កម្ពុជា ឡាវ ជំរុញដោះស្រាយបញ្ហាពំ្រដែន

កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ កម្ពុជា-ថៃ

រដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ

សព្វគ្រប់
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ផ្តោតលើប្រធានបទ «ការពង្រឹងភាព

ដែលនៅសេសសល់ឲ្យចប់

ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
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ប្រកាន់គោលនយោបាយជាតិនិយមរបស់ប្រជាជន
ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារឯករាជ្យ សេរីភាព

និងអធិបតេយ្យជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
Adhering Strictly to People's Nationalist Policy in Defence
of the Constitution, Independence, Freedoom, and National
Sovereignty for Peace and Development
នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើង

កំពុងស្ថិតក្នុងយុគសម័យ

នៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រមាណ ៥០០ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមាន
ក្តីអំណរសាទរយ៉ាង

ក្រៃលែងចូលរួមអបអរខួបឆ្នាំទី២៤ នៃការបដិ-

សន្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ (២៤ កញ្ញា ១៩៩៣២៤ កញ្ញា ២០១៧) ដែលក្នុងរយៈ ពេល២៤ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ

ច្បាប់កំពូលនេះបានផ្តល់ឱកាស និងលក្ខណសម្បត្តិអនុគ្រោះដ៏ថ្លៃថ្លា

ដល់ប្រជាជនយើង ក្នុងការនាំមាតុភូមិខ្លួនឲ្យបោះជំហានទៅមុខយ៉ាង

ស្វាហាប់លើមាគ៌ាសន្តិភាព ការបង្រួបបង្រួមជាតិ ការលើកកម្ពស់

ប្រជាធិបតេយ្យ ការង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ ។ លើមូលដ្ឋាននៃ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំង៥ នីតិកាលកន្លងមកបានដឹក
នាំប្រទេសកម្ពុជាពីដំណាក់កាលមានសន្តិភាពផង និងសង្គ្រាមផង មក
កាន់ដំណាក់កាលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ មានការឯកភាពជាតិ

ឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុង និងការអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងក្លា ។ ប្រជាជនកម្ពុជា

គ្រប់និន្នាការនយោបាយបានរស់នៅ ជួបជុំមូលត្រកូលគ្នាឡើងវិញ ក្រោម
ដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ។ មនុញ្ញផលដ៏វិសេសវិសាលនេះ មានតម្លៃ

មិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ ហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំថែរក្សា
ការពារឲ្យបានគង់វង្ស ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាកម្លាំងស្នូល

ក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការឯកភាព

ជាតិ ការរក្សាស្ថិរភាពសង្គម និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើ
គ្រប់វិស័យ ។

យើងគប្បីរំឮកឡើងវិញ អំពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ ពីអតីតកាលដែល

ប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់យកមក ឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយស្ថានភាព
កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ទើបយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃនៃ
សន្តិភាព

ហើយដែលសន្តិភាពនេះបានកើតចេញមកពីការប្រតិបត្តិ

យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ ។ នេះជា
មូលហេតុដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែការពារឲ្យបានដាច់ខាត ដោយ

មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណា ឬក្រុមណាមួយមកបំផ្លាញ ឬបន្ទាបបន្ថោក
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពស្ថិតស្ថេរ គង់វង្ស របស់ជាតិ
យើងបានឡើយ ។ យើងទាំងអស់ គ្នាចងចាំថា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា

ឆ្នាំ១៩៧០ បនក្បត់ លន់ នល់ ក្រោម ខ្សែញាក់របស់អាមេរិកបានធ្វើ

រដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរបបរាជានិយម បំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាទី១ (ឆ្នាំ១៩៤៧-១៩៧០) ហើយផ្តើមចេញពីនេះ ទឹកដីកម្ពុជា
ក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមអស់រយៈពេល ៥ឆ្នាំ និង ១ខែ ក្នុង
របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ (ថ្ងៃ១៨ មិនា ឆ្នាំ១៩៧០-១៧ មេសា ១៩៧៥)

របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង២០ថ្ងៃ (ថ្ងៃ១៧ មេសា

When Cambodia was in era of peace and development
unprecedented in its roughly 500 years, the people of
Cambodia in the whole country hail enthusiastically the
24th anniversary of the proclamation of the Second Kingdom
Constitution (24 September 1993-2017). In the past 24
years, this top law has provided favorable chances and
conditions for the Cambodian people in bringing their
motherland with energetic steps forwards on the path of
peace, national reconciliation, improved democracy, rule
of law, and development. Bases on this Constitution the
Royal Government of Cambodia in the past five terms has
led the country from stage where war and peace coexisted
to a full peace, national unity, unification, and development.
People from all political tendencies live together as one
big family under the roof of the Constitution. Such realization
is invaluable and we all must make efforts to protect and
to ensure its long lasting. The Cambodian People’s Party
(CPP) has been at the core of protection of the Constitution
as a foundation of national unity, maintaining social stability,
and development in all fields.
We should remind our bitter pasts that the people of
Cambodia had gone through. Reflecting it in comparison
to the present Cambodia, we will see clearly the value of
peace, the peace that was born out of strict adherence to
the Constitution. This is the reason why we all must
resolutely defend, and allow no one or group to destroy,
humiliate this Constitution that serves as long lasting
foundation for our nation. We all remember that on 18
March 1970, the Lon Nol clique wire-pulled by the
Americans staged a coup to topple the monarchy and
destroy the Constitution of the first Kingdom (1947-1970).
Cambodia plunged into flame of war for five years and
one month under the regime of the Khmer Republic (18
March 1970 - 17 April 1975), and into genocide under Pol
Pot for three years, eight months and twenty days (17 April
1975 – 6 January 1979). On 7 January 7, 1979, the
National United Front for Salvation of Kampuchea led by
the Cambodian People’s Party overthrew the genocidal
regime, save the country, and reopened a new chapter in
the history of Cambodia.
From 1979 through to 1993, the government of the
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១៩៧៥-ថ្ងៃ៦ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩) ។ នៅថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩
រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ

កម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា បានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ សង្រ្គោះជាតិឲ្យរស់

ឡើងវិញ និងបើកឡើងនូវទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ។ ពីឆ្នាំ១៩៧៩

ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតនៃកម្ពុជា ក្រោយ

មកប្តូរជារដ្ឋកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនរាប់

សែនជំពូក និងបានស្វះស្វែង រកសុខសន្តិភាព និងការបង្រួបបង្រួម

ជាតិឡើងវិញ ។ អនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ការ
បោះឆ្នោត សកលនៅខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានដំណើរការ ហើយ

ពេលនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ បានចាប់កំណើត

ឡើង ដែលនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី៦ ហើយ របស់កម្ពុជាបើគិតពី
ឆ្នាំ១៩៤៧ មក ។ រវាងឆ្នាំ១៩៤៧-១៩៧០ កម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដែលមានឈ្មោះថា «រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា» ពីឆ្នាំ១៩៧០-១៩៧៥

មានឈ្មោះថា «រដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋខ្មែរ» ពីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩
មានឈ្មោះថា

«រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ»

ពីឆ្នាំ១៩៧៩-

១៩៨៩ មានឈ្មោះថា «រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា»

ពីឆ្នាំ១៩៨៩-១៩៩៣ មានឈ្មោះថា «រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋកម្ពុជា» និងពី

ឆ្ន១
ាំ ៩៩៣ ដល់បច្ចប
ុ ប្ ន្នមានឈ្មោះថា «រដ្ឋធម្មនញ
ុ ន
្ញ ព
ៃ ្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា» ។

ផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ

ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់យករបបរាជា

និយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ សេរី

ពហុបក្ស និងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជា

រដ្ឋឯករាជ្យ ឯកភាព មានអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពដែនដី
ពេញលេញ ដែលមិនអាចរំលោភបំពានបាន ។ ក្រោមដំបូលនៃ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នេះប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានប្រមូលផ្តុំអស់កម្លាំងកាយ

កម្លាំងចិត្ត កម្លាំងបញ្ញាស្មារតី ចូលរួមកសាង និងការពារជាតិ ដោយ
បាននាំមាតុភូមិខ្លួនឲ្យឈានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស លើមាគ៌ាសន្តិភាព

ប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ។ នេះជាមោទនភាពដ៏ពិសេស
ថ្លៃថ្លាបំផុតសម្រាប់មាតុភូមិ និងប្រជាជន កម្ពុជាយើង ។ ដំណើរការ
បោះឆ្នោតជាបន្ត បន្ទាប់តាមគោលការណ៍នៃ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាន

ប្រព្រឹត្តិទៅដោយជោគជ័យ ប្រកបដោយ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ សេរី

និងយុត្តិធម៌ រួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំនួន ៥
អាណត្តិ

ហើយដែលអាណត្តិទី៦

នឹងត្រូវបោះឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី២៩

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ, ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ

សង្កាត់ បាន ៤អាណត្តិ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បានចំនួន ៣អាណត្តិហើយ ដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិក

ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

នេះ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង-ស្រុកខណ្ឌ បានចំនួន ២អាណត្តិរួចមកហើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ អាស្រ័យ
ដោយការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃសភាពការណ៍ទូទៅ

និងតម្រូវការចាំបាច់

នានា ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ត្រូវ
បានធ្វើវិសោធន កម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន ៨លើក រួចមកហើយ សំដៅ
ធានាដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ

ដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់

គាំងខាងនយោបាយក្រោយពេល បោះឆ្នោតដោយគោរពខ្ជាប់ខ្ជួនគោល-

ការណ៍គតិយុត្តិជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងស្របតាមសំណូមពរ
ចាំបាច់នៃ សភាពការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសជាតិ ។

People’s Republic of Kampuchea, later changed to the
State of Cambodia, led the country through tens of
thousands of obstacles, and sought for peace and national
reconciliation. Implementing the Paris Peace Agreement,
the general election took place in May 1993 and put in
place the Constitution of the second Kingdom. It is the
sixth Constitution of Cambodia since 1947. Between 1947
and 1970, Cambodia had a Constitution called “the Constitution of Cambodia.” From 1970 through to 1975, it
was “the Constitution of the Khmer Republic.” In between
1975 and 1979, it was “the Constitution of the Democratic
Kampuchea.” From 1979 through to 1989, it was “the
Constitution of the People’s Republic of Kampuchea.”
From 1989 through to 1993, it was “the Constitution of
the State of Cambodia,” and from 1993 to the present, it
is “the Constitution of the Kingdom of Cambodia.”
Based on the Constitution, Cambodia holds a
Constitutional monarchy with democratic, liberal, pluralistic,
and free-market economy political system. The Kingdom
of Cambodia is an independent, unified, sovereign, and
full territorial integrity country that no country can violate.
Under the Constitution, the people of Cambodia put
together physical, mental, and intellectual efforts to help
build and defend the country by advancing it rapidly on
the path of peace, democracy, rule of law and development.
It is the most brilliant pride for our motherland and people.
Elections held later according to principle of democracy
took place successfully in a democratic, free, and fair
environment. Those elections were five parliamentary
elections, whose sixth terms elections will take place on
29 July 2018; four communal elections; three Senate
elections, whose fourth elections will take place on 14
January 2018; and two elections of municipal, provincial,
district/khan councils.
Happening together with this, based on positive
development of the situation and other requirements for
the supreme national interest, the Constitution went
through eight different time amendments aimed at
ensuring regular process of national institutions to resolve
post-elections political stalemates, by adhering strictly to
basic jurisdictional principle and in accordance with real
and necessary demands of our nation.
However firm the Constitution may be in the last 24
years, it has gone through so uncountable obstacles and
hardships due to ambition of ill-willed circles for power
with help from foreign countries times and again without
thinking of national destiny and people. In real, incidents
caused in the event of July 1997, anarchic gathering after
the elections in 1998, and the armed terrorist activity in
November 2000 included. Especially, after the general
elections in 2013, the opposition party led by their leaders
who are traitors and the American puppets openly acted
with aims to launch a color revolution in Cambodia through
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ប៉ុន្តែភាពស្ថិតស្ថេររឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល ២៤ឆ្នាំមកនេះ

ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គ និងការលំបាក ស្មុគស្មាញរាប់មិនអស់ដែរ
អាស្រ័យដោយពួកជនអគតិ

ដែលលង់ផ្កាប់មុខក្នុងមហិច្ឆតាអំណាច

និងដោយមានការគាំទ្រពីបរទេស បានធ្វើសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជា
បន្តបន្ទាប់ប៉ុនប៉ងបំផ្លាញស្ថិរភាពប្រទេសជាតិ

បំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពុំបានគិតគូទៅដល់ជោគវាសនារបស់

ជាតិ និងប្រជាជនឡើយ ។ ជាក់ស្តែងការបង្ក ឡើងនូវព្រឹត្តិការណ៍

ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ការបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យក្រោយការ

បោះឆ្នោត ឆ្នាំ១៩៩៨ អំពើភេរវកម្មប្រដាប់អាវុធនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០០
ជាដើម ។ ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោត ខែកក្កដា ឆ្នាំ

២០១៣ ឧបាយកលទុច្ចរឹតរបស់ គណបក្សប្រឆាំង ដែលមានមេដឹកនាំ

របស់ខ្លួនជាជនក្បត់ជាតិ ឱនក្បាល បម្រើ ធ្វើជាកូនជឹង និងជាអាយ៉ង

របស់អាមេរិក បានធ្វើឡើងជាចំហដោយប៉ុនប៉ងបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌

នៅកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមាន បាតុកម្ម-កុប្បកម្ម យ៉ាងអាណា-

ធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវ បង្កភាពចលាចល ក្នុងសង្គមឈានទៅផ្តួលរំលំ
រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដែលកើតចេញពីការ បោះឆ្នោត ។ ទង្វើនេះគឺជា

ការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិ-

បាលបានចាត់វិធានការម៉ឺងមាត់ ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់
ឡើងវិញ ធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអបអរសាទរ និងគាំទ្រយ៉ាង

ក្រៃលែង ។ ថ្មីៗនេះទៀត គណបក្សប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិបាន

ឱនក្បាលធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះពួកបរទេស បានឃុបឃិតគ្នា ប្រើល្បិចកល

ទុច្ចរឹត ប៉ុនប៉ងបង្កើតឲ្យមានចលាចលឈានទៅដល់ការធ្វើបដិវត្តន៍
ពណ៌

ដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាស្របច្បាប់ បំផ្លាញចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ
និងបង្កត
ើ ឲ្យមានសង្គម
្រា ម្តងទៀតនៅលើទក
ឹ ដីកម្ពជា
ុ ។ រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

កម្ពុជាបាន អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ នូវវិធានការច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
ភាព ដើម្បីថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងការពារផលប្រយោជន៍ជា

អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន ។ ឧបាយកលនេះមានចរឹតពិសពុលខ្លាំង
ណាស់ ព្រោះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថា ពួកបរទេសបានប្រើប្រាស់ជន

ក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជា ធ្វើជា អាយ៉ង ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួក

គេដូច ដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧០ រួចមកហើយ ។

បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះ កំពុងដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីតុលា
ការ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអះអាងយ៉ាងម៉ឺង

ម៉ាត់ថា៖ ស្មារតីជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្ពស់ណាស់ មិនអាច
ទទួលការប្រមាថពីអ្នកណាទាំងអស់ ។ ប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេស

ដែលមានឯករាជ្យ សេរីភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ មិនអាចឲ្យអ្នកណា
បំផ្លាញតាមចិត្តតាមរយៈការចាត់តាំងមនុស្ស ដែលជាជនក្បត់ជាតិនៅ

ក្នុងផ្ទៃប្រទេសនោះទេ ។ ជនក្បត់ជាតិមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបាន

ទេ ត្រវូ តែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ ។ សម្តច
េ តេជោបានអំពាវ នាវឲ្យប្រជាជន
ត្រូវក្រោកឈរឡើងប្រកាន់គោលនយោបាយ ជាតិនិយម ការពារ
អធិបតេយ្យជាតិ

ឯករាជ្យ

ជ្រៀតជ្រែករបស់ពួកបរទេស ។

និងសេរីភាពរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការ

ឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ក្នុង

ដំណើរឈានឡើងរបស់ជាតិយើង

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គឺជា

កម្លាំងសំខាន់បំផុតក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ

១៩៩៣ ជាកម្លាំងស្នូល តែមួយគត់ក្នុងការការពារព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាទី២ ឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន និងតទៅ
អនាគតទៀត ។ គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាបង្អែកដ៏រឹងមាំ ជា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅតែបន្តធ្វើជាកម្លាំងស្នូលដ៏រឹងមាំនៃ

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅដណ្តើមជ័យ

ជម្នះធំៗថ្មីទៀត ស្របតាមស្មារតី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ ៕

TsSnavdIþRbCaCn
organizations of anarchic street demonstrations/strikes,
and causing social turmoil to downfall the legal government
that came out of the elections.
These acts violated seriously the Constitution. The
Royal Government has taken strict measures to strengthen
security and order, for which people are hailing. In a more
recent stroke, the opposition party and ill-willed circles
serving the foreign nations have colluded to hatch a movement
leading to color revolution to bring down the Cambodian
People’s Party and the legal Royal Government, while
destroying the Constitution, the top law of the nation, and
creating war once again on the land of Cambodia. The
Royal Government of Cambodia implements vehemently
and effectively legal measures to guarantee social order
and defend vital interest of our people. Their tricks have
been so perfidious and revealed clearly that foreigners
have used traitors in Cambodia as their puppets to serve
their interests as they once did in March 1970.
At present, the case of national treason is underway
according to court procedure. President of the Cambodian
People’s Party and Prime Minister of the Kingdom of
Cambodia, Samdech Techo Hun Sen affirmed clearly that
the Cambodian nationalism would accept no insult.
Cambodia is independent, free, and democratic. No one
can destroy it according to his/her will by designating
traitors inside the country. We will implement law. We
cannot forgive them. Samdech Techo appeals to the people
to stand up beholding policy of nationalism to defend
national sovereignty, independence, and freedom against
foreign interference.
Moving along these events, we have learnt that in
process of national advancement, the Cambodian People’s
Party serves as the most important force in establishing
the Constitution on 24 September 1993, a sole force in
defending the lasting of second Kingdom of Cambodia in
the present and for the future. The Cambodian People’s
Party, a firm reference and hope of the people of Cambodia,
continues to serve as strong core force of peace, stability,
and national development aimed at gaining further
successes in accordance with spirit of the supreme
national Constitution./.
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គោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារអត្ថប្រយោជន៍
របស់កម្មករ កម្មការិនី ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង

រាជដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន

កម្មការិនី ការលើកទឹកចិត្ត និងការផ្តល់ជំនឿចិត្តដល់វិនិយោគិនផង ។

កម្ពុជា បាននឹងកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់នូវកំណែទម្រង់

ជាក់ស្តែងគោលនយោបាយ គាំពារសង្គម ដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

លើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីពង្រឹងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមាន

កម្ពុជាបានផ្តល់ជូនឲ្យកម្មករ កម្មការិនី បន្ទាប់ពីសម្តេចបានជួប

ការរីកចម្រើន ប្រជាជន មានសុភមង្គល និងវិបុលភាព ។ ការពន្លឿន

សំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី នាពេលកន្លង

កម្មវិធីនៃការអភិវឌ្ឍទាំងអស់

មករួមមានទី១-ឆ្នាំ២០១៨

រួមជាមួយនឹងកំណែទម្រង់

ដែល

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាចឡើងដល់

យើង កំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃបាន ផ្តល់ផ្លែផ្កាជាច្រើនដល់សង្គមជាតិ ។

១៦៨ដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ ទី២-កម្មករ កម្មការិនី ជិះឡានក្រុង

ក្នុងរយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសកម្ពុជា បានចេញ

រដ្ឋដោយឥតបង់លុយរយៈពេល ២ឆ្នាំ (ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ដំណើរពីចំណុចសូន្យមកកាន់ឋានៈជាប្រទេសមួយ

ដែលមាន

ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩) ទី៣-ពីដើមឆ្នាំ២០១៨ទៅនិយោជក

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលវែង

ត្រូវចេញលុយថ្លៃរបបសន្តិសុខ សង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាពកម្មករ

ហើយអត្រានៃភាពក្រីក្របានថយចុះពី ១០០% មកនៅត្រឹម ១៣% ។

១០០% ។ ដូច្នេះកម្មករអាចនៅសល់ប្រាក់រវាងពី ៨០០០ ទៅ

ប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចដោយសារសង្គ្រាម និងរបប

១៣.០០០រៀល ក្នុងមួយខែ ទី៤-ពីឆ្នាំ២០១៨ទៅ កម្មករ កម្មការិនី

ប្រល័យពូជសាសន៍ បានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយ ដែលមានការ

នឹងមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំនួន ៨០% នៃប្រាក់ខែដែលខ្លួនធ្លាប់

អភិវឌ្ឍ ។ សមិទ្ធផលទាំងនេះ គឺជាស្នាដៃដឹកនាំដ៏ធំធេងរបស់

ទទួលពីមុនដូចមន្ត្រីរាជការដែរ ។ មិនយកពន្ធលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេល ដែលប្រទេស

