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ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនៃសង្គមកម្ពុជា
ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកជូនប្រជាជន
Brilliant Transformations of Cambodian Society
Brought About by CPP for the People of Cambodia

រយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានកត់ត្រា

នូវព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើននៃដំណើរវិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជាតិយើង ក្រោយ

ពីត្រូវបានសង្គ្រោះរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ

១៩៧៩ ។ រំឮកឡើងវិញអំពីប្រជាជាតិមួយដែលរងការកាប់សម្លាប់ស្ទើរ
ផុតពូជ កម្លាំងជាតិមួយដែលត្រូវរីងខ្សោះ ប៉ុន្តែជាង៣៨ឆ្នាំក្រោយមក

បាននិងកំពុងងើបឈរយ៉ាងត្រដែតប្រកបដោយមោទនភាពជាមួយនឹង
ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនោះ ធ្វើឲ្យគេបានមើលឃើញច្បាស់នូវតួនាទី

ដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ អ្នកដែល

មានសតិសម្បជញ្ញៈសុទ្ធតែបានវាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់សច្ចធម៌
ដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា ជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែល

បានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត នៅក្នុង
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា

ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះ

ទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងដែលឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏
ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជន។

តើអ្វីខ្លះជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនៃសង្គមកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា?

ការពិតជាក់ស្តែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា គឺគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា
ជាវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ដែលពីមុន

ឥឡូវបានក្លាយជាទឹកដី

សន្តិភាព ដ៏ស្រស់បំព្រង ប្រជាជនទាំងមូលបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនា
និងជាគោលដៅដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្រៃលែងរបស់ ទេសចរមកពីគ្រប់
ទិសទីនៃពិភពលោក។

កម្ពុជាពីមុនដែលត្រូវលិចលង់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើង

សង្គ្រាម ការកាប់សម្លាប់ និងដណ្តើមអំណាចគ្នាដោយអាវុធ បានក្លាយ

ទៅជា ប្រទស
េ មួយដែលមានការគោរពសិទម
្ធិ នុសស្ គោរពគោលការណ៍
នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ជានីតិរដ្ឋដែលលើកស្ទួយការគោរពច្បាប់ ជា

រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងមាន បូរណភាពទឹកដីពេញលេញ។ កម្ពុជាពីមុនដែល
ជាប្រទេសត្រូវទទួលរងការហ៊ុំព័ទ្ធ

និងឯកោទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច

និង

មួយ ដែលកំពុងសមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

និង

នយោបាយ

ហើយត្រូវគេប្រមាថមើលងាយបានក្លាយទៅជាប្រទេស

បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិ ស្មើភាពជាមួយបណ្តា
ប្រទេសទាំងអស់។ កម្ពុជាពីមុនដែលជាប្រទេសអន់ថយខាងសេដ្ឋកិច្ច
ញាំញីដោយភាពក្រីក្រ
ស្បៀងចេញ

និងគ្រោះទុរ្ភិក្សបានក្លាយជាប្រទេសមួយនាំ

និងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលសម្រេចបាន

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ (ទី៦ លើពិភពលោក)ប្រកបដោយចីរភាព ក្នុង
អត្រាជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេល២ទសវត្សរ៍ ចុងក្រោយនេះ ។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប៉ុន្មាន

ឆ្នាំមកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានអនុវត្តនូវគោល-

នយោបាយចំពោះកសិករ ដោយជំរុញខ្លាំងការងារផលិតកម្មស្រូវតាំងពី
ឆ្នាំ២០១០ ដោយកំណត់គោលដៅបង្កើនផលិតផលស្រូវលើសពីសេចក្តី

Over the past 38 years, the Cambodian history recorded
numerous major events of national evolutions after salvation
from the regime of genocide on 7 January 1979. A nation that
suffered killings and depletion but has been able to stand up in
pride again after 38 years with achievements in every field
indicates clearly indispensable leading role of the Cambodian
People’s Party. People of conscience correctly assessed and
offered the truth that the Cambodian People Party is the only
political force that leads the country to profound transformations
in the history of Cambodia. Currently, it is leading the country
to a prosperous future responding to the people’s sacred
aspirations.
What are transformations in the Cambodian society under
the leadership of the Cambodian People’s Party?
In reality, it is obvious that the Cambodian People’s Party
alone has brought a nation that was a killing field of the genocidal
regime to become a land of flourishing peace, where people are
living harmoniously, and the most popular destination of tourists
from all parts of the world. Cambodia – which sank in flame of
war, killing, and power fight with armed conflict, has become
a country that respects human rights, principles of democracy
and rule of law to promote law abiding as a sovereign state with
full territorial integrity.
Cambodia that was under economic embargo and political
isolation and suffered insults has now become a country that is
integrating itself into regions and world, and if fulfilling active
role with equal right and footing with other countries. Cambodia
that was economically backward, ravaged by poverty and famine
has become a country that is exporting rood, and classified as
the sixth high growth country in the world at a rate of 7.7% per
annum in the last two decades.
It should be affirming that in process of socio-economic
development of the recently past years, the Royal Government
of Cambodia, under the leadership of the Cambodian People’s
Party headed by Samdech Techo Hun Sen, has implemented
policies to help farmers in augmenting rice production since
2010. It sets a goal to increase surplus paddy rice of four million
metric tons, and to export one million metric tons of milled rice.
The rice surplus has increased to five million tons and has become
an important source of food security guarantee and export. At
the same time, other agricultural items have also noted surplus
productions as well.
In context of prices fluctuation in external markets that bears
negative impacts on agricultural prices, the state intervened
through a more comprehensive strategy to protect our farmers,
to stabilize prices of agricultural produces, especially rice. The
people of Cambodia have liberated themselves from the

2 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 17 elx 195 ExsIha qñaM 2017

ត្រូវការឲ្យដល់ ៤លានតោន និងជំរុញការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន ១លាន
តោន ។ ផលិតផលស្រូវបានកើនរហូតដល់ ៥លានតោន លើសពី
សេចក្តីត្រូវការ ហើយបានក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិសុខ

ស្បៀង និងការនាំចេញ។ ទន្ទឹមនេះ ផលិតផលកសិកម្មដទៃទៀតក៏មាន
កំណើនលើសផងដែរ។

ក្នុងបរិការណ៍មានការប្រែប្រួលថ្លៃទីផ្សារខាង

ក្រៅ ដែលបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន ដល់ថ្លៃកសិផល រដ្ឋបានធ្វើអន្តរាគមន៍
តាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សម្រាប់វិស័យ

កសិកម្ម ដើម្បីជួយគាំពារកសិករ រក្សាស្ថិរភាពថ្លៃកសិផល ពិសេសថ្លៃ

ស្រូវ ។ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រ ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះខ្លួន
ចេញផុតពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ ដែលមាន១០០% កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩

មកនៅ ៥៣% ឆ្នាំ២០០៤ និងចុះមកត្រឹម១៣,៥%នៅឆ្នាំ២០១៤។
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើន

ដើម្បីទាក់

ទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យមករកស៊ីនៅកម្ពុជា ជាពិសេសគឺការបង្កើតរោង
ចក្រកាត់ដេរ និងវាយនភ័ណ្ឌកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បី
ឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើ និងមានចំណូល សម្រាប់បង្កើនជីវភាព។

មកដល់ពេលនេះ រោងចក្រសហគ្រាសគ្រប់វិស័យមាន ១.១៦៨ មាន

កម្មករសរុបជាង ១លាននាក់ ដោយឡែក រោងចក្រកាត់ដេរ សម្លៀក-

បំពាក់ និងផលិតស្បែកជើងចំនួនជាង ១.១០៧ កំពុងដំណើរការដោយ
មានកម្មករ ជាង ៧៤ ម៉ឺននាក់ កំពុងធ្វើការដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល

ប្រមាណ ១,៦ពាន់ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ និងផ្តល់ការងារដោយប្រយោល
ដល់ប្រជាជនប្រមាណជាង ២លាននាក់ ផ្សេងទៀត។ ប្រាក់ឈ្នួល

អប្បបរមាត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន ១១លើក ពីចំនួន ៤០ដុល្លារ
នៅមុនឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ១៥៣ដុល្លារ ក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ២០១៧ ។
ពលករកម្ពុជា ដែលធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានជាង ១,២ លាននាក់

បានផ្ញើប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ២ពាន់លាន ដុល្លារ មកក្រុមគ្រួសារក្នុងប្រទេស ។
ការនាំចេញពីពេលមុនមានជាង២០០លានដុល្លារ

បច្ចុប្បន្នមានជាង

៧.០០០លានដុល្លារ ខណៈលទ្ធភាពនាំចេញលើគ្រប់វិស័យមានរហូត

ដល់១២ពាន់លានដុល្លារ ។ វិស័យសំណង់បានស្រូបយកកម្មករប្រមាណ
២០ម៉ឺននាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៩៩% មាន

ការងារធ្វើ ចំណែកអត្រាអត់ការងារធ្វើមានប្រមាណ ០,៧០% ប៉ុណ្ណោះ ។
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទឹក ភ្លើង ផ្លូវ ត្រូវបានកសាង និងអភិវឌ្ឍនៅ គ្រប់ទិសទី

ដោយឡែកវិស័យថាមពលអគ្គិសនី កំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ។

កាលពីជាង ៣០ឆ្នាំមុន ប្រជាជនកម្ពុជាដុតចន្លុះ ឬប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត
ប្រេងកាត សម្រាប់បំភ្លឺ ប៉ុន្តែពេលនេះ បណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនីបាន

គ្របដណ្តប់ភូមិ ស្មើនឹង ៧៤% នៃចំនួនភូមិទូទាំងប្រទេស ហើយគោល

ដៅនៃការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺធ្វើយ៉ាង
ណានៅឆ្នាំ ២០២០ គ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងមានការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់។

វិស័យទេសចរណ៍ក៏មានការកើនឡើងជា

លំដាប់ដោយនៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ តាមការប៉ាន់ប្រមាណមានភ្ញៀវ

ទេសចរណ៍អន្តរជាតិប្រមាណ ៥,៤លាននាក់ ហើយនៅឆ្នាំ២០២០ មាន

ប្រមាណ ៧លាននាក់ នឹងមកទស្សនាកម្ពុជាដែលនឹងនាំមកនូវចំណូល

សរុបប្រមាណ៥.០០០ លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតឱកាសការ
ងារដល់ប្រជាជនយើង១លាននាក់។

វិស័យបណ្តុះបណ្តាលធនធាន

មនុស្សក្រោយរំដោះភ្លាមរចនាសម្ព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវរបបប៉ុលពតបំផ្លាញ

ខ្ទេចខ្ទីហើយនោះ ត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ យើង មាន

សាលាមតេ្តយ្យ៩៦ សាលាបឋមសិក្សាមាន៥.២៩០ អនុវិទ្យាល័យ ១៤

poverty line that was 100% in 1979 to 53% in 2004 and to 13.5%
in 2014. The Royal Government puts out numerous policies to
attract investors, especially to set up more garment and apparel
factories in the country to offer jobs and income for a better
living condition of our people. As of present, we have some
1,168 factories and enterprises in every field that employ over
one million workers. Among them, there are 1,107 garment and
shoes factories employing over 740,000 workers, who earn about
1.6 billion USD per annum. This sector provides indirect jobs
to roughly over two million more people. We have been increasing
wages eleven times from a sum of 40 USD before 1997 to 153
USD per month in 2017. Over 1.2 million Cambodian workers
working in other countries have sent roughly two billion USD
per year to their families in the country. The country’s export
which was more than 200 million USD before has now reached
over 7 billion USD, while exports in every field have reached
12 billion USD.
Construction sector absorbed roughly 200,000 workers per
day. At present, about 99% of the Cambodians are employed.
The rate of unemployment is at 0.07%. We have built infrastructures –
such as running water, electricity, roads everywhere, and most
notably energy sector has made stark progress. In the past over
thirty years, the people depended on torches, diesel, and/or
kerosene for lighting. As of now, electrical lines have reached
about 74% of Cambodian villages. The electrification development
goal of the Royal Government is to make electricity sufficiently
accessible to every village in the whole country.
Tourism sector has also made steadfast progress as in 2017,
according to estimate, there would be roughly about 5.4 million
foreign tourist arrivals. In the year 2020, about seven million
tourists would have visited Cambodia and would have brought
in an income of about five billion USD, and created jobs for
some one million Cambodians. As far as human resource training
is concerned, the educational structure destroyed under the
regime of Pol Pot restored. In 1979, we had 96 kindergarten
schools, 5,290 primary schools, 14 junior secondary schools,
and a senior secondary school only. At present, in the whole
country, we have 4,407 kindergarten schools, 7,561 primary
schools, 1,300 junior secondary schools, 608 senior secondary
schools, and 121 postgraduate foundations, with some 219,069
students from bachelor to Ph D degrees.
At present Cambodia has stepped out of being a country of
low income to become a low middle-income country. We are
making efforts to realize our vision to become a high middleincome country by 2030 and a high-income country by 2050.
As a result, readjustment of policies and putting out of new
policies has provided direct and real interest to our people. Those
policies include salary increase for civil servants and armed
forces, adjustment of fiscal policies, market management
reforms, removals of service charges for administrative papers,
public service offer, improvement of working condition for
employees, and social protection for the vulnerable, etc. These
good results have consolidated spiritually and materially
foundation to promote new changes in process of continued
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និងវិទ្យាល័យតែ១គត់ ប៉ុន្តែពេលនេះទូទាំងប្រទេសមានសាលាមត្តេយ្យ

យុត្តិធម៌ សមធម៌សង្គម និងការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង។ ប្រជាជន

វិទ្យាល័យ៦០៨ មាន គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា១២១ និសិ្សតចាប់ពីថ្នាក់

លំបាកបំផុតមកនោះ

ចំនួន៤.៤០៧ សាលាបឋមសិក្សា៧.៥៦១ អនុវិទ្យាល័យ១.៣០០ និង
បរិញ្ញាបត្ររងដល់បណ្ឌិតមានចំនួន ២១៩.០៦៩នាក់ ។

កម្ពុជាបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាប
ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប

បច្ចុប្បន្ន

ទៅជាប្រទេសមាន

ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសម្រេចចក្ខុវិស័យ

របស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសមាន ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០
និងឈានទៅកាន់ប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។
លទ្ធផលនៃការកែសម្រួលគោលនយោបាយនានា

និងការដាក់

ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗ បានផ្តល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ និងជាក់ស្តែង

យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជន ដូចជាការដំឡើងបៀវត្សរ៍ជូនមន្ត្រីរាជការ និង

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងផ្សារ

វិធានការសម្រួលខាងសារពើពន្ធ

ការកែ

ការលុបបំបាត់កម្រៃលើការធ្វើលិខិតស្នាម

រដ្ឋបាលនានា ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារ

ជូនកម្មករនិយោជិត ការគាំពារសង្គមចំពោះជនងាយរងគ្រោះ និងជន
រងគ្រោះជាដើម។ លទ្ធផលដ៏ល្អទាំងនេះ បានពង្រឹងមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំ

ទាំងខាងស្មារតី និងសម្ភារៈ ដើម្បីជំរុញនូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗថែមទៀត
ក្នុងដំណើរការបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេស និងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជន។
ដូច្នេះតើមានអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះទៀត?

ជាការពិតណាស់ នៅលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍ គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាបាន យល់យ៉ាងច្បាស់ថាទន្ទឹមនឹងចំណុចខ្លាំង ក៏នៅមានចំណុច

ខ្វះខាតដែលមិនទាន់ បានដោះស្រាយអស់ផងដែរ។ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាបានសុំឲ្យប្រជាជនមានការយោគយល់
កំណែទម្រង់ឲ្យកាន់តែ មុតស្រួចឡើង

ហើយប្តេជ្ញាបន្តអនុវត្ត

កាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើង

ដើម្បីធានាអភិបាលកិច្ចល្អនូវគ្រប់ថ្នាក់ លើកតម្កើង យុត្តិធម៌ សមធម៌

សង្គម និងការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជន។ ក្នុងស្មារតី

នេះ គណបក្សបានណែនាំដល់អង្គការចាត់តាំងគណបក្ស និងមន្រ្តីនៅ

គ្រប់ថ្នាក់ត្រូវតែខិតខំអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ នូវអភិក្រម ” ឆ្លុះកញ្ចក់
ងូតទឹក ដុសក្អែល និងព្យាបាល ” ។

ចំណែកគណបក្សប្រឆាំង និងពួកអគតិទាំងឡាយដែលតែងតែស្រែក

ឥតឈប់ពីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានរបស់ពួកគេនោះ

ធាតុពិតតើពួកគេ

នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ ប្តូរអ្វីខ្លះប្រសិនជាពួកគេមានឱកាសកាន់អំណាច
នោះ? តាមរយៈគោលនយោបាយពាក្យសំដី និងសកម្មភាព ប្រទូសរ៉ាយ

ដែលពួកគេបាននិងកំពុងធ្វើច្បាស់ណាស់ថា អ្វីដែលគណបក្សប្រឆាំង

ប៉ុនប៉ងនាំការផ្លាស់ប្តូរមកឲ្យកម្ពុជានោះ គឺមានតែការប្តូរពីប្រទេសមាន
ស្ថិរភាពនយោបាយ ទៅជាមានភាពវឹកវរចលាចល ប្តូរពីសន្តិភាព ទៅ

ជាមានសង្រ្គាមបង្ហូរឈាម ប្តូរពីឯកភាពជាតិ ទៅជា ការប្រេះឆា បែកបាក់

ជាតិ ប្តូរពីការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន ទៅជាការព្រាត់ប្រាស

ភ័យរន្ធត់ ប្តូរពីការអភិវឌ្ឍ ទៅជាការបំផ្លិចបំផ្លាញវិនាសហិនហោច ប្តូរពី
ប្រទេសមានឯករាជ្យ អធិបតេយ្យពេញបរិបូរ ទៅជារណបបរទេសវិញ

តែប៉ុណ្ណោះ។ នោះគឺជាការប្តូរពីការរស់រាន ប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹម ទៅ
កាន់សេចក្តីស្លាប់ជាថ្មីទៀត។

សរុបមក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យមាន

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ថ្លៃថ្លារួចហើយ និងកំពុងដឹកនាំឲ្យសម្រេចនូវការផ្លាស់ប្តូរ

បន្តទៀត ឲ្យកាន់តែធំធេង និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ក្នុងក្របខណ្ឌធានា
សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពសង្គម ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាដែលបានរួមដំណើរជាមួយគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាតាំងពីគ្រាដ៏

អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីតថភាពនៃ

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សង្គមជាតិយើង។ យើងត្រូវតែរួមគ្នាការ
ពារដាច់ខាតនូវសន្តិភាព

និងការអភិវឌ្ឍ

មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងណា

ឬបុគ្គលណាមកបំផ្លាញបានឡើយ ទោះជាត្រូវបង់ដោយតម្លៃណាក្តី។

ប្រជាជាតិយើងបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យនូវឧបសគ្គ និងការលំបាក

ធំៗច្រើនណាស់រួចមកហើយ គ្មានការលំបាកណាដែលធំជាងនេះ ទៀត

ទេ យើងពិតជានឹងសម្រេចបាននូវបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយដ៏ពិសិដ្ឋ
របស់យើង នៅលើមាគ៌ា សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍។/

TsSnavdIþRbCaCn

development and people living condition.
Would there be anything else that are just transformations
beside these?
It is true that on the path of development the Cambodian
People’s Party understands clearly that while we are scoring
strong points, we also have shortcomings to amend. The
Cambodian People’s Party seeks our people’s understanding
and is determined to continue implementing reforms in a
bolder and more efficient manner to ensure good governance at
every level, while promoting justice, social equity, and
dignifying life of our people. It is in this spirit that the Party
instructs its organizations and officials at every level to make
vehement efforts applying approach of “reflecting in mirror,
taking bath, scrubbing off dirt, and seeking treatment.”
As for the opposition party, and ill-willed circles, who voice
out their “positive changes,” in truth, what changes would they
really bring up, should they be in power?
Judging from controversial policies, words, and actions that
they have adhered so far, their changes for Cambodia would
transform our country from political stability to turmoil, peace
to war, national unity to division, people’s peaceful life to
separation and shocks, development to devastation, and from
full independence and sovereignty to being a foreign subordinate.
It would be a transformation from revival with hope to death
once again.
To sum it all up, the Cambodian People’s Party has led the
Cambodian society to brilliant transformations. It is also leading
the country to more, greater, and deepening transformations in
the frameworks of guaranteed peace, political, social, and
macroeconomic stability, justice, social equity, and a more forceful
development. The people of Cambodia who have shared the
journey with the Cambodian People’s Party from times of
hardship could have judged correctly reality of transformations
in our nation.
We must be together to resolutely defend peace and
development. At whatever costs it would be, we allow no force
or individual to destroy them. Our nation has overcome
successfully obstacles and hardships. There would be none
bigger and harder. We will truly realize our final sacred wish on
the path of peace, democracy and development./.
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នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ កម្ពុជា-ជប៉ុន ឯកភាពគ្នាជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ
ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តម ស៊ីនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ទទួលស្វាគមន៍

ហ៊ីតូ ព្រះរជ្ជទាយាទរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន អាគី ហ៊ីតូ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលគាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ណារូ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

