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សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍជាផលប្រយ្រជន៍
ស្ល្រប់រស់របស់ប្រជាជន

Peace and Development – People’s Vital Interest
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដ្រលនឹងប្រព្រឹត្ត

ទៅនៅថ្ង្រអាទិត្យទី៤ ខ្រមិថុនា ខាងមុខន្រះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ     
ដ្រលមានសារសំខាន់យ៉ាងធំធ្រងសម្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល ដ្រលកំពុងទទួល
បានផ្ល្រផ្កាប្រកបដោយមោទនភាពពីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍក្រមការដឹកនាំរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ដ្រលមានសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ។ 
មានគណបក្សនយោបាយចំនួន១២ ដ្រលចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការបោះឆ្នោត
ន្រះ ក្នុងនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ 
ទាំង១៦៤៦។ 

ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតច្រើនលើករួចមកហើយ ទាំង 
ការបោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិ ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នោក់មូលដ្ឋាន ហើយបានឃើញ    
ច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធ្រងរបស់ប្រទ្រសជាតិក្នុងរយៈព្រលជាង ៣៨ ឆ្នោំមក 
ន្រះ ពិតជាមានសុភវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការសម្រចចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បបីោះឆ្នោតគំទ្រ    
គណបក្សណាដ្រលជាតំណាងពិតប្រកដន្រឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន 
បានរួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នោនៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ និងបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផល 
យ៉ាងធធំ្រងលើគ្របវ់សិយ័ រហតូមកដលប់ច្ចបុ្បន្នន្រះ ហើយបដសិ្រធចពំោះគណបក្ស 
ដ្រលមិនធ្លាប់បានធ្វើអ្វីសោះជាគុណផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិ និងប្រជាជនក្រត្រ
ពីការបង្កឧបសគ្គរារាំងដល់ការរើកចម្រើនន្រសង្គមជាតិនោះ។
 តើអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍ដ៏វិស្រសវិសាលដ្រលប្រជាជនបានទទួល កំពុង 

ត្រទទួលបាន និងត្រូវត្រទទួលបានតទៅមុខទៀត ?
- គឺមានអ្នកដឹកនាំដ្រលបានតស៊ូសង្គ្រះជាតិ និងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបប 

ប្រល័យពូជសាសន៍ ការពារប្រជាជន និងជួយប្រជាជនគ្រប់ព្រលវ្រលា ជាអ្នកដឹកនាំ 
ប្រកបដោយ ព្រហ្មវិហារធម៌ គតិបណ្ឌិត និងឈ្លាសវ្រ ដ្រលប្រសូតច្រញពីប្រជាជន 
ដឹងសុខទុក្ខប្រជាជន និងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជន 

- មានសន្តិភាពកាន់ត្ររឹងមាំស្ថិតស្ថ្ររ គ្មោនការកើតមានជាថ្មីនូវសង្រ្គាម ការ 
ប្រកបាក់ជាតិ និងការប្រងច្រកទឹកដីដូចគ្រមុន, មានសន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់ សុវត្ថិភាព
សង្គមរឹងមាំនៅគ្រប់ច្រកល្ហកព្រញផ្ទ្រប្រទ្រស, ប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តទាំង
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ទាំងក្នុងគ្រួសារ ក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចសង្គមជាតិទាំងមូល។

-  មានការរួបរួមសាមគ្គីជាតិកាន់ត្ររឹងមាំក្រមដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រមួយ ក្រម
ម្លប់របស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីសកា្ការៈ និងក្រមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្រប
ច្បាប់ត្រមួយ, គ្មោនការរើសអើងអំពីនិនា្នោការនយោបាយ អតីតកាល ភ្រទ ជំនឿ 
សាសនា ដើមកំណើតជាតិ  ឬឋានៈក្នុងសង្គម។

-  មានការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចកាន់ត្ររើកចម្រើនខា្លាំងកា្លា មានផ្លូវ មានទឹក 
មានភ្លើងគ្រប់គ្រន់ ប្រជាជនមានជីវភាពរស់នៅធូរធរ សម្បូរសប្បាយប្រកបដោយ
ភាពថ្ល្រថ្នូរ, សា្ថានភាព របស់ស្រ្តី កុមារ និងជនងយរងគ្រះ ត្រូវបានលើកកម្ពស់ 
និងជួយគំពារ, មានស្រវាសាធរណៈដ្រលផ្តល់ជូនប្រជាជនបានឆប់រហ័ស ប្រកប 
ដោយគុណភាព តមា្លាភាព និងការជឿទុកចិត្ត។

-  មានលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងការអនុវត្តច្បាប់កាន់ត្ររឹងមាំឡើង ដ្រលធនា   
នូវការការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ររើភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប យុត្តិធម៌សង្គម និងផល 
ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន។ 

-   មានខឿនឯករាជ្យ អធិបត្រយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី ន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជាកាន់ត្ររឹងមាំ មានចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយ
ប្រទ្រសជិតខាង ប្រទ្រសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការពិតជាក់ស្ត្រងក្នុងរយៈព្រលជាង ៣៨ឆ្នោំមកន្រះ បនា្ទាប់ 
ពីថ្ង្រជ័យជម្នៈ៧ មករា ឆ្នោំ១៩៧៩ បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថ គឺមានត្រគណ  
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះ ដ្រលបានចាក់គ្រឹះកសាង ការពារ និងពង្រឹងពង្រីក
ឥតឈប់ឈរនូវផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងអស់ន្រះ 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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ប្រសាសន៍របស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ដ្រលបានលើកឡើងក្នុងឱកាសជួប   
សំណ្រះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធ និងប្រក្ខជនក្រុម 
ប្រឹក្សាឃុំ នៅខ្រត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ង្រទី១៨ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ថ៖ “ការប្រឹង  
ប្រងរបស់យើងក្នុងព្រលកន្លងទៅន្រះ សមិទ្ធិផលរបស់យើងទាំងសន្តិភាព ទាំង    
ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម មិនមានបក្សណាផ្ស្រងក្រត្រពីគណបក្សប្រជាជន   
កម្ពុជា ដ្រលបាននាំមកនូវលទ្ធផលទាំងអស់ន្រះ។ គ្មោនបាតដ្របក្សប្រឆំងចូលរួម
ចំណ្រកណាមួយសូម្បីត្របន្តិច។ តើពួកគ្របានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រប់សន្តិភាពរបស់   
ប្រទ្រស ហើយតើពួកគ្របានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទ្រស ក្រត្រពីការ 
បំផ្លិចបំផ្លាញ។ នៅក្នុងសម័យសង្គ្រម គ្រក៏បានរួមចំណ្រកប្រឆំងការរស់ឡើងវិញ
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា”។ 

 ចំពោះពួកប្រឆំងកំពុងត្រជំរុញការឃោសនាអំពីអ្វីដ្រលហៅថ “ការបោះ
ឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន” ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញជំនឿរបស់ប្រជាជនលើ
ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយងកទៅគំទ្រខ្លួនវិញ។ ពួកគ្រ 
ព្យាយមរកគ្រប់វិធី សំដៅធ្វើឲ្យប្រជាជន មានការស្រមើស្រម្រជឿតាមការឃោសនា
បោកបញ្ឆោត និងមួលបង្កាច់ការពិត ដ្រលជាទង្វើដ៏គ្រះថ្នោក់បំផុតចំពោះជោគ  
វាសនាប្រទ្រសជាតិ។

តើប្រជាជននឹងបានទទួលអ្វី ប្រសិនបើពួកគ្រមានឱកាសដឹកនាំប្រទ្រសនោះ? 
តើអ្វីទៅដ្រលនឹងត្រូវកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានន្រះ?

- គឺការបាត់បង់នូវសន្តិភាពដ៏មានតម្ល្របំផុត ហើយប្ររជាទទួលបានមកវិញ 
នូវសង្រ្គាម និងការប្រកបាក់ជាតិដូចពីអតីតកាល ពីព្រះថៈ

+  ពួកគ្រជាអ្នកធ្លាប់បានឃុបឃឹតជាមួយពួកប្រល័យពូជសាសន៍  ប្រឆំងនឹង
ការរស់ឡើងវិញន្រសង្គមជាតិ ប្រឆំងនឹងសន្តិភាព ប៉ុនប៉ងនាំយករបបប្រល័យ  
ពូជសាសន៍ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញ។ មិនត្រប៉ុណ្ណោះ ពួកគ្រធ្លាប់បានប្រកាសថ មជ្ឈ-
មណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ដ្រលមាននៅព្រញប្រទ្រស គឺជារឿងក្ល្រងកា្លាយថ្រម 
ទៀត ។

+ ពួកគ្រគ្មោនឆន្ទៈបង្រួបបង្រួមជាតិឡើយ គឺមានត្រការលាបពណ៌ ជ្ររប្រទ្រច 
និងប្រមាថមើលងយគ្រប់ប្របយ៉ាងមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ញុះញង់ ដុត
បញ្ឆ្រះកំហឹងរបស់អ្នកគំទ្រដ៏ងងឹតងងល់របស់ខ្លួនឲ្យស្អប់ ចងគំនុំជាមួយអ្នកមាន 
ជាមួយអ្នកវិនិយោគ ជាមួយមន្រ្តីរាជការ ជាមួយកងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធ ព្រមទាំង 
បង្កឲ្យមានទំនាស់ និងការប្រកបាក់ក្នុងចំណមប្រជាជនទូទៅ ដូចដ្រលពួកគ្រធ្លាប់
បានធ្វើរួចមកហើយនៅថ្ង្របោះឆ្នោត និងក្រយព្រលបោះឆ្នោតសកលឆ្នោំ២០១៣ ។ 
ព្រមជាមួយន្រះ ពួកគ្របំផុសឥតឈប់ឈរនូវគំនិតជ្រុលនិយមបង្កអរិភាពជាមួយ
ប្រទ្រសជិតខាង។ សកម្មភាពទាំងន្រះគឺជាប្រភពន្រអំពើហិង្សា និងបង្កទៅជា 
សង្រ្គាម ។

+ ពួកគ្រនឹងលក់អធិបត្រយ្យជាតិយ៉ាងថោក ឲ្យមហាអំណាចបរទ្រសប្រើប្រស់
កម្ពុជា ជាឧបករណ៍សម្រប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន ដ្រលន្រះជា 
នយោបាយនាំសង្គ្រមចូលស្រុក។ ទាំងអស់ន្រះ គឺជាមូលហ្រតុពិតដ្រលនឹងបំផ្លាញ
សន្តិភាព នាំប្រទ្រសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្រ្គាមជាថ្មីត្រក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ ។ 
នៅព្រលប្រទ្រសជាតិមានអស្ថិរភាព និងសង្រ្គាមហើយ ការអភិវឌ្ឍក៏ត្រូវបញ្ចប់ដ្ររ 
ហើយរាល់សមិទ្ធផលដ្រលប្រជាជនយើងខិតខំកសាងបានមកយ៉ាងលំបាកបំផុត
នោះ នឹងត្រូវបំផ្លាញមួយរំព្រច ប្រជាជននឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភាពភិតភ័យ 
រត់លូន ព្រត់ប្រសគ្រួសារ រងទុក្ខវ្រទនាជាថ្មីទៀត ហើយសូម្បីត្រជីវិតក៏មិនអាច  
ថ្ររក្សាបានផង ។

-  គឺបានអ្នកដឹកនាំមិនបម្រើប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន គ្មោនភាពសោ្មោះត្រង់ 
និងអសីលធម៌។  ពួកគ្រមិនត្រឹមត្រមិនដ្រលធ្លាប់បានកសាងសមិទ្ធផលអ្វីមួយជូន
ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទ្រ ផ្ទុយទៅវិញ គឺមានត្រការសុំឲ្យបរទ្រសបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយ  
មកឲ្យកម្ពុជា សុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទ្រសកុំមកបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជា សុំឲ្យបរទ្រសកុំ  
ឲ្យទិញទំនិញពីស្រុកខ្ម្ររ ដ្រលជាសកម្មភាពរារាំងការអភិវឌ្ឍ បំផ្លាញស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ 
ប្រឆំងនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។

ដូច្ន្រះ អ្វីៗដ្រលនឹងបានមកពី “ការបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន” នោះ 
គឺមិនម្រនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនឡើយ ប៉ុន្ត្រវាគឺជាគ្រះមហន្តរាយ  
សម្រប់ជាតិ និងប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រកដ ។

លើមូលដ្ឋានន្រះ ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ពិតជានឹងពិចារណា     
យ៉ាងម៉ត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រយសម្រប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ង្រទី៤ មិថុនា ន្រះ ដ្រលមិន
គ្រន់ត្រជាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឲ្យដឹកនាំរយៈព្រល 
៥ ឆ្នោំបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះទ្រ (២០១៧-២០២២) ប៉ុន្ត្របញ្ហាសំខាន់បំផុត គឺការ 
ជ្រើសរើសរវាងសន្តិភាព និងសង្គ្រម ។ ការសម្រចចិត្តត្រឹមត្រូវ គឺធនាបាន 
នូវសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍបន្តទៀត ត្រការសម្រចចិត្តខុស គឺមានត្រនាំមកនូវ 
សង្គ្រម និងភាពវិនាសអន្តរាយប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នោថ្ររក្សាអ្វីៗ
ដ្រលកំពុងមានក្នុងដ្របច្ចុប្បន្នន្រះឲ្យគង់វង្ស ស្ថិតស្ថ្ររ និងរើកចម្រើនបន្តទៀត                
ហើយជៀសវាងការស្រមើស្រម្រលង់តាមការញុះញង់ ភូតកុហក បោកប្រស់ 
បំភាន់ការពិតរបស់ពួកប្រឆំង ដើម្បីធនានូវអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិ មាតុភូមិ 
និងប្រជាជនយើងទាំងមូល៕

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 progress-
ing 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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 បងប្អូនជនរមួជាតិជាទីគោរពគ្នហា ! 

  

ជាបឋម ខញុ ុំសូមសម្មែងនូវការគោរព ដឹងគុណ និង  
គសចក្ែីរសឡាញ់ដរ៏ជាលគរៅបុំផុតជូនជនរមួជាតិគៅ  
រគបទិ់សទី ម្ដលជានិចចកាលបានផែល់យុតែិធម ៌ការគជឿជាក្ ់ 

និងការោុំរទដរ៏ងឹមុំដល់ គណបក្សប្ប្ជាជនក្មពុជា ក្នុងការដឹក្នុំរបគទសតុំងពីថ្ថៃជយ័ជមនះ ៧មក្រ ឆ្ន ុំ ១៩៧៩ ម្ដល 
បានសគគ រ្ ះជាតិឲ្យរចួផុតពីរបបរបល័យពូជសាសនរ៍ហូតមក្ដល់គពលគនះ។ គឺទឹក្ចិតែ និងសក្មមភាពដថ៏្ថលថ្លល គនះ គហើយ 
ម្ដលបានគធវើឲ្យគណបក្សរបជាជនក្មពុជា មនលទធភាពរគបរ់ោនក់្នុងការបគរមើរបគទសជាតិ និងរបជាជនគោយគជាគជយ័។  

ការពិតបានប ា្ ញយ៉ងចាស់ថ្ល រយៈគពល៣៨ឆ្ន ុំមក្គនះ គណបក្សរបជាជនក្មពុជាបានដឹក្នុំរបគទស     
ពុះពារជមនះនូវឧបសគរ និងការលុំបាក្របមុ់នឺជុំពូក្ សគរមចបានសមទិធផលធុំៗជារបវតែិសាគសែយ៉ងគរចើន ម្ដលបាន
នុំរបគទសជាតិឲ្យគចញផុតពីរសគមលថ្នអតីតកាលដគ៏មម ងងឹត និងឈចឺាបប់ុំផុត មក្កានស់មយ័កាលដភ៏លថឺ្លល ម្ដលគពារ
គពញគោយក្ែីសងឃមឹ។ បចចុបបនន រពះរជាណាចរក្ក្មពុជាក្ុំពុងឈានគៅមុខគលើមោ៌សនែិភាព របជាធិបគតយយ នីតិរដឋ និង
អភវិឌឍនរ៍បក្បគោយគមទនភាព របជាជនរគប់ៗ រូបក្ុំពុងរស់គៅយ៉ងសុខសានែគៅគលើទឹក្ដីមតុភូមជិាទីគសនហា
របស់ខលួន គ ះបីជាមនការរ ុំខាន និងប៉ុនបង៉ប ា្ ក្ក់ាររកី្ចគរមើនថ្នសងរមជាតិពីសុំណាក្ម់ជឈោឋ នអារក្ក្ម់យួចុំននួក្ែី។  

គោយម្ឡក្ក្នុងរយៈគពល ៥ឆ្ន ុំ ចុងគរកាយគនះ រគបមូ់លោឋ ន ឃុុំ ស ា្ ត ់របស់គយើងគៅទូ ុំងរបគទសមន
ការម្របរបួលរកី្ចគរមើនគលើរគបម់្ផនក្ ជីវភាពរស់គៅរបស់របជាជនមនភាពកានម់្តរបគសើរគឡើងពីមយួឆ្ន ុំ គៅមយួឆ្ន ុំ 
សុវតថិភាពភូមឃុិុំក្ក៏ានម់្តបានពរងឹង ។ តមរយៈដុំគណើ រការម្ក្ទរមងគ់ៅរដឋបាលថ្លន ក្គ់រកាមជាតិ បានគធវើឲ្យរដឋបាលឃុុំ
ស ា្ ត ់កានម់្តមនលទធភាពក្នុងការផែល់គសវសាធារណៈ និងការអភវិឌឍគហោឋ រចនសមពន័ធគៅជនបទ ក្ដូ៏ចគៅទី
របជុុំជនរបព់ានគ់គរមងក្នុងមយួឆ្ន ុៗំ  ដូចជាការសាងសងផ់លូវ សាព ន អណែូ ងទឹក្ រសះទឹក្ របពន័ធធារសាគសែខាន តតូច 
សាលគរៀន ប៉ុសែិ៍សុខភាព និងការផែល់គសវសងរមគផសងៗ ម្ដលបានគឆលើយតបគៅនឹងតរមូវការចាុំបាចរ់បស់មូលោឋ ន 
និងរមួចុំម្ណក្កាតប់នថយភាពរកី្រក្របស់របជាជនជាបនែបនា ប។់ 

បងបាូ នជនរមួជាតិជាទីគោរពគសនហា! ថ្ថៃទី៤ ម្ខមថុិន ឆ្ន ុំ ២០១៧ ខាងមុខគនះ រតូវនឹងថ្ថៃអាទិតយ ១០គក្ើត    
ម្ខគជសឋ ឆ្ន ុំរកា នពវស័ក្ ពុទធសក្រជ ២៥៦១ គឺជាថ្ថៃគបាះគឆ្ន តគរជើសគរ ើសរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ ស ា្ ត ់អាណតែិទី៤ ម្ដលជាការ
គបាះគឆ្ន តដម៏នអតថនយ័សុំខានប់ុំផុតដល់ដុំគណើ រការអភវិឌឍន ៍ឃុុំ ស ា្ តនី់មយួៗតគៅមុខគទៀត។ អារស័យគហតុគនះ 
សូមបងបាូនជនរមួជាតិគៅទូ ុំងរបគទសម្ដលបានគឃើញចាស់គហើយនូវសក្មមភាព សមទិធផល និងគោលនគយបាយដ៏
រតឹមរតូវរបស់គណបក្សរបជាជនក្មពុជា សូមអគ ជ្ ើញគៅគបាះគឆ្ន តោុំរទ គណបក្សរបជាជនក្មពុជា ម្ដលមនរូប     
គទវតបាចផ្កា ជាសញ្ញដ សមរ ល់ឲ្យបានរគបោ់ន កុ្ុំបីខាន គៅតមការយិល័យគបាះគឆ្ន តក្នុងឃុុំ ស ា្ តរ់បស់បងបាូន។ 

គណបក្សប្ប្ជាជនក្មពុជា សូមគបែជាញ ចុំគពាះមុខរបជាជនថ្ល គណបក្សនឹងបនែរបឹងម្របងគធវើអវីៗរគប់
យ៉ងឲ្យបានលារបគសើរបុំផុត គដើមបរីក្ាសថិរភាព សនែិសុខ សណាែ បធ់ាន ប ់សុវតថិភាពសងរម គលើក្ក្មពស់ការផែល់គសវ
សាធារណៈ បគងាើនកិ្ចចោុំពារសងរមជយួ ជនរកី្រក្ និងអភវិឌឍឃុុំ ស ា្ ត ់ឲ្យកានម់្តរកី្ចគរមើនខាល ុំងកាល គឡើង គឆលើយតប
គៅនឹងបុំណងរបាថ្លន  និងផលរបគយជនដ៍ឧ៏តែុងរឧតែមរបស់របជាជនរគប់ៗ រូបគៅរគបមូ់លោឋ ន។  

សូមរបសិទធពរជូនបងបាូនជនរមួជាតិ ុំងអស់ បានរបក្បម្តនឹងគសចក្ែីសុខ គសចក្ែីចគរមើន និងសុភមងរល 
រគបរ់កុ្មរគួសារកុ្ុំបីគឃលៀងឃ្លល តគឡើយ។  
 
  
   
  

រជធានភីនុំគពញ, ថ្ថៃទ ី២០ ម្ខ ឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៧ 
ប្ប្ធានគណបក្សប្ប្ជាជនក្មពជុា 

 
 

 

 

 

្គមេចអគ្គហមហាគ្បតបតេគ គជា ហ នុ ស្ន 
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ សង្គេាមនឹងកើតមានបេសិន
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាមិនដឹកនាំបេទេស

កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី ១០ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី 
រំលឹកខួបលើកទី១០ ន្រទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នាមជ្ឈមណ្ឌលកោះព្រជ្ររាជធនី 
ភ្នំព្រញ។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោបានបង្ហាញអំពីការវាយតម្ល្រដ៏គ្រប់ជ្រុង      
ជ្រយមួយទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពនៅកម្ពុជាថ អាចនឹងមានសង្រ្គាមកើតឡើងជាថ្មី 
ប្រសិនជាមិនម្រនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទ្រសទ្រ។

ពន្យល់ចំពោះការវាយតម្ល្រប្របន្រះ សម្ត្រចត្រជោប្រធនគណបក្សប្រជាជន  
កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថ សង្រ្គាមមិនម្រនកើតច្រញត្រមកពីការប្រើប្រស់អាវុធនោះទ្រ 
ត្រវាកកើតច្រញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយប្រឆំងន្រះត្រម្តង។សម្ត្រចត្រជោ បាន  
បង្ហាញហ្រតុផលថ“សូម្បីត្រក្នុងហ្វ្រសប៊ុកន្រះ វាជាចំណុចដ្រលខ្ញុំត្រូវនិយយថ 
សង្រ្គាមវានឹងកើត។ ខ្ញុំនៅត្រអះអាងដច់ខាតលើរឿងន្រះ ប្រសិនបើគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា មិនបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចទ្រនោះ”។