កម្មករនិយោជិតត្រឹម ១លានរៀលចុះ ទី៥-កម្មករ កម្មការិនីទាំង

កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង រាជរដ្ឋា-

អស់ ទាំងក្រៅប្រព័ន្ធ ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាល

ភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញឲ្យអនុ វត្តនូវគោលនយោបាយឧស្សាហ-

ជម្ងឺ ដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងទី៦-កម្មការិនីឆ្លង

កម្មឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ជាមួយនឹងការជំរុញការអនុវត្តនយោបាយ

ទន្លេត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល ១២០% ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ។

នាំយកកម្ពុជា ពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប

ជំរុញការកសាង មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅជិតរោងចក្រសហគ្រាស និង

ទៅជាប្រទេស ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ

ជំរុញរៀបចំគិលានដ្ឋានក្នុងរោងចក្រសហគ្រាស និងបំពាក់សម្ភារៈ

២០៣០ ។ ដើម្បីឲ្យការងារនេះបានជោគជ័យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវ

ឧបករណ៍ ឱសថគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពកម្មករ

ធ្វក
ើ ច
ិ កា
្ច រជាច្រន
ើ លើគប
្រ វ់ ស
ិ យ
័ ទាំងអស់ ពិសស
េ គឺវស
ិ យ
័ ឧស្សាហ-

និយោជិត ។ បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ ការជួលផ្ទះ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

កម្ម និងវិស័យសេវា គឺជាវិស័យគ្របដណ្តប់ ដើម្បីជំរុញល្បឿនលូត

អគ្គិសនី និងទឹកស្អាតជូនកម្មករនិយោជិតឲ្យបានល្អតាមគោលការ

លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ ប្រទេសយើង ។

ដែលរដ្ឋបានកំណត់រួចហើយ ។ ជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ផ្តើមចេញពីនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ក៏បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករ កម្មការិនី ដែលធ្វើការ

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា

នៅក្រៅប្រទេស និងខិតខំពង្រីកទីផ្សារការងារក្រៅប្រទេសស្របច្

ណាចក្រកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សា និង

បាប់ផងដែរ ។ បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត បានសម្តែង

បង្កើតការងារជូនកម្មករ និយោជិត ការសម្រួលដល់ការវិនិយោគ

ក្តីរីករាយ និងអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយទាំង

ការលើកកម្ពស់ជីវភាព

នេះ ។

និងការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករ

និយោជិត និងនិយោជក ។ ជាក់ស្តែងកន្លងមកនេះ សម្តេចតេជោ

លទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលបងបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ទទួលបាន

បានអញ្ជើញជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ដែលកំពុង

នៅពេលនេះ គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់របស់រាជរដ្ឋា-

បំពេញការងារនៅតាមរោងចក្រនានា

ភិបាលកម្ពុជា

នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង

ដែលមិនមែនត្រឹមតែខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការលូតលាស់នៅក្នុង

មកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវខិតខំរក្សាឲ្យបាននូវ

វិស័យឧស្សាហកម្មផង និងពិនិត្យមើល ចំណុចសេសសល់ជាបញ្ហា

សុខសន្តិភាព ខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានា ដើម្ប

ដែលត្រូវដោះស្រាយជូនចំពោះ

។

បម្រើឲ្យ ការវិនិយោគ រួមទាំងរកវិធីកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើម

តាមរយៈនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យវិនិយោគិន មានលទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការ

បានធ្វើការកែសម្រួល និងដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗមួយចំនួន

ផលិត ហើយតាមរយៈការផលិតបាននោះ យើងខិតខំជំរុញឲ្យគេ

ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ ដល់កម្មករ

តម្លើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ជូនកម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ផ្ទុយទៅវិញតើ

ប្រទេស

កម្មករ

កម្មការិនីយើងផង
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ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ គណបក្ស

ពេលដែលរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ ខិតខំអនុវត្តយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ ៣សុំ គណបក្ស

បំផ្លាញរោងចក្រដែលកំពុងដំណើរការ ដែលជាការទាត់ឆ្នាំងបាយ

របស់វាមានលក្ខណៈក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិ ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្បត់

របស់កម្មករ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំស្វះស្វែងរកមក

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺទី១-សុំឲ្យគេផ្តល់ជំនួដល់កម្ពុជា

ត្រូវចងចាំ ច្បាស់ថា អ្វីដែលយើងទទួលបានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃនេះ

ចំណូលដល់កម្មករ កម្មការិនី និងទី៣-សុំឲ្យបរទេសទិញទំនិញពី

កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ការខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត

ដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយ

ចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ មាន

គណបក្សប្រឆាំងបានធ្វើអ្វីខ្លះ

ដើម្បីផលប្រយោជន៍បងប្អូន កម្មករ កម្មការិនីរបស់យើង? នៅ

ប្រឆាំងបានបំផុសបំផុល និងពន្យុះកម្មករឲ្យធ្វើបាតុកម្ម-កូដកម្មដុត

ប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ ៣កុំ និង៣ទារ ដែលខ្លឹមសារ

កម្មករចោល និងមានន័យស្មើនឹងការដុតបំផ្លាញចោលផលប្រយោជន៍

ជាតិដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាត ។ យុទ្ធសាស្ត្រ ៣សុំ

បានទាំងលំបាកបំផុត ។ ឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យយើង

ទី២-សុំ ឲ្យគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតការងារ និងប្រាក់

គឺបានមកពីការខិតខំ ប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពការងារ និងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេស ។

របស់កម្មករ កម្មការិនី ក្នុងការបង្កើន លទ្ធភាពការងារ និងជំនឿទុក

កាត់ដេរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ នៅកម្ពុជា

ការទទួលខុសត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

តម្លៃនៃការនាំចេញមាន ២២៧លានដុល្លារ ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ន

ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅមុខ

ដែលធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្ម

មានរោងចក្រកាត់ដេរត្រឹមតែ ៦៣ និងមានកម្មករ ៨២.០០០នាក់

សមិទ្ធផលនេះមិនមានបាតដៃគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងនោះទេ ។

នេះមានរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន ១.១០៧ កម្មករមានជាង ៧៤ ម៉ឺន

ទៀត

ប្រជាជនប្រមាណជាង ២លាននាក់ ផ្សេងទៀតទទួល បានផល

ទេ ។ ចំណងពីរនេះទាក់ទងគ្នា មិនអាចបាត់មួយណាបានឡើយ ។

តម្លើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាចំនួន ១១ លើក ពីចំនួន ៤០ដុល្លារ

នូវសន្តិភាព ។ ដូច្នេះដើម្បីប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនស្ថិតស្ថេរ

និងបានកែសម្រួលប្រាក់ អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីចំនួន០ដុល្លារ នៅ

ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញទិសដៅ ៥ចំណុច ដែលជាក្របខណ្ឌ

ជារួមកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ

និងផលិតស្បែក

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដើម្បីសុវត្ដិភាព

១៨១ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ។ តម្លៃនៃការនាំចេញកើនដល់ ៧.៦៦៣

ថ្មីៗច្រើនថែមទៀត ដោយធ្វើការពង្រីក និងបង្កើនទីផ្សារបន្ថែម

មានចំនួន ១,២លាននាក់ ហើយបានផ្ទេរថវិកាមកក្រុមគ្រួសារនៅ

បន្ថែមដល់កម្មករ និងកុំឲ្យកម្មករភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ការងារ

យុទ្ធសាស្ត្រ

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ និងទី៥-ផ្តល់កិច្ចគាំពារ និង

យើងត្រូវតែរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់

នាក់ ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ ១,៦ពាន់លានដុល្លារ ។

ប្រទេសជាតិរបស់យើង ។ គ្មានសន្តិភាព គឺមិនអាចអភិវឌ្ឍន៍បាន

ដោយប្រយោលពីវិស័យនេះ ។ កម្មករ កម្មការិនី បានទទួលការ

មានសន្តិភាព ទើបមានការអភិវឌ្ឍ មានការអភិវឌ្ឍទើបរក្សាបាន

នៅមុនឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ១៥៣ដុល្លារក្នុងមួយខែ នៅឆ្នាំ២០១៧

គង់វង្ស

មុនឆ្នាំ២០០០ ដល់ ១៧ដុល្លារ ក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ២០១៧ ។

មានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខទៀត សម្តេចតេជោ

គោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍ

គឺទី១-រួមគ្នា

រក្សាសន្តិភាព

ដល់

និងស្ថិរភាពការងារ ទី២-រួមគ្នា រក្សាការងារ និងបង្កើតការងារ

លានដុល្លារ ។ ដោយឡែកពលករទៅធ្វើការនៅ ក្រៅប្រទេស

ទី៣-រួមគ្នាបង្កើន ប្រាក់ចំណូល ដោយការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង

ឯស្រុកកំណើតប្រមាណ ២ពាន់ លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ឯ

និងប្រាក់ចំណូល ទី៤-ផ្តល់របបគាំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករ

អចិន្ត្រៃយ៍

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករ

ជើងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចចំនួន

៣កុំ

១៧០ដុល្លារ

របស់គណបក្សប្រឆាំងដែលបានអនុវត្តជា

និងជាគោលនយោបាយគន្លឹះតែមួយគត់របស់ពួកគេ

គឺទី១-កុំឲ្យគេផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា

ទី២-កុំវិនិយោគមក

កាន់ប្រទេសកម្ពុជា និងទី៣-កុំឲ្យបរទេសទិញទំនិញពីកម្ពុជា ។

ប្រទេស ។

កម្មការិនី

ដែលធ្វើការនៅក្រៅ

ការចុះជួបសំណេះសំណាល ដោយផ្ទាល់ របស់សម្តេចតេជោ

ជាក់ស្តែងកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំង

ហ៊ុន សែន ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការ

ប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យសហជីពកម្មករ និងប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរួមសុខរួមទុក្ខដោះស្រាយរាល់ការ

នោះចោលទៀតផង ប្រសិនបើសហគមអឺរ៉ុបបិទទីផ្សាសម្លៀកបំពាក់

និយោជក និងកម្មករនិយោជិត លើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារឲ្យ

បានអំពាវនាវសហគមអឺរ៉ុប ឲ្យបិទទីផ្សានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពី

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ប្រមុខដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បានប្រតិកម្មថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំង រហូតព្រមានរំលាយគណបក្ស

លំបាកនានាដើម្បីការពារសិទ្ធ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់

ពីកម្ពុជាតាមសំណើររបស់បុគ្គលនោះ ។ ចំណែក ៣ទារ របស់

បានកាន់តែប្រសើរឡើង និងពង្រីកសុខដុមនីយកម្ម ក្នុង ទំនាក់ទំនង

ធ្វើបាតុកម្ម ។ ៣ទារ នេះគ្មានគោលការណ៍អ្វី ច្បាស់លាស់ទេ ធ្វើ

នយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាបានដាក់ចេញ និងបន្ត

គណបក្សប្រឆាំង គឺទី១-ទារដូរ ទី២-ទារឡើងប្រាក់ខែ និងទារ

វិជ្ជាជីវៈរវាងកម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ដែលនេះគឺជាគោល

តាមតែមហិច្ឆតានយោបាយដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់

អនុវត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខទៀត ៕

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផល ប្រយោជន៍ជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ។ ជាពិសេស
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កម្ពុជា ឡាវ ជំរុញដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន
ដែលនៅសេសសល់ឲ្យចប់សព្វគ្រប់

ភាពគ្នាឲ្យគណៈកម្មាធិការព្រំដែន ប្រទេសទាំងពីរ ចុះដោះស្រាយបញ្ហាជាក់
ស្តែងនៅនឹងកន្លែងនៅតំបន់អូរតាង៉ាវ

ដោយដោះស្រាយចំណុចដែល

នៅសេសសល់ ។ ភាគីទាំងពីរត្រូវចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ថា ចំណុចណាជា

ដីកម្ពុជា ? ចំណុចណាជាដីឡាវ? គឺត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ ហើយរកឃើញ

បាន មួយកន្លែង បោះបង្គោលមួយកន្លែង ។ យោងតាមចំណុចនេះ
គឺនៅសល់តែ ២០ បង្គោលទៀតប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានបោះនៅក្នុង

តំបន់អូរង៉ាវនេះ ។ ទី៤.ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាធ្វើលិខិតទៅប្រធានាធិបតីបារំាង សុំឲ្យជួយផ្តល់អ្នកជំនាញក្នុងការផ្ទេរផែនទីបារំាងពីខ្នាត ១លើ

១០០.០០០ (១/១០០.០០០) មក ១លើ ៥០.០០០(១/៥០.០០០)
និងផ្តល់ឯកសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា
ឡាវ ។

ក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីនោះ សម្តេចតេជោ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីសូលីត

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាក្រោយជំនួបពិភាក្សា
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលឡាវ បានខិតខំមួយជំហាន

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ជោគជ័យនៃការដោះ

ស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងមួយផ្នែក កើតចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាង

សម្តេច និងលោក ថោងលន់ ស៊ីសូលីត និងទំនាក់ទំនងនៃគ្រួសារទាំង
ពីរបានធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាមានភាពងាយស្រួលច្រើន។

ចំណែកឯកឧត្តម ថោងលន់ ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវវិញមាន

ទៀត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ បន្ទាប់ពីស្ថាន-

ប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោ

ដោះស្រាយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពស
ី ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

ពីរឈរលើមូលដ្ឋានមិត្តភាព ស្មើភាពនិងដោយមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចំណេញ

ភាពតានតឹងបន្តិចបានកើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះ។

ការជំរុញ

សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវកាលពីថ្ងៃទី១២

ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៧។ លទ្ធផលនៃដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវមួយថ្ងៃនេះ បាន
ឈានទៅបញ្ចប់វត្តមាន កងទ័ពឡាវ ដែលបានឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជា នៅ
ចំណុចព្រំដែន ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង របស់កម្ពុជា និងខេត្ត

ដែលបានទទួលលោក

យ៉ាងល្អ បានបង្ហាញជំនឿថា ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង

ឬអ្នកណាម្នាក់ខាតនោះទេ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថា យើងក៏បានឯកភាព
គ្នាថា

រក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខ

សន្តិភាព

នៅតំបន់ដែលមិនទាន់បាន

ដោះស្រាយរួច ។ យើងជឿជាក់ប្រទេសទាំងពីរ អាចដោះស្រាយបញ្ចប់
បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ១៤ % នេះ។

បន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលនេះគឺប្រាំថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឯកឧត្តម

ចំប៉ាសាក់ ប្រទេសឡាវ។

សាលើមសៃ គុំម៉ាស៊ីត ( Saleum xai Kommasith) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ក៏បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ច

មកកាន់កម្ពុជា។ ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថោងលន់

ការងាររយៈពេលមួយថ្ងៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ប្រធានបទសំខាន់

នៃដំណើរមកកាន់កម្ពុជា គឺដើម្បីបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា ដែល

នៅសេសសល់បន្ទាប់ពីជំនួបរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ទាំងពីរនៅប្រទេស

ការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបាន អញ្ជើញ
នៅរសៀលថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា នាទីស្តីការក្រសួងការបរទេស
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

នៅជំនួបទ្វេភាគីនេះ

និងសហ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថ

ឡាវកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហាកន្លងទៅ។

លេខាលើកំណត់ហេតុ នៃជំនួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាង

ឯកភាពគ្នាលើ ៤ចំណុច ដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហា ព្រំដែនដែល

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ បានជួបពិភាក្សាទេ្វភាគី និងបាន

នៅ សេសសល់។ ចំណុចទាំង ៤មាន៖ ទី១.ភាគីទាំងពីរបានអនុញ្ញាតឲ្យ
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរយៈពេល

ប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនៅភ្នំពេញ ដើម្បីស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយរកការ

ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ និងការពិភាក្សាលើលិខិត រវាងសម្តេចអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំង ដើម្បីសុំឯកសារ
ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាយ៉ាងត្រង់ទៅត្រង់មក

និងបានសម្រេច

ស្រុះស្រួល និងរកការយោគយល់គ្នា ទី២.ភាគីឡាវបានយល់ព្រមតាមសំ

ឯកភាពគ្នាជាច្រើនចំណុច។ គឺទី១.ឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារ ដើម្បីរៀបចំ

នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តចំប៉ាសាក់ដូចមានក្នុងលិខិតសំណើររបស់

បារាំង ទី២.ឯកភាពឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនឡាវកម្ពុជា សហការគ្នា

ណើរបស់កម្ពុជាពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហា ៤ចំណុច ដែលនៅសេសសល់

សម្តេច ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីឲ្យក្រុមជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរចុះធ្វើការវាស់វែង

និងកំណត់ទីតាំង

បោះបង្គោលព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្តែង ។ ទីតាំងដែលត្រូវដោះស្រាយ

នោះមាន នៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ ០៣៣ , បង្គោល ព្រំដែនលេខ
០១៧-១៣, តំបន់អូរស្វាយ វើនខាំ និងបង្គោល ព្រំដែនលេខ ០៣២-១ ។

ចំណុចនេះត្រូវដោះស្រាយមុនចំណុច អូរតាង៉ាវ ទី៣.ភាគីទាំងពីរបានឯក

ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរចុះហត្ថលេខា

ដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតី

ចុះទៅពិនិត្យមើលនៅលើដីជាក់ស្តែងនៅចំណុច៤

នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

របស់កម្ពុជា និងខេត្តរបស់ ខាងឡាវ ទី៣.ឯកភាពឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះ
ព្រំដែនឡាវ កម្ពុជា រៀបចំខ្លួន ឬកម្លាំងដើម្បីចុះពិនិត្យ និងសិក្សាអំពីការ
ដោះស្រាយ បញ្ហាព្រំដែន និងទី៤.ឯកភាពគ្នាឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសទាំងពីរ
ចុះទៅសិក្សាដើម្បីមើលលទ្ធភាពក្នុងការបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែម ៕
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កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ កម្ពុជា-ថៃ លើកទី៣
ផ្តោតលើប្រធានបទ «ការពង្រឹងភាពជាដៃគូ
ដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព»

កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃលើកទី៣ បានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅ អំពីបញ្ហាទ្វេភាគីស្តីពី
«ការពង្រឹងភាពជាដៃគូ ដើម្បីសន្តិភាព និង វិបុលភាព»

ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា-

ចក្រថៃ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវ

ការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងបានរួមជាមួយសម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ
កម្ពុជា-ថៃលើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ
២០១៧ ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរួមចំណែកដ៏

សំខាន់ដល់ការពង្រឹងពង្រីក និងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត

នូវទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរដែលមានស្រាប់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការរវាងប្រទស
េ យើងទាំងពីរ ។ កិចប
្ច ជ
្រ គ
ុំ ណៈ រដ្ឋមន្តច
្រី ម្រុះកម្ពជា
ុ -

ថៃលើកទី៣នេះ បានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅ អំពីបញ្ហាទ្វេភាគីស្តីពី
«ការពង្រឹងភាពជាដៃគូ ដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព» ដោយបាន
ឯកភាពគ្នាលើចំណុចជាច្រើន ។

កិច្ចប្រជុំបានសម្តែងការរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពការងារនៃការ

បើកច្រកអន្តរជាតិ ស្ទឹងបត់ ក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា

និងបានណងអៀន ក្នុងខេត្តស្រះកែវ ប្រទេសថៃ ហើយបានឯកភាព

បានថាសេន (ខេត្តត្រាត) និង៤-ច្រកជប់គគីរ (ខេត្តឧត្តរមាន
ជ័យ)- ច្រកសាយតាគូ (ខេត្តបូរីរ៉ាម) ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានជំរុញ
ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ

និងគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមា

ព្រំដែន

គោកកម្ពុជា-ថៃ ចាប់ផ្តើមពិភាក្សាស្តីពីការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរ
ជាតិថ្មីមួយទៀត នៅអូរនាង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា

និងបានប៉ារ៉ៃ ខេត្តស្រះកែវ ប្រទេសថៃឲ្យបានឆាប់ ។ ប្រមុខរាជ

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ បានឯកភាពបន្តការពិភាក្សាលើកិច្ច
ព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ស្តីពីចរាចរដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែករវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រថៃ និងពន្លឿនការសាងសង់ស្ពាននៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរ
ជាតិ ព្រំ (ខេត្តប៉ៃលិន)-បានប៉ាកាត (ខេត្តច័ន្ទ បូរី) ឲ្យបានឆាប់

បន្ទាប់ពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសី
មាព្រំដែនគោកកម្ពុជា-ថៃ ធ្វើការវាស់វែងលំអិតនៅតំបន់នោះរួច ។

ឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការបង្កើតតំបន់គ្មានគ្រឿង ញៀន «ភូមិស» នៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ព្រមទាំងពង្រឹង
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែន

ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ច

ពន្លឿនការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ពដ
្រំ ែន ផ្លវូ តភ្ជាប់ អគារ និងហេដ្ឋា-

សហប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ។ ដើម្បីសម្រេចបាន

នេះ ។ ភាគីទាំងពីរបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរ

ទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនៅ

រចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ស្ទឹងបត់-បានណងអៀន
ពន្លឿនការបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិចំនួន៤ ដែលបានឯកភាពគ្នាឲ្យ