តបតាមការអញ្ជើញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន សម្តេចអគ្គ-

បណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើប្រមាណ ១០០០គម្រោង ។

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

ពិសេសការហោះហើរត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន ANA

ណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញបំពេញ

ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើឲ្យកំណើនទេសចរណ៍កាន់តែច្រើនឡើង ។

ទស្សនកិច្ចការងារផ្លូវការនៅ ប្រទេសជប៉ុនពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៩

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះរាជ

ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀតទំនាក់ទំនង

រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនជប៉ុន ដែលបានជួយដល់ការថែរក្សា និង

មិត្តភាពប្រពៃណីដ៏ជិតស្និទ្ធ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូជា

អភិរក្សប្រាសាទអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសការជួយរៀបចំ

យុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ ។

ឯកសារ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករបស់ប្រទេស

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

កម្ពុជា ចូលជាសម្បត្តិបេតិក ភណ្ឌពិភពលោកប្រកបដោយ ជោគជ័យ។

ព្រះរជ្ជទាយាទរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន អាគី ហ៊ីតូ នៅព្រះរាជ

សំដែងនូវព្រះរាជហឬទ័យរីករាយជាអនេកជូនចំពោះ សម្តេចតេជោ

បានអញ្ជើញចូលគាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ណារូ ហ៊ីតូ (Naruhito)

ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះរជ្ជទាយាទ ណារូ ហ៊ីតូ មានព្រះរាជបន្ទូល

តំណាក់របស់ព្រះអង្គក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្វាយនូវព្រះរាជបណ្តាំសាកសួរសុខ

កម្ពុជា

ដែលបានថ្វាយនូវព្រះរាជបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះព្រះរាជ

ទុក្ខពីសំណាក់ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ

ដំណើរទស្សនកិច្ច របស់ព្រះអង្គ ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ

កម្ពុជាចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ ណារូ ហ៊ីតូ ។ សម្តេចតេជោបានទូល

រលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងការគោរពស្រឡាញរាប់អានដោយស្មោះ

នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

២០១២ ។ ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះរជ្ជទាយាទក៏បានថ្វាយនូវសេចក្តីនឹក

ថ្វាយពីសេចក្តីសោមនស្ស

រីករាយសារជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងឱកាស

តាមរយះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្វាយចំពោះ ព្រះករុណាជា

ដែលសម្តេចបានថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះរជ្ជទាយាទ នៅទីក្រុងតូក្យូ

អម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បន្ទាប់ពីព្រះអង្គយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជា-

ដែល ព្រះអង្គតែងតែមានការនឹករលឹកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។

ណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ២០១២ ។ សម្តេចតេជោក៏បានទូលថ្វាយ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងសម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ

ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះរជ្ជទាយាទ ពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

ល្អ និងជិតស្និទ្ធរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ជប៉ុន
ដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ។

ឯកឧត្តម ស៊ីនហ្សូ អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា

ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរ បានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានទូលថ្វាយទៀតថា ទំនាក់ទំនង

ច្រើន ដែលជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសយើងទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម

បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រមាណជាង ២០០ក្រុមហ៊ុន បាន

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការការងាររបស់សម្តេចតេជោនាពេលនេះ

នៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់

ហើយមកដល់

ស៊ីនហ្សូ អាបេ បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះដំណើរ
ដោយ
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និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន ប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើន
ឥតឈប់ឈរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ឆ្នាំនេះក៏ជាខួប ២៥ឆ្នាំនៃការចូល
រួមរបស់កងកម្លាំងជប៉ុនលើកដំបូងក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានស្វាគមន៍ការបើកស្ថានអគ្គ

កុងស៊ុលជប៉ុននៅខេត្តសៀមរាប ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រីជប៉ុន ស៊ីនហ្សូ អាបេ និង
លោកជំទាវមកបំពេញ

ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសម

ស្របណាមួយ ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរួចមកសម្តេច
តេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ស៊ីនហ្សូ អាបេ បានអញ្ជើញ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការ

ធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួនពីរ គឺ១-ការផ្តល់

យល់ដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយសមាគម

ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន

ជប៉ុនកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (JETRO)

យ៉េន (ប្រមាណ៣៥លានដុល្លារ អាមេរិក) សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង

បានចាត់ទុកសម្តេចតេជោ

៣.៩៤៨

លាន

គឺជាមិត្តចាស់របស់ប្រទេសជប៉ុននិង

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ

នូវប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ក្នុងរាជធានី

ប្រជាជនជប៉ុន ហើយនេះគឺជាលើកទី៨ ដែលឯកឧត្តមបានជួប

ភ្នំពេញដំណាក់កាលទី៤

និងទី២-ការផ្តល់ឥណទានសម្បទាន

ប្រជុំកំពូលជាមួយសម្តេចតេជោ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន

ចំនួន ២៣.៥០២លានយ៉េន (ប្រមាណ ២០៩លានដុល្លារអាមេរិក)

បានសន្យាបន្ត ជួយកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដូចដែលជប៉ុនធ្លាប់

សម្រាប់អនុវត្តន៍គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីរបស់កំពង់

បានជួយនាពេលកន្លងមក

ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាន

ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេស

ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ដោយបន្ត

ប្តេជ្ញាជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើនដល់

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងឥណទានសម្បទាន

និងការផ្ទេរ

នៅឆ្នាំខាងមុខ ។ បន្ទាប់មក សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

បច្ចេកវិទ្យាឲ្យកម្ពុជា ។ តបតាមសំណើរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

និងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែត

ឯកឧត្តម ស៊ីនហ្សូ អាបេ បានឯកភាពជំរុញអនុវត្តគម្រោងអាទិភាព

២០០០លានដុល្លារ

រួមគ្នាស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល ។ ក្រោយពីបញ្ចប់សន្និសីទ

មួយចំនួនដូចជា គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងចរាចរក្នុង

សារព័ត៌មានហើយសម្តេចតេជោ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជ

ក្រុងគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា និងការអភិវឌ្ឍធន

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍

ធានមនុស្សដើម្បីបម្រើវិស័យឧស្សាហកម្ម។ ជប៉ុននឹងជួយសិក្សា

ដែលរៀបចំដោយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ីនហ្សូ អាបេ ។

គម្រោងបង្កើតរថភ្លើងធុនស្រាលស្វ័យប្រវត្តិលើអាកាសនៅរាជធានី
ភ្នំពេញ

ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍

និង

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បាន
ឯកភាពគ្នាខិតខំជំរុញការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃពិធីលៀងសាយភោជន៍ដ៏ស្និទស្នាលនេះ ឯក

ឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន ស៊ីនហ្សូ អាបេ បានរៀបចំនំខួបកំណើត

ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមជូនពរថ្ងៃ
ខួបកំណើតរបស់សម្តេចប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយបំផុត ។

ក្នុងវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម លើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិន និងទេសចរ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន

ជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត ។ សម្តេចតេជោ

អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ជប៉ុនចំនួន០៤ ចូលជួបសម្ដែងការ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ថា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ គឺជាឆ្នាំពិសេស

គួរសម និងពិភាក្សាការងាររួមមានៈ ក្រុមហ៊ុនដេនសូ (Denso,

នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ ពោលគឺជាខួប ៦០ឆ្នាំ

Cambodia, Co, Ltd), ក្រុម ហ៊ុនតូយ៉ូតាថ្សឺស្សូ (TOYOTA Tsuso

នៃការចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំ កំពូលរបស់

Co, Ltd), ធនាគារមីហ្សឹហូ (Mizuho Bank, Ltd) និងក្រុមមីនីប៊ែរ

ប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងនោះ ឯកឧត្តម អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន

(Minebea, Cambodia, Co, Ltd) ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសណ្ឋាគារ

និងជាជីតារបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ីនហ្សូ អាបេ ផ្ទាល់

ញ៉ូវអូតានី ក្រុងតូក្យូ ដែលជាកន្លែងស្នាក់ នៅរបស់សម្តេច ។ នៅ

បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកទី១ ឆ្នាំ១៩៥៧

ក្នុងជំនួបនេះ សម្ដេចតេជោបានសំដែងការអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន

ហើយដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទ្វេភាគី

ជប៉ុនទាំង៤ ដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងបាន

ព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ច និងការជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា

ពង្រីកទុនវិនិយោគ និងរោងចក្របន្ថែមទៀតផងដែរ ។ សម្តេច

ជាប់ជាប្រចាំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ

តេជោ បានចាត់ទុកសកម្មភាពវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះថា
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បានធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង

ឲ្យកត់សំគាល់ ។ ក្នុងនោះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីជប៉ុន បច្ចុប្បន្នមាន

ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ ពីការជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជ

ជាងមួយពាន់គម្រោង ដូចជាធនាគារសេវាកម្មឧស្សាហកម្មសំណង់

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ការ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាបាន

វិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជា បាននាំមកនូវការពង្រឹង

ស្វាគមន៍គម្រោងវិនិយោគធំៗរបស់ជប៉ុនចំនួន ១២៨គម្រោង មាន

មូលដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម និងការធ្វើពិពិធកម្មមូល-

ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ១.៥០០លានដុល្លារអាមេរិក ។ ក្នុង

ដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការធ្វើឲ្យប្រសើរ

នោះគម្រោងវិនិយោគជប៉ុនប្រមាណ ៨៤ បានបណ្តាក់ទុនចំនួន

ឡើងនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

៣៩៣លានដុល្លារ ដោយបានវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ។

នៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាមួយនេះគេសង្កេត ឃើញភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនប្រមាណ ២០០

ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការយល់ដឹងពី បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ កម្ពុជា

បានបង្កើតនៅកម្ពុជា ហើយសង្ឃឹមថាចំនួននេះ នឹងកើនឡើងថែម

ដែលរៀបចំដោយសមាគមជប៉ុនកម្ពុជា

ទៀតនៅពេលដែលផ្សារអ៊ីអនទី២

និងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម

ក្រៅប្រទេស (JETRO) ដោយមានការចូលរួមពីបណ្តាវិនិយោគិន

ត្រូវបានសម្ពោធនៅក្នុងឆ្នាំ

២០១៨ ខាងមុខ ។

ជប៉ុន និងវិនិយោគបរទសជាច្រើន ដើម្បីទទួលបានសារគន្លឹះរបស់

សម្តេចតេជោបន្តថា ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន

សម្តេចតេជោស្តីពីឱកាស និងសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

ធំៗរបស់ជប៉ុនដែលមានមូលដ្ឋាន ផលិតកម្មនៅជិតខាងកម្ពុជាក៏

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងប្រាប់ក្រុម អ្នកវិនិយោគិនជប៉ុន

បានមកបណ្តាក់ទុន វិនិយោគសាងសង់រោងចក្រនៅកម្ពុជាផលិត

និងវិនិយោគិនបរទេសថា កម្ពុជាមានឧត្តមភាពសំខាន់ៗ ៥ចំណុច

គ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងបង្គុំរថយន្ត និងសម្ភារៈ

បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់

បរិក្ខាបច្ចេកទេសដទៃទៀត ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនមីនេបៀ, យ៉ា-

ដើម្បីការទាក់ទាញវិនិយោគ

បរទេស ។ ឧត្តមភាពសំខាន់ៗ ៥ចំណុច នោះគឺ ទី១-ភាពអំណោយ

ផល នៃស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខពេញលេញក្នុងប្រទេស

បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគន្លងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ក្នុងអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រមាណ ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង២ទសវត្សរិ៍កន្លងទៅនេះ ទី២-កម្ពុជាបានបើកចំហសេដ្ឋ-

កិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើង។

យើងបានបើកចំហលើវិស័យធនាគារធានារ៉ាប់រង និងទូរគមនា-

គមន៍ ដែលជាទូទៅប្រទេសក្នុងលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគ
បរទេសធ្វើការវិនិយោគ ១០០% ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់វិនិ

យោគិនក្នុងស្រុកលើវិស័យទាំងអស់នោះឡើយ ទី៣-កម្លាំងពលកម្ម
មានភាពសំបូរបែប និងវ័យក្មេងក្នុងនោះប្រជាជនដែលមានអាយុ

៣៥ឆ្នាំចុះ មានចំនួនរហូតដល់ ៧២% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប
ជាផលលាភប្រជាសាស្រ្ត ។ កម្លាំងពលកម្មនេះត្រូវបានព្យាករណ៍

ថា នឹងមានការកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់២ ទៅ៣ ទសវត្សរិ៍បន្តទៀត
ទី៤-ប្រទេសកម្ពុជាមានភូមិសាស្រ្ត ស្ថិតនៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្ត

ក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែលតំបន់នេះបាននឹងកំពុងក្លាយជារោងចក្រនៃ
អាស៊ី និងម្យ៉ាងទៀត កម្ពុជាមានភូមិសាស្រ្តនៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គ

ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងការតភ្ជាប់ខ្ពស់ជាងគេ

និង

ទី ៥-ទំនិញ និងផលិតផលកម្ពុជាបានទទួលនូវការអនុគ្រោះ (លើក
លែងតែអាវុធ) ត្រូវបានលើកលែងពន្ធសូន្យ ក្នុងការនាំចេញទៅ

ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប និងការនាំចូលដោយគ្មានពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារ

អាមេរិក និងទីផ្សារធំៗជាច្រើនទៀតរាប់ទាំងទីផ្សារនៅក្នុងបណ្តា

ប្រទេសអាស៊ានផងដែរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាន

ប្រសាសន៍ បន្តថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមានការកើនឡើងគួរ

សាគី, តូយូតា និងដឹនសូ ជាដើម ។ វត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់
ជប៉ុនបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដទៃ ទៀត ដែលប្រតិបត្តិការលើ
វិស័យគាំទ្របានចាប់ផ្តើមវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូចជា វិស័យហិរញ្ញ
វត្តុ ធនាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ផ្សារទំនើប សណ្ឋាគារ អាកាសចរណ៍
។ល។

ជាក់ស្តែងការបើកដំណើរការរបស់ធនាគារជប៉ុនកាលពី

ខែមេសា កន្លងទៅនេះ ក៏បានបង្កការទុកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុន
កាន់តែខ្លាំង ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសំដែងការរីករាយ
ចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំៗនៅកម្ពុជា

ក្នុងមួយរយៈកន្លងមក

ដែល

គម្រោងវិនិយោគជាច្រើនបានពង្រីកទុន

វិនិយោគរបស់ខ្លួនកាន់តែធំឡើងៗ

ដែលចំណុចនេះបានបង្ហាញ

ពីការទុកចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់វិនិយោគិនជប៉ុន មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាលើស្ថិរភាពនយោបាយ និងបរិដ្ឋានអនុគ្រោះ គ្រប់បែបយ៉ាង ។
ជាពិសេសបើទោះបីកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតសាកលឆ្នាំ ២០១៨
ខាងមុខក៏ដោយ ក៏មិនមាន អ្វីជាឧបសគ្គបង្កឲ្យមានការរំាងស្ទះដល់
ដំណើររីកលូតលាស់របស់កម្ពុជាឡើយ

ព្រោះកម្ពុជាមានភាព

ចាស់ទុំខាង នយោបាយ និងប្រជាជនច្រើនលើសលុបគាំទ្រសុខ
សន្តិភាព ស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ ។ សម្តេច
តេជោបានបញ្ជាក់ថា វត្តមាននៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន
នៅកម្ពុជាបានជួយពង្រឹងមូលដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម
និងការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្ស និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្តថា កំណើននៃវិនិយោគជប៉ុន
នៅកម្ពុជាមិនមែនជាកត្តាចៃដន្យនោះទេ ប៉ុន្តែកើតចេញពីកត្តាជា
ច្រើនដែលក្នុងនោះសន្តិភាពជាកត្តាសំខាន់បំផុត ។ ស្ថិរភាពនយោ-
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បាយ ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច របបលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយការ
ប្រកួតប្រជែង ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៃការវិនិយោគទំនាក់ទំនង
ល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសុទ្ធតែជា
កត្តាមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនជប៉ុនមកកាន់
កម្ពុជា ។
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជាង ១០០នាក់ ចូលជួប
សំដែងការគួរសម

និងសំណេះសំណាលនៅថ្ងៃទី៦

ខែសីហា

នៅសណ្ឋាគារ ញ៉ូអូតានី ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សម្តេចតេជោ
ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន បន្ទាប់ពីការអញ្ជើញទៅដល់របស់
សម្តេច នៅទីក្រុងតូក្យូប្រមាណ១ ម៉ោង និង៣០នាទី ។ សម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានថ្លែងកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់
ចំពោះសកម្មភាពសិក្សារបស់និស្សិតទាំងអស់ ដែលបានខិតខំប្រឹង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជាង
១០០នាក់ ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងសំណេះសំណាល

ប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រនៅប្រទេសជប៉ុន ។ សម្តេច

បំផុតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា កាល

តេជោ ក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីសភាពការណ៍នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច

ពីឆ្នាំ១៩៥៧ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់

របស់ប្រទេសកម្ពុជា

ពិសេសសម្តេចបានផ្តាំផ្ញើរដល់និស្សិតទាំង

និស្សិតទាំងនោះដែរថា កម្ពុជា-ជប៉ុន មានគោលជំហរ និងនយោបាយ

អស់ត្រូវធ្វើការតាមដានពីសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងពី-

ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី

សភាពការណ៍ពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ។

និងអន្តរជាតិ ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា ។ គួរបញ្ជាក់ថា

ពិសេសទៅទៀតនោះត្រូវចេះពិចារណានូវរាល់ចំណុចវិជ្ជមាន ដែល

និស្សិតកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមានប្រមាណ

រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងដឹកនាំថែរក្សាសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព

៧៥០នាក់ ក្នុងនោះតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗក្នុងក្របខណ្ឌ

នយោបាយ សន្តិ សុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

របស់ភ្នាក់ងារចៃកាមានចំនួនប្រមាណ ១៥០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ និង

ដែលកំពុងមានការរីកចំរើនឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

។

វគ្គសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមានចំនួន ២៤នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ក្រៅពី

សម្តេចតេជោ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍

នោះមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ទាំងអស់ត្រូវបន្តស្មារតីគោរពស្រឡាញ់

ជាមធ្យមចំនួន

និងចេះជួយយកអាសារ

ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនិស្សិតដែល

៤២នាក់

ពហុភាគី

ក្នុងមួយឆ្នាំមកសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

ជំនាញបច្ចេកទេស និងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសជប៉ុន ។

ពិសេសការបន្តនូវប្រពៃណី

សូមបញ្ជាក់ដែរថា នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម

មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ទាំងក្នុងការសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន

ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ជប៉ុន មានការរីក ចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់

និងទៅអនាគត ។ សម្តេចតេជោក៏បានដាស់តឿនដល់និស្សិត

រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្នុងនោះទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំង

អាហារូបករណ៍ទាំងអស់ ត្រូវគោរពវិន័យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ក្នុងការ

ពីរកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ការនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេស

សិក្សារៀនសូត្រ ត្រូវរស់នៅស្អាត ហូបស្អាត និងមិនត្រូវបង្កបញ្ហា

កម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ជាង ៣៤៣លានដុល្លារអាមេរិក, ការនាំចេញពី

អ្វីដល់ការសិក្សា និងការស្នាក់នៅ និងមួយផ្នែកទៀតត្រូវចូលរួមនៅ

កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ទំហំជាង ៥៦១លាន

ក្នុងការងារសង្គមឲ្យបានច្រើន និងទូលំទូលាយ ។ ជាមួយគ្នានោះ

ដុល្លារអាមេរិក ។ ឆ្នាំ២០១៥ ការនាំចូលពីជប៉ុន មកកាន់កម្ពុជាមាន

ត្រូវមានមនសិការសាមគ្គីគ្នា ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរបកគំហើញ

ទឹកប្រាក់ទំហំជាង ៩៦៨លានដុល្លារ, ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់

ថ្មីៗទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សា ពិសេសការរីកចម្រើនក្នុង អាស៊ាន

ជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ជាង ៣០១លានដុល្លារ ។ ឆ្នាំ២០១៦ ការនាំ

ក៏ដូចជាការវិវត្តនៃសភាពការណ៍ពិភពលោក ។ សម្តេចតេជោនឹង

ចូលពីជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ជា ១.២០៥លានដុល្លារ,

បន្តធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនក្នុងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់

ការ នាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ជាង៣០

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជា

ដែលសិក្សានៅប្រទេស

៧លានដុល្លារ ។ បើគិតមកដល់ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧នេះ

ជប៉ុន ។ សម្តេចតេជោក៏បានមាន ប្រសាសន៍ទាក់ទិនទៅនឹងដំណើរ

ជប៉ុនបានដាក់ទុនវិនិយោគសរុបជាង ៩.៣៦៧លានដុល្លារ ហើយ

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេល នេះ

ដែលមានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចំនួន ២៤២ក្រុមហ៊ុន កំពុងរកស៊ីនៅ

គឺធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងខួប ៦០ឆ្នាំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង

កម្ពុជា ៕

ស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នា
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ដំណោះស្រាយមួយដែលបពេា្ជៀសបាននូវជម្លោះ
ប្រដាប់អាវុធ និងការពារបានអធិបតេយ្យជាតិ
និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា

