំ នៃស្រុកបវេល ខេត្ត

គ្រួសារចំនួន ៣.៨៨៣ នាក់ដែរ ។
ឃុំទទួលបានការអភិវឌ្ឍ

ទៀត ?

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ

នឹងឆ្នាំ២០១២) ត្រាក់ទ័រ ២២ គ្រឿង, ម៉ាស៊ីន

និង

ហើយមានចំណាកស្រុកនៅក្នុង

និងក្រៅប្រទេស

និងគុណភាពផង

ហើយត្រូវការអ្វី

ផលពីលក្ខណ:យថាផល មកជាប្រពលវប្បកម្ម

ជំរុញទិន្នផល ។ បើប្រៀបធៀបទិន្នផលស្រូវ
(ក្នុងឆ្នាំ២០១២)

មកដល់

បច្ចុប្បន្នបាន ៣,៥តោន/ហ.ត ។ រីឯដំណាំបន្លែ

នោះមាន សំណង់ស្វ័យប្រវត្តិព្រៃខ្ពស់កាត់ស្ទឹង
រំដោះទឹកស្ទឹង មង្គលបូរីទៅប្រឡាយមេស្រោច
បាត់ដំបង ៥ឃុំ នៃស្រុកមង្គលបូរី និង ៣សង្កាត់
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និងគ្រោះថ្នាក់ ធម្មជាតិ

និងសង្គមដែរ។

លោក មេឃុំបន្ថែម

ទៀតថា

សមិទ្ធផល

សេវា និងការខិតខំ
បំពេញ ការងាររបស់

រដ្ឋបាលឃុំ និងផ្នែក
ពាក់ព័ន្ធបាន ធ្វើឲ្យ
ឃុំព្រៃខ្ពស់

ឈ្មោះដើរឆ្ពោះ

ជាប់

ទៅ

ការ ស្តារអភិវឌ្ឍន៍

វាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់ដែលផ្តល់
ទិន្នផលខ្ពស់រៀងរាល់ឆ្នាំ

នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព្រម

ទាំងសាងសង់ប្រឡាយរងថ្មី ១ខ្សែ, ស្តារ
ប្រឡាយរង ៥ខ្សែ ។

ចំពោះទឹកស្អាតវិញ

ក្នុងឃុំនៅប្រើប្រាស់

ទឹកតាមប្រព័ន្ធស្តុកទឹកធម្មជាតិ
មានសេវាផលិតទឹកសុទ្ធដែរ

។

និងជីកថ្មី

។

រីឯអគ្គិសនី

គឺសេវាករឯកជន បានភ្ពាប់បណ្តាញនៅសល់តែ

២ភូមិ ។ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណ:ជាប្រព័ន្ធធ្វើ
ប័ណ្ណសម្គាល់អចលនវត្ថុបាន ៣ភូមិ ។

លោកមេឃុំបន្តថា លើវិស័យអប់រំសង្គមកិច្ច

ត្រូវបានធានាការពារ។

លើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲ្យ

ជីវភាព សុខុមាលភាព
សន្តិសុខរបស់ ពលរដ្ឋ

លោក ព្រុំ ឡូវ ស្មៀនឃុំព្រៃខ្ពស់បាននិយាយ
បន្ថែមលើអ្វីដែល លោកមេឃុំបានបញ្ជាក់រួចមក
ហើយនោះថា ជាមោទនភាពរបស់ឃំុ គឺការរក្សា
បានសាមគ្គីភាព ឯកភាព ។ គ្រប់គ្នាមានឆន្ទៈ
ឆ្លើយតបបានចំណង់

ចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផង និងសមស្រប
ផែនការថ្នាក់លើផង

