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

រយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នេំកន្លងមកនេះ បេវត្តិសាស្តេកម្ពុជាបានកត់តេេ  
នូវពេឹត្តិការណ៍ធំៗជាចេើននេដំណើរវិវឌេឍរបស់បេជាជាតិយើង កេេយ 
ពីតេូវបានសង្គេេះរួចផុតពីរបបបេល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងេ ៧ មករា ឆ្នេំ 
១៩៧៩ ។ រំឮកឡើងវិញអំពីបេជាជាតិមួយដេលរងការកាប់សម្លេប់ស្ទើរ
ផុតពូជ កម្លេំងជាតិមួយដេលតេូវរីងខេសោះ ប៉ុន្តេជាង៣៨ឆ្នេំកេេយមក   
បាននិងកំពុងងើបឈរយ៉េងតេដេតបេកបដោយមោទនភាពជាមួយនឹង
ការអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យនោះ ធ្វើឲេយគេបានមើលឃើញចេបាស់នូវតួនាទី
ដឹកនាំដេលមិនអាចខ្វះបានរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា។ អ្នកដេល
មនសតិសមេបជញ្ញៈសុទ្ធតេបានវាយតម្លេយ៉េងតេឹមតេូវ និងផ្តល់សច្ចធម៌
ដល់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជាថា ជាកម្លេំងនយោបាយតេមួយគត់ដេល
បានដឹកនាំបេទេសជាតិឲេយមនការផ្លេស់ប្តូរយ៉េងជេេលជេេបំផុត នៅក្នុង
បេវត្តិសាស្តេរបស់កម្ពុជា ហើយបច្ចុបេបន្នកំពុងបន្តដឹកនាំបេទេសឆ្ពេះ
ទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងដេលឆ្លើយតបទាំងសេុងទៅនឹងបំណងបេេថា្នេដ៏
ពិសិដ្ឋរបស់បេជាជន។

តើអ្វីខ្លះជាការផ្លេស់ប្តូរដ៏ថ្លេថា្លេបំផុតនេសង្គមកម្ពុជា កេេមការដឹកនាំ
របស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា? 

ការពិតជាក់ស្តេងបានបង្ហេញឲេយឃើញយ៉េងចេបាស់ថា គឺគណបកេស
បេជាជនកម្ពុជាតេមួយគត់ដេលបានធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជា ដេលពីមុន 
ជាវាលពិឃាតនេរបបបេល័យពូជសាសន៍ ឥឡូវបានកា្លេយជាទឹកដី 
សន្តិភាព ដ៏សេស់បំពេង បេជាជនទាំងមូលបានរស់នៅយ៉េងសុខដុមរមនា 
និងជាគោលដៅដ៏មនបេជាបេិយភាពកេេលេងរបស់ ទេសចរមកពីគេប់ 
ទិសទីនេពិភពលោក។ កម្ពុជាពីមុនដេលតេូវលិចលង់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើង
សង្គេេម ការកាប់សម្លេប់ និងដណ្តើមអំណាចគ្នេដោយអាវុធ បានកា្លេយ 
ទៅជា  បេទេសមយួដេលមនការគោរពសទិ្ធមិនសុេស គោរពគោលការណ ៍
នេលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ ជានីតិរដ្ឋដេលលើកស្ទួយការគោរពចេបាប់ ជា 
រដ្ឋអធិបតេយេយ និងមន បូរណភាពទឹកដីពេញលេញ។ កម្ពុជាពីមុនដេល
ជាបេទេសតេូវទទួលរងការហ៊ុំព័ទ្ធ និងឯកោទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច និង 
នយោបាយ ហើយតេូវគេបេមថមើលងយបានកា្លេយទៅជាបេទេស
មួយ ដេលកំពុងសមហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក          និង 
បានបំពេញតួនាទីយ៉េងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិ ស្មើភាពជាមួយបណា្តេ 
បេទេសទាំងអស់។ កម្ពុជាពីមុនដេលជាបេទេសអន់ថយខាងសេដ្ឋកិច្ច 
ញាំញីដោយភាពកេីកេ និងគេេះទុរ្ភិកេសបានកា្លេយជាបេទេសមួយនាំ 
សេបៀងចេញ និងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថា្នេក់នេបេទេសដេលសមេេចបាន 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ (ទី៦ លើពិភពលោក)បេកបដោយចីរភាព ក្នុង 
អតេេជាមធេយម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នេំរយៈពេល២ទសវតេសរ៍ ចុងកេេយនេះ ។ 

គួរបញ្ជេក់ថា នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប៉ុនា្មេន 
ឆ្នេំមកនេះ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 
ដេលមនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាបេមុខ បានអនុវត្តនូវគោល- 
នយោបាយចំពោះកសិករ ដោយជំរុញខា្លេំងការងរផលិតកម្មសេូវតាំងពី
ឆ្នេំ២០១០ ដោយកំណត់គោលដៅបង្កើនផលិតផលសេូវលើសពីសេចក្តី

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                  
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តេូវការឲេយដល់ ៤លានតោន និងជំរុញការនាំចេញអង្ករឲេយបាន ១លាន 
តោន ។ ផលិតផលសេូវបានកើនរហូតដល់ ៥លានតោន លើសពី 
សេចក្តីតេូវការ ហើយបានកា្លេយជាបេភពដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិសុខ
សេបៀង និងការនាំចេញ។ ទន្ទឹមនេះ ផលិតផលកសិកម្មដទេទៀតក៏មន
កំណើនលើសផងដេរ។ ក្នុងបរិការណ៍មនការបេេបេួលថ្លេទីផេសោរខាង
កេេ ដេលបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមន ដល់ថ្លេកសិផល រដ្ឋបានធ្វើអន្តរាគមន៍
តាមរយៈការដក់ចេញនូវយុទ្ធសាសេ្តគេប់ជេុងជេេយ សមេេប់វិស័យ 
កសិកម្ម  ដើមេបីជួយគំពារកសិករ រកេសោស្ថិរភាពថ្លេកសិផល ពិសេសថ្លេ 
សេូវ ។ ក្នុងការបេយុទ្ធនឹងភាពកេីកេ បេជាជនកម្ពុជាតេូវបានរំដោះខ្លួន
ចេញផុតពីបនា្ទេត់នេភាពកេីកេ ដេលមន១០០% កាលពីឆ្នេំ១៩៧៩ 
មកនៅ ៥៣% ឆ្នេំ២០០៤ និងចុះមកតេឹម១៣,៥%នៅឆ្នេំ២០១៤។         
រាជរដ្ឋេភិបាលបានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាចេើន ដើមេបីទាក់ 
ទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲេយមករកសុីនៅកម្ពុជា ជាពិសេសគឺការបង្កើតរោង
ចកេកាត់ដេរ និងវាយនភ័ណ្ឌកាន់តេចេើនឡើងនៅក្នុងបេទេស ដើមេបី 
ឲេយបេជាជនមនការងរធ្វើ និងមនចំណូល សមេេប់បង្កើនជីវភាព។ 
មកដល់ពេលនេះ រោងចកេសហគេេសគេប់វិស័យមន ១.១៦៨ មន 
កម្មករសរុបជាង ១លាននាក់ ដោយឡេក រោងចកេកាត់ដេរ សម្លៀក-
បំពាក់ និងផលិតសេបេកជើងចំនួនជាង ១.១០៧ កំពុងដំណើរការដោយ 
មនកម្មករ ជាង ៧៤ មុឺននាក់ កំពុងធ្វើការដោយទទួលបានបេេក់ឈ្នួល
បេមណ ១,៦ពាន់ លានដុលា្លេរក្នុងមួយឆ្នេំ  និងផ្តល់ការងរដោយបេយោល
ដល់បេជាជនបេមណជាង ២លាននាក់ ផេសេងទៀត។ បេេក់ឈ្នួល              
អបេបបរមតេូវបានដំឡើងជាបន្តបនា្ទេប់ចំនួន ១១លើក ពីចំនួន ៤០ដុលា្លេរ 
នៅមុនឆ្នេំ១៩៩៧ ដល់ ១៥៣ដុលា្លេរ ក្នុងមួយខេនៅឆ្នេំ២០១៧ ។            
ពលករកម្ពុជា ដេលធ្វើការងរនៅកេេបេទេសមនជាង ១,២ លាននាក់ 
បានផ្ញើបេេក់ក្នុងមួយឆ្នេំ ២ពាន់លាន ដុលា្លេរ មកកេុមគេួសារក្នុងបេទេស ។ 
ការនាំចេញពីពេលមុនមនជាង២០០លានដុលា្លេរ បច្ចុបេបន្នមនជាង  
៧.០០០លានដុលា្លេរ ខណៈលទ្ធភាពនាំចេញលើគេប់វិស័យមនរហូត
ដល់១២ពាន់លានដុលា្លេរ ។ វិស័យសំណង់បានសេូបយកកម្មករបេមណ 
២០មុឺននាក់ ក្នុងមួយថ្ងេ ។ បច្ចុបេបន្ន បេជាជនកម្ពុជាជាង ៩៩% មន 
ការងរធ្វើ ចំណេកអតេេអត់ការងរធ្វើមនបេមណ ០,៧០% ប៉ុណ្ណេះ ។ 
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ទឹក ភ្លើង ផ្លូវ តេូវបានកសាង និងអភិវឌេឍនៅ គេប់ទិសទី 
ដោយឡេកវិស័យថាមពលអគ្គិសនី កំពុងមនការរីកចមេើនយ៉េងខា្លេំង ។ 
កាលពីជាង ៣០ឆ្នេំមុន បេជាជនកម្ពុជាដុតចន្លុះ ឬបេើបេេងម៉េស៊ូត 
បេេងកាត សមេេប់បំភ្លឺ ប៉ុន្តេពេលនេះ បណា្តេញចេកចាយអគ្គិសនីបាន 
គេបដណ្តប់ភូមិ ស្មើនឹង ៧៤% នេចំនួនភូមិទូទាំងបេទេស ហើយគោល
ដៅនេការអភិវឌេឍអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល គឺធ្វើយ៉េង 
ណានៅឆ្នេំ ២០២០ គេប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងបេទេសនឹងមនការ           
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគេប់គេេន់។    វិស័យទេសចរណ៍ក៏មនការកើនឡើងជា 
លំដប់ដោយនៅឆ្នេំ២០១៧ នេះ តាមការបា៉េន់បេមណមនភ្ញៀវ 
ទេសចរណ៍អន្តរជាតិបេមណ ៥,៤លាននាក់ ហើយនៅឆ្នេំ២០២០ មន 
បេមណ ៧លាននាក់ នឹងមកទសេសនាកម្ពុជាដេលនឹងនាំមកនូវចំណូល
សរុបបេមណ៥.០០០ លានដុលា្លេរអាមេរិក និងអាចបង្កើតឱកាសការ
ងរដល់បេជាជនយើង១លាននាក់។ វិស័យបណ្តុះបណា្តេលធនធាន   
មនុសេសកេេយរំដោះភា្លេមរចនាសម្ព័ន្ធអប់រំដេលតេូវរបបប៉ុលពតបំផ្លេញ
ខ្ទេចខ្ទីហើយនោះ តេូវបានសា្តេរឡើងវិញ។ នៅឆ្នេំ១៩៧៩ យើង មន 
សាលាមតេ្តយេយ៩៦ សាលាបឋមសិកេសោមន៥.២៩០ អនុវិទេយាល័យ 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 middle-
income 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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និងវិទេយាល័យតេ១គត់ ប៉ុន្តេពេលនេះទូទាំងបេទេសមនសាលាមត្តេយេយ
ចំនួន៤.៤០៧ សាលាបឋមសិកេសោ៧.៥៦១ អនុវិទេយាល័យ១.៣០០ និង 
វិទេយាល័យ៦០៨ មន គេឹះសា្ថេនឧត្តមសិកេសោ១២១ និសិេសតចាប់ពីថា្នេក់        
បរិញ្ញេបតេរងដល់បណ្ឌិតមនចំនួន ២១៩.០៦៩នាក់ ។  បច្ចុបេបន្ន              
កម្ពុជាបានចេញផុតពីបេទេសមនចំណូលទាប ទៅជាបេទេសមន 
ចំណូលមធេយមកមេិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសមេេចចក្ខុវិស័យ      
របស់ខ្លួនឲេយទៅជាបេទេសមន ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នេំ ២០៣០ 
និងឈានទៅកាន់បេទេសមនចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នេំ២០៥០។ 

លទ្ធផលនេការកេសមេួលគោលនយោបាយនានា និងការដក់ 
ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗ បានផ្តល់បេយោជន៍ផ្ទេល់ និងជាក់ស្តេង 
យ៉េងចេើនដល់បេជាជន ដូចជាការដំឡើងបៀវតេសរ៍ជូនមន្តេីរាជការ និង 
កងកម្លេំងបេដប់អាវុធ វិធានការសមេួលខាងសារពើពន្ធ ការកេ 
ទមេង់ការគេប់គេងផេសោរ ការលុបបំបាត់កមេេលើការធ្វើលិខិតសា្នេម 
រដ្ឋបាលនានា ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការកេលម្អលក្ខខណ្ឌការងរ 
ជូនកម្មករនិយោជិត ការគំពារសង្គមចំពោះជនងយរងគេេះ និងជន 
រងគេេះជាដើម។  លទ្ធផលដ៏ល្អទាំងនេះ បានពងេឹងមូលដ្ឋេនដ៏រឹងមំ 
ទាំងខាងសា្មេរតី និងសម្ភេរៈ ដើមេបីជំរុញនូវការផ្លេស់ប្តូរថ្មីៗថេមទៀត 
ក្នុងដំណើរការបន្តអភិវឌេឍបេទេស និងលើកស្ទួយជីវភាពបេជាជន។

ដូច្នេះតើមនអ្វីដេលជាការផ្លេស់ប្តូរដ៏តេឹមតេូវកេេពីនេះទៀត?  
ជាការពិតណាស់ នៅលើមគ៌េនេការអភិវឌេឍ គណបកេសបេជាជន 

កម្ពុជាបាន យល់យ៉េងចេបាស់ថាទន្ទឹមនឹងចំណុចខា្លេំង ក៏នៅមនចំណុច 
ខ្វះខាតដេលមិនទាន់ បានដោះសេេយអស់ផងដេរ។ គណបកេសបេជាជន
កម្ពុជាបានសុំឲេយបេជាជនមនការយោគយល់ ហើយប្តេជា្ញេបន្តអនុវត្ត 
កំណេទមេង់ឲេយកាន់តេ មុតសេួចឡើង                កាន់ តេមនបេសិទ្ធភាពឡើង 
ដើមេបីធានាអភិបាលកិច្ចល្អនូវគេប់ថា្នេក់ លើកតម្កើង យុត្តិធម៌ សមធម៌ 
សង្គម និងការរស់នៅបេកបដោយភាពថ្លេថ្នូររបស់បេជាជន។ ក្នុងសា្មេរតី 
នេះ គណបកេសបានណេនាំដល់អង្គការចាត់តាំងគណបកេស និងមនេ្តីនៅ
គេប់ថា្នេក់តេូវតេខិតខំអនុវត្តឲេយបានមុឺងម៉េត់ នូវអភិកេម ” ឆ្លុះកញ្ចក់ 
ងូតទឹក ដុសក្អេល និងពេយាបាល ” ។

ចំណេកគណបកេសបេឆំង និងពួកអគតិទាំងឡាយដេលតេងតេសេេក
ឥតឈប់ពីការផ្លេស់ប្តូរជាវិជ្ជមនរបស់ពួកគេនោះ ធាតុពិតតើពួកគេ 
នឹងធ្វើឲេយមនការផ្លេស់  ប្តូរអ្វីខ្លះបេសិនជាពួកគេមនឱកាសកាន់អំណាច
នោះ? តាមរយៈគោលនយោបាយពាកេយសំដី និងសកម្មភាព បេទូសរា៉េយ 
ដេលពួកគេបាននិងកំពុងធ្វើចេបាស់ណាស់ថា       អ្វីដេលគណបកេសបេឆំង 
ប៉ុនប៉ងនាំការផ្លេស់ប្តូរមកឲេយកម្ពុជានោះ គឺមនតេការប្តូរពីបេទេសមន
ស្ថិរភាពនយោបាយ ទៅជាមនភាពវឹកវរចលាចល ប្តូរពីសន្តិភាព ទៅ 
ជាមនសងេ្គាមបង្ហូរឈាម  ប្តូរពីឯកភាពជាតិ ទៅជា ការបេេះឆ បេកបាក់ 
ជាតិ   ប្តូរពីការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់បេជាជន ទៅជាការពេេត់បេេស 
ភ័យរន្ធត់ ប្តូរពីការអភិវឌេឍ ទៅជាការបំផ្លិចបំផ្លេញវិនាសហិនហោច ប្តូរពី 
បេទេសមនឯករាជេយ អធិបតេយេយពេញបរិបូរ ទៅជារណបបរទេសវិញ 
តេប៉ុណ្ណេះ។ នោះគឺជាការប្តូរពីការរស់រាន បេកបដោយក្តីសងេឃឹម ទៅ 
កាន់សេចក្តីសា្លេប់ជាថ្មីទៀត។

សរុបមក គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲេយមន
ការផ្លេស់ប្តូរដ៏ថ្លេថា្លេរួចហើយ និងកំពុងដឹកនាំឲេយសមេេចនូវការផ្លេស់ប្តូរ 
បន្តទៀត ឲេយកាន់តេធំធេង និងកាន់តេសុីជមេេ ក្នុងកេបខណ្ឌធានា 
សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពសង្គម ស្ថិរភាពម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច 
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យុត្តិធម៌ សមធម៌សង្គម និងការអភិវឌេឍកាន់តេខា្លេំងកា្លេឡើង។ បេជាជន
កម្ពុជាដេលបានរួមដំណើរជាមួយគណបកេសបេជាជន កម្ពុជាតាំងពីគេេដ៏
លំបាកបំផុតមកនោះ អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉េងតេឹមតេូវអំពីតថភាពនេ    
ការផ្លេស់ប្តូរដ៏ថ្លេថា្លេបំផុតរបស់សង្គមជាតិយើង។ យើងតេូវតេរួមគ្នេការ
ពារដច់ខាតនូវសន្តិភាព និងការអភិវឌេឍ មិនអនុញ្ញេតឲេយកម្លេំងណា 
ឬបុគ្គលណាមកបំផ្លេញបានឡើយ ទោះជាតេូវបង់ដោយតម្លេណាក្តី។ 
បេជាជាតិយើងបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យនូវឧបសគ្គ និងការលំបាក 
ធំៗចេើនណាស់រួចមកហើយ គ្មេនការលំបាកណាដេលធំជាងនេះ ទៀត 
ទេ យើងពិតជានឹងសមេេចបាននូវបំណងបេេថា្នេចុងកេេយដ៏ពិសិដ្ឋ 
របស់យើង នៅលើមគ៌េ សន្តិភាពបេជាធិបតេយេយ និងអភិវឌេឍន៍។/

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 ឯកភាពគ្ន្រជំរុញការផ្ល្រស់ប្តូរ
ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ

តបតាមការអញ្ជើញរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលជប៉ុន សម្តេចអគ្គ- 

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា-

ណាចកេកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញបំពេញ

ទសេសនកិច្ចការងរផ្លូវការនៅ បេទេសជប៉ុនពីថ្ងេទី៦ ដល់ថ្ងេទី៩ 

ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ដើមេបីពងេឹង និងពងេីកបន្ថេមទៀតទំនាក់ទំនង

មិត្តភាពបេពេណីដ៏ជិតស្និទ្ធ និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការដេគូជា 

យុទ្ធសាស្តេរវាងបេទេសទាំងពីរ ។

ក្នុងឱកាសសា្នេក់នៅបេទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញចូលគល់ពេះអង្គម្ចេស់ ណារូ ហុីតូ (Naruhito)         

ពេះរជ្ជទាយទរបសព់េះចៅអធិរាជជប៉ុន អាគី ហុីតូ នៅពេះរាជ

តំណាក់របស់ពេះអង្គក្នុងទីកេុងតូកេយូនៅថ្ងេទី៧ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថា្វេយនូវពេះរាជបណា្តេំសាកសួរសុខ

ទុក្ខពីសំណាក់ ពែះករុណា ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជាចំពោះពេះអង្គម្ចេស់ ណារូ ហុីតូ ។ សម្តេចតេជោបានទូល

ថា្វេយពីសេចក្តីសោមនសេស រីករាយសារជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងឱកាស     

ដេលសម្តេចបានថា្វេយបង្គំគល់ពេះរជ្ជទាយទ នៅទីកេុងតូកេយូ 

បនា្ទេប់ពីពេះអង្គយងបំពេញពេះរាជទសេសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅពេះរាជា-

ណាចកេកម្ពុជាកាលពីឆ្នេំ២០១២ ។ សម្តេចតេជោក៏បានទូលថា្វេយ

ពេះអង្គម្ចេស់ពេះរជ្ជទាយទ ពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបេតិបត្តិការដ៏

ល្អ និងជិតស្និទ្ធរវាងរាជរដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ជប៉ុន 

ដេលតេងតេជួយគ្នេទៅវិញទៅមកក្នុងភាពជាដេគូយុទ្ធសាសេ្ត ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានទូលថា្វេយទៀតថា ទំនាក់ទំនង

នេបេទេសទាំងពីរមនភាពល្អបេសើរខា្លេំងណាស់ ហើយមកដល់ 

បច្ចុបេបន្នមនកេុមហ៊ុនជប៉ុនបេមណជាង ២០០កេុមហ៊ុន បាន  

បណា្តេក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើបេមណ ១០០០គមេេង ។         

ពិសេសការហោះហើរតេង់របស់កេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន ANA 

ទៅកាន់បេទេសកម្ពុជា ធ្វើឲេយកំណើនទេសចរណ៍កាន់តេចេើនឡើង ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លេងអំណរគុណជូនចំពោះរាជ 

រដ្ឋេភិបាល និងបេជាជនជប៉ុន ដេលបានជួយដល់ការថេរកេសោ និង  

អភិរកេសបេេសាទអង្គររបស់បេទេសកម្ពុជា ពិសេសការជួយរៀបចំ 

ឯកសារ ក្នុងការដក់បញ្ចូលតំបន់បេេសាទសំបូរពេេគុករបស់បេទេស

កម្ពុជា ចូលជាសមេបត្តិបេតិក ភណ្ឌពិភពលោកបេកបដោយ ជោគជ័យ។ 

ពេះអង្គម្ចេស់ពេះរជ្ជទាយទ ណារូ ហុីតូ មនពេះរាជបន្ទូល                 

សំដេងនូវពេះរាជហឬទ័យរីករាយជាអនេកជូនចំពោះ សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីក៏ដូចជារាជរដ្ឋេភិបាល និងបេជាជន 

កម្ពុជា ដេលបានថា្វេយនូវពេះរាជបដិសណា្ឋេរកិច្ចចំពោះពេះរាជ  

ដំណើរទសេសនកិច្ច របស់ពេះអង្គ ទៅកាន់បេទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នេំ 

២០១២ ។ ពេះអង្គម្ចេស់ពេះរជ្ជទាយទក៏បានថា្វេយនូវសេចក្តីនឹក 

រលឹកយ៉េងជេេលជេេ និងការគោរពសេឡាញរាប់អានដោយសោ្មេះ

តាមរយះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីថា្វេយចំពោះ ពេះករុណាជា 

អម្ចេស់ជីវិតលើតេបូង ពេះមហាកេសតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 

ដេល ពេះអង្គតេងតេមនការនឹករលឹកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។

នៅក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល រវាងសម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និង 

ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ នាយករដ្ឋមន្តេីជប៉ុននាថ្ងេទី៨ ខេសីហា 

បេមុខដឹកនាំទាំងពីរ បានធ្វើការពិភាកេសោទៅលើបញ្ហេសំខាន់ៗជា

ចេើន ដេលជាផលបេយោជន៍នេបេទេសយើងទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម 

សុីនហ្សូ អាបែ បានសា្វេគមន៍យ៉េងកក់ក្តេបំផុតចំពោះដំណើរ  

ទសេសនកិច្ចផ្លូវការការងររបស់សម្តេចតេជោនាពេលនេះ ដោយ 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលគល់ពេះអង្គម្ចេស់ ណារូ 

ហុីតូ  ពេះរជ្ជទាយទរបសព់េះចៅអធិរាជជប៉ុន អាគី ហុីតូ

ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ នាយករដ្ឋមន្តេីជប៉ុន ទទួលសា្វេគមន៍ 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
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បានចាត់ទុកសម្តេចតេជោ គឺជាមិត្តចាស់របស់បេទេសជប៉ុននិង  

បេជាជនជប៉ុន ហើយនេះគឺជាលើកទី៨ ដេលឯកឧត្តមបានជួប   

បេជុំកំពូលជាមួយសម្តេចតេជោ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុន   

បានសនេយាបន្ត ជួយកសាង និងអភិវឌេឍន៍កម្ពុជាដូចដេលជប៉ុនធា្លេប់

បានជួយនាពេលកន្លងមក ដើមេបីឲេយកម្ពុជាកា្លេយទៅជាបេទេស            

ដេលមនបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នេំ ២០៣០ ដោយបន្ត 

ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងឥណទានសមេបទាន និងការផ្ទេរ 

បច្ចេកវិទេយាឲេយកម្ពុជា ។ តបតាមសំណើរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

ឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ បានឯកភាពជំរុញអនុវត្តគមេេងអាទិភាព

មួយចំនួនដូចជា គមេេងអភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងចរាចរក្នុង

កេុងគមេេងធ្វើឲេយបេសើរភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា និងការអភិវឌេឍធន

ធានមនុសេសដើមេបីបមេើវិស័យឧសេសោហកម្ម។ ជប៉ុននឹងជួយសិកេសោ    

គមេេងបង្កើតរថភ្លើងធុនសេេលស្វ័យបេវត្តិលើអាកាសនៅរាជធានី

ភ្នំពេញ ដេលនឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ និង 

គេេះថា្នេក់ចរាចរណ៍ ។ នាយករដ្ឋមនេ្តីនេបេទេសទាំងពីរក៏បាន     

ឯកភាពគ្នេខិតខំជំរុញការផ្លេស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចសហបេតិបត្តិការ 

ក្នុងវិស័យកសិ-ឧសេសោហកម្ម លើកទឹកចិត្តឲេយវិនិយោគិន និងទេសចរ

ជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាឲេយកាន់តេចេើនថេមទៀត ។ សម្តេចតេជោ 

នាយករដ្ឋមនេ្តីមនបេសាសន៍ថា ឆ្នេំ២០១៧ នេះ គឺជាឆ្នេំពិសេស

នេទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសយើងទាំងពីរ ពោលគឺជាខួប ៦០ឆ្នេំ          