បានឆាប់គឺៈ ១-ច្រកអានសេះ (ខេត្តព្រះវិហារ)- ច្រកអានម៉ា
(ខេត្តអ៊ូប៊ុនរាជធានី) ២-ច្រកភ្នំដី (ខេត្តបាត់ដំបង) - ច្រកបាន
ខៅឌិន (ខេត្តស្រះកែវ) ៣- ច្រកថ្មដា (ខេត្តពោធិ៍សាត់) - ច្រក

នូវទំហំ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ១៥ប៊ីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០២០ ភាគី

តាមព្រំដែន លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន
របស់ខ្លួន បង្កើនមូលនិធិក្នុងទីផ្សារមូលបត្រប្រទេសនីមួយៗ ដើម្បី

គាំទ្រការវិនិយោគរបស់ខ្លួន ។ ភាគីថៃបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពី
បំណងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការនាំចូល ទំនិញឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតពី
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កម្ពុជា ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ដើម្បីបង្កើន

ការងារ និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នោះ និងពន្លឿនការ
តភ្ជាប់រវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ - ខេត្ត
ស្រះកែវ

និងខេត្តកោះកុង-ខេត្តត្រាត

ហើយឯកភាពចាប់ផ្តើម

រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារ ចម្រុះលើកទី៣ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរវាងកម្ពុជា និងថៃឲ្យបានឆាប់ ។ ដើម្បីជំរុញ
វិស័យទេសចរណ៍ និងលើកកម្ពស់ពាក្យស្លោក «ព្រះរាជាណាចក្រ
ពីរគោលដៅតែមួយ»

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាព

រៀបចំសកម្មភាពទេសចរណ៍ផ្សេងៗដូចជា ការតាំងពិព័រណ៍ ទេស

ចរណ៍នៅតាមបណ្តាខេត្តឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជា និងខេត្តភាគខាង
កើតរបស់ថៃ ព្រមទាំងបង្កើន ការតភ្ជាប់តាមផ្លូវសមុទ្រ ផ្លូវគោក
និងផ្លូវអាកាស ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលដៅទេសចរណ៍នៃឆ្នេរសមុទ្រ

ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះលើកទី៣ សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា បានធ្វើជា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន
ទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងលោកជំទាវ

សាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន ៥រួមមាន៖ ១-សេចក្តី

តាម ព្រំដែនដែលជួបប្រទះគ្រោះធម្មជាតិដូចជាអគ្គិភ័យ និងទឹក

ដែលនឹងជួយតម្រង់ទិសសម្រាប់ទំនាក់ ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហ

វេលា ។

ថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ កម្ពុជា-ថៃ លើកទី៣
ប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត ២-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា

ជំនន់ជាដើម

អោយបានទទួលនូវការសង្គ្រោះពិសេសទាន់ពេល

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ប្រាយុទ្ឋ ចាន់អូឆា បានមាន

ស្តីពីការ អភិវឌ្ឍអគារ ត្រួតពិនិត្យនៅច្រកព្រំដែនស្ទឹងបត់ (កម្ពុជា)-

ប្រសាសន៍គាំទ្រ និងបញ្ជាក់បន្ថែម ផងដែរថា ប្រទេសថៃ-កម្ពុជា

សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ

និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូទៅរវាងថៃកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេស

ណងអៀន (ថៃ) ៣-អនុស្សរណៈនៃការ យោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ច

ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម

៤-កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការ

និងទី៥-កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហ

ប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច កម្ពុជា-ថៃ និងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច
ថៃ-កម្ពុជា ។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ

មន្រ្តីបានថ្លែងថា លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ភាគីទាំងពីរបានផ្តោតសំខាន់
ទៅលើកិច្ចការតភ្ជាប់ និងបន្ថែមទៅដោយការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជ

នឹងសហការខិតខំជួយ ទិញកសិផលកម្ពុជានៅតាមតំបន់ព្រំដែន
ថៃនឹងខិតខំជំរុញអោយការបើកច្រកព្រំដែន អោយបានឆាប់រហ័ស

និងសហការជួយរៀបចំពលករ ដែលកំពុងធ្វើការតាមទូកក្នុងសមុទ្រ
អោយបានស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រទេសថៃក៏នឹងជួយដល់មជ្ឈ-

មណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានៅខេត្តព្រះសីហនុ នូវថ្នាំបន្សាបគ្រឿង

ញៀន និងការស្តារនីតិសម្បទា ។ ថៃក៏នឹងខិតខំតភ្ជាប់ផ្លូវដែក
ពីព្រំដែនឲ្យដល់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ។ ចំពោះការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកជាប្រវត្តិ

កម្មឲ្យកាន់តែធំ ។ ការតភ្ជាប់ គឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ ដែលប្រទេស

សាស្រ្តនៅក្នុងតំបន់អនុភូមិភាគតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គ គឺភាគី ថៃនឹង

ទំហំពាណិជ្ជកម្មនោះ

កម្ពស់អភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនអោយ

ទាំងពីរត្រូវពង្រីកទាំងផ្លូវទឹក ផ្លូវគោក ផ្លូវដែក ។ ឯការពង្រីក

គឺនៅត្រង់មិត្តថៃបានខិតខំដើម្បីជួយទិញ

កសិផលពីកម្ពុជា ។ ក្នុងពេល ដែលទីផ្សារកសិផលកម្ពុជាជួបការ
លំបាក មិត្តថៃបានជួយទិញកសិផលពីកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ននេះទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ គឺកម្ពុជានាំចេញទៅថៃមួយ ឯថៃ

នាំចូលមកកម្ពុជាប្រាំ ។ កិច្ចប្រជុំក៏បាន ផ្តោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច

និងវិនិយោគជាទូទៅ ។ បញ្ហាតភ្ជាប់នឹងបញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរ
បានឯកភាព

ទៅលើការបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀត

ដើម្បី

សម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន និងសម្រួល

ដល់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។ សម្តេចតេជោ
បានថ្លែងទៀតថា៖
ការជួញដូរមនុស្ស

យើងបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀន
ដែលជាប្រធានបទត្រូវសហការគ្នានៅពេល

ខាងមុខ ។ កម្ពុជាចង់ឲ្យពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់

នៅក្នុងប្រទេសថៃ ។ បញ្ហាគ្រឿងញៀន មិត្តថៃនឹងជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀន

និងបានឯកភាពរៀបចំតំបន់តាម

ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ជាតំបន់ គ្មានការជួញដូរគ្រឿងញៀន ។ ភាគី

ទាំងពីរ បានយល់ព្រម សហប្រតិបត្តិការជួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ

ជំរុញកិច្ចការនេះអោយបានលឿន ។ ភាគីថៃនឹងសហការលើក
បានល្អប្រសើរ ។ យើងប្តេជ្ញាថា នឹងដឹកនាំប្រទេសយើងទៅមុខ

ប្រកបដោយចីរភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជាពេលនេះ ថៃបូក១ ឬ
កម្ពុជាបូក១ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗ ទៀតអោយមាន

ចំនួនចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើង ។ ចំពោះទិសដៅនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាប្រទេសថៃ

នឹងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មអោយកើនឡើង

ប្រមាណ ១៥.០០០លានដុល្លារ នៅក្នុងឆ្នាំនៅឆ្នាំ២០២០ ខាង

មុខនេះ ដោយប្រទេសទាំងពីរនឹងខិតខំស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តបន្ថែម

ទៀត ។ ជាមួយនេះថៃក៏នឹងអនុម័ត ច្បាប់គយថៃថ្មី ដែលនឹង
ប្រកាសចេញជាផ្លូវការឆាប់ៗខាងមុខនេះ

ដែលបង្កលក្ខណៈ

ងាយស្រួលដល់ពាណិជ្ជករកម្ពុជា ក្នុងការបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់
ប្រទេសទី៣ ផងដែរ ។

ក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ
ច័ន្ទអូឆា

និងលោកជំទាវ

បានអញ្ជើញសម្ពោធសួនមិត្តភាព

កម្ពុជា-ថៃ នៅរាជធានី ភ្នំពេញផងដែរ ៕
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រដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការដឹកនាំ
របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
 ចំណងមិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន គ្មានបរទេសណាអាចមកបំបែកបំបាក់បានឡើយ

 ប្រទេសចិនស្ថិតជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជួយកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់
 មកដល់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីមិត្តចិនជាង ៤.៨០០ លានដុល្លារ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជូបពិភាក្សាការងារជាមួយ

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដ្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន

នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា នៅវិមានសន្តិភាពនៃរាជធានីភ្នំពេញ

បីរូប ឯកឧត្តមមានការមមាញឹកក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតបក្ស

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដ្រៃយ៍នៃការិយាល័យ

លើកទី១៩ នៅប្រទេសចិន ដែលនឹងគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា

នៃនយោបាយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន បានជួប

ខាងមុខនេះក៏ដោយ ក៏ឯកឧត្តមរីករាយក្នុងការមកបំពេញទស្សន-

ពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

កិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយបានអះអាងថា

សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាបងប្អូនអោយកាន់តែខ្លាំង

រដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ក្លារឹងមាំថែមទៀត ។ ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានបញ្ជាក់

ពេញទំហឹង។

គឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់

ជាថ្មីម្តងទៀតថា រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគាំទ្រ

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ច

ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពេញទំហឹង ហើយនេះ

របស់ឯកឧត្តម វ៉ាង ជៀរ៉ូយ (Wang Jiarui) អនុប្រធានសភា

ក៏ជាសញ្ញាទៅកាន់ពិភពលោកថា មិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន គឺគ្មានបរទេស

ប្រឹក្សាភិបាលប្រជាជនចិននៅកម្ពុជាកាលពី ថ្ងៃ៧ ខែ កញ្ញា ។ ការ

ណាអាចមកបំបែកបំបាក់បានឡើយ ។

ជាការកត់សំគាល់

ដើម្បីរិតចំណងមិត្តភាព

និងកិច្ច

អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ជាបន្តបន្ទាប់របស់មេដឹក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជាដៃគូ

នាំចិនសុទ្ធតែបង្ហាញ ជំហរគំាទ្រចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

យុទ្ឋសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្នុងលក្ខណៈជាបងប្អូនរវាងចិន និង

និងប្រឆាំងចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់ពួកបរទេសមួយចំនួន ចូល

កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹងមាំ ហើយការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាមិន

កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ។

អាចកាត់ផ្តាច់ពីមិត្តចិនបានឡើយ ។ សម្តេចតេជោបានអរគុណ

ក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានបញ្ជាក់ថា ទោះ

មិត្តចិន ដែលបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាករហូតមកដល់ពេលនេះ
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សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដ្រៃយ៍
នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈចំនួន៦

ក្នុងនោះ

មានទាំងការកៀរគរអ្នកវិនិយោគមកធ្វើការបណ្តាក់ទុន

រកស៊ីនៅកម្ពុជា និងបានផ្តល់ជំនួយឥណទាន និងជំនួយឥតសំណង

ប្រទេសចិន គឺស្ថិតជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជួយកម្ពុជាគ្រប់
កាលៈទេសៈទាំងអស់។			

ជាច្រើន ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា ។ មកដល់ឆ្នាំ ២០១៧

នៅក្នុងជំនួបនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម

នេះកម្ពុជាទទួលជំនួយមិត្តចិនជាង ៤.៨០០ លានដុល្លារហើយ ។

លីវ យុនសាន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង

សម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំអោយភាគីចិនជួយជំរុញផ្តល់ទុនសម្រាប់

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈចំនួន៦

អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន ផ្លូវគមនាគមន៍ជាតិ ពិសេសផ្លូវ

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពី «ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សា

ល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្ត

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ» រវាងបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងគណបក្ស

សៀមរាប ព្រមទាំងពន្លឿនការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេស

ប្រជាជនកម្ពុជា ទី២-អនុស្សរណៈស្តីពី “ការជំរុញទំនាក់ទំនងនិង

ចិន ក្នុងកូតាថ្មី (៣០០.០០០តោន) ឲ្យបានលឿនផងដែរ ។ ទន្ទឹម

សហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង

នឹងនោះដែរ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំអោយជួយជំរុញការកសាង

ពីរ ទី៣-អនុស្សរណៈស្តីពី «ការអនុវត្តគំរោងលើកកម្ពស់ជីវភាព»

ផ្លូវតាមជនបទ ការកសាងសាលារៀនតាម ជនបទ និងជីកស្រះទឹក

រវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងមូលនិធិចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិ

តាមជនបទ…ឲ្យបានឆាប់រហ័ស

វឌ្ឍន៍ ទី៤-អនុស្សរណៈស្តីពី «ការអនុវត្តគំរោងលើកកំពស់ជីវភាព»

ដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់

ប្រជាជន ជាពិសេសនៅតាមទីជនបទ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន

រវាងក្រសួងអប់រំកម្ពុជានិងមូលនិធិចិន

ក្នុងនោះរួមមានទី១-

ដើម្បីសន្តិភាព

និងការ

បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង

អភិវឌ្ឍ ទី៥-អនុស្សរណៈស្តីពី «កិច្ចសហការថតភាពយន្ត ឯកសារ»

ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះឯកឧត្តម លីវ យុនសាន ។ សម្តេចតេជោនឹង

រវាងស្ថានីយទូរទស្សន៍មជ្ឈឹមចិន និងស្ថានីយទូរទស្សន៍ ជាតិកម្ពុជា

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងមេដឹកនាំចិន និងបណ្តា

និងទី៦-អនុស្សរណៈស្តីពី «កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការសិក្សាលើ

មេដឹកនាំពិភពលោក ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅទីក្រុង

គម្រោងសាងសង់បណ្តាញទូរទស្សន៍ឌីជីថល ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា»

ប៉េកាំងប្រទេសចិន ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណមិត្ត

រវាងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាជាមួយទូទស្សន៍យូណាន នៃសាធារណ-

ចិនដែលបានផ្តល់ជំនួយ ២លានយន់ នាថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់

រដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។ 		

ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិ ។

តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ច ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន នៅ

នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ គឺត្រូវនឹងខួប៦០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថា ទំនាក់-

ការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលកម្ពុជា និងចិនត្រូវរៀបចំអោយ

ទំនងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូ

បានល្អបំផុត ។ ប្រទេសចិនបានសន្យាបន្តជួយកម្ពុជាបើកម្ពុជាជួប

យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា-ចិន មិនអាចមានអ្នកណា

ការលំបាកប្រទេសចិននឹងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជានិច្ច ។ ឯកឧត្តម

មកបំបែកបំបាក់បានឡើយ ហើយប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងខិតខំ

លីវ យុនសាន បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសយើងទាំងពីរបាន

ពូនជ្រំសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះ ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀត

ស្គាល់មិត្តពិតប្រាកដក្នុងគ្រាក្រ និងក្នុងពេលជួបការលំបាក ។

ដើម្បីផលប្រយោជន៍ ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃប្រជាជាតិយើងទាំងពីរ ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ អំពើក្បត់ជាតិ មិនត្រូវអត់ឱនទេ!
 ប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននីតិរដ្ឋ គឺជាអនាធិបតេយ្យ

 សម្តេចតេជោនឹងបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី១០ ឆ្នាំទៀត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត
រោងចក្រកាត់ដេរក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបជាមួយប្រជាជនក្នុង

ពិធីបិទទ្វារទឹក ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម២ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

នេះ វាគ្រាន់តែជាការការពារអាយ៉ងរបស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការចោទ

បន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត, ចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធ

ត្រូវប្រើប្រាស់វិធីផ្តួលរំលំតាមរយៈរបស់ដែលហៅថា បដិវត្តន៍ពណ៌

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញ

ផលនិងផ្តល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់ ។ ក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ សម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានគូសបញ្ជាក់

ប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា។ មិន
ទេ” ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថា ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងគ្រោះ

ជាសារនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំង

ឈឺចាប់ដោយសារសង្រ្គាមនេះគឺរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់។ ហេតុ

បរទេស ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះ-

ដើម្បីឈានទៅមុខ ។ តម្រូវការមុនគេរបស់យើងគឺត្រូវរក្សាឲ្យបាន

ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែសកម្មភាពឃុបឃិតជាសម្ងាត់ជាមួយ
ឆ្នោត។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី រោងចក្រកាត់ដេរជិត
៤ពាន់នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ។ នៅពេលនោះ សម្តេច
តេជោមានប្រសាសន៍ថា

«ហេតុអីបានយើងត្រូវចាប់(កឹមសុខា)

បើគ្មានរឿងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនត្រូវចាប់ទេ។

តែរឿងនេះវាធ្ងន់ពេក

ហើយ។ វាក៏កំពុងឈានជាបណ្ដើរៗហើយ ហើយយើងក៏កំពុង
ស្វែងរកបាតដៃទី៣ ជានរណា? ឥឡូវយើងរកឃើញបាតដៃទី៣
ហើយ»។ សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះជារឿងក្បត់ជាតិ ដែល
មានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រឹមត្រូវតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួន។

សម្តេច

តេជោបានព្រមានថា មិនត្រូវឲ្យបរទេសណាលូកលាន់ចូលកិច្ចការ

ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ ជាពិសេសអ្នកបាតដៃទី៣។ សម្តេច
តេជោបានហៅអ្នកបាតដៃទី៣ ជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើ លន់ នល់ ឲ្យ
ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិហារអ៊ីស្លាម
ជើមៀក នៅសង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម ។
ពីទីនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានថ្លែងថា “សូមផ្តាំផ្ញើរទៅ

អ្នកដែលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីការពារនូវជន (កឹម សុខា)

ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញពីចំណុចទាំងអស់នេះ

នូវសន្តិភាព ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមិនអាចឲ្យបរទេសមកប្រើ
ប្រាស់ជនជាតិខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតទៅទៀតទេ ។ បរទេសទាំងឡាយ

ត្រូវមើលឲ្យឃើញ ត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ ។ យើងក៏ចង់ស្គាល់មុខ
អ្នកដែលបានផ្តល់នូវមេរៀន ហើយមកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបំផ្លាញ
ជាតិរបស់យើង។

ការស្លាប់មនុស្សនៅឆ្នាំ២០១៣

និងដើមឆ្នាំ

២០១៤ ហើយភាពចលាចល និងអស្ថិរភាពសង្គមដែលកើតមាន
កន្លងទៅគឺជាផែនការរៀបចំទុកជាមុន និងកើតចេញពីការដឹកនា ំរ
បស់ពួកបរទេសដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានផ្ញើរសារទៅជនបរទេស ដែលបានប្រើប្រាស់
លោក កឹម សុខា ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។ រាជរដ្ឋាភិបាល

នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវតុលាការ ដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអ្នកណា
ខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលកន្លងទៅ? ជនបរទេស

ណាខ្លះ ? ព្រោះមានទាំងអាមេរិក និងកាណាដា ។

គួររំលឹកថា បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខា, ក្រសួង

ការបរទេសអាមេរិក និង សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា បាន

ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួន ដោយបង្ហាញពីក្ដីព្រួយបារម្ភ ។
ដោយឡែកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានអះអាងថា

ការឈានដល់ការ

ចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខា នេះ គឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការ

ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបមួយផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី ៩ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ របស់
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បណ្តាញ CBN ឬ (Cambodian Broadcasting Network) ដែល
មានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលីនិងភស្តុតាងផ្សេងៗទៀត

ដែល

ស្ថិរភាពនយោបាយ ។


ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

បានបង្ហាញពីផែនការសម្ងាត់នៃការឃុបឃិតរវាងប្រធានគណបក្ស

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិត

ស្របច្បាប់។ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូ លោក កឹម សុខា បាននិយាយ

មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។ ក្នុងពេលនោះសម្តេចតេ

សង្រ្គោះជាតិ

និងបក្ខពួកជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល

យ៉ាងច្បាស់ៗថា

លោកត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅឲ្យទៅរៀន

យុទ្ធសាស្រ្តនេះមួយឆ្នាំម្តងតាំងពីឆ្នាំ ២០០២ មកមេ្ល៉ះ ...។ គេថា
ចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់ផ្តើមពីក្រោមទៅមុន

ហើយគេ

បានឲ្យយកគំរូតាមប្រទេស យូហ្គោស្លាវី ក្នុងការផ្តួលរំលំលោក
មីឡូសូវិច.. ។ លោកបន្តថា ការធ្វើរបស់លោកនេះគឺមិនមែនធ្វើដោយ

សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលចំនួន

៣.៩៨៦

នាក់នៅមជ្ឈ-

ជោមានប្រសាសន៍ថា “អំពើក្បត់ជាតិមិនត្រូវអត់ឱនទេ ។ សភាបើក
កិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ(១១កញ្ញា)។ បើអំពើក្បត់ជាតិនេះត្រូវបានសម

គំនិតដោយក្របខណ្ឌបក្សទាំងមូល បក្សនេះត្រូវទទួលរងនូវការដាក់
ពិន័យទៅតាមច្បាប់ដែលត្រូវរំលាយគណបក្សចោលតែម្តង” ។