ហើយបត់បែនបានតាម

និងសាសនា ក្នុងឃុំប្រជាជនមានសេរីភាពខាង

លក្ខណ:ភូមិសាស្ត្រមូលដ្ឋានផង។

លទ្ធផល

ឆទាន១

ចិត្ត កក់ក្តៅ និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលឃុំក៏

ជំនឿក្នុងនោះមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនា៤ , សាលា

នេះនាំឲ្យពលរដ្ឋក្នុងឃុំរឹងរឹត

ចិន១ ។ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-១៧ នេះ មានសាលា

ដូចស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្នាក់ជាតិដែលជារួម

មានវិហារគ្រឹស្តមេតូឌីស១,

វិហារ

មត្តេយ្យសហគមន៍ ៤កន្លែង គ្រូ ៤នាក់ និង
សិស្ស

១៥៩នាក់

។

សាលាបឋមសិក្សា

៧សាលា មានអគារ ១៤ខ្នង ស្មើ៥០បន្ទប់
មានគ្រូ

៤២នាក់

សិស្ស

១.៥៧៦នាក់

ស្រី៧៧១នាក់ ។ មានអនុវិទ្យាល័យមួយមាន
អគារ

២ស្មើ

១០បន្ទប់

មានគ្រូ

១៥នាក់

សិស្ស១៤៥ នាក់។ មានមណ្ឌលសុខភាពមួយ
កន្លែង ដែលបម្រើការដោយបុគ្គលិក ៦នាក់ ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្នុងឃុំក៏យកចិត្តទុកដាក់លើ

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទូទៅ

ច្បាប់សិទ្ធិ

មនុស្ស សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម សមភាពយេនឌ័រ
ការងារមនុស្សធម៌ ការជួយជនរងគ្រោះ ការងារ
សន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណ:ការពង្រឹង

អនុវត្តផែនការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ដែលឆ្លើយ

បន្ថែមលើនោះ ឃុំទទួលបានការជួយជ្រោម
ជ្រែង ឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់
ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកចុះជួយឃុំ ។ ក្នុងនោះ ១អាណត្តិ
ឃុំបាន

និងមានការកក់ក្តៅ,

រដ្ឋបាល

សេវាសន្តិសុខ

សំណូមពរតម្រូវការ ទាំងឡាយដូចជា សេវា
សេវាសាធារ:

ចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើដោយរហ័ស រហួន។

លោកបន្តថា ក្នុងមួយឆ្នាំៗឃុំមានមូលនិធិ

គិតជាទឹកប្រាក់តែ ២ទៅ ៣ម៉ឺនដុល្លារ ក៏ជា
លទ្ធភាព ដែលអាចមានជាក់ស្តែងរួចមក ហើយ

ក៏ឃើញថា

រដ្ឋបាលឃុំបានយកមកប្រើប្រាស់

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំបានដែរ

មិនចាំបាច់

ថវិកា ៥០ម៉ឺន ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ដែល

មានតែក្នុង សន្យាខ្យល់របស់គណបក្សប្រឆាំង
បញ្ហាយុត្តិធម៌

សមធម៌សង្គម កាត់ បន្ថយបក្ខពួកនិយមពុក
រលួយ កម្រិតទូទាំងប្រទេសក៏បានជះឥទ្ធិពល
និងជួយរក្សាជំនឿរបស់ពលរដ្ឋ
ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ ។

លើគណបក្ស

មើលឃើញមនុស្សល្អៈ

ឃុំព្រៃខ្ពស់ មានអាសន:ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន

៩ ហើយក្នុងអាណត្តិទី៣ ដែលនឹងបញ្ចប់នៅ

ពេលខាងមុខ គឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួល
បាន ៨អាសន: ។ នេះបានបង្ហាញច្បាស់អំពី

គុណភាពមនុស្សរបស់គណបក្សប្រជាជន និង

ជំនឿរបស់ប្រជាជន មកលើគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ។ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម

ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា
ខាងមុខនេះ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំ

ព្រៃខ្ពស់ នឹងទទួលបាននូវជ័យជម្នះយ៉ាងត្រចះ
ត្រចង់ទៀត៕

មូលនិធិឃុំ ដែលគ្រប់
គ្រង ដោយក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ និងចាត់ចែងប្រើប្រាស់ ដោយមានការ
ពិគ្រោះយោបល់ ជា
មួយប្រជាពលរដ្ឋ ។
លោក សាន សុខ

សំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាសេសសល់

ឆ្លុះ

គ្រឿងស្រវឹង

លើគណបក្សប្រជា -

បាននិយាយថា ការ

គឺការរាលដាលនៃគ្រឿងញៀន

របស់ ប្រជាពលរដ្ឋមក

និង

មនុស្សធម៌ ។ល។ សុទ្ធទទួលបាននូវការយក

ប្រើប្រាស់

បញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជា

ក៏នៅមានបទល្មើសនានា

អន្តរាគមន៍ទាន់ពេល

ទី ៣ កន្លងមកនេះ

ជា ពលរដ្ឋ ភូមិតាម៉ាត

។

តែមានជំនឿទុក

ដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

តបបានទៅនឹងការដឹកនាំណែនាំ របស់គណៈ

និងការសេព

ដូចខាងលើ ។ ប្រជាជនពេញចិត្តចំពោះការ

នោះទេ ។ ជាងនេះ ទៅទៀត

អ្វីៗដើម្បីប្រជាជនមហាជន:

ក្នុងការបំពេញការងារ

ជនកម្ពុជា តាមរយៈរដ្ឋបាលឃុំ គឺការឆ្លើយតប

បញ្ចាំងពីជំនឿ

ដំណាំរួមផ្សំនៅឃុំព្រៃខ្ពស់នារដូវវស្សានេះ
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អត់ទោសផងអ្នកម៉ែ

កុមារា សំណព្វ ពេលម្តាយជូនទៅ

ដល់សាលាមត្តេយ្យ ស្រាប់តែចាប់ដៃ
ម្តាយនិយាយៈ

- សូមម៉ែអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផង ខ្ញុំធ្វើ

បែកដបស្រាវីស្គីរបស់ពុកហើយ ។

- អូហូ....ល្អណាស់កូនប្រុស កូន

ចេះទទួលកំហុសយ៉ាងនេះម៉ែមិនប្រកាន់ទេ ។ ចុះកូនយកដបស្រាវិស្គី
របស់ពុកកូនទៅធ្វើស្អី បានជាវាត្រូវបែក?
-

បាទ....គឺខ្ញុំយកវាទៅដំនាឡិកាដៃរបស់អ្នកម៉ែ

ព្រមបែក បែរជាបែកដកស្រាទៅវិញ ៕
		

តែនាឡិកាដៃមិន

រង់ចាំស្វាងស្រា

ថ្ងៃមួយនាយ ម៉ាច បានចូលជួបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់ៈ
- ជាងមួយខែមកហើយ ក្នុងខ្លួនខ្ញុំចេះតែធ្វើទុក្ខម្តងក្តៅ ម្តង ត្រជាក់

១- ប្រជាជនយើងដែលជាម្ចាស់

វាសនាខ្លួនច្បាស់ក្តាប់ឲ្យជាប់

២- អ្វីនៅក្នុងដៃ ក្តាប់ឲ្យបាន

កុំយល់សប្ដិស្មាន លង់ខ្វាយខ្វល់

វិនិច្ឆ័យបែងចែកគន់គូររាប់

ក្នុងពាក្យឃោសនាអកុសល

៣- ត្រូវតែជឿជាក់កំណត់ច្បាស់
យើងមានបក្សយើងដ៏ថ្លៃថ្លា

៤- ឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់

ដែលបានដាក់ចេញជាមាគ៌ា

៥- ទិសដៅធំៗទាំងប្រាំបួន

អ្វីដែលជាគាប់ អ្វីជាខ្យល់ ។

តើអាការៈបែបនេះ មកពីមូលហេតុអ្វី ?

ច្របូកច្របល់ក្នុងអាត្មា ។

បណ្ឌិតនិយាយដោយនឹងន៎ៈ

ក្នុងនាមយើងម្ចាស់នៃរដ្ឋា

បក្សមានគោលការណ៍ប្រឹងពុះពារ ។
គោលដៅម៉ឺងម៉ាត់បក្សប្រជា
កសាង ការពារ អភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្តាប់ណែនខ្ជាប់ខ្ជួន មិនភ្លាំងភ្លាត់

ប្រជាធិបតេយ្យរីកធំធាត់

ជ្រោងស្ទួយអនុវត្តសិទ្ធិសេរី ។

ជីវភាពប្រជាទាំងប្រុសស្រី

រស់នៅក្នុងក្តីសុខក្សេមក្សាន្ត ។

៦- គឺជាមូលដ្ឋាននៃកំណើន

៧- មានផ្លូវ មានភ្លើង មានធារា
សន្តិសុខស្បៀងធានាបាន

៨- ជាឃុំ-សង្កាត់ពិតប្តេជ្ញា

គុណភាពតម្លាភាពប្រាកដ

៩- គោរពស្រឡាញ់ និងការពារ

រាល់ការបែងចែកត្រូវបញ្ចៀស

១០- សហការជាមួយរាល់ដៃគូ

ស្វះស្វែងដោះស្រាយបញ្ហាបាន

១១- ជាឃុំ-សង្កាត់ដែលសុចរិត
រំលោភអំណាចក៏គ្មានដែរ

១២- សុវត្ថិភាពសង្គមត្រូវធានា

មិនថាកិច្ចការណាស្រាលធ្ងន់

១៣- បោះឆ្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍ

នេះជាទិសដៅនយោបាយ

១៤- បោះឆ្នោតដើម្បីភូមិ ឃុំយើង
តកូន តចៅ ចងចាំទុក

បាយលែងនឹក ទឹកក៏លែងស្រេក។ សូមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជួយខ្ញុំផង