នេការចាប់ផ្តើមផ្លេស់ប្តូរដំណើរទសេសនកិច្ចថា្នេក់ដឹកនាំ កំពូលរបស់  

បេទេសទាំងពីរដេលក្នុងនោះ ឯកឧត្តម អតីតនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុន 

និងជាជីតារបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តី សុីនហ្សូ អាបែ ផ្ទេល់    

បានអញ្ជើញមកបំពេញទសេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកទី១ ឆ្នេំ១៩៥៧ 

ហើយដេលចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ទ្វេភាគី

ពេមទាំងការផ្លេស់ប្តូរទសេសនកិច្ច និងការជួបបេេសេ័យទាក់ទងគ្នេ

ជាប់ជាបេចាំរវាងថា្នេក់ដឹកនាំកំពូល ថា្នេក់ដឹកនាំសា្ថេប័ននីតិបញ្ញត្តិ 

និងថា្នេក់ដឹកនាំកេសួង សា្ថេប័ន បេទេសទាំងពីរមនការរីកចមេើន  

ឥតឈប់ឈរ ។ មេយា៉េងវិញទៀត ឆ្នេំនេះក៏ជាខួប ២៥ឆ្នេំនេការចូល

រួមរបស់កងកម្លេំងជប៉ុនលើកដំបូងក្នុងការថេរកេសោសន្តិភាពនៅកម្ពុជា 

នៅក្នុងកេបខណ្ឌនេអង្គការសហបេជាជាតិផងដេរ ។    

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានសា្វេគមន៍ការបើកសា្ថេនអគ្គ 

កុងស៊ុលជប៉ុននៅខេត្តសៀមរាប ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេីជប៉ុន សុីនហ្សូ អាបែ និង 

លោកជំទាវមកបំពេញ ទសេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសម

សេបណាមួយ ។ បនា្ទេប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចបេជុំកំពូលរួចមកសម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម សុីនហ្សូ អាបែ បានអញ្ជើញ  

ធ្វើជាសាកេសីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួនពីរ គឺ១-ការផ្តល់                

ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងមនទឹកបេេក់សរុបចំនួន ៣.៩៤៨ លាន 

យ៉េន (បេមណ៣៥លានដុលា្លេរ អាមេរិក) សមេេប់អនុវត្តគមេេង

ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងវិញ នូវបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ក្នុងរាជធានី  

ភ្នំពេញដំណាក់កាលទី៤ និងទី២-ការផ្តល់ឥណទានសមេបទាន 

ចំនួន ២៣.៥០២លានយ៉េន (បេមណ ២០៩លានដុលា្លេរអាមេរិក)

សមេេប់អនុវត្តន៍គមេេងអភិវឌេឍន៍ ចំណតផេកុងតឺន័រថ្មីរបស់កំពង់

ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុ។ បេមុខរដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំងពីរបាន

ប្តេជា្ញេជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲេយកើនដល់ ២០០០លានដុលា្លេរ 

នៅឆ្នេំខាងមុខ ។ បនា្ទេប់មក សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា    

និងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុន បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសេត

រួមគ្នេស្តីពីលទ្ធផលនេកិច្ចបេជុំកំពូល ។ កេេយពីបញ្ចប់សន្និសីទ

សារព័ត៌មនហើយសម្តេចតេជោ និងគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់នេរាជ 

រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ 

ដេលរៀបចំដោយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តី សុីនហ្សូ អាបែ ។           

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេពិធីលៀងសាយភោជន៍ដ៏ស្និទសា្នេលនេះ ឯក 

ឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុន សុីនហ្សូ អាបែ បានរៀបចំនំខួបកំណើត

ដ៏ភា្ញេក់ផ្អើលជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើមេបីចូលរួមជូនពរថ្ងេ

ខួបកំណើតរបស់សម្តេចបេកបដោយបរិយកាសរីករាយបំផុត ។

នៅពេឹកថ្ងេទី៧ ខេសីហា បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបាន            

អនុញ្ញេតឲេយកេុមហ៊ុនធំៗរបស់ជប៉ុនចំនួន០៤ ចូលជួបសម្ដេងការ 

គួរសម និងពិភាកេសោការងររួមមនៈ កេុមហ៊ុនដេនសូ (Denso, 

Cambodia, Co, Ltd), កេុម ហ៊ុនតូយ៉ូតាថេសឺសេសូ (TOYOTA Tsuso 

Co, Ltd), ធនាគរមីហេសឹហូ (Mizuho Bank, Ltd) និងកេុមមីនីប៊េរ 

(Minebea, Cambodia, Co, Ltd) ដេលធ្វើឡើងនៅក្នុងសណា្ឋេគរ

ញ៉ូវអូតានី កេុងតូកេយូ ដេលជាកន្លេងសា្នេក់ នៅរបស់សម្តេច ។ នៅ   

ក្នុងជំនួបនេះ សម្ដេចតេជោបានសំដេងការអរគុណចំពោះកេុមហ៊ុន

ជប៉ុនទាំង៤ ដេលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា ពេមទាំងបាន 

ពងេីកទុនវិនិយោគ និងរោងចកេបន្ថេមទៀតផងដេរ ។ សម្តេច           

តេជោ បានចាត់ទុកសកម្មភាពវិនិយោគរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះថា 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិកា្ខេសាលាស្តីពីការ
យល់ដឹងពីបច្ចុបេបន្នភាពរបស់កម្ពុជា ដេលរៀបចំដោយសមគម 

ជប៉ុនកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មកេេបេទេស (JETRO) 
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បានធ្វើឲេយបរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា កាន់តេបេសើរឡើង            

ដេលឆ្លុះបញ្ចេំងឲេយឃើញ ពីការជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជ  

រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ការ       

វិនិយោគរបស់កេុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជា បាននាំមកនូវការពងេឹង 

មូលដ្ឋេន ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធឧសេសោហកម្ម និងការធ្វើពិពិធកម្មមូល-

ដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស និងការធ្វើឲេយបេសើរ

ឡើងនូវបរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

នៅថ្ងេទី៨ ខេសីហា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ  

ចូលរួមក្នុងសិកា្ខេសាលាស្តីពីការយល់ដឹងពី បច្ចុបេបន្នភាពរបស់ កម្ពុជា 

ដេលរៀបចំដោយសមគមជប៉ុនកម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម 

កេេបេទេស (JETRO) ដោយមនការចូលរួមពីបណា្តេវិនិយោគិន

ជប៉ុន និងវិនិយោគបរទសជាចេើន ដើមេបីទទួលបានសារគន្លឹះរបស់ 

សម្តេចតេជោស្តីពីឱកាស និងសកា្តេនុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងបេេប់កេុម អ្នកវិនិយោគិនជប៉ុន 

និងវិនិយោគិនបរទេសថា កម្ពុជាមនឧត្តមភាពសំខាន់ៗ ៥ចំណុច 

បើបេៀបទៅនឹងបេទេសក្នុងតំបន់ ដើមេបីការទាក់ទាញវិនិយោគ 

បរទេស ។  ឧត្តមភាពសំខាន់ៗ ៥ចំណុច នោះគឺ ទី១-ភាពអំណយ 

ផល នេស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខពេញលេញក្នុងបេទេស

បានធ្វើឲេយកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគន្លងនេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ក្នុងអតេេកំណើនជាមធេយមបេមណ ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នេំក្នុងរយៈ-

ពេលជាង២ទសវតេសរិ៍កន្លងទៅនេះ ទី២-កម្ពុជាបានបើកចំហសេដ្ឋ-

កិច្ចរបស់ខ្លួនសមេេប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដោយគ្មេនការរីសអើង។ 

យើងបានបើកចំហលើវិស័យធនាគរធានារា៉េប់រង និងទូរគមនា-

គមន៍ ដេលជាទូទៅបេទេសក្នុងលោកមិនអនុញ្ញេតឲេយអ្នកវិនិយោគ 

បរទេសធ្វើការវិនិយោគ ១០០% ដោយគ្មេនការចូលរួមរបស់វិនិ

យោគិនក្នុងសេុកលើវិស័យទាំងអស់នោះឡើយ ទី៣-កម្លេំងពលកម្ម 

មនភាពសំបូរបេប និងវ័យក្មេងក្នុងនោះបេជាជនដេលមនអាយុ 

៣៥ឆ្នេំចុះ មនចំនួនរហូតដល់ ៧២% នេចំនួនបេជាជនសរុប 

ជាផលលាភបេជាសាសេ្ត ។ កម្លេំងពលកម្មនេះតេូវបានពេយាករណ៍ 

ថា នឹងមនការកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់២ ទៅ៣ ទសវតេសរិ៍បន្តទៀត 

ទី៤-បេទេសកម្ពុជាមនភូមិសាសេ្ត ស្ថិតនៅលើទីតាំងយុទ្ធសាសេ្ត

ក្នុងតំបន់អាសា៊េន ដេលតំបន់នេះបាននឹងកំពុងកា្លេយជារោងចកេនេ

អាសុី និងមេយា៉េងទៀត កម្ពុជាមនភូមិសាសេ្តនៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គ

ដេលមនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការតភា្ជេប់ខ្ពស់ជាងគេ និង                

ទី ៥-ទំនិញ និងផលិតផលកម្ពុជាបានទទួលនូវការអនុគេេះ (លើក 

លេងតេអាវុធ) តេូវបានលើកលេងពន្ធសូនេយ ក្នុងការនាំចេញទៅ 

ទីផេសោរសហភាពអឺរ៉ុប និងការនាំចូលដោយគ្មេនពន្ធទៅកាន់ទីផេសោរ  

អាមេរិក និងទីផេសោរធំៗជាចេើនទៀតរាប់ទាំងទីផេសោរនៅក្នុងបណា្តេ

បេទេសអាសា៊េនផងដេរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មន 

បេសាសន៍ បន្តថាការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសមនការកើនឡើងគួរ

ឲេយកត់សំគល់ ។ ក្នុងនោះការវិនិយោគផ្ទេល់ពីជប៉ុន បច្ចុបេបន្នមន 

ជាងមួយពាន់គមេេង ដូចជាធនាគរសេវាកម្មឧសេសោហកម្មសំណង ់

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ។ គិតតេឹមខេមិថុនា ឆ្នេំ២០១៧ កម្ពុជាបាន         

សា្វេគមន៍គមេេងវិនិយោគធំៗរបស់ជប៉ុនចំនួន ១២៨គមេេង មន 

ទុនវិនិយោគសរុបបេមណ ១.៥០០លានដុលា្លេរអាមេរិក ។ ក្នុង

នោះគមេេងវិនិយោគជប៉ុនបេមណ ៨៤ បានបណា្តេក់ទុនចំនួន 

៣៩៣លានដុលា្លេរ ដោយបានវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ។ 

ជាមួយនេះគេសង្កេត ឃើញភោជនីយដ្ឋេនជប៉ុនបេមណ ២០០ 

បានបង្កើតនៅកម្ពុជា ហើយសងេឃឹមថាចំនួននេះ នឹងកើនឡើងថេម 

ទៀតនៅពេលដេលផេសោរអ៊ីអនទី២ តេូវបានសមោ្ពេធនៅក្នុងឆ្នេំ 

២០១៨ ខាងមុខ ។ 

សម្តេចតេជោបន្តថា ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នេំ ចុងកេេយនេះកេុមហ៊ុន

ធំៗរបស់ជប៉ុនដេលមនមូលដ្ឋេន ផលិតកម្មនៅជិតខាងកម្ពុជាក៏

បានមកបណា្តេក់ទុន វិនិយោគសាងសង់រោងចកេនៅកម្ពុជាផលិត

គេឿងបង្គុំអគ្គិសនី និងអេឡិចតេូនិច គេឿងបង្គុំរថយន្ត និងសម្ភេរៈ

បរិកា្ខេបច្ចេកទេសដទេទៀត ក្នុងនោះមនកេុមហ៊ុនមីនេបៀ, យ៉េ-

សាគី, តូយូតា និងដឹនសូ ជាដើម ។  វត្តមននេកេុមហ៊ុនធំៗរបស់

ជប៉ុនបានទាក់ទាញកេុមហ៊ុនជប៉ុនដទេ ទៀត ដេលបេតិបត្តិការលើ

វិស័យគំទេបានចាប់ផ្តើមវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូចជា វិស័យហិរញ្ញ 

វត្តុ ធនាគរ ភោជនីយដ្ឋេន ផេសោរទំនើប សណា្ឋេគរ អាកាសចរណ៍ 

។ល។ ជាក់ស្តេងការបើកដំណើរការរបស់ធនាគរជប៉ុនកាលពី 

ខេមេសា កន្លងទៅនេះ ក៏បានបង្កការទុកចិត្តចំពោះកេុមហ៊ុនជប៉ុន

កាន់តេខា្លេំង ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសំដេងការរីករាយ

ចំពោះគមេេងវិនិយោគរបស់កេុមហ៊ុនជប៉ុនធំៗនៅកម្ពុជា ដេល 

ក្នុងមួយរយៈកន្លងមក គមេេងវិនិយោគជាចេើនបានពងេីកទុន 

វិនិយោគរបស់ខ្លួនកាន់តេធំឡើងៗ ដេលចំណុចនេះបានបង្ហេញ      

ពីការទុកចិត្តដ៏រឹងមំរបស់វិនិយោគិនជប៉ុន មកលើរាជរដ្ឋេភិបាល 

កម្ពុជាលើស្ថិរភាពនយោបាយ និងបរិដ្ឋេនអនុគេេះ គេប់បេបយ៉េង ។ 

ជាពិសេសបើទោះបីកម្ពុជាមនការបោះឆ្នេតសាកលឆ្នេំ ២០១៨ 

ខាងមុខក៏ដោយ ក៏មិនមន អ្វីជាឧបសគ្គបង្កឲេយមនការរាំេងស្ទះដល់

ដំណើររីកលូតលាស់របស់កម្ពុជាឡើយ ពេេះកម្ពុជាមនភាព 

ចាស់ទុំខាង នយោបាយ និងបេជាជនចេើនលើសលុបគំទេសុខ 

សន្តិភាព សេឡាញ់ផលបេយោជន៍ជាតិ និងការអភិវឌេឍ ។  សម្តេច 

តេជោបានបញ្ជេក់ថា វត្តមននេការវិនិយោគរបស់កេុមហ៊ុនជប៉ុន

នៅកម្ពុជាបានជួយពងេឹងមូលដ្ឋេន ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធឧសេសោហកម្ម 

និងការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការអភិវឌេឍធនធាន 

មនុសេស និងការធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវបរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានបន្តថា កំណើននេវិនិយោគជប៉ុន

នៅកម្ពុជាមិនមេនជាកតា្តេចេដនេយនោះទេ ប៉ុន្តេកើតចេញពីកតា្តេជា

ចេើនដេលក្នុងនោះសន្តិភាពជាកតា្តេសំខាន់បំផុត ។ ស្ថិរភាពនយោ-
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បាយ ស្ថិរភាពម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច របបលើកទឹកចិត្តបេកបដោយការ 

បេកួតបេជេង ដេលមនចេងក្នុងចេបាប់នេការវិនិយោគទំនាក់ទំនង

ល្អរវាងរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋេភិបាលជប៉ុនសុទ្ធតេជា 

កតា្តេមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនជប៉ុនមកកាន់ 

កម្ពុជា ។

ក្នុងពេឹត្តិការណ៍ដោយឡេកមួយទៀតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
បានអនុញ្ញេតឲេយនិសេសិតកម្ពុជាបេមណជាង ១០០នាក់ ចូលជួប 

សំដេងការគួរសម និងសំណេះសំណាលនៅថ្ងេទី៦ ខេសីហា  

នៅសណា្ឋេគរ ញ៉ូអូតានី ដេលជាកន្លេងសា្នេក់នៅរបស់សម្តេចតេជោ

ក្នុងទីកេុងតូកេយូបេទេសជប៉ុន បនា្ទេប់ពីការអញ្ជើញទៅដល់របស់ 

សម្តេច នៅទីកេុងតូកេយូបេមណ១ មោ៉េង និង៣០នាទី ។ សម្តេច        

តេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានថ្លេងកោតសរសើរ និងវាយតម្លេខ្ពស់                

ចំពោះសកម្មភាពសិកេសោរបស់និសេសិតទាំងអស់ ដេលបានខិតខំបេឹង

បេេងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូតេនៅបេទេសជប៉ុន ។ សម្តេច 

តេជោ ក៏បានគូសបញ្ជេក់អំពីសភាពការណ៍នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច 

របស់បេទេសកម្ពុជា ពិសេសសម្តេចបានផ្តេំផ្ញើរដល់និសេសិតទាំង 

អស់តេូវធ្វើការតាមដនពីសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល និងពី-    

សភាពការណ៍ពិតរបស់បេទេសកម្ពុជាតាមរយៈបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា ។ 

ពិសេសទៅទៀតនោះតេូវចេះពិចារណានូវរាល់ចំណុចវិជ្ជមន ដេល

រាជរដ្ឋេភិបាលបាននិងកំពុងដឹកនាំថេរកេសោសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព 

នយោបាយ សន្តិ សុខ សណា្តេប់ធា្នេប់សង្គម ការអភិវឌេឍបេទេសជាតិ 

ដេលកំពុងមនការរីកចំរីនឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ ។ 

សម្តេចតេជោ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និសេសិតអាហារូបករណ៍

ទាំងអស់តេូវបន្តសា្មេរតីគោរពសេឡាញ់ និងចេះជួយយកអាសារ 

ពីគ្នេទៅវិញទៅមក ។ តេូវធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនិសេសិតដេល 

សា្នេក់នៅសិកេសោរៀនសូតេជាមួយគ្នេ ពិសេសការបន្តនូវបេពេណី 

មិត្តភាព កិច្ចសហបេតិបត្តិការល្អ ទាំងក្នុងការសិកេសោនាពេលបច្ចុបេបន្ន 

និងទៅអនាគត ។ សម្តេចតេជោក៏បានដស់តឿនដល់និសេសិត             

អាហារូបករណ៍ទាំងអស់ តេូវគោរពវិន័យនិងសេចក្តីថ្លេថ្នូរ ក្នុងការ 

សិកេសោរៀនសូតេ តេូវរស់នៅសា្អេត ហូបសា្អេត និងមិនតេូវបង្កបញ្ហេ 

អ្វីដល់ការសិកេសោ និងការសា្នេក់នៅ និងមួយផ្នេកទៀតតេូវចូលរួមនៅ

ក្នុងការងរសង្គមឲេយបានចេើន និងទូលំទូលាយ ។ ជាមួយគ្នេនោះ 

តេូវមនមនសិការសាមគ្គីគ្នេ ក្នុងការសិកេសោសេេវជេេវពីរបកគំហើញ

ថ្មីៗទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីសិកេសោ ពិសេសការរីកចមេើនក្នុង អាសា៊េន 

ក៏ដូចជាការវិវត្តនេសភាពការណ៍ពិភពលោក ។ សម្តេចតេជោនឹង 

បន្តធ្វើការពិភាកេសោជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនក្នុងការបង្កើនថវិកាសមេេប់

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និសេសិតកម្ពុជា ដេលសិកេសោនៅបេទេស 

ជប៉ុន ។ សម្តេចតេជោក៏បានមន បេសាសន៍ទាក់ទិនទៅនឹងដំណើរ

ទសេសនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចមកកាន់បេទេសជប៉ុននៅពេល នេះ 

គឺធ្វើឡើងសេបគ្នេនឹងខួប ៦០ឆ្នេំនេដំណើរទសេសនកិច្ចលើកដំបូង 

បំផុតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុនមកកាន់បេទេសកម្ពុជា កាល 

ពីឆ្នេំ១៩៥៧ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបញ្ជេក់បេេប់ 

និសេសិតទាំងនោះដេរថា កម្ពុជា-ជប៉ុន មនគោលជំហរ និងនយោបាយ

ជួយគ្នេទៅវិញទៅមកទាំងសមេេប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ពហុភាគី 

និងអន្តរជាតិ ដេលមនការយកចិត្តទុកដក់ដូចគ្នេ ។ គួរបញ្ជេក់ថា 

និសេសិតកម្ពុជា ដេលកំពុងសិកេសោនៅបេទេសជប៉ុនមនបេមណ 

៧៥០នាក់ ក្នុងនោះតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តេលខ្លីៗក្នុងកេបខណ្ឌ

របស់ភា្នេក់ងរចេកាមនចំនួនបេមណ ១៥០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នេំៗ  និង 

វគ្គសិកេសោថា្នេក់អនុបណ្ឌិតមនចំនួន ២៤នាក់ ក្នុងមួយឆ្នេំ ។ កេេពី 

នោះមននិសេសិតអាហារូបករណ៍របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 

ជាមធេយមចំនួន ៤២នាក់ ក្នុងមួយឆ្នេំមកសិកេសោថា្នេក់ឧត្តមសិកេសោ 

ជំនាញបច្ចេកទេស និងសេេវជេេវនៅបេទេសជប៉ុន ។

សូមបញ្ជេក់ដេរថា នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម

បេទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ជប៉ុន មនការរីក ចមេើនលូតលាស់យ៉េងឆប់

រហ័សពីមួយឆ្នេំទៅមួយឆ្នេំ ក្នុងនោះទំហំពាណិជ្ជកម្មនេបេទេសទាំង

ពីរកាលពីឆ្នេំ ២០១៤ ការនាំចូលពីបេទេសជប៉ុនមកកាន់បេទេស 

កម្ពុជាមនទឹកបេេក់ជាង ៣៤៣លានដុលា្លេរអាមេរិក, ការនាំចេញពី 

កម្ពុជាទៅកាន់បេទេសជប៉ុនមនទឹកបេេក់ទំហំជាង ៥៦១លាន 

ដុលា្លេរអាមេរិក ។ ឆ្នេំ២០១៥ ការនាំចូលពីជប៉ុន មកកាន់កម្ពុជាមន

ទឹកបេេក់ទំហំជាង ៩៦៨លានដុលា្លេរ, ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់

ជប៉ុនមនទឹកបេេក់ជាង ៣០១លានដុលា្លេរ ។ ឆ្នេំ២០១៦ ការនាំ

ចូលពីជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាមនទឹកបេេក់ជា ១.២០៥លានដុលា្លេរ, 

ការ នាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បេទេសជប៉ុនមនទឹកបេេក់ជាង៣០

៧លានដុលា្លេរ ។ បើគិតមកដល់តេឹមខេមិថុនា ឆ្នេំ ២០១៧នេះ 

ជប៉ុនបានដក់ទុនវិនិយោគសរុបជាង ៩.៣៦៧លានដុលា្លេរ ហើយ 

ដេលមនកេុមហ៊ុនទាំងអស់ចំនួន ២៤២កេុមហ៊ុន កំពុងរកសុីនៅ 

កម្ពុជា ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុញ្ញេតឲេយនិសេសិតកម្ពុជាបេមណជាង 
១០០នាក់ ចូលជួបសំដេងការគួរសម និងសំណេះសំណាល
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ដំណោះសោយមួយដោលបពោា្ជៀសបាននូវជម្លោះ
បោដាប់អាវុធ និងការពារបានអធិបតោយ្យជាតិ

 និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា

កាលថ្ងេទី១២ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧  សម្តេចអគ្គមហាសេនា 
បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 
បានធ្វើឲេយសមេេចជោគជ័យជាបេវត្តិសាសេ្តមួយថ្មីទៀត ក្នុងកិច្ច 
ការពារអធិបតេយេយភាព និងបូរណភាពទឹកដីដោយសន្តិវិធីជាមួយ
បេទេសឡាវ ។ ដោយការអត់ធ្មត់បំផុត កម្ពុជាបានរកេសោនូវភាព            
ស្ងប់សា្ងេត់ជាចេើនខេ និងពេយាយមដោះសេេយ បញ្ហេតាមមធេយា-
បាយការទូតម្តង ហើយម្តងទៀតជាមួយថា្នេក់ដឹកនាំបេទេសឡាវ។ 

កាលពីថ្ងេទី១៩ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៧ បេទេសឡាវបានបញ្ជូន  
កងកម្លេំងយោធាបេដប់អាវុធរបស់ខ្លួន ចូលមករារាំងកងកម្លេំង 
វិស្វកម្មរបស់កម្ពុជា ឲេយផ្អេកការសា្ថេបនាផ្លូវតាមបណ្តេយពេំដេន 
នៅចំណុចអូរអាឡេនិងតំបន់អូរតាងវ នេសេុកសៀមបា៉េង ខេត្ត 
ស្ទឹងតេេង ជាប់់នឹងខេត្តអាតាពើ បេទេសឡាវ ដោយសម្អេង 
ហេតុផលថា តំបន់នោះរដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំងពីរមិនទាន់ឯក
ភាពគ្នេជាផ្លូវការ ដើមេបីបោះបង្គេលពេំដេននៅឡើយ។ រហូតដល់ 
ថ្ងេទី២ ខេមេសាកងកម្លេំងបេដប់អាវុធ ឡាវរាប់រយនាក់ តេូវបាន 
បញ្ជូនមកកាន់តាមបណ្តេយពេំដេនទល់មុខនឹងកម្ពុជា ដេលស្ថិត 
នៅក្នុងឃុំអូរសា្វេយ សេុកថាឡាបរិវា៉េត់ ខេត្តស្ទឹងតេេង ។

កេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិនេពេះរាជា
ណាចកេកម្ពុជា បានបញ្ជេក់ថា ទោះបីមនការចរចាថា្នេក់បច្ចេកទេស
មន្តេីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ការជួបពិភាកេសោ និងចរចារវាងថា្នេក់ដឹកនាំ 
កំពូលពេមទាំងមនកំណត់ទូត និងលិខិតតវា៉េជាចេើន ពិសេសលិខិត
ចុងកេេយបំផុតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី 
ចុះថ្ងេទី២ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ផ្ញើជូនឯកឧត្តម  ថែងលន់ 
សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្តេីឡាវក៏ដោយ ក៏ភាគីឡាវនៅតេមិនឆ្លើយ 

តប និងមិនពេមដកកម្លេំងបេដប់អាវុធរបស់ខ្លួន ចេញពីទឹកដីកម្ពុជា 
ដដេល។ 

នៅក្នុងលិខិតរបស់បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាល កម្ពុជាផ្ញើរជូន ឯកឧត្តម 
ថែងលន់ សុីសូលីត នាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវចុះថ្ងេទី២ ខេសីហា       
ដេលតេូវបានផេសព្វផេសោយជាសាធារណៈ បានស្នើឲេយរដ្ឋេភិបាល 
នេសាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមនិតឡាវ ដកកងកម្លេំង 
បេដប់អាវុធ ចេញពីតំបន់កេបេរអូរអាឡេ និងតំបន់អូរតាងវ ស្ថិត        
ក្នុងពេំដេនខេត្តស្ទឹងតេេងរបស់កម្ពុជា ។

បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញ ពីការឯកភាព 
គ្នេរវាងសម្តេច និងឯកឧត្តម ថែងលន់ សុីសូលីត  កាលពីកិច្ច
បេជុំនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងេទី១០ ខេឧសភា ឆ្នេំ ២០១៧ ។ បេធាន
គណៈកម្មេធិការចំរុះកិច្ចការពេំដេននេបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា ឡាវ 
នៅថ្ងេទី ៥ ខេ កក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ បានចុះតេួតពិនិតេយទីតាំងជាក់ 
ស្តេង នូវការសាងសង់ផ្លូវដោយកងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅតាមបណ្តេយ
ទន្លេសេកុងកេបេរតំបន់អូរអាឡេ និងនៅតំបន់ដេលទាហានឡាវ
បោះទីតាំងនៅអូរតាងវ សេុកសៀមបា៉េង  ពេំដេនខេត្តស្ទឹងតេេង 
និងខេត្តអាតាពើ បានបង្ហេញឲេយឃើញយ៉េងចេបាស់ថា ទាហានឡាវ
ពិតជាបានរំលោភអធិបតេយេយភាព និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅ
តំបន់ខាងលើនោះពិតបេេកដមេន ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
ភាគីមិត្តនៅពុំទាន់បានដកកម្លេំងបេដប់អាវុធ ចេញពីទឹកដីកម្ពុជា 
នៅឡើយ ទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្អេកការធ្វើផ្លូវ និងបានដកគេឿង 
ចកេចេញពីតំបន់នោះហើយក៏ដោយ ។

សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមនេ្តីបានបញ្ជេក់នៅក្នុងលិខិតនោះ 
ទៀតថា “យោងលើចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជាបេពេណីដេល
មនជាយូរលង់ណាស់មកហើយ និងដើមេបីបន្តថេរកេសោបាននូវ         
សន្តិភាពក្នុងនាមជាបេទេសជិតខាងល្អ និងដើមេបីជៀសវាងការ       
បេឈមមុខដក់គ្នេដោយកម្លេំងបេដប់អាវុធ ដេលអាចនឹងកើត 
មននោះ ខ្ញុំសុំស្នើរដ្ឋេភិបាលឡាវដកកម្លេំងបេដប់អាវុធ ចេញ 
ពីតំបន់កេបេរអូរអាឡេ និងអូរតាងវ ពេំដេនខេត្តស្ទឹងតេេង និងអាតាពើ 
ពេមទាំងបញេឈប់គេប់សកម្មភាព ដូចមនក្នុងកំណត់ទូតរបស់ 
កម្ពុជាលេខ ៩៤៦ MFA.IC/LC4  ចុះថ្ងេទី ១ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៧ 
ដើមេបីឲេយសភាពការណ៍មិនបេកេតីទាំងនោះវិលទៅរកសភាពដើម
វិញ។ ទន្ទឹមនេះដេរជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំសុំស្នើរដ្ឋេភិបាលឡវទទួលយក
សំណើដំណះសេេយ ៤ ចំណុច ដេលនៅសេសសល់នៅក្នុង 
ខេត្តស្ទឹងតេេង និងខេត្តចំបា៉េសាក់ ដូចមនក្នុងលិខិតសំណើររបស់ 
ខ្ញុំ ចុះថ្ងេទី ២៦ កុម្ភៈ ឆ្នេំ ២០១៥ ដើមេបីឲេយកេុមជំនាញនេគណៈ       
កម្មេធិការចំរុះពេំដេនបេទេសទាំងពីរ ចុះធ្វើការវាស់វេងនិងកំណត់
ទីតាំងបោះបង្គេលពេំដេននៅលើដីជាក់ស្តេង នៅពេលវេលាសម 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ជួបពិភាកេសោជាមួយ 
ឯកឧត្តម  ថែងលន់ សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្តេីឡាវនៅទីកេុងវៀងច័ន្ទ
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សេប ដើមេបីឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហេពេំដេនដេលនៅសេសសល់ 
នាពេលខាងមុខ” ។ 

ប៉ុន្តេលិខិតចុងកេេយចុះថ្ងេទី២ ខេសីហា របស់សម្តេចតេជោ 
នាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ពុំបានទទួលនូវការឆ្លើយតបពីភាគីឡាវទេ ។

ផ្តើមពីសា្ថេនភាពនេះ នៅពេឹកថ្ងេទី១១ ខេសីហា សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន សែន បានបញ្ជូនសារនយោបាយជាសាធារណៈមួយទៅ 
កាន់ថា្នេក់ដឹកនាំបេទេសឡាវ។ សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍ថា បើ
សិនជាខ្ញុំបន្តលាក់លៀមមិននិយយគឺចេបាស់ណាស់ថា ការពេងើយ
កន្តើយពីមិត្តភក្ដិជិតខាងរបស់យើងនៅតេបន្ត ។ ចាប់តាំងពីខេ 
មេសាមកមិត្តឡាវ បានបញ្ជូនកម្លេំងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់
យើងនៅតំបន់អូរអាឡេរបស់ខេត្តស្ទឹងតេេង ដោយយកហេតុផល
ទប់សា្កេត់អំពីបញ្ហេការដេលយើងធ្វើផ្លូវ ។ យើងធ្វើក្នុងដីរបស់យើង 
មិត្តឡាវគត់មកទប់សា្កេត់ ។ គត់ឆ្លងទន្លេសេកុង មកនៅខាងយើង ។ 
សម្តេចតេជោ បន្តដោយរំលឹកថា ដើមេបីរកេសោសា្ថេនភាពល្អខ្ញុំបាន 
បញ្ជេឱេយកងវិស្វកម្មបញេឈប់ការធ្វើផ្លូវភា្លេម ។ ប៉ុន្តេកងទ័ពឡាវ មិន 
បានដកទេ ។ ក្នុងខេ៥ (ឧសភា)  ខ្ញុំទូរស័ព្ទពីប៉េកាំង (បេទេស 
ចិន) ទៅកាន់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេីឡាវ។ ខ្ញុំបានបេេប់នាយក     
រដ្ឋមន្តេីឡាវថាឱេយដកកម្លេំងហ្នឹងចេញទៅ។ យើងខាងលើយល់គ្នេ
បានតេខាងកេេមយល់គ្នេមិនបានទេបេយ័ត្នមនរឿង ហើយក៏បាន
ឯកភាពឱេយបេធានគណៈកម្មការ  ចមេុះពេំដេន នេបេទេសទាំងពីរ 
ទៅដល់កន្លេងហ្នឹង ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ឡាវឆ្លងទន្លេសេកុង 
ចូលមកទឹកដីខ្មេរ។ ខ្មេរមិនអាចទទួលយកបានទេមិនអាចអត់ឱន
ទៅរួចទេ តេខ្មេរមនការអត់ធ្មត់។ ខ្ញុំតេូវការហោះទៅបេទេសឡាវ
ភា្លេម ដើមេបីជួបនាយករដ្ឋមន្តេីឡាវ សួរឱេយចេបាស់។ ខ្ញុំចង់ ទៅឡាវ 
ដើមេបីនិយយ គ្នេឱេយចេបាស់ដក ឬមិនដក? ហើយខ្ញុំនិយយ ដោយ 
តេង់បើសិនបងប្អូនឃើញមនចល័តកងទ័ព សុំកុំភា្ញេក់ផ្អើល គោល-

ដៅ គឺទៅស្ទឹងតេេងពេំដេនឡាវ។ មិនអាចឱេយអ្នកណាមួយជាន់ដី 
ខ្មេរដោយយើងមនិបានគតិនោះទេ។ មតិ្តភក្ដគិមឺតិ្តភក្ដ ិតេបើមតិ្តភក្ដិ 
មកជាន់កេបាលអីចឹងមិនបានទេ ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ខ្ញុំធ្វើការងរនេះដោយផ្ទេល់។ ខ្ញុំបាន
ទូរស័ព្ទផ្ទេល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្តេីឡាវ ហេតុអីមោ៉េងនេះមិន 
និយយ ? ប៉ុល សារឿន បានទទួលបទបញ្ជេហើយ ។ គន់ គីម 
ក៏ទទួលបទបញ្ជេហើយ បើសិនមនសភាពការណ៍កើតឡើងសុំកុំ
បនោ្ទេសកម្ពុជាឱេយសោះ តេមុននឹងចាត់ការយ៉េងណាឱេយខ្ញុំបានទៅ 
ជួបឡាវសិន។ ទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ដេីឡាវហើយបើមិនចង់ឱេយខ្ញុំទៅ
ជួបមនតេមួយគត់គឺដកចេញផុតទៅមិនបាច់ចាំជួបទេ។ ពេេះ 
ខ្ញុំបានហៅតាមទូរស័ព្ទហើយ ។      សម្តេចតេជោបានបន្ថេមដោយ
បេសាសន៍ធ្ងន់ៗនិងមុឹងម៉េតថា “ក្នុងលិខិតគណៈកម្មការពេំដេន 
គេស្នើខ្ញុំកុំអត់ធ្មត់តទៅទៀត។ ខ្ញុំថា ទុកឲេយខ្ញុំធ្វើការសិន ។ ឥឡូវខ្ញុំ
ធ្វើលិខិតទៅហើយអត់ទាន់មនការឆ្លើយតបណាមួយទេ ។ អីចឹង 
ខ្ញុំសុំបញ្ជូនសារពីទីនេះអំពាវនាវចំពោះឯកឧត្ដម ថែងលន់        
សុីសូលីត នាយករដ្ឋមន្តេីនេសាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជា 
មនិតឡាវ ឲេយដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មេនលក្ខខណ្ឌ 
ហើយឱសានវាទយូរបំផុតនៅថ្ងេទី១៧ ខេសីហា។ បើមិនចង់មន 
រឿងមនតេដក។ សម្តេចតេជោបានថ្លេងទៀតថា សម្តេចបាន 
បញ្ជេទ័ពហើយ ឯការងរទូត ការងរនយោបាយថា្នេក់ថ្នមក៏នៅតេ
ថា្នេក់ថ្នម តេដល់មោ៉េងតេូវធ្វើក៏តេូវតេធ្វើ ។ មិត្តគឺមិត្តហើយ តេ 
អធិបតេយេយរបស់ជាតិ គឺអធិបតេយេយរបស់ជាតិ។ ក្នុងឋានៈសម្តេច 
ឈរជើងនៅទីនេះ ហើយដេលទទួលអនុវត្តនយោបាយក្នុងបេទេស 
និង កេេបេទេសជាពិសេសកិច្ចការពារឯករាជេយ អធិបតេយេយភាព 
បូរណភាពទឹកដី  សម្តេចមិនអាចអត់អោន និងទទួលយកបានទេ    
បេសិនជាកងទ័ពឡាវមិនតេូវបានដកតាមការកំណត់ ។ ដូច្នេះ    

កងយោធពលខេមរភូមិន្ទតេៀមខ្លួនជាសេេចក្នុងការការពារអធិបតេយេយ និងបូរណភាពទឹកដីមិនឲេយបាត់មួយចំអាមឡើយ
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កម្លេំងទ័ព ដេលតេូវចល័តតេូវចល័តសមហេតុសមផល ហើយ 
ដល់មោ៉េងតេូវធ្វើគឺធ្វើ តេឹមថ្ងេទី ១៧ ខេ សីហាប៉ុណ្ណេះ ។ យើង 
មិនមេនបេកាសសងេ្គាមទេ សុំតេយកដីខ្លួនតេប៉ុណ្ណេះ ។ ខ្ញុំមិន 
យកដីអ្នកឯងសូមេបីមួយចំអាមតេក៏មិនអនុញ្ញេតឲេយអ្នកឯងយកដីខ្ញុំ
សូមេបីមួយចំអាមដេរ” ។ 

ផ្តើមចេញពីសារនយោបាយ ដើមេបីការពារអធិបតេយេយភាព និង 
បូរណភាពទឹកដីនេះ នាពេឹកថ្ងេទី១២ ខេសីហា សម្តេចតេជោនាយក
រដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈបេតិភូ ទៅកាន់ទីកេុងវៀងចន្ទន៍ 
បេទេសឡាវ។ គណៈបេតិភូអមដំណើរនាពេលនេះមនសម្តេច 
ពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្មមន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារ 
ជាតិ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្តេី បែក់ សុខុន រដ្ឋមន្តេីកេសួង 
ការបរទេស និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងសមជិកជាន់ខ្ពស់មួយ 
ចំនួនទៀត នេរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា។

ថ្លេងនៅក្នុងសន្និសីទកាសេតរួមគ្នេបនា្ទេប់ពីជំនួបចរចាចប់ ឯក-
ឧត្តម ថែងលន់ សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវបានបញ្ជេកព់ី     
មូលហេតុដេលធ្វើឲេយលោកខកខានមិនបានដោះសេេយ បញ្ហេ 
ពេំដេនជាមួយភាគីកម្ពុជាទាន់ពេលវេលា ដោយសារតេលោកមិន
បានទទួលលិខិតរបស់បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ដេលផ្ញើទៅ 
កាន់លោកតាំងពីថ្ងេទី ២ ខេសីហា ។ យ៉េងណាក៏ដោយបេមុខ           
រដ្ឋេភិបាលឡាវ បានអបអរសាទរចំពោះវត្តមនយ៉េងបនា្ទេន់របស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅលើទឹកដីឡាវក្នុងថ្ងេនេះ ដើមេបី         
ដោះសេេយបញ្ហេពេំដេនរវាងបេទេសទាំងពីរ។   តាមរយៈជំនួប 
ទ្វេភាគីនាពេលនេះឯកឧត្តម ថែងលន់ សុីស៊ូលីត បានបេកាស
យល់ពេមដកកម្លេំងចេញពីទឹកដីកម្ពុជា ដោយសុំទុកពេលមួយថ្ងេ
ឲេយកងកម្លេំងបេមូលសម្ភេរៈ ហើយចាកចេញឲេយអស់យ៉េងយូរតេឹម
ពេឹកថ្ងេអាទិតេយទី១៣ ខេសីហា ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ បានសម្តេងការសោកសា្តេយដោយ
បានបញ្ជេក់ថា លោកបានទទួលលិខិតរបសស់ម្តេចអគ្គមហាសេ
នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាយឺតពេលទើបធ្វើ
ឲេយមនបញ្ហេនេះកើតឡើង ។ បើតាមឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ
ថ្លេងក្នុងសន្និសីទកាសេតគឺ នៅក្នុងកិច្ចពិភាកេសោរវាង ឯកឧត្តម និង 
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានយល់ពេមឲេយកេសួងការបរទេស
នេបេទេសទាំងពីរបន្តជួបពិភាកេសោបញ្ហេពេំដេន ដេលសេសសល់ 
ដើមេបីដោះសេេយឲេយបានឆប់រហ័ស។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តី បានសម្តេងការសាទរ និងអរគុណ 
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ ដេលបានយល់ពេមដកទ័ពចេញពី 
តំបន់អូអាឡេ និងតំបន់អូរតាងវ សេុកសៀមបា៉េង ខេត្តស្ទឹងតេេង
ដើមេបីសមេួលសា្ថេនការណ៍វិញដេលនេះជាយុទ្ធសាសេ្តឈ្នះឈ្នះ ។ 
ចំណេកសម្តេចបានបញ្ជេទៅកងកម្លេំងកម្ពុជា ដេលចល័តចេញពី 
បនា្ទេយឲេយវិលតេឡប់ចូលមូលដ្ឋេនវិញដេរ។ 

សម្តេចតេជោបានមនបេសាសន៍ថា អ្វីដេលជាជោគជ័យធំ 
បំផុតរបស់យើងនោះគឺនៅតេង់ថា យើងមិនមនជមោ្លេះណាមួយ 
ដេលមិនអាចដោះសេេយបាននោះទេ ហើយដេលផ្តល់បេយោជន៍

ចំពោះបេជាជនទាំងសងខាង។ សម្តេចបានឯកភាពចំពោះការលើក
ឡើងរបស់ភាគីឡាវដេលថា មនការយឺតយ៉េវក្នុងការទទួលសារ
លិខិតបូកនិងការទទួលបានព័ត៌មនយឺត បានធ្វើឲេយយើងឈាន 
មកជួបគ្នេនៅថ្ងេនេះ ។ នេះជាចំណុចល្អណាស់ដេលផ្តល់ឱកាស
សមេេប់ទំនាក់ទំនងបេជាជនទាំងពីរ កងទ័ពទាំងពីរ រដ្ឋេភិបាល 
ទាំងពីរ ហើយនៅពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មេធិការពេំដេន និង 
កេសួងការបរទេស នេបេទេសទាំងពីរ បន្តកិច្ចការជាមួយគ្នេ ដើមេបី 
ដោះសេេយបញ្ហេដេលនៅសេសសល់ ។ សម្តេចតេជោថ្លេងបន្តថា 
អ្វីដេលជាអាទិភាពដេលខ្ញុំមកកាន់ទីនេះ វាមិនអត់បេយោជន៍ទេ 
យ៉េងហោចណាស់យើងបានជួបគ្នេផ្ទេល់ដោះសេេយបញ្ហេជាមួយ
គ្នេ។ យើងបានស្វេងយល់អំពីបញ្ហេថាហេតុអ្វីមនបញ្ហេនេះកើត
ឡើង? ដូច្នេះសងេឃឹមថាបេជាជនកម្ពុជា និងបេជាជនឡាវដេលរស់ 
នៅតាមពេំដេន នឹងស្ងប់ចិត្ត។ មិនមនការប៉ះទង្គិចខាងយោធា
ណាមួយកើតឡើងទេ ។ មិនតេឹមតេបេជាជននៅតាមពេំដេនទេ     
បេជាជននេបេទេសទាំងពីររស់នៅសុខសេួលជាមួយគ្នេ ។ សម្តេច
តេជោបានថ្លេងអំណរគុណនាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ ដេលបានបង្កើត 
សា្ថេនភាពឈ្នះ ឈ្នះ សមេេប់បេជាជននេបេទេសទាំងពីរ ហើយ 
សងេឃឹមថា បេជាជននេបេទេសទាំងពីរយល់នូវកិច្ចការដេលនាយក
រដ្ឋមនេ្តី នេបេទេសទាំងពីរបានធ្វើសមេេប់មិត្តភាព រវាងបេទេស 
ទាំងពីរ បេជាជនទាំងពីរ ។ 

គួរបញ្ជេក់ថា នៅក្នុងការបំពេញទសេសនកិច្ចការងររយៈពេលខ្លី
នៅក្នុងបេទេសឡាវសម្តេចតេជោ ក៏បានអញ្ជើញចូលជួបសំដេង
ការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម ប៊ុនញុំាង វ៉ូរា៉ែជិត បេធានរដ្ឋឡាវ 
ផងដេរ។ 

នេះជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀត នេនយោបាយការទូតដ៏បុិនបេសប់
របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជា ដេលមនបេេជា្ញេឈា្លេសវេ
ក្នុងការដោះសេេយបញ្ហេរបស់បេទេសជាតិ ដើមេបីបុព្វហេតុជាតិ 
មតុភូមិ និងបេជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជេក់ 
ជូនបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាវត្តមនរបស់សម្តេចទៅកាន់បេទេស 
ឡាវ មិនមេនទៅឱនកេបាលនោះទេ តេនេះគឺជាការស្វេងរកដំណះ
សេេយដោយសន្តិវិធី និងទន់ភ្លន់ដេលអាចបញ្ចៀសបាននូវជមោ្លេះ
បេដប់អាវុធ។

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នេំ២០១៥ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានសមេេច
សា្ថេបនាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ តាមបណ្តេយពេំដេនកម្ពុជា 
ឡាវដេល មនបេវេង ២៥៧ គីឡូម៉េតេចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៧ ខេត្ត 
ស្ទឹងតេេងរហូតដល់ខេត្តរតនគិរី នេបេទេសកម្ពុជា ។ មកទលព់េល 
នេះកសាងសមេេចបានជាង ១៥០គីឡូម៉េតេហើយ ។ បេទេស 
កម្ពុជា និងឡាវមនពេំដេនជាប់គ្នេបេវេង៥៤០គីឡូម៉េតេ ដេលតេូវ 
បោះបង្គេលពេំដេនបេមណ ១៤៥បង្គេល។ ប៉ុន្តេរហូតដល់ពេល
នេះភាគីទាំងពីរសមេេចបានចំនួន ១២១ បង្គេលស្មើនឹង ៨៣ % 
នៅសល់បេមណ ២៤ បង្គេលទៀត នោះស្ថិតក្នុងខេត្តពេះវិហារ 
និងខេត្តស្ទឹងតេេង ៕
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់

 សូមពិចារណាឲ្យច្បាស់គេលនយេបាយ ៣សុំ របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
និង ៣កុំ របស់គណបក្សបេឆាំង

 មិនអនុញ្ញេតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថេនការណ៍តទេទៀតទេ

នៅពេឹកថ្ងេអាទិតេយទី ២០ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកម្មករ 
កម្មការិនីចំនួន ៤ ២៧០នាក់ ដេលក្នុងនោះមន បេធានរដ្ឋបាល 
បេធានផ្នេក និងមេកេុម ជំនួយការមកពីរោងចកេចំនួន ៩៣ ផេសេង 
គ្នេនៅមជេឈមណ្ឌលកោះពេជេ។ ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានបេកាស
ផ្តល់ជូនកាដូដ៏រំភើបចិត្តជូនដល់កម្មករ កម្មការិនី ។

សម្តេចតេជោមនបេសាសន៍ថា ចាប់ពីថ្ងេទី ២០ ខេសីហា នេះ 
តទៅរហូតដល់ថ្ងេទី២០ ខេសីហាឆ្នេំ២០១៩ កម្មករ-កម្មការិនីរោង
ចកេកាត់ដេរទាំងអស់នៅកម្ពុជា នឹងតេូវបានអនុញ្ញេតឲេយជិះរថយន្ត
កេុងសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លេរយៈពេលពីរឆ្នេំ (ខេសីហា ឆ្នេំ 
២០១៧ ដល់ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៩)។ អភិបាលរាជធានីតេូវបង្កើត
ខេសេរត់ថ្មីនេរថយន្តកេុងទៅកាន់តំបន់ ដេលមនកម្មករសា្នេក់នៅ 
និងមនរោងចកេ ដូចជាផ្លូវវ៉េងសេេងជាដើមដើមេបីឲេយកម្មករបាន 
ទទួលសេវានេះ។ ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយសមេួលដល់ការចំណាយ 
មួយចំនួនរបស់ កម្មករ-កម្មការិនី នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។

បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានបេកាសទៀតថា ចាប់ពីខេមករា 
ឆ្នេំ២០១៨ ខាងមុខនេះ តទៅកម្មករ-កម្មការិនីទាំងអស់នឹងទទួល
បានថ្លេសេវាផ្នេកគំពារសុខភាព ដោយមិនគិតថ្លេ។រាល់ការបង់        
វិភាគទានសមេេប់សេវា់េសុខភាពនេះគឺភាគីនិយោជកជាអ្នកទទួល
ខុសតេូវបង់ថ្លេ ១០០ %។ 

គួររំលឹកថា មុននេះកម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់តេូវបង់សេវាគំពារ
សុខភាពចំនួន  ៥០% ឯថៅកេរោងចកេជួយបង់ ៥០%។ កម្មករ     
កម្មការរិនីតេូវបង់សេវាថេទាំសុខភាពនេះម្នេក់ៗចាប់ពី ៨.០០០ 
រៀលដល់ ១២.០០០រៀលក្នុងមួយខេ ។

សម្តេចតេជោ បានសមេេចតមេូវឲេយបេធានរោងចកេជាអ្នកបង់

ជំនួសកម្មករ ១០០% ហើយរដ្ឋនឹងទូទាត់សងតេឡប់ទៅថៅកេវិញ
នូវបេេក់អត្ថបេយោជន៍នេបេេក់ពន្ធកាត់ទុក។ ធ្វើបេបនេះរាជរដ្ឋេ-
ភិបាលតេូវខាតបង់មួយចំនួន។ ក៏ប៉ុន្តេបើរដ្ឋខាតដើមេបីផលបេយោជន៍
បេជាពលរដ្ឋគឺពុំមនអ្វីតេូវខា្លេចនោះទេ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេង
ទៅកាន់មនេ្តីកេសួងសុខាភិបាល ឲេយយកចិត្តទុកដក់រៀបចំមន្ទីរ    
ពេទេយបង្អេកដេលនៅកេបេរតំបន់រោងចកេ។ តេូវបន្ថេមអគរសម្ភេរៈ 
បរិកា្ខេពេទេយ និងគេូពេទេយដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីតេូវការនេ 
ការថេទាំសុខភាពកម្មករ កម្មការិនី ។ កន្លេងដេលមិនទាន់មនតេូវ
បង្កើតឲេយមននៅកេបេររោងចកេ ។ សម្តេចក៏បានលើកទឹកចិត្តឲេយ      
រោងចកេនីមួយៗបង្កើតឲេយមនមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងរោងចកេ 
ពេេះនេះក៏ជាផលបេយោជន៍របស់រោងចកេដេរ បេសិនបើកម្មករ 
មនសុខភាពល្អ រោងចកេក៏ទទួលបានផលិតភាពការងរល្អ និង 
តម្លេខាងសីលធ៌ម ។ កម្មការិនីដេលមនផ្ទេពោះ រោងចកេតេូវផ្តល់
ពេលវេលាគេប់គេេន់ទាំងការទៅពិនិតេយផ្ទេពោះ និងផ្តល់បេេក់ខេ 
១២០% ពេមទាំងការសមេេករយៈពេល៣ ខេកេេយពេល 
សមេេលកូន ទៅតាមចេបាប់ការងរ ។ សម្តេចតេជោក៏បានណេនាំ
ឲេយផ្នេករដ្ឋេករទឹកនិង អគ្គិសនីកម្ពុជាចុះតបណា្តេញទឹក ភ្លើង ដល់ 
ផ្ទះជួលរបស់កម្មករ និង បង្កើតឲេយមនកេុមការងរពិនិតេយមើលកុំឲេយ
មនការកេងចំណេញពីម្ចេស់ផ្ទះមកលើកម្មករ ។

កាដូពិសេសមួយទៀតគឺចាប់ពីឆ្នេំ ២០១៩ តទៅកម្មករ កម្មការិនី
នឹងទទួលបានបេេក់ចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នេនឹងមន្តេីរាជការរដ្ឋដេរ ។ នេះ 
មិនមេនជាការបោកបេេស់នោះទេ តេគឺជាគោលនយោបាយរបស់
រាជរដ្ឋេភិបាល ។ 

សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហេញពីការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកម្មករ 
កម្មការិនីដេលធ្វើការនៅកេេបេទេស និងការពងេីកទីផេសោរការងរ

ស

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកម្មករ កម្មការិនីចំនួន ៤ ២៧០នាក់ នៅកោះពេជេ
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កេេបេទេសដោយសេបចេបាប់។ សម្តេចតេជោបញ្ជេក់ថាបច្ចុបេបន្ន   
រាជរដ្ឋេភបិាលបាននងិកពំងុដោះសេេយ បញ្ហេកម្មករខ្មេរធ្វើ ចណំាក 
សេុកនៅក្នុងបេទេសថេ ដោយខុសចេបាប់ឲេយមនភាពសេបចេបាប់ 
តាមរយៈការធ្វើ លិខិតឆ្លងដេនជូន និងការបង្កើតអនុព័ន្ធការងរនៅ
តំបន់នោះ។ 

សម្តេចតេជោបានថ្លេងថា រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្ត 
ទុកដក់ចំពោះសុខទុក្ខកម្មករ កម្មការិនី ទាំងសា្ថេនភាពការងរ              
ជីវភាពរស់នៅដូចជា ការដំឡើងបេេក់ខេដេលតេូវបានធ្វើជារៀងរាល់
ឆ្នេំ ។ ការដំឡើងបេេក់ខេនេះមិនមេនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ 
បកេសបេឆំងទេ តេជាការខិតខំបេឹងបេេងគិតគូរយ៉េងយកចិត្តទុក 
ដក់បំផុតពីរាជរដ្ឋេភិបាល។  រាជរដ្ឋេភិបាលបានខិតខំកៀងគរអ្នក
វិនិយោគពីកេេបេទេសមកកម្ពុជា និងស្វេងរកទីផេសោរនាំចេញទំនិញ
ពីកម្ពុជា ក្នុងពេលដេលបកេសបេឆំងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់។ 

សម្តេចតេជោបន្តថា នៅពេលដេលរាជរដ្ឋេភិបាលខិតខំដំឡើង
បេេក់ខេដល់កម្មករ ពួកបេឆំងបេរជាលើកឡើងថា នេះដោយសារ
តេខ្លួនទារទើបបានបេេក់ខេកម្មករឡើង។ សម្តេចលើកជាសំណួរ 
ថាតើ ថៅកេរោងចកេទាំងអស់នោះសា្តេប់បកេសបេឆំង ឬសា្តេប់ 
រាជរដ្ឋេភិបាល? ។ ដោយសារតេកិច្ចខិតខំរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល      
បេេក់ខេកម្មករបានកើនឡើងជាបន្តបនា្ទេប់តាំងពី ៤២ ដុលា្លេរ នៅ  
ឆ្នេំ ១៩៩៧ បានឡើងមកដល់ ១៥៣ ដុលា្លេរនៅឆ្នេំ ២០១៧               
ដោយមិនទាន់គិតពីបេេក់អត្ថបេយោជន៍ផេសេងៗ ដេលមនបេេក់ 
ធ្វើការទៀងទាត់ បេេក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរចំនួន ១៧ ដុលា្លេរ 
ទៀតផង ។ បេេក់ខេនៅឆ្នេំ ២០១៨ អាចនឹងកើនឡើងមិនទាប 
ជាង១៦០ ដុលា្លេរនោះទេដោយមិនទាន់បូកចូលបេេក់អត្ថបេយោជន៍
ផេសេងៗនៅឡើយ ។

ក្នុងពេលនោះ ដេរសម្តេចតេជោក៏បានបេេប់ទៅកម្មករកម្មការិនី 
អំពីហានិភ័យដេលកើតចេញពីការដំឡើងបេេក់ខេនេះ  ពេេះថា       
ក្នុងខណៈពេលដេលកម្ពុជាបេេក់ខេកម្មករឡើងដល់ ១៥៣ ដុលា្លេរ 
នោះ  មនបេទេសជាចេើននៅទាបជាងកម្ពុជានៅឡើយ។ ដូចជា 
បង់កា្លេដេស ៦៧ ដុលា្លេរ,សេីលង្កេ ៦៧ ដុលា្លេរ,ឥណា្ឌេ ៧៧ ដុលា្លេរ , 
បា៉េគីសា្ថេន ៧៧ ដុលា្លេរ ,ភូម ៦៦ ដុលា្លេរ ,វៀតណាម ១១៣ទៅ 
១១៥ ដុលា្លេរ ,ឡាវ ១៣២ ដុលា្លេរ , បេទេសចិនពី ១៧០ ទៅ ៦០០ 

ដុលា្លេរ ,ថេពី ២៥០ ទៅ ៣០០ ដុលា្លេរ ,ហ្វីលីពីន ១៩៣ ដុលា្លេរ , 
ម៉េឡេសុី ៣០០ ដុលា្លេរ និង សាំងហា្គេពួរ ពី ៤៥០ ដុលា្លេរឡើង ។   
ដូចនេះភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា មនបេទេស បង់កា្លេដេស, 
សេីលង្កេ, ឥណា្ឌេ, បា៉េគីសា្ថេន, ភូម, វៀតណាម និងឡាវ ។ អ្នក                 
វិនិយោគគេពិតជាតេូវការទីផេសោរពលកម្មដេលមនតម្លេថោក។ ដូច
នេះបញ្ហេបេឈមពិតជាមនសមេេប់បេទេសកម្ពុជានៅពេលដេល
បេេក់ខេកម្មករកាន់តេកើនឡើង ។ 

សម្តេចតេជោបានបញ្ជេក់ថា រាជរដ្ឋេភិបាលបានដឹកនាំបេទេស
ធ្វើឲេយមនការផ្លេស់ប្តូរពីកម្មករបេេក់ខេ ៤២ ដុលា្លេរ ដល់ជាង ១៥០ 
ដុលា្លេរ។ ពីមនរោងចកេតេ ៦៣ នៅឆ្នេំ ១៩៩៤ និងកម្មករ 
៨២.០០០ នាក់ និង តម្លេនេការនាំចេញ ២២៧ លានដុលា្លេរ 
រហូតបច្ចុបេបន្ន មនរោងចកេចំនួន ១១០៧  កម្មករ ជាង ៧៤ មុឺននាក់ 
និង តម្លេការនាំចេញកើនដល់ ៧.៦៦៣ លានដុលា្លេរ ។ 

ដោយឡេកនៅពេឹកថ្ងេទី២៣ ខេសីហា សម្តេចតេជោបាន 
អញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី ជាង          
មួយមុឺននាក់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ នៅទីនោះសម្តេច
តេជោបានបេកាសអំពីគោលនយោបាយ “បីសុ”ំ របស់គណបកេស    
បេជាជនកម្ពុជា ដើមេបីធ្វើការបេកួតបេជេងជាមួយ “បីកុ”ំ របស់បកេស 
បេឆំង។

សម្តេចតេជោ បានថ្លេងបេេប់ទៅអ្នកចូលរួមថាយើងមនមនុសេស
ពីរកេុមខុសគ្នេ។ កេុមមួយគឺ កេុម “បីសុ”ំ និងមួយទៀតជាកេុម              
“បី កុ”ំ ។ សម្តេចតេជោពនេយល់ថា បីកំុ គឺជាកេុមកេបត់នូវផលបេយោជន៍
ជាតិសាសន៍ឯង, សម្លេប់ជាតិសាសន៍ឯង។ បីកុំ របស់ពួកគេ គឺ      
ទី១.គេទៅបេេប់បរទេសកុំឲេយផ្តល់ជំនួយដល់បេទេសកម្ពុជា ទី២.
កុំឲេយបរទេសមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងទី៣.គឺកុំទិញទំនិញ ពី 
កម្ពុជា ។ នេះជាទង្វើកេបត់ជាតិ កេបត់បេជាជនខ្លួនឯង សម្លេប់បេជាជន
ខ្លួនឯងគេេន់តេស្អប់ ហ៊ុន សេន  គេេន់តេចង់កាន់អំណាចបេរទៅ 
បំផ្លេញជីវភាពរបស់បេជាជន។

សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហេញពីកេុម “បីសុ”ំ ដេលដើរទៅគេប់ 
ចេកល្ហក។ គឺទី១.សុំឲេយគេផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជារាប់ទាំងការបណ្តុះ
បណា្តេលធនធានមនុសេស ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ សុខាភិបាលនិងជំនួយ 
ផេសេងៗ ដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេទេស ទី២ .សុំឲេយគេមកវិនិយោគនៅ 
កម្ពុជា និងទី៣ សុំឲេយគេជួយទិញផលិតផលពីកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជេក់ថា ដើមេបីឲេយបេទេសកេីកេមួយនេះ       
ងើបឈរឡើង ជាភ័ព្វសំណាងកម្ពុជាបានពងេីកទីផេសោរកាន់តេធំ
ទៅៗ ។ យើងបាននាំចេញទៅអាមេរិកជាង ៣.០០០លានដុលា្លេរ , 
ទៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុបចំនួនជាង ៣.០០០លានដុលា្លេរ ។ ទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វេទិសជាមួយជប៉ុនមនបេមណ១.៥០០ លានដុលា្លេរ ,                   
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេទិសជាមួយចិនឆ្នេំនេះ តេូវសមេេចឲេយបាន៥.០០០
លានដុលា្លេរ, ពាណិជ្ជកម្មទ្វេទិសជាមួយថេជាង ៤០០០ លាន 
ដុលា្លេរ និងវៀតណាមជាង ៣.០០០ លានដុលា្លេរ ។ យើងបានសុំ 
ចិនឲេយទិញអង្ករពីកម្ពុជារហូតដល់ ៣០មុឺនតោន ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថាបកេសបេឆំងជាមួយនឹង បី កុំ គេនៅមន 
“បីទារ” ទៀត។ ទារទី១.ទារដូរ ទារទី២.ទារឡើងបេេក់ខេ និង           

teTATMB½rTI 28

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល 
ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី នៅមជ្េឈមណ្ឌលកោះពេជេ
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នៅពេឹកថ្ងេទី២២ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ នៅវិមនរដ្ឋសភា 

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន បេធានរដ្ឋសភានេ

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអនុញ្ញេតឱេយលោកជំទាវ ហា្កែ 
បែីល ឡា គូវ៉ែស បារ៉ុន (Gabriela Cuevas Barron) 

បេធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនេពេឹទ្ធសភា មុិកសុិក 

ចូលជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាកេសោការងរ ។

លោកជំទាវ គូវ៉ែស បារ៉ុន បានជមេេបជូនពីគោល  

បំណងនេដំណើរទសេសនកិច្ចនៅកម្ពុជា រយៈពេលមួយថ្ងេ ដើមេបី

សុំការគំទេពីសម្តេចចកេីបេធាន រដ្ឋសភា កម្ពុជា ក្នុងការ 

បោះឆ្នេតឱេយបេក្ខភាពលោកជំទាវធ្វើជាបេធាន IPU សមេេប់ 

អាណត្តិ ២០១៧-២០២០ ដេលបេពេឹត្តទៅក្នុងមហា 

សន្និបាត IPU លើកទី១៣៧ នៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុសេសុី 

នាខេតុលា ឆ្នេំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។ កេេពីការលើកឡើង 

សំណើផ្ទេល់មត់ជូនចំពោះសម្តេចបេធានរដ្ឋសភា លោកជំទាវ 

ក៏បានបេគល់លិខិតស្នើសុំ ការគំេទេពីសភាកម្ពុជា របស់ឯក

ឧត្តមបេធានពេឹទ្ធសភាមុិកសុិកកូ ជូនសម្តេចចកេី ហែង សំរិន 
ផងដេរ។ លោកជំទាវ បានគូសបញ្ជេក់ថា  « ២៨ឆ្នេំមកនេះ 

សភាបេទេសមុិកសុិកកូ បានខិតខំចូលរួមចំណេកយ៉េង 

សកម្ម នៅក្នុងវេទិកាសហភាពអន្តរ-

សភានេះ    ដើមេបីជំរុញដំណើរការលទ្ធិ-

បេជាធិបតេយេយ និងការងរមនុសេសជាតិ ។ 

លោកជំទាវបន្តថា នេះជាលើកទីមួយ 

ហើយ ដេលសភាមុិកសុិក សមេេចដក់ 

បេក្ខភាពខ្លួនឈរឈ្មេះ ធ្វើជាបេធាន 

IPU សមេេប់អាណត្តិ២០១៧-២០២០ 

នេះ ។ លោកជំទាវសងេឃឹមថា សភា 

កម្ពុជានឹងបោះឆ្នេតគំទេ មុិកសុិក តាម 

ការស្នើសុំនេះ ដើមេបីរឹតចំណងសាមគ្គី-

ភាព មិត្តភាព រវាងសា្ថេប័ននីតិបេបញ្ញតិ 

និងសា្ថេប័ន នីតបិេតិបត្តិនេបេទេស 

ទាំងពីរឱេយកាន់តេរឹងមំថេមទៀត ។

មនបេសាសន៍ឆ្លើយតបវិញ សម្តេច 

អគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន បេធាន 

រដ្ឋសភា បានសម្តេងការគំទេចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោក 

ជំទាវ គូវ៉ែស បារ៉ុន ដេលបានឈរឈ្មេះជាបេធាន IPU 

សមេេប់អាណត្តិ ២០១៧-២០២០ ។

សម្តេចពញាចកេី បានបញ្ជេក់ថា សភាកម្ពុជា និងសភា 

មុិកសុិកតេងតេ គំទេគ្នេទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចបេជុំអន្តរ

ជាតិនានា ដើមេបីមនលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការពងេឹងលទ្ធិបេជា- 

ធិបតេយេយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុសេសជាដើម ។ សម្តេចចកេី 

ហែង សំរិន បានស្នើឱេយថា្នេក់ដឹកនាំមុិកសុិកជួយជំរុញអ្នក        

វិនិយោគអ្នកទេសចររបស់បេទេសមុិកសុិក ឱេយមកកម្ពុជាកាន់

តេចេើនមកបណា្តេក់ទុន និងទសេសនានៅកម្ពុជា។

លោកជំទាវ  បែីលឡា គូវ៉ែស បារ៉ុន បានទទួល 

យកសំណើរបស់សម្តេចចកេី ហើយលោកជំទាវបានកោត                   

សរសើរពកីាររកីចមេើនរបសប់េទេសកម្ពជុា នាពេល បច្ចបុេបន្ន 

នេះ។ លោកជំទាវ បេធានគណៈកម្មការធា្លេប់បានមកទសេសនា

កម្ពុជាកាលពី ១២ឆ្នេំមុន។ នៅពេលអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា 

លើកនេះ លោកជំទាវ បានមើលឃើញពីការអភិវឌេឍយ៉េង 

ឆប់រហ័សរបស់កម្ពុជា ហើយពលរដ្ឋរស់នៅមនជីវភាពល្អ 

បេសើរ៕

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន អនុញ្ញេតឱ្យបេធាន
គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស នេពេឹទ្ធសភាមុិកសុិក

 ចូលជួបសម្តេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

សម្តេចចកេី ហែង សំរិន បេធានរដ្ឋសភានេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអនុញ្ញេត
 ឱេយលោកជំទាវ ហា្កែបែីល ឡា គូវ៉ែស បារ៉ុន បេធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស

នេពេឹទ្ធសភា មុិកសុិក ចូលជួបសម្តេងការគួរសម
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញេតអេយ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត  សាធារណរដ្ឋយេម៉េនតេងតាំងថ្មី បេចាំ 

កម្ពុជា ចូលជូនសារតាំង និងសម្តេងការគួរសម

នៅពេឹកថ្ងេទី២៣ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ សម្តេចវិបុល 
សេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីនេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា បានអនុញ្ញេតឲេយឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហា 
ម៉ែដ អាលីបា ហាមីដ ( Adel  Mohamed Ali BA Hamid) 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនេសាធារណរដ្ឋ
យេម៉េន តេងតាំងថ្មីបេចាំកម្ពុជា ចូលជូនសារតាំង និងសម្តេង
ការគួរសមនៅវិមនពេឹទ្ធសភា។

ក្នុងពេះបរមនាម ពែះករុណាពែះបាទសម្តែច ពែះ 
បរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា នងិក្នងុនាម ពេទឹ្ធសភា  រដ្ឋសភា 
និងរាជរដ្ឋេភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា សម្តេចវិបុល 
សេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីនេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា បានសម្តេងនូវការសា្វេគមដ៏កក់ក្តេជាទីបំផុតជូន 
ចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉ែដ អាលីបា 
ហាមីដ ដេលតេូវបានតេងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ      
និងពេញសមត្ថភាពនេសាធារណរដ្ឋយេម៉េន បេចាំពេះរាជា 
ណាចកេកម្ពុជា។

សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទីបានវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្ត
ភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេទេស និងបេជាជន 
ទាងំពរីកន្លងមក ហើយសម្តេចមនជនំឿជឿ ជាកថ់ា  ឯកឧត្តម 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេសាធារណរដ្ឋ យេម៉េន     
នឹងខិតខំបន្តពងេឹងពងេីកចំណង មិត្តភាព 
និង កិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេជាជន និង 
បេទេសទាំងពីរ ឲេយកាន់តេល្អបេសើរឡើង 
ថេមទៀត។

សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទីបានបន្តថា ពេឹទ្ធ-
សភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋេភិបាល កេសួង 
សា្ថេប័នជាតិ នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 
តេៀមខ្លួនជានិច្ច ដើមេបីធ្វើកិច្ចសហបេតិបត្តិ
ការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយ នឹងឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋ 
ទូត ក៏ដូចជា សា្ថេនទូតនេសាធារណរដ្ឋយេ
ម៉េនបេចាំពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជាដើមេបី
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងផលបេយោជន៍
ដ៏ធំធេងសមេេប់បេជាជន និងបេទេស 
ទាំងពីរ។

មនបេសាសន៍ឆ្លើយតបនៅក្នុងឱកាស
នោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉ែដ អាលីបា 
ហាមីដ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនេ 
សាធារណរដ្ឋយេម៉េនបានថ្លេងអំណរគុណ ចំពោះសម្តេច 
បេមុខរដ្ឋស្តីទី ដេលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មនតម្លេអនុ-
ញ្ញេតឲេយឯកឧត្តមបានចូលជូនសារតាំង និងសម្តេងការ 
គួរសម ។ ឆ្លៀតឱកាសនោះដេរ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត          
បានពាំនាំនូវការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់បេធានាធិបតី និង 
ថា្នេក់ដឹកនាំកំពូលនេសាធារណរដ្ឋ យេម៉េន ជូនចំពោះសម្តេច 
បេមុខរដ្ឋស្តីទី និងថា្នេក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា។

ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្តេងនូវសេចក្តីរីករាយចំពោះ
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងរដ្ឋេភិបាល 
និងបេជាជននេបេទេសទាំងពីរ។ ឯកឧត្តម បានវាយតម្លេ 
ខ្ពស់ចំពោះ ការរីកចមេើនរបស់ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជា     
ពិសេសកម្ពុជាមនសកា្តេនុពលខ្ពស់ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 
និងសេដ្ឋកិច្ច។ ឯកឧត្តមក៍បានសនេយាដេរថា នឹងធ្វើការ 
ផេសព្វផេសោយអំពីសកា្តេនុពល និងការរីកចមេើននៅពេះរាជា
ណាចកេកម្ពុជា ឲេយបេជាជន យេម៉េនបានដឹង៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 
អនុញ្ញេតឲេយឯកឧត្តម បណ្ឌិត អាឌែល ម៉ូហាម៉ែដ អាលីបា ហាមីដ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ

និងពេញសមត្ថភាពនេសាធារណរដ្ឋយេម៉េនតេងតាំងថ្មីបេចាំកម្ពុជាចូលជូនសារតាំង
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សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ជួបពិភាក្សា
ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេី               
កេសួងមហាផ្ទេបានអនុញ្ញេតឲេយលោកសេ ី រ៉ូ ណា ស្មីត អ្នក 
រាយការណ៍ ពិសេសរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ (អ.ស.ប)      ស្តីពី 
សិទ្ធមនុសេសនៅកម្ពុជា ចូលជួបពិភាកេសោការងរកាលពីរសៀល 
ថ្ងេទី១៤ ខេ សីហា នៅទីស្តីការកេសួងមហាផ្ទេ ។

នៅក្នុងសវនាការនេះ លោកសេី រ៉ូ ណាស្មីត បានលើកឡើងពី
ការអនុវត្តនូវចេបាប់គេប់គេងសមគម និងអង្គការមិនមេន រដ្ឋេភិបាល។  
លោកសេីបញ្ជេក់ថា លោកសេីបានជួបជាមួយអង្គការសមគម 
មួយចំនួនបានលើកឡើងថា មនតមេូវការឲេយខាងអង្គការរាយការ
ណ៍ជូនដល់អាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន ដើមេបីធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ឬមុនធ្វើ 
សកម្មភាពអ្វីមួយ ។ 

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចកេឡាហោមបានបញ្ជេក់ទៅអ្នករាយ-
ការណ៍ពិសេសថា ផ្អេកទៅលើការអនុវត្តចេបាប់គេប់គេង អង្គការ ឬ 
ក៏សង្គមសុីវិលក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តេង គឺអង្គការនោះ      គេេន់តេជូន 
ព័ត៌មនទៅអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេនតេប៉ុណ្ណេះ មុននឹងធ្វើសកម្មភាព 
អ្វីមួយ ហើយការជូនព័ត៌មននេះ ដើមេបីឲេយអាជា្ញេធរបានដឹងអំពីអ្វី           
ដេលជាសកម្មភាពរួមរបស់អង្គការនោះដេលតេូវធ្វើ ។

អ្នករាយការណ៍ពិសេស ក៏បានថ្លេងនូវការកោតសរសើរចំពោះ
ការរៀបចំការចុះបញ្ជីឈ្មេះបោះឆ្នេត ដេលកេសួងមហាផ្ទេបាន   
ជួយជេេមជេេងនៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌការធានានូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ។ 
លោកសេី បានថ្លេងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ 
រាជរដ្ឋេភិបាល ជាពិសេសកេសួងមហាផ្ទេដេលបានធ្វើឲេយដំណើរ

ការនេការបោះឆ្នេតកន្លងមកនេះ បេពេឹត្តិទៅ 
បានដោយរលូន ។ លោកសេី រ៉ូ ណាស្មីត ក៏ 
បានលើកឡើងផងដេរ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធរបស់ 
តំណាងពិសេសរបស់ អ.ស.ប នៅក្នុងការជួប 
សម្ភេសន៍ជាមួយនឹងទណ្ឌិត ឬក៏ជនដេលតេូវ
ជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរ ឃុំឃាំង ឬក៏ពន្ធនាគរហើយ 
នៅក្នុងចេបាប់ គឺបានអនុញ្ញេតឲេយលោកសេី ក្នុង 
តួនាទីជាតំណាងពសិេសរបស់ អ.ស.ប ដើមេបី 
ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគរ និងសម្ភេសន៍ជាមួយ 
ទណ្ឌិតដោយសម្ងេត់ ។ ចំពោះបញ្ហេនេះ សម្តេច 
កេឡាហោម ស ខែង បានបញ្ជេក់ថា ជាទូទៅ 
តេូវបានអនុញ្ញេតទាំងឋានៈ តំណាងពិសេស 
របស ់អ.ស.ប កដ៏ចូជា តណំាងទតូផេសេងទៀតនៅ 
ក្នុងការសួរសុខទុក្ខ អំពីសុខុមលភាពរបស់ទណ្ឌិត 
ឬអ្នកដេលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគរ ។ ប៉ុន្តេមន 
ករណីខ្លះដូចជា ទណ្ឌិត ឬក៏ជននោះស្ថិតនៅ 
កេេមការសុើបអង្កេតនៅឡើយ ដេលការជួប 

នេះមិនតេូវបានអនុញ្ញេតតេជាទូទៅ គឺតេូវបានអនុញ្ញេតទៅតាម 
ចេបាប់ដេលបានកំណត់ ។

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហេពន្ធនាគរនេះ លោកសេី រ៉ូ ណាស្មីត ក៏បានលើក 
ឡើង អំពីកង្វល់មួយចំនួនស្តីអំពីការកកកុញនូវចំនួនចេើននេអ្នក 
ជាប់ឃុំ ដេលជាពិសេសដោយសារតេលទ្ធផលនេការធ្វើយុទ្ធនាការ
បេឆំងគេឿងញៀនរយៈពេល ៦ខេ លើកទី១ ដេល ទើបតេបាន 
បញ្ចប់  គឺកាន់តេធ្វើឲេយចំនួនអ្នកដេលតេូវជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគរកាន់
តេមនការកើនឡើងចេើន ដេលជាកង្វល់របស់លោកសេី ។

សម្តេចកេឡាហោមបានឆ្លើយតបថា ដោយសារតេយុទ្ធនាការ
បេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀននេះ សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកដេល 
ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគេឿងញៀន រហូតដល់ជិតមួយមុឺននាក់នៅ ក្នុង 
រយៈពេល៦ខេកន្លងទៅនេះ ។ ដោយសារតេមូលហេតុនេះ ហើយ 
បានធ្វើឲេយ ចំនួនអ្នកនៅពន្ធនាគរមនចំនួនចេើន ។  ប៉ុន្តេទោះ           
បីជាយ៉េងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋេភិបាលក៏ដូចជា កេសួងមហាផ្ទេ 
កំពុងតេគិតគូរ និងបន្តការកសាងពន្ធនាគរថ្មីដូចជា គមេេង 
ដេលមននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដេលនឹងអាចដក់អ្នក ទោសទៅដល់ 
២.៥០០នាក់ ។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហេគេឿងញៀនអាជា្ញេធរជាតិបេយុទ្ធ       
បេឆំងគេឿងញៀនកំពុងតេពិនិតេយមើល រៀបចំឲេយមនមណ្ឌល    
សា្តេរនីតិសមេបទាអ្នកគេឿងញៀននៅខេត្តពេះសីហនុ ដើមេបីជួយ 
កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកដេលជាប់ឃុំនេះ និងជួយការសា្តេរនីតិសមេបទា 
និងបណ្តុះបណា្តេលនូវជំនាញផេសេងៗ ដើមេបីអាចនឹងធ្វើសមហរណកម្ម
អ្នកទាំងនេះចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ ៕

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេី កេសួងមហាផ្ទេបានអនុញ្ញេតឲេយ