សម្ត្រចត្រជោក៏បានធ្វើការពន្យល់បន្ថ្រមទៀតថ មានត្រគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា មួយគត់ដ្រលបានកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ  ហើយក៏មានត្រគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់ ដ្រលបានកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រសន្រះឲ្យមាន 
ការរើកចម្រើនរហូតសព្វថ្ង្រ។  គណបក្សដទ្រ ក្រពីការបំផ្លាញក្នុងតំណាក់កាលន្រ
ការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រយការរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ 
គ្របានរួបរួមគ្នោប្រឆំងការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាជន ។ ក្រយមកព្រលដ្រល 
យើងកសាងប្រទ្រស ជាព្រលវ្រលាដ្រលគ្រទៅសុំបរទ្រសឲ្យផ្តាច់ជំនួយមិនឲ្យបរទ្រស
មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ទៅសុំបរទ្រសកុំឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជា និងទិញសម្លៀក 
បំពាក់ពីកម្ពុជា។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានចង្អុលទៅរកសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររថ     
ក្មួយៗកម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រទាំងឡាយ ការងរដ្រលកើតមានសព្វថ្ង្រមិនម្រន   
កើតឡើងពីគណបក្សប្រឆំងនោះទ្រ។ ផ្ទុយទៅវិញបក្សប្រឆំងប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាព
រហូតទៅដល់អឺរ៉ុបរារាំងការបញ្ជាទិញសំលៀកបំពាក់ពីកម្ពុជា តើន្រះឬជាការ កសាង 
ជាតិ ? ។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគ្រគឺគ្រប់គ្រន់សម្រប់ឲ្យយើងយល់ថ ប្រសិន
បើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនខិតខំនិងមិនបន្តកាន់អំណាចទ្រ គ្រះថ្នោក់នឹងមក 
ដល់សារជាថ្មី ។ ទង្វើរបស់គណបក្សប្រឆំង គឺជាការសមា្លាប់ជីវិតរបស់កម្មករ 
កម្មការិនី និងក៏ជាការសមា្លាប់កូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករនៅឯមូលដ្ឋាន
ដ្ររ។ ន្រះឬជានយោបាយចង់បង្កើនការងរឲ្យពលរដ្ឋធ្វើ? តើសង្ឃឹមអាចរស់ 
នៅជាមួយគ្នោបានទ្រ បើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យត្រស្រឡាញ់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា,
បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សុទ្ធត្រជាអាយ៉ងរបស់យួនជាជនក្បត់ជាតិ 
ដ្រលជាការប្រមាថចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលជាចំនួន 
ដ៏លើសលប់ ហើយដ្រលជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតជាបន្តបនា្ទាប់។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍ទៀតថ គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជាឈ្នះ យើងកាន់អំណាច យើងផ្តល់ឲ្យពួកគ្រនូវស្ររើភាពគ្រប់ប្របយ៉ាង តាម 
ច្បាប់របស់កម្ពុជា ។  ប៉ុន្ត្រទង្វើដ្រលគ្រកំពុងធ្វើតាមរយៈការលាបពណ៌ ការជ្ររប្រមាថ 
និងសកម្មភាពដទ្រទៀត វាជាទង្វើស្អី? ប្រសិនគណបក្សប្រជាជនបាត់បង់ការប្រុង
ប្រយ័ត្នត្របន្តិចសង្រ្គាមនឹងមកដល់ភា្លាម ។ សូម្បីកីឡាករកម្ពុជាដ្រលដណ្តើមបាន  
ម្រដយមាសពិភពលោក, ម្រដយមាសអាសុី, សួរថតើបក្សប្រឆំងដ្រលបាន  
អបអរសាទរទ្រ? គ្មោនទ្រការសរសើរ! ព្រះបើសរសើរបានន័យថ គ្រសរសើរ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ តើន្រះឬជាចរឹតន្រការបង្រួបបង្រួមជាតិ? ព្រលមាន 
ទង្វើអាក្រក់គ្រផ្សព្វផ្សាយភា្លាម។ ត្រនៅព្រលមានសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមាន គ្រមិនដ្រល 
និយយមួយមា៉ាត់ទាល់ត្រសោះ។ សួរថតើន្រះឬ    ចរឹតន្របក្សនយោបាយឬបុគ្គល 
ដ្រលមានការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិទ្រ? ន្រះជាសារមួយ 
បន្ថ្រមទៀត ដើម្បីឲ្យប្រជាជនធ្វើការស្វ្រងយល់ឲ្យកាន់ត្រច្បាស់អំពីចរឹតរបស់បក្ស
ប្រឆំង។ ដូចន្រះការការពារសមិទ្ធផលសន្តិភាពន្រះ ទោះតម្ល្រណាក៏ដោយត្រូវការ
ពារឲ្យបាន ។ដើម្បីការពារបានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវត្រឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការ
បោះឆ្នោតទាំងអស់! ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជានិងជាប្រមុខគណបក្ស               
ប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានរំលឹកផងដ្ររ អំពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់របស់គណបក្សប្រឆំង 
កន្លងទៅដ្រល មិនទាន់ទាំងបានឈ្នះផងបានធ្វើសកម្មភាពដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ
សាធរណៈ និងដុតឡានសមត្ថកិច្ច។ សម្ត្រចត្រជោបានព្រមានទុកជាមុនថ បើ 
គណបក្សប្រឆំងនៅត្របន្តសកម្មភាពបង្កើតចលាចល ដូចការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នោំ 
២០១៣ នោះ សម្រប់ការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០១៧ និង ២០១៨ ន្រះ បើមានសកម្មភាព
ប្របន្រះទាំងមុនការបោះឆ្នោត ឬក្រយបោះឆ្នោតកងកមា្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រច្រញ 
ធ្វើសកម្មភាព ហើយបើផ្ទុះជាសង្រ្គាម ក៏ផ្ទុះទៅចុះ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានពន្យល់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនាឆ្នោំ  
២០១៣ថ អ្នកឯង (គណបក្សប្រឆំង) ធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនកន្ល្រងមិនឲ្យប្រជា  
ពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោត ដើម្បីថ្នោក់ថ្នមសភាពការណ៍រដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើសកម្មភាព។ 
ត្រកុំភ្ល្រចថឆ្នោំ ២០១៧ និង២០១៨ បើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងប្របន្រះ កមា្លាំងប្រដប់
អាវុធត្រូវច្រញបង្កា្របភា្លាម ហើយបើផ្ទុះជាសង្គ្រមក៏ផ្ទុះទៅចុះ ។ អត់មានទុកឲ្យ 
មកដុតឡានបំផ្លាញ សណា្តាប់ធ្នោប់សាធរណៈប្របន្រះទ្រ ។ មិនទាន់ទាំងឈ្នះផង 
បង្កើតហ្រតុការណ៍ន្រះ បង្កើតហ្រតុការណ៍នោះ ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថ “ខ្ញុំសូម 
ព្រមានទុកឲ្យហើយ កុំឲ្យសភាពការណ៍ឆ្នោំ២០១៣ វិលមកវិញ ទាំងមុនការ 
បោះឆ្នោត និងក្រយការបោះឆ្នោត”។

teTATMB½rTI 21

 ការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់យុទ្ធជនកម្ពុជាទាំង៤ រូប  គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង
មួយរបស់ជាតិមាតុភូមិ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី១០ ន្រទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
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វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាសា៊ានឆ្នោំ២០១៧ ក្រមប្រធន 
បទៈ «យុវជនបច្ច្រកវិទ្យានិងកំណើន» បានប្ររព្ធឡើងពីថ្ង្រទី១០-១២ 
ខ្រឧសភា ដោយមានឥស្សរជនសំខាន់ៗអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវ្រទិកាន្រះរួម
មានសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា 
ឯកឧត្តម ថងលួង សុីស៊ូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ឡាវ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូទែតែ (Rodrigo Duterte) ប្រធនា 
ធិបតីហ្វីលីពីន និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក (Nguyen Xuan Phuc) 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម និងមានមា្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗមកពី១៥ វិស័យ 
ដ្រលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត ៨០០នាក់ មកពី ៤០ប្រទ្រស លើ 
ពិភពលោក ។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងក្នុងវ្រទិកានោះថ កិច្ចការជា          
អាទិភាពចំពោះមុខដ៏សំខាន់មួយរបស់អាសា៊ាន គឺការខិតខំជំរុញឱ្យសម្រច
បានឆប់រហ័សនូវកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយ 
ន្រតំបន់ដ្រលមានប្រទ្រសចូលរួមចំនួន១៦ ហើយមានអាសា៊ានជាឆ្អឹងខ្នង 
និងមានទីផ្សារប្រមាណជា ៣,៤ទ្រីលានដុលា្លារ ជាមួយនឹងទំហំស្រដ្ឋកិច្ច 
២២,៤ទ្រីលានដុលា្លារ ឬប្រហ្រលជា ៣០% ន្រទំហំស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
ក្នុងឆ្នោំ២០១៥ ។ សម្ដ្រចត្រជោបានបន្ថ្រមអំពី ការបន្ដជំរុញតួនាទីស្នូល  
របស់អាសា៊ាននៅក្នុងកិច្ច សហប្រតិបត្ដិការតំបន់ និងការពង្រឹងសមត្ថភាព
របស់អាសា៊ាននៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុង 
កម្រិតតំបន់ និងក្នុងកម្រិតសកលលោក ។ ការបន្ដធនាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
ដ៏រឹងមាំមានតុល្យភាព ចីរភាព និងបរិយប័ន្ន ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុក 
ដក់ ជាពិស្រសលើការកាត់បន្ថយគមា្លាតពិស្រសបន្ដជំរុញអនុវត្ដន៍ ឱ្យបាន 
សម្រច តាមការគ្រងទុកនូវផ្រនការស្ដីពីការតភា្ជាប់អាសា៊ាននៅឆ្នោំ ២០២៥ 
ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាព ទាំងការតភា្ជាប់ជារូបវ័ន្ដទាំងការតភា្ជាប់សា្ថាប័ន និងការ             
តភា្ជាប់រវាងមនុស្ស សំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងភាពរើក 
ចម្រើន បរិយប័ន្ន និងភាពធនន្រស្រដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាសា៊ានទាំងមូល ។

សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាក់ទៀតថ អាសា៊ានត្រូវធនាឱ្យបាន
នូវចក្ខុវិស័យ និងកំណើនដ្រល អាសា៊ានបានដក់ច្រញមកន្រះ ។ ន្រះពិត

ជាអាចឆ្លើយតបបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបរិការណ៍ថ្មីន្រការវិវត្ដ 
ឆប់រហ័សរបស់ពិភពលោក ពិស្រសគឺចរន្ដដ៏ខា្លាំងកា្លាន្របដិវត្ដន៍ឧស្សាហ
កម្មជំនាន់ទី៤ ដ្រលអាចបង្កើត ឡើងនូវចីរភាពកំណើនថ្មី និងការបត់ប្រន
ឆប់រហ័សពឹងផ្អ្រកលើបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទីផ្សារ ។ ដើម្បីសម្រច 
បាននូវចក្ខុវិស័យន្រះ អាសា៊ានចាំបាច់ត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដក់របស់ខ្លួន
ទៅលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ទី១-ការបន្តពង្រឹង និងពង្រីក 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីធនាឱ្យបាននូវ សន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្តិភាព 
និងស្ថិរភាពយ៉ាងព្រញល្រញ តាមរយៈការជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា  
ជិតស្និទ្ធ ការកសាងទំនុកចិត្ត ព្រមទាំងការដោះស្រយបញ្ហាតំបន់ដោយ  
សន្តិវិធី និងដោយឈរលើគោលការណ៍ន្រច្បាប់អន្តរជាតិ ទី២-ការបន្តធ
នាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំមានតុល្យភាព ចិរភាព និងបរិយប័ន្ន ដោយ 
ផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ ជាពិស្រសលើការកាត់បន្ថយគមា្លាតអភិវឌ្ឍន៍ 
ទី៣-ការបន្តជំរុញអនុវត្តឱ្យបានសម្រចតាមការគ្រងទុកនូវ «ផ្រនការម្រ 
ស្តីពីការភា្ជាប់អាសា៊ានឆ្នោំ២០២៥» ក្នុងគ្រប់តំបន់ការតភា្ជាប់សា្ថាប័ន និង            
ការតភា្ជាប់រវាងមនុស្សសំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រង ភាពរើក 
ចម្រើន បរិយប័ន្ន និងភាពធន់ន្រស្រដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទាំងមូល ទី៤-ការ   
បន្ត ជម្រុញលើកកំពស់តួនាទីស្នូលរបស់អាសា៊ាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការតំបន់ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាសា៊ានក្នុងការចូលរួមដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់ ទាំងក្នុងកម្រិតសកល។ 

សម្ត្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ថ កម្ពុជាជាប្រទ្រសមានស្រដ្ឋកិច្ចតូច
ត្របើកចំហ ដ្រលផ្តល់អាទិភាព ខ្ពស់ទៅលើការធ្វើសមាហរណកម្ម និង 
ការតភា្ជាប់ ដើម្ីបទទួលបាននូវលទ្ធផលន្រការលូតលាស់លឿនក្នងុចំណម
ប្រទ្រសដ្រលរងគ្រះដោយសង្រ្គាម ដ្រលទទួលជោគជ័យជាងគ្រ ដោយ 
ផ្អ្រកលើអត្រកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ចរឹងមាំជាមធ្យម ៧,៦% ជាប្រចាំឆ្នោំក្នុង 
ចនោ្លាះឆ្នោំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នោំ២០១៦ ។ ជាមួយគ្នោន្រះកម្ពុជាក៏អាច រក្សាបាន
នូវកំណើនមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច អត្រអតិផរណា ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជា 
ការគ្រប់គ្រងបំណុល សាធរណៈបានល្អប្រសើរសម្រចបាននូវការកាត់ 
បន្ថយភាពក្រីក្រឆប់រហ័ស ព្រមទាំងទទួលបាននូវកំណើន ផលិតផលក្នុង

ជោគជ័យដ៏ធំធោងនោវោទិកាសោដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ស្តីពីអាស៊ោន ឆ្នោំ២០១៧ នោកម្ពុជា

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍នៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មាន

នាព្រកឹថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា ក្នុងឱកាសន្រការបើកវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ឥស្សរជនសំខាន់ៗន្របណា្តាប្រទ្រសមួយចំនួនអញ្ជើញចូលរួម

ក្នុងវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាសា៊ានឆ្នោំ២០១៧ 
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ស្រុកសរុបសម្រប់មនុស្សមា្នោក់ៗ ៤,៥ដង ពី ២៨៨ដុលា្លារ នៅឆ្នោំ២០០០ 
ដល់ ១ ៣០២ដុលា្លារ នៅឆ្នោំ២០១៤ ។ ពាណិជ្ជកម្មបានដើរតួនាទីសំខាន់
នៅក្នុងការរើកលូតលាស់ន្រស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រលកន្លងមក ដ្រល
ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព
លោកបានជួយជំរុញ ការតភា្ជាប់កម្ពុជាទៅនឹងខ្ស្រសង្វាក់តម្ល្រ ខ្ស្រសង្វាក់ 
ផលិតផល ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្របន្តរក្សាភាពរឹងមាំទៅមុខទៀត ក្នុង 
រង្វង់ ៧% ក្នុង ១ឆ្នោំ ក្នុងគោលដៅធនាសម្រចឱ្យបាននូវទស្សនវិស័យ 
រយៈព្រលវ្រងរបស់ខ្លួន ។ ពោលគឺការឈនឡើងជាប្រទ្រសមានចំណូល
មធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នោំ២០៣០ និងជាប្រទ្រសមានចំណូលខ្ពស់នៅ 
ឆ្នោំ២០៥០ ។

នៅក្នុងពីធីបើកវ្រទិកាន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម ថងលូន សុីស៊ូលីត 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូទែតែ ប្រធនាធិបតី ហ្វីលីពីន 
និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម  ក៏បានថ្ល្រងអំពី 
អាសា៊ាន និងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទ្រសនីមួយៗក្នុងជំរុញ អភិវឌ្ឍយុវជន 
និងការអភិវឌ្ឍឌីជីថល ដើម្បីសម្រចគោលដៅសមាហរណ៍កម្មអាសា៊ាន ។ 
វ្រទិកាដ្រលធ្វើឡើងរយៈព្រល៣ថ្ង្រនៅទីក្រុងភ្នំព្រញន្រះ  ក៏ចំព្រលដ្រល 
អាសា៊ានប្ររព្ធខួបទី ៥០ឆ្នោំ ហើយក៏ជាព្រលល្អបំផុតដ្រលអាសា៊ានត្រូវ          
ក្រឡ្រកមើលពីសា្នោដ្ររបស់ខ្លួនកន្លងមក និងបង្កើតគំនិតថ្មីដើម្បីនាំយក 
អាសា៊ានឆ្ពោះទៅកាន់អនាគត ។

ឯកឧត្តម ចាស្ទីន វូដ (Justin Wood) ប្រធនប្រចាំតំបន់អាសុីបា៉ា
សីុហ្វកិ និងជាសមាជិកគណៈកម្ម ការប្រតិបត្តនិ្រវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បានលើកឡើងថ ន្រះជាឱកាសមាសដ៏មានតម្ល្រសម្រប់កម្ពុជាក្នុងការ 
បង្ហាញខ្លួននៅលើឆកអន្តរជាតិ ហើយក៏ជាវ្រទិកាមួយអាចទាក់ទាញ                
វិនិយោគិនបរទ្រសជាច្រើនបន្ថ្រមទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដ្ររ ។ 
កម្ពុជាមានកិត្ដិយស និងកិត្យានុភាពដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យធ្វើជាមា្ចាស់
ផ្ទះក្នុងការរៀបចំវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរើក
ចម្រើនរបស់កម្ពុជា ដ្រលបានធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះសម្រប់ព្រឹត្តិការណ៍សកល  
មួយន្រះ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានមានប្រសាសន៍នៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មាននាព្រកឹថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា 
ក្នុងឱកាសន្រ ការបើកវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក្រមប្រធនបទៈ 
«យុវជនបច្ច្រកវិទ្យា និងកំណើន» ថយុវជនកម្ពុជាអាចដើរព្រមគ្នោជាមួយ
យុវជនអាសា៊ាន។ យើងមិនមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រក់ 
ចំណូលរវាងប្រទ្រសអាសា៊ានមួយ ទៅប្រទ្រសអាសា៊ានមួយទៀត នៅក្នុង
ក្របខណ្ឌសមាហរណកម្មដំណាក់កាលទី១ ចូលដំណាក់កាលទី២ និង 
ឈនចូលដំណាក់កាលទី៣ បានឡើយ ។ ប្រក់ចំណូលរបស់កម្ពុជាមិន
អាចដើរទាន់ប្រក់ចំណូលរបស់ប្រទ្រសសិង្ហបុរើ ឬប្រក់ចំណូលរបស់ 
ប្រទ្រសមួយចំនួនបានទ្រ ។ ប្រក់ចំណូលនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចដូចគ្នោ      
សូម្បីពិភពលោកក៏មិនអាចដូចគ្នោបានដ្ររ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលជាការសង្ឃឹម  
របស់យើងនោះ គឺការកាត់បន្ថយគមា្លាតខាងខួរក្បាលយុវជនអាសា៊ាន ន្រះ
ជាវិធីដ្រលអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈន្រការវិនិយោគកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត 
សម្រប់ការបណ្តុះបណា្តាលធនធនកម្ពុជា ។  សម្ត្រចត្រជោបន្តថ គមា្លាត 
ខួរក្បាលន្រះ បានធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយគមា្លាតនៅក្នុងក្របខណ្ឌ អាសា៊ាន 
និងពិភពលោក ហើយវាមានចរិតសមាហរណកម្មរបស់វា និងធ្វើការជា 
មួយគ្នោប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពផង និងដោយសាមគ្គីភាពផង ។ យុវជន
កម្ពុជាស្រកឃ្លានខា្លាំងណាស់នូវចំណ្រះដឹង ដ្រលសកា្តានុពលខ្ពស់មួយ      

ក្នុងការទទួលយកនូវចំណ្រះដឹងសម្រប់អនាគតរបស់ពួកគ្រ ។ កម្ពុជា          
បានត្រៀមរៀបចំខ្លួនតាំងពីថ្នោក់ក្រម ក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលធនធនមនុស្ស
របស់ខ្លួន តាមរយៈការជំរុញសាលារៀនទៅកៀកផ្ទះរបស់ប្រជាជន ដើម្បី
ឲ្យកុមារកម្ពុជាទាំងអស់បានទទួលការសិក្សានៅសាលារដ្ឋ និងរហូតដល់ 
កម្រិតវិទ្យាល័យ និងបានផ្តល់ ឱកាសឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ធន
ធនមនុស្ស ដ្រលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់ ជាង 
១០០ និងបានជំរុញការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈនៅតាមសាលារបស់រដ្ឋ 
បន្ថ្រមទៀតផង ។ សម្ត្រចត្រជោ បានបន្តថ កម្ពុជាបានដក់ច្រញនូវគោល
នយោបាយឧស្សាហកម្មឆ្នោំ២០១៥-២០២៥ ដ្រលបញ្ហាន្រះវាកា្លាយ ទៅ 
ជាប្រធនបទធំ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបច្ច្រកវិទ្យាទំនើប និងបានធ្វើការ  
បណ្តុះបណា្តាលធនធនមនុស្ស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិនិយោគពីក្រ
ប្រទ្រស ។

នៅក្នុងពិធីបិទវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាសា៊ានឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន មានប្រសាសន៍ថ វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភព
លោកនៅព្រលន្រះបានឈនដល់ទីបញ្ចប់ជាមួយភាពជោគជ័យ ដ្រល 
យើងបានរួមគ្នោបង្កើតឡើង ហើយន្រះក៏បង្ហាញអំពីសុខដុមរមនានៅក្នុង
ក្របខណ្ឌអាសា៊ានដ្ររនោះ ហើយជាថមពលន្រតំបន់របស់យើង ។  វ្រទិកា
ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់យើងន្រះ នឹងកា្លាយទៅជាវ្រទិកាដ៏សំខាន់ក្នុង 
ការរារាំងនយោបាយគំពារនិយម និងពង្រីកនូវសា្មោរតីសមាហរណកម្មក៏  
ដូចជា សាកលភាវូបនីយកម្ម ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានអរគុណដល់អ្នកចូល
រួមទាំងអស់ ដ្រលបានប្រឹងប្រងផ្តល់នូវកិត្តិយសដល់កម្ពុជា ដ្រលធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ។

ក្នុងឱកាសបិទវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីអាសា៊ាននៅរសៀល 
ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឋានៈ 
ជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រវ្រទិកា ន្រះបានប្រគល់កណ្តឹងជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី 
វៀតណាម ង្វៀន សួនហ៊្វុក (Nguyen Xuan Phuc) ដើម្បីឲ្យធ្វើជា  
មា្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នោ២ំ០១៨ ខាងមុខ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តវីៀតណាមបាន
អបអរសាទចំពោះកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ ដោយបានចាត់ទុកថ វាជាវ្រទិកា
ជោគជ័យមួយធ្វើឲ្យស្រដ្ឋកិច្ច នៅតំបន់អាសា៊ានឈនទៅមុខមួយកម្រិត
ទៀត ។ កម្ពុជាបានធ្វើជាមា្ចាស់ ផ្ទះន្រះទទួលជោគជ័យយ៉ាងខា្លាំងដោយ 
បានជួយដល់អាសា៊ានជាច្រើន ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានបញ្ជាក់ 
ថ «យើងរៀនបទពិសោធន៍ពីប្រទ្រសដ្រលធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ ។ កម្ពុជារួមនឹង
អាសា៊ានរៀបចំពិធីន្រះទទួលបានជោគជ័យ ។ យើងមានកិត្តិយសដើម្បី
ត្រៀមរៀបចំវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខ»។

វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នោំ ១៩៧១ (ឈ្មោះ 
ដំបូង វ្រទិកាគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុប ហើយបានប្តូរឈ្មោះទៅជា វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោកនៅឆ្នោំ១៩៨៧) ដោយសាស្រ្តាចារ្យ Klaus Schwab ធុរជន 
ដ្រលមានដើមកំណើតអាល្លឺម៉ង់ និងមានទីសា្នោក់ការធំនៅក្រុង ហ្សឺណ្រវ 
ប្រទ្រសស្វីស ។ វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ច ពិភពលោកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នោក់តំបន់
របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នោំចំនួនពី៦ ទៅ ៨លើក នៅក្នុងតំបន់អា្រហ្វីក, អាសុី 
បូពា៌ និងអាម្ររិកឡាទីន ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នោំរបស់ខ្លួនចំនួន២ 
ថ្រមទៀត នៅប្រទ្រសចិន និងប្រទ្រសអារា៉ាប់រួម ។ អ្នកចូលរួមក្នុងវ្រទិកា 
រួមមាន ប្រមុខថ្នោក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល, ធុរជន, អ្នកស្រវជ្រវ, អង្គការ 
មិនម្រនរដ្ឋាភិបាល និងថ្នោក់ដឹកនាំសង្គមផ្ស្រងៗទៀត ។ ជាមួយភាគី 
ពាក់ព័ន្ធវ្រទិកាន្រះ ធ្វើការកំណត់បញ្ហា ប្រឈមដំណះស្រយ និងសកម្ម
ភាពផ្ស្រងៗក្នុងសា្មោរតីន្រពលរដ្ឋល្អរបស់ពិភពលោក ៕
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តបតាមស្រចក្តីអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង ប្រធនាធិបតី 
ន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់   
ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងវ្រទិកា «ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវសម្រប់កិច្ចសហ  
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ» នៅរដ្ឋធនីប៉្រកាំងពីថ្ង្រទី១៥-១៧ ខ្រឧសភា 
ឆ្នោំ២០១៧ ។

វ្រទិកា «ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវសម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាត»ិ 
បានប្ររព្ធបើកជាផ្លូវការ នៅព្រឹកថ្ង្រទី ១៤ ខ្រឧសភា នាមជ្ឈមណ្ឌល   
សន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉្រកាំង ។   ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពី២៨ 
ប្រទ្រសក្នុងទ្វីបអាសុី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក, ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ, 
ប្រធនធនាគរពិភពលោក, ប្រធនមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងប្រតិភូ 
ថ្នោក់រដ្ឋមន្រ្តី, សហគ្រិន, អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ  
១.២០០នាក់ រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមកពី ១១០ប្រទ្រស លើ 
ពិភពលោកបានចូលរួមផងដ្ររ ។

ថ្ល្រងសុន្ទរកថ ក្នងុពិធីបើកវ្រទិកា ឯកឧត្តម សីុ ជីនភីង ប្រធនាធិបតី
ន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងជាមា្ចាស់ផ្ទះថ្ល្រងបញ្ជាក់ថ ការរៀបចំ 
វ្រទិកាន្រះឡើង គឺសំដៅស្វ្រងរកសម្ល្រងជាឯកច្ឆ័ន្ទកំណត់ទិសដៅធ្វើកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការ និងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគម្រងទាំងឡាយឲ្យកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើងថ្រមទៀត និងលើកកម្ពស់ ការគំទ្រយន្តការប្រព័ន្ធការងរ  
នានា ។ ឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីបន្តថ ប្រទ្រសចិននឹងប្រើប្រស់វ្រទិកា    
ន្រះ ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យកាន់ត្រចំហ និងមានប្រសិទ្ធ      
ភាពការកសាងបណា្តាញដ្រគូឲ្យកាន់ត្រជិតស្នទិ្ធ និងខា្លាងំកា្លាជាងមុនពិស្រស
ជំរុញឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសមហ្រតុផល និងតុល្យភាពកាន់ត្រច្រើននៅ         
ក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិ ។ ឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីចិនបានគូស  
បញ្ជាក់ទៀតថ វ្រទិកាន្រះមានបំណងស្វ្រងរកវិធី ដោះស្រយទាំងបញ្ហា
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងទាំងបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ចលើសកលលោក ដើម្បីបង្កើត 
ឲ្យមានថមពលថ្មី ដ្រលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ ដ្រលមានអន្តរ   
ទំនាក់ទំនងពីប្រទ្រសមួយទៅប្រទ្រសមួយ ហើយនឹងសំដៅធនាឲ្យបាន 
ថ គម្រងខ្ស្រក្រវាត់មួយផ្លវូមួយពិតជានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធ្រង

ជូនទៅប្រជាជនរបស់ ប្រទ្រសដ្រលបានចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ ។ 
ឯកឧត្តម ប្រធនាធិបតីក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការជំរុញការតភា្ជាប់រវាងទ្វីប 
អាសុី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក ជាមួយនឹងបណា្តាប្រទ្រសដ្រលនៅលើខ្ស្រក្រវាត់
មួយ និងផ្លូវមួយ ពិស្រសបង្កើត បណា្តាញតភា្ជាប់លើគ្រប់វិស័យ គ្រប់ស្រទាប់ 
និងគ្រប់ទម្រង់ ដើម្បីជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចការបើកច្រកទីផ្សារជំរុញការ 
វិនិយោគ និងបង្កើតឱកាសការងរ ។ ការពង្រឹងការតភា្ជាប់ប្រជាជន និង  
ប្រជាជនឈរលើមូលដ្ឋានយោគយល់គ្នោ ជឿជាក់គ្នោ គោរពគ្នោទៅវិញ 
ទៅមក និងរស់នៅជាមួយគ្នោប្រកបដោយវិបុលភាព សន្តិសុខ និងការ 
អភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ។ ឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីក៏បាន
បញ្ជាក់ដ្ររថ ខ្ស្រក្រវាត់មួយ និងផ្លូវមួយ គឺបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ផ្តាតជាសំខាន់លើមហិច្ឆិតាស្រដ្ឋកិច្ច និងស្វ្រងរកសន្តិភាព មិត្តភាព រវាង 
បណា្តាប្រទ្រសទាំងអស់លើពិភពលោក អង្គការតំបន់ និងអន្តរជាតិ ឈរ 
លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឈ្នះ ឈ្នះ ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នោ និងទទួលបានផល 
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងសន្តិសហវិជ្ជមាន ។