សេដ្ឋកិច្ចរីកកើនប្រក្រតី		
សាស្ត្ររាយជលធារគ្រប់ទីឋាន		
គ្រប់ទីមូលដ្ឋានទាំងជនបទ ។
ផ្តល់ជូនសេវាដោយម៉ត់ចត់

ទិសដៅកំណត់បម្រើរាស្ត្រ ។
មូលមិត្តគ្រប់គ្នាគ្មានរង្កៀស

គ្រប់រាស្ត្រប្រជារស់សុខសាន្ត ។
សហគមន៍គំរូគ្រប់មូលដ្ឋាន

គ្រប់ញាតិសន្តានសុខឥតល្ហែ ។
ភាពស្អាតស្អំពិត ឥតប្រួលប្រែ	
មានតែបម្រើប្រជាជន ។

សន្តិសុខការពាររាល់ទ្រព្យធន

ទោះក្រោយ ទោះមុន ត្រូវដោះស្រាយ ។
សន្តិភាពប្រាកដទាំងចិត្តកាយ

បក្សបានត្រួតត្រាយជាទំនុក ។

រីកចម្រើនឡើងតទៅមុខ		
កុំផុយ កុំពុក តាមគេភរ ៕

						

ខៀវ ណាវី

ក្រោយពីប្រើឧបករណ៍ស្តាប់ក្នុងខ្លួននាយ

ម៉ាច

រួច

លោកវេជ្ជ-

- ខ្ញុំចាញ់ចំណេះហើយ រកមិនឃើញមូលហេតុ នៃជំងឺនេះ សោះ

ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា ប្រហែលមកពីស្រា ។

- បានស្តាប់សំដីលោកគ្រូពេទ្យនិយាយ ម៉ាច សើចរួចតបៈ

- បើអ៊ីចឹង រង់ចាំដល់ពេលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស្វាងស្រាសឹមខ្ញុំ ត្រឡប់

មកវិញម្តងទៀត ៕
		

នឹងឈ្នះ

ថ្ងៃមួយនាយ ប្រុញ បានចូលសវនាការនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សី

នៃភាគីទំនាស់ម្ខាង។ លោកចៅក្រមសួរៈ

- លោកអាចនិយាយការពិតទាំងអស់ នៅចំពោះមុខតុលាការ បានទេ ?

- បាទ... ខ្ញុំសូមស្បថជូន!

- លោកដឹងថា បើនិយាយខុសពីការពិត តើមានផលពិបាកយ៉ាង

ណាទេ ?

- បាទដឹង!

- ចុះផលពិបាកនោះយ៉ាងណា?

- បាទ..គឺភាគីខាងខ្ញុំ នឹងឈ្នះក្តីលើភាគីម្ខាងទៀត ៕
ចាស់លាក់អាយុ

មីង មុយ វក់ចាក់កន្ទុយលេខសួរមីង ម៉ុន នៅផ្ទះជិតខាងៈ

- យប់មិញ ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញ បងឯងសើចដាក់ខ្ញុំ ចុះអាយុបងឯង

ប៉ុន្មានហើយ ?

- រួចចុះ បងឯងចង់ដឹងអាយុខ្ញុំធ្វើស្អី ?
- ចាក់កន្ទុយលេងហ្នឹងណា៎ អ្នក!

- អូហ៍ អ៊ីចឹងទេ? ខ្ញុំអាយុ២៦ ឆ្នាំហើយ។

- មីង មុយ លាត្រឡប់ទៅវិញ ហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅ ចាក់លេខ

២៦ ភ្លាម។ លុះដល់ល្ងាចឆ្នោតចេញលេខ ៣៦ មីង មុយ ក្តៅក្រហាយ
ណាស់អង្គុយរអ៊ូម្នាក់ឯងៈ

- យើស... មេចោរនេះលាក់អាយុតើ។ វាខ្លាចគេថា ចាស់ ទើប

អត់ប្រាប់ឯងត្រង់ថា អាយុ៣៦ កុំអីត្រូវម៉ាច់បាត់ហើយ! ៕
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] sU CughYr
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] mas viriT§
GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sux exmrin
GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk
rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>> 100>000`
É>]> ]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>] suwm suIfa
GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
É>] siun vuT§I
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak Kat h‘ul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak hg; bU
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
É>] esg sumunI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