លោកសេី រ៉ូ ណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេស របស់អ.ស.ប ចូលជួបពិភាកេសោការងរ
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 ពេឹកថ្ងេទី ១៩ ខេ សីហា ឆ្នេំ ២០១៧ នៅភូមិ 

តេពាំងសា្វេយ ឃុំបល្ល័ង្ក សេុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមជិកគណៈអចិន្តេេយ៍ 

នេគណៈកម្មេធិការកណា្តេល គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

អនុបេធានទី២ រដ្ឋសភា នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា  និង

ជាបេធានកេុមការងរគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល ចុះជួយ 
ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញទទួលជួបសំណេះសំណាលការងរសួរសុខទុក្ខជាមួយលោកតា ជាពេឹទា្ធេចារេយ (កេុមស្នូលរបស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត 

ងួន ញុិល) តំណាងមកពី១៨ឃុំ ក្នុង សេុកបារាយណ៍ ចំនួន ២០នាក់។

នៅថ្ងេទី១០ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយ 

ឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ែន សមជិកគណៈអចិន្តេេយ៍ គណៈ 

កម្មេធិការកណា្តេល ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី បេធានអាជា្ញេធរជាតិ 

បេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន      បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក 

ការដ្ឋេនសាងសង់ មជេឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាពេយាបាលដោយស្ម័គេ

ចិត្តដល់សហគមន៍អ្នកញៀនគេឿងញៀនស្ថិតនៅភូមិឫទ្ធី ២ 

ឃុំកេវផុស សេុកស្ទឹងហាវ ខេត្តពេះសីហនុ ។

នៅថ្ងេទី២៤ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន 
សំអន សមជិកាគណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកម្មេធិការ 

កណា្តេល ឧបនាយករដ្ឋមនេ្ដី រដ្ឋមនេ្ដីកេសួងទំនាក់ទំនង

ជាមួយរដ្ឋសភា ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសេេចសេពសុគន្ធវារី និងសមោ្ពេធសមិទ្ធ 

ផលនានា ក្នុងវត្តចន្តេី ឃុំចន្តេី សេុករមសហេក ខេត្ត 

នៅថ្ងេទី១៩ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ មន្ទីរគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា

ខេត្ត            កំពតបានបើកពិធីផេសព្វផេសោយខ្លឹមសារ អង្គបេជុំគណៈកម្មេធិការ 

កណ្តល បើកទូលាយកេេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម  នែ ប៉ែណា        
សមជិកគណៈអចិន្តេេយ៍នេគណៈកម្មេធិការកណា្តេល អនុបេធានទី២ 

ពេឹទ្ធសភា ដោយមនការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក 

លោកសេី ជាអនុបេធាន សមជិក សមជិកា កេុមការងរថា្នេក់ កណា្តេល 

កេុមការងរខេត្ត និងបណា្តេ អង្គភាព កេុង សេុក និងមកពីឃុំ សង្កេត់ 

ទាំង ៩៣ក្នុងខេត្ត សរុបបេមណ ៤០០នាក់ ។

សា្វេយរៀង។ លោកជំទាវបានពាំនាំនូវ     ការផ្ដេំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណា-

ចកេកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន បេធានកាកបាទកេហមកម្ពុជា ដេលជានិច្ចកាលសម្តេចទាំងពីរតេងតេ 

មនមនោសញ្ចេតនាសេឡាញ់រាប់អាន និងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ និងជួយដោះសេេយទុក្ខលំបាកសព្វបេប    

យ៉េងគេប់ទីកន្លេងទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។ សមិទ្ធផលទាំងនេះបានបញ្ជេក់ឱេយឃើញកាន់តេចេបាស់ពីមនោសញ្ចេតនា សាមគ្គីភាព    ឯកភាព 

គ្នេជាធ្លុងមួយ ដេលយើងទាំងអស់គ្នេបានខិតខំកសាងទុកជាទីគោរពសកា្កេរៈដើមេបីបានជេកកេេមម្លប់ពេះពុទ្ធសាសនា ដេលជាសាសនា 

របស់រដ្ឋ កេេមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតេមួយ ។
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នៅថ្ងេទី១៨ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី យឹម ឆែលី 
សមជិកគណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកម្មេធិការកណា្តេល បេធានកេុមការងរចុះជួយ 

ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដក់សមោ្ពេធឲេយបេើបេេស់ជាផ្លូវការនូវអគរទីសា្នេក់      

ការគណបកេសបេជាជនកម្ពុជាសេុកពេេឈរ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា កេេម 

ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲេយកម្ពុជាមនសុខសន្តិភាព 

ពេញបរិបូណ៌ ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច ឯកភាព ទឹកដី ទាំងសេុង 

និងការអភិវឌេឍគេប់ទីកន្លេង។

នៅថ្ងេទី ០៨ ខេសីហា ឆ្នេំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែព ងន 
បេធានស្តីទីពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីបេកាសបិទសន្និ-

សីទលើកទី ១១ ស្តីពីការពងេឹងមិត្តភាពរវាងបេជាជន និងបេជា-

ជន អាសា៊េន-ចិន ដើមេបីសន្តិភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការបេកប 

ដោយជោគជ័យ ។

នៅថ្ងេទី២៣ ខេ សីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម គន់ គីម សម

ជិកគណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកម្មេធិការកណា្តេល បានអញ្ជើញចុះ 

សាកសួរសុខទុក្ខនាយទាហាន ពលទាហាននេកងពលតូច 

លេខ១២៨ ដេលកំពុងបេតិបត្តិការនៅតំបន់អូរអាឡេ និង 

អូរតាងវ នេខេត្តស្ទឹងតេេង ។
 នៅថ្ងេទី១៩ ខេ សីហា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា 

សមជិកអចិន្តេេយ៍គណៈកម្មេធិការកណា្តេល បានអញ្ជើញចូលរួម      

ក្នុងពិធីបេគល់ផ្ទះ ជូនអតីតយុទ្ធជនជាជនពិការចំនួនពីរខ្នង ។ 

ផ្ទះនេះជាអំណយដ៏ថ្លេថា្លេរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ    

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ផ្តល់ជូន    

សមជិកសមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង ដេលទីទ័លកេ  

និងគ្មេនទីជមេកសមរមេយ។

នៅថ្ងេទី១៩ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧នេះ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមជិកា 

គណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកម្មេធិការកណា្តេល បេធានគណ:ពងេឹងមូលដ្ឋេនសេុក

លើកដេកបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយជាសមជិក សមជិកាកេុម

ការងរគណបកេសសេុកចុះជួយឃុំ ។ ថ្លេងក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវបានពងេឹង

ឆន្ទៈមន្ដេីទាំងអស់ឲេយបំពេញមុខងរ តាមតួនាទីរបស់ខ្លួន ដើមេបីជួយដោះសេេយ 

រាល់បញ្ហេបេឈម ជូនដល់បេជាពលរដ្ឋ ឲេយទាន់ពេលវេលាជាដច់ខាត។
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នាពេឹកថ្ងេទី១៧ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បេធាន     

ស្តីទីគណៈកម្មការទី ១០ពេឹទ្ធសភា និងជាសមជិកពេឹទ្ធសភាបេចាំភូមិភាគទី៣ 

(ខេត្តកណា្តេល) បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ 

សិសេសោនុសិសេសថា្នេក់ទី១២ នេវិទេយាល័យទាំង៣ ក្នុងសេុកកណា្តេលស្ទឹង ខេត្ត 

កណា្តេល។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបាននាំយកថវិកាចេកជូនសិសេសោនុសិសេស 

ចនំួន ៤៦២ នាក ់ម្នេក់ៗ ទទលួបានថវិកាចំននួ ៥មុនឺរៀល នងិលោកគេូ អ្នកគេូចនំនួ 

៨២ នាក់ ម្នេក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន ៦មុឺនរៀល។

 នៅថ្ងេទី១៣ ខេ សីហា ឆ្នេំ២០១៧ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង 
អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាបេធានគណៈកម្មេ-

ធិការសាខាកាកបាទកេហមកម្ពុជាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះ 

សួរសុខទុក្ខបងប្អូន បេជាពលរដ្ឋ និងនាំយកអំណយមនុសេសធម៌ 

ចេក ជូនចាស់ជរាទីទ័លកេ គេួសារជួបគេេះថា្នេក់ចរាចរណ៍ រស់នៅ 

ភូមិ២ ភូមិ៤ សង្កេត់ដងទង់ កេុងខេមរភូមិន្ទ ចំនួន ០៩ គេួសារ។

នៅថ្ងេទី២១ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុិត សំហែង សមជិកគណៈ 

កម្មេធិការកណា្តេលរដ្ឋមនេ្តីកេសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈបានអញ្ជើញ

ចូលរួមពិធីសេេចសេពសុគន្ធវារី ពេះបញ្ញេតេជត្ថេរ សា៊េ ប៊ុនណាត ជាពេះចៅ 

អធិការ និងពេះមនេ្តីសងេឃវត្តទួលទំពូង។ ឯកឧត្តម លើកឡើងថា ”យើងតេូវ 

ដឹងថាក្នុងសម័យ ប៉ុល ពត ដ៏ខ្មេងងឹងនោះ គេមិនអនុញ្ញេតឱេយបេជាពលរដ្ឋសាង 

ផ្នួសឡើយ ឯពេះសងេឃគេប់អង្គ គេប់ជាន់ថា្នេក់វិញ ក៏តេូវចាប់ផេសឹកទាំងអស់ ដើមេបី 

បញ្ជូនទៅធ្វើការជាទម្ងន់នៅតាមការដ្ឋេននានា”។

នៅថ្ងេទី១០ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា ជែដ្ឋ សមជិក 

គណៈកម្មេធិការកណា្តេល បេធានគណៈកម្មការទី២ ពេឹទ្ធសភា និងជាបេធាន             

កេុមសមជិកពេឹទ្ធសភាបេចាំភូមិភាគទី១ (រាជធានីភ្នំពេញ) បានអញ្ជើញចុះ                

ពិនិតេយការដំស្មេជុំវិញសេះទឹកតេពាំងធំ ស្ថិតក្នុងសង្កេត់ភ្លើងឆេះរទេះ ខណ្ឌ 

ពោធិ៍សេនជ័យ   រាជធានីភ្នំពញ ដោយមនការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាល 

អភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ ចៅសង្កេត់ បេធានភូមិ និងបេជាការពារ ដើមេបី    

តេៀមសមោ្ពេធដក់ឲេយបេជាពលរដ្ឋបេើបេេស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះ។

នៅថ្ងេទី១៥ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម វង សូត សមជិក                     

គណៈកម្មេធិការកណា្តេលរដ្ឋមនេ្តីកេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិ- 

សមេបទា អមដំណើរដោយឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តពេះវិហារ 

បានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណយសងេ្គោះបនា្ទេន់របស់រាជ- 

រដ្ឋេភិបាល តាមរយៈកេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា ចេកជូន

បេជាពលរដ្ឋកេីកេចំនួន៥១០គេួសារ នៅក្នុងសេុករវៀង ខេត្តពេះវិហារ ។
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ថ្ងេទី០៦ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត អនុ          
បេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បានបើកកិច្ចបេជុំ       
ពិភាកេសោការងរជាមួយបងប្អូនកេុមការងរ របស់គណៈកម្មការផ្តល់ 
ភាពសេបចេបាប់ដល់ពលករកម្ពុជា ដេលកំពុងសា្នេក់នៅនិងធ្វើការនៅ 
ក្នុងបេទេសថេ។ កិច្ចពិភាកេសោគឺផ្តេតទៅលើការវាយតម្លេការងរកន្លង
មកនិងរិះរកមធេយាបាយនានា ដើមេបីបង្កើនលេបឿនក្នុងការផ្តល់លិខិត           

ឆ្លងដេននិងលិខិតធ្វើដំណើរជូនដល់បងប្អូនពលករខ្មេរនៅបេទេសថេ។

ថ្ងេទី០៥ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ កេុមការងរយុវជនគណ 

បកេសខេត្តកំពង់ឆ្នេំង រួមជាមួយកេុមការងរថា្នេក់កណា្តេលចុះ 

ជួយសេុក បានបេេរព្ធពិធីបេកាសបញ្ចូលសមជិកថ្មីជាយុវជន

ចំនួន ៥៥៦នាក់ នៅសេុកកំពង់តេទេបាច ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង។

ថ្ងេទី២១ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមជិកកេុម

ការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល និងបេធានកេុមការងរយុវជន

គណបកេសខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបេកាសបញ្ចូលសមជិក 

គណបកេសជាយុវជនរបស់សាខាបកេសមន្ទីរបរិសា្ថេនខេត្ត ដេលជាយុវជន 

ចូលរួមចំនួន ១៩រូប កេេមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សត្ថែ សមជិក 

ថ្ងេទី១៧ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បេធាន

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល និងសមជិកកេុមការងរ

យុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បានជួបពិភាកេសោជាមួយឯកឧត្តមឯក

អគ្គរដ្ឋទូតចិន បេចាំពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

ថ្ងេទី២៣ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សម 

ជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល និងជាបេធានកេុម 

ការងរយុវជនគណបកេសខេត្តពេេវេង និងកេុមការងរយុវជនគណបកេស 

ខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គបញេ្ជាបគោលនយោ-

បាយរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ដល់យុវជនសេុកមេសាង ចំនួន 

គណៈកម្មេធិការកណា្តេលគណបកេស និងជាបេធានគណៈកម្មេធិការគណបកេសខេត្តកេប។

២៥២ នាក់ ដេលមនគេូឧទ្ទេសសំខាន់ៗជាយុវជនសកម្មជនជោគជ័យមកពីកេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល។

ថ្ងេទី០៤ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមជិកកេុម

ការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បេធានគណបកេសខេត្ត និងជា         

បេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ បានចុះសួរ 

សុខទុក្ខ និងបេគល់សម្ភេរៈបឋមមនដូចជា សង្កសីចំនួន ៥៤១សន្លឹក 

សសរ ២៤ដើម ឈើបាច ់១៥បាច ់ដើមអាកាសេយា ៤៥ដើម ដើមេបជីសួជលុ 

និងសាងសង់ផ្ទះជូនបេជាពលរដ្ឋរងគេេះដោយខេយល់កន្តេេក់ នៅឃុំ 

បនា្ទេយនាង និងឃុំអូរបេេសាទ ក្នុងនោះឯកឧត្តម បានបេគល់ថវិកាចំនួន ១,០០០$ បន្ថេមទៀត សមេេប់ទិញសម្ភេរៈ និងឈើ។

ថ្ងេទី១៥ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរា៉ែវ៉ែត សម
ជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល តំណាងឯកឧត្តម 
ហ៊ុន មា៉ែណែត អនុបេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី សមោ្ភេធសេះទឹកមួយកន្លេងនៅ វត្ត 
បរិវាស ឃុំសំរោងលើ សេុកបនា្ទេយមស ខេត្តកំពត ដោយមនការ 
ចូលរួមពីបេជាពលរដ្ឋជាសមជិកបកេស ជាង១០០០ នាក់ ។
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ថ្ងេទី៤ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិកកេុម  

ការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បេធានគណបកេសខេត្ត និងជា

បេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត និងឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ 
អនុបេធានគណបកេសខេត្ត និងជាបេធានកេុមការងរចុះជួយសេុក 

បេេសាទសំបូរ បានដឹកនាំសហការីចុះសួរសុខទុក្ខ និងចេកអំណយ 

ជូនសមជិក-សមជិកាគណបកេសបេជាជនកម្ពុជាចំនួន ៧០គេួសារ 

ថ្ងេទី១៨ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមជិក

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បេធានចលនាយុវជន 

សេុកខេសោច់កណា្តេល និងជាបេធានចលនាយុវជនវិហារសួគ៌, សុីធរ, 

ជ័យធំ, កំពង់ចម្លង បានបេជុំជាមួយលោកគេូអ្នកគេូបងេៀនជំនាញ 

បច្ចេកទេស  ចំនួន ២០ នាក់ នៅវិទេយាល័យ ហ៊ុន សែន រ៉ូតា ក្នុង 

សេុកខេសោច់កណា្តេល។ លោកគេូអ្នកគេូ បានលើកឡើងថា មនមុខ 

ថ្ងេទី១១ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតែី អនុបេធានកេុម

ការងរយុវជនបកេសខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម សួន បវរ សមជិកកេុម  

ការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល បេធានគណបកេសខេត្ត និងកេុម

ការងរបានចុះតេួតពិនិតេយ និងបានដោះសេេយផ្លូវកេេលគេួស បេវេង 

៤០០ម៉េតេ ជូនបេជាពលរដ្ឋនៅភូមិកងវា៉េ សង្កេត់កំពង់សា្វេយ កេុង 

សិរីសោភ័ណ។

ថ្ងេទី៣០ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម វ៉ែ ថន សមជិកកេុម

ការងរយុវជនគណបកេសថា្នេក់កណា្តេល អនុបេធានគណបកេសខេត្ត និង

ជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត បានដឹកនាំកេុមការងរ 

ថា្នេក់ខេត្ត និងកេុមការងរថា្នេក់សេុក ចុះជួបបងប្អូនបេជាពលរដ្ឋនៅ 

ចំណុចទីទួលតាឃីន ឃុំបុសលាវ សេុកចិតេបុរី ដេលបានជំលៀស 

គោ-កេបីរបស់ខ្លួន ពីទឹកជំនន់លិចផ្ទះ លិចសេេ និងបាននាំយកនូវ 

ដេលតេូវជម្លៀសពីតំបន់លិចលង់ នៅភូមិចារេយ ឃុំសំបូរ សេុកបេេសាទសំបូរ មករកទីទួលសុវត្ថិភាព ពេេខា្លេ ចំនួន ៣២គេួសារ និងគមោ្ពេតឈូក ចំនួន 

៣៨គេួសារ ស្ថិតនៅសេុកបេេសាទសំបូរ។

វិជា្ជេ២ នៅ រ៉ូតា គឺ អគ្គិសនី និង អេឡិចតេូនិច ហើយសិសេសរៀនចប់ថា្នេក់ទី ៩ អាចចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសឆ្នេំទី១ បាន ។ បនា្ទេប់បានជួបសំណេះ              

សំណាលជាមួយសិសេសរៀនជំនាញបច្ចេកទេស ចំនួន ១៦១ នាក់ និង ៥អង្គ ដេលរៀនឆ្នេំទី១, ទី២ និង ទី៣ ផ្នេកជំនាញអគ្គិសនី និងអេឡិចតេូនិច។

ថា្នេំពេទេយ និងថា្នេំចាក់វា៉េក់សាំងដល់សត្វគោ-កេបីទាំងអស់ ដើមេបីការពារជំងឺឆ្លងផេសេងៗ។

ថ្ងេទី១៧ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ កេុមការងរយុវជនគណបកេស

ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំបេតិភូយុវជន កេុមទី២ មកពីសេុក 

ពេេឈរ និង សេុកជើងពេេ ចំនួន ៣០១ នាក់ ទៅធ្វើទសេសនកិច្ច 

សិកេសោនៅសាលាក្តីខ្មេរកេហម និងមណ្ឌលឧកេិដ្ឋកម្មបឹងជើង 

ឯក-ទួលស្លេង  ។ 

ថ្ងេទី១០ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ កេុមសកម្មជនយុវជនគណបកេស 

ឃុំអូររំដួល សេុកភ្នំពេឹក ខេត្តបាត់ដំបង បាននាំយកអំណយ រួមមន 

អង្ករ១៥០គីឡូ មី៦កេះ ស្ករ៦គីឡូ និងទឹកតេី១០ដប ទៅចេកជូន         

គេួសារបេជាជនកេីកេចំនួន ៣គេួសារ មកពីភូមិថ្នល់បត់ និងភូមិ 

កណា្តេល ឃុំអូររំដួល។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធ-អាករនៅខែដើមឆ្នាំ២០១៧ 
ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ នេះ ចំណូលពន្ធ-អាករគេប់បេភេទ ដេល 

អគ្គនាយកដ្ឋេនបេមូលបានមនចំនួន ៥០៣ពាន់លានរៀល ឬ 
បេមណ ១២៨, ៣៧ លានដុលា្លេរអាមេរិក។  បើគិតសរុបសមេេប់ 
រយៈពេល ៧ខេឆ្នេំ នេះ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដេលបេមូលបានមន 
ចំនួន ៥ ១៤៥ពាន់ លានរៀល ឬបេមណ ១ ២៨៦ លានដុលា្លេរ 
ស្មើនឹង ៧៥% នេផេនការដេល កំណត់ ដោយចេបាប់។

តួលេខខាងលើនេះ បេសិនបើបេៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នេ
នេឆ្នេំ២០១៦ ឃើញថា ការបេមូលចំណូលពន្ធ-អាករ គេប់បេភេទ 
សមេេប់រយៈពេល ៧ខេឆ្នេំនេះ កើនឡើងចំនួន ១ ៣២៥ ពាន់លាន 
រៀល ឬបេមណ ៣៣១, លានដុលា្លេរឬ ស្មើនឹងអតេេកំណើន 
៣៤,៧១%។

ក្នុងរយៈពេល ៧ខេឆ្នេំនេះដេរ មនការកើនឡើងនូវបេេក់ពន្ធ
ស្ទើរគេប់បេភេទពន្ធ ជាពិសេសបេភេទពន្ធ-អាករ សំខាន់ៗ មនជា
អាទិ៍ពន្ធលើបេេក់ចំណូលកើនឡើង ៣១,១%, អាករ លើតម្លេ 

បន្ថេមកើន ៣៨,៤%ក្នុងពេលដេលអាករ ពិសេសកើនឡើង 
១០,៦% និងពន្ធលើបេេក់បៀវតេសកើនឡើងចំនួន៤,៨%។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ខៃកក្កដា 
និងរយៈពៃល ៧ខៃ

គេឹះសា្ថេនអង្គរបានបង្ហេញថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិង         
ចំណូល ដេលបានពីការលក់ប័ណ្ណទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរក្នុង
ខេកក្កដ ឆ្នេំនេះ មនអ្នកទេសចរបរទេសសរុប ១៨២ ៦៣២ នាក់ 
បានទិញប័ណ្ណចូលទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរ ដោយទទួលបាន 
ចំណូលសរុប ៨.២២៣.៦៨៤ ដុលា្លេរ អាមេរិក ក្នុងនោះ ៧ ៨៥៨ 
៤២០ ដុលា្លេរ បានបង់ចូលថវិកាជាតិ និងឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរពេទេយ 
គន្ធបុបា្ផេ ចំនួន ៣៦៥ ២៦៤ ដុលា្លេរ។

បេភេទប័ណ្ណ ៣៧ដុលា្លេរមនចំនួនអ្នកទេសចរ ១២៤ ៥៦៨ 

នាក់។ បេភេទប័ណ្ណ ៦២ ដុលា្លេរ មនចំនួន ៥៦.៥៩៤ នាក់ 
និងបេភេទប័ណ្ណ ៧២ ដុលា្លេរ មនចំនួន ១.៤៧០ នាក់។

ស្ថិតិភ្ញៀវបរទេសបេចាំខេកក្កដ ដេលបានទិញសំបុតេចូល 
ទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរ ក៏តេូវបានគេឹះសា្ថេនអង្គរ បេកាសថា 
អ្នកទេសចរចិនឈរនៅលំដប់លេខ១ គឺមន រហូតដល់ ៧៣ 
០៩៦ នាក់។ បនា្ទេប់មកអ្នកទេសចរកូរ៉េ ខាងតេបូង ១២ ២៥៥ នាក់។ 
អាមេរិក ១២ ២១៣ នាក់ ចកេភពអង់គ្លេស ១១ ២៥២ នាក់ 
វៀតណាម ៩.២៥៦ នាក់ អូស្តេេលី ៧ ៧៨៨ នាក់។ បារាំង                    
៧ ០០២ នាក់ ជប៉ុន ៦ ៨០៨ នាក់។ ថេ ៥ ១៨៩ នាក់ និងអេសេបា៉េញ 
៤ ៥៦០ នាក់ ពេមទាំងអ្នកទេសចរបរទេសមកពីបេទេស ចំនួន 
១០៨ បេទេស មនចំនួន ៣៣ ៥១៧ នាក់។

សរុបរយៈពេល ៧ខេ ក្នុងឆ្នេំនេះ មនចំនួនភ្ញៀវទេសចរ 
បរទេសសរុប ១ ៤១៥ ៧៦៩ នាក់បានទិញប័ណ្ណចូលទសេសនា 
រមណីយដ្ឋេនអង្គរដោយទទួលបានចំណូល ៦០ ៣៩១ ៦៥៦ 
ដុលា្លេរ។

ការនាំចែញអង្កររយៈពែល ៧ខែ
ការនាំអង្ករចេញរយៈពេល ៧ខេ ឆ្នេំ២០១៧ នេះ មនចំនួន 

ជាង ៣១មុឺនតោន ពោលកើនបាន ៨%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល 
ដូចគ្នេទៅនេឆ្នេំ២០១៦។

មនេ្តីអគ្គនាយកនេអគ្គនាយកដ្ឋេនកសិកម្ម នេកេសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខេបេមញ់ និងនេសាទបានឱេយដឹងថា បេទេសចិន ជាទីផេសោរអង្ករ 
ទី១ ក្នុងចំណមទីផេសោរទាំង១០ នេនាំការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ដេល 
មនបេមណជាង ៩៧ពាន់តោន។ បារាំង ជាទីផេសោរលំដប់ លេខ២ 
ដេលមនជាង ៤០ ពាន់តោន ។ 

គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នេំ២០១៦កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញ
បានចំនួនជាង ៥៤មុឺនតោន កើនតេ ០,៧ %បើធៀប ទៅនឹងឆ្នេំ 
២០១៥ រយៈពេលដូចគ្នេ ។

រោងចកៃកាត់ដៃរ និងកម្មករ
យោងតាមទិន្នន័យ ពីសមគមរោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពុជា 

(GMAC) បានឲេយដឹងថា បច្ចុបេបន្នសមគមមន សមជិក ចំនួន 
៥១២ ដោយក្នុងចំណម ៥៩ ក្នុងវិស័យសេបេកជើង ហើយ 
វិស័យនេះបានសេូបយកការងរជាង ៧០មុឺននាក់ ។

គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុបេបន្ន កម្ពុជាមនរោងចកេ សហ-
គេេស និងគេឹះសា្ថេន ដេលបានចុះបញ្ជីតេឹមតេូវទៅតាមចេបាប់ចំនួន 
១១ ១៦៨គេឹះសា្ថេនដោយបានផ្តល់ការងរជូន កម្មករ និយោជិត 
ជាង១,២លាននាក់។ ក្នុងចំណមរោងចកេ សហគេេស និង 
គេឹះសា្ថេនទាំងនេះ រោងចកេវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិត 
សេបេកជើងវិញ មនចំនួនសរុប ១ ១០៧ គេឹះសា្ថេន និងមនកម្មករ 
និយោជិតជាង ៧៤មុឺននាក់ ក្នុង នោះមនសេ្តីជាង ៦៤មុឺននាក់៕ភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលទិញសំបុតេនៅគេឹះសា្ថេនអង្គរ
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កេសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្មីៗនេះ បានបង្ហេញឲេយឃើញ
នូវវឌេឍនភាពនេគមេេងផ្លូវ-សា្ពេន ដេលបេើបេេស់ថវិកាជាតិ និង 
អន្ដរជាតិបេចាំឆមសទី១ ឆ្នេំ២០១៧។ ក្នុងនោះមនការងរដេល
សមេេចបាននិងគមេេងកេបខ័ណ្ឌហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការ
អន្ដរជាតិមួយចំនួនកំពុងរៀបចំ។

ការងារសមៃចបានៈ
ការងរសា្ពេន ថ្នល់គមេេងធំៗក្នុងកេបខ័ណ្ឌហិរញ្ញបេបទានសហ

បេតិបត្តិការអន្ដរជាតិក្នុងនោះគមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិ
ការជាមួយបេទេសចិនមនៈ សា្ពេនកោះធំបេវេង ៤១៥ ម៉េតេ 
សមេេចបាន ១០០% និងបានធ្វើពិធីសមោ្ពេធដក់ឱេយបេើបេេស់ជា 
ផ្លូវការកាលពីថ្ងេទី១៣ ខេកុម្ភៈ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ (បេវេង 
៤០,៤៩គ.ម ៤គន្លងពីគីឡូម៉េតេលេខ៤-ថ្នល់កេង) សមេេចបាន 
១០០% និងបានសមោ្ពេធដក់ឱេយបេើបេេស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងេទី០៦ 
ខេមេសាកេេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោ។ ផ្លូវខេសេកេវាត់
កេុងទី២កំណាត់ទី២ ភាគខាងលិចបេវេង ១៦,៦៨គ.ម (មហា 
វថិសីហពន័្ធរសុេស-ីពេេកហរូ ផ្លវូជាតលិេខ២) សមេេចបាន ៣៨,៩៥%។ 
ផ្លូវជាតិលេខ៥១ បេវេង ៣៨គ.ម (ថ្នល់ទទឹងផ្លូវជាតិលេខ៤-ឧត្តុង 
ផ្លូវជាតិលេខ៥) សមេេចបាន២០,៤១% បានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋេន
សាងសង់កាលពីថ្ងេទី១៤ ខេមីនាឆ្នេំ២០១៧ ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិ 
លេខ៥ (បេវេង ៣០,៣៣គ.ម ភ្នំពេញ-ពេេកកា្តេម)សមេេចបាន 
១០០% ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ (បេវេង ២៤៧,៧០គ.ម 
ថ្នល់កេង-អងេ្កង ខេត្តសៀមរាប)សមេេចបាន១០០% ។ ផ្លូវជាតិ 
លេខ៥៥ (បេវេង១៨២,១៦គ.ម ពោធិ៍សាត់វាលវេង-ថ្មដ ពេំ 
បេទល់កម្ពុជា-ថេ) សមេេចបាន៨៣,៨៦%។ ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ 
(បេវេង ១៧៤គ.ម កេុងបោ៉េយប៉េត ខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ-តេង់ផ្អុង 
ខេត្តឧត្តរមនជ័យ) សមេេចបាន ៧៦,២៤% ។ ផ្លូវខេត្តលេខ 
១៥៧៧ (បេវេង ៥១,៧៩គ.មឃុំតេេងសេុករតនៈមណ្ឌល-ឃុំ 
សំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង) សមេេចបាន ៨០,៤៨%។ គមេេងសា្តេរ 
និងលើកកមេិតផ្លូវជាតិលេខ៧ បេវេង ១៩០,៣២គ.ម (ខា្លេស្ទុះ 

ខេត្តកេចេះ-តេពាំងគេៀល ពេំបេទល់កម្ពុជា-ឡាវ ខេត្តស្ទឹងតេេង) 
សមេេចបាន ១៧,៧៧% និងសា្ពេនឆ្លងទន្លេមេគង្គ (កេូចឆ្មេរ-
ស្ទឹងតេង់)បេវេង ១.៣១១ម៉េតេ និងផ្លូវតភា្ជេប់កេបាលសា្ពេនទាំងសង
ខាង បេវេង ៨,៣គ.ម កំពុងដោះសេេយផលប៉ះពាល់ និងរៀបចំ 
ការដ្ឋេនសាងសង់។

ដោយឡេក គមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយ 
បេទេសជប៉ុន   ក្នុងនោះមនៈគមេេងអភិវឌេឍន៍ចំណតពហុបំណង
កំពង់ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុសមេេចបាន ៨៣,៩២% គមេេង
នេះបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋេនសាងសង់កាលពីថ្ងេទី០១ ខេឧសភា 
ឆ្នេំ២០១៥។ គមេេងកេលំអផ្លូវជាតិលេខ១ ដំណាក់កាលទី៤ 
បេវេង ៤គ.ម (សា្ពេនពេះមុនីវងេស-វត្តក្តីតាកុយ) សមេេចបាន 
៩៩,៥០%។ គមេេងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ កេេល 
កស៊ូ អាសេ(AC) បេវេង ៨៤,៧៤គ.ម (បាត់ដំបង-សិរី-
សោភ័ណ) សមេេចបាន ៣,១៥%។

ចំពោះគមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយបេទេស
កូរ៉េ ក្នុងនោះមនៈ គមេេងសា្តេរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ២១  បេវេង 
៥៥គ.ម (រង្វង់មូលតាខ្មេ-ជេេធំ)  សមេេចបាន៨៩,១០% ។   
គមេេងនេះបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋេនសាងសង់កាលពីថ្ងេទី ២៨ ខេ 
មីនា ឆ្នេំ២០១៦។ 

ចំពោះគមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយធនាគរ
អភិវឌេឍន៍អាសុី ឬអេឌីប៊ី (ADB)ក្នុងនោះមនៈផ្លូវជាតិលេខ១៣ 
បេវេង ៦២,៤០គ.ម (កំចាយមរ ខេត្តពេេវេង-បេសូត ខេត្ត 
សា្វេយរៀង) សមេេចបាន៣៩,៥០% និងផ្លូវខេត្តលេខ ៣១៤D 
បេវេង ២៥,៥០គ.ម (បេសូត-ពេេវល្លិ ពេំដេនកម្ពុជា-វៀតណាម) 
សមេេចបាន ៤៧,៥០% ។ ផ្លូវនេះបានបើកការដ្ឋេនសាងសង់ 
កាលពីថ្ងេទី២៧ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៥។ ផ្លូវជាតិលេខ៥៣ ផ្លូវខេត្ត 
លេខ១៥០B និងផ្លូវខេត្តលេខ១៥១B បេវេងសរុប ៨៧,៩០គ.ម 
(តាជេស ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង-អមលាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) សមេេចបាន 
៤៥,៣០% ។ ផ្លូវនេះបានបើកការដ្ឋេនសាងសង់កាលពីថ្ងេទី១៦ 
ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៥ ។

ដោយឡេក គមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយ 
បេទេសវៀតណាម ក្នុងនោះមនៈ សា្ពេនជេេធំ បេវេង ៤២៧,៨ 
ម៉េតេ និងផ្លូវតភា្ជេប់សា្ពេន បេវេង ២,៦៦ គ.ម (សេុកកោះធំ 
ខេត្តកណា្តេល-ឡុងប៊ិញ ខេត្តអាងយ៉េង) សមេេចបាន ១០០ % និង 
បានធ្វើពិធីសមោ្ពេធដក់ឱេយបេើបេេស់ជា ផ្លូវការកាលពីថ្ងេទី២៤ 
ខេមេសា ឆ្នេំ២០១៧ ។

ដោយឡេក ចំពោះគមេេងបេើបេេស់ថវិកាជាតិមនការងរ 
ថេទាំជាបេចាំ និងការងរថេទាំខួបបេចាំឆ្នេំ។

ការងរថេទាំជាបេចាំសមេេប់ឆមសទី១ ឆ្នេំនេះ (ផ្លូវជាតិផ្លូវ ខេត្ដ  
និងផ្លូវក្នុងកេុងកេេលកស៊ូគេប់បេភេទបេវេង ៦.៤៨៧,៩គ.ម និង 
ផ្លូវកេួសកេហមបេវេង ២.៩៦៣,៤៨គ.ម) សមេេចបាន ៣៥, 
៧០% បើធៀបទៅនឹងការងរថេទាំជាបេចាំសមេេប់ឆមសទី ១ 

វឌ្ឍនភាពនៃការកសាងផ្លូវ សា្ពៃន ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នៃំ២០១៧

មហាវិថសីម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ឬផ្លូវ ៦០ម៉េតេ 
នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
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ឆ្នេ២ំ០១៦ (ផ្លវូជាត ិផ្លវូខេត្ដ នងិផ្លវូក្នងុកេងុ កេេលកស៊គូេបប់េភេទ 
បេវេង ៥.៩១៩,៦៣គ.ម និងផ្លូវកេួសកេហម បេវេង ២.៤៦៧, 
៩៧គ.ម) សមេេចបាន ១៩,៥០%។

ការងរថេទាំខួបសមេេប់ឆមសទី១នេះដេរ (ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ដ 
និងផ្លូវក្នុងកេុង កេេលកស៊ូគេប់បេភេទបេវេង ៣៧៩.៧៤ គ.ម, 
ផ្លូវកេួសកេហម បេវេង ២៩៣.២៥ គ.ម, ផ្លូវបេតុង៣២.០៧ គ.ម, 
សា្ពេនបេតុងបេវេង១,១២៩ ម៉េតេ, លូគេប់បេភេទ បេវេង ១៧, 
៦៧១.៧ ម៉េតេ និងជីកសា្តេរបេឡាយ បេវេង ១,២៦០ ម៉េតេ) 
សមេេចបាន ២៤,៧៤% បើធៀបទៅនឹងការងរថេទាំខួបសមេេប់
ឆមសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ដ និងផ្លូវក្នុងកេុង កេេល 
កស៊ូគេប់បេភេទ បេវេង ២៣៥,៤៧គ.ម ផ្លូវកេួសកេហម បេវេង 
២៣៣,៧២គ.ម ផ្លូវបេតុង៦,៨៨គ.ម, សា្ពេនបេតុងបេវេង ១.១២៩ 
ម៉េតេ, លូគេប់បេភេទ បេវេង ២៧.៨១៤,៧ម៉េតេ និងជីកសា្តេរ 
បេឡាយ បេវេង ៤,៨០០ម៉េតេ) សមេេចបាន ៣៦,៧០%។

ការងារកំពុងរៀបចំៈ
ក្នុងឆមសទីមួយនេះដេរមន គមេេងកេបខ័ណ្ឌហិរញ្ញបេបទាន

សហបេតិបត្តិការអន្ដរជាតិមួយចំនួនកំពុងរៀបចំ។ ក្នុងនោះមន 
ជាមួយបេទេសចិន បេទេសជប៉ុន បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង ធនាគរ 
អភិវឌេឍន៍អាសុី បេទេសថេជាដើម។

គមេេងហិរញ្ញបេបទាន សហបេតិបត្តិការជាមួយបេទេសចិនក្នុង
នោះគមេេងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ១១ អ្នកលឿង (ផ្លូវជាតិ 
លេខ១) ថ្នល់ទទឹង(ផ្លូវជាតិលេខ៧) បេវេង ៩០គ.ម បច្ចុបេបន្នកំពុង
សិកេសោរបាយការណ៍ប្លង់លម្អិត ។ គមេេងពងេីកផ្លូវជាតិលេខ៣ 
(ចោមចៅ-កេុងកំពត) បេវេង ១៣៤,៨គ.ម បច្ចុបេបន្ន កំពុងសិកេសោ 
របាយការណ៍ប្លង់លម្អិត។ គមេេងផ្លូវលេបឿនលឿន (ភ្នំពេញ-     
ពេះសីហនុ) កំពុងចរចាលើកិច្ចសនេយាសមេបទាន ដេលនឹងវិនិយោគ
ដោយកេុមហ៊ុនមកពីសាធារណរដ្ឋបេជាមនិតចិន គេេងចាប់ផ្តើម
ដំណើរការគមេេងនៅចុងឆ្នេំ២០១៧។ 

ដោយឡេក គមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយ        
បេទេសជប៉ុន ក្នុងនោះមនៈ គមេេងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិ 
លេខ៥ កេេលកស៊ូ AC បេវេង ១៣៥,៤គ.ម (ពេេកកា្តេម-ធា្លេម្អម 
ខេត្តពោធិ៍សាត់)បច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុនទីបេឹកេសោបច្ចេកទេសកំពុងរៀបចំ

នីតិវិធីឯកសារដេញថ្លេជេើសរីសកេុមហ៊ុនសាងសង់គេេងអនុវត្ត
ការដេញថ្លេកេុមហ៊ុនសាងសង់នៅចុងឆ្នេំ២០១៧។ គមេេង 
សាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ កេេលកស៊ូ AC បេវេង ១៣៣ 
គ.ម (ធា្លេម្អម ខេត្តពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង និងសិរីសោភ័ណ-
បោ៉េយប៉េត) បច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុនទីបេឹកេសោបច្ចេកទេសកំពុងសិកេសោ 
គមេេងប្លង់លម្អិតគេេងចាប់ផ្តើមដេញថ្លេជេើសរីស កេុមហ៊ុន 
សាងសង់នៅចុងឆ្នេំ២០១៧។ គមេេងជួសជុលសា្ពេនជេេយចង្វេរ
កម្ពុជា-ជប៉ុន បានរៀបចំដេញថ្លេជេើសរីសកេុមហ៊ុនសាងសង់កាល
ពីថ្ងេទី០៩ ខេមិថុនាឆ្នេំ២០១៧នៅបេទេសជប៉ុន ហើយចាប់ផ្តើម 
សាងសង់នៅចុងខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧នេះ។ គមេេងសាងសង់         
ចំណតផេកុងតឺន័រកេុងពេះសីហនុបេវេង ៣៥០ម៉េតេជមេេទឹក 
១៤,៥ ម៉េតេ គេេងចំណាយទឹកបេេក់២០០លានដុលា្លេរអាមេរិក
គេេងចុះហត្ថលេខាកិច្ចសនេយាផ្តល់បេេក់កម្ចីនៅខេ កក្កដ ឆ្នេំ២០១៧ 
ខាងមុខ។ គមេេងផ្លូវលេបឿនលឿន (ភ្នំពេញ-បាវិត) កំពុងរៀបចំ 
សេចក្តីពេេងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិកេសោលទ្ធភាពនេគមេេង និង 
បន្ត ចុះបេជុំពិគេេះយោបល់ជាសាធារណៈលើផលប៉ះពាល់នានា។

ចំពោះគមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការជាមួយបេទេស
កូរ៉េ ក្នុងនោះមនៈគមេេងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ២ (កេុងតាខ្មេ-
កេុងដូនកេវ (អូរចំបក់) និងផ្លូវជាតិលេខ២២ (អូរចំបក់-អង្គតា 
សោម ខេត្តតាកេវ) កេេលកស៊ូអាសេ (AC) បេវេង ៧២,២១ គ.ម 
បច្ចុបេបន្នកំពុងជេើសរីសកេុមហ៊ុនទីបេឹកេសោបច្ចេកទេស និងកេុម 
ការងរអន្តរកេសួងកំពុងចុះពិនិតេយវាយតម្លេលើផលប៉ះពាល់ ។  
គមេេងលើកកមេិតផ្លូវជាតិលេខ៤៨ (សេេអំបិល-ខេត្តកោះកុង) 
បេវេង ១៥០គ.ម កេេលកស៊ូ AC បច្ចុបេបន្ន ភាគីទាំងពីរ កំពុង 
ចរចាលើកម្ចីសមេបទាន។ គមេេងកេលំអស្ទឹងសៀមរាប ជំហាន 
ទី២ (ការសា្តេរស្ទឹងសៀមរាបផ្នេកខាងកេេម,ការទប់ចេេំងនិងការ
រៀបចំហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ) ទឹកបេេក់បេមណ ១៣.៣០៣លាន 
ដុលា្លេរអាមេរិក កម្ចីឥណទានរបស់មូលធនសហបេតិបត្តិការអភិវឌេឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចនេបេទេសកូរ៉េ និងថវិកាបដិភាគរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា  
ចំនួន ២៣៣ពាន់ដុលា្លេរអាមេរិក រយៈពេលសាងសង់ ៣ឆ្នេំ។                 
បច្ចុបេបន្នកំពុងជេើសរីសទីបេឹកេសោបច្ចេកទេស។

គមេេងហិរញ្ញបេបទាន សហបេតិបត្តិការជាមួយធនាគរអភិវឌេឍន៍
អាសុីក្នុងនោះមនៈ គមេេងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកេុងរបៀងខាង            
តេបូងផ្តេតលើការអភិវឌេឍកេុងចំនួនបួនគឺ កេុងបោ៉េយប៉េត កេុង 
បាត់ដំបង កេុងបាវិត និងទីបេជុំជនអ្នកលឿង រួមមន ការសាងសង់
បេព័ន្ធលូចមេេះទឹកសំណល់ និងទីលានកេច្នេសំរាម, សាងសង់ 
ផ្លូវកេុង, បេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និងទប់ចេេំងបាក់គេេងទឹកបេេក់
បេមណ ៣៧លានដុលា្លេរ រយៈពេលសាងសង់ ៥ឆ្នេំ។ បច្ចុបេបន្ន 
កំពុងសិកេសោគមេេងប្លង់លម្អិត គេេងអនុវត្តការងរសាងសង់នៅ
ឆ្នេំ២០១៧នេះ។ គមេេងអភិវឌេឍន៍កេុងរបៀង២ ផ្តេតការអភិវឌេឍ
កេុងចំនួនពីរតាមតំបន់ឆ្នេរគឺ កេុងកំពត (សាងសង់បេព័ន្ធលូ                 
ចមេេះ ទឹកសំណល់និងទីលានកប់សំរាម) និងកេុងពេះ សីហនុ 
(សាងសង់បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងទីលានកប់សំរាម) គេេង 
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វារីអគ្គិសនីសេសានកេម២ ជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយទៀត
របស់កម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនី

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្តេីកេសួងរ៉េនិងថាមពល អញ្ជើញតេួតពិនិតេយការដ្ឋេន វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម២ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងតេេង

វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម២ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងតេេង ជា           

វារីអគ្គិសនីដេលមនអនុភាព ៤០០មេហា្គេវា៉េត់ ជាវារីអគ្គសនីធំជាង

គេបំផុតនៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដេលបានចាប់ផ្តើមបិទទា្វេរ 

ទំនប់ទប់ទឹក ដំណើរការសាកលេបង កាលពីថ្ងេទី១៥ ខេកក្កដ 

ឆ្នេំ២០១៧បេកបដោយជោគជ័យ ហើយនឹងតេូវធ្វើពិធីបិទទំនប់ 

ទប់ទឹកជាផ្លូវការនៅថ្ងេទី២៥ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ខាងមុខ។ នេះ           

គឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌេឍ      

វិស័យអគ្គិសនីឲេយកាន់តេរីកចមេើនបេកបដោយគុណភាព និង  

ស្ថិរភាព។

ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានកេេម២ ដេលបានសាងសង់យ៉េង  

មមញឹកកាលពីខេមករា ឆ្នេំ២០១៣នោះ គេេងនឹងដក់ឲេយដំណើរ

ការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នេំ២០១៧ ឬនៅដើមឆ្នេំ២០១៨។ វារីអគ្គិសនី 

នេះ មនផ្ទេរងទឹកភ្លៀងសមេេប់ផ្តល់ជាបេភពទឹកមនទំហំសរុប 

៤៩.២០០ គីឡូម៉េតេការ៉េ ដេល ២ ភាគ ៣ ឋិតនៅលើខ្ពង់រាប 

នេបេទេសវៀតណាម ជាបេភពទឹកនេទន្លេ សេសាន និងទន្លេសេេ 

ពក ដេលនៅទីនោះ រដ្ឋេភិបាលវៀតណាម បានសាងសង់ទំនប់ 

វារីអគ្គិសនីចំនួន ១១ កន្លេងរួចហើយ គឺ ៧ កន្លេង នៅលើទន្លេ 

សេសាន និង ៤កន្លេងនៅលើទន្លេសេេពក។ ដូច្នេះបេភពទឹកមួយ

ផ្នេកធំរបស់ទន្លេទាំង២ តេូវបានទំនប់ទាំង ១១ កន្លេងខាងលើ 

ទប់ទុករួចហើយ ធ្វើឲេយវារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ របស់កម្ពុជា 

មិនចាំបាច់បង្កើតអាងស្តុកទឹកធំ ដេលលិចផ្ទេដីចេើនពេកទេ ។ 

អាសេ័យហេតុនេះ អាងវារីអគ្គិសនីសេសានកេេម២នេះ បានគេេង

កម្ពស់ទឹកក្នុងអាងបេេបេួលតេឹមតេ ១ ម៉េតេប៉ុណ្ណេះគឺពី  ៧៤ ម៉េតេ 

ទៅ ៧៥ម៉េតេ ។ ការគេេងដូច្នេះ នឹងផ្តល់នូវផលបេយោជន៍                 

ដេលអាចបំបាត់ការឡើងកម្ពស់ទឹកគំហុក ដេលធា្លេប់មនកន្លង     

មក ដោយសារវៀតណាមបើកទា្វេរទឹកសា្ថេនីយវារីអគ្គិសនីរបស់គេ

ម្តងៗ និងជួយសមេួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក ពេមទាំងការ    

បេើបេេស់ទឹកនៅតំបន់ជុំវិញអាងទឹកផងដេរ។     

វារីអគ្គិសនី សេសានកេេម ២ តេូវបានវិនិយោគរួមគ្នេដោយ 

កេុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីបេទេសចិន Hydrolancang International 

Energy មនភាគហ៊ុន៥១% កេុមហ៊ុននៅកម្ពុជា Royal Group 

មនភាគហ៊ុន ៣៩% និងកេុមហ៊ុន EVN មកពីបេទេសវៀតណាម 

មនភាគហ៊ុន១០% ដោយមនទុនវិនិយោគសរុបជាង ៨០០លាន 

ដុលា្លេរអាមេរិក។ សំណង់វារីអគ្គិសនីនេះ ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងតេេង       

តេូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទេដីទំហំ ៣មុឺន ៦ពាន់ហិកតា និងមន 

កម្ពស់សរុប ៨០ម៉េតេ ក្នុងនោះ ៧៥ម៉េតេ ជាកម្ពស់សមេេប់ទប់ទឹក 

និងកម្ពស់ ៥ម៉េតេ សមេេប់ការពារហានិភ័យពីកមេិតកម្ពស់ទឹកខ្ពស់

ជេុលដេលយូរៗអាចកើតមនម្តង។ គមេេងអភិវឌេឍន៍សា្ថេនីយវារី 

អគ្គិសនីសេសានកេេម២ជាបេភេទគមេេងសាងសង់ អាជីវកម្ម 

និងផ្ទេរ (BOT) មនរយៈពេល ៤០ ឆ្នេំ គិតចាប់ផ្តើមតាំងពីដំណើ

រការធ្វើអាជីវកម្ម និងតេូវបញ្ជូនអគ្គិសនីពីអនុសា្ថេនីយសេសាន 

តង់សេយុង២៣០ គីឡូវ៉ុលទៅសា្ថេនីយស្ទឹងតេេងចម្ងេយ ៣៦ គីឡូ 

ម៉េតេ ហើយបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈបណា្តេញ

ជាតិបញ្ជូនអគ្គិសនីស្ទឹងតេេង-កេចេះ-កំពង់ចាម-ភ្នំពេញ។ វារី           

អគ្គិសនីសេសានកេេម ២មនទួរប៊ីនចំនួន៨ ដេលទួរប៊ីននីមួយៗ 

មនអានុភាព ៥០ មេហា្គេវា៉េត់ ។

តាមការបា៉េន់សា្មេនរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា នៅពេលវារីអគ្គិសនី

មួយនេះដំណើរការពេញលេញ នឹងអាចផ្តល់បេេក់ចំណូលពន្ធដល់
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រដ្ឋបេមណ ៣០លានដុលា្លេរក្នុង ១ឆ្នេំៗ។ យោងតាមកិច្ចពេមពេៀង

រវាងកេុមហ៊ុនវិនិយោគ និងរាជរដ្ឋេភិបាល បនា្ទេប់ពីដំណើរការ   

អាជីវកម្មអស់រយៈពេល ៤០ឆ្នេំ គមេេងវារីអគ្គិសនីសេសានកេេម២

នេះ នឹងតេូវផ្ទេរជូនរាជរដ្ឋេភិបាលជាអ្នកគេប់គេងវិញម្តង ដេលនេះ

បានឆ្លុះបញ្ចេំងពីការចូលរួមចំណេកដ៏សំខាន់របស់កេុមហ៊ុនឯកជន

ជាមួយរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា។

តាមរបាយការណ៍ របស់អាជា្ញេធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲេយដឹងថា 

នៅក្នុងការអភិវឌេឍបេព័ន្ធ  បញ្ជូនអគ្គិសនីតង់សេយុងខ្ពស់  នៅចុងឆ្នេំ 

២០១៦ នេះ នៅក្នុងបណា្តេញជាតិរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា កេេពីតភា្ជេប់

ជាមួយបេព័ន្ធអគ្គិសនីតង់សេយុងខ្ពស់បេទេសវៀតណាម ភា្ជេប់ជាមួយ

បេព័ន្ធអគ្គិសនីតង់សេយុងខ្ពស់បេទេសថេ ក៏មនការតភា្ជេប់ជាមួយ     

បេភពវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់កំពង់ស្ពឺ កោះកុង និងពោធិ៍សាត់ បេភព

វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ជួរភ្នំគិរីរមេយ និងជួរភ្នំកំចាយពេមទាំងភា្ជេប់ជា         

មួយបេភពអគ្គិសនីផលិតដោយធេយូងថ្មនាំចូលនៅខេត្តពេះសីហនុ

ផងដេរ ។ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់ បណា្តេញជាតិនេះ បានគេប 