ថ្ល្រងសុន្ទរកថគន្លឹះក្នុងព្រលនោះ សម្ត្រចត្រជោបានកត់សមា្គល់ 
ចំពោះ ឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីចិន សុី ជីនភីង និងប្រជាជនចិនទាំងមូល 
ដ្រលសម្រចបានវឌ្ឍនភាពគួរកត់សមា្គល់ក្នុងការអនុវត្ត «គំនិតផ្តួចផ្តើម 
ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ» ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ 
ធំៗជាពិស្រស ដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្រប់ អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះឲ្យ 
ទទួលបានជោគជ័យបន្តទៀត ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថ តាមរយៈ 
«គំនិតផ្តួចផ្តើម ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ» គឺកំពុងបង្ហាញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលកំពុងត្រូវបាន
ពង្រីកយ៉ាងលឿនថ្រមទៀត លើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនជាប្រយោជន៍ 
ដល់ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសទាំងពីរ រួមមានការពង្រឹងផលិតភាព  
ស្រដ្ឋកិច្ច ការបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងការលើកស្ទួយឧស្សាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ ការវិនិយោគ និងវិស័យកសិកម្ម ។ ប្រទ្រសចិនកំពុងដើរតួនាទី
ដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងនយោបាយពិភព         
លោក ជាពិស្រសក្នុងការជំរុញស្ររើភាវូបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ 
សមាហរណកម្ម ស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយប័ន្នលើកស្ទួយ  

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមវេទិកា 
«ខ្សេកេវាត់ និងផ្លូវសមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការអន្តរជាត ិ»

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
អញ្ជើញជួបសំដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរជាមួយ 

ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង ប្រធនាធិបតីន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគី  ជាមួយ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លី ខឺឈាង            

 ទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន នេបេទេសចិនកាន់តេពងេឹងឲ្យមានបេសិទ្ធភាព
និងសុីជមេទ្វេឡើងភាពជាដេគូយុទ្ធសាស្តេគេប់ជេុងជេយ
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សកលភាវូបនីយកម្ម និងការកសាង និមា្មោបនកម្មស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មី ។ 
សម្ត្រចត្រជោមានជំនឿយ៉ាងមុតមំាចំពោះអនាគតន្រគំនិតផ្ទចួផ្តើមន្រះ ដ្រល
មានការគិតគូរច្បាស់លាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការ 
ការរៀបចំផ្រនការ និងការផ្គត់ផ្គង់ ហិរញ្ញប្បទាន ពិស្រសតាមរយៈ 
ធនាគអភិវឌ្ឍន៍ BRICS, មូលនិធិផ្លូវសូត្រ និងធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ 
ហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធអាសុី ។ ឈរលើមូលដ្ឋានន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រច ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង យន្តការសហ 
ប្រតិបត្តិការទាំងឡាយន្រ «គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ» ដើម្បីវឌ្ឍន-
ភាព និងការរើកចម្រើនរួមន្រតំបន់ និងសកលលោក ។

វ្រទិកា ន្រះក៏បានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមន្រ កិច្ចប្រជុំរបស់បណា្តា
ម្រដឹកនាំស្តីពីវ្រទិកា «ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ» សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ   
អន្តរជាតិ ។ ម្រដឹកនាំទាំងអស់បានកត់សំគល់ថ ខ្ស្រក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ច 
ផ្លូវសូត្រ និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី២១ ន្រគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្រក្រវាត់ 
និងផ្លូវ នឹងអាចជាកាលានុវត្តភាពក្នុងសា្ថានភាព ដ្រលមានបញ្ហាប្រឈម 
នឹងការប្រប្រួល ។ តាមរយៈន្រះ ម្រដឹកនាំទាំងអស់បានសា្វាគមន៍ និង 
គំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើម ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់រវាងទ្វីប
អាសុី និងទ្វីបអឺរុ៉ប និងក៏ជាការបើកផ្លូវន្រការតភា្ជាប់ទៅ កាន់តំបន់ 
ផ្ស្រងៗទៀត ដូចជា អា្រហ្វិក និងអាម្ររិកខាង ត្បូងជាដើម ។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៦-១៧ ខ្រឧសភា សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម           
ដំណើរបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដើម្បីរឹត
ចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី ន្រប្រទ្រស
ទាំងពីរឲ្យកានត្ររឹងមាំទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត ពិស្រសការបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យ
កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព និងសុីជំរៅទ្វ្រឡើងទៀតនូវការអនុវត្តក្នុងភាពជា
ដ្រគូ យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ ដ្រលម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងពីរបាន  
ប្រកាស់ដក់ច្រញកាលពីឆ្នោំ២០១០ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលជួបដោយឡ្រក ដើម្បី 
សំដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរ ជាមួយឯកឧត្តម យូ ជឹងសុឹង         
ប្រធនសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិន និងឯកឧត្តម ចាង តែជាំង 
ប្រធនសភាតំណាងប្រជាជនចិន ។ ថ្នោក់ដឹកនាំចិនបានអះអាងថ នៅត្រ
បន្តគំទ្រដល់សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រះ 
ថទោះបីជាប្រទ្រសចិនជួយដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា លើគ្រប់វិស័យក៏ពិតម្រន 
ត្រកម្ពុជាក៏បានជួយដល់ចិនលើគ្រប់សកម្មភាពផងដ្ររ ដ្រលនោះគឺបាន  
បង្ហាញឲ្យឃើញពីការជួយគ្នោទៅវិញទៅមក ដោយមិនប្រកាន់ប្រទ្រស 
តូចប្រទ្រសធំ មានក្រនោះទ្រ ពោលគឺយើងនៅត្របន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិ ការឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំថ្រមទៀត ពិស្រសការផ្លាស់ប្តូរនូវដំណើរ
ទស្សនកិច្ចពីគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ។ តាមរយៈសម្ត្រចត្រជោថ្នោក់ដឹកនាំចិន
សូមគោរពអញ្ជើញសម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធនព្រឹទ្ធសភា 
ជាតិ និងសម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា ទៅ           
បំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទ្រសចិន ក្នុងព្រលវ្រលាដ៏សមស្របណា 
មួយក្នុងព្រលខាងមុខ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន សែន មានប្រសាសន៍ថ ចិនមានគោលនយោបាយ
ដ៏ល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាបើទោះ ជារូបសម្ត្រចមានការមមាញឹកនៅក្នុងប្រទ្រស
ក៏ពិតម្រន ត្រសម្ត្រចត្រូវត្រអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទ្រសចិន ដើម្បីចូលរួម 
វ្រទិកាខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងបំព្រញ
ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉្រកាំង ប្រទ្រសចិនសំដៅធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី 
ពង្រឹងបន្ថ្រមទំនាក់ទំនងន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ជាពិស្រស ដើម្បីការគំទ្រ 
របស់ ចិនចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលសង្គមក្នុង  

ប្រទ្រសកម្ពុជា ។  ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នោនោះដ្ររ ម្រដឹកនាំទាំងពីរក៏បាន      
ឯកភាពគ្នោក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្ររព្ធរៀបចំខួប ៦០ឆ្នោំ ន្រថ្ង្របង្កើត        
ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរ នៅឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខឲ្យមាន 
ភាពអធឹកអធមថ្រមទៀត ពិស្រសបានឯកភាពគ្នោក្នុងការជំរុញកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំថ្រមទៀត ។

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា     
ក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគី យ៉ាងស្និទ្ធសា្នោលរា៉ាក់ទាក់បំផុត   ជាមួយ 
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លី ខឺឈាង            
ព្រមទាំងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល ចិនជាច្រើនរូប ។  

ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនមានប្រសាសន៍សា្វាគមន៍   
យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតជូនចំពោះវត្តមាន របស់សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី 
អញ្ជើញចូលរួមវ្រទិកា «ខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ» និងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ     
នៅទីក្រុងប៉្រកាំងប្រទ្រសចិន ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍  
បន្តថ ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ត្រច ត្រជោនៅព្រលន្រះ គឺជាការ
បង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដក់របស់សម្ត្រច ចំពោះការពង្រឹង      
ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន ។

ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន បានឯកភាពគ្នោថ មិត្តភាពជា 
ប្រព្រណី ចិន-កម្ពុជា គឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្ល្រន្រប្រជាជនទាំងពីរ ហើយ 
ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹង និងលើកកម្ពស់បន្ថ្រមទៀត ។ នៅក្នុងសករាជថ្មីន្រប្រវត្តិ 
សាស្រ្តភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដ្រគូ
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយទៅជាកម្រិត ថ្មីមួយទៀត និងកាន់ត្រសុីជម្រ 
ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់ត្រច្រើន សម្រប់ប្រជាជនន្រប្រទ្រស 
ទាំងពីរ និងចូលរួមចំណ្រកកាន់ត្រខា្លាំងឡើង ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាព
ក្នុងតំបន់ ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពរក្សា ការប្រស្រ័យទាក់ទងកម្រិត  
ខ្ពស់ តាមរយៈមធ្យាបាយនានា និងរកការទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្រ្តឲ្យបាន
ទាន់ព្រលវ្រលា ចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី និងបញ្ហាសំខាន់ៗ ។ ភាគីទាំង
ពីរក៏បានឯកភាពគ្នោបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាល សភា 
គណបក្ស និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងបទ  
ពិសោធន៍អភិបាលកិច្ចឲ្យកាន់ត្រសុីជម្រ ព្រមទាំងប្រើប្រស់ឲ្យបានល្អ    
នូវគណៈកមា្មោធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលរវាងចិន-កម្ពុជា ព្រម 
ទាំងសម្របសម្រួល និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ត្រងលើវិស័យ  
ទំាងអស់ ។ ភាគីទំាងពីរបាន ឯកភាពគ្នោបន្តបង្កើនការផ្លាស់ប្តរូ និងកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការ ការបរទ្រស ការពារជាតិ ព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់ 
និង សន្តិសុខ ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នោអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តពីីការ 
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីរវាងក្រសួងការបរទ្រសទាំង
ពីរ និងពង្រីកការប្រស្រ័យទាក់ទង និងការសម្របសម្រួលគ្រប់កម្រិត។ ភាគី
ទំាងពីរនឹងបន្តអនុវត្តយន្តការអនុវត្តច្បាប់ ដោយផ្តាតទៅលើការពង្រងឹកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនានាដូចជា ការរក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទ្រស 
ការប្រឆំងភ្ររវកម្ម ការប្រយុទ្ធប្រឆំង ការរត់ពន្ធ ការជួញដូរមនុស្ស បទ
ល្មើសទារប្រក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីុនធើរណ្រត 
រួមទាំងការប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្រន ។ ភាគីទាំងពីរបានវាយតម្ល្រខ្ពស់         
ចំពោះលទ្ធផលន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ 
ទ្វ្រភាគី ឯកភាពពន្លឿនការរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តឲ្យបាន
ព្រញល្រញនូវចំណុចគោលន្រផ្រនការ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី ដើម្បី 
រួមគ្នោបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ស្រក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និងកិច្ច-
សហប្រតិ បត្តិការផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សន៍ទី២១ ដ្រលបានចុះហត្ថល្រខា
ក្នងុអំឡុងទស្សនកិច្ចន្រះ និងអនុវត្តគម្រងអាទិភាពន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
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ការសមត្ថភាព ផលិត និងវិនិយោគ ។ ភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើនវិសាលភាព 
និងកម្រិតន្រ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី ដើម្បី
ឈនទៅសម្រចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៦ប៊ីលាន ដុលា្លារអាម្ររិក 
នៅឆ្នោំ២០២០ ។ តាមរយៈន្រះភាគីចិនបានត្រៀមរួចជាស្រចក្នុងការបន្ត
ផ្តល់ជំនួយតាមសមត្ថ ភាពរបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច និង
លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា និងគំទ្រដល់សហគ្រសចិន ដើម្បី 
ជំរុញគម្រងមួយចំនួន ដូចជាគម្រងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំព្រញទៅក្រុង
ព្រះសីហនុ និងព្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខ្រត្តសៀមរាប ព្រមទាំងសាងសង់
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្រងុព្រះសីហនុរួមគ្នោ ។ ក្នងុកិច្ចពិភាក្សាគ្នោ នោះភាគី 
ចិនបានបញ្ជាក់សាជាថ្ម ីនូវការគំទ្រយ៉ាងមឺុងមា៉ាត់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រង
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការការពារអធិបត្រយ្យភាព ឯករាជ្យភាព 
និងរក្សាស្ថ្ររភាពនយោបាយរបស់ខ្លួន ។ ជាមួយគ្នោន្រះភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់
សាជាថ្មីនូវការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ចំពោះគោលនយោបាយចិនត្រមួយ 
ទទួលសា្គល់រដ្ឋាភិបាលន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាល ស្រប 
ច្បាប់របស់ចិនត្រមួយគត់ ហើយត្រវា៉ាន់ជាផ្ន្រកមួយរបស់ចិន ដ្រលមិនអាច 
កាត់ផ្តាច់ពីចិនបានឡើយ និងប្រឆំងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ត្រវា៉ាន់ 
គ្រប់ទម្រង់ ព្រមទាំងបន្តការគំទ្រ ការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាព ន្រទំនាក់ 
ទំនងចិន និងត្រវា៉ាន់ និងបុព្វហ្រតុឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការបង្រួបបង្រួមចិន ដោយ 
សន្តិវិធី ។ ភាគីទាំងពីរបានចាត់ទុកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង មិនម្រនជា 
បញ្ហារវាងចិននិងអាសា៊ាន។ បញ្ហានោះ គួរត្រូវបានដោះស្រយតាមរយៈ  
ការពិគ្រះយោបល់ជាលក្ខណៈមិត្តភាព និងការចរចារដោយសន្តិវិធី 
ដោយរដ្ឋ អធិបត្រយ្យភាពពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ។ ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងពីរក៏
បានពិភាក្សាគ្នោយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហា អន្តរជាតិ និងតំបន់ដ្រលជា
ការយកចិត្តទុកដក់រួម និងបន្តលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួល និងកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការបន្ថ្រមទៀត ក្នុងវ្រទិកាពហុភាគីដូចជា អង្គការសហ 
ប្រជាជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិន-អាសា៊ាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ឡានឆង ម្រគង្គ។  

បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទ្វ្រភាគីរួចមក ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រស
ទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីន្រពិធីចុះហត្ថល្រខាលើឯក
សារអនុស្សារណៈ និងកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗចំនួន៧ក្នុងនោះរួមមាន 
ទី១-ពិធីសារស្តីពីការបង្កើតសា្ថានីយ៍សង្ក្រតកិច្ចការបរិសា្ថានសមុទ្ររួម ទី២-
ឯកសារស្តីពីចំណុចគោលន្រផ្រនការកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី ដើម្បី    
រួមគ្នោបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ស្រក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និងកិច្ចសហ 
ប្រតិបត្តិការ ផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី២១ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
និងសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ទី៣-កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រកទ្រសស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង  
ចំនួន ១.២០០លានយ័ន សម្រប់ឆ្នោំ២០១៧ ទី៤-កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន 
សម្បទានជាប្រក់ដុលា្លារ សម្រប់គម្រងសាងសង់ខ្ស្របញ្ជូនអគ្គិសនី 
តង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០គីឡូវ៉ុល ជំហានទី២ នៅភាគខាងកើតប្រទ្រសកម្ពុជា 
ទី៥-អនុស្សារណៈន្រការយោគយល់គ្នោ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការ
កសាងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធវិស័យដឹកជញ្ជូន ទី៦-អនុស្សារណៈន្រការ 
យោគយល់គ្នោស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង 
ផ្រនការសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្ត និងទី៧-អនុស្សារណះន្រការយោគយល់
គ្នោស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទ្រសចរណ៍ ។

នៅថ្ង្រទី១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន         
អញ្ជើញចូលជួបសំដ្រងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរជាមួយឯកឧត្តម                                

សុី ជិនពីង ប្រធនាធិបតីន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដ្រលធ្វើឡើង
នៅផ្ទះសំណាក់រដ្ឋក្នុងទីក្រុងប៉្រកាំង។ ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង មាន 
ប្រសាសន៍            សំដ្រងនូវការសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាបំផុត ជូនចំពោះសម្ត្រច 
ត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ដ្រលបានចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មានតម្ល្របំផុត 
អញ្ជើញចូលរួមវ្រទិកាខ្ស្រក្រវា៉ាត់ និងផ្លូវ សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិ និងអញ្ជើញបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទ្រសចិន។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថ ដំណើរន្រការអញ្ជើញ
ចូលរួមវ្រទិកាខ្ស្រក្រវា៉ាត់និងផ្លូវ និងដំណើរបំព្រញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ 
ទីក្រុងប៉្រកាំង ប្រទ្រសចិននាព្រលន្រះ គឺជាការរួមចំណ្រកក្នុងការពង្រឹង  
ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរ និងជាការចូលរួម   
ចំណ្រកក្នុងការពង្រឹងថ្រមទៀត ន្រការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ 
ដ្រលម្រដឹកនាំទាំងពីរបានដក់ច្រញ។ សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានថ្ល្រងអំណរ  
គុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីចិន សុី ជីនពីង ដ្រលបានជំរុញនូវ     
ការគំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរ កាលពីព្រលកន្លង 
មក ។ សម្ត្រចត្រជោ បានស្នើដល់ឯកឧត្តមប្រធនាធិបតីបន្តការគំទ្រដល់
ប្រទ្រសកម្ពុជា ពិស្រសជួយដល់ការកសាងសមត្ថភាពលើវិស័យការពារ 
ជាតិ សន្តិសុខ ការបង្កើនជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ន្រកហិរញ្ញប្បទាន 
ដើម្បីបង្កើនល្បឿនន្រការ អភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង បានផ្តល់ស្រចក្តីសង្ឃឹមថ នៅឆ្នោំ២០២០ 
ខាងមុខ ទំហំពាណិជ្ចកម្មន្រប្រទ្រសទាំងពីរនឹងមានការកើនឡើងរហូត 
ដល់ ៦ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក ហើយនៅឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះភាគីចិន
នឹងទទួលការទិញអង្ករពីប្រទ្រសកម្ពុជាចំនួន ៣០មុឺនតោន រួមទាំងការ          
ជួយកសាងឃ្លាំងអង្ករក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមនឹងជំរុញឲ្យមានការ
សាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធនីភ្នំព្រញទៅកាន់ខ្រត្តព្រះសីហនុ កសាង
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុ និងសាងសង់ព្រលានយន្ត
ហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅខ្រត្តសៀមរាប ព្រមទាំងសំរ្រចផ្តល់ជំនួយ ឥតសំណង 
១ ២០០ លានយ័នដល់កម្ពុជា ដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាកសាងសាលារៀន 
កសាងបណា្តាញគមនាគមន៍ជនបទ ជីកអណ្តូងទឹកសា្អាត ជាមួយគ្នោន្រះ        
ចិននឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន ៤៥០លានយ័ន ក្នុងឆ្នោំ ២០១៧ 
ជួយពង្រីកសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរព្រទ្យយោធកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់អតីត 
យុទ្ធជន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ ឯកឧត្តម បន្តថ នៅឆ្នោំ២០២០និងមាន
ភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ចិនទៅទស្សនាប្រទ្រសកម្ពុជាចំនួន ២លាននាក់ ដោយ
សារប្រទ្រសកម្ពុជាមានប្រង្គប្រសាទដ៏ល្បីល្បាញ ហើយក្នុងនោះភរិយ 
របស់ឯកឧត្តម រួមទាំងកូនរបស់ឯកឧត្តម មានបំណងទៅទស្សនាប្រសាទ
នានាក្នុងខ្រត្តសៀមរាប។ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នោនោះដ្ររ ឯកឧត្តមប្រធនា 
ធិបតី និងសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានពិភាក្សាគ្នោផងដ្ររទៅលើ        
ការរួមគ្នោប្រយុទ្ធប្រឆំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្រន ការជួញដូរមនុស្ស ការប្រយុទ្ធ 
ប្រឆំងអំពើភ្ររវកម្ម និងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ ។

គួរបញ្ជាក់ថ ក្នុងឱកាសសា្នោក់នៅប្រទ្រសចិន សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានជួបពិភាក្សាការងរជាមួយ ឯកឧត្តម អ៊ុី ដិនែបាត ចាហ្គែធុលហ្គែ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រសម៉ុងហោ្គលី ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម     
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ និងអប់រំ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បាន
អនុញ្ញាតិឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន មួយចំនួនចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម និង
បានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយសិស្សនិសិត្សកម្ពុជា ដ្រលកំពុងសិក្សា 
នៅប្រទ្រសចិន ។ សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានអញ្ជើញទៅទីក្រុង សុីអាន ន្រខ្រត្ត 
សានសុី ដើម្បីធ្វើជាអធិបតីន្រការបើកសមោ្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជាផងដ្ររ ៕
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នៅព្រឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-    
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ប្រធនកាកបាទ    
ក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្ររព្ធទិវាពិភព
លោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី១៥៤ ដើម្បី 
កៀរគរថវិកា ពីសប្ុបរសជននានា យកមកទ្រទ្រង់សកម្មភាពការងរមនុស្ស
ធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រប់ឆ្នោំ២០១៧ ។ ទិវាពិភពលោក 
កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ធ្វើឡើង 
ក្រមប្រធនបទ «កាកបាទក្រហមមានគ្រប់ទីកន្ល្រង សម្រប់គ្រប់ៗគ្នោ» 
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ 
សប្បុរសជនជាតិ-អន្តរជាតិ និងមហាជនសរុបប្រមាណជា ៤ពាន់នាក់ នៅ
ទីសា្នោក់ការកណា្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌតិ ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ 
ថ្ល្រងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនជាតិ អន្តរជាតិ មា្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សប្បុរស 
ជននានា ក្រសួង សា្ថាប័ន របស់រាជរដ្ឋាភិបាល អាជា្ញាធរដ្រនដីគ្រប់លំដប់ 
ថ្នោក់ កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ កងនគរបាលជាតិ កងរាជអាវុធហត្ថ 
សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធនី-ខ្រត្ត ទាំង២៥ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និង          
យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដ្រលត្រងត្រចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ពុះពារ 
នូវរាល់ការលំបាកធ្វើយ៉ាងណា ជួយសង្គ្រះដល់អាយុជីវិត របស់ប្រជា  
ពលរដ្ឋនៅព្រលមានឧបទ្ទវហ្រតុ ឬគ្រះមហន្តរាយផ្ស្រងៗ និងជួយកាត់
បន្ថយការលំបាកភាពងយរងគ្រះទាំងឡាយនៅគ្រប់ច្រកល្ហក ទាំងនៅ 
តំបន់ជិត ឬតំបន់ឆ្ងាយដច់ស្រយលនៅ   ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ដ្រលបានកើតឡើងនាព្រលកន្លងមក ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នងឧិកាសដ៏ 
វិស្រសវិសាលនោះដ្ររ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន       
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរំលឹកថកាលពីឆ្នោំទៅ 
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ធ្វើឡើងចំព្រលដ្រលកម្ពុជាជួបនូវគ្រះរាំងស្ងួត ដ្រល
ព្រលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រញនូវយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រយធំ ក្នុងការ
ជួយសង្គ្រះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទ្រស តាមរយះការច្រកចាយទឹក ការ 

ជីកអណ្តូង ជីកស្រះ ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីកាកបាទ   
ក្រហមកម្ពុជាផងដ្ររ។   

តាមរយះវិធនការន្រះ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រប់       
សកម្មភាពរួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដ្រលបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍   
យ៉ាងសកម្មក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរង 
គ្រះដោយសារគ្រះធម្មជាតិផ្ស្រងៗ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនជាតិ អន្តរជាតិ ដ្រលបានផ្តល់ជំនួយ 
តាមរយៈ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងវិស័យមនុស្សធម៍ដ៏ចាំបាច់មួយន្រះ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់កមា្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជន 
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដ្រលត្រងត្រចូលរួមយ៉ាងសកម្មពុះពារនូវរាល់ការ
លំបាកទាំងឡាយ ទោះតូចក្តីធំក្តីធ្វើយ៉ាងណាជួយសង្គ្រះដល់អាយុជីវិត 
របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រលមានគ្រះឧបទ្ទវហ្រតុ ឬគ្រះមហន្តរាយ 
ផ្ស្រងៗ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសន្រះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវ
នាវដល់អាណាព្យាបាលឪពុកមា្តាយ ត្រូវយកចិត្តទុកដក់ដល់ការអប់រំកូន
ជៀសអោយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ 
ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត គឺសូមប្រជាពលរដ្ឋ  
ទាំងអស់គ្នោគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ សូមបើកបរអោយមានការប្រុងប្រយត្ន័ 
ជាពិស្រសបើកបរ ដោយគ្មោនការប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹង។ សម្ត្រចត្រជោ 
នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដ្រលបាន
បន្តផ្តល់ថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នោំចំនួនមួយលានដុលា្លារ ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរព្រទ្យ
គន្ធបុបា្ផា និងអរគុណដល់សាធរណៈជនដ្រលបានជួយដល់មន្ទីរព្រទ្យ    
គន្ធបុបា្ផាន្រះដើម្បីអោយដំណើរការទៅមុខ។ ជាមួយគ្នោន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 
និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត បានគោរពថ្វាយព្រះពរដលព់្រះករុណា ព្រះ 
បាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសចំរើនព្រះជន្មព្រះអង្គ សូមព្រះករុណា 
មានព្រះរាជសុខភាពល្អ បរិបូរណ៍ ព្រះជន្ម យឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថប់ជាម្លប់
ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ៗរូប។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ជនរួមជាតិ  
ទាំងក្នុងនិងក្រប្រទ្រស ដ្រលបានផ្ញើសារជូនពរសម្ត្រចក្នុងហ្វ្រសប៊ុគ 
(Facebook) និងតាមទូរស័ព្វ ក្នុងព្រលដ្រល សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញ
ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទ្រសសឹង្ហបូរើកាលពីដើមខ្រឧសភា ន្រះ។