សម្តេចតេជោបន្តថា មិនអនុញ្ញាតឲ្យអំពើក្បត់ជាតិណាមួយកើត

ចិត្តឯងនោះទេ គឺអាមេរិកជាអ្នកជួយ និងមានអ្នកជំនាញសាស្រ្តាចារ្យ

មានដូចឆ្នាំ ១៩៧០ ទៀតទេ ។ វាជាភ័ព្វសំណាងខ្លាំងណាស់ដែល

ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនជោគជ័យទៀត ...មានតែបន្ត ។

សម្តេចក៏បានព្រមានផងដែរថា ប្រសិនបើគណបក្សប្រឆាំងនៅតែ

មកពីអាមេរិក និងកាណាដា ជាអ្នកផ្តល់យុទ្ធសាស្រ្តទៀត។ បើលោក

លោក កឹម សុខា ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោងសូន្យ

និង ៣៥នាទីរំលងអ្រធាត្រឈានចូលថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា នៅឯ

គេហដ្ឋាន នាទីក្រុងភ្នំពេញ។ បន្ទាប់មកតុលាការបានបន្តនីតីវិធី
របស់ខ្លួន ។ អយ្យការបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោក កឹម សុខា

ក្នង
ុ បទល្មស
ើ ជាក់សង
្តែ ពីបទ សន្ទដ
ិ ភា
្ឋិ ពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា
៤៤៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

បទចោទ

យើងរកឃើញអំពើក្បត់ជាតិ និងចាប់ជនក្បត់ជាតិ។ ជាមួយនេះ

បន្តការពារ និងរារាំងបានន័យថា គណបក្សមួយនេះក្បត់ជាតិរួច
ទៅហើយ។ ដូចនេះគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ទុកឲ្យគណបក្សនេះ
ស្ថិតនៅក្នុងដំណើការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៀតនោះទេ
សម្តេចតេជោបន្តថា

។

នៅកម្ពុជាមានគណបក្សនយោបាយច្រើន

ណាស់ បើអត់បក្សមួយនេះក៏នៅមានគណបក្សច្រើនទៀត ។

សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកអំពើក្បត់ជាតិដែល កឹម សុខា បាន

ប្រកាន់នេះជាទោសក្បត់ជាតិ។ បន្ទាប់មកនៅព្រឹក ថ្ងៃទី១១

ប្រព្រឹត្តិនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថា សំណុំរឿងនេះ

ឯកច្ឆន្ទឲ្យក្រសួង មានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់

ប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននីតិរដ្ឋ គឺជាអនាធិបតេយ្យ ដែលនាំទៅដល់

ខែកញ្ញា ក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយសំឡេង

និងឃុំខ្លួនលោក កឹម សុខា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
និងជាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត

ចំនួន ១០.៤៦១ នាក់ ដែលមានសហគ្រាសចំនួន ២៨ នៅក្នុងតំបន់
សួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ា នៅខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានី

ភ្នំពេញ។ ក្នុងពេលនោះសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា “មុននេះ
ខ្ញុំមានការស្ទាក់ស្ទើរ តើខ្ញុំសម្រេចចាកចេញនៅពេលណា តែបន្ទាប់

ពីឃើញព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យឈឺចាប់ នៃអំពើក្បត់ជាតិរបស់ជនជាតិ
ខ្មែរខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយ និងអាចមានខ្លះទៀត
ខ្ញុំសម្រេចបន្តការងាររបស់ខ្ញុំមិនតិចជាង ១០ ឆ្នាំទៀតទេ”។ សម្តេច

នឹងដំណើការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ច្បាស់ថា
ការបង្ហូរឈាម ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

បន្តចុះជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ចំនួនជាងមួយម៉ឺននាក់ នៅសួន

ឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈ១ ក្នុងភូមិដំណាក់ធំ ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងការ

ដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការរបស់អាមេរិក មកលើកម្ពុជាហើយជាការឆ្លើយ

តបទៅអាមេរិកវិញ កម្ពុជាសម្រេចផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករក
អដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកនៅកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនោះ សម្តេចតេជោក៏បាន

ដាក់ជាសំណួរទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផង
ដែរ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ ឯកឧត្តម ហួសហេតុពេកហើយ។

តេជោបញ្ជាក់ថា សម្តេចមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុង

ជនជាតិកម្ពុជាចាំឲ្យច្បាស់ ។ ខ្មែរយើងដែលទៅរស់នៅអាមេរិក

សម្តេចនៅអាណត្តិទី៨

គេទៀតទេ ។ មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ដែលគាបសង្កត់យើងតាំងពី

អាណត្តិទី៨

។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តគាំទ្រ

ទៀតនោះ សម្តេចនឹងគិតឡើងវិញ ។

សម្តេចនៅតែអាចបន្តទៀត

ព្រោះពេលនោះអាយុទើបតែ

៧៥

ឆ្នាំទេ ។ សម្តេចតេជោដាក់ជាសំណួរថា ចំណែកអ្នកខ្លះ អាយុ
ដល់៨០ ឆ្នាំ ហើយនៅចង់ធ្វើ? ចុះហេតុអ្វីសម្តេចធ្វើមិនបាន?

សម្តេចតេជោបានបន្តថា សម្តេចបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្រ្តីរយៈ

ពេលជិត៣៣ ឆ្នាំ។ បើរួមទាំងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ជាឧបនាយក

រដ្ឋមន្រ្តីទៀតនោះ គឺមានរយៈពេលជិត ៣៩ឆ្នាំ។ ការរីកចម្រើន
របស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាចំណែកដោយផ្ទាល់របស់សម្តេច ក្នុងការ

ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគំនរផេះផង់មកជាប្រទេសរីកចំរើនមាន
ការអភិវឌ្ឍ។
សង្រ្គាម

សម្តេចបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលញុំាញីដោយសារ

មកជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ

និងមាន

ពេលមានទោសជាប់គុកនៅអាមេរិក

គេមិនឲ្យរស់នៅប្រទេស

ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់ផ្តើមមកម៉េ្លះ ។ បើយើងមិនចុះហត្ថលេខាគេ

នឹងបន្តឹងទិដ្ឋាការ(វីសារ,VISA)ចំពោះយើង ។ យើងបានចុះហត្ថ
លេខាហើយអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានមនុស្សចំនួន ៥៦៦ នាក់

ត្រូវបានបញ្ជូនពីអាមេរិក មកកម្ពុជា ។ ក្នុងចំណោមនោះមានបួន
នាក់ធ្វើអត្តឃាត”។ សម្តេចតេជោបន្ថែមថា ក្មួយៗបងប្អូនប្រជាជន
កម្ពុជាចាំឲ្យច្បាស់ វាជាសោកនាដកម្មលើសោកនាដកម្ម ។ យើង
មិនបានបញ្ឈប់ដោយឯកតោភាគីទេ តែយើងបានស្នើសុំឲ្យមានការ
ធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ដោយយោងទៅលើសិទ្ធិ

មនុស្ស និងអំពើមនុស្សធម៌ ។ ប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រាប់មកយើងថា

មិនត្រូវបានផ្តល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់មន្រ្តីការទូត
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របស់កម្ពុជាតទៅទៀតទេ។ អញ្ចឹងជាស្វ័យប្រវត្តិអាមេរិកបានលុប
ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាឯកតោភាគីហើយ ។

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចតេជោបានប្រាប់ទៅអាមេរិកវិញថា កិច្ច

សហប្រតិបត្តិការស្វែងរកអដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជា

យូប៊ូស, អូបាម៉ា និងដូណាល់ត្រាំ គឺប្រាំប្រធានាធិបតីត្រូវចេញមក
បកស្រាយ តើបានណែនាំ កឹម សុខា ឲ្យធ្វើបែបនេះទេ?
ទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយនេះ

សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យ

បងប្អូនជនរួមជាតិ សូមមេត្តាក្រោកឈរឡើងប្រកាន់គោលនយោ-

ជាង៩០ នាក់រកឃើញជាង ៤០ នាក់ក៏ត្រូវផ្អាកដែរ ។ យើងមិន

បាយជាតិនិយម ការពារអធិបតេយ្យជាតិ របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការ

ទិដ្ឋាការដល់មន្រ្តីការបរទេសកម្ពុជា យើងក៏ផ្អាកការស្វែងរកអដ្ឋិធាតុ

ឈ្លានពានរបស់ពួកចក្រពត្តិអាមេរិក។ យើងមិនទាន់ភ្លេចទេគ្រាប់

លុបចោលទេ តែសុំផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន។ បើអាមេរិកមិនផ្តល់
ទាហានអាមេរិកដែរ ។ បើកការចរចាជាកញ្ចប់ ។ នេះហើយថា

ប្រទេសឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យ ។ ដូចនេះសូមឪពុកម្តាយ ឬសាច់

ជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស។

អតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ដោយសារការ

បែកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅច្រើនណាស់លើទឹកដីរបស់យើង ។
ទាក់ទងនឹងការប្រកាសរបស់ស្ថានទូត

ដែលប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋ

ញាតិទាហាន អាមេរិកកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ បើចង់ បន្ទោស

អាមេរិកាំងប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនៅស្រុកខ្មែរ នោះ

សម្តេចតេជោបានរំលឹកថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាឪ

តើស្ថានទូតអាមេរិកមានព័ត៌មានពីគម្រោងភេរវកម្មនៅកម្ពុជា

គួរបន្ទោសឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ។

ម៉ែរបស់កម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិ

កម្ពុជាឲ្យងើបឈរឡើងដើម្បីឯករាជ្យ សេរីភាព និងអធិបតេយ្យភាព

សម្តេចតេជោចង់ដឹងពីហេតុផលនៅពីក្រោយការប្រកាសនោះ ។
អាមេរិកមានបំណងបាញ់ម៊ីសីលមកលើកម្ពុជា

ឬ

ឬថាការប្រកាស

នោះមានបំណងចង់បំភិតបំភ័យប្រជាជនកម្ពុជា?។ សម្តេចតេជោ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាក់ថា

“ឯកឧត្តមបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

របស់ខ្លួន។ សម្តេចបញ្ជាក់ថា សម្តេចមិនចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍

អាមេរិកប្រយ័ត្នចំពោះសន្តិសុខ។ ខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តម តើឯកឧត្តម

ប្រឆាំងស្ថានទូតអាមេរិក ។ ប៉ុន្តែស្មារតីជាតិនិយមរបស់ជនជាតិខ្មែរ

មានហេតុអ្វីឯកឧត្តមមិនចែករំលែកដល់កម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាដៃគូ

ឆ្នាំ ១៩៦៥ -១៩៦៦ កើតឡើងវិញនោះទេ ទាក់ទិននឹងបាតុកម្ម
ខ្ពស់ណាស់មិនអាចទទួលការប្រមាថពីអ្នកណាទាំងអស់។ ប្រទេស

របស់យើងជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យ សេរីភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ មិនអាចឲ្យអ្នកឯងបំផ្លាញតាមចិត្តតាមរយៈការចាត់តាំង
មនុស្ស ដែលជាជនក្បត់ជាតិនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសនោះទេ ហើយជន

ក្បត់ជាតិមិនអាចលើកលែងទោសបានទេ ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាម
ច្បាប់ ។

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរ

សម្តេចតេជោក៏បានទាមទារឲ្យឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់នូវ

មានភស្តុតាង ឬព័ត៌មានអំពីការវ៉ៃភេរវកម្មនៅកម្ពុជាឬ? ប្រសិន

សហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្ម ឬឯកឧត្តមត្រៀមបំរុង ដើម្បី

បាញ់មីស៊ីលចូលកម្ពុជាសូមឯកឧត្តមឆ្លើយតប ? ឬឯកឧត្តមកំពុង
បំភ័យប្រជាជនកម្ពុជា ដែលកំពុងសប្បាយរីករាយក្នុងឳកាសបុណ្យ
ភ្ជុំបិណ្ឌ។ ជនជាតិខ្មែររបស់យើងត្រូវជឿលើខ្លួនឯង ។ យើងមាន

សមត្ថភាពប្រឆាំងភេរវកម្ម។ ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក
បំភ្លឺចំពោះយើង” ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទទ្វារទឹក ទំនប់វារីអគ្គិសនី

បញ្ហាមួយចំនួន ក្នុងនោះការលើកឡើងរបស់ទូតអាមេរិកថា ការ

សេសានក្រោម២ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង។ នៅទីនោះសម្តេចតេជោ

ពាក់ព័ន្ធអំពើក្បត់ជាតិរបស់ កឹម សុខា និងបញ្ហាដែលទូតអាមេរិក

ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិច។ មានអ្នកខ្លះសូម្បីតែខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយ

ចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជាគ្មានភស្តុតាង

គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ

ប្រកាសអំពីអសន្តិសុខនៅកម្ពុជាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកប្រយ័ត្នខ្លួន ។

សម្តេចតេជោបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធ និងអំពើក្បត់ជាតិរបស់

កឹម សុខា គឺកម្ពុជាមិនបានចោទអាមេរិកទេ ។ គឺ កឹម សុខា ទេ

បញ្ជាក់ថា សូមឲ្យអ្នកវិភាគទាំងឡាយសិក្សាអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទូតបរទេសមួយ ដែលមើលងាយកម្ពុជា ក៏គេស្នើថា យើងមិនទាន់
ប្រជុំសភាផង បែរជានិយាយមុនសុំសភា ។
សម្តេចតេជោបានពន្យល់ថា

ការបកស្រាយតបតជាមួយទូត

ដែលចោទអាមេរិកថា ដែលបានណែនាំអំពីវិធីផ្តួលរំលំ ផ្លាស់ប្តូរ

បរទេសណាមួយវាជាសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី

មកអនុវត្តនៅកម្ពុជាទៀត ។

វ៉ៃគ្នាសិនអត់មានប្រជុំសភានោះទេ ។ ដូចនេះត្រូវស្គាល់សភាឲ្យ

ទៅតាមរបៀបយូហ្គោស្លាវី និង ស៊ែបប៊ី ហើយបញ្ជូនសាស្រ្តាចារ្យ
(ទូតអាមេរិក)

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ឯកឧត្តម

បានប្រកាសថាការចោទប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋ

អាមេរិកគ្មានភស្តុតាង គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមឲ្យ
ឆ្លើយបំភ្លឺតើសម្តី កឹម សុខា ត្រឹមត្រូវឬអត់ ? ព្រោះយើងមិនបាន
ចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ ប៉ុន្តែ កឹម សុខា ទេជាអ្នកចោទ
អាមេរិក ដែលបានណែនាំអំពីវិធីផ្តួលរំលំផ្លាស់ប្តូរ ទៅតាមរបៀប

និងរដ្ឋមន្រ្តីការ

បរទេសគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ។ ដូចករណីគេឈ្លានពានកម្ពុជាគឺត្រូវ

បានច្បាស់ និងក៏ត្រូវស្គាល់មុខនាយករដ្ឋមន្រ្តីឲ្យបានច្បាស់ផងដែរ ។
នាយករដ្ឋមន្រ្តីមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវ ដឹកនាំនយោបាយក្រៅ
ប្រទេស និងក្នុងប្រទេស ។ អ្វីខ្លះដែលត្រូវស្នើទៅសភាសុំសច្ចាប័ន
ពីរដ្ឋសភា ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថា

យូហ្គោស្លាវី និង ស៊ែបប៊ី ហើយបញ្ជូនសាស្រ្តាចារ្យមកអនុវត្តនៅ

សម្តេចនឹងបន្តឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្រ្តីពីរអាណត្តិទៀតយ៉ាង

សុខា ចោទអាមេរិកសូមទូតអាមេរិកចេញមកបកស្រាយលើរឿង

ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀត ។ សម្តេចក៏សង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់

កម្ពុជា ។ តើមែនឬមិនមែន? តើអាមេរិកចោទ កឹម សុខា ឬ កឹម
នេះឲ្យបានច្បាស់ ។ សម្តី កឹម សុខា ជាសម្តីពិត ឬមិនពិត?។ បើ

អ៊ីចឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាំងពីជំនាន់ ប៊ូស, គ្លីនតុន, ដាប់បែល-

តិច ដើម្បីរួមចំណែកបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស និងដោះស្រាយបញ្ហាជូន
នឹងបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តទៀត ៕
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សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភាបានអនុម័ត សម្រេចឱ្យតុលាការបន្ត
នីតិវិធីសំណុំរឿងរបស់ កឹម សុខា ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស

យោងមាត្រា ១២ នៃច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ តំណាងរាស្ត្រចែងថា
ក្នុងករណីតំណាងរាស្ត្រ

បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់

ស្តែង ក្រសួងមាន សមត្ថកិច្ចអាចចោទ ប្រកាន់ចាប់ខ្លួន ឃាត់ ខ្លួន
ឬឃុំខ្លួនបានហើយ ត្រូវធ្វើសេចក្តី រាយការណ៍មករដ្ឋសភា ឬមក
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នៅចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា
ជាបន្ទាន់ ដើម្បីសម្រេច។
គួរបញ្ជាក់ថា នៅវេលាម៉ោង ០០:៣៥ នាទីយប់រំលងអ្រធាត្រ
ថ្ងៃទី២ ចូលថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ មន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៍
បានចាប់ខ្លួន កឹម សុខា ប្រធានគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិក្នុងបទល្មើស
ជាក់ស្តែងដោយអនុលោម តាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទ័ណ្ឌនៃព្រះរាជា-

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា
អញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំ សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ណាចក្រកម្ពុជា។ ការចាប់ខ្លួន កឹម សុខា បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីដេអូ
ឃ្លីបបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្តាញ CBN (Cambodian Broadcasting Network) ដែលមាន ទីតាំងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី បាន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋសភា បានបើកកិច្ច

បង្ហាញ រូបភាព កឹម សុខា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដោយបាននិយាយ

ប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គ

អស់ដោយខ្លួនឯង អំពីផែនការឃុបឃិតគ្នាជាមួយអាមេរិក រៀបចំ

មហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រ

ផែនការ សម្ងាត់ ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ ដែល

កម្ពុជា ដោយបានលើកដៃអនុម័ត ៦៧សម្លេង លើ ៦៧សម្លេង

កើតចេញពីបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ និង

លើករណី កឹម សុខា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បី

មាន ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ ទង្វើរបស់ កឹម សុខា និងបក្ខពួក

បើកផ្លូវឱ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ច ធ្វើការចោទប្រកាន់ ចាប់ខ្លួន ឃាត់

គឺជាអំពើក្បត់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយ

ខ្លួន និងឃុំខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ កឹម សុខា ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាព

ព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងមហន្តរាយធំធេងមិនអាចប៉ាន់

ជាមួយបរទេស។

ប្រមាណបានឡើយ ប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិន បង្ក្រាបបានទាន់ពេល

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងថា បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃ

វេលា។ អំពើក្បត់ជាតិរបស់ កឹម សុខា នឹង ត្រូវទទួលការផ្តន្ទាទោស

រដ្ឋសភាបានចែងថា កូរ៉ុមលើសពីពាក់កណ្តាលនៃចំនួនសមាជិក

តាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៤៤៣ (បទសន្ទិដ្ឋិភាព ជាមួយបរទេស)

រដ្ឋសភាទាំងមូល សម្រាប់ការអនុម័តទាំងឡាយណា ដែលតម្រូវ

ក្នុងផ្នែកទី១ ស្តីពីអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើចារកម្ម ជំពូកទី២ ស្តីពីការ

ឱ្យមតិភាគច្រើនដោយប្រៀប ឬយកមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួន

ប៉ះពាល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋ មាតិកាទី១ ស្តីពីការប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ន

សមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល។ យោងតាមប្រការ ៤៦ថ្មី បទបញ្ជាផ្ទៃ

ចម្បងរបស់រដ្ឋគន្ថីទី៤ ស្តីពីបទល្មើសប្រឆាំងនឹងជាតិ នៃក្រម

ក្នុងនៃរដ្ឋសភា ការអនុម័តទាំងឡាយ ដែលត្រូវយកតាមមតិភាគ

ព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មាត្រា ៤៤៣ នេះ បានចែង

ច្រើន ដែលបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅពីមតិភាគច្រើនដាច់ខាត

ច្បាស់ ថា៖ “បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស គឺជាអំពើត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយ

នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ត្រូវទុកជាបានការ វាលែងតែ

សម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬភ្នាក់ងារបរទេស ដើម្បីបង្កើតឲ្យមាន

មានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ដោយឡែក។ យោងមាត្រា ៨០ វាក្យខណ្ឌ

អំពប
ើ ទ
្រ ស
ូ រ
្ត យ
៉ា ឬឲ្យមានអំពឈ
ើ
ន
្លា ពាន ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណា-

ទី៥ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង នៃមាត្រា ១៣ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាង

ចក្រកម្ពុជា។ បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់

រាស្រ្តដែលចែងថា

ការចោទ

ពន្ធនាគារពី១៥ (ដប់ប្រាំ) ទៅ៣០ (សាមសិប) ឆ្នាំ។” បច្ចុប្បន្ននេះ

តំណាងរាស្ត្រណាមួយត្រូវផ្អាកប្រសិនបើ

កឹម សុខា កំពង់ត្រូវបានស្ថិត ក្រោមការឃាត់ខ្លួន និងការចាត់ការ

ប្រកាន់

ការឃុំខ្លួន

ក្នុងករណីទាំងអស់ខាងលើនេះ

រដ្ឋសភាបញ្ចេញមតិឱ្យផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន ៣ភាគ៤ នៃចំនួន
សមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល។

តាមនីតិវិធីដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័ន តុលាការ ៕

TsSnavdþI RbCaCn 15

qñaMTI 17 elx 196 ExkBaØa qñaM 2017

សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអនុប្រធានសភា
ប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនចូលជួបសម្តែងការគួរសម

ឯកឧត្តម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ ការរីកចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានចាត់ទុកការរីកចម្រើន និងឧបសគ្គរបស់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាការរីកចម្រើន និងជាឧបសគ្គរបស់
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរ។

សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋ

ប្រជាមានិតចិន ដែលបានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំធេងក្នុងការកសាង
និងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងចាត់ទុកប្រទសកម្ពុជា គឺជាមិត្ត
ពិសេសដែលផ្តល់ភាពអនុគ្រោះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ

គ្រប់វិស័យ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាត់ទុកប្រជាជន និង
ប្រទេសចិន ជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តល្អ បងប្អូនល្អ និងជាដៃគូល្អ។

សម្តេចបានថ្លែងអំណរគុណ ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាល និង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃព្រះរាជាណា-

ក្រុមគ្រូពេទ្យចិន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែទាំព្រះ

ប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ។ សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លែងអំណរ

ចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម វ៉ាង ជារួយ អនុប្រធានសភា

នាថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨: ០០ នាទីព្រឹក

នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋ

ស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញតឲ្យឯកឧត្តម វ៉ាង

ជារួយ អនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិន ចូលជួប
សម្តែងការគួរសមក្នុងឱកាស

ដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូ

មកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ក្នុងព្រះបរមនាម

ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្តេច

ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម
មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ សម្តេចប្រមុខ
រដ្ឋស្តីទីបានសម្តែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយ

និងស្វាគមន៍ដ៏

កក់ក្តៅ ចំពោះឯកឧត្តម និងគណៈប្រតិភូ ដែលបានអញ្ជើញមក

បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាឱកាសនេះ ។

តាមរយៈដំណើរទស្សកិច្ចនាពេលនេះ

គឺពិតជាបានរួមចំណែកដ៏

ធំធេង ក្នុងការបន្តពូនជ្រុំចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជាប្រពៃណី
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រជាជន

ប្រទេសទាំងពីរ ដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ។

និង

ឯកឧត្តម វ៉ាង ជារួយ បានថ្លែងជម្រាបអំពីគោលបំណងនៃ

ដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះ គឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាព សាមគ្គី
ភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អ

រាជសុខភាព ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេច
គុណចំពោះសភាប្រឹក្សានយោបាយ ប្រជាជនចិន និងរដ្ឋាភិបាល
ចិន ដែលបានផ្តល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ដល់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំនួយទាំងនោះបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លា

ក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័ន និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងារមន្ត្រីនៃអគ្គ
លេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ជំនួយ

ទាំងអស់នោះប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ។ សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី

បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីអន្តរជាតិរបស់ចិន ដែលនាំមក
នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម
របស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ដែលបង្កើតឡើង នូវគោលនយោបាយ

“ខ្សែក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ” និងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

(AIIB)។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រទេសកម្ពុជា ក៏បានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាង
សកម្មក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចិន អាស៊ានបូកបី តំបន់

ពាណិជ្ជកម្មសេរីចិន-អាស៊ាន និងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ទន្លេមេគង្គ-ឡានឆាង។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានទទួលផល
ប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា

លើកកម្ពស់

ជីវភាពរស់នៅ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។
សម្តេច ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានជម្រាបជូនអំពីសភាពការណ៍នៅកម្ពុជា

ដែលបាន និងកំពុងបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌ាសន្តិភាព
ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ ។

ឯកឧត្តម វ៉ាង ជារួយ បានឯកភាពចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លា

ប្រសើរឡើងថែមទៀត ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា សាធារណរដ្ឋ

របស់សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ព្រមទាំងបានគោរពអញ្ជើញសម្តេចវិបុល

ដៃគូល្អ ហើយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះសភានៃ

ប្រជាមាតិចិន ក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយ ។

ប្រជាមានិតចិនតែងតែ ចាត់ទុកព្រះរាជាណាចក ្រកម្ពុជា ជាមិត្តល្អ

ប្រទេសទាំងពីរ នឹងខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋ
សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានប្រសិទ្ធពរជូនសាធារណរដ្ឋប្រជាមា-

និងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ។ ឯកឧត្តម បានគូស

និតចិនសម្រេចបាននូវវឌ្ឍភាពកាន់តែធំៗ និងថ្មីៗថែមទៀត ដើម្បី

ប្រសើរលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងវប្បធម៌ជាដើម ។

ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕

បញ្ជាក់ថា

ប្រទេសទាំងពីរ

មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នា

ដ៏ល្អ

រួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍ
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ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យនិងលិខិតបទដ្ឋាន
ស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យអនុវត្ត
អនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋានស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ និងការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងមហាផ្ទៃបាន

ធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យ និងលិខិត

បទដ្ឋានស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ

និងការ

បង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រោម

អធិបតីភាពសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង

ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ក្នុងពិធីនេះសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍

ថា ការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
គឺដើម្បីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានានារបស់ប្រជាពល-

រដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលជាក្របខណ្ឌគតិយុត្តិ និងជា

ឯកសារបច្ចេកទេសដ៏មានសារសំខាន់ ក្នុងការរួមចំណែកសម្រេច

នៅរដ្ឋបាលក្រុងចំនួន២៦ រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន៨ និងរដ្ឋបាលខណ្ឌ
ចំនួន១២

។

ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

និងការសម្រុះសម្រួលដោះ-

ស្រាយបណ្តឹងនានារបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលបាន

បង្កើតឡើងនៅតាមក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅទាំងនេះនាពេល

កន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគួរជាទីមោទនៈ

ដោយការិយាល័យទាំងពីរនេះបាន និងកំពុងប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា
រដ្ឋបាល ជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្ម ស្របតាមគោលការណ៍

បែបបទ និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយបានបង្កភាពងាយស្រួល
ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវា និងបានផ្តល់សេវាជូនប្រជា
ពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងបានប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ

បាននូវចក្ខុវិស័យនៃគោលនយោបាយផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់

ពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលទាំងនេះ ប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធ

ផ្តល់សេវារដ្ឋបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។ ជា

សម្តេចក្រឡាហោ ស ខេង បានបញ្ជាក់ថា ការបង្កើតអង្គភាព

រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការ

ភាព និងចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់នូវអំពើពុករលួយផងដែរ។

ពិសេសកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់

ច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត គឺដើម្បីប្រមូល

គឺការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតប

ផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងសេវារដ្ឋបាលដែលកំពុងផ្តល់

ក្រោមជាតិ ដើម្បីធានាដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងរួម
ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយគុណភាព
តម្លាភាពគណនេយ្យភាព និងសមធម៌សង្គម។
សម្តេចក្រឡាហោមបានបន្តថា

មានការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារ

ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលចំនួនប្រមាណជា ២០០ប្រភេទសេវា ពី
ក្រសួងស្ថាប័នចំនួន១០។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៧ ការិយាល័យ

ទាំងពីរនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
បានចំនួន៤៦ នៃរាជធានី ខេត្តទាំង២៥ ដែលក្នុងនោះ រួមមាន

ផ្តុំការផ្តល់សេវានានា

ដែលរួមមានទាំងសេវារដ្ឋបាលដែលកំពុង

ដោយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញនានា មកដាក់នៅកន្លែងតែមួយ ។

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តនៅ
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទាំង៤៦ និងត្រូវពង្រីកទៅដល់
រដ្ឋបាលស្រុក ក្រុង ខ័ណ្ឌ ដទៃទៀត ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ

សមស្រប ដើម្បីផ្តល់សេវានានាដែលទទួលបានការធ្វើប្រតិភូកម្ម
ពីក្រសួងស្ថាប័ននានាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ៕
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ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភូមិគ្រឹះក្នុងភូមិត្រពាំង

ស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានរដ្ឋសភាស្តីទី ៃន
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជា អធិបតីកិច្ច
ប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អស់លោក ជាប្រធានគណបក្ស ស្រុក-ក្រុងទាំង៨ និងឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោកជាប្រធាន
ក្រុមការងារចុះជួយស្រុក-ក្រុងទាំង៨ របស់ខេត្តកំពង់ធំ ។

របៀបវារៈសំខាន់គឺ ៖ ការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបក្ស និងសៀវភៅក្រុមបក្ស តាមសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស-

ប្រជាជនកម្ពុជា និងការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ និងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨ តាមផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការ
ជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) សម្រាប់ខេត្ត កំពង់ធំ ។

ថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិក
គណៈអចិន្រៃ្តយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួម
អបអរសាទរពិធីជួបសំណេះសំណាល និងចែករង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
ដល់សិស្សានុសិស្សនិទ្ទេស (A) ខេត្តសៀមរាប ។ នៅពេលនោះ
សម្តេចពិជ័យសេនាបានលើកទឹកចិត្តថាក្មួយៗ ដែលពុំបានលទ្ធផល
និទ្ទេស A លើកនេះកុំទាន់អស់សង្ឃឹម អនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយ
នៅមានឱកាស ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត ។
ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន

សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួប
ប្រជុំពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hongzhu) លេខាធិការរង គណ:កម្មាធិការមជ្ឈឹមអធិការកិច្ចវិន័យ នៃគណបក្ស
កុម្មុយនីសចិន នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន ។ មានប្រសាសន៍នាឳកាស
នោះលោកជំទាវ

បានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ

តាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយលោកជំទាវសង្ឃឹមថា ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត។ បន្ទាប់មកប្រតិភូទាំងពីរ
ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិស័យអធិការកិច្ច និងទទួលទានអាហាររួមគ្នា ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយ រាក់ទាក់
និងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុត។

ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ
គឹមយ៉ាន

សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ
ចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានជួបសមាជិក សមាជិកា សរុប
ចំនួន ៤៦០នាក់ ក្នុងពិធីរាប់បាត្រ ដារឆ្លងកាន់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅក្នុង
វត្តសុភណារ៉ាម ឃុំសំរោងចំនួន ២០០នាក់ និងពិធី សំណេះសំណាល
ជាមួយសមាជិក-សមាជិកា សាខាបក្សភូមិ ចំនន
ួ សរុប ២៦០នាក់មកពី
២៩សាខាបក្យភូមិ នៅឃុំសំរោង ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
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នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ៥រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០

ខែកញ្ញា គ.ស ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

និងលោកជំទាវ

អមដោយមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យ និងដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត គណ:

អភិបាលខេត្ត ក្រុង ស្រុកនិងមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត ព្រមទាំង

ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី៥ នៅវត្តសែនមនោរម្យ
ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដោយបាននាំយកចង្ហាន់ និងបច្ច័យសម្រាប់កសាងវត្ត

និងប្រគេនព្រះសង្ឃ១៧អង្គ ព្រមទាំងទេយ្យទានរួមមាន សាដក (១៧ប្រអប់) អង្ករផ្កាម្លិះ
(៥បាវស្មើនឹង១៦០គ.ក្រ) ត្រីខកំប៉ុង (២កេសធំស្មើនឹង១០០កំប៉ុង) មីយើង (២កេសធំ

ស្មើនឹង១២កេសតូច) ទឹកក្រូច (៨កេស) និងទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់ (៥កេស) សរុបជាថវិកាចំនួន ៤ ៨៦៥ ៨០០រៀល ដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផល កុសលផល
បុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជីដូនជីតា មាតាបិតា និងញាតិកាទាំងប្រាំពីរសន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយ។

ក្នុងខែកញ្ញា នេះ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ
ទៅពិនិត្យមើលការសាងសង់សមិទ្ធផលក្នុងវត្ត និងប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់កសាង
វត្ត ក្នុងនោះរួមមាន៖ - វត្តបឹងអំបិល, វត្តភ្នំយ៉ាត និងវត្តមង្គលសួរស្តីត្រែង នៃខេត្ត

ប៉ៃលិន បច្ច័យកសាង វត្តទាំង៣ សរុបថវិកា ៣,៤០០ ដុល្លារ ប្រគេនព្រះសង្ឃ

និងឧបត្ថម្ភ តាជី យាយជី ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំង សរុបចំនួន ២,៩២០,០០០
រៀល ។ បច្ច័យកសាងព្រះវិហារ នៅវត្តប្រាំបីមុំ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ថវិកា
ចំនួន៩,០០០,០០០រៀល ។

ក្នុងខែកញ្ញា នេះ ដែរឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម សមាជិក
គណៈអចិន្រៃ្តយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ អញ្ជើញចូលរួមកាន់វេន និង
រាប់បាត្រជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅវត្តជយ
័ ទឹក ក្នង
ុ ឃុអ
ំ ន្លងវ
់ ង
ែ ស្រក
ុ អន្លងវ
់ ង
ែ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនញាតិការ៧សណ្តាន
និងជូនដល់អតីតយុទ្ធជនដែលបានពលី ជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិ ។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការ

កងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉ន
ជំនាញស៊ើបការណថ្មើរជើងឆ្នាំ២០១៧
នៅទីបញ្ជាការស្រាលអូរកូនតឹង។

របស់យោធភូមិភាគទី៤
ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា

នៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តកែប បានរៀបចំពិធីចែក

វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន

និងចែករង្វាន់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលប្រឡង

ជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

ក្រោមអធិបតី

ភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម

និងសិប្បកម្ម

ឯកឧត្តម កែន សត្ថា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម សំ សារីន
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ។
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ក្នុងខែកញ្ញា នេះ ដែរឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ព័ត៌មាន និងជា

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម
និងលោកជំទាវ ព្រម

ទាំងមន្រ្តីក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានកំពង់ឪជ្រឹង

នៅឃុំពង្រ

ស្រុកកោះសូទិន ដែលជាអំណោយដ៏ ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ
ដែលចំណាយថវិកាប្រមាណពីរម៉ឺនដុល្លារ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សទើបនឹងប្រឡងជាប់
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)

ទូទាំងស្រុកពញាឮ

ខេត្ត

កណ្តាលចំនួន ៣៦៥នាក់ ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម បានផ្តល់ម៉ូតូ មួយ
គ្រឿង ដល់សិស្សប្រឡងបាននិទ្ទេស A និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដល់សិស្ស
ដែលទទួលបាននិទ្ទេសជាបន្តបន្ទាប់។

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សំណេះសំណាល
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

បានអញ្ជើញជួប

និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅ
។

ពិធីជួបជុំគ្នានេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាស

សប្បាយរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតក្នុងនាមជាមហាគ្រួសារ
ខ្មែរតែមួយ។
ឯកឧត្តម ចាន់

ចេស្ដា ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាអភិបាល

ខេត្តកំពត បានអញ្ជើញបើកហិបវិញ្ញាសារនៅមណ្ឌលប្រឡង និងពិនិត្យ
ស្ថានភាព នៃការប្រឡងនៅសាលាវិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន ក្រុង
កំពត។ ឯកឧត្តមលើកឡើងថា ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ទូទាំងខេត្
តកំពតមានបេក្ខជនចំណេះទូទៅ បំពេញវិជ្ជា និងស្វ័យរិន បានចុះឈ្មោះ
ប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ចំនួន៥.១៧៩
នាក់ ស្រី២.៤៣៧នាក់ ។ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា បានបញ្ជាក់ថា
រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានត្រៀមលក្ខណៈ និងកំណត់ចាត់វិធានការយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរ និងគ្រប់មន្ទីរ
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ទទួលខុសត្រូវ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ស្របតាមគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិ បានកំណត់ណែនាំ ដើម្បីធានា
រក្សាអោយបានការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដូចឆ្នាំ
មុនៗ ប្រកបដោយសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងយុត្តិធម៌ អាចទទួលយកបាន
ពីមតិសាធារណៈជាតិ អន្តរជាតិ ពោលគឺអ្នកចេះប្រឡងជាប់។
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ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល

ឆ្នាំ២០១៧

បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

ឆមាសទី១

និងទិសដៅភារកិច្ចការងារបន្តរបស់ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្ស ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធាន

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត អនុប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល។ ក្នុងអង្គពិធីក៏មានការចូល

រួមពីសមាជិក-សមាជិកា នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងប្រធាន-អនុប្រធាន ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សរាជធានី-ខេត្ត ប្រធាន-អនុ

ប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រសួង-ស្ថាប័នសរុបចំនួន ២០០នាក់។ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលបានផ្ដល់កំព្យូទ័រចំនួន
៤៩គ្រឿង ជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សរាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់បម្រើការងារយុវជន។
ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម

សួន បវរ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រជុំបូកសរុបការងារគណបក្សឆមាសទី១ និង
ទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល ដល់គណ-

បក្សក្រុង ស្រុក មន្ទីរ អង្គភាព យុវជនខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ និងយុវជនមន្ទីរ អង្គភាព និងបានប្រកាស ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ជាអនុប្រធានគណបក្ស
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង និងឯកឧត្តម យស ផានីត្តា សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
វគ្គបញ្រ្ជាបគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដល់

យុវជនស្រុកបាភ្នំចំនួន ១៧០នាក់ ដែលបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយគ្រូឧទ្ទេសនាមជាសកម្មជនយុវជនវាគ្មិនគណបក្សមកពីក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ក្រោមប្រធានបទពីរគឺ (១)សមិទ្ធផលគណបក្ស និង សភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន (២) ការតស៊ូមតិ។
ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត លោកជំទាវ យ៉យ នីតា
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី

និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្តកំពត បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

និងដោយមានការអញ្ចើញចូលរួមជួបពី លោក ឆាយ សន ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក លោក មួង នឿន អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ស្រុកបន្ទាយមាស បានចុះសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនឃុំ ភូមិ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យកំលាំង រចនាសម្ព័ន្ធយុវជន ត្រៀមបណ្តុះបណ្តាលយុវជន អោយមាន
ភាពក្លាហាន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ ដែលមានយុវជនចូលរួមចំនួន ៧០នាក់។

ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ឡាយ គឹមលី សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការ
ងារចុះជួយក្រុងប៉ោយប៉ែត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាស
សមាសភាពក្រុមការងារគណបក្ស ចុះជួយសង្កាត់ និងសាខាបក្ស ក្នុង
សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែល
សមាសភាពចូលរួមមាន ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ និងសាខាបក្ស ប្រធាន អនុប្រធានគណបក្សក្រុង គណៈកម្មាធិការបក្សសង្កាត់ ប្រធានសាខាបក្ស។
ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជា
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការ
ងារចុះជួយក្រុងស្ទឹងសែន ដើម្បីពិនិត្យការងារចាំបាច់មួយចំនួន បន្ទាប់
មកបន្តការប្រជុំក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តដើម្បីពិភាក្សាការងារ
ចាំបាច់មួយចំនួន។
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ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ សមា-

ជិកក្រុម ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានធ្វើបទ ឧទ្ទេសនាម ស្តីពីលទ្ធផល ការងារយុវជន និងទិសដៅអនុវត្ត ឆ្ពោះទៅ

កាន់ការបោះឆ្នត
ោ សាកល ឆ្ន២
ាំ ០១៨ ជូនដល់យវុ ជនគណបក្ស
ខេត្ត និងគណបក្ស ក្រុង/ស្រុក ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សខេត្ត បានចុះពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាព

ទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុ១៨

ឆ្នាំតាមខ្នងផ្ទះ

នៅភូមិ

ព្រៃតាកុយ ឃុំពងទឹក ស្រុក ដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកំពត ដើម្បី

ជំរុញពួកគាត់អោយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ
២០១៨។

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់
សមាជិក ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជា
ប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុកចំការលើ បានអញ្ជើញជាអធិប
តីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មាតា បិតា
អាណាព្យាបាល និងចែករង្វានដ
់ ល់សិស្សជ័យលាភីនិទ្ទេស A, B

និងC នៅស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងួន សុជាតិ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ៤ ឆ្នាំ
២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត។
ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រ
ធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង ដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង និង
លោកជំទាវ បាននាំយកអំណោយ រួមមានអង្ករ មី ទឹកត្រី ត្រីខ
មី និងថវិកា ចែកជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន១០គ្រួសារ និងបានប្រគល់រទេះរុញ១គ្រឿងជូនអ៊ុំស្រីពិការជើងម្ខាង នៅភូមិធ្នក ឃុំស្ពឺ "ខ"
ស្រុកបាភ្នំ។
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោក យិន សារឿន ប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក
គណបក្សដឹកថ្មចាក់បំពេញជង្ហុកលើផ្លូវ

បានដឹកនាំយុវជន

ដើម្បីបង្ករភាពងាយស្រួល

ជូនប្រជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន
២.០០០.០០០៛(ពីរលានរៀល) ដើម្បីចាក់ដីបំពេញចំណោទផ្លូវចូល
សាលាបឋមសិក្សាភ្នំព្រឹក ភូមិទួលខ្ពស់ ឃុំភ្នំព្រឹក ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខែសីហា និងរយៈពេល ៨ខែ