តប និងមិនព្រមដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួន ចេញពីទឹកដីកម្ពុជា
ដដែល។

នៅក្នុងលិខិតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាផ្ញើរជូន ឯកឧត្តម

ថោងលន់ ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវចុះថ្ងៃទី២ ខែសីហា

ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាល

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ដកកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធ ចេញពីតំបន់ក្បែរអូរអាឡៃ និងតំបន់អូរតាងាវ ស្ថិត
ក្នុងព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់កម្ពុជា ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញ ពីការឯកភាព

គ្នារវាងសម្តេច និងឯកឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីសូលីត កាលពីកិច្ច
ប្រជុំនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ប្រធាន
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាជាមួយ

ឯកឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ

កាលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចអគ្គមហាសេនា

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយថ្មីទៀត

ក្នុងកិច្ច

ការពារអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដីដោយសន្តិវិធីជាមួយ

ប្រទេសឡាវ ។ ដោយការអត់ធ្មត់បំផុត កម្ពុជាបានរក្សានូវភាព
ស្ងប់ស្ងាត់ជាច្រើនខែ និងព្យាយាមដោះស្រាយ បញ្ហាតាមមធ្យោបាយការទូតម្តង ហើយម្តងទៀតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឡាវ។

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ប្រទេសឡាវបានបញ្ជូន

កងកម្លាំងយោធាប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួន

ចូលមករារាំងកងកម្លាំង

គណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា ឡាវ

នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងជាក់
ស្តែង នូវការសាងសង់ផ្លូវដោយកងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅតាមបណ្តោយ
ទន្លេសេកុងក្បែរតំបន់អូរអាឡៃ

និងនៅតំបន់ដែលទាហានឡាវ

បោះទីតាំងនៅអូរតាងាវ ស្រុកសៀមប៉ាង

ព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែង

និងខេត្តអាតាពើ បានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ទាហានឡាវ

ពិតជាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅ
តំបន់ខាងលើនោះពិតប្រាកដមែន

ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ

ភាគីមិត្តនៅពុំទាន់បានដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចេញពីទឹកដីកម្ពុជា

នៅឡើយ ទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើផ្លូវ និងបានដកគ្រឿង
ចក្រចេញពីតំបន់នោះហើយក៏ដោយ ។
សម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះ

វិស្វកម្មរបស់កម្ពុជា ឲ្យផ្អាកការស្ថាបនាផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែន

ទៀតថា “យោងលើចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីដែល

ស្ទឹងត្រែង ជាប់់នឹងខេត្តអាតាពើ ប្រទេសឡាវ ដោយសម្អាង

សន្តិភាពក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អ

នៅចំណុចអូរអាឡៃនិងតំបន់អូរតាងាវ នៃស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្ត

ហេតុផលថា តំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ឯក

ភាពគ្នាជាផ្លូវការ ដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែននៅឡើយ។ រហូតដល់
ថ្ងៃទី២ ខែមេសាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ឡាវរាប់រយនាក់ ត្រូវបាន

បញ្ជូនមកកាន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនទល់មុខនឹងកម្ពុជា ដែលស្ថិត
នៅក្នុងឃុំអូរស្វាយ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីមានការចរចាថ្នាក់បច្ចេកទេស

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ការជួបពិភាក្សា និងចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំ

កំពូលព្រមទាំងមានកំណត់ទូត និងលិខិតតវ៉ាជាច្រើន ពិសេសលិខិត
ចុងក្រោយបំផុតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ចុះថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ផ្ញើជូនឯកឧត្តម

ថោងលន់

ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏ដោយ ក៏ភាគីឡាវនៅតែមិនឆ្លើយ

មានជាយូរលង់ណាស់មកហើយ និងដើម្បីបន្តថែរក្សាបាននូវ

និងដើម្បីជៀសវាងការ

ប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ដែលអាចនឹងកើត

មាននោះ ខ្ញុំសុំស្នើរដ្ឋាភិបាលឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចេញ

ពីតំបន់ក្បែរអូរអាឡៃ និងអូរតាងាវ ព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែង និងអាតាពើ
ព្រមទាំងបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាព

ដូចមានក្នុងកំណត់ទូតរបស់

កម្ពុជាលេខ ៩៤៦ MFA.IC/LC4 ចុះថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ដើម្បីឲ្យសភាពការណ៍មិនប្រក្រតីទាំងនោះវិលទៅរកសភាពដើម
វិញ។ ទន្ទឹមនេះដែរជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំសុំស្នើរដ្ឋាភិបាលឡវទទួលយក
សំណើដំណោះស្រាយ ៤ ចំណុច ដែលនៅសេសសល់នៅក្នុង

ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តចំប៉ាសាក់ ដូចមានក្នុងលិខិតសំណើររបស់
ខ្ញុំ ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីឲ្យក្រុមជំនាញនៃគណៈ

កម្មាធិការចំរុះព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ ចុះធ្វើការវាស់វែងនិងកំណត់
ទីតាំងបោះបង្គោលព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្តែង នៅពេលវេលាសម
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កងយោធពលខេមរភូមិន្ទត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីមិនឲ្យបាត់មួយចំអាមឡើយ

ស្រប

ដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនដែលនៅសេសសល់

នាពេលខាងមុខ” ។

ប៉ុន្តែលិខិតចុងក្រោយចុះថ្ងៃទី២ ខែសីហា របស់សម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ពុំបានទទួលនូវការឆ្លើយតបពីភាគីឡាវទេ ។

ផ្តើមពីស្ថានភាពនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានបញ្ជូនសារនយោបាយជាសាធារណៈមួយទៅ
កាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឡាវ។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា បើ

សិនជាខ្ញុំបន្តលាក់លៀមមិននិយាយគឺច្បាស់ណាស់ថា ការព្រងើយ

កន្តើយពីមិត្តភក្ដិជិតខាងរបស់យើងនៅតែបន្ត ។ ចាប់តាំងពីខែ

មេសាមកមិត្តឡាវ បានបញ្ជូនកម្លាំងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់
យើងនៅតំបន់អូរអាឡៃរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែង ដោយយកហេតុផល

ទប់ស្កាត់អំពីបញ្ហាការដែលយើងធ្វើផ្លូវ ។ យើងធ្វើក្នុងដីរបស់យើង

មិត្តឡាវគាត់មកទប់ស្កាត់ ។ គាត់ឆ្លងទន្លេសេកុង មកនៅខាងយើង ។

សម្តេចតេជោ

បន្តដោយរំលឹកថា

ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពល្អខ្ញុំបាន

បញ្ជាឱ្យកងវិស្វកម្មបញ្ឈប់ការធ្វើផ្លូវភ្លាម ។ ប៉ុន្តែកងទ័ពឡាវ មិន

បានដកទេ ។ ក្នុងខែ៥ (ឧសភា) ខ្ញុំទូរស័ព្ទពីប៉េកាំង (ប្រទេស
ចិន) ទៅកាន់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ។ ខ្ញុំបានប្រាប់នាយក
រដ្ឋមន្ត្រីឡាវថាឱ្យដកកម្លាំងហ្នឹងចេញទៅ។ យើងខាងលើយល់គ្នា

បានតែខាងក្រោមយល់គ្នាមិនបានទេប្រយ័ត្នមានរឿង ហើយក៏បាន

ឯកភាពឱ្យប្រធានគណៈកម្មការ ចម្រុះព្រំដែន នៃប្រទេសទាំងពីរ

ទៅដល់កន្លែងហ្នឹង ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ឡាវឆ្លងទន្លេសេកុង

ចូលមកទឹកដីខ្មែរ។ ខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេមិនអាចអត់ឱន
ទៅរួចទេ តែខ្មែរមានការអត់ធ្មត់។ ខ្ញុំត្រូវការហោះទៅប្រទេសឡាវ

ដៅ គឺទៅស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវ។ មិនអាចឱ្យអ្នកណាមួយជាន់ដី
ខ្មែរដោយយើងមិនបានគិតនោះទេ។ មិតភ
្ត ក្ដគ
ិ ម
ឺ ត
ិ ្តភក្ដិ តែបើមត
ិ ភ
្ត ក្ដិ
មកជាន់ក្បាលអីចឹងមិនបានទេ ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ខ្ញុំធ្វើការងារនេះដោយផ្ទាល់។ ខ្ញុំបាន

ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ

ហេតុអីម៉ោងនេះមិន

និយាយ ? ប៉ុល សារឿន បានទទួលបទបញ្ជាហើយ ។ គន់ គីម

ក៏ទទួលបទបញ្ជាហើយ បើសិនមានសភាពការណ៍កើតឡើងសុំកុំ

បន្ទោសកម្ពុជាឱ្យសោះ តែមុននឹងចាត់ការយ៉ាងណាឱ្យខ្ញុំបានទៅ

ជួបឡាវសិន។ ទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ដ្រីឡាវហើយបើមិនចង់ឱ្យខ្ញុំទៅ
ជួបមានតែមួយគត់គឺដកចេញផុតទៅមិនបាច់ចាំជួបទេ។
ខ្ញុំបានហៅតាមទូរស័ព្ទហើយ ។
ប្រសាសន៍ធ្ងន់ៗនិងម៉ឹងម៉ាតថា

ព្រោះ

សម្តេចតេជោបានបន្ថែមដោយ

“ក្នុងលិខិតគណៈកម្មការព្រំដែន

គេស្នើខ្ញុំកុំអត់ធ្មត់តទៅទៀត។ ខ្ញុំថា ទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើការសិន ។ ឥឡូវខ្ញុំ

ធ្វើលិខិតទៅហើយអត់ទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយទេ ។ អីចឹង
ខ្ញុំសុំបញ្ជូនសារពីទីនេះអំពាវនាវចំពោះឯកឧត្ដម
ស៊ីសូលីត

ថោងលន់

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជា

មានិតឡាវ ឲ្យដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ

ហើយឱសានវាទយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា។ បើមិនចង់មាន
រឿងមានតែដក។

សម្តេចតេជោបានថ្លែងទៀតថា

សម្តេចបាន

បញ្ជាទ័ពហើយ ឯការងារទូត ការងារនយោបាយថ្នាក់ថ្នមក៏នៅតែ
ថ្នាក់ថ្នម តែដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើក៏ត្រូវតែធ្វើ ។ មិត្តគឺមិត្តហើយ តែ

អធិបតេយ្យរបស់ជាតិ គឺអធិបតេយ្យរបស់ជាតិ។ ក្នុងឋានៈសម្តេច
ឈរជើងនៅទីនេះ ហើយដែលទទួលអនុវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេស

ភ្លាម ដើម្បីជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ សួរឱ្យច្បាស់។ ខ្ញុំចង់ ទៅឡាវ

និង ក្រៅប្រទេសជាពិសេសកិច្ចការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព

ត្រង់បើសិនបងប្អូនឃើញមានចល័តកងទ័ព សុំកុំភ្ញាក់ផ្អើល គោល-

ប្រសិនជាកងទ័ពឡាវមិនត្រូវបានដកតាមការកំណត់

ដើម្បីនិយាយ គ្នាឱ្យច្បាស់ដក ឬមិនដក? ហើយខ្ញុំនិយាយ ដោយ

បូរណភាពទឹកដី សម្តេចមិនអាចអត់អោន និងទទួលយកបានទេ
។

ដូច្នេះ
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ដែលត្រូវចល័តត្រូវចល័តសមហេតុសមផល

ហើយ

ដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើគឺធ្វើ ត្រឹមថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហាប៉ុណ្ណោះ ។ យើង
មិនមែនប្រកាសសង្រ្គាមទេ សុំតែយកដីខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំមិន
យកដីអ្នកឯងសូម្បីមួយចំអាមតែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងយកដីខ្ញុំ

សូម្បីមួយចំអាមដែរ” ។

ផ្តើមចេញពីសារនយោបាយ ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាព និង

បូរណភាពទឹកដីនេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា សម្តេចតេជោនាយក

រដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍
ប្រទេសឡាវ។

គណៈប្រតិភូអមដំណើរនាពេលនេះមានសម្តេច

ពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្មមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារ
ជាតិ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់

សុខុន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយ
ចំនួនទៀត នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាបន្ទាប់ពីជំនួបចរចាចប់ ឯក-

ឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវបានបញ្ជាកព
់ ី
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកខកខានមិនបានដោះស្រាយ បញ្ហា

ព្រំដែនជាមួយភាគីកម្ពុជាទាន់ពេលវេលា ដោយសារតែលោកមិន
បានទទួលលិខិតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលផ្ញើទៅ

កាន់លោកតាំងពីថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ។ យ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខ
រដ្ឋាភិបាលឡាវ បានអបអរសាទរចំពោះវត្តមានយ៉ាងបន្ទាន់របស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅលើទឹកដីឡាវក្នុងថ្ងៃនេះ ដើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

តាមរយៈជំនួប

ទ្វេភាគីនាពេលនេះឯកឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីស៊ូលីត បានប្រកាស
យល់ព្រមដកកម្លាំងចេញពីទឹកដីកម្ពុជា ដោយសុំទុកពេលមួយថ្ងៃ

ឲ្យកងកម្លាំងប្រមូលសម្ភារៈ ហើយចាកចេញឲ្យអស់យ៉ាងយូរត្រឹម

ចំពោះប្រជាជនទាំងសងខាង។ សម្តេចបានឯកភាពចំពោះការលើក
ឡើងរបស់ភាគីឡាវដែលថា មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលសារ
លិខិតបូកនិងការទទួលបានព័ត៌មានយឺត

បានធ្វើឲ្យយើងឈាន

មកជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះ ។ នេះជាចំណុចល្អណាស់ដែលផ្តល់ឱកាស

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រជាជនទាំងពីរ កងទ័ពទាំងពីរ រដ្ឋាភិបាល

ទាំងពីរ ហើយនៅពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការព្រំដែន និង
ក្រសួងការបរទេស នៃប្រទេសទាំងពីរ បន្តកិច្ចការជាមួយគ្នា ដើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ។ សម្តេចតេជោថ្លែងបន្តថា

អ្វីដែលជាអាទិភាពដែលខ្ញុំមកកាន់ទីនេះ វាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ
យ៉ាងហោចណាស់យើងបានជួបគ្នាផ្ទាល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយ
គ្នា។

យើងបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហាថាហេតុអ្វីមានបញ្ហានេះកើត

ឡើង? ដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនឡាវដែលរស់

នៅតាមព្រំដែន នឹងស្ងប់ចិត្ត។ មិនមានការប៉ះទង្គិចខាងយោធា
ណាមួយកើតឡើងទេ ។ មិនត្រឹមតែប្រជាជននៅតាមព្រំដែនទេ

ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីររស់នៅសុខស្រួលជាមួយគ្នា ។ សម្តេច
តេជោបានថ្លែងអំណរគុណនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ

ដែលបានបង្កើត

ស្ថានភាពឈ្នះ ឈ្នះ សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ហើយ
សង្ឃឹមថា ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរយល់នូវកិច្ចការដែលនាយក
រដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសម្រាប់មិត្តភាព រវាងប្រទេស
ទាំងពីរ ប្រជាជនទាំងពីរ ។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររយៈពេលខ្លី

នៅក្នុងប្រទេសឡាវសម្តេចតេជោ ក៏បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែង

ការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម ប៊ុនញុំាង វ៉ូរ៉ាជិត ប្រធានរដ្ឋឡាវ
ផងដែរ។

នេះជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀត នៃនយោបាយការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ ខែសីហា ។

របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដែលមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ

បានបញ្ជាក់ថា លោកបានទទួលលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេ

មាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ បានសម្តែងការសោកស្តាយដោយ

នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាយឺតពេលទើបធ្វើ

ឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើង ។ បើតាមឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ
ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតគឺ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តម និង
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានយល់ព្រមឲ្យក្រសួងការបរទេស
នៃប្រទេសទាំងពីរបន្តជួបពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែន ដែលសេសសល់

ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ

ជាវត្តមានរបស់សម្តេចទៅកាន់ប្រទេស

ឡាវ មិនមែនទៅឱនក្បាលនោះទេ តែនេះគឺជាការស្វែងរកដំណោះ
ស្រាយដោយសន្តិវិធី និងទន់ភ្លន់ដែលអាចបញ្ចៀសបាននូវជម្លោះ
ប្រដាប់អាវុធ។

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេច

ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័ស។

ស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ

ស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ខេត្តរតនគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជា ។ មកទល់ពេល

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានសម្តែងការសាទរ និងអរគុណ
ដែលបានយល់ព្រមដកទ័ពចេញពី

តំបន់អូអាឡៃ និងតំបន់អូរតាងាវ ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ឡាវដែល មានប្រវែង ២៥៧ គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៧ ខេត្ត
នេះកសាងសម្រេចបានជាង ១៥០គីឡូម៉ែត្រហើយ ។ ប្រទេស

ដើម្បីសម្រួលស្ថានការណ៍វិញដែលនេះជាយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះ ។

កម្ពុជា និងឡាវមានព្រំដែនជាប់គ្នាប្រវែង៥៤០គីឡូម៉ែត្រ ដែលត្រូវ

បន្ទាយឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមូលដ្ឋានវិញដែរ។

នេះភាគីទាំងពីរសម្រេចបានចំនួន ១២១ បង្គោលស្មើនឹង ៨៣ %

ចំណែកសម្តេចបានបញ្ជាទៅកងកម្លាំងកម្ពុជា ដែលចល័តចេញពី
សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា

បំផុតរបស់យើងនោះគឺនៅត្រង់ថា

អ្វីដែលជាជោគជ័យធំ

យើងមិនមានជម្លោះណាមួយ

ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេ ហើយដែលផ្តល់ប្រយោជន៍

បោះបង្គោលព្រំដែនប្រមាណ ១៤៥បង្គោល។ ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេល

នៅសល់ប្រមាណ ២៤ បង្គោលទៀត នោះស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារ
និងខេត្តស្ទឹងត្រែង ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់

 សូមពិចារណាឲ្យច្បាស់គោលនយោបាយ ៣សុំ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
និង ៣កុំ របស់គណបក្សប្រឆាំង

 មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានការណ៍តទៅទៀតទេ

ស
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកម្មករ កម្មការិនីចំនួន ៤ ២៧០នាក់ នៅកោះពេជ្រ

នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចតេជោ

ជំនួសកម្មករ ១០០% ហើយរដ្ឋនឹងទូទាត់សងត្រឡប់ទៅថៅកែវិញ

កម្មការិនីចំនួន ៤ ២៧០នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន ប្រធានរដ្ឋបាល

ភិបាលត្រូវខាតបង់មួយចំនួន។ ក៏ប៉ុន្តែបើរដ្ឋខាតដើម្បីផលប្រយោជន៍

ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកម្មករ

នូវប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់ពន្ធកាត់ទុក។ ធ្វើបែបនេះរាជរដ្ឋា-

ប្រធានផ្នែក និងមេក្រុម ជំនួយការមកពីរោងចក្រចំនួន ៩៣ ផ្សេង

ប្រជាពលរដ្ឋគឺពុំមានអ្វីត្រូវខ្លាចនោះទេ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែង

ផ្តល់ជូនកាដូដ៏រំភើបចិត្តជូនដល់កម្មករ កម្មការិនី ។

ពេទ្យបង្អែកដែលនៅក្បែរតំបន់រោងចក្រ។ ត្រូវបន្ថែមអគារសម្ភារៈ

គ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានប្រកាស

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា នេះ

តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ កម្មករ-កម្មការិនីរោង
ចក្រកាត់ដេរទាំងអស់នៅកម្ពុជា នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះរថយន្ត
ក្រុងសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេលពីរឆ្នាំ (ខែសីហា ឆ្នាំ

២០១៧ ដល់ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)។ អភិបាលរាជធានីត្រូវបង្កើត
ខ្សែរត់ថ្មីនៃរថយន្តក្រុងទៅកាន់តំបន់
និងមានរោងចក្រ

ដែលមានកម្មករស្នាក់នៅ

ដូចជាផ្លូវវ៉េងស្រេងជាដើមដើម្បីឲ្យកម្មករបាន

ទទួលសេវានេះ។ ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការចំណាយ

មួយចំនួនរបស់ កម្មករ-កម្មការិនី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទៀតថា ចាប់ពីខែមករា

ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ តទៅកម្មករ-កម្មការិនីទាំងអស់នឹងទទួល
បានថ្លៃសេវាផ្នែកគាំពារសុខភាព

ដោយមិនគិតថ្លៃ។រាល់ការបង់

វិភាគទានសម្រាប់សេវ់ាសុខភាពនេះគឺភាគីនិយោជកជាអ្នកទទួល

ខុសត្រូវបង់ថ្លៃ ១០០ %។

គួររំលឹកថា មុននេះកម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់ត្រូវបង់សេវាគាំពារ

សុខភាពចំនួន ៥០% ឯថៅកែរោងចក្រជួយបង់ ៥០%។ កម្មករ
កម្មការរិនីត្រូវបង់សេវាថែទាំសុខភាពនេះម្នាក់ៗចាប់ពី
រៀលដល់ ១២.០០០រៀលក្នុងមួយខែ ។