មុននឹងបញ្ចប់ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នឹងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធិបណ្ឌិត 
បានផ្តល់កិត្តិយសទទួលថវិកាពីសប្បុរសជន ដ្រលបានចូលរួមវិភាគទាន
ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ព្រមទាំងបានអញ្ជើញ    
ពិនិត្យការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ឋផលសា្នោដ្រកាកបាទក្រហមកន្លងមកន្រះ និង
ថតរូបអនុស្សាវរើយ៍ជាមួយសប្បុរសជន និងយុវជន យុវនារើ ក្នុងបរិយកាស
រើករាយស្និទ្ធសា្នោលបំផុត។ តាមតួល្រខ បានបង្ហាញថ មានសប្បុរសជន 
ទាំងក្នុង និងក្រប្រទ្រសជាច្រើនបានធ្វើការបរិចា្ចាគថវិកាចំនួនជាង 
១៣លាន ៤ស្រនដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាព        
មនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រប់ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញជា              

អធិបតីក្នុងពិធីប្ររព្ធខួបលើកទី១៥៤ ទិវាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា 

អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ឧសភា

 សប្បុរសជនផ្ដល់ថវិកាជាង ១៣លាន ៤សែនដុលា្លែរសហរដ្ឋអាមែរិក 
ដល់កាកបាទកែហមកម្ពុជាសមែប់ឆ្នែំ២០១៧ នែះ

កាកបាទកែហមកម្ពុជាបែរព្ធខួបលើកទី១៥៤ ទិវាកាកបាទកែហមអឌ្ឍចន្ទកែហម 
៨ ឧសភា កែមបែធានបទ «កាកបាទកែហមមានគែប់ទីកន្លែងសមែប់គែប់ៗគ្នែ» 154
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កាលពីព្រឹក ថ្ង្រទី១០ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ត្រច 
អគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភាន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បានជួបសំណ្រះ 
សំណាលជាមួយលោកតា លោកយយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ 
ទូទៅប្រមាណជាង ២៥០០នាក់ នៅក្នុងពិធីបុណ្យសមោ្ពោធ
ដក់ឲ្យប្រើប្រស់ឡើងវិញនូវ ព្រះវិហារ និង សមិទ្ធផលនានា 
ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅវត្តត្រពាំងព្រីង ភូមិត្រពាំងព្រីងទី២ 
ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រក ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ ។

នៅក្នុងឱកាសដ៍វិស្រសវិសាលនោះ សម្ត្រចអគ្គមហា 
ពញាចក្រី ហែង សំរិន បានរំលឹកពីអនុស្សាវរើយ៍អតីតកាល
ដ្រលធ្លាប់បួសរៀន នៅវត្តត្រពាំងព្រីងន្រះ 
រហូតដល់លាចាកសិកា្ខាបទក្នុងយុវវ័យ និង   
ចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងព្រលនោះ ជាស-
កម្មជន គំទ្របក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្ម្ររ 
និងចូលរួមចលនាតស៊ូ េដាយេចញ មុខ 
ប្រឆំងបរទ្រស ឈ្លានពាន និងចូលរួមជា 
មួយអ្នកស្ន្រហាជាតិផ្ស្រងៗទៀត មាន 
សម្ត្រចធម្មពោធិសាល ជា សុីម សម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាដើម វាយរំលំរបប 
ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត រំដោះប្រទ្រស 
ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ង្រ ៧ មករា 
១៩៧៩ រួមគ្នោកសាង          និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រស 
ជាតិអោយរើកចំរើនដូចបច្ចុប្បន្ន។ 

សម្ត្រចចក្រីប្រធនរដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជា- 

ណាចក្រកម្ពុជា បានអំពាវនាវ អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ  
ទាំងអស់ថ្ររក្សា   អោយបាននូវសមិទ្ធិផលដ្រលកើតមាន
ក្រយថ្ង្រ ៧ មករា ១៩៧៩ គឺសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ 
ដ្រលយើងខិតខំ ប្រឹងប្រងរកដោយលំបាក ក្រមការដឹកនាំ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ សម្ត្រចប្រធនក៍បាន   
អំពាវនាវផងដ្ររ   អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់បន្ត 
បោះឆ្នោត គំទ្រ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នោត 
ជ្រើសតាំងក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នាថ្ង្រទី ៤ ខ្រមិថុនា ២០១៧ 
និងការ បោះឆ្នោតសកលឆ្នោំ ២០១៨ ខាងមុខន្រះ៕

សម្តេចចកេី ហេង សំរិន អំពាវនាវឲ្យបេជាពលរដ្ឋ 
បន្តបេះឆ្នេតគាំទេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា  

សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយលោកតា 

លោកយយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ  នៅក្នុងពិធីបុណ្យសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់ឡើងវិញនូវ ព្រះវិហារ ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅវត្តត្រពាំងព្រីង

ប្រជាជនចូលរួមក្នុងពីធីសមោ្ពោធ សមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តជម្ពូសុវណ្ណហៅ
វត្តត្រពាំងព្រីង
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នៅថ្ង្រទី១៣ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ដ្រចក្រឡាហោម 

ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មហាផ្ទ្រ និងជា

អនុប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីសមោ្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា ស្រះទឹក សមិទ្ធផលនានា 

ក្នុងវត្តរតន:សិលា ហៅវត្តក្របៅថ្មី និងបើកការដ្ឋានសា្ថាបនា

ផ្លូវកស៊ូ០១ខ្ស្រ ប្រភ្រទ DBST ប្រវ្រង ៧.៤៤០ម៉្រត្រ ទទឹង 

៧ម៉្រត្រ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង។

ដោយឡ្រកនៅព្រឹកថ្ង្រទី១៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ 

សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង ក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ 

ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ឲ្យប្រើប្រស់សា្ពោនអូរប្ញស្សី 

ប្រវ្រង ៦១ម៉្រត្រ ទទឹង៩ម៉្រត្រ និងផ្លូវក្រលក្រួសក្រហម 

ប្រវ្រង ៣.៥៥០ម៉្រត្រ ទទឹង ៨ម៉្រត្រ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោងស្រ 

ឃុំល្វ្ររ ស្រុកសុីធរកណា្តាល ខ្រត្តព្រវ្រង ។ សា្ពោនន្រះជា 

អំណយរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធនគណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ 

កម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន 
តាមរយៈឯកឧត្តម ឧត្តមស្រនីយ៍ឯក ឈន សារា៉ាណ្រ អគ្គ 

នាយករង ន្រអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

នៅក្នុងពិធីទាំងពីរនោះ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង             
បានកោតសរសើរចំពោះ ការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់ អាជា្ញាធរ 

ដ្រនដី សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដប់ថ្នោក់ និងប្រជាជនគ្រប់មូលដ្ឋាន 

ដ្រលបានខិតខំរួបរួមសាមគ្គីគ្នោធ្វើការអភិវឌ្ឍ ប្រទសឲ្យមាន

ការរើកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ ជាក់ស្ត្រងសមិទ្ធផលដ្រល

យើងធ្វើពធិសីមោ្ពោធក្នងុព្រលន្រះ  បានឆ្លុះ បញ្ចាំងឲ្យឃើញថ 

ការអភវិឌ្ឍអាចធ្វើឲ្យសម្រចទៅបាន អាស្រយ័ទៅលើ ប្រទ្រស 

ជាតិមានសុខសន្តិភាពគ្រប់គ្រន់ ។ បើប្រទ្រសជាតិធ្លាក់ក្នុង

ភ្លើងសង្គ្រម និងគ្រះមហន្តរាយទៀតនោះ យើងពិតជាគ្មោន 

ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទ្រស និងកសាងមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ 

របស់យើងដូចក្នុងព្រលន្រះទ្រ ។ ហ្រតុន្រះ សូមប្រជាជន 

ទាំងអស់ ខិតខំរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព ដ្រលយើងខិតខំរក

បានមកដោយលំបាកន្រះកុំឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ ។ សម្ត្រច          

ក្រឡាហោម ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អញ្ជើញ 

ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗ គ្នោក្នុងព្រលបោះឆ្នោតជ្រើស 

រើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ខាងមុខន្រះ ។

សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង ក៏បានកោតសរសើរ និង 

វាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ កមា្លាំងចុះសា្ថាបនាផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ 

ទាន់ព្រលវ្រលា ដោយមិនគិតការនឿយហត់ឡើយ និង  

គោរពតាមការណ្រនាំ ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់សម្ត្រចបំព្រញ

បានតាមសំណូមពរចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រប់ការ

ប្រើប្រស់បានទាន់ព្រលវ្រលា៕

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង អពេា្ជីញសម្ពេធ
 សមិទ្ធផលសំខាន់ៗពីរ នេខេត្តពេវេង

សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មហាផ្ទ្រ និងជាអនុប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធ សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ និងស្រុកសុីធរកណា្តាល ខ្រត្តព្រវ្រង



qñaMTI 16 elx 192 Ex]sPa qñaM 201714 TsSnavdþI RbCaCn

នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
រាជធនីភ្នពំ្រញបានជួបជំុសមាជិក សមាជិករបស់ខ្លនួទូទំាងរាជធនី
ភ្នំព្រញ ជាច្រើនមុឺននាក់ នៅកោះព្រជ្រ ដើម្បីហ្ររក្បួន 
ឃោសនាបោះឆ្នោត ដ្រលពិធីដ៏មហោឡារឹកន្រះប្រព្រឹត្តិទៅក្រម
អធិបតីភាពសម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធន 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ  បានថ្ល្រងទៅកាន់សមាជិក 
សមាជិកាថ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 
មានរយៈព្រល១៤ថ្ង្រ ពីថ្ង្រទី២០ ខ្រឧសភា ដល់ថ្ង្រទី២ ខ្រមិថុនា 
ឆ្នោំ២០១៧។ ន្រះគឺជាឱកាសឲ្យគណបក្ស និងប្រក្ខជនបានជួប         
ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមា្ចាស់ឆ្នោត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល 
នយោបាយរបស់គណបក្ស ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 
ឲ្យបានទូលំទូលាយ និងសុីជម្រផ្សព្វផ្សាយល្រខរៀង និងរូប 
សញ្ញារបស់គណបក្ស លើសន្លឹកឆ្នោតតាម សង្កាត់នីមួយៗ និង 
ណ្រនាំអំពីការគូសសន្លឹកឆ្នោត សំដៅដណ្តើមប្រៀបឈ្នះឲ្យបាន
ដច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅព្រលខាងមុខ។

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ប្រជាពល  
រដ្ឋគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ ដ្រលបានខិតខំ 
សម្រចនូវសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើន ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ 
អភិវឌ្ឍ សង្កាត់ ឆ្នោំ២០១២-២០១៧ បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ 
ប្រជាជន និងសង្គមជាតិពិតៗ ដ្រលន្រះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រប់ឲ្យ  
គណបក្សសង្កាត់របស់យើងទាំងអស់ ឈនទៅអនុវត្តគោល   
នយោបាយអភិវឌ្ឍសង្កាត់របស់គណបក្សឆ្នោំ ២០១៧-២០២២ 
ទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យឃុំ សង្កាត់ មានការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គម លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ មានផ្លូវ ទឹក ភ្លើង គ្រប់គ្រន់ 
មានអនាម័យ និងបរិសា្ថានល្អ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន 

មានសន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់ សុវត្ថិភាព ប្រជាជនរស់នៅដោយសុខ
សាន្តទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

សម្ត្រចភក្តី បានអះអាងថ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស   
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ខាងមុខន្រះ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាឈ្នះដច់ខាត ដោយមូលហ្រតុ 
ទី១- មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដ្រលឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅ  
នឹងបំណងប្រថ្នោរបស់ប្រជាជន និងស្របជាមួយសា្ថានភាពជាក់ 
ស្ត្រងន្រការបន្តអភិវឌ្ឍសង្កាត់តទៅមុខទៀត ទី២- គណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សត្រមួយគត់ដ្រលបង្កើតបានសមិទ្ធ 
ផលគ្រប់វិស័យយ៉ាងធំធ្រងជូនប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនទាំងនៅ 
ថ្នោក់ជាតិ ក្រមជាតិ និងថ្នោក់មូលដ្ឋាន ទី៣- គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា មានប្រក្ខជនដ្រលត្រូវសម្រិតសម្រំងជ្រើសរើសយ៉ាងល្អិត
ល្អន់ និងប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបត្រយ្យ មានសមត្ថភាព 
មានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ការងរ ដ្រលត្រូវបានប្រជាជននៅ
ក្នុងមូលដ្ឋានស្រលាញ់ ជឿទុកចិត្ត និងគំទ្រ ទី៤- សមាជិកគណ  
បក្សនៅទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ ដ្រលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាន 
ចំនួន ៥៥,៧០ % ន្រចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានចុះឈ្មោះបោះ
ឆ្នោតសរុបទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ ទី៥- គណបក្សមានសាមគ្គីភាព 
ឯកភាពផ្ទ្រក្នុងរឹងមាំតាំងពីលើដល់ក្រម ដ្រលជាកមា្លាំងដ៏ខា្លាំងកា្លា
បំផុតធនាឲ្យយើងយកឈ្នះបាននៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ និងគ្រប់ 
សា្ថានភាពទាំងអស់។

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានអំពាវនាវទៅ 
ដល់សមាជិក សមាជិការបស់គណបក្ស ប្រជាជនទាំងអស់ សូម       
ខិតខំប្រឹងប្រងអស់ពីកមា្លាំងកាយចិត្តឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នោ និងបាន 
ព្រមៗគ្នោ រួមចិត្តត្រមួយដើម្បីឈនទៅសម្រចជោគជ័យរហូតទៅ
ដល់ទីចុងបំផុត៕

ថ្ង្របើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅរាជធនីភ្នំព្រញក្រមអធិបតីភាពសម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្ត ីសាយ ឈុំ 
អនុប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៈ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ពិតជាឈ្នះ
ដាច់ខាតក្នុងការបេះឆ្នេតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កេត់អាណត្តិទី៤
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ព្រឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត                               
ងួន ញុិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការ  
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធនទី២ 
រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុម 
ការងរ គណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីបុណ្យពុទា្ធាភិស្រក 

ឆ្លងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងវត្តថ្លា និងបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សាព្រះអនុគណស្រុកបារាយណ៍ ឃុំច្រនាង ស្រុកបារាយណ៍ ខ្រត្តកំពង់ធំ ។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានមានប្រសាសន៍សំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខចំពោះព្រះសង្ឃ មន្ត្រីរាជការ ប្រជាជន និង 

ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ក្នុងពិធីដ៏អធឹកអធមនោះ ដោយបានកោតសរសើរ និងថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃ ពិស្រសចៅអធិការវត្តថ្លា 
មន្ត្រីរាជការ សប្បុរសជនទាំងអស់ ដ្រលបានមូលមតិគ្នោ និងបរិចា្ចាកថវិកាក្នុងការកសាងសមិទ្ធិផល ជាច្រើនក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា 
ក្នុងវត្តថ្លា ដ្រលយើងកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លង សមោ្ពោធ ដក់ឲ្យប្រើប្រស់នៅព្រលន្រះ ។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម                             

ទៀ បាញ ់     សមាជកិគណៈអចនិ្ត្រយ ៍គណៈកមា្មោធកិារកណា្តាល 

ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ តំណាងសម្ដ្រច 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី អញ្ជើញដក់សមោ្ភោធឲ្យ

ប្រើប្រស់ជាផ្លូវការមណ្ឌលសុខភាពមរតកសម្ត្រចត្រជោ សម្ត្រច 

កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ជុំគិរើ ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងវ្រង 

ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរើ ខ្រត្តកំពត។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី២០ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ លោកជំទាវ                          
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី                                     
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និង   
ជាប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់ជាតិចុះជួយខ្រត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានសា្លាប់
ដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត នៅវិមានដម្តល់អដ្ឋិធតុ 
ជនរងគ្រះដោយរបប ប៉ុល ពត ស្ថិតក្នុងភូមិតាណរ សង្កាត់ 
សា្វាយតឿ ក្រុងសា្វាយរៀង ខ្រត្តសា្វាយរៀង ។ លោកជំទាវបាន 

មានប្រសាសន៍ថ ការប្ររព្ធពិធីន្រះឡើង គឺចំនឹងថ្ង្រទី ២០ ខ្រឧសភា គឺដើម្បីរំលឹកនូវប្រវត្តិសាស្ត្រ សោកនាដ្ឋកម្មដ៏ឈឺចាប់ខ្លាចផ្សារ   
បំផុត ហើយក៏ជាការរំលឹកជូនដល់វិញ្ញាណក្ខ័ន្តប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ ដ្រលបានសា្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មោងងឹត៣ឆ្នោំ ៨ខ្រ ២០ថ្ង្រ។

នៅថ្ង្រទី ២១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ត្រូវជាថ្ង្រទី២ ន្រ 
យុទ្ធនាការឃោសនា បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់ ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា ប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់  
កណា្តាលចុះជូយខ្រត្តកំពត រួមជាមួយក្រុមការងរជាច្រើន
ទៀតបានចុះសំណ្រណះសំណាល និងជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់
ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ សមាជិក សមាជិកាបក្សនៅមូលដ្ឋាន 
ក្នងុឃុ ំសង្កាតម់យួចនំនួន្រស្រកុ ឈកូ ជុគំរិើ ទកឹឈ ូកពំងត់្រច 
បនា្ទាយមាស ដងទង់ អង្គរជ័យនិងក្រុងកំពត ខ្រត្តកំពត។
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នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន         

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី និងជា

ប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញ 

ជួបសំណ្រះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខជា មួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ១.៤៤៦ នាក់ នៅមន្ទីរបក្សខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។ 

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន បានណ្រនាំឲ្យសមាជិកបក្សតាមមូលដ្ឋានទាំង  

អស់ត្រូវបង្កើនសមាជិកបន្ថ្រម និងរក្សាសាមគ្គីផ្ទ្រក្នុងឲ្យបានល្អ ដើម្បី 

បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពិតជាមានភាពរឹងមាំគួរ

ជឿទុកចិត្តបាន។

ព្រកឹថ្ង្រទី១៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសានីយ៍           
បុ៉ល សារឿន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា អគ្គម្របញ្ជាការន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទបាន

ចូលរួមក្នងុពិធីបិទវគ្គហ្វកឹហ្វនឺលំហាត់បាញ់គ្រប់ពិត ថ្នោក់កងអនុស្រនាធំ 

សហការវាយលុកជាមួយរថក្រះរបស់យោធភូមិភាគទី ៥ នៅទីលាន 

បាញ់គ្រប់ពិត មរតកត្រជោ ស្រន ភ្នវំាលចាប ខ្រត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ង្រទី ៩ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិកគណៈ             

អចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា         

ប្រធនក្រុមការងរចុះជួយស្រុកសន្ទុក ខ្រត្តកំពង់ធំ បាន   

អញ្ជើញ ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកសិក្សាជាង ៦០០ 

នាក់ ទូទាំងស្រុកសន្ទុក ។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ មាស សុភា 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការរង កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ ម្របញ្ជាការកងទ័ព 

ជើង គោក អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធបីិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នកងអនុស្រនាធំ

សុើបការណ៍ថ្មើរជើង បើកវគ្គ ហ្វឹកហ្វឺន បំប៉នជំនាញការពារព្រំដ្រនគោក 

និងពិធីបំពាក់ឋានន្តរសក្តិ ប្រកាសត្រងតាំងមុខងរដល់នាយទាហាន 

របស់យោធភូមិភាគទី៣ នៅសាលាពលទាហានទី៣។

នាព្រឹកថ្ង្រទី០៩ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែព ងន 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា និងជាអនុប្រធន ទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី  
សំណ្រះសំណាលជាមួយប្រក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ 
ឆ្នោំ២០១៧ ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណា្តាល ស្រុក មុខកំពូល និងស្រុកលា្វាឯម។ 
ឯកឧត្តម បានមានមតិផ្តាំផ្ញើរ និងណ្រនាំអំពីការងរដ្រលយើងត្រូវបន្ត      
ធ្វើនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងនៅថ្ង្របោះឆ្នោត  ដើម្បីឲ្យ
គណបក្សយើងទទួលបានជ័យជម្នះ សម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស  
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នោំ២០១៧។ 
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នៅថ្ង្រទី០៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ គន់ គីម 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល អគ្គម្របញ្ជាការរង និង 
ជានាយស្រនាធិការចម្រុះ ន្រកងយោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ បានចុះសួរសុខទុក្ខ     
និងពិនិត្យការបង្កបង្កើនផលរបស់កងទ័ពនៅវរស្រនាតូច ៤១៣ ចំណុះ 
កងពលតូចល្រច៤១ និងគ្រួសារកងទ័ពនៅ ភូមិពព្រលស្រនជ័យ ខ្រត្ត 
ឧត្តរមានជ័យ។ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ ក៏បានអំពាវនាវដល់កងទ័ព និង
គ្រួសារត្រូវនាំគ្នោទៅបោះឆ្នោតជ្រើស រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ង្រទី០៤ 

ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ដើម្បីជ្រើសរើសម្រឃុំ ឬចៅសង្កាត់ដ្រលយកចិត្តទុកដក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

 ថ្ង្រទី១០ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន 
សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រសនិងសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួមសំណ្រះសំណាល
ជាមួយសកម្មជនជាស្ត្រី សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ស្រុកសា្អាង ខ្រត្តកណា្តាល ។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ  

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា ទ្រសរដ្ឋមន្រ្ត ីរដ្ឋមន្រ្តកី្រសួងរៀបចំដ្រនដី 

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយប្រជាពល- 

រដ្ឋចំនួន ១៥៣៩ នាក់ មកពីភូមិប្រធតុ ភូមិនិគមលើ ភូមិនិគមក្រម 

ភូមិប្រយប និងភូមិត្រពំាងសង្ក្រ ឃំុស្រឡប់ ស្រកុត្ូបងឃ្មុ ំខ្រត្តត្ូបងឃ្មុ ំ។

នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធនស្តីទី 
គណៈកម្មការទី ១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ 
(ខ្រត្តកណា្តាល) បានជួបសំណ្រះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចំនួន  
៦៧២នាក់ មកពីភូមិក្បាលស្រះ និងភូមិគ្រំងធ្ម្រ ដ្រលស្ថិតក្នុងឃុំគោកត្រប់ 
ស្រុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល ។ ឯកឧត្តមានប្រសាសន៍ថ មានត្រប្រជាពល
រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នោទ្រ ដ្រលត្រូវចូលរួមពូនជ្រុំថ្ររក្សាការពារឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព 
និងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រសជាតិយើងទាំងអស់គ្នោ។

ថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា  ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិកគណៈកមា្មោ   

ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា 

ប្រមាញ់និងន្រសាទ និងជាប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយ 

ស្រុកតំប្ររ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ភាពក្នុងពិធីសមោ្ពោធឆ្លង

ដកប់្រើប្រសស់ាលាបណុ្យ សាលា មត្រយ្យ ផ្លវូ សា្ពោន ល ូនងិអណ្តងូទកឹ 

ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជាំត្រកួន ឃុំទឹកជ្រ ស្រុកតំប្ររ ។

ឯកឧត្តម បា៉ែ សុជាតិវង្ស សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធនីភ្នំព្រញ និងឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន 
សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុម 
ប្រឹក្សារាជធនីភ្នំព្រញ កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ 
បានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សនិស្សិត ធ្វើពិធីបង្សុកូល រាប់បាត្រព្រះសង្ឃ 
នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលសា្លាប់ក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហម ។
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ថ្ង្រទី១០ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស 
ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធីសំណ្រះសំណាលជា  
មួយយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធនក្រុមការ
ងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត អនុ          
ប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងឯកឧត្តម ហ៊ែន 

សាហុីប សមាជិកអភិបាលគណៈកមា្មោធិការគណបក្សក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធនគណៈកមា្មោធិការ  
គណបក្សក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាលទទួលបន្ទុកតំបន់៤ ដ្រលមានសមាជិក សមាជិកា 
យុវជនគណបក្សសរុបចំនួន ៨០០នាក់។

ថ្ង្រទី២៣ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហក់ សមាជិក 
ក្រុមការងរយុវជនថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនជនបង្គលយុវជនស្រុក
ចំការលើ បានរួមពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយប្រក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ 
អាណត្តិ៤ (២០១៧-២០២២) និងម្រភូមិ ក្នុងស្រុកចំការលើ 
ខ្រត្តកំពង់ចាម ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនិត នាយករង  
ខុទ្ទកាល័យសម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន និងជា              
ប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម ដ្រលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៦៨នាក់។

ថ្ង្រទី០៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស សុខា 
អ្នកតំណាង រាស្រ្តមណ្ឌលព្រវ្រង បានប្ររព្ធពិធីប្រកាសបញ្ចូល

សមាជិកថ្មីជាយុវជនចំនួន ៥២៥នាក់ មកពី ៤ស្រុក (ស្រុក 

ពាមជរ ពាមរក៍ ម្រសាង និងស្រុកព្រះស្ត្រច)។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម យស ផានីត្តែ សមា
ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ក្រុមអ្នកនយោបាយ  
វ័យក្ម្រងប្រចាំតំបន់អាសុី (KASYP) របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ដោយមានការសហការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ ខុនរាដអាដ្រណៅអ៊្ររ  
(KAS) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលក្នុងតំបន់ដល់យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលជាយុវជនជាប្រក្ខជនព្រញសិទ្ធ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់ អាណត្តិទី៤  មកពីបណា្តាខ្រត្តចំនួន៧ គឺ ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ ប៉្រលិន សៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ និងព្រះវិហារ 
មានយុវជនចូលរួមសរុប ៧១រូប។            

ថ្ង្រទី២៩ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិកក្រុម
ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ប្រធនក្រុមការងរយុវជន  
គណបក្សខ្រត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងរចុះទៅពិនិត្យដំណើរការវគ្គ  
បណ្តុះបណា្តាលភា្នោក់ងរ គណបក្សនយោបាយ នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ 
ដ្រលមានភា្នោក់ងរចូលរួម ១៧០ នាក់ មកពី ៥ឃុំ ក្នុងស្រុក។ ក្រពី
ការណ្រនាំបន្ថ្រមទៅលើខ្លឹមសារម្ររៀន លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត បំពាក់     

សា្មោរតីចំពោះភា្នោក់ងរគណបក្សទាំងអស់នោះ នូវគោលការណ៍ ៣ ចំណុចដូចខាងក្រម៖
១.ត្រូវត្រច្បាស់លាស់ចំពោះគណបក្ស, ២.ត្រូវត្រកា្លាហាន ហា៊ានការពារផលប្រយោជន៍បក្ស និង ប្ដឹងជំទាស់ ឬតវា៉ា ដើម្បីបក្ស, ៣.មិនត្រូវរត់ 