២.៦៤២.២៦២ ដុល្លារ។

- ក្នុងខែសីហា កន្លងទៅនេះ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដែលអគ្គនាយក
ដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានមានចំនួន ៥១៥ ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ
១២៨,៨២លានដុល្លារអាមេរិក។

ពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើទេសចរនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល ៧ខែ
- ក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៧ខែឆ្នាំនេះ

ដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេល

ប្រជាជនខ្មែរ៩៩៨. ០០០នាក់បានចេញកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេស ។

៨ខែឆ្នាំនេះ ចំណូលពន្ធ-អាករដែលប្រមូលបានមានចំនួន៥ ៦៥៧

ចំនួននេះបង្ហាញថា បានកើនឡើងប្រមាណ២២% ។ ការកើនឡើង

ពាន់លានរៀល

នូវការចេញដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាជនខ្មែរ

(ប្រមាណ១៤១៤,៤៣លានដុល្លារ)

ស្មើនឹង

ឆ្លុះ

៨២% នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

បញ្ចាំងពីរការកើនឡើង នូវប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ឆ្នាំ២០ ១៧។

កាន់តែប្រសើរឡើង។ កាលពីឆ្នាំមុនទេសចរកម្ពុជាចេញ ទៅទស្សនា

តួលេខនេះ ប្រសិនបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦
ឃើញថា

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទក្នុងរយៈពេល

៨ខែឆ្នាំ

២០១៧ កើនឡើងចំនួន ១.៣៥៤ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ
៣៣៨,៤៨ លានដុល្លារ ឬស្មើនឹង ៣១,៤៦%។

នៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណមួយលាននាក់

និងរំពឹងកើន

ឡើងជាងមួយលាននាក់នៅឆ្នាំនេះ ដោយសារកំណើននៃជីវភាព
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្ពុជាក៏ទទួលបានកំណើនទេសចរអន្តរជាតិផង

ក្នុងរយៈពេល ៨ខែឆ្នាំនេះ ដែរអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសង្កេត

ដែរ។ ក្រសួងទេសចរណ៍ព្យាករណ៍ថា នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ កម្ពុជា

ឃើញថា មានការកើនឡើងនូវប្រាក់ពន្ធស្ទើរគ្រប់ប្រភេទពន្ធ ជា

នឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងដល់ ៥,៤លាននាក់ ក្នុង

ពិសេសប្រភេទពន្ធ-អាករសំខាន់ៗ មានជាអាទិ៍ ពន្ធលើប្រាក់

នោះភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួនមួយលាននាក់។

ចំណូលកើន៣១,៧%, អាករលើតម្លៃបន្ថែមកើន ៤២,៧% ខណៈ

ទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ដែលអាករពិសេសកើន ១៣,៩% និងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សមាន

- យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី -ខេត្ត

ការកើនឡើងចំនួន ២,៩%។

ដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខែសីហា និង
រយៈពេល ៨ខែ

សំខាន់ៗបានបង្ហាញថា ទេសចរជាតិ-

អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅតាមរមណីយ
ដ្ឋានទេសចរណ៍នានាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ២០១៧

នេះ

- ក្នុងខែសីហា កន្លងទៅចំនួនភ្ញៀវបរទេស ដែលបានទិញប័ណ្ណ

មានចំនួនប្រមាណជិត ១.០៥០.០០០នាក់។ ចំនួននេះកើនឡើង

ទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន១៩២.៤០៣ នាក់ និងទទួល

ប្រមាណ ១៥,៧០% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៦។ ក្នុងនោះទេសចរ

ចំណូលសរុប

ជាតិមានចំនួន ១.០១០.០០០នាក់ កើន ១៥,៣០% និងទេសចរ

៨.៨៤០.៧៥៦ដុល្លារអាមេរិក។

បើប្រៀបធៀប

ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ ចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសដែលបានទិញសំបុត្រ

អន្តរជាតិប្រមាណ ៤០.០០០នាក់កើន ៦,២០% ។

ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅខែសីហា ឆ្នាំនេះ បានកើនឡើង

ចំណូល និងចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

១១,៨៣% ហើយចំណូលបានកើន ៨០,៧៧%។

- ការអនុវត្តចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ ឆ្លងកាត់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនា

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ នៅខែសីហា

ជាតិឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងការអនុវត្ត

ឆ្នាំនេះ ដែលមានចំនួន ៨.៨៤០.៧៥ដុល្លារ ត្រូវបានឧបត្ថម្ភមូល

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

និធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងខែសីហា ចំនួន ៣៨៤.៨០៦ ដុល្លារ។

ចំពោះផ្នែក ចំណាយអនុវត្តបានប្រសើរជាងឆ្នាំ២០១៦ គឺសម្រេច

គឺសម្រេចបាន

៥៦,៤%

នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។

ដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេល ៨ខែ ចំនួនទេសចរបរទេស

បាន ៣៩,៥% (គិតទាំងបុរេប្រទាន) នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូចនេះ

និងចំណូល ដែលទទួលបានពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋាន

ជាលទ្ធផលរួមនៃការអនុវត្តថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្លងកាត់អគ្គនាយកដ្ឋាន

អង្គរមានចំនួន១.៦០៨.១៧២ នាក់ កើន ១២,២៨% បើធៀប

រតនាគារជាតិ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មានអតិរេកជាបណ្តោះ

រយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦។ សរុបចំណូលរយៈពេល ៨ខែនេះ

អាសន្នរហូតដល់ប្រមាណ២៤០០ ៤១៧លានរៀល ។ អតិរេកនេះ

ទទួលបាន៦៩.២៣២.៤១២ ដុល្លារកើនឡើង៦៩,៨២% បើធៀប

នឹងធ្លាក់ចុះមកវិញនាចុងឆ្នាំក្នុងរង្វង់ប្រមាណ ៨២៣ ៨៩០ លាន

រយៈពេលដូចគ្នា ២០១៦។ទន្ទឹមនេះគ្រឹះស្ថានអង្គរបានដកប្រាក់

រៀល នៅពេលគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នបង្កើនល្បឿននៃការអនុវត្ត

ចំណូលនេះ ដើម្បីឧបត្ថម្ភមូលនិធិគន្ធបុប្ផារយៈពេល ៧ខែចំនួន

ចំណាយនៅឆមាសទី២នេះ៕
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កំណើននៃសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន ក្នុងឆមាសទី១
ខ.ដឹកជញ្ជូនតាមនាវាសមុទ្រៈ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស

នាវាចំនួន ០៨គ្រឿង លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មចំនួន ០៤ច្បាប់
ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសមត្ថភាពជំនាញចំនួន ១១៧ច្បាប់ និងផ្តល់
សៀវភៅវិជ្ជាជីវៈនាវិកចំនួន ៣៥ច្បាប់។
៣.ការងារដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន

ក.កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយប្រទេសឡាវ

បន្តអនុវត្ដប្រតិបត្ដិការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តាមកិច្ច -

សន្យា។ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះឡាវ-ជប៉ុន បានចុះបញ្ជីយានយន្តសរុប

១៤គ្រឿង (ក្បាលសណ្តោង ១៤ និងសឺមីរ៉ឺម៉ក ១៤) ក្នុងចំណោម

កូតា៤០គ្រឿង ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែន

សកម្មភាពចរាចរណ៍ទំនិញតាមផ្លូវទឹក

ឆមាសទីមួយឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ចំណូលពីវិស័យដឹក

ជញ្ជូន និងលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញ
ឲ្យឃើញពីកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
បន្តិចបន្តួចដែរ។

តែក៏មានចំណុចខ្លះថយចុះ

យោងតាមរបាយការណ៍ឆមាសទីមួយឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួង

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណុចធំៗនៃ
វិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងនោះមាន ការងារដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក,

ការងារដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន,

ការងារកំពង់ផែនិងភ្នាក់ងារ

កម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប), ការងារភស្តុភារកម្មជាដើម។

១.ការងារចុះបញ្ជី ធ្វើផ្លាកលេខ និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ៈ

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនឬចៃកា(JICA)បាន

ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសិក្សារៀបចំ បង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុះបញ្ជី
យានយន្តនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត។ ចុះបញ្ជី

យានយន្ដបានចំនួន១៩៦.៦៤២គ្រឿង(ម៉ូតូ ១៧២.៣៧៧គ្រឿង
ថយចុះ ៤៦% និងរថយន្ដគ្រប់ប្រភេទ ២៤.២៦៥គ្រឿងថយចុះ

៣៨% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦)។ចេញប័ណ្ណបើកបរ

ចំនួន ៤៦.០៥៧ប័ណ្ណ (ម៉ូតូ ៣៩៨ប័ណ្ណ ថយចុះ ៩២% និងរថយន្ដ
៤៥.៦៥៩ប័ណ្ណ ថយចុះ ៥៧% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦)
។គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មាន ១.៨៨៣ករណី (ស្លាប់ ៩១៩នាក់ របួស

២.៩៨២នាក់ ) កើនឡើង ០,៨% ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៦
ដែលមាន ១.៨៦៧ករណី (ស្លាប់៩០៨នាក់ និងរបួស២.៧០០)។
ចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរក្នុងឆ្នាំ

២០១៧

(៩១៩នាក់) មានការកើនឡើង ១,២% ធៀបនឹងឆមាសទី១

ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាន ៩០៨នាក់។ ក្នុងនោះអ្នកបើកបរអត់ពាក់មួក
សុវត្ថិភាពពេលគ្រោះថ្នាក់មាន ៥៧១នាក់។

២.ការងារដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងនាវាសមុទ្រ

ក.ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកៈ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសជលយាន

ចំនួន ៣១គ្រឿង ផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយានចំនួន ០២គ្រឿង

ប្តូរប័ណ្ណសម្គាល់ជលយានចំនួន ០១គ្រឿង និងផ្តល់ច្បាប់អាជីវកម្ម
ដឹកជញ្ជូនចំនួន ២៩គ្រឿង។

រវាងកម្ពុជា-ឡាវ ។ ភាគីទាំងពីរឯកភាពសាកល្បងអនុវត្តកូតា
យានយន្តចន
ំ ន
ួ ២០គ្រឿងបន្ថម
ែ តែមន
ិ ទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយ។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

របស់គណៈកម្មាធិការសម្រួលការដឹក

ជញ្ជូនបានឯកភាពគ្នាធ្វើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ដំឡើង កូតា

ឱ្យដល់ ១៥០គ្រឿង ការស្នើអនុវត្ត និងអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តគ្រួសារ
អាចចេញចូលទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរ ការស្នើផ្លូវឆ្លងកាត់

ថ្មីស្ទឹងត្រែង-ព្រះវិហារ-សៀមរាប ការរៀបចំពិធីសារស្តីពីការដឹក
ជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៀងទាត់តាមកាលវេលា ការរៀបចំមន្រ្តី ទំនាក់ទំនង នៅថ្នាក់ក្រសួង និងមន្ទីរថ្នាក់ខេត្ត រវាងភាគីទាំងពីរ។ល។
តាមរយៈក្រសួងការបរទេស

ក្រសួងសាធារណការ

និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

និងដឹកជញ្ជូនបានជំរុញឱ្យសមភាគីឡាវ

ប្រជុំពិភាក្សាអំពីការគូសប្លង់បច្ចេកទេសរួមគ្នា

សាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេល្ពៅ-សេឡាំផាវ។

និងវាយតម្លៃការ

ខ. កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយប្រទេសវៀតណាម

បន្តអនុវត្តកូតាយានយន្ត ៥០០គ្រឿង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុស្សរណៈ

នៃការយោគយល់ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ដឹកជញ្ជូន
ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម។

ក្រសួងបានប្រើប្រាស់ថវិកា

ជាតិឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដើម្បីពង្រីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ១ជា
បួនគន្លងផ្លវូ ក្នង
ុ ចន្លោះគីឡម
ូ ត
៉ែ ល
្រ ខ
េ ១៦៥+៣០០ ដល់គឡ
ី ម
ូ ៉ែត្រ

លេខ១៦៦+៨០០ (ច្រកទ្វាព្រំដែនបាវិត) ប្រវែង ១.៥០០ម៉ែត្រ។

ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីការ

ជំរុញការសាងសង់ និងចំណុចតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿននាថ្ងៃទី២៥
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវ
ការរបស់ឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋ

សង្គមនិយមវៀតណាម។ បច្ចុប្បន្នកំពុងរុះរើបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដែលប៉ះពាល់គម្រោងសាងសង់។

ភាគីទាំងពីរកំពុង

រៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

និងការតភ្ជាប់វិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ២០១៧-២០២១

និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០៣០ និងបានឯកភាពឱ្យមានក្រុមការងារ

ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្ររបស់ក្រសួងទាំងពីរពិភាក្សា
ដើម្បីរិះរកវិធីពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការដឹក
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ជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ។ ភាគីទាំងពីរឯកភាពឱ្យ

គ.ម ៣៣៨+០០០ : ពីមង្គលបុរី-សិរីសោភ័ណ) សម្រេចបាន

ឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនអូរយ៉ាដាវ-ឡេថាញ់ ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង

៣៨៥+០៥០ : នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត) និងផ្លូវរថភ្លើងជៀសក្នុងស្ថានី

ក្រសួងដឹកជញ្ជូនវៀតណាម រៀបចំពិធីសម្ពោធបើកឱ្យយានយន្ត
ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដោយ
គ្រោងអញ្ជើញថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីទាំងពីរប្រទេស ចូលរួមជា
អធិបតី។

គ. កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយប្រទេសថៃ

បន្តអនុវត្តកូតាយានយន្ត ៤០គ្រឿង ដែលបានអនុញ្ញាត ។

បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលដំណើរការដឹក

៣៧,៣៦%។ការសាងសង់ថ្មីបន្ត (គ.ម ៣៧៨+៥០០ - គ.ម
យប៉ោយប៉ែត សម្រេចបាន ៨៣,៣១%។ការងារជួសជុលផ្លូវដែក
(គ.ម ៣១០+០០០ - គ.ម ៣២៨+៥០០) សម្រេចបាន ៣៧,៨១% ។

ជួសជុលពង្រឹងផ្លូវដែក(គ.ម ៣៣៨+៥០០ - គ.ម ៣៧៨+៥០០)
សម្រេចបាន ៧៣,២៦%។ ជួសជុលផ្លូវដែក (គ.ម២៧៣+២៥០ -

គ.ម៣០០+០០០) សម្រេចបាន ១៧,៦៣%។

កម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង

ដើម្បី

អ្នកដំណើរជាកញ្ចប់ទេសចរណ៍ពីកម្ពុជាទៅថៃតាមរយៈការជួលនិង

ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកទេស និងនីតិវិធីដឹក

កាន់ខេមបូឌា (NATTAKAN Cambodia) និងក្រុមហ៊ុនបរិស័ទ

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងក្រសួងសាធារណការ និង

ប្រើប្រាស់រថយន្តបឺស និងវ៉ែន ។ ដោយឡែក ក្រុមហ៊ុនណាតា-

ឃុនស៊ុងថៃ (Thai Transport Co.) ជាក្រុមហ៊ុនចម្រុះទទួលបាន
ការអនុញត
្ញា ធ្វស
ើ វា
េ បឺសដឹកអ្នកដំណរើ មានកំណត់ពល
េ (ឡានដ)

ដោយប្រើរថយន្តបឺសកម្ពុជា៤គ្រឿង និងថៃ៤គ្រឿង ចេញដំណើរ
ឆ្លាស់គ្នារាល់ថ្ងៃតាមទិសដៅ និងខ្សែផ្លូវរវាងសៀមរាប-បាងកក និង
ភ្នំពេញ-បាងកក។

ជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមផ្លូវដែកកម្ពុជា-ថៃបច្ចុប្បន្ន កំពុងរៀបចំ
ដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងដឹកជញ្ជូនថៃ។

ការងារកំពង់ផែ និងភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប) ៖
១.ការងារអាជីវកម្មកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឆមាសទីមួយនេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មាន២.០៨៦.៦៤៦

បច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងពិចារណាសំណើរបស់

តោន កើនឡើង ២,៥% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន

ខ្សែផ្លូវសៀមរាប-បាងកក និងខ្សែផ្លូវផ្សេងៗទៀត។ អនុស្សរណៈ

ថយចុះ ០.២% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន

ក្រុមហ៊ុនចម្រុះទាំងពីរ សុំដាក់ឱ្យដំណើរការបន្ថែមរថយន្តបឺសលើ

ស្តីពីការដំឡើងកូតាយានយន្តពី ៤០គ្រឿង ដល់ ១៥០គ្រឿង
តាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែត-អារញ្ញប្រាថេត

ចូលជាធរមាននៅចុង

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងកំពុងចាប់ផ្តើមរៀបចំចុះបញ្ជី

យានយន្តកូតា ១៥០ខាងលើ និងមានគម្រោងចុះបញ្ជីយានយន្ត
៥០០គ្រឿង សម្រាប់កូតា GMS ផងដែរ។

ឃ. កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាងប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

ក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់ថា អនុស្សរណៈនៃការយោគ

២.០៤៤.៨០៩តោន)។បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់មាន ៦៧៨ គ្រឿង

៦៨០គ្រឿង)។ បរិមាណកុងតឺន័រមាន ២១០.១៩៤ TEU កើន
ឡើង ៧,២% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន
១៩៦.០២៦ TEU)។ ជាលទ្ធផលទទួលបានចំណូលសរុប ២៧.

៩១១.៧១០ដុល្លារអាមេរិក គឺកើនឡើង ៣,២% ធៀបនឹងឆមាស
ទី១ ឆ្នាំ២០១៦(២៧.០២៤.១០០ ដុល្លារអាមេរិក)។
២.ការងារអាជីវកម្មកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

បរិមាណទំនិញប្រេងឥន្ធនៈ និងហ្គាសឆ្លងកាត់មាន ១.១៤០.