ដណ្តប់ផ្ទេល់លើរាជធានី ខេត្តចំនួន ១៤ គឺ៖ ភ្នំពេញ កណា្តេល 

កំពង់ស្ពឺ តាកេវ កំពត កេប ពេះសីហនុ កំពង់ឆ្នេំង ពោធិ៍សាត់ 

បាត់ដំបង បនា្ទេយមនជ័យ សៀមរាប កំពង់ចាម និងកោះកុង 

រួចហើយ និងបានបញ្ជូនទៅជួយខេត្តចំនួន ៤ទៀត គឺ៖ តេបូងឃ្មុំ 

ពេេវេង កំពង់ធំ និងប៉េលិន ។

រីឯសា្ថេនភាពនេការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ក៏តេូវបានដោះ 

សេេយ និងធ្វើការអភិវឌេឍទៅតាមលទ្ធភាពដេលអាចអភិវឌេឍបាន

នេតំបន់នីមួយៗ។ នៅចុងឆ្នេំ ២០១៦ អាជា្ញេធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបាន

ផ្គត់ផ្គង់ឲេយបេើបេេស់ចំនួន ២ ១៥៩ ៣២៤ កន្លេង ក្នុងនោះ ការផ្គត់

ផ្គង់អគ្គិសនីបានចេកចេញជា ៣ បេភេទគឺ៖ ទី-១ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី

ដោយបេភពអគ្គិសនីពីបណា្តេញជាតិ ចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណា 

ដេលបណា្តេញជាតិបានទៅដល់ ទី-២ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយ      

បេភពនាំចូលពីបេទេសជិតខាងចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណា ដេល 

បណា្តេញជាតិពំុអាចទៅដល់ ប៉ុន្តេមនលទ្ធភាពនាំចូលបេភពអគ្គិសនី

បេទេសជិតខាងបាន និងទី-៣ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយការផលិត 

អគ្គិសនីដោយម៉េសុីនដេយេសេល ឬដោយបច្ចកវិទេយាផេសេងទៀត               

ចំពោះតំបន់ទាំងឡាយណាដេលបណា្តេញជាតិពុំអាចទៅដល់ ហើយ

គ្មេនលទ្ធភាពនាំចូលបេភពអគ្គិសនីពីបេទេសជិតខាង។

គួររំលឹកដេរថា រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមន វារីអគ្គិសនី 

ដេលបាន និងកំពុងដំណើរការសរុបទាំងអស់នៅទូទាំងបេទេស 

ចំនួន ៦ហើយ ក្នុងនោះមនទី១- វារីអគ្គិសនីគិរីរមេយ១ដេលមន 

សមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីមនអានុភាព ១២ មេហា្កេវា៉េត់ 

ទី២- វារីអគ្គិសនីកំចាយ មនអានុភាព ១៩៤,១ មេហា្កេវា៉េត់ ទី៣- 

វារីអគ្គិសនីគិរីរមេយ៣  មនអានុភាព ១៨ មេហា្កេវា៉េត់  ទី៤- វារី អគ្គិសនី 

ស្ទឹងអាតេ  មន អានុភាព ១២០ មេហា្កេវា៉េត់  ទី៥- វារី អគ្គិសនី ឫសេសី 

ជេុំកេេម មនអានុភាព ៣៣៨ មេហា្កេវា៉េត់ និង ទី៦- វារីអគ្គិសនី 

ស្ទឹងតាតេ មនអានុភាព ២៤៦ មេហា្កេវា៉េត់ ។

ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ បេតិភូរាជរដ្ឋេភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនា

យកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲេយដឹងថា នៅពេលនេះតម្លេអគ្គិសនីនៅ 

កម្ពុជា បានធា្លេក់ចុះជាបន្តបនា្ទេប់សេបគ្នេនឹងការកាត់បន្ថយការទិញ

អគ្គិសនី ពីបេទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដោយសារតេវត្តមននេបេភព

អគ្គិសនីដេលផ្គត់ផ្គង់ដោយវារីអគ្គិសនីរបស់យើង។ ការបង្ហេញ 

របស់ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ដើមេបីសមេេចផេនការកាត់បន្ថយថ្លេ

ថាមពលអគ្គិសនី នៅកម្ពុជាពីពេលបច្ចុបេបន្នដល់ឆ្នេំ២០២០ ខាង 

មុខ និងធ្វើឲេយកម្ពុជាមនឯករាជេយភាពខាងថាមពលអគ្គិសនីនោះជា

សំខាន់ គឺផ្អេកលើមូលដ្ឋេនបេភពថាមពលបានមកពីបេភពវារី 

អគ្គិសនីទាំងនេះឯង។ 

គួរបញ្ជេក់ដេរថា ជាបណ្តើរៗនៅពេលវារីអគ្គិសនីមួយចំនួនរបស់

កម្ពុជាបានដំណើរការ កម្ពុជាក៏កំពុងកាត់បន្ថយការទិញអគ្គិសនីពី

បេទេសវៀតណាម និងពីបេទេសថេមួយចំនួនរួចជាសេេចទៅ

ហើយ។ វត្តមនវារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានកេេម២ នឹងចូលរួម                

ចំណេកដល់ផេនការកាត់បន្ថយ តម្លេអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា បានចេើន

សេបពេលតមេូវការថាមពលអគ្គិសនីនៅ   កម្ពុជាកំពុងមនការកើន

ឡើងជាលំដប់នោះ៕

ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានកេេម២ គេេងនឹងដក់ឲេយដំណើរការ
ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នេំ២០១៧ ឬនៅដើមឆ្នេំ២០១៨
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សកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការរៀបចំដោនដី
និងផោនការបោើបោស់ដីគោប់កមោិត 

ឆ្លើយតបនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដេលកំពុងរីកចមេើន កេសួង 

រៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉េង

សកម្មនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដេនដី ការកសាង 

ផេនការរៀបចំដេនដី ប្លង់គោល ផេនការបេើបេេស់ដី គេប់កមេិត 

និងគោលនយោបាយ ជាតិស្តីពីលំនៅឋាន ជាពិសេសលំនៅឋាន

ដេលមនតម្លេសមរមេយជូនមន្តេីរាជការ កងកម្លេំងបេដប់អាវុធ 

និងបេជាពលរដ្ឋ ដេលមនបេេក់ចំណូលមធេយម បេេក់ចំណូលទាប 

និងជនងយរងគេេះ ដើមេបីធានាការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព 

និងសមធម៌។ 

 ក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆ្នេំចុងកេេយ តាមការសិកេសោរបស់កេសួង

ដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់អំពីកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍

ទីកេុងបង្ហេញឲេយឃើញថា ចំនួនបេជាជនរស់នៅក្នុងរាជធានី ទីកេុង 

និងទីបេជុំជននៅឆ្នេំ២០១៤ មនចំនួនបេមណ ៤,៥លាននាក់ 

នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ៧,៩២លាននាក់ នៅឆ្នេំ២០៣០ ។ 

តាមទិន្នន័យនេះ បង្ហេញឲេយឃើញថា សមេេប់រយៈពេល ១៥ឆ្នេំ 

ទៅមុខ ពីឆ្នេំពី២០១៥ ដល់ឆ្នេំ ២០៣០ តមេូវការលំនៅឋាន 

សមេេប់តំបន់រាជធានី កេុង និងទីបេជុំជនមនបេមណ ៨០មុឺន 

លំនៅឋាន ដេលគិតជាមធេយមមនតមេូវការបេមណ ៥មុឺនលំនៅ 

ឋានក្នុងមួយឆ្នេំ។

 ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ ទេសរដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេ្ីកេសួងដេនដីនគ

រូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានថ្លេងថា ក្នុងឆ្នេំ២០១៦ កំណើន   សេ

ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ៧% ហើយបើតាមការ 

ពេយាករណ៍ នៅឆ្នេំ២០១៧ នេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសមេេចបានក្នុង

រង្វង់ ៧% បន្ត ទៀត ដេលកតា្តេនេះ វិស័យអចលនទេពេយ និងសំណង់

លំនៅដ្ឋេនជាសសរស្តម្ភស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងចំណម សសរស្តម្ភទាំង

៤ដេលទេទេង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការនេះ 

កេសួងរៀបចំដេនដីបាននិង កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តី

ពីលំនៅសា្ថេន ផេសោរភា្ជេប់ទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំ 

ដេនដី ដើមេបីជំរុញ និងគំទេដល់ការអភិវឌេឍលំនៅសា្ថេនគេប់បេភេទ 

ជាពិសេសលំនៅសា្ថេនដេលមនតម្លេសមរមេយ ជូនមនេ្តីរាជការ កង 

កម្លេំងបេដប់អាវុធ និងបេជាពលរដ្ឋដេលមនបេេក់ចំណូលមធេយម 

បេេក់ ចំណូលទាប និងជនងយរងគេេះដើមេបីធានាការអភិវឌេឍ 

បេកបដោយសមធម៌ ។

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការកេសួងរៀបចំដេនដី 

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានឲេយដឹងថា ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់

ក្នុងឆ្នេំ២០១៦ កន្លងទៅនេះមនបេមណ ៥.៥៨០ លានដុលា្លេរ 

បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៥ គឺមនកំណើនបេមណ ៦៧,១៥ ភាគរយ ។ 

ក្នុងរយៈពេល ៦ខេ ដើមឆ្នេំ២០១៧ នេះ កេសួងរៀបចំដេនដី 

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអនុម័តលើគមេេងសាងសង់ 

ទូទាំងបេទេសសរុប ១៥២៣គមេេង កើនឡើង ២៨,៧% ឯតម្លេ 

វិស័យសំណង់ កំពុងមនកំណើន អាសេ័យ ដោយកតា្តេស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច, កំណើនតមេូវការលំនៅឋាន

របស់បេជាពលរដ្ឋ សេបនឹង ចំណូលមធេយមកើនឡើង និងកំណើនលំហូរវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងវិស័យសំណង់
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សរុបមន ៤,៩៤ពាន់លានដុលា្លេរ កើនឡើង ២៧% ធៀបនឹង 

រយៈពេលដូចគ្នេឆ្នេំ២០១៦ និងបង្កើតការងរជូនបេជាពលរដ្ឋបេ

មណជាង ២០០.០០០ នាក់ ក្នុង១ថ្ងេ ។  

វិស័យសំណង់ ដេលបន្តកើនឡើងនៅពេលនេះ គឺអាសេ័យ 

ដោយកតា្តេមួយចំនួនដូចជា ១-ស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉េកេូសេដ្ឋ 

កិច្ច ២-កំណើនតមេូវការលំនៅឋានរបស់បេជាពលរដ្ឋ សេបនឹង 

ចំណូលមធេយមកើនឡើង ៣-កំណើនលំហូរវិនិយោគបរទេសនៅក្នុ

ងវិស័យសំណង់។ វិស័យនេះបានងើបឡើងវិញជាលំដប់ចាប់តាំង

ពីឆ្នេំ២០១៣ គឺបនា្ទេប់ពីការធា្លេក់ចុះកាលពីឆ្នេំ២០០៨-២០១១ ដោយ

សារឥទ្ធិពលនេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នេំ២០០៨។ វឌេឍនភាពវិស័យ

សំណង់តេូវបានឆ្លុះបញ្ចេំងតាមរយៈការនាំចូល សម្ភេរៈសំណង់ 

និងគមេេងវិនិយោគសំណង់ជាចេើន។ ក្នុងឆមសទី១ ឆ្នេំ២០១៧ 

ការនាចំលូសម្ភេរៈសណំងប់ានកើនឡើងបេមណ៣៤% ហើយការ 

នាំចូលសុីម៉ង់ត៍មនកំណើន១០%វិញ បនា្ទេប់ពីបានធា្លេក់ចុះ៤០%

កាលពីរយៈពេលដូចគ្នេឆ្នេំ២០១៦។ មេយា៉េងទៀតគមេេងវិនិយោគ

ក្នុងវិស័យសំណង់បន្តមនស្ថិរភាពល្អបេសើរ ដោយគមេេងដេល

មនការអនុញ្ញេតកើនឡើង ២៨.៧% ដល់ចំនួន១៥២៣គមេេង 

សេបពេលដេលតម្លេវិនិយោគដេលបានអនុម័ត បានកើនឡើង 

២៧% ដល់ជិត ៥ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក ។

 ឯកឧត្តម ប៉ែន សុផល បានថ្លេងបន្តថា សេបនឹងការរីក 

ចមេើននេះ កេុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ដេលបានចុះបញ្ជី

នៅកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានកើនដល់ 

១ ០២២ កេុមហ៊ុន ក្នុងនោះកេុមហ៊ុនសិកេសោគមេេងប្លង់មន៤២ 

និងកេុមហ៊ុនសាងសង់មន៩៨០។ នៅទូទាំងបេទេស យើងមន 

សា្ថេបតេយករ បេមណជាង ២៥០០ នាក់ និងវិស្វករបេមណជាង 

៣០.០០០នាក់ ។ កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ 

ក៏បាននិងកំពុងពងេឹងការគេប់គេងសំណង់ ជាពិសេស សំណង់ 

អគរធំខ្ពស់ៗ ឲេយអនុវត្តបានតេឹមតេូវទៅតាមបទដ្ឋេនគតិយុត្ត 

បច្ចេកវិទេយាស្តង់ដរខ្ពស់ និងមនអត្តសញ្ញេណវបេបធម៌ជាតិ ដើមេបី 

ធានានូវសុវត្ថិភាព សោភ័ណភាព បរិសា្ថេនបេតង និងភាពសុខ             

ដុមនីយកម្មជាមួយវបេបធម៌បេពេណីខ្មេរ ក្នុងគោលបំណងសមេេច

បានការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព ។ ដោយឡេកក្នុងការលើក 

កម្ពស់សុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដី និងការវិនិយោគកេសួងបាន 

សមេេចការចុះបញ្ជីដីធ្លីបានបេមណ ៤.៤៥១.៨១៧ប័ណ្ណ តេូវជា 

៦៣,៦% នេកេបាលដី សរុបបេមណ ៧លានកេបាលដី និងចេញ             

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ចំណេកឯកជននេអគរសហកម្មសិទ្ធិជាចេើនទៀត ។ 

រាជរដ្ឋេភិបាលតេងតេចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាដេគូ និងបានលើក 

កម្ពស់តួនាទីវិស័យឯកជន ក្នុងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ។ 

ដោយឡេកវិស័យអចលនទេពេយ និងសំណង់ បានផ្តល់ការអនុគេេះ 

យ៉េងចេើនដល់វិនិយោគិនបរទេសចំពោះសិទ្ធិលើអចលនទេពេយ។

លោកជំទាវ ងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង 

ហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លេងថា ការរីកចមេើននេវិស័យសំណង់ និងអចនវត្ថុ

នៅកម្ពុជាតេូវបានជំរុញដោយវិស័យមួយចំនួន ទើបធ្វើឲេយការវិនិ-

យោគក្នុងវិស័យនេះ បន្តកើនឡើង។ លោកជំទាវ ងួន សុខា 
បានថ្លេងថា ការអភិវឌេឍក្នុងវិស័យនេះពិតជាមិនអាចកើតឡើងបាន

ឡើយ បេសិនជាមិនមនការចូលរួមពីកតា្តេចមេបងៗ នោះគឺស្ថិរភាព 

នយោបាយ ស្ថិរភាពម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាក់ស្តេងយើងធា្លេប់ឃើញ 

ថា កម្ពុជាធា្លេប់សមេេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ខ្ទង់ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ 

២០០០ ដល់ឆ្នេំ២០០៣ និងបនា្ទេប់មកទៀតសមេេចបានកំណើន

ជាមធេយម ១១,១ភាគរយ ចាប់ពីឆ្នេំ២០០៤ ដល់ឆ្នេំ២០០៧ ។ 

ការអនុម័តចេបាប់សហកម្មសិទ្ឋិ ដេលអនុញ្ញេតឲេយជនបរទេសអាច       

ទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី១ ឡើងទៅ ក៏ជាកម្លេំងចលករដ៏សំខាន់ ដេល 

ជំរុញឲេយវិស័យនេះមនភាពរីកចមេើន ។ លោកជំទាវបានបន្តថា 

បនា្ទេប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកលឆ្នេំ២០០៨ កម្ពុជា 

សមេេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧% ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ២០១១ ដល់ 

ឆ្នេំ២០១៦ ជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមំក្នុងរង្វង់៧% ហើយ

ក៏មនការរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តមនកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈ

ពេលមធេយមខាងមុខ គឺក្នុងរង្វង់៧% នៅឆ្នេំ២០១៨ ។ បេធាន           

សមគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាបានថ្លេងថា វិស័យសំណង់ជាវិស័យ

មួយដេលរាជរដ្ឋេភិបាលចាត់ទុកថា ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងការ             

ទេទេង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុចំណម វិស័យទាំងបួន គឺវិស័យ 

វាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និងកសិកម្ម។ ការកើនឡើងនូវ     

ចំនួនបេជាសាស្តេពីមួយឆ្នេំ ទៅមួយឆ្នេំ បានធ្វើឲេយយើងដឹងថា 

បរិមណផ្ទះ ខុនដូ អាផតមុិនមនការកើនឡើងជាចេើនឯកតា។ 

សមគមអ្នកវាយតម្លេ និងភា្នេក់ងរអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លេងអបអរ

សាទរចំពោះការរីកចមេើននេវិស័យសំណង់ និងអចលនទេពេយ 

នៅកម្ពុជា ដោយលើកឡើងថា កំណើននេការវិនិយោគនេះ ជាការ 

ឆ្លុះបញ្ចេំងពីទំនុកចិត្ត ដ៏មុតមំរបស់អ្នកវិនិយោគ ទៅលើស្ថិរភាព 

នយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា៕

 ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ ទេសរដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេ្ីកេសួងដេនដីនគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់  ក្នុង ឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនេកិច្ចបេជុំបូកសរុបលទ្ធផល
ការងររបស់កេសួង បេចាំខេមិថុនា  និងទិសដៅខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៧
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ទឹកបេេក់បេមណ ៣៨លានដុលា្លេរ រយៈពេលសាងសង់ ៤ឆ្នេំ ហើយ 
បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចសនេយារួចរាល់ជាមួយកេុមហ៊ុន ទីបេឹកេសោ 
បច្ចេកទេស NIS Consultant Co., Ltd. ចំនួនទឹកបេេក់ ២.៨២៥. 
០៤០ ដុលា្លរ។ បច្ចុបេបន្ន កំពុងសិកេសោគមេេងប្លង់លម្អិត  គេេង            
អនុវត្តការងរសាងសង់នៅដើមឆ្នេំ២០១៨។ គមេេងកេលំអ                
គេប់គេងបរិសា្ថេនកេុងជុំវិញបឹងទនេ្លសាប រួមមនៈ កេុងកំពង់ឆ្នេំង 
(សាងសង់ទំនប់ការពារទឹកជំនន់ និងទីលានកប់សំរាម) កេុង 
ពោធិ៍សាត់ (សាងសង់បណា្តេញលូ ទប់ចេេំងបាក់ និងទីលានកប់ 
សំរាម) គេេងទឹកបេេក់បេមណ ៥២លានដុលា្លេរអាមេរិក 

រយៈពេលសាងសង់ ០៥ឆ្នេំ។ បច្ចុបេបន្នកំពុងសិកេសោគមេេងប្លង់ 
លម្អិត  គេេងអនុវត្តការងរសាងសង់នៅដើមឆ្នេំ២០១៨។

ចំពោះ គមៃោងហិរញ្ញប្បទានសហបៃតិបត្តិការជាមួយបៃទៃសថៃ 
ក្នុងនោះមានៈ

គមេេងសាងសង់សា្ពេនឆ្លងកាត់ពេំដេនកម្ពុជា-ថេ (ស្ទឹងបត់-
បានណងអៀង) បានវាយតម្លេលើឯកសារហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ជេើស
រីសកេុមហ៊ុនទីបេឹកេសោបច្ចេកទេស។ គមេេងសាងសង់ចេកទា្វេរ  
ពេំដេនអន្តរជាតិនិងផ្លូវតភា្ជេប់ (អគរប៉ុស្តិ៍ពេំដេនមកភា្ជេប់នឹងផ្លូវ-
ជាតិលេខ៥ ក្នុងខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ) បច្ចុបេបន្នភាគីទាំងពីរកំពុង
ដោះសេេយផលប៉ះពាល់ និងបានបេជុំគណៈកម្មការសមេប- 
សមេួល គមេេងកាលពីថ្ងេទី២៣ ខេមិថុនា ឆ្នេំ២០១៧ ។

ជាទិសដៅសំខាន់ៗ និងការងរផេសេងៗសមេេប់ឆមសទី២ គឺ 
បន្ដជំរុញគោលការណ៍ចរាចរលិខិតសា្នេមរដ្ឋបាលក្នុងកេសួងឱេយកាន់
តេសុកេឹត និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ តេៀមសហការរៀបចំ 
ពិធីសមោ្ពេធសមិទ្ធផលនានា ពិធីបើកការដ្ឋេនសាងសង់ ពិធីបុណេយ 
ជាតិ-អន្តរជាតិ និងបដិសណា្ឋេរកិច្ចផេេសងៗតាមកម្មវិធី និងកាល 
បរិច្ឆេទកំណត់របស់រាជរដ្ឋេភិបាល និងកេសួង។ បន្តចុះធ្វើសវន 
កម្មអង្គភាពកេេមចំណុះកេសួង ដើមេបីជួយឱេយបំពេញភារកិច្ចស្នូល
បានទាន់ពេលវេលាបេកប ដោយបេសិទ្ធភាព  និងមនការទទួល 
ខុសតេូវខ្ពស់ សំដៅធានាឲេយអង្គភាពទាំងនោះបានដំណើរការ និង
បេើបេេស់បេព័ន្ធគេប់គេងផ្ទេក្នុង ពេមទាំងបេតិបត្តិសេបតាមនីតិវិធី
បទបេបញ្ញត្តិ រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកទេសឱេយបានតេឹមតេូវ កាត់ 
បន្ថយហានិភ័យ និងធានាបានគណនេយេយភាពហិរញ្ញវត្ថុ៕

ទី៣.ទារធ្វើបាតុកម្ម ។ សម្តេចបានបង្ហេញហេតុផលថាតើដូរអ្វី 
ទៀតបើយើងបានដូរពីបេេក់ខេពី៤០ ដុលា្លេរ រហូតដល់ ១៥៣ 
ដុលា្លេរ ។ ដូរពីមនរោងចកេតេឹមតេជាង ៦០ មកដល់ជាង ១.០០០ 
រោងចកេ។ ពីកម្មករតេ ៨ មុឺននាក់ មកជាងមួយលាននាក់ ។ ពីបេេក់ 
នាំចេញតេតេឹម ២០០ លានដុលា្លេរដល់ជាង ៧.០០០លានដុលា្លេរ 
នាពេលបច្ចុបេបន្ន ។  

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ក៏បានថ្លេងទាក់ទងនឹង            
ពេឹត្តិការណ៍នយោបាយចំពោះមុខផងដេរ ដោយបញ្ជេក់ថា មិន       
អនុញ្ញេតឲេយមនបន្ទប់សា្ថេនការណ៍កើតឡើងវិញទេ ។ បន្ទប់សា្ថេន-
ការណ៍មិនខុសពីទីបញ្ជេការសមរភូមិនោះទេ។ សម្តេចបានដឹងថា
អ្នកណាដេលទម្លេក់លុយឲេយអង្គការ ខុម ែ្រហ្វល និងភស្តុតាងស្តីពី
ផេនការចង់ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋេភិបាល។

សម្តេចតេជោបានបញ្ជេក់បេបនេះនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី ២ 
«ស្តីពីការការពារ និងអភិរកេសធនធានធម្មជាត»ិ នៅវិមនសន្តិភាព 
ទីស្តីការនាយករដ្ឋមនេ្តីនាពេឹក ថ្ងេទី២២ខេសីហានេះ ដេលមន 
មនេ្តីរាជរដ្ឋេភិបាល និង សង្គមសុីវិលដេលធ្វើការងរផ្នេកបរិសា្ថេន 
និង បណា្តេអង្គទូតនានាបេចាំនៅកម្ពុជាបេមណ ៥០០ នាក់  ។

 “ឯកឧត្តម អេតហា្គេ ពួកឯកឧត្តមនេះហើយដេលបានផ្តល់លុយ
ដល់ពួកបន្ទប់សា្ថេនការណ៍។ បន្ទប់សា្ថេនការណ៍មិនខុសពីទីបញ្ជេ
ការសមរភូមិនោះទេ។ រឿងអីអ្នកឯងមកបង្កើតនៅកម្ពុជា? ។                 

រដ្ឋមនេ្តីមហាផ្ទេរបស់ខ្ញុំ មិនអនុញ្ញេតឲេយអ្នកឯងមកបង្កើតនៅកម្ពុជា
នោះទេ ។ ឥឡូវខ្ញុំដឹងថា អ្នកណាទម្លេក់លុយឲេយខុម ែ្រហ្វល។ អ្នក 
ណាទម្លេក់លុយឲេយអ្នកណា ។ ខ្ញុំដឹង ។ បេយ័ត្នណាចេបាប់ស្តីពី 
គណបកេសនយោបាយ អត់មនឲេយអ្នកឯងមកពាក់ព័ន្ធ ហើយឥឡូវ
មនឯកសារជាភស្តុតាងអំពីផេនការផ្តួលរំលំ” ។

សម្តេចតេជោបានពេមនចំពោះជនបរទេសទាំងឡាយ ដេល
បាននិងកំពុងស្ថិតនៅពីកេេយបន្ទប់សា្ថេនការណ៍ ដេលមនផេន 
ការផ្តួលរំលំ។ សម្តេចបញ្ជេក់ថា ដើរវាយបេហារគេ ដើរសម្លេប់គេ   
រួចហើយមកបេដៅសិទ្ធិមនុសេសនៅកម្ពុជា នៅពេលដេលខ្លួនឯង 
មិនទាន់ទាំងមនភាពសា្អេតស្អំផងនោះ ។ សម្តេចតេូវការយុត្តិធម៌
សមេេប់បេទេសរបស់សម្តេច ។ សមេេប់ការដឹកនាំរបស់សម្តេច 
សម្តេចបានលះបង់អស់ហើយសមេេប់បេទេសនេះ ទាំងកេវភ្នេក 
ទាំងកូនបេុស ។ សម្តេចបានរួមជាមួយបេទេសកម្ពុជាតាំងពីជីដូន 
ជីតា មកមេ៉្លះ ។