ចោលការិយល័យបោះឆ្នោតជាដច់ខាត ។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហែង សួរ សមាជិក
ក្រមុការងរយវុជនគណបក្សថ្នោកក់ណា្តាល បានជបួសណំ្រះ សណំាល 
និងផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រលបានផ្តល់ជាក់ 
ស្ត្រងដល់ឃុំនានាជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមន្ត្រីការិយល័យ 
អបរំស្រុក ក្នុងស្រុកព្រកប្បាស ចំនួន ៧៣៨នាក់ និងបានផ្តល់ថវិកា
ក្នុងមា្នោក់ចំនួន ៣មុឺនរៀល ។



skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS

qñaMTI 16 elx 192 Ex]sPa qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 19

ថ្ង្រទី៣ ដល់ថ្ង្រទី៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ ណាង សមា

ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងប្រធនគណៈបក្ស 

ស្រុកម្រឃុំ ប្រក្ខជន សកម្មជន និងក្រុមយុវជនគណបក្ស បានចុះជួប 

សំណ្រះសំណាល សួរសុខទុក្ខគ្រួសារបក្ស ក្រុមគ្រួសារ បក្សចំនួន ៣ភូមិ៖

- ថ្ង្រទី៣ នៅភូមិតាស្គរ ចំនួន ៦៣៣គ្រួសារ, ថ្ង្រទី៤ នៅភូមិ តាជោ 

ចំនួន ៤២១គ្រួសារ, ថ្ង្រទី៥ នៅភូមិក្តីកណា្តាលចំនួន ៤៥៧ គ្រួសារ។

ថ្ង្រទី១៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទុំ សារ៉ែវុធ សមាជិក         
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាអនុប្រធនក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្សខ្រត្ត លោក ម៉្រន សារា៉ាន ប្រធនគណៈកមា្មោធិការ 
គណបក្សស្រុក សមាជិក សមាជិកាក្រុមការងរគណបក្សខ្រត្ត បានបើក 
វគ្គបណ្តុះបណា្តាល និងការត្រៀម លក្ខណ:សម្បត្តិរបស់យុវជន សកម្មជន 

វាគ្មិន គណបក្សនាព្រលបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ង្រ០៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ខាងមុខ ដ្រលមានយុវជនចូលរួមមកពី ៩ឃុំ គឺឃុំគគីរ សោម 
ឃុំកណ្តៀងរាយ ឃុំមនោរម្យ ឃុំពព្រត ឃុំព្រតាអី ឃុំប្រសូត្រ ឃុំរមាំងថោ្កាល ឃុំសំបួរ និងឃុំសា្វាយរំពារ ចំនួន ១២៥នាក់។

ថ្ង្រទី២៣ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមាជិក 
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់  
កណា្តាល អនុប្រធនក្រុមការងរគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលជួយស្រុក  
និងប្រធនក្រុមការងរជួយឃុំ ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ែ សមាជិកក្រុម 
ការងរយុវជនគណបក្ស បានជួបប្រជុំសំណ្រះសំណាលជាមួយបង         
ប្អូនកម្មកររោងចក្រក្នុងភូមិព្រផ្តា និងភូមិត្រពាំងខ្យង សរុបចំនួន 
៩២នាក់។

ព្រឹកថ្ង្រទី៣០ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម 
ជែុន ថែរ៉ែវា៉ែត សមាជិកក្រុមការងរយុវជន
គណបក្សថ្នោក់កណា្តាល អនុប្រធន គណៈពង្រឹង 
ស្រុក ប្រធនជនបង្គលយុវជនគណបក្សថ្នោក់
កណា្តាលទទួលបន្ទុកស្រុកព្រឈរ  និងជា 

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន មា៉ែណែត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចូលយុវជនសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមានអ្នក 
ចូលរួមចំនួន ៦៣៣នាក់។

ថ្ង្រទី៣០ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ លោកជំទាវ កុប មា៉ែរីយ៉ែស សមា   

ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បានចូលរួមពិធីសំណ្រះ 

សំណាល និងប្រកាសទទួលសា្គល់ថ្នោក់ដឹកនាំនិងសមាជិក សមាជិកា 

គណ:ចលនា សាសនិកឥសា្លាមន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមន្ទីរគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធនីភ្នំព្រញ ដ្រលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 

៧៥០នាក់។

ថ្ង្រទី៣០ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ     
សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជា 
ប្រធន ក្រុមការងរ   យុវជនគណបក្សខ្រត្តកំពត បានសហការ 
ជាមួយគណៈពង្រឹងខ្រត្ត ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លែ  ឯកឧត្តម                  
នែ គង់ សមាជិកអចិន្ត្រយ៍ខ្រត្ត បានចុះសួរសុខទុកពាំនាំនូវ   
ស្រចក្តីនឹករលឹករបស់សម្ត្រចត្រជោ ផ្សព្វផ្សាយសារៈ ប្រយោជន៍ 
ណ្រនាំកិច្ចការដ្រលត្រូវធ្វើក្នុងព្រលបោះឆ្នោតខាងមុខ និងបាននាំយកអំណយច្រកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅវត្តអង្គម្រត្រីសតា្ថារាម 
និងវត្តគីរើបរព័ត ស្ថិតនៅភូមិសា្នោយអញ្ជិតឃុំសា្នោយអញ្ជិត ស្រុកជំុគីរើ។
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បច្ចុប្បន្នន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលដ្រលដឹកនាំដោយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា 
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន        
និងកំពុងជំរុញខា្លាំងកំណ្រទម្រង់សុីជម្រលើវិស័យឧស្សាហកម្ម និង 
សិប្បកម្ម។ ដើម្បីជំរុញវិស័យន្រះ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មក៏ 
បានផ្តាតទៅលើចំណុច ជាគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រម៖

១- ចូលរួមកំណ្រទម្រង់សុីជម្រ ជាពិស្រសលើកំណ្រទម្រង់ច្បាប់បទ
ដ្ឋានគតិយុត្ត កំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធរណៈ ការលើកកម្ពស់អភិបាល 
កិច្ចល្អ និងការប្រយុទ្ធប្រឆំងអំពើពុករលួយ។

២- ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបរិយកាសធុរកិច្ចន្រការចុះបញ្ជីអនុញ្ញាតបង្កើត
រោងចក្រ និងសិប្បកម្ម សហគ្រសធុនតូច និងមធ្យម និងស្រវាកម្ម 
តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម នៅការិយល័យច្រកច្រញចូលត្រមួយ និង              
រៀបចំការផ្តល់ស្រវាមានលក្ខណៈស្តង់ដរ ដោយមានកំណត់ព្រលវ្រលា 
ប្រតិបត្តិការ និងកម្រស្រវាដ្រលត្រូវបង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ។

៣- រៀបចំកំណត់និយមន័យសហគ្រសធុនតូច និងមធ្យម  និងពិនិត្យ 
ក្រសម្រួល នីតិវិធីន្រការផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រ ដ្រលមាន 
លក្ខណះស្មុគសា្មោញ  និងក្រសម្រួលឲ្យដល់កម្រិត      អប្បបរមា នូវរាល់នីតិវិធី 
និងការត្រួតពិនិត្យដ្រលចាំបាច់ មិនស្ទួនគ្នោ។

៤- ការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្ម និងការគំទ្រដល់ការពង្រកីសមត្ថភាព
ប្រកួតប្រជ្រង និងការបង្កើនផលិតភាពរបស់រោងចក្រ សហគ្រស សិប្បកម្ម 
ជាពិស្រសការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព 
និងសូចនាករ ដ្រលកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ 
ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា។ 

៥- ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើវិស័យ កម្មសិទ្ធិឧស្សាហ-
កម្ម វាយតម្ល្រទទួលសា្គល់ស្តង់ដរ និងមាត្រសាស្ត្រ ដោយប្រើប្រស់           
ឧត្តមភាពបច្ច្រកវិទ្យារបស់ដ្រគូសហប្រតិបត្តិការ ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ 
ឲ្យអស់លទ្ធភាព និងការផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្យាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
នានា។

៦- ពិនិត្យ និងដក់ច្រញជាវិធនការគន្លឹះបន្ថ្រមទៀត ដើម្បីដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមនឹងការខ្វះប្រភពទឹក សម្រប់ផលិត  និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក  សា្អាត 
ផ្តើមពីការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ទាំងផ្ន្រករដ្ឋ និងឯកជន តាមរយៈ
ការបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយភាគី
ពាក់ព័ន្ធនានាមានជាអាទិ៍ អាជា្ញាធរដ្រនដីក្រសួងធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម 
ក្រសួងសាធរណៈការ  និងដឹកជញ្ជូនក្នុងគោលបំណងធនា នូវសមធម៌ 
ក្នុងការប្រើប្រស់ប្រភពទឹក ប្រសិទ្ធភាពស្រដ្ឋកិច្ចរបស់  គម្រងផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកសា្អាត  និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច។ 

៧- ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់បន្ថ្រមទៀត ស្វ្រងរកមធ្យាបាយ និង 
លទ្ធភាពគ្រប់ប្របយ៉ាង ដ្រលអាចជួយទ្រទ្រង់ថ្ររក្សាការពារដល់មូលដ្ឋាន 
ផលិតអំបិល ក្នុងព្រលដ្រលកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជ្រងជាមួយ 
ផលិតផលអំបិលនាំចូលពីខាងក្រដោយចាត់ទុកថ ន្រះជាកិច្ចការចម្បង 
មួយ ដ្រលក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មត្រូវខិតខំជម្នះធ្វើ ដើម្បីរក្សា      
បានផលិតផលអំបិលសម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក ដ្រលជាមរតករបស់ដូនតា 
ខ្ម្ររយើងជាយូរលង់មកហើយ។

៨- កំណត់ឡើងវិញ នូវប្រភ្រទមុខងរ និងមុខងររងជាក់លាក់មួយ 
ចំនួន ដ្រលក្រសួងអាចធ្វើការផ្ទ្ររជូនរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្រមជាតិ ឬធ្វើប្រតិភូកម្ម
ជូនដល់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រាជធនី-ខ្រត្ត ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធ
ភាពន្រការផ្តល់ស្រវាសាធរណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តម ចម បែសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 
បានលើកឡើងថ ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កន្លង ទៅកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សា   
បានកំណើនក្នុងរង្វង ៧% ក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន ១១,៤ % 
និងបានចូលរួមចំណ្រកតាមការបា៉ាន់សា្មោន គឺមានប្រមាណជា ២៩,៥% 
ន្រផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក ដោយសារត្រអនុវិស័យកម្មន្ត សាលមានការ
រើកចម្រើនលូតលាស់ខា្លាំងជាងគ្រ។ ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី ចម បែសិទ្ធ 
មានប្រសាសន៍បន្តថ វិស័យឧស្សាហកម្ម បានអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅមួយ   
ដ្រលមានកំណើនជាបន្តបនា្ទាប់ ស្របតាមចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផ្អ្រកលើ
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នោំ២០១៥-២០២៥ 
ដកច់្រញដោយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពជុា កាលពថី្ង្រទ០ី៦ ខ្រ មនីា ឆ្នោ២ំ០១៥។

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងររបស់ឧស្សាហកម្ម និង 
សិប្បកម្មប្រចាំឆ្នោំ២០១៦ និងទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៧ បានឱ្យដឹងថ 
គិតមកដល់ព្រលន្រះ ការសម្រួលការចុះបញ្ជីរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម                  
ក្រសួងបានច្រញការអនុញ្ញាតិបង្កើតរោងចក្រថ្មីចំនួន ១៤១ រោងចក្រ 
និងបានបង្កើតការងរ ចំនួន ៦២.៣១២កន្ល្រង។ សរុបចំនួនរោងចក្រចុះ 
បញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មានចំនួន ១.៥៩១រោងចក្រ 
ស្មើនឹង ១៧៤% បើប្រៀបនឹង ៥ឆ្នោំមុន។ តម្ល្រសរុបបរិមាណ ផលិតផល 
មានចំនួន ៩.៥៦៨លានដុលា្លារអាម្ររិក មានកំណើន ៧ % ក្នុងនោះ   
ឧស្សាហកម្មនាំច្រញមានចំនួន ៧.៣៨៩លានដុលា្លារ និងមានកំណើន 
១៦%។ កមា្លាំងពលកម្មដ្រលបម្រើឲ្យផ្ន្រករោងចក្រឧស្សាហកម្មសរុប 
មានចំនួន ៩២១.៨៥៨ ។ បើធៀបនឹង ៥ ឆ្នោំមុន ស្មើនឹង ១៦៥%។ 
ដោយឡ្រក សហគ្រសធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្បកម្ម បានបង្កើត 
និងចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន ៨៩.០៧៣មូលដ្ឋាន និងបានបង្កើតការងរ 
ចំនួនជិត ៦១០ពាន់កន្ល្រង។ របាយការណ៍បង្ហាញថ ចំណូលដ្រលរកបាន    

ចំណុចគន្លឹះទាំង ៨ ដើម្បីជម្រុញវិស័យឧស្សាហកម្ម          
និងសិប្បកម្មឲ្យកាន់ត្រមានការរីកចម្រើន

ក្រមាជាផលិតផលប្រព្រណីសិប្បកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិធីសមោ្ពោធពិព័រណ៍កាហ្វ្រ និងកម្មសិទ្ធអាជា្ញាបណ្ណកម្ពុជាឆ្នោំ២០១៧
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ពីវិស័យឧស្សាហកម្មសរុបជាង ៩ ៥០០ លាន ដុលា្លារ កាលពីឆ្នោំ ២០១៦ 
ដ្រលកើនឡើង៧៧% បើធៀបនឹង រយៈព្រល ៥ឆ្នោំចុងក្រយ គិតពីឆ្នោំ 
២០១២ មក ដោយក្នុងចំនួនន្រះទឹកប្រក់ជាង ២ ១០០ លានដុលា្លារ 
បានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក ហើយបើធៀបក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំពីឆ្នោំ 
២០១២ កើនឡើង ១៨២ % ខណៈចំណូលបានពីការនាំច្រញមាន 
ប្រហ្រល ៧ ០០០ លានដុលា្លារកាលពី ឆ្នោំទៅ ។ កាលពីឆ្នោំ ២០១៦                
ប្រក់ចំណូលបានពីការនាំច្រញក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររត្រមួយ មានចំនួនជាង 
៦៧០០ លានដុលា្លារ កើនឡើងពីជាង ៦ ៦០០លានដុលា្លារកាល ពីឆ្នោំ 
២០១៥។ របាយការណ៍ដដ្រលបានបញ្ជាក់ថ ចំនួនរោងចក្រនៅក្នុង វិស័យ
ឧស្សាហកម្មន្រះកប៏ានកើនឡើងផងដ្ររ ក្នងុនោះ រោងចក្រសរបុ មានចនំនួ 
១៣៥ រួមបញ្ចូលទាំងរោងចក្រអាហារ ភ្រសជ្ជៈ និងរោងចក្របារើ ដ្រល 
ចំនួនន្រះបានកើនឡើង ៨២ % ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំចុងក្រយន្រះ។

គួរបញ្ជាក់ថ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា បានច្រញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
ឧស្សាហកម្មចាប់ពីឆ្នោំ ២០១៥ ដល់ ឆ្នោំ ២០២៥ ដ្រលរំពឹងថ នឹងមាន 
កំណើនប្រហ្រលពី ៣០ ដល់ ៤០ %ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំក្រយ។

ក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរឆ្នោំ២០១៦ និងទិសដៅ 
ការងរ២០១៧ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម កាលពីថ្មីៗ 
កន្លងមកន្រះ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចតំណាងសម្ត្រច 
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជា បានស្នើឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មត្រូវអនុវត្ដន៍វិធន

ការច្បាប់ចំពោះរោងចក្រសហគ្រសធុន តូច និងមធ្យមណា ដ្រលមិនគោរព
តាមបទដ្ឋានបច្ច្រកទ្រសសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម ដ្រលបានបង្កអន្ដរាយ 
ដល់មនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្ដិ។ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានបញ្ជាក់ថ 
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រួមទាំងសមត្ថកិច្ច និងថ្នោក់ក្រមជាតិ 
ដ្រលមានការពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបន្ដសហការគ្នោពង្រឹងបន្ថ្រមទៀត ការធ្វើអធិការ 
កិច្ច រោងចក្រ សហគ្រស និងចាត់វិធនការដោះស្រយ ទប់សា្កាត់បាតុភាព
ដ្រលបានកើតឡើងមួយរយៈចុងក្រយន្រះ ចំពោះករណីពុលចំណី 
អាហារ ដោយសារត្រការធ្វ្រសប្រហ្រស ឬរំលោភបំពានច្បាប់។ ក្រសួង 
ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ត្រូវបន្ដអនុវត្ដន៍ការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្ម 
និងការពង្រីកសមត្ថភាព ប្រកួតប្រជ្រង ក្នុងវិស័យផលិតកម្ម ឧស្សាហកម្ម 
ព្រមទាំងការបង្កើនផលិតភាព ដោយផ្ដល់អាទិភាពជាពិស្រសដល់ការ 
អនុវត្ដគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នោំ២០១៥- 
២០២៥ ដ្រលក្នុងនោះមាន តារាងមា៉ាទ្រីសជាឧបសម្ព័ន្ធ ន្រគោល 
នយោបាយន្រះ ដ្រលស្ដ្រងឡើងពីផ្រនការសកម្មភាព ។ ក្រសួង 
ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពយន្ដការអនុវត្ដន៍គោល 
នយោបាយ ដើម្បីធនាបានប្រសិទ្ធភាព។ លោកជំទាវបន្ដថ ក្រសួងត្រូវ 
បន្ដគំទ្រដល់វិស័យឯកជន លើការងរបង្កើនផលិតភាព ការបង្កើតទំនាក់
ទំនងផ្សារភា្ជាប់គ្នោជាប្រព័ន្ធរវាងអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងប្រភពទីផ្សារ។ 
ក្នុងបណា្តាឆ្នោំខាងមុខ វិស័យឧស្សាហកម្ម នៅត្រជាវិស័យអាទិភាព ដ្រល      
បានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ក្នងុការបន្ដរក្សាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ៕

សម្ត្រចត្រជោអះអាងថ សុំឲ្យមានការជឿជាក់លើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា       
និងជឿទុកចិត្តទៅលើអ្វីដ្រលយើងបានរួមគ្នោធ្វើកន្លងទៅ ព្រះសម្ត្រចមិនដ្រល        
បានគូសវាសយុទ្ធសាស្រ្តនាំទៅដល់ការខុសឆ្គង សម្រប់ប្រទ្រសជាតិនោះទ្រ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធទាំង
អស់ត្រូវចូលរួមដើម្បីការពារសន្តិភាពន្រះឲ្យបាន។ យើងដច់ខាតមិនឲ្យអ្នកណា  
មួយបំផ្លាញសន្តិភាពន្រះទ្រ។ ទោះបីអ្នកឯងធ្លាប់និយយថ អ្នកឯងគ្មោនអាវុធ 
នោះទ្រ ត្រសង្រ្គាមមិនម្រនកើតច្រញត្រឹមត្រមកពីអាវុធត្រវាកើតច្រញពីមាត់របស់
អ្នកឯងត្រម្តង។ ដូចន្រះប្រសិនជាមានច្រតនាចង់រក្សាសន្តិភាពពិតប្រកដ អប់រំ          
ផ្ន្រកខាងក្រមឈប់ជ្ររប្រមាថគ្នោតទៅទៀត។
 នៅវ្រលាមោ៉ាង ៨យប់ ថ្ង្រអាទិត្យ ទី២១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ សពកង  

កមា្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា ក្រមទង់អង្គការសហប្រជាជាតិ ៤រួប ដ្រលបាន  
ពលីជីវិតនៅប្រទ្រសអាហ្វ្រិកកណា្តាល ត្រូវបានបញ្ចូនមកដល់មាតុភូមិវិញ ក្រម     
ការសោកសង្រងអាឡោះអាល័យយ៉ាងក្រល្រង ចំពោះការបាត់បង់វិរៈកុលបុត្រ
ខ្ម្ររទាំង ៤រូបន្រះ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកការបាត់បង់ជីវិតរបស់កងកមា្លាំងទាំង 
៤រូបន្រះ គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធ្រងមួយរបស់ជាតិមាតុភូមិ ហើយបានចាត់ទុកការ 

ពលីរបស់ពួកគ្រ ជាការពលីប្រកបដោយកិត្តិយសសម្រប់ជាតិមាតុភូមិ។ ការពលី 
របស់កងកមា្លាំងកម្ពុជាទាំង ៤ រូបន្រះ នឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជារាថយក្នុងការប្រយុទ្ធ 
ជាមួយអំពើភ្ររកម្ម នោះឡើយ ហើយកម្ពុជា នឹងបន្តជំរុញ និងចូលរួមកាន់ត្រខា្លាំងកា្លា 
ថ្រមទៀត ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រសកម្ម ស្វ្រងរកសុខសន្តិភាព 
ជូនមនុស្សជាតិលើពិភពលោក។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានច្រញបទបញ្ជា
ឲ្យអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យជូនសពវើរៈយុទ្ធជនទាំង ៤ រូបឲ្យ      
បានអធិកអធមសមនឹងមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុងឧត្តមន្រះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា          
បានសម្រចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនកងកមា្លាំងរបស់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមរក្សាសុខសន្តិភាព
នៅតាមបណា្តាប្រទ្រសមានវិបត្តិដោយសារភ្លើងសង្រ្គាម ក្រមទង់របស់អង្គការសហ
ប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នោំ២០០៦។ ការសម្រចចិត្តចាត់បញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាចូលរួមប្រសក
កម្ម រក្សាសន្តិភាពនាព្រលនោះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ 
អគ្គល្រខា ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយត្រូវបានធ្វើឡើង ខណៈដ្រលកម្ពុជា   
ខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមនិងបញ្ហាគ្រះថ្នោក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពី   
សង្រ្គាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ។ សម្ត្រចត្រជោធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថ ការសម្រចនោះ 
គឺជាការសម្រចដ៏សំខាន់មួយដ្រលរូបសម្ត្រចផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខ
ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្ត្រចត្រជោ ក៏ធ្លាប់ 
បានបញ្ជាក់ដ្ររថ ក្នុងឋានៈជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ជារដ្ឋភាគីន្រ 
អនុសញ្ញាអូតាវា៉ា ជាពិស្រស ក្នុងនាមជាប្រទ្រសមួយដ្រលបានឆ្លងកាត់សង្រ្គាមបំផ្លិច
បំផ្លាញដ៏រាុំរ៉្រ កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវត្រខិតខំច្រករំល្រកកងកមា្លាំងបោសសមា្អាតមីនរបស់
ខ្លួន ដើម្បីទៅរួមចំណ្រកសម្រលទុក្ខលំបាកជួយដល់ប្រទ្រសផ្ស្រង ដ្រលកំពុង 
ប្រឈមនឹងគ្រះថ្នោក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះដូចកម្ពុជាដ្ររ។ ន្រះគឺជា 
ការសម្រចចិត្តមួយដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថ កម្ពុជាមិនត្រឹមត្រគិតគូរអំពីប្រជា-
ជាតិខ្លួននោះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងបានរួមចំណ្រកគិតគូរដល់សុខទុក្ខប្រជាជាតិផ្ស្រង 
ទៀតនៅលើពិភពលោក ។ ជាឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់កម្ពុជា ក្នុងការសំដ្រងសាមគ្គី-
ភាពជាអន្តរជាតិ និងរួមវិភាគទានដល់កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បី 
បុព្ធហ្រតុសន្តិភាព សន្តិសុខ និងមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោក ។

កិច្ចការបញ្ជូនកងកមា្លាំងន្រះ បានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបនា្ទាប់ឥតឈប់ឈរដោយបាន
ចាប់ផ្តើមពីកងបោស សមា្អាតមីនមានចំនួនត្រឹម ១៣៥នាក់នៅប្រទ្រសស៊ូដង់កាល
ពីឆ្នោំ២០០៦ មកដល់ព្រលបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា បានបញ្ជូនកងកមា្លាំងរក្សាសន្តិភាពបាន 
៤.៦៨៩នាក់ ហើយ។ ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នោំកម្ពុជា បញ្ជូនកងកមា្លាំង ៨០០នាក់ ទៅ
បំព្រញប្រសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅតំបន់អាហ្រ្វិក មជ្ឈិមបូពា៌ និងអឺរ៉ុបពោល គឺនៅ 
ស៊ូដង់, ស៊ូដង់ខាងត្ូបង, ឆដ, សាធរណរដ្ឋអាហ្រ្វិកកណា្តាល, លីបង់, សុីរើ, មា៉ាលី 
និង នៅលើកោះសុីប៕
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សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពវិរៈយុទ្ធជន
កម្ពុជា ៤រូប ដ្រលបានពលីជីវិតក្នុងប្រសកកម្ម ក្រមទង់អង្គការសហប្រជាជាតិ 
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ក្នុងឆ្នោំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងទៅ វិស័យអប់រំបានឈនដល់   

ដំណាក់កាលពាក់កណា្តាលអាណត្តិ ន្រការអនុវត្តផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ  

វិស័យអប់រំ ២០១៤-២០១៨ ហើយដ្រលមានលក្ខណៈកាន់ត្រសុីជម្រ

និងមុតស្រួច ក្នុងបរិបទកំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកសង្គមពុទ្ធិ និង 

វិបុលភាព ស្របតាមដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ 

ន្ររដ្ឋសភា ។ គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ កម្មវិធី និងចង្កាមសកម្មភាព

របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ត្រូវបានសម្រួល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ  

នឹងប្រព័ន្ធអប់រំមួយ ដ្រលធនាគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌ និង                   

បរិយបន្ន ដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីសំណាក់ដ្រគូអភិវឌ្ឍ   

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការប្រើប្រស់ឲ្យអស់លទ្ធភាព សកា្តានុពលធនធន 

សរុប។ 

  ក្នុងឆ្នោំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកន្រះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន           

និងកីឡាបានសម្រចលទ្ធផលធំៗជាច្រើនរួមមាន នៅលើការងរអប់រំ 

ក្រសួង បានខិតខំកសាងអគរសិក្សាជាច្រើននៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅទូទាំង

ប្រទ្រស ពិស្រសនៅតាមតំបន់ព្រំដ្រន និងតំបន់ជួបការលំបាកក្នុង                      

គោលដៅបង្ខិតសាលារៀនឲ្យទៅជិតលំនៅឋានរបស់ប្រជាជន ស្របតាម

អនុសាសន៍របសស់ម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយក 

រដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទ្រស 

សាលាមត្ត្រយ្យសិក្សា និងសាលារៀនចំណ្រះទូទៅទាំងសាធរណៈ និង 

ឯកជនសរុបចំនួន ១៣.៨៧៦ សាលា ក្នុងនោះរួមមាន សាលាមត្ត្រយ្យ 

សិក្សា ៤.៤០៧ សាលាបឋមសិក្សា ៧.៥៦១ អនុវិទ្យាល័យ ១.៣០០ 

និងវិទ្យាល័យ៦០៨។

   នៅក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណា្តាខ្រត្តនានា 

នៅដំណាច់ឆ្នោំ២០១៦ និងដើមឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា 

បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង 

សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានផ្តល់អគរសិក្សាថ្មី 

៣៦៨ខ្នងស្មើនឹង ៤.១៩៤បន្ទប់ ជួសជុលអគរសិក្សា ២៧ខ្នង ស្មើនឹង 

១០១បន្ទប់ និងសាលប្រជុំ ៣ខ្នង។  គិតមកដល់ខ្រមីនា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ      

សំណង់អគរសិក្សា ដ្រលជាអំណយដ៍ថ្ល្រថ្លារបស់សម្ត្រចអគ្គមហា-

ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន សរុបមានចំនួន 

៤.១៤០ខ្នង ស្មើនឹង ២៤.១០៥បន្ទប់ ក្នុងនោះវិទ្យាល័យចំនួន ១.២១១ 

ខ្នង ស្មើនឹង ៨.០៣១បន្ទប់ អនុវិទ្យាល័យចំនួន ៥០៨ ខ្នង ស្មើនឹង 

២.៨៧៣បន្ទប់ និងបឋមសិក្សា ចំនួន ២.៤០៦ខ្នង ស្មើនឹង ១២.៩៩៥   

បន្ទប់ ដោយរួមបញ្ចូលអគរសិក្សាចំនួន ៣.៦១២ខ្នង ទីចាត់ការចំនួន 

២៩០ខ្នង អគរសា្នោក់នៅចំនួន ៧៨ខ្នង អគរកាត់ដ្ររចំនួន ១៣០ ខ្នង 

មត្ត្រយ្យសិក្សាចំនួន ០៥ខ្នង និងសាលសហសិក្សា ១០   ខ្នង។

តាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់វ័យសិក្សា ការសាងសង់ 

អគរសិក្សា ការផ្តល់គ្រូបង្រៀន ការផ្តល់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន ការ

ផ្តល់អាហារួបករណ៍ដល់សិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ជាពិស្រស សិស្សនារើ 

ជាដើម បានបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពកាន់ត្រច្រើនក្នុងការទទួល

បានការអប់រំ។ បច្ចុប្បន្ន អត្រពិតន្រការសិក្សារបស់កុមារនៅបឋមសិក្សា

សាធរណៈនិងឯកជនមាន ៩៧,៧% (ស្រី៩៨,២ %) ស្ថិតក្នុងស្តង់ដ      

និងក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហ្រលប្រទ្រសក្នុងតំបន់។

សិស្សសរុបនៅគ្រប់ភូមិសិក្សាសាធរណៈ និងឯកជន ពីមត្ត្រយ្យ-

សិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាមានចំនួន ៣.២៤៥.៩៤៧នាក់ (ស្រី 

១.៥៩៨.៨០៦នាក់) ។ បុគ្គលិកអប់រំនៅទូទាំងប្រទ្រសមាន ១១៦.៤៥៧ 

នាក់ (ស្រី ៥១.៨៧០នាក់) ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាមាន ១២១ ក្នុងនោះ 

គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ៤៨ និងឯកជន ៧៣ ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅ 

តាមរាជធនី-ខ្រត្ត ចំនួន២០។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងនោះ ស្ថិតនៅ

ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង-សា្ថាប័នចំនួន១៦។ គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា

ដ្រលស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមាន ៧៣ 

ក្នុងនោះ រដ្ឋ ១៣ និងឯកជន៦០។ និស្សិតចាប់ពីថ្នោក់បរិញ្ញាបត្ររងដល់ 

បណ្ឌិតមានចំនួន ២១៩.០៦៩ នាក់ (នារើ ៩៥.៧១៨នាក់)។

ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពឆ្លើយតបន្រការផ្តល់ស្រវាអប់រំ 

ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានក្រលម្អ និងបានដក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធី   

សិក្សាថ្មី និងផ្តល់សៀវភៅសិក្សាសមា្ភោរៈបច្ច្រកទ្រស ដើម្បីឲ្យការរៀន 

ការបង្រៀន និងការស្រវជ្រវនៅតាមគ្រឹះសា្ថានសិក្សា និងបានយកចិត្ត        

វិស័យអប់រំកំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម ចំពោះជោគវាសនា 
អនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នោ

យុវនិស្សិត និងសិស្សានុសិស្សដ្រលបានរើកដុះដលនៅក្នុងថ្នោលន្រ

វិស័យអប់រំគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺសា្វាងសម្រប់អនាគតកម្ពុជាយើង

សកលវិទ្យាល័យក្រច្រះ ស្ថិតក្នុងភូមិស្រស្តា សង្កាត់អូរឫស្សី 

ក្រុងក្រច្រះ ខ្រត្តក្រច្រះ
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ទុកដក់ដល់ការងរតម្រង់ទិសវិជា្ជាជីវៈនៅតាមវិទ្យាល័យចំណ្រះទូទៅ និង 

បច្ច្រកទ្រស។

ទន្ទមឹន្រះ ក្រសួងបានធ្វើវិក្រតឹការគ្របូង្រៀនជាប្រចំា ដើម្ីបលើកកម្ពស់

សម្ថភាពគ្រូបង្រៀន ដ្រលជាអ្នកផ្តល់ការអប់រំដល់យុវជនជំនាន់ក្រយ   

ឲ្យកាន់ត្រមានចំណ្រះដឹង បំណិននិងសីលធម៌ខ្ពស់ ស្របតាមចតុស្តម្ភ  

ទាំងបួនន្រការអប់រំគឺ រៀនដើម្បីមានចំណ្រះដឹង រៀនដើម្បីមានចំណ្រះធ្វើ 

រៀនដើម្បីកា្លាយជាពលរដ្ឋល្អ និងរៀនដើម្បីច្រះរស់នៅជាមួយគ្នោ ព្រមទាំង

បណ្តុះបណា្តាលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់កម្រិត ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាល   

កិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យអប់រំ។ លើសពីន្រះ យន្តការធនាគុណភាពអប់រំត្រូវ

បានរៀបចំ និងកំពុងអនុវត្តជាជំហានៗ ដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្ល្រលើការ   

សិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស និងការងរគ្រប់គ្រងនៅតាមគ្រឹះសា្ថានសិក្សា 

ទូទាំងប្រទ្រស ។

ដោយមានកិច្ចសហការល្អពីដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងបានបើកយុទ្ធនាការ 

អក្ខរកម្ម ដើម្បីបង្កើនការចូលរៀនថ្នោក់អក្ខរកម្ម។ ជាលទ្ធផល នៅឆ្នោំសិក្សា 

២០១៥-២០១៦ មានគ្រូអក្ខរកម្មចំនួន ១.១២៥ នាក់ ស្រី ៣៧,៧៧% 

និងមានអ្នកចូលរៀនចំនួន ២២.៦៥២នាក់ ស្រី ៦៩,៣៨% ។ មជ្ឈមណ្ឌល 

សិក្សាសហគមន៍មាន ៣៥៣ កន្ល្រង ក្នុងនោះ ៣២៧កន្ល្រង គ្រប់គ្រងដោយ 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងចំនួន២៦កន្ល្រងទៀត គ្រប់គ្រងដោយ 

ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ និងមានអ្នករៀនជំនាញមុខរបរសរុប ៩.៩៤៩នាក់ ស្រី 

៦៤,៤៧%។

 នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពន្រ ការអប់រំ ក្រសួងអប់រំ យុវជន 

និងកីឡា បាននិងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ

នានាសំដៅឆ្លើយតប និងឆ្ពោះទៅធ្វើកំណ្រទម្រង់សុីជម្រការបណ្តុះ-

បណា្តាលធនធនមនុស្សនៅក្នុងបរិបទន្រសង្គមពុទ្ធិ និងការអនុវត្តគោល 

នយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងវិស័យអប់រំ។

 ជាក់ស្ត្រង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រចបាននូវវឌ្ឍនភាពន្រ

ការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំដោយឈរលើសរសរស្តម្ភចំនួន ៥ ។ 

សរសរស្តម្ភទី១ គឺការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពគោលនយោបាយគ្របូង្រៀន, 

សរសរស្តម្ភទី២ គឺការពិនិត្យឡើងវិញកម្មវិធីសិក្សា សៀវភៅសិក្សា គោល 

នងិក្រលម្អបរសិា្ថានសកិ្សា,  សរសរស្តម្ភទ៣ី គកឺារដកឲ់្យអនវុត្ត អធិការកិច្ច, 

សរសរស្តម្ភទី៤ គឺការពង្រឹងរង្វាយតម្ល្រសិក្សាដូចជាការ   ប្រឡងរង្វាយ 

តម្ល្រថ្នោក់ជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ និងសរសរស្តម្ភទី៥ គឺការក្រទម្រង់ 

ឧត្តមសិក្សា។

   មកដល់បច្ចុប្បន្នន្រះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុង   

អនុវតត ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ វិស័យអប់រំឆ្នោំ២០១៤-២០១៨ ដោយផ្តាត

ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រីកការអប់រំកុមារតូច  ការបង្កើនលទ្ធ

ភាពទទួលបានការអប់រំនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា និងក្រយមធ្យមសិក្សា     

ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិត ជាមួយនឹងការពង្រីក   

កម្មវិធីអប់រំក្រការ អប់រំបច្ច្រកទ្រស ការអភិវឌ្ឍន៍ការងរយុវជន និងការ 

អប់រំកាយ និងកីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់

កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអាទិភាពអប់រំនៅក្នងុផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នោំ ២០១៤-២០១៨។

សមិទ្ធផលដ្រលសម្រចបានខាងលើន្រះ ពិតជាបានបង្ហាញយ៉ាង 

ប្រត្យក្ស ពីការប្រងឹប្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នងុការអនុវត្ត

ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នោំ២០១៤-២០១៨ ក្រមការការដឹកនាំ

ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវ្រងឆ្ងាយ និងប្រកដនិយមរបស់សម្ត្រចអគ្គមហា

ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕
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រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រ
ទម្រង់សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណ្រទម្រង់វិស័យវិស័យសុខា- 
ភិបាលកាន់ត្រមានតួនាទីសំខាន់ ដោយបានកំពុងពង្រីកការងរតាមទី 
ជនបទ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្រវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។  ការថ្រទាំង 
សុខភាព មាតា ទារកនិងកុមារ ក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដក់រួមទាំងការកាត់
បន្ថយអត្រជំងឺឆ្លង និងជំងឺផ្ស្រងៗជាច្រើនទៀត ។

ទន្ទឹមនោះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រចបានជោគជ័យនូវសូចនាករ គោល- 
ដៅសហស្សវត្យរ៍លើការប្រយុទ្ធប្រឆំង នឹងជំងឺឆ្លងនានាមានដូចជា ជំងឺ 
អ្រដស៍ គ្រុនចាញ់ និងរប្រងមុនការកំណត់ការគ្រប់   ដណ្តប់ន្រស្រវាបង្ការ 
និងគុណភាពន្រការព្យាបាលថ្រទាំអ្នកជំងឺអ្រដស៍ រប្រង និងអ្នកកើតជំងឺ 
គ្រុនចាញ់ កាន់ត្រប្រសើរឡើង។ ជាក់ស្ត្រងក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ក្រសួង      
សុខាភិបាលបានបន្ដដក់ច្រញនូវវិធនការចំនួន ៣ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ           
នឹងបញ្ហាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្រលត្រងត្រប្រឈមនៅព្រល  
បច្ចុប្បន្នន្រះ ។

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្ដ្រីមក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រងក្នុង
ឱកាសបើកសន្និបាត សុខាភិបាលលើកទី៣៨ កាលពីព្រលថ្មីៗកន្លងមក 
ន្រះថ វិធនការដ្រលក្រសួងដក់ច្រញ ដើម្បីបម្រើស្រវាសុខភាព ជូនដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន៣ចំណុច គឺទី១-ការបន្ដប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺឆ្លង, 
ទី២-ការចាក់ជូននូវថ្នោំបង្ការដល់មាតា និងទារក ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភា
ពរបស់ពួកគត់ និងទី៣-ការពង្រឹងវិជា្ជាជីវៈរបស់យើងការបណ្តុះបណា្តាល
បន្ថ្រមចំពោះមន្ដ្រី និងបុគ្គលិកយើងឲ្យកាន់ត្រមានសុខភាពខ្ពស់ ជាមួយ     
នឹងឧបករណ៍ប្រើប្រស់ឲ្យកាន់ត្រទំនើប សម្រប់មន្ទីរព្រទ្យថ្នោក់ជាតិ ថ្នោក់ 
ខ្រត្ដ និងថ្នោក់ស្រុក ហើយក្រពីន្រះ យើងខិតខំប្រឹងប្រងធ្វើយ៉ាងណា 
ដើម្បីគ្របដណ្តប់ស្រវា     សុខាភិបាលរបស់យើងឲ្យបានកាន់ត្រទូលំទូលាយ 
ដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្ល្រង គ្រប់ព្រលវ្រលា ពិស្រសក្នុងតំបន់ដច់ 
ស្រយល។  ចណំ្រកប្រជាជន ដ្រលមានជវីភាពខ្វះខាត ចាសជ់រាគ្មោនទពីងឹ 
និងជនពិការ គឺព្យាបាលដោយឥតគិតថ្ល្រផងដ្ររ។ យើងត្រូវពង្រឹងមូលនិធិ 
សមធម៌ ដើម្បីគ្របដណ្តប់ស្រវាសុខភាព ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់ត្រ
មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ របស់ 

យើងបន្ថ្រមទៀត ក្នងុការបំព្រញនូវចំនុចខ្វះខាតកន្លងមកដោយមិនប្រកាន់
ឋានៈ និងមុខងរ។ យើងនឹងពង្រីកមន្ទីរព្រទ្យបន្ថ្រមក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ 
នៅតាមជនបទដូចជានៅក្នងុខ្រត្ដ     ប្រលិន និងខ្រត្ដឧត្ដរមានជ័យសម្រប់
រាជធនីភ្នំព្រញវិញ គឺយើងសាងសង់អគរបន្ថ្រម នៅមន្ទីរព្រទ្យកុមារជាតិ 
និងកំពុងសាងសង់អគរព្យាបាលជំងឺមហារើកនៅមន្ទីរព្រទ្យកាល់ម៉្រត។

តាមរបាយការណ៏ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថ  អត្រអាំង  
ដង់សុីត្រជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈមនៅឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅន្រះ បាន 
ថយចុះគួរឱ្យកត់សមា្គល់បើធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥ ។ 

ជំងឺគ្រុនឈមឆ្នោំ២០១៦ មានចំនួន ១២.៨៤៣ករណី (អត្រអាំង-
សីុដង់មាន៧៧,៥% ក្នងុចំណមប្រជាជន ១ស្រននាក់) ដ្រលក្នងុនោះមាន
អ្នកជំងឺសា្លាប់ចំនួន១៨នាក់ (អត្រសា្លាប់០,១% ទាបជាងឆ្នោំ២០១៥ ដ្រល 
មាន០,២%) ។ អត្រអាំងដង់សុីត្រឆ្នោំ២០១៦ ថយចុះ ១៦,៦៦% ធៀប 
នងឹឆ្នោ២ំ០១៥ (ថយចុះចនំនួ២.៥៦៩ករណ)ី ។ជងំគឺ្រនុឈមនៅត្រកើត 
មានច្រើនជាងគ្រចំពោះកុមារមានអាយុតិចជាង១៥ ឆ្នោំទាំងពីរភ្រទ។ 
ជំងឺគ្រុនឈមឆ្នោំ២០១៦ កើតមានព្រញមួយឆ្នោំនៅពាសព្រញប្រទ្រស 
បង្កដោយប្រភ្រទវើរុសគ្រុនឈមស្ររ៉ូទីបទី២ ប៉ុន្ត្រមានបួនខ្រត្តកើតច្រើន 
ជាងគ្រ គឺមណ្ឌលគីរើ ព្រះវិហារ  សៀមរាបនិង កំពង់ធំ។ ឯកឧត្តម   
វ្រជ្ជបណ្ឌតិ ម៉ម បុ៊នហែង រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រងការកោត
សរសើរចំពោះថ្នោក់ដឹកនំាមន្ត្ររីាជការ បុគ្គលិកន្រមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធ
នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ បា៉ារា៉ាសុីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ         
ដ្រលបានយកចិត្តទុកដក់និងខិតខំប្រឹងប្រង ធ្វើឱ្យអត្រអាំងដង់សុីត្រ                                                            
គ្រុនចាញ់ធ្លាក់ចុះពី ៤,៣២ នាឆ្នោំ២០១១ មកនៅ ១,៥ករណីក្នុង ចំណម     
មនុស្ស១០០០នាក់នាឆ្នោំ២០១៦ និងអត្រអាំងដង់សុីត្រគ្រុនឈម នា 
ឆ្នោំ២០១៦ ថយចុះ១៦,៦៦% ធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥។  ថ្វីត្បិតត្រពីមួយឆ្នោំ 
ទៅមួយឆ្នោំ អត្រមរណមាតាមានការថយចុះ ត្រយើងនឹងខិតខំបន្ថ្រមទៀត 
ដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យកាន់ត្រច្រើន ហើយអ្វីជាយន្ដការថ្មីនោះ គឺយើងនឹង 
ដក់ព្រទ្យឆ្មប ដ្រលទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវនៅ 
តាមមន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋ និងមណ្ឌលសុខភាពបន្ថ្រមទៀត ដើម្បីងយស្រួល 
ធ្វើការពិនិត្យ និងព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាន់ត្រឆប់រហ័ស ។ 
ពិស្រស យើងចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងពីអត្ថ-     

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្ដដាក់ច្រញវិធានការចំនួន៣ ដើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ្រសុខភាពទូទ្រជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ជើញចុះ

ពិនិត្យការព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជននៅតាមមណ្ឌលសុខភាព
ផ្តល់ឈមដើម្បីសង្គ្រះអាយុជីវិត និងក្តីស្រឡាញ់
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ប្រយោជន៍ក្នងុការមកពិនិត្យសុខភាពព្រលមានគភ៌ និងសម្រលរួចជៀស-
វាងមានគ្រះថ្នោក់ដល់មាតា និងទារកមុនព្រលសម្រលនិងក្រមសម្រល 
បុត្ររួច។

លោកស្រីសាស្ដ្រចារ្យ ទុង រដ្ឋាវើ ប្រធនបជ្ឈមណ្ឌលជាតិគំពារមាតា 
និងទារក បានលើកឡើងផងដ្ររថ  បច្ចុប្បន្នន្រះ ប្រជាពលរដ្ឋយើង ដ្រល 
មានគត៌ បានមកទទួលយកស្រវាព្យាបាល និងពិនិត្យសុខភាព រួមទាំង 
សម្រលកូន នៅមន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋ និងឯកជន រហូតដល់ជាង ៩៥% ដូចន្រះ 
នៅសល់ជិត៥% គឺគត់សម្រលកូន ដោយឆ្មបបុរាណ។ ហ្រតុន្រះបញ្ហា
ប្រឈមនៅត្រកើតមានសម្រប់ស្ដ្រី ដ្រលមានគត៌ដដ្រល គ្រន់ត្រមាន         
ចំនួនតិចតួច ពិស្រសនៅព្រលដ្រលពួកគត់មិនបានមកពិនិត្យសុខភាព 
ពីមុនសម្រល និងក្រយព្រលសម្រលរួច គត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហា 
ជាច្រើន ដោយព្រលខ្លះ មា្ដោយនិងកូនអាចបាត់បង់ជីវិតផងដ្ររព្រះថ     
ស្ដ្រីមានផ្ទ្រពោះគត់មានអារម្មណ៍ខុសប្ល្រកពីមុនបន្ដិច ហើយអ័រម៉ូនគត់
កើនឡើងសំពាធឈមឡើងខ្ពស់ ដ្រលបណា្តាលឲ្យជាតិប្រូត្រអ៊ីនច្រើន        
ក្នុងទឹកនោម                               កើតជាជំងឺម្យា៉ាងហៅថ ក្រឡាភ្លើង។ បើសិនមិនព្យាបាលទ្រ 
អាចនឹងប្រកាច់ ហើយបណា្តាលឲ្យសា្លាប់ទាំងមា្ដោយ និងកូន ។ កម្ពុជាជា 
ប្រទ្រសមួយក្នុងចំណម ១០ប្រទ្រស ដ្រលសម្រចជោគជ័យ គួរឲ្យកត់-
សំគល់ក្នុងការជួយសង្គ្រះជីវិតស្រ្តី និងកុមារ និងសម្រចបាននូវគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស ទី៤ និងទី៥ របស់កម្ពុជា។ ប៉ុន្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយ
កម្ពជុានៅត្រមានការងរជាច្រើនត្រវូបន្តធ្វើ ដើម្បឈីនទៅ សម្រចគោល-
ដៅសកលថ្មី ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្ត្រជា្ញានឹងធ្វើឲ្យបាន គឺគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនាឆ្នោំ២០៣០ ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រ 
មរណភាពមាតាឲ្យនៅទាបជាង ៧០នាក់ ក្នុងកូនកើតរស់មួយពាន់នាក់ 
និងអត្រមរណភាពកុមារ អាយុក្រម៥ ឆ្នោំ ឲ្យនៅទាបជាង ២៥នាក់ 
ក្នុងកូនកើតរស់មួយពាន់នាក់ ។

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើង
ថ បច្ចុប្បន្នន្រះ វិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាមានការរើកចម្រើន ហើយ
ស្ត្រីកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើនយល់កាន់ត្រច្បាស់ អំពីការទទួលយកការព្យាបាល
ស្រវាសម្រលកូនដោយវ្រជ្ជសាស្ត្រ ពិស្រសប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាទទួល 
បាលការព្យាបាល និងទទួលបាននូវស្រវាសុខាភិបាល ដ្រលផ្តល់ជូន 
ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថ កាលពីឆ្នោំ២០១៦ 
កន្លងទៅ មន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋបានទទួលការព្យាបាល ពិគ្រះជំងឺដោយឥតគិតថ្ល្រ 
និងមានការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះជនក្រីក្រ ដ្រលគ្មោនលទ្ធភាពបង់ប្រក់
ព្យាបាលមានចំនួនជាង ៣,៨លានករណី។ ជាមូយសមទ្ធិផលខាងលើ  
ន្រះអង្គសន្និបាត សុខាភិបាលលើកទី៣៨ បានលើកឡើងនូវគោលការណ៍ 
៨ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការងរគ្រប់គ្រងការផ្តល់ស្រវា        
ឲ្យកាន់ត្រខិតជិតប្រជាជនបន្ថ្រមទៀតនោះគឺ៖

១. កោតសរសើរនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់ថ្នោក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីសុខា-
ភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នោក់ ដ្រលជំរុញឲ្យវិស័យន្រះមានការរើកចម្រើនគួរឲ្យ  
កត់សមា្គល់ ២. ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការងរគ្រប់គ្រងការផ្តល់ស្រវា   
ឲ្យកាន់ត្រខិតជិតប្រជាជនបន្ថ្រមទៀត ៣. ការសា្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ 
មានត្រមា្នោក់គត់ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ ដ្រលជាលទ្ធផលមួយគួរឲ្យមានមោទន: 
ហើយដ្រលបង្ហាញថ ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ស្ថិតលើវិថីសំដៅ 
សម្រចបាននូវការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងព្រលអនាគត ៤. ការ 
ប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងផ្ស្រងទៀត ក៏មានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ដូចជាការទប់សា្កាត់ 
ការចម្លងរោគឆ្លងជាដើម ៥. ការពង្រងឹសមត្ថភាពមន្ត្រសុីខាភិបាល និង បន្ត

ពង្រកីវិសាលភាពគុណភាពស្រវាសុខាភិបាល ៦. បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ៧. ចូលរួមអនុវត្តការធ្វើវិមជ្ឍការ 
និងវិសហមជ្ឍការដល់ថ្នោក់ក្រមជាតិ  និង៨.បន្តការចូលរួមនិងយកចិត្ត 
ទុកដក់ ពិនិត្យ  និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ស្របតាមគោល   
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ថ្ល្រងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី៣៨ សម្ត្រចក្រឡា 
ហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ តំណាងដ៏ខ្ពង់
ខ្ពសស់ម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ  
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលពង្រឹងគុណភាព 
សុខា    ភិបាលក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលនិស្សិតផ្ន្រកសុខាភិបាលតាមរយៈ
ការអប់រំនៅតាមបណា្តាគ្រឹះសា្ថានរដ្ឋ និងឯកជនឱ្យបានតឹងរុឹង ដើម្បីធ្វើ 
យ៉ាងណាឱ្យនិស្សិត ដ្រលច្រញមកមានគុណភាព និងមានសមត្ថភាព 
ច្បាស់លាស់។ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានថ្ល្រងទៀតថ ក្រសួង 
សុខាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យវ្រជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការើ គិលានុបដ្ឋាយិកា 
ឆ្មប ត្រូវមានជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ ក្រយពីបញ្ចប់     
ការសិក្សានៅតាមគ្រឹះសា្ថានអប់រំរដ្ឋ និងឯកជន។ ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវ
ធនាឱ្យបាននូវគុណភាពស្រវា ផ្ន្រកព្យាបាលសាធរណៈ និងឯកជន 
ពិស្រសគុណភាពន្រការព្យាបាល និងថ្រទំាជំងឺ ហើយក្រលម្អស្រវាព្យាបាល 
ជាប្រចាំ ដើម្បីឈនឆ្ពោះទៅបង្កើតប្រព័ន្ធទទួលសា្គល់គុណភាព ស្រវា 
សុខភាព និងទទួលសា្គល់គុណភាពអ្នកផ្តល់ស្រវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ។ 
សម្ត្រចក្រឡាហោម បានណ្រនំាឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលបន្តធ្វើការសហការ
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យជនជន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទំនើបកម្ម សមា្ភោរ 
បច្ច្រកទ្រស វ្រជ្ជសាស្រ្ត វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឱ្យមានការរើកចម្រើន
ដ្រលអាចប្រកួតប្រជ្រងជាមួយប្រទ្រសជិតខាង និងលើពិភពលោកបាន។ 
ក្រសួងសុខាភិបាល និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិស្រសគណកម្មការប្រយុទ្ធ                 
ប្រឆំងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយ សហការគ្នោបង្កា្របបទល្មើសផលិតផលក្ល្រង
បន្លំ ពិស្រសផលិតផលឳសថនិងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ដ្រលទំនិញ  
ចាំបាច់សម្រប់ប្រើប្រស់ ដើម្បីធនាសុវត្ថិភាពដល់សុខុមាលភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការប្រើប្រស់ឳសថ គឺប្រៀបបាននឹងអាវុធមុខពីរ ប្រសិន
បើអ្នកប្រើប្រស់មិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងបង្កគ្រះថ្នោក់ទៅវិញ ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រល
សំខាន់ជាងន្រះទៅទៀតនោះ គឺការប្រើប្រស់ឳសថដ្រលខូចគុណភាព      
និងក្ល្រងបន្លំ គឺវានឹងបង្កគ្រះថ្នោក់កាន់ត្រខា្លាំងដល់អាយុជីវិតអ្នកប្រើប្រស់៕
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ស្ប្រកតូច ជាប្រភ្រទសិល្បៈ ស្ថិតក្នុង  