៨.០០០

សម្តេចតេជោ បានសម្រេចតម្រូវឲ្យប្រធានរោងចក្រជាអ្នកបង់

ទៅកាន់មន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល
បរិក្ខាពេទ្យ

ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំមន្ទីរ

និងគ្រូពេទ្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃ

ការថែទាំសុខភាពកម្មករ កម្មការិនី ។ កន្លែងដែលមិនទាន់មានត្រូវ

បង្កើតឲ្យមាននៅក្បែររោងចក្រ ។ សម្តេចក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យ
រោងចក្រនីមួយៗបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងរោងចក្រ

ព្រោះនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់រោងចក្រដែរ ប្រសិនបើកម្មករ
មានសុខភាពល្អ រោងចក្រក៏ទទួលបានផលិតភាពការងារល្អ និង
តម្លៃខាងសីលធ៌ម ។ កម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះ រោងចក្រត្រូវផ្តល់
ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទាំងការទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ
១២០%

ព្រមទាំងការសម្រាករយៈពេល៣

និងផ្តល់ប្រាក់ខែ
ខែក្រោយពេល

សម្រាលកូន ទៅតាមច្បាប់ការងារ ។ សម្តេចតេជោក៏បានណែនាំ

ឲ្យផ្នែករដ្ឋាករទឹកនិង អគ្គិសនីកម្ពុជាចុះតបណ្តាញទឹក ភ្លើង ដល់

ផ្ទះជួលរបស់កម្មករ និង បង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារពិនិត្យមើលកុំឲ្យ
មានការកេងចំណេញពីម្ចាស់ផ្ទះមកលើកម្មករ ។

កាដូពិសេសមួយទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ តទៅកម្មករ កម្មការិនី

នឹងទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នានឹងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋដែរ ។ នេះ

មិនមែនជាការបោកប្រាស់នោះទេ តែគឺជាគោលនយោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ។

សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករ

កម្មការិនីដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស និងការពង្រីកទីផ្សារការងារ
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ដុល្លារ ,ថៃពី ២៥០ ទៅ ៣០០ ដុល្លារ ,ហ្វីលីពីន ១៩៣ ដុល្លារ ,
ម៉ាឡេស៊ី ៣០០ ដុល្លារ និង សាំងហ្គាពួរ ពី ៤៥០ ដុល្លារឡើង ។
ដូចនេះភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា មានប្រទេស បង់ក្លាដេស,
ស្រីលង្កា, ឥណ្ឌា, ប៉ាគីស្ថាន, ភូមា, វៀតណាម និងឡាវ ។ អ្នក

វិនិយោគគេពិតជាត្រូវការទីផ្សារពលកម្មដែលមានតម្លៃថោក។ ដូច
នេះបញ្ហាប្រឈមពិតជាមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែល
ប្រាក់ខែកម្មករកាន់តែកើនឡើង ។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំប្រទេស

ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពីកម្មករប្រាក់ខែ ៤២ ដុល្លារ ដល់ជាង ១៥០

ដុល្លារ។ ពីមានរោងចក្រតែ ៦៣ នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ និងកម្មករ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី នៅមជ្្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ

ក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ន

៨២.០០០ នាក់ និង តម្លៃនៃការនាំចេញ ២២៧ លានដុល្លារ

រហូតបច្ចុប្បន្ន មានរោងចក្រចំនួន ១១០៧ កម្មករ ជាង ៧៤ ម៉ឺននាក់
និង តម្លៃការនាំចេញកើនដល់ ៧.៦៦៣ លានដុល្លារ ។

ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា សម្តេចតេជោបាន

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបាននិងកំពង
ុ ដោះស្រាយ បញ្ហក
ា ម្មករខ្មរែ ធ្វើ ចំណាក

អញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី ជាង

តាមរយៈការធ្វើ លិខិតឆ្លងដែនជូន និងការបង្កើតអនុព័ន្ធការងារនៅ

តេជោបានប្រកាសអំពីគោលនយោបាយ “បីស”ុំ របស់គណបក្ស

ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃ

ដោយខុសច្បាប់ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់

តំបន់នោះ។

សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា

ទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខកម្មករ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្ត

កម្មការិនី

ទាំងស្ថានភាពការងារ

មួយម៉ឺននាក់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ នៅទីនោះសម្តេច

ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយ “បីក”ុំ របស់បក្ស

ប្រឆាំង។

សម្តេចតេជោ បានថ្លែងប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមថាយើងមានមនុស្ស

ជីវភាពរស់នៅដូចជា ការដំឡើងប្រាក់ខែដែលត្រូវបានធ្វើជារៀងរាល់

ពីរក្រុមខុសគ្នា។ ក្រុមមួយគឺ ក្រុម “បីស”ុំ និងមួយទៀតជាក្រុម

បក្សប្រឆាំងទេ

ជាតិសាសន៍ឯង, សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯង។ បីកុំ របស់ពួកគេ គឺ

ឆ្នាំ

។

ការដំឡើងប្រាក់ខែនេះមិនមែនធ្វើតាមការទាមទាររបស់

តែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុក

ដាក់បំផុតពីរាជរដ្ឋាភិបាល។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកៀងគរអ្នក

វិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជា និងស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញទំនិញ
ពីកម្ពុជា ក្នុងពេលដែលបក្សប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់។

សម្តេចតេជោបន្តថា នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំដំឡើង

ប្រាក់ខែដល់កម្មករ ពួកប្រឆាំងបែរជាលើកឡើងថា នេះដោយសារ
តែខ្លួនទារទើបបានប្រាក់ខែកម្មករឡើង។ សម្តេចលើកជាសំណួរ
ថាតើ

ថៅកែរោងចក្រទាំងអស់នោះស្តាប់បក្សប្រឆាំង

“បី កុ”ំ ។ សម្តេចតេជោពន្យល់ថា បីកុំ គឺជាក្រុមក្បត់នូវផលប្រយោជន៍

ទី១.គេទៅប្រាប់បរទេសកុំឲ្យផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា ទី២.
កុំឲ្យបរទេសមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងទី៣.គឺកុំទិញទំនិញ ពី

កម្ពុជា ។ នេះជាទង្វើក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រជាជនខ្លួនឯង សម្លាប់ប្រជាជន
ខ្លួនឯងគ្រាន់តែស្អប់ ហ៊ុន សែន គ្រាន់តែចង់កាន់អំណាចបែរទៅ
បំផ្លាញជីវភាពរបស់ប្រជាជន។

សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហាញពីក្រុម “បីស”ុំ ដែលដើរទៅគ្រប់

ឬស្តាប់

ច្រកល្ហក។ គឺទី១.សុំឲ្យគេផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជារាប់ទាំងការបណ្តុះ

ប្រាក់ខែកម្មករបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពី ៤២ ដុល្លារ នៅ

ផ្សេងៗ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ទី២ .សុំឲ្យគេមកវិនិយោគនៅ

រាជរដ្ឋាភិបាល? ។ ដោយសារតែកិច្ចខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ឆ្នាំ ១៩៩៧ បានឡើងមកដល់ ១៥៣ ដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៧
ដោយមិនទាន់គិតពីប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
ធ្វើការទៀងទាត់

ប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរចំនួន

ដែលមានប្រាក់
១៧

បណ្តាលធនធានមនុស្ស ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខាភិបាលនិងជំនួយ
កម្ពុជា និងទី៣ សុំឲ្យគេជួយទិញផលិតផលពីកម្ពុជា ។
សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា

ដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រីក្រមួយនេះ

ដុល្លារ

ងើបឈរឡើង ជាភ័ព្វសំណាងកម្ពុជាបានពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំ

ជាង១៦០ ដុល្លារនោះទេដោយមិនទាន់បូកចូលប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍

ទៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុបចំនួនជាង ៣.០០០លានដុល្លារ ។ ទំហំពាណិជ្ជ-

ទៀតផង ។ ប្រាក់ខែនៅឆ្នាំ ២០១៨ អាចនឹងកើនឡើងមិនទាប
ផ្សេងៗនៅឡើយ ។

ក្នុងពេលនោះ ដែរសម្តេចតេជោក៏បានប្រាប់ទៅកម្មករកម្មការិនី

អំពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីការដំឡើងប្រាក់ខែនេះ

ព្រោះថា

ក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជាប្រាក់ខែកម្មករឡើងដល់ ១៥៣ ដុល្លារ
នោះ មានប្រទេសជាច្រើននៅទាបជាងកម្ពុជានៅឡើយ។ ដូចជា

បង់ក្លាដេស ៦៧ ដុល្លារ,ស្រីលង្កា ៦៧ ដុល្លារ,ឥណ្ឌា ៧៧ ដុល្លារ ,
ប៉ាគីស្ថាន ៧៧ ដុល្លារ ,ភូមា ៦៦ ដុល្លារ ,វៀតណាម ១១៣ទៅ

១១៥ ដុល្លារ ,ឡាវ ១៣២ ដុល្លារ , ប្រទេសចិនពី ១៧០ ទៅ ៦០០

ទៅៗ ។ យើងបាននាំចេញទៅអាមេរិកជាង ៣.០០០លានដុល្លារ ,

កម្មទ្វេទិសជាមួយជប៉ុនមានប្រមាណ១.៥០០ លានដុល្លារ ,
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេទិសជាមួយចិនឆ្នាំនេះ ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន៥.០០០
លានដុល្លារ, ពាណិជ្ជកម្មទ្វេទិសជាមួយថៃជាង ៤០០០ លាន

ដុល្លារ និងវៀតណាមជាង ៣.០០០ លានដុល្លារ ។ យើងបានសុំ
ចិនឲ្យទិញអង្ករពីកម្ពុជារហូតដល់ ៣០ម៉ឺនតោន ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថាបក្សប្រឆាំងជាមួយនឹង បី កុំ គេនៅមាន

“បីទារ” ទៀត។ ទារទី១.ទារដូរ ទារទី២.ទារឡើងប្រាក់ខែ និង
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អនុញ្ញាតឱ្យប្រធាន
គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស នៃព្រឹទ្ធសភាម៉ិកស៊ិក
ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
សកម្ម

នៅក្នុងវេទិកាសហភាពអន្តរ-

សភានេះ ដើម្បីជំរុញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការងារមនុស្សជាតិ ។
លោកជំទាវបន្តថា នេះជាលើកទីមួយ
ហើយ ដែលសភាម៉ិកស៊ិក សម្រេចដាក់
បេក្ខភាពខ្លួនឈរឈ្មោះ ធ្វើជាប្រធាន
IPU សម្រាប់អាណត្តិ២០១៧-២០២០
នេះ ។ លោកជំទាវសង្ឃឹមថា សភា
កម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រ ម៉ិកស៊ិក តាម
ការស្នើសុំនេះ ដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព រវាងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញតិ
សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាត

ឱ្យលោកជំទាវ ហ្កាប្រីល ឡា គូវ៉ាស បារ៉ុន ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស
នៃព្រឹទ្ធសភា ម៉ិកស៊ិក ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានរដ្ឋសភា

និងស្ថាប័ន

នីតប
ិ ្រតិបត្តិនៃប្រទេស

ទាំងពីរឱ្យកាន់តរែ ឹងមាំថែមទៀត ។
មានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបវិញ សម្តេច
អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធាន

រដ្ឋសភា បានសម្តែងការគាំទ្រចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោក

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃ

ជំទាវ គូវ៉ាស បារ៉ុន ដែលបានឈរឈ្មោះជាប្រធាន IPU

ប្រីល ឡា គូវ៉ាស បារ៉ុន (Gabriela Cuevas Barron)

សម្តេចពញាចក្រី បានបញ្ជាក់ថា សភាកម្ពុជា និងសភា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ ហ្កា
ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភា

ម៉ិកស៊ិក

ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ។

សម្រាប់អាណត្តិ ២០១៧-២០២០ ។

ម៉ិកស៊ិកតែងតែ គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរ
ជាតិនានា ដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជា-

លោកជំទាវ គូវ៉ាស បារ៉ុន បានជម្រាបជូនពីគោល

ធិបតេយ្យលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាដើម ។ សម្តេចចក្រី

សុំការគាំទ្រពីសម្តេចចក្រីប្រធាន រដ្ឋសភា កម្ពុជា ក្នុងការ

វិនិយោគអ្នកទេសចររបស់ប្រទេសម៉ិកស៊ិក ឱ្យមកកម្ពុជាកាន់

បំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា រយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើម្បី

បោះឆ្នោតឱ្យបេក្ខភាពលោកជំទាវធ្វើជាប្រធាន IPU សម្រាប់
អាណត្តិ

២០១៧-២០២០

ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហា

សន្និបាត IPU លើកទី១៣៧ នៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
នាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។ ក្រៅពីការលើកឡើង
សំណើផ្ទាល់មាត់ជូនចំពោះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា លោកជំទាវ
ក៏បានប្រគល់លិខិតស្នើសុំ ការគំាទ្រពីសភាកម្ពុជា របស់ឯក

ហេង សំរិន បានស្នើឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំម៉ិកស៊ិកជួយជំរុញអ្នក
តែច្រើនមកបណ្តាក់ទុន និងទស្សនានៅកម្ពុជា។
លោកជំទាវ

ប្រីលឡា គូវ៉ាស បារ៉ុន បានទទួល

យកសំណើរបស់សម្តេចចក្រី

ហើយលោកជំទាវបានកោត

សរសើរពីការរីកចម្រន
ើ របស់ប្រទេសកម្ពជា
ុ នាពេល បច្ចប
ុ ប្ ន្ន
នេះ។ លោកជំទាវ ប្រធានគណៈកម្មការធ្លាប់បានមកទស្សនា
កម្ពុជាកាលពី ១២ឆ្នាំមុន។ នៅពេលអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា

ឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ិកស៊ិកកូ ជូនសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន

លើកនេះ លោកជំទាវ បានមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាង

សភាប្រទេសម៉ិកស៊ិកកូ

ប្រសើរ៕

ផងដែរ។ លោកជំទាវ បានគូសបញ្ជាក់ថា « ២៨ឆ្នាំមកនេះ

បានខិតខំចូលរួមចំណែកយ៉ាង

ឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជា ហើយពលរដ្ឋរស់នៅមានជីវភាពល្អ
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតអោយ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សាធារណរដ្ឋយេម៉ែនតែងតាំងថ្មី ប្រចាំ
កម្ពុជា ចូលជូនសារតាំង និងសម្តែងការគួរសម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋ យេម៉ែន

នឹងខិតខំបន្តពង្រឹងពង្រីកចំណង មិត្តភាព
និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន និង
ប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ថែមទៀត។

សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបានបន្តថា ព្រឹទ្ធ-

សភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង
ស្ថាប័នជាតិ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ត្រៀមខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

ការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយ នឹងឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋ
ទូត ក៏ដូចជា ស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋយេ

អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម បណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉េដ អាលីបា ហាមីដ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ
និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋយេម៉ែនតែងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាចូលជូនសារតាំង

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហា
ម៉េដ អាលីបា ហាមីដ ( Adel Mohamed Ali BA Hamid)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋ

យេម៉ែន តែងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជា ចូលជូនសារតាំង និងសម្តែង
ការគួរសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភា។

ក្នុងព្រះបរមនាម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះ

បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងក្នង
ុ នាម ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា រដ្ឋសភា

និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចវិបុល

កម្ពុជាដើម្បី

ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជន

និងប្រទេស

លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងផលប្រយោជន៍

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចវិបុល

ម៉ែនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រ

ទាំងពីរ។

មានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបនៅក្នុងឱកាស

នោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉េដ អាលីបា
ហាមីដ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ

និងពេញសមត្ថភាពនៃ

សាធារណរដ្ឋយេម៉ែនបានថ្លែងអំណរគុណ

ចំពោះសម្តេច

ញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបានចូលជូនសារតាំង

និងសម្តែងការ

ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអនុ-

គួរសម ។ ឆ្លៀតឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
បានពាំនាំនូវការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រធានាធិបតី

និង

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃសាធារណរដ្ឋ យេម៉ែន ជូនចំពោះសម្តេច
ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្តែងនូវសេចក្តីរីករាយចំពោះ

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ទំនាក់ទំនង

ចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉េដ អាលីបា

ខ្ពស់ចំពោះ ការរីកចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជា

កម្ពុជា

បានសម្តែងនូវការស្វាគមដ៏កក់ក្តៅជាទីបំផុតជូន

ហាមីដ

ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ

និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋយេម៉ែន ប្រចាំព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា។

សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្ត

ភាព

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេស

និងប្រជាជន

ទាំងពីរកន្លងមក ហើយសម្តច
េ មានជំនឿជឿ ជាក់ថា ឯកឧត្តម

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងរដ្ឋាភិបាល

និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។ ឯកឧត្តម បានវាយតម្លៃ

ពិសេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
និងសេដ្ឋកិច្ច។

ឯកឧត្តមក៍បានសន្យាដែរថា

ផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពល

នឹងធ្វើការ

និងការរីកចម្រើននៅព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យប្រជាជន យេម៉ែនបានដឹង៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ជួបពិភាក្សា
ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប
ការនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះ

ប្រព្រឹត្តិទៅ

បានដោយរលូន ។ លោកស្រី រ៉ូ ណាស្មីត ក៏

បានលើកឡើងផងដែរ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធរបស់
តំណាងពិសេសរបស់ អ.ស.ប នៅក្នុងការជួប

សម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទណ្ឌិត ឬក៏ជនដែលត្រូវ
ជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរ ឃុំឃាំង ឬក៏ពន្ធនាគារហើយ

នៅក្នុងច្បាប់ គឺបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី ក្នុង
តួនាទីជាតំណាងពិសេសរបស់ អ.ស.ប ដើម្បី
ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារ

និងសម្ភាសន៍ជាមួយ

ទណ្ឌិតដោយសម្ងាត់ ។ ចំពោះបញ្ហានេះ សម្តេច

ក្រឡាហោម ស ខេង បានបញ្ជាក់ថា ជាទូទៅ
ត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងឋានៈ

តំណាងពិសេស

ូ ជា តំណាងទូតផ្សង
េ ទៀតនៅ
របស់ អ.ស.ប ក៏ដច

ក្នុងការសួរសុខទុក្ខ អំពីសុខុមាលភាពរបស់ទណ្ឌិត

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យ
លោកស្រី រ៉ូ ណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេស របស់អ.ស.ប ចូលជួបពិភាក្សាការងារ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី រ៉ូ ណា ស្មីត អ្នក
រាយការណ៍ ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប) ស្តីពី
សិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា

ឬអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ ។ ប៉ុន្តែមាន

ករណីខ្លះដូចជា

ទណ្ឌិត

ឬក៏ជននោះស្ថិតនៅ

ក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ

នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតតែជាទូទៅ
ច្បាប់ដែលបានកំណត់ ។

ដែលការជួប

គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតទៅតាម

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពន្ធនាគារនេះ លោកស្រី រ៉ូ ណាស្មីត ក៏បានលើក

ចូលជួបពិភាក្សាការងារកាលពីរសៀល

ឡើង អំពីកង្វល់មួយចំនួនស្តីអំពីការកកកុញនូវចំនួនច្រើននៃអ្នក

នៅក្នុងសវនាការនេះ លោកស្រី រ៉ូ ណាស្មីត បានលើកឡើងពី

ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរយៈពេល ៦ខែ លើកទី១ ដែល ទើបតែបាន

ថ្ងៃទី១៤ ខែ សីហា នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

ការអនុវត្តនូវច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា

លោកស្រីបានជួបជាមួយអង្គការសមាគម

មួយចំនួនបានលើកឡើងថា មានតម្រូវការឲ្យខាងអង្គការរាយការ
ណ៍ជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ឬមុនធ្វើ
សកម្មភាពអ្វីមួយ ។

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចក្រឡាហោមបានបញ្ជាក់ទៅអ្នករាយ-

ការណ៍ពិសេសថា ផ្អែកទៅលើការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រង អង្គការ ឬ
ក៏សង្គមស៊ីវិលក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង គឺអង្គការនោះ គ្រាន់តែជូន

ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ
អ្វីមួយ

ហើយការជូនព័ត៌មាននេះ

មុននឹងធ្វើសកម្មភាព

ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបានដឹងអំពីអ្វី

ដែលជាសកម្មភាពរួមរបស់អង្គការនោះដែលត្រូវធ្វើ ។

អ្នករាយការណ៍ពិសេស ក៏បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះ

ការរៀបចំការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបាន

ជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការធានានូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ។

លោកស្រី បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានធ្វើឲ្យដំណើរ

ជាប់ឃុំ ដែលជាពិសេសដោយសារតែលទ្ធផលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការ

បញ្ចប់ គឺកាន់តែធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារកាន់
តែមានការកើនឡើងច្រើន ដែលជាកង្វល់របស់លោកស្រី ។

សម្តេចក្រឡាហោមបានឆ្លើយតបថា ដោយសារតែយុទ្ធនាការ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះ

សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកដែល

ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀន រហូតដល់ជិតមួយម៉ឺននាក់នៅ ក្នុង
រយៈពេល៦ខែកន្លងទៅនេះ ។ ដោយសារតែមូលហេតុនេះ ហើយ
បានធ្វើឲ្យ ចំនួនអ្នកនៅពន្ធនាគារមានចំនួនច្រើន ។
បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា
កំពុងតែគិតគូរ