យល់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម បាន

៧៨២ តោន កើនឡើង ១៧% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦

សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់។ ភាគីវៀតណាម បានផ្តួចផ្តើមឱ្យ

៦៨៩ គ្រឿង ថយចុះ ៥% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦

ចូលជាធរមាន។ ដោយអនុវត្តកូតាយានយន្តចំនួន ១៥០គ្រឿង
មានអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់

និងផែនការមេសម្រាប់ការ

តភ្ជាប់ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យដឹកជញ្ជូនរវាងបីប្រទេស។ វៀតណាម
បានស្នើសុំឱ្យកម្ពុជា និងឡាវជួយផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ការសិក្សា
ផែនការមេ និងបានស្នើឱ្យមានការជួបប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីផ្តល់
មតិ និងបញ្ចប់ការងារនេះ។
ការងារផ្លូវដែកៈ

ការងារជួសជុល និងសាងសង់ជាអាទិភាពសម្រាប់ខែ្សផ្លូវដែក

ទិសខាងជើង ។ ក្នុងនោះសម្រេចបាន១០០%ក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធ

សុវត្ថិភាពផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកពាយ័ព្យ (គ.ម៣៨៤+៥៦៥-គ.ម
៣៨៤+៩២១)។ ជួសជុលពង្រឹងស្ពាន (គ.ម ៣២៨+៥០០ - គ.ម

៣៧៨+៥០០) សម្រេចបាន ១០០%។ ដោះដែករ៉ៃ និងការងារ

សាងសង់ឡើងវិញ (គ.ម ៣០០+០០០ - គ.ម ៣១០+០០០)
សម្រេចបាន ៩០,៧៣%។

ដោយឡែកការងារសាងសង់ផ្លូវដែក (គ.ម ៣២៨+០០០ -

(ដែលមាន

៩៧៣.៨៣២

តោន)។បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់មាន

(ដែលមាន ៧២៦ គ្រឿង)។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរមាន ៧២៣ គ្រឿង

កើនឡើង ២០% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន
៦០១ គ្រឿង)។ បរិមាណកុងតឺន័រមាន ៨១.២៥៣ TEU កើនឡើង

២៣% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន ៦៥.៨៤០
TEU)។បរិមាណអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មាន ៥.៣៨៩ នាក់ កើនឡើង

៧៨% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន ៣.០២៩
នាក់)។

ចំណូលសរុបសម្រេចបានចំនួន៣.៦៤៣.១៧៧ ដុល្លារ អាមេរិក

កើនឡើង ០,៧% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន
៣.៦១៤.៩៩២ ដុល្លារអាមេរិក)។

៣.ការងារភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប)

បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់ដែលបានធ្វើសេវាសរុបមាន

២.០៩៣

គ្រឿង (ស្មើនឹង ៨.៤៣៥.០៧៣GRT)ថយចុះ៣,១៩%បើធៀប
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លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ
ដើម្បីជំរុញខ្លាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ

ម៉ាស៊ីនអ
 េធីអឹមសម្រាប់ដកប្រាក់ដែលដើរតួនាទីសំខាន់
ក្នុងវិស័យធនាគារ

ធ្វើឱ្យចំណាយលើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែចុះទាប ។ ប្រជា
ពលរដ្ឋអាចទុកប្រាក់សន្សំ និងយកទៅវិនិយោគ។

គិតត្រឹមចុង

ឆ្នាំ២០១៦ ប័ណ្ណ ឥណពន្ធមានចំនួន ១,៥ លានប័ណ្ណ។ ចំនួន ATM
គឺសូន្យហើយឥឡូវនេះ មាន ១.២៦០ កន្លែង។ ម៉ាស៊ីន EFTPOS
(ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅកន្លែងលក់
ទំនិញ) មានចំនួនសូន្យនៅឆ្នាំ ២០០២ ឥឡូវនេះម៉ាស៊ីននេះមាន
ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធសាខាធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាពនូវគោលនយោបាយ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដ៏ត្រឹមត្រូវដោយជំរុញខ្លាំង

ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

ការលើកកំពស់សេវាសាធារណៈ និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើ

បំពាក់នៅ ៥.៣០០កន្លែង។ ក្នុងស្ថានការនេះវិស័យធនាគារក៏បាន

ដើរតួនាទីជាអន្តរការី ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ និងបានចូលរួមចំណែក
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាន

ថ្លៃងថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ វិស័យធនាគាររបស់យើង

ត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់ស្របតាមស្ថានភាពរីកចម្រើន

និងស្តង់ដារ

អន្តរជាតិ។ គិតមកដល់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧នេះ ចំនួនអ្នកដាក់

អោយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តមានកំណើនខ្ពស់ ។

ប្រាក់បញ្ញើ បានកើនដល់ ៤,៨លាននាក់ កើន ១១% ខណៈចំនួន

កម្ពុជា បានថ្លែងថា តាមរយៈកំណែទម្រង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

នៅ ឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ ប្រាក់បញ្ញើកើនឡើង២៣.៤% (ឆ្នាំលើឆ្នាំ)

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃ

បានបង្កើតនូវឱកាសយ៉ាងច្រើន សម្រាប់ឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចទទួល
បានការរីកចម្រើនដោយក្នុងឆ្នាំ២០០២ អ្នកដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ
នៅកម្ពុជាមានចំនួន
៣លាននាក់។

៨៤.០០០នាក់

ហើយបច្ចុប្បន្នមានរហូត

ចំណែកគណនីនៅតាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន

១,៥ លាន កើនពី ១០៧.០០០ គណនីកាលពីឆ្នាំ២០០២ ។
ឥឡូវនេះ ប្រជាជនមានប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធ។ តាម
រយៈប្រព័ន្ធទូទាត់អ្នកធ្វើការងារនៅទីក្រុងអាច ផ្ញើប្រាក់ដែលពួកគេ
រកបានទៅឱ្យក្រុមគ្រួសារនៅតាមខេត្ត
ប្រាក់ខែតែម្តង

នៅថ្ងៃដែលពួកគេបើក

ជាជាងត្រូវកាន់សាច់ប្រាក់យកទៅផ្ទះដោយខ្លួន

អ្នកខ្ចីប្រាក់បានថយចុះបន្តិចមក ២,៦ លាននាក់ ស្លើនិង០.១៦%។

ដល់ ៧០.៨ ទ្រីលានរៀល ស្មើប្រមាណ ៧៦.៥% នៃផលិតផលក្នុង
ស្រុកសរុប (ផសស)។ ឥណទានកើនឡើង ២០.៤% ដល់ ៧៦.៥
ទ្រលា
ី នរៀល ស្មន
ើ ង
ឹ ៨៣% នៃផសស។ ទ្រពយ្ សកម្ម បានកើនឡើង

២១.៨% ដល់១២៦.៨ ទ្រីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ១១៧%
នៃផសស។

ចំពោះចំនួនសាខា

និងបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់

ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់ប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីមានចំនួន
២.២៨៦កន្លែង។ ម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិមានរហូត

ដល់១.៧២២ ម៉ាស៊ីន កើន១៧.៦%។
ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ

បន្តបែងចែកទៅវិស័យ

ឯង។ ការងារនេះបង្កភាពងាយស្រួលដ៏សំខាន់មួយដល់ប្រជាជន

ចម្បងៗនៃសេដ្ឋកិច្ច៖ ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំនិងរាយ ៣១%, សំណង់

មានផលិតផល និងសេវាកាន់តែសម្បូរបែប ហើយការប្រកួតប្រជែង

ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ បែងចែកទៅ គ្រួសារ ៣២%,

យើង។ ការមានចំនួនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើន មានន័យថា

និងអចលនទ្រព្យ ១៥%, គ្រួសារ១៦% និងកសិកម្ម១០%។ ចំណែក
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កសិកម្ម ២៩%, ពាណិជ្ជកម្ម ១៨% និងសេវាកម្ម១០%។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

នៅតែប្តេជ្ញាចិត្តថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធ

ធនាគារ។

៣. ចំពោះការផ្តល់សេវាធនាគារកណ្តាល៖

ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cambodian Shared Switch

ភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារប្រកប

សម្រាប់សម្រួលដល់

ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត ។ សេដ្ឋ-

(RTGS) ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ដែលមានតម្លៃធំ។

ដោយប្រសិទ្ធភាព ភាពរឹងមាំ ភាពប្រកួតប្រជែងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

កិច្ចកម្ពុជា ទទួលបានអំណោយផលពីភាពប្រសើរឡើង នៃសេដ្ឋកិច្ច

ពិភពលោក ហើយក៏ស្របពេល ដែលវិស័យនានាពិសេសវិស័យ

កាត់ដេរ សំណង់ កសិកម្ម និងទេសចរណ៍មានសន្ទុះកើនឡើងគួរឱ្
យកត់សម្គាល់។

ការងារចំបងៗ ដែលធនាគារជាតិកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តក្នុងឆមាស

ទី២ ឆ្នាំ២០១៧ នេះគឺ៖

១.ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ៖

 បន្តអនុវត្តវិធានការលើកកម្ពស់ ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល

ជាលំដាប់ផ្អែកលើទីផ្សារ

និងសហការជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីជំរុញការ

ប្រតិបត្តិការទូទាត់អន្តរធនាគារជាមួយនឹង

ចំណាយប្រតិបត្តិការទាប។

បន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់ដុលភ្លាមៗ

បន្តសហការជាមួយក្រុមការងារធនាគារពិភពលោក ក្នុងការរៀបចំ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់។
៤. ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា៖

* ពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា សហ-

ការជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មមូលដ្ឋាន

ទិន្នន័យ

និងពង្រឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

ដើម្បីលើកកម្ពស់

ប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសិក្សាលើការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី
ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការធនាគារកណ្តាល។
៥.ចំពោះការគ្រប់គ្រងចរាចរសាច់ប្រាក់៖

បន្តគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍រូបិយវត្ថុដោយផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការ

ប្រើប្រាស់ ប្រាក់រៀលឱ្យបានទូលំទូលាយ។

និងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ស្របតាមការរីកចម្រើននៃស្ថានភាព

ការប្រើប្រាស់មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCDs) ប្រតិបត្តិការផ្តល់

លើការគ្រប់គ្រង ថែរក្សា និងធានាការពារសុវត្ថិភាពឃ្លាំងប្រាក់។

 បន្តអភិវឌ្ឍទីផ្សារអន្តរធនាគារ និងរូបិយវត្ថុ ដូចជាការជំរុញ

សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) និងឧបករណ៍ដទៃ
ទៀត។

 បន្តអភិវឌ្ឍទីផ្សារប្តូរប្រាក់ ដើម្បីស្រូបយករូបិយប័ណ្ណ និងផ្គត់

សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ និងបន្តពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំ
៦.ចំពោះការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន
ភេរវកម្ម៖

តាមដានលទ្ធផលការវាយតម្លៃ និងផែនការសកម្មភាពកែតម្រូវ

ផ្គង់រូបិយវត្ថុទៅក្នុងចរាចរណ៍ឱ្យកាន់ តែប្រសើរឡើង។

ព្រមទាំងបន្តលើកកម្ពស់ការ

អន្តរជាតិ ដើម្បីគរពូនទុនបម្រុង ឱ្យកើនឡើងជាលំដាប់ សំដៅរួម

ការសម្អាត ប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងពង្រឹងសមត្ថភាព

 បន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគទុនបម្រុង

ចំណែកពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
២. ចំពោះការងារត្រួតពិនិត្យ៖

ត្រូវបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកលើហានិភ័យ និងទស្សនៈ

យល់ដឹងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ

វិភាគប្រតិបត្តិការ

បន្ទាប់។

និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីហានិភ័យ

និងការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលរាយការណ៍ជាបន្ត

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានសង្កត់ធ្ងន់ផងថា ក្នុងរយៈពេល

អនាគតស្របតាមឧត្តមានុវត្ត អន្តរជាតិ ជាពិសេសគោលការណ៍

២ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិករ ឥណទានជនបទសំដៅ

អតិផរណាទាប

ស្នូលបាសែល។ លើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌគតិយុត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យ
ពង្រឹងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបង្កើនគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព
ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ បញ្ចប់ការចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិករ ឥណទាន
ដែលនៅសេសសល់។

តាមដានលើឥទ្ធិពលនៃការដាក់ចេញនូវ

គោលនយោបាយម៉ាក្រូ និងមីក្រូប្រុងប្រយ័ត្នកន្លងមកដូចជាអនុបាត

រឹងមាំ ៧,៧% ដែលគាំទ្រដោយកំណើនឥណទានខ្ពស់ និងមាន

អាចគ្រប់គ្រងបានព្រមទាំងមានអត្រាប្តូរប្រាក់

ថេរ។ ការបើកទូលាយសេរីភាវូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ច
និងកំណែទម្រង់នានាបានទាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យរីកចម្រើនយ៉ាង
ឆាប់រហ័សទាំងផ្នែកទំហំ និងដោះស្រាយបានភាពស្មុគស្មាញក្នុង

អំឡុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព និងការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់។ តាមដាន

ក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយប្រុងប្រយ័ត្នថ្មីៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់

ថ្មីៗ ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech)។ លើកកម្ពស់

ការពារប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ។

លើវឌ្ឍនភាពនៃដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផលិតផល
បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានទូលំទូលាយ

និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

និងប្រកបដោយចីរភាព

ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានក្នុងគោលបំណង ដើម្បី

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងបរិបទនៃស្ថិរភាព នយោបាយរបស់កម្ពុជា

និងបញ្ចប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ លើកកម្ពស់

កាន់តែល្អប្រសើរនោះ

អភិវឌ្ឍន៍គម្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធការពារប្រាក់បញ្ញើ និងពិនិត្យនិង

រក្សាបាននូវស្ថិភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយ

ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

និងកិច្ចការពារអតិថិជន។

ជំរុញការងារ

កែលម្អប្រកាសនិងបទប្បញ្ញត្តិ ដែលមានស្រាប់ និងរៀបចំប្រកាស
និងបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗបន្ថែមទៀតឱ្យស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេច

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នូវតែ
រូបិយវត្ថុ និងថវិកាប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៕
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លទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៧ នេះ
គឺជាជោគជ័យថ្មីទៀតនៅក្នុងកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា

ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ មាន

មណ្ឌលប្រឡងនៅគ្រប់រាជធានីខេត្ត សរុបចំនួន ១៧៨ មណ្ឌល

មានបន្ទប់ប្រឡង ៤ ០៩៣ បន្ទប់ និងបេក្ខជនចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
សរុបចំនួន១០១ ៤១៣នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៨០.៣៧០នាក់ ជា

បេក្ខជនចំណេះទូទៅ ១៣.៦៧៩នាក់ជាបេក្ខជនស្វៃរិន ៤. ១១៣
នាក់ ជាបេក្ខជនបំពេញវិជ្ជា និង ៣.២៥១នាក់ជាបេក្ខជន ស្វៃរិន
បំពេញវិជ្ជា។ បេក្ខជនអវត្តមាន មានចំនួន ១៦៨៥នាក់ ។

ដំណើរការនៃការប្រឡង ទាំងដំណើរការសំណេរ កំណែ និង

ស្រង់បូកពិន្ទុដោយកុំព្យូទ័រ បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ

ពុំមានឧបទ្ទហេតុអ្វីគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។ អ្នកនាំពាក្យក្រសួង
បេក្ខជនចូលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៧

អប់រំយុវជន និងកីឡាបានអះអាងថាចំនួនបេក្ខជនប្រឡងជាប់បាក់

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានប្រកាសថា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ

ដោយសារតែសិស្សខិតខំ ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ។ ឯកឧត្តម រស់

ឌុប និងជាប់និទ្ទេសA នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុន

មានសិស្សចំនួន ៦៣.៦៦៨នាក់

សាលីន នាយកខុទ្ទកាល័យ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជន

បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលក្នុងនោះ

ទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ

ត្រូវជា ៦៣,៨៤ % នៃបេក្ខជនវត្តមានចំនួន ៩៩.៧២៨នាក់

បេកជ
្ខ នប្រឡងជាប់នៅថ្នក
ា វ់ ទ
ិ យា
្ សាស្តមា
្រ ន ចំនន
ួ ៣៤.២៣៤នាក់
ត្រូវជា៥៣,៤៣% នៃបេក្ខជនចំនួន ៦៤.១០៣នាក់ ហើយនៅថ្នាក់
វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមាន ២៩.៤៣៤នាក់ ត្រូវជា ៨២,៦២% នៃ

បេក្ខជន ចំនួន ៣៥ ៦២៥ នាក់។ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងជាប់
៦៣.៦៦៨នាក់នោះ មានបេក្ខជន ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ មានបេក្ខជន
ប្រឡងជាប់ ចំនួន ៣៤.២៣៤នាក់ ត្រូវជា៥៣, ៤០% និងថ្នាក់

វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមមាន បេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ២៩.៤៣៤នាក់
ត្រូវជា ៨២,៦២ភាគរយ។ ចំណែក បេក្ខជនទទួលនិទ្ទេសA ចំនួន

និងកីឡា បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា
និងបំពេញវិជ្ជាឆ្នាំនេះ

គឺមានលក្ខណៈ

ល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុន ដោយមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ៦៣.

៦៦៨នាក់ ត្រូវជា ៦៣,៨៤% នៃបេក្ខជន វត្តមាន សរុបចំនួន ៩៩.

៧២៨នាក់ ខណៈដែលឆ្នាំមុនមាន បេក្ខជនប្រឡងជាប់ ចំនួន
៥៥.៧៥៣នាក់ ត្រូវជា៦២,១៨ % នៃបេក្ខជនវត្តមានចំនួន ៨៩
៦៦១នាក់។

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា

ចំណែកបេក្ខជនជាប់

និទ្ទេសA ក៏មានការកើនឡើងដែរ គឺឆ្នាំនេះ មានជាប ់៤២៤នាក់
រីឯឆ្នាំមុនមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់តែ ៤០៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំ បានឱ្យដឹង

៤២៤នាក់ និទ្ទេសB ចំនួន ២.៤៦៤នាក់ និទ្ទេសC ចំនួន

ថា ការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះ មានបេក្ខជនប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង

៤៦.៦៥៧នាក់។

ពិន្ទុ០.០០ ក្នុងបញ្ជីលទ្ធផលប្រឡង។ ក្នុងនោះមានបេក្ខជន ២នាក់

៥.០០០នាក់ និទ្ទេសD ចំនួន៩.១២៣នាក់ និងនិទ្ទេសE ចំនួន
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឱ្យដឹងទៀតថា ការប្រឡង

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៧នេះ រាជធានី ខេត្ត

ដែលមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ ទទួល បាន និទ្ទេស A សរុបមានចំនួន
៤២៤នាក់

គឺរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន១៩៤នាក់

សៀមរាប

ចំនួន៤៧នាក់ កណ្ដាលចំនួន២៦នាក់ បាត់ដំបងចំនួន ២៣នាក់

កំពតចំនួន២១នាក់ កំពង់ចាមចំនួន២០នាក់ព្រៃវែងចំនួន១២នាក់

ចំនួន ២៨នាក់ ត្រូវដាក់វិន័យឱ្យធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមានលំដាប់

ត្រូវក្រសួងផ្អាកមិនឱ្យប្រឡង១ឆ្នាំបន្ទាប់ និងបេក្ខជន១នាក់ទៀត
ផ្អាកមិនឱ្យប្រឡង ២ឆ្នាំ បន្តបន្ទាប់។ ដោយសារតែពួកគេទាំងនោះ

បានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងរួមមាន ករណីប្រឡងជំនួស ប្ដូរលេខតុ
លួចចម្លង និងយកទូរស័ព្ទដៃ យកសំណៅឯកសារ និងម៉ាស៊ីន
គិតលេខចូលបន្ទប់ប្រឡង។

ក្រៅពីដាក់ពិន័យលើសិស្សប្រឡងនេះ ក្រសួងអប់រំ ក៏បានដាក់

បន្ទាយមានជ័យចំនួន ១២នាក់ កំពង់ឆ្នាំងចំនួន ១២នាក់ ព្រះ

ពិន័យលើបុគ្គលិកអប់រំ

ឃ្មុំចំនួន ៧នាក់ ពោធិ៍សាត់ចំនួន ៦នាក់ ក្រចេះចំនួន ៦នាក់

ដំណើរការសំណេរ

សីហនុចំនួន ៩នាក់ កំពង់ធំចំនួន ៩នាក់ តាកែវចំនួន ៨នាក់ត្បូង
ស្វាយរៀងចំនួន ៥នាក់ ព្រះវិហារចំនួន ២នាក់ កែបចំនួន ២នាក់
កំពង់ស្ពឺចំនួន ១នាក់ ប៉ៃលិនចំនួន ១នាក់ និងកោះកុង ចំនួន
១នាក់។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងដំណើរការ

ប្រឡងចំនួន ២៨ករណីផងដែរ ក្នុងនោះ ២៤ករណី ពាក់ព័ន្ធនឹង
និង

៤ករណីក្នុងដំណើរការកំណែដោយ

ក្រសួងអប់រំដាក់ ពិន័យលើបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះទៅតាមច្បាប់
អប់រំរបស់ក្រសួងដូចជា ការស្តីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់ ស្តីបន្ទោស ជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរ ស្តីបន្ទោសជាទម្ងន់ លុបឈ្មោះចេញពីតារាង

ឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ២ឆ្នាំ ផ្អាកមិនឱ្យចូលរួមជាគណៈមេ
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ប្រយោគ១ឆ្នាំ និងផ្អាកលែងឱ្យចូលរួម ក្នុងដំណើរការប្រឡង។

ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកហិបវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា

ទុតិយភូមិ ចំណេះដឹងទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា ឬបាក់ឌុបនៅមណ្ឌល
ប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្ដី

សម្រាប់ការប្រឡង សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅឆ្នាំ

២០១៧ នេះដែរ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអំពាវនាវដល់សិស្សានុសិស្សត្រូវយកចិត្តទុកក្នុងការប្រឡង

និងគោរពវិន័យឱ្យបាន

ម៉ឺងម៉ាត់ កុំមានភាព ភ័យខ្លាច។ ប៉ុន្តែត្រូវគោរពវិន័យ និងបទបញ្ញតិ្ត

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានឲ្យដឹងថា ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រ

ប្រឡងឱ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថា អ្នកចេះ គឺជាប់ ។ សម្ដេចតេជោ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ បានប្រព្រឹត្ដទៅប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់

សង្កេតការណ៍

មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះ ដឹងទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា ឬបាក់ឌុប
និងមានរបៀបរៀបរយល្អ នៅតាមមណ្ឌល ប្រឡងទូទាំងប្រទេស។

ក៏បានអរគុណដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រី
នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំមណ្ឌល

អាជ្ញាធរដែនដីទទួលផែន សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ ដែលបានចូល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សភាចារ្យបានបន្តថា ការរៀបចំប្រឡងបានល្អ

រួមសហការគ្នាដើម្បីឱ្យដំណើរការ នៃការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យម

មួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

តម្លាភាព

ប្រសើរនេះ គឺដោយសារក្រសួងបានសហការបានល្អប្រសើរជា

សហភាពសហព័ន្ធយុវជន

កម្ពុជា និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានា ។ ក្រសួងអប់រំនៅតែបន្ដការរឹត

បន្ដឹងវិន័យដូចឆ្នាំមុនៗ ហើយស្ដង់ដារវិញ្ញាសាក៏នៅរក្សាមិនឱ្យបែក
ធ្លាយដដែល ដើម្បីពង្រឹងដំណើរការប្រឡងកាន់តែប្រសើរថែម
ទៀត។

ឯកឧត្តម ឃាង សេង អនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

សិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
។

សិស្សានុសិស្ស

និងមាន

សម្ដេចតេជោនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

ដែលបានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយ

ភូមិ (បាក់ឌុប) ឆ្នាំ២០១៧ ជាប់និទ្ទេស A ទាំង ៤២៤នាក់ នៅ

វិមានសន្តិភាព ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តថែម
ទៀតផង។

លទ្ធផលនៃការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ

បានលើកឡើងថា ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុក

២០១៧ នេះ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីជោគជ័យថ្មីទៀត នៅក្នុង