ក្រុមលោ្ខានស្រមោលដូចស្ប្រកធំដ្ររ ប៉ុន្ត្រ

ជាចមា្លាក់លើស្ប្រកគោមានទំហំតូចៗ ហើយ

មិនម្រនជាចមា្លាក់នឹងថ្កល់ដូចសិល្បៈស្ប្រក

ធំ ឬស្ប្រកលាបពណ៌នោះឡើយ។ ស្ប្រក    

តូចជាចមា្លាក់ ដ្រលអាចធ្វើចលនាកម្រើក 

បានដូចជា លើកដ្រ លើកជើង ឬហាមាត់ 

និយយ និងច្រៀងបាន។

ស្ប្រកតូចជាប្រភ្រទសិល្បៈ ប្របប្រជា- 

ប្រិយ៍ មានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្ល្រងងយមើល

ងយយល់ ហើយដ្រលអាចសម្ត្រងរឿង      

ជា ច្រើនដូចជា រឿងព្រងនិទាន រឿងប្រវត្តិ-

សាស្រ្ត ឬក៏រឿងទាក់ទងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់

សង្គមទៀតផង ។

នៅប្រទ្រសកម្ពុជា មានពាក្យបីមា៉ាត់  

សម្រប់សមា្គល់ឈ្មោះ ន្រទម្រង់សិល្បៈ 

ន្រះគឺ ១.ស្ប្រកតូច ២.អាយ៉ង ៣.ណាំង 

តាលុង។ សិល្បៈប្រភ្រទន្រះបាន កើតឡើង 

ច្រើនសតវត្សន៍មកហើយ នៅលើទឹកដី 

កម្ពុជាយើងន្រះ។ កាលបរិច្ឆ្រទវិញយើង   

បានជួបប្រទះនូវឯកសារជាច្រើន ដ្រលអ្នក 

ប្រជ្ញបណ្ឌិត ទាំងកម្ពុជា ទាំងបរទ្រសបាន  

បន្សល់ទុកឲ្យ ដោយមតិខ្លះបានបា៉ាន់សា្មោន 

ថ ប្រហ្រលមានកំណើតមកពីប្រទ្រស   

មា៉ាឡ្រសុី មតិខ្លះទៀតសន្និដ្ឋានថ ដើម 

កំណើត មកពីភូមិមា៉ាល់យ៉ង់ ទឹកដីភាគខាង 

លិច ន្រខ្រត្តបាត់ដំបង។ មតិខ្លះនិយយថ 

សិល្បៈស្ប្រកតូចឬហៅថ អាយ៉ង ន្រះ           

ប្រហ្រលមានកំណើតច្រញពី ម្តុំខ្ពបតាយ៉ង 

គឺនៅត្រង់វត្តបុទុមវតី រាជធនីភ្នំព្រញ 

យើង។

សព្វថ្ង្រ ដោយសំអាងទៅលើតួត្លុកដ៏ល្ីប

មា្នោក់ឈ្មោះអាយ៉ង និងមតិខ្លះទៀតបាន   

ផ្តាតទៅលើភូមិកំពង់ត្រយ៉ង ស្ថិតក្នុងភូមិ 

ពួក ស្រុកពួកខ្រត្តសៀមរាប ។

ចំណុចសំខាន់មួយទៀត ដ្រលទាក់- 

ទងនឹងដើមកំណើតសិល្បៈន្រះ នោះគឺការ

សិក្សាសិលាចារឹកខ្ម្រររបស់អ្នកស្រី ពៅ 

សាវរស់ ដ្រលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថ នៅក្នុង 

សិលាចារឹកមុនសម័យអង្គរល្រខ K.155     

មានច្រងអំពីសិល្បៈការិនី សម្ត្រងតុក្កតា 

(Ku Tuk Tar) ក្នុងពិធីបូជាថ្វាយចំពោះ  

ព្រះអាទិទ្រព (សរស្វតិ SARASVATI )     ដ្រល 

ជាអាទិទ្រព តំណាងឲ្យសំនួនវោហារដ៏ 

ពិរោះ ។ ន្រះជាភស្តុតាងដ្រលធ្វើឲ្យយើង 

ដឹងថទម្រង់សិល្បៈន្រះ មានកំណើតតាំង

ពីមុនសម័យសាងប្រសាទអង្គរមកម្រ៉្លះ ។

ដោយឡ្រកនាដើមឆ្នោំ២០០០ ន្រះ 

យើងក៏បានទទួលព័ត៍មាន និងឯកសារដ៏ 

មានសារៈសំខាន់ ដ្រលទាក់ទងនឹងសិល្បៈ

ល្ខែនសែមែល
ស្បែកតូច

ស្រមោលស្ប្រកតូចនៅកម្ពុជាដ្ររ គឺលោក 

Hamzah Awang Amat ជាសាស្រ្តាចារ្យ 

ដឹកនាំសិល្បៈលោ្ខានស្រមោល Wayang    

Kulit ខ្រត្តក្រឡាន់តាន់ ក្នុងប្រទ្រស 

មា៉ាឡ្រសុី គឺមានប្រភពមកពីប្រទ្រសកម្ពុជា 

ហើយបានហូរចូលទៅជ្រយមា៉ាឡ្រ តាម 

ប្រទ្រសថ្រភាគខាងត្បូង ។

ចំណុចសំខាន់មួយទៀត រហូតមកដល់ 

សព្វថ្ង្រន្រះ យើងសង្ក្រតឃើញមានក្រុម  

សិល្បៈស្ប្រកតូច ឬហៅថសិល្បៈអាយ៉ង

ន្រះកំពុងមានវត្តមាននៅច្រើនខ្រត្ត ក្រុង 

ក្នុងផ្ទ្រប្រទ្រសកម្ពុជាដូចជា ខ្រត្តសៀមរាប 

(មានសិល្បៈស្ប្រកតូចច្រើនវង់) ខ្រត្ត 

បនា្ទាយមានជ័យ ខ្រត្តបាត់ដំបង រាជធនី 

ភ្នំព្រញ ក៏សុទ្ធត្រមានសិល្បៈន្រះច្រើនវង់

ដ្ររ ។

ចំណ្រកក្រុមតន្រ្តីសម្រប់ប្រគំជូន សិល្បៈ 

ស្ប្រកតូចទាំងអស់នោះវិញ ក៏មាន លក្ខណៈ 

មិនដូចគ្នោទាំងអស់នោះដ្ររ ពោលគឺក្រុម

សិល្បៈស្ប្រកតូចនៅខ្រត្តសៀមរាប និងនៅ 

រាជធនីភ្នំព្រញ គ្រប្រើវង់ភ្ល្រង ពិណពាទ្យ 

សម្រប់ប្រគំជូនការ សម្ត្រងភាគច្រើន គឺ 

ច្រើនប្រើភ្ល្រងពិណពាទ្យវង់តូច ដ្រលមាន 

ឧបករណ៍ ៥មុខគឺៈ រនាតឯក គងវង់ធំ 

ស្រឡ្រសមោ្ភោរ និងស្គរធំ រើឯបទភ្ល្រងវិញ 

គឺភាគច្រើនខ្ចីពីវង់ភ្ល្រងមហោរើ ។

ចំណ្រកឯក្រុមសិល្បៈស្ប្រកតូច នៅ  

ខ្រត្តបាត់ដំបងវិញ គ្រមិន ប្រើវង់ភ្ល្រងពិណ-

ពាទ្យទ្រ គឺគ្រនិយមប្រើវង់ភ្ល្រង ដ្រលមាន 

ឧបករណ៍ ៥ មុខដូចជាៈ ស្គរតូចមួយ                

(ដ្រលមានអន្លូងតូចៗមួយគូសម្រប់វាយ) 

ស្គរដ្រមួយគូ (ស្គអារក្ខ) ស្រឡ្រតូចមួយ 

គងដោះតូចមួយ (គងម៉ង់) និងមានគ្រប់ 

កំណាត់ដើមឫស្សីផង ៕

     

               (ឯកសារដកស្រង់)

  តន្ត្រីរបាំ និងលោ្ខានខ្ម្ររ

             ពេជេ ទុំកេវុិល  
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យោងតាមរបាយការណ៍ស្រដ្ឋកិច្ចប្រចំាឆ្នោ ំរបស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ អាសីុ 
(ADB) ដ្រលមានឈ្មោះថ ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឆ្នោំ២០១៧ បាន 
ឲ្យដងឹថ កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចប្រមាណ ២/៣ ន្របណា្តា ប្រទ្រសអាសុដី្រលមាន 
ការអភិវឌ្ឍន៍កើនឡើងដោយសារតម្រូវការប្រើប្រស់ពីខាងក្រមានចំនួន
កាន់ត្រខ្ពស់, តម្ល្រទំនិញប្រើប្រស់ជាសកលមានការប្រប្រួលល្អមកវិញ 
និងកំណ្រទម្រង់ក្នុងស្រុក ហើយ ទាំងអស់ន្រះបានធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលរួម
ចំណ្រកយ៉ាងធំធ្រងទៅដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសកល ប្រមាណ ៦០% ។ 
របាយការណ៍ន្រះបានធ្វើការរំពឹងទុកទៀតថ កំណើនផលិតផលសរុបក្នុង
ស្រុកនៅក្នុងបណា្តា ប្រទ្រសអាសុី និងតំបន់បា៉ាសុីហ្វីកមានប្រមាណ ៥,៧% 
ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ និងឆ្នោំ២០១៨ វាទាបចុះបន្តិច បើធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦ 
ដ្រលមាន ៥,៨% កាលពីឆ្នោំ២០១៦ ។ 

លោក Yasuyuki Sawada នាយកផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចន្រ ADB បានមាន 
ប្រសាសន៍ថ៖ បណា្តាប្រទ្រសអាសុីដ្រលមានការអភិវឌ្ឍនឹងនៅត្រមាន
ល្បឿនកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចលឿនដដ្រល ដោយសារត្រមានការប្រប្រួល 
នៅក្នុងតំបន់ ដ្រលធ្វើឲ្យចំនួនន្រអ្នកប្រើប្រស់ផលិតផលកាន់ត្រកើន 
ឡើងតួយ៉ាងដូច ជានៅក្នុងប្រទ្រសចិនជាដើម ។ ទោះបីជាមានភាពមិន     
ច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរខាងនយោបាយ ដ្រលអាចនាំឲ្យបង្កើតជា  
បញ្ហាខាងស្រដ្ឋកិច្ច ត្រយើងគិតថ ស្រដ្ឋកិច្ចនៅប្រទ្រសភាគច្រើនបំផុត
នៅត្រស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពល្អដដ្រល ទោះត្រូវប្រឈមបញ្ហាដ្រលអាចកើត
មានក្នុងរយៈព្រលខ្លីក៏ដោយ ។ 

បណា្តាប្រទ្រសឧស្សាហកម្មនានា កំពុងប្រមូលផ្តុំទៅដោយចលករន្រ 
កំណើនដូចជា អាម្ររិក ប្រទ្រសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប និងជប៉ុន ដ្រលរំពឹងថ 
នៅមានកំណើន ១,៩% នៅឆ្នោំ២០១៧ និង២០១៨ ដោយសារកំណើន 
អ្នកប្រើប្រស់កាន់ត្រខ្ពស់ និងកំណើនន្រជំនឿទុកចិត្តផ្ន្រកធុរកិច្ច ។  ប៉ុន្ត្រ
ក៏នៅត្រមិនទាន់ច្បាស់អំពីនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលអនាគត ហើយ     
ប្រហ្រលជាត្រូវធ្វើការសាកល្បងជាមួយ នឹងការជឿទុកចិត្តនោះផង ។ 
បណា្តាប្រទ្រសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តជំរុញការរួបរួមគ្នោ ប៉ុន្ត្រនៅលើ 
ទស្សនៈវិស័យរបស់វា នៅត្រគ្របដណ្តប់ទៅដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ 
ដូចជាការចាកច្រញរបស់ អង់គ្ល្រស (Brexit) ជាដើម ។ ជាមួយគ្នោន្រះ      
ប្រទ្រសជប៉ុនក៏នៅត្ររក្សាការពឹងផ្អ្រកទៅលើភាពបំណិនរបស់ខ្លួន ក្នុង  
ការរក្សាឲ្យបានកំណើនន្រការនាំច្រញ ហើយត្រូវខិតខំពង្រីកទំហំន្រការ
នាំច្រញឲ្យកាន់ត្រខ្ពស់ ។

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសចិននៅត្របន្តរើកចម្រើន ថ្វីបើមានការ 
រំពឹងទុកថ ថមថយជាងមុនបន្តិចបន្តួចនៅព្រលដ្រលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រតិ-
បត្តិគោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូរនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច ដើម្បីបង្កើនចំនួនតម្រូវការ
អ្នកប្រើប្រស់ឲ្យកាន់ត្រច្រើនក៏ដោយ ។ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលគ្របាន   
ប្រមើលមើល គឺស្ថិតក្នុងកម្រិត ៦,៥% ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ និង ៦,២% 
ក្នុងឆ្នោំ២០១៨ បើធៀបទៅនឹងឆ្នោំ២០១៦ គឺ ៦,៧% ។ ចំណ្រកបណា្តា        
ប្រទ្រសនៅអាសុីខាងត្បូងមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៧% នៅ 
ឆ្នោំ២០១៧ និង ៧,២% នៅឆ្នោំ២០១៨ ។ នៅក្នុងប្រទ្រសឥណា្ឌកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបា៉ាន់សា្មោនថ មានកំណើន ហក់ឡើងដល់ ៧,៤% 
នៅក្នុងឆ្នោំសារពើពន្ធ ២០១៧ និង ៧,៦% ក្នុងឆ្នោំសារពើពន្ធ ២០១៨ 
បើប្រៀប ធៀបនឹងឆ្នោំសារពើពន្ធ ២០១៦ មានត្រឹមត្រ ៧,១% ។ ចំណ្រក
បណា្តាប្រទ្រសនៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនឹងមានល្បឿនខា្លាងំ      ដោយ 

គ្រប់ប្រទ្រសទាំងអស់ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវសញ្ញាហក់ឡើងគួរឲ្យកត់   
សមា្គល់ ។ ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ន្រះនឹងមានកំណើន ៤,៨% ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ 
និង ៥% ក្នុង២០១៨ បើ ធៀបឆ្នោំ២០១៦ មានត្រឹម ៤,៧% ។ គ្រកត់ 
សមា្គល់ឃើញថ ផលិតផលន្ររបស់ប្រើប្រស់មានកំណើន ខ្ពស់នៅ 
ក្នុងប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី វៀតណាម ឥណ្ឌូន្រសុី ដោយសារត្រការងើបឡើង 
វិញន្រតម្ល្រ ប្រង និង ទំនិញសកល ។ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចទូទៅនៅបណ ្តា
ប្រទ្រសអាសុីកណា្តាលតាមការបា៉ាន់សា្មោនមាន ៣,១% នៅឆ្នោំ២០១៧ និង 
៣,៥% នៅឆ្នោំ២០១៨ ដោយសារការកើនឡើងន្រតម្ល្រផលិតផលប្រើប្រស់ 
និង ការនាំច្រញ ។ ចំណ្រកប្រទ្រសក្នុងតំបន់បា៉ាសុីហ្វិកកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
អាចនឹង កើនដល់ ២,៩% និង ៣,៣% ក្រយពីរយៈព្រល ២ឆ្នោំ ដ្រល     
ប្រទ្រសមានលំដប់ស្រដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ន្រះ គឺបា៉ាពួញូវហ្គីន្រ 
មានស្ថិរភាពឡើងវិញ ហើយប្រទ្រសហ្វីជីក៏បានដោះស្រយបញ្ហារួចពី
គ្រះមហន្តរាយន្រគ្រះ ធម្មជាតិ ។

យោងតាមរបាយការណ របស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីន្រះដដ្រល បាន 
ឲ្យដឹងថ ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ កម្ពុជាត្រូវបានគ្ររំពឹងថ នឹងនៅត្រមានភាពរឹងមាំ 
ក្នុងរយៈព្រល ២ឆ្នោំបន្តទៀត ដោយសារត្រភាពរឹងមាំន្រការនាំច្រញ 
សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្រកជើងសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលន-
ទ្រព្យ និងការកើនឡើងនូវចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល គួបផ្សំនឹងការងើប    
ឡើងវិញក្នុងកម្រិតមធ្យមន្រផលិតកម្មកសិកម្ម ។ ផលិតផលសរុបក្នុង 
ស្រុក (ផ.ស.ស) នឹងកើនឡើងដល់ ៧,១% ក្នុងឆ្នោំ២០១៧  និងឆ្នោំ២០១៨ 
ពោល គឺខ្ពស់ជាងតួល្រខបា៉ាន់ប្រមាណ ៧,០% ក្នុងឆ្នោំ២០១៦បន្តិច ។         
កណំើនវសិយ័ឧសស្ាហកមម្តរ្វូបានពយ្ាករថានងឹមានអតរ្ាខព្សជ់ាងមនុ 
បន្តិច ពោលគឺ ១០,៨% នៅឆ្នោំន្រះដោយសារប្រទ្រសឧស្សាហកម្ម 
ធំៗមួយ ចំនួនមានកំណើនខ្ពស់ជាងមុន និងការធ្វើពិពិធកម្មទៅរកផលិត-
ផលដ្រលមានតម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់ដូចជា សម្លៀកបំពាក់ ស្ប្រកជើង កម្មន្ត-
សាលធុនស្រល និងអ្រឡិចត្រូនិចជាដើម ។ វិស័យស្រវាកម្ម ត្រូវបាន 
រំពឹងថ នឹងកើនឡើង ៦,៧% ដោយសារត្រការកើនឡើងខ្ពស់ន្រតម្រវូការ
ក្នងុស្រកុ និងវិស័យទ្រសចរណ៍ ។ ចំណ្រកវិស័យកសិកម្មវិញ នឹងកើនឡើង 
១,៨% ដោយសន្មត់ថអាកាសធតុនឹងមានលក្ខណៈអំណយផល ។            
វិស័យសំណង់ត្រូវបានរំពឹងថនឹងមានកំណើនមធ្យម ។

លោក Samiuela Tukuafu នាយក ADB ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា 
មានប្រសាសន៍ថ «ខណៈ ព្រលដ្រលទស្សនវិស័យកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរយៈ
ព្រលខ្លីរបស់កម្ពុជានៅត្រមានភាពរឹងមាំ ថ្ល្រឈ្នួលពលកម្ម និងកង្វះ   
ជំនាញនៅត្រមានការកើនឡើង ។ ការពន្លឿនការអនុវត្តគោល នយោបាយ   
អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ នឹងកាត់បន្ថយចំណាយសម្រប់
ការធ្វើធុរកិច្ច នឹងបង្កើនកំណើនផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់ប្រ
ទ្រសន្រះ តាមរយៈកំណ្រទម្រង់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ និងការវិនិយោគ 
លើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភស្តុភារ និងជំនាញផ្រ្សងៗមួយចំនួនទៀត»។

ទសវត្សរ៍ន្រកំណើនដ៏លឿនខាងស្រដ្ឋកិច្ចនៅប្រទ្រសអាសុីភាគច្រើន
បានធ្វើឲ្យតំបន់ន្រះកា្លាយពីតំបន់ដ្រលមានចំណូលកម្រិតទាប កា្លាយទៅជា
តំបន់ដ្រលមានចំណូលកម្រិតមធ្យម ។ កតា្តាសំខាន់ ដ្រលជំរុញកំណើន  
ន្រះ គឺការធ្វើឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម, ការធ្វើនវានុវត្តភាព, 
ធនធនមនុស្ស និងការពង្រឹងរចនាសម័្ពន្ធ ។ តាមរយៈន្រះគ្រនៅត្រមាន    
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតដ៏ភ្លឺសា្វាង ន្របណា្តាប្រទ្រសអាសុីយើងន្រះ ៕

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៈ 
ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឆ្នាំ២០១៧
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ព្រលកូនឈឺគ្រុនក្តា ឪពុកមា្តាយ  
ច្រើនគិត ដល់ការឲ្យកូនបរិភោគអាហារ
សម្បូរជីវជាតិ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព 
ទប់ទល់ជំងឺ  បុ៉ន្ត្រត្រវូចៀសវាងដច់ខាត
នូវអាហារមួយចំនួនដូចខាងក្រមន្រះ
ប្រសិនមិនចង់ឲ្យគ្រះថ្នោក់ដល់កូន ៖

ស៊ុតៈ
ក្នុងស៊ុតមានសម្បូរសារធតុអាលបូ

មីន(albumin)និងអូវូក្លូប៊ូមិន ( Ovo-

globumin) ។ ន្រះជាប្រូត្រអ៊ីនទាំង 
ស្រុង ងយស្រូបយក ហ្រតុន្រះ ត្រូវ 
បានសរើរាង្គស្រូបយក ៩៩,៧% ក្រយ 
ព្រលបរិភោគ ។ ប៉ុន្ត្រព្រលសារជាតិ 
ទាំង ២ន្រះ ចូលទៅក្នុងសរើរាង្គ នឹង 
បង្កើតជាកាឡូរើយ៉ាងច្រើន ធ្វើឲ្យ សីតុណ្ហា- 
ភាពរាងកាយកើនខ្ពស់ ។ អ្នកជំងឺ 
គ្រុនក្តា, ពិស្រសគឺកុមារដច់ខាតមិន
ត្រូវទទួលទានស៊ុតមាន់ ប្រសិនមិនចង់
ឲ្យគ្រះថ្នោក់ដល់អាយុជីវិត ។

ការឲ្យក្ម្រងកំពុងគ្រុនក្តា បរិភោគ 
សុ៊ត ធ្វើឲ្យសរើរាង្គក្ម្រងឡើងកម្តាភា្លាមៗ 
ពិបាកគ្រប់គ្រង និងបញ្ចះុបាន ។ ប្រការ
ន្រះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធសរស្រ

ប្រសាទរបស់ក្ម្រងធ្ងន់ជាងន្រះ អាចសា្លាប់ 
ប្រសិនឪពុកមា្តាយ សង្គ្រះពំុទាន់ ។

ទឹកឃ្មុំៈ
ទឹកឃ្មុំ ក៏ជាសារជាតិជីវជាតិដ៏ល្អ 

មួយ សម្រប់សុខភាពកុមារ ។ ប៉ុន្ត្រ          
ក្នុងព្រលគ្រុនក្តានោះ មិនត្រូវឲ្យវា 
ទទួលទានទឹកឃ្មុំទ្រ ។ ទឹកឃ្មុំ ព្រល 
ចូលក្នុងខ្លួន ក៏បង្កើតកាឡូរើ ធ្វើឲ្យ 
សរើរាង្គងយក្តាឡើង ទន្ទឹមនោះ ក៏ 
អាចងយបង្កជំងឺផ្ស្រងៗ ព្រលអង្គ- 
បដិបក្ខ សរើរាង្គចុះ ខ្សាយ ។

របសហ់រឹ, ត្រជាក់ៈ
ព្រលកូន គ្រុន 

ក្តា ឪពកុ មា្តាយដច ់ 
ខាតមិន ត្រូវឲ្យកូន 
បរិភោគអាហារ ហឹរ    
ឬត្រជាក់ឡើយ ។ 
អាហារត្រ ជាក់ នឹង 
ធ្វើឲ្យក្ម្រង ងយ ឆ្លង 
ម្ររោគ ផ្លូវពោះ-
វៀន ផ្តើមពីនោះ 
ធ្វើឲ្យថយចុះ មុខ-
ងរ ផ្លូវរំលាយអា-

ហារ ក្ម្រងបរិភោគមិនបាន ហើយជំងឺ 
កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរជាង។ មានដោយឡ្រក 
ចំពោះអាហារហឹរវិញ ក៏ធ្វើឲ្យកើនកម្តា 
លឿន ។

មិនបរិភោគអាហារចៀន ឆ ប្រង 
ខា្លាញ់ច្រើន ៈ

ក្នុងព្រលគ្រុនក្តា ការរំលាយអាហារ
ការស្រូបយកអាហារនឹងត្រូវរងឥទ្ធិពល 
ពិស្រសពិបាករំលាយអាហារ សម្បូរ 
ជាតិខា្លាញ់ ដូច្ន្រះដច់ខាតមិនត្រូវឲ្យ            
កុមារបរិភោគអាហារ មានខា្លាញ់ប្រង 
ច្រើនឡើយ ៕

ក្នុងព្រលកុមារជួបជំងឺគ្រុនក្តាឪពុកមា្តាយ និងអាណាព្យាបាលត្រូវប្រយ័ត្នមិនឲ្យពួកគ្របរិភោគអាហារទាំងន្រះ