សម្តេចតេជោក៏បានពេមនទុកថា ជិតដល់ពេលបោះឆ្នេត 
ហើយសុំកុំមករញ៉េរញ៉េ។ បេទេសនេះតេូវការសន្តិសុខ សណា្តេប់ 
ធា្នេប់សង្គម ដើមេបីការអភិវឌេឍរាប់ទាំងបេជាធិបតេយេយ និងនីតិរដ្ឋ។     
មិនមេនជាលេបេងកូនក្មេងឲេយអ្នកឯងជេរបេទេចនោះទេ ។ ចំណេក 
តេកូលហ៊ុន ក៏មិនមេនជាចំណីសមេេប់អ្នកឯងសម្លេប់លេងនោះ
ដេរ។ សូមពេមនទុកឲេយហើយ ។ យើងបានតេៀមទុករួចហើយ ។/

tmkBITMB½rTI 12

tmkBITMB½rTI 23
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បែវត្តិសិល្បៈ
ល្ខែនបាសាក់

ទមេងស់ិលេបៈលោ្ខេនបាសាក់ មនដើម  
កំណើតនៅសេុកបាសាក់ខេត្តឃា្លេំង ស្ថិតនៅ 
ទល់មុខខេត្តពេះតេពាំងកម្ពុជាកេេម។ បាសាក់ 
ជាឈ្មេះទន្លេមួយ ដេលជាខ្នេងមួយនេទន្លេ 
មេគង្គ ហើយបេសព្វគ្នេនៅភ្នំពេញ “ចតុមុខ” ។

ទន្លេនេះបានហូរកាត់ទៅទិសខាងតេបូងចាក់
ទៅក្នុងឈូងសមុទេចិន គឺនៅលើដងទន្លេនេះ 
ហើយដេលជាទីតាំងនេសេុកបាសាក់ ខេត្ត ឃា្លេំង 
ដេលសិលេបៈលោ្ខេនបាសាក់ បានចាប់កំណើត 
ឡើង។ តំបន់នេះមនបេជាជនខ្មេររស់នៅចេើន
ជាតំបន់ដេលមនអារេយធម៌ និងមនកេរដំណេល
វបេបធម៌ខ្មេរពីបរមបុរាណចេើនដូចជា បេេង្គ 
បេេសាទ សេះបុរាណ វត្តអារាម តនេ្តី ចេើនវង់        
និងលោ្ខេនចេើនបេភេទដូចជា យូរកេរ្តិ៍ និងលោ្ខេន 
យកេសរាំជាដើម។ល។

តាមឯកសារសេេវជេេវ ដេលទទួលបាន 
លោ្ខេនបាសាក់ ដេលយើងសា្គេល់ដល់សព្វថ្ងេនេះ 
មនបេភពមកពីលោ្ខេនទេើងឃ្លេក ហើយបាន       
រីកចមេើនឡើង ដោយសា្នេដេបញ្ញវ័ន្តមួយកេុម     
ដេលមនចំណេះជេេជេះខាងអកេសរសិលេប៍ និង 
សាសនាកេេមការដឹក នាំរបស់អតីត ចៅអធិការ 
វត្តខេសោច់កណា្តេល “បាសាក់ពេះតេពាំង” កម្ពុជា 
កេេមឈ្មេះលោកគេូសួរ។ កេេយពេលសឹក  
មកដោយក្នុងបំណងថេរកេសោរំព្ញកនូវតម្លេវបេបធម៌
ជាតិរបស់ខ្លួន លោកគេូសួរក៏បានបេមេបេមូល 
អ្នកសឹកពីបួសដូចគ្នេ និងពុទ្ធបរិស័ទផេសេងទៀត 
បង្កើតជាលោ្ខេនមួយវង់។ ប៉ុន្តេដោយខ្វះខាត  
សម្ភេរៈ និងឆកលោ្ខេននេះ តេូវបានគេនាំគ្នេ 
សម្តេងផ្ទេល់ដី និងមនរោង ដេលសង់ឡើងបេក់ 
ដោយមេកឈើ ឬធាងដូង ធាងតោ្នេត មកគេប 
បេហាក់បេហេលនឹងទេើង ឃ្លេក ទើបអ្នកសេុក

និយមនាំគ្នេហៅថាលោ្ខេនទេើងឃ្លេក។
លោ្ខេននេះ មនវត្តមនរហូតមកដល់អំឡុង 

ឆ្នេំ១៩៥៣ ឬកេេយនោះបន្តិចផង នៅជាយ 
កេុងភ្នំពេញ និងជនបទនានា។ អ្នកខ្លះនិយម
ហៅលោ្ខេនទេើងឃ្លេកនេះថា លោ្ខេន “យូរកេរ្តិ៍”។
ពាកេយយរូកេរ្តិ៍មនតម្លេបញ្ជេកថ់ា ជាទមេងស់លិេបៈ 
ដេលជាមរកតរបស់ខ្មេរ តាំងពីយូរលង់មក ហើយ 
ឈ្មេះនេះ ក៏តេូវបានបងប្អូនខ្មេរកម្ពុជាកេេម 
និយមហៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងេ។ លោ្ខេនទេើង
ឃ្លកបានពងេីកបេជាបេិយភាពរបស់ខ្លួនយ៉េង
ឆប់រហ័ស ពេេះអ្នកសម្តេងសុទ្ធជាអ្នកពូកេខាង 
អកេសរសិលេប៍ ពូកេបេើពាកេយសម្តីជាកាពេយឃ្លេង 
ពរិោះរណ្តធំ្វើឲេយ ទសេសនកិជនពេញ ចតិ្តកេេលេង។ 
មិនតេប៉ុណ្ណេះ លោ្ខេននេះបានចូលបេឡងបេជេង
ជាមួយលោ្ខេនកេលឿងវៀតណាម ហើយក៏បាន
ជះឥទ្ធិពលលើគ្នេទៅវិញទៅមក។ កេេយមក 
ទៀត ជនជាតិចិនមួយចំនួនធំ  ដេលភៀសខ្លួនពី
សងេ្គាមក្នុងរយៈពេលបះបោររបស់ពួក ម៉េន់ជូ 
នោះក៏បានហូរចេេលមកតាមសមុទេ ចូលមក 
បោះទីតាំង នៅតំបន់កូសាំេងសុីន រស់នៅលាយឡំ 
ជាមួយបេជាជនខ្មេរ និងបេជាជនវៀតណាម ។ 
ពេលនោះបេជាជនចិន ក៏បាននាំយកមកនូវ 

សិលេបៈបេពេណីរបស់ខ្លួនផងដេរគឺ “លោ្ខេនហុី”។ 
សម័យកាលនោះ ទាំងលោ្ខេនទេើង ឃ្លេកខ្មេរ 
ទាំេងលោ្ខេនកេលឿងវៀតណាម និងលោ្ខេនហុីចិន
ក៏បានសម្តេងបេឡងបេជេងគ្នេបញ្ចេញឥទ្ធិពល
រៀងៗខ្លួន។ ទីបំផុតលោ្ខេនហុីចិន ក៏ទទួល 
ជោគជ័យ យ៉េងធំធេង។ ឃើញហេតុផលដូច្នេះ 
ដើមេបីទាមទារបេជាបេិយភាព ពីទសេសនិកជន 
ចមេុះជាតិសាសន៍នោះ អ្នកដឹកនាំលោ្ខេនខ្មេរក៏
បានសិកេសោចម្លងយកចណំចុសំខាន់ៗ  ខ្លះ ពលីោ្ខេន 

ហុីចិន កេេយមកក៏ធ្វើឲេយលោ្ខេនទេើងឃ្លេកខ្មេរ
ដណ្តើមបានបេជាបេិយភាពយ៉េងខា្លេំង ក្នុងតំបន់ 
កូសាំេងសុីននោះ។

ចំពោះបេវត្តិការបេេកា្លេយឈ្មេះ ពីលោ្ខេន 
ទេើងឃ្លេក ឬលោ្ខេនយូរកេរ្តិ៍មក ជាឈ្មេះលោ្ខេន 
បាសាក់នៅកម្ពុជាយើងដល់សព្វថ្ងេនេះ តាម 
ឯកសារបានបញ្ជេក់ថា ៖

នៅអំឡុងឆ្នេំ១៩២០ មនបងប្អូនពីរនាក់ 
បងឈ្មេះលីកាញ់ ប្អូនឈ្មេះលីសួន មនដើម  
កំណើតនៅសេុកបាសាក់ដេនដីកម្ពុជាកេេម ។ 
លីកាញ់បានចាកចេញពីសេុកទៅរៀនសូតេនៅ
បេទេសបារាំង ។ កេេយមកលីកាញ់ក៏រកសុី 
មនបាន ក៏មនចិត្ត នឹកប្អូន នឹកសេុក កំណើត 
របស់ខ្លួន ក៏មនគំនិតផ្ញើបេេក់កាសឲេយប្អូនឈ្មេះ
លីសួនធ្វើយ៉េងណាជួយថេរកេសោ និងពងេីកកេុម 
សិលេបៈយូរកេរ្តិ៍ ទេើងឃ្លេក ឲេយបានគង់វងេស ។ 
ដោយសារបណា្តេំ និងជំនួយថវិកាពីលីកាញ់            
ជាបង កេេយមកលីសួនក៏កា្លេយជាថៅកេលោ្ខេន
ទេើងឃ្លេក ដ៏លេបីលេបាញដំបូងគេបង្អស់នៅសេុក

បាសាក់ គត់ក៏បានប្តូរឈ្មេះថា ថៅកេ“ឆគេួន”។ 
តាំេងពីពេលនោះមកថៅកេ ឆគេួនក៏បាននាំកេុម
លោ្ខេនរបស់ខ្លួនមកសម្តេង ធ្វើអាជីវកម្មនៅភ្នំ-
ពេញ និងខេត្តនានាមួយចំនួន តាមដងទន្លេក្នុង 
អំឡុងឆ្នេំ១៩៣០។ ប៉ុន្តេការមកសម្តេងនៅភ្នំពេញ
កេុមលោ្ខេនលោកឆគេួន មិនសូវបានជោគជ័យ 
ដោយសារជួបបេជេងជាមួយកេុមសិលេបៈលោ្ខេន
នៅកម្ពុជា ភាគកណា្តេលមនទមេង់ចេើន និង 
សមេបូរបេប ដូចជាលោ្ខេនបាមោជ្ជទ័យ និងលោ្ខេន 
មហោរី ដេលមនតាំេងពីយូរលង់មកហើយ ។        
តេបតិតេតេវូ ទទលួបរាជយ័ជាញកឹញាប ់កដ៏ោយ 
ប៉ុន្តេអ្នកដឹកនាំលោ្ខេនបាសាក់ បានខិតខំហាត់ 
រៀន សេូបយកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងថ្មីៗ 
ពេមទាំងដកសេង់ យកទមេង់លោ្ខេននៅភ្នំពេញ
ដូចជាភ្លេងមហោរី ចមេៀងមហោរីជាដើមដើមេបី
បញ្ចូលទៅក្នុងលោ្ខេនរបស់ខ្លួន ។ កេេយពីបាន 
ពេយាយមហាត់រៀន និងបញ្ចូលបច្ចេកទេសថ្មីៗ 
បន្ថេមទៀត កេុមលោ្ខេនលោកឆគេួនក៏បាននាំ
កេុមរបស់ខ្លួនតាមទូកប៉ុកចាយទាំង ដេលមន 
គេឿងតម្លើង ឆក និងសម្ភេរៈតុបតេងល្អបេណីត 
ថេមទៀត ទើបមកបេកួតជាមួយកេុមលោ្ខេន 
បេមោជ្ជទ័យ និងលោ្ខេនមហោរីនៅភ្នំពេញរហូត
កេុមលោ្ខេនទេើងឃ្លេកឆគេួនបាន ទទួលជោគ-
ជ័យយ៉េងធំធេង ដោយមធេយាបាយសម្តេងថ្មីមន
លេបិចហោះហើរ ចេៀងពិរោះ ភ្លេងពិរោះ តុបតេង 
មុខសេស់សា្អេត ទាក់ទាញទឹកចិត្តទសេសនិកជន 
ឲេយភា្ញេក់ផ្អើលពេញចិត្តយ៉េងខា្លេំង ។ តាំងពីនោះ 
មកទសេសនិកជន ក៏បាននាំគ្នេហៅឈ្មេះថា កេុម         
សិលេបៈលោ្ខេនបាសាក់រៀងរហូត មកដល់ បច្ចុបេបន្ន 
ដោយសំអាងថា កេុមសិលេបៈនេះថៅកេដឹកនាំ
នៅក្នុងសេុកបាសាក់ ដេលនាំមកសម្តេងតាម 
ទន្លេបាសាក់ទើបហៅដោយខ្លីថា “លោ្ខេនបា-
សាក់”។/

 លោ្ខេនបាសាក់ ដេលបានកា្លេយមកពីលោ្ខេន ទេើងឃ្លេក ឬលោ្ខេនយូរកេរ្តិ៍
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ជំងឺដច់សរសេឈាមខួរកេបាល អាចផ្តល់នូវផលវិបាក 

ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាព និងអាចគមេេមគំហេងដល់ជីវិតបាន 

ប៉ុន្តេវាមនវិធីសាស្តេមួយ ក្នុងការសម្គេល់នូវរោគសញ្ញេពេមន

របស់វា ដេលរាងកាយបានបេេប់មុននឹងចេញជាជំងឺនេះ 

ផ្ទេល់។

ជំងឺដច់សរសេឈាមខួរកេបាល កើតឡើងនៅពេលឈាម

ដេលតេូវទៅចិញ្ចឹមខួរកេបាលតេូវបានស្ទះឬរំខាន។ នៅពេល 

មនជំងឺដច់សរសេឈាមខួរកេបាល ការគេប់គេងលើអារម្មណ ៍

ដឹងញាណការធ្វើចលនារាងកាយ ការនិយយស្តីមុខងរ 

រាងកាយ ឬផ្លូវចិត្ត នឹងតេូវបានខូចខាត ពេមទាំងសន្លប់ 

ទៀតផង។

ពេលខ្លះជំងឺដច់សរសេឈាម ខួរកេបាលអាចកើតឡើង 

បន្តិចម្តងៗ។ ប៉ុន្តេភាគចេើន អ្នកនឹងមនរោគសញ្ញេពេមន 

មួយឬចេើនដូចខាងកេេមនេះ មុនពេលចេញជាជំងឺផ្ទេល់៖

 ស្ពឹក ឬខេសោយដេ មុខ ឬជើង ជាពិសេសមួយចំហៀង 

ខ្លួនភា្លេមៗ

  វង្វេងវង្វេន ់ដោយអាចនងឹពបិាកនយិយ ឬយលដ់ងឹថា 

គេនិយយអ្វី ភា្លេមៗ

 ពិបាកមើលឃើញដោយភ្នេកម្ខេង ឬទាំងសងខាង 

ភា្លេមៗ    

  ពបិាកដើរ បាតប់ងក់ារគេបគ់េងរាងកាយ ឬតលុេយភាព 

រាងកាយ និងវិលមុខភា្លេមៗ

ឈឺក្បាលដោយគ្មានហៃតុផលភ្លាមៗ

ការបង្កេរ គឺជាវិធីពេយាបាលដ៏ល្អបំផុតសមេេប់ជំងឺដច់ 

សរសេឈាមខួរកេបាល។ អ្នកអាចធ្វើទៅតាមជំហានដូចខាង

កេេមនេះ ដើមេបីកាត់បន្ថយកតា្តេបេឈម នឹងជំងឺដច់សរសេ 

ឈាមខួរកេបាល៖

 ញាុេំទឹកក្នុងកមេិតមធេយម

 ហាត់បេេណទៀងទាត់

 ញាុេំសណ្តេក គេេប់ធញ្ញជាតិ និងបន្លេឲេយបានចេើន

 ញាុេំអាហារសមុទេឲេយបានចេើន  ចៀសវាងសាច់កេហម 

   និងសាច់បកេសី

 កាត់បន្ថយការញាុេំខា្លេញ់ ឬរបស់ផ្អេមៗ

 ឈប់ជក់បារី ។

រោគសញ្ញាគួរបៃុងបៃយ័ត្ន នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ជំងឺដច់សរសេឈាមខួរកេបាល គឺជាជំងឺតេូវពេយាបាលជា 

បនា្ទេន់ ។ សមគមជំងឺដច់សរសេឈាមខួរកេបាលអាមេរិក 

បាននិយយថា  អ្នកគួរតេដឹងនូវសញ្ញេពេមនទាំងនេះ ដោយ 

សារតេនៅពេលជំងឺដច់សរសេឈាម ខួរកេបាលកើតឡើង 

គឺតេងតេលឿនបំផុត តេក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីវិនាទីប៉ុណ្ណេះ ។

រោគសញ្ញេទាំងនោះ អាចមនដូចជា ៖

  មនការស្ពឹកសេពន់ ឬភាពទន់ខេសោយនេមុខ ដេ ឬជើង 

ជាពិសេស នៅលើផ្នេកម្ខេងទៀត នេរាងកាយភា្លេមៗ។

 មនការភាន់ វង្វេង មនបញ្ហេក្នុងការនិយយ ឬការ 

យល់ដឹងភា្លេមៗ។

 មនបញ្ហេនៅក្នុងការមើល (សេវាំងភ្នេក) ជាមួយភ្នេក 

ម្ខេង ឬភ្នេកទាំងពីរភា្លេមៗ។

 មនបញ្ហេការដើរ វិលមុខ បាត់បង់តុលេយភាព ឬការ 

សមេបសមេួលរបស់លំនឹងភា្លេមៗ ។

 មនការឈឺកេបាលខា្លេំងភា្លេមៗ ដោយគ្មេនមូលហេតុ។

រោគសញ្ញេទាំងប៉ុនា្មេនខាងលើនេះហើយ ដេលអ្នកគួរតេ 

បេុងបេយ័ត្ន ហើយបេសិនបើអ្នកមនរោគសញ្ញេទាំងនេះ 

នោះអ្នកតេូវបេញាប់ទៅមន្ទីរពេទេយជាបនា្ទេន់៕

 អាការៈពែមាន មុននឹងចែញជា     
ជំងឺដាច់សរសែឈាមខួរក្បាល
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១. កូនអើយទំពាំងស្នងប្ញសេសី       បេេជ្ញពេឹទ្ធកវីស្នងតមេេ

  ពេះពុទ្ធ ធម៌ សងេឃស្នងសាសនា        អង្គពេះកេសតេេស្នងរាជវងេស ។

២. ពន្លកកើតមកជាកូនខ្មេរ       តេកូលពូកេពីយូរលង់

  ចេ្នះហើយកូនអើយស្នងពូជពងេស       អំបូរផូរផង់ឲេយគង់គប់ ។

៣. រកេសោសីលធម៌ចេបាប់បុរាណ      កាន់ខា្ជេប់គេប់បេេណជាទម្លេប់

  បើកូនកេកា្លេយឆ្ងេយបង្គេប់      ដូចដុតរំងប់ចេបាប់វិន័យ ។

៤. ជាអាទិ៍ដេកដើរឈរអង្គុយ      កូនកុំបេថុយទាំេងពោលស្តី

  ទោះហូបទំពារនោះផងក្តី      តោងកូនរំពេរំពឹងគិត ។

៥. ជាតិខ្មេរស្នេហ៍ស្និទ្ធពុទ្ធសាសនា      កាន់ធម៌សម្មេជានិមិត្ត

  តេកូនកុំផ្អេកពេហ្មលិខិត      កុំផ្ញើជីវិតលើវាសនា ។

៦. កុំកាច់បង្ខូចជេរពូជពងេស      ខ្លួនកេខ្លេល្ងង់ពេេះដូនតា

  ដៀលត្មេះម៉េឪសឹងឆ្កេឆ្មេ      បង្កើតកាយឲេយតោកយ៉េក ។

៧. នាមជាពុកម្តេយអ្នករាល់គ្នេ      មិនចង់ឲេយភា្ងេខ្លួនលំបាក

  ចង់ណាស់សេណុកសុខសមេេក      ស្អប់ណាស់តោកយ៉េកទីទ័លកេ ។

៨. សក់មួយសរសេច្នេជាដប់      គិតកូនសំណព្វដោយសោ្មេះសរ

  លោកផ្តេច់ពីមត់ពេេត់ពីក      ចិញ្ចឹមបវរបុតេតេេណតេើយ ។

៩. នោះមិញដូចរដ្ឋេភិបាល      ជានិច្ចជាកាលពុំដេលសេបើយ

  គេប់គេងបេជាឥតល្ហេល្ហើយ      មិនមនកន្តើយមួយវេលា ។

១០ គិតសព្វជីវភាពទាំងសុខទុក្ខ       គិតតេៀមថ្ងេមុខបានធូធារ

  ស្វេងសន្តិភាពបេឹងការពារ       ដើមេបីបេជាជាតិសុខសាន្ត ។

       ដែយលែក. សុខ សុធន

   អ្នកសមា្អែត
ពេលអ្នក ដឹកនាំរឿងកំពុងជេើស-

រីសតួសម្តេង សេេប់តេលេចសេ្តីចំណាស់

ម្នេក់ចេេនទា្វេរចូលមករួចនិយយៈ

- សូមទោស ថ្ងេនេះ ខ្ញុំមកយឺត 

ពេលបន្តិច ចា៎េ!

អ្នកដឹកនាំរឿង សម្លឹងមុខស្តេីនោះ

ពីកេបាលរហូតដល់ចុងជើងរួចហើយបេេប់ៈ 

- សុំអ្នកសេីចេៀងមួយបទឲេយខ្ញុំសា្តេប់មើល៍!

ឮបេេប់ឲេយចេៀង សេីចំណាស់ក៏សេេកចេៀងតាមបញ្ជេ តេទើបនឹង 

ចេៀងបានកន្លះបទ អ្នកដឹកនាំរឿងរាដេឃាត់ៈ

- បានហើយ ឈប់ចេៀងទៅ។ អ្នកសេីអាយុចេើនហើយ ថេមទាំង 

ចេៀងមិនពីរោះទៀត ហេតុនេះចង់ធ្វើតារាភាពយន្តដូចក្មេងៗដេរ ម៉េច 

កើតទៅ ? 

- អ្នកណាថា ខ្ញុំចង់ធ្វើតារាភាពយន្ត ?

- បើមិនមេន! អ៊ីចឹងចូលមកកន្លេងនេះធ្វើអីដេរ ? 

-ចា៎េស...គឺខ្ញុំជាអ្នកបោសសម្អេតបន្ទប់។ ខ្ញុំចូលមក ដើមេបីបោសសម្អេត 

តើ ! ។

            បំណងបៃថ្នា

ពេឹកមួយ ពេលបានជួបគ្នេក្នុងតៀមកាហ្វេ តម៉ែ សួរតា មឹមៈ

- ប្អូនឯងធា្លេប់មនបំណងបេេថា្នេអ្វីដេរកាលពីតូច ហើយឥឡូវបាន 

សមេេចដេរទេ?

- កាលពីតូច ខ្ញុំតេូវពូខ្ញុំ ចាប់បួងសក់កេបាលរួចទះកំផ្លៀងពីរដេយ៉េង 

ខា្លេំង។ ខ្ញុំឈឺណាស់ក៏បេេថា្នេឲេយកេបាលខ្ញុំទំពេក ដើមេបីកុំឲេយគត់ចាប់បួងសក់

បានលើកកេេយៗទៀត។ ឥឡូវដល់ចាស់កេបាលខ្ញុំទំពេកបានដូចចិត្តប៉ង

មេន ។

           វាយស្គរលេង

ពេឹកមួយកុមរ យ៉ុង សុំលោក យ៉ែង ដេលជាអ្នកកាសេតៈ

- ពុក.ពុក.ហ្នុ៎ះ គេរេកស្គរលក់សា្អេតៗណាស់ពុក ទិញឲេយខ្ញុំមួយមក!

- អ្ហេស! ទិញធ្វើស្អី? ពុកជាអ្នកគិតចេើន សរសេរចេើនបើកូនឯងវាយ

ស្គរក្តុងកា្តេំងពេញផ្ទះ ធ្វើម៉េចពុកអាចសរសេរបាន ?

-  បាន សុំពុកកុំពេួយ ពេលណាពុកសរសេរ ខ្ញុំមិនវាយស្គរ នាំរំខានពុក  

ទេ ចាំដល់ពេលពុកសមេេក ទើបខ្ញុំវាយលេងឲេយអស់ដេ ។

        មិនចង់ជួបមុខ

លោកចៅកេមទះតុខា្លេំងៗ និងសម្លឹងមុខនាយ កែញ់ ដេលជាប់ចោទ 

ពីបទបើកបរពេលសេវឹងហើយសេេកៈ

- គឺលោកឯងទៀតហើយ! លើកមុនខ្ញុំបេេប់ហើយថា ខ្ញុំមិនចង់ឃើញ 

មុខលោកឯង តេូវខ្ញុំកាត់ទោសពីបទបើកបរពេលសេវឹងសេេទៀតទេ។ 

ហេតុម៉េចមកវិញជួបខ្ញុំជាលើកទីពីរទាល់តេបាន?

- បាទ..សុំជមេេបលោកចៅកេម មកពីលោកនគរបាលតើ។ ខ្ញុំបេេប់   

គត់កុំឲេយបញ្ជូនខ្ញុំឡើងតុលាការឲេយសោះ ពេេះលោកចៅកេមមិនចង់ជួប

មុខខ្ញុំទេ។ តេលោកនគរបាលនោះ នៅតេមនះ ធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនខ្ញុំ

ឡើងតុលាការទាល់តេបាន ។

                           លាក់ដៃរតៃលៀន

កេេយពីហូបស្កប់ស្កល់នាឱកាសជប់លៀងរួចអ្នកសេ ីវ៉ែយ ហៅអ្នក 

រត់តុមកជិតខេសឹបៈ

- អូន.អូន ឲេយបងសុំថង់មួយមក បងដក់ម្ហូបទាំងនេះយកទៅធ្វើនៅ       

ផ្ទះ ។

ពេលចាក់ម្ហូបឆ្ងេញ់ចូលចង់រួចរាល់ ឃើញអ្នករត់តុនៅឈរ មើលក៏ស្នើ 

ទៀតៈ

- អូន.អូន មនម្ទេសទេ ឲេយបងសុំពីរបីផ្លេផង !

នាង ខា្ញេច់ អ្នករត់តុមត់រអិល បើកភ្នេកធំរអ៊ូៈ

- អុញ ឆ្កេចេះសុីម្ទេសដេរហ្ន៎!

អ្នកសេ ីវ៉ែយ ដឹងខ្លួនជេុលមត់ក៏និយយកេៈ

- អេហ៍..គឺមកពីបង ទម្លេប់ហូបហឹរ ទើបពួកឆ្កេមនទម្លេប់ហូបហឹរតា

មម្ចេស់ហ្នឹងណា៎ ។

បទពាក្យ ៧



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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elak mUl viciRt RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elak eTB visidæ GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

elak G‘¿u raRtI GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

É>] efa eCdæa rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `

KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

elak lI sarI GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj  >>>>>>  30>000`

elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`

elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak G‘ut sMGan GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`

elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`

elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`

elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CIv s‘unlag smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`