ប្រទេស ក្នុងនោះនៅភ្នំពេញដាក់ជិត ៩០០នាក់។

ច្បាប់យុត្តិធម៌ តម្លាភាព នៅក្នុងចក្ខុវិស័យដើម្បីកសាង និងអភិវឌ្ឍ

រលួយបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍មានជាង ៤៥០០ នាក់ នៅទូទាំង

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា

បានឱ្យដឹងដែរថា ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ សហភាពសហព័ន្ធ

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍
ធនធានមនុស្ស ប្រកបដោយគុណភាព សំដៅធ្វើយ៉ាងណា នៅ

ពេលសិស្ស និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួន ពួកគេនឹងមាន

យុវជនកម្ពុជា បានចូលរួមបើកវគ្គបំប៉នដល់គ្រូ និងបេក្ខជនប្រឡង

ចំណេះដឹងស្របតាមស្តង់ដារមួយសមស្រប ព្រមទាំងអាចប្រកួត

មធ្យោបាយ យានជំនិះ របស់បេក្ខជនប្រឡងផងដែរ ដើម្បីឱ្យ

អាចក្លាយជាកម្លាំងស្នូលសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍ សង្គម និងសេដ្ឋ-

និងអ្នកសង្កេតការណ៍ពេលប្រឡង

ព្រមទាំងជួយមើលថែរក្សា

ពួកគាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភ និងផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើតែការ
ប្រឡង។
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ប្រជែងនៅលើទីផ្សារការងារ ក្នុងតំបន់ និងលើសកលលោក ដែល
កិចរ្ច បស់ប្រទេសជាតិ ៕

ផែនការមេភស្តុភារកម្ម

ពេលនេះភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ

នឹងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៦(ដែលមាន ២.១៦២ គ្រឿង)។ បរិមាណ

ជប៉ុនឬចៃកា (JICA) និងធនាគារពិភពលោក បានឯកភាពគ្នាក្នុង

ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន ៣.៧១៥.៥៨៧

ដោយគ្រោងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួននៅដើមខែសីហា ២០១៧

អនុវត្ដបាននាំចូលមាន១២០កុងតឺន័រថយចុះ ០,៤% បើធៀបនឹង

ការ និងដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិជប៉ុន និងធនាគារ

គ្មាន។ បរិមាណនាវាកត់ត្រាភ្នំពេញមាន ៥១៦ គ្រឿង និងខេត្ដ

កម្មនៅដំណាច់ខែមីនា២០១៨ ខាងមុខនេះ ។

ទំនិញនាំចូលមាន ៤.១៧២.៨៥៦ តោន កើនឡើង ១២% បើ

ការជួយសហការរៀបចំផែនការ មេភស្តុភារកម្មឱ្យប្រទេសកម្ពុជា

តោន) និងនាំចេញមាន ៩១៧.០៨៦ តោន។ ការងារបញ្ជូនទំនិញ

ដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀបចំផែនការមេភស្តុភារកម្ម។

ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៦ (ដែលមាន ១២៥ កុងតឺន័រ) និងនាំចេញ

ពិភពលោកបានដាក់ទិសដៅសម្រេចឱ្យបាន ផែនការមេភស្តុភារ

ព្រះសីហនុមាន ៣៨២ គ្រឿង។

ប៉ាន់ស្មានចំណូលសរុបប្រមាណ៩.០៧០.៧៨៣.៩៩៧ រៀល

ថយចុះ ១៥% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ដែលមាន
១០.៤៦៦.២៤២.៣៩២ រៀល)។
ការងារភស្តុភារកម្មៈ

ការងារភស្តុភារកម្មគឺជា ការងារសំខាន់មួយទៀត សម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍវិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា។ ការរៀបចំ

ក្រសួងសាធារណ-

ទន្ទឹមនេះក៏មានការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្ម ។

សេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្ម

ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់។ ជំហានបន្ទាប់គឺ ទី១.ត្រូវដាក់ឆ្លងផ្ទៃក្នុង
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ទី២. ស្នើសុំគោលការណ៍ពី

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ភស្តុភារកម្ម និងទី៣.ដាក់ឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនូវសេចក្តីព្រាងព្រះរាជ
ក្រឹត្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្ម ៕
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ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសឯកជនបារាំង ប្រមាណជាង៣០០ នឹងមក
ធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

លោក Jean-Pierre RAFFARIN ប្រធានមូលនិធី FPI
(Fondation Prospective Innovation)
ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធី

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅឯវិមានព្រឹទ្ធសភានៃ

ប្រទេសបារាំង ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ត្រូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលជួប

គណៈប្រតិភូកម្ពុជាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសមាជិកសភា
កិត្តិយសនៃប្រទេសបារាំង

ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ “EVERYTHING BUT ARMS (EBA)” ដែល

បានអនុញ្ញាតឱ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់ប្រភេទ (លើកលែង

តែអាវុធ) ទៅកាន់សហគមអឺរ៉ុប ដោយមិនជាប់ពន្ធ និងកាតព្វកិច្ច
ផ្សេងៗឡើយ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បាន

ពិភាក្សាជាមួយ លោក Jean-Pierre RAFFARIN ប្រធានមូលនិធិ

ស្នើដល់ភាគីបារាំង ឱ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបារាំង

នៅកម្ពុជាទៅលើវិស័យកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ ស្បែក

FPI (Fondation Prospective Innovation) ដែលជាអតីត
និងជាសមាជិកសភាកិត្តិយសនៃប្រទេស

បារាំង។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានសម្តែង
នូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ លោក Jean-Pierre

ជាពិសេសបានជំរុញភាគីបារាំង ឱ្យមកធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀត
ជើង ផលិតផលកសិកម្ម និងផលិតផលសក្តានុពលជាច្រើនទៀត។
ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងឱកាសនោះ លោក Jean-Pierre RAFFARIN

RAFFARIN ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសអញ្ជើញកម្ពុជា និងស្វាគមន៍

បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការ

នោះ។

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយថា កម្ពុជាពិតជាមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់

គណៈប្រតិភូកម្ពុជាយ៉ាងកក់ក្តៅ

ក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់

នៅចំពោះមុខអ្នកការទូតជាច្រើនរូប ប្រធានសមាគមពាក់ព័ន្ធ

នឹងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗ អ្នក

បញ្ជារទិញធំៗ (BUYER) និងតំណាងក្រុមហ៊ុនរៀបចំពិព័រណ៍
MESSE FRANKFURT ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានលើកឡើងអំពីការ
អភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ

ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងប្រាកដនិយមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយ
រក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម

៧%

ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុង

រយៈពេល ១០ឆ្នាំកន្លងទៅ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិង
កំពុងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ សំដៅ

បង្កបរិយាកាសធុរកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរប្រែក្លាយកម្ពុជា ឱ្យទៅជាគោល

អភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឱ្យកត់សម្គាល់ មួយនៅក្នុង

គ្រាន់ មានធនធានធម្មជាតិសម្បូរណ៍បែប និងមានទីតាំងអំណោយ
ផលសម្រាប់ធានាដល់ការធ្វើវិនិយោគយូរអង្វែងផងដែរ។ លើសពី
នេះទៅទៀត តាមរយៈមូលនិធី FPI (Fondation Prospective

Innovation) នៃប្រទេសបារាំង លោក Jean-Pierre RAFFARIN
នឹងប្រមែប្រមូលក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសឯកជនបារាំងប្រមាណ

ជាង៣០០ មកសិក្សាពីលទ្ធភាពវិនិយោគ និងធ្វើការវិនិយោគនៅ
ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

លោកបានបញ្ជាក់

ទៀតថា ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស ឯកជនទាំងនោះ នឹងទៅកម្ពុជា
ដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុន និងវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់
និងវាយនភ័ណ្ឌ វិស័យកសិកម្ម និងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។

ការវិនិយោគដែលនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដខាងមុខនេះ នឹង

ដៅដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់វិនិយោគ និងធ្វើធុរកិច្ច។

ជួយឱ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប មានការ

ទាំងអស់ផងដែរ អំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជា-បារាំងកន្លងមក

បំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ និងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាពីសហគមន៍

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានប្រាប់អ្នកការទូត ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយស

រហូតមកដល់ពេលនេះ ជាពិសេសផ្នែកការទូត សេដ្ឋកិច្ច និង

ពាណិជ្ជកម្ម ដែលក្នុងនោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានលើកឡើងអំពី

កើនឡើងបន្ថែមទៀត ជាពិសេសការបញ្ជារទិញផលិតផលសម្លៀកអឺរ៉ុប។/
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អាហារដែលគួរចៀសវាង

នៅពេលមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់
ខ្លាំង។ ជាតិស្ករ ក៏សម្បូរ
កាឡូរីដែរ ហើយក្រៅពីបង្ក
ការឈឺសន្លាក់

វានឹងធ្វើឲ្យ

អ្នក ឡើងទម្ងន់ ដែលវាពិត
ជាមិនល្អចំពោះសន្លាក់ដែល
កំពុងតែឈឺសោះឡើយ។
ស៊ុត
ការញ៉ាំស៊ុត ក៏អាចធ្វើឲ្យ
សន្លាក់ហើម

និងឈឺចាប់

កាន់ តែខ្លាំងដែរ ព្រោះតែសារ
ការឈឺចាប់នៅសន្លាប់ គឺជាបញ្ហាមួយដែលបណ្តាលមក
ពីការរលាក ការឈឺចាប់ និងមិនស្រួលក្នុងសន្លាក់ ហើយ
រឿងនេះក៏កត
ើ ឡើងលើមនុសស្ ជាច្រន
ើ លើពភ
ិ ពលោក ដោយ
មិនប្រកាន់អាយុ និងភេទដែរ។ ការឈឺចាប់នេះអាច មាន
លក្ខណៈពីតិចតួចទៅរ៉ាំរ៉ៃ

ហើយពេលខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យ

គាំងសន្លាក់ផងក៏មាន។
ការឈឺសន្លាក់ ច្រើនតែបណ្តាលមកពីជំងឺរលាកសន្លាក់
ហ្គោដ

ប៉ុន្តែខ្លះទៀតក៏អាចបណ្តាលមកពីជំងឺកង្វះគ្រាប់

ឈាម ឈឺចាប់ក្នុងសាច់ដុំ បែកឆ្អឹង ឬថ្លោះឆ្អឹង រលាក ថង់ទឹក
ក្នុងសន្លាក់ និងគ្រេចសាច់ដុំផងដែរ។
បើសិនជាអ្នកធ្លាប់មានការឈឺសន្លាក់
បញ្ហានេះពិបាកទ្រាំប៉ុណ្ណាហើយ

អ្នកពិតជាដឹងថា

ដូច្នេះដើម្បីល្អឬបង្ការការ

ឈឺចាប់យកល្អគួរតែចៀសវាង អាហារខាងក្រោមនេះឲ្យបាន
ច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន៖
សាច់កៃឆ្នៃ និងសាច់ក្រហម
សាច់ប្រភេទនេះ ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីជាច្រើន
ដូចជា Nitrites និង Purines ដែលជានឹងបង្កើនការរលាក
និងឈឺចាប់

។

វាក៏មានជាតិពុលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការ

រលាកក្នុងសន្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ។
ជាតិស្ករសិប្បនិមិត្ត
ជាតិស្ករក៏បង្កើនការរលាក

និងជំរុញដល់ការបញ្ចេញ

សារធាតុ Cytokines ដែលជាភ្នាក់ងារបង្កការរលាកយ៉ាង

ធាតុ

Arachidonic Acid

ក្នុងផ្នែក ពណ៌លឿងរបស់ស៊ុត ធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបការ
រលាកក្នុងរាងកាយ។

ស៊ុតបង្កើនការរលាកបានដោយសារ

តែមានជាតិខ្លាញ់ Saturated Fat ខ្ពស់។ បើសិនជាអ្នក
ចូលចិត្តញ៉ាំ ស៊ុតមែន ចូរញ៉ាំតែផ្នែកពណ៌សបានហើយ។
អាហារមានសារធាតុ Monosodium Glutamate
សារធាតុមួយនេះ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់រស
ជាតិដល់អាហារដូចជា ស៊ុបជាដើម។ សារធាតុដែលជំរុញ
ដល់ភាពញៀនមួយនេះក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានការរលាក និង
ឈឺចាប់ក្នុងសន្លាក់ផងដែរ

ដែលអ្នកត្រូវតែចៀសវាងជា

ពិសេសសម្រាប់ជំងឺរលាកសន្លាក់បែប
Arthritis ៕

Rheumatoid
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ខ្ញុំប្លែកទេបង ?

ថ្ងៃមួយនាយ ក្តាម ត្រូវបាននាង ក្តិប ជាភរិយាបញ្ជាឲ្យនាំនាងទៅ
ចូលហាងកែសម្ផស្សអស់មួយព្រឹកធំ។

បទពាក្យ ៧
១. កូនអើយចូរចាំឲ្យប្រាកដ		

កិច្ចការតាមបំណងប្រាថ្នារបស់នាងរួចរាល់ពេលចេញមកវិញក៏សួរ ៖

ខែភទ្របទរដូវភ្ជុំ

កាន់បិណ្ឌដាក់បាតខ្មែរនិយម		

ប្រពៃណីធំបុណ្យសាសនា ។

២. តាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពីបុរាណ		

ផ្តាំញាតិសន្តានគ្រប់អត្តា

វេលារំលឹកគុណបុព្វការ		

ជីដូនជីតាសាលោហិត ។

៣. ជាបុណ្យតបស្នងកតញ្ញូ		

ព្រះបរមគ្រូត្រាស់និមិត្ត

ប្រាប់មនុស្សនិករ និងបព្វជិត		

បដិបត្តិកម្រិតដប់ប្រាំថ្ងៃ ។

៤. វស្សាន្តរដូវភទ្របទ		

ពុទ្ធកាលកំណត់អចិន្ត្រៃយ៍

ផ្តើមពីមួយរោជឥតកាឡៃ		

កាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃទីដប់ប្រាំ ។

៥. នោះទីបញ្ចប់ហៅថា ភ្ជុំ		

ជាថ្ងៃមូលផ្តុំរៀងរាល់ឆ្នាំ

បង្សុកូលវេរភត្តតាមចំណាំ		

ឧទ្ទិសជូនផ្តាំតាមព្រះសង្ឃ ។

៦. នេះជាទំនៀមពីបុរាណ		

កូនចៅគ្រប់ប្រាណត្រូវផ្ចិតផ្ចង់

តបគុណព្រះរស់ពីរព្រះអង្គ		

លោកធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ជីវិត ។

៧. យាយតាមីងមាញាតិភូមិផង		

គ្រូបាប្អូនបងធ្លាប់ស្នេហ៍ស្និទ្ធ

គារវៈចាកទានដោយទឹកចិត្ត		

ផលបុណ្យបានពិតនាជាតិមុខ ។

៨. កូនអើយខែភ្ជំកុំភ្លេចវត្ត		

ចូរចាំទៀងទាត់ជាទំនុក

ចង្ហាន់នំនែកត្រៀមដាក់ទុក		

ប្រគេនគ្រប់មុខដល់ព្រះសង្ឃ ។

៩. ស្លៀកពាក់តុបតែងឲ្យសមសួន

ទៅតាមច្បាប់កប្ ន
ួ ដោយផ្ចត
ិ ផ្ចង់

	ផាមួងអាវប៉ាក់ស្បៃព័ទ្ធបង់		

ជាខ្នាតផូរផង់ពីបុរាណ ។

១០. កុំខើចលួចលើស្ទើរលេចក្រោម		

ចូលចុះចំណោមនាំរំខាន

ក្រេមម្ស៉ៅដៅផាត់ហួសប្រមាណ		

ខ្មាសញាតិសន្តានពោលនិន្ទា ។

១១. ឆ្នេះហើយកូនអើយរក្សាកេរ្តិ៍		

ត្រកូលយើងខ្មែរល្អគាប់ជា

រួមចិត្តរក្សាច្បាប់ព្រឹទ្ធា		

លើកស្ទួយការពារវប្បធម៌ជាតិ ៕

		
		

ដោយលោក. សុខ សុធន
ចម្ងល់កុមារ ង៉ន
អ្នកស្រី សាន មានផ្ទៃពោះកូនទី
២ ។ កុមារ ង៉ន ជាកូនប្រុសដំបូងអាយុ
៥ ឆ្នាំ ឃើញម្តាយផឹកថ្នាំរត់ចូលទៅ
ជិតសួរៈ
- ម៉ែ.ម៉ែ.ផឹកស្អីហ្នឹង ?

- អើ.ម៉ែផឹកថ្នាំជាតិដែក ដើម្បីជាជំនួយដល់អាប្អូនរបស់កូនឯងហ្នឹង
ណា៎!
ឮដូច្នោះកុមារ ង៉ន បើកភ្នែកធំៗលាន់មាត់ៈ
- អាអូនជាមនុស្សយន្ត មែនទេម៉ែ ?

ក្រោយពីជាងកែសម្ផស្សបំពេញ

- បងជួយពិនិត្យខ្ញុំមើល តើខ្ញុំខុសប្លែកពីមុនទេ?
- អើ... ចាំទៅដល់ផ្ទះសិន នឹងដឹងហើយ !
- ម៉េចចាំបាច់ ដល់ផ្ទះសិន ?
- ពេលទៅដល់ផ្ទះវិញ ប្រសិនបើអាពាលឆ្កែយើងវាព្រូស នោះបាន
សេចក្តីថា អូនឯងខុសប្លែកពីមុនដល់ថ្នាក់ ឆ្កែមើលម្ចាស់លែងស្គាល់ហើយ ។
នាង ក្តិប ខឹងតូង ទើបស្រែកៈ
- ខ្ញុំពឹងបង មិនមែន ពឹងអាពាលទេ! ។
            ធ្លាក់ភ្នែក
ភ្នាក់ងារនគរបាលម្នាក់ស្រវឹងជោក
តូចមួយគ្រឿង

ប៉ុន្តែប្រឹងលើកដៃបញ្ឈប់រថយន្ត

ដែលបើករេផ្លូវរួចចូលទៅជិតសម្លឹងពិនិត្យអ្នកបើកបរ

ហើយសួរៈ
- អេហ៍.. ម៉េចក៏កាន់ដៃចង្កូតដល់ទៅពីរនាក់អ៊ីចឹង ?
អ្នកបើកបរក៏ស្រវឹងទន់កខ្លាំងដែរ តបវិញៈ
- អ្ហេស..ឃើញខ្ញុំម្នាក់ឯង លោកលើកគ្នាមកបីបួននាក់ប្រុងសម្លុត
មែនទេ?
     ត្រជាក់ចិត្តសិន
ព្រោះតែអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តពីរបីថ្ងៃមកហើយ ទើបព្រឹកនេះ លោកតា
ម៉ែន ទៅឡូឡាដាក់ម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងសំអាងៈ
- លោកឯងមើលក្បាលខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅ នេះនែៗ ។ លោកឯង
ឃោសនាថា ថ្នរាំ បស់ខន
្លួ ឲ្យតែលាបជាប់ៗគ្នត
ា ម
្រឹ មួយសប្តហ
ា ៍ សក់នង
ឹ ដុះ
ឡើងវិញ

។

ខ្ញុំខំតែធ្វើតាមដោយប្រឹងលាបអត់ឲ្យខកខានមួយថ្ងៃណា

ស្រាប់តែលាបគ្រប់មួយសប្តាហ៍ សក់ប៉ុន្មានសរសៃចុងក្រោយលើក្បាល ខ្ញុំ
ត្រូវជ្រុះអស់គ្មានសល់។ ឃើញហើយនៅៗក្បាលខ្ញុំពេលនេះ សូម្បីសក់
មួយសរសៃក៏គ្មានផង តើលោកឯងគិតយ៉ាងម៉េច?
ម្ចាស់ហាងសើចតិចៗ ៖
-

បាទ..បាទ.

សូមលោកតាត្រជាក់ចិត្តសិនណា៎

ព្រោះនេះគឺជា

ការត្រឹមត្រូវហើយតើ។ ដើម្បីឲ្យសក់ថ្មីដុះបាន ត្រូវតែមានកន្លែងឲ្យវាដុះ។
បានសេចក្តីថា បើសក់ចាស់មិនទាន់ជ្រុះអស់ទេ ធ្វើម៉េចសក់ថ្មីមានកន្លែង
អាចដុះឡើង ។
            គឺសង្សារខ្ញុំ
នាយ ជុត ស្រវឹងជោក ដល់ថ្នាក់មើលមនុស្សម្នាក់ឃើញបែកជាពីរ
បាននាំមិត្តប្រមឹក

ដែលជាអ្នកមើលអ្វីៗឃើញបែកជាពីរដូចគ្នាទៅលេង

ផ្ទះរបស់ខ្លួន។ ពេលទៅដល់ផ្ទះនាយ ជុត ចង្អុលប្រពន្ធហើយប្រាប់មិត្ត៖
- នែ.សម្លាញ់ នេះហើយប្រពន្ធខ្ញុំ !
នាយ ជុន មើលនាងឃើញបែកជាពីរក៏សួរៈ
- ចុះម្នាក់ទៀតហ្នុ៎ះ?
- អូហូ. ហ្នឹងគឺសង្សារខ្ញុំ ! ៕
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Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 196

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>] )a:n; sUrs½kþi
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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
KN³kmµakar k71
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 `
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`

5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110-
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elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eTB visidæ
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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`
]tþra:
elak CMu
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`