ប៉ុន្តែទោះ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

និងបន្តការកសាងពន្ធនាគារថ្មីដូចជា

គម្រោង

ដែលមាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលនឹងអាចដាក់អ្នក ទោសទៅដល់

២.៥០០នាក់ ។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ
ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកំពុងតែពិនិត្យមើល

រៀបចំឲ្យមានមណ្ឌល

ស្តារនីតិសម្បទាអ្នកគ្រឿងញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុ

ដើម្បីជួយ

កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកដែលជាប់ឃុំនេះ និងជួយការស្តារនីតិសម្បទា
និងបណ្តុះបណ្តាលនូវជំនាញផ្សេងៗ ដើម្បីអាចនឹងធ្វើសមាហរណកម្ម

អ្នកទាំងនេះចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ ៕
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ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភូមិ

ត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង
ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយ

ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញទទួលជួបសំណេះសំណាលការងារសួរសុខទុក្ខជាមួយលោកតា ជាព្រឹទ្ធាចារ្យ (ក្រុមស្នូលរបស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត
ងួន ញ៉ិល) តំណាងមកពី១៨ឃុំ ក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ចំនួន ២០នាក់។
នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន
សំអន

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារី និងសម្ពោធសមិទ្ធ
ផលនានា ក្នុងវត្តចន្ត្រី ឃុំចន្ត្រី ស្រុករមាសហែក ខេត្ត

ស្វាយរៀង។ លោកជំទាវបានពាំនាំនូវ ការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលសម្តេចទាំងពីរតែងតែ

មានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាប់អាន និងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ និងជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាកសព្វបែប
យ៉ាងគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ សមិទ្ធផលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីមនោសញ្ចេតនា សាមគ្គីភាព ឯកភាព
គ្នាជាធ្លុងមួយ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានខិតខំកសាងទុកជាទីគោរពសក្ការៈដើម្បីបានជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលជាសាសនា
របស់រដ្ឋ ក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ។
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ខេត្ត កំពតបានបើកពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ អង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការ
កណ្តល បើកទូលាយក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម

នៃ ប៉េណា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានទី២
ព្រឹទ្ធសភា ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក
លោកស្រី ជាអនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារថ្នាក់ កណ្តាល
ក្រុមការងារខេត្ត និងបណ្តា អង្គភាព ក្រុង ស្រុក និងមកពីឃុំ សង្កាត់
ទាំង ៩៣ក្នុងខេត្ត សរុបប្រមាណ ៤០០នាក់ ។

នៅថ្ងៃទី១០

ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តមនាយ

ឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក
ការដ្ឋានសាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រ
ចិត្តដល់សហគមន៍អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនស្ថិតនៅភូមិឫទ្ធី
ឃុំកែវផុស ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

២
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នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកា
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុក

លើកដែកបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយជាសមាជិក សមាជិកាក្រុម
ការងារគណបក្សស្រុកចុះជួយឃុំ ។ ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវបានពង្រឹង
ឆន្ទៈមន្ដ្រីទាំងអស់ឲ្យបំពេញមុខងារ តាមតួនាទីរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយដោះស្រាយ
រាល់បញ្ហាប្រឈម ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យទាន់ពេលវេលាជាដាច់ខាត។
នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យឹម ឆៃលី
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
ខេត្តកំពង់ចាម

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ

បានអញ្ជើញដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគារទីស្នាក់

ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកព្រៃឈរ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា ក្រោម
ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព
ពេញបរិបូណ៌ ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ឯកភាព ទឹកដី ទាំងស្រុង
និងការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទីកន្លែង។

នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន
ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រកាសបិទសន្និ-

សីទលើកទី ១១ ស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន អាស៊ាន-ចិន ដើម្បីសន្តិភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកប
ដោយជោគជ័យ ។
នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម គន់ គីម សមា
ជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល បានអញ្ជើញចុះ
សាកសួរសុខទុក្ខនាយទាហាន
លេខ១២៨

ពលទាហាននៃកងពលតូច

ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អូរអាឡៃ

អូរតាងាវ នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

និង

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ សីហា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា
សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

បានអញ្ជើញចូលរួម

ក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះ ជូនអតីតយុទ្ធជនជាជនពិការចំនួនពីរខ្នង ។
ផ្ទះនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្តល់ជូន
សមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង ដែលទីទ័លក្រ
និងគ្មានទីជម្រកសមរម្យ។
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នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច

អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនិតិ-

សម្បទា អមដំណើរដោយឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ
បានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខ

និងនាំយកអំណោយសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចែកជូន
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន៥១០គ្រួសារ នៅក្នុងស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។
នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអញ្ជើញ
ចូលរួមពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារី ព្រះបញ្ញាតេជត្ថេរ ស៊ា ប៊ុនណាត ជាព្រះចៅ
អធិការ និងព្រះមន្រ្តីសង្ឃវត្តទួលទំពូង។ ឯកឧត្តម លើកឡើងថា ”យើងត្រូវ
ដឹងថាក្នុងសម័យ ប៉ុល ពត ដ៏ខ្មៅងងឹងនោះ គេមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសាង
ផ្នួសឡើយ ឯព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់វិញ ក៏ត្រូវចាប់ផ្សឹកទាំងអស់ ដើម្បី
បញ្ជូនទៅធ្វើការជាទម្ងន់នៅតាមការដ្ឋាននានា”។
នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា

ជេដ្ឋ

សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មការទី២ ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី១

(រាជធានីភ្នំពេញ)

ពិនិត្យការដាំស្មៅជុំវិញស្រះទឹកត្រពាំងធំ

ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ

ពោធិ៍សែនជ័យ

បានអញ្ជើញចុះ
ខណ្ឌ

រាជធានីភ្នំពញ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាល

អភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ចៅសង្កាត់ ប្រធានភូមិ និងប្រជាការពារ ដើម្បី
ត្រៀមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះ។
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធាន
ស្តីទីគណៈកម្មការទី ១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣
(ខេត្តកណ្តាល)

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ

សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

នៃវិទ្យាល័យទាំង៣

ក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

ខេត្ត

កណ្តាល។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបាននាំយកថវិកាចែកជូនសិស្សានុសិស្ស
ចំនួន ៤៦២ នាក់ ម្នាកៗ
់ ទទួលបានថវិកាចំនន
ួ ៥ម៉ន
ឺ រៀល និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចន
ំ ន
ួ
៨២ នាក់ ម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន ៦ម៉ឺនរៀល។

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកោះកុង

បានអញ្ជើញចុះ

សួរសុខទុក្ខបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌
ចែក ជូនចាស់ជរាទីទ័លក្រ គ្រួសារជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ រស់នៅ
ភូមិ២ ភូមិ៤ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ចំនួន ០៩ គ្រួសារ។
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ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុ

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

បានបើកកិច្ចប្រជុំ

ពិភាក្សាការងារជាមួយបងប្អូនក្រុមការងារ របស់គណៈកម្មការផ្តល់
ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា

ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅ

ក្នុងប្រទេសថៃ។ កិច្ចពិភាក្សាគឺផ្តោតទៅលើការវាយតម្លៃការងារកន្លង

ឆ្លងដែននិងលិខិតធ្វើដំណើរជូនដល់បងប្អូនពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ។

មកនិងរិះរកមធ្យោបាយនានា

ដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្តល់លិខិត

ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណ
បក្សខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

រួមជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ

ជួយស្រុក បានប្រារព្ធពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីជាយុវជន
ចំនួន ៥៥៦នាក់ នៅស្រុកកំពង់ត្រទ្បាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខេត្ត

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិក

គណបក្សជាយុវជនរបស់សាខាបក្សមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ដែលជាយុវជន
ចូលរួមចំនួន ១៩រូប ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សត្ថា សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប។
ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងសមាជិកក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមឯក
អគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមា

ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គបញ្រ្ជាបគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដល់យុវជនស្រុកមេសាង ចំនួន
២៥២ នាក់ ដែលមានគ្រូឧទ្ទេសសំខាន់ៗជាយុវជនសកម្មជនជោគជ័យមកពីក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល។
ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះសួរ
សុខទុក្ខ និងប្រគល់សម្ភារៈបឋមមានដូចជា សង្កសីចំនួន ៥៤១សន្លឹក
សសរ ២៤ដើម ឈើបាច់ ១៥បាច់ ដើមអាកាស្យា ៤៥ដើម ដើមប្ ជ
ី ស
ួ ជុល
និងសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅឃុំ
បន្ទាយនាង និងឃុំអូរប្រាសាទ ក្នុងនោះឯកឧត្តម បានប្រគល់ថវិកាចំនួន ១,០០០$ បន្ថែមទៀត សម្រាប់ទិញសម្ភារៈ និងឈើ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត សមា

ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

តំណាងឯកឧត្តម

ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី សម្ភោធស្រះទឹកមួយកន្លែងនៅ វត្ត
បរិវាស ឃុំសំរោងលើ ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត ដោយមានការ
ចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកបក្ស ជាង១០០០ នាក់ ។
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ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តម ឈុន ឈន់
អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុក
ប្រាសាទសំបូរ បានដឹកនាំសហការីចុះសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយ
ជូនសមាជិក-សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន

៧០គ្រួសារ

ដែលត្រូវជម្លៀសពីតំបន់លិចលង់ នៅភូមិចារ្យ ឃុំសំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ មករកទីទួលសុវត្ថិភាព ព្រៃខ្លា ចំនួន ៣២គ្រួសារ និងគម្ពោតឈូក ចំនួន
៣៨គ្រួសារ ស្ថិតនៅស្រុកប្រាសាទសំបូរ។
ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អនុប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនបក្សខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងក្រុម

ការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងបានដោះស្រាយផ្លូវក្រាលគ្រួស ប្រវែង
៤០០ម៉ែត្រ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកងវ៉ា សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុង
សិរីសោភ័ណ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

ប្រធានចលនាយុវជន

ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និងជាប្រធានចលនាយុវជនវិហារសួគ៌, ស៊ីធរ,
ជ័យធំ, កំពង់ចម្លង បានប្រជុំជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនជំនាញ
បច្ចេកទេស ចំនួន ២០ នាក់ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន រ៉ូតា ក្នុង
ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បានលើកឡើងថា មានមុខ
វិជ្ជា២ នៅ រ៉ូតា គឺ អគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិច ហើយសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី ៩ អាចចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសឆ្នាំទី១ បាន ។ បន្ទាប់បានជួបសំណេះ
សំណាលជាមួយសិស្សរៀនជំនាញបច្ចេកទេស ចំនួន ១៦១ នាក់ និង ៥អង្គ ដែលរៀនឆ្នាំទី១, ទី២ និង ទី៣ ផ្នែកជំនាញអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច។
ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារ
ថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុក ចុះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ចំណុចទីទួលតាឃីន ឃុំបុសលាវ ស្រុកចិត្របុរី ដែលបានជំលៀស
គោ-ក្របីរបស់ខ្លួន ពីទឹកជំនន់លិចផ្ទះ លិចស្រែ និងបាននាំយកនូវ

ថ្នាំពេទ្យ និងថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងដល់សត្វគោ-ក្របីទាំងអស់ ដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ។

ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស
ឃុំអូររំដួល ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង បាននាំយកអំណោយ រួមមាន
អង្ករ១៥០គីឡូ មី៦កេះ ស្ករ៦គីឡូ និងទឹកត្រី១០ដប ទៅចែកជូន
គ្រួសារប្រជាជនក្រីក្រចំនួន ៣គ្រួសារ មកពីភូមិថ្នល់បត់ និងភូមិ
កណ្តាល ឃុំអូររំដួល។

ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំប្រតិភូយុវជន ក្រុមទី២ មកពីស្រុក
ព្រៃឈរ និង ស្រុកជើងព្រៃ ចំនួន ៣០១ នាក់ ទៅធ្វើទស្សនកិច្ច
សិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ឯក-ទួលស្លែង ។

និងមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មបឹងជើង
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធ-អាករនៅខែដើមឆ្នាំ២០១៧

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ដែល

អគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលបានមានចំនួន ៥០៣ពាន់លានរៀល ឬ

នាក់។ ប្រភេទប័ណ្ណ ៦២ ដុល្លារ មានចំនួន ៥៦.៥៩៤ នាក់
និងប្រភេទប័ណ្ណ ៧២ ដុល្លារ មានចំនួន ១.៤៧០ នាក់។
ស្ថិតិភ្ញៀវបរទេសប្រចាំខែកក្កដា

ដែលបានទិញសំបុត្រចូល

ប្រមាណ ១២៨, ៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក។ បើគិតសរុបសម្រាប់

ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ក៏ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានអង្គរ ប្រកាសថា

ចំនួន ៥ ១៤៥ពាន់ លានរៀល ឬប្រមាណ ១ ២៨៦ លានដុល្លារ

០៩៦ នាក់។ បន្ទាប់មកអ្នកទេសចរកូរ៉េ ខាងត្បូង ១២ ២៥៥ នាក់។

រយៈពេល ៧ខែឆ្នាំ នេះ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដែលប្រមូលបានមាន
ស្មើនឹង ៧៥% នៃផែនការដែល កំណត់ ដោយច្បាប់។

តួលេខខាងលើនេះ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

នៃឆ្នាំ២០១៦ ឃើញថា ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករ គ្រប់ប្រភេទ

សម្រាប់រយៈពេល ៧ខែឆ្នាំនេះ កើនឡើងចំនួន ១ ៣២៥ ពាន់លាន

រៀល ឬប្រមាណ ៣៣១, លានដុល្លារឬ ស្មើនឹងអត្រាកំណើន
៣៤,៧១%។

ក្នុងរយៈពេល ៧ខែឆ្នាំនេះដែរ មានការកើនឡើងនូវប្រាក់ពន្ធ

ស្ទើរគ្រប់ប្រភេទពន្ធ ជាពិសេសប្រភេទពន្ធ-អាករ សំខាន់ៗ មានជា

អាទិ៍ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ៣១,១%, អាករ លើតម្លៃ
បន្ថែមកើន

៣៨,៤%ក្នុងពេលដែលអាករ

ពិសេសកើនឡើង

១០,៦% និងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សកើនឡើងចំនួន៤,៨%។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ខែកក្កដា

និងរយៈពេល ៧ខែ

គ្រឹះស្ថានអង្គរបានបង្ហាញថា

ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិង

អ្នកទេសចរចិនឈរនៅលំដាប់លេខ១ គឺមាន រហូតដល់ ៧៣
អាមេរិក ១២ ២១៣ នាក់ ចក្រភពអង់គ្លេស ១១ ២៥២ នាក់

វៀតណាម ៩.២៥៦ នាក់ អូស្ត្រាលី ៧ ៧៨៨ នាក់។ បារាំង
៧ ០០២ នាក់ ជប៉ុន ៦ ៨០៨ នាក់។ ថៃ ៥ ១៨៩ នាក់ និងអេស្ប៉ាញ

៤ ៥៦០ នាក់ ព្រមទាំងអ្នកទេសចរបរទេសមកពីប្រទេស ចំនួន
១០៨ ប្រទេស មានចំនួន ៣៣ ៥១៧ នាក់។

សរុបរយៈពេល ៧ខែ ក្នុងឆ្នាំនេះ មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរ

បរទេសសរុប ១ ៤១៥ ៧៦៩ នាក់បានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនា

រមណីយដ្ឋានអង្គរដោយទទួលបានចំណូល ៦០ ៣៩១ ៦៥៦
ដុល្លារ។

ការនាំចេញអង្កររយៈពេល ៧ខែ

ការនាំអង្ករចេញរយៈពេល ៧ខែ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ មានចំនួន

ជាង ៣១ម៉ឺនតោន ពោលកើនបាន ៨%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នាទៅនៃឆ្នាំ២០១៦។

មន្រ្តីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម

ចំណូល ដែលបានពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុង

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានឱ្យដឹងថា ប្រទេសចិន ជាទីផ្សារអង្ករ

បានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ

មានប្រមាណជាង ៩៧ពាន់តោន។ បារាំង ជាទីផ្សារលំដាប់ លេខ២

ខែកក្កដា ឆ្នាំនេះ មានអ្នកទេសចរបរទេសសរុប ១៨២ ៦៣២ នាក់

ដោយទទួលបាន

ចំណូលសរុប ៨.២២៣.៦៨៤ ដុល្លារ អាមេរិក ក្នុងនោះ ៧ ៨៥៨

៤២០ ដុល្លារ បានបង់ចូលថវិកាជាតិ និងឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យ
គន្ធបុប្ផា ចំនួន ៣៦៥ ២៦៤ ដុល្លារ។

ប្រភេទប័ណ្ណ ៣៧ដុល្លារមានចំនួនអ្នកទេសចរ ១២៤ ៥៦៨

ទី១ ក្នុងចំណោមទីផ្សារទាំង១០ នៃនាំការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ដែល
ដែលមានជាង ៤០ ពាន់តោន ។

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញ

បានចំនួនជាង ៥៤ម៉ឺនតោន កើនតែ ០,៧ %បើធៀប ទៅនឹងឆ្នាំ
២០១៥ រយៈពេលដូចគ្នា ។

រោងចក្រកាត់ដេរ និងកម្មករ

យោងតាមទិន្នន័យ ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

(GMAC) បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នសមាគមមាន សមាជិក ចំនួន
៥១២ ដោយក្នុងចំណោម ៥៩ ក្នុងវិស័យស្បែកជើង ហើយ
វិស័យនេះបានស្រូបយកការងារជាង ៧០ម៉ឺននាក់ ។

គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានរោងចក្រ សហ-

គ្រាស និងគ្រឹះស្ថាន ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ចំនួន
១១ ១៦៨គ្រឹះស្ថានដោយបានផ្តល់ការងារជូន កម្មករ និយោជិត
ជាង១,២លាននាក់។ ក្នុងចំណោមរោងចក្រ សហគ្រាស និង

គ្រឹះស្ថានទាំងនេះ រោងចក្រវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិត
ភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលទិញសំបុត្រនៅគ្រឹះស្ថានអង្គរ

ស្បែកជើងវិញ មានចំនួនសរុប ១ ១០៧ គ្រឹះស្ថាន និងមានកម្មករ
និយោជិតជាង ៧៤ម៉ឺននាក់ ក្នុង នោះមានស្រ្តីជាង ៦៤ម៉ឺននាក់៕
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វឌ្ឍនភាពនៃការកសាងផ្លូវ ស្ពាន ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នាំ២០១៧
ខេត្តក្រចេះ-ត្រពាំងគ្រៀល ព្រំប្រទល់កម្ពុជា-ឡាវ ខេត្តស្ទឹងត្រែង)

សម្រេចបាន ១៧,៧៧% និងស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គ (ក្រូចឆ្មារ-

ស្ទឹងត្រង់)ប្រវែង ១.៣១១ម៉ែត្រ និងផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានទាំងសង
ខាង ប្រវែង ៨,៣គ.ម កំពុងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងរៀបចំ
ការដ្ឋានសាងសង់។
ដោយឡែក

គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយ

ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងនោះមានៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតពហុបំណង
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបាន ៨៣,៩២% គម្រោង
នេះបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី០១

មហាវិថស
ី ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ឬផ្លូវ ៦០ម៉ែត្រ
នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញ

នូវវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងផ្លូវ-ស្ពាន ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ និង

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៥។

គម្រោងកែលំអផ្លូវជាតិលេខ១

៩៩,៥០%។

គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥

ប្រវែង

៤គ.ម

ដំណាក់កាលទី៤

(ស្ពានព្រះមុនីវង្ស-វត្តក្តីតាកុយ)

សម្រេចបាន
ក្រាល

កៅស៊ូ អាសេ(AC) ប្រវែង ៨៤,៧៤គ.ម (បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ) សម្រេចបាន ៣,១៥%។

ចំពោះគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេស

អន្ដរជាតិប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងនោះមានការងារដែល

កូរ៉េ ក្នុងនោះមានៈ គម្រោងស្តារឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ២១ ប្រវែង

អន្ដរជាតិមួយចំនួនកំពុងរៀបចំ។

គម្រោងនេះបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ

សម្រេចបាននិងគម្រោងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ
ការងារសម្រេចបានៈ

ការងារស្ពាន ថ្នល់គម្រោងធំៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហ

ប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិក្នុងនោះគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិ

ការជាមួយប្រទេសចិនមានៈ ស្ពានកោះធំប្រវែង ៤១៥ ម៉ែត្រ

៥៥គ.ម (រង្វង់មូលតាខ្មៅ-ជ្រៃធំ)

សម្រេចបាន៨៩,១០% ។

មីនា ឆ្នាំ២០១៦។

ចំពោះគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬអេឌីប៊ី (ADB)ក្នុងនោះមានៈផ្លូវជាតិលេខ១៣

ប្រវែង ៦២,៤០គ.ម (កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង-ប្រសូត ខេត្ត