អាហរដែលគួរបែយ័ត្ននែពែល
កុមារ គែុនក្តែ

នៅព្រលកុមារជួបប្រទះជំងឺគ្រុនក្តាឪពុកមា្តាយ
ត្រូវយកទៅព្យាបាលជាបនា្ទាន់
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៩៤១គ្រឿង (កើនឡើង ៤៣១គ្រឿង ធៀប 
នឹងឆ្នោំ២០១២) ត្រក់ទ័រ ២២ គ្រឿង, មា៉ាសុីន 
ច្រូត ៦គ្រឿង កើនឡើង១០០% ។ ដើម្បីជួយ 
ដល់កសិករថ្រមទៀត អំពីចំណ្រះដឹងក្នុងវិស័យ
កសិកម្មន្រះដ្ររ ក៏មានការបណ្តុះបណា្តាលបច្ច្រក
ទ្រសកសិកម្ម ១៦លើក ។ ប៉ុន្ត្រក្នុងឃុំពុំមានផ្សារ
សម្រប់ដោះដូរទំនិញទ្រ មានត្រផ្ទះតៀមលក់ 
ដូរទំនិញធម្មតាៗ ។ ជារួមផលិតផលកសិកម្ម   
ក្នុងឃុំត្រូវបាននាំច្រញទៅតំបន់ផ្ស្រងទាំងអស់ ។

ចំណ្រកបណា្តាញផ្លូវថ្នល់វិញ ក្នុងឃុំមានផ្លូវ 
ក្រលក្រួសក្រហម ៣ខ្ស្រ ប្រវ្រង៩.៤១១ម៉្រត្រ, 
ជួសជុលផ្លូវ ៣ខ្ស្រ ប្រវ្រង ៩.៤១១ម៉្រត្រ, ផ្លូវ 
ដីធម្មតា ៤ខ្ស្រ ប្រវ្រង១៦.២៥៥ម៉្រត្រ, សា្ថាបនា 
ថ្មី ៣ខ្ស្រ ប្រវ្រង១០.១០.៤៩៩ម៉្រត្រ ជួសជុល 
ឡើងវិញ ១ខ្ស្រ ប្រវ្រង ៥.៧៥៩ម៉្រត្រ, លូ១៣ 
កន្ល្រង ។ ផ្លូវកស៊ូគឺផ្លូវខ្រត្តល្រខ ១៥៩ប្រ  
១ខ្ស្រឆ្លងកាត់ជាង១១គ.ម ។ មានសា្ពោន ២ កន្ល្រង 
ក្នុងនោះ មួយកន្ល្រងសង់ពីដ្រកប្រឡ្រនៅភូមិ 
តាមា៉ា និងមួយកន្ល្រងទៀតជាសា្ពោនប្រតុងនៅភូមិ
មា៉ាក់ក្លឿ កំពុងសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្មកងទ័ព 
ឆ្លងស្ទឹងមង្គលបូរើជា អំណយដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ។

ចំណ្រកប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រវិញ មានសំណង់ 
សា្ទាក់ទឹក ៣កន្ល្រង, ទា្វារទឹកធំៗ ៨កន្ល្រង ក្នុង 
នោះមាន សំណង់ស្វ័យប្រវត្តិព្រខ្ពស់កាត់ស្ទឹង  
មង្គលបូរើ ដ្រលសា្ថាបនាឡើងវិញសម្រប់នាំ និង   
រំដោះទឹកស្ទឹង មង្គលបូរើទៅប្រឡាយម្រស្រច
ស្រពវាលស្រក្នុង ៦ឃុំ ន្រស្រុកបវ្រល ខ្រត្ត 
បាត់ដំបង ៥ឃុំ ន្រស្រុកមង្គលបូរើ និង ៣សង្កាត់ 

ពែខ្ពស់  
ឆ្ពែះទែអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម

ជាឃុំមួយក្នុងចំណមឃុំ ចំនួន៨ ន្រស្រុក 
បវ្រល ខ្រត្តបាត់ដំបង ឃុំព្រខ្ពស់ ស្ថិតនៅ 
សណ្តូកតាមបណ្តាយផ្លូវខ្រត្តល្រខ ១៥៩ប្រ 
និងដងស្ទឹងមង្គលបូរើចមា្ងាយ ១១គ.ម ខាងកើត 
ទីរួមស្រុក ឬជាង ៥០គ.ម ខាងជើងទីរួមខ្រត្ត 
បាត់ដំបង ។ ជាទឹកដីមានសកា្តានុពលខា្លាំងខាង
ដំណាំស្រូវ និងបន្ល្រ ។

ទឹកដី និងមនុស្ស :
ឃុំព្រខ្ពស់ មានទីតាំងព័ទ្ធជុំវិញដោយ 

ឃំុលា្វា ឃំុបវ្រល ឃំុបឹងប្រ ំនិងឃំុអម្ពលិប្រដំើម ។ 
ឃុំមានភូមិ១០ គឺភូមិតាហុី, ពោធិ៍, តាមា៉ាត, 
មា៉ាក់ក្លឿ, ព្រខ្ពស់, ស្រណាល, ដង្កាព្រន, 
ក្បាលថ្នល់, បឹងជំនៀង និងភូមិក្បាលអាង ។ 
ឃុំមានផ្ទ្រដីសរុប ៩.៦៨១ហ.ត ក្នុងនោះដី 
លំនៅឋាន ៥៣៥ហ.ត ដីបង្កបង្កើនផល 
៨.៩១៤ហ.ត (ដំណាំស្រូវ ៨.៧៦៣ហ.ត 
ដំណាំរួមផ្សំ បន្ល្រ ដំឡូងមី ដំណាំឆ្លងកាត់ រដូវ 
១៥១ហ.ត និងដីសាធរណ: ២៣៣ហ.ត) ។

ឃុំន្រះមានពលរដ្ឋ ២.២៣៦គ្រួសារ ស្មើ 
នឹងមនុស្ស ១១.១៤២នាក់ (ស្រី ៦.១៣៤នាក់) ។ 
ក្នុងនោះពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នោំ ឡើងដ្រលមាន 
សិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន ៩.៣២៩នាក់ (ស្រី 
៤.៤០០នាក់)។ ពលរដ្ឋមានរបរសំខាន់ គឺធ្វើ 
ស្រនិងចមា្ការ ត្រក៏មានរបរចិញ្ចឹមសត្វ និង 
ស្រវាផ្ស្រងៗ ហើយមានចំណាកស្រុកនៅក្នុង 
ស្រុក និងក្រប្រទ្រស ដើម្បីបង្កើនជីវភាព 
គ្រួសារចំនួន ៣.៨៨៣ នាក់ដ្ររ ។

ឃុំទទួលបានការអភិវឌ្ឍ ហើយត្រូវការអ្វី 
ទៀត ?

លោក ហាច ហាន អនុប្រធនគណៈកមា្មោ-
ធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ និងជាម្រឃុំ 
ព្រខ្ពស់បានប្រប់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថ ផ្អ្រក 
តាមកម្មវិធីនយោបាយ ន្រយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកោណ 
ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ 
ដោយសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង 
គោលការណ៍កំណ្រទម្រង់វិមជ្ឈការ វិសហ-
មជ្ឈការ ព្រមទាំងការឧបត្ថម្ភគំទ្រពីក្រុមការងរ
គ្រប់ថ្នោក់ ពិស្រសក្រុមការងរគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់ថ្នោក់ចុះជួយរដ្ឋបាលឃុំ  បានជួយឲ្យ
ឃុំពង្រឹងពង្រីកតួនាទីខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ការ
ធនាសន្តិសុខ ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចមូលដ្ឋាន ក៏
ដូចជាប្រើប្រស់ថវិកាវិភាជន៍បូករួម និងធន-
ធន ពីប្រភពផ្ស្រងៗ ធ្វើឲ្យឃុំមានការប្រប្រួល
ជាលំដប់ទាំងការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងអរូបវ័ន្ត ។

លោក ហាច ហាន បន្តថ ចំពោះវិស័យ 
កសិកម្ម ពិស្រសការបង្កបង្កើនផលកន្លងទៅ 
គឺធ្វើស្រូវធ្ងន់បាន ៧៦៣ហ.ត, ស្រូវកណា្តាល    
៣ ៩៣១ហ.ត , ស្រូវស្រល រួមទាំងស្រូវស្រល
មិនប្រកាន់រដូវដើមរដូវវស្សា និងស្រូវស្រល 
ក្នងុរដូវប្រងំ ៤.០៦៩ហ.ត ។ ជាការកត់សមា្គល់ 
កសិករឃុំន្រះ បានផ្លាស់ប្តូរឥរិយបថបង្កបង្កើន
ផលពីលក្ខណ:យថផល មកជាប្រពលវប្បកម្ម 
និងដើម្បីផលិតភាពអាជីវកម្មលក់ដូរ ដោយពង្រឹង 
ជំរុញទិន្នផល ។ បើប្រៀបធៀបទិន្នផលស្រូវ 
១តោន/ហ.ត (ក្នុងឆ្នោំ២០១២) មកដល់ 
បច្ចុប្បន្នបាន  ៣,៥តោន/ហ.ត ។ រើឯដំណាំបន្ល្រ 

និងដំណាំរួមផ្សំក៏អនុវត្តការដំដុះ ដើម្បីបម្រើត
ម្រូវការទីផ្សារទាំងបរិមាណ និងគុណភាពផង 
ដ្ររ ។

ឯមធ្យាបាយផលិតកម្ម កសិកម្មមានគោយន្ត 

សំណង់ធរាសាស្រ្តនៅក្នុងឃុំព្រខ្ពស់ ផ្លូវខ្រត្តល្រខ ១៥៩ប្រ ឆ្លងកាត់ឃុំព្រខ្ពស់
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ន្រក្រុងសិរើសោភ័ណ ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ ព្រម 
ទាំងសាងសង់ប្រឡាយរងថ្មី ១ខ្ស្រ, សា្តារ 
ប្រឡាយរង ៥ខ្ស្រ ។

ចំពោះទឹកសា្អាតវិញ ក្នុងឃុំនៅប្រើប្រស់  
ទឹកតាមប្រព័ន្ធស្តុកទឹកធម្មជាតិ និងជីកថ្មី ។ 
មានស្រវាផលិតទឹកសុទ្ធដ្ររ ។ រើឯអគ្គិសនី 
គឺស្រវាករឯកជន បានភា្ពោប់បណា្តាញនៅសល់ត្រ 
២ភូមិ ។ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណ:ជាប្រព័ន្ធធ្វើ  
ប័ណ្ណសមា្គល់អចលនវត្ថុបាន ៣ភូមិ ។

លោកម្រឃុំបន្តថ លើវិស័យអប់រំសង្គមកិច្ច 
និងសាសនា ក្នុងឃុំប្រជាជនមានស្ររើភាពខាង
ជំនឿក្នុងនោះមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនា៤ , សាលា 
ឆទាន១ មានវិហារគ្រឹស្តម្រតូឌីស១, វិហារ 
ចិន១ ។ ឆ្នោំសិក្សា២០១៦-១៧ ន្រះ មានសាលា 
មត្ត្រយ្យសហគមន៍ ៤កន្ល្រង គ្រូ ៤នាក់ និង 
សិស្ស ១៥៩នាក់ ។ សាលាបឋមសិក្សា 
៧សាលា មានអគរ ១៤ខ្នង ស្មើ៥០បន្ទប់ 
មានគ្រូ ៤២នាក់ សិស្ស ១.៥៧៦នាក់ 
ស្រី៧៧១នាក់ ។ មានអនុវិទ្យាល័យមួយមាន 
អគរ ២ស្មើ ១០បន្ទប់ មានគ្រូ ១៥នាក់ 
សិស្ស១៤៥ នាក់។ មានមណ្ឌលសុខភាពមួយ 
កន្ល្រង ដ្រលបម្រើការដោយបុគ្គលិក ៦នាក់ ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្នុងឃុំក៏យកចិត្តទុកដក់លើ
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទូទៅ ច្បាប់សិទ្ធិ 
មនុស្ស សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម សមភាពយ្រនឌ័រ 
ការងរមនុស្សធម៌ ការជួយជនរងគ្រះ ការងរ 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់សាធរណ:ការពង្រឹង 
អនុវត្តផ្រនការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ដ្រលឆ្លើយ
តបបានទៅនឹងការដឹកនាំណ្រនាំ របស់គណៈ 
បញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នោក់ ក៏ដូចជា 
សំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្ត្របញ្ហាស្រសសល់
គឺការរាលដលន្រគ្រឿងញៀន និងការស្រព 
គ្រឿងស្រវឹង ។ ក៏នៅមានបទល្មើសនានា 

និងគ្រះថ្នោក់ ធម្មជាតិ 
និងសង្គមដ្ររ។

លោក ម្រឃុំបន្ថ្រម 
ទៀតថ សមិទ្ធផល 
ស្រវា និងការខិតខំ 
បំព្រញ ការងររបស់ 
រដ្ឋបាលឃុំ និងផ្ន្រក 
ពាក់ព័ន្ធបាន ធ្វើឲ្យ 
ឃុំព្រខ្ពស់ ជាប់ 
ឈ្មោះដើរឆ្ពោះ ទៅ 
ការ សា្តារអភិវឌ្ឍន៍ 
លើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲ្យ 
ជីវភាព សុខុមាលភាព 
សន្តិសុខរបស់ ពលរដ្ឋ 

ត្រូវបានធនាការពារ។
អ្វីៗដើម្បីប្រជាជនមហាជន: 

លោក ព្រុំ ឡូវ ស្មៀនឃុំព្រខ្ពស់បាននិយយ 

បន្ថ្រមលើអ្វីដ្រល លោកម្រឃុំបានបញ្ជាក់រួចមក 

ហើយនោះថ  ជាមោទនភាពរបស់ឃំុ គឺការរក្សា 

បានសាមគ្គីភាព ឯកភាព ។ គ្រប់គ្នោមានឆន្ទៈ  

ក្នុងការបំព្រញការងរ ឆ្លើយតបបានចំណង់ 

ចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផង និងសមស្រប 

ផ្រនការថ្នោក់លើផង ហើយបត់ប្រនបានតាម  

លក្ខណ:ភូមិសាស្ត្រមូលដ្ឋានផង។ លទ្ធផល 

ន្រះនាំឲ្យពលរដ្ឋក្នុងឃុំរឹងរឹត ត្រមានជំនឿទុក 

ចិត្ត កក់ក្តា និងផ្តល់ការគំទ្រដល់រដ្ឋបាលឃុំក៏

ដូចសា្ថាប័នថ្នោក់ក្រមជាតិ ថ្នោក់ជាតិដ្រលជារួម

ដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

បន្ថ្រមលើនោះ ឃុំទទួលបានការជួយជ្រម 

ជ្រង ឧបត្ថម្ភគំទ្រពីក្រុមការងរថ្នោក់ជាតិ ថ្នោក់

ខ្រត្តនិងថ្នោក់ស្រុកចុះជួយឃុំ ។ ក្នុងនោះ ១អាណត្តិ 

ទី ៣ កន្លងមកន្រះ 

ឃុំបាន ប្រើប្រស់ 

មូលនិធិឃុំ ដ្រលគ្រប់ 

គ្រង ដោយក្រុមប្រឹក្សា 

ឃុំ និងចាត់ច្រងប្រើ-

ប្រស់ ដោយមានការ 

ពិគ្រះយោបល់ ជា 

មួយប្រជាពលរដ្ឋ ។ 

លោក សាន សុខ 

ជា ពលរដ្ឋ ភូមិតាមា៉ាត 

បាននិយយថ ការ 

ឆ្លុះ បញ្ចាំងពីជំនឿ 

របស់     ប្រជាពលរដ្ឋមក 

លើគណបក្សប្រជា - 

ជនកម្ពុជា តាមរយៈរដ្ឋបាលឃុំ គឺការឆ្លើយតប 
ដូចខាងលើ ។ ប្រជាជនព្រញចិត្តចំពោះការ 
អន្តរាគមន៍ទាន់ព្រល និងមានការកក់ក្តា, 
សំណូមពរតម្រូវការ ទាំងឡាយដូចជា ស្រវា 
រដ្ឋបាល ស្រវាសាធរ: ស្រវាសន្តិសុខ និង 
មនុស្សធម៌ ។ល។ សុទ្ធទទួលបាននូវការយក  
ចិត្តទុកដក់ និងធ្វើដោយរហ័ស រហួន។

លោកបន្តថ ក្នុងមួយឆ្នោំៗឃុំមានមូលនិធិ 
គិតជាទឹកប្រក់ត្រ ២ទៅ ៣មុឺនដុលា្លារ ក៏ជា 
លទ្ធភាព ដ្រលអាចមានជាក់ស្ត្រងរួចមក ហើយ 
ក៏ឃើញថ រដ្ឋបាលឃុំបានយកមកប្រើប្រស់
សម្រប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំបានដ្ររ មិនចាំបាច់ 
ថវិកា ៥០មុឺន ដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងមួយឆ្នោំ ដ្រល 
មានត្រក្នុង សន្យាខ្យល់របស់គណបក្សប្រឆំង
នោះទ្រ ។ ជាងន្រះ ទៅទៀត  បញ្ហាយុត្តិធម៌ 
សមធម៌សង្គម កាត់ បន្ថយបក្ខពួកនិយមពុក 
រលួយ កម្រិតទូទាំងប្រទ្រសក៏បានជះឥទ្ធិពល 
និងជួយរក្សាជំនឿរបស់ពលរដ្ឋ លើគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជាផងដ្ររ ។

មើលឃើញមនុស្សល្អៈ
ឃុំព្រខ្ពស់ មានអាសន:ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន 

៩ ហើយក្នុងអាណត្តិទី៣ ដ្រលនឹងបញ្ចប់នៅ  
ព្រលខាងមុខ គឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួល 
បាន ៨អាសន: ។ ន្រះបានបង្ហាញច្បាស់អំពី 
គុណភាពមនុស្សរបស់គណបក្សប្រជាជន និង 
ជំនឿរបស់ប្រជាជន មកលើគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា ។ សម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ នៅថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា 
ខាងមុខន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំ
ព្រខ្ពស់ នឹងទទួលបាននូវជ័យជម្នះយ៉ាងត្រចះ

ត្រចង់ទៀត៕

វាលស្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុងឃុំព្រខ្ពស់ដ្រលផ្តល់

ទិន្នផលខ្ពស់រៀងរាល់ឆ្នោំ

ដំណាំរួមផ្សំនៅឃុំព្រខ្ពស់នារដូវវស្សាន្រះ
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១- ប្រជាជនយើងដ្រលជាមា្ចាស់  វាសនាខ្លួនច្បាស់កា្តាប់ឲ្យជាប់
 វិនិច្ឆ័យប្រងច្រកគន់គូររាប់  អ្វីដ្រលជាគប់ អ្វីជាខ្យល់ ។ 
២- អ្វីនៅក្នុងដ្រ កា្តាប់ឲ្យបាន កុំយល់សប្ដិសា្មោន លង់ខា្វាយខ្វល់ 
 ក្នុងពាក្យឃោសនាអកុសល  ច្របូកច្របល់ក្នុងអាតា្មោ ។ 
៣- ត្រូវត្រជឿជាក់កំណត់ច្បាស់  ក្នុងនាមយើងមា្ចាស់ន្ររដ្ឋា 
 យើងមានបក្សយើងដ៏ថ្ល្រថ្លា  បក្សមានគោលការណ៍ប្រឹងពុះពារ ។ 
៤- ឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់ គោលដៅមុឺងមា៉ាត់បក្សប្រជា              
 ដ្រលបានដក់ច្រញជាមាគ៌  កសាង ការពារ អភិវឌ្ឍន៍ ។
៥- ទិសដៅធំៗទាំងប្រំបួន                           កា្តាប់ណ្រនខា្ជាប់ខ្ជួន មិនភា្លាំងភា្លាត់ 
 ប្រជាធិបត្រយ្យរើកធំធត់  ជ្រងស្ទួយអនុវត្តសិទ្ធិស្ររើ ។
៦- គឺជាមូលដ្ឋានន្រកំណើន ស្រដ្ឋកិច្ចរើកកើនប្រក្រតី  
 ជីវភាពប្រជាទាំងប្រុសស្រី  រស់នៅក្នុងក្តីសុខក្ស្រមក្សាន្ត ។
៧- មានផ្លូវ មានភ្លើង មានធរា សាស្ត្ររាយជលធរគ្រប់ទីឋាន  
 សន្តិសុខស្បៀងធនាបាន  គ្រប់ទីមូលដ្ឋានទាំងជនបទ ។
៨- ជាឃុំ-សង្កាត់ពិតប្ត្រជា្ញា ផ្តល់ជូនស្រវាដោយម៉ត់ចត់                  
 គុណភាពតមា្លាភាពប្រកដ  ទិសដៅកំណត់បម្រើរាស្ត្រ ។
៩- គោរពស្រឡាញ់ និងការពារ  មូលមិត្តគ្រប់គ្នោគ្មោនរង្កៀស
 រាល់ការប្រងច្រកត្រូវបញ្ចៀស  គ្រប់រាស្ត្រប្រជារស់សុខសាន្ត ។
១០- សហការជាមួយរាល់ដ្រគូ សហគមន៍គំរូគ្រប់មូលដ្ឋាន 
 ស្វះស្វ្រងដោះស្រយបញ្ហាបាន គ្រប់ញាតិសនា្តានសុខឥតល្ហ្រ ។
១១- ជាឃុំ-សង្កាត់ដ្រលសុចរិត ភាពសា្អាតស្អំពិត ឥតប្រួលប្រ           
 រំលោភអំណាចក៏គ្មោនដ្ររ  មានត្របម្រើប្រជាជន ។
១២- សុវត្ថិភាពសង្គមត្រូវធនា សន្តិសុខការពាររាល់ទ្រព្យធន 
 មិនថកិច្ចការណាស្រលធ្ងន់  ទោះក្រយ ទោះមុន ត្រូវដោះស្រយ ។
១៣- បោះឆ្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍ សន្តិភាពប្រកដទាំងចិត្តកាយ
 ន្រះជាទិសដៅនយោបាយ បក្សបានត្រួតត្រយជាទំនុក ។
១៤- បោះឆ្នោតដើម្បីភូមិ ឃុំយើង រើកចម្រើនឡើងតទៅមុខ  
 តកូន តចៅ ចងចាំទុក កុំផុយ កុំពុក តាមគ្រភរ ៕ 
           ខៀវ ណាវី

        អត់ទោសផងអ្នកម៉ែ
កុមារា សំណព្វ ព្រលមា្តាយជូនទៅ 

ដល់សាលាមត្ត្រយ្យ ស្រប់ត្រចាប់ដ្រ 
មា្តាយនិយយៈ

- សូមម៉្រអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផង ខ្ញុំធ្វើ
ប្រកដបស្រវើស្គីរបស់ពុកហើយ ។

- អូហូ....ល្អណាស់កូនប្រុស កូន
ច្រះទទួលកំហុសយ៉ាងន្រះម៉្រមិនប្រកាន់ទ្រ ។ ចុះកូនយកដបស្រវិស្គី 
របស់ពុកកូនទៅធ្វើស្អី បានជាវាត្រូវប្រក? 

- បាទ....គឺខ្ញុំយកវាទៅដំនាឡិកាដ្ររបស់អ្នកម៉្រ ត្រនាឡិកាដ្រមិន 
ព្រមប្រក ប្ររជាប្រកដកស្រទៅវិញ ៕

          រង់ចាំស្វាងស្រា
ថ្ង្រមួយនាយ មា៉ាច បានចូលជួបលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតហើយរា៉ាយរា៉ាប់ប្រប់ៈ
- ជាងមួយខ្រមកហើយ ក្នុងខ្លួនខ្ញុំច្រះត្រធ្វើទុក្ខម្តងក្តា ម្តង ត្រជាក់ 

បាយល្រងនឹក ទឹកក៏ល្រងស្រក។ សូមលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត ជួយខ្ញុំផង 
តើអាការៈប្របន្រះ មកពីមូលហ្រតុអ្វី ?

ក្រយពីប្រើឧបករណ៍សា្តាប់ក្នុងខ្លួននាយ មា៉ាច រួច លោកវ្រជ្ជ-
បណ្ឌិតនិយយដោយនឹងន៎ៈ

- ខ្ញុំចាញ់ចំណ្រះហើយ រកមិនឃើញមូលហ្រតុ ន្រជំងឺន្រះ សោះ 
ប៉ុន្ត្រខ្ញុំគិតថ ប្រហ្រលមកពីស្រ ។

-   បានសា្តាប់សំដីលោកគ្រូព្រទ្យនិយយ មា៉ាច សើចរួចតបៈ
-  បើអ៊ីចឹង រង់ចាំដល់ព្រលលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតសា្វាងស្រសឹមខ្ញុំ  ត្រឡប់ 

មកវិញម្តងទៀត ៕ 
            នឹងឈ្នះ
ថ្ង្រមួយនាយ ប្រុញ បានចូលសវនាការនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សី

ន្រភាគីទំនាស់មា្ខាង។ លោកចៅក្រមសួរៈ
-  លោកអាចនិយយការពិតទាំងអស់ នៅចំពោះមុខតុលាការ បានទ្រ ?
-  បាទ... ខ្ញុំសូមស្បថជូន!
- លោកដឹងថ បើនិយយខុសពីការពិត តើមានផលពិបាកយ៉ាង 

ណាទ្រ ?
-  បាទដឹង! 
-  ចុះផលពិបាកនោះយ៉ាងណា? 
-  បាទ..គឺភាគីខាងខ្ញុំ នឹងឈ្នះក្តីលើភាគីមា្ខាងទៀត ៕
         ចាស់លាក់អាយុ
មីង មុយ វក់ចាក់កន្ទុយល្រខសួរមីង ម៉ុន នៅផ្ទះជិតខាងៈ
- យប់មិញ ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញ បងឯងសើចដក់ខ្ញុំ ចុះអាយុបងឯង 

ប៉ុនា្មោនហើយ ?
-  រួចចុះ បងឯងចង់ដឹងអាយុខ្ញុំធ្វើស្អី ?
-  ចាក់កន្ទុយល្រងហ្នឹងណា៎ អ្នក!
-  អូហ៍ អ៊ីចឹងទ្រ? ខ្ញុំអាយុ២៦ ឆ្នោំហើយ។
- មីង មុយ លាត្រឡប់ទៅវិញ ហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅ ចាក់ល្រខ 

២៦ ភា្លាម។ លុះដល់លា្ងាចឆ្នោតច្រញល្រខ ៣៦ មីង មុយ ក្តាក្រហាយ 
ណាស់អង្គុយរអ៊ូមា្នោក់ឯងៈ

- យើស... ម្រចោរន្រះលាក់អាយុតើ។ វាខា្លាចគ្រថ ចាស់ ទើប 
អត់ប្រប់ឯងត្រង់ថ អាយុ៣៦ កុំអីត្រូវមា៉ាច់បាត់ហើយ! ៕



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`