សម្រេចបាន ១០០% និងបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជា

ស្វាយរៀង) សម្រេចបាន៣៩,៥០% និងផ្លូវខេត្តលេខ ៣១៤D

៤០,៤៩គ.ម ៤គន្លងពីគីឡូម៉ែត្រលេខ៤-ថ្នល់កែង) សម្រេចបាន

សម្រេចបាន ៤៧,៥០% ។ ផ្លូវនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់

ផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ (ប្រវែង
១០០% និងបានសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី០៦

ខែមេសាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោ។ ផ្លូវខ្សែក្រវាត់

ក្រុងទី២កំណាត់ទី២ ភាគខាងលិចប្រវែង ១៦,៦៨គ.ម (មហា
វិថស
ី ហព័នរ្ធ ស
ុ ស្ -ី ព្រែកហូរ ផ្លវូ ជាតិលខ
េ ២) សម្រច
េ បាន ៣៨,៩៥%។

ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ប្រវែង ៣៨គ.ម (ថ្នល់ទទឹងផ្លូវជាតិលេខ៤-ឧត្តុង
ផ្លូវជាតិលេខ៥) សម្រេចបាន២០,៤១% បានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋាន

ប្រវែង ២៥,៥០គ.ម (ប្រសូត-ព្រៃវល្លិ ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម)
កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ ផ្លូវជាតិលេខ៥៣ ផ្លូវខេត្ត

លេខ១៥០B និងផ្លូវខេត្តលេខ១៥១B ប្រវែងសរុប ៨៧,៩០គ.ម
(តាជេស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-អមលាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) សម្រេចបាន

៤៥,៣០% ។ ផ្លូវនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី១៦
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ។

ដោយឡែក គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយ

សាងសង់កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនាឆ្នាំ២០១៧ ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិ

ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងនោះមានៈ ស្ពានជ្រៃធំ ប្រវែង ៤២៧,៨

១០០% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ (ប្រវែង ២៤៧,៧០គ.ម

ខេត្តកណ្តាល-ឡុងប៊ិញ ខេត្តអាងយ៉ាង) សម្រេចបាន ១០០ % និង

លេខ៥ (ប្រវែង ៣០,៣៣គ.ម ភ្នំពេញ-ព្រែកក្តាម)សម្រេចបាន
ថ្នល់កែង-អង្រ្កង ខេត្តសៀមរាប)សម្រេចបាន១០០% ។ ផ្លូវជាតិ
លេខ៥៥ (ប្រវែង១៨២,១៦គ.ម ពោធិ៍សាត់វាលវែង-ថ្មដា ព្រំ

ប្រទល់កម្ពុជា-ថៃ) សម្រេចបាន៨៣,៨៦%។ ផ្លូវជាតិលេខ៥៨

ម៉ែត្រ និងផ្លូវតភ្ជាប់ស្ពាន ប្រវែង ២,៦៦ គ.ម (ស្រុកកោះធំ
បានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជា
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៤

ដោយឡែក ចំពោះគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិមានការងារ

(ប្រវែង ១៧៤គ.ម ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ-ត្រង់ផ្អុង

ថែទាំជាប្រចាំ និងការងារថែទាំខួបប្រចាំឆ្នាំ។

១៥៧៧ (ប្រវែង ៥១,៧៩គ.មឃុំត្រែងស្រុករតនៈមណ្ឌល-ឃុំ

និងផ្លូវក្នុងក្រុងក្រាលកៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទប្រវែង ៦.៤៨៧,៩គ.ម និង

និងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ៧ ប្រវែង ១៩០,៣២គ.ម (ខ្លាស្ទុះ

៧០% បើធៀបទៅនឹងការងារថែទាំជាប្រចាំសម្រាប់ឆមាសទី ១

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) សម្រេចបាន ៧៦,២៤% ។ ផ្លូវខេត្តលេខ

សំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង) សម្រេចបាន ៨០,៤៨%។ គម្រោងស្តារ

ការងារថែទាំជាប្រចាំសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ (ផ្លូវជាតិផ្លូវ ខេត្ដ

ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ២.៩៦៣,៤៨គ.ម) សម្រេចបាន ៣៥,
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នីតិវិធីឯកសារដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់គ្រោងអនុវត្ត

ការដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ២០១៧។

គម្រោង

សាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រាលកៅស៊ូ AC ប្រវែង ១៣៣

គ.ម (ធ្លាម្អម ខេត្តពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង និងសិរីសោភ័ណប៉ោយប៉ែត)

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកំពុងសិក្សា

គម្រោងប្លង់លម្អិតគ្រោងចាប់ផ្តើមដេញថ្លៃជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន

សាងសង់នៅចុងឆ្នាំ២០១៧។ គម្រោងជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វារ
កម្ពុជា-ជប៉ុន បានរៀបចំដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់កាល

ពីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧នៅប្រទេសជប៉ុន ហើយចាប់ផ្តើម

សាងសង់នៅចុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។ គម្រោងសាងសង់
ស្ពានជ្រៃធំ និងផ្លូវតភ្ជាប់នៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

ចំណតផែកុងតឺន័រក្រុងព្រះសីហនុប្រវែង

៣៥០ម៉ែត្រជម្រៅទឹក

(ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល - ស្រុកឡុងប៊ិញ ខេត្តអាងយ៉ាង)

១៤,៥ ម៉ែត្រ គ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់២០០លានដុល្លារអាមេរិក

ឆ្ន២
ាំ ០១៦ (ផ្លវូ ជាតិ ផ្លវូ ខេត្ដ និងផ្លវូ ក្នង
ុ ក្រង
ុ ក្រាលកៅស៊គ
ូ ប
្រ ប
់ ភ
្រ ទ
េ

ខាងមុខ។ គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន (ភ្នំពេញ-បាវិត) កំពុងរៀបចំ

៩៧គ.ម) សម្រេចបាន ១៩,៥០%។

បន្ត ចុះប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើផលប៉ះពាល់នានា។

ប្រវែង ៥.៩១៩,៦៣គ.ម និងផ្លូវក្រួសក្រហម ប្រវែង ២.៤៦៧,
ការងារថែទាំខួបសម្រាប់ឆមាសទី១នេះដែរ (ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ដ

គ្រោងចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សាលទ្ធភាពនៃគម្រោង និង
ចំពោះគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេស

និងផ្លូវក្នុងក្រុង ក្រាលកៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទប្រវែង ៣៧៩.៧៤ គ.ម,

កូរ៉េ ក្នុងនោះមានៈគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ២ (ក្រុងតាខ្មៅ-

ស្ពានបេតុងប្រវែង១,១២៩ ម៉ែត្រ, លូគ្រប់ប្រភេទ ប្រវែង ១៧,

សោម ខេត្តតាកែវ) ក្រាលកៅស៊ូអាសេ (AC) ប្រវែង ៧២,២១ គ.ម

ផ្លូវក្រួសក្រហម ប្រវែង ២៩៣.២៥ គ.ម, ផ្លូវបេតុង៣២.០៧ គ.ម,

ក្រុងដូនកែវ (អូរចំបក់) និងផ្លូវជាតិលេខ២២ (អូរចំបក់-អង្គតា

៦៧១.៧ ម៉ែត្រ និងជីកស្តារប្រឡាយ ប្រវែង ១,២៦០ ម៉ែត្រ)

បច្ចុប្បន្នកំពុងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស និងក្រុម

ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ដ និងផ្លូវក្នុងក្រុង ក្រាល

គម្រោងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ៤៨ (ស្រែអំបិល-ខេត្តកោះកុង)

សម្រេចបាន ២៤,៧៤% បើធៀបទៅនឹងការងារថែទាំខួបសម្រាប់
កៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទ ប្រវែង ២៣៥,៤៧គ.ម ផ្លូវក្រួសក្រហម ប្រវែង

២៣៣,៧២គ.ម ផ្លូវបេតុង៦,៨៨គ.ម, ស្ពានបេតុងប្រវែង ១.១២៩

ម៉ែត្រ, លូគ្រប់ប្រភេទ ប្រវែង ២៧.៨១៤,៧ម៉ែត្រ និងជីកស្តារ
ប្រឡាយ ប្រវែង ៤,៨០០ម៉ែត្រ) សម្រេចបាន ៣៦,៧០%។
ការងារកំពុងរៀបចំៈ

ក្នុងឆមាសទីមួយនេះដែរមាន គម្រោងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទាន

សហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិមួយចំនួនកំពុងរៀបចំ។

ក្នុងនោះមាន

ជាមួយប្រទេសចិន ប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ប្រទេសថៃជាដើម។

គម្រោងហិរញ្ញប្បទាន សហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនក្នុង

នោះគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ១១

អ្នកលឿង

(ផ្លូវជាតិ

លេខ១) ថ្នល់ទទឹង(ផ្លូវជាតិលេខ៧) ប្រវែង ៩០គ.ម បច្ចុប្បន្នកំពុង

ការងារអន្តរក្រសួងកំពុងចុះពិនិត្យវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់

។

ប្រវែង ១៥០គ.ម ក្រាលកៅស៊ូ AC បច្ចុប្បន្ន ភាគីទាំងពីរ កំពុង
ចរចាលើកម្ចីសម្បទាន។ គម្រោងកែលំអស្ទឹងសៀមរាប ជំហាន

ទី២ (ការស្តារស្ទឹងសៀមរាបផ្នែកខាងក្រោម,ការទប់ច្រាំងនិងការ
រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) ទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១៣.៣០៣លាន

ដុល្លារអាមេរិក កម្ចីឥណទានរបស់មូលធនសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េ

និងថវិកាបដិភាគរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ចំនួន ២៣៣ពាន់ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេលសាងសង់ ៣ឆ្នាំ។
បច្ចុប្បន្នកំពុងជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស។

គម្រោងហិរញ្ញប្បទាន សហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

អាស៊ីក្នុងនោះមានៈ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រុងរបៀងខាង

ត្បូងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍក្រុងចំនួនបួនគឺ

ក្រុងប៉ោយប៉ែត

ក្រុង

បាត់ដំបង ក្រុងបាវិត និងទីប្រជុំជនអ្នកលឿង រួមមាន ការសាងសង់

សិក្សារបាយការណ៍ប្លង់លម្អិត ។ គម្រោងពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ៣

ប្រព័ន្ធលូចម្រោះទឹកសំណល់ និងទីលានកែច្នៃសំរាម, សាងសង់

របាយការណ៍ប្លង់លម្អិត។

ប្រមាណ ៣៧លានដុល្លារ រយៈពេលសាងសង់ ៥ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន

(ចោមចៅ-ក្រុងកំពត) ប្រវែង ១៣៤,៨គ.ម បច្ចុប្បន្ន កំពុងសិក្សា
គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន

(ភ្នំពេញ-

ព្រះសីហនុ) កំពុងចរចាលើកិច្ចសន្យាសម្បទាន ដែលនឹងវិនិយោគ
ដោយក្រុមហ៊ុនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន គ្រោងចាប់ផ្តើម
ដំណើរការគម្រោងនៅចុងឆ្នាំ២០១៧។

ដោយឡែក គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយ

ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងនោះមានៈ គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិ
លេខ៥ ក្រាលកៅស៊ូ AC ប្រវែង ១៣៥,៤គ.ម (ព្រែកក្តាម-ធ្លាម្អម
ខេត្តពោធិ៍សាត់)បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកំពុងរៀបចំ

ផ្លូវក្រុង, ប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និងទប់ច្រាំងបាក់គ្រោងទឹកប្រាក់
កំពុងសិក្សាគម្រោងប្លង់លម្អិត គ្រោងអនុវត្តការងារសាងសង់នៅ

ឆ្នាំ២០១៧នេះ។ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរបៀង២ ផ្តោតការអភិវឌ្ឍ
ក្រុងចំនួនពីរតាមតំបន់ឆ្នេរគឺ

ក្រុងកំពត

(សាងសង់ប្រព័ន្ធលូ

ចម្រោះ ទឹកសំណល់និងទីលានកប់សំរាម) និងក្រុងព្រះ សីហនុ

(សាងសង់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងទីលានកប់សំរាម) គ្រោង
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វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយទៀត
របស់កម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនី

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ជា

ដែលអាចបំបាត់ការឡើងកម្ពស់ទឹកគំហុក

ដែលធ្លាប់មានកន្លង

វារីអគ្គិសនីដែលមានអនុភាព ៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ ជាវារីអគ្គសនីធំជាង

មក ដោយសារវៀតណាមបើកទ្វារទឹកស្ថានីយវារីអគ្គិសនីរបស់គេ

គេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចាប់ផ្តើមបិទទ្វារ

ម្តងៗ និងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក ព្រមទាំងការ

ទំនប់ទប់ទឹក ដំណើរការសាកល្បង កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា

ប្រើប្រាស់ទឹកនៅតំបន់ជុំវិញអាងទឹកផងដែរ។

ឆ្នាំ២០១៧ប្រកបដោយជោគជ័យ

ហើយនឹងត្រូវធ្វើពិធីបិទទំនប់

វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម ២ ត្រូវបានវិនិយោគរួមគ្នាដោយ

ទប់ទឹកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ។ នេះ

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិន Hydrolancang International

គឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

Energy មានភាគហ៊ុន៥១% ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា Royal Group

វិស័យអគ្គិសនីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រកបដោយគុណភាព

មានភាគហ៊ុន ៣៩% និងក្រុមហ៊ុន EVN មកពីប្រទេសវៀតណាម

និង

ស្ថិរភាព។

មានភាគហ៊ុន១០% ដោយមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ៨០០លាន

ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម២ ដែលបានសាងសង់យ៉ាង

ដុល្លារអាមេរិក។ សំណង់វារីអគ្គិសនីនេះ ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

មមាញឹកកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣នោះ គ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរ

ត្រូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ ៣ម៉ឺន ៦ពាន់ហិកតា និងមាន

ការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ២០១៧ ឬនៅដើមឆ្នាំ២០១៨។ វារីអគ្គិសនី

កម្ពស់សរុប ៨០ម៉ែត្រ ក្នុងនោះ ៧៥ម៉ែត្រ ជាកម្ពស់សម្រាប់ទប់ទឹក

នេះ

មានផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ផ្តល់ជាប្រភពទឹកមានទំហំសរុប

និងកម្ពស់ ៥ម៉ែត្រ សម្រាប់ការពារហានិភ័យពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកខ្ពស់

៤៩.២០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែល ២ ភាគ ៣ ឋិតនៅលើខ្ពង់រាប

ជ្រុលដែលយូរៗអាចកើតមានម្តង។ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថានីយវារី

នៃប្រទេសវៀតណាម ជាប្រភពទឹកនៃទន្លេ សេសាន និងទន្លេស្រែ

អគ្គិសនីសេសានក្រោម២ជាប្រភេទគម្រោងសាងសង់

ពក ដែលនៅទីនោះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានសាងសង់ទំនប់

និងផ្ទេរ (BOT) មានរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំ គិតចាប់ផ្តើមតាំងពីដំណើ

វារីអគ្គិសនីចំនួន ១១ កន្លែងរួចហើយ គឺ ៧ កន្លែង នៅលើទន្លេ

រការធ្វើអាជីវកម្ម និងត្រូវបញ្ជូនអគ្គិសនីពីអនុស្ថានីយសេសាន

សេសាន និង ៤កន្លែងនៅលើទន្លេស្រែពក។ ដូច្នេះប្រភពទឹកមួយ

តង់ស្យុង២៣០ គីឡូវ៉ុលទៅស្ថានីយស្ទឹងត្រែងចម្ងាយ ៣៦ គីឡូ

ផ្នែកធំរបស់ទន្លេទាំង២ ត្រូវបានទំនប់ទាំង ១១ កន្លែងខាងលើ

ម៉ែត្រ ហើយបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈបណ្តាញ

ទប់ទុករួចហើយ ធ្វើឲ្យវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម ២ របស់កម្ពុជា

ជាតិបញ្ជូនអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង-ក្រចេះ-កំពង់ចាម-ភ្នំពេញ។

មិនចាំបាច់បង្កើតអាងស្តុកទឹកធំ ដែលលិចផ្ទៃដីច្រើនពេកទេ ។

អគ្គិសនីសេសានក្រោម ២មានទួរប៊ីនចំនួន៨ ដែលទួរប៊ីននីមួយៗ

អាស្រ័យហេតុនេះ អាងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២នេះ បានគ្រោង

មានអានុភាព ៥០ មេហ្គាវ៉ាត់ ។

អាជីវកម្ម

វារី

កម្ពស់ទឹកក្នុងអាងប្រែប្រួលត្រឹមតែ ១ ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺពី ៧៤ ម៉ែត្រ

តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅពេលវារីអគ្គិសនី

ទៅ ៧៥ម៉ែត្រ ។ ការគ្រោងដូច្នេះ នឹងផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍

មួយនេះដំណើរការពេញលេញ នឹងអាចផ្តល់ប្រាក់ចំណូលពន្ធដល់
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រដ្ឋប្រមាណ ៣០លានដុល្លារក្នុង ១ឆ្នាំៗ។ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង
រវាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ

និងរាជរដ្ឋាភិបាល

បន្ទាប់ពីដំណើរការ

អាជីវកម្មអស់រយៈពេល ៤០ឆ្នាំ គម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២
នេះ នឹងត្រូវផ្ទេរជូនរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញម្តង ដែលនេះ
បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
តាមរបាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ បញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ នៅចុងឆ្នាំ
២០១៦ នេះ នៅក្នុងបណ្តាញជាតិរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ក្រៅពីតភ្ជាប់
ជាមួយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ប្រទេសវៀតណាម ភ្ជាប់ជាមួយ
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ប្រទេសថៃ

ក៏មានការតភ្ជាប់ជាមួយ

ប្រភពវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់កំពង់ស្ពឺ កោះកុង និងពោធិ៍សាត់ ប្រភព
វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ជួរភ្នំគិរីរម្យ

និងជួរភ្នំកំចាយព្រមទាំងភ្ជាប់ជា

មួយប្រភពអគ្គិសនីផលិតដោយធ្យូងថ្មនាំចូលនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ផងដែរ ។ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់ បណ្តាញជាតិនេះ បានគ្រប
ដណ្តប់ផ្ទាល់លើរាជធានី ខេត្តចំនួន ១៤ គឺ៖ ភ្នំពេញ កណ្តាល
កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត កែប ព្រះសីហនុ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់

ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម២ គ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ

បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ចាម និងកោះកុង

ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ២០១៧ ឬនៅដើមឆ្នាំ២០១៨

រួចហើយ និងបានបញ្ជូនទៅជួយខេត្តចំនួន ៤ទៀត គឺ៖ ត្បូងឃ្មុំ

ស្ទឹងអាតៃ មាន អានុភាព ១២០ មេហ្កាវ៉ាត់ ទី៥- វារី អគ្គិសនី ឫស្សី

ព្រៃវែង កំពង់ធំ និងប៉ៃលិន ។
រីឯស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

ក៏ត្រូវបានដោះ

ស្រាយ និងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចអភិវឌ្ឍបាន
នៃតំបន់នីមួយៗ។ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបាន
ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រើប្រាស់ចំនួន ២ ១៥៩ ៣២៤ កន្លែង ក្នុងនោះ ការផ្គត់
ផ្គង់អគ្គិសនីបានចែកចេញជា ៣ ប្រភេទគឺ៖ ទី-១ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
ដោយប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ ចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណា
ដែលបណ្តាញជាតិបានទៅដល់ ទី-២ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយ
ប្រភពនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណា ដែល
បណ្តាញជាតិពុំអាចទៅដល់ ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពនាំចូលប្រភពអគ្គិសនី
ប្រទេសជិតខាងបាន និងទី-៣ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយការផលិត
អគ្គិសនីដោយម៉ាស៊ីនដ្យេសែល

ឬដោយបច្ចកវិទ្យាផ្សេងទៀត

ចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណាដែលបណ្តាញជាតិពុំអាចទៅដល់ ហើយ
គ្មានលទ្ធភាពនាំចូលប្រភពអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាង។
គួររំលឹកដែរថា រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមាន វារីអគ្គិសនី
ដែលបាន

និងកំពុងដំណើរការសរុបទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស

ចំនួន ៦ហើយ ក្នុងនោះមានទី១- វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ១ដែលមាន
សមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីមានអានុភាព ១២ មេហ្កាវ៉ាត់
ទី២- វារីអគ្គិសនីកំចាយ មានអានុភាព ១៩៤,១ មេហ្កាវ៉ាត់ ទី៣វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ៣ មានអានុភាព ១៨ មេហ្កាវ៉ាត់ ទី៤- វារី អគ្គិសនី

ជ្រុំក្រោម មានអានុភាព ៣៣៨ មេហ្កាវ៉ាត់ និង ទី៦- វារីអគ្គិសនី
ស្ទឹងតាតៃ មានអានុភាព ២៤៦ មេហ្កាវ៉ាត់ ។
ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនា
យកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា

នៅពេលនេះតម្លៃអគ្គិសនីនៅ

កម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ស្របគ្នានឹងការកាត់បន្ថយការទិញ
អគ្គិសនី ពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដោយសារតែវត្តមាននៃប្រភព
អគ្គិសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយវារីអគ្គិសនីរបស់យើង។

ការបង្ហាញ

របស់ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ដើម្បីសម្រេចផែនការកាត់បន្ថយថ្លៃ
ថាមពលអគ្គិសនី នៅកម្ពុជាពីពេលបច្ចុប្បន្នដល់ឆ្នាំ២០២០ ខាង
មុខ និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពខាងថាមពលអគ្គិសនីនោះជា
សំខាន់

គឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រភពថាមពលបានមកពីប្រភពវារី

អគ្គិសនីទាំងនេះឯង។
គួរបញ្ជាក់ដែរថា ជាបណ្តើរៗនៅពេលវារីអគ្គិសនីមួយចំនួនរបស់
កម្ពុជាបានដំណើរការ កម្ពុជាក៏កំពុងកាត់បន្ថយការទិញអគ្គិសនីពី
ប្រទេសវៀតណាម
ហើយ។

និងពីប្រទេសថៃមួយចំនួនរួចជាស្រេចទៅ

វត្តមានវារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានក្រោម២

នឹងចូលរួម

ចំណែកដល់ផែនការកាត់បន្ថយ តម្លៃអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា បានច្រើន
ស្របពេលតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីនៅ កម្ពុជាកំពុងមានការកើន
ឡើងជាលំដាប់នោះ៕
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សកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការរៀបចំដែនដី
និងផែនការប្រើប្រាស់ដីគ្រប់កម្រិត

វិស័យសំណង់ កំពុងមានកំណើន អាស្រ័យ ដោយកត្តាស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច, កំណើនតម្រូវការលំនៅឋាន
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្របនឹង ចំណូលមធ្យមកើនឡើង និងកំណើនលំហូរវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងវិស័យសំណង់

ឆ្លើយតបនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើន ក្រសួង

រូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានថ្លែងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កំណើន សេ

សកម្មនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដី ការកសាង

ព្យាករណ៍ នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានក្នុង

និងគោលនយោបាយ ជាតិស្តីពីលំនៅឋាន ជាពិសេសលំនៅឋាន

លំនៅដ្ឋានជាសសរស្តម្ភស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោម សសរស្តម្ភទាំង

រៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាង
ផែនការរៀបចំដែនដី ប្លង់គោល ផែនការប្រើប្រាស់ដី គ្រប់កម្រិត

ដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប
និងជនងាយរងគ្រោះ
និងសមធម៌។

ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ តាមការសិក្សារបស់ក្រសួង

ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់អំពីក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

ទីក្រុងបង្ហាញឲ្យឃើញថា ចំនួនប្រជាជនរស់នៅក្នុងរាជធានី ទីក្រុង

និងទីប្រជុំជននៅឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួនប្រមាណ ៤,៥លាននាក់
នឹងបន្តកើនឡើងដល់

៧,៩២លាននាក់

នៅឆ្នាំ២០៣០

។

តាមទិន្នន័យនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញថា សម្រាប់រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ

ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងរង្វង់

៧%

ហើយបើតាមការ

រង្វង់ ៧% បន្ត ទៀត ដែលកត្តានេះ វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់
៤ដែលទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ

ក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននិង កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តី
ពីលំនៅស្ថាន ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំ

ដែនដី ដើម្បីជំរុញ និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍលំនៅស្ថានគ្រប់ប្រភេទ
ជាពិសេសលំនៅស្ថានដែលមានតម្លៃសមរម្យ ជូនមន្រ្តីរាជការ កង
កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម
ប្រាក់ ចំណូលទាប និងជនងាយរងគ្រោះដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយសមធម៌ ។

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានឲ្យដឹងថា ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់

ទៅមុខ ពីឆ្នាំពី២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ តម្រូវការលំនៅឋាន

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះមានប្រមាណ ៥.៥៨០ លានដុល្លារ

លំនៅឋាន ដែលគិតជាមធ្យមមានតម្រូវការប្រមាណ ៥ម៉ឺនលំនៅ

ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រសួងរៀបចំដែនដី

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រ្ីក្រសួងដែនដីនគ

ទូទាំងប្រទេសសរុប ១៥២៣គម្រោង កើនឡើង ២៨,៧% ឯតម្លៃ

សម្រាប់តំបន់រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជនមានប្រមាណ ៨០ម៉ឺន
ឋានក្នុងមួយឆ្នាំ។

បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ គឺមានកំណើនប្រមាណ ៦៧,១៥ ភាគរយ ។

នគរូបនីយកម្ម

និងសំណង់

បានអនុម័តលើគម្រោងសាងសង់
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សរុបមាន ៤,៩៤ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ២៧% ធៀបនឹង

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៦ និងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រ
មាណជាង ២០០.០០០ នាក់ ក្នុង១ថ្ងៃ ។

វិស័យសំណង់ ដែលបន្តកើនឡើងនៅពេលនេះ គឺអាស្រ័យ

ដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជា ១-ស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉ាក្រូសេដ្ឋ

កិច្ច ២-កំណើនតម្រូវការលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្របនឹង

ចំណូលមធ្យមកើនឡើង ៣-កំណើនលំហូរវិនិយោគបរទេសនៅក្នុ
ងវិស័យសំណង់។ វិស័យនេះបានងើបឡើងវិញជាលំដាប់ចាប់តាំង

ពីឆ្នាំ២០១៣ គឺបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ២០០៨-២០១១ ដោយ

សារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០០៨។ វឌ្ឍនភាពវិស័យ
សំណង់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការនាំចូល សម្ភារៈសំណង់

និងគម្រោងវិនិយោគសំណង់ជាច្រើន។ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ការនាំចល
ូ សម្ភារៈសំណង់បានកើនឡើងប្រមាណ៣៤% ហើយការ

នាំចូលស៊ីម៉ង់ត៍មានកំណើន១០%វិញ បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ៤០%

កាលពីរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៦។ ម្យ៉ាងទៀតគម្រោងវិនិយោគ
ក្នុងវិស័យសំណង់បន្តមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរ ដោយគម្រោងដែល

មានការអនុញ្ញាតកើនឡើង ២៨.៧% ដល់ចំនួន១៥២៣គម្រោង
ស្របពេលដែលតម្លៃវិនិយោគដែលបានអនុម័ត
២៧% ដល់ជិត ៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។

បានកើនឡើង

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុផល បានថ្លែងបន្តថា ស្របនឹងការរីក

ចម្រើននេះ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ដែលបានចុះបញ្ជី

នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានកើនដល់

១ ០២២ ក្រុមហ៊ុន ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់មាន៤២
និងក្រុមហ៊ុនសាងសង់មាន៩៨០។ នៅទូទាំងប្រទេស យើងមាន
ស្ថាបត្យករ ប្រមាណជាង ២៥០០ នាក់ និងវិស្វករប្រមាណជាង

៣០.០០០នាក់ ។ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់
ក៏បាននិងកំពុងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណង់ ជាពិសេស សំណង់
អគារធំខ្ពស់ៗ

ឲ្យអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្ត

បច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារខ្ពស់ និងមានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិ ដើម្បី
ធានានូវសុវត្ថិភាព សោភ័ណភាព បរិស្ថានបៃតង និងភាពសុខ
ដុមនីយកម្មជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងសម្រេច

បានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ។ ដោយឡែកក្នុងការលើក

កម្ពស់សុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដី និងការវិនិយោគក្រសួងបាន
សម្រេចការចុះបញ្ជីដីធ្លីបានប្រមាណ ៤.៤៥១.៨១៧ប័ណ្ណ ត្រូវជា
៦៣,៦% នៃក្បាលដី សរុបប្រមាណ ៧លានក្បាលដី និងចេញ

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិជាច្រើនទៀត ។

រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាដៃគូ និងបានលើក
កម្ពស់តួនាទីវិស័យឯកជន ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ។
ដោយឡែកវិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ បានផ្តល់ការអនុគ្រោះ
យ៉ាងច្រើនដល់វិនិយោគិនបរទេសចំពោះសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ។

លោកជំទាវ ងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រ្ីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់ ក្នុងឱ
 កាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល
ការងាររបស់ក្រសួង ប្រចាំខែមិថុនា និងទិសដៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថា ការរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់ និងអចនវត្ថុ
នៅកម្ពុជាត្រូវបានជំរុញដោយវិស័យមួយចំនួន ទើបធ្វើឲ្យការវិនិ-

យោគក្នុងវិស័យនេះ បន្តកើនឡើង។ លោកជំទាវ ងួន សុខា

បានថ្លែងថា ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យនេះពិតជាមិនអាចកើតឡើងបាន
ឡើយ ប្រសិនជាមិនមានការចូលរួមពីកត្តាចម្បងៗ នោះគឺស្ថិរភាព

នយោបាយ ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាក់ស្តែងយើងធ្លាប់ឃើញ
ថា កម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ខ្ទង់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

២០០០ ដល់ឆ្នាំ២០០៣ និងបន្ទាប់មកទៀតសម្រេចបានកំណើន
ជាមធ្យម ១១,១ភាគរយ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៧ ។

ការអនុម័តច្បាប់សហកម្មសិទ្ឋិ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាច
ទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី១ ឡើងទៅ ក៏ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ ដែល

ជំរុញឲ្យវិស័យនេះមានភាពរីកចម្រើន ។ លោកជំទាវបានបន្តថា
បន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុសាកលឆ្នាំ២០០៨

កម្ពុជា

សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់
ឆ្នាំ២០១៦ ជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំក្នុងរង្វង់៧% ហើយ
ក៏មានការរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈ

ពេលមធ្យមខាងមុខ គឺក្នុងរង្វង់៧% នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ប្រធាន
សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាបានថ្លែងថា វិស័យសំណង់ជាវិស័យ
មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថា

ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងការ

ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុចំណោម វិស័យទាំងបួន គឺវិស័យ
វាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និងកសិកម្ម។ ការកើនឡើងនូវ
ចំនួនប្រជាសាស្ត្រពីមួយឆ្នាំ

ទៅមួយឆ្នាំ

បានធ្វើឲ្យយើងដឹងថា

បរិមាណផ្ទះ ខុនដូ អាផាតម៉ិនមានការកើនឡើងជាច្រើនឯកតា។

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងអបអរ
សាទរចំពោះការរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់

និងអចលនទ្រព្យ

នៅកម្ពុជា ដោយលើកឡើងថា កំណើននៃការវិនិយោគនេះ ជាការ
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្ត ដ៏មុតមាំរបស់អ្នកវិនិយោគ ទៅលើស្ថិរភាព
នយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា៕
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រដ្ឋមន្រ្តីមហាផ្ទៃរបស់ខ្ញុំ មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងមកបង្កើតនៅកម្ពុជា

ទៀតបើយើងបានដូរពីប្រាក់ខែពី៤០ ដុល្លារ រហូតដល់ ១៥៣

ណាទម្លាក់លុយឲ្យអ្នកណា ។ ខ្ញុំដឹង ។ ប្រយ័ត្នណាច្បាប់ស្តីពី

ទី៣.ទារធ្វើបាតុកម្ម

។

សម្តេចបានបង្ហាញហេតុផលថាតើដូរអ្វី

ដុល្លារ ។ ដូរពីមានរោងចក្រត្រឹមតែជាង ៦០ មកដល់ជាង ១.០០០
រោងចក្រ។ ពីកម្មករតែ ៨ ម៉ឺននាក់ មកជាងមួយលាននាក់ ។ ពីប្រាក់

នាំចេញតែត្រឹម ២០០ លានដុល្លារដល់ជាង ៧.០០០លានដុល្លារ
នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។		

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

ក៏បានថ្លែងទាក់ទងនឹង

ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយចំពោះមុខផងដែរ ដោយបញ្ជាក់ថា មិន

អនុញ្ញាតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានការណ៍កើតឡើងវិញទេ ។ បន្ទប់ស្ថានការណ៍មិនខុសពីទីបញ្ជាការសមរភូមិនោះទេ។ សម្តេចបានដឹងថា

អ្នកណាដែលទម្លាក់លុយឲ្យអង្គការ ខុមែ្រហ្វល និងភស្តុតាងស្តីពី

ផែនការចង់ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី ២

«ស្តីពីការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ» នៅវិមានសន្តិភាព

នោះទេ ។ ឥឡូវខ្ញុំដឹងថា អ្នកណាទម្លាក់លុយឲ្យខុមែ្រហ្វល។ អ្នក
គណបក្សនយោបាយ អត់មានឲ្យអ្នកឯងមកពាក់ព័ន្ធ ហើយឥឡូវ
មានឯកសារជាភស្តុតាងអំពីផែនការផ្តួលរំលំ” ។

សម្តេចតេជោបានព្រមានចំពោះជនបរទេសទាំងឡាយ ដែល

បាននិងកំពុងស្ថិតនៅពីក្រោយបន្ទប់ស្ថានការណ៍ ដែលមានផែន
ការផ្តួលរំលំ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា ដើរវាយប្រហារគេ ដើរសម្លាប់គេ
រួចហើយមកប្រដៅសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

នៅពេលដែលខ្លួនឯង

មិនទាន់ទាំងមានភាពស្អាតស្អំផងនោះ ។ សម្តេចត្រូវការយុត្តិធម៌

សម្រាប់ប្រទេសរបស់សម្តេច ។ សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់សម្តេច
សម្តេចបានលះបង់អស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសនេះ

ទាំងកែវភ្នែក

ទាំងកូនប្រុស ។ សម្តេចបានរួមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជីដូន
ជីតា មកមេ៉្លះ ។

សម្តេចតេជោក៏បានព្រមានទុកថា

ជិតដល់ពេលបោះឆ្នោត

ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តីនាព្រឹក ថ្ងៃទី២២ខែសីហានេះ ដែលមាន

ហើយសុំកុំមករញ៉េរញ៉ៃ។ ប្រទេសនេះត្រូវការសន្តិសុខ សណ្តាប់

និង បណ្តាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រមាណ ៥០០ នាក់ ។

មិនមែនជាល្បែងកូនក្មេងឲ្យអ្នកឯងជេរប្រទេចនោះទេ ។ ចំណែក

មន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាល និង សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាន
“ឯកឧត្តម អេតហ្គា ពួកឯកឧត្តមនេះហើយដែលបានផ្តល់លុយ

ដល់ពួកបន្ទប់ស្ថានការណ៍។ បន្ទប់ស្ថានការណ៍មិនខុសពីទីបញ្ជា
ការសមរភូមិនោះទេ។

រឿងអីអ្នកឯងមកបង្កើតនៅកម្ពុជា?

។
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ធ្នាប់សង្គម ដើម្បីការអភិវឌ្ឍរាប់ទាំងប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។
ត្រកូលហ៊ុន ក៏មិនមែនជាចំណីសម្រាប់អ្នកឯងសម្លាប់លេងនោះ
ដែរ។ សូមព្រមានទុកឲ្យហើយ ។ យើងបានត្រៀមទុករួចហើយ ។/

រយៈពេលសាងសង់

០៥ឆ្នាំ។

បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាគម្រោងប្លង់

លម្អិត គ្រោងអនុវត្តការងារសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ២០១៨។

ចំពោះ គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសថៃ

ក្នុងនោះមានៈ

គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (ស្ទឹងបត់-

បានណងអៀង) បានវាយតម្លៃលើឯកសារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជ្រើស
រើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស។

គម្រោងសាងសង់ច្រកទ្វារ

ព្រំដែនអន្តរជាតិនិងផ្លូវតភ្ជាប់

(អគារប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនមកភ្ជាប់នឹងផ្លូវ-

ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

និងបានប្រជុំគណៈកម្មការសម្រប-

ជាតិលេខ៥ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) បច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរកំពុង
សម្រួល គម្រោងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ជាទិសដៅសំខាន់ៗ និងការងារផ្សេងៗសម្រាប់ឆមាសទី២ គឺ

បន្ដជំរុញគោលការណ៍ចរាចរលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលក្នុងក្រសួងឱ្យកាន់

គម្រោងកែលំអផ្លូវជាតិលេខ១ (ស្ពានព្រះមុនីវង្ស-វត្តក្តីតាកុយ)

ទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣៨លានដុល្លារ រយៈពេលសាងសង់ ៤ឆ្នាំ ហើយ
បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យារួចរាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន

ទីប្រឹក្សា

បច្ចេកទេស NIS Consultant Co., Ltd. ចំនួនទឹកប្រាក់ ២.៨២៥.

០៤០ ដុលា្លរ។ បច្ចុប្បន្ន កំពុងសិក្សាគម្រោងប្លង់លម្អិត
អនុវត្តការងារសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ២០១៨។

គ្រោង

គម្រោងកែលំអ

គ្រប់គ្រងបរិស្ថានក្រុងជុំវិញបឹងទនេ្លសាប រួមមានៈ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
(សាងសង់ទំនប់ការពារទឹកជំនន់

និងទីលានកប់សំរាម)

ក្រុង

ពោធិ៍សាត់ (សាងសង់បណ្តាញលូ ទប់ច្រាំងបាក់ និងទីលានកប់
សំរាម)

គ្រោងទឹកប្រាក់ប្រមាណ

៥២លានដុល្លារអាមេរិក

តែសុក្រឹត និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ត្រៀមសហការរៀបចំ
ពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ ពិធីបុណ្យ
ជាតិ-អន្តរជាតិ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចផេ្សងៗតាមកម្មវិធី និងកាល

បរិច្ឆេទកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួង។ បន្តចុះធ្វើសវន
កម្មអង្គភាពក្រោមចំណុះក្រសួង ដើម្បីជួយឱ្យបំពេញភារកិច្ចស្នូល

បានទាន់ពេលវេលាប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានការទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ សំដៅធានាឲ្យអង្គភាពទាំងនោះបានដំណើរការ និង

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងប្រតិបត្តិស្របតាមនីតិវិធី
បទប្បញ្ញត្តិ រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ កាត់
បន្ថយហានិភ័យ និងធានាបានគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ៕
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ហ៊ីចិន ក្រោយមកក៏ធ្វើឲ្យល្ខោនទ្រើងឃ្លោកខ្មែរ

ប្រវត្តិសិល្បៈ

ដណ្តើមបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងតំបន់
កូសំាងស៊ីននោះ។

ចំពោះប្រវត្តិការប្រែក្លាយឈ្មោះ

ល្ខោនបាសាក់

ពីល្ខោន

ទ្រើងឃ្លោក ឬល្ខោនយូរកេរ្តិ៍មក ជាឈ្មោះល្ខោន

បាសាក់នៅកម្ពុជាយើងដល់សព្វថ្ងៃនេះ តាម
ឯកសារបានបញ្ជាក់ថា ៖

នៅអំឡុងឆ្នាំ១៩២០ មានបងប្អូនពីរនាក់

បងឈ្មោះលីកាញ់ ប្អូនឈ្មោះលីសួន មានដើម
កំណើតនៅស្រុកបាសាក់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។

លីកាញ់បានចាកចេញពីស្រុកទៅរៀនសូត្រនៅ
ប្រទេសបារាំង ។ ក្រោយមកលីកាញ់ក៏រកស៊ី

មានបាន ក៏មានចិត្ត នឹកប្អូន នឹកស្រុក កំណើត

របស់ខ្លួន ក៏មានគំនិតផ្ញើប្រាក់កាសឲ្យប្អូនឈ្មោះ
លីសួនធ្វើយ៉ាងណាជួយថែរក្សា និងពង្រីកក្រុម
សិល្បៈយូរកេរ្តិ៍ ទ្រើងឃ្លោក ឲ្យបានគង់វង្ស ។
ដោយសារបណ្តាំ

និងជំនួយថវិកាពីលីកាញ់

ជាបង ក្រោយមកលីសួនក៏ក្លាយជាថៅកែល្ខោន

ទ្រើងឃ្លោក ដ៏ល្បីល្បាញដំបូងគេបង្អស់នៅស្រុក
បាសាក់ គាត់ក៏បានប្តូរឈ្មោះថា ថៅកែ“ឆាគ្រួន”។

តំាងពីពេលនោះមកថៅកែ ឆាគ្រួនក៏បាននាំក្រុម

ល្ខោនបាសាក់ ដែលបានក្លាយមកពីល្ខោន ទ្រើងឃ្លោក ឬល្ខោនយូរកេរ្តិ៍
ទម្រងស
់ ិល្បៈល្ខោនបាសាក់

កំណើតនៅស្រុកបាសាក់ខេត្តឃ្លាំង

មានដើម

ស្ថិតនៅ

ល្ខោនរបស់ខ្លួនមកសម្តែង ធ្វើអាជីវកម្មនៅភ្នំ-

និយមនាំគ្នាហៅថាល្ខោនទ្រើងឃ្លោក។

ល្ខោននេះ មានវត្តមានរហូតមកដល់អំឡុង

ទល់មុខខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោម។ បាសាក់

ឆ្នាំ១៩៥៣ ឬក្រោយនោះបន្តិចផង នៅជាយ

មេគង្គ ហើយប្រសព្វគ្នានៅភ្នំពេញ “ចតុមុខ” ។

ហៅល្ខោនទ្រើងឃ្លោកនេះថា ល្ខោន “យូរកេរ្តិ៍”។

ជាឈ្មោះទន្លេមួយ

ដែលជាខ្នែងមួយនៃទន្លេ

ក្រុងភ្នំពេញ និងជនបទនានា។ អ្នកខ្លះនិយម

ទន្លេនេះបានហូរកាត់ទៅទិសខាងត្បូងចាក់

ពាក្យយូរកេរមា
្តិ៍ នតម្លប
ៃ ញ្ជក
ា ថា
់ ជាទម្រងស
់ ល
ិ ប្ ៈ

ហើយដែលជាទីតាំងនៃស្រុកបាសាក់ ខេត្ត ឃ្លាំង

ឈ្មោះនេះ ក៏ត្រូវបានបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ឡើង។ តំបន់នេះមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើន

ឃោ្លកបានពង្រីកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាង

វប្បធម៌ខ្មែរពីបរមបុរាណច្រើនដូចជា

អក្សរសិល្ប៍

ទៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិន

គឺនៅលើដងទន្លេនេះ

ដែលជាមរកតរបស់ខ្មែរ តាំងពីយូរលង់មក ហើយ

បានចាប់កំណើត

និយមហៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ល្ខោនទ្រើង

ជាតំបន់ដែលមានអារ្យធម៌ និងមានកេរដំណែល

ឆាប់រហ័ស ព្រោះអ្នកសម្តែងសុទ្ធជាអ្នកពូកែខាង

ដែលសិល្បៈល្ខោនបាសាក់

ប្រាង្គ

ពូកែប្រើពាក្យសម្តីជាកាព្យឃ្លោង

ប្រាសាទ ស្រះបុរាណ វត្តអារាម តន្រ្តី ច្រើនវង់

ពិរោះរណ្តធ
ំ ឲ
្វើ យ្ ទស្សនិកជនពេញ ចិតក
្ត ល
្រៃ ង
ែ ។

យក្សរាំជាដើម។ល។

ជាមួយល្ខោនកៃលឿងវៀតណាម ហើយក៏បាន

និងល្ខោនច្រើនប្រភេទដូចជា យូរកេរ្តិ៍ និងល្ខោន
តាមឯកសារស្រាវជ្រាវ

ដែលទទួលបាន

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ល្ខោននេះបានចូលប្រឡងប្រជែង
ជះឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមក។

ក្រោយមក

ល្ខោនបាសាក់ ដែលយើងស្គាល់ដល់សព្វថ្ងៃនេះ

ទៀត ជនជាតិចិនមួយចំនួនធំ ដែលភៀសខ្លួនពី

រីកចម្រើនឡើង

នោះក៏បានហូរច្រាលមកតាមសមុទ្រ

មានប្រភពមកពីល្ខោនទ្រើងឃ្លោក ហើយបាន

សង្រ្គាមក្នុងរយៈពេលបះបោររបស់ពួក ម៉ាន់ជូ

ដែលមានចំណេះជ្រៅជ្រះខាងអក្សរសិល្ប៍ និង

បោះទីតាំង នៅតំបន់កូសំាងស៊ីន រស់នៅលាយឡំ

វត្តខ្សាច់កណ្តាល “បាសាក់ព្រះត្រពាំង” កម្ពុជា

ពេលនោះប្រជាជនចិន

មកដោយក្នុងបំណងថែរក្សារំព្ញកនូវតម្លៃវប្បធម៌

សម័យកាលនោះ ទាំងល្ខោនទ្រើង ឃ្លោកខ្មែរ

ដោយស្នាដៃបញ្ញវ័ន្តមួយក្រុម

ចូលមក

ពេញ និងខេត្តនានាមួយចំនួន តាមដងទន្លេក្នុង
អំឡុងឆ្នាំ១៩៣០។ ប៉ុន្តែការមកសម្តែងនៅភ្នំពេញ

ក្រុមល្ខោនលោកឆាគ្រួន មិនសូវបានជោគជ័យ
ដោយសារជួបប្រជែងជាមួយក្រុមសិល្បៈល្ខោន

នៅកម្ពុជា ភាគកណ្តាលមានទម្រង់ច្រើន និង
សម្បូរបែប ដូចជាល្ខោនបាមោជ្ជទ័យ និងល្ខោន
មហោរី ដែលមានតំាងពីយូរលង់មកហើយ ។
ត្បត
ិ តែតវ្រូ ទទួលបរាជ័យជាញឹកញាប់ ក៏ដោយ
ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំល្ខោនបាសាក់

បានខិតខំហាត់

រៀន ស្រូបយកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងថ្មីៗ
ព្រមទាំងដកស្រង់ យកទម្រង់ល្ខោននៅភ្នំពេញ

ដូចជាភ្លេងមហោរី ចម្រៀងមហោរីជាដើមដើម្បី
បញ្ចូលទៅក្នុងល្ខោនរបស់ខ្លួន ។ ក្រោយពីបាន
ព្យាយាមហាត់រៀន និងបញ្ចូលបច្ចេកទេសថ្មីៗ
បន្ថែមទៀត ក្រុមល្ខោនលោកឆាគ្រួនក៏បាននាំ
ក្រុមរបស់ខ្លួនតាមទូកប៉ុកចាយទាំង ដែលមាន

គ្រឿងតម្លើង ឆាក និងសម្ភារៈតុបតែងល្អប្រណីត
ថែមទៀត

ទើបមកប្រកួតជាមួយក្រុមល្ខោន

ប្រមោជ្ជទ័យ និងល្ខោនមហោរីនៅភ្នំពេញរហូត

ក្រុមល្ខោនទ្រើងឃ្លោកឆាគ្រួនបាន ទទួលជោគ-

សាសនាក្រោមការដឹក នាំរបស់អតីត ចៅអធិការ

ជាមួយប្រជាជនខ្មែរ និងប្រជាជនវៀតណាម ។

ក្រោមឈ្មោះលោកគ្រូសួរ។

ក្រោយពេលសឹក

សិល្បៈប្រពៃណីរបស់ខ្លួនផងដែរគឺ “ល្ខោនហ៊ី”។

ជាតិរបស់ខ្លួន លោកគ្រូសួរក៏បានប្រមែប្រមូល

ទំាងល្ខោនកៃលឿងវៀតណាម និងល្ខោនហ៊ីចិន

មកទស្សនិកជន ក៏បាននាំគ្នាហៅឈ្មោះថា ក្រុម

រៀងៗខ្លួន។

ដោយសំអាងថា

អ្នកសឹកពីបួសដូចគ្នា និងពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀត
បង្កើតជាល្ខោនមួយវង់។

ប៉ុន្តែដោយខ្វះខាត

សម្ភារៈ និងឆាកល្ខោននេះ ត្រូវបានគេនាំគ្នា

សម្តែងផ្ទាល់ដី និងមានរោង ដែលសង់ឡើងប្រក់

ដោយមែកឈើ ឬធាងដូង ធាងត្នោត មកគ្រប

ប្រហាក់ប្រហែលនឹងទ្រើង ឃ្លោក ទើបអ្នកស្រុក

ក៏បាននាំយកមកនូវ

ក៏បានសម្តែងប្រឡងប្រជែងគ្នាបញ្ចេញឥទ្ធិពល
ទីបំផុតល្ខោនហ៊ីចិន

ក៏ទទួល

ជោគជ័យ យ៉ាងធំធេង។ ឃើញហេតុផលដូច្នេះ

ដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាព ពីទស្សនិកជន
ចម្រុះជាតិសាសន៍នោះ

អ្នកដឹកនាំល្ខោនខ្មែរក៏

បានសិក្សាចម្លងយកចំណច
ុ សំខាន់ៗ ខ្លះ ពីលន
្ខោ

ជ័យយ៉ាងធំធេង ដោយមធ្យោបាយសម្តែងថ្មីមាន

ល្បិចហោះហើរ ច្រៀងពិរោះ ភ្លេងពិរោះ តុបតែង

មុខស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញទឹកចិត្តទស្សនិកជន
ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ។ តាំងពីនោះ
សិល្បៈល្ខោនបាសាក់រៀងរហូត មកដល់ បច្ចុប្បន្ន

ក្រុមសិល្បៈនេះថៅកែដឹកនាំ

នៅក្នុងស្រុកបាសាក់

ដែលនាំមកសម្តែងតាម

ទន្លេបាសាក់ទើបហៅដោយខ្លីថា
សាក់”។/

“ល្ខោនបា-
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អាការៈព្រមាន មុននឹងចេញជា
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
ឈឺក្បាលដោយគ្មានហេតុផលភ្លាមៗ
ការបង្ការ គឺជាវិធីព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺដាច់
សរសៃឈាមខួរក្បាល។ អ្នកអាចធ្វើទៅតាមជំហានដូចខាង
ក្រោមនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយកត្តាប្រឈម នឹងជំងឺដាច់សរសៃ
ឈាមខួរក្បាល៖

 ញ៉ាំទឹកក្នុងកម្រិតមធ្យម
 ហាត់ប្រាណទៀងទាត់
 ញ៉ាំសណ្តែក គ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងបន្លែឲ្យបានច្រើន
 ញ៉ាំអាហារសមុទ្រឲ្យបានច្រើន ចៀសវាងសាច់ក្រហម
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

អាចផ្តល់នូវផលវិបាក

និងសាច់បក្សី

ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាព និងអាចគម្រាមគំហែងដល់ជីវិតបាន

 កាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់ ឬរបស់ផ្អែមៗ

ប៉ុន្តែវាមានវិធីសាស្ត្រមួយ ក្នុងការសម្គាល់នូវរោគសញ្ញាព្រមាន

 ឈប់ជក់បារី ។

របស់វា ដែលរាងកាយបានប្រាប់មុននឹងចេញជាជំងឺនេះ

រោគសញ្ញាគួរប្រុងប្រយ័ត្ន នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ផ្ទាល់។

ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល គឺជាជំងឺត្រូវព្យាបាលជា

ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល កើតឡើងនៅពេលឈាម

បន្ទាន់ ។ សមាគមជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាមេរិក

ដែលត្រូវទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលត្រូវបានស្ទះឬរំខាន។ នៅពេល

បាននិយាយថា អ្នកគួរតែដឹងនូវសញ្ញាព្រមានទាំងនេះ ដោយ

មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ការគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍

សារតែនៅពេលជំងឺដាច់សរសៃឈាម

ដឹងញាណការធ្វើចលនារាងកាយ

គឺតែងតែលឿនបំផុត តែក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីវិនាទីប៉ុណ្ណោះ ។

ការនិយាយស្តីមុខងារ

ខួរក្បាលកើតឡើង

រាងកាយ ឬផ្លូវចិត្ត នឹងត្រូវបានខូចខាត ព្រមទាំងសន្លប់

រោគសញ្ញាទាំងនោះ អាចមានដូចជា ៖

ទៀតផង។

 មានការស្ពឹកស្រពន់ ឬភាពទន់ខ្សោយនៃមុខ ដៃ ឬជើង

ពេលខ្លះជំងឺដាច់សរសៃឈាម

ខួរក្បាលអាចកើតឡើង

បន្តិចម្តងៗ។ ប៉ុន្តែភាគច្រើន អ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាព្រមាន
មួយឬច្រើនដូចខាងក្រោមនេះ មុនពេលចេញជាជំងឺផ្ទាល់៖

 ស្ពឹក ឬខ្សោយដៃ មុខ ឬជើង ជាពិសេសមួយចំហៀង
ខ្លួនភ្លាមៗ

 វង្វង
េ វង្វន
ា ់ ដោយអាចនឹងពិបាកនិយាយ ឬយល់ដង
ឹ ថា
គេនិយាយអ្វី ភ្លាមៗ

 ពិបាកមើលឃើញដោយភ្នែកម្ខាង ឬទាំងសងខាង
ភ្លាមៗ

 ពិបាកដើរ បាត់បង់ការគ្របគ
់ ង
្រ រាងកាយ ឬតុលយ្ ភាព
រាងកាយ និងវិលមុខភ្លាមៗ

ជាពិសេស នៅលើផ្នែកម្ខាងទៀត នៃរាងកាយភ្លាមៗ។

 មានការភាន់ វង្វេង មានបញ្ហាក្នុងការនិយាយ ឬការ
យល់ដឹងភ្លាមៗ។

 មានបញ្ហានៅក្នុងការមើល (ស្រវាំងភ្នែក) ជាមួយភ្នែក
ម្ខាង ឬភ្នែកទាំងពីរភ្លាមៗ។

 មានបញ្ហាការដើរ វិលមុខ បាត់បង់តុល្យភាព ឬការ
សម្របសម្រួលរបស់លំនឹងភ្លាមៗ ។

 មានការឈឺក្បាលខ្លាំងភ្លាមៗ ដោយគ្មានមូលហេតុ។
រោគសញ្ញាទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះហើយ ដែលអ្នកគួរតែ
ប្រុងប្រយ័ត្ន

ហើយប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ

នោះអ្នកត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់៕
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- អ្នកណាថា ខ្ញុំចង់ធ្វើតារាភាពយន្ត ?
- បើមិនមែន! អ៊ីចឹងចូលមកកន្លែងនេះធ្វើអីដែរ ?
-ច៎ាស...គឺខ្ញុំជាអ្នកបោសសម្អាតបន្ទប់។ ខ្ញុំចូលមក ដើម្បីបោសសម្អាត
តើ ! ។

បទពាក្យ ៧

១. កូនអើយទំពាំងស្នងប្ញស្សី
ព្រះពុទ្ធ ធម៌ សង្ឃស្នងសាសនា

អង្គព្រះក្សត្រាស្នងរាជវង្ស ។

២. ពន្លកកើតមកជាកូនខ្មែរ

ត្រកូលពូកែពីយូរលង់

ចេ្នះហើយកូនអើយស្នងពូជពង្ស
៣. រក្សាសីលធម៌ច្បាប់បុរាណ

កាន់ខ្ជាប់គ្រប់ប្រាណជាទម្លាប់
ដូចដុតរំងាប់ច្បាប់វិន័យ ។

៤. ជាអាទិ៍ដេកដើរឈរអង្គុយ

កូនកុំប្រថុយទំាងពោលស្តី

៥. ជាតិខ្មែរស្នេហ៍ស្និទ្ធពុទ្ធសាសនា
តែកូនកុំផ្អែកព្រហ្មលិខិត
៦. កុំកាច់បង្ខូចជេរពូជពង្ស
ដៀលត្មេះម៉ែឪសឹងឆ្កែឆ្មា	
៧. នាមជាពុកម្តាយអ្នករាល់គ្នា	
ចង់ណាស់ស្រណុកសុខសម្រាក

តោងកូនរំពៃរំពឹងគិត

។

កាន់ធម៌សម្មាជានិមិត្ត
កុំផ្ញើជីវិតលើវាសនា ។
ខ្លួនក្រខ្លៅល្ងង់ព្រោះដូនតា
បង្កើតកាយាឲ្យតោកយ៉ាក ។
មិនចង់ឲ្យភ្ងាខ្លួនលំបាក
ស្អប់ណាស់តោកយ៉ាកទីទ័លក្រ ។
គិតកូនសំណព្វដោយស្មោះសរ

លោកផ្តាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីក

ចិញ្ចឹមបវរបុត្រត្រាណត្រើយ ។

គ្រប់គ្រងប្រជាឥតល្ហែល្ហើយ

ជានិច្ចជាកាលពុំដែលស្បើយ
មិនមានកន្តើយមួយវេលា ។

១០ គិតសព្វជីវភាពទាំងសុខទុក្ខ

គិតត្រៀមថ្ងៃមុខបានធូធារ

ស្វែងសន្តិភាពប្រឹងការពារ

ដើម្បីប្រជាជាតិសុខសាន្ត ។

		

ដោយលោក. សុខ សុធន
អ្នកសម្អាត

ពេលអ្នក ដឹកនាំរឿងកំពុងជ្រើសរើសតួសម្តែង ស្រាប់តែលេចស្រ្តីចំណាស់
ម្នាក់ច្រានទ្វារចូលមករួចនិយាយៈ
- សូមទោស ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមកយឺត
ពេលបន្តិច ច៎ា!
អ្នកដឹកនាំរឿង សម្លឹងមុខស្ត្រីនោះ
ពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងរួចហើយប្រាប់ៈ
- សុំអ្នកស្រីច្រៀងមួយបទឲ្យខ្ញុំស្តាប់មើល៍!
ឮប្រាប់ឲ្យច្រៀង ស្រីចំណាស់ក៏ស្រែកច្រៀងតាមបញ្ជា តែទើបនឹង
ច្រៀងបានកន្លះបទ អ្នកដឹកនាំរឿងរាដៃឃាត់ៈ
- បានហើយ ឈប់ច្រៀងទៅ។ អ្នកស្រីអាយុច្រើនហើយ ថែមទាំង
ច្រៀងមិនពីរោះទៀត ហេតុនេះចង់ធ្វើតារាភាពយន្តដូចក្មេងៗដែរ ម៉េច
កើតទៅ ?

ព្រឹកមួយ ពេលបានជួបគ្នាក្នុងតៀមកាហ្វេ តាម៉ៃ សួរតា មឹមៈ

- ប្អូនឯងធ្លាប់មានបំណងប្រាថ្នាអ្វីដែរកាលពីតូច ហើយឥឡូវបាន
- កាលពីតូច ខ្ញុំត្រូវពូខ្ញុំ ចាប់បួងសក់ក្បាលរួចទះកំផ្លៀងពីរដៃយ៉ាង

ខ្លាំង។ ខ្ញុំឈឺណាស់ក៏ប្រាថ្នាឲ្យក្បាលខ្ញុំទំពែក ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចាប់បួងសក់
បានលើកក្រោយៗទៀត។ ឥឡូវដល់ចាស់ក្បាលខ្ញុំទំពែកបានដូចចិត្តប៉ង

៨. សក់មួយសរសៃច្នៃជាដប់
៩. នោះមិញដូចរដ្ឋាភិបាល

បំណងប្រាថ្នា

សម្រេចដែរទេ?

អំបូរផូរផង់ឲ្យគង់គាប់ ។

បើកូនកែក្លាយឆ្ងាយបង្គាប់
ទោះហូបទំពារនោះផងក្តី

		

ប្រាជ្ញព្រឹទ្ធកវីស្នងតម្រា

មែន ។
វាយស្គរលេង

		

ព្រឹកមួយកុមារ យ៉ុង សុំលោក យ៉េង ដែលជាអ្នកកាសែតៈ

- ពុក.ពុក.ហ្នុ៎ះ គេរែកស្គរលក់ស្អាតៗណាស់ពុក ទិញឲ្យខ្ញុំមួយមក!
- អ្ហេស! ទិញធ្វើស្អី? ពុកជាអ្នកគិតច្រើន សរសេរច្រើនបើកូនឯងវាយ
ស្គរក្តុងក្តាំងពេញផ្ទះ ធ្វើម៉េចពុកអាចសរសេរបាន ?
- បាន សុំពុកកុំព្រួយ ពេលណាពុកសរសេរ ខ្ញុំមិនវាយស្គរ នាំរំខានពុក
ទេ ចាំដល់ពេលពុកសម្រាក ទើបខ្ញុំវាយលេងឲ្យអស់ដៃ ។
មិនចង់ជួបមុខ

លោកចៅក្រមទះតុខ្លាំងៗ និងសម្លឹងមុខនាយ ក្រាញ់ ដែលជាប់ចោទ

ពីបទបើកបរពេលស្រវឹងហើយស្រែកៈ

- គឺលោកឯងទៀតហើយ! លើកមុនខ្ញុំប្រាប់ហើយថា ខ្ញុំមិនចង់ឃើញ
មុខលោកឯង

ត្រូវខ្ញុំកាត់ទោសពីបទបើកបរពេលស្រវឹងស្រាទៀតទេ។

ហេតុម៉េចមកវិញជួបខ្ញុំជាលើកទីពីរទាល់តែបាន?
- បាទ..សុំជម្រាបលោកចៅក្រម មកពីលោកនគរបាលតើ។ ខ្ញុំប្រាប់
គាត់កុំឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំឡើងតុលាការឲ្យសោះ ព្រោះលោកចៅក្រមមិនចង់ជួប
មុខខ្ញុំទេ។ តែលោកនគរបាលនោះ នៅតែមានះ ធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនខ្ញុំ
ឡើងតុលាការទាល់តែបាន ។
លាក់ដែរតែលៀន
ក្រោយពីហូបស្កប់ស្កល់នាឱកាសជប់លៀងរួចអ្នកស្រី វ៉ាយ ហៅអ្នក

រត់តុមកជិតខ្សឹបៈ

- អូន.អូន ឲ្យបងសុំថង់មួយមក បងដាក់ម្ហូបទាំងនេះយកទៅធ្វើនៅ
ផ្ទះ ។
ពេលចាក់ម្ហូបឆ្ងាញ់ចូលចង់រួចរាល់ ឃើញអ្នករត់តុនៅឈរ មើលក៏ស្នើ
ទៀតៈ
- អូន.អូន មានម្ទេសទេ ឲ្យបងសុំពីរបីផ្លែផង !
នាង ខ្ញាច់ អ្នករត់តុមាត់រអិល បើកភ្នែកធំរអ៊ូៈ
- អុញ ឆ្កែចេះស៊ីម្ទេសដែរហ្ន៎!
អ្នកស្រី វ៉ាយ ដឹងខ្លួនជ្រុលមាត់ក៏និយាយកែៈ

- អេហ៍..គឺមកពីបង ទម្លាប់ហូបហឹរ ទើបពួកឆ្កែមានទម្លាប់ហូបហឹរតា
មម្ចាស់ហ្នឹងណា៎ ។

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] sU CughYr
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] 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`
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eTB visidæ
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
É>] efa eCdæa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj >>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hg; bU
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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
elak CIv s‘unlag smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

